
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CBS Castell-nedd Port Talbot  

Adroddiad Blynyddol  

y Gwasanaethau Cymdeithasol  

2010-2011 

 

Cyflawni Gwasanaethau 

Cymdeithasol Cynaliadwy  

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol CBS Castell-nedd Port Talbot 2010-2011 – 

TERFYNOL 

Cyflawni Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy  

1 
Gorffennaf  2011 

 

 

 

Adroddiad Blynyddol y Gwasanaethau Cymdeithasol 2010-2011 

Cyflawni Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy  
 

 

Cynnwys                Tudalen 

 

 
Cyflwyniad ……………………………………………………..  2 

 

Cyd-destun ……………………………………………………… 4 

 

Trosolwg ………………………………………………………..  6 

 

Cynnydd ar Flaenoriaethau ar gyfer 2010-11 …………………… 8 

 

Heriau /Risgiau 2010-11 …………………………....…………..  14 

 

Gwersi o Arolygon yn ystod y flwyddyn.... …………………  17 

 

Symud Ymlaen …………………..……………………………..  18 

 

Blaenoriaethau ar gyfer 2011-12 ……………………………….  19 

 

Pa mor dda yw’r Gwasanaethau?  

� Cael Help ………………………………………………...  21 

� Y Gwasanaethau a Ddarperir……………………………..… 31 

� Yr Effaith ar Fywydau Pobl …………………………………. 38 

 

Llunio Gwasanaethau …………………………………………… 48 

 

Darparu Gwasanaethau Cymdeithasol ……………………….... ..........58 

 

Gosod Cyfeiriad ……………………......………………………… 59 



Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol CBS Castell-nedd Port Talbot 2010-2011 – 

TERFYNOL 

Cyflawni Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy  

2 
Gorffennaf  2011 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot  

Adroddiad Blynyddol y Gwasanaethau Cymdeithasol 

2010-2011 

 

Cyflawni Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy  

 
Cyflwyniad 

 

Dyma’r ail adroddiad blynyddol y gofynnir i Gyfarwyddwyr y Gwasanaethau 

Cymdeithasol eu cynhyrchu ar berfformiad a chynlluniau i wella’r amrywiaeth 

cyfan o swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol. Mae’r adroddiad hwn yn 

ystyried y cynnydd wrth gyflawni’r blaenoriaethau a nodwyd yn adroddiad 

blynyddol 2009-10 ar gyfer 2010-11, ein perfformiad ar gyfer y flwyddyn 

honno, ac yn nodi’r meysydd allweddol ar gyfer eu datblygu a’u gwella yn 

2011-12. 

Mae’r adroddiad blynyddol hwn yn benllanw’r Fframwaith Adroddiadau 

Blynyddol Cynghorau (FfABC) ar gyfer y gwasanaethau cymdeithasol sydd 

wedi disodli’r prosesau gwerthuso perfformiad blynyddol a’r Adolygiad ar y 

Cyd. Bydd yn galluogi Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol 

Cymru (AGGCC) i amlinellu ei chynlluniau arolygu ac adolygu ar gyfer yr 

Awdurdod. Mae fformat yr adroddiad yn fater i bob Cyngor, ond mae’n rhaid 

adrodd ar berfformiad a risg ac amlinellu cynllun gwella mewn perthynas â:   

 

• chael help 

• y gwasanaethau a ddarperir  

• yr effaith ar fywydau pobl  

• llunio gwasanaethau  

• cyflawni gwasanaethau cymdeithasol  

• gosod cyfeiriad  

 

Swyddogaeth graidd y gwasanaethau cymdeithasol yw diogelu a chefnogi plant, 

teuluoedd ac oedolion diamddiffyn ac mae’n rhan hanfodol o gyfrifoldebau 

llywodraeth leol i hyrwyddo lles, cynhwysiad cymdeithasol a diogelwch 

cymunedol.  

 

Mae proses y FfABC a’r adroddiad blynyddol yn rhoi cyfle i ni ystyried yr hyn 

rydym yn ei wneud i wneud gwahaniaeth i fywydau dinasyddion mwyaf 

diamddiffyn Castell-nedd Port Talbot, ac i egluro’r heriau a fydd yn ein 

hwynebu a’r cyfeiriad strategol y bydd angen i ni ei ddilyn yn y dyfodol.  Yn  

ystod  2010-11 cafwyd nifer o ddatblygiadau cenedlaethol a fydd yn allweddol i 
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helpu i lunio ein hymateb i ddiwallu’r angen yn y blynyddoedd sydd i ddod, 

ochr yn ochr â chyd-destun ariannol cynyddol heriol ar gyfer gwasanaethau 

cyhoeddus. Mae ‘O Weledigaeth i Weithredu’ a gynhyrchwyd gan y Comisiwn 

Annibynnol ar Wasanaethau Cymdeithasol yng Nghymru ym mis Tachwedd 

2010 a’r ymateb dilynol gan Lywodraeth Cymru, ‘Gwasanaethau Cymdeithasol 

Cynaliadwy: Fframwaith ar gyfer Gweithredu’, wedi gosod y cyfeiriad strategol 

i’r gwasanaethau cymdeithasol yn ystod y degawd nesaf.  

 

Y bwriad yw y bydd hyn yn sail i fynd i’r afael â’r prif bwysau ariannol ac   

adnoddau rydym yn ei brofi er gwaethaf y galw cynyddol am wasanaethau ac 

anghenion mwy cymhleth sy’n dod i’r amlwg. Fel Cyngor, rydym yn parhau i 

fod mewn sefyllfa dda i ymateb i’r heriau hyn drwy gydnabod y bydd yr agenda 

newid i foderneiddio ein gwasanaethau a phrosesau’n aros yn ddi-ildio. 

 

Rydym yn cychwyn o sail gadarn o ansawdd gwasanaeth da a ddangosir gan ein 

staff hynod ymrwymedig a phroffesiynol - ar bob lefel ac ym mhob rôl o fewn y 

sefydliad. Bydd ein perthynas â phartneriaid, gan gynnwys gwasanaethau a 

gomisiynwyd, a defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr yn parhau i fod yn  

hollbwysig, ac rydym yn cydnabod pwysigrwydd cyfathrebu a chydweithio 

effeithiol gyda’r holl bobl sydd â diddordeb mewn cefnogi a diogelu pobl 

ddiamddiffyn yn y Fwrdeistref Sirol.   

 

 

 

Anthony Clements 

Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol, Iechyd a Thai  
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Cyd-destun 
 

Mae Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn ardal sy’n drefol yn bennaf 

gyda dwy brif boblogaeth sef Port Talbot a Chastell-nedd, gyda chymunedau 

gwledig sylweddol yn ardaloedd y cymoedd. Mae gennym boblogaeth o dros 

137,000. 

 

Yn 2001 roedd 99% poblogaeth y Fwrdeistref Sirol o gefndir gwyn. Ledled 

Cymru canran y boblogaeth o gefndir gwyn oedd 98%. Yn 2009 cynyddodd 

canran ein poblogaeth o gefndir heb fod yn wyn i 2.4% o’i chymharu â 

chynnydd gan 4.2% o awdurdodau cymaradwy a 3.6% ar gyfer Cymru.  

 

Mae gennym lefel amddifadedd sy’n gyffredinol uwch na’r cyfartaledd. Mae 

19% o’n hardaloedd lleol yn y 10% mwyaf difreintiedig yng Nghymru. Yn yr 

un modd, mae 19% o’n plant yn byw mewn ardaloedd sydd ymhlith y 10% 

mwyaf difreintiedig yng Nghymru, o’i chymharu â 12% ledled Cymru ac 11% 

ledled awdurdodau cymaradwy. Mewn gwrthgyferbyniad i hyn, mae gennym 

ganran is o blant yn byw mewn tai gorlawn na Chymru yn ogystal â’r 

awdurdodau cymaradwy.  

 

Mae canran yr hawlwyr budd-daliadau ymhlith pobl o oedran gweithio hefyd yn 

uwch yn y Fwrdeistref Sirol na’r gyfran ledled awdurdodau cymaradwy. Er 

gwaethaf y lefelau hyn o amddifadedd, mae cyfanswm cyfradd y troseddau a 

gofnodir yn is na chyfartaledd Cymru. 

 

Mae 32% o bobl yn dweud bod ganddynt salwch cyfyngol tymor hir, o’i 

chymharu â 27% ledled Cymru.  

 

O ran y galw am wasanaethau, mae gennym gyfradd uwch o gleientiaid gofal 

cymdeithasol 0-17 oed a 18-64 oed na’r awdurdodau cymaradwy yn ogystal â 

Chymru.  

 

Syrthiodd blaenoriaeth gwariant y Cyngor ar ddarpariaeth gofal cymdeithasol o 

15% yn 2008-09 i 7% ar gyfer 2009-10, er ei fod yn dal yn uwch na’r 

awdurdodau cymaradwy ar 4%. Cyfradd y defnyddwyr gofal cymdeithasol sy’n 

blant yw 49.7 y 1,000 rhwng 0-17 oed, sy’n uwch na Chymru sy’n 39.5 a 

chyfradd yr awdurdodau cymaradwy o 39.8. Ar gyfer 2009-10, roedd nifer y 

plant mewn gofal, yn dilyn cynnydd mawr yn 2009-10, yn sylweddol uwch na 

chyfartaledd yr ALl yng Nghymru yn ogystal â chyfartaledd yr awdurdodau 

cymaradwy.  
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Mae gennym gyfradd o 17 defnyddiwr gwasanaeth rhwng 18 a 64 oed, o’i 

chymharu â chyfradd yr awdurdodau cymaradwy o 14.5 a Chymru yn 15.3.  

 

Mae 55% o’n cleientiaid gofal cymdeithasol dros 65 oed a throsodd, o’i 

chymharu â 57% ledled yr awdurdodau cymaradwy a 60% ar gyfer Cymru.  

 

O’r 1415 o ddefnyddwyr gwasanaeth a oedd yn oedolion yn 2009-10,  

cefnogwyd 91% yn y gymuned, ac er bod hyn yn gynnydd ar 2008-09 mae’n 

cymharu â 94% ar gyfer yr awdurdodau cymaradwy yn ogystal â Chymru. O’r 

3480 o gleientiaid gofal cymdeithasol 65+ oed, cafodd 81% help gennym i 

barhau i fyw’n annibynnol, o’i chymharu â 82% yn yr awdurdodau cymaradwy. 

Mae cyfanswm y defnyddwyr gwasanaeth yn y grŵp oedran hwn sy’n derbyn 

gwasanaethau seiliedig yn y gymuned wedi syrthio o dan y cyfartaledd yng 

Nghymru, er ei fod yn dal yn uwch na’r awdurdodau cymaradwy.  

 

Caiff data perfformiad pellach mewn perthynas â grwpiau defnyddwyr 

gwasanaeth penodol ei gynnwys yn yr adran berthnasol.  
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Trosolwg 

 
Eleni gwelwyd nifer o benderfyniadau a datblygiadau newid gwasanaethau 

arwyddocaol sy’n dechrau trawsnewid gwasanaethau, ochr yn ochr â phwysau 

adnoddau parhaus.  

 

Mae’r Cyngor wedi dechrau ar y broses o ddewis partner i redeg ei gartrefi 

preswyl a seibiant presennol i bobl hŷn i ddechrau ac yna i ymgymryd â rhaglen 

adnewyddu dros y pedair blynedd nesaf, i ddarparu cyfleusterau modern yn 

ogystal â darpariaeth gysgodol amgen a gofal ychwanegol. Cafwyd adolygiad 

sylfaenol o’r gwasanaeth gofal yn y cartref mewnol a fydd yn gwireddu 

rhagamcan arbedion rheolaidd o £1miliwn. Mae adolygiad systemau ar waith, 

ar y cyd â’r Bwrdd Iechyd, sy’n canolbwyntio ar ofal canolradd a gwasanaethau 

cysylltiedig, fel ein bod yn cynyddu manteision gweithio integredig i’r eithaf i’r 

defnyddiwr gwasanaeth. Mae’r gwaith systemau yn y gwasanaethau plant a 

phobl ifanc wedi arwain at fodel integredig newydd mewn ysgolion o 

gefnogaeth i blant a theuluoedd.   

 

Mae galwadau ar wasanaethau wedi parhau i fod yn heriol ar draws y 

gwasanaethau plant a theuluoedd yn ogystal ag oedolion. Bu rhaid i gronfeydd 

corfforaethol wrth gefn eto wneud iawn am y pwysau hwn er bod rhai 

arwyddion i’w gweld bod galw am adnoddau yn arafu.  Pwysiau staffio, lleoli a 

chostau cyfreithiol oedd y mwyaf sylweddol yn y gwasanaethau plant a phobl 

ifanc, er y gostyngwyd y cynnydd yn y boblogaeth plant mewn gofal o gynnydd 

digynsail o 34% yn 2009-10 i gynnydd o 4.4% yn 10-11. Yn y gwasanaethau i 

oedolion, er bod y sefyllfa alldro o fewn canllaw’r gyllideb, yr unig ffordd y 

cyflawnwyd hyn oedd trwy reoli cyllideb lleoliad pobl hŷn a’r anabl yn fwy 

llym yn ogystal â thanwario mewn mannau eraill yn y gwasanaeth. Yn 

anffodus, mae hyn wedi arwain at oedi mawr wrth drosglwyddo gofal 

oherwydd rhesymau gofal cymdeithasol, yn arbennig yn ystod misoedd cyntaf y 

gaeaf.  Er y methwyd cytuno ar unrhyw becynnau gofal ar y cyd a ragwelir 

gyda’r Bwrdd Iechyd, cafwyd gwelliant yn sefyllfa’r gyllideb yn y 

gwasanaethau anabledd dysgu yn ystod y flwyddyn yn sgîl adolygu pecynnau 

gofal a chyflawni effeithlonrwydd. 

 

Ar gyfer 2011-12 bu angen adnoddau ychwanegol pellach i gwrdd â chostau 

blwyddyn gyfan yn ogystal â galwadau newydd ar yr holl gyllidebau lleoli ar 

draws gwasanaethau cymdeithasol, mynd i’r afael  â phwysau staffio yn y 

gwasanaethau plant a phobl ifanc a chostau cysylltiedig eraill o ganlyniad i 

niferoedd uchel y plant sydd mewn gofal. Gwnaed arbedion effeithlonrwydd o 

£4.2 miliwn yn ogystal, fodd bynnag, fel rhan o’r targedau Blaengynllunio 

Ariannol ac yn arbennig i wneud iawn am golli incwm grant Llywodraeth 

Cymru (LlC). 
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Mae gan newidiadau rhaglenni trawsnewid corfforaethol eraill oblygiadau 

pwysig ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol a bydd y rhain yn parhau. O fewn 

y Gyfarwyddiaeth, mae trosglwyddo’r stoc tai i Gartrefi Castell-nedd Port 

Talbot wedi golygu ailstrwythuro mewnol gyda Phennaeth Gwasanaethau Gofal 

Cymunedol a Thai yn cael ei sefydlu, i fod yn gyfrifol am ofal cymunedol yn 

ogystal â thai strategol, digartrefedd a’r grant addasu a swyddogaethau 

adnewyddu ardal sy’n parhau gyda’r Cyngor. Bydd yn hanfodol cadw’r 

berthynas waith wych rhwng y tîm rheoli a staff rheng flaen ar draws y 

gwasanaethau cymdeithasol a thai wrth i Gartrefi CNPT gael ei sefydlu’n llawn 

fel sefydliad annibynnol newydd.    

 

Mae rhoi strategaeth y gweithlu ar waith ledled y Cyngor wedi bod yn brif 

ffactor wrth gyflwyno’r gyllideb ar gyfer 2011-12 ac wrth ddangos perthynas 

waith effeithiol rhwng Aelodau, y tîm rheoli, yr undebau llafur a staff. Mae 

newidiadau i gyfraddau cyflog uwch, cyfraddau costau teithio a gostyngiad 

cyflog 2% am un flwyddyn i’r rhan fwyaf o staff i gyd wedi cyfrannu at 

arbedion yn y gwasanaethau cymdeithasol. Mae rhoi’r trefniadau newydd rheoli 

salwch ar waith hefyd yn gwneud cyfraniad pwysig at gyflwyno 

effeithiolrwydd gwasanaeth a helpu i sicrhau cynaladwyedd gwasanaethau 

mewnol allweddol. Treialwyd y trefniadau hyn gan y gwasanaeth Gofal Cartref 

o fewn y Gyfarwyddiaeth a chyflawnwyd gostyngiad 34% mewn salwch a 

rhagwelir arbedion o £200,000 ar gyfer 2011-12. 

 

Yn genedlaethol, mae adroddiad y Comisiwn Annibynnol ar Wasanaethau 

Cymdeithasol, Gwireddu’r Weledigaeth, a’r Papur Gwyn dilynol, 

Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy: Fframwaith ar gyfer Gweithredu, 

wedi pennu’r cyfeiriad  ar gyfer y gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru yn 

ystod y deng mlynedd nesaf. Ailgadarnhawyd rôl Cyfarwyddwr statudol y 

Gwasanaethau Cymdeithasol yn ogystal â rôl ganolog y gwasanaethau 

cymdeithasol o fewn llywodraeth leol. Mae’r ddwy ddogfen yn cydnabod y 

cynnydd cadarnhaol a wnaed gan y gwasanaethau cymdeithasol ledled Cymru 

er eu bod yn cydnabod nad yw modelau gwasanaeth presennol yn gynaliadwy 

oherwydd galw cynyddol a mwy cymhleth. Mae’n galonogol bod y casgliadau 

sy’n deillio o’n rhaglen trawsnewid a’n gwaith meddwl systemau’n cyd-fynd  

â’r  rhai a fynegir yn y dogfennau hyn. Mae’r angen i ganolbwyntio ar 

ganlyniadau yn hytrach na phrosesau, yn arbennig ar gyfer arfer gwaith 

cymdeithasol, pwysigrwydd diwylliant ailalluogi a’r ffocws cryf ar bartneriaeth, 

cydweithio ac integreiddio oll yn adlewyrchu canfyddiadau ein gwaith 

trawsnewid lleol.   
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Mae’r Papur Gwyn a dogfennau ymgynghorol cysylltiedig eraill gan LlC yn 

darparu fframwaith cenedlaethol, rhanbarthol a lleol ar gyfer gweithredu gan 

lywodraeth  leol, comisiynu a chyflawni gwasanaethau. Bydd cydweithio gyda  

chynghorau eraill a’r Bwrdd Iechyd yn parhau i ddatblygu a chryfhau,  er mai’r 

ffocws ar gyflawni newid i fodelau gwasanaeth yn lleol fydd yn parhau i fod y 

ffactor mwyaf arwyddocaol i gynnal ansawdd gwasanaeth, rhoi’r ymateb cywir 

i anghenion defnyddwyr gwasanaeth ac ymateb i sail ariannol gynyddol heriol 

ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus.  

 

Cynnydd ar Flaenoriaethau ar gyfer 2010-11 

 
Yn wahanol i’r llynedd, mae’r adroddiad blynyddol hwn yn rhoi cyfle i asesu 

cynnydd yn systematig yn erbyn y blaenoriaethau hynny yn yr adroddiad 

blynyddol blaenorol: 

 

Blaenoriaeth 

Sicrhau bod trefniadau cadarn a pharhaus ar waith i reoli cyllidebau 

gwasanaeth ac y cymerir camau i fynd i’r afael â meysydd gorwario posibl 

o ganlyniad i alw am wasanaeth  

Cynnydd  
Fel y dangoswyd yn barod, parhaodd pwysau gwasanaeth a chyllideb i mewn i 

2010-11, er i gynnydd yn y galw yn y gwasanaethau plant a phobl ifanc yn 

arbennig arafu’n sylweddol. Monitrwyd ac adroddwyd am y pwysau hwn yn 

gyson gan drefniadau timau uwch-reolwyr corfforaethol ac Aelodau hŷn, yn 

ogystal â’r prosesau craffu gwleidyddol sefydledig hefyd. Cymeradwyodd y 

Cabinet y camau a gymerwyd yn y gwasanaethau gofal cymunedol i reoli’r 

galwadau mawr ar wasanaethau pobl hŷn a’r anabl a chefnogi ffyrdd eraill i 

fynd i’r afael â phwysau cost staffio yn y gwasanaethau plant a phobl ifanc sef y 

prif ffactor a arweiniodd at y gorwariant yn y maes gwasanaeth hwn.  Penodir 

nifer o staff peripatetig yn 2011-12 i gyflenwi pan fydd staff yn absennol a 

swyddi’n wag yn lle dibynnu fel y gwneir ar hyn o bryd ar staff asiantaeth i ateb 

y diffygion staffio hyn. 

 

 

Erbyn chwarter olaf y flwyddyn, gosod trefniadau modelau gwasanaeth 

newydd, mesurau sicrhau systemau ac ansawdd, yn dilyn cwblhau 

adolygiad meddwl systemau plant a phobl ifanc  
Mae’r Cabinet wedi cymeradwyo model gwasanaeth integredig newydd a leolir 

mewn ysgolion uwchradd allweddol ledled y Fwrdeistref Sirol, yn dilyn ei roi 

ar waith mewn dwy ysgol fel rhan o’r adolygiad systemau. Gyda mesurau a 

phrosesau gwasanaeth newydd wedi eu cyflwyno i gyd-fynd ag ethos y tîm 

wrth geisio ymyrryd, a chefnogi plant a theuluoedd yn gynt pan amlygir 

problemau. Gwneir gwaith trwy gydol 2011-12 i sefydlu’r timau’n llawn yn yr 



Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol CBS Castell-nedd Port Talbot 2010-2011 – 

TERFYNOL 

Cyflawni Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy  

9 
Gorffennaf  2011 

ysgolion arfaethedig unwaith y bydd problemau ystafelloedd wedi eu datrys. 

Mae nifer y Swyddogion Lles Addysg ac Ymwelwyr Iechyd ar draws y timau 

hefyd wedi eu cadarnhau.  

 

Erbyn canol y flwyddyn, bydd rheolwr busnes strategol y Bwrdd Diogelu 

Plant wedi ei benodi a all ddatblygu a monitro perfformiad ymhellach ar 

draws asiantaethau mewn perthynas â diogelu plant 
Penodwyd y rheolwr ym mis Tachwedd 2010 yn ogystal â Phrif Swyddog 

diogelu newydd. Er na chafodd ei gyhoeddi eto, rhagwelir y bydd arolwg 

diweddar yr AGGCC o drefniadau diogelu lleol yn gadarnhaol am effaith y 

newidiadau hyn.  

 

 

Erbyn yr haf, cytuno ar yr opsiynau gwasanaeth strategol ar gyfer gwella 

gwasanaethau gofal preswyl a bwrw ymlaen â chynllun gweithredu yn unol 

ag amserlen a gytunwyd  
Cytunodd y Cyngor ym mis Mehefin 2010 i chwilio am bartner newydd i 

gynnal yn y lle cyntaf ac yna moderneiddio cartrefi gofal preswyl a seibiant 

presennol y Cyngor ar gyfer pobl hŷn, yn ogystal â chyfleuster newydd tai a 

gefnogir ym Mhen Uchaf Cwm Afan. Lluniwyd cynllun gweithredu i gyflawni 

hyn ac mae’r gwaith o roi’r broses tendro ar waith o fewn yr amserlen a 

nodwyd.  

 

 

Cytuno ar yr achos busnes i ddod â’r gwasanaethau gofal integredig 

cymunedol a HEAT at ei gilydd erbyn diwedd y flwyddyn ariannol, i’w roi 

ar waith yn 2011 
Oherwydd bod LlC wedi tynnu ffrydiau cyllid allweddol yn ôl ar gyfer y ddau 

faes gwasanaeth hwn ar gyfer 2011-12, y ffocws cychwynnol oedd 

atgyfnerthu’r gwasanaethau hyn yn unol â’r diffygion mewn cyllid. Ymgymerir 

â dull meddwl systemau mwy trylwyr o alw a dadansoddiad llif i sicrhau y 

gwneir y gorau o gyfleoedd integreiddio a’u bod yn cyflawni’r buddion gorau 

ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth. Bydd yr adroddiad diweddar a gomisiynwyd 

gan yr Asiantaeth Gwella Gwasanaethau Cymdeithasol, Gwell Cefnogaeth am 

Gost Is, gan John Bolton hefyd yn helpu i ddylanwadu ar y model gwasanaeth 

yn y dyfodol yn ogystal â Fframwaith Gwasanaethau Strategol Cychwynnol a 

Chymuned y GIG. 

 

 

Cytuno ar gydbwysedd, gallu a chwmpas y gwasanaethau gofal yn y 

cartref mewnol ac annibynnol erbyn diwedd yr haf fel rhan o brosiect 

gwasanaethau yn y cartref TOPS (Trawsnewid Gwasanaethau i Bobl Hŷn), 

i sicrhau bod canlyniadau strategol TOPS yn cael eu cyflawni o fewn 
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disgwyliadau’r cynllun blaengynllunio ariannol a chyfrannu at achosion o 

oedi wrth drosglwyddo gofal. 
 

Cytunodd y Cabinet ar argymhellion yr achos busnes strategol a gomisiynwyd 

yn annibynnol ar gyfer y gwasanaethau gofal cartref mewnol ym mis Mehefin 

2010, gan geisio gwneud arbedion effeithiolrwydd o £1 miliwn drwy hyn yn 

hytrach nag ystyried gostyngiad pellach yn y gallu mewnol neu ddatblygu 

menter gymdeithasol. Bydd gwaith drwy strategaeth y gweithlu ac adolygu 

systemau’n cyflawni’r arbedion y mae eu hangen, a bydd yn hanfodol nawr i 

gynnal y gwelliannau hyn. Trefnir trefniadau cytundeb newydd gyda darparwyr 

annibynnol o 2012-13 a fydd eto’n cyflawni effeithiolrwydd pellach. Bydd y 

gwaith systemau a wneir fel rhan o’r gweithio ar y cyd gydag iechyd yn 

ystyried sut y gall prosesau rhyddhau o’r ysbyty a gwneud penderfyniadau 

wella. 

 

 

Cytuno ar rwydweithiau gwasanaeth cymunedol integredig gyda 

chydweithwyr iechyd,  i’w rhoi ar waith o fis Ebrill 2011 
Cytunwyd ar y rhwydweithiau ac mae trefniadau ar gael i’w rhoi ar waith. Y 

prif ffocws i gychwyn ar gyfer iechyd fydd sicrhau bod cynnwys meddygon 

teulu wedi’i ymgorffori yn y rhwydweithiau, gyda chyfleoedd ar gyfer 

integreiddio gofal cymdeithasol ac iechyd yn dilyn y rhai hynny a gynlluniwyd 

ar gyfer y gwasanaethau gofal canolradd trwy gysyniad y tîm adnoddau 

cymunedol.    

 

 

Sicrhau bod gwersi a ddysgwyd o adolygiadau achos difrifol a gyhoeddwyd 

yn 2010-11 yn cael eu cyflawni’n effeithiol drwy gynlluniau gweithredu 

partneriaeth a bod hyder y cyhoedd mewn trefniadau ac arfer lleol 

presennol yn cynyddu 
Ym mis Medi 2010 cyhoeddwyd adolygiad achos difrifol a oedd yn cynnwys 

dau awdurdod arall a nifer o bartneriaid statudol a amlygodd bryderon difrifol 

ynghylch arfer dros nifer o flynyddoedd. Er bod y materion ar gyfer Castell-

nedd Port Talbot yn hanesyddol yn bennaf, roedd yn hanfodol y cymerwyd pob 

cam i sicrhau y gellid dangos gwelliannau ers y materion a nodwyd gan yr 

adolygiad, a bod yr argymhellion a gynhwyswyd yn yr adroddiad adolygu yn 

cael eu rhoi ar waith yn llawn. O ganlyniad, gwahoddwyd AGGCC i arolygu 

meysydd perthnasol arfer ac arolygiaeth y tîm rheoli, gyda chynllun gweithredu 

ar gyfer argymhellion yr arolwg hwn a rhai’r adolygiad achos difrifol ei hun yn 

cael eu llunio. Adroddir am y cynlluniau gweithredu hyn yn rheolaidd wrth 

Aelodau drwy drefniadau craffu, a dangosir cynnydd yn gadarnhaol.   
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Erbyn diwedd y flwyddyn ariannol bydd model rheoli gofal ar waith sy’n 

cynnwys egwyddorion cefnogaeth addas i’r dinesydd ac yn adeiladu ar y 

fframwaith cynllunio presennol sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn   
Mae angen cynnydd sylweddol yn y maes hwn o hyd, a bydd yn rhan o’r 

rhaglen Trawsnewid Gofal Cymdeithasol i Oedolion (TASC), gyda ffocws 

cychwynnol ar wasanaethau anableddau dysgu.   

 

 

Prosiect Coastal yn darparu’r sbardun i foderneiddio gwasanaethau 

cefnogi dydd ar gyfer pobl ag anableddau dysgu a phroblemau iechyd 

meddwl, a chytuno ar fodelau newydd cysylltiedig o wasanaeth erbyn 

diwedd y flwyddyn ariannol  
Mae effaith cychwynnol prosiect Coastal wedi bod yn galonogol a bydd yn 

gyfraniad pwysig i’r rhaglen TASC wth iddi ddatblygu. Gallai newidiadau 

Llywodraeth Ganolog i fudd-daliadau anabledd a rhaglen dychwelyd i’r gwaith 

cysylltiedig, fodd bynnag, fod â goblygiadau difrifol ar gyfer datblygiad 

parhaus cynlluniau cydgyfeirio a gyllidir fel Coastal. Mae hyn yn cael ei asesu 

ar hyn o bryd. 

 

 

Cynlluniau ar waith i wella perfformiad y gwasanaeth therapi 

galwedigaethol a mesurau gwella cynaliadwy a mesuradwy yn digwydd o 

fis Awst ymlaen    
Mae amserau aros am asesiad wedi gostwng yn ystod y flwyddyn gyda 

threfniant rheoli newydd ar waith i ddarparu mwy o gydweithio gyda phroses 

grantiau addasu.  Bydd y gwaith meddwl systemau sydd wedi digwydd yn y 

gwasanaeth yn cael ei gyflymu nawr i sicrhau y cynhelir gwelliannau.  

 

Cyfraddau salwch ar draws gwasanaethau rheng flaen yn dangos 

gwelliannau chwarter i chwarter  
Cyflwynwyd trefniadau salwch corfforaethol newydd gyda’r gwasanaeth gofal 

yn y cartref gan ddangos gostyngiad o 34% ar salwch yn ystod y flwyddyn. 

Mae’r trefniadau hyn wedi’u rhoi ar waith yn llawn erbyn hyn ar draws y 

gwasanaethau cymdeithasol ac mae canfyddiadau cychwynnol yn galonogol 

iawn.  

 

 

Trefniadau rhwng iechyd a’r gwasanaethau cymdeithasol ar gyfer pennu 

gofal iechyd GIG a phecynnau ar y cyd parhaus yn adlewyrchu barn 

gyfreithiol ac yn arwain at benderfyniadau a chanlyniadau amserol  
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Mae’r canllaw Cymreig newydd yn ei le gydag arwyddion ei fod yn lleihau 

nifer yr unigolion yr ystyrir bod ganddynt anghenion gofal iechyd parhaus. 

Trefnwyd gweithdrefnau lleol er bod penderfyniadau am becynnau ar y cyd yn 

gyfyngedig gyda pheth tystiolaeth y ceir anawsterau o hyd ynghylch 

amseroldeb penderfyniadau. Ceir ymrwymiad o hyd yn lleol i gydweithio.   

 

 

Erbyn diwedd y flwyddyn, dangos bod gweithio mwy effeithiol rhwng 

gwasanaethau gofal plant a chymunedol, yn arbennig wrth ymateb i 

deuluoedd mewn argyfwng ac mewn gwaith trosglwyddo 
Cynhaliwyd cyfarfodydd ffurfiol i wella cydweithrediad yn y maes hwn gyda 

manteision yn cael eu gwireddu, yn arbennig ym maes gwaith trosglwyddo lle 

cafwyd adnoddau ychwanegol. Y gobaith yw y bydd cais gan y Gwasanaeth 

Cefnogi Teuluoedd Integredig i LlC ar gyfer 2011-12 yn gwella cyfleoedd 

ymhellach.  

 

 

Adolygu gweithgareddau comisiynu, cynllunio a chontractio a galluedd yn 

galluogi’r Gyfarwyddiaeth i gyflawni ei nodau strategol allweddol o fewn 

fframweithiau comisiynu   
Cwblhawyd y gwaith hwn erbyn hyn ac mae angen rhoi strwythurau newydd ar 

waith i wella’r gweithgaredd hwn. Bydd datblygu gwybodaeth a sgiliau pwysig 

yn codi o dendro parhaus y gwasanaethau gofal preswyl.  

 

    

Diweddaru strategaeth y gweithlu gofal cymdeithasol erbyn Hydref 2010 i 

helpu i fynd i’r afael â materion cynllunio olyniaeth a recriwtio, datblygu a  

chadw gweithlu cymwys wedi ei hyfforddi’n dda     
Er na ddiweddarwyd y strategaeth fel y cyfryw, cafodd cryn dipyn o 

ddatblygu’r gweithlu ei gynnwys yn y rhaglenni trawsnewid, yn y 

gwasanaethau plant a phobl ifanc ac yn y gwasanaethau gofal cymunedol. Mae 

hyn ar y cyd â strategaeth y gweithlu corfforaethol a rodiwyd ar waith yn ystod 

y flwyddyn. 

 

 

I gloi, bu cynnydd yn ddi-os mewn nifer o feysydd allweddol newid a datblygu, 

gydag amserlenni a nodau’n cael eu cyflawni, mewn sawl achos. Amlygodd yr 

adroddiad blynyddol cyntaf hefyd rai meysydd o her a risg ac mae’n bwysig 

asesu pa mor effeithiol y buom wrth fynd i’r afael â’r meysydd hyn ac a ydynt 

yn dal yn berthnasol i’n cynlluniau ar gyfer 2011-12. 
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2010-11 Heriau/ Risgiau 

 

Mae nifer y plant y mae angen eu bod yn derbyn gofal yn parhau ar yr un 

lefel trwy gydol 2010-11, fel y flwyddyn flaenorol, gan roi cryn bwysau ar  

y gwasanaethau plant a phobl ifanc  

 
Cafwyd cynnydd yn y boblogaeth sy’n derbyn gofal yn 2010-11 (4.4%) ond 

dim byd tebyg i’r cynnydd a welwyd yn ystod 2009-10 (34%). Tra bod hyn yn 

galonogol, mae’n bwysig nad yw lefel y cynnydd yn codi eto ac, os yn bosibl, 

ei bod yn gostwng o’r hyn sy’n parhau’n gyfradd gymharol uchel o’i chymharu 

ag awdurdodau eraill yng Nghymru. Bydd effaith y gwaith adolygu systemau’n 

bwysig i gyflawni hyn. Bydd yn parhau i fod yn faes heriol/risg.  

 

 

Bydd cyflymder a maint yr agenda newid yn ymestyn gallu ac amrywiaeth 

sgiliau staff allweddol a fydd yn cyflwyno’r rhaglen trawsnewid  
Bu’n bosibl drwy gydol y flwyddyn i adolygu gallu wrth i gerrig milltir 

allweddol a meysydd newydd ar gyfer datblygu ddod i’r amlwg. Bydd hyn yn 

parhau’n her, yn arbennig wrth fwrw ymlaen â datblygiad pellach y model 

gwasanaeth plant newydd a sicrhau bod rhaglen TASC yn cyflawni peth  

momentwm. 

 

 

Tanseilir hyder a chefnogaeth rhanddeiliaid wrth i’r rhaglen newid 

ddatblygu 
Gwnaed gwelliannau i’r rhaglen TOPS i sicrhau bod cydweithwyr iechyd ond 

yn cael eu cynnwys yn y meysydd gwaith hynny lle mae eu mewnbwn yn 

berthnasol. Ymdrechir yn sylweddol o hyd i ymgynghori a chyfathrebu â 

phartneriaid ar bob cam datblygu. 

 

 

Ni cheir perchnogaeth o’r hyn rydym yn ei wneud ymhlith staff  
Ceir adborth calonogol gan undebau lafur a staff bod ymgysylltu wedi bod yn 

gadarnhaol a pharhaus yn y rhaglenni trawsnewid allweddol. Dengys tystiolaeth 

o arolygiad diweddar AGGCC o’r gwasanaethau anabledd dysgu, fodd bynnag, 

bod staff nad yw’r rhaglenni hyn yn cael effaith arnynt, yn teimlo nad ydynt yn 

cael eu cynnwys i’r un graddau gan reolwyr mewn gwneud penderfyniadau ac 

nad ydynt yn cael yr holl newyddion diweddaraf. Bydd angen mynd i’r afael â 

hyn yn 2011-12.  
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Mae angen arbedion cyllideb pellach yn ystod y flwyddyn oherwydd 

gofynion arbedion cenedlaethol  
Nid oedd hyn yn broblem; yn amlwg mae ein blaengynllun ariannol yn parhau i 

gael ei adolygu wrth i bwysau newydd godi ac i ddyrannu cyllid llywodraeth 

leol ddod yn eglur. 

 

 

Bydd pwysau adnoddau ymhlith partneriaid allweddol yn atal cyfleoedd 

pellach i edrych ymlaen at sicrhau cyfleoedd ar gyfer cydweithio a gweithio 

integredig  
Erys ymrwymiadau lleol yn gryf, yn debyg i ddisgwyliadau cenedlaethol 

ynghylch cydweithio rhanbarthol.   

  

 

Cynllunio olyniaeth a chadw staff profiadol eraill yn llwyddiannus wrth i 

newidiadau ddigwydd yn haenau uwch-reoli’r Gyfarwyddiaeth  
Bydd trefniadau strategol a gweithredol interim yn dod i ben pan fydd Pennaeth 

y Gwasanaethau Gofal a Thai Cymunedol yn dychwelyd o gyfnod mamolaeth 

ym mis Medi. Mae’r cynllun ymddeol yn gynnar/colli swydd yn wirfoddol ochr 

yn ochr ag ymddeoliad uwch-reolwyr eraill wedi golygu bod rhai newidiadau 

pwysig, yn arbennig ar drydedd haen, wedi digwydd yn ddiweddar. Mae, fodd 

bynnag, reolwyr da a phrofiadol iawn sydd wedi achub ar y cyfle i ysgwyddo 

cyfrifoldeb ychwanegol i gadw ansawdd arweinyddiaeth.  

 

 

Risgiau/Heriau Eraill sy’n Codi  

 
Y risg ariannol ychwanegol mwyaf nodedig a ddaeth i’r amlwg yn ystod 2010-

11 yw o ganlyniad i’r hyn a elwir yn Ddyfarniad Sir Benfro. Ym mis Ionawr 

2011, barnodd adolygiad barnwrol o blaid darparwyr cartrefi gofal preswyl 

annibynnol a oedd wedi dadlau ynghylch y ffi a osodwyd gan Gyngor Sir 

Benfro ar gyfer 2010-11. 

 

Wrth fynd i’r afael â phroblemau’r broses a amlygwyd gan yr adolygiad 

barnwrol, rydym wedi mabwysiadu strategaeth tymor canolig i gyflwyno 

cynnydd yn uwch na chwyddiant (5.7%) ar gyfer 2011-12 yn ogystal â 

chynnydd o 4% o leiaf bob blwyddyn am y tair blynedd nesaf, gan ystyried 

sefyllfa’r gyllideb gyffredinol yn ogystal â’r hyn a wyddys am effaith 

cyfraddau’r ffioedd ar ddarparwyr a’r gofal a gynigir i ddefnyddwyr 

gwasanaeth unigol. Nid oedd cyllid y pecyn hwn wedi’i gynnwys yng 

nghyllideb eleni, a bydd angen newidiadau i’r blaengynllun ariannol fel pwysau 

ychwanegol.  
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Mae risgiau pwysig eraill yn cynnwys y canlynol: 

 
Mae’r Bwrdd Iechyd wedi cynnwys arbedion eithaf arwyddocaol yn ei gyllideb 

gofal iechyd parhaus i geisio cyrraedd ei dargedau ariannol ar gyfer 2011-12. 

Bydd angen monitro effaith hwn yn ofalus os bydd nifer o gleifion iechyd yn 

colli eu hawl i ofal iechyd parhaus wrth gael eu hailasesu ac angen pecynnau 

gofal cymdeithasol eang i helpu i ddiwallu eu hanghenion.  

 

 

Gwersi o Arolygiadau yn ystod y Flwyddyn  

 
Yn ystod y flwyddyn mae AGGCC wedi ymgymryd â’r arolygiadau thematig 

canlynol o swyddogaethau a gwasanaethau CNPT:- 

 

• Gwasanaethau plant a phobl ifanc (ar gais y Cyfarwyddwr) 

• Trefniadau Mabwysiadu a Pharhad  

• Rolau a chyfrifoldebau’r Bwrdd Diogelu Plant  

• Gwasanaethau anableddau dysgu oedolion  

 

Mae’n galonogol gweld bod holl arolygiadau gwasanaeth plant a phobl ifanc yn 

dangos cynnydd mewn arfer, er nad oes lle i fod yn hunanfodlon wrth ddangos 

cynaladwyedd y gwelliannau a wnaed ac wrth fynd i’r afael â’r meysydd hynny 

y mae angen sylw arnynt o hyd.  

 

Roedd yr arolygiad a oedd yn gysylltiedig â’r adolygiad achosion difrifol yn 

bennaf yn amlygu’r angen am gryfhau gallu rheolaeth a chryfhau’r tîm 

cynhadledd ac adolygu. Ymatebwyd i’r argymhellion hyn yn syth ac mae pob 

argymhelliad yn gwneud cynnydd da.  

 

Rydym yn dal i aros am ganfyddiadau arolygiad y Bwrdd Diogelu Plant, er eto 

nodir gwelliannau calonogol yn yr adborth cychwynnol a dderbyniwyd, er bod 

angen i drefniadau archwilio ac adolygu wella, yn ogystal ag angen i 

gyfathrebu’n fwy effeithiol â phlant a theuluoedd, ac mae angen dangos o hyd 

sut mae pob partner statudol yn berchen yn llawn ar yr agenda ddiogelu.    

 

Roedd yr arolygiad anabledd dysgu’n amlygu’r angen am wella cyfathrebu â 

staff a phartneriaid yn barhaus ac wrth i newidiadau a datblygiadau gwasanaeth 

ddigwydd, a sicrhau bod arfer gwaith cymdeithasol o ansawdd uchel yn gyson.  

Mae moderneiddio gwasanaethau dydd yn parhau’n flaenoriaeth a bydd y 

penderfyniad bod y rhaglen Trawsnewid Gofal Cymdeithasol i Oedolion 

(TASC) yn canolbwyntio i gychwyn ar wasanaethau anableddau dysgu’n 

sicrhau bod ffocws digonol ar fynd i’r afael ag argymhellion yr arolygiad.  
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Symud Ymlaen  
 

Yr hyn y mae’r uchod i gyd yn ei ddweud wrthym yw y bydd natur gymhleth ac 

amlweddog diwallu anghenion ein dinasyddion mwyaf diamddiffyn bob amser 

yn gofyn am lefelau uchel o reolaeth ac ymrwymiad staff, y gallu i adnabod a 

chyflawni’r newidiadau y mae eu hangen i wella a moderneiddio gwasanaethau, 

proffil allblyg sy’n cynnwys y Cyngor corfforaethol a phartneriaid allanol, y 

gallu i ddod o hyd i amser i gael gwybod yr hyn sydd o bwys i ddefnyddwyr 

gwasanaeth, gofalwyr a defnyddwyr gwasanaeth posib, a dangos trwy ein 

gweithredoedd ein bod yn gwrando ar y farn hon. Beth bynnag a wnawn, boed 

yn rhan o’r agendâu cydweithio rhanbarthol, neu wrth gyflwyno ac 

ymgysylltu’n lleol, mae’n rhaid i ni bob amser fod yn glir ynghylch y 

manteision i’r teuluoedd a’r unigolion dan sylw, ynghyd â’r potensial i wella’r 

sefyllfa adnoddau i gynnal ein hymdrechion i ddiwallu angen.  

 

Bydd cyflwyno newid a chadw ein llygad ar alwadau gweithredol o ddydd i 

ddydd yn parhau i fod yn gydbwysedd pwysig i’w gynnal. Mae ein 

blaenoriaethau ar gyfer 2011-12 yn adlewyrchu’r cydbwysedd hwn ond hefyd 

yn cydnabod bod y broses o osod blaenoriaethau yn union fel hynny; 

penderfynu pa bethau yw’r rhai pwysicaf i’w gwneud a’u cyflawni, a beth yw’r 

pethau sydd efallai’n gallu aros ac y gellir mynd i’r afael â hwy’n 

ddiweddarach, i sicrhau na chyfaddawdir ar ein gallu i reoli a chyflawni.   
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Blaenoriaethau ar gyfer 2011-12 

 

• 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 o orwariant potensial 

o ganlyniad i alw am wasanaeth 

 

• Rhoi’r ffordd newydd o weithio sy’n deillio o adolygu systemau’r 

gwasanaethau plant a phobl ifanc ar waith yn llawn erbyn diwedd y 

flwyddyn, a dangos tystiolaeth o arfer a chanlyniadau gwell 

 

• Cynnal archwiliadau arfer yn unol â chynlluniau gweithredu penodol i 

sicrhau bod yr hyn a ddysgwyd o adolygiadau achosion difrifol yn cael 

eu hymgorffori a’u symud yn effeithiol ar draws grwpiau staff ac o fewn 

datblygu systemau   

 

• Datblygu’r Bwrdd Diogelu Plant ymhellach i gryfhau’r broses archwilio 

ac adolygu ymhellach a chynnwys staff, plant a theuluoedd fel eu bod yn 

deall y gwaith a’r canlyniadau allweddol y mae’r Bwrdd yn ceisio eu 

cyflawni   

 

• Dewis y partner i gynnal a datblygu gwasanaethau gofal preswyl a 

seibiant y Cyngor ar gyfer pobl hŷn a sefydlu’r trefniadau newydd hyn 

erbyn diwedd y flwyddyn  

 

• Bod â’r systemau technolegol newydd mewn grym mewn gofal cartref i 

gyflawni arbedion yr adolygiad systemau ar gyfer 2012-13  

 

• Yn dilyn y dadansoddiad galw a llif, cytuno ar y model gofal canolradd 

â’r Bwrdd Iechyd, a’i roi ar waith erbyn diwedd y flwyddyn ariannol 

 

• Bydd adolygiad pellach y gwasanaeth therapi galwedigaethol ochr yn 

ochr â’r adolygiad teleofal yn gwella’r gwasanaethau hyn ymhellach i 

gwrdd ag anghenion pobl hŷn a’r anabl a dangos canlyniadau gwell 

erbyn diwedd y flwyddyn  

 

• Defnyddio model y gwasanaeth cefnogi teuluoedd integredig fel y dull 

allweddol i wella rhyngwyneb y gwasanaethau plant ac oedolion i 

ymateb i anghenion plant yn ogystal â’u rhieni  

 

• Cynnal y gwelliannau mewn cyfraddau salwch yn y gwasanaeth gofal 

cartref a dangos gwelliannau tebyg ar draws yr amrywiaeth o 

wasanaethau a ddarperir yn fewnol erbyn diwedd y flwyddyn ariannol 
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• Diweddaru strategaethau comisiynu a’u bod y eu lle ar gyfer pob maes 

gwasanaeth erbyn diwedd y flwyddyn  

 

• Monitro ac adrodd am faterion recriwtio a chadw o fewn gwasanaethau 

plant a phobl ifanc drwy gydol y flwyddyn i sicrhau bod yr holl ffactorau 

sy’n rhwystro gweithlu sefydlog yn cael eu nodi ac yr eir i’r afael â hwy. 

 

• Cynnal trafodaethau gyda’r sector gofal preswyl annibynnol i ddatblygu 

strwythur talu sy’n cydnabod buddsoddiad mewn ansawdd gwasanaeth  

 

• Aelodaeth partneriaeth comisiynu De-ddwyrain Cymru ar gyfer 

lleoliadau plant yn dangos gwerth am arian  

 

• Cytuno ar gynlluniau eglur ar gyfer cydweithio rhanbarthol a’u datblygu 

erbyn mis Ionawr  

 

• Cwblhau ac adrodd am ymarferion archwilio chwarterol i wella arfer ar 

draws pob gwasanaeth rheoli gofal   

 

• Dangos erbyn diwedd y flwyddyn ariannol bod targedau ar gyfer 2011-12 

y cael eu cyflawni fel y’u nodir yn y Strategaeth Gofalwyr Ar y Cyd   

 

• Cynnal holiadur staff, defnyddiwr gwasanaeth a gofalwr cyn 2012-13 

sy’n dangos bod uwch-reolwyr yn y gwasanaethau anabledd dysgu wedi 

cymryd camau i wella’r sylwadau negyddol a dderbyniwyd gan y 

grwpiau hyn fel rhan o arolygiad diweddar y gwasanaeth hwn  

 

• Nodi meysydd cyn 2012-13 i gyflawni’r arbedion ychwanegol o 

£1miliwn yn y gwasanaethau gofal cymunedol ar gyfer 2013-14 yn unol 

â’r Blaengynllun Ariannol  

 

 

Bydd pob adroddiad trosolwg gan Bennaeth Gwasanaeth yn rhoi manylion am 

y meysydd blaenoriaeth a gwella gwasanaethau hyn ac yn amlygu materion 

gweithredol pellach y bydd angen mynd i’r afael â nhw yn ystod y flwyddyn. 

Bydd y rhain yn ymwneud yn benodol ag unrhyw argymhellion arolygiad 

AGGCC na gynhwyswyd yn yr uchod. 
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Pa Mor Dda Yw’r Gwasanaethau?  

 

Themâu 

 

1. Cael Help 

Mae’n cynnwys mynediad i wasanaethau; asesu angen; rheoli ac adolygu 

gofal  

 
Ein nod yw sicrhau y bydd pobl y mae angen help arnynt yn gwybod sut i 

gysylltu â ni ac yn derbyn ymateb cyson, teg a phrydlon i’w hymholiadau.  

 
Mae strategaethau cyfathrebu sy’n gysylltiedig â’n rhaglen trawsnewid yn 

parhau i fod yn effeithiol wrth sicrhau bod partneriaid, defnyddwyr gwasanaeth 

a gofalwyr yn ymwybodol o ddatblygiadau allweddol ac yn cael cyfle i lunio’r 

rhain yn ystod camau allweddol.  

 

Parheir i adolygu a datblygu gwybodaeth gyhoeddus, mewn print, ar-lein ac 

mewn fformatau eraill. Mae gwefan Meddwl yn y gwasanaethau iechyd 

meddwl yn cael ei hadolygu ar hyn o bryd i’w datblygu ymhellach.  

 

Roedd y blaenoriaethau gwella a nodwyd yn y gwasanaethau plant a phobl 

ifanc y llynedd yn seiliedig ar aros am ganlyniad yr adolygiad systemau a sut y 

byddai hyn yn effeithio ar ymyrryd cynnar a mynediad i wasanaethau. Mae’r 

adolygiad systemau wedi sefydlu prosesau cyfeirio newydd sy’n arwain at 

ddisodli’r tîm cyfeirio ac asesu. Yn ei le, bydd man cyswllt canolog yn parhau 

fel llwybr cychwynnol i mewn i’r gwasanaeth, gyda’r tîm perthnasol sy’n 

gweithio mewn ysgolion yn ymgymryd â’r gweithgaredd asesu. Mae’r 

adolygiad hefyd wedi dangos nad yw’n ddefnyddiol cael trothwy ar gyfer 

ymyriad yn y gwasanaeth plant, ac yn lle hynny, bod y ffordd newydd o weithio 

yn cynnwys cynnig Cyngor, arweiniad ac ymgynghoriad i bobl broffesiynol o 

wasanaethau cyffredinol, yn ogystal ag asesiadau ar y cyd ac arwain ymyriadau 

lle y bo’n briodol. 

 

Cafwyd blaenoriaeth hefyd a oedd yn gysylltiedig â sefydlu grŵp strategol tîm 

ar ddyletswydd argyfwng (TDA) ac mae mewn grym. Yn ogystal, mae rota 

cefnogi uwch-reolwyr ar gyfer gwasanaeth TDA nawr ar waith ac mae’n rhoi 

mwy o wydnwch i staff y mae angen Cyngor a chymorth arnynt i wneud 

penderfyniadau.  

 

Yn ogystal, datblygir ymagwedd newydd at weithio rhwng y gwasanaethau 

plant ac oedolion drwy raglen Ddiogelu i Deuluoedd. Mae’r ymagwedd hon 

wedi cynnwys gwaith i wella’r rhyngwyneb rhwng y gwasanaethau ac mae 



Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol CBS Castell-nedd Port Talbot 2010-2011 – 

TERFYNOL 

Cyflawni Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy  

20 
Gorffennaf  2011 

wedi helpu i ddatblygu cais model y Gwasanaeth Cefnogi Teuluoedd Integredig 

(GCTI)  gydag Abertawe a Phen-y-bont ar Ogwr.  

 

Yn y gwasanaethau i oedolion gwnaed dadansoddiad galw a llif ar y cyd â 

chydweithwyr iechyd er mwyn deall manteision gweithio integredig yn fwy 

effeithiol. Mae’r dadansoddiad hwn wedi cynnwys gwaith y tîm cyswllt a 

mynediad a bydd yn helpu i ystyried a oes angen gwneud newidiadau i 

drefniadau presennol neu ddarparu un man cyswllt yn unig yn lleol. Cafwyd 

adborth cadarnhaol gan y tîm ynghylch defnyddio’r pecyn asesu risg a 

gyflwynwyd yn ddiweddar i nodi unigolion sydd fwyaf mewn risg.   

 

Caiff Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010 ei roi ar waith yn 2012 sydd wedi’i 

lunio i wella mynediad i wasanaethau iechyd meddwl. Mae trefniadau ar y cyd 

ar draws ardal y Bwrdd Iechyd ar waith i symud y gwaith hwn yn ei flaen ac 

fe’u cefnogir gan arweinydd gofal cychwynnol.  

 

Yn y gwasanaethau plant a phobl ifanc bu ychydig o ostyngiad mewn 

perfformiad wrth wneud penderfyniadau o fewn un diwrnod, yn dilyn gwelliant 

parhaus yn ystod y tair blynedd flaenorol. Y perfformiad ar gyfer 2010-11 yw 

89.8% o’i chymharu â 93.6% yn ystod y blynyddoedd cynt. Mae’r system TG 

yn cael ei hailddylunio ar hyn o bryd i nodi ac adrodd am y dangosydd hwn o 

fewn y meysydd adolygu systemau prawf. 

 

O ran trefniadau gadael yr ysbyty yn y gwasanaethau i oedolion, bu cynnydd 

arwyddocaol yn y gyfradd oedi wrth drosglwyddo gofal oherwydd rhesymau 

gofal cymdeithasol am bob 1000 75 oed neu hŷn, er bod y lefelau oedi 

cyffredinol yn dangos gwelliannau amlwg yn ystod chwarter olaf y flwyddyn.   

Cyfradd yr oedi oherwydd rhesymau gofal cymdeithasol oedd 14.83 o gyfradd 

o 6.63 yn 2009-10. Mae’r gyfradd gyffredinol, fodd bynnag, wedi dangos 

gostyngiad addawol mewn oedi gan gymharu’n ffafriol â’r awdurdodau eraill o 

fewn ardal y Bwrdd Iechyd. Rhoddir esboniad llawn am hyn isod. Ystyrir 

trefniadau gadael yr ysbyty fel rhan o’r dadansoddiad galw a llif a gynhelir 

gyda chydweithwyr a dylai hyn wella prosesau gwneud penderfyniadau.   

 

 

Dadansoddiad Cymhariaeth Oedi Wrth Drosglwyddo Gofal  

Cyfnod: 1 Ebrill 2010 i 31 Mawrth 31 2011 
 

Roedd 181 achos o Oedi Wrth Drosglwyddo Gofal ar gyfer CNPT (rhesymau 

gofal cymdeithasol yn unig) yn ystod y flwyddyn (cyfradd PI SCA/001 fesul  

1,000 o’r boblogaeth, 75 oed neu hŷn = 14.83) 
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Mae’r graffiau canlynol yn dangos cymariaethau rhwng CNPT a’r ddau 

awdurdod arall o fewn ardal PABM:  
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Period: 1st April 2010 to 31st Match 2011

0

20

40

60

80

100

120

Apr

'10

May

'10

Jun

'10

Jul

'10

Aug

'10

Sep

10'

Oct

'10

Nov

'10

Dec

'10

Jan

'11

Feb

'11

Mar

'11

A
v
e
ra

g
e
 D

a
y
s
 D

e
la

y
e
d

Neath Port Talbot L.A. 'Y' L.A. 'Z'

 
 

Oedi wrth Drosglwyddo Gofal – Cyfanswm yr Oediadau (Pob Rheswm) 
Cyfnod: 1 Ebrill tan 31 Mawrth 31 2011 
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Oedi wrth Drosglwyddo Gofal oherwydd Rhesymau Gofal Cymdeithasol yn Unig 
Cyfnod: 1 Ebrill tan 31 Mawrth 31 2011 
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Oedi wrth Drosglwyddo Gofal - Diwrnodau Oedi ar Gyfartaledd  
Cyfnod: 1 Ebrill 2010 tan 31 Mawrth 2011 

Diwrnodau oedi 

ar gyfartaledd 
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Fel y gwelir o’r uchod, er bod rhesymau gofal cymdeithasol yn gymharol uchel 

ar gyfer CNPT, mae nifer cyffredinol yr oedi’n dangos safle cymharol dda, yn 

enwedig yn ystod y chwarter olaf. Ceir perfformiad cyson well hefyd mewn 

perthynas â’r diwrnodau cyfartalog lle cafwyd oedi. Mae nifer cyffredinol yr 

oedi’n dangos bod polisi’r Bwrdd Iechyd a’r Cyngor ar y cyd i ddatrys oedi’n 

gweithredu’n effeithiol lle ceir rhesymau dethol am hyn. Mae amrywiad 

arwyddocaol rhwng ardaloedd awdurdod lleol yn nifer yr oediadau am resymau 

iechyd, sy’n cyfrannu at y ffigwr cyffredinol, sydd hefyd yn werth ei ystyried 

ymhellach mewn perthynas â gallu perthnasol a chysondeb mewn prosesau 

gwneud penderfyniadau. 

 

Yn y gwasanaethau plant a phobl ifanc, datblygwyd y blaenoriaethau gwella a 

nodwyd y llynedd mewn perthynas ag arfer a gweithgaredd asesu. Cafwyd 

hyfforddiant mewn asesu, cynllunio a chofnodi gydag adrodd am asesu iechyd 

nawr ar waith. Mae systemau cyflwyno adroddiadau’n cael ei ddatblygu ar hyn 

o bryd i’n hysbysu’n well am gyfranogaeth asiantaethau partner mewn 

cynadleddau ac adolygiadau, a bydd hyn yn ategu’r gwaith a wnaed drwy’r 

adolygiad systemau i symleiddio rhai o’r prosesau a gysylltir â’r cyfrifoldebau 

hyn. 

 

Mae’r tîm adolygu systemau wedi datblygu system rheoli achosion newydd 

sy’n defnyddio un fformat asesu’n unig sy’n darparu ymagwedd gymesur at 

lefel yr angen a nodwyd. Mae’r system newydd hefyd yn defnyddio model 

cyfarfodydd amlasiantaeth sydd â’r nod o symleiddio a rhesymoli’r 

gweithdrefnau hyn. Yn ogystal, symleiddiwyd y system cofnodi electronig.   

 

Mae’r gwasanaeth cynadledda ac adolygu wedi ei wella gan bedair swydd 

ychwanegol â threfniadau rheoli a gryfhawyd. Bydd hyn yn cefnogi 

adolygiadau’r Cynlluniau Llwybr ar gyfer pobl sy’n gadael gofal, cynyddu 

gallu’r gwasanaethau i reoli’r nifer cynyddol o blant mewn gofal a’r rhai hynny 

ar y gofrestr diogelu plant, a bydd yn gwella sicrwydd ansawdd a rôl herio’r 

gwasanaeth.  Bydd swyddogion adolygu a chadeiryddion cynadledda nawr yn 

treulio mwy o amser yn paratoi ac yn ymgynghori â phlant a theuluoedd. 

 

Gyda gallu cynyddol y tîm hwn a chyflwyniad cyffredinol y model newydd o 

weithio, bydd yn bwysig gweld gwell perfformiad mewn nifer o ddangosyddion 

allweddol, yr effeithiwyd arnynt mewn modd anffafriol yn ystod y broses 

newid, ac yn y niferoedd cyffredinol o blant mwn gofal o ganlyniad i’r cynnydd 

sylweddol yn ystod 2009-10. Cyflwynwyd mesurau perfformiad newydd hefyd 

a fydd yn gwella ein gwybodaeth o ba mor dda rydym yn ei wneud wrth 

gefnogi a bod o fudd i’r plant a’r teuluoedd rydym yn gweithio â nhw. Mae’r 

adolygiad systemau hefyd wedi datblygu pecyn cynnydd achosion a fydd yn 

helpu gweithwyr cymdeithasol a rheolwyr i fonitro cynnydd achos a diogelu 
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rhag colli gafael ar gyfranogaeth a gwneud penderfyniadau. Bydd craffu 

perfformiad yn barhaus yn flaenoriaeth yn ystod y flwyddyn.  
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Arfer Da: ADOLYGIAD SYSTEMAU O WASANAETHAU RHENG 

FLAEN MEWN GWASANAETHAU PLANT A PHOBL IFANC  
 

Mae’r hyn a ddysgwyd gan yr adolygiad hwn wedi arwain at ail-lunio 

gwasanaeth sy’n canolbwyntio ar y gymuned, yn chwalu trothwyon ar gyfer 

gwasanaethau ac yn gweithredu ar sail amlasiantaeth ar reng flaen darparu 

gwasanaethau.   

 

Y ddwy brif ymagwedd at y ‘ffordd newydd hon o weithio’ yw yn gyntaf, y 

bydd timau gwaith cymdeithasol wedi eu lleoli mewn ysgolion o gwmpas 

cymunedau lle mae’r galw mwyaf am wasanaethau i blant a phobl ifanc. 

Bydd y timau hyn yn gweithredu fel timau amlasiantaeth integredig a fydd yn 

gallu cynnig ymgynghoriad a chyngor i’w gilydd, datblygu timau 

proffesiynol o gwmpas anghenion teuluoedd unigol ac wrth wneud hynny, 

ymyrryd yn gynnar fel nad yw anghenion y plant yn cynyddu i’r fath raddau 

y bydd angen cefnogaeth gwasanaeth dwys a drud arnynt.   

 

Yn ail bod biwrocratiaeth sy’n gysylltiedig â phrosesau gwasanaethau 

cymdeithasol yn cael ei leihau ac y cynhyrchir mesurau canlyniadau sy’n 

gallu mesur effaith ymyriadau asiantaethau yn well ar blant a theuluoedd, 

na’r set bresennol o ddangosyddion perfformiad.  

 

Er ei bod yn rhy gynnar i ddadansoddi llwyddiant yr adolygiad yn ystadegol, 

dros amser, rhagwelir y bydd yr ymagwedd ymyrryd cynnar hon yn lleihau 

nifer y plant mewn gofal a bydd y ffordd newydd o weithio well sy’n rhoi 

mwy o foddhad yn sefydlogi gweithlu’r gwaith cymdeithasol.  Bydd hyn yn 

ei dro yn arwain at arbedion a’r ddau faes hwn ddylai benderfynu llwyddiant 

economaidd yr ymagwedd newydd.  

 

Sefydlwyd dau Dîm Cymunedol Plant, drwy broses y cyfnod prawf a 

chynllunnir ar hyn o bryd y sefydlir tri thîm pellach yn yr ardaloedd mwyaf 

eu hangen ar draws yr awdurdod. Bydd gan un o’r tri thîm ychwanegol hyn 

ffocws anabledd.  

 

Ymgynghorir ag asiantaethau partner ar hyn o bryd sef y Gwasanaethau Lles 

Addysg a’r Gwasanaethau Ymweliadau Iechyd ynghylch dyfodol 

gwasanaethau integredig er mwyn galluogi cam nesaf y cyflwyno 

amlasiantaeth.  

 

Bydd gwaith nawr yn mynd rhagddo i ymgynghori ag ysgolion allweddol 

ynghylch sut y gellir cynnwys y Timau Cymunedol Plant.  
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Mae cynnal cymorthfeydd cyfreithiol wedi parhau ac mae hyn wedi cefnogi’r 

gwaith paratoi cywir ar gyfer achosion gofal yn ogystal â phroses ymgynghori i 

staff ynghylch achosion cymhleth. Mae rhaglen archwilio ffeiliau’n fisol wedi 

ei datblygu sy’n archwilio ffeiliau o’r ffordd newydd o weithio yn rheolaidd ac 

yn cynnal archwiliadau ar ffeiliau eraill ar sail thematig. Adroddir am 

ganlyniadau’r archwiliadau hyn i’r pwyllgor craffu a bydd y Bwrdd Diogelu’n 

derbyn adroddiad.   

 

Mae perfformiad sy’n gysylltiedig ag ailgyfeirio wedi gwaethygu, ac mae 

archwiliad sampl yn cael ei gynnal i ddeall beth yw’r rheswm am hyn. Cafwyd 

gostyngiad mewn perfformiad sy’n gysylltiedig ag asesiadau cychwynnol a 

gwblhawyd mewn 7 niwrnod er bod canran yr asesiadau craidd a gynhaliwyd 

mewn 35 niwrnod wedi gwella.  

 

Mewn gwasanaethau i oedolion, mae prydlondeb yr asesiadau’n parhau i fod yn 

dda’n gyffredinol, gyda pheth gwelliant yn cael ei ddangos wrth ddatrys oedi 

mewn asesu yn y gwasanaeth therapi galwedigaethol. Canran y cyfeiriadau ThG 

blaenoriaeth uchel a asesir o fewn amserau ymateb dynodedig yw 8% o’i 

chymharu â 69% yn 2009-10. Bydd yn bwysig monitro perfformiad yn y tîm 

pobl hŷn ag anghenion iechyd meddwl yn ystod 2011-12 o ystyried y bydd peth 

gostyngiad mewn gallu yn dilyn dileu’r grant annibyniaeth a lles.  

 

Nododd yr arolygiad anableddau dysgu diweddar fod y Cyngor yn cyflwyno 

model integredig o asesu a rheoli gofal, ac mae angen gwaith i wella ansawdd a 

chysondeb y broses asesu a rheoli gofal.  

 

Yn y gwasanaeth, mae’r ymagwedd Cynllunio sy’n Canolbwyntio ar y Person 

yn cael ei mabwysiadu i ddatblygu offeryn asesu unigol trwy gydol y 

trosglwyddo. Penodwyd Cydlynydd Trosglwyddo hefyd sy’n edrych ar y broses 

drosglwyddo gyfan gyda grŵp llywio amlasiantaeth yn goruchwylio’r 

datblygiadau hyn. Mae’r swydd hon yn sicr yn cael effaith gadarnhaol ar y gallu 

ar gyfer y gwaith trosglwyddo y mae ei angen fel yr amlygwyd yn adroddiad yr 

arolygiad anableddau dysgu diweddar. 

 

Yn y gwasanaethau iechyd meddwl, mae gweithio integredig gydag iechyd 

wedi ei hen sefydlu. Bydd Mesur newydd Iechyd Meddwl (Cymru) 2010 yn 

effeithio ar rôl y Timau Iechyd Meddwl Cymunedol a chaiff ei fonitro drwy’r 

grŵp cynllunio iechyd meddwl a’r is-grwpiau perthnasol. 

 

Parheir i gynnig asesiad i ofalwyr 100% o’r adeg er bod y nifer sy’n derbyn y 

cynnig hwn ac yn derbyn gwasanaeth wedi gostwng (i lawr o 15.9 i 10.6 a 47.6 

i 24.5 yn ôl eu trefn). Mae cynyddu ymwybyddiaeth o bwysigrwydd asesiadau 

gofalwyr ymhlith rheolwyr gofal yn parhau’n flaenoriaeth, ac amlygwyd yr 
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angen am gadw ffocws ar y maes hwn yn yr arolygiad anableddau dysgu 

diweddar.  

 

Yn ystod 2010-11, cynhaliwyd pedair sesiwn hyfforddi asesu gofalwyr 

ychwanegol, gan gynnwys un ar gyfer myfyrwyr gwaith cymdeithasol ac eraill 

gan gynnwys staff y trydydd sector a’r gwasanaeth iechyd yn ogystal â 

gweithwyr cymdeithasol.  Bu ein Swyddog Datblygu Gofalwyr gyda phob tîm 

rheoli gofal yn ystod y flwyddyn i godi proffil asesiadau gofalwyr a 

chynhyrchwyd bwletin e-bost chwarterol ar gyfer staff i sicrhau eu bod yn 

ymwybodol o unrhyw ddatblygiadau perthnasol newydd. Ceir tystiolaeth o 

berthynas gadarnhaol gynyddol rhwng timau rheoli gofal a Gwasanaeth 

Gofalwyr CNPT o ran cyfeiriadau o’r ddwy ochr gan ddibynnu ar anghenion y 

gofalwr dan sylw. Cytunwyd i archwilio i rôl bosib y gwasanaeth gyda’r 

Gwasanaeth Gofalwyr i gynnal asesiadau gofalwyr.  

 

Wrth ddiweddaru Strategaeth y Gofalwyr, canlyniad cadarnhaol oedd adborth 

gan ofalwyr bod gwasanaethau wedi gwella o ganlyniad i’r strategaeth 

gychwynnol a sefydlwyd. Mae’r strategaeth a ddiweddarwyd yn cyflwyno 

amcanion clir ar gyfer y tair blynedd nesaf y mae partneriaid yn hyderus y gellir 

eu cyflawni yn ystod cyfnod o leihau adnoddau ariannol. Ceir pwyslais cryf ar 

gynyddu nifer y rhai sy’n derbyn asesiadau gofalwyr a gallai gwaith  sy’n cael 

ei archwilio gyda’r Gwasanaeth Gofalwyr brofi’n elfen allweddol er mwyn 

cyflawni hyn. Arolygir y cynnydd i gyflawni amcanion y strategaeth gan Fwrdd 

Gweithredol Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles. Mae gan grŵp Strategol y 

Gofalwyr ei hun ran gref wrth gynnwys partneriaid a gofalwyr.  

 

Bydd y strategaeth hefyd yn elfen allweddol wrth gyflwyno gofynion Mesur y 

Gofalwyr i gael cynllun gwasanaeth strategol ar y cyd ar gyfer ardal y Bwrdd 

Iechyd.  

 

Mae canran y cleientiaid yr adolygwyd eu hanghenion yn ystod y flwyddyn 

wedi gostwng o 73% i 69% er, fel y llynedd, cwblheir y rhan fwyaf o 

adolygiadau eraill o fewn cyfnod byr ar ôl y targed. Mae amrywiad, fodd 

bynnag, rhwng gwasanaethau o ran cynnal adolygiadau mewn da bryd. Yn y 

gwasanaethau pobl hŷn, adolygwyd 71% yn brydlon, 90% yn y gwasanaethau 

iechyd meddwl a 53.5% yn y gwasanaethau anableddau dysgu. Roedd y 

gostyngiad yn y gwasanaethau anableddau dysgu o ganlyniad i gyfnod o brinder 

staff sydd wedi ei ddatrys bellach.  

 

Yn ogystal ag adolygiadau rheoli gofal drwy oruchwylio, rhoddwyd system 

sicrhau ansawdd ac archwilio ffeiliau achos ar waith i fonitro ansawdd, a 

sefydlu systemau i wella cynlluniau gofal yn barhaus.  
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Cafwyd rhaglen ddatblygu Cynllunio sy’n Canolbwyntio ar y Person sydd wedi 

gwella cyfranogaeth defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr mewn rheoli gofal. 

Mae angen ei hehangu a’i datblygu a rhaid ymchwilio i fodelau pellach.  

 

Gwelir cynnydd ar hyn o bryd mewn gweithio tuag at fodel integredig o asesu a 

rheoli gofal yn y gwasanaeth pobl hŷn ag anghenion iechyd meddwl, sy’n 

rhannol wedi ei gynorthwyo gan adleoli staff Port Talbot i’r Ganolfan 

Adnoddau Gofal Sylfaenol. Mae model Ymagwedd Rhaglen Gofal newydd yn 

cael ei threialu yng Nghwm Tawe sy’n profi’n llwyddiannus i sicrhau trefniant 

mwy cydlynol rhwng y gwasanaeth cymdeithasol a chydweithwyr iechyd. 

 

Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc  
 

Cryfderau Blaenoriaethau Gwella  

� Y system wedi’i hadolygu a 

negeseuon clir ynghylch 

anghenion gwella’n cyfeirio’r 

ymagwedd newydd  

� Datrys pwysau cyflog TDA 

� Tîm ar Ddyletswydd 

Argyfwng yn cael ei gefnogi 

gan rota uwch-reolwyr  

� Gwybodaeth electronig am 

fynediad i’r gwasanaeth  TDA 

� Ffordd newydd o weithio’n  

golygu bod anghenion yn cael 

eu diwallu’n gynt 

� Rhoi ymagweddau Tîm am y 

Plentyn a Thîm am y Teulu ar 

waith yn llawn   

� Comisiynu gwerthusiad 

academaidd o’r ffordd newydd 

o weithio   

� Gwaith ar werthuso profiadau 

plant o ymyriadau’r 

gwasanaethau cymdeithasol 

i’w ddatblygu  

� Cymorthfeydd Cyfreithiol  � Hyfforddiant ar gofnodi barn 

plant  

� Sefydlu systemau newydd � Rhoi systemau newydd ar 

waith a’u hymgorffori 

� Datblygu mesurau canlyniad 

newydd  

� Perfformiad mewn rhai DP 

allweddol e.e. ymweliadau â 

phlant sy’n derbyn gofal  

� Sefydlu Gwasanaeth 

Cynadledda ac Adolygu gwell  

� Rhoi adolygiadau cynlluniau 

llwybr ar waith 

� Sefydlu grŵp o staff 

Peripatetig 

� Recriwtio a chadw staff  
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� Rhaglen archwilio ffeiliau’n 

fisol ar waith  

� Datblygu gwaith sy’n 

gysylltiedig ag anghenion 

oedolion ymhellach  

 

� Gweithdrefnau wedi’u 

diweddaru 

� Cwblhau’r camau gweithredu 

sy’n ymwneud â’r arolygiad 

ffocws a’r arolygiad  

sefydlogrwydd  

 � Cwblhau’r gwaith ar sicrhau 

bod proses oruchwylio 

systematig ar gyfer pob achos  

 � Datblygu GICD  

 

 

Gwasanaethau i Oedolion  

 

Cryfderau  Blaenoriaethau Gwella  

� Llwybrau cyfeirio Clir a 

Ddeellir i mewn i’r 

gwasanaeth  

� Gwella perfformiad parhaus yn 

y gwasanaeth ThG  

� Meini prawf cymhwysedd a 

chymhwysiad clir  

 

� Gwella nifer y rhai sy’n derbyn 

asesiad gofalwyr ac archwilio’r 

posibilrwydd bod y rhain yn 

cael eu cynnal gan Wasanaeth 

y Gofalwyr  

� Ymatebion prydlon yn y rhan 

fwyaf o feysydd gwasanaeth   

 

� Gweithredu ar y dadansoddiad 

galw a gynhelir gydag iechyd i 

wella llwybrau cyfeirio ac 

integreiddio gwasanaethau 

ymhellach  

� Systemau asesu a rheoli gofal 

wedi’u hymgorffori gyda 

chydweithwyr iechyd  

� Angen datblygu cysondeb arfer 

rheoli gofal yn y gwasanaethau 

anabledd dysgu  

� Strategaethau cyfathrebu 

rhagweithiol i hyrwyddo 

agenda newid a gwasanaethau 

newydd  

� Datblygu’r un pecynnau asesu 

risg ar draws pob gwasanaeth 

oedolion  

� Gwefannau sy’n hyrwyddo 

cyfathrebu cynhwysol yn y 

gwasanaethau anableddau 

dysgu ac iechyd meddwl 

� Dangos gwell canlyniadau ar 

gyfer pobl ifanc sy’n mynd 

drwy’r broses drosglwyddo 
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� Dadansoddiad cynhwysfawr 

o’r galw a roddir ar fannau 

mynediad i mewn i ofal 

cymdeithasol ac agweddau ar y 

gwasanaeth iechyd yn cael ei 

gynnal ar y cyd 

� Sicrhau cydweithio effeithiol 

rhwng meysydd gwasanaeth lle 

cwestiynir cymhwysedd neu 

lle bo angen eglurhad  

 

� Systemau effeithiol o reoli 

llwyth achosion ar draws timau  

� Sicrhau bod y broses CPG yn 

cael ei adolygu ac yn dod yn 

rhan annatod o reoli gofal  

� Defnyddio asesu risg i gefnogi 

gwneud penderfyniadau 

ynghylch yr angen am asesiad 

ac ymateb brys  

� Ymgorffori dulliau sicrhau 

ansawdd ymhellach â defnydd 

systematig o archwiliadau 

ffeiliau achosion ar draws pob 

maes gwasanaeth  

� Gweithio cadarnhaol gydag 

iechyd ynghylch prosesau 

rhyddhau ar y cyd 

� Integreiddio trefniadau asesu a 

rheoli gofal ymhellach ar gyfer 

pobl hŷn ag anghenion iechyd 

meddwl  

 

� Defnyddio cynllunio sy’n 

canolbwyntio ar y person n 

fwy cyffredinol  

� Rhoi Mesur newydd Iechyd 

Meddwl (Cymru) 2010 ar 

waith 

� Defnydd cynyddol o daliadau 

uniongyrchol yn y 

gwasanaethau iechyd meddwl  

� Diweddaru llawlyfr Rheoli 

Gofal  

 

� Cynnwys defnyddwyr a 

gofalwyr yn llawn mewn 

prosesau rheoli gofal  

� Datblygu systemau cadarn i 

werthuso a chefnogi rôl 

gweithwyr proffesiynol iechyd 

meddwl cymeradwy  

� Tystiolaeth o weithio 

amlddisgyblaethol integredig 

da yn y gwasanaethau 

anableddau dysgu, a 

adlewyrchir yn ogystal yn y 

gwasanaethau iechyd meddwl  

� Dangos bod targedau ar gyfer 

2011-12 yn cael eu cyflawni 

fel y’u nodwyd yn Strategaeth 

y Gofalwyr ar y Cyd  

� Gweithio amlddisgyblaethol 

gwell yn y timau pobl hŷn ag 

anghenion iechyd meddwl 

gyda chydleoli a threialu offer 

a threfniadau asesu newydd  
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2. Y Gwasanaethau a Ddarperir  

 

Mae’n cynnwys amrywiaeth y gwasanaethau a ddarperir yn ogystal ag 

ansawdd y gwasanaethau hynny  
 

Amrywiaeth ac Ansawdd Gwasanaethau  
Ein nod yw sicrhau bod amrywiaeth o wasanaethau priodol ac o ansawdd ar 

gael i ddiwallu anghenion a asesir a hyrwyddo dewis.  

 

Yn y gwasanaethau plant a phobl ifanc, roedd blaenoriaethau gwella’r llynedd 

yn cynnwys yr angen am ymgymryd â gwaith i ddatrys ymrwymiad cynghori 

meddygol i’r panel mabwysiadu; cwblhau adolygiad o’ gwasanaethau cefnogi 

teuluoedd; cwblhau’r Strategaeth Llety ar gyfer plant sy’n derbyn gofal; symud 

yr agenda ranbarthol yn ei blaen; datrys y bwlch mewn contractio; cwblhau 

adolygiad o’r gwasanaethau eiriolaeth a chreu strategaeth ymadael ar gyfer 

swyddi Grant Gweithio Ar y Cyd.  

 

Codwyd mater Cyngor meddygol i’r panel mabwysiadu yn y Bwrdd 

Gwasanaethau Lleol ac mae PABM nawr yn ymchwilio i’r mater. Cwblhawyd 

adolygiad y Gwasanaethau Cefnogi Teuluoedd ac o ganlyniad ail-luniwyd 

cyfres o wasanaethau y mae rhai ohonynt nawr wedi eu comisiynu drwy 

gronfeydd Cymorth a’r gweddill wedi eu cefnogi’n bennaf gan wasanaethau 

plant a phobl ifanc. Sefydlwyd Tîm Cefnogi Gweithredu gyda Theuluoedd 

(FAST), a ddarparwyd gan Gweithredu dros Blant, a all ddarparu cefnogaeth 

magu plant ac i deuluoedd y ddi-oed. Roedd cyfnod treialu’r gwasanaeth hwn 

yn llwyddiannus a chytunwyd i barhau â’r prosiect hwn â’r Bartneriaeth Plant a 

Phobl Ifanc (PPPI).  
 

Mae’r Strategaeth Llety ar gyfer plant mewn gofal wedi cwblhau’r cyfan ond 

un o’i ffrydiau gwaith. Mae’r gwasanaeth mewnol yn parhau i dyfu’n 

llwyddiannus ond nid yw wedi gallu cadw i fyny â’r twf yn y nifer o blant sy’n 

derbyn gofal. Cadarnhawyd, fodd bynnag, na fyddai unrhyw fudd ariannol i 

sefydlu cyfleuster preswyl mewnol ar gyfer plant sy’n derbyn gofal. Bydd yr un 

ffrwd waith sy’n aros yn canolbwyntio ar ymarferoldeb yr arbenigedd ar 

ymddygiad heriol yn Hillside, gan gefnogi grŵp bach o ofalwyr maeth sy’n 

gofalu am blant a phobl ifanc fwy heriol.  

 

Mae cyhoeddiad hwyr y fframwaith ffioedd gofalwyr maeth newydd wedi 

amharu ar gynnydd ymhellach, gydag angen i gynlluniau nawr frwydro yn 

erbyn effaith y fframwaith hwn, yn narpariaeth y gyllideb yn ogystal  â 

chanfyddiadau’r gofalwyr o fanteision ac anfanteision y fframwaith hwn.  
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Mae Pennaeth Strategaeth Busnes ar hyn o bryd yn trefnu i ail-lunio 

gwasanaethau cefnogi er mwyn rhoi lle i ystwythder ychwanegol yn yr adran 

gontractio ar gyfer gwasanaethau plant.  

 

Adolygwyd y Gwasanaethau Eiriolaeth drwy’r PPPI a chyflwynwyd adroddiad 

drafft. Mae angen gwaith pellach nawr a rhagwelir y caiff ei gwblhau’n gynnar 

yn y flwyddyn ariannol sydd i ddod.  

 

Dilëwyd swydd gwaith cymdeithasol CAMHS a gyllidwyd gan y Grant 

Gweithio Ar y Cyd. Mae gwaith sy’n gysylltiedig ag adolygiad y gwasanaethau 

cefnogi teuluoedd yn parhau fodd bynnag, i gryfhau gwasanaethau iechyd 

emosiynol cyffredinol a lles yn yr ardal. Yn dilyn adolygiad blaenorol o 

Wasanaethau Iechyd Emosiynol a Lles, datblygwyd y model a argymhellwyd 

mewn elfennau ar wahân gan fod y model cyfan yn rhy ddrud ar hyn o bryd. 

Mae hyn yn cynnwys gwella contractau â darparwyr gwasanaeth yn ogystal â 

chyllideb ddynodedig i gael mynediad i’r gwasanaethau hyn.  

 

O ran datblygiadau eraill, mae’r gwasanaeth cyswllt bellach yn fewnol ac mae 

dau aelod o staff yn ymroddedig i gydlynu a rheoli’r gwasanaeth hwn.  

 

Argymhellodd yr arolygiad sefydlogrwydd nifer o gamau gweithredu ar gyfer y 

Gwasanaeth Mabwysiadu sydd ar y cyfan yn gweithredu’n dda. Mae 

Consortiwm Mabwysiadu De Cymru ar hyn o bryd yn ystyried gweithredu 

drwy fodel diwygiedig.  

 

Mae’r Strategaeth Mabwysiadu wedi gwneud cynnydd fel y disgrifir uchod, ac 

mae’r gwasanaeth yn gweithredu’n dda fel y mae’r broses arolygiad blynyddol 

yn tystio. 

 

Mae grŵp rhan ddeiliad yr Anhwylder Sbectrwm Awtistig (ASA) wedi parhau i 

gwrdd yn rheolaidd ac wedi defnyddio’r gyllideb ariannol flynyddol yn 

effeithiol gan gefnogi cynllun ‘Early Bird’ ar gyfer plant a dderbyniodd 

ddiagnosis yn ddiweddar yn ogystal ag amrywiaeth o wasanaethau hyfforddi a 

chyfarpar eraill.  Mae cynrychiolaeth gref o rieni yn y grŵp hwn.  

 

Mae’r cynlluniau datblygu ar gyfer y gwasanaeth seibiant arhosiad byr yn y sir 

yn parhau gyda safle wedi ei nodi a thendr wedi ei hysbysebu ar gyfer y 

contract adeiladu. Bydd y cam nesaf yn cynnwys y rheini mewn peth o’r 

cynllunio mewnol ynghyd â’r posibilrwydd o godi arian ar gyfer offer chwarae 

a synhwyraidd ychwanegol. 

 

Mae Uned Ddiogel Hillside wedi ehangu ei darpariaeth gyda chymorth grant 

cyfalaf LlC. Fodd bynnag, efallai na fydd modd defnyddio gwelyau  
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ychwanegol oherwydd toriadau BCI/GC arfaethedig. 

 

O ran gwelliannau a datblygiadau yn y dyfodol, mae’r Bwrdd Diogelu Plant 

wedi blaenoriaethu camddefnydd sylweddau ac alcohol a gwasanaethau iechyd 

emosiynol a lles ac mae wedi cytuno ar y cyd bod y rhain yn flaenoriaethau 

gyda’r PPPI.  O ganlyniad, cyflwynwyd adroddiad i’r Bwrdd Gwasanaethau 

Lleol (BGLl) ym mis Mawrth 2011, yn gofyn i’r BGLl hyrwyddo a neilltuo 

adnodd i ddod â strategaeth ar y cyd at ei gilydd i wella’r gwasanaethau hyn yn 

CNPT. Cyflwynwyd cais cronfa gydgyfeirio a fydd, os yw’n llwyddiannus, yn 

cyflawni gallu datblygu pwysig i fwrw ymlaen â’r gwaith hwn. Bydd hefyd yn 

bwysig clywed gan fentrau cysylltiedig a arweinir gan yr heddlu o fewn 

Abertawe.  

 

Mae angen datblygu cytundebau Contract a Lefel Gwasanaeth ymhellach gyda 

darparwyr gwasanaethau sector preifat a gwirfoddol, a bydd ymuno â Rhaglen 

Gomisiynu Gwasanaeth Plant De-ddwyrain Cymru’n gwella’r gwaith hwn.  

 

Mae adolygiad cludiant o’r Cartref i’r Ysgol yn parhau ac mae’n cynnwys 

adolygiad cludo plant sy’n derbyn gofal i’r ysgol ac oddi yno, a chyswllt.   

 

Mae angen archwilio’r gwaith cefnogi maethu drwy staff Hillside ymhellach.  

 

Cryfderau  Blaenoriaethau Gwella  

� Gwasanaeth cefnogi teuluoedd 

wedi ei ail-lunio  

� Datblygu Gwasanaethau 

Iechyd Emosiynol a Lles 

ymhellach  

� Gwasanaeth cyswllt wedi ei 

ail-lunio  

� Datblygu strategaethau 

camddefnyddio sylweddau 

ymhellach  

� Darpariaeth estynedig yn 

Hillside 

� Angen archwilio gwaith 

cefnogi maethu drwy Hillside 

ymhellach  

� Canlyniadau arolygiad 

cadarnhaol o’r Gwasanaeth 

Maethu ac o Hillside 

� Cwblhau adolygiad cludiant 

cartref i’r ysgol  

� Gwasanaeth mabwysiadu â 

phrofiad helaeth  

� Angen datblygu cytundebau 

Contract a Lefel Gwasanaeth  

� Grŵp ASA cryf   � Archwilio a datblygu 

gwasanaethau rhanbarthol ac 

ar y cyd ymhellach (gan 
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gynnwys CMDC) 

 

 � Gweithredu fframwaith ffioedd 

gofalwyr maeth  

 
Yn y gwasanaethau i oedolion mae amrywiaeth da o wasanaethau’n parhau ar 

waith ar gyfer pob grŵp defnyddiwr gwasanaeth, gydag adroddiadau arolygu 

mewn gwasanaethau a ddarperir yn uniongyrchol yn amlygu ansawdd gwych y 

ddarpariaeth yn gyson. Nododd yr arolygiad anableddau dysgu fod safonau 

proffesiynol da o ofal yn amlwg yn y ddwy ganolfan ddydd yr ymwelwyd â 

hwy, er eu bod ar hyn o bryd yn gweithredu ar fodel gwasanaeth traddodiadol.  

 

Mae gan wasanaethau ar gyfer pobl hŷn a’r anabl athroniaeth o hyrwyddo 

annibyniaeth a lleihau dibyniaeth, gyda datblygiad y gwasanaeth Gofal 

Canolradd Integredig Cymunedol (GCIC) a’r gwasanaeth galluogi gofal cartref 

(HEAT) yn llwyddo i leihau’r angen am ymyriadau tymor hir.  Bydd y gwaith 

systemau sy’n parhau i ddadansoddi galw a llwybrau cyfeirio a gweithgaredd  

yn y gwasanaethau hyn nawr yn rhoi’r eglurder sy’n angenrheidiol er mwyn 

gwneud y mwyaf o effeithiolrwydd y gwasanaethau hyn a’r ffordd orau i 

gyflawni integreiddio. Fel rhan o’r gwaith hwn ar ofal canolradd, mae 

anghenion pobl sydd â dementia yn cael ei gwmpasu i sicrhau nad yw’r ffocws 

ar lesgedd corfforol yn unig ond yn darparu ar gyfer pobl hŷn ag anghenion 

iechyd meddwl hefyd.  

 

Bydd y gwaith hwn hefyd yn helpu i adolygu’r prosesau rheoli gofal a 

mynediad i wasanaethau cyfredol gan ystyried y modelau arfer da a amlinellir 

gan John Bolton yn Better Support at Lower Cost. Bydd hyn yn ymgorffori 

dadansoddi rôl cyfarpar, addasiadau, teleofal a gofal canolradd i leihau’r angen 

am gefnogaeth barhaus, yn ogystal ag ystyried lle mae’r ymyriadau hyn o fewn 

y broses asesu a rheoli gofal ac ystyriaethau cymhwysedd.  

 

Ym mis Gorffennaf 2010, fel rhan o’r achos busnes strategol Gwasanaethau yn 

y Cartref, awdurdodwyd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol, Iechyd 

a Thai gan y Cabinet i ymchwilio i ffyrdd y gallai’r gwasanaeth mewnol fod yn 

fwy cost effeithiol. Yn dilyn hyn, ym mis Mawrth 2011, cymeradwyodd y 

Cabinet raglen wella fanwl a fydd yn defnyddio technolegau a brofwyd yn y 

gwasanaeth, gan symleiddio gweithrediadau busnes yn ei sgîl, comisiynu 

dulliau eraill i gwrdd ag anghenion defnyddwyr gwasanaeth y mae angen gofal 

y tu allan i oriau arferol arnynt, mynd i’r afael â phroblemau a gafwyd gyda 

rheoli meddyginiaeth sy’n codi o fferyllfeydd cymunedol, gwella’r broblem ac 

adennill offer arbenigol, a gwella’r ffordd y trefnir asesiadau codi tâl a chasglu 

incwm. Wedi’i gyplysu ag effaith Strategaeth y Gweithlu Corfforaethol, bydd 

cost y gwasanaeth yn gostwng ychydig o dan £1miliwn y flwyddyn yn ogystal 
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â’r gwelliannau dymunol wrth ddarparu gwasanaethau. Sefydlwyd tîm rhoi ar 

waith ym mis Mai 2011 i ddatblygu’r rhaglen wella fel mater o frys.  

 

Mae gwaith pellach yn parhau gyda darparwyr gofal cartref allanol i gynyddu’r 

gallu sydd ar gael, cryfhau trefniadau cytundebol, a sicrhau bod 

gwasanaethau’n aros yn hyblyg i angen.  

 

Yn dilyn adolygiad o ddarpariaeth gofal preswyl a fu’n destun ymgynghoriad 

am dri mis rhwng mis Ionawr ac Ebrill 2010, cychwynnwyd proses gaffael ym 

mis Tachwedd 2010 i ddewis partner sy’n bodloni’r meini prawf a osodwyd gan 

y Cyngor ym mis Mehefin 2010. Cyhoeddwyd y gwahoddiad i dendro ym mis 

Mai 2011 gyda chynigion yn cael eu dychwelyd erbyn diwedd mis Gorffennaf 

2011. Mae’r Cyngor yn disgwyl dewis partner a ffafrir ym mis Medi 2011 a 

throsglwyddo’r gwasanaeth i’r darparwr newydd ym mis Chwefror  2012. Trwy 

gydol y broses gaffael, cafwyd ymdrech sylweddol i gynnwys pob rhanddeiliad. 

Mae’r gweithgareddau ymgysylltu wedi cynnwys: cyfarfodydd misol wyneb yn 

wyneb â chynrychiolwyr staff; sioeau teithiol i gwrdd â thrigolion a theuluoedd 

wyneb yn wyneb; diweddariadau cyson i bartneriaid drwy Fwrdd Rhaglen 

TOPS; seminarau ar gyfer pob aelod ac adroddiad penodol i Bwyllgorau Craffu 

a Chabinet; cyfarfodydd briffio i Aelodau LlC ac Aelodau Seneddol; y rhain i 

gyd wedi eu cefnogi gan gylchlythyron ac adnoddau gwybodaeth ar wefan y 

Cyngor.   

 

Cychwynnodd adolygiad strategol o wasanaethau dydd hefyd yn ystod 2010/11 

a chynhyrchwyd llinell sylfaen o anghenion defnyddwyr gwasanaeth a darparu 

gwasanaethau presennol. Bydd gwaith i ailfodelu’r gwasanaeth yn cychwyn tua 

diwedd 2011/12 i sicrhau nad yw’r gallu i reoli newid yn rhy brin o ystyried 

lefel yr ymrwymiad adnoddau y mae ei hangen i drefnu prosiectau blaenoriaeth 

yn rhaglen TOPS. Yn y tymor byr, bydd y cyfrifoldeb rheoli ar gyfer darparu 

gwasanaethau dydd a darparu canolfannau cymdeithasol yn cael ei drosglwyddo 

o’r Rheolwr Gweithredol Gofal Preswyl i’r Rheolwr Gweithredol Gofal Cartref, 

i baratoi’r ffordd ar gyfer trosglwyddo’r gwasanaeth gofal preswyl i’r partner a 

ddewiswyd.     

 

Nododd yr arolygiad anabledd dysgu y gwnaed gwaith sylweddol i wella a 

safoni arfer ar draws y gwasanaethau anableddau dysgu, a’r angen i roi mesurau 

canlyniad ar waith yn awr. Mae cynllunio sy’n canolbwyntio ar y person (CCP) 

bellach yn gweithredu o fewn y gwasanaethau a gwneir gwaith pellach drwy’r 

rhaglen TASC i adolygu’r broses CCP bresennol i’w gwneud yn addas i’w 

defnyddio fel rhan annatod o reoli gofal. Fel y nodwyd yn flaenorol mae 

Coastal yn parhau i ddarparu’r potensial ar gyfer datblygu opsiynau pellach o 

fewn gwasanaethau anableddau dysgu ac iechyd meddwl. 
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Mae’r 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 ‘ddychwelyd’ 

defnyddwyr gwasanaeth a leolwyd y tu allan i’r sir ochr yn ochr â datblygu 

dewisiadau lleol eraill yn profi’n llwyddiannus, gyda llai o alw am leoliadau 

newydd a llai o bwysau cost.   

 

Cryfderau  Blaenoriaethau Gwella 

� Amrywiaeth da o wasanaethau 

ar draws gofal oedolion  

� Datblygu ymhellach yr 

amrywiaeth o wasanaethau heb 

fod yn draddodiadol yn 

arbennig i ddiwallu anghenion 

pobl ifanc sy’n mynd drwy’r 

broses trosglwyddo a thu hwnt   

� Adroddiadau AGGCC cyson 

ragorol am wasanaethau 

mewnol  

� Cwblhau’r gwaith meddwl 

systemau a wneir gydag iechyd 

i gwblhau gwasanaeth gofal 

canolradd integredig 

� Gwasanaethau gofal canolradd 

integredig effeithiol (GCIE) 

gyda gwasanaethau iechyd a 

HEAT sy’n cynyddu 

annibyniaeth ac yn lleihau’r 

angen am ofal parhaus  

� Cwblhau’r gwaith meddwl 

systemau o fewn y gwasanaeth 

gofal cartref i gyflawni’r 

gwelliannau effeithiolrwydd a 

gwasanaeth a nodwyd  

� Agwedd flaengar at dai gofal a 

chefnogaeth gofal ychwanegol 

integredig, yn arbennig yng 

nghymunedau’r cymoedd  

� Cwblhau’r broses dendro i 

ddewis y partner i gynnal a 

datblygu’r ddarpariaeth gofal 

preswyl fewnol  

� Mae rhaglen TOPS yn fenter 

gorfforaethol sydd yn y bôn yn 

trawsnewid gwasanaethau pobl 

hŷn  

� Gwneud dadansoddiad o 

fannau pwysau posibl yng 

ngwasanaethau dydd 

anableddau dysgu er mwyn 

mynd i’r afael â materion gallu   

� Nododd yr adolygiad systemau 

o’r gwasanaeth gofal cartref 

mewnol arbedion 

effeithiolrwydd sylweddol a 

byddant yn arwain at well 

canlyniadau i ddefnyddwyr 

gwasanaeth  

� Gwella gweithio ar y cyd 

rhwng staff rheoli gofal a 

gwasanaeth dydd yn y 

gwasanaethau anableddau 

dysgu  
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� Amrywiaeth eang o 

wasanaethau mewnol a 

gwasanaethau a gomisiynwyd 

yn allanol y gellir cael 

mynediad iddynt ar gyfer 

oedolion ag anghenion iechyd 

meddwl drwy’r Timau Iechyd 

Meddwl Cymunedol (TIMC) 

� Sicrhau y cynhwysir gofalwyr 

yn llawn yn yr adolygiad 

parhaus o wasanaethau dydd a 

seibiant 

� Gwaith yn cael ei wneud i 

wella a datblygu’r safonau a’r 

dulliau sicrhau ansawdd ar 

draws gwasanaethau dydd 

anableddau dysgu  

� Ystyried gallu gwasanaethau 

dydd anableddau dysgu  i 

gyflawni pecynnau gofal 

cymhleth heb gyfaddawdu’n 

ormodol i raglenni 

gweithgaredd unigol eraill  

� Tystiolaeth bod y cynlluniau 

gwasanaeth yn fanwl gyda 

dadansoddiad risg da  

� Sicrhau bod yr holl staff 

gwasanaethau’n cael eu 

cynnwys ac yn cael y 

diweddaraf am gynigion a 

datblygiadau newid.  

 

 

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

 

Mae hyn yn cynnwys y trefniadau i ddiogelu ac amddiffyn plant ac 

oedolion hawdd eu niweidio yn ogystal â sut rydym yn hyrwyddo 

annibyniaeth a chynhwysiad cymdeithasol. Ein nod yw sicrhau yw ein bod 

yn diogelu oedolion a phlant diamddiffyn i’r eithaf drwy bopeth a wnawn.  

 
O ran diogelu plant a phobl ifanc, roedd y blaenoriaethau gwella ar gyfer y 

llynedd yn cynnwys yr angen am ddatblygu swyddogaethau’r Bwrdd Diogelu 

Plant (BDP) ymhellach; defnyddio’r hyn a ddysgwyd o adolygiadau achosion 

difrifol a gwella dulliau sicrhau ansawdd 

 

Mae’r BDP bellach wedi penodi Rheolwr Busnes ac mae gan y gwasanaethau 

plant a phobl ifanc Reolwr Diogelu newydd wrth ei waith. Gyda’i gilydd maent 

yn gwneud cynnydd gyda busnes y BDP sy’n weddill ar gyflymdra boddhaol. 

Yn ogystal, arolygwyd y BDP ym mis Chwefror, 2011 a chydnabuwyd y 

meysydd hunanasesu i’w datblygu. Mae’r rhain yn cynnwys yr angen am wella 

swyddogaethau’r Grŵp Archwilio ac Adolygu, datblygu a gweithredu’r 

strategaeth gyfathrebu a datblygu gwaith sy’n ymwneud â chyfranogiad a 

chyfranogaeth phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd ymhellach.   
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Roedd yr arolwg hefyd yn dymuno gweld tystiolaeth bellach bod y BDP a’i 

asiantaethau partner yn dysgu o’u dulliau sicrhau ansawdd, gan gynnwys y 

gwaith archwilio ac adolygu, adolygiadau achosion difrifol, y fframwaith rheoli 

perfformiad ac adborth gan y Gwasanaeth  Cynadledda ac Adolygu. 

 

Mae’r Bwrdd Diogelu Plant wedi cymryd camau cadarnhaol i ddiweddaru ei 

becyn hunanasesu ac ymgysylltu â phartneriaethau eraill i ddatblygu cyfres o 

flaenoriaethau ar y cyd. Mae’n gadarnhaol hefyd bod gan y BDP Fframwaith 

Rheoli Perfformiad er bod angen datblygu’r fframwaith hwn ymhellach. 

Cyllidir y BDP ar hyn o bryd gan drefniant a gytunwyd rhwng yr asiantaethau 

statudol.   

 

Mae’r BDP wedi datblygu cynllun busnes a dadansoddiad cynnydd llawn a 

chynhwysir meysydd i’w gwella yn y cynllun hwnnw.    

 

Mae niferoedd y plant a roddwyd ar y gofrestr amddiffyn plant wedi dechrau 

cynyddu eto tua diwedd y flwyddyn hon, ac er bod cyflymder cynnydd 

niferoedd y plant sy’n derbyn gofal wedi arafu, mae cynnydd yn amlwg o hyd. 

Rhagwelir y bydd y model ymyrryd cynnar a gyflwynwyd drwy'r adolygiad 

systemau ymhen amser yn arwain at ostyngiad yn niferoedd y plant mewn risg 

ac y bydd angen gofal arnynt.   

 

Mae’r adolygiad achosion difrifol a gyhoeddwyd ym mis Medi, 2010 yn 

cynnwys 51 o argymhellion y mae’r amrywiaeth o asiantaethau cyfrifol yn eu 

datblygu. Mae CNPT wedi cynnig cynnal y cynllun gweithredu a 

ddiweddarwyd ar ran y tri BDP perthnasol ac yn defnyddio arian AGGC i 

wella’r hyn a ddysgwyd o’r adolygiad hwn ymhellach.   

 

Mae fframwaith sicrhau ansawdd y SPPI wedi ei wella drwy raglen archwilio 

ffeiliau’n fisol ac fe’i harolygir gan y Rheolwr Diogelu. Mae’r rhaglen 

archwilio ffeiliau’n cynnwys ffocws ar ffeiliau a weithiwyd yn y ffordd newydd 

yn dilyn yr adolygiad systemau, er mwyn sicrhau y defnyddir dysgu pellach 

mewn datblygiadau yn y dyfodol.  Yn ychwanegol cyflwynir archwiliadau 

ffeiliau’n rheolaidd i’r Is-bwyllgor Craffu.  

 

Fel y disgrifiwyd yn gynharach, ehangwyd y gwasanaeth cynadledda ac 

adolygu’n sylweddol er mwyn sicrhau y bydd y swyddogaethau sicrhau 

ansawdd sy’n gysylltiedig â diogelu yn gwella. Mae’r gwasanaeth cynadledda 

ac adolygu hefyd yn mynychu’r Grŵp Rheoli Gwasanaethau Plant yn rheolaidd 

i drafod a gosod heriau i’r tîm rheoli ynghylch meysydd i’w datblygu. 
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Mae cynadleddau diogelu plant cysylltiedig â pherfformiad a gynhelir o fewn 

15 niwrnod o’r cyfarfod strategaeth wedi gostwng eleni ac mae hyn oherwydd y  

pwysau yn y gwasanaeth cynadledda ac adolygu sydd bellach wedi eu datrys.  

 

Yn ychwanegol, mae grwpiau craidd a gynhaliwyd o fewn 10 niwrnod gweithio 

wedi gostwng ychydig ac yn adlewyrchu oedi byr yn unig yn y grwpiau craidd 

a gynhelir.  
 
O ran y flwyddyn sydd i ddod, bydd angen rhoi’r argymhellion o arolygiad y 

BDP ar waith, ochr yn ochr â’r camau cynlluniedig ar gyfer y flwyddyn sydd i 

ddod.  

 

Mae angen rhoi argymhellion o bob adolygiad achos difrifol ar waith a bydd y 

BDP yn dymuno cael sicrwydd bod dysgu o’r adolygiadau wedi bod yn 

effeithiol.  

 

Bydd angen i’r gwasanaeth cynadledda ac adolygu sefydlu a dangos 

effeithiolrwydd ei allu ychwanegol. 

 

 

Cryfderau Blaenoriaethau Gwella  

� Bwrdd Diogelu Plant yn 

gweithio’n dda gyda 

phartneriaethau eraill  

� Argymhellion gan arolygiad 

BDP  

� Y Bwrdd Diogelu Plant yn cael 

ei ariannu gan bartneriaid  

� Datblygu Cynllun Busnes BDP  

� Gwasanaeth Cynadledda ac 

Adolygu gwell   

� Sicrhau dysgu effeithiol gan 

Adolygiadau Achosion Difrifol  

� Archwiliadau ffeiliau misol ar 

waith  

� Ymgorffori Gwasanaeth 

Cynadledda ac Adolygu 

newydd   

 � Ymgorffori newidiadau i’r 

Grŵp Archwilio ac Adolygu  

 

Yn y gwasanaethau i oedolion, mae’r offer asesu risg newydd wedi’u 

hymgorffori ac mae ymatebion prydlon ac effeithiol i gyfeiriadau diogelu 

oedolion a gwaith amlasiantaeth yn parhau i fod yn amlwg. Nododd yr 

arolygiad anableddau dysgu fod tystiolaeth o welliant ers yr arolygiad 

cenedlaethol diogelu oedolion a gynhaliwyd yn 2009. Canfu arolygwyr fod 

tystiolaeth ar gyfer prosesau asesu a rheoli risg, a bod staff yn glir ynghylch y 
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llwybr cyfeirio a rôl gydlynol y tîm amddiffyn oedolion. Aed i’r afael â 

phrinder dogfennaeth POVA ar y ffeiliau a archwiliwyd ers yr arolygiad.  

 

Mae uno gallu diogelu POVA a threfniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid 

(DoLS) yn profi’n fanteisiol i gydlynu ymatebion gan y swyddogaethau 

cysylltiedig hyn, ac adolygir y gallu cyffredinol wrth i alw gynyddu. Bu 

cynnydd arwyddocaol yn y galw am wasanaeth POVA ac yn dilyn cyflwyno 

trothwyon ac offer asesu risg newydd, cynhelir dadansoddiad galw ym mis 

Medi 2011 i sefydlu effeithiolrwydd y model newydd. 

 

Mae perfformiad a thueddiadau gweithredol yn llywio’r cyfeiriad strategol ar 

gyfer diogelu oedolion, a gydlynir gan y Pwyllgor Amddiffyn Oedolion Ardal 

(PAOA). Ceir cynllun busnes DoLS datblygwyd gan y PAOA a nododd 

ymweliad dilynol diweddar gan AGGCC gynnydd da wrth roi hwn ar waith. 

Mae angen gwaith pellach i sicrhau bod archwilio ffeiliau achos yn cael ei 

fonitro’n effeithiol.  

 

Canran y cyfeiriadau amddiffyn oedolion a gwblhawyd lle rheolwyd y risg yw 

93% ar gyfer 2010-11, gyda nifer bach o ddefnyddwyr gwasanaeth â galluedd 

yn gwrthod ymchwiliad neu ymyriad pellach lle ceir pryderon. Fodd bynnag, 

nid oes cyfle i’r asiantaethau statudol fynd ati i reoli’r risg, yn enwedig lle 

mae’r pryderon hyn yn rhai cymunedol yn hytrach na’n rhai sy’n ymwneud â’r 

gwasanaeth.   

 

Ceir ffocws cryf o fewn y Cyngor ar gynyddu annibyniaeth a chynhwysiad 

cymdeithasol, ac adlewyrchir hyn drwy’r holl wasanaethau cymdeithasol. Mae 

hon yn elfen allweddol o gynlluniau cymunedol a strategol eraill y Cyngor 

gyda’r prif fentrau strategol mewn perthynas ag adolygu systemau a’r rhaglenni 

trawsnewid haen un yn ceisio cyflawni’r amcanion hyn.  

 

Yn y gwasanaethau plant a phobl ifanc, roedd blaenoriaethau gwella’r llynedd 

yn cynnwys yr angen am adolygu protocol digartrefedd pobl ifanc ddibriod; 

adolygu gwasanaethau  eiriolaeth; y cyfraniad i’r grŵp NEET (Pobl nad ydynt 

mewn Addysg, Cyflogaeth neu Hyfforddiant); datblygu prosiect Coastal; 

gwaith pellach i ddatblygu ac ehangu darpariaethau llety ar gyfer pobl ifanc a 

chynnal adolygiad o’r protocol trosglwyddo i oedolaeth. 

 

Disodlwyd datblygu’r protocol digartrefedd a darpariaethau tai gan yr angen i 

ymateb i gynsail Southwark.  Mae gwaith yn parhau ochr yn ochr ag adran tai’r 

Cyngor ac yn unol â sefydliad Cartrefi CNPT a ffurfiwyd yn ddiweddar i 

ddatblygu ymateb llawn i’r negeseuon gan gynsail Southwark. 
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Mae adolygiad y gwasanaethau eiriolaeth wedi mynd rhagddo’n dda a cheir 

sylwadau amdano’n gynharach yn yr adroddiad hwn. Mae’r prosiect Coastal 

wedi dechrau ac mae’n cysylltu â’r gwasanaeth gadael gofal, er bod rhaglenni 

gwaith newydd yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) yn debygol o ddisodli’r 

angen am wasanaeth Coastal, dros amser. Mae angen cryfhau cysylltiadau 

presennol â’r prosiect i sicrhau bod pobl ifanc sy’n gadael gofal yn cael cynnig 

cyfleoedd i gael mynediad i waith neu hyfforddiant. 

 

Gwnaed gwaith sylweddol ynghylch trosglwyddo i oedolaeth, gan gynnwys 

datblygu grŵp strategol, ymarfer mapio strategol ar draws y gwasanaeth 

cymdeithasol, iechyd ac addysg, a phenodi cydlynydd trosglwyddo. Fodd 

bynnag, mae protocol diwygiedig eto i’w ddatblygu.   

 

Gwneir gwaith ymgynghori a chyfranogi arwyddocaol drwy’r sawl sy’n gadael 

gofal sy’n ymwneud â grwpiau eirioli a hawliau amrywiol. Mae negeseuon o 

rywfaint o’r gwaith hwn yn cyrraedd y Bwrdd Diogelu Plant, ar bynciau 

penodol e.e. materion hunan niweidio.   

 

Mae grwpiau ymgynghori’n weithgar yn Hillside gan gynnwys un a fynychir 

gan swyddogion y Comisiynydd Plant. Yn ogystal mae Hillside wedi ehangu ei 

gyfleusterau hyfforddiant galwedigaethol. 

 

Datblygwyd protocol rhwng Llwybr 16 a Choleg CNPT i hwyluso’r lefelau o 

gefnogaeth y bydd eu hangen o bosibl ar y sawl sy’n gadael gofal ym maes 

addysg bellach ac uwch.  

 

Mae’r gwasanaeth hawliau lles yn cael ei ddefnyddio gan ddefnyddwyr y 

gwasanaethau plant a phobl ifanc.  

 

Mae’r tîm gadael gofal (Llwybr 16) wedi newid swydd gwaith cymdeithasol 

wag i ddwy swydd Ymgynghorydd Pobl Ifanc (YPI) i sicrhau gwell cymhareb o 

ddarparu gwasanaethau yn y tîm rhwng gweithwyr cymdeithasol ac YPI a 

ddylai yn ei dro gael effaith gadarnhaol ar y maes perfformiad hwn.  

 

Mae gwaith pellach yn 2011-12 yn cynnwys yr angen am roi ymateb llawn i 

ddyfarniad Southwark a ddylai gynnwys darpariaeth tai ddigonol ar gyfer y 

sawl sy’n gadael gofal.  

 

Gellir gwneud gwaith pellach i sicrhau bod adborth o ddigwyddiadau 

ymgynghori yn cael ei roi i’r Grŵp Rheoli Gwasanaethau Plant a’r BDP, lle y 

bo’n berthnasol.  
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Mae angen parhau i hyrwyddo’r gefnogaeth sydd ar gael drwy wasanaethau 

plant a phobl ifanc, sy’n gysylltiedig â gofalwyr ifanc.  

 

 

 

Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc  
 

Cryfderau  Blaenoriaethau Gwella  

� Gwaith ymgynghori wedi ei 

wneud 

� Gwaith ymgynghori i’w 

fwydo i’r tîm rheoli a’r BDP   

� Protocol rhwng Llwybr 16 a 

Choleg CNPT  

� Ymateb i ddyfarniad 

Southwark  

� Gwaith trosglwyddo i 

oedolaeth wedi gwneud 

cynnydd  

� Protocol trosglwyddo i 

oedolaeth i’w ddiweddaru  

� Prosiect Coastal wedi 

cychwyn  

� Hyrwyddo gwasanaethau 

gofalwyr ifanc  

 

 

Yn y gwasanaethau i oedolion mae amrywiaeth o wasanaethau ar waith ac yn 

cael eu datblygu i gynyddu annibyniaeth a hyrwyddo lles. Disgrifiwyd nifer o’r 

rhain yn yr adran amrywiaeth ac ansawdd gwasanaeth, yn arbennig mewn 

perthynas â GCIC, Heat, teleofal a datblygiadau tai â chymorth. 

  

Mae’r niferoedd sy’n defnyddio Taliadau Uniongyrchol (TU) wedi parhau i 

gynyddu’n raddol, gyda mwy o ddefnyddwyr gwasanaeth ag anghenion iechyd 

meddwl nawr yn defnyddio taliad uniongyrchol. Gwnaed adolygiad o bolisi a 

chanllaw arfer TU i annog datblygu ymagweddau creadigol a blaengar i 

ddiwallu anghenion a asesir drwy TU; a sicrhau bod pobl yn cael y gefnogaeth 

briodol i gael mynediad iddynt a’u defnyddio.  

 

Rydym wedi trafod ag Ymddiriedolaeth SHAW, sy’n darparu’r gwasanaeth 

cefnogi byw’n annibynnol, i archwilio a sefydlu criw o gynorthwywyr personol  

y gall derbynwyr taliadau uniongyrchol eu defnyddio, a’r gwaith hwn fydd y 

cam nesaf yn eu gwasanaeth cydweddu presennol a oedd wedi cynorthwyo 

derbynwyr TU yn fawr wrth gael gafael ar Gynorthwywyr Personol (CP), yn 

enwedig ar fyr rybudd.  

 

Fel modd o fynd i’r afael â’r nifer isel o bobl ag anghenion iechyd meddwl sy’n 

defnyddio’r gwasanaeth a chyn y canllaw TU newydd sy’n galluogi pobl nad 

oes ganddynt y galluedd i gael mynediad i daliad uniongyrchol, trefnwyd 
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taliadau anuniongyrchol.  Defnyddir y taliad i ddiwallu anghenion y cleient ond 

yn lle bod y Cyngor neu’r defnyddiwr gwasanaeth yn ei reoli, fe’i rheolir er 

budd y defnyddiwr gwasanaeth gan unigolyn arall, ac felly mae hyblygrwydd 

taliadau uniongyrchol ar gael i’r defnyddwyr gwasanaeth hynny nad oes 

ganddynt alluedd.   

 

Darparwyd hyfforddiant i staff rheoli gofal yn enwedig yn y gwasanaethau 

iechyd meddwl, yn ogystal â mewnbwn rheolaidd i Gymdeithas Alzheimer i 

gynyddu ymwybyddiaeth o’r posibiliadau o ddefnyddio taliadau uniongyrchol. 

 

Mae gwaith pellach yn cynnwys archwilio’r defnydd o gardiau a lwythwyd 

ymlaen llaw â thaliad uniongyrchol cytunedig y sawl sy’n defnyddio’r taliadau 

uniongyrchol, a chyfleoedd cynyddol i gael mynediad i daliadau uniongyrchol 

ar gyfer cefnogaeth seibiant fwy hyblyg. Rydym yn defnyddio’r System 

Dosbarthu Adnoddau i gynorthwyo gyda hyn ac yn cynllunio rhoi taliadau 

uniongyrchol mwy hyblyg ar waith ar gyfer gofal seibiant erbyn diwedd y 

flwyddyn hon.   

 

Mae datblygu Coastal yn elfen bwysig o gynorthwyo oedolion diamddiffyn o 

oed gweithio i ddatblygu eu sgiliau byw’n annibynnol, eu paratoi ar gyfer 

gwaith a chwilio am gyfleoedd cyflogaeth cynaliadwy. Mae dros 350 o 

unigolion yn ymwneud â’r prosiect, gyda bron 300 o’r rhain yn gallu dangos 

canlyniadau cadarnhaol. Bwriedir dechrau dau brosiect menter gymdeithasol yn 

ym mis Hydref 2011 gyda Sefydliad Enfys, a fydd yn cynnig cyfleoedd swyddi 

mewn cynllun ailddefnyddio beiciau a chaffi. Bydd datblygiad arfaethedig 

campws Prifysgol Abertawe ger Ffordd Fabian yn rhoi ysgogiad pwysig i’r 

ddau brosiect hwn. Rhagwelir y bydd y prosiectau hyn yn cynnig cyfleoedd i 

20-30 o ddefnyddwyr gwasanaeth sydd ar hyn o bryd yn defnyddio’r ganolfan 

Sgiliau Galwedigaethol.    

 

Mae cynllun Coastal hefyd wedi bod yn gweithio’n agos â gwasanaethau dydd 

iechyd meddwl ac anableddau dysgu presennol ledled y Fwrdeistref i 

gynorthwyo wrth ddatblygu eu darpariaeth tuag at waith sy’n dangos tystiolaeth 

ei fod yn canolbwyntio’n fwy ar ganlyniadau. Mae hyn yn cynnwys rhoi asesiad 

a phecyn cynllunio gweithredu Workstar ar waith, a chynllunio fframwaith 

hyfforddi sgiliau annibynnol yn ogystal â rhaglenni hyfforddiant achrededig .   

 

Mae’r cynllun lleoli oedolion o fewn y gwasanaethau anableddau dysgu wedi ei 

ailfodelu o fodel gofal preswyl i fodel byw a gefnogir. Mae hyn yn galluogi 

defnyddwyr gwasanaeth i gael mynediad i’r hawliau a hyblygrwydd a roddir i 

denantiaid. Archwilir cyfleoedd ar hyn o bryd i ddatblygu gwaith trawsffiniol 

gydag Abertawe, Caerfyrddin a Phen-y-bont ar Ogwr; agor y gwasanaeth i bob 

oedolyn o oedran gweithio; a chynnig gofal seibiant lleol i oedolion.  
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Bu nifer o ddatblygiadau pwysig i gefnogi defnyddwyr gwasanaeth a grwpiau 

angen penodol. Sefydlwyd grŵp cynghrair niwrolegol ar draws ardal PABM, 

yn ogystal â grŵp anaf i’r ymennydd a gychwynnwyd gan un o’n gweithwyr 

cymdeithasol. Roedd yntau wedi cydnabod yr angen am grŵp o’r fath drwy ei 

lwyth achosion a rhai ei gydweithwyr. Mae grŵp Tinitws wedi’i sefydlu mewn 

partneriaeth â’r Adran Awdioleg yn Ysbyty CNPT ac fe’i cefnogir gan 

siaradwyr a gwybodaeth, ac mae bellach yn annibynnol, a chanddo’i bwyllgor 

ei hun. Mae ein Tîm Cefnogaeth Synhwyraidd yn parhau i gefnogi grwpiau 

hunangymorth nam gweledol. Maent wedi eu hen sefydlu ac yn boblogaidd 

iawn.   

 

Mae gwaith pellach sy’n cynnwys ein Tîm Cefnogaeth Synhwyraidd neu a 

gychwynnwyd ganddo’n cynnwys creu cardiau cofrestru ffoto a lamineiddiwyd, 

maint cerdyn credyd, mewn ymateb i gais cymunedau byddar a nam gweledol 

CNPT am ‘gerdyn adnabod’ a oedd nid yn unig yn darparu prawf cofrestru ond 

yn gymorth cyfathrebu adeg damwain neu argyfwng.  

 

Sefydlwyd partneriaeth grŵp gyda Nam Gweledol Gorllewin Morgannwg a’u 

partner Bro Caerdydd a’r Cymoedd i gael mynediad misol i gyfarpar ac ystafell 

asesu’r Tîm Cymorth Synhwyraidd ac adnodd TG Ymddiriedolaeth Shaw. Y 

targed yw’r deillion sydd newydd gofrestru fel bod gwybodaeth, Cyngor ac 

adnoddau ar gael yn barhaus ac yn gyson.  

 

Mae datblygiadau eraill yn cynnwys hyrwyddo sefydlu grŵp cefnogi dirywiad 

maciwlaidd lleol, gan archwilio’r posibilrwydd o benodi Swyddog Cyswllt 

Clinigol y Llygad yn Ysbyty CNPT, cysylltiadau agos sydd wedi eu sefydlu â 

Gwasanaeth Golwg Gwan Cymru ac ailffocysu cynllun y Canllaw Cyfathrebu â 

Sense Cymru i ganiatáu prynu cefnogaeth yn y fan a’r lle, pryd bynnag y bo 

angen. Derbyniodd y tîm cymorth synhwyraidd ganmoliaeth ffurfiol o arfer da 

yn ddiweddar gan Sense Cymru. 

 

Mae 2010-11 wedi bod yn flwyddyn brysur arall i bob asiantaeth sy’n 

ymwneud â’r rhai sy’n camddefnyddio alcohol yn ogystal â chyffuriau. Mae’r 

Cyngor yn gweithio mewn partneriaeth â thair prif asiantaeth, Cyngor 

Gorllewin Morgannwg ar Gamddefnyddio Alcohol a Chyffuriau (WGCADA); 

y tîm Cyffuriau ac Alcohol Cymunedol (CDAT); a Gwasanaethau Grŵp 4 

(G4S). 

 

Mae CNPT wedi cynhyrchu gweledigaeth a fframwaith ar gyfer y gwasanaeth, 

mewn ymgynghoriad â’r holl randdeiliad allweddol, gan ystyried gwasanaethau 

integredig a chan gynnwys digwyddiad hyfforddi ar y cyd rhwng CDAT a 

WGCADA. 
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Diben y cynnydd ariannol gan LlC oedd rhoi mwy o bwyslais ar bobl ifanc. 

Mae gweithgaredd wedi canolbwyntio ar weithio gyda throseddwyr ifanc a 

gweithio’n agosach ag Addysg mewn perthynas â phobl ifanc a waherddir dros 

dro o’r ysgol a phlant â rhieni sy’n camddefnyddio sylweddau.  

 

Agorwyd ‘caffi 12’ yn 2010-11, menter gymdeithasol lle mae cleientiaid yn 

ennill profiad gwaith, yn ogystal â chymwysterau.  Yn ogystal, yn sgîl 

integreiddio gwasanaethau ag Iechyd, agorwyd ward dadwenwyno newydd yn 

Ysbyty CNPT, a gynorthwywyd gan arian grant cyfalaf gan LlC. 

 

Mae sawl enghraifft gadarnhaol iawn o weithio effeithiol rhwng y 

gwasanaethau cymdeithasol a chydweithwyr tai i leihau’r  angen am gefnogaeth 

ac ymyriad parhaus, a datrys argyfyngau ym mywydau defnyddwyr 

gwasanaeth. Sefydlwyd panel symud ymlaen o dai â chymorth i gydlynu gwaith 

yr holl asiantaethau tai lleol er mwyn ystyried anghenion oedolion diamddiffyn 

fel y gallant symud ymlaen i lety mwy annibynnol gyda’r gefnogaeth barhaus 

angenrheidiol, a sicrhau bod asiantaethau’n blaenoriaethu eu stoc i gynorthwyo 

gyda hyn. Sefydlwyd pwynt mynediad unigol hefyd i wasanaethau cymorth 

cysylltiedig â thai drwy’r Tîm Cefnogi Pobl i gael mynediad i wasanaeth 

peripatetig ar gyfer oedolion digartref diamddiffyn neu sy’n debygol o fod yn 

ddigartref neu’n ei chael yn anodd cynnal eu llety.  

 

Mae meysydd eraill o arfer da’n cynnwys y gwaith a wneir rhwng y gwasanaeth 

plant a phobl ifanc, y Tîm Cefnogi Pobl ac Opsiynau Tai i gydlynu’r ymateb i 

bobl ifanc 16 a 17 mlwydd oed sy’n ymddangos yn ddigartref neu’n wynebu 

digartrefedd (gweler sylwadau blaenorol ynghylch Dyfarniad Southwark).  

 

O ran dangosyddion perfformiad perthnasol, mae cyfradd y bobl hŷn sy’n cael 

eu helpu i fyw gartref wedi gostwng ychydig o 92.36 y1000 65 mlwydd oed a 

hŷn i 90.49. Er bod hyn yn galonogol, o ran cynyddu annibyniaeth i’r eithaf, 

ymddengys mai’r rheswm gwirioneddol am hyn yw dileu unrhyw gyfrif dwbl o 

wybodaeth gan ddarparwyr allanol yn hytrach na gostyngiad go iawn mewn 

niferoedd. Mae cyfradd y bobl hŷn a gefnogir mewn ffurfiau gofal preswyl 

wedi gostwng, fodd bynnag, mewn termau go iawn o 26.24 y 1000 i 25.38 sydd 

eto’n galonogol.  

 

Yn yr un modd, cafwyd rhywfaint o ostyngiad yng nghanran yr oedolion 18-64 

oed a’r rhai 65 + a gefnogwyd yn y gymuned i 88.4% a 77.9% yn eu trefn o 

90.5% ac 80.8% er bod y ddau’n uwch na’r canran yn 2008-09.  
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Gwasanaethau i Oedolion  
 

Cryfderau Blaenoriaethau Gwella  

� Trefniadau amlasiantaeth da a 

gweithdrefnau amddiffyn 

oedolion cadarn 

� Rhoi’r polisïau a’r 

gweithdrefnau Amddiffyn 

Oedolion newydd ar waith 

� Mae POVA a rheoli gofal 

wedi’u hintegreiddio’n 

effeithiol ochr yn ochr â 

pherthynas gref rhwng 

contractio ac amddiffyn 

oedolion  

� Parhau i gryfhau POVA fel yr 

arweinydd strategol ar gyfer 

diogelu oedolion yng 

Nghastell-nedd Port Talbot 

� Mae ein gallu POVA a DoLS 

yn gweithio’n effeithiol gyda’i 

gilydd fel un tîm  

� Sicrhau bod arfer cyson wrth 

gofnodi a chadw dogfennaeth 

POVA  gan dimau rheoli gofal  

� Ceir gweithlu profiadol a 

sefydlog sy’n hyderus ac wedi 

eu hyfforddi’n dda i reoli 

proses POVA  

� Monitro lefelau cyfeirio o’r 

gwasanaethau mewnol i 

sicrhau bod unrhyw faterion yn 

cael eu codi’n briodol drwy 

POVA 

� Systemau dogfennaeth cadarn 

yn y tîm POVA  

� Cynyddu cyfleoedd i’r eithaf 

drwy Coastal a TASC i 

foderneiddio gwasanaethau 

dydd anableddau dysgu  

� Tystiolaeth o asesu risg a 

chyflwyno offeryn asesu risg 

yn effeithiol drwy gydol y 

broses POVA 

� Parhau i sicrhau bod CCP yn 

addas i’r diben ac yn cael ei 

ddefnyddio fel modd i helpu i 

ddatblygu opsiynau cymunedol 

i wella canlyniadau ar gyfer 

defnyddwyr gwasanaeth  

� Ceir amrywiaeth da o 

wasanaethau sy’n helpu i 

hyrwyddo annibyniaeth  

� Cwblhau’r gwaith systemau 

gydag iechyd mewn perthynas 

â gwasanaethau gofal 

canolradd fel ein bod yn 

sicrhau bod y manteision o’r 

gwasanaethau hyn yn cael eu 

gwireddu’n llawn   

� Adolygwyd ein polisi taliadau 

uniongyrchol ochr yn ochr â 

hyfforddiant pellach i gynyddu 

� Sicrhau bod anghenion pobl â 

dementia’n cael eu hystyried 

yn iawn wth ddatblygu 
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ei ddefnydd hyblyg ar draws 

pob maes gwasanaeth  

gwasanaethau gofal canolradd 

ymhellach 

� Mae Coastal wedi parhau i 

ddatblygu yn ystod y flwyddyn 

a gall roi tystiolaeth o 

ganlyniadau cadarnhaol ar 

gyfer nifer o dderbynwyr  

� Mae ailfodelu gwasanaethau 

iechyd meddwl ymhellach yn 

cynnal ei ffocws ar fyw’n 

annibynnol  

� Mae nifer o fentrau cadarnhaol 

yn y gwasanaethau 

synhwyraidd ac anableddau i 

gefnogi grwpiau defnyddiwr 

gwasanaeth penodol   

� Cwblhau integreiddio 

gwasanaethau camddefnyddio 

sylweddau lleol 

� Ailgynlluniwyd ein Cynllun 

Lleoli Oedolion o fewn y 

model tai a gefnogir  

 

� Mae ein gwasanaeth hawliau 

lles yn parhau i fod yn 

effeithiol iawn wrth gynyddu 

incwm nifer o deuluoedd ac 

oedolion diamddiffyn  

 

� Datblygiad cadarnhaol yn y 

gwasanaethau camddefnyddio 

sylweddau i gael model 

gwasanaeth integredig  

 

 

 

 

4. Llunio Gwasanaethau  
  

Mae’n cynnwys ein gwaith cynllunio a phartneriaeth, comisiynu a 

chontractio a rheoli adnoddau  

 

Cynllunio a Chontractio  
Rydym yn parhau’n ymrwymedig i gadw defnyddwyr gwasanaeth yn ganolog 

i’n prosesau cynllunio a rheoli gofal ac rydym yn parhau i weithio gyda’n 

partneriaid i ddiwallu anghenion y boblogaeth leol. Cafwyd peth newidiadau i’n 

dulliau cynllunio strategol sy’n adlewyrchu’r agenda gydweithredu gynyddol ac 

ystyriaethau ynghylch gallu cynllunio a datblygu yn dilyn tynnu’r Grant 

Arbennig Ar y Cyd yn ei ôl.  
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Sefydlwyd grwpiau cynllunio a chomisiynu newydd ledled PABM yn y 

gwasanaethau iechyd meddwl ac anableddau dysgu sy’n profi’n arbennig o 

bwysig wrth bennu modelau gwasanaeth a gofynion comisiynu yn y dyfodol. 

Mae’r Cyngor hefyd wedi ymrwymo i ymuno â Bwrdd Comisiynu Plant De-

ddwyrain Cymru o fis Medi 2011, gyda’r grŵp yn cael ei ailgyfansoddi gyda 

briff De Cymru gyfan. Bydd hyn yn arbennig o bwysig nid yn unig i sicrhau 

bod ffioedd a chyfraddau’r sector annibynnol yn briodol i’r diben ond hefyd i 

lunio’r farchnad a’r model yn y dyfodol i ddiwallu anghenion plant mewn 

perygl o orfod derbyn gofal.  

 

Mae’r Cyngor wedi gwneud ymrwymiad cadarn i weithio gyda’r awdurdodau 

eraill ledled grŵp cydweithredu Canolbarth a Gorllewin Cymru i ddatblygu 

canolfan gomisiynu ranbarthol a fydd yn helpu mewn cynlluniau a 

gweithgareddau comisiynu isranbarthol a lleol.    

 

Cydnabyddir o hyd bod angen dulliau lleol er mwyn cynnwys partneriaid a 

defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr wrth ddatblygu a chynllunio gwasanaethau. 

Amlygodd yr arolwg anabledd diweddar rai pryderon i bartneriaid a 

defnyddwyr gwasanaeth lleol ynghylch diddymu’r grŵp cynllunio lleol, ac mae 

bellach wedi ei ailsefydlu i sicrhau y cynhelir trafodaethau lleol effeithiol yn 

ogystal â rhai rhanbarthol wrth ystyried cynlluniau a rhoi datblygiadau newydd 

ar waith. 

 

Mae’r rhaglen a strwythur TOPS yn rhoi enghraifft ardderchog o sut mae 

bwriadau comisiynu’n cael eu trawsnewid i wasanaethau go iawn a sut y 

rhoddir dulliau ar waith i sicrhau bod pob rhanddeiliad yn cymryd rhan yn 

effeithiol. Mae’r strategaeth comisiynu/cynllun pobl hŷn ar y cyd gydag iechyd 

ar gyfer 2010-13 wedi’u trawsnewid yn bolisi ar y cyd ar gyfer gwasanaethau 

pobl hŷn a gymeradwywyd ym mis Rhagfyr 2009 a’r rhaglen TOPS yw’r modd 

i gyflwyno’r amcanion a’r newidiadau penodol a adlewyrchir yn y cynllun a’r 

polisi. Bydd y broses hon yn parhau i fod yn un ddeinamig a fydd yn adolygu i 

ba gyfeiriad y bydd yn mynd wrth i ofynion LlC gael eu dadlennu a 

goblygiadau datblygiadau fel Dyfarniad Sir Benfro a helynt Southern Cross yn 

cael eu deall.   

 

Mae Grŵp Strategol y Gofalwyr yn parhau i fod yn broses amlasiantaeth 

effeithiol sy’n cynnwys gofalwyr a chynrychiolwyr gwasanaeth gofalwyr yn 

effeithiol. Mae cynhyrchu Cynllun Strategol newydd y Gofalwyr 2011-14 yn 

adlewyrchu’r gwaith pwysig iawn a fydd yn cael ei symud ymlaen yn awr gan 

bob partner, a bydd yn cael dylanwad arwyddocaol ar gynllun y gofalwyr ledled 

PABM i ateb gofynion y Mesur Gofalwyr newydd.  
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Dros hyn i gyd, mae’r Strategaeth Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles yn parhau 

i chwarae rôl hanfodol wrth sicrhau gwelliannau ehangach mewn iechyd a lles 

ac wrth leisio’n blaenoriaethau a gytunwyd gyda phartneriaid ar gyfer newid 

mewn gwasanaethau. Goruchwylir cyflwyno’r strategaeth newydd gan Y 

Bwrdd Gwasanaethau Lleol fel fforwm partneriaeth allweddol o fewn y 

Fwrdeistref Sirol, gyda Bwrdd Gweithredol Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles 

yn gyfrifol am gyflwyno adroddiadau i’r BGLl a chydlynu’r ffrydiau gwaith 

amrywiol.  

 

Arfer Da: STRATEGAETH Y GOFALWYR 

 

  
 
 

Mae gofalwyr di-dâl wedi bod yn rhan annatod o ddatblygu’r strategaeth hon 

a ddiweddarwyd gyda chynrychiolwyr Gofalwyr ar y grŵp Strategaeth 

Gofalwyr; yn ogystal casglwyd barn gofalwyr drwy ddigwyddiadau penodol 

a chyfarfod grŵp ffocws Gofalwyr. Mae amrywiaeth o sefydliadau gan CBS 

CNPT, PABM, CGG, Gwasanaeth Gofalwyr CNPT, Y Gwasanaeth Pensiwn, 

Canolfan Byd Gwaith ac eraill wedi cytuno i gymryd camau i gyflawni’r 

camau gweithredu a nodwyd yn y cynllun gweithredu.  

 

Dengys adborth gan ofalwyr eu bod wedi gweld gwelliannau yn y 3 blynedd 

ers lansio strategaeth gyntaf Gofalwyr ar y Cyd 2007-2010 ym meysydd 

gwybodaeth, cydnabyddiaeth a chefnogaeth i ofalwyr. Mae’r hyn a  

gyflawnwyd yn benodol yn ystod y cyfnod hwn yn cynnwys; datblygu 

Llawlyfr Gofalwyr dwyieithog, mwy o ddigwyddiadau gwybodaeth i 

ofalwyr; datblygu protocol amlasiantaeth i nodi, asesu a chefnogi gofalwyr 

ifanc a’u teuluoedd. 

Strategaeth Gofalwyr ar y Cyd 2011 – 2014 yw’r                                                    

ail  strategaeth i ofalwyr di-dâl o bob oed yng  

Nghastell-nedd Port Talbot. Nod y strategaeth  

hon yw: 

• Gwella ansawdd bywyd i ofalwyr a’r  

      bobl y maent yn gofalu amdanynt 

• Hyrwyddo cynhwysiad drwy ddarparu  

     cefnogaeth i ofalwyr i sicrhau nad ydynt  

     yn cael eu hamddifadu o’r cyfleoedd  

     bywyd sydd ar gael i drigolion eraill  

          Castell-nedd Port Talbot                                   
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Ceir cysylltiadau effeithiol a chryf rhwng y CPPI ehangach, y BDP a rhaglen 

haen un y gwasanaethau plant. Adlewyrchwyd blaenoriaethau diogelu a 

gytunwyd ar y cyd rhwng y broses strategol Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles 

a’r CPPI yn y ddwy strategaeth. Mae’r CPPI yn parhau i chwarae rôl hanfodol 

wrth ddatblygu’r gwasanaeth ataliol a dadansoddi a chwilio am atebion eang i’r 

galwadau cynyddol ar wasanaethau plant. Mae cadeirydd y BDP bellach yn 

mynychu’r Bwrdd Gwasanaethau Lleol yn ei rôl diogelu.  

 

Ein bwriad yw diweddaru ein cynlluniau comisiynu ar gyfer gwasanaethau pobl 

hŷn a gwasanaethau anableddau corfforol a synhwyraidd erbyn diwedd y 

flwyddyn ariannol, ac adolygu ein cynlluniau ar gyfer y gwasanaethau plant, 

anableddau dysgu ac iechyd meddwl. Bydd Canllaw Comisiynu LlC a 

gynhyrchwyd ym mis Awst 2010 yn darparu’r fframwaith ar gyfer y cynlluniau 

gyda gweithredu’n parhau drwy ddulliau TOPS a TASC a rhaglen haen un y 

gwasanaeth plant. 

 

Cynhwyswyd yr angen i drawsnewid gwasanaethau ar gyfer oedolion iau 

(TASC) yng Nghynllun Corfforaethol y Cyngor yn ei amcanion gwella. 

Cynhelir gwaith i gwmpasu’r meysydd cychwynnol i’w hadolygu yn hydref 

2011 a chânt eu datblygu gan Bennaeth y Gwasanaethau Gofal Cymunedol a 

Thai pan fydd yn dychwelyd o’i chyfnod mamolaeth. 

 
Mae trefniadau monitro contract cadarn dan arweiniad y gwasanaethau rheoli 

gofal ar waith yn y gwasanaethau anableddau dysgu sydd wedi ceisio adeiladu 

perthynas gynhyrchiol â darparwyr mewnol ac allanol, a pharhau i ddatblygu 

gwasanaethau i ddiwallu anghenion darparwyr gwasanaeth. Adolygwyd 

Cytundebau Gwasanaeth Unigol ac fe’u defnyddir gan reolwyr gofal yn y Tîm 

Cefnogi Cymunedol i ddechrau ymgorffori cynllunio sy'n canolbwyntio ar y 

person a chanolbwyntio ar ganlyniadau. 

 

Er bod pob ymdrech yn cael ei wneud i gynnwys defnyddwyr gwasanaeth wrth 

lunio gwasanaethau, cytunwyd yn ystod 2010 nad oedd cynrychiolaeth yn y 

Fforwm Anableddau Dysgu yn fforwm priodol i ddefnyddwyr gwasanaeth ei 

fynychu. O ganlyniad, roedd y tîm contractio’n cynnwys cyfeirlyfr o holl 

fanylion cyswllt defnyddwyr gwasanaeth gyda’r bwriad o ddosbarthu holiadur 

defnyddwyr gwasanaeth. Caiff canlyniadau’r holiadur eu dosbarthu yn ystod 

2011-12. 

 

Sefydlwyd proses ar gyfer monitro’r Cynllun Lleoli Oedolion mewn Teuluoedd 

ac mae bellach ar waith ac yn weithredol.  

 

Gwnaed trefniadau monitro ar y cyd ar gyfer pob lleoliad a gyllidwyd yn  
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rhannol neu’n llawn gan y Bwrdd Iechyd ac maent bellach ar waith ac eithrio’r 

gwasanaethau anableddau dysgu. 

 

Mae CNPT yn parhau i gynnal y consortiwm rhanbarthol i gaffael lleoliadau 

anableddau dysgu ac iechyd meddwl. Gyda chefnogaeth Cymdeithas 

Llywodraeth  Leol Cymru  a thrwy gyfraniad awdurdodau partner Canolbarth a 

Gorllewin Cymru, mae swydd cydlynydd wedi’i ariannu am flwyddyn, yn 

CNPT, a fydd yn ystyried datblygiad y prosiect hwn yn y dyfodol. 

 

Yn ystod 2010/11 penderfynwyd moderneiddio’r gwasanaeth gofal preswyl 

mewnol drwy adeiladu 4 cartref newydd yn lle cartrefi presennol y Cyngor a 

chwilio am bartner anstatudol i ddatblygu, adeiladu a chynnal y cartrefi newydd 

wrth gymryd cyfrifoldeb am redeg cartrefi presennol y Cyngor yn y cyfamser. 

Datblygwyd cynllun gwaith a’i roi ar waith yn 2010/11, gyda dau amcan 

allweddol. Yn gyntaf, i gynnal a sicrhau parhad y gwasanaethau yn y cartrefi 

presennol yn y cyfnod trosglwyddo ac yn ail i ddatblygu Proses Gaffael 

Ewropeaidd i gael partner(iaid) ar gyfer y prosiect ailddatblygu. Mae’r prosiect 

yn gwneud cynnydd da gyda phob targed wedi eu cyflawni yn 2010/11 gyda 

dyddiad trosglwyddo ym mis Chwefror 2012. (Gweler Llunio Gwasanaethau i 

gael mwy o fanylion). 

 

Parhaodd trafodaeth â darparwyr gofal preswyl allanol drwy gydol 2010/11, a 

chynhaliwyd cyfarfodydd penodol i ddatblygu dull mwy cadarn, agored i 

gytuno a ffioedd. Ym mis Mawrth 2011, cymeradwyodd y Cyngor strategaeth 4 

blynedd i gynyddu ffioedd i ddarparwyr gofal preswyl pobl hŷn.  

 

Mae trefniadau monitro contractau cadarn wedi sicrhau bod yr holl ddarparwyr 

gwasanaethau gofal cartref allanol wedi bodloni safonau ansawdd ac yn 

cydymffurfio â thelerau ac amodau’r contract. Ceir tystiolaeth mewn 

adroddiadau perfformiad rheolaidd bod yr Awdurdod yn parhau i gyflawni 

gwerth am arian a bod y broses dendro wedi cyflawni’r nod o fynd i’r afael â 

materion sy’n ymwneud ag adnoddau mewn cymunedau anghysbell yn y 

Fwrdeistref Sirol. 

 

Yn dilyn cytuno ar gyllideb 2011-12, cymeradwyodd y Cyngor argymhelliad i 

leihau cyllid ar gyfer lleoliadau gwasanaethau anableddau dysgu, iechyd 

meddwl a phlant 2.5% yn seiliedig ar y dystiolaeth o waith caffael rhanbarthol. 

Cytunwyd ar ostyngiad o 1.7% gyda darparwyr trydydd sector ar gyfer 2011-

12. Cynhaliwyd cyfarfodydd â’r holl ddarparwyr i drafod/cadarnhau gostyngiad 

mewn cyllid. Bydd gwaith pellach yn parhau gyda darparwyr trydydd sector i 

sicrhau gwerth am arian a sefydlu trefniadau cytundebol sy’n cynnig mwy o 

gynaladwyedd i’r gwasanaeth. Mae gwaith hefyd yn parhau i gynnwys Aelodau 

Craffu’n fwy uniongyrchol wrth fonitro perfformiad.  
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Blaenoriaeth allweddol yn 2011/12 fydd ad-drefnu swyddogaethau caffael,  

monitro cytundeb a rheoli perfformiad yn y Gyfarwyddiaeth i sicrhau bod 

argaeledd y gallu contract y mae ei angen a gwybodaeth rheoli ar gael, sy’n 

mesur ansawdd, canlyniadau ac effeithiolrwydd cost i gyfeirio strategaethau 

comisiynu.  

 

Cryfderau Blaenoriaethau Gwella  

� Trefniadau monitro contract 

cadarn  

� Gwerthuso dogfennaeth tendr 

gan ymgeiswyr posib ar gyfer 

y contract gofal preswyl.  

� Cydlynu prosiect caffael 

rhanbarthol (Gwasanaethau 

Anableddau Dysgu) 

� Sefydlu trefniadau monitro ôl 

dyfarnu contract/trosglwyddo  

 

� Cyfarfod y grŵp darparwyr a 

llety ddwywaith y mis wedi ei 

hen sefydlu  

� Sefydlu trafodaeth agored gyda 

darparwyr gofal preswyl 

allanol  

Arfer Da: Hyrwyddwyr Gofal Dementia  
Mae ein Swyddog Hyfforddi a Datblygu Gwasanaethau Pobl Hŷn (SHD) yn 

gweithio gyda darparwyr gofal annibynnol partner i hyfforddi a datblygu 

staff i gyflwyno ymagwedd sy’n canolbwyntio ar y person. Mae’r Cyngor 

wedi sefydlu disgwyliad ‘Safon Gwasanaeth Preswyl Dementia’ ac rydym yn 

rhagweld y bydd pob darparwr gofal, dros gyfnod o amser, yn ei fodloni. Y 

ffocws yw gwneud gwir wahaniaeth drwy newid diwylliant a helpu staff i 

ddechrau edrych ar eu rôl o safbwynt newydd. Maent yn teimlo y cânt eu 

gwerthfawrogi, mae ganddynt fwy o hunan-barch ac maent felly mewn 

sefyllfa i ddarparu’r gofal y byddent yn dymuno ei gael eu hunain. Mae’r 

hyfforddiant a’r cyfranogiad yn sicrhau y gall y diwylliant hwn dyfu a 

datblygu, gyda rheolwyr a pherchnogion yn cymryd rhan weithredol.   

 

Mae un cartref gofal annibynnol bellach wedi cwblhau’r agenda hyfforddi 

gyfan ‘Hyrwyddwyr Gofal Dementia’ gyda’r SHD, ac mae hyn wedi 

cyflwyno newid enfawr mewn diwylliant ac yn dangos yn glir y gellir 

cyflawni lles y mae’n bosibl ei weld a’i deimlo wrth ymweld â’r cartref. 

Derbyniodd perchnogion y cartref wobr lefel aur ym mis Mawrth 2011 am 

gyrraedd safon y Gwasanaeth Dementia, gyda darparwyr eraill yn derbyn 

gwobrau arian ac efydd. Bydd monitro, cefnogi a gwerthuso’n parhau i 

gynnal y manteision go iawn a gyflawnwyd.  
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� Datblygu Gwedudalen yn y 

Gwasanaethau Anableddau 

Dysgu  

� Ail drafod/ail dendro cytundeb 

ar gyfer Gwasanaethau Gofal 

Cartref 2012/13 

� Yr holl staff 

comisiynu/contractio yn 

astudio NVQ lefelau 3-5.  

(Comisiynu, Caffael – 

Contractio) 

� Ad-drefnu strwythurau i 

gadarnhau caffael, rheoli 

perfformiad a monitro 

contractau   

� Cynnwys rhanddeiliaid a phobl 

sy’n defnyddio’r gwasanaeth 

a’u gofalwyr yn gadarn yn y 

rhaglen newidiadau strategol 

allweddol  

� Cynnal momentwm y rhaglen 

TOPS er mwyn cyflawni’r 

newidiadau sydd eu hangen  

� Datblygu trefniadau cynllunio 

a chomisiynu rhanbarthol o 

fewn ôl troed y Bwrdd Iechyd  

� Datblygu cynlluniau 

comisiynu cadarn ar gyfer pob 

maes gwasanaeth  

� Dadansoddiad angen helaeth a 

chadarn yn sail i fentrau 

strategol  

 

� Datblygu cyfranogaeth ac 

ymgynghori â phob 

rhanddeiliad wrth i raglen 

TOPS gychwyn a datblygu   

� Ymrwymiad cadarn i weithio 

mewn partneriaeth a 

thystiolaeth gynyddol o 

wasanaethau/prosiectau ar y 

cyd   

� Sicrhau deialog â phartneriaid 

a defnyddwyr gwasanaeth a’u 

gofalwyr yn lleol yn ogystal â 

rhanbarthol wrth i’r agenda ar 

y cyd ddatblygu  

 

Sefydlogrwydd Ariannol – Adnoddau  

 
Mae trefniadau monitro ariannol ac adrodd yn parhau i fod yn gadarn, sy’n 

arbennig o bwysig o ystyried y pwysau galw parhaus a brofwyd drwy gydol  

2010-11. Nid oedd lefel y cronfeydd wrth gefn a ragwelwyd mor sylweddol ag 

a dybiwyd i gychwyn yn ystod proses y gyllideb ddiwygiedig, ac mae hyn, yn 

ogystal ag arbedion mewn mannau eraill yn y Gyfarwyddiaeth, wedi golygu 

bod cronfa gwasanaethau cymdeithasol wrth gefn resymol wedi’i sefydlu ar 

gyfer 2011-12 i ateb y galw a ragwelir a fydd yn cynnwys y penderfyniad i 

gynyddu ffioedd gofal preswyl 5.7% ar gyfer 2011-12, ar ôl cwblhau’r gyllideb. 

 

I ateb y pwysau ariannol a roddwyd ar y Cyngor, mae cynllun ariannol pum 

mlynedd  ar waith a gaiff ei ddiweddaru’n flynyddol.   

 

Yn 2010-11, cymeradwyodd y Cyngor Gytundeb Gweithlu a oedd yn cynnwys 

amodau a thelerau diwygiedig i’w rhoi ar waith o fis Ebrill 2011. Mae’r telerau 
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ac amodau diwygiedig wedi arwain at yr arbedion canlynol i gyllideb y 

Gyfarwyddiaeth:- 

• Gostyngiad mewn cyfraddau premiwm - £554k 

• Lwfansau car - £256k 

• Cyfraniad cyflog o 2% am un flwyddyn - £1249k 

• Ymddeoliad cynnar/colli swydd yn wirfoddol - £917k 

• Polisi salwch diwygiedig, ‘Cynyddu Presenoldeb yn y Gwaith’  - £104k 

 

Yn 2010-11, treialwyd polisi absenoldeb salwch diwygiedig, ‘cynyddu 

presenoldeb yn y gwaith’ yn y gwasanaeth gofal cartref mewnol. Yn sgîl y 

cynllun peilot hwn, gwelwyd gostyngiad sylweddol mewn cyfraddau 

absenoldeb oherwydd salwch ledled y gwasanaeth gyda gostyngiad cyffredinol 

o 34% yn 2010-11.  

 

Cychwynnodd gwaith yn 2010-11 i adolygu effeithiolrwydd y gwasanaeth gofal 

cartref mewnol. Mabwysiadwyd  ymagwedd ‘adolygu systemau’ a dangosodd 

canfyddiadau cychwynnol arbedion posib pwysig mewn prosesau, 

swyddogaethau swyddfa gefn a defnydd pellach o dechnolegau (Gweler Llunio 

Gwasanaethau i gael mwy o fanylion). 

 

Yn ystod eleni, mae gwaith yn parhau i benderfynu a fydd contractau bloc gofal 

cartref annibynnol yn cael eu haildrafod. Disgwylir iddynt ddod i ben ym mis 

Mawrth 2012, neu caiff proses dendro arall ei rhoi ar waith. Rhagwelir y bydd 

hyn yn arwain at hyblygrwydd cynyddol mewn contractau yn enwedig mewn 

perthynas ag amserau galwadau a hyd galwadau.   

 

Mae rhoi’r cynllun YC/CSW ar waith wedi golygu bod 39 o staff wedi gadael y 

Gyfarwyddiaeth, gydag arbedion yn cyfrannu at helpu i ddatrys pwysau 

cyllideb 2012-13 yn benodol. Mae’ rhan fwyaf o’r staff hyn yn gysylltiedig â’r 

angen i gau’r tŷ isaf yn safle seibiant Caewern gan fod Abertawe wedi tynnu’n 

ôl o brynu nifer o’r gwelyau. Mae’r rhan fwyaf o’r swyddi eraill o fewn 

swyddogaethau cefnogi busnes, a chynhelir monitro parhaus i sicrhau 

ystwythder a pharhad y busnes gwasanaethau allweddol. 

 

Nodwedd gyson proffil arbedion y rhaglen TOPS yw gostyngiadau a ragwelir 

mewn costau cefnogi Cyfarwyddiaeth a chorfforaethol. Bydd gwaith yn parhau 

i nodi’r arbedion hyn yn gywir wrth i’r rhaglen TOPS ddatblygu yn ogystal â 

sicrhau bod yr arbedion hyn yn cael eu gwireddu.  

 

Cyflwynir ceisiadau cynllunio parthed ail-ddarparu Tŷ Hapus/Tŷ Laura gyda’r 

bwriad o roi’r tendr ar gyfer adeiladu’r adeilad fel ei fod yn barod i’w 

ddefnyddio yn 2012. Mae dogfennaeth tendr hefyd yn cael ei gwblhau er mwyn 

sicrhau darparwr i gychwyn y gwasanaeth unwaith fydd yr adeilad yn barod. 
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Cadarnheir goblygiadau cyllid y datblygiad newydd yn ystod 2011-12, pan fydd 

tendr am ddarpariaeth y gwasanaeth wedi ei roi. 

 

O ran yr adeilad newydd arfaethedig yn lle Tŷ Rhodes a Beaconsview, ein 

gwasanaethau seibiant presennol ar gyfer oedolion ag anableddau dysgu, 

cytunwyd ar y safle a dyluniad y model ac mae’n mynd drwy’r broses 

gynllunio.  

 

Disgwylir y cwblheir adolygiad systemau’r gwasanaethu plant yn ystod 2011-

12. Cynhwysir targed arbedion o £354k yn y Blaengynllun Ariannol, i’w 

gyflawni yn dilyn rhoi canlyniad yr adolygiad systemau ar waith.  

 

Cryfderau  Meysydd Gwella  

� Blaengynllun Ariannol  

 

� Adolygiad corfforaethol 

caffael, AD, Cyllid a TG 

� Proses Gosod Cyllideb 

Gorfforaethol gyda ffocws clir 

ar flaenoriaethau a phwysau 

gwasanaeth   

 

� Ymgorffori technegau opsiwn 

a gwerthuso ariannol i 

ddatblygiad gwasanaethau a 

phrosesau comisiynu  

� Darparu gwybodaeth rheoli 

ariannol ac adroddiadau 

monitro cyson 

� Cryfhau trefniadau caffael, 

comisiynu, a chontractio 

gyda’r Gyfarwyddiaeth  

� Tîm ariannol cymwys sy’n 

gweithio’n agos gyda’r UDRh 

a rheolwyr gwasanaethau  

 

� Adolygu gwasanaethau 

cefnogi mewnol i adlewyrchu 

natur newidiol gwasanaethau y 

mae eu hangen yn dilyn 

trosglwyddo gwasanaethau 

gofal preswyl i ddarparwr 

allanol  

� Cronfa gwario i gynilo ar gael 

i alluogi newid trawsnewidiol 

e.e. technoleg gofal cartref  

� Aildrafod contractau gofal 

cartref gyda darparwyr  

 

� Sesiynau ½ diwrnod UDRh 

wedi eu neilltuo i fonitro 

cyllideb  

 

� Adolygu strwythur ar ôl rhoi 

cynllun YC/CSW ar waith 

� Cytundeb Gweithlu’r Cyngor 

wedi ei roi ar waith 

� Gwerthuso dogfennaeth tendr 

gan ymgeiswyr posibl ar gyfer 

darpariaeth gofal preswyl   
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� Gostyngiad mewn cyllid a 

drafodwyd yn llwyddiannus ar 

gyfer darparwyr gwasanaethau 

a gomisiynir, sefydliadau 

gwirfoddol a thrydydd sector  

� Paratoi dogfennaeth tendr 

parthed ail ddarparu cyfleuster 

seibiant Tŷ Laura/Tŷ Hapus – 

Gwasanaethau Plant  

 

 

 

5.  Darparu Gwasanaethau Cymdeithasol  

 

Mae’n cynnwys rheoli a datblygu’r gweithlu, rheoli perfformiad a 

chynllunio busnes  

 
O ran datblygu’r gweithlu, roedd y 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 (BA) ac i osgoi lle y 

bo’n bosibl yr angen am ddiswyddo gorfodol. Fel y soniwyd yn barod, cafodd 

rhoi’r cynllun ymddeoliad cynnar/colli swydd yn wirfoddol (YC/CSW) ar waith 

effaith arwyddocaol ar leihau unrhyw fygythiad o golli swyddi gorfodol.   

 

Fel yr amlygwyd mewn man arall, cafodd yr adolygiad sylfaenol o drefniadau 

absenoldeb salwch ar draws y Cyngor a’r ‘Polisi Cynyddu Presenoldeb yn y 

Gwaith’, effaith debyg ar lefelau absenoldeb oherwydd salwch.   

 

Yn y gwasanaethau plant, canlyniad cyfres o arolygiadau oedd cryfhau’r tîm 

rheoli a sefydlu pedair swydd Swyddog Adolygu Annibynnol ychwanegol. 

Mae’r canfyddiadau cychwynnol o adolygiad systemau’r gwasanaethau plant a 

phobl ifanc wedi arwain at ailgynllunio’r gwasanaeth sydd wedi golygu cyfnod 

prawf o dimau amlasiantaeth integredig mewn ysgolion yn darparu ymyriad 

cynnar ar gyfer anghenion plant a theuluoedd unigol. 

 

Mae Rhaglen Trawsnewid Haen 1 y Cyngor yn ei hanfod yn darparu 

fframwaith ar gyfer adolygu a moderneiddio gwasanaethau. Mae’r rhaglen 

Trawsnewid Gwasanaethau Pobl Hŷn (TOPS) wedi ymrwymo i foderneiddio 

gwasanaethau pobl hŷn fel eu bod yn rhoi mwy o ddewis o ran gwasanaethau 

llety yn ogystal â gwasanaethau cartref. (Gweler yn flaenorol). Mae strategaeth 

gyfathrebu ar waith i sicrhau bod staff, trigolion a’u teuluoedd, Undebau Llafur 

ac Aelodau etholedig yn cael eu hysbysu’n llawn am faterion drwy gydol y 

broses.   

 

Mae’r berthynas gref rhwng y tîm rheoli ac undebau llafur wedi’i chynnal, gyda 

chyfarfodydd y Grŵp Ymgynghorol Ar y Cyd (GYC) â’r Uwch Dîm Rheoli 
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(UDRh) a Phennaeth Gwasanaeth Timau Rhanbarthol wedi eu hymgorffori’n 

llawn. Mae cynrychiolaeth gorfforaethol o AD, Timau Hyfforddi a Datblygu ac 

Iechyd a Diogelwch hefyd yn bresennol mewn cyfarfodydd UDRh a Thîm 

Rhanbarthol yn rheolaidd.   

 

Cynhaliwyd cyfres o gyfarfodydd Rheolwr Atebol gan Gyfarwyddiaeth y 

UDRh drwy gydol y flwyddyn i sicrhau bod gweithlu’r Gyfarwyddiaeth yn cael 

gwybodaeth lawn am ddatblygiadau o fewn y Gyfarwyddiaeth a’r Cyngor 

ehangach. Sesiynau gweithdy oedd y cyfarfodydd hyn i sicrhau bod staff 

allweddol yn cymryd rhan mewn gwneud penderfyniadau a chynllunio.  

 

Yn 2010, lansiodd Canolfan ar gyfer Datblygiad Proffesiynol CBSCNPT y 

Cymhwyster Galwedigaethol Cenedlaethol (NVQ) ar gyfer y Gweithlu 

Comisiynu yn y sector gofal. Dyma’r unig ganolfan yn Ne Cymru i gynnig 

NVQ Lefel 3/4/5 mewn Comisiynu, Caffael a Chontractio (CPC) ar gyfer gofal 

cymdeithasol ac fe’i comisiynwyd i roi’r gwobrau hyn i 14 awdurdod lleol 

ledled De Cymru.  

 

Mae llawer o bobl yn lleol hefyd yn defnyddio’r fenter datblygu rheolwr tîm a 

ddatblygwyd gan yr Asiantaeth Gwella Gofal Cymdeithasol yng Nghymru 

(AGGC). Mae’r rhaglen hon yn cyflawni angen a nodwyd yn flaenorol ar gyfer 

datblygiad proffesiynol rheolwyr tîm ac yn profi’n arbennig o fuddiol i saith o’n 

rheolwyr tîm rheng flaen yn y gwasanaethau plant a phobl ifanc, y 

gwasanaethau gofal cymunedol a Hillside. 

 

Cynhelir seremoni wobrwyo i gydnabod darpariaeth gofal neilltuol yn CNPT 

ddwywaith y flwyddyn, a’r llynedd cynhaliwyd Gwobrau Calonnau Aur 

Gwasanaethau Cymru a’r Gorllewin ar y cyd â’r South Wales Evening Post 

ddydd Gwener, 11 Chwefror 2011. Galwyd y digwyddiad yn uchafbwynt gofal 

cymdeithasol lleol y flwyddyn ac roedd yn dathlu’r ymroddiad, y safonau uchel 

a’r gwaith caled a ddangoswyd gan bobl ofalgar ymroddedig sy’n byw yn y 

gymuned a’r rhai hynny a gyflogir gan y sector. Cyflwynwyd tair gwobr ar 

ddeg i dimau, sefydliadau ac unigolion, a bydd llwyddiant diamau’r digwyddiad 

yn galluogi partneriaethau i’w gynnal yn y dyfodol. 

 
Cydnabuwyd pwysau gwasanaeth mewn gwasanaethau rheng flaen plant gyda 

buddsoddiad ychwanegol mewn staff gwaith cymdeithasol. Bydd yr ail-lunio 

sy’n codi o’r adolygiad systemau yn gofyn i staff weithio mewn timau  

amlasiantaeth sy’n canolbwyntio ar y gymuned ar reng flaen darparu 

gwasanaethau. Mae’r angen i sicrhau bod staff yn cael eu cefnogi a’u 

hyfforddi’n briodol o ‘hen’ fyd i un ‘newydd’ yn hanfodol i lwyddiant yr 

adolygiad system. 
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Wth i adolygiad systemau’r gwasanaethau plant a phobl ifanc geisio lleihau’r 

fiwrocratiaeth sy’n gysylltiedig â phrosesau gwasanaethau cymdeithasol, mae’r 

cynnydd ym mhoblogaeth y PDG a’r nifer cynyddol o gofrestriadau amddiffyn 

plant yn rhoi pwysau ar y gwasanaeth cefnogi busnes (timau Cynhadledd, 

Adolygu, Mabwysiadu a Maethu) i fodloni terfynau amser statudol. Mae mynd 

i’r afael â nifer y gweithlu yn y timau hyn yn flaenoriaeth allweddol ar gyfer 

2011-12. 

 

Cyflwynwyd cais ymchwil gweithredu hefyd i’r Rhaglen Cynghorau Creadigol  

i ddysgu o wersi o’r adolygiad systemau ac ystyried pa amodau gweithredu 

fydd  yn llwyddo i’r awdurdod yn ystod y 10-15 mlynedd nesaf a phennu 

niferoedd ac anghenion datblygu ein gweithlu.  

 

Cryfderau Blaenoriaethau Gwella  

� Rhoi trefniadau Gweithlu Plant 

DC yn eu lle  

� Cyflwyno hyfforddiant ar 

gyfer Polisi Cynyddu 

Presenoldeb yn y Gwaith ar 

draws pob maes  

� Treialu’r polisi Cynyddu 

Presenoldeb yn y Gwaith 

newydd 

 

� Diweddaru a datblygu 

strategaeth y gweithlu 

ymhellach ledled y 

gyfarwyddiaeth  

� Cwblhau’r adolygiad cyflog 

lleol a’i roi ar waith 

 

� Cryfhau gallu Cefnogi Busnes 

mewn Cynhadledd  – Adolygu 

Timau  

� Lefelau uchel o foddhad staff  

 

� Datblygu arbenigedd caffael o 

fewn y Gyfarwyddiaeth  

� Perthynas dda ag undebau 

llafur  

 

� Aildrefnu swyddogaethau 

caffael, contractio, a rheoli 

perfformiad yn y 

Gyfarwyddiaeth drwy’r broses 

‘Rheoli Newid’ 

� Buddsoddiad mewn mwy o 

weithwyr cymdeithasol a 

strwythur gyrfa gyda 

chanlyniadau ôl-ddilynol i 

fynd i’r afael ag anawsterau  

recriwtio   

 

� Fframwaith polisi cryf  

parhaus gyda phwyslais ar 

gydbwysedd gwaith-bywyd   
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� Ymrwymiad i ddatblygiad 

staff, gan gynnwys mentrau 

rheoli ac arweinyddiaeth   

 

� Achrediad Buddsoddwyr 

mewn Pobl  

 

� Trefniadau archwilio cryf 

parhaus yn eu lle ar gyfer staff 

GC  

 

 
 

Rydym yn parhau i gael prosesau a systemau da ar waith ar gyfer rheoli 

perfformiad, sy’n nodi perfformiad yn gywir i nifer o ran deiliaid allweddol, y 

mae pwyllgorau craffu chwarterol mewnol, Llywodraeth Cymru a’r Arolygiaeth 

Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru - ‘Cau’r Bwlch’ yn dair enghraifft 

o’r fath. Mae adroddiadau perfformiad yn cynnwys dangosyddion perfformiad 

lleol a statudol, materion personol, absenoldeb salwch, monitro cyllideb, 

archwiliadau ffeiliau achos. Yn ogystal, o fewn y flwyddyn ddiwethaf, bu mwy 

o bwyslais ar ddadansoddi anghenion sy’n cefnogi ac yn sail i Drawsnewid 

Gwasanaethau Pobl Hŷn (TOPS). 

 

Rydym yn parhau i annog rhyngweithio gyda defnyddwyr gwasanaeth a staff 

drwy ddigwyddiadau ymgynghori, adroddiadau arolwg cyfnodol a 

gwerthuso/arolygu staff. Mae adborth o’r fforymau hyn yn cynorthwyo’r 

Gyfarwyddiaeth, wrth lunio gwasanaethau yn y dyfodol, i hwyluso gwelliant 

parhaus. Mae enghreifftiau diweddar yn cynnwys arolygon o’r gwasanaeth 

ailsefydlu iechyd meddwl, Gwasanaeth Gofal Integredig Canolradd Cymunedol 

(GICC) a digwyddiad ‘Beth sy’n Bwysig’ TOPS. 

 

Mae’r Gyfarwyddiaeth wedi gwneud cynnydd da wrth ddatblygu meysydd 

rheoli perfformiad, dadansoddi, adrodd a hyfforddiant newydd. Cryfhawyd 

systemau a phrosesau gwybodaeth rheoli perfformiad drwy ymyriadau 

systemau y treialir ‘mesurau’ ohonynt. Mae enghreifftiau o’r rhain yn cynnwys 

system plant a phobl ifanc ac adolygu gofal cartref. Yn ychwanegol, mae gan y 

tîm rheoli perfformiad systemau mwy llym yn eu lle i gasglu, coladu, 

dadansoddi ac adrodd am weithgaredd perfformiad allweddol yn gyson o fewn 

amserlenni cytunedig.   

 

Rydym wedi datblygu fframweithiau a dangosfyrddau yn Ffynnon i’n galluogi i 

rannu gwybodaeth electronig gan gynnwys gwybodaeth perfformiad statudol 

gyda’n cydweithwyr corfforaethol, Awdurdodau Lleol eraill ac Uned Data LlC.  
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Rydym wedi cryfhau ein prosesau i archwilio cadernid adrodd am wybodaeth 

perfformiad ar gyfer archwiliadau ac arolygiadau. Er enghraifft, rydym wedi 

datblygu offeryn archwilio ffeil achosion a gaiff ei roi ar waith yn ystod 

2011/12.    

 
Mae gennym raglen waith bum mlynedd uchelgeisiol i gefnogi rhoi Strategaeth 

Rheoli Perfformiad LlC ar waith ar gyfer y gwasanaethau cymdeithasol yng 

Nghymru. Mae’r rhaglen hon yn ceisio cyflawni gwelliannau parhaus wrth 

gyflwyno gwasanaethau a gaiff eu rheoli, eu monitro a’u mesur yn ôl 

egwyddorion  modern rheoli perfformiad.  

 

Ailsefydlwyd Grwpiau Goruchwylio Rheoli Perfformiad y Gyfarwyddiaeth 

(PMOG) ar gyfer gwasanaethau gofal cymunedol i herio prosesau/gwybodaeth 

bresennol a’u gwella lle bo angen.   

 

Yn y gwasanaethau plant, mae Cyfarfod Arweinwyr Hŷn (sy’n deillio o’r 

Adolygiad Systemau diweddar) yn cwrdd yn rheolaidd; trafodir rheoli 

perfformiad a’r prosesau sy’n sail i hyn yn gyson.  

 

Byddwn yn parhau i adolygu prosesau a systemau’n rheolaidd i gyflwyno 

gwybodaeth perfformiad allweddol i reolwyr sy’n gywir, yn ddealladwy ac yn 

amserol e.e. bwletinau perfformiad misol a defnydd pellach o Ffynnon. Yn 

ogystal, byddwn hefyd yn cryfhau rheoli perfformiad a dadansoddi data yn y 

gyfarwyddiaeth  wrth ailstrwythuro’r timau rheoli perfformiad, caffael a 

chontractio. Bydd hyn yn caniatáu i ni ddatblygu cysylltiadau electronig gyda’r 

trydydd sector a sefydliadau preifat.  

 
Byddwn yn parhau i gefnogi rhaglen drawsnewid gynhwysfawr y Cyngor wrth 

gyflwyno gwybodaeth perfformiad gywir a dadansoddiad manwl. Byddwn yn 

datblygu mesurau canlyniad a all o bosibl mewn ambell achos ddisodli’r 

dangosyddion perfformiad penodol presennol.  

 

Cryfderau  Blaenoriaethau Gwella  

� Ymagwedd Meddwl Systemau 

i sicrhau gwelliant parhaus  

� Defnyddio’r ymagwedd 

Meddwl Systemau’n llawn  

� Cyfranogwr llawn ym 

mhrosiect ‘Cau’r Bwlch’ a 

arweinir gan LlCC  

� Cefnogi rhaglen drawsnewid 

gynhwysfawr y Cyngor  
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� Prosesau a systemau cofnodi 

perfformiad cadarn ar gyfer 

monitro i randdeiliaid 

allweddol   

� Defnyddio/datblygu Ffynnon 

ymhellach  

� Goruchwylio a gwerthusiadau 

wedi eu hymgorffori  

� Cyfrannu’n llawn at ddatblygu 

Strategaeth TG Gorfforaethol  

� Craffu/Archwilio – 

Adroddiadau rheolaidd am 

Reoli Perfformiad i Graffu  

� Defnyddio archwiliadau ac 

arolygiadau i archwilio 

cadernid gwybodaeth cofnodi 

perfformiad  

� Mesurau perfformiad wedi eu 

datblygu drwy ymyriadau 

systemau  

� Atgyfodi Grwpiau Trosolwg 

Rheoli Perfformiad  

 � Ailstrwythuro’r timau rheoli 

perfformiad, caffael a 

chontractio 

 � Datblygu cysylltiadau â’r 

sector gwirfoddol, y trydydd 

sector a sefydliadau preifat.   

 

 

6. Gosod Cyfeiriad  

 

Mae’n cynnwys yr arweinyddiaeth yn ogystal â’r diwylliant yn y 

Gyfarwyddiaeth a chryfder yr ymgysylltiad a’r gefnogaeth gorfforaethol a 

gwleidyddol  
 

Yn ystod 2010-11 cafwyd nifer o newidiadau yn y Gyfarwyddiaeth yn dilyn 

cyfnod mamolaeth dros dro’r Pennaeth Gofal Cymunedol a Thai ac ymddeoliad 

rhai Prif Swyddogion yn y Gwasanaethau Oedolion a Phlant. Bydd trefniadau 

dros dro a gweithredol yn dod i ben pan fydd y Pennaeth Gwasanaethau Gofal 

Cymunedol a Thai’n dychwelyd o gyfnod mamolaeth ym mis Medi 2011. Mae 

rheolwyr da ac â phrofiad eang wedi manteisio ar y cyfle yn ystod y cyfnod 

hwn o newid i ysgwyddo cyfrifoldeb ychwanegol i gynnal ansawdd yr 

arweinyddiaeth.  
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Parhaodd yr Uwch Dîm Rheoli (UDRh) i annog gweithwyr i wella a llunio eu 

gwasanaethau a chynhaliwyd cyfres o sesiynau dull gweithdy ‘amser allan’ i 

drafod a dadlau am faterion allweddol sy’n effeithio’r Gyfarwyddiaeth.  

 

Parhawyd i gefnogi gweithwyr sy’n anelu at gael swyddi rheoli ac yn ystod 

2010-11 roedd tri gweithiwr Cyfarwyddwr ychwanegol wedi cymryd rhan yn 

Rhaglen Arweinyddiaeth y Cyngor. Yn ogystal, parhaodd buddsoddiad mewn 

hyfforddiant a datblygu ar draws pob maes gwasanaeth.  

 

 
 

Ceir strwythur ffurfiol sefydledig gan y Prif Weithredwr/Cyfarwyddwyr 

Corfforaethol i UDRh a strwythurau rheoli adrannol i sicrhau y cedwir 

cysylltiadau rhwng strategaeth ac arfer gweithredol. Yn ystod 2010-11, 

sefydlwyd targedau perfformiad ffurfiol gan Gyfarwyddwyr, Penaethiaid 

Arfer Da: RHAGLEN ARWEINYDDIAETH  

 
Mae’r Awdurdod wedi bod yn cynnal rhaglen Arweinyddiaeth sy’n arwain at 

Ddiploma Uwch mewn Arweinyddiaeth Llywodraeth Leol a chafwyd tair 

carfan yn ystod y tair blynedd diwethaf. Diben y cwrs yw cyflwyno’r sgiliau 

a’r wybodaeth angenrheidiol i reolwyr allweddol yn yr awdurdod i fod yn 

arweinwyr rhagweithiol sy’n gallu herio a phrofi modelau darparu 

gwasanaethau cyfredol a chreu dewisiadau eraill blaengar.  Mae hyn wedi 

cynnwys sesiynau rhyngweithiol gyda siaradwyr ac uwch-reolwyr yn yr 

awdurdod.  

 

Mae’r wobr yn gorffen gyda phroses asesu a osodir yn erbyn elfennau 

allweddol ac fel rhan o hyn, cyflwyniad i banel sy’n cynnwys y Prif 

Weithredwr, Yr Arweinydd, Cyfarwyddwr a Phennaeth Gwasanaeth. Rhaid 

bod effaith bendant i’r cyflwyniad hwn, a chanlyniadau mesuradwy. Mae un 

o’r Prif Swyddogion o Ofal Cymunedol wedi dilyn y rhaglen hon a 

chyflwynodd fodel trawsnewidiol o ofal cymdeithasol i’r panel.  

 

Mae’r model hwn yn herio dulliau presennol o waith cymdeithasol a darparu 

gwasanaethau ac yn cynnig model o waith cymdeithasol cymunedol sy’n 

archwilio opsiwn gwaith cymdeithasol/cymunedol generig sy’n gweithio o 

fewn cymunedau ac ar draws Cyfarwyddiaethau yn yr awdurdod.  

 

Y bwriad yw cynnal cynllun peilot mewn lleoliad penodol yn CNPT mewn 

partneriaeth â phrosiectau cymunedol  yr awdurdod a chydag arweinwyr a 

rhwydweithiau cymunedol.  

 

 



Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol CBS Castell-nedd Port Talbot 2010-2011 – 

TERFYNOL 

Cyflawni Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy  

62 
Gorffennaf  2011 

Gwasanaeth a rheolwyr atebol i’w hadolygu mewn cyfarfod gwerthuso 

blynyddol.  

 

Mae cyfathrebu dwy ffordd effeithiol rhwng yr Adran Bwyllgorau 

(Gwasanaethau Democrataidd) a’r Gyfarwyddiaeth i hyrwyddo’r rhyngwyneb 

gwleidyddol a chefnogi’r agenda gofal cymdeithasol a thai. Parhaodd y 

Gyfarwyddiaeth Iechyd a Thai’r Gwasanaethau Cymdeithasol, gyda 

chefnogaeth gan Dîm Trawsnewid a Menter y Cyngor, i arwain ar nifer o 

flaenoriaethau strategol allweddol ar gyfer y Cyngor e.e. Rhaglen TOPS 

Adolygiad Systemau o Wasanaethau Rheng Flaen Plant, ac arwain a chadeirio 

pellach Partneriaeth Datblygu’r Gweithlu Gofal Cymdeithasol ranbarthol a lleol 

a’r Fforwm Comisiynu Rhanbarthol.   

 

Yn 2010-11, bu aelodau wrthi’n cymryd rhan drwy’r broses graffu yn y rhaglen 

TOPS, datblygu’r Strategaeth Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles (yn arbennig 

mewn perthynas ag ystyried materion camddefnyddio alcohol), y cynnydd wrth 

fodloni argymhellion adolygiadau achosion difrifol ac arolygiadau ac wrth 

ddatblygu’r adroddiad blynyddol hwn. Roedd yr Aelod Cabinet ar gyfer Gofal 

Cymdeithasol, Iechyd a Thai wedi ymweld a chwrdd â thrigolion, eu gofalwyr a 

staff y cartrefi gofal preswyl yn ystod datblygu TOPS. Mae’r Aelod Cabinet ar 

gyfer plant wedi cwrdd yn rheolaidd ag aelodau’r tîm gwasanaethau plant a 

phobl ifanc. 

 

Bydd angen adolygu cynllun cyfathrebu’r Gyfarwyddiaeth i ystyried 

newidiadau yn y broses strwythur(au) a gweithio.  

 

Mae’r Prif Weithredwr gyda chefnogaeth ei Gyfarwyddwyr Corfforaethol wedi 

cynnal trafodaeth barhaus gyda staff ledled y Cyngor i esbonio datblygiad 

strategaeth y gweithlu ac i ystyried unrhyw faterion a godir. Cafodd hwn 

ddylanwad sylweddol ar y strategaeth yn cael ei chefnogi gan y gweithlu drwy 

bleidlais undebau llafur, ac felly’r berthynas hynod effeithiol rhwng aelodau a’r 

undebau llafur.  

 

Mae cefnogaeth gref a chyson ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol ledled y 

Cyngor gyda dealltwriaeth dda o’r materion a’r pwysau sy’n wynebu’r 

Gyfarwyddiaeth. Mae cysylltiadau da rhwng nodau corfforaethol y Cyngor a’r 

rhai hynny ar gyfer y gwasanaethau cymdeithasol, ac mae’r Cynllun 

Cymunedol diwygiedig yn cryfhau’r ffocws ar gynyddu annibyniaeth i’r eithaf 

a diogelu ac amddiffyn plant, oedolion a theuluoedd hawdd eu niweidio. Mae 

blaenoriaethau yn y Cynllun Cymunedol, y Strategaeth Iechyd, Gofal 

Cymdeithasol a Lles a chynlluniau busnes yn gyson. Mae’r Bwrdd 

Gwasanaethau Lleol yn cynyddu ei bwysigrwydd wrth sicrhau bod y partneriaid 

allweddol yn ymrwymo i’r gwaith trawsnewid ac yn cymryd rhan ynddo. Ceir 
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enghraifft benodol o hyn drwy gyfranogaeth yn adolygiad systemau'r 

gwasanaethau i blant a phobl ifanc.  

 

Ceir cysylltiadau da rhwng y Prif Gyfarwyddwr ar gyfer y Ddeddf Plant, y 

Cyfarwyddwr Addysg, Hamdden a Dysgu Gydol Oes a Chyfarwyddwr y 

Gwasanaethau Cymdeithasol. Ceir cyswllt clir rhwng y broses cynllunio plant a 

phobl ifanc, y BDP a’r rhaglen trawsnewid gwasanaethau plant a phobl ifanc 

haen un. Mae Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol yn rhan o’r grŵp 

cynllunio strategol plant a phobl ifanc a gadeirir gan y Cyfarwyddwr Addysg, 

ac yn yr un modd mae’r Cyfarwyddwr Addysg yn aelod o’r BDP a gadeirir gan 

Gyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol.  

 

Mae arweinwyr y Cabinet ar gyfer Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Thai a'r 

Gwasanaethau i Blant a Phobl Ifanc yn ymwneud cryn dipyn â materion yn eu 

meysydd cyfrifoldeb ac yn parhau i ddangos gwir ymrwymiad i adeiladu ar 

ansawdd y gwasanaethau a ddarperir. Mae’r Aelod Cabinet ar gyfer Gofal 

Cymdeithasol, Iechyd a Thai wedi chwarae rôl arweinyddiaeth allweddol i 

ddatblygu’r rhaglen i drawsnewid gwasanaethau pobl hŷn. 

 

Ymgysylltir yn rheolaidd ag Arweinydd y Cyngor, Aelodau Cabinet eraill, y 

Prif Weithredwr a Chyfarwyddwyr Corfforaethol ynghylch materion a 

datblygiadau sylweddol sy’n effeithio ar y gwasanaethau cymdeithasol. I’r 

gwrthwyneb, mae gan Gyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol gyfleoedd 

parhaus i ddylanwadu ar bolisïau strategol ehangach y Cyngor megis y Cynllun 

Datblygu Lleol, datblygiad economaidd a diogelwch cymunedol. Ceir 

cydnabyddiaeth gref yn y Cyngor o’r agenda lles ac atal gyda’r gorfforaeth 

wedi ymrwymo i weithredu proses her iechyd CNPT. Cryfhawyd trefniadau 

craffu ymhellach yn ystod y flwyddyn ddiwethaf a chydnabuwyd hyn mewn 

seremoni wobrwyo genedlaethol ddiweddar. Bydd y gwaith hwn yn parhau i 

ddatblygu.   

 

Cryfderau Blaenoriaethau Gwella  

� Rhaglen datblygu rheolwyr 

wedi ei sefydlu; nifer o 

Gyfarwyddiaeth y 

Gwasanaethau Cymdeithasol, 

Iechyd a Thai’n rhan o’r 

Rhaglen Arweinyddiaeth  

� Adolygu Cynllun Cyfathrebu’r 

Gyfarwyddiaeth   

 

� Grymuso staff i achosi newid  � Cynllunio Rheoli Olyniaeth ac 

adolygu strwythurau rheoli ar 

ôl adolygu systemau Gofal 

Cartref,  Gwasanaethau Plant  
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� Cydnabod arweinyddiaeth a 

diwylliant effeithiol drwy 

arolygiadau, gwerthusiadau, 

agenda newid. (BA, Cytundeb 

y Gweithlu, TOPS)  

� Gwerthuso effeithiolrwydd a 

hygyrchedd gwybodaeth a 

ddarperir i Aelodau etholedig  

 

� Cyfarfodydd rheolaidd o’r 

UDRh, Penaethiaid 

Gwasanaeth/Timau 

Rhanbarthol  

� Trefnu cyfleoedd i aelodau 

brofi gwasanaethau   

� Blaenoriaethau gwleidyddol yn 

cyd-fynd â Gwasanaethau 

Cymdeithasol 

� Cryfhau swyddogaeth graffu 

ymhellach  

� Blaenraglen waith ar gyfer 

Aelodau Etholedig, gyda 

chyfle i graffu ar wasanaethau 

polisi a monitro  

 

� Cynrychiolaeth dda gan y 

Gwasanaethau Cymdeithasol 

ar lefel gorfforaethol yn y 

Cyngor a’i hystyried fel maes 

blaenoriaeth y Cyngor  

 

� Cysylltiadau da rhwng nodau 

corfforaethol y Cyngor a’r 

Gwasanaethau Cymdeithasol  

 

� Prif Aelodau Cabinet yn 

dangos gwir ymrwymiad i’r 

gwasanaeth i adeiladu ar 

ansawdd y gwasanaethau a 

ddarperir  
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I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall (e.e. Saesneg,  

Braille, tâp sain, CD, print mawr, electronig neu iaith arall) 

Cysylltwch â: 

 

Y Swyddfa Gyfathrebu, 

Cyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol, Iechyd a Thai Castell-nedd Port 

Talbot,  

Y Ganolfan Ddinesig, 

Port Talbot 

Ffôn: 01639 763195 

E-bost: social.services@npt.gov.uk 

 

 


