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ADRODDIAD BLYNYDDOL 2016/17 

 
Cyflwyniad 
Dyma fy adroddiad blynyddol fel Cyfarwyddwr y Gwasanaethau 
Cymdeithasol, sy'n myfyrio ar flwyddyn ariannol 2016/17.  
 
Mae'r adroddiad blynyddol yn nodi taith wella Castell-nedd Port Talbot 
wrth ddarparu gwasanaethau i bobl yn ein hardal, y rhai hynny sy'n cael 
mynediad i wybodaeth, cyngor a chymorth, a'r unigolion a'r gofalwyr 
hynny sy'n derbyn ein gofal a'n cefnogaeth.  
 
Yn ychwanegol, mae'r adroddiad yn dangos sut mae Castell-nedd Port 
Talbot (CNPT) wedi hyrwyddo lles a llwyddo i gyflwyno safonau lles.  
 
Mae'r adroddiad ar gyfer cynulleidfa eang, o'n defnyddwyr gwasanaeth, 
ein gofalwyr a phawb y mae Gwasanaethau Cymdeithasol CNPT yn 
effeithio arno i aelodau cyffredinol y cyhoedd sy'n ymddiddori yn yr hyn y 
mae eu hawdurdod lleol yn ei wneud.  
 
Ar ben hynny, bydd yr adroddiad o ddiddordeb arbennig i aelodau 
etholedig CNPT a phobl eraill sy'n rhan o'r broses graffu: partneriaid, yn y 
sector preifat a'r trydydd sector, ynghyd â rheoleiddwyr, megis Swyddfa 
Archwilio Cymru ac Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol 
Cymru (AGGCC).  
 
Mae'r adroddiad hwn yn adlewyrchu'r templed newydd ar gyfer adrodd fel 
y'i pennir gan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 
2014 (GCLl). Yn y blynyddoedd i ddod, bydd yr adroddiad yn cynnwys 
dinasyddion a phartneriaid yn llawn er mwyn rhoi cyfleoedd i bobl 
ddylanwadu arno a helpu i'w lunio.  
 
 

Crynodeb o berfformiad 
 
Dangosyddion perfformiad allweddol 
Parhaodd yr holl wasanaethau i berfformio'n dda'n ystadegol. Gellir dod o 
hyd i'r ystadegau a gyflwynir yn rheolaidd i'r Pwyllgor Craffu yn yr adran 
Cael mynediad i fwy o wybodaeth a dogfennau allweddol yng nghefn 
yr adroddiad hwn.  
 
Ymatebolrwydd 
Mae'r ystadegau'n adrodd un rhan o stori'r Gwasanaethau Cymdeithasol 
yn unig. Gan mai gwasanaethau i bobl gan bobl yw'r rhain, yr hyn sydd 
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bwysicaf yw eu bod yn diwallu anghenion gwahanol pobl yn ymatebol. 
Mae hynny'n golygu eu bod yn pasio'r profion allweddol: mae 
gwasanaethau'n fodern, yn effeithlon, yn ymatebol ac yn ddiogel.  
 
Rydym yn pennu safonau uchel o wasanaeth cwsmeriaid yn y 
gyfarwyddiaeth. Er enghraifft,  

- Ymatebir i alwadau ffôn a gohebiaeth ar unwaith.  

- Nid ydym yn defnyddio iaith fiwrocrataidd; rydym yn siarad â phobl 

mewn ffordd glir a chyfeillgar, gan esbonio pethau'n amyneddgar 

ac yn ddiamwys. 

- Rydym yn trin pobl fel y byddem yn disgwyl i'n perthnasau ein 

hunain gael eu trin.  

 
Am y rhesymau hyn, mae cwynion yn is nag erioed. Er enghraifft: 

- Byddaf bob amser yn gweld defnyddwyr gwasanaeth sy'n anfodlon 

ar ein gwasanaethau, neu sydd â phryderon amdanynt, yn bersonol 

yn fy swyddfa neu, os yw'n well ganddynt, yn eu cartref. Yn y 

flwyddyn ddiwethaf, nid yw unrhyw achos o'r fath wedi cyrraedd y 

cam cwyn ffurfiol.  

- Lle nad yw'r gwasanaeth wedi bod yn ddigon da, mae pethau bob 

amser yn cael eu datrys yn brydlon, ac mae'n rhaid i'r bobl dan sylw 

ddysgu o'r sefyllfa.  

- Mae'r un mor bwysig fod cydweithwyr yn y gyfarwyddiaeth yn trin ei 

gilydd mewn ffordd debyg. Yn gyffredinol, mae hyn yn hyrwyddo 

ymddiriedaeth ac effeithlonrwydd cyflwyno ar draws y system.  

 
Bu meysydd cyflwyno y mae angen eu datblygu. Er enghraifft: 

- Yn ystod y flwyddyn, aethom ati i ddechrau ail-fodelu'r gwasanaeth 

Diogelu Oedolion er mwyn iddo gyrraedd yr un lefelau uchel â'r 

Gwasanaethau i Blant a Phobl Ifanc.  

- Roedd rhaid i ni roi mwy o bwyslais ar safonau gweinyddu 

meddyginiaeth cyson. O ganlyniad i hyn, roedd angen cymryd 

camau adferol i ymdrin ag wyth achos.  

- Comisiynwyd adolygiad allanol o'n huned gomisiynu, er mwyn 

sicrhau bod gweithrediad a pherfformiad yn gyson â'r dyluniad 

gwreiddiol a gymeradwywyd gan yr aelodau yn 2015.  

 
Maint y Gwasanaeth 
Am y drydedd flwyddyn yn olynol, mae nifer y plant sydd wedi dechrau 
derbyn gofal wedi lleihau'n sylweddol. Mae hyn yn golygu bod mwy o 
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deuluoedd a fyddai wedi'u gwahanu yn y dyfodol yn aros gyda'i gilydd 
bellach.  
 
Rydym wedi cyflawni hyn drwy gyfuniad o'r canlynol:  
 

- Safonau cyson uchel o berfformiad, disgyblaeth a gweithdrefnau 

proffesiynol.  

- Llwythi achosion y gellir eu rheoli, fel y gellir gwneud gwaith llesol 

iawn gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd.  

- Ymyriad llawer cynharach, sy'n rhagatal teuluoedd rhag cyrraedd 
pwynt argyfwng.  

 
Mae nifer yr oedolion sy'n gleientiaid y gwasanaeth wedi cynyddu 
ychydig, ond parhaodd y patrwm cyflwyno i newid. Er enghraifft:  

- Rydym wedi cyflwyno llawer mwy o oriau o ofal cartref, ond mae 

nifer y bobl sy'n mynd i ofal preswyl wedi parhau i gwympo (maent 

wedi cwympo 50% dros y tair blynedd diwethaf).  

- Mae mwy o bobl yn dewis taliadau uniongyrchol.  

- Mae mwy o wasanaethau'n cael eu cyflwyno'n lleol ac/neu mewn 

cymunedau lle mae pobl yn byw. Mae prydau cymunedol a 

gwasanaethau dydd yn enghreifftiau amlwg.  

Rydym yn disgwyl i'r galw gynyddu ac yn cydnabod bod rheoli'r galw ac 
ymyrryd yn gynharach yn allweddol i ateb y galw cynyddol gyda llai o 
adnoddau.  
 
Pobl 
Dyma wasanaethau i bobl gan bobl. Parhaom i roi pwyslais sylweddol ar 
les a pherfformiad ein staff.  
 
Hoffwn dalu teyrnged i'r gwasanaethau AD ardderchog rydym yn eu 
derbyn. Maent yn anhepgor. Fel adran, parhaom i dalu am gefnogaeth a 
staff AD ychwanegol o'n cyllideb ein hunain. Mae hyn yn parhau i fod yn 
fuddsoddiad gwerth chweil.  
 
Rydym yn rhoi sylw rheolaidd, manwl i'r materion allweddol canlynol:  

- Lles staff – mae staff yn teimlo'n ddiogel, a'u bod yn cael eu cefnogi 

a'u clywed.  

- Mae uwch-reolwyr, gan fy nghynnwys i fy hun, bob amser ar gael i 

staff, er mwyn i ni allu trafod a datrys unrhyw bryderon yn brydlon, 

boed hwy am waith, materion personol neu gyfuniad. (“Siaradwch – 

peidiwch â chymryd absenoldeb salwch.”)  
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- Presenoldeb cant y cant yn y gwaith. Mae parhad perthnasoedd 

rhwng defnyddwyr gwasanaeth a staff yn rhannau hanfodol o 

wasanaethau cymdeithasol cyfrifol o safon. Ni ddylai absenoldeb 

staff darfu ar hyn.  

- Mae gennym y lefelau isaf erioed o absenoldeb salwch, lefelau isel 

iawn o golli staff a swyddi gwag ac mae gennym ychydig iawn o 

gamau disgyblu neu achwyn presennol.  

- Ymdrinnir â phob mater AD yn brydlon iawn.  

 
Hyfforddiant 
Rydym yn parhau i fuddsoddi'n helaeth mewn hyfforddiant. Mae'r holl 
hyfforddiant i staff gwaith cymdeithasol yn cael ei bersonoli. Hynny yw, 
mae gan bob person gynllun dysgu unigol, sy'n diwallu ei anghenion 
datblygu ei hun, yn seiliedig ar ei fan cychwyn. Mae cynlluniau dysgu 
unigol yn deillio o oruchwyliaeth fisol.  
 
Afraid dweud, roedd llawer o'r hyfforddiant yn ystod y flwyddyn hon yn 
canolbwyntio ar roi'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant ar 
waith.  
Mae'r gefnogaeth rydym yn ei derbyn gan gydweithwyr hyfforddiant yn 
rhagorol.  
 
Cyllid 
Roedd 2016/17 yn flwyddyn heriol iawn yn ariannol eto. Roedd rhaid i'r 
gyfarwyddiaeth wneud arbedion gwerth £6.7m (ers 2014, mae'r 
gyfarwyddiaeth wedi arbed gwerth £28m a +£5m mewn tanwariant).   
 
Drwy gynllunio gofalus a disgyblaeth ariannol, cyflawnom yr arbedion 
ynghyd â thanwariant gwerth £850k (felly, arbedom dros £7m yn 
derfynol).  
Mae disgyblaeth ariannol yn y gwasanaethau cymdeithasol yn hanfodol 
er mwyn:  

- Rhoi'r hyblygrwydd i ni drosglwyddo adnoddau mewn ymateb i 

alwadau anrhagweledig yng nghanol y flwyddyn, heb orwario.  

- Cyfrannu'n llawn (yn fwy) at Flaengynllun Ariannol y cyngor.  

Hoffwn glodfori'r gefnogaeth ardderchog rydym yn ei derbyn gan y 
Cyfarwyddwr Cyllid a'i gydweithwyr.  
 
Erbyn diwedd 2016/17, cwblhaom y rhaglen trawsnewid gwasanaethau a 
gynhaliwyd ers 2013/14. Mae hyn yn golygu y bydd angen ymagweddau 
mwy dychmygus at gyflwyno gofal cymdeithasol wrth wneud arbedion yn 
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y dyfodol, er mwyn eu gwneud heb leihau maint y gwasanaeth a/neu 
nifer y staff.  
 
Y Gymraeg 
Rydym yn cydnabod na fu llawer iawn o gynnydd yn erbyn Mwy na 
Geiriau o ystyried bod y newidiadau mawr o ran cyflwyno gwasanaethau 
wedi'u blaenoriaethu; bydd y gwasanaeth yn ceisio partneru aelodau 
addas o staff sy'n siarad Cymraeg â phobl a hoffai drafod eu  lles drwy 
gyfrwng y Gymraeg. 
 
Wedi dweud hynny, nid yw cynnal yr ymrwymiad i'r lefel hon o wasanaeth 
yn ddidrafferth.  
 
 
Sut mae pobl yn llunio ein gwasanaethau? 
 
Cwblhawyd ‘Arolwg Dinasyddion' ar ddiwedd mis Tachwedd 2016, pan 
ofynnwyd i'r plant (dros 7 oed), yr oedolion a'r gofalwyr hynny rydym yn 
eu helpu i roi adborth adeiladol i ni ar y gwasanaeth maent yn ei dderbyn 
ac a yw'n gwneud gwahaniaeth cadarnhaol iddynt.  
 
Roedd yn braf nodi bod 76% o ymatebwyr wedi cadarnhau eu bod wedi 
derbyn yr wybodaeth neu'r cyngor cywir pan oedd hynny'n angenrheidiol.  
 
Mae'r adroddiad hwn yn adlewyrchu ymatebion o'r arolwg: rydym yn aros 
am adborth gan Lywodraeth Cymru o ran cynhyrchu, dilysu a 
pherfformiad ar draws Cymru.  
 
Wrth i'r arolwg ddatblygu yn y blynyddoedd i ddod, byddwn yn 
canolbwyntio ar feysydd gwella a'r heriau sy'n wynebu'r gwasanaeth, gan 
alluogi amcanion clir ar gyfer cynllunio gwasanaethau gyda'n partneriaid.  
 
Yn nes ymlaen yn yr adroddiad, ceir enghreifftiau o gyfranogiad a 
chynnwys.  

 

Blaenoriaethau 2017/18 

 Bwriad Strategol y Gwasanaethau i Oedolion – Datblygu 
Cymunedau;  

 Rheoli perfformiad yn well er mwyn sicrhau bod data ac adborth 
gan ddefnyddwyr gwasanaeth yn helpu i lunio datblygiadau i 
wasanaeth y Tîm Adnoddau Cymunedol (TAC).  

 
 
Hyrwyddo a gwella lles y bobl rydym yn eu helpu 
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Mae'r adran hon o'r adroddiad yn mesur perfformiad meintiol ac ansoddol 
Gwasanaethau Cymdeithasol CNPT yn erbyn pob un o'r chwe safon 
ansawdd, fel a bennir yn y Ddeddf GCLl, sef:  
 

(a) Gweithio gyda phobl i ddiffinio a chyd-lunio canlyniadau lles 
personol y mae pobl am eu cyflawni 

 
(b) Gweithio gyda phobl a phartneriaid i amddiffyn a hyrwyddo 

iechyd corfforol a meddyliol a lles emosiynol pobl 
 

(c) Cymryd camau i amddiffyn a diogelu pobl rhag cam-drin, 
esgeulustod neu niwed 
 

(ch) Annog a chefnogi pobl i ddysgu, datblygu a chyfranogi'n 
gymdeithasol 

 
(d) Cefnogi pobl i ddatblygu a chynnal perthnasoedd domestig, 

teuluol a phersonol iach yn ddiogel 
 
(dd) Gweithio gyda phobl a'u cefnogi i gyflawni mwy o les 

economaidd, mwynhau bywyd cymdeithasol a byw mewn llety 
addas sy'n diwallu eu hanghenion 

 

Caiff perfformiad yn erbyn y safonau ansawdd uchod ei nodi yn yr 
adroddiad, gan amlinellu'r canlynol:  

 Beth a gyflawnwyd gennym yn 2016/17 a pha wahaniaeth a 
wnaethom?  

 Beth yw'n blaenoriaethau ar gyfer 2017/18?  
 

Ceir y dangosyddion perfformiad allweddol sy'n ymwneud â'r safonau 
ansawdd yn yr adran "Cael Mynediad i Fwy o Wybodaeth a 
Dogfennau Allweddol" yng nghefn yr adroddiad hwn.  
 
 
Gweithio gyda phobl i ddiffinio a chyd-lunio canlyniadau lles 
personol y mae pobl am eu cyflawni  
 
Gwybodaeth, Cyngor, Cymorth a Gwasanaethau Ataliol 
Yn unol â'r Ddeddf GCLl, nod CNPT oedd rhoi prosesau ar waith ar 
draws y sir i hwyluso mabwysiadu gwasanaeth gwybodaeth, cyngor a 
chymorth. Wrth wraidd hyn oedd datblygu system TG bwrpasol, wedi'i 
dylunio i hwyluso'r broses o ymyrryd ac atal drwy nodi'n gynnar 



TERFYNOL – Gorffennaf 2017 

 
9 

 

ganlyniadau personol unigolyn a'r trefniadau cefnogi dilynol sy'n gweddu 
orau i'w anghenion.  
 
Mae prosesau a'r system TG sy'n eu hwyluso wedi'u hen sefydlu bellach:  
mae dinasyddion sy'n cysylltu â CNPT i ofyn am gefnogaeth yn cael eu 
hysbysu am y Cyfeirlyfr Cymunedol ar-lein newydd, sy'n rhoi mynediad i 
amrywiaeth o wasanaethau cyffredinol ar draws y fwrdeistref sirol, 
www.npt.gov.uk/communitydirectory 
 
Derbynnir pob atgyfeiriad i'n Tîm Adnoddau Cymunedol drwy'r Porth; 
ymatebodd ein swyddogion cyswllt cyntaf (pwynt 1af) yn llwyddiannus i 
8,103 o alwadau a'u cau. Ymatebodd tîm amlddisgyblaeth y Porth (2il 
bwynt cyswllt), sy'n cynnwys staff gwasanaethau therapi a chymdeithasol 
a'r trydydd sector, i 9,740 o ddinasyddion.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Mae'r TAC yn gweithio'n agos gydag unigolion sy'n byw gartref (yn y 
gymuned) neu yn yr ysbyty. Yn 2016/17, cefnogodd y TAC 539 o 
ddinasyddion i adael yr ysbyty, gan eu galluogi i ddychwelyd adref yn 
ddiogel (lle bo'n briodol).  Ar ben hynny, ataliodd y TAC 954 o 
ddinasyddion rhag gorfod cael eu derbyn i'r ysbyty.  
 
O ganlyniad i hyn, mae nifer y dinasyddion yn y gymuned rydym yn eu 
cefnogi drwy'r Gwasanaethau Cymdeithasol yn lleihau. Dylid ystyried hyn 
fel rhywbeth cadarnhaol sy'n unol ag egwyddorion y Gwasanaethau 
Cymdeithasol a'r Ddeddf GCLl.  
 
Gwnaed ymdrech barhaus i gefnogi ein dinasyddion yn y gymuned i 
barhau'n annibynnol drwy amrywiaeth o wasanaethau ataliol megis 
technoleg gynorthwyol, Cydlynu Ardaloedd Lleol, Ailalluogi Derbyniadau 
a gwasanaeth gofalwyr arbenigol.  
 
Ymagwedd newydd radicalaidd sy'n canolbwyntio ar wasanaethau 
cyhoeddus a chymunedol newidiol yw Cydlynu Ardaloedd Lleol. 
Strategaeth ataliol sy'n canolbwyntio ar y person yw hi, gan ddefnyddio 
cyd-lunio i helpu unigolion i fyw bywydau gyda mwy o reolaeth ac 

“…. Roedd fy eiriolwr, ac mae'n dal i fod, yn ddyn cymwynasgar iawn 

ac rwyf wrth fy modd fod gennyf rywun fel yntau i'm helpu ...” 

“Mae'r Gwasanaethau Cymdeithasol ac Age Concern wedi bod yn wych ...” 
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annibyniaeth, yn ogystal â datblygu gallu cymunedau a gwella 
ymatebolrwydd gwasanaethau cyhoeddus.  
 
Ers i waith Cydlynu Ardaloedd Lleol ddechrau, mae'r cydlynwyr wedi 
derbyn 413 o geisiadau, gan roi gwybodaeth, cyngor a chymorth i 143 o 
ddinasyddion. Dychwelodd llawer o'r rhain (47%) yn ddiweddarach i 
gael cefnogaeth 1:1 yn hytrach na defnyddio gwasanaethau 
cymdeithasol fel dewis cyntaf.  
 

Pan fo angen gofal a chefnogaeth ffurfiol ar bobl gymwys, ceir ymroddiad 
i sicrhau bod pecynnau o gwmpas priodol i ddiwallu anghenion 
dinasyddion ac annog annibyniaeth.  
 
Rydym wedi ailfodelu a moderneiddio ein gwasanaethau dydd hefyd. 
Enghraifft o hyn yw'r cynnydd yn amserau agor ein gwasanaethau dydd 
ar gyfer anghenion cymhleth o 9am tan 3pm i 8am tan 5pm. Mae hyn 
wedi cefnogi teuluoedd sy'n gweithio ac arwain at fwy o reolaeth dros y 
modd y cyflwynir gofal.  
 
Mae ein Gwasanaeth Adnewyddu ac Addasu Tai'n gweithio'n agos iawn 
gyda'n gwasanaeth Therapi Galwedigaethol Cymunedol, ein dinasyddion 
a'n gofalwyr i gynnal asesiadau o les ac anghenion er mwyn helpu i 
gynnal annibyniaeth pobl drwy osod addasiadau angenrheidiol a phriodol 
yn eu cartrefi. Bydd hyn yn cynorthwyo i gadw pobl yn annibynnol ac yn 
ddiogel yn eu cartrefi.   
 
Lle bo'n bosib, ein nod yn ystod 2016/17 oedd darparu'r cymorth 
angenrheidiol i blant a phobl ifanc heb fod angen defnyddio gofal a 
chefnogaeth (drwy wasanaeth statudol); i'r perwyl hwn, aeth y 
Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc (PPI) ati i gryfhau ein trefniadau 
pwynt cyswllt unigol (PCU) yn ogystal â hybu ein perthynas waith agos 
â'r Tîm am y Teulu (TAT). Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae PCU wedi 
llwyddo i gyfeirio llawer o deuluoedd a fyddai'n elwa o ychydig o gymorth 
ychwanegol heb fod angen cynllun gofal a chefnogaeth arnynt.  
 
Mae mynediad i fewnbwn iechyd arbenigol ar y pwynt cyswllt ar gael 
drwy Ymwelydd Iechyd Cyswllt Arbenigol ar gyfer CNPT, sy'n gweithio yn 
ein PCU. Mae deiliaid presennol y swydd wedi bod yn ddylanwadol wrth 
hysbysebu ei gydweithwyr yn y gwasanaeth iechyd am y broses o nodi 
risgiau blaenoriaeth a'r defnydd o arferion sy'n canolbwyntio ar 
ganlyniadau, gan alluogi achosion a all fod wedi arwain at ofal a 
chefnogaeth yn flaenorol i gael eu rheoli heb fod angen cyfranogaeth 
gwasanaeth cymdeithasol statudol.  
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Datblygwyd grŵp rheoli ar y cyd rhwng y Gwasanaethau PPI ac Addysg 
yn ystod 2016/17. Mae uwch-reolwyr o'r ddau wasanaeth yn mynychu'r 
cyfarfod a'i brif ddiben yw hyrwyddo gwaith mwy integredig. Bydd gwella 
integreiddio'n cynnig llawer o fanteision, megis mwy o gysondeb o ran 
trothwyon ar y pwynt cyswllt, yn ogystal â mynediad gwell i wasanaethau 
arbenigol ar gyfer y plant a'r bobl ifanc hynny y mae eu hangen arnynt.  
 

Cefnogi gofalwyr 

Mae CNPT yn comisiynu Gwasanaeth Gofalwyr CNPT i gyflwyno 
gwybodaeth, cyngor a chymorth, yn ogystal â chwblhau asesiadau 
gofalwyr mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd PABM a'r Gwasanaethau 
Cymdeithasol. Mae'r Gwasanaeth Gofalwyr wedi'i integreiddio yng 
Nghanolfan Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cimla. Elusen gofrestredig sy'n 
cefnogi gofalwyr yw hi (18+). 
 
Mewn rhannau eraill o Gymru, gellir cydleoli cefnogaeth i ofalwyr mewn 
timau amrywiol; fodd bynnag, yn ogystal â chydleoli staff, mae'r holl 
wasanaeth yn CNPT wedi'i integreiddio.  
 
Mae'r gwasanaeth yn cyflwyno gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth drwy 
ddarparu gwybodaeth i ofalwyr a'u teuluoedd. Y gofalwr sy'n dewis y 
ffordd y'i cyflwynir; gallai fod ar ffurf pecynnau gwybodaeth, ymweliadau 
â'r cartref, cwrdd yn y gymuned, allgymorth a/neu wasanaethau ffôn.  
 

Blaenoriaethau 2017/18 
Mwy o integreiddio rhwng gwaith y Gwasanaethau PPI a'r 
Gwasanaethau i Oedolion, gan gynnwys:   

 Darpariaeth "drws blaen" a rennir i sgrinio cysylltiadau sy'n 
cyrraedd y gyfarwyddiaeth (gan gynnwys datblygu prosesau 
gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth a darparu gofalwyr ifanc);  

 Datblygu 'Tîm Trosglwyddo' peilot i weithio ar y cyd ar achosion 
cymhleth a hwyluso'r broses o'u trosglwyddo rhwng y 
Gwasanaethau PPI a'r Gwasanaethau i Oedolion.  

 

Yn ogystal â hyn: 

 Datblygu gwelliannau a dyluniad sydd wedi'u cyd-lunio a'u 
hintegreiddio ar gyfer y gwasanaeth TAC;  

 Cyflwyno mwy o gydlynwyr ardaloedd lleol ar draws Castell-nedd 
Port Talbot a pharhau i ganolbwyntio ar gyd-lunio a grymuso 
dinasyddion/cymunedau lleol. (TAC)   
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Gweithio gyda phobl a phartneriaid i amddiffyn a hyrwyddo iechyd 
corfforol a meddyliol a lles emosiynol pobl 
 
Yn unol â gofynion y Ddeddf GCLl, datblygwyd templedi 'asesu 
cynhwysfawr' a systemau TG cysylltiedig ar draws y gyfarwyddiaeth er 
mwyn galluogi ein gweithwyr cymdeithasol proffesiynol i weithio gydag 
unigolion, gofalwyr a theuluoedd, ac unigolion perthnasol eraill, yn well i 
ddeall eu hanghenion, eu gallu, eu hadnoddau a'r canlyniadau y mae 
angen iddynt eu cyflawni, ac yna nodi sut gellir eu cefnogi orau i'w 
cyflawni. Mae'r newid hwn mewn arfer yn symud pobl i ffwrdd o "ba 
wasanaethau y mae eu hangen arnynt" i ystyried "yr hyn sy'n bwysig 
iddynt" o ran cyflawni eu canlyniadau personol.  
 
Yn eu hanfod, mae'r newidiadau a wnaed i arferion a phrosesau asesu'n 
canolbwyntio ar fwyafu rheolaeth pobl dros eu bywyd pob dydd a'u helpu 
i fynd i'r afael ag anawsterau neu broblemau sy'n eu rhwystro rhag 
cyflawni mewn modd prydlon.  
 
O ran cwblhau asesiadau, o'r 1,226 a wnaed yn y Gwasanaethau PPI yn 
ystod 2016/17, gwnaed 97.6% o fewn 42 o ddiwrnodau gwaith.  
 
Hefyd, mae'r TAC yn cyflwyno rhaglen asesu a therapi i alluogi pobl i 
adennill eu sgiliau a'u hannibyniaeth cymaint â phosib. Yn 2016/17, bu'r 
tîm yn gweithio gyda 807 o bobl, gan eu galluogi i barhau i fod yn 
annibynnol yn eu cartrefi eu hunain.  
 
Ymysg anghenion pwysicaf pobl y mae'r awydd i gael parch ac urddas; 
un o'r disgwyliadau clir a roddir ar staff yw sicrhau y diwellir yr angen 
hwn, boed hynny o bwynt cyswllt cyntaf rhywun â gweithiwr proffesiynol 
i'r adeg pan fydd ein cefnogaeth yn dod i ben.  
 
Felly, mae'n foddhad mawr nodi bod 91% o ymatebwyr wedi datgan eu 
bod wedi'u trin â pharch pan ofynnwyd iddynt (drwy'r Arolwg 
Dinasyddion).  
 
 

 

 

 

 

 

Gosododd y Ddeddf GCLl ddisgwyliadau clir ar awdurdodau lleol, o ran 
sut rydym yn cynllunio ac yn cefnogi anghenion gofal pobl.  

“Mae pawb yn garedig ac yn ofalgar” 

"Rwy'n cael fy mharchu ac yn cael dweud fy nweud" 
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Aeth y Gwasanaethau PPI a'r Gwasanaethau i Oedolion ati i fireinio eu 
harferion a'u prosesau cynllunio gofal yn 2016/17. Rhoddwyd sylw 
arbennig i sicrhau bod ein cynlluniau gofal a chefnogaeth yn cael eu cyd-
lunio rhwng gweithwyr proffesiynol a'r unigolion y maent yn berthnasol 
iddynt.  
 
Mae nifer o egwyddorion allweddol yn cael eu cynnwys yn ein cynlluniau 
gofal a chefnogaeth newydd, gan gynnwys canolbwyntio ar y person; 
hyrwyddo lles; bod yn seiliedig ar ganlyniadau; a chynnwys 
teuluoedd ehangach, cymunedau a gofalwyr.  
 
Er mwyn gwreiddio'r ymagwedd hon ymhellach mewn arferion, rhoddwyd 
hyfforddiant penodol i staff gwaith cymdeithasol ar ganlyniadau eang.  
 
Fel modd o gynnal profion ansawdd ar safon y cynlluniau newydd sy'n 
canolbwyntio ar ganlyniadau yn y Gwasanaethau PPI, archwiliwyd 59 o 
gynlluniau amddiffyn plant a phlant sy'n derbyn gofal yn ystod 4ydd 
chwarter 2016/17. Dangosodd yr archwiliad y gwnaed cynnydd da o ran 
ysgrifennu a rhoi'r fethodoleg newydd ar gyfer canlyniadau ar waith. 
Hefyd, darparodd yr archwiliad y cyfle i werthuso'r cynlluniau newydd ar 
gyfer canlyniadau a chanfod yr hyn oedd yn gweithio'n dda a pha 
agweddau y gellid eu gwella.  
 
Fel rhan o'r Arolwg Dinasyddion, gofynnwyd i ddinasyddion a oeddent yn 
fodlon ar y gofal a'r gefnogaeth a dderbyniwyd ganddynt; datganodd 83% 
eu bod yn fodlon.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Rydym wedi bod yn ffodus yn CNPT ein bod wedi cymryd rhan dros y 
blynyddoedd diwethaf mewn cynllun peilot gan yr Asiantaeth Gwella'r 
Gwasanaethau Cymdeithasol, lle mae gweithwyr proffesiynol wedi 
datblygu sgyrsiau gwahanol â phobl i ddiffinio'r "hyn sy'n bwysig" iddynt 
a'u canlyniadau lles personol.  
 
Mae'r model canlyniadau personol yn cefnogi gweithwyr proffesiynol i 
gynnwys pobl mewn sgwrs i benderfynu ar y canlyniadau lles y mae pobl 

"Rwy'n hapus iawn gyda'r gofal a gefais gennych. Diolch”  
 

"Mae gofalwyr CNPT a'm teulu wedi cynnig cymorth mawr. Ni 
allwn ymdopi hebddynt!"  

 



TERFYNOL – Gorffennaf 2017 

 
14 

 

am eu cyflawni, fel rhan o'r broses o gynllunio gofal a chefnogaeth. Mae'r 
cynllun peilot wedi'n cynorthwyo i symud tuag at wreiddio cyd-lunio mewn 
arferion gwaith cymdeithasol pob dydd.  
 
At ddibenion y cynllun peilot uchod, cymerodd un tîm o'r Gwasanaethau 
PPI a'r Gwasanaethau i Oedolion ran ynddo. Yn ystod 2016/17, 
datblygwyd system TG bwrpasol yn llawn i gofnodi canlyniadau personol 
a thrywydd pobl. Yn ogystal, mae'r fenter hon wedi'i chyflwyno fesul cam 
ar draws holl dimau rheoli achosion y Gwasanaethau PPI ac mae proses 
gyflwyno debyg yn yr arfaeth ar gyfer y flwyddyn i ddod. Erbyn 31 Mawrth 
2017, cofnodwyd un canlyniad personol neu fwy ar gyfer 33% o'r blant a'r 
bobl ifanc a chanddynt ganlyniadau personol.  
 
O ystyried y berthynas rhwng canlyniadau personol a chynllunio sy'n 
canolbwyntio ar ganlyniadau, nid yw'n syndod nodi bod 75% o'r plant a'r 
bobl ifanc a holwyd (drwy'r Arolwg Dinasyddion) wedi datgan y 
gwrandawyd ar eu barn am eu gofal a'u cefnogaeth.  
 

 
 
 
 
Taliadau Uniongyrchol 
Mae taliadau uniongyrchol yn symiau ariannol y mae awdurdodau lleol yn 
eu rhoi i unigolion, neu eu cynrychiolydd, i'w galluogi i ddiwallu eu 
hanghenion gofal a chefnogaeth, neu, yn achos gofalwyr, eu hanghenion 
cefnogaeth. Mae taliadau uniongyrchol yn ddull pwysig lle gall pobl arfer 
dewis, llais a rheolaeth dros benderfynu sut i ddiwallu eu hanghenion 
gofal a chefnogaeth a chyflawni eu canlyniadau personol. Felly, mae 
taliadau uniongyrchol yn rhan annatod o ddiwallu anghenion pobl drwy 
gynllunio gofal a chefnogaeth ac ni ddylid eu gweld fel ystyriaeth eilaidd, 
ar wahân.  
 

Dros y deuddeg mis diwethaf, mae'r Tîm Taliadau Uniongyrchol wedi 
sefydlu cardiau rhagdaledig i gynorthwyo unigolion i reoli eu taliadau 
uniongyrchol. Hefyd, mae'r tîm wedi datblygu fframwaith o ddarparwyr 
cefnogaeth cymeradwy i sicrhau bod gan unigolion y dewis o ran pwy 
sy'n eu cefnogi i reoli eu taliadau uniongyrchol; dyma'r cyntaf o'i fath yng 
Nghymru. Gall y darparwyr gefnogi unigolion gyda thasgau gweinyddol i 
reoli amrywiaeth o swyddogaethau sy'n ymwneud â thaliadau 
uniongyrchol, h.y. gwasanaeth cyflogres, gwasanaeth rheoli cyfrif.  
 

Mae nifer y bobl sy'n cael taliadau uniongyrchol wedi cynyddu o 284 ar 

31/3/16 i 351 ar 31/3/17.  

"Mae fy ngweithiwr cymdeithasol yn dod i weld a wyf yn iawn nawr ac 
yn y man a byddai'n cefnogi unrhyw beth rwyf yn ei wneud."  
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Cefnogi gofalwyr 

Ar i Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) 
gynnal arolygiad thematig o'r Gwasanaethau PPI, argymhellwyd llunio 
asesiad penodol o ran gofalwyr ifanc. Cafodd yr Offeryn Asesu Gofalwyr 
Ifanc newydd ei dreialu yn ystod ail hanner 2016/17 yn y PCU. Mae hyn 
wedi profi'n llwyddiannus wrth bennu anghenion gofalwyr ifanc a nodir a'r 
gofynion i fod yn ddilys i dderbyn cefnogaeth yn y pwynt cyswllt cyntaf.  
 
Er bod hyn ar y camau peilot o hyd, bydd adolygiad strategol parhaus o 
arferion presennol, o ran sut cynhelir yr asesiad o ofalwyr ifanc er mwyn 
eu nodi'n briodol a hwyluso'r gwasanaethau canlyniadau y mae eu 
hangen.  
 
Fel a grybwyllwyd yn flaenorol, CNPT sy'n comisiynu Gwasanaeth 
Gofalwyr CNPT, gan alluogi gofalwyr i gael mynediad i amrywiaeth o 
opsiynau cefnogaeth. Mae'r Gwasanaeth Gofalwyr hefyd yn darparu 
gwasanaeth gwarchod plant am ddim ar raddfa fach er mwyn galluogi 
gofalwyr i gael "eu bywyd eu hunain". Gall gofalwyr sy'n defnyddio'r 
gwasanaeth hwn gael mynediad i apwyntiadau meddygol a 
gweithgareddau hamdden, mynd i siopa, cwrdd ag aelodau eraill o'u 
teulu a mynd i ddosbarthiadau hyfforddiant amrywiol.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trefniadau comisiynu 

Yn ystod 2016/17, bu cynnydd gyda gwaith a wnaed ar y cyd â'r 
darparwyr gofal cartref allanol i sefydlogi'r farchnad a gwella'r gallu i 
fodloni pecynnau gofal.  
 

"Rwyf mor ddiolchgar am y gwasanaeth gwarchod plant. Mae fy 
ngŵr yn dioddef o glefyd Parkinson ac mae'n mynd yn betrusgar 

pan rwy'n ei adael. Mae'r gwirfoddolwr sy'n dod i'n tŷ'n gwmni 
iddo ac rwyf wedi gallu cael fy sesiynau cemotherapi heb deimlo 

straen ychwanegol."  
 

"Mae'r gofynion o fod yn ofalwr yn aml yn golygu nad ydych yn 

byw eich bywyd eich hun." (Sylwadau gan ofalwr) 

 

”  
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Cyflwynodd y cyngor Fframwaith Ansawdd Rhanbarthol ar gyfer y sector 
cartrefi gofal, sydd wedi galluogi'r awdurdod i sefydlu safonau a 
disgwyliadau cadarn ar gyfer darparwyr gofal, yn ogystal â gweithio'n 
gadarnhaol mewn partneriaeth â Gwalia (rhan o Grŵp Pobl) i adolygu a 
chytuno ar drefniadau contractio newydd ar gyfer y cartrefi gofal.  
 
Ar ôl llwyddiant y cynllun peilot lle ymwelwyd â chartrefi gofal preswyl gan 
aelodau etholedig yng Nghastell-nedd Port Talbot at ddibenion monitro, 
rhoddodd aelodau'r Cabinet gymeradwyaeth lawn i barhau i ymweld â'r 
holl gartrefi gofal i'r henoed yn CNPT.  
 
 
 
Blaenoriaethau 2017/18 
Mwy o integreiddio rhwng gwaith y Gwasanaethau PPI a'r 
Gwasanaethau i Oedolion, gan gynnwys: 

 Datblygu ymagwedd gyson at fesur ansawdd arferion gwaith 
cymdeithasol ar draws y gyfarwyddiaeth.  

 
Yn ogystal â hyn: 

 Lleihau'n ddiogel niferoedd y plant sy'n derbyn gofal.  Lle bo modd 
dychwelyd plant yn ddiogel i'w teuluoedd, gwneir hyn mewn modd 
cefnogol ac amserol. Lle nad yw'n ddiogel i blant ddychwelyd, 
rhoddir cynlluniau sefydlogrwydd ar waith o fewn yr amserlenni a 
argymhellir. Lle bynnag y bo modd, bydd y gwasanaeth yn sicrhau 
bod gan blant na allant ddychwelyd i'w teuluoedd gyfle i dderbyn 
gofal mewn lleoliadau addas a sefydlog o safon.  

 Bu ymrwymiad cynyddol ar draws y gwasanaethau iechyd a gofal 
cymdeithasol i ganolbwyntio ar ganlyniadau sy'n bwysig i bobl sy'n 
defnyddio gwasanaethau. Ar ôl i'r fframwaith sy'n seiliedig ar 
ganlyniadau gael ei dreialu'n llwyddiannus, y bwriad yw cyflwyno'n 
llawn y broses o gasglu a defnyddio canlyniadau personol ar draws 
y Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc, gan ddefnyddio'r wybodaeth 
a geir i gefnogi unigolion i gyflawni'r hyn sy'n bwysig iddynt. 
Defnyddir canlyniadau i gasglu gwybodaeth drwy adolygu'r broses 
o gynllunio cefnogaeth i ddilysu a yw pobl yn cyflawni'r canlyniadau 
arfaethedig.  
 
Mae symud o ymagwedd a arweinir gan y gwasanaeth i ymagwedd 
sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau'n sicrhau bod sefydliadau'n 
edrych y tu hwnt i ddarparu gwasanaeth ffurfiol ac yn gweithio 
gydag unigolion a chymunedau i nodi cefnogaeth a all helpu pobl i 
dderbyn eu canlyniadau dymunol. Gwneir mwy o waith gyda 
phartneriaid yn y gweithlu i hyrwyddo arferion amlddisgyblaeth sy'n 
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canolbwyntio ar ganlyniadau, er mwyn cynnig ymagweddau cyson 
wrth weithio gyda phobl.  
 

 
Cymryd camau i amddiffyn a diogelu pobl rhag cam-drin, 
esgeulustod neu niwed 
 
Defnyddiodd y Gwasanaethau PPI sawl menter yn ystod 2016/17 i 
amddiffyn, hyrwyddo a gwella, yn y pendraw, iechyd a lles unigolion a 
gefnogir gan y gwasanaeth, gan gynnwys datblygu darpariaeth 
seicolegydd fewnol; adolygiad o'r Gwasanaeth Integredig Cymorth i 
Deuluoedd Bae'r Gorllewin; datblygu Strategaeth Trais yn erbyn 
Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol Castell-nedd Port 
Talbot;  a pharatoi i wneud y Tîm Cefnogi Gweithredu Dros 
Deuluoedd yn fewnol.  
 
Fel enghraifft o'n hymrwymiad i hyrwyddo iechyd a lles y rhai rydym yn 
eu cefnogi, mae'n galonogol gwybod bod 99.5% o'r plant sy'n derbyn 
gofal wedi'u cofrestru gyda meddyg teulu.  
 

Fel a grybwyllwyd yn gynharach yn yr adroddiad hwn, mae'r TAC yn 
darparu amrywiaeth o wasanaethau arbenigol amlasiantaeth. Mae hyn yn 
cynnwys rhoi cyfarpar i unigolion megis teclyn i godi'r gwely a thechnoleg 
gynorthwyol arall i gynnal eu hannibyniaeth a'u lles.  Ar ben hynny, mae'r 
Tîm Therapi Galwedigaethol Cymunedol hefyd yn hyrwyddo iechyd a lles 
drwy gefnogi pobl i ddefnyddio technegau arbennig, addasiadau 
amgylcheddol a chyfarpar arbenigol.  
 
Yn ystod 2016/17, hwylusodd ein cydlynwyr ardaloedd lleol 27 o 
ddigwyddiadau cymunedol, gan gysylltu dros 120 o bobl â grwpiau lleol, y 
trydydd sector ac unigolion lleol eraill. Mae 33% o'r bobl y cysylltwyd â 
hwy wedi parhau i fynychu grwpiau cymunedol, gan feithrin perthnasoedd 
cadarnhaol â ffrindiau newydd.  
 
Yn CNPT, rydym yn gwybod bod gan ofalwyr arbenigedd helaeth a'u bod 
yn awyddus i'w rannu. Mae gofalwyr yn cwrdd â hwylusydd yng 
Ngwasanaeth Gofalwyr CNPT ac yn rhannu eu "hawgrymiadau iach" ar 
sut maent wedi gwella a/neu gynnal iechyd a lles. Caiff yr wybodaeth hon 
ei chasglu i greu llyfr, adnodd y gall gofalwyr ei rannu â gofalwyr eraill.  
 
Mae'r Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol yn darparu gwasanaeth iechyd 
meddwl integredig â'r gwasanaeth iechyd a thrydydd partïon, megis 
MIND, lle bo modd. Felly, mae'n gweithredu o fewn fframwaith cyfreithiol 
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y Ddeddf GCLl, Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) a'r Ddeddf Iechyd 
Meddwl.  
 
Mae'n cysylltu â'r cydlynwyr ardaloedd lleol fel gwasanaeth atal yn 
gynnar sy'n bwriadu helpu'r unigolion hynny y mae angen cefnogaeth 
ychwanegol arnynt.  
 
Mae'n hwyluso ac yn darparu grwpiau defnyddwyr gwasanaeth amrywiol 
i gynorthwyo gyda hyrwyddo lles a chymdeithasu, ac yn cysylltu ag 
asiantaethau budd-daliadau, canolfannau byd gwaith a chyd-fentrau eraill 
megis tîm y Gwasanaeth Annibyniaeth Gymunedol i roi mwy o gymorth i 
ddefnyddwyr gwasanaeth gyrraedd eu potensial llawn yn ein cymuned.  
 
Trefniadau Eiriolaeth 

Yn ystod 2016/17, cyfyngwyd ein darpariaeth eiriolaeth yn y 
Gwasanaethau PPI yn bennaf i blant sy'n derbyn gofal. Wedi dweud 
hynny, i'r plant a'r bobl ifanc hynny a ddefnyddiodd eiriolaeth, rhoddwyd 
modd i'w hawliau, eu barn, eu dymuniadau a'u teimladau gael eu clywed. 
Mae gwaith bellach wedi dechrau gyda'n partneriaid ym Mae'r Gorllewin i 
ehangu hygyrchedd eiriolaeth i'r plant a'r bobl ifanc y mae'r tri awdurdod 
lleol yn eu cefnogi ledled y rhanbarth.  
 
Mae gan y Gwasanaethau i Oedolion gytundeb lefel gwasanaeth i 
ddarparu gwasanaeth eiriolaeth pan-anabledd. Cydnabyddir bod 
eiriolaeth yn faes lle mae angen datblygu'r gwasanaeth ymhellach ac 
rydym yn gwneud hynny ar hyn o bryd.  
 

Diogelu pobl yn erbyn cam-drin, esgeulustod neu niwed 

Mae CNPT wedi defnyddio nifer o fentrau gwahanol yn ystod 2016/17 i 
gynorthwyo wrth ddarparu mesurau diogelu gwell ar gyfer pobl, gan 
gynnwys hyfforddiant rheoli risgiau; cychwyn adolygiadau statudol 
sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau; cyfarfodydd strategaeth cam-drin 
proffesiynol; sefydlu Uned Camfanteisio'n Rhywiol ar Blant (CSE); a 
hyfforddiant.  
 
Mae'r Gwasanaeth Cynadledda Grŵp Teulu'n cefnogi'r Gwasanaethau 
PPI mewn nifer o ffyrdd. Un swyddogaeth sylfaenol yw sicrhau bod plant 
naill ai'n ddiogel yn eu cartrefi neu'n ddiogel i ddychwelyd adref. 
Cyflawnir hyn drwy weithio gyda theuluoedd i ganolbwyntio ar atebion a 
phwysleisio eu cryfderau a'u hadnoddau. Mae hyn yn arwain at 
berthnasoedd iach, gwell a bywyd teuluol hapusach.  
 
Fel rhan o'r Arolwg Dinasyddion, gofynnwyd i unigolion a oeddent yn 
teimlo'n ddiogel a dywedodd 83% eu bod hwy.  
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Yn y Gwasanaethau i Oedolion, ar ôl Ymgyrch Jasmine, rydym wedi 
datblygu fframwaith ansawdd rhanbarthol ar gyfer cartrefi gofal. Mae ein 
tîm diogelu wedi datblygu model gweithredol newydd ar y cyd ag 
Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru, y gwasanaeth 
iechyd a'n Huned Comisiynu Cyffredin sy'n seiliedig ar ansawdd bywyd 
ac sydd wedi'i lywio gan y Comisiynydd Pobl Hŷn.   
 
Ymwelodd AGGCC â ni yn ystod mis Ionawr 2017 fel rhan o adolygiad 
cenedlaethol o ddiogelu; cawsom adborth cadarnhaol yn gyffredinol. O 
ganlyniad, rydym yn ystyried ailstrwythuro'r tîm gydag adolygiad i greu 
uned diogelu plant, oedolion ac addysg integredig.  
 
Ar ben hynny, mae'r Gwasanaethau i Oedolion yn ystyried sicrhau bod 
eu swyddogaethau diogelu ac adolygu presennol yn cyd-fynd â'r safonau 
sydd ar waith yn y Gwasanaethau Plant ar hyn o bryd.  
 

Rydym wedi hyfforddi 3 swyddog ac aelod o'n tîm cyfreithiol i gyflawni ein 
dyletswyddau newydd o ran amddiffyn oedolion a gorchmynion cefnogi.  
 
Rydym yn parhau i weithio'n agos gyda'r Panel Troseddau Cyfundrefnol, 
sy'n bartneriaeth rhwng yr awdurdod lleol, yr Heddlu ac asiantaethau 
eraill i rannu gwybodaeth a tharfu ar droseddau cyfundrefnol gyda golwg 
ar amddiffyn dinasyddion lleol. Rydym yn parhau i gymryd rhan yn y 
'Panel Channel' sy'n ceisio atal radicaleiddio ar gam cynnar.  
 
Rydym yn cynnwys ein partneriaid rhanbarthol yn llawn drwy Fwrdd 
Diogelu Bae'r Gorllewin ac is-grwpiau cysylltiedig. Ers ei sefydlu yn 2013, 
CNPT fu'r awdurdod arweiniol a nodwyd a chanddo gyfrifoldeb am 
sefydlu byrddau diogelu Bae'r Gorllewin (i blant ac oedolion) a myfi fu 
cadeirydd sefydlog y Bwrdd Diogelu Plant. Er mwyn bod yn effeithiol, 
rwy'n credu'n gryf fod rhaid i'r bwrdd bob amser ymdrechu i greu argraff 
gadarnhaol ar ddiogelwch a lles plant, pobl ifanc ac oedolion ar draws y 
rhanbarth. Mae Adolygiadau Ymarfer Oedolion a datblygu polisïau'n 
enghreifftiau o'r cydweithio hwn.  
 

"Ar adegau pan rwy'n cerdded, rwy'n teimlo ychydig yn sigledig, 

sy'n gwella ers i ofal gael ei ddarparu."  

 

 

”  
 

"Mae fy ngofalwr maeth yn sicrhau fy mod yn teimlo'n ddiogel."  

 

”  
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Mae'r Grŵp Diogelu Corfforaethol (wedi'i gadeirio gan Brif Weithredwr y 
cyngor) yn cydlynu swyddogaethau monitro diogelu ar draws y fwrdeistref 
sirol.  
 
Rydym yn cyfarwyddo eiriolwyr Mental Health Matters Wales yn 
rheolaidd i gyflawni swyddogaeth cynrychiolydd person perthnasol o ran 
trefniadau diogelu rhag colli rhyddid. Yn ogystal, rydym yn cyfarwyddo 
eiriolwyr ar gyfer oedolion y mae angen eu hamddiffyn rhag niwed pan fo 
angen.  
 

Blaenoriaethau 2017/18 
Mwy o integreiddio rhwng gwaith y Gwasanaethau PPI a'r 
Gwasanaethau i Oedolion, gan gynnwys: 

 Darpariaeth ddiogelu a rennir.  
 

 
Annog a chefnogi pobl i ddysgu, datblygu a chyfranogi'n 
gymdeithasol  
 
Mae CNPT yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau 'uniongyrchol' 
cymunedol i'w ddinasyddion, fel y'u disgrifir ac y manylir arnynt isod.  
Mae hyn i gyd yn annog ac yn cefnogi pobl i ddysgu, datblygu a 
chyfranogi'n gymdeithasol, gan gynnwys cyfleoedd ar gyfer cyflogaeth, 
gwaith a hyfforddiant; y Tîm Cysylltu Cymunedol; y Gwasanaeth 
Annibyniaeth Gymunedol; gwasanaethau dydd ar gyfer anghenion 
cymhleth; a gwasanaeth seibiant Trem-y-Môr.  
 
Yn ystod 2016/17, mae'r Gwasanaethau PPI wedi datblygu cysylltiadau 
â'r prosiect "Down to Earth". Mae'r prosiect wedi gweithio gyda nifer o'n 
pobl ifanc ddiamddiffyn a difreintiedig i'w cefnogi drwy ymagwedd sy'n 
canolbwyntio ar y berthynas, yn seiliedig ar weithgareddau ystyrlon ac 
ymarferol, megis adeiladu lleoliadau hyfforddiant o'r radd flaenaf sy'n 
lleoliadau ar gyfer cyfranogwyr y dyfodol.  
 

Mae'r profiadau a gafwyd drwy'r prosiect wedi darparu golwg 
amhrisiadwy i bobl ifanc ar y byd adeiladu a gobeithio y bydd yn eu 
cynorthwyo wrth benderfynu ar lwybrau eu gyrfaoedd yn y dyfodol.  
 
Fel rhan o'r Arolwg Dinasyddion, gofynnwyd i oedolion a gofalwyr a allent 
wneud y pethau a oedd yn bwysig iddynt. Dywedodd 53% y gallent. 
Hefyd, gofynnwyd i blant a phobl ifanc a allent wneud y pethau yr hoffent 
eu gwneud. Dywedodd 71% y gallent.  
 

 
"Rwy'n dwlu ar wneud fy newisiadau fy hun a bod yn 

annibynnol." (Sylwadau person ifanc) 

 

”  
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Cefnogi pobl i ddatblygu a chynnal perthnasoedd domestig, teuluol 
a phersonol iach yn ddiogel 
 
Fel a ddatganwyd yn flaenorol, defnyddiwyd nifer o fentrau yn 2016/17 er 
mwyn sicrhau y cefnogir pobl i gynnal perthnasoedd domestig, teuluol a 
phersonol iach, gan gynnwys datblygu Strategaeth Trais yn erbyn 
Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol.   
 
Fel rhan o'r Arolwg Dinasyddion, gofynnwyd i oedolion a gofalwyr a 
oeddent yn fodlon ar gefnogaeth eu teulu. Dywedodd 82% eu bod yn 
fodlon.  
Hefyd, dywedodd 76% o'r unigolion a holwyd eu bod yn teimlo eu bod yn 
perthyn i'r ardaloedd lle roeddent yn byw.  
 
 

 

 

 

 

 

Blaenoriaethau 2017/18 

 Datblygu ein proses o gomisiynu a chyflwyno Gwasanaethau 
Cymorth i Deuluoedd ymhellach.  

 

 

Gweithio gyda phobl a'u cefnogi i gyflawni mwy o les economaidd, 
mwynhau bywyd cymdeithasol a byw mewn llety addas sy'n diwallu 
eu hanghenion 
 
Mae Llwybr 16, ein "Tîm Gadael Gofal", yn gwneud cryn dipyn o waith 
gyda'r bobl ifanc hynny (dros 16 oed) sydd naill ai'n derbyn gofal ar hyn o 
bryd, neu sydd wedi derbyn gofal yn flaenorol. Mae sawl math o 
gefnogaeth, fel y canlynol:  

 Cefnogi pobl ifanc i gael eu cynnwys, cael mynediad i waith 
ystyrlon a'i gadw;  

 Cefnogi pobl ifanc i gael mynediad i gyngor ariannol a chymorth 
gyda budd-daliadau a grantiau;  

 Cefnogi pobl ifanc i gael mynediad i lety sy'n diwallu eu hanghenion 
ac yn hwyluso byw'n annibynnol.  

 

"Rwyf wedi byw yn yr ardal hon ar hyd fy oes ac mae pobl leol yn ymweld â mi."  

 

”  
 "Ni fyddwn am fyw yn unrhyw le arall."  

 

”  
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Ers 2016, mae'r cydlynwyr ardaloedd lleol wedi cefnogi a grymuso 40 o 
unigolion i reoli problemau tai, sydd wedi arwain at ymdeimlad cynyddol o 
sefydlogrwydd a diogelwch. Ar ben hynny, mae 11 o bobl wedi'u cefnogi i 
oresgyn problemau cronni a naill ai aros yn y cartref o'u dewis neu 
sicrhau cartref mwy addas i'w hanghenion iechyd.  
 
Fel a grybwyllwyd uchod, mae'r Gwasanaeth Annibyniaeth Gymunedol 
yn cefnogi unigolion ledled y fwrdeistref sirol wrth reoli a chynnal eu 
cartrefi a'u tenantiaethau, yn ogystal â chefnogi unigolion gyda'u 
hamgylchiadau personol. Mae cefnogaeth sesiynol yn cynnwys 
cefnogaeth 1:1 ar adegau y cytunir arnynt ymlaen llaw drwy gydol yr 
wythnos.  
 
Mae'r mathau o weithgareddau'n cynnwys cyllidebu a rheoli dyledion, 
coginio sylfaenol, siopa wythnosol, cadw eich cartref yn ddiogel ac yn 
lân, cymorth mewn apwyntiadau meddygol allweddol, cyfeirio i 
weithgareddau cymunedol i leddfu unigedd cymdeithasol, yn ogystal ag 
eraill.   
 
Mae ein Huned Hawliau Lles yn rhoi cyngor a chefnogaeth i breswylwyr 
CNPT a'r ardaloedd cyfagos; darperir hyn drwy nifer o gyfryngau, gan 
gynnwys llinell gymorth dros y ffôn, cymorthfeydd cyngor personol, 
ymweliadau â'r cartref a chynrychiolaeth mewn tribiwnlysoedd apêl, yn 
ogystal â chyngor i dimau rheng flaen y cyngor. Hefyd, mae'r uned yn 
gweithio mewn partneriaeth â Macmillan, gan ddarparu cefnogaeth i bobl 
y mae canser yn effeithio arnynt, a'u teuluoedd, o 4 ysbyty ar draws 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg. Yn ystod 2016/17, 
llwyddodd yr uned i godi £9,632,851 ar gyfer preswylwyr CNPT.  
 
Dywedodd 91.5% o'r plant a'r bobl ifanc a holwyd eu bod yn fodlon ar 

bwy roeddent yn byw gyda hwy.  

 

 

 

 

 

 

Cyfranogiad a Chynnwys 
Yn ystod 2016/17, cynhaliwyd nifer o fentrau gan y Gwasanaethau PPI i 
annog a chefnogi plant a phobl ifanc i gymryd rhan a chael eu cynnwys 
yn y broses o wneud penderfyniadau, er mwyn cynorthwyo wrth bennu'r 
hyn sy'n bwysig iddynt ar lefel fach, yn ogystal â chynorthwyo'r 

"Mae pawb yma wedi bod mor garedig. Pan symudais yma, 

roeddent mor groesawgar."  

 

”  
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gwasanaeth wrth bennu ei gyfeiriad strategol. Roedd rhai o'r mentrau 
cyfranogi'n cynnwys y canlynol:  

 Sefydlwyd cyngor ieuenctid i blant sy'n derbyn gofal i roi llais i blant 
a phobl ifanc.  

 Dechreuwyd creu gwefan CSE. Bydd y wefan yn gyfrwng lle gellir 
rhannu gwybodaeth sy'n gysylltiedig â materion CSE â rhieni a 
gofalwyr, yn ogystal â phlant a phobl ifanc. Rhagwelir y bydd y 
wefan yn weithredol yn ystod 2017.  

 Mae plant a phobl ifanc wedi bod yn ddylanwadol wrth ail-ddylunio 
deunyddiau ategol, megis llyfrynnau i blant sy'n derbyn gofal a 
ddarperir ar adeg adolygiad a thaflenni amddiffyn plant.  

 
Roedd rhai o'r mentrau cynnwys a gynhaliwyd yn ystod 2016/17 yn 
cynnwys y canlynol:  

 Cynhaliwyd gweithdai gyda phlant a phobl ifanc a oedd yn 
hyrwyddo eu hawliau.  

 Trefnwyd "noson ddathlu" i ddathlu cyflawniadau a llwyddiannau 
pobl ifanc sy'n derbyn gofal. 

 
Blaenoriaethau 2017/18 

 Drwy ddatblygu gwaith cyfranogi a chynnwys ymhellach, byddwn 
yn galluogi plant a phobl ifanc i gymryd rhan lawn yn y 
penderfyniadau a'r prosesau sy'n effeithio arnynt: er enghraifft, 
drwy eu galluogi i chwarae rhan fwy gweithredol yn y broses o greu 
ac adolygu eu cynlluniau gofal a chefnogaeth.  

 
 
 
Sut rydym yn gwneud yr hyn rydym yn ei wneud 
 
Ein gweithlu a sut rydym yn cefnogi eu rolau proffesiynol 
 
Rydym yn parhau i fod yn ymrwymedig i sicrhau bod gennym grŵp o staff 
sefydlog a phrofiadol sydd wedi'u hyfforddi'n dda. Byddwn yn cynnal 
sefydlogrwydd drwy barhau i ddilyn arferion arwain a rheoli pobl da megis 
recriwtio amserol, sefydlu da, goruchwyliaeth reolaidd, rheoli perfformiad, 
mwyafu presenoldeb, lleihau'r defnydd o weithwyr asiantaeth, cynllunio 
olyniaeth, cyfathrebu dwyffordd effeithiol rhwng staff a rheolwyr a 
gweithio mewn partneriaeth ag undebau llafur cydnabyddedig y cyngor.  
 
Byddwn yn cynnal ymagwedd benodol a systematig at sicrhau gwelliant 
parhaus o ran ansawdd ac arfer ac at gydymffurfio â deddfwriaeth 
bresennol. Byddwn yn parhau i hyrwyddo diwylliant yn y gweithlu sy'n 
gefnogol, sy'n gwobrwyo llwyddiant a chyflawniadau ac sy'n canolbwyntio 
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ar ganlyniadau'r teuluoedd rydym yn gweithio gyda hwy. Ymdrinnir yn 
brydlon ac yn briodol â materion gallu, disgyblu ac achwyn. Bydd ein 
camau gweithredu'n parhau i gael eu hategu gan Strategaeth Recriwtio a 
Chadw Staff y Gwasanaethau PIP a Siarter Pobl CNPT.  

 
Blaenoriaethau 2017/18 

 Mae sicrhau datblygiad a lles staff yn parhau i fod wrth wraidd 
model gwasanaeth ein TAC.  

 
 
Ein hadnoddau ariannol a sut rydym yn cynllunio ar gyfer y dyfodol 
 
Llunnir adroddiadau misol ar gyfer uwch-swyddogion ac adroddiadau 
chwarterol ar gyfer aelodau etholedig. Mae'r adroddiadau hyn yn monitro 
rhagolygon gwariant yn erbyn y terfynau arian y cytunir arnynt ar gyfer 
cyllideb y Gwasanaethau Cymdeithasol. Mae monitro ac adrodd 
rheolaidd yn helpu i nodi tueddiadau, tynnu sylw at bwysau ariannol a 
chyfleoedd i wneud arbedion.  
 
Mae'r broses fonitro'n cefnogi'r gwaith o bennu'r gyllideb ar gyfer y 
flwyddyn ganlynol ac yn cefnogi blaengynllun ariannol y cyngor hefyd.  
 
Mae blaengynllun ariannol y cyngor yn nodi ei ymagwedd at reoli'r 
sefyllfa ariannol gyffredinol dros y 3 blynedd ariannol nesaf. Mae'r cynllun 
yn cynnwys rhagamcaniadau ariannol strategol, asesiad o'r risgiau 
allweddol a'n hymagwedd tymor canolig at gyflawni blaenoriaethau 
ariannol a gwasanaeth allweddol y cyngor.  
 
Mae'r hinsawdd ariannol bresennol a thoriadau cyllid sylweddol y 
llywodraeth yn dylanwadu'n drwm ar ffocws a chyfeiriad y blaengynllun 
ariannol. Mae hyn wedi gorfodi ffocws ar gynyddu incwm, yn ogystal â 
gwneud mwy o arbedion ac adolygu blaenoriaethau gwasanaeth y 
cyngor.  

 
 
Ein gwaith partneriaeth, arweinyddiaeth wleidyddol a chorfforaethol, 
llywodraethu ac atebolrwydd 
 
Rydym yn parhau i fod yn ymrwymedig i gadw defnyddwyr 
gwasanaethau wrth wraidd ein prosesau rheoli gofal a chynllunio ac 
rydym yn parhau i weithio â'n partneriaid i ddiwallu anghenion y 
boblogaeth leol.  
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Drwy gydol 2016/17, cawsom gefnogaeth ardderchog, weithredol a 
gwybodus gan aelodau etholedig; craffwyd yn effeithiol ar ein holl 
weithgareddau a datblygiadau.  
 

Yn ystod 2016/17, cafodd amrywiaeth o ddarpariaethau a fforymau eu 
sefydlu ac/neu eu hatgyfnerthu yn y Gwasanaethau PPI a'r 
Gwasanaethau i Oedolion i gefnogi gwaith partneriaeth, yn enwedig o ran 
sicrhau y trosglwyddir gofal a chefnogaeth yn llyfn ar gyfer y bobl rydym 
yn eu cefnogi, gan gynnwys panel adnoddau wythnosol y 
Gwasanaethau PPI, sef partneriaid amlasiantaeth, gan gynnwys 
cynrychiolwyr o'r gwasanaethau iechyd ac addysg a'r trydydd sector. 
Mynediad i'r Gwasanaeth Gwaith Cymdeithasol ar gyfer 
Camddefnyddio Sylweddau/Niwed Cudd. Darperir y gwasanaeth hwn 
mewn partneriaeth â Thîm Cyffuriau ac Alcohol Cymunedol Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, paneli tactegol bob pythefnos lle 
mae cydweithwyr yn y Gwasanaethau i Oedolion ac iechyd yn gweithio ar 
y cyd ag uwch-swyddogion i wella lles yr oedolion hynny a chanddynt 
anghenion cefnogaeth a llety yn y boblogaeth leol.  
 
Mae enghreifftiau eraill o waith partneriaeth yn cynnwys y Gwasanaeth 
Adnewyddu ac Addasu Tai, sy'n gweithio gydag ysbytai lleol i nodi'r 
cleifion na ellir eu rhyddhau nes i addasiadau brys ac angenrheidiol gael 
eu gwneud i'w cartrefi. Mae'r gwaith partneriaeth hwn yn galluogi'r 
Gwasanaethau Adnewyddu ac Addasu Tai i wneud unrhyw addasiadau 
ac yn aml yn caniatáu i gleifion gael eu rhyddhau o'r ysbyty wythnosau 
cyn yr hyn a fyddai'n bosib drwy'r llwybr traddodiadol. Felly, maent yn 
adfer yn gynt ac yn gwella eu lles corfforol, meddyliol ac emosiynol. 
 
   
Llywodraethu 
Mae penderfyniadau sylweddol ar newidiadau i wasanaethau'n cael eu 
gwneud mewn fframwaith rheoli rhaglenni corfforaethol. Mae Grŵp 
Cyfarwyddwr Corfforaethol y cyngor yn gweithredu fel y bwrdd rhaglenni 
trosgynnol ac yn adolygu adroddiadau amlygu, sy'n amlinellu'r 
gweithgareddau penodol. Mae'r adroddiadau'n cael eu cyflwyno hefyd i 
bwyllgorau trosolwg a chraffu'r cyngor.  
 
Cwynion 
Mae nifer y cwynion yn parhau i leihau. Mae hyn yn adlewyrchu'r 
gwelliannau parhaus i wasanaethau rheng flaen ac arferion; hefyd, mae 
pwyslais cryfach ar ddatrys problemau'n gyflymach ar lefel 'leol' yn 
parhau. Wedi dweud hynny, mae gwerthuso'r wybodaeth sy'n deillio o 
gwynion wedi tynnu sylw at amrywiaeth o gamau gweithredu i'w cymryd 
er mwyn gwella gwasanaethau ymhellach i ddinasyddion. Gellir llunio 
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cynlluniau gweithredu i adlewyrchu'r camau gweithredu y cytunir arnynt 
fel rhan o'r broses ddatrys. Caiff cynlluniau gweithredu eu monitro yn y 
gwasanaeth er mwyn sicrhau y rhoddir camau gweithredu ar waith.  
 
Blaenoriaethau 2017/18 

 Cwblhau'r cyd-adolygiad o'r gwasanaethau iechyd a chymdeithasol 
sy'n ystyried y themâu canlynol:  

 Llif cleifion a rheoli gallu 
 Trefniadau rheoli staff a goruchwylio clinigol 
 Gwaith integredig rhwng y gwasanaethau iechyd a 
chymdeithasol 
 Gwaith amlddisgyblaeth 
 Gwneud y gorau o adnoddau gweinyddol 
 Diogelu a sicrhau ansawdd 
 Sicrhau ansawdd yr uchod 
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Cael mynediad i fwy o wybodaeth a dogfennau allweddol 

 
 

Dangosyddion Perfformiad Allweddol CNPT  
Add link 

 
Cynllun Gwella Corfforaethol 
https://www.npt.gov.uk/14943?lang=cy-gb 
 
Adroddiad Blynyddol CNPT 2015-16 
https://www.npt.gov.uk/pdf/Annual_rep_15_16_NEW.pdf 
 
Cynllun Integredig Sengl 2013 – 2023 
https://www.npt.gov.uk/pdf/SIP_2013_2023.pdf 
 
Adroddiad Asesu Anghenion Poblogaeth Bae'r Gorllewin 
http://www.westernbaypopulationassessment.org/cy/home-welsh/ 
 
Asesiad Lles Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus CNPT 
http://wellbeingsite.dns-systems.net/index.php/cy/catref/ 
 
Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2015 - 2019 
https://www.npt.gov.uk/2331?lang=cy-gb 
 
Adroddiad Blynyddol Safonau'r Gymraeg 2016-17 
https://www.npt.gov.uk/3300?lang=cy-gb 
 

 
 
 

https://www.npt.gov.uk/default.aspx?page=14943
https://www.npt.gov.uk/pdf/Annual_rep_15_16_NEW.pdf
https://www.npt.gov.uk/pdf/SIP_2013_2023.pdf
http://www.westernbaypopulationassessment.org/en/home/
http://wellbeingsite.dns-systems.net/index.php/en/home/
https://www.npt.gov.uk/default.aspx?page=7628
https://www.npt.gov.uk/default.aspx?page=3300

