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Cyflwyniad 
Mae'n bleser gennyf gyflwyno fy adroddiad blynyddol cyntaf fel Cyfarwyddwr y 

Gwasanaethau Cymdeithasol.  

Mae'r adroddiad hwn yn rhoi trosolwg o'r gwaith a wnaed gan Gyngor Bwrdeistref 

Sirol Castell-nedd Port Talbot (CBSCNPT) yn ystod 2017/18 i hyrwyddo lles ei 

ddinasyddion ac yn nodi'r hyn rydym yn bwriadu ei wneud dros y flwyddyn nesaf. 

Mae'r adroddiad hwn ar gyfer cynulleidfa eang, gan gynnwys y rheiny sy'n defnyddio'n 

gwasanaethau, eu teuluoedd a'u gofalwyr, y staff a'r sefydliadau sy'n darparu'r 

gwasanaethau hynny ynghyd ag aelodau'r cyhoedd sydd â diddordeb yn yr hyn y mae'r 

cyngor yn ei wneud. 

Mae pob un ohonom wedi clywed am yr heriau ariannol y mae'r sector cyhoeddus yn 

eu hwynebu ac rydym yn parhau i reoli ein hadnoddau mor effeithlon â phosib fel y 

gallwn ddarparu gofal a chefnogaeth deg i'n dinasyddion mwyaf diamddiffyn. 

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) (2014) a Deddf Llesiant 

Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn sail i bopeth rydym yn ei wneud. Gyda'i 

gilydd, mae'r ddeddfwriaeth hon yn sicrhau bod gan bobl sy'n defnyddio 

gwasanaethau ddewis a rheolaeth gan wneud lles unigolion a chymunedau yn 

ganolbwynt i iechyd a gofal cymdeithasol.  

Rydym wedi cyflawni llawer, ond nid ydym am orffwys ar ein rhwyfau; mae mwy rydym 

am ei gyflawni yn ystod y flwyddyn sydd i ddod ac wedi hynny. Byddwn yn gweithio'n 

agosach gyda'r bobl hynny sy'n defnyddio'n gwasanaethau a sefydliadau'r sectorau 

cyhoeddus a phreifat a'r trydydd sector sy'n darparu'r gwasanaethau hynny. Drwy hyn 

byddwn yn sicrhau bod darpariaeth gofal cymdeithasol y gorau y gall fod. 

Gyda'n gilydd gallwn gyflawni gweledigaeth y cyngor i greu Castell-nedd Port Talbot lle 

mae gan bawb gyfle cyfartal i fod yn iachach, yn hapusach, yn fwy diogel ac yn 

ffyniannus. 

 
 

Andrew Jarrett 
Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol, 

Iechyd a Thai   
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Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port 
Talbot  

Crynodeb y Cyfarwyddwr o Berfformiad 

Mae'r Gwasanaethau Cymdeithasol yn parhau i ganolbwyntio ar hyrwyddo lles 

ac annibyniaeth pobl. Gwnaethom gefnogi dros 2,900 o oedolion a gweld 

gostyngiad cyffredinol yn nifer y bobl 65+ oed a gefnogir yn y gymuned yn ystod 

y cyfnod. Drwy nodi'n well ar gam cynharach yr hyn y mae ei angen ar bobl, mae 

mwy ohonynt yn derbyn cymorth a chefnogaeth gan sefydliadau'r trydydd 

sector a sefydliadau eraill yn y gymuned, heb fod angen gofal a chefnogaeth a 

reolir gan y Gwasanaethau Cymdeithasol.  

Rydym wedi lleihau cyfradd y bobl a gaiff eu hoedi rhag gadael yr ysbyty am eu 

bod yn aros am becyn gofal cymdeithasol ac wedi cynyddu nifer y Cydlynwyr 

Ardaloedd Lleol er mwyn lleihau unigrwydd cymdeithasol. 

Rydym yn credu y diwellir anghenion plant orau gan eu teuluoedd eu hunain os 

gellir cefnogi hyn yn ddiogel, ac rwy'n falch o adrodd bod canran y plant a 

gefnogwyd i aros gyda'u teuluoedd wedi cyrraedd dros 67% y llynedd. Ar ben 

hynny, mae nifer y plant sy'n derbyn gofal yn parhau i ostwng gan sefyll ar 327 

ar ddiwedd y flwyddyn. 

Roedd 2017/18 unwaith eto'n flwyddyn heriol o ran cyllid a bu'n rhaid i'r 

Gyfarwyddiaeth ddod o hyd i werth £2.6m o arbedion (ac mae wedi cyflawni 

gwerth £28m o arbedion ers 2011/12). Drwy gynllunio gofalus a disgyblaeth 

ariannol, gwnaethom gyflawni'r arbedion ynghyd â thanwariant o £200,000. 

Mae hyn yn rhoi hyblygrwydd i'r Gwasanaethau Cymdeithasol ymateb i alwadau 

nas rhagwelwyd heb orwario a chyfrannu at Flaengynllun Ariannol y cyngor. 

Mae'r gefnogaeth rydym yn ei derbyn gan y Cyfarwyddwr Cyllid a'i dimau yn 

amhrisiadwy. 

Ym mis Ionawr 2018, cefnogodd Aelodau Etholedig ein Cynllun Busnes Strategol 

a oedd yn pennu ein blaenoriaethau ar gyfer gwella annibyniaeth a lles pobl, 

ynghyd â threfniadau gweithio agosach i wella ein heffeithiolrwydd a'n 

heffeithlonrwydd. Mae'r blaenoriaethau hynny wedi'u pennu drwy gydol y 

ddogfen hon.  
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Yn y cyfamser, o dan faner "Adeiladu Cymunedau Diogel a Chadarn" byddwn yn 

ymgynghori â phob rhanddeiliad ynghylch cyflwyno Gofal Cymdeithasol yng 

Nghastell-nedd Port Talbot yn y tymor canolig, gan gynnwys ymyrryd yn gynnar 

ac atal.  

Sut mae pobl yn llunio ein gwasanaethau? 

Mae hyn yn ymwneud â sut rydym yn canfod barn pobl am ein gwasanaethau 

fel y gallwn adeiladu ar arfer da. 

Mae barn y plant a'r oedolion sy'n defnyddio'n gwasanaethau - ynghyd â'u 

rhieni, eu teuluoedd a'u gofalwyr - yn bwysig i ni. Y llynedd, defnyddiom sawl 

ffordd o gasglu adborth i weld yr hyn y mae pobl yn ei feddwl am ba mor 

effeithiol yw ein gwasanaethau a'r hyn y gallwn ei wneud i wella mwy. 

Ym mis Mai 2017, sefydlodd y Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc (CYPS) Gyngor 

Ieuenctid Plant sy'n Derbyn Gofal sef YOVO – YOur VOice Matters, er mwyn 

grymuso pobl ifanc 11-18 oed i ddylanwadu ar y penderfyniadau sy'n effeithio 

ar eu bywydau a'u llywio. Mae'r Gwasanaethau PPI yn cefnogi pobl ifanc i 

gymryd rhan yn eu cymunedau a gwneud gwahaniaeth fel gwirfoddolwyr, 

ymgyrchwyr, pobl sy'n gwneud penderfyniadau ac arweinwyr. Mae 15 aelod ar 

hyn o bryd sy'n cwrdd bob mis. 

Nod Strategaeth Gofalwyr Ifanc CBSCNPT yw gwella bywydau gofalwyr ifanc a'u 

teuluoedd yn CNPT. Cynhaliwyd ymgynghoriad â gofalwyr ifanc fel y gallent 

fynegi eu barn a rhannu eu profiadau i helpu i lywio'r strategaeth. 

Mae Cynllun Cynnwys Dinasyddion y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn 

galluogi pob partner i gydweithio'n fwy effeithiol, canolbwyntio adnoddau ac 

osgoi dyblygu. Sicrhaodd Swyddog Cynnwys a Chyfranogiad y Gwasanaeth PPI 

fod llais y plentyn yn rhan allweddol o'r cynllun a bu'n ymgynghori â'r cyhoedd 

ar nodau llesiant Llywodraeth Cymru, gan lunio holiadur a oedd yn addas i blant 

a phobl ifanc er mwyn casglu eu barn am Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r 

Dyfodol. 

Cysylltwyd â phobl ifanc mewn ysgolion uwchradd ar draws CNPT i gefnogi 

datblygiad gwefan Camfanteisio'n Rhywiol ar Blant. Ymgynghorwyd â phobl 

ifanc a rhieni/gofalwyr ar ddyluniad a chynnwys y wefan. Yn ogystal, ffurfiwyd 
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Grŵp Adnoddau Cymunedol a bu pobl ifanc ddiamddiffyn yn mynychu gweithdy 

hanner diwrnod am 5 wythnos i'w haddysgu am amrywiaeth o faterion diogelu. 

Mae'r Cyngor Pobl Hŷn yn cynnwys hyd at 12 person dros 50 oed sydd â 

rhwydweithiau presennol o gysylltiadau yn eu cymunedau eu hunain. Maent yn 

cynnal digwyddiadau cynnwys dwyffordd gan dynnu sylw pobl hŷn at faterion 

sy'n berthnasol iddynt a chasglu barn am newidiadau i wasanaethau sy'n cefnogi 

pobl hŷn. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae'r Cyngor Pobl Hŷn wedi bod yn 

gysylltiedig ag oddeutu 30 o gyfleoedd cynnwys ar gyfer sefydliadau gan 

gynnwys CBSCNPT, Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg (PABM) a 

Llywodraeth Cymru. Yn hyn o beth, mae'n cefnogi'r cyngor wrth iddo roi’r 

Strategaeth Pobl Hŷn ar waith ynghyd â monitro a chraffu'r rhaglen Heneiddio'n 

Dda yng Nghymru. 

 

 

 

 

 

Cwblhawyd ‘Arolwg Dinasyddion' ar ddiwedd mis Chwefror 2018, pan 

ofynnwyd i'r plant (dros 7 oed), yr oedolion a'r gofalwyr hynny rydym yn eu 

helpu i roi adborth i ni ar y gwasanaeth maent yn ei dderbyn ac a yw'n gwneud 

gwahaniaeth cadarnhaol iddynt. 

Ymatebion y Plant 
O ran y Gwasanaethau Plant, anfonwyd 415 o holiaduron at blant a dychwelwyd 

123 ohonynt, sef cyfradd ymateb o 30%. 

Ymatebion y Rhieni 
Anfonwyd 385 o holiaduron at rieni i gasglu eu barn am un cwestiwn ynghylch 

sut cânt eu cynnwys mewn penderfyniadau am sut darperir gofal a chefnogaeth 

eu plant. Roedd cyfradd ymateb isel gyda 41 o ymatebwyr yn unig yn dychwelyd 

eu holiaduron, sef cyfradd ymateb o 11%. 

Ymatebion yr Oedolion 

"Cefais fy mhlesio gyda'r amrywiaeth o sgiliau a gwybodaeth a ddangoswyd yn y 

proffiliau unigol ar gyfer pob aelod o'r Cyngor Pobl Hŷn sy'n 'bwerdy' o 

wybodaeth...Dylai CBS Castell-nedd Port Talbot ystyried ei hun yn lwcus iawn i gael 

y fath arbenigedd yn ei gefnogi." 

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru 
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O ran y Gwasanaethau i Oedolion, anfonwyd 1,331 o holiaduron at oedolion 18 

oed ac yn hŷn a derbyniwyd 523 o ymatebion, sef cyfradd ymateb o 39%. 

Ymatebion y Gofalwyr 
Anfonwyd holiaduron at 672 o ofalwyr a dychwelwyd 227 ohonynt, sef cyfradd 

ymateb o 34%. 

Mae canlyniadau ac adborth a gafwyd o'r holiadur hwnnw wedi'u cynnwys yn yr 

adroddiad hwn. 

Blaenoriaethau 2017-18 - Yr hyn y dywedom y byddem yn ei wneud a'r hyn a 

gyflawnwyd gennym  

 Bwriad Strategol y Gwasanaethau i Oedolion – Datblygu Cymunedau 

 Gwasanaeth pan-anabledd yw'r Tîm Cysylltu Cymunedau (TCC) sy'n 

gweithio gyda phobl ifanc ddiamddiffyn 16+ oed i ddatblygu eu hyder 

a'u hannibyniaeth drwy sicrhau bod pawb yn cael y cyfleoedd gorau 

posib i gyflawni eu nodau personol. Mae'r TCC yn cefnogi 50 o unigolion 

ar hyn o bryd, y mae gan y mwyafrif ohonynt anabledd dysgu - mae'r 

ieuengaf yn 19 oed a'r hynaf yn 98 oed - drwy gymysgedd o grwpiau 

cymunedol ar draws y fwrdeistref. 

 Mae ein Cydlynwyr Ardaloedd Lleol wedi helpu mwy na 300 o bobl yn 

ystod y flwyddyn ddiwethaf i deimlo'n llai unig ac yn fwy o ran o'u 

cymunedau lleol. 

 Gwelliannau i arferion rheoli perfformiad er mwyn sicrhau bod data ac 

adborth gan ddefnyddwyr gwasanaeth yn helpu i lunio datblygiadau i 

wasanaeth y Tîm Adnoddau Cymunedol (TAC) 

 Caiff safon y gwasanaeth a ddarperir gan y Tîm Ailalluogi ei fonitro drwy 

holiadur a roddir i bob unigolyn a gaiff ei ryddhau o'r gwasanaeth. Nod 

yr arolwg yw ceisio barn am y gwasanaeth a chynnig cyfleoedd i bobl 

awgrymu gwelliannau. Cytunodd 85% o'r ymatebwyr fod y Gwasanaeth 

Ailalluogi wedi gwella eu hannibyniaeth/eu hyder/eu hansawdd bywyd 

ac, yn dilyn adborth, addaswyd amserlenni staff ar unwaith yn achos 

pedwar unigolyn er mwyn gwella'r gwasanaeth roeddent yn ei dderbyn. 

Blaenoriaethau 2018/19 – Yr hyn rydym am ei gyflawni eleni 

 Rhoi Strategaeth Cynnwys a Chyfranogiad ar gyfer Plant ar waith ynghyd â 

Strategaeth Cynnwys ac Ymgynghori ar gyfer Oedolion. 
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 Pob tîm yn y TAC i ddefnyddio arolwg 'ffrindiau a theulu' er mwyn iddynt allu 

rhoi adborth/awgrymu gwelliannau pan gaiff achos claf ei gau. 

Hyrwyddo a gwella lles y bobl rydym yn eu helpu. 

Mae'r adran hon o'r adroddiad yn mesur perfformiad meintiol ac ansoddol 

Gwasanaethau Cymdeithasol Castell-nedd Port Talbot yn erbyn pob un o'r chwe 

safon ansawdd, fel a bennir yn y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant.  

Gwelir perfformiad yn erbyn y safonau ansawdd hyn isod, gan amlinellu: 

 Yr hyn a gyflawnwyd gennym yn 2017/18 a pha wahaniaeth a wnaethom; a 

 Beth yw'n blaenoriaethau ar gyfer 2018/19 

Ceir y dangosyddion perfformiad allweddol (DPA) sy'n ymwneud â'r safonau 

ansawdd yn yr adran "Cael Mynediad at Fwy o Wybodaeth a Dogfennau 

Allweddol" yng nghefn yr adroddiad hwn. 

Safon Ansawdd 1 - Gweithio gyda phobl i ddiffinio a chyd-lunio canlyniadau lles 

personol y mae pobl am eu cyflawni 

Mae hyn yn ymwneud â sut rydym yn gweithio mewn partneriaeth i helpu pobl i 

gyflawni canlyniadau cadarnhaol. 

Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth (GCCh) 

Derbyniodd bron 2,600 o oedolion gyngor neu gymorth gan ein gwasanaeth GCCh 

yn 2017/18, cynnydd o 11% ar y flwyddyn flaenorol. Mae ein Cyfeiriadur 

Cymunedol sy'n rhestru gwasanaethau gofal a chefnogaeth amrywiol yn CNPT a'r 

cyffiniau ar gael mewn llawer o leoliadau, gan gynnwys llyfrgelloedd a 

meddygfeydd. Yn ogystal, mae ap ffôn symudol penodol yn caniatáu i weithwyr 

cymdeithasol gael mynediad at wybodaeth ar-lein pan fyddant yn ymweld â 

chleientiaid yn eu cartrefi eu hunain.  

 

 

 

 

 

"Mae fy Swyddog 
Cynnwys yn yr 
ysgol wedi cael 

dylanwad 
cadarnhaol go 

iawn arnaf" 

"Mae'n dda 
cael rhywun 
sy'n gallu'ch 

cefnogi gydag 
unrhyw 

broblemau" 

"Rwyf wedi 
cael cyngor 
da pan rwyf 
wedi bod yn 

derbyn 
gofal" 

"Mae fy 
ngweithiwr 

cymdeithasol 
wedi bod yn 

gefnogol drwy 
roi gwybodaeth" 
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Technoleg Gynorthwyol 

Cefnogodd y Gwasanaeth Technoleg Gynorthwyol dros 2,500 o breswylwyr a'u 

gofalwyr yn ystod 2017/18 ac mae wedi parhau i dyfu a gwella'r gwasanaeth 

rydym yn ei ddarparu gan helpu cleientiaid i aros mor ddiogel ac annibynnol â 

phosib yn eu cartrefi eu hunain wrth roi tawelwch meddwl i'w teuluoedd a'u 

gofalwyr. 

Yn ystod 2017/18, darparwyd rhaglen hyfforddiant 'Deall Technoleg 

Gynorthwyol' i staff y Gwasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd er mwyn cynyddu 

ymwybyddiaeth o'r gwasanaeth. Mae hyn wedi arwain at gynnydd yn nifer yr 

atgyfeiriadau newydd mae'r tîm wedi'u derbyn. Yn ogystal â hyn, ymgorfforwyd 

system blaen-atgyfeirio newydd yn system cronfa ddata Oracle y Gwasanaethau 

Cymdeithasol sydd wedi symleiddio'r broses i weithwyr proffesiynol sydd am 

wneud cais am y gwasanaeth. 

Mae'r tîm wedi gallu parhau i asesu a monitro anghenion cleientiaid ar draws y 

Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion er mwyn cefnogi prosesau cynllunio 

gofal a phenderfyniadau lleoli drwy ddefnyddio'r systemau Just Checking. 

Gwelsom gynnydd sylweddol yn nifer y ceisiadau a wnaed am y gwasanaeth yn 

2017/2018, gan roi gwybodaeth ddefnyddiol i ni er mwyn gwella asesiadau ac 

adolygiadau ynghyd â gwell dealltwriaeth o anghenion. Mae hyn wedi'n helpu i 

ddeall anghenion pobl yn well er mwyn sicrhau eu bod yn cael y gefnogaeth 

gywir ar yr adeg gywir. 

Tîm Clinigol Acíwt (TCA) 

Gwasanaeth a arweinir gan Uwch-ymarferwyr Nyrsio yw'r Tîm Clinigol Acíwt 

sydd â chylch gorchwyl penodol ar gyfer darparu ymyriadau nyrsio a meddygol 

yng nghartrefi pobl, gan gynnwys mewn cartrefi gofal. Gyda chefnogaeth 

Meddygon Ymgynghorol, mae'r tîm yn llwyddo i reoli cyflyrau a fyddai'n 

draddodiadol wedi cael eu hystyried fel triniaethau i'w rhoi mewn ysbyty.  Mae 

hyn yn galluogi gofal gwell yn y gymuned gan felly atal anfon pobl i'r ysbyty'n 

ddiangen. 

Yn 2017/18, derbyniodd y TCA Wobr Arfer Arloesol, Gwobr Dewis Cleifion ac ym 

mis Gorffennaf 2018 cyrhaeddodd y rhestr fer am Wobrau Cadeirydd Bwrdd 

Iechyd PABM.  Mae'r tîm yn cyflwyno'n lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol 
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ac fe'i hystyrir yn Esiampl Bevan am y gwaith y mae wedi'i gyflawni gyda 

Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. 

Cefnogi gofalwyr 

Mae Gwasanaeth Gofalwyr CNPT yn parhau i weithio mewn partneriaeth fel 

gwasanaeth integredig gydag iechyd a gofal cymdeithasol. Mae'r gwasanaeth 

yma yng Nghanolfan Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cimla ac mae'n darparu 

gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth i ofalwyr ar ystod eang o faterion, gan 

gynnwys cyngor ar fudd-daliadau. Mae gweithiwr cefnogi wedi'i gyd-leoli â'r 

Timau Iechyd Meddwl Cymunedol (TIMC) i sicrhau bod y rheiny sy'n gofalu am 

bobl â phroblemau iechyd meddwl yn cael y gefnogaeth briodol. Yn ogystal, mae 

Gweithiwr Cyswllt Iechyd Gofalwyr yn gweithio yn y Gwasanaeth Cyswllt 

Trosglwyddo Gofal amlddisgyblaeth lle mae'n gallu rhannu gwybodaeth a 

phrofiad â gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol er mwyn sicrhau y darperir y 

gefnogaeth a'r cyngor gorau i ofalwyr pan fydd y person maent yn gofalu 

amdano yn yr ysbyty a phan fydd yn dychwelyd adref. Cynigir Asesiad Gofalwyr 

i bob gofalwr a nodir drwy'r prosiect hwn. 

Y llynedd, cynhaliodd Gwasanaeth Gofalwyr CNPT 225 o Asesiadau Gofalwyr ar 

ran y cyngor ac anfonwyd cylchlythyr chwarterol at 3,224 o ofalwyr ar draws 

CNPT a oedd yn hysbys i'r gwasanaeth.  

 

 

Blaenoriaethau 2017-18 - Yr hyn y dywedom y byddem yn ei wneud a'r hyn a 

gyflawnwyd gennym  

Gwaith integredig gwell rhwng y Gwasanaeth Plant a Phobl Ifanc a'r 

Gwasanaethau i Oedolion, a fydd yn cynnwys: 

 Darpariaeth "drws blaen" a rennir i sgrinio cysylltiadau sy'n cyrraedd y 

gyfarwyddiaeth (gan gynnwys datblygu prosesau gwybodaeth, cyngor a 

chefnogaeth a darpariaeth ar gyfer gofalwyr ifanc) 

 Dros y misoedd diwethaf, gwnaed gwaith sylweddol i gydlynu prosesau 

rhwng gwasanaethau drws blaen y Gwasanaethau Plant ac Oedolion, 

megis Ffurflen Atgyfeirio safonol ar draws gwasanaethau. Er mwyn 

"Cafodd unrhyw newidiadau yng nghyflwr fy ngwraig eu hasesu ar unwaith" 
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adeiladu ymhellach ar ein gwaith, rydym yn ymdrechu i gyd-leoli'r 

timau. 

 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 

 Rydym wedi llwyddo i recriwtio staff i ddatblygu tîm penodol, a 

bwriedir i'r cynllun peilot ddechrau yn 2018/19. 

 Datblygu gwelliannau a dyluniad sydd wedi'u cyd-lunio a'u hintegreiddio ar 

gyfer y gwasanaeth TAC 

 Gwnaed cysylltiadau cryfach rhwng y Gwasanaeth Technoleg 

Gynorthwyol a'r Tîm Ailalluogi. Mae unedau "GSM" bellach yn cael eu 

cynnig fel rhan o gyfnod prawf i unigolion sy'n derbyn gofal a 

chefnogaeth ailalluogi. Mae hyn yn rhoi'r cyfle i bobl roi cynnig ar 

gyfarpar llinell fywyd ac i'r Gwasanaeth Technoleg Gynorthwyol siarad 

â phobl ddiamddiffyn bosib am atebion technolegol eraill i broblemau 

sydd efallai ganddynt. 

 Ehangu'r cynllun Cydlynwyr Ardaloedd Lleol ar draws CNPT a ffocws 

parhaus ar gyd-gynhyrchu a grymuso dinasyddion/cymunedau lleol (TAC) 

 Rydym wedi cynyddu nifer y Cydlynwyr Ardaloedd Lleol (CALl) o dri i 

bump a buont yn gweithio gyda 316 o bobl yn 2017/18. Rydym wedi 

derbyn cydnabyddiaeth gan y Comisiynydd Pobl Hŷn mewn perthynas 

â'r gwaith rydym yn ei wneud gyda phobl hŷn i atal unigrwydd ac 

arwahanrwydd. Mae'r tîm hefyd yn parhau i weithio'n agos gyda 

meddygon teulu i hwyluso gwaith cynnwys cymunedol ac i leihau 

ymweliadau â meddygfeydd. Mae ein CALl yn gweithio'n agos gyda 

thimau gwaith cymdeithasol hefyd i rannu arfer gorau o ran gwaith 

sy'n seiliedig ar asedau ac yn canolbwyntio ar ganlyniadau. Trwy 

gysylltu pobl a chefnogi perthnasoedd i ddatblygu o'r cychwyn cyntaf, 

mae pobl bellach yn teimlo'n fwy hyderus a bod rheolaeth ganddynt 

dros eu bywydau, gan wybod ar yr un pryd y gallant alw ar gymorth a 

chefnogaeth ei gilydd.  
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Data perfformiad cefnogol ar gyfer y safon ansawdd hon 

Ansoddol  

Ymatebion i'r Arolwg Dinasyddion  Weithiau  Ddim yn 
gwybod 

Rwyf wedi cael yr wybodaeth neu'r cyngor 
cywir pan roedd eu hangen arnaf (oedolion) 

78% 15% 4% 3% 

Rwyf wedi cael yr wybodaeth neu'r cyngor 
cywir pan roedd eu hangen arnaf (plant) 

85% 11% 3% 2% 

Rwyf wedi cael yr wybodaeth neu'r cyngor 
cywir pan roedd eu hangen arnaf (gofalwyr) 

65% 26% 6% 4% 

Rwyf wedi cael fy nhrin ag urddas a pharch 
(oedolion) 

93% 4% 1% 1% 

Rwyf wedi cael fy nhrin ag urddas a pharch 
(plant) 

87% 10% 2% 2% 

Rwyf wedi cael fy nhrin ag urddas a pharch 
(gofalwyr) 

89% 9% 1% 1% 

Rwy'n gwybod â phwy i gysylltu ynghylch fy 
ngofal a'm cefnogaeth (oedolion) 

84% 8% 6% 2% 

Rwy'n gwybod â phwy i gysylltu ynghylch fy 
ngofal a'm cefnogaeth (plant) 

89% 6% 3% 2% 

Rwy'n gwybod â phwy i gysylltu ynghylch fy 
ngofal a'm cefnogaeth (gofalwyr) 

68% 20% 10% 3% 

Rwyf wedi bod yn rhan weithgar o 
benderfyniadau o ran sut y darparwyd fy 
ngofal a'm cefnogaeth (oedolion) 

77% 16% 4% 3% 

Gwrandawyd ar fy marn am fy ngofal a'm 
cefnogaeth (plant) 

84% 13% 3% 0% 

Rwyf wedi bod yn rhan weithgar o 
benderfyniadau o ran sut y darparwyd fy 
ngofal a'm cefnogaeth (gofalwyr) 

63% 26% 6% 5% 

Rwyf wedi bod yn rhan o bob penderfyniad 
ynglŷn â sut darparwyd gofal a chefnogaeth 
i'r person rwy'n gofalu amdano 

70% 21% 5% 3% 

Rwy'n hapus gyda'r gofal a'r gefnogaeth rwyf 
wedi'u derbyn (oedolion) 

88% 10% 2% 0% 

Rwy'n hapus gyda'r gofal a'r gefnogaeth rwyf 
wedi'u derbyn (plant) 

79% 13% 5% 3% 

Rwy'n hapus gyda'r gofal a'r gefnogaeth rwyf 
wedi'u derbyn (gofalwyr) 

70% 22% 5% 2% 

 

Meintiol  
Mesur/Dangosydd Perfformiad 2017/18 2016/17 

Canran yr oedolion sydd wedi derbyn cefnogaeth gan y 
gwasanaeth gwybodaeth, cyngor a chymorth ac nid ydynt wedi 
cysylltu â'r gwasanaeth am 6 mis 

Mae systemau'n cael eu 
datblygu i gasglu'r data hwn 
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Canran yr asesiadau a gwblhawyd ar gyfer plant o fewn 42 o 
ddiwrnodau o'r pwynt atgyfeirio 

97.9% 97.6% 

 

Blaenoriaethau 2018/19 – Yr hyn rydym am ei gyflawni eleni 

 Parhau i wneud cynnydd wrth ddatblygu "drws blaen" a rennir. 
 Adolygu'r ffordd y caiff asesiadau eu hyrwyddo a'u cynnal i sicrhau bod y 

gofalwyr hynny ag angen a aseswyd yn derbyn y gefnogaeth y mae ei hangen 
arnynt. 

 Yn unol â rhanddeiliaid, adolygu ein polisi a'n darpariaeth seibiannau byr i 
sicrhau ei fod yn parhau i ddiwallu anghenion cleientiaid a gofalwyr. 

 Cwblhau adolygiad o wasanaethau eiriolaeth gan osod argymhellion clir i 

ymateb i'r galw am gefnogaeth eiriolaeth. 

 Cynyddu nifer y Cydlynwyr Ardaloedd Lleol ymhellach. 

 Pennu ein cynlluniau tymor canolig ar gyfer y Gwasanaethau Plant a Phobl 

Ifanc a Gofal Cymdeithasol i Oedolion. 

Safon Ansawdd 2 - Gweithio gyda phobl a phartneriaid i ddiogelu a hyrwyddo 

iechyd corfforol a meddyliol a lles emosiynol pobl 

Mae hyn yn ymwneud â sut rydym yn gofalu am eu hiechyd corfforol, meddyliol 

ac emosiynol. 

Taliadau Uniongyrchol 

Dros y 12 mis diwethaf, mae'r Gwasanaeth Cefnogi Taliadau Uniongyrchol  

wedi bod yn gweithio'n galed i ddatblygu ymagwedd gyfannol sy'n cefnogi 

derbynwyr Taliadau Uniongyrchol ynghyd â'u Cynorthwywyr Personol (CP). 

Mae'r gwaith hwn wedi bod yn canolbwyntio ar gefnogi derbynwyr i fod yn 

hyderus yn y ffordd maent yn defnyddio'u Taliadau Uniongyrchol, p'un ai fel 

cyflogwyr neu fel 'micro-gomisiynwyr' gwasanaethau. Cynyddodd nifer y bobl 

sy'n derbyn Taliadau Uniongyrchol i 415, i fyny o 354 y flwyddyn flaenorol. 

Gwnaethom estyn ein gwasanaeth cefnogaeth fugeiliol a'n rhaglen hyfforddiant 

i CP a chyflwynom fforwm CP. Mae datblygiad y gofrestr CP wedi arwain at 

system fwy effeithlon ar gyfer paru cyflogwyr â CP posib, gan helpu i leihau'r 

amser mae'n ei gymryd i drefnu pecynnau cefnogaeth. 

Yn ogystal, mae cyflwyno rôl benodol y Gweithiwr Cymdeithasol Taliadau 

Uniongyrchol wedi galluogi ein cydweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol i 
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gyrchu arweiniad 1:1 i ddatblygu eu harfer. Mae hyn wedi arwain at dwf yn 

hyder staff wrth ddarparu gwybodaeth i dderbynwyr posib Taliadau 

Uniongyrchol. 

Iechyd Meddwl 

Yn ystod 2017, cynhaliwyd adolygiad cefnogol o wasanaethau'r Tîm Iechyd 

Meddwl Cymunedol (TIMC) yn CNPT. Gwnaed gwelliannau i effeithlonrwydd ac 

arfer gwaith eisoes, er enghraifft staff yn gweithio mewn ymagwedd sy'n 

canolbwyntio ar ganlyniadau a llif gwell o gleifion. Gan weithio mewn 

partneriaeth â Gwasanaeth Gofalwyr CNPT, mae'r cyngor wedi darparu cyllid i 

gyflogi Gweithiwr Cefnogi Gofalwyr Iechyd Meddwl sy'n darparu 

gweithgareddau i helpu gofalwyr gyda'u lles emosiynol. Mae holl staff iechyd a 

gofal cymdeithasol TIMC wedi ymgymryd â hyfforddiant sy'n canolbwyntio ar 

ganlyniadau i helpu cleientiaid i bennu nodau a'r canlyniadau sy'n cefnogi eu 

gwellhad a'u hadferiad.  

Cefnogi gofalwyr  

Yn gynnar yn 2017, cynhaliom ymgynghoriad 90 niwrnod o hyd ar Strategaeth 

Gofalwyr Ifanc newydd. Diben y strategaeth hon yw gwella bywydau gofalwyr 

ifanc a'u teuluoedd yng Nghastell-nedd Port Talbot. Nod y cyngor yw nodi a 

lleihau nifer y plant a phobl ifanc sy'n ymgymryd â rolau gofalu amhriodol a nifer 

y teuluoedd sy'n dibynnu ar ofal person ifanc ar gyfer eu hanghenion gofal sydd 

heb eu diwallu, oherwydd bod hyn yn cael effaith negyddol ar les emosiynol a 

chorfforol person ifanc. Mae'r cyngor yn defnyddio’r strategaeth i sicrhau bod 

gan bob gofalwr ifanc yn CNPT yr adnoddau a phartneriaid allweddol a'r 

gefnogaeth angenrheidiol i gyflawni ei botensial llawn ac arwain bywyd ar 

wahân i'w rôl ofalu. 

Gofal Cartref 

Yn ystod y flwyddyn, lansiodd ein Huned Gomisiynu Gyffredinol System Brynu 

Ddeinamig - offeryn ar-lein sy'n helpu i baru pobl â darparwyr gofal cartref. Mae 

wedi lleihau'r amser cyfartalog y mae pobl yn ei aros cyn i'w pecynnau gofal 

ddechrau ac mae wedi gwella effeithlonrwydd, er enghraifft trwy gynorthwyo â 

rhyddhau pobl o'r ysbyty'n ddiogel ac ar amser. 

Gwasanaethau Anableddau Dysgu 
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Ym mis Mawrth 2018, cymeradwyodd aelodau ein Cynllun Cyflwyno Strategol ar 

gyfer y Gwasanaethau Anableddau Dysgu sy'n canolbwyntio ar weithio gyda'r 

holl randdeiliaid i helpu i wella annibyniaeth pobl ag anableddau dysgu, gan 

gynnwys trwy ymgorffori'r model gofal dilyniant. 

Blaenoriaethau 2017-18 - Yr hyn y dywedom y byddem yn ei wneud a'r hyn a 

gyflawnwyd gennym  

Integreiddio gwaith yn well rhwng y Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc a'r 

Gwasanaethau i Oedolion, a fydd yn cynnwys: 

 Datblygu ymagwedd gyson at fesur ansawdd arferion gwaith cymdeithasol 

ar draws y gyfarwyddiaeth 

 Mae proses sicrhau ansawdd wedi'i hymgorffori'n llawn o fewn y 

Gwasanaethau PPI ac mae'n cael ei rhoi ar waith yn y Gwasanaethau i 

Oedolion hefyd. Datblygwyd dull adborth ar gyfer rhannu gwersi a 

ddysgwyd ar draws y gweithlu a gweithredu arnynt. 

 Lleihau'n ddiogel nifer y plant sy'n derbyn gofal 

 Mae'r ffigur hwn eto yn dangos gostyngiad flwyddyn ar ôl blwyddyn; 

327 ar 31 Mawrth 2018 o'i gymharu â 347 y flwyddyn flaenorol, bron 

6% o ostyngiad. 

 Rhoi'r broses o gasglu a defnyddio canlyniadau personol ar waith yn llawn 

ar draws y Gwasanaethau PPI gan ddefnyddio'r wybodaeth a gesglir i 

gefnogi unigolion i gyflawni'r hyn sydd o bwys iddynt. 

 Rydym wedi gwneud cynnydd da gydag oddeutu 70% o achosion yn y 

Gwasanaethau PPI yn cynnwys un canlyniad personol neu fwy, ond nid 

ydym am orffwys ar ein rhwyfau ac mae mwy o waith i'w wneud. Bydd 

hyn yn parhau i fod yn flaenoriaeth yn ystod y flwyddyn bresennol. 

Data perfformiad cefnogol ar gyfer y safon ansawdd hon 

Ansoddol  

Dim gofynion data penodol dan y safon ansawdd hon. 

Meintiol  
Mesur/Dangosydd Perfformiad 2017/18 2016/17 

PAM/025 - Cyfradd y bobl sy'n cael eu cadw yn yr ysbyty wrth aros 
am ofal cymdeithasol fesul 1,000 o'r boblogaeth dros 75 oed 

3.08 3.88 



 

Tudalen | 15  
 

Mesur 20a - Canran yr oedolion a gwblhaodd gyfnod o ail-alluogi 
ac mae ganddynt becyn gofal a chymorth llai 6 mis yn 
ddiweddarach 

14.6% Roedd 
systemau'n 

cael eu 
datblygu i 

gasglu'r data 
hwn 

Mesur 20b - Canran yr oedolion a gwblhaodd gyfnod o ailalluogi ac 
mae ganddynt becyn gofal a chymorth llai 6 mis yn ddiweddarach 

24.4% 

Mesur 21 - Cyfnod cyfartalog mewn dyddiau calendr y mae 
oedolion (65+ oed) yn cael eu cefnogi mewn cartrefi gofal preswyl 

766 819 

Mesur 22 - Oed cyfartalog oedolion yn symud i gartrefi gofal 
preswyl 

83 83 

DP 30 - Canran y plant a welwyd gan ddeintydd o fewn 3 mis o 
ddechrau derbyn gofal 

43.1% Diffiniad 
newydd 

DP 31 - Canran y plant sy'n derbyn gofal a gofrestrwyd â Meddyg 
Teulu o fewn 10 niwrnod gwaith o ddechrau eu lleoliad 

98.3% 99.5% 

 

Blaenoriaethau 2018/19 – Yr hyn rydym am ei gyflawni eleni 

 Rhoi'r broses o gasglu a defnyddio canlyniadau personol ar waith yn 

llawn ar draws y Gwasanaethau PPI a'i rhoi ar waith yn y Gwasanaethau i 

Oedolion 

 Datblygu fframwaith comisiynu ar gyfer y Gwasanaethau Anableddau 

Dysgu 

 Llunio Cynllun Cyflwyno ar gyfer y Gwasanaeth Iechyd Meddwl 

 Datblygu cynlluniau comisiynu ar gyfer y Gwasanaethau Plant ac 

Oedolion 

 Datblygu llety mewn argyfwng 

Safon Ansawdd 3 - Diogelu pobl rhag camdriniaeth, esgeulustod neu niwed 

Mae hyn yn ymwneud â helpu i ddiogelu pobl a all fod mewn perygl o 

gamdriniaeth, esgeulustod, niwed neu ecsbloetiaeth. 

Diogelu  

Rydym wedi cydlynu gwasanaethau diogelu fel y gall y timau oedolion a phlant 

gymryd ymagwedd gyffredin, gan gynnwys dogfennaeth a gweithdrefnau 

safonol. Gwirio nodiadau. 

Trefniadau Eiriolaeth 

Yn ystod 2017/18, yn unol â Phrosiect Eiriolaeth Edau Euraidd Llywodraeth 

Cymru, cynhaliom adolygiad o ddarpariaeth eiriolaeth leol ar gyfer pobl hŷn a 

grwpiau eraill. Roedd hyn yn cynnwys mapio gwasanaethau presennol a nodi 
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bylchau. Defnyddir y canfyddiadau i ddatblygu achos busnes ar gyfer caffael 

gwasanaethau ar draws y sir. 

Mae'r cyngor yn comisiynu gwasanaethau eiriolaeth ar gyfer unigolion er mwyn 

cefnogi a chynrychioli barn oedolion ag anableddau dysgu, anghenion iechyd 

meddwl, namau corfforol/synhwyrol a/neu bobl hŷn sy'n byw yng Nghastell-

nedd Port Talbot â'r nod o sbarduno newid.  

Blaenoriaethau 2017-18 - Yr hyn y dywedom y byddem yn ei wneud a'r hyn a 

gyflawnwyd gennym  

 Integreiddio gwaith yn well rhwng y Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc a'r 

Gwasanaethau i Oedolion, a fydd yn cynnwys darpariaeth ddiogelu a rennir 

 Penodwyd Prif Swyddog i oruchwylio diogelu ar draws y 

Gwasanaethau Plant ac Oedolion a chynhaliwyd adolygiad o 

hyfforddiant diogelu i ddatblygu a sicrhau ymagwedd gyson ar draws y 

gyfarwyddiaeth. 

Data perfformiad cefnogol ar gyfer y safon ansawdd hon 

Ansoddol 

Ymatebion i'r Arolwg Dinasyddion Ydw Weithiau Nac 
ydw 

Ddim yn 
gwybod 

Rwy'n teimlo'n ddiogel (oedolion) 84% 10% 5% 1% 

Rwy'n teimlo'n ddiogel (plant) 94% 5% 2% 0% 

Rwy'n teimlo'n ddiogel (gofalwyr) 82% 13% 4% 1% 

 

Meintiol 
Mesur/Dangosydd Perfformiad 2017/18 2016/17 

Mesur 18 - Canran yr ymholiadau diogelwch oedolion a gwblhawyd 
o fewn amserlenni statudol (7 niwrnod) 

86.3% Roedd 
systemau'n 

cael eu 
datblygu 

DP 27 - Canran y plant a ailgofrestrwyd ar Gofrestr Amddiffyn Plant 
yr awdurdod lleol 

5.6% 7.8% 

DP 28 - Hyd amser y plant a oedd ar y Gofrestr Amddiffyn Plant yn 
ystod y flwyddyn ar gyfartaledd 

276.6 233.1 

 

Blaenoriaethau 2018/19 – Yr hyn rydym am ei gyflawni eleni 

 Sicrhau arferion diogelu cyson ac o safon ar draws y Gwasanaethau Plant ac 

Oedolion 
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 Datblygu fframweithiau ansawdd lleol ar draws yr holl feysydd gwasanaeth a 

gomisiynir 

 Cryfhau darpariaeth gwasanaethau eiriolaeth ar draws y fwrdeistref sirol  

Safon Ansawdd 4 - Annog a chefnogi pobl i ddysgu, datblygu a chyfranogi yn y 

gymdeithas 

Mae hyn yn edrych ar sut rydym yn helpu pobl i ddysgu a rhyngweithio â phobl 

eraill fel y gallant fod yn rhan o'u cymunedau. 

Gwasanaeth Annibyniaeth Gymunedol (GAG) 

Gwasanaeth pan-anabledd yw'r Gwasanaeth Annibyniaeth Gymunedol (GAG) 

sy'n cyflwyno cefnogaeth o safon sy'n ymwneud â thenantiaethau i bobl 

ddiamddiffyn 16+ oed sy'n byw yn CNPT. Mae'r GAG yn ceisio datblygu hyder ac 

annibyniaeth yr holl bobl mae'n eu cefnogi drwy roi'r sgiliau i bobl y mae eu 

hangen arnynt i fyw mor annibynnol â phosib, gan gynnwys sgiliau cyllidebu, 

siopa a choginio sylfaenol. Cefnogodd y gwasanaeth 145 o bobl yn 2017/18. 

Astudiaeth Achos 

Atgyfeiriwyd "Doug" i'r GAG gan y Tîm Opsiynau Tai. Roedd yn ddigartref yn 

flaenorol a oedd wedi effeithio ar ei iechyd meddwl a'i les. Cefnogodd GAG 

"Doug" i gynnal ei denantiaeth a'i les drwy ei helpu i drefnu cyfleustodau, 

cofrestru gyda Meddyg Teulu, mynd i apwyntiadau meddygol a chreu rota 

lanhau a chynllun bwyta'n iach. Gydag chefnogaeth gan y GAG, mae bywyd 

"Doug" bellach fel yr hoffai iddo fod. Mae'n byw mewn ardal mae'n ei hoffi, yn 

cymryd ei feddyginiaeth fel y dylai ac yn mynd i apwyntiadau.  

 

Cydlynu Ardaloedd Lleol 

Rydym wedi cynyddu nifer y Cydlynwyr Ardaloedd Lleol sy'n darparu pwynt 

cyswllt unigol, lleol a hygyrch i bobl o bob oed a all fod yn ddiamddiffyn 

oherwydd oed, anabledd, afiechyd meddwl neu arwahanrwydd cymdeithasol, 

fel y gallant adeiladu bywyd da fel aelodau o'u cymunedau. 

 

 

 
"Mae Cydlynu Ardaloedd Lleol yn hanfodol i ddod â phobl ynghyd a fyddai fel arall 

yn unig. Nid oeddwn yn gallu mynd o le i le ac roeddwn yn teimlo'n isel ac yn unig, 

nes daeth Emma, fy Nghydlynydd Ardal Leol, i'm gweld a'm perswadio gyda'i 

hysbryd calonogol i fynd allan a chwrdd â phobl eraill yn y gymuned. Nid wyf wedi 

edrych yn ôl ers hynny. Nawr mae gen i grŵp gwych o ffrindiau, dwi'n eu gweld yn 

rheolaidd yn ystod yr wythnos a dwi'n edrych ymlaen at bob dydd." 
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Cyflogaeth, Gwaith a Hyfforddiant 

Mae'r gwasanaeth hwn, sy'n cefnogi pobl i gymryd rhan mewn gweithgarwch 

sy’n gysylltiedig â gwaith cynhyrchiol ac ystyrlon, yn gweithredu o ddau safle – 

Bspoked Enterprises ym Mynachlog Nedd a Fresh Start yn y Cymer. Prosiect a 

ariennir gan yr awdurdod lleol yw Bspoked sydd wedi datblygu o ganolfan ddydd 

y Gwasanaethau Cymdeithasol i bobl ag anableddau dysgu. Mae bellach yn 

ganolfan fywiog sy'n darparu cyfleoedd gwaith a hyfforddiant i bobl ag 

anableddau, problemau iechyd meddwl neu i'r rheiny sydd dan anfantais yn 

gymdeithasol. Daw'r gwaith a'r hyfforddiant o ymgysylltu a gweithgynhyrchu 

cynnyrch o safon drwy ailgylchu ac ailddefnyddio deunyddiau gwastraff, gan 

gynnwys pren, gwydr, tecstilau a beiciau. Gwasanaeth allgymorth bach yw Fresh 

Start. Ei brif weithgarwch yw carpedi a llenni wedi'u personoli a phopeth sy'n 

ymwneud â chrefftau. Mae'n helpu i reoli Canolfan Gymunedol Croeserw gyda 

rhai pobl yn gweithio yn y gegin ac yn y dderbynfa. Caiff yr holl arian a godir trwy 

werthu nwyddau ar draws y prosiectau hyn eu hailfuddsoddi yn y gwasanaeth a 

gefnogodd 112 o bobl y llynedd.  

 

Data perfformiad cefnogol ar gyfer y safon ansawdd hon 

Ansoddol  

Ymatebion i'r Arolwg Dinasyddion Ydw Weithiau Nac 
ydw 

Ddim yn 
gwybod 

Rwy'n gallu gwneud y pethau sy'n bwysig i mi 
(oedolion) 

54% 29% 17% 1% 

Rwy'n gallu gwneud y pethau rwy'n hoffi eu 
gwneud (plant) 

79% 18% 2% 2% 

Rwy'n gallu gwneud y pethau sy'n bwysig i mi 
(gofalwyr) 

51% 38% 11% 0% 

Rwy'n hapus gyda'r gefnogaeth gan fy 
nheulu, fy ffrindiau a'm cymdogion 
(oedolion) 

86% 10% 3% 0% 
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Rwy'n hapus gyda fy nheulu, fy ffrindiau a'm 
cymdogion (plant) 

91% 6% 2% 2% 

Rwy'n hapus gyda'r gefnogaeth gan fy 
nheulu, fy ffrindiau a'm cymdogion 
(gofalwyr) 

88% 10% 2% 0% 

 

 

 

 

 

 

 

Meintiol 
Mesur/Dangosydd Perfformiad 2017/18 2016/17 

DP 29a - Canran y plant sy'n cyflawni dangosyddion pynciau craidd 
yng Nghyfnod Allweddol 2 

59.2% 59.2% 

DP 29b - Canran y plant sy'n cyflawni dangosyddion pynciau craidd 
yng Nghyfnod Allweddol 4  

11.1% 17.5% 

DP 32 - Canran y plant sy'n derbyn gofal sydd, yn ystod y flwyddyn 
tan 31 Mawrth, wedi profi un neu ddau o newidiadau ysgol yn 
ystod cyfnodau o dderbyn gofal nad oeddent o ganlyniad i 
drefniadau pontio 

9.8% 9.4% 

Safon Ansawdd 5 - Cefnogi pobl i ddatblygu'n ddiogel a chynnal 

perthnasoedd domestig, teuluol a phersonol iach 

Mae hyn yn ymwneud â helpu pobl i feithrin perthnasoedd iach yn y cartref a 

chyda'r bobl maent yn agos atynt. 

Mae Gwasanaeth Cyfryngu Teuluoedd Llamau yn cefnogi pobl ifanc sydd wedi 

bod yn ddigartref neu sy'n debygol o fod yn ddigartref am eu bod yn profi trais, 

camdriniaeth neu ymddygiad bygythiol gartref. Daeth llawer o'r bobl ifanc a 

gefnogir gan y gwasanaeth yn ddigartref am nad oeddent yn gallu aros yn y 

cartref teuluol mwyach - weithiau oherwydd problemau gyda pherthnasoedd ac 

weithiau am nad oedd hi'n ddiogel iddynt aros gartref mwyach. Mae'r 

Gwasanaeth Cyfryngu Teuluoedd yn llwyddiannus iawn wrth helpu i ddatrys 

"Mae'r holl staff 
yn barod i helpu, 
nid oes unrhyw 
beth yn ormod 

iddyn nhw" 

"Rwy'n cael garddio 
a gwneud llawer o 

weithgareddau 
eraill fel siopa a 

bowlio" 

"Mae fy ngofalwr 
yn fy helpu i 
gyda'r holl 

bethau rwy'n 
hoffi eu gwneud" 
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problemau rhwng pobl ifanc a'u teuluoedd, a gall eu cefnogi i barhau i fyw 

gartref. 

Yn ystod y flwyddyn, atgyfeiriwyd 79 o bobl ifanc i'r gwasanaeth. Roedd hyn yn 

cynnwys 68 rhwng 14 ac 17 oed a llwyddodd 51 o'r rhain i aros 

gartref/ddychwelyd adref neu aros gydag aelod o'r teulu. Arhosodd 15 

ychwanegol gyda ffrindiau, gan gynnwys 6 yn derbyn cefnogaeth barhaus gan y 

teulu. O'r 11 o bobl ifanc 18+ oed, llwyddodd 5 i aros gartref, dychwelyd adref 

neu aros gydag aelod o'r teulu, ac arhosodd y 6 a oedd yn weddill gyda ffrindiau, 

gan gynnwys 3 a oedd yn derbyn cefnogaeth barhaus gan aelodau o'r teulu. 

Sefydlwyd y Gwasanaeth Camau Cadarnhaol i gefnogi menywod y mae un neu 

fwy o'u plant wedi cael eu cymryd o'u gofal ac sydd mewn perygl o golli mwy o 

blant i gymryd rheolaeth gadarnhaol dros eu bywydau a'u helpu i ddygymod â'u 

hanawsterau er mwyn adeiladu dyfodol mwy cadarnhaol. Mae'r Gweithiwr 

Camau Cadarnhaol, mewn partneriaeth ag asiantaethau eraill, yn gallu cynnig 

amrywiaeth o rwydweithiau cefnogaeth gwahanol yn unol ag anghenion unigol, 

gan helpu i gynyddu gwydnwch pobl a'u galluogi i wneud dewisiadau bywyd 

gwybodus yn y dyfodol. Y llynedd, helpodd y rhaglen 13 o fenywod dorri'r cylch 

o sawl plentyn yn cael eu cymryd oddi arnynt, gan wella eu hunanhyder, eu 

hunan-barch a'u rheolaeth dros eu bywydau. 

 

 

 

 

 

Mae'r Tîm Cefnogi Gweithredu Dros Deuluoedd (FAST) yn brosiect unigryw sy'n 

cyfuno ystod lawn o wasanaethau cefnogi teuluoedd ataliol a dwys yn y 

gymuned ar gyfer plant a theuluoedd ar ran yr awdurdod lleol. Y nod yw 

hyrwyddo lles, diogelwch a datblygiad plant wrth iddyn nhw dyfu a datblygu 

hunan-barch cadarnhaol eu rhieni drwy ddarparu amrywiaeth o wasanaethau 

cefnogi teuluoedd allgymorth ac ymyriadau cydlynol i blant, pobl ifanc a'u 

teuluoedd. Yn ogystal, mae'n ceisio lleihau'r boblogaeth Plant sy'n Derbyn Gofal 

"Mae Sian wedi fy helpu'n fawr ers i fy mab gael ei gymryd oddi arnaf i'w 

fabwysiadu. Dwi'n teimlo fel fy mod yn barod i symud ymlaen a chael trefn 

arna fi fy hun nawr. Dwi'n sefyll fy arholiadau TGAU a dwi am wella fy hun. 

Dwi'n gwybod y galla i alw ar Sian am unrhyw beth." 

 



 

Tudalen | 21  
 

a chynnal plant yn eu teuluoedd lle y bo'n bosib drwy weithio gyda rhieni a phobl 

ifanc i ddatrys problemau.  

Yn ystod 2017-18, helpodd y tîm FAST i gefnogi 381 o deuluoedd, yr oedd 308 

ohonynt yn newydd i'r gwasanaeth o'r flwyddyn flaenorol. I gyd, gweithiodd 

FAST gyda 937 o blant ac aelodau teulu unigol y llynedd. 

Tîm Rheoli Meddyginiaethau ar gyfer Gofal Cartref 

Mewn partneriaeth â gweithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol, mae'r 

Tîm Rheoli Meddyginiaethau ar gyfer Gofal Cartref (MMTDC) yn parhau i wella 

diogelwch meddyginiaethau, gan hyrwyddo arferion diogel a rheolaeth 

meddyginiaeth o safon ar gyfer preswylwyr CNPT sydd â chefnogaeth gan 

weithiwr gofal a/neu sy'n gaeth i'r tŷ ac yn cael trafferth i reoli eu 

meddyginiaethau. 

Ar hyn o bryd, mae oddeutu 300 o ddefnyddwyr gwasanaeth yn CNPT sy'n 

derbyn eu meddyginiaethau gan weithwyr gofal neu Weithwyr Cefnogi Gofal 

Iechyd gan ddefnyddio Siart Cofnodi Gweinyddu Meddyginiaethau Fferyllfa 

Gymunedol. 

Mae manteision y gwasanaeth yn cynnwys: hyrwyddo annibyniaeth a gwell 
dealltwriaeth o iechyd; lleihau peryglon meddyginiaethau i gleifion a staff gofal; 
gall leihau lefel y gefnogaeth y mae ei hangen i barhau i fyw gartref; atal gorfod 
mynd i'r ysbyty a hwyluso rhyddhau cleifion yn brydlon ac yn ddiogel; a chynnig 
tawelwch meddwl i'r claf, ei ofalwyr a'i deulu/ffrindiau. 
 

Blaenoriaethau 2017-18 - Yr hyn y dywedom y byddem yn ei wneud a'r hyn a 

gyflawnwyd gennym  

 Datblygu ein proses o gomisiynu a chyflwyno Gwasanaethau Cymorth i 

Deuluoedd ymhellach 

 Mae galw am y gwasanaeth yn cynyddu gyda phrosesau gwell ar 

waith i ymdrin â'r gweithgarwch ychwanegol hwn, megis creu 

cyfarfod tîm wythnosol i sicrhau bod atgyfeiriadau yn cael eu 

blaenoriaethu ac yr ymdrinnir â hwy'n gyson. Mwy 

Data perfformiad cefnogol ar gyfer y safon ansawdd hon 

Ansoddol 
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Ymatebion i'r Arolwg Dinasyddion Ydw Weithiau Nac 
ydw 

Ddim yn 
gwybod 

Rwy'n teimlo fel fy mod yn rhan o'm 
cymuned (oedolion) 

85% 7% 5% 3% 

Rwy'n teimlo fel fy mod yn perthyn i'r ardal 
rwy'n byw ynddi (plant) 

84% 10% 6% 0% 

Rwy'n teimlo fel fy mod yn rhan o'm 
cymuned (gofalwyr) 

83% 11% 4% 3% 

Rwyf wedi cymryd rhan weithredol ym mhob 
penderfyniad o ran sut darparwyd gofal a 
chefnogaeth fy mhlentyn/mhlant (rhieni) 

70% 14% 14% 2% 

Rwy'n teimlo fel fy mod yn cael cefnogaeth i 
barhau â'm rôl ofalu (gofalwyr) 

69% 19% 9% 3% 

Rwyf wedi cael fy nghynnwys ym mhob 
penderfyniad o ran sut darparwyd gofal a 
chefnogaeth i'r person rwy'n gofalu amdano 
(gofalwyr) 

70% 21% 5% 3% 

 

Meintiol 
Mesur/Dangosydd Perfformiad 2017/18 2016/17 

DP 25 – Canran y plant a gefnogwyd i barhau i fyw gyda'u teulu 67.2% 60.9% 

DP 26 – Canran y Plant sy'n Derbyn Gofal a ddychwelodd adref o'r 
system ofal yn ystod y flwyddyn 

Adroddir am 
hyn yn 

flynyddol 
gan 

Lywodraeth 
Cymru. 

14.8% 

DP 33 - Canran y plant a oedd yn derbyn gofal ar 31 Mawrth sydd 
wedi cael tri lleoliad neu fwy yn ystod y flwyddyn 

4.4% 

 

Blaenoriaethau 2018/19 – Yr hyn rydym am ei gyflawni eleni 

 Bydd gan breswylwyr fynediad at wybodaeth am gefnogaeth yn y 

gymuned a ddarperir gan wasanaethau gwirfoddol a statudol ynghyd â 

chyngor arnynt.  

 Integreiddio ymhellach Wasanaethau ar Ymyl Gofal i ateb y galw 

cynyddol. 
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Safon Ansawdd 6 - Gweithio gyda phobl a'u cefnogi i gyflawni lles economaidd 

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

hanghenion 

Mae hyn yn ymwneud â helpu pobl i wella eu hincwm, elwa o fywyd cymdeithasol 

a chael lle addas i fyw. 

Hawliau Lles 

Mae'r Uned Hawliau Lles yn helpu preswylwyr CNPT drwy roi cyngor iddynt ar y 

budd-daliadau y mae ganddynt hawl i'w derbyn drwy'r system Budd-daliadau 

Lles. Mae'r system honno'n gymhleth ac yn newid, felly mae cael mynediad at 

gyngor a chymorth arbenigol yn hanfodol i helpu i gynnal incwm pobl. Mae hyn 

yn amrywio o gyngor, gan gynnwys drwy linell gymorth cyngor gyhoeddus, i 

lenwi ffurflenni, gwaith achos cymhleth a chynrychiolaeth mewn tribiwnlysoedd 

apêl ar yr haen gyntaf ac uwch. Mae cyllid gan Cymunedau am Waith a 

Macmillan yn golygu bod gennym ymgynghorwyr budd-daliadau Macmillan 

mewn clinigau ysbytai yn bennaf ar draws ardal PABM. Mae cleientiaid naill ai'n 

hunanatgyfeirio neu'n cael eu hatgyfeirio gan weithiwr cymdeithasol/cefnogi. 

Yn ystod y flwyddyn, gwnaethom helpu bron 2,600 o bobl i fwyafu eu hincwm a 

chodi dros £8.3 miliwn. 

Digartrefedd 

Yn dilyn proses dendro yn gynnar yn 2017, comisiynodd y Tîm Cefnogi Pobl (CP) 

The Wallich, elusen ddigartrefedd, i gyflwyno gwasanaeth cefnogi 

hollgynhwysol, aml-arbenigedd i gynorthwyo pobl ddiamddiffyn 16+ oed, ni 

waeth faint oed ydynt na beth yw eu sefyllfa tai. Mae'r gwasanaeth peripatetig 

newydd, a adwenir fel y Gwasanaeth Atal a Lles (PAWS) yn gweithredu ar draws 

y fwrdeistref sirol o bedwar safle ynghyd ag o leoliadau hygyrch, megis 

llyfrgelloedd, gan ddarparu o leiaf 340 o unedau o gefnogaeth hyblyg ar unrhyw 

adeg. Derbyniodd cyfanswm o 317 o bobl ddiamddiffyn gefnogaeth yn 2017/18 

i gynnal annibyniaeth yn eu cartrefi, gan gynnwys cymorth gyda chydymffurfio 

ag amodau eu tenantiaeth/morgais, cyllidebu a rheoli diogelwch y cartref. O 

ganlyniad, enwebwyd CNPT am y wobr 'Comisiynu Rhagorol' yng Ngwobrau 

Hyrwyddo Annibyniaeth Cymorth Cymru yn 2017.  

Y Gymraeg 

Mae'r Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cadarnhau ei sefyllfa ers y llynedd. 

Mae swyddogion o'r gyfarwyddiaeth wedi gweithio gyda chydweithwyr 
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corfforaethol i hyrwyddo a chefnogi rhoi Safonau'r Gymraeg ar waith, ynghyd â 

datblygu Strategaeth Hybu'r Gymraeg a Chynllun Gweithredu a fydd yn cryfhau 

trefniadau'r Gymraeg ar draws y gwasanaethau. 

Yn ogystal, cymeradwyodd y cyngor Gynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg 

newydd a bydd yn darparu mwy o gyfleoedd i blant a phobl ifanc gael mynediad 

at wasanaethau addysg a chyn oed ysgol Cymraeg a dwyieithog. 

Blaenoriaethau 2017-18 - Yr hyn y dywedom y byddem yn ei wneud a'r hyn a 

gyflawnwyd gennym  

 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 

 Gwnaethom sefydlu'r Cyngor Ieuenctid Plant sy'n Derbyn Gofal, a 

adwaenir fel YOVO (YOur VOice Matters), i rymuso pobl ifanc 11-18 

oed i ddylanwadu ar benderfyniadau sy'n effeithio ar eu bywydau 

a'u llywio. 

Data perfformiad cefnogol ar gyfer y safon ansawdd hon 

Ansoddol 

Ymatebion i'r Arolwg Dinasyddion  Weithiau  Ddim yn 
gwybod 

Rwy'n byw mewn cartref sy'n cefnogi fy lles 
orau (oedolion) 

84% 13% 2% 1% 

Rwy'n byw mewn cartref lle rwy'n hapus 
(plant) 

87% 8% 5% 2% 

Rwy'n byw mewn cartref sy'n cefnogi fy lles 
orau (gofalwyr) 

77% 17% 5% 1% 

Rwy'n hapus gyda'r bobl rwy'n byw gyda nhw 
(plant) 

91% 6% 2% 2% 

Fy newis i oedd byw mewn cartref gofal 
preswyl (oedolion) 

57% 32% 10% 1% 

Roeddwn yn gallu cyfathrebu yn yr iaith o'm 
dewis (oedolion) 

95% 3% 2% 0% 

Rwyf wedi gallu defnyddio fy iaith pob dydd 
(plant) 

94% 3% 3% 0% 

Roeddwn yn gallu cyfathrebu yn yr iaith o'm 
dewis (gofalwyr) 

97% 2% 1% 0% 

 



 

Tudalen | 25  
 

Meintiol 
Mesur/Dangosydd Perfformiad 2017/18 2016/17 

DP 34a – Canran yr holl ymadawyr gofal sydd mewn addysg, 
hyfforddiant neu gyflogaeth yn barhaus 12 mis ar ôl gadael gofal 

38.5% 63.0% 

DP 34b – Canran yr holl ymadawyr gofal sydd mewn addysg, 
hyfforddiant neu gyflogaeth yn barhaus 24 mis ar ôl gadael gofal 

56.5% 44.8% 

DP 35 - Canran yr ymadawyr gofal sydd wedi profi digartrefedd yn 
ystod y flwyddyn 

0% 1.1% 

 

 

Blaenoriaethau 2018/19 – Yr hyn rydym am ei gyflawni eleni 

 Cyhoeddi Strategaeth Digartrefedd sy'n mwyafu ymdrech amlasiantaeth i 

atal a lliniaru digartrefedd. 

 Gwneud y defnydd gorau o Grant Tai Cyfalaf Llywodraeth Cymru i gynyddu 

cyflenwad tai fforddiadwy wrth gyfrannu at agendâu gofal cymdeithasol ac 

adfywio cymunedol ehangach. 

 Comisiynu gwasanaethau llety pobl ifanc.  
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Sut rydym yn gwneud yr hyn rydym yn ei wneud 

Ein gweithlu a sut rydym yn cefnogi eu rolau proffesiynol 

Rydym wedi parhau i gefnogi staff gofal cymdeithasol sy'n gysylltiedig â 

dyletswyddau a gyflwynir o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 

(Cymru) 2014 i gael yr wybodaeth, y sgiliau a'r cymwyseddau i weithredu yn unol 

â disgwyliadau cyfreithiol a diwylliannol y ddeddf. Mae hyfforddiant a datblygiad 

'sgyrsiau sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau' systematig wedi cael eu rhoi ar waith 

ar draws y Gwasanaethau Plant cyfan. Mae hyn wedi canolbwyntio ar 

gydgynhyrchu a gosod nodau gyda theuluoedd a phobl ifanc. Mae staff wedi cael 

eu datblygu i gyflawni'r dyletswyddau sydd arnom o ran darparu Gwybodaeth, 

Cyngor a Chymorth fel a nodwyd yn y Côd Ymarfer ar gyfer Rhan 2 y ddeddf. 

Mae Cynllun Hyfforddi Gweithlu ar waith sy'n ymdrin â goblygiadau’r gweithlu 

ac mae staff wedi derbyn hyfforddiant ym meysydd allweddol dall a byddar; 

eiriolaeth; diogelu ac asesu. Yn ogystal, mae cymwysterau staff wedi cael eu 

mapio yn erbyn y gofynion asesu o fewn y Côd Arfer ar gyfer Rhan 3 y ddeddf, 

ac mae darpariaeth ychwanegol ar waith ar gyfer y rheiny nad ydynt yn bodloni'r 

gofynion ar hyn o bryd. 

 

Blaenoriaethau 2017-18 - Yr hyn y dywedom y byddem yn ei wneud a'r hyn a 

gyflawnwyd gennym  

 Mae sicrhau datblygiad a lles staff yn parhau i fod yn flaenoriaeth yn ein 

model gwasanaeth TAC newydd 

 Rydym yn cydnabod bod hyrwyddo a gwella iechyd a lles seicolegol 

staff o fudd i unigolion gan arwain at gyflwyno safon uwch o 

wasanaethau i ddefnyddwyr gwasanaethau, lleihau absenoldeb 

oherwydd salwch a chynyddu cynhyrchedd. I'r perwyl hwnnw, 

ffurfiwyd pwyllgor lles - a gynhelir gan y staff ar gyfer y staff - sy'n 

cynnal digwyddiadau tîm ac yn cydnabod ac yn rhannu profiadau 

cadarnhaol a chanmoliaethau. Mae staff wedi ymrwymo i'r 

addewid "No bystanders" i beidio â goddef bwlio, cymryd rhan 

mewn sesiwn seicoleg gadarnhaol yn y gweithle a sesiwn therapi 

chwerthin. 
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Blaenoriaethau 2018/19 – Yr hyn rydym am ei gyflawni eleni 

 Cefnogi'r gweithlu gofal cymdeithasol i gyflawni'r gofynion cymhwyster, 

hyfforddiant a datblygiad ar gyfer cofrestru, gan sicrhau cynaladwyedd, safon 

gwasanaethau a gwella gofal a chefnogaeth ar draws CBSCNPT. 

 Gweithlu gofal cymdeithasol i gwblhau hyfforddiant sy'n canolbwyntio ar 

ganlyniadau. 

 

Ein hadnoddau ariannol a sut rydym yn cynllunio ar gyfer y dyfodol 

Mae pwysau parhaus ar gyllid y sector cyhoeddus yn golygu bod cynllunio 

ariannol yn parhau i fod yn her i'r cyngor yn erbyn galw cynyddol gan boblogaeth 

sy'n tyfu. 

Llunnir adroddiadau misol ar gyfer uwch-swyddogion ac adroddiadau 

chwarterol ar gyfer Aelodau Etholedig. Mae'r adroddiadau hyn yn monitro 

rhagolygon gwariant yn erbyn cyllideb y Gwasanaethau Cymdeithasol. Mae 

monitro ac adrodd yn rheolaidd yn helpu i nodi tueddiadau ac amlygu pwysau 

costau a chyfleoedd i arbed.  

Mae'r broses fonitro’n cefnogi'r broses i bennu cyllideb ar gyfer y flwyddyn 

ganlynol a Blaengynllun Ariannol y cyngor.  

Mae'r Blaengynllun Ariannol yn nodi ymagwedd y cyngor at reoli'r sefyllfa 

ariannol gyffredinol dros y tair blynedd ariannol ganlynol ac yn cynnwys 

rhagolygon ariannol strategol, asesiad o risgiau allweddol a'n hymagwedd tymor 

canolig at gyflawni blaenoriaethau ariannol a gwasanaethau allweddol y cyngor. 

Mae ffocws a chyfeiriad y Blaengynllun Ariannol yn parhau i gael eu llywio'n 

drwm gan yr hinsawdd ariannol a thoriadau i gyllid y sector cyhoeddus, yn erbyn 

cefndir o alw cynyddol am wasanaethau mwy cymhleth. Mae hyn wedi golygu 

bod angen rhoi pwyslais ar gynyddu incwm, ynghyd â gwneud rhagor o arbedion 

ac adolygu blaenoriaethau gwasanaeth y cyngor i helpu i ariannu a chynnal y 

gwasanaethau rydym yn gwybod bod pobl yn eu gwerthfawrogi.  
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Ein gwaith partneriaeth, arweinyddiaeth wleidyddol a chorfforaethol, 

llywodraethu ac atebolrwydd 

Yn dilyn cyflwyno'r weinyddiaeth newydd ym mis Mai 2017, gosodwyd nifer o 

flaenoriaethau gan yr Arweinyddiaeth Wleidyddol. Newidiodd y strwythur 

llywodraethol drwy aildrefnu Pwyllgorau Craffu a chyflwyno Pwyllgor Craffu 

Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Lles a Bwrdd Cabinet newydd sydd bellach yn 

golygu bod holl faterion y Gwasanaethau Cymdeithasol yn cael eu hadrodd i un 

pwyllgor.  

Mae'r cyngor yn parhau i weithio'n agos gyda phartneriaid, gan gynnwys y 

trydydd sector, gan yr ystyrir bod gweithio ar y cyd yn ateb posib oherwydd y 

ddemograffig gynyddol a phwysau cyllidol. 

Llywodraethu 

Mae grŵp llywodraethu corfforaethol, y mae'r aelodau'n cynnwys uwch-

swyddogion, yn cadw trefniadau llywodraethu'r cyngor dan arolwg. Mae'r 

systemau llywodraethu'n cydymffurfio â fframwaith y Sefydliad Siartredig Cyllid 

a Chyfrifon Cyhoeddus. Mae'r grŵp yn paratoi'r Datganiad Llywodraethu 

Blynyddol, gan nodi unrhyw feysydd y mae angen eu gwella. Yna caiff y gwaith 

hwn ei adolygu gan gyfarwyddwyr corfforaethol, ac mae'n cael ei gymeradwyo 

gan y Pwyllgor Archwilio fel rhan o gyfrifon terfynol y cyngor. Mae'r Grŵp 

Llywodraethu'n adolygu cynnydd wrth gyflwyno unrhyw weithgareddau gwella 

a nodir ac adroddir am y rhain yn ffurfiol yn ystod y flwyddyn i Gabinet y Cyngor.  

Cwynion  

Mae'r weithdrefn gwynion yn rhoi'r cyfle i bobl leisio pryderon neu 

anfodlonrwydd o ran y gofal neu'r gefnogaeth maen nhw neu eu teulu wedi'u 

derbyn.  

Rydym yn parhau i wella cyflwyniad gwasanaethau ac yn datrys unrhyw 

broblemau ar gam cynnar. Derbyniwyd cyfanswm o 44 o gwynion y llynedd, 

gostyngiad o 26% ar y 60 a wnaed y flwyddyn flaenorol. Derbyniom hefyd 79 o 

ganmoliaethau ar draws y gyfarwyddiaeth, cynnydd o 65% o'r 48 a gofnodwyd y 

flwyddyn flaenorol. 

Blaenoriaethau 2017-18 - Yr hyn y dywedom y byddem yn ei wneud a'r hyn a 

gyflawnwyd gennym  



 

Tudalen | 29  
 

 Cwblhau'r cyd-adolygiad o'r gwasanaethau cymdeithasol ac iechyd sy'n 

ystyried y themâu canlynol:  

 Llif cleifion a rheoli gallu 

 Trefniadau rheoli staff a goruchwylio clinigol 

 Gweithio integredig rhwng iechyd a'r gwasanaethau cymdeithasol 

 Gweithio amlddisgyblaeth 

 Gwneud y gorau o adnoddau gweinyddol 

 Diogelu a sicrhau ansawdd 

 Sicrhau ansawdd yr uchod 

 Bu'r Timau Iechyd Meddwl Cymunedol (TIMC) yn destun adolygiad 

cefnogol a gynhaliwyd ar y cyd gan y cyngor a Bwrdd Iechyd PABM. 

Datblygwyd cynllun gweithredu sy'n nodi arferion gwella ac 

effeithlonrwydd pellach ac fe'i rhoddwyd ar waith yn ystod y flwyddyn. 

Mae gwelliannau mewn effeithlonrwydd ac arferion gweithio eisoes 

wedi'u gwneud, er enghraifft, integreiddiad llawn swyddogaethau cefnogi 

gweinyddol a pholisi gweithredol newydd i sicrhau prosesau cynllunio clir 

ar gyfer derbyn, dyrannu a rhyddhau. 

 

Blaenoriaethau 2018/19 – Yr hyn rydym am ei gyflawni eleni 

 What?? Rob – systems review 

 

Ymatebion i'r Arolwg Dinasyddion Ydw Weithiau Nac 
ydw 

Ddim yn 
gwybod 

Rwyf wedi cael cyngor, cymorth a 
chefnogaeth a fydd yn fy mharatoi ar gyfer 
bod yn oedolyn (plant 16 ac 17 oed yn unig) 

60% 20% 13% 7% 

Rwyf wedi cael cyngor, cymorth a 
chefnogaeth a fydd yn fy mharatoi ar gyfer 
bod yn oedolyn (gofalwyr 18-24 oed yn unig) 

80% 10% 10% 0% 

 

 

Cael mynediad at fwy o wybodaeth a dogfennau allweddol 

Deddf Tai (Cymru) 2014 
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http://llyw.cymru/topics/housing-and-regeneration/legislation/housing-act/?lang=cy  

Cynllun Cyflwyno Strategol y Gwasanaethau Anableddau Dysgu 2018-2019 
https://democracy.npt.gov.uk/documents/s35665/Learning%20Disability%20Service%20Del

ivery%20Plan%202018-19%20v1.5%2027%20Feb%202018.pdf  

Deddf Galluedd Meddyliol 2005 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/9/pdfs/ukpga_20050009_en.pdf  

Cynllun Cyflwyno Strategol y Gwasanaethau Iechyd Meddwl 2018-2019 
https://democracy.npt.gov.uk/documents/s36084/Mental%20Health%20Service%20Deliver

y%20Plan%202018-19%20v1.2.pdf  

Cynllun Gweithredu Cymru ar gyfer Dementia 2018-2022 
https://gov.wales/topics/health/nhswales/mental-health-
services/policy/dementia/?skip=1&lang=cy 

Cynllun Corfforaethol CBS Castell-nedd Port Talbot 2017-2022 
https://www.npt.gov.uk/15847  

Dangosyddion Perfformiad Allweddol CNPT (DPA) 

http://moderngov.neath-

porttalbot.gov.uk/documents/s40290/V4%20Quarter%204%202017-18.pdf 

Cynllun Busnes Strategol CBS Castell-nedd Port Talbot 2017-2022 ar gyfer y 
Gwasanaethau Plant ac Oedolion 
https://democracy.npt.gov.uk/documents/s34372/People%20Directorate%20Strategic%20B

usiness%20Plan%202018-2019%203.pdf  

Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 
https://gov.wales/topics/health/socialcare/act/?skip=1&lang=cy  

Y Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn yng Nghymru 2013-2023 
https://gov.wales/docs/dhss/publications/130521olderpeoplestrategycy.pdf  

Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy i Gymru: Fframwaith Gweithredu 2011 
https://gov.wales/topics/health/publications/socialcare/guidance1/services/?skip=1&lang=
cy  

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 
https://gov.wales/topics/health/socialcare/act/?skip=1&lang=cy  

Law yn Llaw at Iechyd Meddwl (2012) 
http://gov.wales/topics/health/nhswales/plans/mental-health/?lang=cy  

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 

http://gov.wales/topics/housing-and-regeneration/legislation/housing-act/?lang=en
https://democracy.npt.gov.uk/documents/s35665/Learning%20Disability%20Service%20Delivery%20Plan%202018-19%20v1.5%2027%20Feb%202018.pdf
https://democracy.npt.gov.uk/documents/s35665/Learning%20Disability%20Service%20Delivery%20Plan%202018-19%20v1.5%2027%20Feb%202018.pdf
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/9/pdfs/ukpga_20050009_en.pdf
https://democracy.npt.gov.uk/documents/s36084/Mental%20Health%20Service%20Delivery%20Plan%202018-19%20v1.2.pdf
https://democracy.npt.gov.uk/documents/s36084/Mental%20Health%20Service%20Delivery%20Plan%202018-19%20v1.2.pdf
https://gov.wales/topics/health/nhswales/mental-health-services/policy/dementia/?lang=en
https://gov.wales/topics/health/nhswales/mental-health-services/policy/dementia/?lang=en
https://www.npt.gov.uk/15847
http://moderngov.neath-porttalbot.gov.uk/documents/s40290/V4%20Quarter%204%202017-18.pdf
http://moderngov.neath-porttalbot.gov.uk/documents/s40290/V4%20Quarter%204%202017-18.pdf
https://democracy.npt.gov.uk/documents/s34372/People%20Directorate%20Strategic%20Business%20Plan%202018-2019%203.pdf
https://democracy.npt.gov.uk/documents/s34372/People%20Directorate%20Strategic%20Business%20Plan%202018-2019%203.pdf
http://gov.wales/topics/health/socialcare/regulation/?lang=en
https://gov.wales/docs/dhss/publications/130521olderpeoplestrategyen.pdf
http://gov.wales/topics/health/publications/socialcare/guidance1/services/?lang=en
http://gov.wales/topics/health/publications/socialcare/guidance1/services/?lang=en
http://gov.wales/topics/health/socialcare/act/?lang=en
http://gov.wales/topics/health/nhswales/plans/mental-health/?lang=en
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http://gov.wales/topics/people-and-communities/people/future-generations-
act/?skip=1&lang=cy  

Asesiad o Anghenion Poblogaeth Bae'r Gorllewin 2016-2017 
http://www.westernbaypopulationassessment.org/cy/home-welsh/  
 

http://gov.wales/topics/people-and-communities/people/future-generations-act/?lang=en
http://gov.wales/topics/people-and-communities/people/future-generations-act/?lang=en
http://www.westernbaypopulationassessment.org/en/home/

