
   

 
 

                                                                                                                                      
Adolygiad Blynyddol a Gwerthusiad o Berfformiad  2012/2013 
 
Enw’r Awdurdod 
Lleol: 

Cyngor Sir Fynwy 

 
Mae’r adroddiad hwn yn nodi’r meysydd allweddol o gynnydd ar gyfer y 
flwyddyn 2012/13 yn Adran Gwasanaethau Cymdeithasol Sir Fynwy a 
meysydd i'w gwella yn y dyfodol  

 
 

Crynodeb 
 
Mae Cyngor Sir Fynwy wedi amlinellu gweledigaeth strategol a blaenoriaethau ar 
gyfer gwasanaethau gofal cymdeithasol, ac yn parhau i ddatblygu ei raglen newid 
uchelgeisiol ar draws gofal cymdeithasol i oedolion a phlant er mwyn cyflawni'r 
weledigaeth hon. Y nod yw llunio gwasanaethau er mwyn canolbwyntio ar waith 
ataliol, ymyriad cynnar a chefnogi pobl i barhau'n annibynnol. Bwriad ei strategaeth 
yw defnyddio mentrau cymdeithasol, partneriaid a chymunedau i gyflwyno 
gwasanaethau.   
 
Mae'r cyngor wedi dangos ymrwymiad i gydweithio ac integreiddio pellach gydag 
awdurdodau agos a phartneriaid ledled Gwent er mwyn datblygu a chomisiynu 
gwasanaethau. Mae strategaethau wedi'u datblygu i gyflwyno gwasanaethau 
integredig i oedolion ag anableddau dysgu ac i bobl ag anghenion iechyd meddwl. 
 
O fewn gwasanaethau i oedolion, mae timau integredig iechyd a gofal 
cymdeithasol yn cyflwyno gwasanaethau ail-alluogi trwy'r model Eiddilwch Gwent.  
Awgryma data perfformiad fod hyn yn cael effaith gadarnhaol, gan fod mwy o bobl 
yn cael eu cefnogi i barhau'n annibynnol. Mae'r cyngor wedi ailgynllunio'r ffordd y 
mae'n ymateb i gysylltiadau cychwynnol fel bod pobl sy'n cysylltu â gwasanaethau 
cymdeithasol i oedolion yn siarad â staff cymwys a all hwyluso atebion trwy 
gynghori, cyfeirio neu atgyfeirio i gael asesiad pellach. 
 
O fewn gwasanaethau i blant, mae'r perfformiad o’i gymharu â dangosyddion 
cenedlaethol wedi bod yn sefydlog neu wedi gwella o fewn nifer o feysydd; serch 
hynny, mae'r cyngor wedi profi anhawster wrth gynnal perfformiad o fewn rhai 
meysydd. Cynyddodd nifer y plant sy'n derbyn gofal yn 2011/12 ac mae wedi 
parhau ar y lefel uwch hon eleni sydd wedi gosod pwysau ar rai adnoddau. 
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Gwnaed gwaith da yn ystod 2012/13 i ailstrwythuro gwasanaethau i blant ac 
ailgynllunio prosesau i symleiddio gwasanaethau a’u gwneud yn fwy effeithlon. 
Mae hyn yn cynnwys: cyflwyno Fframwaith Asesu Teuluoedd ar y Cyd trwy 
ganolfannau wedi'u lleoli o amgylch ysgolion uwchradd, datblygu un ffurflen asesu 
syml newydd ac ailgynllunio'r polisi trosglwyddo i wella’r broses o wneud 
penderfyniadau, ac i sicrhau bod achosion yn cael eu datblygu’n briodol.  
 
Mae'r cyngor wedi cymryd camau i gryfhau ei drefniadau diogelu plant o fewn y 
gwasanaethau i blant, gan gymryd cyfrifoldeb dros yr holl faterion diogelu sy’n 
ymwneud ag addysg. Mae hyn wedi bod yn elfen bwysig ar ymateb y cyngor i 
bryderon y tynnwyd sylw atynt yn adolygiad Estyn o wasanaethau addysg Cyngor 
Sir Fynwy ym mis Tachwedd 2012. 
 
Mae adroddiad y cyfarwyddwr ac adroddiadau ategol penaethiaid gwasanaeth yn 
amlinellu cyfeiriad gwasanaethau cymdeithasol yn Sir Fynwy ac yn rhoi disgrifiad 
clir o berfformiad, a'r blaenoriaethau gwella y bydd y cyngor yn gweithio tuag atynt 
ar gyfer y flwyddyn nesaf.  
 
Mae AGGCC wedi nodi’r risgiau posibl canlynol: 
 
• Gallu i weithredu newid ar gyfradd sy’n cyd-fynd â'r galw cynyddol am 

wasanaethau i oedolion a phlant. 
• Gallu i ddatblygu a gweithredu'r agenda moderneiddio wrth barhau i ymateb i’r 

galw gweithredol parhaus.  
• Gallu i ddatblygu fframwaith sicrwydd ansawdd a rheoli perfformiad a fydd yn 

galluogi'r cyngor i’w fodloni ei hun bod y strwythurau gwasanaeth a'r ffyrdd 
newydd o weithio yn cyflawni'r canlyniadau dymunol.   

 
Ymateb i feysydd datblygu'r llynedd 
 
Mae cyswllt gydag AGGCC wedi bod yn gadarnhaol ac mae'r cyngor wedi ymateb 
i rai meysydd datblygu a nodwyd y llynedd.  
 
• Sefydlwyd grŵp rhianta corfforaethol ym mis Tachwedd 2012 ac mae 

strategaeth rhianta corfforaethol wedi'i drafftio ond nid yw’r fersiwn derfynol ar 
gael hyd yma.   

• Mae'r cyngor wedi dangos ymrwymiad i wella'r cymorth a gynigir i ofalwyr yn Sir 
Fynwy trwy ddatblygu strategaeth i ofalwyr sy'n cynnwys 10 blaenoriaeth.  

• Mae’r broses o adolygu cynlluniau gofal o fewn gwasanaethau i oedolion a rhai 
agweddau ar wasanaethau i blant yn parhau i ddirywio. Adrodda'r cyngor fod 
hyn yn deillio o gyfuniad o broblemau’n ymwneud â chofnodi, ethos newydd 
wrth weithio gyda defnyddwyr gwasanaeth a diffyg gallu i ymdopi â’r llwyth 
gwaith cyn ailstrwythuro o fewn gwasanaethau i blant. Bydd angen i'r cyngor ei 
sicrhau ei hun bod y gwasanaethau a gyflwynir yn parhau i fod yn briodol ac yn 
cyflawni'r canlyniadau dymunol.  
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Arfer da a nodwyd 
 
Mae AGGCC wedi nodi’r meysydd canlynol o arfer da: 

  
• Mae gan y cyngor weledigaeth glir ynglŷn â siâp y gwasanaethau yn y dyfodol 

er mwyn bodloni'r galw ac mae'n rhagweithiol wrth ddatblygu'r agenda 
moderneiddio er mwyn cyflawni'i weledigaeth. 

• O fewn gwasanaethau i oedolion, mae model gofal cwbl integredig yn cefnogi’r 
broses o ddarparu gwasanaethau ail-alluogi a'r model Eiddilwch Gwent. Mae 
nifer y bobl sy'n cael eu cefnogi yn y gymuned yn sefydlogi sy'n arwydd bod 
mwy o bobl yn cael eu galluogi i barhau'n annibynnol. 

• Mae pobl yn ei chael hi'n haws cysylltu â gwasanaethau i oedolion a derbyn 
gwasanaethau amserol ac ymatebol.  

 
Ymweliadau ac arolygiadau a gynhaliwyd yn ystod y flwyddyn 
 
Ni chafwyd unrhyw arolygiadau gwasanaeth eleni; serch hynny, mae AGGCC wedi 
ymgymryd ag ymweliadau safle â nifer o grwpiau gofalwyr gan gynnwys: 
 
• Grŵp gofalwyr Cymdeithas Alzheimer Sir Fynwy, Canolfan Mileniwm Llandogo 

a Singing for the Brain Canolfan Bridges, Trefynwy. Rhoddodd yr ymweliadau 
gyfle i AGGCC i glywed am waith sy'n cael ei wneud gyda rhai gofalwyr a oedd 
ag angen cymorth ac i siarad â defnyddwyr y gwasanaethau. Cafwyd 
tystiolaeth o wasanaethau sy'n rhoi cyfle i bobl â dementia a'u gofalwyr gymryd 
rhan mewn gweithgaredd dan oruchwyliaeth ac mae gofalwyr yn cael cyfle i 
sgwrsio. 

• Dau grŵp gofalwyr ifanc sy'n cael eu cynnal gan Croesffyrdd ble y gwelsom 
bobl ifanc yn derbyn cefnogaeth dda, e.e. gwasanaeth tecstio mewn ysgolion i 
alluogi gofalwyr ifanc i gysylltu â rhywun am gefnogaeth, arweiniad diogelwch 
ym maes cyfrifiaduron, ynghyd â chyfle a lle i gael hwyl. 

 
Roedd Cyngor Sir Fynwy yn un o'r ardaloedd a oedd wedi'u cynnwys yn adolygiad 
cenedlaethol AGGCC o rôl statudol y cyfarwyddwr gwasanaethau cymdeithasol. 
Canfu'r adolygiad hwn fod yr awdurdod wedi sefydlu systemau a nodweddion 
sefydliadol i gefnogi cyfarwyddwr statudol gwasanaethau cymdeithasol, a bod 
ganddo yntau’r statws a'r awdurdod proffesiynol i gynnig arweiniad strategol a 
hyrwyddo newid, gwaith partneriaeth a moderneiddio parhaus ar lefel awdurdod 
lleol ac ar draws Gwent.  
 
Roedd y gweithgareddau hyn yn ychwanegol at y rhaglen flynyddol o arolygiadau y 
mae AGGCC yn eu cynnal o wasanaethau rheoledig sy'n cael eu darparu gan y 
cyngor.  
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Meysydd i AGGCC wneud gwaith dilynol ynddynt y flwyddyn nesaf 
 
Nodwyd nifer o feysydd penodol i’w gwella ym mhrif ran yr adroddiad hwn. Bydd y 
camau a gymerwyd yn hyn o beth yn cael eu trafod gyda'r cyngor mewn 
cyfarfodydd ymgysylltu rheolaidd yn ystod y flwyddyn i ddod. Yn ychwanegol, bydd 
AGGCC yn adolygu’r hyn a gyflawnwyd yn y meysydd a ganlyn: 
 
• Gwasanaethau i blant ag anableddau gan gynnwys llwybrau pontio i 

wasanaethau i oedolion.  
• Archwilio effeithiolrwydd gwaith ataliol a threfniadau ymyriad cynnar o fewn 

gwasanaethau i blant. 
• Gwaith gyda Swyddfa Archwilio Cymru i ddechrau adolygiad ar effeithiolrwydd 

prosiect Eiddilwch Gwent.  
• Effeithiolrwydd yr uned diogelu a sicrhau ansawdd newydd.  
• Arolygiad thematig cenedlaethol o'r plant sy'n derbyn gofal.  
• Adolygiad thematig cenedlaethol o gomisiynu gofal cymdeithasol ar gyfer pobl 

hŷn.  
 
PERFFORMIAD 
 
Llunio gwasanaethau: 
 
Mae'r cyngor yn dangos dealltwriaeth glir o'r effaith y bydd y newid mewn 
demograffeg ac amgylchiadau economaidd yn ei chael ar y galw a'r angen am 
wasanaethau cymorth a gofal cymdeithasol yn y dyfodol.  Mae Bwrdd 
Gwasanaethau Lleol Sir Fynwy yn dwyn ynghyd arweinwyr sefydliadau lleol o’r 
sector cyhoeddus a’r trydydd sector i gynllunio a chyflwyno gwasanaethau 
effeithiol i ddinasyddion. Mae'r Bwrdd Gwasanaethau Lleol wedi datblygu Cynllun 
Integredig Sengl sy'n rhoi manylion gweledigaeth ar gyfer cymunedau cynaliadwy 
a chryf, ac sy’n cynnwys canlyniadau ar gyfer pobl hŷn a theuluoedd. Adlewyrchir y 
rhain yn y cynllun gwella corfforaethol ac yn adroddiad y cyfarwyddwr. Mae'r 
Cynllun Integredig Sengl yn amlinellu ymrwymiad i ad-drefnu a chydlynu 
gwasanaethau i fodloni galw ac anghenion cynyddol. Datblygwyd y cynllun ar sail 
dadansoddiad data, cyswllt ac ymgynghoriad gyda rhanddeiliaid, gan gynnwys 
aelodau o'r gymuned. Mae'r cyngor yn cydnabod ei bod yn bwysig datblygu 
trefniadau cryf ar gyfer integreiddio, comisiynu a gweithio mewn partneriaeth, er 
mwyn bodloni’r blaenoriaethau partneriaeth a amlinellir yn y Cynllun Integredig 
Sengl. 
 
Oedolion 
 
Mae'r cyngor yn gweithredu newidiadau i ail-lunio gwasanaethau i oedolion er 
mwyn iddynt fod yn addas i'r diben yn y dyfodol. Grymuso, gwaith ataliol ac 
annibyniaeth yw’r egwyddorion sy'n sail i'r weledigaeth ar gyfer gwasanaethau i 
oedolion. Mae timau iechyd a gofal cymdeithasol integredig yn gweithio i 
gynorthwyo pobl i barhau'n annibynnol yn hwy, gan atal pobl rhag gorfod cael eu 
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derbyn i’r ysbyty a chynorthwyo i sicrhau y cânt eu rhyddhau’n gynnar. Awgryma 
data perfformiad bod hyn yn cael effaith o ran gostwng niferoedd y bobl hŷn sy'n 
derbyn cefnogaeth yn y gymuned. 
 
Mae cydgysylltu o fewn yr ardal leol yn ffurfio rhan bwysig o weledigaeth y cyngor 
i'w ddinasyddion gael bywyd da. Mae hyn yn cynnwys cydgysylltwyr ardal lleol yn 
gweithio gyda phobl i adeiladu ar eu cryfderau a'u perthynas ag eraill a chreu 
cysylltiadau ag adnoddau cymunedol. Rhan allweddol o'r swyddogaeth yw 
adnabod a chreu cyfleoedd i ddatblygu adnoddau cymunedol. Wrth wneud hynny, 
mae'r angen am fwy o wasanaethau cymdeithasol traddodiadol yn cael ei osgoi 
neu'i oedi. Mae'r cyngor wedi targedu adnoddau i'r fenter hon drwy benodi dau 
gydgysylltydd ardal leol i ddatblygu'r gwaith hwn. Cynigir y bydd y swyddi hyn yn 
cael eu llenwi yn 2013/14.  Mae’n hanfodol cyflwyno'r fenter hon yn llwyddiannus 
os yw'r cyngor am gyflawni ei nodau cyffredinol ar gyfer gofal cymdeithasol yn y 
sir. 
 
Cwblhawyd rhagor o waith ailstrwythuro ac adolygu ar y tîm comisiynu oedolion er 
mwyn gwella’r prosesau sicrhau ansawdd a chynllunio strategol. Mae hyn yn 
galluogi'r cyngor i fonitro perfformiad gwasanaethau a gomisiynir i sicrhau bod 
camau’n cael eu cymryd i fynd i'r afael â'r materion a nodwyd pan nad yw 
gwasanaethau’n bodloni anghenion pobl. Mae adolygiad cynhwysfawr ar ffioedd 
gofal wedi'i gynnal mewn ymgynghoriad â darparwyr, a chytunwyd ar gyfradd deg 
ar gyfer gofal. Bydd y ffaith bod poblogaeth pobl hŷn yn cynyddu yn ystod y 
blynyddoedd i ddod, a'r ffocws ar gefnogi pobl i fod yn annibynnol yn hwy, yn 
golygu bod anghenion y bobl hynny sydd ag angen cefnogaeth yn fwy cymhleth. 
Mae'r cyngor yn ymateb i hyn trwy ei waith i baratoi datganiadau o sefyllfa'r 
farchnad a fydd yn hysbysu'i gynlluniau comisiynu. Bydd fersiynau terfynol y rhain 
wedi’u cwblhau erbyn dechrau 2014. 
 
Mae'r cyngor yn parhau i geisio cyfleoedd i gydweithio trwy ei bartneriaeth gydag 
awdurdodau lleol eraill yng Ngwent a Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan. Sefydlwyd y 
Bwrdd Partneriaeth Iechyd Meddwl ac Anabledd Dysgu i oruchwylio a chyfeirio 
datblygiad gwasanaethau iechyd meddwl, anableddau dysgu ac arbenigol ar 
draws Gwent. Mae strategaethau wedi'u datblygu ar gyfer gwasanaethau iechyd 
meddwl ac oedolion ag anableddau dysgu mewn ymgynghoriad gyda defnyddwyr 
gwasanaeth, eu teuluoedd a'u staff. Maent yn amlinellu cyfeiriad ar gyfer 
gwasanaethau yn y dyfodol, gan roi pwyslais ar wasanaethau integredig sy'n 
canolbwyntio ar yr unigolyn ac sy'n hyrwyddo annibyniaeth a chynhwysiant. 
 
Plant 
 
Mae'r cyngor yn adnabod lefel yr angen a'r tueddiadau o fewn amddiffyn plant, 
cam-drin domestig, anableddau dysgu a materion iechyd meddwl o fewn y sir a'r 
effaith y gallai pwysau economaidd ei chael ar deuluoedd. Mae Cynllun Integredig 
Sengl Cyngor Sir Fynwy yn cynnwys canlyniad dymunol mewn perthynas â 
chefnogi teuluoedd: “Rydym eisiau i holl deuluoedd Sir Fynwy elwa o 
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amgylcheddau cadarnhaol er mwyn meithrin eu plant i dyfu, i ddatblygu ac i 
ffynnu." 
 
Mae'r cyngor wedi bwrw ymlaen â gwaith i ad-drefnu gofal cymdeithasol a 
gwasanaethau cymorth plant er mwyn gallu bodloni anghenion. Agwedd bwysig ar 
y gwaith hwn oedd datblygu ac adeiladu ymhellach ar fentrau ym maes gwaith 
ataliol ac ymyriad cynnar. Yn benodol, mae'r cyngor wedi sefydlu canolfannau 
amlasiantaeth, yn canolbwyntio ar y pedair ysgol gyfun yn y sir. Mae cynlluniau ar 
y gweill i ddatblygu canolfan ychwanegol yng Nghanolfan Acorns yn y Fenni ar 
gyfer y rhai rhwng 0 a 4 oed.  Yn y canolfannau hyn y bydd y mentrau Fframwaith 
Asesu'r Teulu ar y Cyd a Thîm o Amgylch y Teulu yn cael eu cyflwyno. Yr 
egwyddor sy'n sail i'r trefniadau hyn yw partneriaid lleol yn cydweithio i gefnogi 
teuluoedd fel rhan o'r agenda Teuluoedd yn Gyntaf.     
 
Mae gwasanaethau i blant yr awdurdod lleol wedi cael ei ailstrwythuro ac 
ailgynlluniwyd y broses ar gyfer derbyn cysylltiadau cychwynnol ac atgyfeiriadau, 
yn ogystal â datblygu polisi trosglwyddo newydd. Mae'r trefniadau ar gyfer diogelu 
plant wedi'u cyfnerthu trwy ddatblygu Uned Ddiogelu a Sicrhau Ansawdd.  Ym mis 
Hydref 2012, cymerodd y gwasanaethau i blant gyfrifoldeb dros gydlynu materion 
diogelu o fewn addysg. Mae'r pennaeth gwasanaethau i blant yn hysbysu bod staff 
gofal cymdeithasol, iechyd ac addysg yn gysylltiedig â'r gwaith hwn, a cheisiwyd 
barn plant, pobl ifanc a'u teuluoedd.  
 
Mae plant a'u teuluoedd yn elwa o waith cydweithredol y cyngor gyda phartneriaid 
statudol ac awdurdodau lleol cyfagos. Mae Gwasanaeth Mabwysiadu De-ddwyrain 
Cymru yn darparu gwasanaeth mabwysiadu i Sir Fynwy, Torfaen a Blaenau 
Gwent.  Mae'r cyngor wedi bod yn weithredol wrth ddatblygu Bwrdd Diogelu Plant 
De-ddwyrain Cymru; mae cyfarwyddwr gwasanaethau cymdeithasol Cyngor Sir 
Fynwy yn gweithredu fel cadeirydd y bartneriaeth.   
 
Meysydd o gynnydd 
 
• Mae pobl sy'n derbyn gwasanaethau a'u gofalwyr wedi bod yn gysylltiedig â 

datblygu strategaethau ar gyfer cyflwyno'r gwasanaeth yn y dyfodol.  
• Datblygu Bwrdd Diogelu Plant De-ddwyrain Cymru. 
• Newid pwyslais gwasanaethau i oedolion a phlant tuag at waith ataliol ac 

ymyriadau cynnar. 
 
Cael gafael ar gymorth: 
 
Mae Cyngor Sir Fynwy yn sicrhau bod gwybodaeth a chyngor ar gael trwy ystod o 
gyfryngau, e.e. trwy wefan y cyngor ei hun neu wefannau testun, taflenni, You 
Tube, Twitter a Facebook.  Mae gan ofalwyr maeth yn Sir Fynwy lwyfan cyfryngau 
cymdeithasol o'r enw Yammer sy'n caniatáu iddynt rwydweithio'n breifat fel grŵp, 
er mwyn rhannu cyngor a barn am eu gwaith, cynnig sylwadau am bolisïau a 
chysylltu â staff gofal cymdeithasol. Mae gwefan y cyngor yn cael ei ddatblygu 
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ymhellach er mwyn ei gwneud yn haws cael gafael ar wybodaeth. Mae arweiniad 
ar gyfer gofalwyr yn cynnig cyngor a gwybodaeth ymarferol cynhwysfawr i ofalwyr 
yn y sir. 
 
Oedolion 
 
Mae'r cyngor yn gweithredu meini prawf cymhwysedd ar lefel anghenion 
argyfyngus, sylweddol a chymedrol sy'n cyd-fynd â'i bwyslais ar waith ataliol ac 
ymyriad cynnar. O fewn gwasanaethau i oedolion, mae'r cyngor wedi newid sut y 
mae'n derbyn cysylltiadau cychwynnol ac yn ymdrin â hwy. Enw'r trefniant newydd 
hwn yw Finding Individual Solutions Here (FISH) ac mae'n golygu bod staff 
cymwys yn ymdrin â chysylltiadau cychwynnol. Anogir staff yn FISH i gael sgyrsiau 
"gwrando i ddeall" gyda defnyddwyr gwasanaeth sy'n eu galluogi i wneud 
penderfyniadau proffesiynol cynnar er mwyn i bobl gael eu hatgyfeirio’n briodol neu 
er mwyn i atebion gael eu hwyluso ymlaen llaw.  Mae'r pennaeth gwasanaethau i 
oedolion yn hysbysu bod canran y defnyddwyr gwasanaeth newydd sy'n dweud ei 
bod hi'n anodd cysylltu â'r awdurdod wedi gostwng yn sylweddol.   
 
Mae pobl yn elwa o'r tîm integredig i oedolion sydd bellach yn cynnwys 
gwasanaethau nyrsio cyflyrau hirdymor a chymunedol. Mae'r timau hyn yn 
cyflwyno gwasanaethau eiddilwch ac ail-alluogi a dywed y pennaeth 
gwasanaethau i oedolion mai dwy i bedair awr yw’r amser ymateb trwy'r 
gwasanaeth eiddilwch. Hefyd, mae nifer  y bobl sy'n profi oedi wrth eu trosglwyddo 
o'r ysbyty wedi gostwng ymhellach yn 2012/13. 
 
Mae strategaeth gofalwyr Cyngor Sir Fynwy wedi'i datblygu i eistedd ochr yn ochr 
â'r strategaeth gwybodaeth ac ymgynghori a ddatblygwyd gan Fwrdd Iechyd 
Aneurin Bevan. Roedd gofalwyr yn gysylltiedig â datblygu'r themâu o fewn y 
strategaeth sy'n ceisio cefnogi gofalwyr i barhau i ofalu, rhoi'r gorau i ofalu os mai 
hynny sydd orau iddynt a'u cefnogi pan ddaw eu swyddogaeth ofalu i ben. O fewn 
y Strategaeth Gofalwyr, nodir bod 600 o ofalwyr wedi cofrestru ar gronfa ddata'r 
sir. Serch hynny, noda gwybodaeth o ffynonellau eraill, e.e. cyfrifiad 2001 ac 
arolwg iechyd Cymru, fod nifer y gofalwyr yn Sir Fynwy yn sylweddol uwch. Mae'r 
cyngor wedi datblygu gwasanaethau trwy'r prosiect gofalwyr i adnabod a chefnogi 
gofalwyr, e.e. mae'r gweithiwr cymorth a gwybodaeth i ofalwyr yn cynnal 
cymorthfeydd rheolaidd mewn meddygfeydd teulu ac ysbytai. O ystyried y pwyslais 
ar ofalwyr yn y Bil Gofal Cymdeithasol a Llesiant (Cymru), bydd yn bwysig parhau i 
ddatblygu gwaith i ddeall nodweddion ac anghenion y gofalwyr hyn i gyfrannu at y 
broses o gynllunio ar gyfer gwasanaethau ataliol ac ymyriad cynnar ar gyfer y grŵp 
hwn.  
 
Plant 
 
Yn sgil ailstrwythuro ac ailgynllunio gwasanaethau i blant, mae cysylltiadau 
cychwynnol bellach yn cael eu derbyn gan staff gofal cymdeithasol cymwys a all 
gynnig cyngor, cyfeirio a gwneud penderfyniadau proffesiynol yn ymwneud ag 
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atgyfeirio i gael asesiad pellach. Dengys data perfformiad fod nifer yr atgyfeiriadau 
wedi disgyn yn sylweddol o 728 yn 2011/12 i 425 yn 2012/13.  Mae prydlondeb 
penderfyniadau ar atgyfeiriadau wedi aros yn sefydlog ac, yn yr enghreifftiau hynny 
ble mae'r asesiad cychwynnol yn cymryd mwy na saith niwrnod, mae nifer y 
diwrnodau y mae'n eu cymryd i gwblhau'r asesiadau hynny wedi gostwng yn 
sylweddol. Hefyd, mae'r gyfradd ail-atgyfeirio hefyd wedi gostwng, sy'n awgrymu 
efallai bod y prosesau ailgynllunio yn cael effaith gadarnhaol.   
 
Yn sgil adolygu'r prosesau asesu ac atgyfeirio, mae offeryn asesu newydd wedi'i 
ddatblygu sydd bellach yn cael ei ddefnyddio ar draws y gwasanaethau i blant.  
 
Hefyd, diwygiwyd y polisi trosglwyddo a dywed pennaeth y gwasanaethau i blant 
fod y broses o wneud penderfyniadau a llif y gwaith wedi gwella o ganlyniad i'r 
ffyrdd newydd o weithio.   
 
Mae uned Diogelu a Sicrhau Ansawdd wedi'i datblygu gyda swydd "Diogelu mewn 
Addysg" bwrpasol yn rhan o'r tîm. Dywed pennaeth y gwasanaethau i blant fod y 
tîm yn datblygu'r gwaith i weithredu offeryn archwilio a chynllun hyfforddi ar draws 
gwasanaethau i blant ac addysg. Rhaid gwerthuso effeithlonrwydd y trefniadau 
newydd hyn yn ystod y flwyddyn i ddod.  
 
Er bod nifer y plant ar y gofrestr amddiffyn plant wedi disgyn yn ystod 2012/13, 
mae nifer y plant sy'n derbyn gofal yn parhau'n uchel. Adroddir mai'r rheswm dros 
hyn yw llif gwaith cynyddol o'r gwasanaethau atgyfeirio a chymorth ac archwiliad 
diogelu ym mis Mai 2012. Nododd yr archwiliad fod angen gwella penderfyniadau 
mewn nifer o achosion ble y cafodd plant eu dwyn i'r system ofal ar ôl hynny.   
 
Meysydd o gynnydd 
 
• Mae pobl yn ei chael hi'n haws cysylltu â’r gwasanaethau i oedolion ac yn 

derbyn gwasanaethau amserol ac ymatebol trwy'r model Eiddilwch Gwent.  
• Mae uned diogelu a sicrhau ansawdd wedi'i datblygu i gydlynu a rhoi sicrwydd 

ar gyfer trefniadau amddiffyn plant, adolygu annibynnol a diogelu yn yr ardal.   
 
Y gwasanaethau a ddarparwyd: 
 
Oedolion 
 
Mae'r cyngor wedi defnyddio'r ymdriniaeth Meddwl trwy Systemau Vanguard wrth 
adolygu ac ailgynllunio sut y mae gwasanaethau yn cael eu cyflwyno. Mae 
prosesau a ffyrdd o weithio newydd wedi'u cynllunio ac, o ganlyniad, mae offeryn 
asesu newydd wedi'i ddatblygu o fewn gwasanaethau i oedolion sy'n ceisio symud 
oddi wrth fodel sy’n ymwneud â diffygion i un sy'n canolbwyntio ar gryfderau pobl 
a'r gefnogaeth y mae ei hangen arnynt i fyw eu bywydau eu hunain. Mae'r gwaith 
hwn yn cefnogi cyfeiriad y cyngor o ran cefnogi pobl i barhau'n annibynnol yn hwy. 
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Mae tri thîm gwasanaethau integredig, dau yn y Gogledd ac un yn y De, yn cynnig 
gwasanaethau integredig, gan gynnwys model Eiddilwch Gwent, sy’n canolbwyntio 
ar ymyriad cynnar a helpu pobl i barhau yn annibynnol. Mae’r ymdriniaeth hon yn 
gwella perfformiad, yn ôl y data, a bu gostyngiad yng nghyfradd y bobl sy'n derbyn 
cymorth parhaus yn y gymuned. Tra bod cyfradd y bobl sy'n cael eu cefnogi mewn 
cartrefi gofal wedi cynyddu ychydig, dyma'r gyfradd isaf yng Nghymru o hyd.   
 
Mae'r cyngor wedi chwarae rhan annatod yn y Prosiect Cysylltu Bywydau mewn 
partneriaeth gyda phum awdurdod lleol arall. Anela'r cynllun lleoli oedolion hwn at 
ddarparu lleoliadau bach, domestig i oedolion y mae arnynt angen gofal a 
chefnogaeth. Mae uwch swyddogion yn dweud bod gwaith da wedi’i wneud, gyda 
chronfa o 27 gofalwr wedi'i sefydlu dros dair blynedd, a bwriada'r cyngor ehangu ar 
y niferoedd hyn wrth symud ymlaen.   
 
Mae'r cyngor yn comisiynu ystod o wasanaethau gofal gan ddarparwyr annibynnol 
ar gyfer oedolion iau a hŷn. Mae'r rhain yn cynnwys gofal cartref a phreswyl. 
Datblygwyd fframwaith sicrhau ansawdd yn sgil ailstrwythuro ac adolygu'r tîm 
comisiynu gwasanaethau i oedolion, gan alluogi'r cyngor i fonitro ei gontractau 
gyda'r darparwyr hyn yn fwy effeithiol. Mae'r cyngor ei hun yn ddarparwr 
cofrestredig ar gyfer gwasanaethau cymorth unigol, gofal cartref a gwasanaethau 
preswyl i oedolion yn Sir Fynwy. Canfu arolygiadau AGGCC o'r gwasanaeth hwn 
fod rhai meysydd i'w gwella, ond bod pobl yn derbyn gofal o ansawdd da a bod yr 
adborth gan ddefnyddwyr gwasanaeth yn gadarnhaol. 
 
Mae'r cyngor yn darparu ystod o wasanaethau cymorth i bobl ag anableddau 
dysgu, e.e. Gwasanaethau Cymorth Unigol, Cymorth i Deuluoedd (Family Aide) a 
Llwybrau Cyflogaeth (Pathways Employment).  Mae llawer o'r gwasanaethau hyn 
yn cael eu cyflwyno o nifer o ganolfannau ledled y sir ac mae'r cyngor yn datblygu 
cynlluniau i beilota model ar gyfer gwasanaethau dydd i bobl ag anableddau dysgu 
sy'n canolbwyntio'n fwy ar gynhwysiant cymdeithasol a defnyddio asedau 
cymunedol. Caiff hyn ei ddatblygu ochr yn ochr â gwaith cydlynu ardal yn lleol ac 
mae'n cyd-fynd â’r blaenoriaethau a’r egwyddorion a amlinellir yn y strategaeth ar 
gyfer oedolion ag anableddau dysgu.  
 
Mae prosiect gofalwyr Sir Fynwy yn cynnig gwybodaeth a chyngor i ofalwyr ac yn 
eu cynorthwyo i gael gafael ar gefnogaeth.  Trwy'r prosiect hwn gall gofalwyr gael 
gafael ar hyfforddiant, asesiadau i ofalwyr a gwybodaeth, a chael eu cyfeirio at 
grwpiau cymorth i ofalwyr. Mae nifer o grwpiau cymorth i ofalwyr yn Sir Fynwy. 
Cynhaliodd AGGCC ymweliadau safle â Grŵp Gofalwyr Cymdeithas Alzheimer Sir 
Fynwy, Canolfan Mileniwm Llandogo a Singing for the Brain Canolfan Bridges, 
Mynwy. Yn ôl y gofalwyr y gwnaethom siarad â hwy yn ystod yr ymweliadau hyn, 
mae gweithwyr cymdeithasol ar gael iddynt ac roeddent wedi cael cynnig asesiad 
neu wedi derbyn un. Roeddynt hefyd yn hyderus, pe bai angen iddynt gysylltu â 
gweithiwr cymdeithasol neu geisio cyngor, y byddent yn gwybod sut i wneud hyn. 
Mae'r cyngor wedi gwella ei berfformiad o ran cynnal asesiadau a chyflwyno 
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gwasanaethau i ofalwyr. Roedd gwasanaethau seibiant ar gael i 75 o bobl yn ystod 
2012/13, sydd ychydig yn fwy nag yn 2011/12. 
 
Plant 
 
Mae gan y cyngor nifer o ardaloedd Dechrau'n Deg sy’n cynnig cymorth 
blynyddoedd cynnar wedi’i dargedu i deuluoedd gyda phlant dan bedair oed yn 
rhai o ardaloedd mwyaf difreintiedig Sir Fynwy. Mae'r Prosiect Acorn, a ariennir 
gan Deuluoedd yn Gyntaf, yn cynnig cyngor, arweiniad a chefnogaeth ychwanegol 
i deuluoedd difreintiedig yn Sir Fynwy.  
 
Mae'r mentrau Fframwaith Asesu'r Teulu ar y Cyd a Thîm o Amgylch y Teulu 
wedi'u sefydlu i alluogi plant a theuluoedd sydd ag angen cymorth ond nad ydynt 
yn bodloni trothwy gwasanaethau gofal cymdeithasol i gael cymorth ychwanegol. 
Bydd gwaith i ddatblygu ac ymwreiddio Fframwaith Asesu'r Teulu ar y Cyd a Thîm 
o Amgylch y Teulu ymhellach yn cynorthwyo i ddarparu asesiadau ac ymyriadau 
amlasiantaeth cynnar ac yn helpu i atal plant a theuluoedd rhag bod ag angen 
mewnbwn gofal cymdeithasol mwy ffurfiol. Bydd hyn yn bwysig o ran canlyniadau 
ar gyfer plant a theuluoedd, ac o ran rheoli'r galw mewn cyfnod o bwysau ariannol. 
Mae newydd ddechrau gweithredu’n llawn a bydd angen i'r cyngor sicrhau ei fod 
wedi sefydlu systemau cadarn i fesur canlyniadau'r mentrau hyn. Mae gan 
AGGCC ddiddordeb mewn archwilio effeithiolrwydd gwaith ataliol ac ymyriadau 
cynnar o fewn y gwasanaethau i blant ac, yn benodol, profiadau'r plant a'r 
teuluoedd hynny sy'n cysylltu â gwasanaethau i blant ond nad ydynt yn symud 
ymlaen at atgyfeiriad llawn. 
 
Canfu’r arolygiad o wasanaeth maethu'r cyngor fod peth gwelliant wedi bod ers yr 
arolygiad diwethaf gan gynnwys datblygu cyfarfodydd cymorth os yw lleoliad yn 
mynd trwy gyfnod o straen. Adnabu AGGCC nifer o feysydd y mae angen eu 
gwella ac mae'r awdurdod yn gweithio i roi sylw i'r rhain. Mae'r cyngor wedi cytuno 
ar bolisi lwfansau a thaliad am sgiliau gofalwyr maeth sy'n ceisio gwella sgiliau 
gofalwyr maeth. Mae'n ffurfio rhan o becyn cymorth a buddsoddiad y mae'r cyngor 
wedi ymrwymo iddo, gan ddarparu ar gyfer gofalwyr maeth yn unol â'i strategaeth 
leoli. Gallai'r fenter hon hefyd gynorthwyo'r cyngor i gynyddu nifer y gofalwyr maeth 
sydd â'r sgiliau a'r galluoedd i ddarparu cartrefi i'r rhai yn eu harddegau. Adrodda'r 
cyngor mai gyda theuluoedd maeth o fewn Sir Fynwy y mae 61% o’r lleoliadau 
maeth.    
 
Mae'r cyngor wedi cydweithio gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen a Chyngor 
Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent i ffurfio Gwasanaeth Mabwysiadu De-ddwyrain 
Cymru ar y cyd sy'n cael ei gynnal gan Flaenau Gwent.  Arolygodd AGGCC 
Wasanaeth Mabwysiadu De-ddwyrain Cymru ym mis Chwefror 2012 a chanfu fod 
gwaith da wedi'i wneud i ddwyn y gwasanaethau ynghyd a datblygu arferion 
gweithio cydlynol. Daeth yr arolygiad i'r casgliad fod Gwasanaeth Mabwysiadu 
cyfun De-ddwyrain Cymru wedi cyfuno profiad a sgiliau'r tri awdurdod i gynorthwyo 
i ddatblygu arfer gorau. Tynnwyd sylw at nifer o feysydd cadarnhaol, gan gynnwys 
cyflwyno gweithiwr cymorth penodedig ar gyfer rhieni biolegol a system cyfeillio ar 
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gyfer gweithwyr cymdeithasol gofal plant, sy'n hwyluso'r broses baru. Er bod 
meysydd wedi'u nodi y dylid eu datblygu ymhellach, ar y cyfan roedd y 
gwasanaeth yn ymwybodol o'r meysydd hyn ac roedd cynlluniau wedi'u sefydlu i 
roi sylw iddynt. 
 
Adrodda'r cyngor fod ganddo ystod o becynnau cymorth ar gael i blant ag 
anableddau sy'n cael eu cyflwyno trwy Weithredu dros Blant a'r rhaglen Teuluoedd 
yn Gyntaf. Mae'n dweud y cafwyd anawsterau wrth fodloni'r galw o fewn y tîm plant 
ag anableddau oherwydd materion adnoddau. Roedd AGGCC wedi nodi’n 
flaenorol bod angen gwella ymhellach ym maes deall y galw ar gyfer plant anabl 
ag anghenion cymhleth a datblygu cymorth priodol. Methodd y cyngor â bwrw 
ymlaen â hyn oherwydd materion adnoddau. Nododd pennaeth y gwasanaethau i 
blant fod angen datblygu'r gwaith hwn ac mae’n bwriadu ad-drefnu gwasanaethau i 
blant a phobl ifanc ag anableddau yn ystod 2013/14. 
 
Meysydd o gynnydd  
 
• Mae polisi lwfansau a thaliad am sgiliau gofalwyr maeth wedi'i ddatblygu a'i 

gytuno. 
• Penderfyniadau gwell o fewn gwasanaethau cymorth ac atgyfeirio. 
 
Meysydd i'w gwella  
 
• Deall proffil y galw ar gyfer plant anabl ag anghenion cymhleth a datblygu 

cymorth priodol.  
 
Yr effaith ar fywydau pobl: 
 
Mae newid sylweddol wedi'i weithredu o fewn gwasanaethau i oedolion a phlant a 
hynny o ran datblygu gwasanaethau integredig ac ailgynllunio prosesau allweddol, 
e.e. asesiadau. Mae’n hanfodol monitro a chasglu gwybodaeth am ganlyniadau'r 
gwasanaethau hyn i sicrhau bod ansawdd bywyd pobl yn cael ei gyfoethogi a bod 
y cyngor yn cyflawni ei flaenoriaethau. Adrodda'r cyngor fod angen gwneud rhagor 
o waith i ddatblygu systemau sicrhau ansawdd a rheoli perfformiad er mwyn 
gwneud yn siŵr bod y gwasanaethau a gyflwynir yn effeithiol. Mae angen rhoi sylw 
i’r maes hwn. 
 
Oedolion 
 
Ymddengys bod pwyslais y cyngor ar ail-alluogi a hyrwyddo annibyniaeth yn cael 
effaith, gyda mwy o bobl yn cael eu galluogi i barhau'n annibynnol.  Hefyd, mae llai 
o bobl yn profi oedi wrth drosglwyddo gofal ac adrodda'r cyngor fod 57% o bobl yn 
gwbl annibynnol ar ôl gwasanaethau ail-alluogi yn 2012/13. Er bod ychydig yn llai o 
bobl yn defnyddio taliadau uniongyrchol, adrodda'r cyngor fod 172 o bobl yn 
derbyn y taliadau hyn gan roi mwy o ddewis a rheolaeth iddynt yn y gwasanaethau 
sy'n cael eu darparu iddynt. 

11 



   

Mae trefniadau ar gyfer amddiffyn oedolion agored i niwed wedi'u cryfhau yn ystod 
2012/13, gydag uwch swyddogion ychwanegol ar gael i reoli prosesau Amddiffyn 
Oedolion Agored i Niwed.  Mae ffigurau perfformiad yn dangos gwelliant yng 
nghanran yr atgyfeiriadau amddiffyn oedolion ble mae'r risg wedi'i reoli. Mae 
AGGCC wedi nodi cysylltiadau da rhwng Amddiffyn Oedolion Agored i Niwed a 
phrosesau tynnu sylw at bryderon ac ymgysylltwyd yn briodol â phartneriaid. 
 
Mae arweiniad cenedlaethol yn argymell y dylai oedolion sy'n derbyn gwasanaeth 
am fwy na 12 mis gael adolygiad i sicrhau bod eu hanghenion yn dal i gael eu 
bodloni. Mae perfformiad y cyngor o’i gymharu â’r mesur hwn wedi dirywio'n gyson 
yn ystod y tair blynedd ddiwethaf ac mae bellach ar 54.4%, yr isaf yng Nghymru.  
Adrodda'r cyngor mai cyfuniad o broblemau’n ymwneud â chofnodi ac ethos 
newydd yn y ffordd y mae'n gweithio gyda defnyddwyr gwasanaeth yw'r rheswm 
dros hyn. Bydd angen i'r cyngor ei sicrhau ei hun bod y gwasanaethau sy'n cael eu 
cyflwyno yn parhau i fodloni anghenion y bobl sy'n eu derbyn.    
 
Plant 
 
Yn sgil cynnydd sylweddol yn 2011/12, mae niferoedd y plant sy'n derbyn gofal yn 
parhau yn uchel ar 102. Gostyngodd nifer y plant mewn angen yn sylweddol o 486 
i 340 ar ôl cyflwyno polisi trosglwyddo diwygiedig. Mae'r perfformiad mewn 
perthynas â phlant sy'n derbyn gofal a phlant mewn angen yn gymysg. Cynhelir 
adolygiadau plant sy'n derbyn gofal ym mhob achos. Serch hynny, dirywiodd 
perfformiad ar ymweliadau statudol â phlant sy'n derbyn gofal eleni ac mae ymhell 
islaw awdurdodau lleol eraill. Methodd y cyngor â chyflwyno adolygiadau o 
gynlluniau plant mewn angen o fewn yr amserlenni gofynnol, a'r perfformiad ar 
gyfer y mesur hwn yw'r isaf yng Nghymru ar 19.5%.  Adrodda mai'r rheswm dros 
hyn yw pwysau’n deillio o'r nifer uchel o blant sy'n derbyn gofal, a llwythi achos 
uchel cyn i'r gwasanaethau i blant gael eu hailstrwythuro. Bydd AGGCC yn 
dymuno monitro’r hyn a gyflawnir o ran adolygu cynlluniau gofal, a thrafod hynny 
gyda swyddogion yn ystod y flwyddyn. 
 
Mae’n hanfodol gweithio mewn partneriaeth er mwyn sicrhau bod gwasanaethau 
effeithiol yn cael eu cyflwyno ar draws sbectrwm gwasanaethau i blant, e.e. plant a 
phobl ifanc ag anghenion iechyd meddwl neu ddysgu, a phlant ag anableddau. 
Mae’r ffaith y cyflwynwyd y Fframwaith Asesu'r Teulu ar y Cyd a Thîm o Amgylch y 
Teulu yn rhoi tystiolaeth y darperir ymyriadau cynnar ar y cyd â phartneriaid lleol 
gan gynnwys iechyd ac addysg. Serch hynny, adrodda'r cyngor fod yr aildrefnu o 
fewn Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan a phwysau ariannol cynyddol, ar brydiau, wedi 
tarfu ar drefniadau gweithio amlbroffesiwn gan arwain at lai o wasanaethau a rhai 
anghyson i blant a phobl ifanc. Bydd angen i'r cyngor a'i bartneriaid drafod sut y 
gellir rhoi sylw i'r materion hyn. 
 
Mae'r uned Diogelu a Sicrhau Ansawdd newydd yn dwyn ynghyd y 
swyddogaethau amddiffyn plant, adolygu annibynnol a diogelu o fewn addysg. 
Mae gan y tîm hwn hefyd swyddogaeth gref o ran archwilio a sicrhau ansawdd. 
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Mae ffigurau perfformiad ar gyfer amseroldeb cynadleddau amddiffyn plant 
cychwynnol a chyfarfodydd grŵp craidd wedi disgyn ac maent islaw cyfartaledd 
Cymru. Hefyd, mae perfformiad o ran cynnal adolygiadau amddiffyn plant o fewn yr 
amserlenni wedi gostwng. Mae'r cyngor unwaith eto yn hysbysu bod hyn o 
ganlyniad i gyfuniad o broblemau’n ymwneud â chofnodi a phwysau o ran 
adnoddau yn y maes hwn cyn ailstrwythuro gwasanaethau i blant ar adeg pan 
oedd niferoedd cynyddol o blant yn derbyn gofal. Bydd angen i'r cyngor ei sicrhau 
ei hun bod yr agweddau pwysig hyn ar wasanaethau amddiffyn plant yn cael eu 
cyflwyno'n effeithiol.  
 
Mae'r canlyniadau addysgiadol ar gyfer plant a phobl ifanc sy'n derbyn gofal wedi 
gwella bob blwyddyn yn ystod y tair blynedd ddiwethaf. Mae plant sy'n derbyn 
gofal wedi colli llai o ddyddiau oherwydd gwaharddiadau cyfnod penodol ac mae 
plant 16 oed sy'n derbyn gofal yn cyflawni sgorau pwyntiau cymwysterau uwch.  
Serch hynny, dim ond dau o'r wyth o bobl ifanc a oedd yn derbyn gofal yn flaenorol 
ac y mae'r awdurdod mewn cysylltiad â hwy sydd mewn addysg llawn amser, 
hyfforddiant neu gyflogaeth yn 19 oed. Mae'r cyngor wedi nodi bod angen gwella 
nifer ac ansawdd Cynlluniau Addysg Personol ar gyfer plant sy'n derbyn gofal. 
 
Meysydd o gynnydd 
 
• Mae canlyniadau addysgiadol plant sy'n derbyn gofal wedi gwella.  
• Mae llai o bobl yn profi oedi wrth drosglwyddo gofal.  
• Mae gwasanaethau ailalluogi yn galluogi pobl i barhau'n annibynnol.  

 
Meysydd i'w gwella  
 
• Mae angen datblygu’r gwaith a wneir i fesur canlyniadau, er mwyn gwneud yn 

siŵr bod y cyngor yn gallu ei sicrhau ei hun bod ei wasanaethau yn cyflawni ac 
yn gwella canlyniadau i’r bobl sy'n derbyn gwasanaethau.   

• Prydlondeb cynadleddau amddiffyn plant cychwynnol a chyfarfodydd grŵp 
craidd, ac adolygiadau amddiffyn plant.  

• Cwblhau adolygiadau o gynlluniau gofal oedolion. 
• Cwblhau adolygiadau plant mewn angen yn unol â'r amserlen statudol. 
• Cwblhau ymweliadau statudol â phlant sy'n derbyn gofal yn unol â rheoliadau.  
 
GALLU 
 
Darparu Gwasanaethau Cymdeithasol: 
 
Noda Adroddiad Gwella blynyddol Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer 2013 fod gan 
y cyngor hanes da o gynllunio ariannol ac ymdopi gyda llai o arian ac mae ei  
barodrwydd i arloesi a herio ffyrdd traddodiadol o weithio yn ei gynorthwyo i 
foderneiddio'r ffordd y mae'n gweithio. Adrodda'r cyfarwyddwr fod y cyngor wedi 
cefnogi gwasanaethau cymdeithasol gyda diffyg o £869,000 ar ddiwedd y flwyddyn 
a bod gwerth £1 miliwn o adnoddau ychwanegol wedi'u defnyddio o gronfa wrth 
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gefn y cyngor ar gyfer 2012/13.  Mae'r cyngor wedi dangos dealltwriaeth glir o'r 
pwysau cyllidol y mae'n ei wynebu ac ymrwymiad i weithio gyda'i ddinasyddion i 
ddatblygu ffyrdd newydd o "newid arferion, newid bywydau". Serch hynny, bydd 
galw cynyddol i gefnogi poblogaeth sy'n heneiddio a phlant sy'n derbyn gofal yn 
parhau i roi pwysau ar gyllidebau. 
 
Mae'r adran wedi ymgymryd ag ailstrwythuro sylweddol o fewn gwasanaethau i 
oedolion a phlant yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, ac mae hyn wedi arwain at 
swyddi gweigion ar brydau a diffyg adnoddau i gyflawni popeth yr oedd yn anelu 
dymuno’i gyflawni. Mae newidiadau i brosesau asesu a ffyrdd o weithio o fewn y 
gwasanaethau i blant ac, yn benodol, o fewn timau atgyfeirio ac asesu wedi arwain 
at benderfyniadau mwy effeithiol sydd wedi gostwng llwythi gwaith i lefel sy'n haws 
eu rheoli.  Serch hynny, crëwyd pwysau yn y maes hwn yn sgil niferoedd cynyddol 
o blant sy'n derbyn gofal ac achosion llys. Fe wnaeth y cyngor gefnogi'r tîm gyda 
staff dros dro ychwanegol a thrwy recriwtio mwy o staff i'r tîm hwn. Adrodda 
pennaeth y gwasanaethau i blant y ceir cynnydd cyffredinol yn y lefelau staffio o 
fewn y gwasanaethau i blant. 
 
Mae'r cyngor yn cydnabod pwysigrwydd datblygu a chefnogi staff, a dyma un o 
flaenoriaethau allweddol yr adran fel yr amlinellir yn adroddiad y cyfarwyddwr. Ym 
mis Ionawr 2013, cymeradwyodd y cyngor strwythur tîm hyfforddi a datblygu 
newydd, ac mae'r cyngor wedi sefydlu cynllun partneriaeth er mwyn datblygu’r 
gweithlu gofal cymdeithasol ar gyfer 2013/14. Mae hwn yn amlinellu 
blaenoriaethau a chyfleoedd hyfforddi a datblygu ar gyfer y flwyddyn i ddod. Mae 
uwch swyddogion yn cydnabod y ceir anawsterau wrth recriwtio rheolwyr llinell 
gyntaf a dywedant y caiff gwaith ei ddatblygu yn ystod y flwyddyn i ddod i adolygu'r 
model recriwtio a gwella’r broses o gynllunio ar gyfer olyniaeth.   
 
Mae'r cyngor yn parhau i ddatblygu rhaglen newid uchelgeisiol a hynny o fewn tîm 
gofal cymdeithasol yr awdurdod ac yn ei waith i ddatblygu gwasanaethau 
integredig gydag awdurdodau cyfagos a phartneriaid. O ganlyniad, bydd yn 
ymwneud â chyflwyno nifer o strategaethau y cyfeirir atynt yn y gwerthusiad hwn, a 
bydd angen iddo’i fodloni ei hun y gall reoli’r gwaith o gynllunio a gweithredu'r 
strategaethau hyn wrth gyflawni ei ymrwymiadau parhaus ym maes gwasanaethau 
i blant ac oedolion o fewn yr adnoddau sydd ar gael iddo. 
 
Meysydd o gynnydd  
 
• Mwy o adnoddau o fewn gwasanaethau i blant.  
 
Meysydd i'w gwella 
 
• Sicrhau bod modd cyflwyno rhaglenni newid yn ogystal â chyflawni 

ymrwymiadau parhaus o ran darparu gwasanaeth.  
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Darparu cyfeiriad: 
 
Mae gan y gwasanaethau cymdeithasol broffil corfforaethol cryf ac un o dair 
blaenoriaeth gorfforaethol allweddol y cyngor yw diogelu pobl agored i niwed. Ceir 
cefnogaeth gref gan aelodau etholedig, gyda lefelau sylweddol o ryngweithio 
anffurfiol a ffurfiol gyda deiliaid portffolio perthnasol yn y cyngor. Mae’r gwaith 
craffu wedi'i ddatblygu i adlewyrchu’r agenda plant a phobl ifanc a'r agenda 
oedolion. Mae'r cyfarwyddwr gwasanaethau cymdeithasol a'r penaethiaid 
gwasanaeth perthnasol yn cydweithio'n effeithiol â’r pwyllgorau hyn ac yn mynychu 
eu cyfarfodydd. 
 
Ceir arweinyddiaeth gref gan y prif swyddog gweithredol, cyfarwyddwr 
gwasanaethau cymdeithasol a phenaethiaid y gwasanaethau plant ac oedolion. 
Maent wedi dangos ymrwymiad i ddatblygu ac ail-lunio gwasanaethau gofal 
cymdeithasol i sicrhau eu bod yn gynaliadwy i'r dyfodol ac yn bodloni anghenion 
pobl Sir Fynwy. Maent wedi dilyn rhaglen foderneiddio uchelgeisiol gan 
ddefnyddio'r ymdriniaeth meddwl trwy systemau Vanguard, gan ailstrwythuro’r 
gwasanaethau i oedolion ac i blant yn unol â hynny. Ceir ffocws ar waith ataliol, 
ymyriadau cynnar, grymuso a  chydweithio. Mae'r awdurdod yn chwarae rhan 
weithredol yn yr agenda gydweithredol ranbarthol ar draws Gwent ac wrth 
ddatblygu gwasanaethau integredig gweithredol gydag asiantaethau partner megis 
Prosiect Eiddilwch Gwent a Gwasanaeth Mabwysiadu De-ddwyrain Cymru. 
 
Canfu adolygiad AGGCC o swyddogaeth statudol y cyfarwyddwr gwasanaethau 
cymdeithasol fod y cyngor wedi sefydlu systemau a nodweddion sefydliadol i 
gefnogi'r cyfarwyddwr statudol gwasanaethau cymdeithasol i gyflawni'i 
swyddogaeth. Cafwyd dealltwriaeth glir o arwyddocâd swyddogaeth y cyfarwyddwr 
statudol ar draws y sefydliad ac ymysg aelodau a phartneriaid. Ystyriwyd bod gan 
y cyfarwyddwr gwasanaethau cymdeithasol y statws i ddarparu arweinyddiaeth 
strategol a hyrwyddo newid, partneriaeth a moderneiddio parhaus ar lefel 
awdurdod lleol a ledled Gwent.  
 
Un o dair blaenoriaeth gorfforaethol allweddol yr awdurdod yw pobl agored i niwed 
ac mae hyn, ynghyd â'r risgiau cydnabyddedig sy'n gysylltiedig â chyflwyno 
gwasanaethau cymdeithasol, wedi sicrhau bod gan y gwasanaethau cymdeithasol 
broffil corfforaethol cryf. Gwelwyd bod cysylltedd tair blaenoriaeth allweddol yr 
awdurdod yn hyrwyddo ymdriniaeth gorfforaethol ac ethos cyffredin a oedd yn 
cefnogi atebolrwydd y cyfarwyddwr gwasanaethau cymdeithasol. 
 
Yn adolygiad blynyddol 2011/2012, nododd AGGCC fod swyddogaeth rhianta 
corfforaethol yn faes ag angen sylw pellach. Adrodda'r cyngor fod y strategaeth 
rhianta corfforaethol yn cael ei chwblhau a bod grŵp rhianta corfforaethol wedi'i 
sefydlu er mis Hydref 2012.  
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Meysydd o gynnydd:  
 
• Proffil corfforaethol cryf wedi'i gyfuno â chefnogaeth gan aelodau etholedig.  
• Tîm rheoli cryf a sefydlog.   
 
Meysydd i'w datblygu ymhellach:  
 
• Cwblhau a gweithredu'r strategaeth rhianta corfforaethol.  
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