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

 

Crynodeb 
 
Mae’r cyngor wedi rhoi ar waith newidiadau i strwythur arweinyddiaeth y 
gwasanaethau cymdeithasol a oedd yn cynnwys dirwyn i ben yr elfen yn swydd 
y cyfarwyddwr o fod yn arweinydd ardal ar ran Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan.  
Mae hyn wedi galluogi’r cyfarwyddwr i gryfhau’r pwyslais ar ddarparu 
gwasanaethau cymdeithasol, a chynnal partneriaeth waith gref ag iechyd trwy 
swydd integredig pennaeth y gwasanaethau i oedolion.  
 
Mae’r cyfarwyddwr wedi adrodd bod hon wedi bod yn flwyddyn o atgyfnerthu ac 
mai cyfyngedig fu’r cynnydd o ran gwella gwasanaethau a datblygu mentrau 
newydd oherwydd cyfyngu parhaus ar y gyllideb.  Mae’r cyngor yn wynebu her 
sylweddol wrth symud gwasanaethau ymlaen yn ddigon cyflym i fodloni 
anghenion yn y dyfodol mewn hinsawdd o fuddsoddi hynod gyfyngedig.  
 
Mae gan y cyngor hanes o waith partneriaeth da â phartneriaid mewnol ac 
allanol.  Mae ganddo drefniadau cydweithio cryf ag awdurdodau cyfagos ac 
mae’n parhau i archwilio cyfleoedd i weithio mewn partneriaeth pan fo hynny’n 
gallu darparu gwasanaethau gwell. Mae datblygu strwythurau rhanbarthol hefyd 
yn mynd rhagddo’n unol â chyfarwyddyd polisi Llywodraeth Cymru.  
 
Mae’r cyfarwyddwr wedi tynnu sylw at yr effaith a gafodd newid safle ac adleoli 
timau ar rai agweddau ar ddarpariaeth gwasanaethau yn ystod y flwyddyn. 
Roedd heriau ynghlwm â’r newidiadau angenrheidiol, ond roedd cyfleoedd 
hefyd i roi arferion gweithio mwy hyblyg a modern ar waith. 
 
Llwyddwyd i sefydlu uned gomisiynu arbenigol yn y gwasanaethau 
cymdeithasol yn ystod y flwyddyn ac adroddir bod hyn eisoes yn cael effaith 
gadarnhaol ar gynllunio strategol a sicrhau ansawdd.  Bydd diddordeb gan 
AGGCC mewn mynd ar drywydd y gwerthusiad cynnar hwn yn ystod y flwyddyn 
sydd i ddod.  
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Oedolion 
 
Mae’r cyngor wedi darparu tystiolaeth ei fod yn adolygu’r strategaethau 
presennol ac yn ystyried darpariaeth gwasanaethau yn y dyfodol er mwyn 
bodloni’r hyn a ragwelir o ran anghenion y boblogaeth. Mae wedi cydnabod yr 
angen i ailfodelu rhai gwasanaethau a gwella ansawdd gwasanaethau eraill 
sydd wedi eu sefydlu.  Mae perfformiad gwell yn yr adolygiad blynyddol o 
oedolion sy’n derbyn gwasanaethau wedi cynorthwyo’r gwaith hwn, ynghyd â 
phwyslais cryfach ar gomisiynu a monitro contractau.  Mae’r cyngor wedi 
gweithio mewn partneriaeth ag awdurdodau cyfagos hefyd ar fenter i wella 
ansawdd y gofal a ddarperir mewn cartrefi gofal, gyda phwyslais penodol ar 
faeth.  
 
Mae trefniadau gweithio gwell a mwy o ddealltwriaeth wedi bod rhwng 
partneriaid tai a’r gwasanaethau cymdeithasol er mwyn datblygu mentrau tai â 
chymorth. Dylai hyn gefnogi canlyniadau dymunol y cyngor i annog a galluogi 
mwy o bobl i fyw’n annibynnol yn y gymuned. 
 
Mae adroddiad y cyfarwyddwr yn nodi bod y cyngor yn mynd ati’n gadarnhaol 
ac yn ddifrifol i ymgynghori â phobl yn Nhorfaen ac mae’n ymateb i unrhyw 
adborth a geir. 
 
Plant  
 
Newidiwyd strwythur y timau sy’n darparu gwasanaethau i blant a theuluoedd 
yn ystod y flwyddyn, a symudwyd staff o hen adeilad Neuadd y Sir. Mae 
pennaeth y gwasanaeth yn nodi bod y gwaith angenrheidiol o wasgaru’r timau 
wedi digwydd ochr yn ochr â’r ailstrwythuro hwn a bod pethau wedi mynd yn 
dda ar y cyfan. Roedd effaith sylweddol ar wasanaethau gwaith cymdeithasol i 
blant anabl a’u teuluoedd, a hynny oherwydd i’r tîm symud i’w safle newydd yng 
nghanolfan Serennu yng Nghasnewydd. 
 
Cyfyngedig fu’r cyfleoedd i ddatblygu’r agenda ymyrryd yn gynnar sy’n hanfodol 
er mwyn cyflawni’r symudiad pwysig tuag at gymorth i deuluoedd a gwaith atal.  
Er bod y strwythurau i sicrhau ymyrraeth gynnar yn dechrau ymwreiddio, 
arweiniodd penderfyniad i symud adnoddau i’r gwasanaethau addysg at 
ddirwyn y prosiect Galluogi Teuluoedd i ben.  Yn amlwg, mae gan y cyngor 
benderfyniadau anodd i’w gwneud er mwyn cyflawni blaenoriaethau 
uniongyrchol a sicrhau ar yr un pryd fod digon o fuddsoddi i ddatblygu 
gwasanaethau cymdeithasol ar gyfer y dyfodol. 
 
Mae’r cyngor unwaith eto’n rheoli nifer uchel o blant sy’n derbyn gofal yn y 
fwrdeistref, ac mae wedi bod yn adolygu arferion a thueddiadau er mwyn deall y 
rhesymau am hyn. Mae uwch swyddogion yn glir nad yw’r cyngor yn derbyn 
plant i’w ofal yn ddiangen ac maent o’r farn bod arfer yn y rheng flaen yn 
bwyllog ac yn briodol.  Mae’n bosibl y bydd y cyngor yn dymuno meddwl am yr 
angen a’r cyfle i fuddsoddi yn y tymor byr mewn modelau newydd o 
wasanaethau cymorth i ddylanwadu ar y tueddiad hwn ac o bosibl ei wyrdroi.  
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Canfu gwaith maes a gynhaliwyd gyda’r gwasanaethau cymdeithasol fel rhan o 
adolygiad thematig AGGCC o wasanaethau i blant mewn angen a phlant sy’n 
derbyn gofal dystiolaeth a oedd yn dangos bod arferion gwaith da ac 
ymrwymiad cryf gan weithwyr cymdeithasol a oedd yn gweithio dan bwysau 
sylweddol i ddatblygu gwasanaethau bryd hynny.  
 
Mae adroddiad y cyfarwyddwr yn nodi’r heriau y mae’r adran wedi eu hwynebu 
yn ystod y flwyddyn a’r cynnydd a wnaethpwyd o’i gymharu â’r canlyniadau a 
gynlluniwyd.  Mae’n gosod yr agenda ar gyfer darparu gwasanaethau a 
gweithio mewn partneriaeth yn y dyfodol, yn ogystal â chanlyniadau i’w cyflawni 
yn ystod y flwyddyn sydd i ddod, yng nghyd-destun cyfyngiadau ariannol sy’n 
tynhau.  Yn ategu’r adroddiad hwn mae adroddiadau trosolwg gan benaethiaid 
y gwasanaethau sy’n rhoi gwybodaeth fwy manwl am berfformiad pob sector 
gwasanaeth. 
 
Mae AGGCC wedi nodi’r risgiau posibl canlynol: 
 
• Pwysau difrifol ar y gyllideb ynghyd â galw a disgwyliadau cynyddol i gynnal 

a darparu gwasanaethau. 
• Diffyg buddsoddi ac adnoddau i ddarparu cynlluniau ar gyfer gwasanaethau 

cymdeithasol cynaliadwy yn y dyfodol.  
• Gweithredu strwythurau mabwysiadu rhanbarthol a chenedlaethol newydd o 

fewn y cyfyngiadau presennol ar y gyllideb. 
• Trefniadau rheoli a llywodraethu o ran y gwasanaeth anabledd plant ar y cyd 

â Chasnewydd. 
 
Ymateb i feysydd datblygu’r llynedd 
 
Gwnaeth y cyngor rywfaint o gynnydd mewn meysydd i’w datblygu, o fewn y 
cyfyngiadau sydd wedi eu mynegi’n eglur yn adroddiad blynyddol y 
cyfarwyddwr. Mae’r adroddiad yn agored ac yn dryloyw mewn meysydd lle nad 
yw targedau a blaenoriaethau cynnydd wedi eu cyflawni. 
 
Mae ymdrechion wedi eu gwneud i wella perfformiad o ran cynnal adolygiadau 
blynyddol o oedolion sy’n derbyn gwasanaethau gofal cymdeithasol.  Mae hyn 
yn bwysig er mwyn sicrhau bod pobl yn derbyn gwasanaethau sy’n briodol i’w 
hanghenion a bod adnoddau wedi eu targedu a’u haddasu’n briodol.  
 
Cyfyngedig fu cynnydd gwaith y cyngor gyda gofalwyr a chydnabyddir bod 
angen mwy o bwyslais ar hyn ar lefel swyddogion ac aelodau. 
 
Mae’r dangosyddion perfformiad ar gyfer gwaith statudol a wneir gyda phlant a 
theuluoedd yn dal i beri pryder i rai meysydd gwasanaeth, ond mae swyddogion 
wedi rhoi sicrwydd nad yw’r ystadegau hyn yn adlewyrchu’r gwaith uniongyrchol 
a’r arferion da yn y gwaith a gyflawnir gyda phlant.  Mae’r sicrwydd hwn yn unol 
â chanfyddiadau’r gwaith maes enghreifftiol a wnaethpwyd gan AGGCC. 
 
Arfer da a nodwyd 
 
Mae AGGCC wedi nodi’r meysydd canlynol o arfer da: 
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• Datblygwyd Gwasanaeth Ymyrryd Amlddisgyblaethol Torfaen gyda 

Gweithredu Dros Blant i ddarparu gwasanaethau i bobl ifanc ag anghenion 
cymhleth. 

• Y prosiect cyfeillio lefel isel a weithredir mewn partneriaeth â’r trydydd sector 
i ddarparu cymorth lleol i oedolion a allai fod yn agored i niwed. 

• Cyd-gysylltydd wedi ei leoli mewn ysgolion i gynorthwyo plant sy’n derbyn 
gofal. 

 
Ymweliadau ac arolygiadau a gynhaliwyd yn ystod y flwyddyn 
 
Yn ogystal ag arolygiadau o wasanaethau a reoleiddir a chyfarfodydd 
ymgysylltu â swyddogion y cyngor, dyma’r hyn a wnaeth AGGCC yn ystod 
2012/13: 
 
• Gwaith maes a wnaethpwyd fel rhan o adolygiad thematig o’r gwasanaethau 

i blant mewn angen a phlant sy’n derbyn gofal. 
• Ymweliad â grŵp Gofalwyr Ifanc Torfaen. 
• Mynychu cyfarfod tîm gofal yn y gymuned. 
 
Meysydd i AGGCC wneud gwaith dilynol ynddynt y flwyddyn nesaf 
 
Nodir nifer o feysydd penodol y mae angen eu gwella yng nghorff yr adroddiad 
hwn. Trafodir yr hyn a gyflawnwyd gan y cyngor ynghylch y rhain yn ystod 
cyfarfodydd ymgysylltu rheolaidd yn y flwyddyn i ddod. 
 
• Effaith pwysau cyllidebol. 
• Llywodraethu gwasanaethau anabledd i blant. 
• Arferion a pherfformiad diogelu. Dilysu sicrwydd am amseroldeb camau 

gweithredu ac anomaleddau wrth gyflwyno adroddiadau am ddata 
dangosyddion perfformiad. 

• Uned gomisiynu – cynnydd a chanlyniadau’r uned newydd a datblygu dull 
arbenigol. 

• Cynnydd yn y gwaith gyda gofalwyr. 
• Ailalluogi a chynnydd o ran datblygu modelau gwasanaeth newydd. 
• Gwaith gyda Swyddfa Archwilio Cymru i ddechrau adolygiad o 

effeithiolrwydd Prosiect Eiddilwch Gwent. 
• Arolygiad thematig cenedlaethol o blant sy’n derbyn gofal. 
• Adolygiad thematig cenedlaethol o gomisiynu gofal cymdeithasol i bobl hŷn. 
 
PERFFORMIAD 
 
Llunio gwasanaethau: 
 
Mae’r cyngor wedi datblygu cynllun sengl sy’n amlinellu ei flaenoriaethau ar 
gyfer y dyfodol. Mae’r cynllun hwn wedi cryfhau amcanion a chynlluniau 
statudol a ddisgrifiwyd o’r blaen mewn strategaethau ar wahân a ddatblygwyd 
gan wahanol feysydd gwasanaeth y cyngor.  Cynhaliodd y cyngor 
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ymgynghoriad ar gynllun sengl Torfaen Ynghyd sydd wedi nodi ac ymrwymo i 
gyflawni saith canlyniad cyffredinol ar gyfer pobl y fwrdeistref. 
 
Mae uned gomisiynu newydd wedi ei sefydlu yn y gwasanaethau cymdeithasol 
sy’n cydnabod yr angen i wella’r gwaith o ddadansoddi data, gwaith mapio 
rhagfynegol a chynllunio a llunio gwasanaethau i fodloni anghenion yn y 
dyfodol.  Bydd gan AGGCC ddiddordeb mewn archwilio’r gwasanaeth hwn yn 
fwy manwl yn ystod y flwyddyn sydd i ddod a thrafod tystiolaeth sy’n dod o 
gynlluniau a chanlyniadau wedi eu gwella i bobl Torfaen.   
 
Mae gan y cyngor hanes o waith partneriaeth da gydag awdurdodau lleol 
cyfagos, y bwrdd iechyd a rhanddeiliad yn y trydydd sector.  Mae’r arweinwyr yn 
glir y rhoddir ystyriaeth i gydweithio bob amser pan ddangosir bod hynny’n gallu 
ychwanegu gwerth a sicrhau canlyniadau gwell i bobl.  Mae uwch swyddogion 
o’r pump awdurdod lleol yng Ngwent yn cyfarfod yn rheolaidd (bob mis) i 
sicrhau bod mentrau sydd eisoes yn bodoli’n cael eu monitro a’u bod yn 
archwilio’r posibilrwydd o greu cyfleoedd yn y dyfodol i gefnogi ei gilydd, 
cydweithio a rhannu’r hyn a ddysgwyd. 
 
Oedolion 
 
Mae’r cyngor wedi darparu tystiolaeth ei fod wedi cynnal digwyddiadau 
ymgynghori a gwybodaeth yn ystod y flwyddyn i gael sylwadau gan bobl a allai 
fod yn defnyddio amrywiaeth o wasanaethau.  Mae’r gwasanaethau 
cymdeithasol yn cefnogi amrywiaeth o fforymau ac yn gweithio gyda 
phartneriaid yn y trydydd sector i sicrhau bod pobl yn gallu cael cymorth i ddod 
i’r fforymau hyn ac i rannu eu safbwyntiau.  Mae’r rhain yn cynnwys diwrnod 
“dweud eich dweud”, fforwm sydd wedi ei sefydlu i bobl hŷn sy’n cyfarfod yn 
rheolaidd a digwyddiad “fy ffordd i, fy niwrnod i” i bobl sy’n defnyddio 
gwasanaethau gofal dydd. 
 
Mae gan y cyngor weledigaeth eglur ar gyfer y dyfodol sy’n ymwneud â hybu 
lles a gwytnwch y gymuned, a galluogi pobl i fyw’n annibynnol yn eu 
cymunedau lleol cyhyd ag y bo modd.  Er mwyn gwireddu’r weledigaeth hon, 
bydd angen i’r cyngor adolygu’n barhaus ei sefyllfa o ran adnoddau a 
buddsoddi er mwyn datblygu gwasanaethau gwahanol. 
 
Ailystyriwyd ac ailwampiwyd Strategaeth Iechyd Meddwl ac Anabledd Dysgu 
Gwent er mwyn ystyried cyfeiriad gwasanaethau yn y dyfodol a deddfwriaeth 
newydd a ddisgwylir yn 2014/15. Bydd cynlluniau i sefydlu gwasanaeth iechyd 
meddwl integredig yn symud yn eu blaen yn ystod 2013/14. 
 
Mae cynlluniau comisiynu rhanbarthol Cefnogi Pobl Gwent wedi eu hadolygu 
hefyd i sicrhau eu bod yn addas ar gyfer y dyfodol.  
 
Plant 
 
Mae cydnabyddiaeth glir bod angen lleihau poblogaeth y plant sy’n derbyn gofal 
yn y sir a sicrhau ar yr un pryd fod plant yn cael eu cadw’n ddiogel.  Er na 
ddewiswyd Torfaen yn ardal dreialu ar gyfer y model Gwasanaethau Integredig 
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Cymorth i Deuluoedd, roedd swyddogion yn cydnabod potensial y dull hwn o 
weithio a gweithredwyd egwyddorion y model mewn prosiect cymharol fach 
(Cynllun Treialu Family Focus).  Disgwylir y caiff y prosiect hwn ei werthuso yn 
ystod 2013/14 a disgwylir iddo ddangos tystiolaeth o ganlyniadau cadarnhaol. 
Gweledigaeth tîm yr uwch arweinwyr yw gallu trosglwyddo eu hymyrraeth i un 
sy’n defnyddio’r model Gwasanaethau Integredig Cymorth i Deuluoedd, gan 
hybu ymgysylltiad cymunedol a lleihau’r pwyslais ar fodel rheoli gofal. 
 
Darperir gwasanaethau i blant ag anableddau trwy drefniant partneriaeth sy’n 
cael ei dreialu â Chyngor Dinas Casnewydd a Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan a 
bellach mae’r staff wedi eu lleoli yn y Ganolfan Serennu yng Nghasnewydd, ac 
yn darparu gwasanaethau cymorth ac asesu cynhwysfawr i deuluoedd.   
 
Mae’r cyngor wedi sefydlu partneriaeth â Gweithredu Dros Blant i ddarparu 
Gwasanaeth Ymyrryd Amlddisgyblaethol Torfaen i blant a phobl ifanc sy’n 
agored i niwed. Cynhaliwyd gwerthusiad ffurfiol o effaith y gwasanaeth hwn a 
chyhoeddwyd adroddiad arno yn 2012, a nodwyd canlyniadau gwell a 
chadarnhaol i blant sy’n derbyn gofal a’u teuluoedd, i bobl ifanc wrth iddynt 
ddod yn oedolion ifanc ac i rieni maeth sy’n cefnogi pobl ifanc ag anghenion 
cymhleth.  
 
Meysydd o gynnydd 
 
• Datblygu uned gomisiynu benodedig. 
• Symud at gydleoli timau yng Nghanolfan Serennu gyda gwaith 

amlddisgyblaethol a sgiliau a rennir. 
 
Meysydd i’w gwella 
 
• Gweithredu mwy o wasanaethau ataliol ac ymyrraeth gynnar i blant a 

theuluoedd. 
 
Cael cymorth: 
 
Mae’r cyngor yn darparu amrywiaeth o wybodaeth ddefnyddiol i bobl a allai fod 
yn chwilio am gyngor neu wasanaethau ar ei wefan ac ar ffurf posteri/taflenni 
mewn cymunedau lleol.  Mae dwy swyddfa sy’n darparu cyngor a chyswllt 
wyneb yn wyneb yn y fwrdeistref wedi eu lleoli’n strategol yn nhrefi Cwmbrân a 
Phont-y-pŵl. 
 
Mae’r cyngor wedi gwella ei wybodaeth i ofalwyr, ac wedi datblygu a dosbarthu 
pecynnau gwybodaeth newydd yn eang trwy’r fwrdeistref, gan ddefnyddio 
mannau cyswllt mewn cymunedau lleol, er enghraifft canolfannau meddygon 
teulu.  
 
Mae’r cyngor yn cynhyrchu cylchlythyr sy’n ymdrin yn benodol ag anghenion 
plant ag anableddau a’u teuluoedd ac mae’n dal i gyhoeddi papur newydd 
chwarterol Torfaen Talks a ddosberthir i bob cartref yn y fwrdeistref.  Mae hwn 
yn rhoi gwybodaeth yn rheolaidd am y gwasanaethau cymdeithasol a 
digwyddiadau a gweithgareddau cymorth cysylltiedig. 
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Oedolion  
 
Mae cyflwyno “pod dyletswydd” i ymateb i atgyfeiriadau a dderbynnir ar gyfer 
gwasanaethau i oedolion wedi bod yn llwyddiannus, ac yn darparu asesiadau 
ac yn gwneud penderfyniadau’n fwy amserol.  Yn sgil gwerthusiad cadarnhaol y 
cyngor o’r cynllun treialu hwn, mae bellach yn bwriadu ehangu’r model yn ystod 
y flwyddyn sydd i ddod. 
 
Mae’r cyngor wedi dweud ei fod am gynorthwyo pobl i fyw’n annibynnol gartref 
yn eu cymunedau ac mae arwyddion bod hyn yn cael ei wireddu ar gyfer y rhan 
fwyaf o bobl.  Mae’r rhan fwyaf o oedolion rhwng 18 a 65 sy’n derbyn 
gwasanaethau yn cael cymorth i aros yn eu cartrefi eu hunain. 
 
Mae nifer y bobl hŷn sy’n derbyn gwasanaethau cymorth wedi cynyddu hefyd, 
ond mae cynnydd wedi bod hefyd yn nifer y bobl mewn lleoliadau gofal preswyl.   
 
Mae’r gwasanaeth ailalluogi wedi parhau i ymateb i’r angen am strategaethau 
ymyrryd byr, ond mae wedi bod dan bwysau sylweddol sy’n gysylltiedig ag 
anghenion iechyd heb eu bodloni a threfniadau rhyddhau o ysbytai.  Er 
gwaethaf hyn, mae’r cyngor wedi llwyddo i wella ei berfformiad o safbwynt 
achosion o oedi wrth ryddhau pobl o ysbytai ac mae bellach yn is na 
chyfartaledd Cymru. 
 
Plant 
 
Mae gwaith cyswllt ac asesu’r rheng flaen yn y gwasanaethau cymdeithasol  yn 
dangos tystiolaeth fod penderfyniadau’n cael eu gwneud yn amserol.  Mae’r 
gyfradd ailatgyfeirio yn parhau i fod yn agos i gyfartaledd Cymru ac mae hyn yn 
awgrymu bod y gwaith o wneud penderfyniadau yn dda yn gyffredinol.  
Dangosodd y gwaith maes a wnaeth AGGCC yn ystod hydref 2012 bod hyn yn 
wir yn y rhan fwyaf o’r achosion yn y sampl a adolygwyd, ond roedd peth 
tystiolaeth hefyd o anghysondeb bryd hynny.  
 
Mae’r dystiolaeth ystadegol o berfformiad o ran cwblhau asesiadau cychwynnol 
ac asesiadau craidd yn foddhaol, ac mae’r gweithwyr cymdeithasol yn 
cwblhau’r tasgau hyn yn unol â chyfartaledd Cymru.  Er hyn, nid yw hyn yn wir 
ym mhob achos pan dderbynnir plant i gael gofal lle bu canran y cynlluniau lleoli 
ar gyfer y plant hyn yn wael iawn.  Mae uwch reolwyr wedi hysbysu AGGCC 
mai problem systemau/cofnodi sy’n achosi hyn yn hytrach nag arferion gwaith 
gwael.  Bydd AGGCC yn gofyn am fwy o sicrwydd  ac yn gwerthuso 
gwybodaeth am berfformiad ynglŷn â’r agwedd bwysig hon ar reoli gofal yn 
ystod y flwyddyn sydd i ddod. 
 
Mae cyfuno’r gwasanaethau cymdeithasol a thai mewn un gyfarwyddiaeth yn 
darparu cyfleoedd i gydweithio ac i wella gwaith cynllunio strategol i fodloni 
anghenion pobl yn y fwrdeistref.  Mae mentrau newydd i gefnogi pobl ifanc yn ôl 
i’r gymuned o leoliadau “allanol”, gyda llety addas ar ddatblygiad tai newydd a 
rhwydweithiau cymorth wedi eu datblygu gyda’r adran dai. 
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Meysydd o gynnydd 
 
• Gwybodaeth i ofalwyr wedi ei hailgynllunio a’i dosbarthu. 
• Trefniadau “pod dyletswydd” gwell ar gyfer atgyfeiriadau i wasanaethau i 

oedolion. 
• Rheoli ailalluogi ac Oedi wrth Drosglwyddo Gofal mewn amgylchedd iechyd 

heriol. 
 
Meysydd i’w gwella 
 
• Tystiolaeth o gynllunio gofal mewn lleoliadau cyntaf i blant sy’n derbyn gofal. 
 
Y gwasanaethau a ddarparwyd: 
 
Mae gwell pwyslais ar wasanaethau i ofalwyr a thystiolaeth o ddiddordeb mawr, 
cefnogaeth a herio gan yr aelodau.  Mae nifer yr asesiadau a gynigir i ofalwyr 
wedi cynyddu, ond mae’r nifer sy’n manteisio ar yr asesiadau’n dal i fod yn araf.  
Mae’r cyngor yn nodi bod llai o ymgysylltu mewn cyfarfodydd rhwydwaith ac yn 
cydnabod yr heriau yn y maes pwysig hwn. Mae arolygon gwerthuso wedi eu 
defnyddio i geisio ymgysylltu â gofalwyr ledled y fwrdeistref a deall eu 
hanghenion yn well. 
 
Bydd angen monitro’n agos y lleihad yng nghapasiti’r tîm gofalwyr os yw’r 
cyngor am fod mewn sefyllfa i ymateb i anghenion yn y dyfodol a’r posibilrwydd 
y bydd y galw’n cynyddu. 
 
Er bod y gwaith gyda gofalwyr wedi datblygu’n araf, mae’r cyngor wedi sefydlu 
rhaglen gymorth i ofalwyr newydd; daeth 52 o bobl iddi yn ystod y flwyddyn a 
nodwyd cynnydd o ran defnyddio cyngor am fudd-daliadau a chymorth. 
 
Mae’r cyngor yn darparu gwasanaethau eiriolaeth i oedolion a phlant y mae 
angen y cymorth hwn arnynt trwy drefniadau contract â’r trydydd sector.  
 
Oedolion  
 
Mae’r pwyslais ar hybu annibyniaeth a hunangymorth yn Nhorfaen yn symud 
ymlaen yn gadarnhaol ac mae ystod o brosiectau ar waith mewn cymunedau 
lleol. Mae’r rhain yn amrywio o Brosiect Cyfeillio lefel isel sydd â chanolfannau 
wedi eu sefydlu mewn sawl cymdogaeth yng ngogledd a de’r fwrdeistref (mewn 
partneriaeth â’r trydydd sector) i’r gwasanaethau eiddilwch ac ailalluogi mwy 
dwys y mae AGGCC yn eu harolygu.  Mae arolygwyr AGGCC wedi adrodd bod 
ansawdd y gwasanaethau cofrestredig hyn yn dda yn gyffredinol ac mae’r 
sylwadau gan bobl sy’n derbyn eu gwasanaethau wedi bod yn gadarnhaol.  
Mae gan y cyngor system werthuso a sicrhau ansawdd fewnol hefyd sy’n nodi 
bod y gwasanaethau hyn yn darparu canlyniadau da i bobl. 
 
Mae’r cyngor wedi sefydlu cynllun gwella a gweithredu’r Grant Cyfleusterau i’r 
Anabl ac mae’n parhau i ymdrin â hwn a’i fonitro.  Mae angen mwy o adnoddau 
i ddatblygu’r gwelliannau hyn yn gyflym, ond mae’r amseroedd asesu wedi 
gwella a’r amseroedd darparu cyffredinol wedi gostwng. Er hyn, maent yn dal i 
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fod yn uchel ac mae pobl yn aml yn gorfod aros am gyfnodau annerbyniol o hir 
am addasiadau a allai eu cynorthwyo i wella ansawdd eu bywydau a’u gallu i 
fod yn annibynnol.  Mae’r cyngor wedi cynnal arolygon ymhlith pobl sydd wedi 
derbyn y gwasanaethau hyn. Cafwyd adborth cadarnhaol am ansawdd y 
gwasanaeth pan fydd y gwaith wedi ei gwblhau. 
 
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn parhau i fod yn brif gyngor yn y 
bartneriaeth ag adrannau gwasanaethau cymdeithasol cyfagos i ddarparu’r 
gwasanaeth cyfarpar ledled Gwent. 
 
Mae’r cyngor yn rhan o brosiect cydweithredol cymharol newydd, “Prosiect 
Rhannu Bywydau” ar y cyd â phum awdurdod lleol arall.  Gweithredir y cynllun 
gan wasanaethau cymdeithasol Caerffili a’r nod yw darparu lleoliadau bach, 
domestig i oedolion y mae angen gofal a chymorth arnynt.  Mae uwch 
swyddogion yn adrodd mai cyfyngedig fu llwyddiant y prosiect hwn yn Nhorfaen 
hyd yma, ond yn cydnabod bod potensial i ehangu a datblygu ei gylch gwaith i 
fodloni anghenion gofal dydd a gofal seibiant tymor byr. Mae trafodaethau 
eisoes ar waith â thîm y prosiect i ystyried posibilrwydd gwneud defnydd mwy 
creadigol o’r cynllun a denu mwy o ddiddordeb gan ddarpar ofalwyr. 
 
Nid yw’r cyngor yn gweithredu unrhyw wasanaethau gofal preswyl i oedolion 
hŷn ac mae’n dibynnu ar ei allu i gomisiynu lleoliadau â’r sector preifat.  Mae’n 
rhoi mwy o bwyslais ar ei gyfrifoldeb am fonitro contractau â’r sector ac ar 
sicrhau bod y gwasanaethau a brynir o ansawdd addas a’u bod yn cynnig 
gwerth am arian.  Mae wedi cydnabod bod argyfwng ar ddigwydd oherwydd 
prinder lleoliadau i fodloni anghenion cymhleth poblogaeth y bobl oedrannus ac 
eiddil sydd ar gynnydd, ac mae’n gweithio gyda chynghorau sy’n bartneriaid a’r 
bwrdd iechyd i ystyried atebion posibl ar gyfer y dyfodol.   
 
Plant 
 
Mae’r cyngor wedi parhau i fwrw ymlaen â’r hyn a ddysgwyd o’r gwaith a wnaed 
ar brosiect treialu pontio ar y cyd.  Mae’r dull hwn bellach wedi dod yn rhan o 
arfer prif ffrwd ac mae wedi cynorthwyo 12 o bobl ifanc i drosglwyddo i’r 
gwasanaethau i oedolion yn ystod y flwyddyn.  Mae pobl ifanc yn derbyn 
cymorth gan dîm amlasiantaeth o pan fyddant yn 14 oed, a’r nod yw eu 
cynorthwyo i fyw’n annibynnol fel oedolion.  
 
Mae’r gwasanaeth a ddarperir i blant ag anableddau a’u teuluoedd bellach yn 
gweithredu o Ganolfan Serennu yng Nghasnewydd mewn partneriaeth â’r 
Bwrdd Iechyd a Chyngor Dinas Casnewydd.  Mae’r cyfleusterau a ddarperir, 
sy’n amrywio o asesiadau arbenigol i therapi a gweithgareddau yn ystod y 
dydd, yn eithriadol ac mae’r teuluoedd yn eu gwerthfawrogi’n fawr, ond mae 
lleoliad y gwasanaeth hwn yn her i bobl sy’n byw yng ngogledd bwrdeistref 
Torfaen. Arweiniodd newidiadau staffio, am amryw o resymau, at leihad dros 
dro yng nghapasiti’r tîm ar ddechrau’r flwyddyn, ond mae bellach wedi cael staff 
newydd. 
 
Mae’r cyngor yn darparu cyfleoedd chwarae i blant ag anableddau ac 
anghenion dysgu ychwanegol yn ystod yr haf mewn partneriaeth â Chyngor 
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Cymuned Cwmbrân yn ne’r fwrdeistref. Mae saith cynllun cofrestredig ar 
safleoedd ysgolion lleol lle mae’r plant yn cael cymorth i ymuno â’u cyfoedion 
mewn gweithgareddau dan oruchwyliaeth. Mae’r cynlluniau hyn wedi eu 
trefnu’n dda at ei gilydd ond maent wedi eu staffio gan oedolion ifanc nad oes 
ganddynt y profiad angenrheidiol bob amser i ymdrin â mathau penodol o 
ymddygiad heriol.   
 
Mae gwasanaethau a chymorth i ofalwyr ifanc hefyd yn cael eu darparu’n 
fewnol, ar ôl dod â chontract â darparwr trydydd sector i ben.  Mae’r adnodd 
mewnol yn gyfyngedig iawn ar hyn o bryd ac mae un gweithiwr yn gyfrifol am 
achosion 47 o ofalwyr ifanc.  Mae fforwm wedi ei sefydlu ar gyfer gofalwyr ifanc 
ac iddo wyth aelod ac mae 16 o bobl ifanc yn weithredol o fewn y grŵp cymorth.  
Darparwyd hyfforddiant cymorth cyntaf i’r gofalwyr ifanc yn ystod y flwyddyn ac 
aeth un aelod i gyfarfod y cyngor ym mis Tachwedd 2012 i wneud cyflwyniad i’r 
aelodau. 
 
Mae swyddogion wedi hysbysu AGGCC eu bod yn ceisio canfod adnoddau 
eraill trwy Gronfa Fawr y Loteri i geisio gwella’r adnodd a’r capasiti i ddatblygu 
eu gwaith cymorth gyda gofalwyr ifanc.  
 
Mae gwasanaethau maethu a mabwysiadu’r cyngor wedi eu harolygu gan 
arolygwyr rheoleiddio AGGCC.  Bu lleihad sylweddol yn adnoddau’r 
gwasanaeth maethu yn ystod y flwyddyn ac effeithiodd hyn ar lefel y 
gwasanaeth a’r cymorth y gellid ei ddarparu. Amlygodd yr arolygiad welliannau 
yr oedd angen eu gwneud i’r gwasanaeth fel mater o flaenoriaeth.  Er hyn, 
rhoddodd gofalwyr maeth yr ymgynghorwyd â hwy yn ystod y broses arolygu 
adborth cadarnhaol am y gweithwyr a oedd yn eu cefnogi, gan gydnabod bod 
pwysau ar y gwasanaeth ond eu bod yn dal i allu cael cyngor a chymorth pan 
oedd angen hynny. 
 
Mae’r gwasanaeth mabwysiadu yn wasanaeth ar y cyd rhwng tri chyngor a 
arweinir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent.  Gweithredir y 
gwasanaeth yn dda ac ni nodwyd unrhyw feysydd sylweddol i’w gwella adeg yr 
arolygiad diwethaf.  Bydd y gwasanaeth hwn yn datblygu ymhellach i fod yn 
wasanaeth mabwysiadu rhanbarthol ar gyfer pum cyngor Gwent, a bydd yn 
bwysig cynnal safon y ddarpariaeth tra bo’r gwaith ehangu hwn a’r trefniadau 
llywodraethu newydd yn cael eu sefydlu.   
 
Mae’r cyngor yn gweithio mewn partneriaeth â Gweithredu Dros Blant i barhau i 
ddarparu Gwasanaeth Ymyrryd Amlddisgyblaethol Torfaen sydd wedi ei sefydlu 
ers 2004.  Mae’n gweithio gyda phobl ifanc rhwng 10 a 21 mlwydd oed sydd 
mewn gofal sy’n dangos ymddygiad mor heriol ac sy’n cymryd cynifer o risgiau 
nes bod eu lleoliadau dan fygythiad.  Er bod nifer y plant sy’n derbyn cymorth 
yn gymharol fach, mae’r gwaith yn ddwys ac yn arbenigol ac mae’r canlyniadau 
wedi bod yn gadarnhaol iawn.   
 
Ar hyn o bryd, mae’r cyngor yn comisiynu llawer o’i ddarpariaeth Dechrau’n Deg 
i blant ifanc iawn gan ddarparwyr preifat cofrestredig yn y fwrdeistref.  Mae rhai 
cyfleusterau crèche a ddarperir yn uniongyrchol gan y cyngor i gefnogi 
dosbarthiadau dysgu gydol oes. Gweithredir y rhain gan wahanol adrannau yn y 
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cyngor ac nid ydynt o reidrwydd yn rhan uniongyrchol o gylch gwaith y 
gwasanaethau cymdeithasol, er eu bod yn cael eu defnyddio i gefnogi 
teuluoedd a phlant mewn angen.  
 
Meysydd o gynnydd 
 
• Mae gwelliannau wedi eu gwneud i leihau’r amseroedd aros am Grantiau 

Cyfleusterau i’r Anabl, ond mae’r cynnydd wedi bod yn araf. 
• Mae Gwasanaeth Ymyrryd Amlddisgyblaethol Torfaen yn parhau i ddarparu 

canlyniadau da i blant mewn gofal a gall ddarparu cymorth  sy’n cynorthwyo 
pobl ifanc i adael lleoliadau preswyl. 

 
Meysydd i’w gwella   
 
• Cynllunio gofal a chynllunio sefydlogrwydd. 
 
Yr effaith ar fywydau pobl: 
 
Oedolion 
 
Mae’r cyngor yn gallu dangos tystiolaeth bod mwy o bobl yn derbyn cymorth yn 
y gymuned a bod ystod o wasanaethau o ddwyster amrywiol yn cael effaith 
gadarnhaol ar fywydau pobl.  Mae pobl wedi siarad yn gadarnhaol ag arolygwyr 
AGGCC ynglŷn â’r gwasanaethau gofal personol a’r gwasanaethau ailalluogi y 
maent yn eu derbyn er mwyn eu galluogi i aros yn eu cartrefi eu hunain. Maent 
yn disgrifio gwasanaeth dibynadwy chyson a ddarperir gan staff gofalgar a 
sensitif.  Mae’r adborth a gafwyd trwy arolygon y cyngor hefyd yn dangos lefel 
uchel o fodlonrwydd â’r gwasanaethau a ddarperir. 
 
Mae defnyddio taliadau uniongyrchol yn Nhorfaen yn dal i dyfu’n araf.  Gall hyn 
roi mwy o ddewis i bobl ac annibyniaeth i drefnu eu pecynnau gofal eu hunain 
ac mae angen i’r cyngor eu hybu a’u cefnogi ymhellach. 
 
Mae proffil uchel i ddiogelu oedolion sy’n agored i niwed yn y cyngor ac yn 
amcanion cynllun sengl Torfaen Ynghyd.  Mae gwybodaeth am berfformiad yn 
dangos bod nifer y digwyddiadau a nodwyd lle mae’r risg wedi ei rheoli wedi 
gostwng.  Mae swyddogion yn cydnabod bod hyn yn wir, a bod hyn yn 
ymwneud ag unigolion sydd â’r gallu a’r ddealltwriaeth i reoli eu bywydau eu 
hunain ond nad ydynt bob amser yn derbyn cyngor neu argymhellion a allai eu 
diogelu.  Yn yr achosion hyn, mae’r cyngor yn ystyried ei fod yn adrodd yn 
onest na ellir rheoli risgiau i unigolion o’r fath bob amser.  
 
Mae perfformiad o ran cynnal adolygiadau blynyddol i oedolion sy’n derbyn 
gwasanaethau wedi gwella ac yn dangos y dylai’r cyngor fod mewn sefyllfa 
gryfach i ddeall anghenion newidiol unigolion ac i wneud addasiadau priodol i’r 
gwasanaeth.  Mae hyn yn hanfodol mewn hinsawdd o reoli adnoddau 
cyfyngedig. 
 
Mae’r gwaith o fonitro contractau gwasanaethau a brynir ar gyfer pobl sy’n 
agored i niwed wedi gwella o ran ei bwyslais ar ansawdd a sicrheir bod 
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darparwyr yn cael eu dwyn i gyfrif pan fo angen gwelliannau.  Mae swyddogion 
yn gweithio’n dda gydag asiantaethau eraill a chydag AGGCC drwy’r broses 
pryderon cynyddol pan fo gwasanaethau cartrefi gofal yn methu.  Mae 
tystiolaeth hefyd o rannu’r hyn a ddysgwyd a datblygu arfer wrth gymhwyso’r 
egwyddorion hyn i’r sector gofal cartref. 
 
Plant 
 
Daeth gwaith maes AGGCC i’r casgliad bod gwaith y cyngor gyda phlant mewn 
angen a phlant sy’n derbyn gofal yn darparu tystiolaeth o arfer da ac 
ymrwymiad cryf gan weithwyr cymdeithasol.  Roedd y canlyniadau i blant a 
phobl ifanc yn dda ac roedd teuluoedd yn gadarnhaol ynglŷn ag ansawdd eu 
perthynas â’u gweithwyr cymorth, ac yn ystyried mai dyna oedd prif nodwedd 
llwyddiant a chanlyniadau da.  
 
Roeddent hefyd yn teimlo’u bod yn cael eu cynnwys mewn penderfyniadau a 
wneir fel rhan o’r berthynas hon.  
 
Mae canlyniadau addysgol plant sy’n derbyn gofal pan fyddant yn 16 mlwydd 
oed yn uwch na chyfartaledd Cymru. Mae gwaith y cydgysylltydd addysg plant 
penodedig gydag ysgolion yn y fwrdeistref, o ran plant sy’n derbyn gofal, wedi 
dangos arwyddion o lwyddiant a lleihad sylweddol (50%) yn nifer y 
gwaharddiadau o ysgolion o gymharu â 2011/12.  Dylai’r parhad gwell hwn gael 
effaith gadarnhaol ar botensial dysgwyr ifanc i gyflawni’r canlyniadau gorau.  
 
Mae’r trefniadau diogelu ar gyfer plant yn foddhaol, ond mae perfformiad o ran 
cynnal cynadleddau cychwynnol yn amserol yn wael iawn ac yn sylweddol is na 
phob cyngor arall yng Nghymru.  Mae swyddogion yn dweud bod hyn oherwydd 
problem dechnegol/cofnodi ac nad yw’n arwydd o arfer anniogel neu hwyrfrydig.  
Bydd AGGCC yn awyddus i archwilio a chadarnhau hyn yn ystod y flwyddyn 
sydd i ddod.  
 
Mae swyddogion wedi gofyn am adborth gan bobl ifanc ynglŷn â’u profiadau o’r 
broses ddiogelu.  Gofynnwyd i sampl o 30 o bobl ifanc rannu eu safbwyntiau er 
mwyn helpu swyddogion i ddeall eu “taith” a gwella arfer pan fo’n bosibl yn y 
dyfodol.  Roedd yr ymateb i’r arolwg yn dda ac yn darparu peth sicrwydd bod yr 
ofnau a’r drwgdeimlad a fu ar ddechrau’r broses yn aml yn cael eu disodli a bod 
y bobl ifanc yn elwa ar y broses ac yn teimlo’n fwy diogel yn y pen draw. Mae 
swyddogion yn bwriadu parhau i ddefnyddio’r ymarfer sicrwydd ansawdd hwn i 
lywio arfer a dysgu. 
 
Mae Gwasanaeth Ymyrryd Amlddisgyblaethol Torfaen yn parhau i ddarparu 
canlyniadau da i bobl ifanc ag anghenion arbennig o gymhleth.  Gwerthuswyd y  
prosiect yn 2012 a nodwyd gwelliant parhaus mewn canlyniadau hirdymor a 
byrdymor o ran iechyd emosiynol a lles, gallu pobl ifanc i fod yn rhieni i’w plant 
eu hunain, sefydlogrwydd y berthynas â’u teuluoedd biolegol, gwella gallu a 
sgiliau gofalwyr maeth, a chostau gofal preswyl is y tu allan i’r sir.  Mae’r 
prosiect wedi meithrin enw da gyda gweithwyr proffesiynol ledled de Cymru. 
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Aeth AGGCC i ymweld â grŵp gweithgaredd gofalwyr ifanc i siarad â’r bobl 
ifanc yno am eu profiadau a’r cymorth y maent yn ei dderbyn.  Rhoddodd pob 
un adborth cadarnhaol am y gwasanaeth, gan ddweud ei fod yn rhoi seibiant 
iddynt o’u cartrefi. Soniwyd am weithgareddau yn y gorffennol a rhai a oedd ar y 
gweill ar gyfer y dyfodol ac roeddent yn frwdfrydig ynglŷn â’r gweithwyr cymorth 
a’u perthynas â hwy.  
 
Meysydd o gynnydd 
 
• Cynnal adolygiadau o oedolion sy’n derbyn gwasanaethau yn fwy amserol. 
• Gwaith monitro contractau gwell gyda phwyslais ar fesuriadau ansawdd. 
• Lleihad sylweddol yn nifer y gwaharddiadau o ysgolion i blant sy’n derbyn 

gofal. 
 
Meysydd i’w gwella  
 
• Gwella’r gwaith o “farchnata” taliadau uniongyrchol a’r defnydd ohonynt. 
• Parhau i ymdrin â nifer uchel y plant sy’n derbyn gofal, a sicrhau bod digon 

o gapasiti i gymryd camau i ddirymu gorchmynion llys yn amserol pan fo’n 
briodol gwneud hynny. 

 
GALLU 
 
Cyflawni Gwasanaethau Cymdeithasol: 
 
Mae cyfarwyddwr y gwasanaethau cymdeithasol yn nodi’n agored iawn bod 
pwysau ariannol parhaus yn lleol ac yn genedlaethol wedi cael effaith 
uniongyrchol ar eu gallu i ddatblygu’r agenda gwella a chynllunio gwasanaethau 
modern yn ddigon cyflym i fodloni’r angen a ragwelir ar gyfer y dyfodol a’r 
agenda cynaliadwyedd gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru.  
 
Datblygwyd cynllun ariannol tymor canolig yn ystod 2012/13 lle diogelwyd rhai 
o’r gwasanaethau rheng flaen i ryw raddau ar y cychwyn rhag arbedion 
effeithlonrwydd, ond mae’r cyngor bellach wedi dweud yn gyhoeddus na ellir 
sicrhau hyn ar gyfer y dyfodol.  
 
Mae’r cyngor yn cydnabod pwysigrwydd ei weithlu a phennodd y prif weithredwr 
fod 2012/13 yn “flwyddyn ymgysylltu â’r staff”. Roedd disgwyl i bob adran roi 
mwy o sylw i brofiadau’r staff a gofyn iddynt am eu hadborth. Nododd uwch 
swyddogion yn y gwasanaethau cymdeithasol yn gadarnhaol fod y staff yn 
teimlo’u bod yn cael eu cefnogi a’u bod yn amlwg yn ymroddedig i’r gwaith y 
maent yn ei wneud gyda phobl yn Nhorfaen. 
 
Cydnabyddir bod hyfforddi a datblygu staff yn hanfodol o ran cadw a datblygu 
gweithlu cryf, medrus.  Mae gan yr holl staff yn y gwasanaethau cymdeithasol 
ddyddiau datblygu penodedig, ond mae’r cyfarwyddwr yn nodi bod lefel yr 
hyfforddiant yn ystod 2012/13 wedi bod yn is oherwydd nad oedd hyfforddwyr 
ar gael ar gyfer rhai rhaglenni arbenigol. 
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Mae uwch swyddogion a rheolwyr hefyd yn ymroddedig i gefnogi lleoliadau 
myfyrwyr ac maent wedi sefydlu rhaglen blwyddyn gyntaf mewn gwaith sy’n 
darparu cymorth a mentoriaeth i weithwyr sydd newydd gymhwyso. 
 
Mae’r gweithlu wedi aros yn gymharol sefydlog ac mae’r gallu i gadw staff 
profiadol i gefnogi datblygiad y gweithlu’n rhywbeth y mae’r uwch reolwyr yn ei 
werthfawrogi’n fawr. Mae rheolwyr haen ganol wedi disgrifio’r ffordd y mae’r 
sefydliad yn defnyddio archwiliadau sgiliau i sicrhau bod y sgiliau cywir yn y 
man cywir ac i nodi unrhyw fylchau mewn sgiliau ac anghenion datblygu. Mae 
rheolwyr hefyd wedi cefnogi’r canllawiau cadarn a roddir i gefnogi ac i alluogi 
staff i wneud eu gwaith.  
 
Mae pwyslais o hyd ar wella cyfraddau absenoldeb oherwydd salwch yn yr 
adran.  Mae uwch swyddogion wedi cydnabod yr effaith negyddol y mae adleoli 
swyddfeydd a newid arferion gwaith wedi ei chael ar adegau yn ystod y 
flwyddyn. Er hyn, maent yn hyderus bod sefydlogrwydd yn cael ei adfer a 
disgwylir gwelliant eto yn y cyfraddau absenoldeb oherwydd salwch.  
 
Meysydd o gynnydd  
 
•  Ymgysylltu uniongyrchol cadarnhaol â staff ar lefel uwch swyddogion fel 

rhan o fenter ehangach i ymgysylltu â’r staff. 
 
Meysydd i’w gwella  
 
• Sicrhau bod sgiliau ac adnoddau priodol ar gael i ddarparu hyfforddiant 

hanfodol ac arbenigol i’r gweithlu. 
 
Darparu cyfeiriad: 
 
Mae cefnogaeth i’r gwasanaethau cymdeithasol ar lefel gorfforaethol ac mae’r 
camau i ddiogelu cyllidebau hyd yma er mwyn sicrhau y gellir darparu 
gwasanaethau hanfodol yn tystio i hynny.  
 
Mae llawer o gydnabyddiaeth i bwysigrwydd swyddogaeth y gwasanaethau 
cymdeithasol a gofal cymdeithasol o ran darparu blaenoriaethau corfforaethol 
ond mae tensiwn ynglŷn â’r buddsoddi sy’n angenrheidiol er mwyn gallu 
cyflawni’r amcanion hyn mewn hinsawdd ariannol anodd.  Mae hyn yn fwy 
anodd hefyd oherwydd y pwysau ychwanegol sy’n deillio o’r gwelliannau sydd 
eu hangen yn y gwasanaethau addysg.   
 
Mae’r arweinyddiaeth wedi aros yn sefydlog ar lefel gorfforaethol ac is-
adrannol.  Mae gan y gwasanaethau cymdeithasol dîm uwch reoli profiadol ac 
ymroddedig sy’n deall y weledigaeth a’r heriau yn y dyfodol.  Newidiodd 
swyddogaeth y cyfarwyddwr ar ddechrau’r flwyddyn ac nid yw’r cyfrifoldebau ar 
y cyd blaenorol a oedd yn gysylltiedig â Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan bellach yn 
weithredol.  Mae hyn wedi galluogi’r cyfarwyddwr i roi pwyslais cryfach ar ei 
swyddogaeth statudol a chynnal cysylltiadau cryf â phartneriaid iechyd ar lefel 
pennaeth y gwasanaeth. 
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Mae tystiolaeth bod craffu gwell a mwy effeithiol gan aelodau’r cyngor yn 
ogystal â diddordeb brwd, cefnogaeth barhaus a her adeiladol i swyddogion. 
 
Mae Swyddfa Archwilio Cymru wedi bod yn gweithio gyda’r cyngor yn 
ddiweddar i adolygu’r prosesau a ddefnyddir i werthuso ac archwilio’n fewnol.  
Mae wedi gwneud argymhellion i gryfhau’r meysydd pwysig hyn o waith y 
cyngor i sicrhau bod aelodau a swyddogion yn gallu bod yn hyderus ynglŷn â 
pherfformiad ym mhob maes gwasanaeth. 
 
Meysydd o gynnydd  
 
• Tystiolaeth o fwy o herio a chraffu mwy effeithiol ar fusnes gan aelodau. 
 
Meysydd i’w gwella 
 
• Gweithredu argymhellion a wnaed gan Swyddfa Archwilio Cymru i gryfhau 

camau sicrhau ansawdd a pherfformiad mewnol. 
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