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

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf   

 
Mae’r adroddiad hwn yn nodi’r meysydd allweddol o gynnydd am y 
flwyddyn 2012/13 a meysydd i’w gwella yn y dyfodol yn Adran 
Gwasanaethau Cymdeithasol Rhondda Cynon Taf 

 
 

Crynodeb 
 
Mae gan wasanaethau cymdeithasol Rhondda Cynon Taf gryfderau mewn 
sawl maes. Mae’r cyngor yn parhau â’i raglen uchelgeisiol i sicrhau proses 
barhaus  o foderneiddio. Mae nifer o strategaethau wedi eu sefydlu wrth i’r 
awdurdod geisio symud ymlaen tuag at ddiwylliant o gefnogi annibyniaeth ar 
sail ardaloedd mewn partneriaeth â rhanddeiliaid allweddol eraill. Mae gan y 
cyngor sawl perthynas aeddfed, yn enwedig â’r bwrdd iechyd lleol a 
phartneriaid y trydydd sector sy’n gweithio yn gytûn.   
 
Mae gan y staff a’r aelodau sy’n gweithio yn y cyngor deimlad cryf o falchder, 
gan ddarparu lefel uchel o wasanaethau a werthfawrogir gan y bobl leol. 
Ategir hyn gan y polisi yn y cyngor i barhau i ddarparu cymorth ar bob un o’r 
pedair lefel o’r meini prawf cymhwysedd i’r gymuned o oedolion. Yr her yn y 
dyfodol fydd y gallu i reoli’r lefel hon o gymorth ar gyfer gwasanaethau rheng 
flaen a allai fynd yn rhy ddrud o ystyried y pwysau economaidd y mae pob 
awdurdod lleol yn ei wynebu.  
 
Oedolion 
 
Yn y gwasanaethau i oedolion, mae cyflymder y newid wedi cynyddu, gyda 
thystiolaeth o nifer o fentrau a nodwyd yn adroddiad y llynedd yn dwyn 
ffrwyth. Cyflwynwyd model gweithredu diwygiedig i gefnogi’r angenrheidrwydd 
strategol o gynorthwyo pobl i barhau i fod mor annibynnol â phosibl, a sicrhau 
eu bod yn ddiogel ar yr un pryd. Mae’r gwaith o ran ail-alluogi a mynediad 
cychwynnol wedi symud ymlaen. 
 
Yn y tymor hwy, mae cynlluniau ar y gweill i ail-dendro’r gwasanaethau gofal 
cartref, adolygu contractau yn y sector gwirfoddol ac edrych ar ddyfodol yr holl 
ddarpariaeth fewnol a gyflenwir yn uniongyrchol, er mwyn sicrhau y cyflawnir 
gwerth am arian, yn ogystal â bodloni anghenion newidiol dinasyddion   
Rhondda Cynon Taf. 
 
Plant 
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Yn y gwasanaethau i blant, gwnaed cynnydd mewn nifer o feysydd y nodwyd 
bod angen eu gwella yng ngwerthusiad y llynedd, ond mae rhai meysydd sy’n 
parhau i fod angen sylw. Ceir tystiolaeth o werth cadarnhaol gwasanaethau 
ataliol i blant a theuluoedd yn yr awdurdod o arolygiad a oedd yn edrych ar 
wasanaethau ataliol ac ymyrraeth gynnar. Yn y gwasanaethau i blant, canfu 
AGGCC rai enghreifftiau o ymarfer da o ran gwaith achos, yn ogystal â 
threfniadau da ag asiantaethau statudol a gwirfoddol. Mae’r strategaeth 
gomisiynu ar gyfer y gwasanaethau i blant bellach wedi ei rhoi ar waith. Fodd 
bynnag, mae’n achos pryder nodi mai prin yw’r cynnydd a gyflawnwyd ynglŷn 
â phroblemau yn ymwneud â’r gweithlu sydd wedi ei nodi fel maes sy’n achosi 
pryder ers rhai blynyddoedd. Nid yw’r problemau hyn wedi derbyn sylw  
boddhaol hyd yma.  
 
Er bod y ffigurau o ran cynnal cynadleddau a chyfarfodydd grwpiau craidd yn 
dangos bod perfformiad y cyngor o ran gwaith amddiffyn plant yn unol â 
chynghorau cyffelyb ar y cyfan, roedd nifer o achosion pan na chofnodwyd 
bod  gweithiwr cymdeithasol wedi’i neilltuo i blant a oedd ar y gofrestr 
amddiffyn plant. Mae hyn yn achos o bryder sylweddol. Mae cynghorau eraill 
yn sicrhau 100% yn hyn o beth. Yn yr un modd, dim ond 70% o’r plant sy’n 
derbyn gofal y neilltuwyd gweithiwr cymdeithasol ar eu cyfer, sy’n llawer is 
nag unrhyw gyngor arall yng Nghymru.   
 
Eleni, mae Swyddfa Archwilio Cymru wedi gweithio’n agos gyda’r cyngor i 
edrych ar ddulliau o gasglu ac adrodd am ddangosyddion perfformiad. Mae’r 
rhain yn ddibynadwy yn gyffredinol, ond mae Swyddfa Archwilio Cymru wedi 
adrodd am rai problemau ynglŷn â nifer fechan ohonynt lle y gellid gwneud 
gwelliannau. Bydd AGGCC  yn parhau i weithio’n agos ar hyn gyda Swyddfa 
Archwilio Cymru a thîm perfformiad a gwelliannau yr awdurdod.   
 
Mae adroddiad cyfarwyddwr y gwasanaethau cymdeithasol yn darparu 
trosolwg eglur o berfformiad y cyngor am y flwyddyn 2012/2013. Mae 
cynlluniau penaethiaid y gwasanaethau yn nodi’n glir yr amcanion a’r 
cyflawniadau adrannol, yn ogystal â’r heriau y mae’r awdurdod yn eu 
hwynebu yn ystod yr ychydig flynyddoedd nesaf.    
 
Mae AGGCC wedi nodi’r risgiau posibl canlynol 
 
• Y gallu i reoli gwasanaethau rheng flaen, yn ogystal â sicrhau y bodlonir 

cyllidebau yn gyffredinol, ac yn enwedig, yr effaith ariannol ar y cyngor  
oherwydd y niferoedd uchel o blant sydd ar y gofrestr amddiffyn plant ac 
yn y system plant sy’n derbyn gofal.  

• Y gallu i barhau i gynnig cymorth i bobl ar bob lefel o’r meini prawf 
cymhwysedd, o ystyried y galw sydd ar wasanaethau. 

• Achosion o blant ar y gofrestr amddiffyn plant nad oes gweithiwr 
cymdeithasol wedi ei neilltuo ar eu cyfer.  

• Diffyg neilltuo gweithiwr cymdeithasol i blant sy’n derbyn gofal, ac felly nid 
yw’r plant yn derbyn cymorth.  
 

Ymateb i’r meysydd i’w datblygu’r llynedd 
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Mae’r cyngor wedi gwneud cynnydd mewn nifer o’r meysydd i’w datblygu a 
nodwyd yng ngwerthusiad y llynedd, gan gynnwys rhoi strategaethau 
comisiynu ar waith yn y gwasanaethau i oedolion a’r gwasanaethau i blant.  
Mae’r agenda ataliad yn parhau i gael ei sbarduno yn y ddwy adran. Yn y 
gwasanaethau i blant, mae angen gwneud mwy o waith ynglŷn â phrydlondeb 
asesiadau a phroblemau ynglŷn â gallu, er mwyn sicrhau bod plant yn cael eu 
diogelu’n briodol. 
 
Arfer da a nodwyd  
 
• Diwrnodau gwerthfawrogi plant, lle y gall grwpiau o frodyr a chwiorydd 

sydd wedi eu mabwysiadu rannu eu hanesion fel teulu.  
• Dyfarniadau Gwobrau Gofal Cymdeithasol ar gyfer darparu cyfleoedd 

hyfforddi arloesol a chodi ymwybyddiaeth o effaith ymddygiad 
gwrthgymdeithasol yn y gwasanaethau i blant.  

• Prosiect “Pili-Pala” mewn partneriaeth â Dementia Care Matters ar gyfer 
gwella ansawdd y ddarpariaeth fewnol o ofal cartref preswyl ar gyfer 
dementia.     

• Gwaith parhaus â gofalwyr ynglŷn â’u cynnwys wrth lunio gwasanaethau 
ar gyfer y dyfodol.  

 
Ymweliadau ac arolygiadau a gynhaliwyd yn ystod y flwyddyn  
 
Yn ogystal ag arolygiadau o wasanaethau a reoleiddir a chyfarfodydd 
ymgysylltu arferol gydag uwch swyddogion, cyflawnwyd y gweithgarwch 
canlynol gan AGGCC: 
 
• Adolygiad cenedlaethol o ganlyniadau i blant mewn angen/plant sy’n 

derbyn gofal (2012).  
• Arolygiad o’r gwasanaethau i blant (2013).  
• Ymweliadau safle ac arolygiad yn ymwneud â chefnogaeth i ofalwyr.  
• Ymweliadau safle i archwilio trefniadau gwasanaethau ail-alluogi.   
• Arolygiad rheoleiddio o wasanaethau maethu a mabwysiadu.  
• Presenoldeb yng nghyfarfodydd y grŵp aml-asiantaeth gweithredol a 

chyfarfodydd diogelu.  
• Presenoldeb yn y pwyllgor craffu.  
• Cyfarfod ag aelodau staff perfformiad.  
 
Meysydd i AGGCC wneud gwaith dilynol ynddynt y flwyddyn nesaf 
 
Nodir nifer o feysydd penodol i’w gwella ym mhrif ran yr adroddiad hwn. Bydd 
cynnydd y cyngor o ran y rhain yn cael ei drafod gyda’r cyngor mewn 
cyfarfodydd ymgysylltu rheolaidd yn ystod y flwyddyn i ddod. Rhoddir pwyslais 
ar y cynnydd o ran y blaenoriaethau gwella a nodwyd yn adroddiad blynyddol 
y cyfarwyddwr, gan gynnwys: 
 
• Trefniadau diogelu yn y gwasanaethau i blant ac i oedolion. 
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• Effaith a datblygiad y model gweithredu diwygiedig yn y gwasanaethau i 
oedolion.  

• Partneriaeth barhaus gyda Bwrdd Iechyd Cwm Taf. 
• Datblygiad arfaethedig o wasanaethau i gefnogi strategaeth ataliol yn y 

gwasanaethau i blant. 
• Adolygiad yr awdurdod o wasanaethau ar gyfer plant ag anabledd. 
• Arolygiad thematig cenedlaethol o blant sy’n derbyn gofal. 
• Adolygiad thematig cenedlaethol o gomisiynu gofal cymdeithasol ar gyfer 

pobl hŷn. 
 
 
 
 
 
PERFFORMIAD 
 
Llunio gwasanaethau: 
 
 
Mae Cymdamcanu - Cydymdrechu yn nodi gofyniad Llywodraeth Cymru i 
awdurdodau lleol a’u partneriaid gynhyrchu cynllun integredig sengl i ddisodli 
partneriaethau a strategaethau cyfredol. Cyflawni Newid oedd cynllun 
integredig sengl Rhondda Cynon Taf a ddatblygwyd mewn ymateb i 
ymgynghoriad eang ac a gytunwyd gan y Bwrdd Gwasanaethau Lleol i’w roi 
ar waith ym mis Ebrill 2013. Ei weledigaeth ar y cyd yw i holl bobl Rhondda 
Cynon Taf fod yn ddiogel, yn iach ac yn llewyrchus. Mae manylion y cynllun 
yn nodi’r blaenoriaethau allweddol gan gynnwys diogelu plant ac oedolion, 
gwella iechyd a chefnogi teuluoedd. Mae’n rhoi mwy o bwyslais ar gyflawni,  
gwasanaethau ataliol ac ymyrraeth gynnar sy’n gallu gwneud gwahaniaeth 
gwirioneddol i fywydau pobl. Mae’n egluro sut y bydd llwyddiant yn cael ei 
fesur a chanlyniadau’n cael eu cyflawni. 
 
Oedolion 
 
Mae tueddiadau demograffig yn rhagweld y bydd y boblogaeth 4% yn fwy 
erbyn 2023. Mae’n debygol y bydd nifer y bobl dros 65 oed wedi dyblu. Mae’r 
cynnydd hwn yn golygu y bydd cyfran fwy o’r boblogaeth yn datblygu 
problemau iechyd a chymdeithasol sy’n gysylltiedig â henaint a fydd yn 
effeithio ar y ddarpariaeth o wasanaethau. Bydd hon yn her y bydd angen i’r 
cyngor ymateb iddi. 
 
Mae’r cyngor yn parhau ei ymrwymiad i weithio tuag at integreiddio 
gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol i ddarparu gwasanaeth mwy 
cyfannol a di-dor i bobl yn Rhondda Cynon Taf. Ei nod yw ehangu ymhellach 
y defnydd o wasanaethau gofal canolraddol ac ail-alluogi i helpu mwy o bobl i 
fyw’n annibynnol trwy ddatblygu ymhellach model sydd, hyd yn hyn, wedi bod 
yn llwyddiannus. Roedd y gwasanaeth ail-alluogi yn rhan o raglen AGGCC o 
ymweliadau safle yn ystod y flwyddyn. Nod yr ymweliad hwn oedd deall y 
gwasanaeth yn well a gweld sut mae cydweithio gyda Bwrdd Iechyd Cwm Taf 
a Chyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn cynnig gwerth ychwanegol a 
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chysondeb i’r ddarpariaeth o wasanaethau o ansawdd da mewn un man. 
Roedd y bobl a ddefnyddiodd y gwasanaeth o’r farn ei fod yn cynnig dull mwy 
cyson sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr gwasanaeth. 
 
Mae Rhondda Cynon Taf yn cydnabod y swyddogaeth bwysig y mae gofalwyr 
yn ei chyflawni yn yr awdurdod ac mae gofalwyr wedi dweud eu bod yn 
gwerthfawrogi’r gefnogaeth maent yn ei derbyn i’w helpu i barhau i ofalu. Mae 
rhai ohonynt wedi gallu helpu i lunio dyfodol gwasanaethau trwy gymryd rhan 
mewn cyfweliadau dethol aelodau staff yn ogystal â manteisio ar gyfleoedd 
hyfforddi. Yn yr un modd, mae’r cyngor yn nodi cyfranogiad cadarnhaol gyda 
defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr wrth gynllunio gwasanaethau iechyd 
meddwl gan ymateb i weithrediad y mesur iechyd meddwl. 
 
Plant 
 
Mae gan y gwasanaethau i blant hanes da o gymryd agwedd arloesol tuag at 
ddatblygu a gwella gwasanaeth ac arfer strategol. Mae’r cyngor yn gwneud 
defnydd da o adolygiadau mewnol ac allanol i gyflawni newidiadau i 
wasanaethau a darparu canlyniadau gwell i blant a theuluoedd. 
  
Mae hyn wedi ei seilio ar weithrediad y strategaeth gomisiynu a oedd yn un 
o’r blaenoriaethau a nodwyd gan yr awdurdod y llynedd a fframwaith ymarfer 
Teuluoedd yn Gyntaf. Mae’r fframwaith Tîm o Amgylch y Teulu yn agwedd 
allweddol ar y llwybr ymyrraeth ac ataliad cynnar, ac mae’n darparu model 
integredig o weithio. Dywed y cyngor y gwnaed cynnydd sylweddol o ran 
cyflwyno’r model ar draws yr awdurdod cyfan. Mae systemau ar gyfer mesur 
canlyniadau wedi eu sefydlu. Dylai hyn ddarparu dull mwy cyfannol, ond â 
phwyslais iddo, i ddiwallu anghenion teuluoedd a dylai olygu na fydd angen 
ymyraethau statudol drytach ar gyfer plant.    
 
Cyflwynwyd strategaeth gomisiynu 2012 i 2015 ar gyfer y gwasanaethau i 
blant i’r bwrdd rhianta corfforaethol ym mis Mawrth 2013. Mae’r strategaeth yn 
darparu cyfeiriad cyffredinol effeithiol ar gyfer datblygu gwasanaethau yn un o 
ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru, gan nodi blaenoriaethau allweddol i 
fodloni’r agenda tlodi. Mae’n nodi sut y mae’n cyflawni o ran y Cynllun 
Integredig Sengl ac yn cynnwys enghreifftiau o arfer gorau gan asiantaethau 
partner.  
 
Meysydd o gynnydd 
 
• Gwnaed cynnydd sylweddol o ran modelau ymyrraeth ac ataliad cynnar ar 

draws yr awdurdod cyfan gan ddarparu cefnogaeth ddwys yn uniongyrchol 
i deuluoedd. 

• Gweithredu’r strategaeth gomisiynu ar gyfer y gwasanaethau i blant.  
• Cynnwys gofalwyr i helpu i lunio gwasanaethau ar  gyfer y dyfodol.   
 
Meysydd i’w gwella 
 
• Datblygu strategaeth flaengar ar gyfer yr holl grwpiau defnyddwyr 

gwasanaeth sy’n oedolion, sy’n gynaliadwy yn wyneb galw cynyddol. 
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• Gweithrediad parhaus y strategaeth gomisiynu ar gyfer plant. 
 
Cael gafael ar gymorth: 
 
Oedolion  
 
Rhoddwyd y strategaeth gomisiynu ar gyfer gwasanaethau i oedolion ar waith 
eleni ac mae’n gosod y cyfeiriad ar gyfer y tair blynedd nesaf. Mae’n nodi 
blaenoriaethau comisiynu, partneriaethau arfaethedig a chanlyniadau posibl. 
Dylai’r dull hwn sicrhau bod y cyngor yn gwerthuso ei ddewisiadau yn briodol 
ac yn llunio’r farchnad yn ymarferol i helpu pobl i fodloni eu hamcanion ar 
gyfer hunanbenderfyniad. Mae hefyd yn nodi’r angen i ddarparu’r gwerth 
gorau ac yn cydnabod yr heriau y mae’n eu hwynebu o ran ei ddarpariaeth 
breswyl ei hun. Yn ogystal â’r ffaith eu bod yn ddrytach na darpariaeth y 
sector annibynnol, mae’r gwasanaethau hyn yn gosod baich ariannol 
cynyddol ar y cyngor o ran cynnal a chadw ac adnewyddu adeiladau. Mae 
angen i’r cyngor fod yn eglur o ran ei ymrwymiad a’i allu i sicrhau y cynhelir ei 
gartrefi’n ddiogel a’u bod yn cael eu rhedeg yn unol â gofynion rheoleiddio. 
  
Bu nifer o newidiadau sylweddol yn y gwasanaethau i oedolion eleni wrth 
gyflwyno model gweithredu newydd ar gyfer y gwasanaeth, sy’n cydnabod yr 
angen i ymateb i hanfodion strategol yn ogystal â gwneud gwaith partneriaeth 
lleol yn ganolog i’r hyn y mae’n ceisio ei gyflawni. Mae llwyddiant hyn yn cael 
ei fonitro. 
 
Mae gwybodaeth am berfformiad yn awgrymu bod cefnogaeth i ofalwyr wedi 
gostwng eleni o ran niferoedd y gofalwyr y cynigiwyd asesiad iddynt a’r rhai y 
cynhaliwyd asesiad ar eu cyfer. Fodd bynnag, mae lefel yr asesiadau yn uchel 
o’i chymharu ag awdurdodau eraill. Darparwyd gwasanaethau i bron i bob un 
o’r gofalwyr hynny a dderbyniodd asesiad. Ystyriodd arolygiad cryno a 
gynhaliwyd ym mis Mawrth 2013 y ffyrdd y mae’r prosiect gofalwyr yn cynnig 
canlyniadau gwell i ofalwyr unigol a’u teuluoedd, a sut y mae’r gwasanaeth yn 
cefnogi neu’n gweithio ochr yn ochr â gwasanaethau cymdeithasol prif ffrwd. 
Canfu’r arolygydd bod y ddarpariaeth o wasanaethau yn arloesol ac yn 
canolbwyntio ar unigolion. Dywedodd gofalwyr bod y gefnogaeth yn 
cyfrannu’n sylweddol at eu lles ac yn eu galluogi i barhau â’u tasgau gofalu. 
Mae gweithredu’r strategaeth gofalwyr yn dal i fod yn flaenoriaeth i’r cyngor er 
mwyn parhau i symud y gwaith hwn yn ei flaen yn ogystal â gweithredu’r 
gofynion a nodir yn y Mesur Gofalwyr newydd.   
 
Mae’r cyngor wedi parhau i hybu annibyniaeth trwy daliadau uniongyrchol. 
Mae cyfleoedd yn cael eu harchwilio i sicrhau’r defnydd mwyaf posibl o 
deleofal a sicrhau y gall pobl ddewis ble maent yn byw. Ceir swyddog 
penodedig sy’n cefnogi’r datblygiad hwn bellach.  
 
Mae’r cyngor yn bwriadu ail-fodelu’r gwasanaethau i bobl ag anableddau 
corfforol er mwyn creu llety â chymorth sy’n gallu cynnig cyfle i bobl gael 
profiad o fwy o fathau o fyw annibynnol cyn symud i lety mwy parhaol. 
 
Plant  
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Yn ystod ein harolygiad yn y gwasanaethau i blant yn ystod chwarter cyntaf 
2013, nodwyd gennym fod trefniadau dyletswydd yn y tri thîm ardal ar gyfer 
derbyn ac asesu yn gweithio’n effeithiol. Mae gwybodaeth am reoli 
perfformiad yn dangos y gwnaed penderfyniadau gan reolwyr ar bob 
atgyfeiriad newydd o fewn 24 awr. Fodd bynnag, neilltuwyd bron i chwarter yr 
atgyfeiriadau i rywun nad oedd yn weithiwr cymdeithasol ar gyfer asesiad 
cychwynnol, rheolwr gofal aseswyr fel rheol. Er y gwnaed rhywfaint o gynnydd 
eleni, mae lefel yr achosion a neilltuwyd i weithwyr nad ydynt yn gymwysedig 
yn dal i fod yr uchaf yng Nghymru. 
 
Aeth pob atgyfeiriad ac eithrio 8% yn eu blaenau i asesiad cychwynnol. Dylai’r 
awdurdod geisio deall y rhesymau y tu ôl i’r lefelau uchel o atgyfeiriadau sy’n 
mynd yn eu blaenau i ymyrraeth bellach ac ystyried a allai hyn fod yn 
gysylltiedig ag ansawdd penderfyniadau sgrinio cychwynnol a’r tueddiad i 
osgoi risg. 
 
Bu cynnydd i nifer yr ail-atgyfeiriadau a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn 
ddiwethaf ond mae’r lefel yn debyg i awdurdodau cyfagos eraill. Bydd y 
cyngor eisiau parhau i weithio ar hyn a dywed ei fod yn hyderus y bydd 
sefydlu’r ganolfan ddiogelu aml-asiantaeth yn 2014 yn cryfhau trefniadau’r 
dyfodol. 
 
Cydnabyddir bod y cyngor yn parhau i wynebu galw cynyddol am 
wasanaethau yn unol â llawer o awdurdodau lleol eraill yng Nghymru. 
Nodwyd gwella perfformiad o ran prydlondeb, rhai dangosyddion craidd ac 
ansawdd asesiadau fel meysydd i’w gwella y llynedd. Fodd bynnag, mae 
gwybodaeth am berfformiad yn dangos na wnaed unrhyw gynnydd, ac y 
cwblhawyd llai o asesiadau cychwynnol yn brydlon ac y cynhaliwyd mwy y tu 
allan i’r amserlenni statudol, gan olygu bod perfformiad cyffredinol ymhlith y 
gwaelaf yng Nghymru. Mae asesiadau craidd a gynhaliwyd yn unol ag 
amserlenni yn dangos perfformiad tebyg i awdurdodau lleol eraill, ond mae’r 
asesiadau a gymerodd fwy o amser na’r amserlenni statudol yn dynodi 
gostyngiad sylweddol ym mherfformiad eleni. Nododd yr adolygiad 
cenedlaethol a gynhaliwyd gan AGGCC ym mis Rhagfyr 2012 yn ystyried 
canlyniadau i blant mewn angen/plant sy’n derbyn gofal dueddiad i gynnal 
nifer o asesiadau o fewn yr un amserlen. Mae hyn yn dyblygu gwaith ac, er 
bod yr adroddiadau o safon foddhaol, prin oedd y gwerth yr oeddent yn ei 
ychwanegu at ganlyniadau i blant a theuluoedd. Mae’r awdurdod yn cydnabod 
bod angen symleiddio prosesau.   
 
Mae darpariaeth Dechrau’n Deg wedi ei datblygu’n llwyddiannus mewn nifer o 
ardaloedd ac yn cael effaith gadarnhaol yn Rhondda Cynon Taf. Adroddir bod 
16% (2542 o blant) o’r holl blant dan bedair oed yn elwa o ryw fath o 
wasanaeth, sef yr ail uchaf yng Nghymru.  
 
Aseswyd 65 o ofalwyr ifanc yn 2012/2013 a darparwyd gwasanaeth i bob un 
ohonynt.  
 
Meysydd o gynnydd 
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• Sefydlu strategaeth gomisiynu ar gyfer y gwasanaethau i oedolion.  
• Cyflwyno model gwasanaeth newydd yn y gwasanaethau i oedolion.  
• Mae trefniadau dyletswydd yn y timau ardal ar gyfer derbyn ac asesu yn 

gweithio’n effeithiol.  
• Sefydlwyd darpariaeth Dechrau’n Deg ledled y fwrdeistref.  
 
Meysydd i’w gwella  
 
• Mae perfformiad o ran rhai agweddau ar asesiadau yn ymwneud â’r 

gwasanaethau i blant yn dal i fod yn faes i’w wella’n barhaus am y drydedd 
flwyddyn yn olynol. 

• Gwaith parhaus o ran ymsefydlu’r model gweithredol newydd yn y 
gwasanaethau i oedolion.  

 
Y Gwasanaethau a ddarparwyd 
 
Oedolion 
 
Mae gan y cyngor ystod eang o wasanaethau sydd fwyfwy'n bodloni 
anghenion pobl ar gyfer byw’n annibynnol. Caiff y dull hwn ei ategu gan 
fentrau ymyrraeth gynnar, megis y Gwasanaethau Mynediad Cyntaf ac 
Ailalluogi, ac mae’n cael ei gefnogi'n gynyddol drwy ddarparu cyfarpar 
personol yn brydlon, ac roedd cynnydd nodedig yn hyn o beth.  Fodd bynnag, 
cyflawnwyd llai o addasiadau ac mae’r cyngor yn cydnabod bod pobl yn aros 
yn rhy hir am y cymorth hwn.  Mewn ymateb, mae wedi blaenoriaethu hwn fel 
maes i’w wella ac mae data diweddar yn awgrymu bod hyn yn cael ei gyflawni 
fesul cam. 
 
Y Gwasanaeth Ailalluogi yw’r pwynt cyswllt cyntaf i’r rhan fwyaf o bobl sy’n 
cael eu hatgyfeirio i'r gwasanaethau cymdeithasol.  Er bod y rhan fwyaf o bobl 
sy’n derbyn y gwasanaeth yn oedolion hŷn, mae’r gwasanaeth ar gael i 
unrhyw un dros 18 oed sy’n bodloni’r meini prawf.  Mae atgyfeiriadau’n dod 
oddi wrth weithwyr proffesiynol eraill, yn cynnwys rheolwyr achos neu’r rhai 
sy’n rheoli rhyddhau o’r ysbyty. Cynigir ail-alluogi yn rhan o ymateb mewn 
argyfwng i gefnogi annibyniaeth barhaus un ai cyn mynd i’r ysbyty neu fel 
rhan o ryddhau o’r ysbyty.  Mae ystod o wybodaeth ar gael am y gwasanaeth, 
ac mae rheolwyr yn gweithio’n agos gyda gweithwyr proffesiynol eraill (er 
enghraifft, nyrsys cydgysylltu rhyddhau) i sicrhau ymateb prydlon. Mae 
adborth gan bobl sy’n defnyddio’r gwasanaeth hwn yn gadarnhaol. 
 
Mae’r Mesur Iechyd Meddwl wedi ei roi ar waith yn llawn gyda’r bwrdd iechyd 
lleol. Mae arwyddion cynnar yn gadarnhaol ac mae arwyddion eisoes o 
gyfraddau atgyfeirio cynyddol i wasanaethau eilaidd a thimau iechyd meddwl 
cymunedol. Mae gwasanaethau dydd a ail-gomisiynwyd i bobl â phroblemau 
meddwl anorganaidd yn darparu dull mwy cydgysylltiedig o gyflenwi 
gwasanaethau. 
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Mae ansawdd y gwasanaethau i bobl hŷn a gomisiynir yn Rhondda Cynon Taf 
yn gymysg. Mae nifer fechan o gartrefi gofal lle y ceir pryderon am 
arweinyddiaeth a rheolaeth effeithiol a chynaliadwy, ac am ansawdd staffio. 
 
Mae ansawdd cartrefi gofal y cyngor ei hun yn foddhaol ar y cyfan er bod 
arolygwyr rheoleiddio yn adrodd am heriau mewn cael gafael ar wybodaeth 
allweddol ynghylch prosesau recriwtio y mae’r cyngor yn ei chadw’n ganolog.  
Gan mai rheolwyr cofrestredig sy’n gyfrifol yn gyfreithiol am y lleoliadau y 
maent yn eu rheoli, mae angen iddynt allu eu sicrhau eu hunain bod staff yn 
cael gwiriadau cyfredol a bod y cymwysterau priodol ganddynt i gyflawni eu 
swyddogaethau. Mae angen i’r cyngor sicrhau bod y wybodaeth hon ar gael 
yn rhwydd i reolwyr. Mae rhai adroddiadau arolygu’n cyfeirio at ddirywiad 
mewn ffabrig adeiladu ac oediadau mewn symud rhaglenni cynnal a chadw yn 
eu blaenau sydd wedi cael effaith ar yr amgylchedd cyffredinol. 
 
Mae ansawdd y ddarpariaeth gofal cartref mewnol yn dda. Mae’r 
gwasanaethau’n cael eu rhedeg yn dda ac mae ganddynt arweinyddiaeth 
gref. 
 
Mae’r cyngor yn adolygu cyfleoedd i wella'r ddarpariaeth o wasanaethau 
anabledd dysgu mewn partneriaeth â’r bwrdd iechyd lleol. Mae cynlluniau ar 
waith i ail-lunio gwasanaethau byw â chymorth a chynnal arfer tendro 
cystadleuol yn 2013/2014.  Y nod yw cefnogi datblygiad gwasanaethau ar sail 
ddaearyddol yn cwmpasu tri rhanbarth penodol o'r sir, yn ogystal â 
symleiddio’r trefniadau tameidiog presennol lle mae nifer o ddarparwyr yn 
darparu gwasanaeth. 
 
Plant 
 
Mae gwasanaethau ataliol o fewn Rhondda Cynon Taf wedi cael eu helpu 
dros y blynyddoedd diweddar gan y rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf, lle’r oedd 
ystod o wasanaethau ymyrraeth gynnar a chymorth ar gael i blant agored i 
niwed a phlant mewn angen. Mae’r Bartneriaeth Canopi bellach wedi ei 
chyflwyno i bob un o’r 12 clwstwr ysgolion ar draws Rhondda Cynon Taf.  
Mae’n galluogi asiantaethau i gyflenwi gwasanaethau cymorth â'i sail yn y 
gymuned leol i blant a theuluoedd.  Mae hyn, yn ei dro, yn cael ei ategu gan 
ddatblygiad TAF, sy’n darparu adnoddau i weithio’n ddwys gyda phlant 
agored i niwed a’u rhieni neu eu gofalwyr. 
 
Mae swyddogaeth y Tîm Integredig Cymorth i Deuluoedd (TICD) yn 
canolbwyntio ar sefyllfaoedd lle mae camddefnyddio sylweddau gan rieni neu 
ofalwyr yn peri risg sylweddol i’w plant. Er ei bod yn rhy gynnar i gael 
tystiolaeth o effaith y TICD o ran lleihau’r niferoedd o blant sy'n derbyn gofal 
neu’r plant hynny a oedd yn destun achosion amddiffyn plant, ceir tystiolaeth 
o rywfaint o waith ataliol effeithiol. Mae angen i swyddogaeth a chylch 
gorchwyl y tîm hwn, a’r tîm ymateb cyflym sydd newydd ei gyflwyno, gael eu 
cyfathrebu i’r timau ardal a’r timau anabledd plant gan fod tystiolaeth o waith 
maes AGGCC yn awgrymu nad yw hynny’n cael ei ddeall yn gyson. 
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Gwelodd arolygydd, drwy arsylwi cyfarfod grŵp o rieni a phlant fel rhan o’r 
rhaglen cryfhau rhianta, aelodau o staff yn gweithio mewn ffordd onest a 
pharchus gyda rhieni a’u plant. Siaradodd rhieni a phobl ifanc o’r grŵp am y 
gwahaniaeth cadarnhaol y mae’r cymorth wedi ei wneud i’w bywydau. 
 
Mae Rhondda Cynon Taf yn parhau i fod â lefelau uchel o blant sy'n derbyn 
gofal. Mae datblygu dull strategol i leihau nifer y plant sy'n derbyn gofal gan yr 
awdurdod, a darparu mwy o leoliadau â sail leol yn rhan o gyllideb ariannol 
gynaliadwy yn y tymor canolig, yn un o’r sbardunau allweddol ar gyfer newid o 
fewn y cyngor.  Mae’r Grŵp Gweithredu Plant sy'n Derbyn Gofal sy’n cynnwys 
uwch swyddogion o'r gwasanaethau i blant a’r adran gyllid wedi cymryd 
amrywiaeth o gamau gweithredu i fynd i’r afael â’r heriau a wynebir, gan 
gynnwys sefydlu panel lleoliadau.   
 
Roedd y gwasanaeth mabwysiadu’n destun arolygiad gan AGGCC eleni.  
Canfu arolygwyr fod buddsoddiad sylweddol yn y gwasanaeth wedi arwain at 
welliannau sylweddol a chanlyniadau cadarnhaol i blant a bod nifer dda o 
blant wedi eu lleoli gyda rhieni mabwysiadu o ganlyniad. Mae’r cyngor wedi 
cyflwyno diwrnodau gwerthfawrogi plant lle’r oedd grŵp o frodyr a chwiorydd 
oedd wedi’u lleoli gyda theuluoedd gwahanol yn gallu deall a rhannu eu hanes 
fel teulu. Mae hwn yn arfer cymeradwy. Mae mwy o waith i’w wneud o hyd yn 
y gwasanaethau maethu er y cafwyd ymgyrch recriwtio i recriwtio gofalwyr ac 
mae hyn wedi bod yn llwyddiannus ar y cyfan. 
 
Y cynllun tymor hir yw i’r gwasanaethau maethu a mabwysiadu gael eu 
cyflenwi drwy gydweithredu rhanbarthol, yn unol â gweledigaeth strategol 
Llywodraeth Cymru ar gyfer gwasanaethau cynaliadwy. Yn y cyfamser, bydd 
angen i’r cyngor barhau i ddarparu gwasanaeth cadarn sy’n bodloni 
anghenion y boblogaeth o bant sy'n derbyn gofal. 
 
Mae gwasanaethau i blant ag anabledd wedi wynebu nifer o heriau yn ystod y 
flwyddyn. Mae meysydd allweddol ar gyfer datblygu wedi eu nodi ac mae hwn 
yn un o’r meysydd allweddol ar gyfer adolygiad yn y flwyddyn i ddod. 
 
Mae gan yr awdurdod lleol rwydwaith gwarchod plant wedi’i sefydlu ac mae 
arolygwyr rheoleiddio yn adrodd ei fod yn gefnogol iawn i’r gwarchodwyr plant 
hynny sy'n rhan ohono ac i’r awdurdod sydd â chysylltiadau iddo 
 
Meysydd cynnydd 
 
• Mae gwasanaethau ail-alluogi’n dangos gweithio partneriaeth da ac 

ymrwymiad i welliant parhaus. 
• Mae Partneriaeth Canopi bellach yn cyflenwi gwasanaethau ar draws y 

fwrdeistref. 
• Cyflwyno’r grŵp gweithredu plant sy'n derbyn gofal i roi sylw i heriau yn y 

gwasanaethau i blant sy'n derbyn gofal. 
• Gwelliannau a wnaed yn y gwasanaeth mabwysiadu gyda thystiolaeth o 

ganlyniadau cadarnhaol i blant. 
 
Meysydd i’w gwella 

 10



 
• Mae angen i’r cyngor gyflwyno system briodol o fewn ei wasanaethau 

cofrestredig i sicrhau bod y wybodaeth sy’n ofynnol gan reoleiddwyr ar 
gael yn rhwydd i reolwyr ac arolygwyr. 

• Dylid lleihau’r rhestrau aros am addasiadau. 
• Parhau i fonitro a rhoi sylw i’r nifer o blant sy'n derbyn gofal yn yr 

awdurdod. 
• Cyflawni'r cydymffurfiad a nodir yn adroddiad arolygu'r gwasanaeth 

maethu. 
• Gwell cyfathrebu rhwng timau rheng flaen yn y gwasanaethau i blant i 

egluro swyddogaethau yn ymwneud â gwasanaethau ataliol. 
 
Yr effaith ar fywydau pobl:  
 
Oedolion 
 
Mae arolygwyr rheoleiddio’n gweithio’n agos gyda’r timau contractau a 
diogelu ar sail barhaus ynghylch yr agenda wella drwy’r grŵp gweithredu aml-
asiantaeth. Mae’r dull yn seiliedig ar nodi cynnar a rhannu materion o bryder 
sy’n cael eu codi gyda phartneriaid allanol a, pan fo angen, symudir pryderon 
ymlaen i swyddogion uwch. Dywed arolygwyr fod y broses hon yn gweithio’n 
dda ac mae enghreifftiau lle mae’r awdurdod lleol, y bwrdd iechyd lleol ac 
AGGCC wedi gweithio gyda’i gilydd gan rannu gwybodaeth a thystiolaeth i 
ddarparu negeseuon cyson i ddarparwyr. Mae hyn yn arbennig o bwysig lle 
mae perfformiad gwael wedi ei nodi a chamau gorfodi’n cael eu hystyried. 
 
Dywedir bod un o bob wyth o’r boblogaeth yn y fwrdeistref yn cyflawni rhyw 
fath o ddyletswyddau gofalu ac mae dull Rhondda Cynon Taf o gefnogi 
gofalwyr wedi sefydlu nifer o ddulliau arloesol sy’n canolbwyntio ar yr 
unigolyn. Mae gwahanol agweddau ar y prosiect yn ymateb i anghenion 
penodol bob grŵp o ofalwyr. Nododd gofalwyr fod y rhwydweithiau cymorth a’r 
cyfleoedd ar gyfer ‘seibiant’ (er enghraifft diwrnodau maldodi) wedi eu cynnal i 
gyflawni eu cyfrifoldebau. Dywedasant hefyd eu bod yn gwerthfawrogi’r 
cyfleoedd hyfforddi a’r wybodaeth yr oeddent yn gallu cael gafael arni. 
 
Mae’r nifer o adolygiadau defnyddwyr gwasanaeth a gynhaliwyd eleni yn 
dangos perfformiad da ac mae’n cymharu’n dda ag awdurdodau cyfagos.  
Fodd bynnag, mae perfformiad wedi gostwng rhywfaint eleni ac mae’r 
awdurdod yn priodoli hyn i’r ad-drefnu yn y gwasanaethau i oedolion.  
 
Mae canran y bobl a gefnogir gan y cyngor, o ran cartrefi gofal a phobl sy’n 
cael cymorth yn y gymuned, yn llawer uwch nag mewn awdurdodau cyffelyb 
eraill er bod y ffigurau ar gyfer y ddau wedi gostwng ychydig eleni. Mae’r 
cyngor yn parhau i weithredu ar bob un o’r pedair lefel meini prawf 
cymhwysedd. Er bod symudiad tuag at ddiwylliant o ddim dibyniaeth, lle mae 
hynny'n briodol, mae hybu annibyniaeth yn strategaeth tymor hir ar gyfer y 
cyngor ac yn un a fydd yn gofyn am ganolbwyntio parhaus wrth i bwysau 
economaidd ddwysau. 
 
Plant 
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Nodir diogelu fel un o’r prif flaenoriaethau ar gyfer Rhondda Cynon Taf ac 
mae’r adran wedi gwneud cynnydd dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae hyn wedi 
cynnwys cyflwyno Bwrdd Diogelu Plant Cwm Taf ar y cyd (BDPCT).  
Sefydlwyd hwn ym mis Mehefin 2012 ac mae gwaith yn parhau i gael ei 
wneud i atgyfnerthu’r bwrdd newydd a datblygu strwythurau i gydweithio’n 
effeithiol. Er bod y dull cydweithredol hwn ar gam cynnar, bydd yn hybu 
arferion diogelu cyson ar draws Cwm Taf yn ogystal â rhannu arbenigedd a 
ddatblygwyd gan reolwyr ac ymarferwyr yn y maes heriol hwn. 
 
Eleni yw’r flwyddyn gyntaf mewn pum mlynedd olynol pan fu gostyngiad yn  
nifer plant ar y gofrestr amddiffyn plant. Mae’r awdurdod yn adrodd y bu 
gostyngiad o dros 11%. Er bod hyn yn dal yn sylweddol uwch nag 
awdurdodau lleol eraill yng Nghymru, mae’n gam i’r cyfeiriad cywir. Mae’r sylw 
penodol ar yr agenda ataliol a’r ystod o wasanaethau sydd ar gael i gefnogi 
teuluoedd wedi cyfrannu at hyn yn ddi-os. 
 
Mae’r awdurdod wedi gweithio’n galed i sicrhau bod trefniadau diogelu ar 
gyfer plant yn gadarn ac mae’r nifer o gynadleddau amddiffyn plant a gynhelir 
ar amser wedi gwella’n sylweddol dros y tair blynedd diwethaf. Pan 
archwiliwyd ffeiliau achos amddiffyn plant yn rhan o’r arolygiad o'r 
gwasanaethau i blant yn gynharach yn 2013, canfu arolygwyr fod 
atgyfeiriadau a oedd wedi symud ymlaen i asesiadau ar amddiffyn plant, yn 
briodol. 
 
Mae’n parhau’n bryder sylweddol nad oes gweithiwr cymdeithasol wedi’i 
neilltuo i bob plentyn ar y gofrestr amddiffyn plant er bod llai o blant wedi eu 
cofnodi ar y gofrestr eleni. 
 
Mae nifer y plant sy'n derbyn gofal yn y cyngor wedi parhau i godi, er bod  
graddau hynny wedi arafu. Mae’r cyfanswm yn dal yn sylweddol uwch nag 
mewn awdurdodau lleol eraill yng Nghymru.  Mae traean o’r plant hyn yn cael 
eu neilltuo i rywun nad yw'n weithiwr cymdeithasol ac nid yw hyn yn bodloni  
disgwyliadau, er ei fod wedi cael ei nodi’n flaenoriaeth y llynedd. Er bod 
rheolwyr yn datgan eu bod yn hyderus bod yr achosion hyn yn cael eu 
monitro’n gyson, bydd y cyngor yn dymuno ei sicrhau ei hun ei fod yn diogelu 
plant a theuluoedd yn briodol yn y fwrdeistref. 
 
Gan Rhondda Cynon Taf y mae’r ganran ail uchaf o ddisgyblion yn gadael 
addysg heb ddim cymwysterau yng Nghymru. Dim ond am 11 o’r 12 mlynedd 
statudol o addysg y mae disgybl yn Rhondda Cynon Taf yn mynychu'r ysgol 
ar gyfartaledd, sy’n cael effaith sylweddol yng Nghyfnod Allweddol 4. Mae’r 
cyngor yn ceisio cynyddu cyfleoedd i bobl iau gael mynediad i gyflogaeth, 
addysg a hyfforddiant ac mae wedi gweithredu strategaeth a chynllun 
gweithredu sy’n defnyddio gweithdrefnau nodi cynnar a dulliau ymyrraeth 
wedi’u targedu i roi sylw i hyn. Mae’n cymryd rhan yn astudiaeth Swyddfa 
Archwilio Cymru ynghylch cefnogi pobl ifanc sydd mewn perygl o fod yn bobl 
nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant  (NEET).  
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Mae canran y plant sy'n derbyn gofal sy’n cyflawni Cyfnod Allweddol 2 wedi 
gostwng yn sylweddol o 37.5% i 26%. Mae angen rhoi sylw i hyn. Bu 
rhywfaint o welliant yng Nghyfnod Allweddol 3. 
 
Yn ystod 2012/13 mae’r Bwrdd Lleol Diogelu Plant wedi cynnal a chyhoeddi tri 
adolygiad ymarfer plant yn rhan o’r trefniant arbrofol gyda Llywodraeth Cymru 
ac AGGCC. Mae’r rhain wedi bod mewn ymateb i ddigwyddiadau o bwys. Er 
nad yw arfer y gwasanaethau cymdeithasol wedi cael ei feirniadu yn yr 
achosion hyn, mae’r adolygiadau wedi darparu’r cyfle i asiantaethau adolygu 
arfer a, phan fo angen, dysgu gwersi a all wella arfer a chanlyniadau ar gyfer 
y dyfodol. 
 
Ymdrinnir â chwynion drwy weithdrefnau priodol ac mewn un achos proffil 
uchel yn ymwneud â gofal seibiant oedolyn iau, cynhaliwyd ymchwiliad 
cadarn.  Mae’n bwysig bod AGGCC yn  cael asesiad a'r wybodaeth 
ddiweddaraf mewn ffordd brydlon mewn achosion lle mae potensial o 
ddiddordeb gan y wasg 
 
Meysydd cynnydd 
  
• Gweithredu’r BDPCT ar y cyd newydd.  
• Gwaith i leihau’r nifer o blant ar y gofrestr amddiffyn plant. 
• Dysgu oddi wrth adolygiadau ymarferion plant.  
• Dull sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn wrth weithio gyda gofalwyr. 
  
Meysydd i’w gwella 
  
• Sicrhau bod gweithiwr cymdeithasol wedi ei neilltuo i bob plentyn ar y 

gofrestr amddiffyn plant.  
• Sicrhau bod gan blant sy'n derbyn gofal weithiwr cymdeithasol wedi’i 

neilltuo.  
 
 
 
GALLU 
 
Darparu Gwasanaethau Cymdeithasol : 
 
Mae tystiolaeth glir o gefnogaeth gorfforaethol a gwleidyddol i’r gwasanaethau 
cymdeithasol, a rhoddir blaenoriaeth i ddiogelu plant ac oedolion agored i 
niwed. Gwelir tystiolaeth o hyn yn ymrwymiad ariannol y cyngor ar draws y 
gwasanaethau cymdeithasol mewn cymhariaeth ag awdurdodau tebyg eraill 
yng Nghymru. Mae gwariant yn y gwasanaethau i blant wedi cynyddu dros 
£7m eleni yn unig.  
 
Rhondda Cynon Taf yw’r drydedd ardal fwyaf o amddifadedd yng Nghymru ac 
adlewyrchir hyn gan y lefelau uchel o ddiweithdra, anghydraddoldeb mewn 
iechyd a chyflawniadau addysgol isel. Mae adroddiad blynyddol y 
cyfarwyddwr corfforaethol yn rhagweld mwy o amddifadedd a thlodi yn y 
blynyddoedd i ddod o ganlyniad i newidiadau’r llywodraeth genedlaethol 
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mewn lles a budd-daliadau. Mae’n nodi’r heriau sy’n wynebu’r cyngor yn y 
misoedd a’r blynyddoedd i ddod, yn enwedig o ran nifer y plant sy’n dechrau 
derbyn gofal gan y cyngor. Adlewyrchwyd hyn mewn adroddiad pwyllgor 
goruchwylio a chraffu, lle’r adroddwyd am orwariant o dros £2.2m yn y 
gyllideb plant sy'n derbyn gofal ar ddiwedd Rhagfyr 2012. Er bod hyn yn 
cynrychioli gostyngiad sylweddol, mae pwysau costau ar gyfer 2013 yn dal yn 
sylweddol. 
 
Mae’r cyngor wedi darparu gwybodaeth ar y gweithlu yn y gwasanaethau i 
blant sy’n dangos tystiolaeth o dueddiad parhaus tuag at recriwtio staff 
cymwysedig. Mae’r polisi secondio o "hyfforddi ein gweithwyr cymdeithasol 
ein hunain” wedi rhoi’r cyfle i nifer o reolwyr gofal aseswyr i ennill cymhwyster 
gwaith cymdeithasol a dychwelyd i weithio yn yr awdurdod. 
 
Mae’r polisi pwynt cyflog sengl a ddatblygwyd o fewn y cyngor yn rhan o’r 
broses gwerthuso swyddi wedi chwarae rhan gadarnhaol mewn recriwtio staff 
sydd newydd gymhwyso sy’n cael cyfnod ymsefydlu, hyfforddiant a 
datblygiad. Fodd bynnag, yn ystod yr arolygiad o'r gwasanaethau i blant, 
siaradodd AGGCC â staff mwy profiadol a oedd yn teimlo mai prin oedd 
cyfleoedd ar gyfer datblygiad proffesiynol. Hefyd, yn eu barn nhw, roedd cadw 
gweithwyr cymdeithasol mwy profiadol yn dod yn fwy anodd gan fod disgwyl i 
staff profiadol fentora cydweithwyr oedd newydd gymhwyso sy’n derbyn yr un 
tâl. Mae hyn wedi effeithio ar yr ysbryd yn y timau plant, ac eithrio’r TICD.  
Bydd yr awdurdod yn dymuno ystyried effaith y polisi hwn ar ei weithlu yn y 
gwasanaethau cymdeithasol a’i allu i gadw staff yn y dyfodol. 
 
Roedd aelodau o staff y siaradodd AGGCC â nhw yn y gwasanaethau rheng 
flaen yn ystod yr arolygiad o'r gwasanaethau i blant hefyd yn adrodd am y 
pwysau yr oeddent yn ei wynebu o ran llwythi gwaith.  Dywedodd rhai aelodau 
o staff eu bod yn teimlo eu bod yn cael eu gorlethu gan faint a chymhlethdod 
yr achosion yr oeddent yn ymdrin â nhw, yn enwedig os nad oeddent yn 
brofiadol iawn. 
 
Eleni dyfarnwyd nifer o wobrau gan Gyngor Gofal Cymru ar gyfer prosiectau a 
mentrau penodol yn y gwasanaethau cymdeithasol. Cafodd y cyngor 
gydnabyddiaeth gyhoeddus am well canlyniadau drwy gydweithio â Heddlu 
De Cymru - ar gyfer gweithdy rhyngweithiol i bobl ifanc am effaith ymddygiad 
gwrthgymdeithasol a gwahaniaethol ar eraill. Sefydlodd Rhondda Cynon Taf 
hefyd y ganolfan hyfforddi awdurdod lleol gyntaf i gynnig cymwysterau 
seiliedig yn y gweithle mewn gofal plant i ymarferwyr y blynyddoedd cynnar. 
Yn y gwasanaethau i oedolion ceir prosiect partneriaeth dros gyfnod o 
flwyddyn gyda Dementia Care Matters a Chartref Gofal Clydach Court i wella 
gofal i breswylwyr â dementia. 
 
Maes cynnydd 
 
• Llwyddiant wrth gael dyfarniad o dair gwobr gan Gyngor Gofal Cymru.  
   
Areas for improvement  
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• Cadw staff ac ysbryd yn y gwasanaethau i blant ac ystyriaeth o effaith y 
telerau ac amodau cyfredol. 

• Cynllunio ariannol a rheoli'r gyllideb yn y dyfodol o fewn amgylchedd sy’n 
heriol ac yn arbennig effaith y Bil Diwygio Lles. 

 
Darparu Cyfeiriad: 
 
Mae’r cyngor yn amlwg wedi seilio'r cyfeiriad strategol ar gyfer dyfodol y 
gwasanaethau cymdeithasol ar y cydweithrediadau niferus a’i agwedd 
aeddfed tuag at weithio mewn partneriaeth. Mae hyn wedi cael ei gryfhau hyd 
yn oed ymhellach yn ystod y flwyddyn yn y gwasanaethau i oedolion a phlant, 
gan gefnogi gwell gwasanaethau i bobl o fewn eu cymuned eu hunain yn 
ogystal â gweithio gyda theuluoedd i ddarparu gwell canlyniadau i’w plant. 
 
Mae arweinyddiaeth gref yng ngwasanaethau cymdeithasol Rhondda Cynon 
Taf gyda chyfarwyddwr profiadol a thîm rheoli aeddfed a hir sefydlog.  
Penodwyd pennaeth newydd ar gyfer y gwasanaethau i blant yn ddiweddar ar 
gyfer 2013/14 yn dilyn dyrchafiad y pennaeth gwasanaeth presennol i swydd 
mewn cyngor cyfagos. 
 
Hyd yma, mae’r gwasanaethau cymdeithasol wedi cael eu cysgodi rhag 
toriadau cyllideb o fewn y cyngor ehangach. Fodd bynnag, mae uwch reolwyr 
yn y gwasanaethau cymdeithasol yn cydnabod na allant ddisgwyl y lefel hon o 
ddiogelu yn y dyfodol. Mae’n debygol mai’r gallu i reoli gwasanaethau rheng 
flaen yn ogystal â sicrhau bod cyllidebau’n cael eu bodloni fydd yr her fwyaf i’r 
awdurdod. 
 
Mae’r canllaw Cydamcanu - Cydymdrechu yn siarad am yr angen i 
awdurdodau lleol gael prosesau craffu effeithiol ar waith i sicrhau atebolrwydd 
democrataidd ar gyfer camau gweithredu mewn partneriaeth. Eleni mae 
AGGCC wedi mynychu ac arsylwi cyfarfodydd craffu ar ddau achlysur. Mae 
aelodau wedi nodi'r risgiau yn sgil diwygio lles a’r effaith ar deuluoedd agored 
i niwed a’r economi leol, yn ogystal â’r canlyniadau ariannol posibl i’r 
fwrdeistref. 
 
Mae Bwrdd Rhianta Corfforaethol effeithiol yn darparu swyddogaeth craffu a 
hyrwyddo gwybodus ar gyfer plant sy'n derbyn gofal. 
 
Meysydd cynnydd 
 
• Cydweithio a pherthnasoedd cynhyrchiol gyda phob partner allweddol. 
• Annog a datblygu dulliau arloesol.  
 
Meysydd i’w gwella 

 
• Parhau i ddatblygu lefel dda o her a chraffu sy’n ystyried y dull strategol o 

ran cynaliadwyedd yn y dyfodol yn ogystal â pherfformiad gweithredol 
presennol ac yn y tymor canolig. 
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