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Adolygiad Blynyddol a Gwerthuso Perfformiad 2013-2014 
 

 

Crynodeb 
 
Bu newid sylweddol i Wasanaethau Cymdeithasol Blaenau Gwent ar lefel 
corfforaethol ac adrannol yn 2013-14.  Yn yr adran gwasanaethau cymdeithasol, 
mae'r cyfarwyddwr wedi arwain y gwaith ailstrwythuro a datblygu gwasanaethau. 
Penodwyd  penaethiaid  newydd yn yr uwch dîm rheoli ar gyfer gwasanaethau 
plant ac oedolion.  Bu i benodi mewnol i'r swyddi hyn ddarparu cysondeb yn ystod 
cyfnod o ansefydlogrwydd posibl. Yn ystod y flwyddyn gwelwyd effaith yr 
ailstrwythuro gwasanaethau a gynlluniwyd, ynghyd â'r angen i wneud arbedion yn 
ôl y gofyniad yn yr adolygiad o'r gyllideb. 
 
Dynodwyd meysydd i'w gwella'n gorfforaethol gan Swyddfa Archwilio Cymru 
(SAC). Canlyniad hyn oedd yr angen i ddarparu cefnogaeth a mewnbwn allanol er 
mwyn gyrru gwelliannau o ran trefniadau llywodraethu ac er mwyn sicrhau dull 
cadarn a chyson o gyllidebu a chynllunio yn y cyngor.  Adroddodd y cyfarwyddwr y 
llwyddodd gwasanaethau cymdeithasol i orffen 2013-14 gyda thanwariant o 
£275,000. Mae arbedion ychwanegol o £1.4m yn cael eu cynllunio ar gyfer 2014-
15.   
 
Bu i gynllun ailstrwythuro gwasanaethau plant gychwyn yn gynnar yn ystod y 
flwyddyn. Roedd hyn yn cynnwys datblygu timau newydd, yn dilyn ymarferiad 
ymgynghori, a ddarparodd gyfleoedd i ddatblygu trefniadau gweithio newydd. Mae 
hyn yn cynnwys cysylltiadau amlwg â gwasanaethau ataliol sy'n rhan o'r adran 
gwasanaethau cymdeithasol. Er bod rhai meysydd i'w gwella wedi'u canfod yn 
ystod yr archwiliad o blant sy'n derbyn gofal, yn gyffredinol bu i wasanaethau plant 
gynnal eu perfformiad da ers y flwyddyn flaenorol.  
 
Yn y gwasanaethau oedolion, roedd yr ailstrwythuro'n cefnogi amcanion 
cenedlaethol a lleol er mwyn galluogi pobl i fod yn fwy annibynnol. Mae'r gwaith o 
ailstrwythuro timau wedi dechrau, gyda ffocws ar weithio ar y cyd â chydweithwyr 
yn y maes iechyd.  Gwnaethpwyd gwaith i atgyfnerthu trefniadau comisiynu a 
gwella safon gwasanaethau a gomisiynir.  Bu i archwiliad AGGCC o gomisiynu 
ddynodi meysydd ychwanegol i'w gwella er mwyn darparu dull strwythuredig o 
fesur canlyniadau pobl. 
 
Mae adroddiad y cyfarwyddwr yn darparu darlun clir o sefyllfa bresennol y 
gwasanaethau cyhoeddus. Mae'n ystyried cynnydd yn erbyn blaenoriaethau'r 
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flwyddyn flaenorol ac mae'n gosod amcanion newydd ar gyfer y flwyddyn sydd i 
ddod. Mae hyn yn cynnwys parodrwydd ar gyfer Deddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2014, cyfeirio at drefniadau cydweithio presennol ac 
arfaethedig gyda'r adran iechyd a phartneriaid eraill, yn ogystal ag ystyried 
modelau newydd, er enghraifft; menter gymdeithasol. Mae'r adroddiad yn trafod 
cynlluniau i integreiddio gwasanaethau gofal iechyd a chymdeithasol i bobl hŷn ag 
anghenion cymhleth, ac mae'n cynllunio i wneud cynnydd yn y maes hwn yn ystod 
2014-15. 
 
Mae'r cyfarwyddwr wedi ystyried ac amlinellu'r trefniadau i gefnogi darparu 
gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg neu unrhyw iaith arall sydd ei hangen. 
Mae hyn yn cynnwys cyfeiriadau at angen lleol, polisi'r cyngor a hyfforddi staff fel 
sylfaen ar gyfer gweithredu Mwy na Geiriau - Fframwaith Strategol ar gyfer 
Gwasanaethau Cymraeg mewn Iechyd, Gwasanaethau Cymunedol a Gofal yn y 
Gymuned. 
 
Mae adroddiad y cyfarwyddwr a'r dystiolaeth a ddarperir yn dangos bod y cyngor 
wedi seilio cynlluniau ar angen lleol ac mae'n parhau i ymgynghori ynglŷn â 
dewisiadau a dymuniadau pobl, ac mae hyn yn cynnwys adborth gan bobl sy'n 
defnyddio gwasanaethau. Mae yna ymwybyddiaeth o feysydd sydd angen eu 
datblygu; mae hyn yn cael ei adlewyrchu ar gychwyn ailstrwythuro'r 
gwasanaethau.  
 
Er bod mecanweithiau'n bodoli ar gyfer adolygu ansawdd, bydd angen adolygu'r 
rhain a'u hatgyfnerthu er mwyn darparu fframwaith y gellir ei ddefnyddio i fesur 
llwyddiant o ran canlyniadau pobl.  
 
Ymateb i feysydd i’w gwella y llynedd 
 

Meysydd i'w gwella Cynnydd 

Ystyried dulliau o asesu 
effeithiolrwydd mecanweithiau i 
gefnogi annibyniaeth yn y gymuned. 

Cafodd un rheolwr y cyfrifoldeb am y 
gwasanaeth ataliol ac ymyrraeth gynnar 
ym mis Ionawr 2014.  Cynhaliwyd 
arolygon o ddefnyddwyr gwasanaethau 
presennol a phobl oedd wedi derbyn 
pecynnau ailalluogi, ac roedd y dystiolaeth 
a ddarparwyd yn dangos bod annibyniaeth 
wedi gwella. 
 

Parhau i archwilio dulliau o ymgysylltu 
â gofalwyr 

Sicrhawyd arian ar gyfer gweithiwr cefnogi 
gofalwyr. Fodd bynnag, bu oedi o ran 
penodi i'r swydd hon oherwydd bod y 
swydd wedi ei hail-ffurfweddu er mwyn ei 
gwneud yn swydd lawn amser. 
 

Datblygu dulliau o sicrhau ansawdd Mae adroddiad contractau a chomisiynu 
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ar gyfer lleoliadau y tu allan i'r sir i 
bobl ag anabledd dysgu. 

2013-14 yn dangos mwy o ymweliadau â 
lleoliadau yn y sir a thu allan i'r sir gan y 
tîm monitro contractau.  Cyflwynwyd 
pecyn adborth monitro ansawdd ar gyfer 
adolygiadau gwaith cymdeithasol yn 
ymwneud ag anableddau dysgu, ac mae 
yna gynlluniau i gyflwyno hyn i grwpiau 
eraill o gleientiaid. 
 

Parhau i yrru  a chynnal gwelliannau 
o ran trefniadau diogelu gyda 
phartneriaid o'r byd addysg. 

Adolygwyd ac atgyfnerthwyd trefniadau 
diogelu ar lefel gorfforaethol ac adrannol. 
Mae gwasanaethau cymdeithasol wedi 
bod yn rhan hanfodol o'r datblygiad hwn.  
 

Parhau i fonitro cyllidebau'n fanwl 
ynghyd â chyfleoedd i gydweithio. 

Roedd cyllid yn ffocws allweddol i'r cyngor 
yn ystod 2013-14. Mae hyn wedi cynnwys 
ailstrwythuro ac ail-siapio gwasanaethau 
presennol er mwyn gwneud arbedion, 
adrodd yn ôl yn fisol er mwyn monitro'r 
sefyllfa ariannol, ffocws ar ganfod 
cyfleoedd i gydweithio mwy a chaffael 
arian ychwanegol pan fo ar gael. 
 

Parhau i ddatblygu a chryfhau 
trefniadau craffu 

Mae’r cyngor wedi gweithio â chymheiriaid 
er mwyn atgyfnerthu trefniadau craffu, yn 
cynnwys hyfforddiant ar gyfer swyddogion 
ac aelodau ac adolygiad o'r dull o adrodd 
yn ôl. 
 

 
Ymweliadau ac archwiliadau a gynhaliwyd yn ystod y flwyddyn 

 

 Adolygiad blynyddol o gomisiynu. 

 Archwiliad o ddiogelu a chynllunio gofal plant sy'n derbyn gofal a rhai sy'n 
gadael gofal sy'n arddangos ymddygiadau bregus neu beryglus ('archwiliad 
plant sy'n derbyn gofal'). 

 Bu i AGGCC gyfarfod ag uwch swyddogion drwy gyfarfodydd ymgysylltu 
chwarterol er mwyn adolygu perfformiad a chynnydd yn erbyn y meysydd a 
nodwyd yng ngwerthusiad 2012/13 ACRF. 

 Ymweliad safle â'r tîm datblygu gweithlu ar y cyd. 

 Ymweliad safle â'r tîm anabledd dysgu. 

 Cyfarfod â grwpiau gofalwyr. 

 Mynychu fforymau darparwyr awdurdodau lleol. 
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Meysydd fydd angen camau dilynol ynddynt gan AGGCC y flwyddyn nesaf 
 

 Cynyddu effaith y gefnogaeth i ofalwyr a defnyddio cysylltyddion cymunedol 
wrth gefnogi pobl. 

 Cynnydd wrth ddatblygu systemau i fesur ansawdd a chanlyniadau unigolion. 

 Monitro mynediad i wasanaethau eiriolaeth. 

 Bydd AGGCC yn cyfrannu tuag at adolygiad o dan arweiniad SAC er mwyn 
archwilio a yw cynghorau yn cefnogi pobl hŷn yn effeithiol er mwyn byw'n 
annibynnol, yn cynnwys drwy gydweithredu ar draws gofal iechyd a 
chymdeithasol. 

 
 

Perfformio 
 
Siapio Gwasanaethau 
 
Mae'r cyngor a'i bartneriaid wedi sefydlu cynllun gwella sengl ar gyfer Blaenau 
Gwent a gefnogir gan strategaethau penodol mewn perthynas â gofal 
cymdeithasol. Yn achos gwasanaethau oedolion a phlant mae'r gwasanaethau hyn 
yn adlewyrchu'r symud tuag at wasanaethau ataliol a chefnogi annibyniaeth.  
 
Oedolion 

 
Mae strategaeth hirdymor y cyngor ar gyfer pobl hŷn yn y fwrdeistref 'Byw yn 
Annibynnol ym Mlaenau Gwent yn y 21ain Ganrif' yn nodi'r blaenoriaethau yn 
seiliedig ar angen lleol a newid demograffig dros gyfnod o 15 mlynedd. Yn ystod y 
flwyddyn  ddiwethaf datblygwyd cynllun/strategaeth 3 blynedd sy'n sylfaen i'r 
blaenoriaethau hyn. 
 
Yn y gwasanaethau oedolion sefydlwyd dau dîm ar y cyd sy'n alinio gwasanaethau 
iechyd meddyliol pobl hŷn a gofal cymdeithasol, ac mae yna gynlluniau i symud 
tuag at integreiddio â gwasanaethau iechyd yn lleol (nyrsio ardal).  Mae hyn yn 
amcanu at osod y cyngor mewn sefyllfa o barodrwydd ar gyfer gweithredu Deddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2014.  Mae ailstrwythuro hefyd wedi 
cynnwys rhoi cyfrifoldeb am y maes ataliol ac ymyrraeth gynnar  i un rheolwr  a 
phenodi cysylltyddion cymunedol i gyfeirio pobl at wasanaethau cymunedol amgen 
a datblygu rhwydweithiau cefnogaeth lleol.  
 
Mae'r cyfarwyddwr yn adrodd am gynnydd yn erbyn y blaenoriaethau a geir yn y 
strategaeth gaffael. Mae hyn yn cynnwys hyrwyddo technoleg â chymorth a 
gefnogir gan aelod o staff sydd â chyfrifoldebau dynodedig am y gwasanaeth. 
Gwnaethpwyd cynnydd, a thystiolaethir am hyn gan gynnydd yn nifer y lleoliadau 
Teleofal newydd yn ystod y flwyddyn, a gododd o 243 yn ystod y flwyddyn 
flaenorol i 257. Mae’r gostyngiad yn  nifer y bobl hŷn oedd yn derbyn cefnogaeth 
yn y gymuned yn 2013-14 yn cael ei ddehongli gan y cyngor fel awgrym o 
lwyddiant o ran creu annibyniaeth. Mae canlyniadau ymyrraeth gan y tîm 
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adnoddau cymunedol yn cael eu darparu gan yr adran iechyd, ac nid oedd 13% o'r 
bobl a dderbyniodd gefnogaeth angen gwasanaeth parhaus.  
 
Argymhellodd Adolygiad Cenedlaethol o Gomisiynu Gofal Cymdeithasol 2013 yr 
AGGCC y dylai'r cyngor lunio targedau eglur, cerrig milltir a mesurau creu 
canlyniadau ar gyfer yr wyth blaenoriaeth a nodir yn ei strategaeth er mwyn gyrru 
cynnydd yn ei flaen a'i fonitro. 
 
Fel ymateb i newid demograffig bu newid o ran darpariaeth cartrefi gofal i bobl ag 
anghenion preswyl/nyrsio, gyda mwy o ddarpariaeth arbenigol ar gael i rai ag 
anghenion gofal dementia. Mae oediadau wrth drosglwyddo gofal o ysbytai yn faes 
sy'n cael blaenoriaeth o ran gwella oherwydd bod y rhain wedi cynyddu ers y 
flwyddyn flaenorol ac maent yn uwch na'r cyfartaledd cenedlaethol. Cymerwyd 
camau i sicrhau bod pobl ag anghenion gofal cymhleth yn derbyn gofal priodol.  
Mae hyn yn cynnwys penodi uwch ymarferydd ar y panel gofal cymhleth. Hefyd, bu 
cais y cyngor am arian gan Lywodraeth Cymru yn llwyddiannus ar gyfer buddsoddi 
mewn gofal canolraddol. Mae hyn wedi helpu i sicrhau llety dynodedig er mwyn 
osgoi anfon pobl i'r ysbyty a chynorthwyo rhyddhau yn gynharach, yn ogystal ag 
ariannu mwy o swyddi gweithwyr cymdeithasol i weithio mewn timau adnoddau 
cymunedol a'r tîm gofal iechyd parhaus. Bydd angen i'r cyngor fonitro llwyddiant y 
buddsoddiad hwn.  
 
Mae'r cyngor wedi parhau i weithio'n agos â phartneriaid yn y maes iechyd o 
Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan ac wedi ymestyn y trefniadau gweithio.  
Mae hyn wedi cynnwys gweithio â'r pedwar awdurdod lleol rhanbarthol eraill er 
mwyn datblygu'r strategaeth iechyd meddwl ar gyfer yr ardal.  Mae'r cynnydd wedi 
bod yn araf o ran gweithredu'r strategaeth hon ac mae partneriaid wedi ceisio 
cyngor/cefnogaeth allanol er mwyn symud y broses hon yn ei blaen a chynnal 
momentwm. Dylid ystyried yr hyn a ddysgir o'r cyngor hwn yn erbyn meysydd eraill 
y mae angen i'r cyngor wneud cynnydd mawr ynddynt o ran siapio gwasanaethau. 
Yn benodol, mae angen i'r cyngor ddatblygu cynllun rhesymegol ac ariannol hyfyw 
ar gyfer comisiynu gwasanaethau i bobl â dementia, a dylai ystyried sut y gall wella 
prydlondeb darparu gwasanaethau arbenigol i blant sy'n derbyn gofal. Roedd y 
ddau amcan yma'n feysydd i'w gwella a nodwyd yn archwiliadau cenedlaethol 
AGGCC yn 2013-14. 
 
 
Plant 
 
Yn 2013-14 bu i wasanaethau cymdeithasol gael eu hailstrwythuro'n sylweddol er 
mwyn cefnogi datblygu gwasanaethau ataliol ac i reoli pwysau ariannol.  Bu i hyn 
gynnwys mwy o newidiadau i strwythur y timau plant, a ddechreuodd yn 2012-13, 
ac a oedd yn seiliedig ar ymgynghori â phlant a phobl ifanc.  Mae timau lleol wedi'u 
halinio â gwasanaethau ataliol a gyfeirir at deuluoedd a'r blynyddoedd cynnar, 
gyda chysylltiadau cryfach rhwng gwasanaethau cymdeithasol ac addysg mewn 
perthynas â diogelu.  
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Cynhaliwyd asesiad o ddigonedd gofal plant (Mawrth 2014) ac mae hyn yn 
cynnwys dadansoddiad o'r bylchau sy'n dynodi meysydd i'w gwella, yn cynnwys 
gwasanaethau ataliol a gwasanaethau i blant ag anghenion arbenigol. Mae cynllun 
gweithredu'n cael ei ddatblygu er mwyn symud hyn yn ei flaen. 
 
Mae'r cyngor wedi parhau i ddatblygu partneriaethau â chynghorau eraill yn Ne 
Ddwyrain Cymru.  Mae hyn yn cynnwys prosiectau ar y cyd, er enghraifft datblygu'r 
tîm datblygu gweithlu ar y cyd, y Gwasanaeth Troseddu Ieuenctid gyda Chaerffili 
(derbyniodd hwn archwiliad positif yn 2013), a datblygu safonau ansawdd ar gyfer 
perfformiad y tîm maethu. Yn unol â datblygiadau cenedlaethol, sefydlwyd 
trefniadau diogelu cenedlaethol ar gyfer plant. Mae'r cyngor yn arwain y 
gwasanaeth mabwysiadu ar ran pum awdurdod rhanbarthol (ers Ebrill 2014) ar ôl 
adeiladu ar y sylfaen a osodwyd gan y trefniant blaenorol ar gyfer tair ardal. 
 
 
Meysydd cynnydd 
 

Mae'r cyngor wedi: 
 

 adolygu ac esblygu ei wasanaethau er mwyn adlewyrchu newid yn yr angen 
lleol; a  

 pharhau i weithio â phartneriaid i ddatblygu gwasanaethau. 
 
Meysydd i'w gwella 
 
Dylai'r cyngor: 
 

 ddatblygu systemau ffurfiol er mwyn dynodi anghenion sy’n cael eu 
rhagamcanu o ran gwasanaethau anabledd dysgu er mwyn hysbysu 
comisiynu; 

 datblygu systemau ar gyfer monitro effeithiolrwydd adnoddau ychwanegol er 
mwyn cefnogi rhyddhau o ysbytai; a 

 dyfeisio cynllun ffurfiol er mwyn mesur cynnydd o ran yr wyth blaenoriaeth a 
nodir yn y strategaeth gaffael. 

 
 
Cael help 

 
Mae'r cyngor yn parhau i gynnal a monitro amrywiaeth o ddulliau o sicrhau bod y 
cyhoedd yn gallu cael gwybodaeth am y gwasanaethau sydd ar gael ym Mlaenau 
Gwent. Canolfan gysylltu sy'n darparu'r prif bwynt mynediad i'r cyhoedd yn ystod 
oriau swyddfa gyda chysylltiadau â gwasanaeth tu allan i oriau a gyda'r tîm 
adnoddau cymunedol. Mae'r cysylltu a wneir ar y rhif hwn yn cael ei fonitro ac 
adroddir bod nifer y cysylltiadau yn debyg i nifer y llynedd. Mae gwefan y cyngor yn 
darparu amrywiaeth o wybodaeth a manylion cysylltu ar gyfer gwasanaethau 
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cymdeithasol yn ogystal â chyfeiriadau at wasanaethau ychwanegol.  Mae'r cyngor 
hefyd yn parhau i ddefnyddio dull traddodiadol, yn darparu taflenni mewn lleoliadau 
a ddefnyddir gan y cyhoedd, er enghraifft mewn llyfrgelloedd a meddygfeydd.   
 
Mae'r pum awdurdod yn y rhanbarth (Gwent gynt) wedi datblygu, mewn 
cydweithrediad â BIPAB, strategaeth gofalwyr ac wedi cynhyrchu pecynnau 
gwybodaeth i ofalwyr ar gyfer pob cyngor. Yng nghyfarfodydd AGGCC â gofalwyr, 
nid oedd pawb wedi derbyn y wybodaeth benodol hon (efallai bod hyn oherwydd 
mai'n ddiweddar y'u cyhoeddwyd) a dylid hysbysu staff yn fewnol ynglŷn â'r rhain. 
Fodd bynnag, cadarnhaodd grwpiau gofalwyr yn gyffredinol eu bod wedi gallu cael 
gwybodaeth am y gwasanaethau.  Mae'r cyngor wedi ymdrechu i wella ei 
gysylltiadau â gofalwyr gan gynnal llwyddiant y llynedd wrth sicrhau bod 100% o 
ofalwyr sy'n oedolion ac yn bobl ifanc yn cael cynnig asesiad.  
 
 
Oedolion 

 
Mae adroddiad y cyfarwyddwr yn amlygu gostyngiad bychan yn nifer yr achosion o 
atgyfeirio (50) i wasanaethau oedolion.  Mae'r perfformiad mewn perthynas ag 
adolygiadau yn debyg i berfformiad y llynedd ac mae ychydig yn is na'r cyfartaledd 
cenedlaethol (77.8% o'i gymharu â'r cyfartaledd cenedlaethol o 81.1%). Bu i 
adolygiad AGGCC o gomisiynu amlygu y gellid gwella cynllunio gofal yn y 
gwasanaethau oedolion, a bod angen symud oddi wrth ddull sy'n seiliedig ar dasg 
ac amser a rhoi mwy o ffocws ar ganlyniadau. Mae hwn yn faes y dylai’r cyngor ei 
wella. 
 

Mae cynlluniau strategol yn disgrifio ymrwymiad i wella canlyniadau i bobl. 
Sefydlwyd prosesau sicrhau ansawdd sy'n ceisio adborth gan bobl mewn 
perthynas ag effaith y gofal a'r gefnogaeth a ddarperir iddynt. Roedd yr ymatebion i 
holiaduron adborth i bobl sy'n derbyn gwasanaethau ail-alluogi yn cynnwys 
sylwadau positif ynglŷn â'r ffordd yr oedd y gwasanaeth wedi hwyluso eu 
hannibyniaeth.  
 
Argymhellodd adolygiad AGGCC o gomisiynu y dylai'r cyngor adolygu a diwygio ei 
drefniadau ar gyfer monitro contractau a sicrhau ansawdd gan sicrhau, yn 
arbennig, bod pawb sydd a wnelo â'r mater, yn cynnwys rheolwyr gofal, yn 
defnyddio'r holl wybodaeth sydd ar gael ynglŷn â chanlyniadau pobl sy'n derbyn 
gwasanaethau. Yn dilyn hynny, mae defnyddio pecynnau adborth am ansawdd, 
pan fo cynlluniau gofal yn cael eu hadolygu, wedi cael ei gyflwyno i wasanaethau 
oedolion. Bydd angen i'r adran ystyried sut mae'r wybodaeth hon yn cael ei 
hystyried fel tystiolaeth o ganlyniadau a sut y comisiynir ac y datblygir 
gwasanaethau wrth ymateb i hynny. 
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Plant 
 

Bu cynnydd bychan ers y flwyddyn flaenorol yn nifer yr achosion o atgyfeirio i 
wasanaethau plant a gostyngiad yn y rhai oedd yn cael eu symud ymlaen i'w 
dynodi ar gyfer asesiad cychwynnol. Er bod yr ystadegyn hwn wedi gwella ers y 
blynyddoedd blaenorol (4.4% i 9%) nid oedd y cyngor wedi cyrraedd ei darged ei 
hun.  Gostyngodd niferoedd yr achosion o ail atgyfeirio, ac roedd yn dipyn is na'r 
cyfartaledd cenedlaethol, a gall hyn ddangos llwyddiant atgyfeirio at wasanaethau 
ataliol. 
 
Fel y llynedd, llwydodd y cyngor i gwblhau 100% o'r adolygiadau ar gyfer plant 
mewn angen a phlant sy'n derbyn gofal o fewn y terfynau amser statudol.  Mae'n 
nodedig bod nifer y plant a welwyd gan weithwyr oedd heb gymhwyso wedi codi 
7.9% ers y flwyddyn flaenorol. Nododd pennaeth cofnodi gwasanaeth bod 
dynodiadau'n ddibynnol ar natur yr atgyfeirio, ac yn gyffredinol roedd 99.5% o'r 
asesiadau'n tystio bod gweithiwr wedi gweld y plentyn yn 2013/14.  Dylai 
mecanweithiau sicrhau ansawdd sydd gan y strwythurau timau newydd sicrhau yr 
ystyrir canlyniadau plant y mae gweithwyr sydd heb gymhwyso wedi eu gweld. 
 
Dynododd archwiliad AGGCC o blant sy'n derbyn gofal ymrwymiad i sicrhau bod 
lleisiau plant a phobl ifanc yn cael eu clywed mewn adolygiadau. Canfu hefyd y 
dylai'r cyngor wella ei allu a'i barodrwydd i ddangos effeithiau heriau ac adborth 
gan Swyddogion Adolygu Annibynnol (SAA). 
 
Meysydd cynnydd 
 

 Cyflwyno sicrwydd ansawdd fel rhan o gomisiynu. 
 
Meysydd i'w gwella 
 
Dylai'r cyngor: 
 

 gyhoeddi pecynnau gwybodaeth am yrfaoedd i’r staff i sicrhau ei fod yn cael 
ei ddarparu'n rhwydd;  

 atgyfnerthu cynllunio gofal yn y gwasanaethau oedolion i sicrhau dull sy'n 
seiliedig ar ganlyniadau; a 

 sicrhau bod mecanweithiau'n cael eu sefydlu er mwyn monitro ansawdd 
canlyniadau a thystiolaethu am ganlyniadau yng ngwasanaethau plant  

 
 
Y gwasanaethau a ddarperir 

 
Mae adroddiad y cyfarwyddwr yn nodi bod gan reolwr dynodedig gyfrifoldeb am yr 
Iaith Gymraeg a bod hyn yn cael ei oruchwylio gan swyddog cydraddoldeb y 
cyngor. Sefydlwyd cynllun gweithredu tair blynedd i gefnogi pobl wrth geisio 
gwasanaethau yn yr iaith sydd ei angen arnynt. Mae hyfforddiant staff a 
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chefnogaeth ar gael i ddysgwyr Cymraeg ac roedd hyn yn amlwg yn ystod 
ymweliad safle AGGCC â'r tîm datblygu dysgu ar y cyd.  Mae gwybodaeth 
ddwyieithog mewn perthynas â gwasanaethau ar gael.  Mae adroddiadau'r 
cyfarwyddwr yn nodi na dderbyniwyd ceisiadau hyd yma i dderbyn y 
gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg. Fodd bynnag, mae yna dystiolaeth o bobl 
yn derbyn cefnogaeth mewn ieithoedd eraill. 
 
 
Oedolion 
 

Ailstrwythurwyd timau rheoli gofal oedolion er mwyn cefnogi ffocws ar hyrwyddo a 
chynnal annibyniaeth yn unol â pholisi lleol a chenedlaethol.  Mae'r cyngor wedi 
parhau i wneud cynnydd o ran ei ffocws ar gynnal pobl yn y gymuned (canran yr 
oedolion 65+ oed a gefnogwyd yn y gymuned yn 2013-14 oedd 86.2%, sy'n 
gynnydd o'r 83% y llynedd). Mae gwasanaethau ailalluogi wedi parhau i gael eu 
datblygu a staff ychwanegol wedi eu penodi ar y tîm adnoddau cymunedol (TAC).  
 
Bu i ymweliad safle AGGCC â'r tîm anabledd dysgu ganfod ymwybyddiaeth glir o 
gymhlethdod cynyddol anghenion pobl. Mae penodi arweinydd dynodedig ar y 
gwasanaeth gofal iechyd parhaus wedi helpu i sicrhau bod unigolion ag anghenion 
iechyd cymhleth yn cael eu hadnabod a bod gofal priodol (ac arian o ganlyniad i 
hynny) yn cael ei roi. Dylai hyn wella canlyniadau i bobl ag anghenion gofal iechyd 
parhaus. Fodd bynnag, bydd angen monitro'r nifer uchel o bobl yn y llwyth 
achosion sydd ag anghenion cynyddol gymhleth er mwyn sicrhau y gall staff 
weithio'n effeithiol.  
 
Mae'r cyngor yn dal ei afael ar ychydig o ddarpariaeth gwasanaeth mewnol  ar 
gyfer gwasanaethau preswyl, a llynedd bu mwy o allanoli gwasanaethau gofal yn y 
cartref.  Mae gwasanaethau a gomisiynir ar gyfer oedolion yn cael eu hadolygu 
gan dîm monitro contractau. Mae gwaith wedi cael ei wneud gan y tîm yma i 
ddatblygu mecanweithiau monitro ansawdd.  Ar ein hymweliad safle â'r tîm 
anabledd dysgu gwelwyd bod pecyn adborth am sicrwydd ansawdd o adolygiadau 
gwaith cymdeithasol wedi cael ei ddatblygu a'i beilota, a nawr mae hyn yn cael ei 
gyflwyno'n gyffredinol yng ngwasanaethau oedolion. Hefyd, cynhaliwyd 
ymweliadau ar y cyd gan swyddogion monitro contractau gyda gweithwyr 
cymdeithasol er mwyn adolygu lleoliadau y tu allan i'r sir. 
 
Mae archwiliadau rheoleiddiol AGGCC wedi amlygu safonau amrywiol yn 
narpariaeth cartrefi gofal oedolion ble comisiynir gofal.  Mae hyn yn cynnwys 
gwasanaethau ble dynodwyd bod angen gwella (yn cynnwys torri rheoliadau) yn 
ogystal â rhai sy'n darparu gwasanaeth o safon uwch. Mae'r cyngor wedi 
gweithio'n agos â'r rheoleiddiwr pan fo pryderon ynglŷn â safonau wedi cael eu 
mynegi.  
 
Bu i elfennau ychwanegol o'r gwasanaeth gofal yn y cartref gael eu comisiynu’n 
allanol a bu i adolygiad AGGCC o gomisiynu ganfod bod pobl â dementia yn cael 
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profiadau cymysg o'r gwasanaethau yma; a mynegwyd pryderon penodol ynglŷn â 
chysondeb staff. Hefyd, argymhellwyd bod angen ystyried adroddiadau gan y 
rheoleiddiwr fel rhan o'r broses gomisiynu gyda chartrefi gofal. Roedd trafodaethau 
gyda phobl sy'n defnyddio'r gwasanaethau a'u gofalwyr yn ystod yr adolygiad hwn 
(ac yng nghyfarfodydd AGGCC gyda grwpiau gofal) yn dangos bod gwasanaethau 
a gomisiynwyd ar gyfer gofalwyr yn darparu cefnogaeth bositif er mwyn galluogi 
pobl i weithredu eu swyddogaeth o ofalu. 
 
 
Plant 

 
Yng ngwasanaethau plant, llwyddwyd i gael mwy o gapasiti ar gyfer gofal maeth 
drwy recriwtio i wasanaethau maethu'r cyngor. Roedd archwiliad AGGCC o'r 
gwasanaeth yn bositif.  
 
Yn y gwasanaethau ataliol, mae'r ddarpariaeth Dechrau'n Deg ym Mlaenau Gwent 
wedi ei gynyddu hefyd gydag arian ychwanegol a gwasanaethau ychwanegol yn 
cael eu datblygu. Bu i archwilio rheoleiddiol o'r gwasanaethau hyn ddarparu darlun 
positif o'r gwasanaethau a ddarperir. Dylai trefniadau gweithio agos rhwng y 
gwasanaethau ataliol ac addysg, ynghyd â'r camau a ddatblygwyd o asesiad 
digonolrwydd gofal plant y cyngor, gyfrannu at atgyfnerthu gwasanaethau a 
thrawsweithio â phartneriaid mewnol ac allanol. Dylid cynnwys dulliau ar gyfer 
monitro cynnydd yn y maes hwn yn y fframwaith adolygu ansawdd ehangach. 
 
Mae strwythur newydd gwasanaethau plant wedi cael ei sefydlu. Y bwriad yw 
darparu cysondeb o ran gweithwyr cymdeithasol a chefnogaeth i blant a phobl 
ifanc. Mae hwn yn gam positif oherwydd bod ymgynghori â  phlant a phobl ifanc 
wedi canfod bod hwn yn faes yr hoffent ei weld yn cael ei wella. Pan gynhaliwyd yr 
archwiliad o blant sy'n derbyn gofal, roedd y strwythur yn gymharol newydd. Bydd 
ei effaith yn cael ei drafod yng nghyfarfodydd ymgysylltu AGGCC gyda'r uwch dîm 
rheoli yn 2014-15. Roedd pobl ifanc yn ystod yr archwiliad o blant sy'n derbyn gofal 
yn credu bod datblygu'r gwasanaeth 14+ yn ddatblygiad positif. Roedd y rheolwr 
tîm, staff a chontractau/comisiynu yn ymwybodol iawn o gymhlethdodau cynyddol 
anghenion pobl.  
 
Bu i ymweliad safle AGGCC â'r tîm anabledd dysgu ganfod bod cysylltiadau’n 
bodoli rhwng timau plant ac oedolion ar gyfer trefniadau pontio.  Roedd yna gyfle i 
wella cyfathrebu rhwng y tîm gwaith cymdeithasol a chomisiynwyr er mwyn dynodi 
anghenion sy’n cael eu rhagamcanu ar gyfer gwasanaethau yn gynnar yn y 
broses. 
 
Meysydd i'w gwella 
 

 Dylai'r cyngor fonitro llwythi achos i sicrhau bod niferoedd staff a sgiliau yn 
adlewyrchu anghenion pobl. 
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Effaith ar fywydau pobl 

 
Oedolion 

 
Mae trefniadau lleol ar gyfer diogelu oedolion wedi'u sefydlu gyda llwybrau amlwg 
ar gyfer atgyfeirio. Hefyd, mae diogelu oedolion wedi newid i fod yn drefniant 
rhanbarthol ar ôl sefydlu bwrdd diogelu oedolion ar gyfer Gwent i gyd. Mae is 
grwpiau presennol y bwrdd wedi hyrwyddo hyfforddi staff yn y pum awdurdod lleol 
ac yn y sector annibynnol hefyd. Mae'r bwrdd wedi cynnal adolygiad o'i gylch 
gorchwyl, strwythurau ac aelodaeth. Dylai gwneud cynnydd o ran y camau sy'n 
codi o'r adolygiad hwn fod yn flaenoriaeth i'r cyngor. Dylai gwneud hynny ddarparu 
sylfaen gadarn ar gyfer cefnogi deddfwriaeth ddiogelu newydd gan Lywodraeth 
Cymru a hyrwyddo datblygu cyfleoedd newydd i ddysgu ar y cyd rhwng partneriaid 
a hyrwyddo cysondeb.  
 
Mae'r ffaith bod mwy o Daliadau Uniongyrchol yn cael eu derbyn yn dangos bod y 
strategaeth yn cael ei hyrwyddo'n barhaus er mwyn cynyddu annibyniaeth a 
galluogi pobl i gael dewis a rheolaeth ar sut y bodlonir eu hanghenion. 
 
 
Plant 

 
Mae gan y cyngor bolisïau a gweithdrefnau wedi eu sefydlu ar gyfer diogelu 
oedolion a phlant.  Ar lefel ranbarthol, mae bwrdd Diogelu Plant De Ddwyrain 
Cymru (BDPDDdC) wedi cael ei ddatblygu ers blwyddyn ac mae ganddo gynllun 
strategol cynhwysfawr. Datblygwyd gwefan sy'n darparu gwybodaeth ac adnoddau  
cyhoeddus a phroffesiynol ar gyfer pobl broffesiynol. Yn lleol, mae gan grŵp dysgu 
ac adolygu gysylltiad uniongyrchol â'r BDPDDdC, a chaiff hwn ei gadeirio gan 
bennaeth gwasanaethau plant. 
 
Fel ymateb i argymhellion archwiliad Estyn 2013, mae'r cyngor wedi adolygu'r 
trefniadau diogelu plant. O ganlyniad i hynny, dynodwyd fod pennaeth y 
gwasanaethau plant yn arweinydd diogelu, a chytunwyd i greu swydd Swyddog 
Diogelu Addysg newydd, a phenodwyd i'r swydd honno.  Bydd y swydd hon yn 
cael ei lleoli fel rhan o'r gwasanaethau cymdeithasol,  a bydd yn hwyluso gweithio 
ar y cyd rhwng y ddwy adran. Mae dangosyddion perfformiad cenedlaethol yn 
dangos bod y cyngor yn perfformio yn y chwartel uchaf yng Nghymru o ran cynnal 
cynadleddau amddiffyn plant cychwynnol yn brydlon a chyfarfodydd grŵp craidd. 
Fodd bynnag, bu i archwiliad AGGCC o blant sy'n derbyn gofal - oedd yn 
canolbwyntio ar bobl ifanc sy'n arddangos ymddygiadau bregus a pheryglus - 
amlygu y gellid gwella o ran prydlondeb atgyfeirio unigolion at wasanaethau 
arbenigol. 
 
Mae polisi amddiffyn plant wedi cael ei sefydlu ac erbyn hyn mae diogelu'n cael ei 
gynnwys ar y gofrestr risg corfforaethol, ac adroddir am hyn yn chwarterol. 
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Ychwanegwyd diogelu fel eitem sefydlog yn agenda'r tîm rheoli corfforaethol, ac 
mae aelod o'r tîm wedi cael cyfrifoldeb am ddiogelu.  
 
Bu i adolygiad o gynnydd gan Estyn ym mis Gorffennaf 2014 ddangos bod y 
cyngor wedi gwneud 'dechrau da' wrth wella trefniadau diogelu. 
 
Meysydd i'w gwella 
 

 Dylai'r cyngor gyfrannu at weithredu camau y cyfeiriwyd atynt yn yr adolygiad 
diweddar o GWASB. 

 
 

Capasiti 
 
Darparu Gwasanaethau Cymdeithasol  
 
O ystyried adolygiad cymheiriaid ac argymhellion SAC, bu ffocws drwy gydol y 
flwyddyn ar reoli cyllideb a chynllunio ariannol. Mae hyn wedi golygu bod angen 
gweithredu'n brydlon er mwyn gweithredu cynlluniau i newid ac ail-siapio 
gwasanaethau. Canlyniad hyn fu tanwariant o 275K ar y gwasanaethau cyhoeddus 
(yn ystod y flwyddyn flaenorol bu gorwariant o 465K).  Mae'r cyfarwyddwr yn 
adrodd y digwyddodd hyn oherwydd: ailstrwythuro staff; monitro; adolygu ac 
adrodd yn ôl yn fisol yn arwain at gynnydd o ran ariannu 'gofal iechyd parhaus' 
(GIP); a llwyddiant wrth sicrhau incwm a grantiau ychwanegol. Bu embargo ar 
wariant nad yw'n hanfodol. Mae cynlluniau yn dynodi meysydd ychwanegol ar 
gyfer arbedion yn 2014-15, ac mae yna fframwaith ar gyfer creu arbedion 
effeithlonrwydd o ran datblygu yn ystod y pum mlynedd dilynol. Cyflwynwyd 
prosesau newydd ar gyfer cynllunio busnes. 
 
Mae gweithlu'r gwasanaethau cymdeithasol eisoes yn sefydlog, ac mae yna staff 
dros dro yn llenwi swyddi yn y gwasanaethau plant ac oedolion. Bu i gyfraddau 
salwch ac absenoldeb gynyddu ychydig ers y flwyddyn flaenorol, ac mae 
penaethiaid y gwasanaeth yn cadw golwg manwl ar hyn. Yn ystod 2012-13, 
gwnaethpwyd gwaith i wella lefelau absenoldeb salwch, ac mae grŵp gwaith yn 
parhau i fodoli. 
 
Bu i waith archwilio cenedlaethol AGGCC amlygu bod cyfyngiadau ariannol yn y 
sefydliad ehangach wedi effeithio ar brydlondeb recriwtio. Mae yna botensial i hyn 
effeithio ar berfformiad gwasanaethau plant. Bydd angen i'r adran fonitro 
effeithlonrwydd ei ddull yn agosach er mwyn gwella absenoldeb salwch. Hefyd, 
bydd angen iddi sicrhau bod swyddi gwag yn cael eu llenwi'n brydlon er mwyn 
cynnal gweithlu sefydlog ac effeithiol. 
 
Mae sefydlu'r tîm datblygu gweithlu ar y cyd gyda Chaerffili wedi darparu cyfle i 
adeiladu platfform ar gyfer addysgu a datblygu'r ystod lawn o staff a gyflogir gan y 
gwasanaethau cymdeithasol, yn ogystal â darparu cefnogaeth i'r sector 
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annibynnol. Clywodd AGGCC adborth positif gan staff gwaith cymdeithasol a 
chyflogeion allanol ynglŷn ag addysg a hyfforddiant yn ystod ein hadolygiadau a'n 
harchwiliadau rheoleiddiol. Yn ystod yr ymweliadau safle a'r cyfarfodydd darparwyr 
a fynychwyd gennym, roedd yna dystiolaeth bod y gwasanaeth wedi ei ddatblygu'n 
seiliedig ar ddadansoddi anghenion hyfforddiant. 
 
Mae gwasanaethau cymdeithasol wedi parhau i ailstrwythuro a datblygu 
gwasanaethau a ddyluniwyd i'w gwneud yn addas ar gyfer y dyfodol. Bu i 
dystiolaeth a ddarparwyd gan y cyngor ddangos bod yna nifer o fecanweithiau 
sicrhau ansawdd wedi cael eu sefydlu.  
 
Bu i ymweliadau AGGCC ganfod bod staff yn cael cefnogaeth drwy gyfarfodydd 
tîm, fforymau datblygu arferion lleol, rheoli perfformiad a phrosesau goruchwylio.  
Mae penaethiaid y gwasanaeth yn darparu ystod o adroddiadau ac adborth i'r 
cyfarwyddwr mewn cyfarfodydd rheolaidd. Mae monitro ac adrodd yn chwarterol yn 
erbyn dangosyddion perfformiad cenedlaethol wedi cael ei sefydlu a thrafodir hyn 
yng nghyfarfodydd ymgysylltu'r AGGCC gyda'r uwch dîm rheoli. 
 
Roedd mecanweithiau adborth wedi eu sefydlu ar gyfer gwasanaethau a 
gomisiynwyd ac er mwyn ceisio safbwyntiau pobl drwy gyfrwng holiaduron a 
phrosesau canmol a chwyno. Adroddwyd bod canlyniadau ychwanegol yn cael eu 
cofnodi drwy system reoli gofal DRAIG, er nad oedd yn eglur sut oedd y rhain yn 
cael eu coladu'n gyffredinol a sut yr oeddent yn cyfrannu tuag at ddatblygu'r 
gwasanaeth.  Er bod systemau ar gyfer adolygu ansawdd ac adborth wedi cael eu 
sefydlu, nid oes yna fframwaith trosfwaol sy'n casglu'r holl wybodaeth at ei gilydd 
er mwyn bwydo hynny i gynlluniau datblygu'r adran. Er enghraifft, mae'r 
strategaeth gaffael yn canolbwyntio ar yr wyth maes blaenoriaeth sydd eisoes wedi 
cael eu nodi yn y cynllun comisiynu, ac mae'n nodi bwriad i ddatblygu hyn yn 
2014-17. Ni ddarparwyd tystiolaeth oedd yn nodi sut y bydd cynnydd yn erbyn y 
cynllun yn cael ei fesur a'i fonitro. 
 
Meysydd cynnydd 
 

 Mae'r cyngor wedi gweithio mewn partneriaeth er mwyn cyfoethogi'r 
hyfforddiant a roir i'r staff a chyfleoedd datblygu. 

 
Meysydd i'w gwella 

 

 Dylai'r cyngor ddatblygu fframwaith trosfwaol ar gyfer adolygu sy'n cyfrannu 
tuag at ddatblygu a chynllunio darpariaeth y gwasanaeth yn barhaus. 

 
 
Darparu cyfeiriad 
 
Bu newid sylweddol yn y gwasanaethau cymdeithasol yn ystod y flwyddyn, a bu 
newid yn yr uwch dîm rheoli, yn cynnwys penodi o'r newydd i swyddi penaethiaid 
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gwasanaeth plant ac oedolion.  Gwnaethpwyd trefniadau prydlon i sicrhau staff 
dros dro a ddilynwyd â phenodi parhaol i'r ddwy swydd. 
 
Mae ailstrwythuro gwasanaethau wedi cael ei weithredu yn ystod y flwyddyn.  Er 
bod hyn wedi golygu ail-leoli timau ac ail ddyrannu llwythi achos, nid yw 
perfformiad yn erbyn dangosyddion cenedlaethol yn dynodi unrhyw effaith 
niweidiol sylweddol ar wasanaethau plant nac oedolion.  Yn ystod ymweliadau 
safle ac archwiliadau cenedlaethol roedd y staff ar y cyfan yn bositif ynglŷn â'r 
newidiadau ac effaith hynny ar eu trefniadau gwaith a'u gallu i fodloni anghenion 
pobl. Bydd angen i'r adran sicrhau bod fframweithiau eglur yn cael eu sefydlu ar 
gyfer gwerthuso'r strwythurau newydd a'r canlyniadau dilynol i bobl. 
 
 Mae newid ar lefel corfforaethol hefyd wedi effeithio ar yr adran. Mae 
gwasanaethau cymdeithasol wedi adolygu a datblygu eu cynlluniau rheoli cyllideb, 
ac wedi bod yn rhan o ymdrech gorfforaethol i atgyfnerthu'r dull o lywodraethu a 
chraffu ar fusnes y cyngor. Adolygwyd cynnydd y gwasanaethau cymdeithasol yn 
erbyn y cynllun gweithredu corfforaethol gan y cyngor, ac ystyriwyd bod hynny'n 
bositif. Mae gwasanaethau cymdeithasol, ynghyd ag addysg, wedi bod yn faes 
blaenoriaeth i'r cyngor ac mae'n parhau i fod yn uchel ar yr agenda corfforaethol. 
Mae cyfarwyddwr y gwasanaethau cymdeithasol yn parhau i fod yn rhan o'r tîm 
rheoli corfforaethol. 
 
Mae trefniadau llywodraethu wedi darparu strwythur mwy eglur ar gyfer adrodd am 
berfformiad, yn y gwasanaethau cymdeithasol a'r cyngor yn ehangach. Mae hyn yn 
cynnwys monitro cyllid, perfformiad a risg.  Mae trefniadau craffu wedi cael eu 
hatgyfnerthu drwy ddatblygu cynllun gweithredu. Mae hyn yn cynnwys hyfforddiant 
i aelodau yn ogystal â chefnogaeth i gymheiriaid gan awdurdodau ffiniol. 
Datblygwyd mwy ar rianta corfforaethol gydag adolygiad mewnol o drefniadau 
diogelu ar gyfer plant. 
 
Meysydd cynnydd 
 

 Mae yna fwy o sefydlogrwydd yn uwch dîm rheoli'r gwasanaethau 
cymdeithasol. 

 


