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Crynodeb 

 
Mae’r cyngor wedi parhau i weithio tuag at ei agenda ar gyfer newid ac i ddatblygu 
modelau cyflenwi gwasanaethau newydd, yn unol â disgwyliadau Deddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Gwnaed hyn yng nghyd-
destun her ariannol sylweddol yn ogystal â galw cynyddol a sicrhau bod y 
defnyddwyr gwasanaethau presennol yn parhau i gael y gwasanaethau y mae 
arnynt eu hangen. I gefnogi hyn ceir lefelau da o ymgynghori ag asiantaethau 
partner, teuluoedd a’r cyhoedd. 
 
Mae’r cyngor wedi gweld nifer o newidiadau yn y tîm rheoli corfforaethol gyda 
phenodiad newydd i rôl cyfarwyddwr statudol y gwasanaethau cymdeithasol, a 
gyflawnir gan y cyfarwyddwr corfforaethol dros les, ynghyd â phenodiad newydd i 
rôl y cyfarwyddwr corfforaethol dros blant. Mae’r ddau gyfarwyddwr yn dangos 
arweiniad cryf i gefnogi’r gwasanaeth drwy oruchwylio elfen cyflenwi strategol y 
gwasanaeth ynghyd â’r elfennau gweithredol. Yn Chwefror 2014, ad-drefnwyd 
rheolwyr y gyfarwyddiaeth blant, lle lleolir y gwasanaeth diogelu a’r gwasanaeth 
cymorth i deuluoedd. Mae’r Cyngor wedi parhau i elwa o gael aelod cabinet 
penodedig ar gyfer gwasanaethau plant a’r aelod hwn sy’n ysgwyddo rôl cadeirydd 
pwyllgor rhianta corfforaethol y cyngor. 
 
Mae’r cynllun busnes ar gyfer lles yn sicrhau bod y ffordd newydd o weithio yn cael 
ei chefnogi’n glir drwy flaenoriaethau a chamau gweithredu. Yn awr ac yn y 
blynyddoedd nesaf, bydd y gyfarwyddiaeth yn canolbwyntio ar ddatblygu’r atebion 
gorau ar gyfer cyflenwi cymorth a gwasanaethau sy’n bodloni anghenion 
defnyddwyr gwasanaethau mewn ffordd hyblyg, gan ddarparu gwerth am arian ar 
yr un pryd. Mae hyn yn cynnwys mwy o weithio integredig gyda’r maes iechyd a’r 
trydydd sector. Mae gan y cyngor systemau ar waith ar gyfer canfod a rhoi sylw i 
fylchau mewn perfformiad. 
 
Mae’r cyngor yn adolygu ei fframwaith comisiynu presennol er mwyn ymateb yn 
effeithiol i bolisi Llywodraeth Cymru ‘‘Mwy na Geiriau’’, sef y fframwaith strategol ar 
gyfer defnyddio’r Gymraeg yn y gweithlu gofal cymdeithasol, 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Adolygiad a Gwerthusiad Blynyddol o Berfformiad 2013 - 2014 
 
Awdurdod Lleol: Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr   
 
Mae’r adroddiad hwn yn nodi’r meysydd cynnydd allweddol a’r meysydd i’w 
gwella yng Ngwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-
bont ar Ogwr ar gyfer y flwyddyn 2013- 14.  
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Ymateb i feysydd oedd i’w gwella y llynedd 
 

Maes i’w wella a nodwyd y llynedd Cynnydd yn 2013 – 14 
 

Mae angen i’r Cyngor sicrhau bod y 
modelau gofal a’r modelau gofal 
ychwanegol i’r dyfodol yn gallu ymateb i 
anghenion pobl â dementia. 
 

Mae cynllun gweithredu ar waith a bydd 
AGGCC yn defnyddio hwn i fonitro 
datblygu pellach 

Mae angen strategaeth ymgynghori a 
chynllun gweithlu clir i helpu i ailfodelu 
gwasanaethau mewnol y cyngor. 
 

Rhoddwyd sylw i hyn drwy gyfrwng y 
rhaglen ailfodelu gofal cymdeithasol i 
oedolion. 

Bydd angen gwneud gwaith pellach i 
ganfod cwmpas y farchnad gofal 
cymdeithasol er mwyn ymateb i’r 
newidiadau disgwyliedig mewn 
demograffeg, yn y galw i’r dyfodol a’r 
lefelau disgwyliadau gyda 
gwasanaethau. 
 

Cydnabyddir yr angen i lunio 
datganiadau sefyllfa’r farchnad a bydd 
AGGCC yn monitro cynnydd yn 2014-
15. 

Gwella perfformiad ymweliadau statudol 
â phlant sy’n derbyn gofal a chofnodion 
am yr ymweliadau hynny. 

 

Mae hwn yn dal i fod yn faes i’w 
ddatblygu a bydd AGGCC yn monitro 
perfformiad i’r dyfodol. 

Lliniaru effaith y cynnydd yn nifer y plant 
sy’n derbyn gofal ac achosion amddiffyn 
plant ar lwyth achosion gweithwyr.  

 

Rydym yn parhau i fonitro hyn ac 
ymateb iddo. 

Parhau â’r cynnydd a wnaed i ddatblygu 
gwasanaethau integredig. 

Mae integreiddio gwasanaethau’n 
parhau i fod yn flaenoriaeth uchel a 
bydd AGGCC yn monitro datblygiad 
pellach. 
 

Rhoi sylw i’r diffygion rheoleiddio a 
welwyd mewn gwasanaethau preswyl 
mewnol. 

 

Mae cynnydd yn parhau i gael ei wneud 
yn y maes hwn a bydd yn cael ei olrhain 
mewn arolygiadau i’r dyfodol. 

Dyfeisio system gadarn i hysbysu staff o 
ganlyniad archwiliadau yn y 
gwasanaethau plant a monitro’r 
newidiadau sy’n ofynnol. 
 

Mae fframwaith sicrhau ansawdd yn awr 
wedi’i sefydlu. 

Mynd i’r afael â’r heriau recriwtio a 
chadw staff yn y gwasanaethau plant yn 
wyneb cynnydd yn y llwyth gwaith. 

Mae staff ychwanegol yn parhau i gael 
eu recriwtio er mwyn cyflenwi 
gwasanaethau.  
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Mynd i’r afael ag absenoldeb staff 
oherwydd salwch. 

Proses barhaus gyda’r adran adnoddau 
dynol corfforaethol. 
 

 
Ymweliadau ac arolygiadau a gynhaliwyd yn ystod y flwyddyn 
 
Cynhaliodd AGGCC ymweliadau safle â gwasanaethau gofal cymdeithasol i 
oedolion, gan arsylwi gwaith bwrdd y rhaglen ailfodelu gofal cymdeithasol i 
oedolion sy’n dwyn ynghyd yr holl ffrydiau gwaith a fwriadwyd i foderneiddio gofal 
cymdeithasol i oedolion ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Yn y gwasanaethau plant, 
cynhaliwyd ymweliad safle i archwilio’r trefniadau ar gyfer gwasanaethau ataliol i 
blant a theuluoedd. 
 
Roedd yr ymweliadau hyn yn ychwanegol at y rhaglen flynyddol o arolygiadau a 
gynhelir o leoliadau gofal rheoledig y cyngor a gwasanaethau’r cyngor i oedolion a 
phlant, gan gynnwys chwarae rhan weithredol mewn peirianweithiau diogelu ac 
uwchgyfeirio pryderon. Cynhaliwyd cyfarfodydd gydol y flwyddyn gyda’r 
penaethiaid gwasanaethau ynghyd â chyfarfodydd chwarterol gyda’r cyfarwyddwr 
strategol a’r uwch dîm rheoli. 
 
Cynhaliodd AGGCC arolygiad cenedlaethol o ddiogelu a gwneud cynlluniau gofal i 
blant sy’n derbyn gofal a rhai sy’n gadael gofal sy’n arddangos ymddygiad 
peryglus neu ymddygiad sy’n eu gwneud yn agored i niwed (‘arolygiad o blant sy’n 
derbyn gofal) ac adolygiadau cenedlaethol o gomisiynu ar gyfer pobl hŷn â 
dementia a defnyddio trefniadau diogelu rhag colli rhyddid o dan Ddeddf Galluedd 
Meddyliol 2005. Gwnaed gwaith maes arolygu mewn perthynas â phlant sy’n 
derbyn gofal a threfniadau diogelu rhag colli rhyddid; ni chyhoeddwyd yr 
adroddiadau ar hyn eto. Cyfrannodd y cyngor i’r adolygiad comisiynu gyda 
gwybodaeth a fwydodd i mewn i’r adroddiad trosolwg cenedlaethol a gyhoeddwyd. 
 
Meysydd mae angen i’r AGGCC olrhain eu cynnydd y flwyddyn nesaf 
 

Mae nifer o feysydd penodol i’w gwella wedi cael eu nodi yng nghorff yr adroddiad 
hwn. Bydd cynnydd y cyngor mewn perthynas â’r rhain yn cael ei drafod gyda’r 
cyngor mewn cyfarfodydd ymgysylltu rheolaidd, ac yn ystod ymweliadau safle yn y 
flwyddyn nesaf. Mae meysydd eraill i’w holrhain wedi eu rhestru isod. 
 

 Cynnydd ar foderneiddio ac integreiddio gofal cymdeithasol i oedolion; 

 Gwasanaethau atal ac ymyrraeth y blynyddoedd cynnar; 

 Trefniadau trosolwg a chraffu; 

 Canlyniadau ac argymhellion yr arolygiad o blant sy’n derbyn gofal plant a’r 
adolygiad o’r trefniadau diogelu rhag colli rhyddid; 

 Cynnydd rhaglen Iechyd a Gofal Cymdeithasol Bae’r Gorllewin. 

 Bydd AGGCC yn cyfrannu at adolygiad dan arweiniad Swyddfa Archwilio 
Cymru i archwilio a yw cynghorau yn cefnogi pobl hŷn yn effeithiol i fyw’n 
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annibynnol, gan gynnwys drwy weithio cydgysylltiedig ar draws iechyd a gofal 
cymdeithasol. 

 
 

Perfformiad 
 
Siapio gwasanaethau 
 
Oedolion  
 

Mae pobl yn parhau i elwa o’r dull cadarn o gomisiynu gwasanaethau a monitro 
contractau’n barhaus. Fel rhan o’r prosesau monitro contractau a sicrhau 
ansawdd, cafodd dull comisiynu sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau ei ddatblygu a’i 
weithredu. Mae contractau yn awr wedi cael eu haddasu i gyd-fynd yn agosach â 
safonau ansawdd mewn ymdrech i fesur effaith a chanlyniad ar gyfer unigolion. 
 
Mae bwrdd y rhaglen ailfodelu gofal cymdeithasol i oedolion yn parhau i fwrw 
agenda foderneiddio’r Cyngor ymlaen, yn unol â gofynion Deddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Mae hyn wedi arwain at gynllunio manwl i 
ddatblygu achos busnes ar gyfer gofal cartref a gofal preswyl. Y nod yw 
trawsnewid gwasanaethau traddodiadol yn fodelau gofal ychwanegol, a hefyd 
gryfhau ail-alluogi preswyl a gofal cymhleth mewn partneriaeth ag iechyd. 
  
Mae cynllun comisiynu drafft y cyngor ar gyfer anabledd dysgu yn cefnogi’r gwaith 
a wnaed yn dilyn yr argymhellion o asesiad o gyfleoedd ‘Alder’ a gynhaliwyd yn 
2012-13. Canolbwyntiai’r gweithredu ar ddarparu llwybr dilyniant sy’n cefnogi ac yn 
galluogi pobl i symud i lefelau uwch o annibyniaeth drwy dargedu cefnogaeth drwy 
broses gynllunio sy’n canolbwyntio ar unigolion. 
 
Nid yw’r cyngor wedi llunio datganiadau penodol ar sefyllfa’r farchnad eto. Fodd 
bynnag, mae’r rhaglen ailfodelu yn adlewyrchu, drwy’r achosion busnes, batrwm y 
gwasanaethau gofal a chymorth y mae’r cyngor am eu datblygu i’r dyfodol. 
 
Mae gweithredu Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010 wedi parhau i fod yn 
flaenoriaeth yn ystod y flwyddyn gyda datblygiad cynllun comisiynu iechyd meddwl; 
cynhelir ymgynghoriad ar hwn eleni. Mae datblygu cynllun dementia lleol yn 
parhau i fod yn flaenoriaeth ac mae’r cyngor yn gweithio arno. 
 
Mae’r cyngor wedi adolygu ei ddisgwyliadau cytundebol yn unol â Deddf yr Iaith 
Gymraeg ac erbyn hyn mae ganddo gynllun gweithredu clir i fonitro cydymffurfiaeth 
yn y gwasanaethau a gomisiynir yn ystod 2014-15. 
 
Mae’r cyngor yn parhau i wneud cynnydd ar raglen uchelgeisiol ar gyfer newid ac 
mae hefyd yn bartner amlwg yn Rhaglen Iechyd a Gofal Cymdeithasol Bae’r 
Gorllewin. Sefydlwyd y rhaglen hon yn 2012 a’i nod yw dwyn ynghyd Dinas a Sir 
Abertawe, cynghorau bwrdeistref sirol Castell-nedd Port Talbot a Phen-y-bont ar 



   

5 

Ogwr a Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg er mwyn cyflwyno 
modelau gwasanaethau integredig ar y cyd gyda gwasanaethau cost-effeithiol ac 
arloesol. Mae’n seiliedig ar egwyddorion arferion gorau a rennir a rhannu 
adnoddau ac arbenigedd er mwyn sicrhau arbedion. Y ffocws y llynedd oedd 
adolygu a phrofi’r ddadl dros weithio ar y cyd a gwneud cynnydd gyda chyd-
achosion busnes. Mae gan y rhaglen waith nifer o brosiectau gwahanol, gan 
gynnwys anableddau dysgu oedolion, iechyd meddwl oedolion, gwasanaethau 
cymunedol i bobl hŷn a phrosiect trawsbynciol sy’n canolbwyntio ar gontractio a 
chaffael. Mae’r rhaglen sydd hefyd yn cynnwys y prosiect mabwysiadu yn ddyrys 
ac uchelgeisiol iawn a bydd yn gofyn am ymrwymiad llawn gan yr holl bartneriaid 
er mwyn cyflawni’r canlyniadau disgwyliedig.  
 
 
Plant  

 
Mae partneriaethau da wedi’u sefydlu i ddiogelu a chefnogi plant a theuluoedd. 
Mae’r cyngor yn cydnabod pwysigrwydd gweithio ar y cyd gyda’r maes iechyd, 
asiantaethau partner a phartneriaethau yn y trydydd sector i ddatblygu a 
gweithredu ystod o wasanaethau sydd eu hangen i fodloni anghenion cymhleth ac 
amrywiol plant a theuluoedd, gan gynnwys un pwynt mynediad at wasanaethau, a 
datblygu agenda ataliol. 
 
Mae’r cyngor wedi parhau i wneud cynnydd i ddatblygu fframwaith strategol ar 
gyfer gwaith integredig gyda’r holl bartneriaid perthnasol. Bydd hyn yn cynorthwyo 
plant a theuluoedd ymhellach drwy sefydlu canolfannau cymunedol a thimau 
amlasiantaeth. 
 
Mae datblygiadau yn y strategaeth ymyrraeth gynnar, ynghyd â gwaith partneriaeth 
effeithiol yn targedu gwasanaethau haen un a dau yn effeithiol gyda’r nod o 
rwystro plant a theuluoedd rhag gorfod defnyddio gwasanaethau statudol. Mae’r 
cyngor wedi datblygu panelau amlasiantaeth, gan gynnwys panel y tu allan i ’r 
awdurdod i gydlynu mynediad i leoliadau, a hyrwyddo sefydlogrwydd a chynllunio 
gofal effeithiol. 
 
Mae’r cyngor yn arwain ar gynllunio ar gyfer pontio ar ran pwyllgor cydweithredol 
Bae’r Gorllewin. 
 
Meysydd cynnydd 

 

 Ailfodelu gofal cymdeithasol i oedolion. 

 Datblygu swyddogaeth comisiynu a monitro contractau yn enwedig mewn 
gwasanaethau anabledd dysgu. 

 Ymyrraeth gynnar. 
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Meysydd i’w gwella 
 

 Parhau i wneud cynnydd gyda’r gwaith ar ddatblygu modelau gofal a 
chymorth newydd yn y gwasanaethau i oedolion. 

 Gwneud cynnydd gyda’r gwaith ar gynllun dementia lleol. 

 Parhau i fonitro gwaith y paneli amlasiantaeth i sicrhau y ceir cynlluniau wrth 
gefn effeithiol a chynlluniau pontio effeithiol ar gyfer lleoliadau y tu allan i’r sir. 

 
 
Cael help 
 
Oedolion  
 

Mae’r cyngor yn ymwybodol o’r angen i alinio’r modd y mae’n datblygu 
gwasanaethau â gofynion y ddeddfwriaeth newydd, Deddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Mae’n gobeithio cyflawni hyn drwy’r 
gwahanol ffrydiau gwaith sy’n cyd-fynd â’i raglen ailfodelu. Cydnabyddir yr angen i 
gyflawni newid diwylliannol ymhlith ei weithlu er mwyn sicrhau bod y ffyrdd newydd 
o weithio sy’n ofynnol wedi’u hymgorffori yn yr arferion dydd i ddydd. 
 
Mae’r ganolfan rheoli atgyfeiriadau integredig yn un pwynt mynediad ar gyfer 
atgyfeiriadau a dderbynnir i’r timau adnoddau cymunedol a’r timau oedolion yn y 
gymuned gan gynnwys anabledd corfforol a nam ar y synhwyrau a’r tîm iechyd 
meddwl pobl hŷn. Yn ystod 2013-14, mae’r adnodd newydd hwn wedi sefydlu’n 
dda. Y cam nesaf yn ei ddatblygiad fydd iddo ymgorffori’r trefniadau rheoli 
atgyfeiriadau ar gyfer y gwasanaethau nyrsys ardal. O ganlyniad i ddwyn y 
rheolaeth dros atgyfeiriadau at ei gilydd mewn un system integredig gwelwyd 
gostyngiad yn yr atgyfeiriadau sy’n cael eu dyblygu ac, o’r herwydd, mae mynediad 
pobl at wasanaethau wedi cael ei wella a’i symleiddio’n fawr. Mae mynediad pobl 
at wasanaethau ac at wasanaethau cyfeirio priodol wedi ei wella gan y 
gwasanaeth broceriaeth a ddarperir gan y Groes Goch Brydeinig. Mae hwn wedi 
darparu cefnogaeth fwy amserol ac wedi’i thargedu i unigolion er mwyn cynnal eu 
hannibyniaeth. 
 
Mae’r cymorth iechyd meddwl sylfaenol lleol yn darparu mynediad i wasanaethau 
fel y nodir ym Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010. Mae’n adrodd am berfformiad 
da o ran cyflawni ei dargedau yn y gwasanaethau sylfaenol ac eilaidd. Mae angen 
datblygu fframwaith sicrhau ansawdd yn awr i fonitro’r ymarfer presennol a llywio’r 
ymarfer i’r dyfodol. Mae Bae’r Gorllewin wedi comisiynu adolygiad o wasanaethau 
iechyd meddwl a bydd yr adolygiad hwn yn helpu i bennu gwasanaeth iechyd 
meddwl cynaliadwy ar gyfer y dyfodol. 
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Plant  
 

Mae pobl yn gallu cael mynediad i wasanaethau plant drwy’r tîm asesu ar draws y 
sir. Mae hwn yn parhau i ddarparu ystod gynhwysfawr o wybodaeth i blant, pobl 
ifanc a theuluoedd am y gwasanaethau sydd ar gael, sut i gael cymorth a beth y 
gallant ddisgwyl ei dderbyn. Mae’r holl wybodaeth wedi cael ei diweddaru a’i 
hadolygu yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, ac mae’n cynnwys gwybodaeth 
ddiwygiedig am eiriolaeth, a chwynion. 
 
Y llynedd, adroddodd AGGCC y bu gostyngiad yn y perfformiad o ran cwblhau 
asesiadau cychwynnol ac asesiadau craidd. Bu dirywiad pellach eleni, gyda’r 
perfformiad o safbwynt asesiadau cychwynnol a gwblhawyd o fewn amserlenni 
statudol yn gostwng i 77% ac i 63% o safbwynt asesiadau craidd. Mae’r cyngor yn 
hyderus bod ansawdd asesiadau wedi gwella gyda mwy o fanylion yn cael eu 
cofnodi am ddymuniadau a theimladau defnyddwyr gwasanaethau a bod yr 
asesiad yn canolbwyntio mwy ar ganlyniadau. Mae’r cyngor yn cydnabod y nifer 
uchel o atgyfeiriadau a dderbyniwyd a’r pwysau y mae hyn wedi ei roi ar weithwyr 
cymdeithasol o ganlyniad i nifer gynyddol o achosion amddiffyn plant a phlant sy’n 
derbyn gofal yn ystod y flwyddyn. 
 
Mae strategaeth lleoliadau a sefydlogrwydd y cyngor yn nodi ei fwriadau mewn 
perthynas â phlant sy’n derbyn gofal. Er mwyn cefnogi’r strategaeth hon, mae’r 
cyngor wedi recriwtio tri gweithiwr cymdeithasol ychwanegol yn benodol i wneud 
cynnydd gyda chynlluniau ar gyfer plant a phobl ifanc y byddai’n fwy priodol iddynt 
dderbyn gofal drwy gyfrwng naill ai orchymyn gwarchodaeth arbennig neu 
orchymyn preswylio. 
 
Flwyddyn diwethaf, cydnabu’r cyngor fod angen gwelliant pellach yn y modd y 
cofnodir ymweliadau statudol â phlant sy’n derbyn gofal. Er bod canran yr 
ymweliadau statudol â phlant sy’n derbyn gofal a oedd i fod i gael eu cynnal yn 
ystod y flwyddyn ac a gynhaliwyd yn unol â’r rheoliadau wedi gostwng ychydig yn 
2013/14 - ac ar 69% mae’n llawer is na chyfartaledd Cymru - dywed y cyngor mai 
ei flaenoriaeth barhaus yw gwella ansawdd cofnodion am yr ymweliadau hynny a’u 
canlyniadau. 
 
Meysydd cynnydd 

 

 Yn y gwasanaethau plant, y cynnydd ar lunio asesiadau o ansawdd, er nad 
yw o fewn yr amserlen statudol. 

 Parhad datblygiad canolfan rheoli atgyfeiriadau integredig ym maes 
gwasanaethau i oedolion. 

 
Meysydd i’w gwella 
 

 Dwyn y gwasanaethau nyrsys ardal i mewn i’r ganolfan rheoli atgyfeiriadau 
integredig. 
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 Datblygu fframwaith sicrhau ansawdd ar draws Bae’r Gorllewin i sicrhau bod 
comisiynu ym maes iechyd meddwl yn gyson ac effeithiol. 

 Sicrhau bod cofnodion am ymweliadau statudol yn y gwasanaethau plant yn 
cael eu gwneud yn fwy amserol. 

 
 
Y gwasanaethau a ddarperir 
 

Oedolion 
 
Mae’r rhaglen ailfodelu gofal cymdeithasol i oedolion yn parhau i oruchwylio’r 
cyfnod pontio. Bydd yr angen i gynyddu cyflymder y newid a’r angen i weithio 
mewn partneriaeth i gyflawni’r datblygiadau angenrheidiol a’r arbedion ariannol yn 
arwain at fwy o integreiddio gyda’r maes iechyd, cydweithio ag awdurdodau 
cyfagos a threfniadau comisiynu cryfach gyda’r sector annibynnol a’r trydydd 
sector. Mae hyn wedi bod yn flaenoriaeth i’r gwasanaeth yn ystod y flwyddyn 
diwethaf. 
 
Mae’r gwasanaeth ail-alluogi preswyl a’r gwasanaeth teleofal yn parhau i ddatblygu 
ac ehangu o flwyddyn i flwyddyn. Mae’r gwasanaethau hyn wedi eu hintegreiddio’n 
llawn ag iechyd ac maent wedi’u cyd-leoli â’r tîm adnoddau cymunedol. Mae pobl 
sy’n defnyddio gwasanaethau ail-alluogi yn elwa o ystod o asesiadau a 
gwasanaethau arbenigol i fodloni eu hanghenion. 
 
Mae pwyllgor cydweithredol Bae’r Gorllewin wedi gwneud cynnydd da yn y 
flwyddyn diwethaf, ac yn 2014-15 mae’n symud ymlaen gyda gweithredu’r cyd-
ymrwymiadau a’r cynlluniau busnes cysylltiedig. Mae’r gwaith o ailfodelu’r 
strategaeth pontio i bobl ifanc ag anabledd yn cael ei gomisiynu drwy gyfrwng  
prosiect anabledd dysgu Bae’r Gorllewin ac mae i fod i adrodd ym mis Gorffennaf 
2014. 
 
Ym maes gwasanaethau anabledd dysgu, cafodd uned achosion brys ac asesu 
fodern ei hagor gan y cyngor ym mis Tachwedd 2013. Mae hwn yn adeilad sydd 
wedi’i addasu’n llawn gyda phum ystafell wely a fydd yn gallu ymateb ar unwaith i 
sefyllfaoedd brys drwy ddarparu adeilad â gofalaeth staff lawn. Mae’r uned wedi 
bod yn brysur ers iddi agor ac mae protocol ar waith i sicrhau bod pobl yn symud 
ymlaen o’r uned ar adeg briodol. Yn 2014-15, bydd cynlluniau’n cael eu datblygu er 
mwyn galluogi’r gwasanaeth i gael ei farchnata i awdurdodau cyfagos. 
 
Fe wnaeth arolygiadau AGGCC o wasanaethau preswyl mewnol y cyngor ganfod 
nifer o ddiffygion a gwendidau yn y gwasanaethau. Fodd bynnag, ymatebodd y 
cyngor yn dda ac mae’n parhau i weithio gyda’r arolygiaeth i ymateb i faterion sy’n 
peri pryder. 
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Plant 
 

Darperir nifer sylweddol o wasanaethau i weithio ochr yn ochr â phlant a 
theuluoedd sy’n dod i mewn i’r gwasanaethau statudol neu sy’n aros ynddynt. Ceir 
tystiolaeth glir o gydweithio da ag asiantaethau partner. Mae’r gwasanaethau hyn 
yn cael eu targedu i fodloni anghenion unigol plant a phobl ifanc a hefyd yn 
darparu amrywiol adnoddau a chymorth i blant nad ydynt yn gallu aros gyda’u 
teuluoedd yn y tymor byr neu’r tymor hwy. Mae’r gwasanaethau hyn yn darparu 
lleoliadau naill ai gyda gofalwyr maeth neu mewn gofal preswyl. Yn ystod 2013/14, 
cafwyd adroddiadau cadarnhaol yn sgil arolygiadau AGGCC o dri chartref plant 
mewnol y cyngor a’i wasanaethau maethu heb i’r un hysbysiad diffyg cydymffurfio 
gael ei gyhoeddi. Derbyniodd Gofal Maeth Pen-y-bont ar Ogwr arolygiad 
cadarnhaol ac mae wedi llwyddo i recriwtio llawer o ofalwyr maeth newydd. 
 
Bydd y gwasanaeth mabwysiadu yn dechrau cael ei ranbartholi ym mis Hydref 
2014. Bydd y gwasanaeth yn cael ei arwain gan Gyngor Abertawe a’i oruchwylio 
gan fwrdd strategol Bae’r Gorllewin. 
 
Mae’r gwasanaeth ymyriadau teuluol yn cynnwys y gwasanaeth cymorth dwys i 
deuluoedd (IFSS), cysylltu teuluoedd, a’r tîm cymorth i deuluoedd. Caiff y 
gwasanaeth IFSS, sydd wedi’i leoli ym Mhen-y-bont ar Ogwr ei gyflenwi ar draws 
ardal Bae’r Gorllewin ar ran cynghorau Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot fel 
rhan o bwyllgor cydweithredol Bae’r Gorllewin. Mae’n canolbwyntio’n bennaf ar 
deuluoedd â phroblemau camddefnyddio sylweddau. Mae’r gwasanaethau cefnogi 
teuluoedd eraill yn cael eu darparu’n lleol ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn unig a chânt 
eu cefnogi gan dîm aml-asiantaeth sydd â’r sgiliau i weithio gyda theuluoedd a 
gyfeirir atynt gydag anghenion cymhleth. Mae hyn yn cael ei oruchwylio gan y 
panel cymorth ymyriadau teuluol. 
 
Mae llwyddiant y dull hwn yn cael ei fesur mewn nifer o ffyrdd, ac un ohonynt yw 
drwy ddadansoddi cost ymyrraeth; mae hyn yn dangos yn glir fanteision ariannol 
addasu’r model cymorth ac ymyrraeth hwn i’r cyngor. Fel dull gwerthuso pellach 
caiff canlyniadau eu dadansoddi, ynghyd â mewnbwn grŵp llywio o ddefnyddwyr. 
Mae gweithio mewn partneriaeth ar draws y bwrdd iechyd a’r tri chyngor yn 
hanfodol i lwyddiant y gwasanaeth hwn, ac mae wedi sicrhau bod gwasanaeth 
cadarn wedi’i sefydlu i ateb y galw ar draws y rhanbarth. 
 
Meysydd cynnydd 
 

 Trefniadau ar gyfer y gwasanaeth mabwysiadu rhanbarthol. 

 Cefnogaeth technoleg gynorthwyol ac ail-alluogi. 

 Yr amrywiol wasanaethau ymyrraeth i blant a theuluoedd. 
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Meysydd i’w gwella 
 

 Gwneud cynnydd pellach gyda’r gwaith partneriaeth da i blant sy’n derbyn 
gofal.  

 
 
Effaith ar fywydau pobl 
 
Oedolion 
 
Mae oedolion sy’n agored i niwed a’u teuluoedd yn parhau i dderbyn cefnogaeth 
ac amddiffyniad gan bartneriaeth gadarn sy’n datblygu rhwng swyddogaethau 
diogelu’r cyngor, y bwrdd iechyd a’i asiantaethau partner, gan gynnwys AGGCC. 
Sefydlwyd y bwrdd rhanbarthol diogelu oedolion ar 1 Ebrill 2013. Bydd hwn yn 
helpu i ddatblygu dulliau archwilio a gwerthuso, datblygu hyfforddiant strategol, 
cyfathrebu ac ymgysylltu, a pheirianwaith i adolygu ymateb y cyngor i uwchgyfeirio 
pryderon. Mae’r tîm diogelu yn cael budd o weithio’n agos gyda swyddogion 
monitro contractau. 
 
Rhwng Chwefror 2013 a Mawrth 2014, bu cynnydd sylweddol mewn atgyfeiriadau 
diogelu oedolion a gafodd eu cychwyn gan ymchwiliad bwrdd iechyd PABM i 
ymarfer yn Ysbyty Tywysoges Cymru ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Er i hwn fod yn 
waith anodd, mae wedi arwain at welliant rhagweithiol iawn yn y systemau a’r 
prosesau. 
 
Cynhaliwyd arolygiad thematig cenedlaethol o’r Trefniadau Diogelu rhag Colli 
Rhyddid (DoLS) yng Nghymru ar y cyd ag AGGCC ac Arolygiaeth Gofal Iechyd 
Cymru (AGIC). Canfu mai ychydig iawn o geisiadau a ddeuai i law’r cyngor yn ei 
rôl fel y corff goruchwylio. Mae’r cyngor eisoes wedi nodi bod angen gwneud 
gwaith pellach yn 2014-15 i sicrhau y ceir hyfforddiant ac ymwybyddiaeth o’r 
newydd ar draws y sector. Fodd bynnag, mae effaith y dyfarniad diweddar yn y 
Goruchaf Lys, y cyfeirir ato fel achos Gorllewin Swydd Gaer, yn debygol o 
gynyddu’n sylweddol y ceisiadau am drefniadau diogelu rhag colli rhyddid i’r 
cyngor. Bydd hyn yn cael effaith ar y gweithlu wrth iddynt orfod delio â galw 
cynyddol. Bydd y cyngor yn llunio cynllun gweithredu er mwyn sicrhau eu bod yn 
cydymffurfio â’r argymhellion a gyfyd o’r dyfarniad. Bydd hwn yn faes i AGGCC ei 
olrhain yn ystod y flwyddyn nesaf. 
 
Mae’r tîm monitro contractau wedi parhau i weithio mewn partneriaeth â Bwrdd 
Iechyd PABM ac AGGCC wrth fonitro safonau ansawdd mewn cartrefi gofal sy’n 
darparu gofal personol a gofal nyrsio. Rhoddwyd cefnogaeth i ddarparwyr, yn 
enwedig i’r rhai hynny nad ydynt wedi cyrraedd y sgoriau gofynnol yn erbyn 
safonau ansawdd y cyngor. Rhoddir llawer o ymdrech ac amser gyda darparwyr 
i’w helpu i wella eu perfformiad er mwyn sicrhau gwell gofal a chanlyniadau i 
ddefnyddwyr gwasanaethau. 
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Ar gyfradd o tua 1% o bob mil o’r boblogaeth sy’n 75 oed a throsodd, mae’r cyngor 
yn parhau i wneud cynnydd o flwyddyn i flwyddyn i leihau oedi wrth drosglwyddo 
gofal am resymau gofal cymdeithasol. 
 
Mae’r cyngor wedi datblygu strategaeth wybodaeth ac ymgynghori i ofalwyr, ar y 
cyd â gofalwyr, teuluoedd, cydweithwyr ym maes iechyd a’r trydydd sector. Mae 
wedi penodi swyddog datblygu gofalwyr, ac mae’r swydd hon yn cael ei hystyried 
yn hanfodol i wella ymgysylltiad â gofalwyr ac i’w gwerthfawrogi fel partneriaid 
cyfartal mewn gofal. Mae’r swyddog datblygu yn gweithio ar draws y 
gwasanaethau i oedolion a phlant i godi proffil gofalwyr ac i adnabod y gofalwyr 
hynny sy’n ‘anodd eu cyrraedd’. Ar hyn o bryd, mae deilydd y swydd yn datblygu 
model ar gyfer asesu gofalwyr ifanc er mwyn gwella perfformiad yn y maes hwn, 
ac mae wedi llunio dogfen ganllaw i gynorthwyo gofalwyr i gwblhau’r ffurflen 
hunanasesu. 
 
Gwnaeth y Cyngor gynnydd da yn ystod 2013-14, gan gynnig asesiad i bron 97% o 
ofalwyr o’i gymharu â thua 89% ar gyfer 2012-13. Yn ystod 2013-14, fodd bynnag, 
gwelwyd gostyngiad bach o 12 yn y nifer y darparwyd asesiad gofalwyr iddynt. 
Cynyddodd canran y gofalwyr y darparwyd gwasanaeth iddynt yn dilyn asesiad 
gofalwyr bron 26% yn 2012-13 i 48% yn 2013-14. 
 
 
Plant 
 

Cafodd Bwrdd lleol diogelu plant Pen-y-bont ar Ogwr ei ymgorffori yn nhrefniadau 
rhanbarthol Bae’r Gorllewin yn barod ar gyfer gweithredu Deddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Mae’r cyngor wedi llunio polisi corfforaethol 
newydd ar ddiogelu i adlewyrchu’r trefniadau newydd hyn. Y nod yw cynyddu 
ymwybyddiaeth bod diogelu yn gyfrifoldeb i bawb, ac egluro dyletswydd pob aelod 
staff i ddiogelu a hyrwyddo lles pob plentyn ac oedolyn. 
  
Drwy gydol y flwyddyn diwethaf, mae’r cydlynydd amddiffyn plant ar gyfer addysg 
a’r gwasanaeth ieuenctid wedi darparu hyfforddiant ar ymwybyddiaeth o amddiffyn 
plant i holl staff ysgolion a’r gwasanaeth ieuenctid fel rhan o raglen dreigl dair 
blynedd. Cyflwynwyd dull gweithredu ar draws y system gyfan o safbwynt diogelu 
gydag ystod o bartneriaid amlasiantaethol, aelodau a theuluoedd. 
 
Mae’r cyngor wedi creu swydd prif swyddog i oruchwylio’r Amlinelliad Cyfraith 
Gyhoeddus. Mae gan y swyddog hwn ddwy brif swyddogaeth. Yn gyntaf, rheoli’r 
strategaeth leoli a sefydlogrwydd, sy’n sicrhau bod y canlyniadau gorau yn cael eu 
cyflawni ar gyfer plant a phobl ifanc sy’n dod i mewn i’r system derbyn gofal. Yn ail, 
cadw golwg ar y broses Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus er mwyn glynu wrth 
amserlenni, ac ysgwyddo swyddogaeth sicrhau ansawdd a rôl arweinydd ymarfer.   
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Meysydd cynnydd 
 

 Gweithio mewn partneriaeth yn effeithiol ar draws diogelu oedolion a phlant. 

 Gostyngiad pellach yn y gyfradd oedi wrth drosglwyddo gofal. 

 Gwell perfformiad o safbwynt cynnal asesiadau o ofalwyr. 

 Datblygu rôl prif swyddog ar gyfer Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus 

 Darparu hyfforddiant diogelu amddiffyn plant i wasanaethau addysg ac 
ieuenctid. 

 
Meysydd i’w gwella 

 

 Datblygu model of asesiadau i ofalwyr ifanc. 

 Cynyddu ymwybyddiaeth ar draws y sector o ofynion y trefniadau diogelu 
rhag colli rhyddid.  

 
 

Capasiti 
 
Cyflenwi Gwasanaethau Cymdeithasol 
 

Llwyddodd y cyngor i benodi cyfarwyddwr corfforaethol dros les, sydd hefyd yn 
ysgwyddo cyfrifoldeb cyfarwyddwr statudol y gwasanaethau cymdeithasol ar draws 
y cyngor. Adeg ysgrifennu’r darn hwn nid oedd y swydd pennaeth gofal 
cymdeithasol i oedolion wedi’i llenwi. Pan benodir i’r swydd, bydd hyn yn dod â 
sefydlogrwydd pellach i’r uwch dîm rheoli ynghyd â chapasiti i ysgogi cynlluniau’r 
cyngor ar gyfer moderneiddio a newid y gofal a’r gefnogaeth y mae’n eu comisiynu 
a’u darparu. 
 
Cynhaliodd y Cyngor adolygiad o rôl ymarferwyr uwch ar draws y gwasanaethau 
plant ac oedolion a chydnabuwyd yr angen i greu seilwaith o gymorth proffesiynol 
i’r gweithlu gofal cymdeithasol. Mae’r cyngor yn cefnogi ei staff i weithio mewn 
modd sy’n galluogi gyda’r bobl y mae’n eu gwasanaethu, sy’n hyrwyddo urddas, yn 
cynyddu annibyniaeth, ac yn cydnabod pwysigrwydd angen unigolion. Mae 
hyfforddiant mewn ymwybyddiaeth o ofal dementia wedi bod yn flaenoriaeth. Fe 
wnaeth y tîm hyfforddiant gofal dementia, ynghyd â’r cyngor ei hun, gyrraedd y 
rownd derfynol yng Ngwobrau Gofal Cymdeithasol 2013 Cyngor Gofal Cymru. 
 
Mae hygyrchedd gwybodaeth am berfformiad a rheoli yn hanfodol ar gyfer cyflenwi 
gwasanaethau’n effeithiol. Mae nifer yr archwiliadau o ffeiliau achosion a 
gynhaliwyd drwy oruchwyliaeth yn 2013-14 yn parhau i fod yn isel ac mae’r cyngor 
yn awr yn bwriadu adolygu’r broses oruchwylio. 
 
Un o’r blaenoriaethau ar gyfer gofal cymdeithasol i oedolion o hyd yw rheoli 
absenoldeb oherwydd salwch a bu mwy o ffocws ar gefnogi rheolwyr rheng flaen i 
reoli hyn yn fwy effeithiol er mwyn sicrhau gwelliant. Mae penodi swyddog 
absenoldeb penodedig o fewn y gwasanaeth wedi galluogi iddo ganolbwyntio ar 
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ddarparu hyfforddiant ar y polisi rheoli absenoldeb a’r gweithdrefnau absenoldeb 
oherwydd salwch. Er gwaethaf hyn, y sefyllfa ar ddiwedd y flwyddyn oedd 16.3 o 
ddiwrnodau wedi’u colli o blith swyddi cyfwerth ag amser llawn ar gyfer gofal 
cymdeithasol i oedolion yn erbyn targed o 12.7 diwrnod. Mae hyn, fodd bynnag, yn 
ostyngiad o 8% ar y sefyllfa ar ddiwedd y flwyddyn yn 2012-13. Mae’r cyngor yn 
cydnabod bod y gyfradd yn annerbyniol ac mae rheolwyr yn parhau i fonitro 
perfformiad yn agos. 
 
Mae’r cyngor wedi ymrwymo o hyd i’w bolisi recriwtio a chadw staff, yn enwedig 
ym maes gwasanaethau plant. Yn 2012-13 bu’r gweithlu unwaith eto’n sefydlog yn 
gyffredinol gyda swyddi gwaith cymdeithasol yn cael eu llenwi yn bennaf gyda staff 
parhaol. Eleni, mae’r cyngor wedi wynebu her gyda nifer o staff profiadol yn gadael 
yr awdurdod. Mewn ymateb, mae wedi recriwtio gweithwyr cymdeithasol newydd, y 
rhan fwyaf ohonynt naill ai newydd gymhwyso neu’n meddu ar lai na dwy flynedd o 
brofiad ar ôl cymhwyso. Ar ddiwedd y cyfnod adrodd hwn nid oedd ond ychydig 
iawn o swyddi gwag. Gyda grŵp mawr o weithwyr cymdeithasol newydd 
gymhwyso, mae’r cyngor wedi wynebu anawsterau penodol yn diogelu gweithwyr 
cymdeithasol newydd gymhwyso yn eu blwyddyn gyntaf o ymarfer. Mae hyn wedi 
arwain at fod uwch ymarferwyr yn gorfod cario llwyth achosion trymach, sy’n 
cynnwys achosion amddiffyn plant a phlant sy’n derbyn gofal mwy cymhleth. Er 
gwaethaf hyn, yn ystod 2013-14 fe wnaeth nifer gyfartalog y llwyth achosion ar 
gyfer gweithwyr cymdeithasol ac uwch ymarferwyr gwaith cymdeithasol leihau. Yn 
ystod 2013-14, gadawodd 23 o weithwyr cymdeithasol a phenodwyd 30 newydd, 
gan gynnwys 22 o weithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso ac, o’r rhain, fe 
wnaeth 17 o bobl gwblhau eu blwyddyn gyntaf o ymarfer yn llwyddiannus. 
 
Er bod y cyngor yn adrodd bod trefniadau rheoli perfformiad wedi’u hymgorffori’n 
well mewn timau rheoli achosion, cydnabyddir bod angen parhau i gynorthwyo 
staff i ddeall yn well y rhaglen ar gyfer newid sy’n cael ei gyrru gan ffocws ar 
effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd. Mae archwiliadau o ffeiliau achos wedi cael eu 
cynnal fel mater o drefn ac mae’r rhain wedi tynnu sylw at broblemau gydag 
arferion o safbwynt achosion unigol; cymerwyd camau i unioni hyn. Mae 
archwiliadau aml-asiantaeth hefyd wedi tynnu sylw at achosion lle gellir dysgu 
gwersi a’u defnyddio i wella’r modd y cyflenwir gwasanaethau i’r dyfodol.  
 
Meysydd cynnydd 
 

 Hyfforddiant mewn ymwybyddiaeth o ofal dementia.  

 Ymateb cadarnhaol i’r heriau i recriwtio a chadw staff yn y gwasanaethau 
plant. 

 
Meysydd i’w gwella 

 

 Parhau i fonitro lefelau absenoldeb staff yn y gwasanaethau i oedolion.  

 System o oruchwylio ac archwilio ffeiliau achos ar draws gwasanaethau plant 
ac oedolion. 
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 Monitro effaith ysgwyddo llwyth achosion cymhleth ar uwch ymarferwyr 
oherwydd diffyg profiad cymharol gweithwyr cymdeithasol newydd eu 
recriwtio. 
 
 

Darparu cyfarwyddyd 
 

Mae’r cyngor wedi cydnabod yr angen i ddatblygu ffyrdd newydd o weithio er 
mwyn paratoi ar gyfer Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 
2014. Mae gofal cymdeithasol i oedolion wedi sefydlu amrywiol ddatblygiadau ac 
mae wedi ymrwymo i weithio mewn partneriaeth fel y ffordd fwyaf effeithiol o 
barhau i gyflenwi gwasanaethau o ansawdd i bobl Pen-y-bont ar Ogwr. 
 
 
Mae’r gyfarwyddiaeth yn parhau i ddatblygu dull integredig o gyflenwi 
gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, mae hyn yn cynnwys ail-fodelu gofal 
cymdeithasol i oedolion. Mae’r gwasanaethau cymdeithasol yn wynebu amser 
anodd oherwydd y pwysau parhaus ar gyllidebau a newidiadau demograffig. Er 
gwaethaf yr heriau hyn, mae gofal cymdeithasol i oedolion a phlant yn parhau i fod 
yn ymrwymedig i gyflenwi cymorth a gwasanaethau o ansawdd a bydd yn parhau i 
foderneiddio er mwyn gwneud gwasanaethau yn gynaliadwy a chymesur i’r 
dyfodol. 
 
Gydol y flwyddyn mae’r Cyngor wedi parhau i elwa o gael aelod cabinet penodedig 
ar gyfer gwasanaethau plant a’r aelod hwn sy’n ysgwyddo rôl cadeirydd pwyllgor 
rhianta corfforaethol y cyngor. Mae aelodau’r pwyllgor yn parhau i gael budd o 
hyfforddiant ar eu cyfrifoldebau rhianta corfforaethol i sicrhau eu bod yn cael eu 
hysbysu’n well am ystod a chwmpas y gwasanaethau sydd ar waith ar gyfer plant 
a phobl ifanc sy’n derbyn gofal. Darperir rôl herio a chraffu bellach ar ystod ac 
ansawdd ein gwasanaethau gan y pwyllgor trosolwg a chraffu plant a phobl ifanc a 
hefyd drwy’r prosesau sy’n asesu perfformiad corfforaethol. 
 
Yn ystod y flwyddyn, fel y nodwyd eisoes, cafwyd nifer o newidiadau yn y tîm rheoli 
corfforaethol a arweiniodd at benodiadau newydd i rôl cyfarwyddwr statudol y 
gwasanaethau cymdeithasol ar ffurf y cyfarwyddwr lles, ynghyd â phenodiad 
newydd i rôl y cyfarwyddwr corfforaethol dros blant, sy’n cyflawni rôl y cyfarwyddwr 
statudol dros addysg.   
 
Meysydd cynnydd 
 

 Proffil gwasanaethau plant yn y cyngor. 

 Penodiadau i uwch swyddi. 

 Gweithio integredig gydag amrywiol bartneriaid. 
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Meysydd i’w gwella 
 

 Parhau i ddatblygu cefnogaeth wleidyddol a chorfforaethol gadarn i ysgogi 
moderneiddio ac i ymateb yn effeithiol i ofynion y ddeddfwriaeth newydd, sef 
Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. 

 
 

 


