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Crynodeb 
 
Yn 2013-2014, adeiladodd Gwasanaethau Cymdeithasol Caerffili ar ei berfformiad 
da blaenorol, gan archwilio cyfleoedd i ddatblygu gwasanaethau ymhellach er 
mwyn adlewyrchu angen lleol ac ymateb i newidiadau deddfwriaethol 
cenedlaethol. 
 
Gwelwyd penodiadau newydd i’r tîm uwch reolwyr, a llwyddodd y cyngor i sicrhau 
penodiadau parhaol ar gyfer swyddi cyfarwyddwr a chyfarwyddwr cynorthwyol 
gwasanaethau plant a gwasanaethau oedolion, y naill a’r llall. Creodd hyn blatfform 
mwy cadarn er mwyn i’r adran allu symud ymlaen a datblygu gwasanaethau. 
 
Mae adroddiad y cyfarwyddwr yn rhoi darlun cynhwysfawr o statws cyfredol 
gwasanaethau cymdeithasol yng Nghaerffili. Mae hyn yn cynnwys ystyried 
blaenoriaethau a chyflawniadau’r flwyddyn flaenorol ynghyd â meysydd i’w 
datblygu yn y flwyddyn i ddod. Mae’r adroddiad yn amlinellu sut mae 
blaenoriaethau o fewn cynllun integredig sengl y cyngor yn cydweddu â Deddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, ac mae’n disgrifio sut bydd 
y cyngor yn parhau i ddatblygu ei wasanaethau er mwyn cwrdd â gofynion y 
Ddeddf. Adlewyrchir hyn yn y blaenoriaethau a bennwyd ar gyfer y flwyddyn i 
ddod. 
 
Mae adolygiad o wasanaethau wedi dechrau, a chafwyd ffocws ar ddechrau ar y 
gwaith o symud i drefniadau gweithio newydd. Roedd hyn yn cynnwys archwilio 
ffyrdd newydd o weithio er mwyn cwrdd â newid demograffig, gofynion 
deddfwriaethol y dyfodol a sialensiau ariannol. Ceir ymrwymiad parhaus i gyfnerthu 
a gwella ansawdd y ddarpariaeth gyfredol. 
 
Ymgynghorwyd ynglŷn â newid a datblygu ac mae’r cyngor yn parhau i ddatblygu 
dulliau ar gyfer ceisio barn pobl ynglŷn â gwasanaethau. 
 
Mae’r adroddiad yn amlinellu cynlluniau ar gyfer integreiddio gwasanaethau iechyd 
a gofal cymdeithasol yng nghyswllt gwasanaethau ar gyfer pobl hŷn sydd ag 
anghenion dyrys mewn cyd-destun cyffredinol, yn ogystal â meysydd penodol o 
gydweithredu a danlinellwyd ar gyfer datblygu ymhellach.  
 
Cynhwysir dolenni at bolisi corfforaethol i gynnal cydraddoldeb a’r iaith Gymraeg o 
fewn yr adroddiad, a cheir tystiolaeth o gynnydd tuag at gyflawni gofynion “Mwy na 
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Geiriau...”, Fframwaith strategol Llywodraeth Cymru ar gyfer Gwasanaethau 
Cymraeg ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol. 
 
Adrodda’r cyfarwyddwr bod gwasanaethau cymdeithasol wedi llwyddo i orffen 
2013-14 gyda thanwariant o £1.9 miliwn, ac mae’n cynllunio arbedion pellach o 
£2.06m yn 2014-15. Adrodda’r cyngor y sicrheir yr arbedion hyn drwy arbedion 
effeithiolrwydd ac adolygu gwasanaethau dewisol.  
 
Ymateb i feysydd gwella’r llynedd 
 

Maes i'w wella Cynnydd 

Parhau i ddatblygu ymwybyddiaeth 
ymhlith ymarferwyr ynglŷn â’r 
opsiynau sydd ar gael ar gyfer 
rhannu’r prosiect Cysylltu Bywydau. 

Yn dilyn arolygu’r gwasanaeth lleoli 
oedolion, cafwyd tystiolaeth bod y 
gwasanaeth hwn yn cael ei ehangu i 
gynnwys pobl gydag ystod o 
anghenion. Roedd hyn yn cynnwys 
pobl y tu allan i’r gwasanaethau 
anabledd dysgu traddodiadol gan 
gynnwys pobl hŷn a chefnogaeth 
sesiynol. 

 

Parhau i chwilio am, a datblygu, 
dulliau o ddynodi gofalwyr ac 
ymgysylltu â hwy. 

Mae’r cyngor wedi parhau i ddatblygu 
dulliau ar gyfer ymgysylltu â gofalwyr, 
er bod dangosyddion perfformiad yn 
dangos gostyngiad bychan yn y bobl 
y cynigiwyd asesiad iddynt. Fodd 
bynnag, bu cynnydd yn nifer y 
gofalwyr ifanc y darparwyd 
gwasanaeth ar eu cyfer. 
 

Dynodi a choladu adnoddau er mwyn 
i staff allu cyfeirio pobl ymlaen a 
pharhau i ddatblygu gofal sy’n 
canolbwyntio ar y dinesydd. 

Mae’r cyngor wedi dechrau cronni 
adnoddau ar gyfer cyfeirio, a gwnaed 
penodiadau ar gyfer gyrru’r ymgyrch 
hon yn ei blaen.  

 

Sicrhau bod ymweliadau statudol â 
phlant sy’n derbyn gofal yn cael eu 
cynnal yn ôl y galw. 

Mae dangosyddion perfformiad yn 
dangos bod canran yr ymweliadau 
statudol a gynhaliwyd o fewn 
amserlenni statudol wedi cynyddu o 
74% i 95.5%.  

 
Sicrhau penodiadau parhaol i swydd 
cyfarwyddwr gwasanaethau 
cymdeithasol. 

Gwnaed penodiad parhaol yn Hydref 
2013. 
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Ymweliadau ac arolygiadau a gyflawnwyd yn ystod y flwyddyn 
 

 Adolygiad Cenedlaethol o Gomisiynu ym maes Gofal Cymdeithasol yng 
Nghymru 2013. 

 Arolygiad Cenedlaethol o Ddiogelu a Chynllunio Gofal Plant sy’n Derbyn 
Gofal a Phobl Ifanc sy’n Gadael Gofal sy’n ymddwyn mewn ffordd sy’n 
dangos eu bod yn agored i niwed neu mewn perygl 2014, (‘arolygiad plant 
sy’n derbyn gofal’). 

 Cyfarfu AGGCC gydag uwch swyddogion mewn cyfarfodydd ymgysylltu 
chwarterol i adolygu perfformiad a chynnydd yn erbyn meysydd a bennwyd 
yng ngwerthusiad Fframwaith Adrodd Cynghorau Blynyddol 2012/13.  

 Talwyd ymweliad safle â’r Tîm Datblygu’r Gweithlu ar y Cyd. 

 Talwyd ymweliad safle â’r Tîm Cyswllt ac Atgyfeirio Plant. 

 Cyfarfod â grwpiau gofalwyr. 

 Mynychu cyfarfodydd darparwyr. 

 Arsylwi cyfarfodydd craffu a rhianta corfforaethol. 
 
Meysydd ar gyfer gwaith dilynol gan AGGCC y flwyddyn nesaf 
 

 Adolygu cynnydd yng nghyswllt datblygu systemau, timoedd a strwythurau 
newydd. 

 Mecanweithiau ar gyfer ansawdd ac archwilio a monitro canlyniadau 

 Integreiddio ac ymgyrchoedd ar y cyd ag iechyd 

 Bydd AGGCC yn cyfrannu at adolygiad dan arweiniad Swyddfa Archwilio 
Cymru i weld a yw cynghorau yn rhoi cefnogaeth effeithiol i bobl hŷn er mwyn 
iddynt allu byw’n annibynnol, gan gynnwys drwy weithio cydgysylltiedig rhwng 
iechyd a gofal cymdeithasol. 

 
 

Perfformiad 
 
Llunio gwasanaethau 
 
Mae’r cyngor wedi datblygu cynllun integredig sengl ‘Caerffili’n Cyflawni 2013 – 
2017’ mewn cydweithrediad â phartneriaethau lleol a rhanbarthol. Mae hyn yn 
cynnwys dadansoddiad o anghenion cyfredol a rhagamcanol o fewn y fwrdeistref 
ac mae’n dynodi ystod o strategaethau ar gyfer gwella a datblygu gwasanaethau.  
 
Mae’r gwaith o ddatblygu gwasanaeth cyfeirio er mwyn llywio pobl at gefnogaeth a 
chyngor amgen wedi parhau. Sicrhawyd adnoddau ychwanegol am gyfnod 
cyfyngedig (blwyddyn) ac fe’u defnyddiwyd i greu dwy swydd cyswllt cymunedol er 
mwyn datblygu rhwydweithiau cymdogaeth. Dylai hyn gryfhau gwybodaeth ac 
adnoddau lleol ac mae’r cyfarwyddwr yn nodi y bydd hyn yn cyfrannu at ddatblygu 
gwefan y cyngor er mwyn rhoi mwy o wybodaeth i’r cyhoedd. 
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Oedolion 
 

Yn unol â strategaethau lleol a chenedlaethol, cafwyd ffocws ar adolygu 
gwasanaethau i sicrhau bod pobl yn cael eu cefnogi i fanteisio i’r eithaf ar eu 
hannibyniaeth ac ymgyrch i sicrhau bod pobl yn cael eu galluogi i aros yn eu 
cymunedau eu hunain. Mae hyn wedi cynnwys agwedd ranbarthol, gyda 
strategaethau’n cael eu datblygu gan bartneriaid iechyd a gofal cymdeithasol i 
gwrdd ag anghenion pobl ag anabledd dysgu a phobl â phroblemau iechyd 
meddwl. Mae hyn wedi dynodi’r angen am gefnogaeth ac addysg arbenigol er 
mwyn gwella’r ddarpariaeth gofal. Mae’r dadansoddiad yn tynnu sylw at anghenion 
arbenigol poblogaeth o bobl ag anabledd dysgu sy’n heneiddio. Tynnir sylw at yr 
angen am gefnogaeth ac addysg ychwanegol er mwyn sicrhau bod modd cwrdd â’r 
anghenion hyn yn lleol. Araf fu cynnydd o ran gweithredu’r strategaethau hyn. 
Fodd bynnag, cyflawnwyd adolygiad systemau ar y cyd o wasanaethau iechyd 
meddwl ledled ardal Gwent, er mwyn archwilio sut i symud yr agenda hon yn ei 
blaen. Mae trafodaeth gyda phartneriaid ar draws iechyd a gofal cymdeithasol yng 
Ngwent yn parhau ynglŷn â photensial integreiddio, ac mae peilot ar gyfer hyn 
wedi dechrau yng Nghaerffili. Bydd canlyniadau hyn yn cael eu monitro drwy 
gyfarfodydd ymgysylltu ac ymweliadau safle AGGCC.   
 
Er bod strategaethau comisiynu yn eu lle ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl, 
anabledd dysgu a nam corfforol a synhwyraidd, dangosodd hunanasesiad y cyngor 
ar gyfer adolygiad AGGCC o gomisiynu nad oes strategaeth gyffelyb yn ei lle ar 
gyfer gwasanaethau pobl hŷn.   
 
Fodd bynnag, mae’r awdurdod wedi cynnwys darpariaeth ar gyfer pobl hŷn fel rhan 
o adolygiad systemau ehangach a gyflawnwyd ddechrau’r flwyddyn. Esgorodd hyn 
ar sefydlu tîm amlddisgyblaeth lleol gyda chysylltiadau agos ag iechyd. Mae 
cynnwys cyswllt cymunedol o fewn y tîm wedi arwain at ddatblygu rhwydweithiau 
lleol i hybu annibyniaeth. Mae’r dystiolaeth lafar gychwynnol ynglŷn ag effaith y 
datblygiad hwn yn gadarnhaol. Mae hyn wedi cynnwys archwilio ffyrdd newydd o 
weithio gyda darparwyr annibynnol i ddarparu gwasanaeth hyblyg dan arweiniad 
defnyddwyr. Mae’r peilot cychwynnol llwyddiannus yn cael ei ehangu am 6 mis 
arall, ac mae’r tîm i ddod yn rhan o dîm ehangach yr ardal ar gyfer gwasanaethau 
pobl hŷn.  
 
Mae’r gostyngiad yn nifer y bobl hŷn a gefnogir yn y gymuned o 151.7 i 121 o bob 
1000 yn y boblogaeth yn arwydd posibl o lwyddiant cynnar yn hybu annibyniaeth.   
 
Bydd datblygiad diweddar canolfan iechyd a gofal cymdeithasol integredig yn 
Rhymni ar gyfer staff iechyd a staff cyngor, y naill a’r llall, yn gyfle i barhau i 
adeiladu ar weithio integredig a’i ddatblygu. Dylid sefydlu mesurau er mwyn 
monitro llwyddiant hyn. 
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Plant 
 

Yn 2013-2014, gwelwyd gwasanaethau plant yn parhau i ddatblygu. Roedd hyn yn 
cynnwys cydleoli gwasanaethau ataliol ochr yn ochr â’r tîm cyswllt ac atgyfeirio.  
Adroddodd staff bod hwn yn ddatblygiad cadarnhaol tuag at gyfathrebu rhwng 
timau yn ystod ymweliad safle AGGCC. 
 
Wrth ailstrwythuro gwasanaethau plant, gwelwyd datblygu tîm 16+ i fireinio ffocws 
gwaith gyda phobl ifanc sy’n gadael gofal.  Roedd hyn yn cynnwys cryfhau’r 
cysylltiadau gyda phartneriaid tai a thrydydd sector. Canfu arolygiad AGGCC o 
blant sy’n derbyn gofal bod pobl ifanc wedi ystyried hwn yn ddatblygiad cadarnhaol 
o ran eu cefnogi. Bydd angen i’r cyngor fonitro’r canlyniadau a sicrheir.  
 
Symudwyd cartref preswyl plant y cyngor i adeilad pwrpasol sy’n cynnwys fflat lled-
annibynnol lle gall pobl ifanc gael eu cefnogi tuag at ddod yn annibynnol. Roedd 
arolygiad rheoleiddiol AGGCC o’r gwasanaeth hwn yn gadarnhaol. 
 
Parhaodd y gwaith drwy’r flwyddyn o weithredu datblygiad y gwasanaeth 
mabwysiadu rhanbarthol newydd (dan ofal Blaenau Gwent) a ddaeth i rym ym mis 
Mawrth 2014. Bydd angen i’r cyngor gydweithio’n glos â’r partneriaid rhanbarthol i 
adolygu a datblygu’r gwasanaeth a ddarperir. 
 
Pennodd y cyngor dargedau ar gyfer cynyddu nifer y gofalwyr maeth sy’n cael eu 
recriwtio i’r gwasanaeth maethu mewnol. Er i’r ymgyrch barhaus hon fod yn 
llwyddiannus, ni lwyddwyd i gyrraedd y targed yn llawn. 
 
Meysydd cynnydd 
 

 Mae’r cyngor wedi gweithio’n llwyddiannus gydag eraill i weithredu’r 
gwasanaeth mabwysiadu rhanbarthol. 

 Dechrau treialu’r strategaeth iechyd meddwl. 
 
Meysydd i'w gwella 
 

 Dylai’r cyngor ddatblygu’r strategaeth gomisiynu ar gyfer pobl hŷn. 
  
 
Cael cymorth 

 
Mae gwefan y cyngor yn cynnwys ystod helaeth o wybodaeth ynglŷn â 
gwasanaethau cymdeithasol ac mae’n darparu dolenni ar gyfer cyngor a 
chefnogaeth pellach, gan gynnwys manylion cyswllt clir.  
 
Mae’r pum awdurdod lleol o fewn y rhanbarth (yr hen Gwent), mewn 
cydweithrediad â Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, wedi datblygu strategaeth 
gofalwyr ac mae hon wedi cynnwys cynhyrchu pecyn gwybodaeth gofalwyr ar 
gyfer pob cyngor.  Roedd y rhain ar gael yn rhwydd mewn digwyddiadau o fewn y 
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fwrdeistref ac mae gofalwyr sy’n oedolion wedi defnyddio gwasanaethau a chyngor 
gan yr adnodd hwn. Roedd y cyngor hefyd wedi datblygu cerdyn adnabod ar gyfer 
gofalwyr, i’w ddefnyddio mewn argyfwng, er nad oedd y gwaith o asesu 
effeithiolrwydd hyn wedi’i gyflawni cyn belled. Cyflogwyd swyddog cefnogi 
dynodedig ar gyfer gofalwyr, ac mae wedi gweithio gyda thimau gwaith 
cymdeithasol i godi ymwybyddiaeth o ofalwyr. Mae adroddiad y cyfarwyddwr yn 
dynodi’n glir nodau’r adran o gydnabod a pharhau i ddatblygu cefnogaeth ar gyfer 
gofalwyr yn eu rolau.  
 
 
Oedolion 
 

Mae trefniadau ar gyfer cael cymorth gan wasanaethau oedolion yn cael eu 
dynodi’r glir ar wefan y cyngor. Mae hyn yn cynnwys amlinelliad o ystod y 
gwasanaethau a ddarperir. Mae adroddiad y cyfarwyddwr yn dangos bod datblygu 
adnoddau lleol ar gyfer y safle hwn ar waith, er mwyn adlewyrchu rhwydweithiau 
cymdogaeth.   
Aethpwyd ati yn ystod y flwyddyn ddiwethaf i adolygu’r strwythur a’r systemau o 
fewn gwasanaethau oedolion, gan gynnwys atgyfeirio ac asesu. Mae’r adolygiad 
wedi esgor ar y gwasanaeth lleol newydd (y cyfeiriwyd ato’n flaenorol). Mae’r tîm 
hwn yn defnyddio dulliau rhesymoledig newydd o atgyfeirio ac asesu. Cedwir 
llygad barcud ar hwn er mwyn dylanwadu ar ddatblygu gwasanaethau a systemau. 
 
Mae’r cyngor wedi cynnal perfformiad y flwyddyn flaenorol o ran asesu ac adolygu, 
gwelwyd gostyngiad bychan yn nifer adolygiadau cynllun gofal oedolion, ond mae 
dal yn uwch na’r cyfartaledd cenedlaethol. 
 
Mae nifer yr achosion o oedi gyda throsglwyddo gofal oherwydd rhesymau gofal 
cymdeithasol wedi cynyddu, ac mae’r cyngor yn dal i fod yn y chwartel isaf yng 
Nghymru. Trafodwyd y rhesymau dros hyn mewn cyfarfodydd ymgysylltu, ac 
maent yn cynnwys yr her o orfod cysylltu gyda nifer o ysbytai aciwt gwahanol. Er 
bod perthynas waith agosach wedi’i chreu gyda’r gwasanaeth iechyd i ddarparu 
gwasanaethau sydd wedi’u lleoli yn y gymuned, dylid ystyried ymhellach sut i wella 
perfformiad o ran rhyddhau pobl o’r ysbyty yn brydlon. Mae grŵp gorchwyl a 
gorffen, gyda chynrychiolwyr o iechyd a gwasanaethau cymdeithasol wedi cael ei 
sefydlu’n ddiweddar i archwilio hyn a datblygu sianel cyfathrebu rhwng ysbytai sy’n 
rhyddhau cleifion a gwasanaethau cymdeithasol. 
 

 
Plant 
 
Mae’r ffordd o gael cymorth gan wasanaethau plant yn glir – gydag un pwynt 
mynediad sengl. Canfu ymweliad safle AGGCC â’r tîm cyswllt ac atgyfeirio 
systemau a phrosesau clir ar gyfer atgyfeirio i dimau lleol. Roedd staff wedi dynodi 
opsiynau ar gyfer atgyfeirio pobl ar gyfer cyngor a chefnogaeth amgen. Roedd y 
ffaith bod gwasanaethau ataliol wedi’u lleoli yn yr un lle yn creu’r posibilrwydd o 
allu datblygu mecanweithiau cefnogaeth ymhellach.  
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Mae gwasanaethau plant wedi parhau i berfformio’n gryf ym maes asesu a 
chynlluniau ar gyfer parhauster (cynnal perfformiad 100% o’r flwyddyn flaenorol). 
Yn y flwyddyn 2012-2013 gwelwyd gostyngiad mewn perfformiad yng nghyswllt 
ymweliadau statudol a wnaed â phlant sy’n derbyn gofal; gwnaed cynnydd da o 
ran codi hyn i 99.2% wedi’u cwblhau o fewn amserlenni. Er gweld gostyngiad 
cyffredinol yn nifer yr atgyfeiriadau i wasanaethau plant, mae nifer y rhai sy’n 
symud ymlaen i gael eu dyrannu ar gyfer asesiad cychwynnol wedi cynyddu o 
67.1% i 79.9% Ar ben hynny, mae nifer yr achosion agored a ddyrannwyd i rywun 
heblaw gweithiwr cymdeithasol wedi gostwng yn arwyddocaol o 32% i 19.9%.  
Gallai’r ffaith bod y gwaith o reoli achosion yn cael ei arolygu gan staff cymwysedig 
fod yn cael effaith ar ail-atgyfeiriadau, gan fod y rhain wedi gostwng 2.5%. 
 
Canfu adolygiad AGGCC o wasanaethau plant sy’n derbyn gofal bod cynllunio 
gofal a llwybrau yn gadarnhaol ac yn cynnwys plant a phobl ifanc yn ogystal ag 
ystod o weithwyr proffesiynol a oedd yn ymwneud â’r gwaith o’u cefnogi. Roedd 
hyn, yn ei dro, yn cyfrannu at ddatblygu dull gweithredu seiliedig ar ganlyniadau ar 
gyfer y grŵp hwn. 
 
Meysydd cynnydd 
 
Mae’r cyngor wedi: 
 

 datblygu perfformiad o ran cyflawni adolygiadau statudol o blant sy’n derbyn 
gofal o fewn amserlenni; a 

 datblygu tîm 16+ i roi ffocws ar ganlyniadau tymor hwy ar gyfer pobl ifanc sy’n 
gadael gwasanaethau gofal. 

 
Meysydd i'w gwella 
 

Dylai’r cyngor: 
 

 Archwilio’r rhesymau dros oedi gyda rhyddhau cleifion o ysbyty a sefydlu 
strategaethau ar gyfer monitro a gwella cynnydd yn y maes hwn. 

 
 

Y gwasanaethau a ddarperir 
 
Mae’r cyngor wedi cynnal nifer o wasanaethau mewnol ar gyfer plant ac oedolion 
yn ogystal â chomisiynu gwasanaethau gan ddarparwyr allanol. 
 
Mae adroddiad y cyfarwyddwr yn cyfeirio at yr ymgyrch i gydweithredu gydag ystod 
o bartneriaid er mwyn datblygu gwasanaethau cyfredol ac archwilio ffyrdd newydd 
o weithio. 
 
Mae polisi a gweithdrefnau clir ar gyfer rheoli cwynion yn eu lle ac maent yn cael 
eu hadrodd fesul adran ac ar lefel gorfforaethol. Prawf o ansawdd y drefn o 
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archwilio cwynion oedd dau atgyfeiriad at yr Ombwdsmon na safodd eu tir gan y 
dyfarnwyd bod y cyngor wedi archwilio’r materion yn briodol. 
 
Mae gan y cyngor strategaethau yn eu lle i gefnogi pobl i dderbyn gwasanaethau 
yn eu dewis iaith. Mae hyfforddiant a chefnogaeth ar gyfer staff sy’n dysgu 
Cymraeg ar gael, ac roedd hyn yn amlwg yn ystod ymweliad safle AGGCC â’r tîm 
datblygu dysgu ar y cyd.   
 
 
Oedolion 
 
Mae ansawdd gwasanaethau mewnol a gwasanaethau sy’n cael eu comisiynu’n 
cael ei fonitro’n glos gan y tîm monitro contractau ac mae cyfarfodydd rheolaidd yn 
cael eu trefnu gyda darparwyr gwasanaeth. Mae’r rhain wedi bod yn gyfle i rannu 
datblygiadau gwasanaeth newydd a chreu platfform ar gyfer gwella ansawdd 
darpariaeth, er enghraifft, parhau i gyflwyno addysg sy’n ymwneud â gofal 
dementia. 
 
Mae arolygiadau rheoleiddiol gwasanaethau’r cyngor ei hun, ar y cyfan, wedi bod 
yn gadarnhaol, yn benodol, y ddarpariaeth gofal dementia a’r gwasanaeth lleoli 
oedolion (Cysylltu Bywydau) y mae’r cyngor yn eu cynnal ar ran rhanbarth Gwent 
yn ei gyfanrwydd. Mae arolygiadau o wasanaethau a gomisiynwyd ar gyfer pobl 
hŷn – yn enwedig y rhai sydd angen gofal nyrsio, wedi amlygu rhai meysydd o 
ansawdd gwael. Mae hyn yn cael ei fonitro’n ofalus gan y comisiynwyr drwy eu 
prosesau perfformiad darparwyr ac mae’r cyngor wedi cymryd camau cadarn lle 
mae gwasanaethau wedi methu sicrhau gwelliant. 
 
Er bod gostyngiad yn nifer y bobl sy’n derbyn gofal mewn cartrefi gofal, mae’r 
cyngor yn dal i ddarparu rhywfaint o ofal mewnol, gan gynnwys cartrefi gofal ar 
gyfer pobl hŷn, ac mae gan y cyfarwyddwr ddarlun clir o anghenion cynyddol 
ddyrys pobl hŷn. Mae diffyg darpariaeth arbenigol yn faes a ystyriwyd yn ehangach 
gyda phartneriaid iechyd ac awdurdod lleol rhanbarthol, fel ei gilydd. 
 
 
Plant 
 

Mae’r cyngor yn cynnal darpariaeth feithrin sy’n darparu gwasanaethau Dechrau’n 
Deg, a rhoddodd arolygiad rheoleiddiol o’r gwasanaethau hyn adborth cadarnhaol 
ynglŷn ag ansawdd y gwasanaethau a ddarperir ynghyd â’r gefnogaeth sydd ar 
gael gan y cyngor i ddatblygu hyn. 
 
Mae’r cyngor yn cydnabod y rôl werthfawr a gyflawnir gan ofalwyr. Mae adroddiad 
y cyfarwyddwr yn cyfeirio at waith cydweithredol a wnaed er mwyn codi 
ymwybyddiaeth o ofalwyr, ac arweiniodd hyn at ganfod gofalwyr ifanc ychwanegol.  
Cyflawnwyd adolygiad o gefnogaeth ar gyfer gofalwyr ifanc ac, eleni, gwelwyd 
cynnydd yn yr asesiadau a gynigiwyd i ofalwyr ifanc, yn ôl i 100% yn dilyn cwymp y 
llynedd i 96.9%. Yn ychwanegol at hyn, mae nifer y gofalwyr y darparwyd 



   

9 

gwasanaeth ar eu cyfer wedi cynyddu. Bydd cynnal y perfformiad hwn yn helpu i 
gynnal annibyniaeth pobl, tra’n cydnabod ar yr un pryd yr angen i gefnogi gofalwyr 
ifanc drwy eu teilyngdod eu hun. 
 

Mae dangosyddion perfformiad yn dangos bod nifer y troeon y bu’n rhaid i blant a 
phobl ifanc sy’n derbyn gofal gan y cyngor newid lleoliad wedi cynyddu ac mae 
arolygiad AGGCC o wasanaethau plant sy’n derbyn gofal hefyd wedi dynodi hwn 
yn faes ar gyfer gwella. Roedd hwn yn faes yr oedd gwasanaethau cymdeithasol 
eisoes wedi’i bennu’n flaenoriaeth yn 2013-2014. Canfu arolygiad AGGCC, er bod 
ystod o leoliadau maeth ar gael, nad oedd gan y gofalwyr bob amser y sgiliau i 
ddiogelu’n effeithiol y bobl ifanc sy’n ymddwyn mewn ffordd sy’n dangos eu bod yn 
agored i niwed neu mewn perygl. Mae’r cyngor wedi’i gwneud hi’n flaenoriaeth i 
barhau â’r gwaith o recriwtio gofalwyr maeth, gan gynnwys ystyried strategaeth 
farchnata ranbarthol dan arweiniad Cydweithredfa wella De Ddwyrain Cymru. Mae 
angen i’r cyngor ystyried dulliau o gefnogi a gwella sgiliau gofalwyr er mwyn iddynt 
allu diwallu anghenion y grŵp bach, ond dyrys hwn. 
 
Meysydd cynnydd 

 
Mae’r cyngor wedi: 
 

 Sefydlu mesurau i ddynodi gofalwyr a gwella mecanweithiau cefnogi 
gofalwyr. 

 
Meysydd i'w gwella 

 
Dylai’r cyngor: 
 

 Barhau i ddatblygu dulliau ar gyfer cefnogi a datblygu sgiliau gofalwyr maeth. 
 

 
Yr effaith ar fywydau pobl 

 
Oedolion 
 
Mae trefniadau lleol ar gyfer diogelu oedolion wedi’u sefydlu’n dda, gyda llwybrau 
clir ar gyfer atgyfeirio. Mae ychwanegu nyrs gofrestredig barhaol at y tîm wedi 
cynyddu ei allu i ymchwilio atgyfeiriadau, sy’n cynnwys pryderon gofal iechyd (bu 
oedi yn hyn o beth yn flaenorol).  
 
Mae’r cyngor yn syrthio i’r ddau chwartel isaf gydag atgyfeiriadau lle mae risg wedi 
cael ei reoli ac mae angen i’r cyngor archwilio, deall ac ymateb i’r rhesymau dros y 
perfformiad hwn. Mae’r gwaith o arolygu diogelu oedolion wedi’i drosglwyddo i 
drefniadau rhanbarthol. Mae Bwrdd Diogelu Oedolion Gwent Gyfan yn cynnwys 
pum awdurdod rhanbarthol sydd yn dilyn patrwm y bwrdd iechyd ac ystod helaeth 
o bartneriaid, a’r cyngor yw ei gadeirydd ar hyn o bryd.  
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Mae is-grwpiau cyfredol y bwrdd wedi ysgogi hyfforddiant staff ar draws y pum 
awdurdod lleol yn ogystal â darparwyr yn y sector annibynnol. Mae’r Bwrdd wedi 
cynnal adolygiad o’i gylch gorchwyl, strwythurau ac aelodaeth ac, yn ddiweddar, 
penododd swyddog datblygu i gefnogi cynnydd yn hyn o beth. Dylid ei gwneud hi’n 
flaenoriaeth sicrhau cynnydd gyda’r camau gweithredu sy’n deillio o’r adolygiad 
hwn. Dylai hyn ddarparu sylfaen gadarn ar gyfer cefnogi deddfwriaeth ddiogelu 
newydd gan Lywodraeth Cymru ac ysgogi datblygu cyfleoedd newydd ar gyfer 
dysgu ar y cyd rhwng partneriaid, a hyrwyddo cysonder o ran pennu trothwyon a 
rheoli risg. 
 

Datblygwyd y gwaith o fonitro contractau er mwyn cynnwys ystyriaeth o’r 
canlyniadau i bobl sy’n defnyddio gwasanaethau. Mae datblygiad parhaus dulliau o 
goladu a mesur canlyniadau ar gyfer pobl sy’n derbyn gwasanaethau newydd yn 
faes a fydd yn gorfod esblygu ochr yn ochr â datblygiad darpariaeth newydd.  
 
 
Plant 
 

Ym maes gwasanaethau plant, ceir ymrwymiad i wella ansawdd diogelu a 
gwasanaethau a ddarperir i gefnogi plant a phobl ifanc.  
Mae’r gwaith o arolygu diogelu plant wedi’i drosglwyddo i drefniadau rhanbarthol 
newydd. Mae Bwrdd Diogelu Plant De Ddwyrain Cymru wedi’i sefydlu bellach ers 
dros flwyddyn. Mae gan y bwrdd gynllun strategol cynhwysfawr ar gyfer cefnogi 
hyn. Ar lefel leol, mae hyn yn cynnwys grwpiau dysgu ac adolygu. 
Y llynedd, gwelwyd y cyngor yn gwella perfformiad yn ei ymateb i ddiogelu, gyda 
nifer y cyfarfodydd grŵp a gynhaliwyd yn cynyddu o 95% i 98%. 
 
Gwelwyd cynnydd arwyddocaol yn nifer y plant ar y gofrestr amddiffyn plant o 167 
y llynedd i 216 yn 2013-14. Dylid cynnal adolygiad o’r ffactorau a gyfrannodd at 
hyn.  

 
Canfu arolygiad AGGCC o blant sy’n derbyn gofal bod strwythurau yn eu lle ar 
gyfer diogelu, a bod staff yn meddu ar y sgiliau priodol ac yn ymwybodol o’u 
cyfrifoldebau.  
 
Mae’r cyngor wedi canolbwyntio’n llwyddiannus ar wella cyflawniad addysgol pobl 
ifanc, er bod gostyngiad bychan ym mhresenoldeb disgyblion ysgol uwchradd yn yr 
ysgol. Gwelwyd tystiolaeth bod strategaeth dymor hwy ar gyfer parhau i ysgogi 
cyflawniadau ar ffurf cynnydd yn nifer y plant a phobl ifanc oedd â chynllun addysg 
personol yn ei le (cynnydd o 10% ers y flwyddyn flaenorol).  
 
Meysydd cynnydd 

 
Mae’r cyngor wedi: 
 

 parhau i wella cynnydd addysgol plant, ac mae ganddo strategaethau yn eu 
lle i gynnal hyn; a 
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 datblygu dulliau ar gyfer asesu canlyniadau ar gyfer pobl hŷn. 
 
Meysydd i'w gwella 

 
Dylai’r cyngor: 
 

 archwilio ffactorau sy’n cyfrannu at gynnydd yn nifer y plant a osodir ar y 
gofrestr; a 

 parhau i ddatblygu dull i fesur canlyniadau gyda gwasanaethau newydd. 
 
 
Gallu 
 
Cyflenwi Gwasanaethau Cymdeithasol 
 
Mae adroddiad y cyfarwyddwr yn rhoi gwybodaeth glir ynglŷn â sefyllfa ariannol 
adrannau a’r goblygiadau ar gyfer darparu gwasanaethau i’r dyfodol.  
 
Mae’r adroddiad yn disgrifio tanwariant 2013-14 o £1.9m ac yn gosod hyn yng 
nghyd-destun newidiadau i’r dyfodol, gan fod hyn yn gosod sail ar gyfer ei gwneud 
hi’n haws sicrhau arbedion i’r dyfodol. Mae hyn yn cynnwys yr angen am arbedion 
parhaus a bennwyd ar gyfer y flwyddyn gyfredol (2014-2015), sef £2.06m. 
 
Mae ad-drefnu gwasanaethau ac archwilio ffyrdd newydd o weithio er mwyn 
cyflenwi gwasanaethau cymdeithasol wedi dechrau adlewyrchu strategaethau 
cenedlaethol a lleol. Mae’r cyfarwyddwr wedi dynodi meysydd posib ar gyfer 
gwneud arbedion i’r dyfodol ac mae’n gosod cyfeiriad clir yn ei adroddiad ar gyfer 
hyn.  
 
Mae sefydlu’r tîm datblygu’r gweithlu ar y cyd gyda Blaenau Gwent wedi creu cyfle 
i adeiladu platfform ar gyfer dysg a datblygiad staff ar gyfer yr ystod lawn o staff a 
gyflogir gan wasanaethau cymdeithasol, yn ogystal â rhoi cefnogaeth i’r sector 
annibynnol. Derbyniodd AGGCC adborth cadarnhaol gan staff gwaith cymdeithasol 
a gweithwyr allanol y cyfarfuom â hwy yn ystod ein hadolygiadau ac arolygiadau 
rheoleiddiol ynglŷn â mynediad at addysg a hyfforddiant parhaus. Roedd 
datblygiad parhaus y gwasanaeth ar sail dadansoddiad o anghenion hyfforddi yn 
amlwg o ymweliadau safle a chyfarfodydd gyda darparwyr a fynychwyd gennym. 
Yn ei adroddiad, mae’r cyfarwyddwr yn pwysleisio’r angen am adolygu a datblygu’r 
gweithlu yn barhaus. 
 
Cyflawnwyd prosesau recriwtio ar gyfer swyddi allweddol er mwyn cynnal 
strategaethau newydd i gefnogi’r agenda atal, ac roedd bidiau llwyddiannus am 
gyllid ychwanegol yn ategu’r gwaith hwn ymhellach. 
 
Canfu arolygiad AGGCC o blant sy’n derbyn gofal bod staff wedi’u hysgogi’n dda, 
roeddent yn sgilgar ac roeddent yn cael eu cefnogi’n dda gan y strwythur rheoli er 
mwyn iddynt allu cyflenwi’r gwasanaeth. 
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Canfu’r arolygiad y gellid gwella’r trefniadau sicrhau ansawdd er mwyn manteisio’n 
llawn ar yr hyn a ddysgwyd o adolygiadau annibynnol. Mae’r cyfarwyddwr yn 
adlewyrchu hyn fel maes ar gyfer gwella parhaus yn ei adroddiad. 
 
Meysydd cynnydd 
 
Mae’r cyngor wedi: 
 

 dechrau ad-drefnu gwasanaethau yn unol â strategaethau cenedlaethol; a 

 gweithredu’r tîm datblygu’r gweithlu ar y cyd. 
 
Meysydd i'w gwella 
 

 Dylai’r cyngor barhau i ddatblygu dull/fframweithiau ar gyfer adolygu 
ansawdd. 

 
 
Darparu cyfeiriad 
 
Mae penodi cyfarwyddwr a chyfarwyddwr cynorthwyol parhaol wedi sefydlogi uwch 
dîm rheoli’r adran. Llwyddodd y penodiadau mewnol a wnaed i lenwi’r swyddi hyn 
yn y cyfnod interim i roi lefel o gysonder drwy gyfnod a allai fod wedi bod yn un 
ansefydlog.  
 
Canfu adolygiad ac ymweliadau safle eraill AGGCC ym maes plant sy’n derbyn 
gofal bod eglurder, ar y cyfan, ynglŷn â rolau a chyfrifoldebau ar bob lefel mewn 
gwasanaethau cymdeithasol. 
 
Yn ychwanegol at hynny, ceir tystiolaeth o linellau cyfathrebu clir rhwng addysg a 
gwasanaethau cymdeithasol ymhlith staff ar lawr gwlad ac ar lefel cyfarwyddwyr. 
 
Mae’r angen ehangach i sicrhau cynnydd ym maes gweithio integredig rhwng 
iechyd a gofal cymdeithasol yn cael ei adlewyrchu ar lefel gorfforaethol gyda 
phwyllgor craffu ar y cyd ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol. 
 
Ceir ymrwymiad corfforaethol tuag at wasanaethau cymdeithasol. Dangosir hyn 
drwy bresenoldeb rheolaidd yr aelod mewn cyfarfodydd ymgysylltu gydag AGGCC. 
Mae systemau rheoli perfformiad yn eu lle; mae’r rhain yn cynnwys adroddiadau 
rheolaidd i’r pwyllgor craffu a’r cyngor. Gwnaed gwaith ar ysgogi’r her a’r 
cyfranogiad mewn cyfarfodydd craffu ac ar gryfhau rhianta corfforaethol. 
 
Roedd canfyddiadau arolygiad AGGCC o blant sy’n derbyn gofal yn dangos, er 
bod arolygiaeth ac ymrwymiad i blant a phobl ifanc ar lefel gorfforaethol, y dylid 
gwneud mwy o waith ar goladu proffil penodol y rhai sydd â’u hymddygiad yn 
awgrymu risg.  
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Mae’r panel rhianta corfforaethol yn cynnwys cynrychiolaeth o ystod o bartneriaid 
mewnol ac allanol. Dylai’r ymrwymiad hwn, ynghyd â’r bwrdd partneriaeth Plant a 
Theuluoedd sydd newydd ei ffurfio (dan arweiniad iechyd ac yn cynnwys addysg), 
ddarparu agwedd gryfach tuag at reoli gwybodaeth ar gyfer pob partner o ran 
diwallu anghenion plant a phobl ifanc.  
 
Mae gwasanaethau cymdeithasol yn gweithio’n adeiladol gyda’r rheoleiddiwr, ac 
ymatebasant yn adeiladol i’r adborth llafar o’r adolygiad o blant sy’n derbyn gofal – 
gan osod mesurau yn eu lle ar gyfer gwella cyn i’r adroddiad gael ei gyhoeddi. 
 
Meysydd cynnydd 
 

 Mae’r cyngor wedi ymateb yn gadarnhaol i argymhellion yr arolygiad. 
 
Meysydd i'w gwella: 
 

 Dylai’r cyngor barhau i ddatblygu mecanweithiau ar gyfer gwella arolygiaeth  
gorfforaethol. 

 
 


