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Crynodeb 

 
Mae’r Cyngor yn parhau i wneud cynnydd gyda’i raglen drawsnewid a 
moderneiddio. Mae hyn, ynghyd ag ailstrwythuro corfforaethol sylweddol, creu 
cyfarwyddiaeth fwy, a’r gwaith ar gydweithredu rhanbarthol, yn gosod agenda 
uchelgeisiol i Geredigion. Mae’r Cyngor yn wynebu setliad ariannol sydd, yn ei farn 
ef, yn waeth na’r disgwyl a bydd y flwyddyn i ddod yn un heriol.  Mae’r Cyngor wedi 
nodi nifer o feysydd risg sy’n awgrymu bod ganddo ddealltwriaeth realistig o’i 
sefyllfa o fewn y sialensau ariannol a chydweithredol sydd o’i flaen. Y 
blaenoriaethau yw sicrhau digon o gapasiti i’w rôl gomisiynu a chontractio i geisio 
datrys nifer gynyddol o broblemau ansawdd yn y sector annibynnol, ynghyd â 
sicrhau cefnogaeth wleidyddol i'r newidiadau y tybir bod angen eu gwneud i'w 
wasanaethau ei hun.  

Mae’r ad-drefnu corfforaethol wedi arlwyo’r ffordd ar gyfer rhai o elfennau'r Ddeddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru). Mae gwaith wedi dechrau yn y 
gyfarwyddiaeth newydd i ddatblygu model gweithredu cyffredinol sy’n gyson â hyn, 
ac a fydd yn parhau i 2014-15.  

Mae’r Cyngor wedi paratoi cynllun gweithredu i gwrdd â strategaeth Llywodraeth 
Cymru ar gyfer gwella gwasanaethau i bobl sydd angen, neu sy’n dewis derbyn eu 
gofal yn Gymraeg, “Mwy na Geiriau”. Bydd gofynion y strategaeth hon yn awr yn 
bwydo mewn i’r trefniadau comisiynu a chontractio gyda’r darparwyr gwasanaeth. 

Yr ymateb i feysydd gwella’r llynedd 

 
Maes gwella a nodwyd y llynedd Cynnydd yn 2013-14 

Adolygiadau i bobl ag anabledd dysgu. 
 

Mae’r Cyngor yn adrodd bod adolygiadau 
o fewn y gwasanaethau anableddau 
dysgu wedi gwella’n sylweddol. 
 

System o archwilio ffeiliau achos yn 
rheolaidd. 
 

Mae’r Cyngor yn adrodd bod system 
archwilio ffeiliau’n cael ei gweithredu. 

Datblygu a gweithredu model pontio. 
 

Mae'r Cyngor yn adrodd y bydd y model 
pontio’n cael ei gynnwys mewn 
strategaeth ehangach ar gyfer 
gwasanaethau anableddau dysgu. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Adolygiad a Gwerthusiad Perfformiad Blynyddol 2013-2014 
 
Awdurdod Lleol: 

 

Cyngor Sir Ceredigion 

Mae’r adroddiad hwn yn nodi’r prif feysydd cynnydd a’r meysydd i wella ar 
gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Sir Ceredigion yn 2013-14 
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Gweithredu’r polisïau a’r 
gweithdrefnau a gafodd eu hadolygu 
a’u diwygio o fewn gwasanaethau 
plant. 

Nid yw’r gwaith hwn wedi’i gwblhau eto 
gyda rhai gweithdrefnau a gafodd eu 
hadolygu eto i'w llunio’n derfynol.  Mae 
polisïau a gweithdrefnau gorffenedig wedi 
eu rhoi ar y Fewnrwyd at ddefnydd yr holl 
staff. 
 

Gwella cysylltiadau gyda’r 
gwasanaethau addysg. 

Ers ad-drefnu corfforaethol, cynhelir 
cyfarfodydd pob pythefnos â’r holl 
benaethiaid gwasanaeth. Dylai hyn, 
ynghyd â llenwi swydd y swyddog addysg 
plant sy’n derbyn goal, wella’r cysylltiadau 
hynny. 
 

Cofnodi adolygiadau’n well. Mae’r Cyngor yn adrodd gwelliant, mae 
angen gwneud mwy o waith i sicrhau bod 
yr adolygiadau sy’n cael eu cyflawni’n 
cael eu cipio a'u cofnodi.   
 

Cwblhau’r adolygiad o wasanaethau 
gofalwyr o’r pwynt o gynnig asesiad i'r 
pwynt pan fydd gwasanaeth yn cael ei 
dderbyn. 

Mae’r adolygiad wedi’i gwblhau. Bydd y 
Cyngor yn awr yn gallu nodi pa waith 
pellach sydd angen ei wneud i sicrhau 
bod mwy o ofalwyr yn dewis derbyn 
gwasanaethau. 
 

Sicrhau bod uwch ymarferwyr ar 
draws gwasanaethau plant yn rhannu 
dull cyson o osod trothwyon ar gyfer 
amddiffyn plant. 
 

Mae model asesu risg wedi’i gyflwyno a’i 
wreiddio fel rhan o waith goruchwylio’r 
Tîm Asesu Plant a Theuluoedd (CFAST), 
a bellach yn cael ei gyflwyno i dimau 
eraill. Mae offeryn archwilio “niwed 
sylweddol”, ar gyfer staff sy’n rhan o 
waith cyn achos, wedi cael ei gyflwyno. 
 

Mynd i’r afael â’r sialensau a gyflwynir 
gan y pwysau ariannol a wynebir gan 
ei bartneriaid lle mae angen datblygu a 
chynorthwyo gwasanaethau 
integredig. 
 

Mae’r Cyngor yn adrodd, drwy'r 
ymgysylltu a gafwyd ar draws y 
penaethiaid gwasanaeth a'r grŵp 
rheolwyr gwasanaeth, bod defnydd gwell 
o ddadansoddi data ar y galw presennol 
ac i'r dyfodol wedi arwain at nodi 
blaenoriaethau sydd i’w cynnwys yng 
nghyllideb 2014-15. Bydd hyn yn gymorth 
i oleuo’r gyllideb wrth i ddeddfwriaeth 
newid, ac wrth gynllunio ar gyfer 
anghenion cynyddol gymhleth plant a 
theuluoedd a’r galw a ddaw a’r 
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disgwyliadau fydd gan boblogaeth sy’n 
heneiddio. 
 

Cynyddu capasiti yn y farchnad gofal 
cartref. 
 

Yn Ebrill 2013 cynhaliodd y Cyngor 
ddigwyddiad ‘cwrdd â’r prynwr’ gan 
sicrhau darparwyr ychwanegol i weithio 
yn y maes. 
 

Darparu hyfforddiant arbenigol i staff y 
gwasanaethau plant. 

Mae staff wedi derbyn hyfforddiant lleol ar 
fodiwlau Gwasanaeth Integredig Cymorth 
i Deuluoedd (IFSS) a hyfforddiant 
rhanbarthol ar yr Amlinelliad Cyfraith 
Gyhoeddus. Mae rhai staff wedi cael eu 
hachredu fel hyfforddwyr IFSS ac 
aseswyr y system Modiwl Asesu Rhieni 
(PAMS). 
 

Lleihau salwch ymhlith staff. Am y chwarter yn dod i ben ym mis 
Mawrth 2013, ar gyfartaledd collodd yr 
adran 17.5 diwrnod am bob gweithiwr (o’i 
gymharu â 18.2 y flwyddyn gynt). Mae 
gwelliant parhaus wedi bod gyda lleihau 
salwch yn 2013/14, wrth i’r diwrnodau 
cyfartalog fesul gweithiwr leihau o 16 
diwrnod yn chwarter 1 i 14.3 yn chwarter 
2 a 13.6 yn chwarter 3. 
 

Cynnydd gyda datblygu strategaeth 
gomisiynu ar gyfer pobl hŷn, yn 
enwedig ym meysydd dementia a 
modelau gofal a llety. 
 

Mae strategaeth wasanaeth ddrafft ar 
gyfer pobl hŷn (Gofal a Lles) wedi’i 
datblygu. Mae gwaith ar y strategaeth 
anableddau dysgu wedi dechrau yn 2013-
14 a pharatowyd adroddiad i'r cabinet ar 
y gwasanaeth seibiant anableddau 
dysgu, a ystyriwyd ym mis Mawrth 2014. 
 

Adolygu capasiti’r gwasanaeth i fonitro 
ansawdd y gwasanaethau a gomisiynir 
a datblygu safonau monitro ansawdd 
clir. 
 

Mae’r Cyngor yn adrodd bod gan y gwaith 
cydweithredu rhanbarthol ffrwd waith ar 
gomisiynu. Roedd trafodaethau 
cychwynnol gyda chydweithwyr wedi 
nodi’r manteision oedd i’w hennill o 
fabwysiadu dull rhanbarthol er mwyn rhoi 
cysondeb a rhannu arbenigedd.  Bydd y 
capasiti ychwanegol fydd gan y 
gwasanaethau cymdeithasol drwy 
ddefnyddio rheolwyr gwasanaeth i 
gefnogi gwasanaethau mewnol yn helpu’r 
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tîm comisiynu i ddatblygu safonau 
cytunedig. 
 

Sicrhau bod gweledigaeth strategol glir 
ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol 
Cyngor Sir Ceredigion yng nghyd-
destun cydweithredu rhanbarthol 
ehangach. 

Mae’r Cyngor yn adrodd, ers ailstrwythuro 
gwasanaethau’n gynharach yn y 
flwyddyn, bod arweinyddiaeth a chyfeiriad 
strategol y Cyngor wedi cryfhau. 
Esblygodd hyn o gyfuniad o bolisi a 
blaenoriaethau strategol cliriach, sefydlu 
rolau strategol a gweithredol clir i’r grŵp 
arweinyddiaeth a phenaethiaid 
gwasanaeth, cysylltiadau cliriach rhwng 
blaenoriaethau ac amcanion i wella 
fframweithiau rheoli perfformiad a 
chynllunio busnes, cyflwyno trefniadau 
perfformiad corfforaethol cryfach a 
gweithio’n fwy effeithiol ar lefel 
gorfforaethol ar draws y Cyngor. 
 

Sicrhau bod yr amrywiol drefniadau ar 
gyfer gweithio mewn partneriaeth yn 
darparu patrwm cydlynol o 
wasanaethau i bobl Ceredigion a 
sicrhau nad yw prosiectau a gyflawnir 
mewn partneriaeth yn rhwystro Cyngor 
Sir Ceredigion rhag rhoi sylw i 
flaenoriaethau mwy taer. 
 

Mae'r Cyngor yn adrodd ei fod yn parhau 
i weithio mewn partneriaeth ag 
asiantaethau eraill i ddatblygu a darparu 
gwasanaethau. Mae cyd-rhaglen waith 
Ceredigion ar gyfer llywodraethu'n nodi: 
‘rhaid i unrhyw gydweithrediad [ag 
awdurdodau cyfagos a phartneriaid] fod 
ag achos busnes cryf sy’n dangos y bydd 
yn darparu gwasanaethau gwell am gost 
is ac na fydd yn rhoi’r economi leol o dan 
anfantais'. Mae’r Cyngor yn nodi ei fod yn 
ymrwymedig i ddarparu gwasanaethau o 
ansawdd sy’n perfformio’n dda ac sy’n 
diwallu anghenion defnyddwyr 
gwasanaeth a chymunedau. Gosodwyd y 
bar yn uchel hefyd ar gyfer darparu yn 
erbyn cynlluniau corfforaethol ac mae’r 
Cyngor yn benderfynol o fonitro ac asesu 
ei berfformiad ei hun. O ganlyniad mae’r 
Cyngor wedi datblygu dull o 
hunanwerthuso a gwella’n barhaus i 
drawsnewid gwasanaethau. 
 

 
 
 
Ymweliadau ac arolygiadau yn ystod y flwyddyn 
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Mae AGGCC wedi cynnal ymweliadau safle i adolygu datblygiad y gwasanaeth 
anabledd dysgu, gweithrediad y mesur gofalwyr, gweithrediad y mesur iechyd 
meddwl ac wedi mynychu cynhadledd gofalwyr. Cynhaliwyd cyfarfodydd â’r ddau 
bennaeth gwasanaeth ynghyd â chyfarfodydd chwarterol â’r cyfarwyddwr strategol 
a’r uwch dîm rheoli drwy gydol y flwyddyn.  
 
Yn Ebrill 2014 cyflawnodd AGGCC waith maes yng Ngheredigion ar gyfer yr 
arolygiad cenedlaethol o ‘ddiogelu a chynllunio gofal i blant sy’n derbyn gofal a 
phobl sy’n gadael gofal, sy’n dangos ymddygiad agored i niwed neu ddiofal’ y 
cyfeiriwyd ato fel yr arolygiad LAC. Mae’r Cyngor hefyd wedi cwblhau 
hunanwerthusiad fel rhan o’r adolygiad comisiynu cenedlaethol ac wedi dychwelyd 
arolwg fel rhan o’r adolygiad cenedlaethol o drefniadau diogelu rhag colli rhyddid o 
dan y Ddeddf Galluedd Meddyliol.  
 
Roedd AGGCC hefyd wedi cynnal ymchwiliad i honiad a wnaed o dan y Ddeddf 
Datgelu er Lles y Cyhoedd (‘ymchwiliad PIDA’) ynghylch yr Adolygiad Rheoli 
Annibynnol a gwblhawyd fel rhan o Adolygiad Achos Difrifol a gynhaliwyd gan y 
Bwrdd Lleol Diogelu Plant. 
 
Mae’r rhaglen flynyddol o arolygiadau o wasanaethau gofal rheoledig y Cyngor ar 
gyfer oedolion a phlant hefyd wedi’i chwblhau. 
 
Meysydd i’w hôl-ddilyn gan AGGCC y flwyddyn nesaf 

 
Mae nifer o feysydd penodol ar gyfer gwella wedi eu nodi yng nghorff yr adroddiad 
hwn fydd yn cael eu hôl-ddilyn gan AGGCC.  Bydd cynnydd y Cyngor gyda’r rhain 
yn cael ei drafod mewn cyfarfodydd ymgysylltu rheolaidd gyda’r Cyngor, ac 
ymweliadau safle dros y flwyddyn i ddod. Rhestrir meysydd eraill sydd i’w hôl-
ddilyn isod. 
 

 Cynnydd ar foderneiddio ac integreiddio gofal cymdeithasol i oedolion. 

 Gwasanaethau atal ac ymyrryd blynyddoedd cynnar. 

 Trefniadau trosolwg a chraffu. 

 Canlyniadau ac argymhellion yr arolygiad plant sy’n derbyn gofal. 

 Bydd AGGCC yn cyfrannu at adolygiad gan Swyddfa Archwilio Cymru i weld 
a yw cynghorau’n cefnogi pobl hŷn yn effeithiol i fyw’n annibynnol, gan 
gynnwys drwy weithio’n gydgysylltiedig ar draws iechyd a gofal cymdeithasol. 
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Perfformiad  
 
Llunio gwasanaethau  
 
Oedolion  
 

Mae'r gwasanaethau comisiynu a chontractio wedi wynebu sialensau sylweddol o 
ran goruchwylio arbedion effeithlonrwydd cyllidebol o fewn gwasanaethau oedolion 
a phlant ac wrth fynd i’r afael â galwadau cynyddol ar gyfer perfformiad darparwyr. 
Mae arolygwyr AGGCC yn cadarnhau bod nifer yr atgyfeiriadau diogelu’n parhau i 
godi. Bydd hyn yn parhau i fod yn her i’r Cyngor wrth hyrwyddo a sicrhau ansawdd 
cyson ar draws y gwasanaethau a gomisiynir ac a ddarperir yn uniongyrchol i 
ddefnyddwyr gwasanaeth   

Gwneir cynnydd da ledled y Sir gyda moderneiddio gwasanaethau i bobl hŷn, ac 
integreiddio â rhai iechyd i ateb anghenion pobl hŷn gydag anghenion cymhleth. 
Mae rhywfaint o ailstrwythuro, penodiadau newydd i swyddi rheoli, ailwampio 
gwasanaethau a phenodi cyfarwyddwr iechyd sirol newydd wedi cynorthwyo’r 
datblygiadau hyn. Mae’r Cyngor yn ymrwymedig i integreiddio a moderneiddio 
gofal cymdeithasol ynghyd â gwasanaethau iechyd mewn sefyllfaoedd preswyl a 
chymunedol. Mae’n buddsoddi mewn datblygiad newydd yn Nhregaron. 

Mae gan y Cyngor system frocera i wella’r broses o gomisiynu gwasanaethau i 
bobl sy’n defnyddio gwasanaethau gofal cartref a chartrefi gofal, a bydd angen 
gwerthuso pa mor effeithiol yw hon. Bu cynnydd yn y galw am wasanaethau gofal 
cartref sy’n drech na’r adnoddau sydd ar gael. Llwyddwyd i ddenu darparwyr 
newydd i’r Sir ond yr her fydd sicrhau bod gan ddarparwyr hen a newydd, fel ei 
gilydd, ddisgwyliadau clir ynghylch darparu gwasanaethau o ansawdd. Bydd 
datblygu datganiadau sefyllfa’r farchnad fydd yn cyflwyno gweledigaeth y Cyngor 
ar gyfer darparu gwasanaeth i’r dyfodol a gosod y sylfeini ar gyfer newid a 
gwelliannau cynaliadwy, yn tywys y darparwyr gwasanaeth presennol a photensial 
i wneud penderfyniadau gwybodus ynghylch datblygu eu busnes. 

Mae diffyg lleoliadau i bobl gyda dementia sydd angen gofal nyrsio arnynt yn 
parhau i fod yn broblem. Er bod saith o welyau wedi eu cofrestru yng ngogledd y 
Sir, bu’n anodd sicrhau perfformiad ac ansawdd gofal derbyniol ar gyfer y 
ddarpariaeth hon. Gohiriwyd lleoliadau’n ysbeidiol drwy gydol y flwyddyn ar ôl 
camu mewn i ymyrryd gyda phartneriaid yn y bwrdd iechyd a AGGCC. Bydd hwn 
yn faes ar gyfer gwella unwaith eto eleni. 

Mae’r Cyngor yn cydnabod bod angen ail-lunio gwasanaethau i bobl ag anabledd 
dysgu yn wyneb yr her ariannol a’r ffocws presennol ar daliadau uniongyrchol, 
drwy gwmpasu’r galw am wasanaethau a disgwyliadau defnyddwyr. Mae’n realistig 
cydnabod y pwysau cyllidebol ychwanegol sydd ar wasanaethau oedolion yn 
2014/15 yn gyffredinol, a’r risg i gadw rheolaeth ar y gyllideb. Bydd y prosesau 
diwygiedig ar gyfer monitro perfformiad corfforaethol yn helpu’r oruchwyliaeth hon.  
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Plant 

 
Ynghyd â’i bartneriaid ym mhrosiect cydweithredu canolbarth a gorllewin Cymru, 
mae’r Cyngor wedi gweithio’n effeithiol tuag at ddarparu gwasanaeth mabwysiadu 
cenedlaethol drwy sefydlu’r gwasanaeth mabwysiadu rhanbarthol erbyn 1 Ebrill 
2014. Bellach mae'r Cyngor yn gweld manteision sefydlu’r dull Tîm o Amgylch y 
Teulu. Ystyrir bod perfformiad gwell y tîm cymorth i deuluoedd integredig yn cael 
effaith gadarnhaol ar blant a theuluoedd.  
 
Mae’r datblygiadau sicrhau ansawdd yn parhau gydag un system yn cael ei 
gweithredu ar draws yr adran o dan y pennaeth gwasanaeth. Mae polisïau a 
gweithdrefnau wedi eu hadolygu er bod nifer ar ôl i’w gweithredu. Gwnaed 
cynnydd gyda sefydlu proses gynefino well i staff sydd bellach angen ei 
gweithredu. 
 

Mae gan y Cyngor gynlluniau cyllidebol clir yn eu lle ar gyfer 2014-15 ac yn disgwyl 
iddynt gwrdd â’r pwysau ar wasanaethau plant a chefnogi cyflwyniad y newidiadau 
angenrheidiol ar yr un pryd. 
 
Meysydd cynnydd 
 

 Cynnydd gyda datblygu gwasanaeth cymunedol cwbl integredig yn 
Nhregaron. 

 Cryfhau’r swyddogaeth gomisiynu a chontractio.  

 Y canlyniadau cadarnhaol sydd wedi eu cyflawni gan y tîm o amgylch y teulu 
a’r tîm cymorth i deuluoedd integredig.  

 
Meysydd ar gyfer gwella 
 

 Darparu mwy o leoliadau i bobl gyda dementia sydd angen gofal nyrsio 
arnynt.  

 Datblygu cyfres o ddatganiadau sefyllfa'r farchnad. 

 Gweithredu a chyflwyno’r broses gynefino i staff gwasanaethau plant.  
 
 
Cael help 
 
Oedolion  
 
Mae pobl yn parhau i gael help gan y gwasanaethau oedolion a phlant drwy’r 
ganolfan gyswllt.  Mae'n darparu gwasanaeth dwyieithog i’r cyhoedd ac yn gallu 
cynghori, atgyfeirio a chyfeirio pobl sy’n chwilio am gymorth ymlaen at y 
gwasanaeth mwyaf priodol.  Mae llwyddiant y gwasanaeth hwn wedi'i gydnabod 
dros y blynyddoedd diwethaf gyda’i arbenigedd a’i broffesiynoldeb wrth ymateb i’r 
cyhoedd yn amlwg i’w weld. Gall pobl sydd angen cymorth arnynt ar gyfer iechyd 
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meddwl, ail-alluogi ac oddi wrth dechnolegau cynorthwyol gysylltu’n uniongyrchol 
â’r gwasanaethau hyn. 

Mae gwaith y Cyngor gyda gofalwyr yn gryf, gyda chynnydd yn yr asesiadau a 
gyflawnir a mwy o ofalwyr yna’n derbyn gwasanaeth. Dengys hyn welliant 
sylweddol yng ngwasanaethau cymorth y Cyngor. Yn y gwasanaethau anabledd 
dysgu, yn dilyn newid sut y caiff staff iechyd eu rheoli, bydd angen monitro 
goruchwyliaeth gyson o ansawdd asesiadau, felly hefyd y cymorth a roddir i 
ofalwyr.  Mae’r tîm cymunedol ar gyfer pobl ag anabledd dysgu’n ymwybodol bod 
angen gwella’r nifer sy’n dewis cael asesiad gofalwr.  

Mae’r Cyngor wedi gweld cynnydd sylweddol yn nifer y ceisiadau i awdurdodi 
trefniadau diogelu rhag colli rhyddid, yn dilyn dyfarniad Goruchel Lys Gorllewin Sir 
Gaer ym mis Mawrth 2014. Gallai effaith prosesu’r ceisiadau hyn a chyflawni 
asesiadau lles gorau ar adnoddau’r Cyngor fod yn drwm. 

Mae perfformiad gyda lleihau’r gyfradd oedi wrth drosglwyddo gofal o’r ysbyty am 
resymau gofal cymdeithasol am bob mil o’r boblogaeth wedi gwella unwaith eto 
eleni, i lawr o 5.76 i 4.15. Mae hyn yn berfformiad da yng ngoleuni cau ysbyty 
cymunedol Aberteifi. Mae’r gwelliant a gafwyd y llynedd gyda chyflawni 
adolygiadau gofal a chymorth i bobl hŷn wedi dirywio ychydig o 99.6% yn 2013-14 i 
93% eleni.  
 
 
Plant 
 
Mae pobl yn gallu cael help gan y gwasanaethau gofal cymdeithasol plant drwy 
ganolfan gyswllt y Cyngor, lle gwneir atgyfeiriad priodol i’r tîm asesu a chymorth 
plant a theuluoedd. Un eithriad i hyn yw lle mae angen gwasanaeth ar gyfer 
plentyn ag anabledd cymedrol neu sylweddol, lle rhoddir mynediad at wasanaeth 
drwy’r Tîm Plant Anabl. Y llynedd, sicrhaodd y gwasanaeth hwn fod pobl yn derbyn 
ymateb da a phrydlon o fewn 24 awr mewn 98% o achosion. 

Mae perfformiad y gwasanaethau plant unwaith eto’n dangos gwelliant cyffredinol 
ers y llynedd. Mae’r perfformiad gyda chwblhau asesiadau cychwynnol a chraidd 
wedi dirywio fymryn eleni o 80.6% i 75.7%. Fodd bynnag, cafodd y rhai oedd y tu 
allan i’r amser eu cwblhau’n gynt eleni. Mae’r Cyngor wedi gwella ei berfformiad 
gyda gweld plentyn a gweld plentyn ar ei ben ei hun eleni, a chyfradd eu hail-
atgyfeirio. Adolygwyd cynlluniau plant mewn gofal mewn 92% o achosion (621 o 
674) sydd eto’n dangos gwelliant o’i gymharu â’r llynedd. 

Mae'r Cyngor yn gwneud gwaith sicrhau ansawdd gyda’r teuluoedd y mae’n 
gweithio gyda nhw, sydd wedi'i ganmol gan rai sy’n destun y gwaith asesu hwn.   

Mae’r Cyngor wedi llwyddo i recriwtio gweithwyr cymdeithasol i’r tîm plant sy’n 
derbyn gofal; fodd bynnag, mae’r tîm yn awr yn cynnwys 25% o staff gwaith 
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cymdeithasol newydd gymhwyso sydd angen cefnogaeth ychwanegol arnynt gan 
uwch ymarferwyr a rheolwyr tîm. Er bod y recriwtio hwn yn gadarnhaol, rhaid 
cydnabod y pwysau ychwanegol sydd ar staff profiadol sydd efallai’n cael ei 
adlewyrchu mewn rhai o’r dangosyddion perfformiad yn ymwneud ag ymweliadau 
statudol. Fodd bynnag, mae gwelliant sylweddol wedi bod wrth i blant sy'n derbyn 
gofal orfod newid lleoliad yn llai aml, o 25% oedd yn rhaid iddynt symud dair gwaith 
neu fwy yn 2012-13, i 13% erbyn eleni.  

Meysydd cynnydd 
 

 Y perfformiad da gyda chyflawni adolygiadau oedolion yn parhau. 

 Llai o symud lleoliad i blant. 

 Y gwasanaeth a’r cymorth a gynigir i ofalwyr gan wasanaethau pobl hŷn. 
 
Meysydd ar gyfer gwella 
 

 Gwella nifer y gofalwyr sy’n dewis derbyn asesiad gan y gwasanaethau 
anabledd dysgu ac iechyd meddwl. 

 
 
Y gwasanaethau a ddarperir 

 
Oedolion  

 
Wrth ddatblygu gwasanaeth, mae ymgynghori gyda defnyddwyr, eiriolwyr a 
gofalwyr wedi gwreiddio’n dda ac yn hanfodol i helpu i foderneiddio mwy ar  
wasanaethau anabledd dysgu’r Cyngor. Mae bwrdd anabledd dysgu cydweithredol 
canolbarth a gorllewin Cymru, wedi’i gadeirio gan gyfarwyddwr strategol 
Ceredigion, bellach yn arwain ar hyn. Mae’r Cyngor yn cydnabod bod angen 
adolygu strwythur a swyddogaeth bresennol y tîm cymunedol ar gyfer pobl ag 
anabledd dysgu. Mae'r newidiadau i’r trefniadau rheoli gan bartner iechyd y 
Cyngor, yr oedi gyda phenodi rheolwr tîm a’r cynnydd amlwg yn nifer yr 
atgyfeiriadau diogelu, wedi effeithio ar ei allu i gyflawni’r gwaith strategol hwn.  

Daw’r cyllid ar gyfer y prosiectau COASTAL i ben yn 2014. Mae’r Cyngor eisiau 
parhau gyda'r lleoliadau gwaith a sefydlwyd a sgiliau ei weithlu presennol. Mae 
Ceredigion yn gweithio mewn partneriaeth â chynghorau eraill yn ne a gorllewin 
Cymru. Mae'n ystyried adolygu’r model gwasanaethau dydd er mwyn cwrdd yn 
well ag anghenion defnyddwyr. Y nod yw darparu mwy o gyfleoedd cymdeithasol, 
oriau agor hirach a chymorth gyda'r nos ac ar benwythnosau. Mae’r Cyngor yn 
cydnabod bod angen datblygu ei drefniadau pontio ymhellach gyda’r 
gwasanaethau plant ac adolygu ei strategaeth lety gyda Tai Ceredigion.  
 
Mae'r Cyngor yn cydnabod bod hefyd angen adolygu strwythur presennol y tîm 
iechyd meddwl cymunedol i fod yn fwy integredig ag iechyd, ond am y tro bydd yn 
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canolbwyntio ar wella’r cymorth i staff ac ar ddarparu ei ddyletswyddau statudol yn 
fwy effeithiol.  

Er mwyn ymateb i’r galw cynyddol am ofal a chymorth i bobl yn eu cartrefi eu 
hunain, mae’r gwaith o ddod â’r gwasanaethau ail-alluogi a gofal cartref at ei gilydd 
bron â gorffen.  Bydd y timau ymyriadau targed hyn wedi eu sefydlu'n fuan yn 
2014-15. I gwrdd â'r angen a fynegir gan bobl i dderbyn gofal yn eu cartrefi eu 
hunain, mae’r Cyngor wedi comisiynu gofal cartref gyda phedwar darparwr 
newydd. Mae’r galw am wasanaethau ail-alluogi’n parhau i fod yn uchel ac mae’r 
gwasanaeth yn cael trafferth eu diwallu. 

Mae’r Cyngor yn dyrannu adnoddau sylweddol o adnoddau dynol a gofal 
cymdeithasol oedolion i oruchwylio ac ymchwilio materion diogelu a pherfformiad 
yn un o’i gartrefi preswyl ei hun. Roedd ymateb y Cyngor yn amlwg wedi’i ysgogi 
gan ac yn canolbwyntio ar les y bobl agored i niwed sy’n byw yn y gwasanaeth er 
mwyn eu hamddiffyn a’u diogelu. Roedd hyn wedi arwain at gau’r cartref ac yn ôl 
adroddiad arolygwyr AGGCC roedd trosglwyddo a chefnogi’r defnyddwyr 
gwasanaeth wedi cael ei dderbyn yn bositif a phobl wedi setlo’n dda yn eu cartrefi 
newydd. Dylai’r Cyngor yn awr ystyried pa wersi a ddysgwyd i oruchwylio 
gwasanaethau a ddarperir yn uniongyrchol yn well a gweithredu prosesau rheoli 
perfformiad cadarn.   

 
Plant 
 

Mae llwyddiant y tîm cymorth i deuluoedd integredig gyda sicrhau canlyniadau 
positif i blant a theuluoedd wedi bod yn glir eleni, ac wedi’i briodoli i waith tîm 
agosach a mwy effeithiol. Mae’r cynnydd mewn atgyfeiriadau i’r tîm a’r ymateb 
amlasiantaethol cysylltiedig wedi golygu bod mwy o deuluoedd wedi elwa o’r 
gwasanaeth. Un agwedd bwysig ar yr ymyriad i deuluoedd yw’r pwyslais a roddir 
ar eu cryfderau. O ganlyniad, mae teuluoedd yn teimlo’n gryfach a bod eraill yn 
gweld eu gwerth. Maent yn fwy tebygol o wireddu eu hamcanion, o wneud a 
chynnal newid ac o ddarparu sefydlogrwydd i’w plant.   

Ystyrir bod datblygu gwasanaeth pontio mwy cadarn yn flaenoriaeth i ateb y galw 
cynyddol ac i ddiwallu anghenion plant gydag anabledd corfforol ac iechyd 
meddwl. Dylid ystyried datblygu model a phrotocol trylwyr rhwng gwasanaethau 
plant ac oedolion, ynghyd â chynnydd mewn adnoddau staff. 

Mae datblygu gwasanaeth mabwysiadu canolbarth a gorllewin Cymru’n parhau, 
gan adeiladu ar lwyddiant gwasanaeth mabwysiadu gorllewin Cymru a ddaeth 
eleni'n agos at y brig i ennill gwobr 'Tîm Mabwysiadu Gorau' BAAF, am eu gwaith 
arloesol. Rheoleiddir asiantaeth faethu Ceredigion gan AGGCC. Yn dilyn arolygiad 
ffocysedig, er bod recriwtio ac asesu gofalwyr yn cael ei wneud yn drylwyr, roedd y 
gwasanaeth yn esgeulus o ran rhoi cytundebau gyda gofalwyr yn eu lle fel sy’n 
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ofynnol o dan y rheoliadau. Cyfeiriodd arolygwyr AGGCC yn bositif hefyd at y 
‘gwasanaeth gwarchod’ a ddarperir drwy’r Tîm Plant Anabl, i blant ag anabledd.  

Er nad yw’n wasanaeth rheoledig, daeth y tîm o amgylch y teulu at sylw AGGCC 
drwy Estyn sydd wedi cydnabod y gwaith positif a wneir gyda phlant a theuluoedd 
a’i gysylltiadau da â’r gwasanaethau addysg. 

Meysydd cynnydd 
 

 Llwyddiant y tîm cymorth i deuluoedd integredig gyda sicrhau canlyniadau 
positif i blant a theuluoedd a sicrhau gwaith tîm agosach a mwy effeithiol. 

 Y ‘gwasanaeth gwarchod’ a ddarperir drwy’r Tîm Plant Anabl, i blant ag 
anabledd. 

 Y tîm o amgylch y teulu drwy ei waith positif gyda phlant a theuluoedd, a’i 
gysylltiadau da â’r gwasanaethau addysg. 

 
Meysydd ar gyfer gwella 

 

 Adolygu strwythur a pherfformiad y tîm cymunedol ar gyfer pobl ag anabledd 
dysgu. 

 Rheolaeth barhaus o berfformiad gwasanaethau a ddarperir yn uniongyrchol. 

 Bod angen symud ymlaen i ddatblygu gwasanaeth pontio mwy cadarn, a 
model a phrotocol trylwyr rhwng gwasanaethau plant ac oedolion ynghyd â 
chynnydd mewn adnoddau staffio. 

 
Yr effaith ar fywydau pobl 
 
Oedolion  
 
Mae’r Cyngor wedi rhoi blaenoriaeth uchel i gefnogi gofalwyr ac wedi sefydlu uned 
ddynodedig i oruchwylio a datblygu gwasanaethau ledled y Sir. Oherwydd y 
gefnogaeth wleidyddol a chorfforaethol, mae gofalwyr wrth galon datblygu 
gwasanaethau ac yn cael eu cydnabod am eu rôl bwysig gyda chefnogi pobl 
Ceredigion. Mae hyn, ynghyd â gwaith y swyddog datblygu gofalwyr (a staff yr 
uned), wedi arwain at wasanaeth cryf sy'n datblygu'n barhaus ac yn gweithredu'r 
Mesur Gofalwyr (Cymru) yn llawn. Mae’r Cyngor yn cefnogi ei ofalwyr drwy waith 
gydag unigolion, digwyddiadau, cynadleddau a thrwy ymgynghori. Gwelodd 
AGGCC dystiolaeth uniongyrchol o’r ymgysylltu hwn a gwerth y gwaith a wneir gan 
yr uned gofalwyr. Roedd y gwaith gyda gofalwyr yn cael ei werthfawrogi’n fawr ond 
byddent yn ddiolchgar o gael mynediad haws at gyngor.  
 
Mae’r timau rheoli gofal yn fwy ymwybodol bellach bod angen cofnodi’r cynigion 
asesu a wneir i ofalwyr. Roedd hyn o ganlyniad i weithdai ar ddatblygu eu 
gwybodaeth a’u dealltwriaeth, a dylid parhau i ddatblygu hyn. Mae’r pecyn e-
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ddysgu ymwybyddiaeth gofalwyr wedi’i ddatblygu ar y cyd â gofalwyr ifanc. 
Deilliodd y pecyn yng Ngheredigion ond bellach fe’i defnyddir mewn sawl cyngor ar 
draws y rhanbarth. Mae’n cael ei ymgorffori mewn cynefino ar gyfer staff, ac wedi 
cael ei gyflawni gan uwch-reolwyr ac aelodau o’r pwyllgor craffu iechyd a gofal. 
Mae cydweithwyr iechyd, gan gynnwys gofal sylfaenol, hefyd wedi cymryd rhan 
ynddo drwy’r prosiect ‘Buddsoddwyr mewn Gofalwyr’. 
 
Mae swyddogaethau diogelu oedolion y Cyngor wedi parhau i ymateb yn brydlon 
ac effeithiol i nifer gynyddol o atgyfeiriadau gan wasanaethau mewnol ac a 
gomisiynir. Mae cydbwyso’r pwysau i symud pobl o’r ysbyty i gartrefi gofal, a’r 
angen i sicrhau eu bod yn ddiogel mewn lleoliad priodol, wedi profi i fod yn anodd 
a bu'n rhaid defnyddio mesurau perfformiad darparwyr mewn rhai amgylchiadau. 
Mae arolygwyr AGGCC yn bositif ynghylch cynnwys staff monitro contractau a 
chomisiynu yn y broses, ac mae cysylltiadau da â chydweithwyr iechyd yn eu lle. 
Fodd bynnag, bydd angen adolygu strwythur a chapasiti’r model diogelu presennol 
yng ngoleuni’r cynnydd mewn atgyfeiriadau, ymdrechion i wella cysondeb a bod 
angen ymateb i'r cynnydd mewn atgyfeiriadau trefniadau diogelu rhag colli rhyddid.    
 
Mae effaith dyfarniad diweddar y Goruchel Lys yn achos Gorllewin Sir Gaer wedi 
cynyddu'n sylweddol nifer y ceisiadau i awdurdodi trefniadau diogelu rhag colli 
rhydd i’r Cyngor, sy’n gweithredu fel y corff goruchwylio. Bydd gan hyn oblygiadau 
i'r gweithlu wrth ymateb i'r galw cynyddol a chyflawni asesiadau lles gorau. Bydd 
angen ôl-ddilyn y maes hwn yn y flwyddyn i ddod. 
 

Plant 
 
Cafodd drefniadau diogelu plant y Cyngor eu craffu’n allanol ddwywaith yn 2013.  
Cyflawnodd Swyddfa Archwilio Cymru adolygiad cenedlaethol o'r trefniadau 
diogelu plant ar draws y Cyngor, a chyflawnodd Estyn arolygiad o'r awdurdod 
addysgol lleol oedd hefyd yn cynnwys y trefniadau diogelu. Yn adroddiad Estyn yn 
Chwefror 2014, barnwyd fod hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol a lles yn 
rhagorol gan nodi fod “Trefniadau’r Awdurdod ar gyfer diogelu’n cwrdd â’r gofynion 
ac nid ydynt yn destun pryder. Mae ganddo systemau eithriadol drylwyr ar gyfer 
monitro gweithdrefnau diogelu mewn ysgolion a lleoliadau eraill”.  

Mae nifer y plant a roddwyd ar y gofrestr amddiffyn plant wedi aros yn sefydlog 
drwy gydol y flwyddyn, gyda chynlluniau amddiffyn yn profi’n llwyddiannus. Mae 
gwaith rhyngasiantaethol da’n amlwg i’w weld, gyda phresenoldeb rhieni ac 
ymgysylltu da gyda’r plant.   

Canfu’r ymchwiliad PIDA rai enghreifftiau o ymarfer da, gan gynnwys comisiynu’r 
adolygiad rheoli annibynnol yn ddiymdroi, ond nododd ddiffygion hefyd mewn 
perthynas â chyfweld ag aelodau allweddol o staff a chasglu a dadansoddi data. 
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Mewn ymateb i'r gofynion ar gyfer byrddau diogelu rhanbarthol fel y nodir yn Neddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2014, mae’r Cyngor a’i bartneriaid, 
Powys, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro wedi ffurfio CYSUR fel y bwrdd gweithredol. 
Bydd ganddo is-grwpiau rhanbarthol ar gyfer adolygu ymarfer plant, datblygu’r 
gweithlu a datblygu polisi a gweithdrefnau. Yn lleol, bydd yr is-grŵp gweithrediadau 
a sicrhau ansawdd a hyfforddiant yn parhau i gwrdd i sicrhau atebolrwydd lleol ac i 
roi sicrwydd y gweithredir ar unrhyw broblemau ac nad ydynt yn mynd ar goll yn yr 
agenda ranbarthol ehangach. 

Mae gan gynnwys ac ymgynghori gyda gofalwyr ifanc broffil uchel yn y Cyngor.  
Mae gwaith datblygu’n cael ei wneud ar y cyd â Phrifysgol Aberystwyth. 
 
Meysydd cynnydd 
 

 Codi ymwybyddiaeth o rôl gofalwyr yn y Cyngor. 

 Parhau i ddatblygu’r gwaith a wneir gyda gofalwyr. 

 Gweithio’n gydweithredol drwy CYSUR. 
 
Meysydd lle mae angen gwella: 
 

 Adolygu’r model diogelu oedolion. 
 
 

Capasiti 
 
Darparu Gwasanaethau Cymdeithasol 

 
Oedolion  
 
Er bod y Cyngor yn gallu recriwtio digon o staff cymwysedig i ddarparu 
gwasanaeth diogel a datblygol, mae recriwtio a chadw staff mewn rhai meysydd yn 
anodd. Mae lefelau absenoldeb oherwydd salwch yn gostwng o un flwyddyn i’r llall 
ond mae’r Cyngor yn cydnabod y trafferthion yn y maes hwn.  Er mwyn sicrhau 
bod gwasanaethau’n cael eu moderneiddio gyda chydweledigaeth a chyd-
ymrwymiad, dylai fod yn flaenoriaeth datblygu cynllun gweithlu effeithiol i sicrhau 
bod gan staff y sgiliau, y wybodaeth a’r profiad priodol i gefnogi’r newidiadau. 

Mae’r trefniadau rheoli perfformiad wedi eu cryfhau eleni gyda’r penaethiaid 
gwasanaeth yn elwa o ymgysylltu rheolaidd a dadansoddi data gyda staff 
perfformiad. Gwerthfawrogir y cymorth a’r diweddaru gwybodaeth perfformiad 
dyddiol. Mae’r tîm gwybodaeth fusnes wedi bod yn cwrdd â rheolwyr tîm i wella eu 
hymwybyddiaeth o faterion perfformiad.  Arweiniodd hyn at enillion sylweddol 
mewn meysydd allweddol fel gofalwyr yn cael cynnig asesiad, ac amddiffyn 
oedolion agored i niwed. Mae adrodd yn fwy trylwyr, mae adroddiadau rheoli ar 
gael yn wythnosol a mwy o weithio agosach â’r tîm busnes a gwybodaeth. 
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Plant 
 
Mae lefelau absenoldeb salwch yn gostwng o un flwyddyn i’r llall. Adroddodd y 
Cyngor lai o swyddi gwag yn y gwasanaethau plant ac oedolion ar ddiwedd y 
flwyddyn ac mae’n elwa o drefniant partneriaeth â Phrifysgol Abertawe gan 
recriwtio saith o weithwyr cymdeithasol oddi yno yn 2013-14. Fodd bynnag, mae 
nifer y gweithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso’n sylweddol, ac mae angen 
goruchwyliaeth a chymorth cyson yr uwch-ymarferwyr a’r rheolwyr tîm i gefnogi 
cynefino a datblygu ymarfer. Mae hyfforddiant staff wedi cryfhau eleni, gan 
adeiladu ar y dadansoddiad sefydledig o anghenion hyfforddiant a datblygu. Mae’r 
hyfforddiant wedi’i ymestyn i’r gwasanaethau a gomisiynir er mwyn gwireddu 
ymrwymiad y Cyngor i godi safonau.  
 
Mae rheolaeth well o berfformiad yn cael effaith uniongyrchol ar ein gallu i 
ddarparu gwasanaeth gwell i blant a theuluoedd. Mae adroddiadau rheoli 
wythnosol wedi arwain at ymateb mwy prydlon wrth nodi diffygion, tasgau heb eu 
cyflawni a sefydlu perfformiad yn erbyn targedau. Drwy’r gwelliannau hyn i reolaeth 
a goruchwyliaeth fewnol o berfformiad, mae’r adran wedi ennill dealltwriaeth 
lawnach o'i sefyllfa bron yn ddyddiol, gan olygu ei bod yn gallu ymateb yn gynt i 
anghenion plant.   
 
Meysydd cynnydd 
 

 Trefniadau rheoli perfformiad. 
 
Meysydd ar gyfer gwella 

 

 Sefydlu cynllun gweithlu i gynorthwyo’r broses o ddarparu gweithlu medrus i 
gyflawni'r datblygiadau darparu gwasanaeth sydd eisoes wedi eu nodi.  

 
Rhoi cyfeiriad 
 
Er i’r gwaith ar gydweithredu â Phowys, gyda chyd-gyfarwyddwr gwasanaethau 
cymdeithasol, barhau tan fis Gorffennaf 2013, ni arweiniodd at unrhyw integreiddio 
parhaol a ffurfiol o'r strwythurau rhwng y ddau gyngor. Mae’r cyfarwyddwr bellach 
wedi cychwyn yn ei rôl newydd fel cyfarwyddwr strategol Ceredigion ac yn gweithio 
o’r ganolfan gorfforaethol. Amcan creu cyfarwyddiaeth fwy oedd cefnogi datblygiad 
gwasanaethau er lles y bobl sy’n defnyddio gwasanaethau’r Cyngor. Mae rôl y 
cyfarwyddwr strategol yn cwmpasu’r rôl o gyfarwyddwr statudol y gwasanaethau 
cymdeithasol ynghyd ag ystod ehangach o gyfrifoldebau. Mae rôl cyfarwyddwr 
statudol y gwasanaethau cymdeithasol yn greiddiol os yw’r Cyngor am barhau i 
drawsnewid a datblygu ei agenda gofal cymdeithasol. Fel rhan o’r gyfarwyddiaeth 
fwy hon, rhaid parhau i ddiogelu rôl y cyfarwyddwr statudol i sicrhau y rhoddir 
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arweiniad a chyfeiriad parhaus i’r gwasanaethau cymdeithasol ac y parheir i 
gyfathrebu â rheolwyr a staff.    
 
Daeth atebolrwydd a disgwyliadau’r cyn-gyfarwyddwyr cynorthwyol yn gliriach wrth 
i’w rôl gael ei hailwampio fel penaethiaid gwasanaeth. Mae mwy o gyfathrebu a 
chyd-ddealltwriaeth rhwng y penaethiaid gwasanaeth ar draws y Cyngor a 
gwerthfawrogiad a dealltwriaeth gynyddol o sut y gallai’r amrywiol feysydd o fewn y 
Cyngor weithio’n fwy effeithiol gyda’i gilydd.  
 
Mae ailstrwythuro corfforaethol o dîm rheoli’r Cyngor wedi arwain at fwy o eglurder 
strategol o fewn y sefydliad. Mae’r cynllun integredig sengl, y strategaeth 
gorfforaethol a’r cynllun gwella i gyd yn adlewyrchu blaenoriaethau’r 
gwasanaethau cymdeithasol yn glir. Mae rheolaeth o berfformiad corfforaethol a’r 
trefniadau adrodd wedi eu hadolygu, gyda phroses hunanwerthuso newydd wedi’i 
chyflwyno ar draws y Cyngor. Mae’r dystiolaeth a roddwyd gan y Cyngor i gefnogi 
adroddiad blynyddol y cyfarwyddwr yn destament i gyngor sydd bellach yn fwy 
ymwybodol o’i risgiau, a beth sydd angen ei wneud i’w lliniaru er mwyn darparu 
gwasanaeth o ansawdd i bobl y Sir. 
 
Meysydd cynnydd 

 

 Rheolaeth well o berfformiad. 

 Cyfathrebu ar draws y cyfarwyddiaethau. 
 
Meysydd ar gyfer gwella 
 

 Monitro effaith newid lleoliad y cyfarwyddwr gwasanaethau cymdeithasol a’r 
meysydd cyfrifoldeb ychwanegol sydd yn awr wedi eu dirprwyo. 

 Parhau i ddatblygu’r gefnogaeth wleidyddol a chorfforaethol gref i sbarduno 
mwy o foderneiddio ac ymateb yn effeithiol i ofynion y Ddeddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Lles (Cymru) newydd. 


