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Crynodeb 
 
Yn gyffredinol mae poblogaeth Merthyr Tydfil wedi aros yr un fath i raddau helaeth 
ers 2011. Mae chwarter ardaloedd lleol yr awdurdod yn 10% o'r ardaloedd mwyaf 
difreintiedig yng Nghymru ac mae yma gyfran uwch o bobl mewn oedran gweithio 
yn hawlio budd-daliadau o'i gymharu ag awdurdodau eraill. Ei wariant alldro 
refeniw ar wasanaethau cymdeithasol am bob pen o'r boblogaeth yw'r trydydd 
uchaf yng Nghymru, sy'n cadarnhau’r flaenoriaeth y mae'r cyngor yn ei roi i bobl y 
mae angen cefnogaeth arnynt. 
 
Yn unol â'i amcanion  a nodir yn y Cynllun Integredig Sengl (CIS) 2013 i 2017 
mae'r awdurdod yn amcanu at ddarparu dewis ac annog y dinasyddion  i allu 
rheoli'r penderfyniadau sy'n effeithio arnyn nhw. Ers 2012 bu gostyngiad graddol 
yn  nifer y bobl dros 65 oed sy'n derbyn gwasanaethau cymunedol a phreswyl am 
bob 1,000 o'r boblogaeth. Amcan hirdymor y cyngor yw datblygu gwasanaethau 
mwy ataliol gan weithio â phartneriaid yn y trydydd sector er mwyn cael cymaint o 
fynediad â phosibl i fuddsoddiad o ffrydiau cyllid eraill.  
 
Ym maes gwasanaethau oedolion mae'r cyngor eisoes yn cynllunio i ddatblygu 
mwy ar y trefniadau cydweithredol sy'n bodoli eisoes â phartneriaid ym maes 
iechyd ac awdurdodau lleol ffiniol er mwyn symud ymlaen â dulliau wedi'u 
hintegreiddio o ymdrin â gofal iechyd a chymdeithasol. Bu i'r cyngor mewn 
partneriaeth â'r bwrdd iechyd lleol a Rhondda Cynon Taf gomisiynu'r Sefydliad 
Gofal Cyhoeddus (SGC) i gynnal adolygiad o waith partneriaethau presennol. Bu 
i'r SGC gydnabod y llwyddiannau hyd yma a'r ymrwymiad i ddatblygu mwy er 
mwyn bod mewn gwell sefyllfa i wynebu'r heriau newydd yn y dyfodol. Yn 
gyffredinol, mae'r cyngor yn teimlo bod ei ymrwymiad i weithio mewn partneriaeth 
yn eu rhoi ar dir cadarn ar gyfer ymateb i Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Lles (Cymru) 2014.  
 
Mae bodloni anghenion plant bregus yn parhau i fod yn un o'r prif flaenoriaethau 
corfforaethol, ac mae'r gyllideb wedi cynyddu yn ystod y 2 flynedd diwethaf.  Mae'r 
cynnydd yn adlewyrchu ailstrwythuro cyllidebau, oherwydd bod rhai costau ar gyfer 
plant sy'n derbyn gofal, yr arferid eu talu'n gorfforaethol, wedi'u hymgorffori yn y 
gyllideb gwasanaethau.  Mae'r cyngor yn cydnabod yr angen i fuddsoddi mwy 
mewn gwasanaethau ymyrraeth gynnar ac ataliol, ac er ei bod hi'n gynnar yn y 
dydd mae'r gwasanaeth Plant mewn Angen sydd wedi’i wella yn dangos sut y gall 

Adolygiad Blynyddol a Gwerthuso Perfformiad 2013-2014 
 
Awdurdod Lleol: Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tydfil 
 
Mae'r adroddiad hwn yn nodi'r prif feysydd cynnydd a'r  meysydd i'w gwella 
ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr 
Tydfil  yn ystod y flwyddyn 2013-14 
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gweithio gydag aml-asiantaethau wella canlyniadau i deuluoedd yn gynnar.  
 
Mae adroddiad blynyddol y cyfarwyddwr yn  darparu cofnod cywir a didwyll o 
berfformiad y cyngor. Er ei fod yn dathlu llwyddiannau'r cyngor, mae hefyd yn 
cydnabod yn agored y penderfyniadau anodd sy'n wynebu'r cyngor yn 2014-15, 
oedd yn cynnwys gorfod torri ar rai gwasanaethau oedd yn effeithio ar y bobl oedd 
yn derbyn y gwasanaethau.  Mae hefyd yn cydnabod yr heriau ariannol parhaus 
sy'n wynebu'r cyngor, a chanlyniadau cyflwyno Deddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2014, y mae'n cydnabod fydd yn golygu newidiadau 
ar bob lefel.  
Fel ymateb i bolisi Llywodraeth Cymru, "Mwy na Geiriau", mae'r cyfarwyddwr yn 
adrodd bod y cyngor wedi mabwysiadu fframwaith strategol ar gyfer gwasanaethau 
Cymraeg a bod yna gynlluniau fesul cam i sefydlu a datblygu grŵp gweithredu, 
penodi hyrwyddwr y Gymraeg a datblygu cynllun gweithredu.  
 
Ymateb i feysydd i’w gwella y llynedd 

 

Maes i'w wella a nodwyd y llynedd Cynnydd yn ystod 2013 - 14 

Adolygiad y TICD  
 

 Nodwyd hon fel un o'r blaenoriaethau 
ar gyfer 2014-15.  Mae'r cyngor yn 
cwblhau adroddiad y flwyddyn gyntaf ar 
hyn.  
  

Adolygu polisïau cynllunio mewn 
perthynas â sefydliadau gofal dydd plant 
o dan 8 oed  
 

Mae hwn yn fater cynllunio corfforaethol 
sy'n effeithio ar ofalwyr plant pan fo 
mwy na thri phlentyn wedi'u cofrestru 
mewn sefydliad domestig.  
 

Angen eglurhad gan Fwrdd Iechyd Lleol 
Cwm Taf ynghylch nodi swyddogaethau 
a chyfrifoldebau i sicrhau rhyddhau 
prydlon o'r ysbyty  
 

Eleni bu cynnydd yn niferoedd yr 
oediadau o ran trosglwyddo gofal o 
ysbytai am resymau gofal cymdeithasol.  
Mae hyn wedi codi o 3.4 i 6.4 am bob 
1000 o'r boblogaeth sydd dros 75 oed. 
Mae'r Awdurdod Lleol a'r Bwrdd Iechyd 
nawr yn cyfarfod yn fisol i edrych ar 
faterion yn ymwneud â gofal iechyd 
parhaus. Sefydlwyd cysylltiadau 
cyfathrebu mwy eglur.   
 

Cynnydd parhaus mewn perthynas â 
gwasanaethau mabwysiadu a maethu  
 

Bu gwelliannau yn y gwasanaeth 
maethu. Mae yna strategaeth farchnata, 
recriwtio a chadw ar gyfer gofalwyr 
maeth a gwell trefniadau rheoli wedi'u 
sefydlu. Mae yna hefyd dystiolaeth o 
welliannau yn y gwasanaeth 
mabwysiadu. 
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Ffocws parhaus ar Blant mewn Angen 
ac agenda ataliol  
 

Mae'r cyngor yn parhau i wneud 
cynnydd gyda Chanolfan Deuluol 
Gellideg, sydd erbyn hyn yn cynnwys 
adnoddau dwys ychwanegol ar gyfer 
gweithio gyda theuluoedd. 
 

Gwell perfformiad mewn ymweliadau 
Statudol ar gyfer Plant sy'n Derbyn 
Gofal  
 

Mae perfformiad wedi codi o 73.3% i 
93.4% o ran canran yr ymweliadau 
statudol a drefnwyd yn ystod y flwyddyn 
sy’n cael eu cynnal yn unol â'r 
rheoliadau 
 

Gofalwyr i edrych ar y nifer sy'n derbyn 
y gwasanaeth  
 

Mae Grŵp Rhwydwaith Strategaeth 
Gofalwyr yn gwneud cynnydd mewn 
nifer o feysydd, ac er bod yr holl ofalwyr 
yn cael cynnig asesiad mae'r nifer sy'n 
derbyn cymorth yn parhau i fod yn isel 
o'i gymharu ag awdurdodau eraill yng 
Nghymru.  
 

Cynllunio ariannol a rheoli cyllid  
 

Mae'r Cynllun Ariannol Tymor Canolig 
wedi cynnwys arian ar gyfer 
gwasanaethau plant yn ystod y 3 
blynedd nesaf. Fodd bynnag, mae hyn 
yn cael ei gydbwyso gan arbedion 
effeithlonrwydd, felly mae gwir dwf yn 
gyfyngedig. 
 

Datblygiad parhaus parthed rôl 
aelodau'r Gwasanaethau Cyhoeddus  

Gwnaethpwyd gwelliannau, ond mae 
angen i hyn barhau. Mae lefel y 
ddealltwriaeth yn amrywio. 
 

 
Ymweliadau ac archwiliadau a gynhaliwyd yn ystod y flwyddyn 
 

 Ymweliad â Chyfarfod Rhwydwaith Gofalwyr.   

 Archwiliad cenedlaethol, diogelu a chynllunio gofal plant sy'n derbyn gofal a 
rhai sy'n gadael gofal sy'n arddangos "ymddygiadau bregus neu beryglus", 
('archwiliad plant sy'n derbyn gofal'). 

 Adolygiad cenedlaethol o gomisiynu gofal cyhoeddus yng Nghymru.   

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

 Mynychu cyfarfodydd MAOG, yn ogystal â chyfrannu at gyfarfodydd 
strategaeth amddiffyn oedolion a phlant.  

 Archwiliadau rheolaidd ar draws yr holl sectorau sy'n cael eu rheoleiddio.  
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 Arsylwi gan y Pwyllgor Craffu.  
 
 
Meysydd fydd angen camau dilynol ynddynt gan AGGCC y flwyddyn nesaf 
 

 Bydd AGGCC yn cyfrannu tuag at adolygiad o dan arweiniad SAC er 

mwyn archwilio a yw cynghorau yn cefnogi pobl hŷn yn effeithiol er 
mwyn byw'n annibynnol, yn cynnwys drwy gydweithredu ar draws 

gofal iechyd a chymdeithasol. 
 Effeithiolrwydd y gwasanaeth plant mewn angen sydd wedi’i wella o ran 

darparu gwell canlyniadau i blant a theuluoedd. 

 Datblygiad o ran lefel y gefnogaeth a ddarperir i ofalwyr.  

 Effaith y newidiadau arwyddocaol yn y tîm uwch reoli.   
 
 

Perfformio 
 
Siapio gwasanaethau 
 
Oedolion  
 

Mae blaenoriaethau strategol yr awdurdod lleol yn cael eu nodi yng Nghynllun 
Integredig Sengl (CIS) y cyngor ac maent yn canolbwyntio ar grwpiau sydd o dan 
anfantais, sydd yn fregus neu mewn perygl o fod yn fregus. Mae Strategaeth 
Bywyd yn y Cartref, 2006-2020 yn nodi'n eglur ein gweledigaeth ar gyfer darparu a 
chomisiynu gwasanaethau oedolion.  Mae'n rhoi pwyslais ar gynnal annibyniaeth 
pan fo'n bosibl a darparu llety preswyl priodol pan fo'n briodol. Mae'r strategaeth 
hon wedi'i hen sefydlu, mae'n cael cefnogaeth gorfforaethol ac mae wedi arwain at 
nifer o fentrau a chynlluniau newydd, megis cartrefi gofal Ystâd Gurnos a 
Threharris a agorwyd ym mis Rhagfyr 2013 ac a leolir yn lleol.  
 
Bwriad aildrefnu gwasanaethau oedolion yw lleihau dibyniaeth ar wasanaethau, yn 
arbennig gofal preswyl, ac mae'n rhoi mwy o bwyslais ar ymyrraeth a chefnogaeth 
gynnar. Eleni mae'r cyngor, mewn partneriaeth â chyngor Rhondda Cynon Taf, 
wedi ail-siapio eu hasesiad ymateb cyntaf a'r gwasanaeth rheoli gofal er mwyn 
gallu canolbwyntio'n well ar ymyriadau tymor byr er mwyn cynnal annibyniaeth. 
Hefyd, mae gwasanaethau therapi ychwanegol ar gael erbyn hyn fel rhan o'r 
trefniadau integredig ac mae angen parhau i ddatblygu hyn.  
  
Cydnabyddir bod angen gwneud mwy o waith i ddatblygu dull mwy cydlynol o 
ddarparu gwasanaethau arbenigol ac archwilio cefnogaeth dementia ‘cam i fyny, 
cam i lawr’, ynghyd â'r angen parhaus i ddarparu help i nifer cynyddol o bobl ag 
anghenion cymhleth.  Mae'r cyfleuster gofal ychwanegol newydd sy'n cynnig dewis 
o ansawdd uchel i bobl â dementia yn boblogaidd ac mae yna restr aros ar gyfer 
gwelyau.  
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Mae'r defnydd o Gynllun Bywydau ar y Cyd, pan fo unigolion yn byw mewn lleoliad 
domestig sy'n seiliedig ar fodel teuluol, wedi cynyddu ac mae'n gweithio'n dda. 
Mae'n cynnig dewis arall yn hytrach na llety preswyl ar gyfer oedolion o bob grŵp o 
gleientiaid.  
 
 
Plant  
 

Un o amcanion Cynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi Llywodraeth Cymru yw 
canolbwyntio ar dlodi ymysg plant ifanc iawn, ac mae'r rhaglen Dechrau'n Deg yn 
rhan sylfaenol o helpu i gyflawni hyn drwy ddefnyddio gwarchodwyr plant 
dynodedig. Mae ei adroddiad yn 2014 yn dangos bod nifer arwyddocaol o blant ym 
Merthyr (934) yn elwa o'r gwasanaeth hwn. Mae hanner yr holl ddarpariaeth i blant 
o dan 8 oed yn cael ei ddarparu gan warchodwyr plant sy'n gwneud cyfraniad 
arwyddocaol iawn tuag at ddarpariaeth gofal dydd yn y fwrdeistref. Mae archwilwyr 
rheoleiddio yn adrodd bod safon gofal plant yn gyffredinol yn dda.  
 
Dynodwyd bod yr angen am well gwasanaeth plant mewn angen yn flaenoriaeth yn 
y cynllun corfforaethol ar gyfer 2013-14.  Amcan y gwasanaeth yw darparu 
gwasanaethau ymyrryd arbenigol gwell ac ychwanegol i deuluoedd drwy 
ddatblygu'r adnoddau a leolir yng Nghanolfan Deuluoedd Gellideg yn ogystal â 
chodi lefel y gefnogaeth i deuluoedd drwy ddarparu oriau a chyswllt i deuluoedd. 
Mae'n gweithio tuag at ddatblygu model cyflawni, yn unol â dull y Gwasanaethau 
Cefnogaeth i Deuluoedd Integredig (GCDI), er mwyn cefnogi teuluoedd drwy 
gyfrwng aml-asiantaethau. Yn ddiweddar cynhaliwyd adolygiad o berfformiad y 
flwyddyn gyntaf, ond nid yw wedi ei gwblhau eto.  Bydd y gwaith mewn perthynas 
â'r fframwaith canlyniadau a wnaethpwyd mewn cydweithrediad ag AGGC yn 
ddefnyddiol wrth fesur canlyniadau i deuluoedd. Bydd AGGCC yn cymryd camau 
dilynol ynglŷn â hyn yn ystod 2014-15. 
  
Mae trefniadau partneriaeth da ym Merthyr Tydfil yn seiliedig ar faint, gwybodaeth, 
a lleoliad partner-asiantaethau, ond nid ydynt o reidrwydd yn seiliedig ar 
gynghreiriau strategol ffurfiol. Mae trefniadau partneriaeth yn hwyluso casglu a 
rhannu gwybodaeth ddibynadwy. Mae'r awdurdod a phartneriaid strategol wedi 
sefydlu mecanweithiau ffurfiol ac anffurfiol sy'n galluogi dealltwriaeth dda o 
anghenion unigol plant sy'n derbyn gofal a rhai sy'n gadael gofal. Mae hyn yn 
hwyluso cynllunio adnoddau ar gyfer bodloni eu hanghenion nawr ac yn y dyfodol. 
 
Meysydd cynnydd 
 

Mae'r cyngor wedi: 
 

 gwneud cynnydd arwyddocaol mewn partneriaeth â chyngor Rhondda Cynon 
Taf wrth ailsiapio eu hasesiad ymateb cyntaf a'r gwasanaeth rheoli gofal er 
mwyn gallu canolbwyntio'n well ar ymyriadau tymor byr;  
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 agor dau gartref gofal newydd er mwyn lletya pobl hŷn ag ystod wahanol o 
anghenion; a 

 datblygu'r gwasanaeth Plant mewn Angen i gefnogi teuluoedd.  
 

Meysydd i'w gwella 
 

Dylai'r cyngor:   
 

 roi mwy o sylw i ddatblygu gwasanaethau dementia arbenigol; a  

 pharhau i ddatblygu'r fframwaith canlyniadau ar gyfer mesur canlyniadau i 
deuluoedd.  

 
 
Cael help 
 
Oedolion 
 

Mae pobl ym Merthyr Tydfil yn parhau i dderbyn cefnogaeth gychwynnol dda gan 
ystod o wasanaethau cynhwysfawr a ddarperir drwy ddull integredig sy'n 
adlewyrchu gwir waith mewn partneriaeth. Darperir y gwasanaethau hyn o un 
lleoliad ac maent yn canolbwyntio ar alluogi annibyniaeth tra'n darparu dewis 
personol ynglŷn â sut fydd hyn yn cael ei gyflawni. Yn fwy diweddar, mae 
gwasanaethau therapi ychwanegol wedi cael eu darparu gan Fwrdd Iechyd Cwm 
Taf sy'n ategu'r ddarpariaeth bresennol. Mae Tŷ Teleofal a chyfleusterau 
arddangos cymhorthion ac offer, y mae angen ei ail-leoli ym Mharc Iechyd Kier 
Hardy, yn rhoi cyfle i bobl fydd efallai angen cymhorthion i "roi cynnig" ar offer er 
mwyn asesu addasrwydd. Mae'r cyngor yn parhau i roi adnoddau cyfalaf 
arwyddocaol er mwyn cefnogi Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl (GCA) fydd yn helpu 
pobl i gynnal eu hannibyniaeth yn eu cartrefi eu hunain.   
 
Yn dilyn aildrefnu gwasanaethau oedolion a dynodi gwasgbwyntiau yn y 
gwasanaeth, sefydlwyd tîm penodol ar gyfer darparu cefnogaeth arbenigol i 
oedolion sydd ag anghenion hirdymor a mwy cymhleth. Mae'r tîm yn gweithio'n 
agos â'r tîm cefnogi cychwynnol er mwyn  dynodi'r bobl hynny sydd angen 
cefnogaeth ddwys barhaus neu sydd fwyaf bregus. Mae hyn yn golygu y gall 
gweithwyr cymdeithasol ganolbwyntio ar ddarparu gwasanaeth i'r rhai hynny yr 
asesir eu bod â'r angen mwyaf yn ogystal â sicrhau bod adnoddau'n cael eu 
targedu'n briodol. 
 
Mae archwilwyr rheoleiddio  yn adrodd bod gwasanaethau gofal yn y cartref 
presennol y cyngor yn darparu lefel dda o wasanaeth sy'n ymateb i anghenion 
defnyddwyr gwasanaeth ac sy'n annog pobl i gyfrannu i sut y darperir eu gofal. 
Mae'n adlewyrchu cyfeiriad strategol y cyngor wrth gynyddu annibyniaeth. Mae 
adborth defnyddwyr y gwasanaeth ynghylch sut y darperir gwasanaethau yn 
eithriadol o bositif, ac mae'n elfen bwysig o sut y mae sicrwydd ansawdd yn cael ei 
sefydlu a sut y gweithredir ar hynny. Mae hyn, ynghyd â'r cyfleuster gofal 
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ychwanegol yn Nhŷ Cwm, wedi darparu gwell cyfleoedd a dewisiadau i bobl sydd 
angen gofal preswyl tymor byr sy'n ymateb i'w anghenion unigol penodol. 
 
Mae nifer y bobl y mae'r cyngor yn eu cefnogi yn y gymuned wedi gostwng, ac 
mae'n debyg i'r niferoedd a geir mewn awdurdodau ffiniol. Mae mwy o bobl nag 
erioed yn mynd i gartrefi gofal, gyda chynnydd o 20.1 o bob 1,000 o'r boblogaeth 
yn 2011-2012 i 21.8 eleni (2013-14). Mae'r cyngor yn adrodd bod hyn o ganlyniad 
i'r ffaith bod yna fwy o bobl sydd ag anghenion cymhleth angen gofal pedair awr ar 
hugain. Eleni, adolygwyd cynllun gofal tri o bob pedwar o bobl oedd yn derbyn 
gwasanaeth. Mae'r perfformiad hwn yn waelach na pherfformiad y llynedd ac 
mae'n is na'r cyfartaledd yng Nghymru.  
 
 
Plant 
 
Bu cynnydd o ran cynllun y cyngor i ddatblygu'r ganolfan gysylltu/ siop un stop a 
ddynodwyd yn y cynllun corfforaethol, ac erbyn hyn mae'n gwbl weithredol. Erbyn 
hyn ymatebir i ymholiadau cychwynnol dinasyddion a, phan fo'n briodol, gellir 
cyfeirio pobl at gyngor mwy arbenigol ynghylch materion diogelu a lles.  
  
Darperir gwybodaeth mewn nifer o fformatau sy'n canolbwyntio ar y plentyn a'r 
person ifanc, yn cynnwys "Sŵn Merthyr" a chyfryngau cymdeithasol megis 
Facebook, Twitter a You Tube. Bu mwy o ddatblygu ar ddull o rannu gwybodaeth 
ar y we drwy wefan Cymorth Aml Ymyrraeth (CAY) sy'n cael ei datblygu ar hyn o 
bryd. Bwriedir iddi ddarparu amrywiaeth o wybodaeth ac arweiniad i deuluoedd a 
phobl broffesiynol yn ogystal â hyrwyddo’r eitemau newyddion diweddaraf.  Mae'r 
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (GGD) yn gweithio'n dda wrth ddarparu 
gwybodaeth gynhwysfawr ac mae'n ymgorffori rhai agweddau o Ddeddf yr Iaith 
Gymraeg drwy ddatblygu gwefan rianta Gymraeg. Mae byrddau Diogelu Plant ac 
Oedolion Cwm Taf yn y broses o ddatblygu gwefan drwy ymgynghori â grwpiau 
cymunedol perthnasol er mwyn codi ymwybyddiaeth ynglŷn â rôl y gymuned 
ehangach o ran diogelu. 
 
Mae'r cyngor wedi darparu tystiolaeth o gysondeb neu welliant mewn perfformiad 
yn ôl nifer o ddangosyddion allweddol ynghylch mynediad i wasanaethau a rheoli 
gofal yn effeithiol. Mae penderfyniadau ynghylch atgyfeirio yn cael eu gwneud yn 
brydlon ac mae'r asesiadau cychwynnol a chraidd sy'n cael eu cwblhau yn brydlon 
yn gymharol debyg i ganlyniadau y llynedd, ac maent yn debyg i’r hyn a geir mewn 
awdurdodau tebyg ac yn well na'r cyfartaledd yng Nghymru.  Fodd bynnag, mae 
angen gwneud mwy o waith o ran perfformiad mewn perthynas â chwblhau 
asesiadau craidd oedd y tu hwnt i'r terfynau amser.  Eleni cododd nifer y dyddiau 
cyfartalog a gymerwyd i gwblhau asesiad y tu hwnt i'r terfyn amser o 63 diwrnod i 
67 diwrnod ac mae'n uwch na'r cyfartaledd yng Nghymru. Bydd y cyngor eisiau 
deall beth sy'n achosi'r oedi.  Mae canolfan Fferm Gellideg yn parhau i ymestyn, a 
bu cynnydd yn yr achosion o atgyfeirio yno eleni. Mae ymyriadau'r ganolfan (sy'n 
cael ei chydnabod fel canolfan ragoriaeth gan wobr y Sefydliad Safonau Prydeinig 
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(SSP) a nod barcut 9001 y Sefydliad Safonau Rhyngwladol (SSRh)) yn parhau i 
ddarparu cefnogaeth hyblyg a dychmygus i blant a phobl ifanc yr ardal. Mae 
adborth gan deuluoedd yn awgrymu bod yna lefel uchel o fodlonrwydd ynglŷn â'r 
gwasanaeth.  
 
Bu i archwiliad gan AGGCC o blant sy'n derbyn gofal ganfod bwlch arwyddocaol 
yn y gwasanaethau priodol ar gyfer bodloni anghenion iechyd a datblygiad 
emosiynol a seicolegol rhai plant a phobl ifanc, yn cynnwys y rhai a gysylltir ag 
ymddygiad sy'n dangos risg. Roedd hyn yn creu gorddibyniaeth ar wasanaethau 
cyhoeddus. Mae'r trothwy ar gyfer mynediad i Wasanaethau Iechyd Meddwl Plant 
a'r Glasoed (CAMHS) yn uchel. Mae hyn yn creu gorddibyniaeth ar wasanaethau 
cyhoeddus, ac o ganlyniad nid yw rhai plant a phobl ifanc yn derbyn gwasanaeth 
ar gyfer bodloni angen therapiwtig a aseswyd.  
 
Meysydd cynnydd 
 

Mae'r Cyngor wedi:  
 

 datblygu gwefan Cymorth Aml Ymyrraeth (CAY) fydd yn darparu amrywiaeth 
o wybodaeth ac arweiniad i deuluoedd a phobl broffesiynol;  

 datblygu cyfleuster gofal ychwanegol newydd yn Nhŷ Cwm; a  

 pharhau i ymrwymo i yrru’r agenda integreiddio yn ei flaen drwy weithio 
mewn partneriaeth â rhanddeiliaid allweddol eraill yn y gwasanaethau i 
oedolion a phlant  

 
Meysydd i'w gwella 
 
Dylai'r cyngor: 
 

 wella perfformiad mewn perthynas â'r adolygiadau a gynhelir o wasanaethau 
oedolion; a  

 gweithio gyda chydweithwyr yn y maes iechyd er mwyn gwella mynediad i 
wasanaethau CAHMS fel bod anghenion therapiwtig yn cael eu bodloni yn 
brydlon.  

 
 
Y gwasanaethau a ddarperir 
 
Oedolion 
 

Bu i adolygiad a gynhaliwyd ar ran Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf, (BIPCT), 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tydfil gan y Sefydliad 
Gofal Cyhoeddus (SGC) ynghylch trefniadau presennol ar gyfer cefnogi 
integreiddio gofal iechyd a chymdeithasol gydnabod y cynnydd a wnaethpwyd ar 
lefel leol. Bu iddo gydnabod yr ymrwymiad i greu mwy o gynnydd ac argymhellodd 
y dylai asiantaethau sy'n bartneriaid ymateb i'r agenda integreiddio genedlaethol a 
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datblygu mwy ar drefniadau integreiddio.  Sefydlwyd Bwrdd Partneriaeth Lleol i 
symud yr agenda cydweithio ac integreiddio yn ei flaen ar gyfer pobl hŷn, ac mae'r 
datganiad o fwriad yn eglur yn strategol a gweithredol ynghylch yr hyn a gynigir y 
dylid ei gyflawni yn ystod y tair blynedd nesaf. Bydd gweithio mewn partneriaeth â'r 
trydydd sector yn allweddol i lwyddiant hyn, yn ogystal â chyflwyno cyllidebau 
cyfun a chomisiynu gwasanaethau ar y cyd.  Bydd monitro effaith hyn yn bwysig er 
mwyn sicrhau bod anghenion pobl Merthyr Tydfil yn cael eu bodloni'n briodol, yn 
ogystal â sicrhau bod adnoddau'n cael eu defnyddio'n effeithiol ac er mwyn osgoi 
dyblygu gwasanaethau. 
 
Roedd defnyddwyr gwasanaethau y siaradwyd â hwy fel rhan o adolygiad AGGCC 
o gomisiynu gofal cymdeithasol i oedolion yn teimlo bod staff yr awdurdod lleol, 
darparwyr o’r sector annibynnol a sefydliadau gwirfoddol yn agos ac yn gefnogol 
iawn. Fodd bynnag, bu iddynt hefyd fynegi rhai pryderon ynglŷn â mynediad i ofal 
sylfaenol a gwybodaeth wrth gael diagnosis o ddementia ac yn dilyn hynny. Mae 
gofal dementia yn un o'r meysydd a ddynodwyd ar gyfer mwy o ddatblygu gan yr 
holl bartneriaid. Bydd yn bwysig cynnwys safbwyntiau defnyddwyr gwasanaethau a 
gofalwyr o ran datblygu a chomisiynu gwasanaethau.   
 
Ar hyn o bryd  nid oes gan y cyngor dull o gomisiynu sy'n canolbwyntio ar 
ganlyniadau na dull o fonitro contractau sydd wedi'i sefydlu'n gadarn. Fodd 
bynnag, mae cwynion a phryderon yn cael eu rheoli'n dda ac ystyrir bod hyn yn 
ffordd o wella gwasanaeth. Mae'r awdurdod lleol yn defnyddio archwilwyr 
annibynnol ar gyfer cynnal ymchwiliadau ar y cyd yn y maes iechyd pan fo'n 
briodol.  Defnyddir gwybodaeth am gwynion er mwyn gwella gwasanaethau, ac 
mae'r adran yn datblygu adroddiad misol ar gyfer yr aelodau.  
 
Mae safon y gwasanaethau i oedolion  a ddarperir gan y sector annibynnol yn 
gymysg. Eleni bu i archwilwyr AGGCC gydweithio’n llwyddiannus â chomisiynwyr 
a'r tîm diogelu wrth reoli cau cartref gofal oedd yn perfformio'n wael yn yr ardal. 
Deliwyd â hyn gyda sensitifrwydd tuag at ddefnyddwyr y gwasanaeth a'u teuluoedd 
a llwyddwyd i wneud hyn heb amharu fawr ddim arnynt. Pan fo pryderon ynglŷn â 
materion diogelu neu gydymffurfio yn codi, cynhelir cyfarfodydd Grŵp Gweithredol 
Aml-Asiantaeth GGAA) yn rheolaidd er mwyn rhannu gwybodaeth ac ystyried y 
camau mwyaf priodol a'r canlyniadau gorau i ddefnyddwyr y gwasanaeth. 
  
Mae gwasanaeth gofal yn y cartref y cyngor yn parhau i ddarparu cefnogaeth i bobl 
yn eu cartrefi eu hunain ac mae defnyddwyr y gwasanaethau yn adrodd bod y 
safon yn eithriadol o dda. Mae'r cyngor yn cydnabod bod gwasanaethau mewnol 
yn ddrud i'w darparu a bydd angen i'r awdurdod ystyried a yw dyfodol hirdymor ei 
ddarpariaeth ei hun o gartrefi gofal yn gynaliadwy.  
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Plant  
 
Mae cynllunio parhad yn parhau i fod yn flaenoriaeth i'r cyngor ac mae perfformiad 
wedi gwella'n gyffredinol. Dynodwyd yng nghanol y flwyddyn bod yna broblem 
gofnodi gyda dangosyddion perfformiad o ran ymweliadau statudol a chynllunio 
parhad, ond mae'r cyngor yn hyderus bod gwaith wedi'i wneud i ddatrys hyn.  Mae 
ganddo dîm mabwysiadu a maethu ar y cyd ac mae'r ddau wasanaeth wedi bod yn 
destun archwiliad rheoleiddiol eleni. Gwelwyd bod yna rai bylchau yn y 
gwasanaeth mabwysiadu o ran staffio a oedd yn effeithio ar gefnogaeth brydlon a 
rheoli'r gwasanaeth yn gyffredinol. Fodd bynnag, mae pennaeth y gwasanaeth yn 
adrodd bod deiliad newydd y swydd wedi dechrau mynd i'r afael â'r materion a'r 
gwelliannau y tystiolaethwyd amdanynt yn yr archwiliad dilynol o'r gwasanaeth 
maethu.  
 
Mae'r awdurdod wedi datblygu strategaeth farchnata, recriwtio a chadw ar gyfer 
gofalwyr maeth ac mae wedi dynodi bwlch mewn perthynas â recriwtio gofalwyr 
maeth ar gyfer plant hŷn nag 11 oed. Bu i archwiliad AGGCC o blant sy'n derbyn 
gofal gadarnhau bod yna gyflenwad annigonol o leoliadau priodol a llety 'symud 
ymlaen'. Er bod yna amrywiaeth o leoliadau maethu ar gael o fewn ffiniau'r 
awdurdod a thu allan, cydnabu'r awdurdod bod yna heriau o hyd wrth recriwtio 
gofalwyr sydd â'r sgiliau i ddiogelu'n effeithiol y plant a phobl ifanc sydd ag 
anghenion cymhleth a'r rhai sy'n dangos yr ymddygiad mwyaf peryglus. Hefyd, 
mae'r awdurdod yn ddiweddar wedi atgyfnerthu gweithdrefnau mewn perthynas ag 
adolygu cymeradwyo gofal maeth. Bu i archwiliadau rheoleiddiol ganfod 
gwelliannau yn gyffredinol, yn arbennig mewn perthynas â safon arweiniad a 
rheoli.  
 
Mae trefniadau partneriaeth yn aeddfed ac mae maint y cyngor yn caniatáu 
cyfleoedd da i adnabod achosion unigol yn dda ac i rannu gwybodaeth ddibynadwy 
yn ffurfiol ac anffurfiol. Sefydlwyd systemau ar gyfer gweithio yn strategol mewn 
partneriaeth, megis y Panel Atal a Pharhad Aml-Asiantaeth a'r Panel Lleoli Aml-
Asiantaeth, sy'n cynnal trosolwg ar blant a phobl ifanc sy'n cael eu lleoli y tu allan 
i'r sir a/neu sy'n achosi pryderon penodol.   
 
Nid yw trefniadau comisiynu gwasanaethau plant wedi'u datblygu’n digonol. Mae 
maint y cyngor yn golygu bod nifer o gontractau untro yn cael eu defnyddio i 
gaffael gwasanaethau. Pan fo gwasanaethau wedi'u comisiynu, mae trefniadau 
monitro'n gyffredinol wedi'u cyfyngu i faterion ynghylch contractau yn hytrach na'u 
bod yn canolbwyntio ar faterion ehangach o ran sicrhau ansawdd a dull yn seiliedig 
ar ganlyniadau. Mae angen gwella mwy ar hyn er mwyn sicrhau bod 
gwasanaethau yn darparu'r hyn sydd ei angen ar blant a phobl ifanc. Cymerodd 
Merthyr Tydfil ran mewn cynllun peilot pan ddarparodd Rhaglen Gydweithredol 
Comisiynu Plant Cymru (4C's) wasanaeth cefnogi tendro lleoli unigol.  Yn ogystal â 
hyn, mae rheolwyr wedi cyfrannu at adolygiad gan 4C's sydd wedi arwain at 
gynllun â ffocws newydd ar gyfer cefnogi awdurdodau lleol ar draws eu 
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swyddogaethau comisiynu a phwrcasu. Mae hwn yn faes y bydd AGGCC yn ei 
fonitro yn ystod 2014-15. 
 
Meysydd cynnydd 
 
Mae'r cyngor wedi:  
 

 sefydlu systemau da ar gyfer gweithio'n strategol mewn partneriaeth yn 
cynnwys y Panel Atal a Pharhad Aml-Asiantaeth a'r Panel Lleoli Aml-
Asiantaeth; 

 datblygu strategaeth farchnata, recriwtio a chadw ar gyfer gwasanaethau 
maethu a gwell gwasanaethau maethu yn gyffredinol; 

 comisiynu adolygiad annibynnol o drefniadau integreiddio presennol i sicrhau 
ei fod yn ymateb yn briodol i'r agenda integreiddio genedlaethol ac adeiladu 
mwy ar drefniadau wedi'u hintegreiddio; a  

 darparu gwasanaeth gofal yn y cartref o safon dda yn fewnol   
 
Meysydd i'w gwella 
 

Dylai'r cyngor: 
 

 atgyfnerthu dulliau comisiynu a monitro contractau yn y gwasanaethau i blant 
ac oedolion; a 

 gweithredu'r strategaeth recriwtio a marchnata yn arbennig mewn perthynas 
â gofalwyr maeth sydd â'r sgiliau i ddiogelu'n effeithiol y plant a phobl ifanc 
sydd ag anghenion cymhleth a'r rhai sy'n dangos yr ymddygiad mwyaf 
peryglus. 

 
 
Effaith ar fywydau pobl  
 
Oedolion  
 
Mae cynnydd o ran cefnogaeth i ofalwyr yn parhau i fod yn flaenoriaeth i'r cyngor. 
Bu i AGGCC gynnal ymweliad safle â chyfarfod Rhwydwaith Strategaeth Gofalwyr 
a chanfod cynrychiolaeth dda o'r sector gwirfoddol a'r sector statudol a'r gofalwyr 
eu hunain. Roedd y gofalwyr yn siarad yn bositif am y gefnogaeth maent yn ei 
derbyn sy'n eu helpu i barhau â'u rôl o ofalu. Adroddwyd bod "diwrnod pampro" 
wedi bod yn llwyddiannus ac yn ystod y dydd canfuwyd deg o ofalwyr ychwanegol 
nad oeddent yn hysbys cyn hynny. Mae mwy o gyfleoedd hyfforddiant wedi cael eu 
cyflwyno i ofalwyr drwy Bartneriaethau Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol, 
megis gweithdai ymwybyddiaeth dementia, ac mae mwy yn cael eu cynllunio. 
 
Mae nifer o gynigion yn cael eu datblygu yn cynnwys asesiad integredig sengl fydd 
yn helpu i osgoi dyblygu ac yn lliflinio mynediad.  Mae holiadur i ofalwyr yn cael ei 
ddatblygu fydd yn cael ei ddosbarthu i'r holl ofalwyr yn flynyddol er mwyn cael 
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adborth a thargedu cefnogaeth yn fwy effeithiol.  Yn ystod y flwyddyn cafodd holl 
ofalwyr defnyddwyr y gwasanaeth oedolion gynnig asesiad. Mae nifer y bobl sydd 
yna'n cymryd y cyfle i gael asesiad wedi gostwng i ychydig mwy na thraean o'i 
gymharu â 50% y llynedd. Mae nifer y gofalwyr sy'n derbyn gwasanaeth yn parhau 
i adlewyrchu perfformiad gwael y llynedd er bod hyn yn dal i fod yn un o 
flaenoriaethau'r cyngor a'i fod yn rhan greiddiol o'i gyfeiriad strategol.   
 
Mae diogelu pobl fregus yn un o'r blaenoriaethau a ddynodir yn y CIS, ac mae yna 
brosesau eglur wedi'u sefydlu ar gyfer atgyfeirio oedolion bregus sy'n cael eu 
hasesu am risgiau pan fyddant yn cael eu hatgyfeirio. Eleni, mae'r pennaeth 
diogelu yn adrodd am gynnydd yn nifer yr achosion o atgyfeirio oedolion bregus a 
dderbyniwyd, a bron y cyfan ohonynt (99%) â chanlyniadau oedd yn awgrymu bod 
y risg wedi'i reoli'n briodol.  
 
Mae pob aelod newydd o staff ac aelodau etholedig yn cael hyfforddiant ynghylch 
ymwybyddiaeth fel eu bod yn gwybod yn union beth yw eu rôl mewn perthynas â 
diogelu ac y gallant adnabod sbardunau ac atgyfeirio'n briodol. Mae rhaglen 
hyfforddi'n cael ei datblygu mewn cydweithrediad â Bwrdd Diogelu Cwm Taf 
(BDCT) ac mae'n cael ei chyflwyno'n gyffredinol. Mae is grŵp Sicrwydd Ansawdd, 
fel rhan o'r BDCT, yn parhau i ddatblygu arferion da ac yn cynnal archwiliadau ar 
ran aml-asiantaethau.  
 
Mae lefel Oedi Wrth Drosglwyddo Gofal (OWDG) wedi codi o 3.4% yn 2012-13 i 
6.4% eleni ac mae'n uwch na'r cyfartaledd yng Nghymru. Mae pennaeth y 
gwasanaeth yn adrodd y gellir priodoli hynny i gau un cartref gofal oedd yn darparu 
gofal iechyd a nyrsio yn yr ardal yn ogystal â gostyngiad yn nifer y gwelyau yng 
Nghwm Taf. Mae gan y cyngor berthynas weithio dda â'r bwrdd iechyd ar lefel leol 
ac mae'n cyfarfod yn wythnosol pan fo'n briodol â'r tîm cyswllt rhyddhau er mwyn 
adolygu pob person y bu oedi ynglŷn â'i drosglwyddiad. Fodd bynnag, mae hwn yn 
faes y bydd angen ei fonitro'n barhaus. 
 
Mae nifer y taliadau uniongyrchol wedi codi o 98 i 118 eleni, a nifer uwch o bobl ag 
anghenion cymhleth yn dewis eu darparwr cefnogaeth eu hunain.   
 
 
Plant  

 
Mae'r trefniadau diogelu yn gyffredinol dda. Mae'r holl blant ar y gofrestr amddiffyn 
plant a 97.5% o blant sy'n derbyn gofal yn cael gweithiwr cymdeithasol ac mae 
adolygiadau'n cael eu cynnal yn brydlon. Mae prydlondeb adolygiadau statudol a 
gynhelir o blant sy'n derbyn gofal yn dda.  Eleni mae'r cyngor wedi gweld cynnydd 
yn nifer y plant ar y gofrestr amddiffyn plant o 115 i 134 yn 2013-14. Mae'r CTCSB 
yn gweithio'n dda ac mae wedi sefydlu amrywiaeth o systemau er mwyn casglu a 
rhannu gwybodaeth mewn perthynas â phlant sy'n derbyn gofal a rhai sy'n gadael 
gofal a hyn yw sylfaen gweithio gydag aml-asiantaethau. Mae'r Bwrdd wedi 
datblygu ac adolygu amrywiaeth o brotocolau a pholisïau ar y cyd fydd yn 
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cyfoethogi arferion, ac yn ddiweddar mae wedi sefydlu Grŵp Gorchwyl a Gorffen 
Ymddygiadau Peryglus sy'n datblygu asesiadau risg a chynlluniau i aml-
asiantaethau.  
 
Nid yw trefniadau ar gyfer cefnogi rhai sy'n gadael gofal wrth iddynt bontio i fyd 
oedolion yn uchelgeisiol. Mae cyfleoedd i gael mynediad i'r gwasanaethau 
cyffredinol sydd ar gael ac i barhau i ymgysylltu â hwy, a bylchau yn narpariaeth y 
gwasanaeth yn arbennig mewn perthynas â llety priodol â chefnogaeth yn amharu 
ar ymgysylltu parhaus ag oedolion ifanc. Mae'r awdurdod yn cydnabod y diffyg 
hwn ac mae'n cymryd rhan fel awdurdod arloesol yng nghynllun 'Pan Fydda i'n 
Barod' Llywodraeth Cymru fel ymrwymiad positif i wella cyfleoedd bywyd rhai sy'n 
gadael gofal yn y dyfodol. Mae ychydig mwy o lety â chefnogaeth wedi'i ddatblygu 
eleni mewn partneriaeth â'r adran dai fydd yn delio â rhai o'r bylchau i rai 15-25 
oed yn y fwrdeistref, er bod angen mwy.  
 
Dylid sefydlu llwybr eglur i sicrhau bod unigolion yn cael eu pontio mewn modd 
sydd wedi ei gynllunio a'i gydlynu'n dda o wasanaethau plant i wasanaethau 
oedolion, ac nid yw hyn yn amlwg. Mae angen i gynrychiolwyr o wasanaethau 
oedolion fynychu cyfarfodydd adolygu Cynllun Llwybr ar gyfer rhai sy'n gadael 
gofal sy'n debygol o symud at eu gwasanaeth. Mae hyn yn rhywbeth y mae'n rhaid 
i'r cyngor ddelio ag ef i sicrhau bod gofynion oedolion ifanc sydd angen mynediad i 
wasanaethau yn cael eu bodloni'n briodol.   
 
Mae'r cyngor yn parhau i ymgysylltu'n dda â phobl ifanc ac mae wedi darparu 
tystiolaeth ei fod wedi cynnal ymgynghoriad â theuluoedd ynghylch ystod eang o 
wasanaethau, yn cynnwys profiad o'r gwasanaethau ymyrraeth gynnar ac ataliol. 
Mae yna fecanweithiau'n bodoli er mwyn ceisio safbwyntiau a barn plant a phobl 
ifanc ynglŷn â'u gofal, megis Grŵp yr Enfys. Mae hwn yn grŵp ffocws sy'n 
cynrychioli safbwyntiau plant sy'n derbyn gofal a rhai sy'n gadael gofal. Canfu 
AGGCC bod gan y grŵp hwn ddealltwriaeth dda o sut mae rhianta corfforaethol yn 
gweithio a'r dylanwad allant ei gael, oherwydd bod rhai aelodau o'r grŵp yn 
gynrychiolwyr ar y Bwrdd Rhianta Corfforaethol. Roeddent hefyd yn gallu cyflwyno 
materion i'r tîm arwain ar gyfer cynllunio gwasanaethau. Mae'n bwysig bod egni'r 
grŵp hwn yn cael ei gynnal fel bod y gwaith hwn yn parhau. Mae'r gwasanaeth i 
ofalwyr ifanc ym Merthyr Tydfil erbyn hyn yn cael ei ddarparu fel rhan o raglen 
Teuluoedd yn Gyntaf, ac yn bennaf mae hwn yn waith a wneir cyn bod angen y 
gwasanaethau cymdeithasol. Cyflwynwyd pecyn e-ddysgu am ymwybyddiaeth i 
ofalwyr ifanc a bydd yn cael ei gyflwyno'n gyffredinol er mwyn cysylltu athrawon yn 
y pedair ysgol gyfun. Yn ystod 2013-14 dynodwyd 33 o ofalwyr ifanc gan y 
gwasanaethau cyhoeddus a bu iddynt gael eu hatgyfeirio at y gwasanaeth 
gofalwyr ifanc. O'r rhain, aseswyd 12 yn ystod y flwyddyn ac mae 10 yn derbyn 
gwasanaeth,  fel yn achos plant a phobl ifanc eraill gaiff eu hatgyfeirio'n 
uniongyrchol at y gwasanaeth gofalwyr ifanc gan sefydliadau eraill.  
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Meysydd cynnydd 
 

Mae'r cyngor wedi:  
 

 cymryd rhan fel awdurdod arloesol yng nghynllun 'Pan Fydda i'n Barod' 
Llywodraeth Cymru;  

 sefydlu mecanweithiau a chyfleoedd i ymgysylltu â phobl ifanc er mwyn 
sicrhau bod eu lleisiau yn cael eu clywed;  

 cynnal hyfforddiant ar ymwybyddiaeth i aelodau a chyflogeion ynglŷn â 
diogelu; a   

 datblygu llety yn y Fwrdeistref i rai sy'n gadael gofal. 
 
Meysydd i'w gwella 
 
Dylai'r cyngor: 
 

 wella ei drefniadau pontio i sicrhau bod anghenion pobl ifanc sy'n camu i fyd 
oedolion yn cael eu bodloni'n briodol;  

 deall y rhesymau dros y niferoedd isel sy'n gofyn am gefnogaeth i ofalwyr; a  

 monitro lefelau OWDG yn ofalus yn ystod y flwyddyn sydd i ddod.  
 

 

Capasiti 
 
Darparu Gwasanaethau Cymdeithasol 
 
Mae'r cyngor yn parhau i ymdopi'n dda er gwaetha'r cyni cyllidol sy'n ei wynebu. 
Wrth gymeradwyo ei gyllideb ar gyfer 2014-15 bu iddo ddynodi nifer o achosion o 
bwysau cyllidebol ar wasanaethau i oedolion, yn arbennig o ran yr angen i 
hyrwyddo dewisiadau i gefnogi annibyniaeth pobl yn y gymuned yn ogystal ag 
ymateb i anghenion llety'r nifer cynyddol o bobl hŷn sydd ag anghenion cymhleth. 
O ran gwasanaethu plant mae yna heriau ariannol cynyddol ynghylch arian i 
gefnogi'r agenda parhad yn ogystal â chefnogi teuluoedd sydd â'r angen mwyaf 
am wasanaethau ychwanegol. Mae cyllid o dros £1 miliwn wedi ei ryddhau ar gyfer 
gwasanaethau plant ac mae'n cael ei gynnwys yn y cyllid sylfaenol.   
 
Mae'r cyngor bob amser wedi rhoi statws blaenoriaethol i wasanaethau cyhoeddus 
ac mae yna ddealltwriaeth gorfforaethol da ynglŷn â'r gofynion parhaus, a'r rhai 
nad ydynt wedi eu cynllunio, sy'n gysylltiedig â gofal cymdeithasol.  Fodd bynnag, 
mae amgylchiadau economaidd yn effeithio ar y cyngor a'r rhai sydd angen 
gwasanaethau, a bu'n rhaid gwneud penderfyniadau anodd er mwyn dynodi 
arbedion effeithlonrwydd. Mae hyn yn cynnwys newidiadau i'r gwasanaeth pryd ar 
glud presennol, digomisiynu'r rhaglen heneiddio'n iach, yn ogystal â gweithredu 
meini prawf  cymhwyster i dderbyn gwasanaeth i blant ag anableddau. Bydd hyn 
yn effeithio ar rai pobl sy'n defnyddio'r gwasanaethau hyn, er bod y cyngor yn 
disgwyl y bydd cymorth yn cael ei ddarparu drwy wasanaethau cyffredinol.  
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Mae gan uwch dîm rheoli hanes o ddarparu arweiniad cryf a chyfeiriad strategol, a 
cheir tystiolaeth o gyfathrebu effeithiol â'r gweithlu ar bob lefel. Bu i ymddeoliad 
pennaeth y gwasanaethau oedolion ym mis Ebrill eleni roi cyfle i wneud mwy o 
arbedion drwy beidio recriwtio ar gyfer y swydd. Yn hytrach, mae pennaeth diogelu 
wedi derbyn y swyddogaeth.  Mae portffolio pennaeth gwasanaethau plant wedi 
cael ei ymestyn i gynnwys pob agwedd o ddiogelu.   Yn fwy diweddar mae'r cyngor 
wedi cyhoeddi y bydd y cyfarwyddwr gwasanaethau cymdeithasol yn gadael er 
mwyn derbyn swydd newydd gydag awdurdod ffiniol.  Mae cymaint o newidiadau 
arwyddocaol yn yr uwch dîm reoli yn golygu y bydd angen mwy o gefnogaeth ac 
arweiniad ar wasanaethau cymdeithasol ar y lefel uchaf un yn y cyngor er mwyn 
sicrhau y gall y tîm arweiniol newydd ddatblygu'r blaenoriaethau ar draws holl 
feysydd y gwasanaeth.   
 
Mae yma weithlu profiadol a chymwys sy'n ymrwymedig i weithio gydag aml-
asiantaethau.  Mae yna dystiolaeth o raglen datblygu  gweithlu gynhwysfawr sy'n 
canolbwyntio ar anghenion y staff. Yn ystod archwiliad o blant sy'n derbyn gofal, 
dywedodd staff wrth AGGCC bod rheolwyr yn hygyrch a'u bod yn cael eu 
goruchwylio'n rheolaidd yn ffurfiol ac yn anffurfiol. Adroddwyd bod y goruchwylio o 
safon ddigonol a bod yna gydbwysedd da rhwng ymarfer myfyriol a llwyddo i 
ddatblygu'n bersonol/proffesiynol. Roedd tystiolaeth o ddiwylliant dysgu wedi'i 
wreiddio, ac roedd rhai aelodau o'r staff yn cyfrannu at waith Asiantaeth Gwella 
Gwasanaethau Cymdeithasol (AGGC) ar ganlyniadau.  
 
Meysydd cynnydd 
 

Mae'r cyngor wedi: 
 

 darparu arweiniad da a chefnogaeth i staff ar bob lefel;  

 mae ganddo weithlu cymwys a medrus ers amser maith; ac  

 mae wedi cynyddu'r ffocws ar ganlyniadau yn y cyngor drwy weithio gydag 
AGGC er mwyn symud yr agenda hon yn ei blaen. 

 
Meysydd i'w gwella 
 
Dylai'r cyngor:  
 

 barhau i ganolbwyntio ar gyflawni canlyniadau yn y gwasanaethau i blant ac 
oedolion; 

 darparu'r gefnogaeth a'r arweiniad angenrheidiol i'r tîm rheoli nes bod y tîm 
arwain newydd wedi ei sefydlu ein hun yn iawn; a 

 monitro'n fanwl effaith y penderfyniadau a wnaethpwyd ynghylch torri ar 
wasanaethau wrth ymateb i doriadau mewn cyllidebau.   
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Darparu cyfeiriad 
 

Mae'r cyngor wedi ystyried y cyfeiriad strategol ar gyfer dyfodol gofal cymdeithasol 
yn ei ddatganiad o fwriad yn seiliedig ar ehangu a hyrwyddo perchnogaeth 
ehangach ar weithio mewn partneriaeth. Mae yna gydnabyddiaeth ac awydd 
amlwg i greu dyfodol sy'n darparu gweithio mwy cydlynol yn rhanbarthol a lleol. 
Mae wedi hen sefydlu cysylltiadau llwyddiannus drwy berthnasoedd sydd eisoes 
yn bodoli â rhanddeiliaid allweddol fel y gall fod mewn sefyllfa i gyflawni hyn.  
  
Mae trefniadau rhianta corfforaethol wedi'u hen sefydlu ac mae aelodau yn deall 
eu swyddogaethau a'u cyfrifoldebau. Mae plant sy'n derbyn gofal a rhai sy'n 
gadael gofal yn cael eu dynodi fel blaenoriaeth gorfforaethol ac mae aelodau ac 
uwch swyddogion yn arddangos uchelgais ym maes plant sy'n derbyn gofal ac 
mae hyn yn cael ei dystiolaethu gan ymrwymiad i gefnogi llwyddiannau. Er bod 
pwysau ariannol yn sylweddol, mae'r cyfarwyddwr yn bendant y bydd y nifer o 
blant sy'n derbyn gofal sydd angen cefnogaeth yn derbyn y cymorth sydd ei angen 
arnynt er mwyn helpu i wella eu canlyniadau hirdymor.  
 
Mae AGGCC wedi mynychu pwyllgorau craffu ble cafwyd tystiolaeth o drosolwg da 
o bolisïau gwasanaethau cymdeithasol yn ogystal â her briodol. Mae'r aelod 
arweiniol yn cael ei friffio'n rheolaidd ynglŷn â materion polisi ac mae'n cael ei 
hysbysu am yr holl achosion proffil uchel. Mae'r holl aelodau, yn ogystal â holl 
gyflogeion y cyngor wedi derbyn hyfforddiant ar ddiogelu ac maent yn deall yn 
iawn beth yw eu cyfrifoldebau mewn perthynas â'u swyddogaethau ehangach o 
ran amddiffyn. 
 
Meysydd cynnydd 
 

Mae’r cyngor:  
 

 yn rhoi cefnogaeth gorfforaethol gref i waith gwasanaethau cyhoeddus; ac 

 mae ganddo dealltwriaeth dda o'r swyddogaethau a'r cyfrifoldebau sy'n 
gysylltiedig â rhianta corfforaethol.  

 
Meysydd i'w gwella  
 

Dylai'r cyngor: 
 

 barhau i yrru'r agenda integreiddio yn ei blaen yn y fwrdeistref; a  

 chynnal y ffocws ar godi ymwybyddiaeth ynglŷn â diogelu a rhianta 
corfforaethol. 


