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Crynodeb 

 
Mae Cyngor Sir Fynwy yn parhau i wneud cynnydd cadarn ac wedi perfformio’n 
dda mewn nifer o feysydd o’i wasanaethau i oedolion yn y sir. Er y gwelwyd 
gwelliant mewn rhai agweddau ar y gwasanaethau i blant, mae angen gwneud 
mwy i wella mewn meysydd allweddol ac i atgyfnerthu ymarfer yn dilyn 
ailstrwythuro gwasanaethau ym mis Ebrill 2013. Mae’r cyngor wedi parhau i fwrw 
ymlaen ei raglen o wasanaethau ailfodelu er mwyn galluogi pobl i gynnal eu 
hannibyniaeth drwy gefnogaeth, ail-alluogi a rhoi sylw i rwystrau rhag cynhwysiant 
cymdeithasol. 
 
Yn y gwasanaethau i oedolion mae’r cyngor wedi gwneud cynnydd da i ail-siapio 
gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn, sy’n canolbwyntio ar hwyluso 
atebion yn y gymuned a chefnogi pobl i aros yn annibynnol am gyn hired â phosib. 
Mae’r cyngor yn perfformio’n dda yn erbyn llawer o’r dangosyddion perfformiad 
allweddol ar gyfer gwasanaethau i oedolion ac mae wedi gwella’i berfformiad yn ei 
adolygiadau o gynlluniau gofal. Mae gweithredu ffyrdd newydd o weithio wedi 
galluogi’r cyngor i wneud arbedion yn y gwasanaethau i oedolion. Mae pobl sy’n 
derbyn gwasanaethau, ar y cyfan, yn rhoi adborth cadarnhaol am eu profiadau ac 
am y canlyniadau a gyflawnwyd. 
 
Yn y gwasanaethau plant, mae perfformiad o ran llunio cynlluniau gofal 
cychwynnol ac ymweliadau statudol ar gyfer plant sy’n derbyn gofal yn wannach 
nag awdurdodau lleol eraill tebyg ac o’i gymharu â’r ffigur cyfartalog ar gyfer 
Cymru. Canfu arolygiad o ddiogelu a llunio cynlluniau ar gyfer plant sy’n derbyn 
gofal, a rhai sy’n gadael gofal sy’n arddangos ymddygiad peryglus neu ymddygiad 
sy’n eu gwneud yn agored i niwed, fod angen i’r cyngor wella’n sylweddol mewn 
nifer o feysydd gan gynnwys asesu risg ac arferion cynllunio gofal. Mewn 
cyferbyniad â hyn, gwelwyd gwell perfformiad yn y meysydd i’w gwella a nodwyd 
yn adolygiad a gwerthusiad blynyddol o berfformiad AGGCC yn 2012-13. Yn 
benodol, mae perfformiad o safbwynt asesiadau cychwynnol ac yn y pwynt cyfeirio 
wedi cryfhau. Mae’r cyngor wedi rhoi ar waith gynllun gweithredu i roi sylw i’r 
materion a nodwyd yn ystod yr archwiliad o blant sy’n derbyn gofal. Bydd AGGCC 
yn monitro cynnydd a byddwn yn cynnal arolygiad pellach. 
 
Yn adroddiad y cyfarwyddwr ac adroddiadau’r penaethiaid gwasanaethau ceir 
gweledigaeth ar gyfer siâp y gwasanaethau cymdeithasol i fodloni’r galw i’r dyfodol 

Adolygiad a Gwerthusiad Blynyddol o Berfformiad 2013 - 2014 

 
Awdurdod Lleol : Cyngor Sir Fynwy  
 

 

Mae’r adroddiad hwn yn nodi’r meysydd cynnydd allweddol a’r meysydd i’w 
gwella yng Ngwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Sir Fynwy ar gyfer y 
flwyddyn 2013- 14 
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a galluogi pobl i fyw eu bywydau’n annibynnol. Ceir dealltwriaeth o’r meysydd lle 
mae angen gwella perfformiad ac o’r angen i sefydlu ffyrdd i fesur effaith y 
gwasanaethau fel y gall unrhyw fylchau sylfaenol mewn perfformiad gael eu nodi a 
chael sylw. 
 
Mae tystiolaeth bod y cyngor wedi gwrando ar bobl Sir Fynwy a’i fod yn deall yr 
hyn sy’n bwysig iddynt o ran eu hanghenion gofal cymdeithasol drwy ei arolygon, 
ei ymgynghoriadau a’i waith meddwl drwy systemau. Mae’r safbwyntiau hyn wedi 
cael eu hystyried ochr yn ochr â’r amgylchedd ariannol heriol a’r rhagfynegiadau 
o’r angen i’r dyfodol i ddatblygu gweledigaeth o wasanaethau a chymunedau 
cadarn sy’n galluogi pobl i aros yn annibynnol yn hirach. Mae’r cyfeiriad yn cyd-
fynd â’r egwyddorion a nodir yn Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 
(Cymru) 2014. 
 
Mae’r cyngor wedi llwyddo i ddatblygu trefniadau cydweithredol sy’n cael effaith 
gadarnhaol, yn bennaf drwy waith y timau iechyd a gofal cymdeithasol integredig 
yn y gwasanaethau i oedolion. Mae’n cydnabod pwysigrwydd cydweithio pellach 
ac mae’n weithgar yn y trafodaethau a’r gwaith cynllunio i integreiddio 
gwasanaethau ar gyfer oedolion hŷn ag anghenion cymhleth a’r agenda 
integreiddio anableddau dysgu ac iechyd meddwl. Fodd bynnag, araf fu’r cynnydd 
ar weithredu’r strategaethau pum mlynedd ar gyfer integreiddio anableddau dysgu 
a gwasanaethau iechyd meddwl ar draws ardal Gwent. 
 
Dywed y cyfarwyddwr fod camau gweithredu’n cael eu cymryd fel rhan o gynllun 
gweithredu’r cyngor ar gyfer y strategaeth ‘Mwy na geiriau’ i sicrhau bod siaradwyr 
Cymraeg yn gallu derbyn gwasanaethau yn eu hiaith eu hunain. Mae’r rhain yn 
cynnwys nodi staff sy’n siarad Cymraeg a sesiynau ymwybyddiaeth ar gyfer staff 
gofal cymdeithasol. 
 
Ymateb i feysydd oedd i’w gwella y llynedd 
 

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

Deall proffil y galw ar gyfer plant anabl 
sydd ag anghenion cymhleth a datblygu 
cymorth priodol. 
 
 

Mae’r awdurdod wedi cynnal adolygiad 
systemau o’i wasanaethau ar gyfer plant 
ac oedolion ag anableddau gyda golwg 
ar ddatblygu gwasanaeth di-dor. Nid 
yw’n glir pa gamau penodol y cytunwyd 
arnynt yn dilyn y gwaith hwn. Bydd yn 
bwysig i’r cyngor fonitro ac adrodd ar 
gynnydd yn y maes hwn dros y flwyddyn 
nesaf. 
 

Mae angen i waith i fesur canlyniadau 
symud ymlaen fel bod y cyngor yn gallu 
sicrhau ei hun bod ei wasanaethau yn 
cyflawni ac yn gwella canlyniadau ar 

Mae gwaith yn mynd rhagddo i 
ddatblygu fframwaith canlyniadau a fydd 
yn galluogi i ganlyniadau personol gael 
eu cysylltu â chanlyniadau cyffredinol 
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gyfer y bobl sy’n derbyn gwasanaethau.   
 

lefel gwasanaethau. Dylai gweithredu’r 
system TGCh yn Hydref 2014 alluogi’r 
cyngor i gyfuno ac olrhain canlyniadau 
yn fwy effeithiol. 
 

Amseroldeb cynadleddau amddiffyn 
plant cychwynnol a chyfarfodydd grŵp 
craidd, ac adolygiadau amddiffyn plant 

Mae perfformiad y cyngor yn y meysydd 
hyn wedi gwella’n sylweddol yn ystod 
2013 -14. 
 

Cwblhau adolygiadau o gynlluniau gofal 
oedolion. 

Mae perfformiad yn y maes hwn wedi 
gwella’n sylweddol yn ystod y flwyddyn 
o 54.4% i 82.1%. 
 

Cwblhau adolygiadau o blant mewn 
angen yn unol â’r amserlen statudol. 

Mae perfformiad yn y maes wedi 
gwella’n sylweddol yn ystod y flwyddyn 
o 19.5% i 57.5%. Fodd bynnag, mae 
hyn yn parhau i fod yn llawer is na’r 
ffigur cyfartalog cenedlaethol o 78.8%. 
 

Cwblhau ymweliadau statudol â phlant 
sy’n derbyn gofal yn unol â’r rheoliadau. 

Mae perfformiad yn y maes wedi dirywio 
ymhellach o 66.9% i 65.3%. 
 

Cwblhau a gweithredu’r strategaeth 
rhianta corfforaethol. 

Mae strategaeth rhianta corfforaethol 
wedi cael ei datblygu. 
 

 
Ymweliadau ac arolygiadau a gynhaliwyd yn ystod y flwyddyn 
 

 Uned diogelu a sicrhau ansawdd o fewn y gwasanaethau plant. 

 Timau iechyd a gofal cymdeithasol integredig yn Sir Fynwy. 

 Arsylwi’r grŵp rhianta corfforaethol. 

 Arolygu diogelu a chynlluniau gofal ar gyfer plant sy’n derbyn gofal a rhai sy’n 
gadael gofal sy’n arddangos ymddygiad peryglus neu ymddygiad sy’n eu 
gwneud yn agored i niwed, yng Nghyngor Sir Fynwy, ‘arolygiad o blant sy’n 
derbyn gofal’. 

 Cyfarfu AGGCC ag uwch swyddogion drwy gyfarfodydd ymgysylltu 
chwarterol i adolygu perfformiad a chynnydd yn erbyn meysydd a nodir yng 
ngwerthusiad 2012-13 ACRF. 

 
Meysydd mae angen i’r AGGCC olrhain eu cynnydd y flwyddyn nesaf 
 

 Effeithiolrwydd a chanlyniadau’r cynllun ‘fy niwrnod fy mywyd’ ym maes 

gwasanaethau i bobl ag anableddau. 

 Effaith y newidiadau a wnaed i wasanaethau ar gyfer plant ag anableddau. 
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 Cynnydd o ran camau gweithredu i roi sylw i’r diffygion a amlygwyd yn yr 

arolygiad o blant sy’n derbyn gofal. 

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

 
 

Perfformiad 
 
Siapio gwasanaethau 
 

Mae Cynllun Integredig Sengl Sir Fynwy yn nodi ei weledigaeth ar gyfer 
gwasanaethau. Mae’r cyngor am ddatblygu gofal a chymorth sy’n cael eu cydlynu i 
ateb y galw a’r anghenion cynyddol, sy’n canolbwyntio ar atal ac ymyrryd yn 
gynnar, ac sy’n cyflenwi canlyniadau sy’n canolbwyntio ar unigolion. Mae’r cynllun 
yn cael ei lywio drwy ddadansoddi data ac ymgysylltu ac ymgynghori â 
rhanddeiliaid, gan gynnwys gydag aelodau’r gymuned. Mae’n cynnwys amcanion i 
gefnogi teuluoedd ac i bobl hŷn, ‘fyw eu bywydau da’. Caiff yr amcanion hyn eu 
hadlewyrchu hefyd yng nghynllun gwella corfforaethol y cyngor.  
 
 
Oedolion 

 
Mae ail-ddylunio gwasanaethau oedolion wedi bod yn ffactor pwysig i helpu’r 
cyngor i gyflawni ei amcanion, yn benodol, datblygu timau iechyd a gofal 
cymdeithasol integredig sy’n cefnogi pobl sydd angen ymyriadau tymor byr i 
adennill neu gynnal eu hannibyniaeth. Mae gwaith i integreiddio’r gwasanaethau 
hyn ymhellach wedi cael ei wneud yn ystod 2013-14, gyda thimau iechyd a gofal 
cymdeithasol integredig yn cynllunio gofal ac yn cynnal asesiadau mewn ffordd fwy 
cydgysylltiedig ac yn cyflenwi gwasanaethau mewn ffordd fwy cydlynol. Mae 
dangosyddion perfformiad yn awgrymu bod y ffordd hon o weithio yn cael effaith 
gadarnhaol gyda chyfraddau oedi wrth drosglwyddo gofal (DTOC) o dan reolaeth, 
llai o bobl angen cymorth yn y gymuned a lleoliadau preswyl yn gostwng. 
 
Mae’r cyngor yn parhau i ddatblygu cydlynu cymunedol sy’n ceisio cefnogi pobl 
agored i niwed i gysylltu â rhwydweithiau lleol a pheirianweithiau cymorth. Mae 
dwy swydd wedi eu llenwi gyda dwy arall ar y gweill ar gyfer 2014-15. Mae’n 
bwysig bod y cyngor yn bwrw’r gwaith hwn yn ei flaen yn gyflym er mwyn cefnogi 
ei ymdrechion i atal pobl rhag bod angen gwasanaethau statudol neu ohirio hynny. 
 
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a’r pum awdurdod lleol yn ardal Gwent 
wedi nodi mewn datganiad o fwriad eu cynigion i integreiddio gwasanaethau 
ymhellach ar gyfer pobl hŷn sydd ag anghenion cymhleth. Eu gweledigaeth yw 
helpu pobl hŷn sydd ag anghenion cymhleth i gynnal eu hannibyniaeth. Bydd y 
gwaith hwn yn ategu ac yn adeiladu ar y gwaith sydd eisoes ar y gweill yn Sir 
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Fynwy drwy gyfrwng cynlluniau megis y timau iechyd a gofal cymdeithasol 
integredig a phrosiectau cydlynu cymunedol. 
 
Yn ei strategaeth gomisiynu dair blynedd, mae’r cyngor yn nodi ei uchelgais i 
gomisiynu gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn, sy’n adeiladu ar 
gryfderau pobl ac yn gwneud y gorau o annibyniaeth a chysylltiadau â 
chymunedau. Mae’r strategaeth hefyd yn amlinellu bwriad y cyngor i bwyso a 
mesur cyfleoedd ar gyfer comisiynu ar y cyd â’r bwrdd iechyd er mwyn bodloni 
anghenion pobl sydd ag anghenion cymhleth. 
 
Araf fu’r cynnydd gyda’r strategaethau pum mlynedd (2012 -2017) ar draws Gwent  
gyfan ar gyfer integreiddio gwasanaethau anableddau dysgu ac iechyd meddwl. 
Fodd bynnag, cynhaliwyd cyd-adolygiad systemau o wasanaethau iechyd meddwl 
ar draws ardal Gwent i archwilio sut y gellir bwrw’r agenda hon ymlaen. Mae 
trafodaethau’n mynd rhagddynt gyda phartneriaid ar draws iechyd a gofal 
cymdeithasol yng Ngwent am y potensial ar gyfer integreiddio ac mae cynllun 
peilot yn cael ei brofi yng Nghaerffili. 
 
Mae’r cyngor yn bwrw ymlaen â gwaith i ddatblygu fframwaith canlyniadau a fydd 
yn galluogi canlyniadau personol i gael eu cysylltu â chanlyniadau lefel 
gwasanaeth cyffredinol. Mae system TGCh newydd wrthi’n cael ei datblygu ar hyn 
o bryd ac mae uwch swyddogion yn rhagweld y bydd hyn yn galluogi canlyniadau i 
gael eu holrhain yn gliriach. Mae’r cyngor yn adrodd y bydd y system hon ar waith 
erbyn Hydref 2014. Mae’n bwysig y gall y cyngor ddangos tystiolaeth a sicrhau ei 
hun ynglŷn ag effaith y gwasanaethau a gyflenwir. 
 
 
Plant  

 
Yn y gwasanaethau plant, caiff un elfen allweddol, atal ac ymyrraeth gynnar, ei 
chyflenwi drwy gyfrwng cynllun y Fframwaith Asesu’r Teulu ar y Cyd (JAFF) a’r 
cynllun Tîm o amgylch y Teuluoedd (TAF). Mae’r gwasanaethau hyn yn cael eu 
cydlynu drwy bum canolfan; yn y pedair ysgol gyfun yn y sir a Chanolfan Acorns yn 
y Fenni ar gyfer plant 0-4 oed a’r nod yw cefnogi teuluoedd yn gynharach i’w hatal 
rhag dod yn fwy agored i niwed. Arsylwodd AGGCC gyfarfod JAFF yn Ysgol Cas-
gwent lle bu grŵp amlasiantaeth yn ystyried nifer fach o bobl ifanc a oedd angen 
cymorth ychwanegol. Clywsom dystiolaeth o ganlyniadau da i’r bobl ifanc benodol 
a drafodwyd gan gynnwys gwelliannau sylweddol mewn presenoldeb ac 
ymddygiad yn yr ysgol. Fodd bynnag, nid oedd systemau wedi’u sefydlu i fesur 
canlyniadau’r gwaith hwn. Sylwom nad oedd cynrychiolydd iechyd yn bresennol ac 
adroddodd aelodau’r grŵp am anawsterau yn cael ac yn cynnal cysylltiad gyda’r 
Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed (CAMHS). Mae pennaeth y 
gwasanaethau plant yn adrodd fod gwasanaethau wedi cael eu cwtogi a’u bod yn 
anghyson i blant a phobl ifanc sydd angen gwasanaethau therapiwtig gan Fwrdd 
Iechyd Aneurin Bevan (ABHB). Mae angen gwneud mwy i sicrhau bod plant a 
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phobl ifanc ag anghenion iechyd meddwl yn derbyn gwasanaethau CAMHS priodol 
i fodloni eu hanghenion. 
 
Rhoddwyd strwythur newydd ar gyfer gwasanaethau plant ar waith o fis Ebrill 2013 
ymlaen. Adrodda’r cyngor fod hwn wedi galluogi penderfyniadau cliriach i gael eu 
gwneud ac wedi sefydlogi llwythi achosion. Fodd bynnag, yn ystod yr arolygiad o 
blant sy’n derbyn gofal, canfu AGGCC fod y gweithlu wedi cael ei ailstrwythuro heb 
i gynlluniau paratoi na chynlluniau rheoli newid da fod wedi cael eu sefydlu. Roedd 
hyn wedi cael effaith negyddol ar hyder a morâl y gweithwyr. Roedd y diffyg 
cynllunio wedi arwain at fod plant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal wedi wynebu colli 
dilyniant ac anghysondeb mewn perthynas â chymorth gwaith cymdeithasol a 
gaent. Cafwyd pryderon am ddiffyg goruchwyliaeth gan reolwyr ar y pryd ac roedd 
hyn wedi cael effaith andwyol ar ddilyniant cynllunio gofal. Mae adolygiad o’r 
ailstrwythuro, y diwylliant a’r arferion gweithio yn y gwasanaeth wedi cael ei gynnal 
ac mae cynlluniau’n cael eu rhoi ar waith i roi sylw i’r diffygion a amlygwyd. Bydd 
AGGCC yn monitro cynnydd ac yn cynnal arolygiad pellach yn 2014. 
 
Gweithiodd y cyngor gydag awdurdodau cyfagos i barhau i ddatblygu gwasanaeth 
mabwysiadu ar y cyd a fydd yn cysylltu â’r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol 
sydd ar y gweill. Dechreuodd Gwasanaeth Mabwysiadu De Ddwyrain Cymru 
weithredu ym mis Ebrill 2014. 
 
Cafodd gwasanaethau i blant ag anableddau ei nodi fel maes i’w wella yn 
adolygiad a gwerthusiad blynyddol o berfformiad AGGCC yn 2012-13. Mae’r 
trefniadau rheoli ar gyfer y tîm hwn wedi cael eu sefydlogi drwy benodi rheolwr 
parhaol sydd wedi bod yn bwrw ymlaen â gwaith i gryfhau gweithdrefnau diogelu, 
adolygu prosesau ac ymarfer gofal cymdeithasol yn y tîm hwn. Cynhaliodd y 
cyngor adolygiad systemau o’i wasanaethau ar gyfer plant ac oedolion ag 
anabledd ym mis Tachwedd 2013 gyda’r bwriad o ddatblygu gwasanaeth plant ac 
oedolion integredig. Mae’r cyngor yn adrodd y bydd cynlluniau i ddatblygu’r gwaith 
hwn yn cael ei ddatblygu dros y flwyddyn nesaf. 
 
Meysydd cynnydd 
 

 Mae’r gwasanaethau a gyflenwir gan y timau iechyd a gofal cymdeithasol 
integredig yn parhau i gefnogi pobl i aros yn annibynnol. 

 Mae strategaeth gomisiynu tair blynedd wedi cael ei datblygu. 
 

Meysydd i’w gwella  
 

Dylai’r cyngor: 
 

 Weithio gyda’i gydweithwyr yn y byd addysg i sicrhau bob plant a phobl ifanc 
sydd ag anghenion iechyd meddwl yn cael gwasanaethau CAMHS priodol i 
fodloni eu hanghenion. 
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 Gweithredu mewn ymateb i’r meysydd i’w gwella a amlygwyd yn yr arolygiad 
o blant sy’n derbyn gofal. 

 
 

Cael help 

 
Oedolion   
 
Mae pobl yn gallu cael gafael ar gyngor a chefnogaeth gan y gwasanaethau iechyd 
a gofal cymdeithasol integredig drwy gyfrwng canolfannau FISH (Finding Individual 
Solutions Here) a leolir yn y Fenni, yn Nhrefynwy a Chas-gwent. Mae manylion 
cyswllt ar gyfer tri thîm dyletswydd FISH ar gael ar wefan yr awdurdod lleol ac yn 
cael eu hysbysebu yn y cyfryngau lleol ac mewn meddygfeydd. Mewn arolwg 
diweddar gan y cyngor o bobl a oedd wedi cysylltu â FISH, adroddodd 83% 
ohonynt eu bod yn ei chael yn hawdd cysylltu ac yn gallu siarad â’r sawl yr 
oeddent angen siarad ag ef. Dywedodd y rhan fwyaf o bobl y siaradwyd â nhw yn 
yr arolwg hwn fod eu mater wedi ei ddatrys. 
 
Mae’r cyngor yn bwrw ymlaen gynllun gweithredu sy’n sail i’r strategaeth i ofalwyr 
ac mae’n cydnabod y rhan hanfodol y mae gofalwyr yn ei chwarae i gyflawni ei 
weledigaeth o roi grym i bobl i aros yn annibynnol a dod o hyd i atebion yn y 
cymunedau lle maent yn byw. Mae canllaw gwybodaeth i ofalwyr yn darparu 
gwybodaeth a chyngor ymarferol, cynhwysfawr ar gyfer gofalwyr yn y sir. Mae’n 
gadarnhaol bod mwy o ofalwyr wedi eu canfod ac wedi cael cynnig asesiad. Mae 
nifer y gofalwyr a ganfuwyd wedi cynyddu o 434 i 694 a chynigiwyd asesiad i 
97.3% o’r rhain. Fodd bynnag, dim ond 17% o ofalwyr sydd ag asesiad, ac mae 
hyn yn dangos dirywiad mewn perfformiad ac mae canran y gofalwyr y darparwyd 
gwasanaeth iddynt yn parhau i fod yn gymharol sefydlog. Mae gwasanaethau i 
ofalwyr wedi cael eu hailstrwythuro i gyd-fynd â’r timau iechyd a gofal cymdeithasol 
integredig. Mae pennaeth y gwasanaethau i oedolion yn adrodd bod gwaith pellach 
yn cael ei wneud i ddatblygu proses asesu integredig i ofalwyr. Mae’n rhy gynnar 
arfarnu effaith y newidiadau hyn. 
 
Mae’r cyngor wedi gwella ei berfformiad o safbwynt cyfradd yr adolygiadau 
blynyddol ar gyfer pobl hŷn o 54.4% i 82.1%. Mae’r gwaith hwn yn bwysig gan ei 
fod yn galluogi’r cyngor i sicrhau ei hun fod y gofal a gyflwynir yn parhau i fod yn 
briodol i fodloni anghenion y bobl. 
 
 
Plant  
 
Fel rhan o’r broses o ailstrwythuro’r gwasanaethau plant yn 2012-13, mae 
cysylltiadau cychwynnol yn awr yn dod i law staff gofal cymdeithasol cymwysedig 
sy’n gallu rhoi cyngor, cyfeirio a gwneud penderfyniadau proffesiynol ynglŷn ag 
atgyfeirio ar gyfer asesiad pellach. Mae pennaeth y gwasanaethau plant yn adrodd 
bod y newidiadau hyn wedi gwella’r broses gwneud penderfyniadau ac wedi 
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sefydlogi llwythi achosion. Yn ogystal, mae’r fframwaith JAFF a TAF wedi cael eu 
cyflwyno i ddarparu cymorth cynnar i blant a theuluoedd gan atal yr angen am 
wasanaethau statudol mwy dwys. Mae data perfformiad yn awgrymu bod 
amseroldeb y broses gwneud penderfyniadau wrth ‘ddrws ffrynt’ y gwasanaethau 
plant wedi gwella a bod y gyfradd ail-gyfeirio wedi gostwng o 16.2% i 13.3% yn 
2013-14. Yn ogystal, mae nifer yr atgyfeiriadau at y gwasanaethau plant wedi 
gostwng dros y ddwy flynedd ddiwethaf. Mae’n rhy gynnar penderfynu a ellir 
priodoli’r gwelliannau hyn i gynlluniau atal ac ymyrryd cynnar megis JAFF a TAF. 
 
Yn ystod ymweliad safle AGGCC â’r Uned Diogelu a Sicrhau Ansawdd ym mis 
Chwefror 2014, adroddodd gweithwyr cymdeithasol yn y Tîm Cymorth i Deuluoedd 
(FST) eu bod weithiau, yn dilyn yr ailstrwythuro ac ar ôl ail-ddylunio ffyrdd o 
weithio, yn cael anawsterau i reoli blaenoriaethau gwaith tymor byr a thymor hir. O 
ganlyniad, mae mynd ar drywydd cysylltiadau cychwynnol lle mae angen rhagor o 
wybodaeth, ee gan asiantaethau eraill, yn gallu cael ei wthio i lawr y rhestr 
flaenoriaethau. Dywedodd y staff yn y tîm cymorth i deuluoedd y gall hyn arwain at 
fod gan weithiwr cymdeithasol bump neu chwech o gysylltiadau o’r fath sydd heb 
gael eu dilyn i fyny’n amserol. Gallai hyn olygu nad ydy achosion sy’n galw am 
ymateb mwy amserol, y gallent gynnwys perygl i blant, yn cael eu nodi a’u cofnodi 
cyn gynted â phosib. Bydd angen i’r cyngor sicrhau ei hun bod y strwythur a’r 
arferion presennol yn galluogi pryderon i gael eu nodi a chael sylw yn amserol. 
 
Mae’r Uned Diogelu a Sicrhau Ansawdd wedi bod yn gweithredu mis Ebrill 2013. 
Cynhaliodd AGGCC ymweliad ar y cyd ag Estyn ym mis Chwefror 2014 i adolygu 
effeithiolrwydd yr uned. Mae’r uned wedi datblygu rhaglen waith i gryfhau’r 
trefniadau diogelu ym maes addysg gan gynnwys gweithredu cynllun hyfforddi a 
chyflwyno fframwaith archwilio. Mae’r swyddog diogelu ym maes addysg yn 
darparu goruchwyliaeth grŵp ar gyfer swyddogion diogelu dynodedig mewn 
ysgolion ac ar gyfer y cydlynydd Dechrau’n Deg bob tymor. Cyflwynwyd fframwaith 
archwilio ar draws yr holl ysgolion, y gwasanaeth ieuenctid, darpariaethau 
blynyddoedd cynnar, cymunedol a hamdden. Mae hon yn rhaglen dreigl dwy 
flynedd lle mae ysgolion/gwasanaethau yn cynnal archwiliad sy’n cael ei adolygu 
a’i raddio gan yr uned diogelu a sicrhau ansawdd a’i nod yw annog gwelliant 
parhaus. Gwelsom rywfaint o dystiolaeth o fonitro ac adrodd ar gynnydd y 
cynlluniau gwella, ee setiau data ar hyfforddiant diogelu ac adroddiad i’r Pwyllgor 
Dethol Oedolion gan gynnwys nifer y staff sydd wedi’u hyfforddi, archwiliadau a 
gynhaliwyd ayb. Cafwyd cydnabyddiaeth gan uwch swyddogion fod angen i’r 
cyngor ddatblygu gwaith i sefydlu systemau i werthuso effaith y mesurau hyn er 
mwyn i’r cyngor allu sicrhau ei hun eu bod yn cael y canlyniadau a ddymunir.   
  
Meysydd cynnydd 
 

 Mae’r gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol integredig yn parhau i 

hwyluso canlyniadau da, gan gynorthwyo pobl i fod yn annibynnol. 

 Mae mwy o ofalwyr wedi cael eu canfod ac wedi cael cynnig asesiad. 
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 Bu gwelliant yn y gyfran o adolygiadau o gynlluniau gofal oedolion a 

gynhaliwyd yn ystod y flwyddyn. 

 Mae amseroldeb gwneud penderfyniadau ar atgyfeiriadau i wasanaethau 

plant wedi gwella. 

 Mae’r gyfradd ail-gyfeirio at y gwasanaethau plant wedi gwella. 
 

Meysydd i’w gwella  
 

 Rhoi systemau ar waith i werthuso effaith y gwaith a wnaed gan yr uned 

diogelu a sicrhau ansawdd i wella trefniadau diogelu ym maes addysg. 

 Adolygu’r strwythur a’r ymarfer yn y Tîm Cymorth i Deuluoedd i sicrhau bod 
pryderon yn cael eu nodi ac yn cael sylw mewn modd amserol. 

 
 

Y gwasanaethau a ddarperir 
 
Oedolion  
 
Ceir tri thîm gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol integredig, dau yn y 
gogledd ac un yn y de, yn darparu gwasanaethau integredig, gan gynnwys y model 
Eiddilwch Gwent, gan ganolbwyntio ar ymyrraeth gynnar a helpu pobl i aros yn 
annibynnol. Roedd y bobl y siaradwyd â hwy yn ystod ymweliad safle AGGCC yn 
siarad yn gadarnhaol am wasanaethau gan adrodd eu bod wedi cael llawer o help. 
Cychwynnodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol werthusiad o 
wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol integredig yn Sir Fynwy ym mis Hydref 
2013. Mae canfyddiadau allweddol y gwerthusiad hwn yn dangos bod pobl yn cael 
gwell profiadau o ganlyniad i wasanaethau integredig. Mae data meintiol, megis 
nifer y bobl sy’n wynebu oedi wrth i’w gofal gael ei drosglwyddo o’r ysbyty a nifer y 
bobl a gefnogir yn y gymuned, yn dangos bod y gwasanaeth integredig yn cael 
effaith gadarnhaol ar ganlyniadau i bobl. 
 
Mae’r cyngor yn comisiynu amrywiol wasanaethau gofal gan ddarparwyr 
annibynnol ar gyfer oedolion iau ac oedolion hŷn. Fe wnaeth AGGCC arolygu’r 
gwasanaethau hyn yn ystod 2013-14. Lle gwelwyd problemau, mewn perthynas ag 
un gwasanaeth yn benodol, gweithiodd tîm contractau a chomisiynu’r cyngor yn 
gadarnhaol gyda’r arolygiaeth a’r darparwr drwy gyfrwng ei broses perfformiad 
darparwyr er mwyn hwyluso gwelliant yn ansawdd y gofal a ddarperir. Mae ’r 
cyngor ei hun yn ddarparwr cofrestredig ar gyfer cymorth unigol, gofal cartref a 
gwasanaethau preswyl i oedolion. Canfu arolygiadau AGGCC o’r gwasanaethau 
hyn, er bod rhai meysydd i’w gwella, fod pobl yn cael gofal o ansawdd da a bod 
adborth y defnyddwyr gwasanaethau’n gadarnhaol. 
 
Mae’r cyngor wedi bod yn cynnal y cynllun ‘fy niwrnod fy mywyd’ fel arbrawf yn 
ardal y Fenni. Pwrpas y gwaith hwn yw galluogi pobl ag anableddau dysgu i gael 
cyfleoedd i gymryd rhan yn y gymuned a byw bywydau llawn. Ceir enghreifftiau o 
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ganlyniadau cadarnhaol ar gyfer unigolion sydd wedi elwa o’r prosiect. Mae’r 
cyngor yn bwriadu ymestyn y dull hwn o weithio ar draws gwasanaethau i bobl ag 
anableddau gan ddefnyddio’r gwersi a ddysgwyd o’r peilot hwn. Mae adolygiad 
systemau wedi ei gynnal o wasanaethau i blant a phobl sydd ag anableddau 
dysgu, anableddau corfforol a synhwyraidd gyda’r nod o ddatblygu gwasanaeth 
anabledd i blant ac oedolion. Megis dechrau mae’r gwaith hwn a bydd gan 
AGGCC ddiddordeb mewn edrych ar effeithiolrwydd a chanlyniadau’r dull 
gweithredu hwn yn ystod y flwyddyn nesaf. 
 
Cafodd un dull gweithredu arloesol ym maes gwasanaethau gofal cartref, o’r enw 
‘Project Rhaglan’, ei dreialu. Roedd hyn yn golygu cyflenwi gofal cartref mewn 
ffordd sy’n canolbwyntio fwy ar yr unigolyn. Cafodd staff eu grymuso i gyflenwi 
cynlluniau gofal mewn ffordd fwy hyblyg a ganolbwyntiai ar ddewisiadau 
defnyddwyr gwasanaethau yn hytrach nag ar restr ddiffiniedig o dasgau. Er bod yr 
anghenion sylfaen yn cael eu bodloni, gallai pobl ddefnyddio’r amser yn fwy hyblyg 
i fodloni eu hanghenion a chymryd rhan mewn gweithgareddau mwy boddhaus. 
Siaradodd defnyddwyr gwasanaeth a staff yn gadarnhaol iawn am y cynllun hwn a 
gwelsom rai canlyniadau cadarnhaol iawn i bobl sy’n defnyddio’r gwasanaeth. 
Mae’r cyngor yn bwriadu ymestyn y dull hwn o weithio gyda’i wasanaethau gofal 
cartref eu hun i ddechrau.  
 
 
Plant  
 
Canfu’r arolygiad o wasanaeth maethu’r cyngor y bu gwelliant pellach ers yr 
arolygiad blaenorol, gan gynnwys mwy o gyfleoedd hyfforddi ar gyfer gofalwyr 
maeth, gwelliannau o ran asesiadau cychwynnol a chynnydd yng nghyfranogiad 
pobl ifanc mewn hyfforddiant ar gyfer gofalwyr maeth. Dywed y cyngor bod 
cynnydd ei bolisi lwfansau a thaliadau am sgiliau i ofalwyr maeth wedi bod yn 
arafach na’r disgwyl. 
 
Cymysg fu’r perfformiad o ran plant sy’n derbyn gofal. Er bod adolygiadau o blant 
sy’n derbyn gofal yn cael eu cynnal bron ym mhob achos, roedd cyfran y plant sy’n 
derbyn gofal a oedd â chynllun gofal ar waith adeg eu lleoliad cyntaf yn is na’r 
ffigur cyfartalog ar gyfer Cymru a dyma’r trydydd isaf yng Nghymru. Roedd canran 
yr ymweliadau statudol â phlant sy’n derbyn gofal yn ystod y flwyddyn yn 65.3%, 
sy’n llawer is na ffigur cyfartalog Cymru, sef 85.3%. Mae’r ymweliadau hyn yn 
hanfodol er mwyn sicrhau bod plant sy’n derbyn gofal yn cael eu diogelu. Yn ystod 
yr arolygiad o blant sy’n derbyn gofal, canfu AGGCC ddiffygion mewn nifer o 
feysydd gan gynnwys asesu risg ac arferion cynllunio gofal. Mae’r cyngor wedi rhoi 
ar waith gynllun gweithredu i roi sylw i’r materion a nodwyd. Bydd AGGCC yn 
monitro’r cynnydd a byddwn yn cynnal arolygiad pellach. 
 
Roedd y bobl sy’n gadael gofal y siaradwyd â hwy yn ystod yr arolygiad yn 
gadarnhaol am y cymorth a gawsant yn enwedig gan eu cynghorwyr personol, a’u 
gweithwyr cymdeithasol. Roedd rhai pobl ifanc wedi cael profiadau da mewn gofal 
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maeth a chymorth ar gyfer addysg bellach. Dengys y ffigyrau perfformiad, er bod 
gan lai o bobl sy’n gadael gofal gynghorydd personol, roedd gan gyfran fwy 
ohonynt gynlluniau llwybrau ar waith ac roedd 91.7% o’r rhai sy’n gadael gofal 
mewn llety addas heb fod yn llety argyfwng. Roedd pum deg wyth y cant o bobl 
sy’n gadael gofal mewn addysg amser llawn, hyfforddiant neu gyflogaeth sy’n 
cymharu’n dda â’r ffigur cyfartalog ar gyfer Cymru. Mae gan yr awdurdod 
gynlluniau ar waith i gefnogi pobl sy’n gadael gofal drwy ddatblygu cynlluniau fel 
lleoliadau profiad gwaith, prentisiaethau a swydd i gefnogi ‘Cyngor Plant mewn 
Gofal’. 
 
Roedd AGGCC wedi nodi maes i’w wella ymhellach yn ei ddau adroddiad 
gwerthuso blynyddol blaenorol; roedd y maes hwn yn ymwneud â deall y proffil 
galw ar gyfer plant anabl sydd ag anghenion cymhleth a datblygu cymorth priodol. 
Araf fu’r cynnydd. Cafwyd problemau gyda rheolaeth ansefydlog dros yr agwedd 
hon ar y gwasanaethau plant. Yn ystod 2013-14, penodwyd rheolwr parhaol sy’n 
bwrw ymlaen â datblygu’r gwasanaeth hwn. Cynhaliwyd adolygiad systemau o 
wasanaethau ar gyfer plant ac oedolion ag anableddau gyda’r nod o ddatblygu 
gwasanaethau di-dor. Megis dechrau mae’r gwaith hwn ac mae’r cyngor yn adrodd 
y bydd yn gweithredu’r camau a gododd o’r adolygiad hwn.   
 
Meysydd cynnydd  
 

 Mae gwasanaeth mabwysiadu ar draws Gwent gyfan wedi cael ei sefydlu. 

 Mae cynllun prosiect Raglan wedi esgor ar ganlyniadau da i’r bobl sy’n cael 
gwasanaethau. 
 

Meysydd i’w gwella  
 

 Dylai’r cyngor wella ei berfformiad o safbwynt ymweliadau statudol â phlant 
sy’n derbyn gofal. 

 
 

Effaith ar fywydau pobl 
 
Oedolion  
 
Mae’n ymddangos bod ffocws y cyngor ar ail-alluogi a hyrwyddo annibyniaeth yn 
cael effaith gyda mwy o bobl yn cael eu galluogi i aros yn annibynnol. Mae llai o 
bobl yn wynebu oedi wrth drosglwyddo eu gofal o’r ysbyty ac mae’r cyngor yn 
adrodd bod dros 50% o bobl yn gwbl annibynnol ar ôl cael cymorth gan 
wasanaethau ail-alluogi. Mae hyn, yn ychwanegol at danwariant yn y 
gwasanaethau i oedolion o £182,000 yn 2013-14, yn awgrymu bod arferion gwaith 
newydd i reoli galw a hyrwyddo annibyniaeth yn cael effaith. Yn ystod ymweliad 
safle AGGCC i adolygu gwaith y timau hyn, roedd y bobl oedd yn derbyn 
gwasanaethau yn gadarnhaol am y gefnogaeth a gawsant ac yn siarad am sut 
maent wedi cael eu cefnogi i adennill annibyniaeth. 
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Mae amddiffyn oedolion sy’n agored i niwed (POVA) yn flaenoriaeth allweddol i’r 
cyngor. Mae pennaeth y gwasanaethau i oedolion yn aelod o Fwrdd Diogelu 
Oedolion Gwent Gyfan (GWASB) ac mae cydlynydd POVA yn eistedd ar ddau o’r 
is-grwpiau sy’n adrodd i’r bwrdd. Mae is-grwpiau presennol y bwrdd wedi darparu 
ymgyrch i hyfforddi staff ar draws pum awdurdod lleol yn ogystal â darparwyr y 
sector annibynnol. Mae’r bwrdd wedi cynnal adolygiad o’i gylch gorchwyl, ei 
strwythurau a’i aelodaeth. Dylai cynnydd y camau gweithredu sy’n deillio o’r 
adolygiad hwn gael eu blaenoriaethu er mwyn darparu sylfaen gadarn i gefnogi 
deddfwriaeth diogelu newydd gan Lywodraeth Cymru a gyrru ymlaen y gwaith o 
ddatblygu cyfleoedd newydd ar gyfer dysgu a rennir rhwng partneriaid a hyrwyddo 
cysondeb. 
 
Bu cynnydd yn nifer yr atgyfeiriadau diogelu oedolion i wasanaethau cymdeithasol 
Sir Fynwy yn ystod 2013-14 ac mae’r cyngor wedi ymateb i’r pwysau cynyddol 
drwy benodi cydlynydd Amddiffyn Oedolion sy’n Agored i Niwed (POVA) 
ychwanegol ynghyd â gweinyddwr POVA rhan amser. Darparwyd hyfforddiant ar 
amddiffyn oedolion agored i niwed i reolwyr arweiniol dynodedig yn yr awdurdod 
lleol a’r gwasanaethau iechyd. Mae canran yr atgyfeiriadau amddiffyn oedolion lle 
mae’r risg wedi ei rheoli wedi dangos gwelliant bychan.   
 
Plant  

 
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol Sir Fynwy yw cadeirydd y Bwrdd 
Rhanbarthol De-ddwyrain Cymru Diogelu Plant; bu’n gweithredu ers mis Ebrill 
2013. Mae cynllun strategol cynhwysfawr wedi cael ei ddatblygu a chytunwyd ar y 
blaenoriaethau. Y bwriad yw canolbwyntio ar ‘bobl Ifanc sy’n arddangos 
ymddygiad niweidiol’ yn 2014-15. Mae’r datblygiad hwn yn cynnwys camau 
gweithredu allweddol sylweddol y gellid eu hymestyn i gynnwys ymddygiad 
peryglus yn ogystal â cham-fanteisio’n rhywiol ar blant, a phobl ifanc ar goll. 
 
Yn adolygiad a gwerthusiad blynyddol o berfformiad AGGCC yn 2012-13 cafodd 
amseroldeb cynadleddau amddiffyn plant cychwynnol a chyfarfodydd grŵp craidd 
ei nodi fel meysydd sydd angen eu gwella. Mae perfformiad y cyngor yn y 
meysydd hyn wedi gwella yn ystod 2013-14 gydag amseroldeb cynadleddau 
amddiffyn plant yn gwella o 84.8% i 93.4% ac amseroldeb cyfarfodydd grŵp craidd 
cychwynnol yn gwella o 34% i 96.2%. 
 
Mae canran yr adolygiadau o gynlluniau plant mewn angen a gynhaliwyd yn unol 
â’r amserlen statudol wedi cynyddu’n sylweddol o 19.5% i 57.5%. Fodd bynnag, 
mae hyn yn parhau i fod yn llawer is na’r ffigur cyfartalog cenedlaethol o 78.8%. 
 
Ceir trefniadau gydag ysgolion yn yr awdurdod i gefnogi pobl ifanc sy’n derbyn 
gofal, ac mae’r trefniadau hyn yn canolbwyntio ar eu lles yn ogystal ag ar eu 
haddysg. Mae ystadegau presenoldeb ar gyfer plant sy’n derbyn gofal yn dangos 
bod hyn yn cael effaith gadarnhaol, gyda chanran presenoldeb disgyblion cynradd 
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sy’n derbyn gofal yn 95.9% a disgyblion uwchradd sy’n derbyn gofal yn 93.3%. 
Fodd bynnag, mae deilliannau addysg i blant 16 oed sy’n derbyn gofal wedi dirywio 
er y cydnabyddir y gall perfformiad gwaelach un neu ddau o blant effeithio ar yr 
ystadegau hyn. Mae’n werth nodi bod gan lai o blant sy’n derbyn gofal Gynlluniau 
Addysg Personol (CAP) ar waith na’r llynedd. Mae’n bwysig bod CAP o ansawdd 
da ar waith ar gyfer yr holl blant perthnasol sy’n derbyn gofal er mwyn sefydlu 
targedau a chamau gweithredu clir i ymateb i anghenion pob plentyn a darparu 
cofnod parhaus o’u cyflawniadau.   
 
Meysydd cynnydd 

 

 Gwelwyd gwelliant yn y cyfraddau cwblhau adolygiadau o blant mewn angen 

o 19.5% i 57.5% yn unol â’r amserlen statudol. Fodd bynnag, mae hyn yn 

parhau i fod yn llawer is na’r ffigur cyfartalog cenedlaethol o 78.8%. 

 Mae’r model iechyd a gofal cymdeithasol integredig yn y gwasanaethau i 
oedolion yn cael effaith gadarnhaol ar ganlyniadau i bobl. 

 
Meysydd i’w gwella  
 
Dylai’r cyngor: 
 

 adolygu ymarfer a pherfformiad mewn perthynas â phlant sy’n derbyn gofal 

a chymryd y camau priodol i wella yn y maes hwn; 

 sicrhau bod CAP ar waith ar gyfer yr holl blant sy’n derbyn gofal sydd angen 

un; a 

 gwella ymhellach o safbwynt cwblhau’r adolygiadau plant mewn angen yn 
unol â’r amserlen statudol. 

 
 

Capasiti  
 
Cyflenwi Gwasanaethau Cymdeithasol 

 

Daeth adroddiad gwella blynyddol Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer 2013-14 i’r 
casgliad bod y Cyngor yn parhau i bennu a rheoli ei gyllideb yn dda, ond ei fod yn 
awr yn wynebu heriau sylweddol pellach yn dilyn newidiadau sylfaenol yn yr 
hinsawdd ariannol. Er gwaethaf setliad grant heriol iawn gan Lywodraeth Cymru, 
mae’r Cyngor wedi pennu cyllideb gytbwys ar gyfer 2014-15 a gwnaed cynlluniau 
ar gyfer sut y bydd arbedion effeithlonrwydd yn cael eu gwneud. Fodd bynnag, 
mae’r adroddiad hefyd yn amlygu ei fod yn ansicr a oedd y Cyngor yn debygol o 
wneud trefniadau i sicrhau gwelliant parhaus yn 2013-14. 

 

Er bod nifer y plant ar y gofrestr amddiffyn plant wedi gostwng ymhellach yn ystod 
2013-14, mae nifer y plant sy’n derbyn gofal yn parhau i fod yn uchel. Mae hyn, 
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ochr yn ochr â phrosesau newydd yr Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus (PLO) wedi 
creu mwy o bwysau gwaith yn y gwasanaethau i blant sy’n derbyn gofal. Mae hyn 
hefyd wedi rhoi baich ariannol ychwanegol ar wasanaethau plant, a diweddodd 
2013-14 gyda gorwariant o £832,000 ac mae’r cyngor wedi ymateb drwy sicrhau 
bod arian ychwanegol ar gael yn 2013-14 a 2014-15. Ym maes gwasanaethau i 
oedolion, mae ffyrdd newydd o weithio wedi helpu’r adran i reoli’r galw ac fe 
wnaeth hyn ei galluogi i gyflawni tanwariant yn 2013-14. Bydd angen i 
wasanaethau oedolion barhau i ddod o hyd i arbedion yn 2014-15. 

 

Roedd gan y cyngor gynllun partneriaeth ar ddatblygu’r gweithlu gofal 
cymdeithasol ar waith ar gyfer 2013-14; roedd hwn yn nodi ei flaenoriaethau a’i 
gyfleoedd hyfforddi a datblygu. Mae’r awdurdod wedi gweithio i sefydlogi’r 
gweithlu, cynyddu capasiti ac mae wedi cydnabod yr angen i fuddsoddi er mwyn 
hyfforddi a datblygu staff. Er enghraifft, cafodd rhaglen atgyfnerthu ei sefydlu i 
gefnogi a datblygu gweithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso. Adroddir bod y 
lefelau salwch wedi gostwng o 6.9% i 3.9%. Mae uwch reolwyr yn y gwasanaethau 
cymdeithasol yn adrodd am anawsterau i ddenu ceisiadau ar lefel rheolwyr tîm 
oherwydd ehangder y cyfrifoldeb yn y rolau hyn sydd, yn gynyddol, yn golygu 
rheoli timau integredig. Mae’r broses recriwtio a dethol wedi cael ei newid fel bod 
staff yn cael eu dewis ar sail ymddygiadau a gwerthoedd.   
 
Meysydd cynnydd  
 

 Mae’r cyngor wedi rheoli ei gyllideb yn y gwasanaethau i oedolion yn dda.  
 

 
Darparu cyfarwyddyd 
 
Mae gan y gwasanaethau cymdeithasol broffil corfforaethol cryf o hyd gyda 
chymorth gan aelodau etholedig. Cafodd trefniadau craffu eu datblygu i 
adlewyrchu’r agenda oedolion a phlant a phobl ifanc. 
 
Mae cynllun gwella corfforaethol y cyngor yn gosod amcanion ar gyfer gofal 
cymdeithasol i’w alluogi i gyflawni ei weledigaeth fel y nodir yn y Cynllun integredig 
Sengl. Mae’r rhain yn nodi meysydd allweddol sy’n canolbwyntio ar atal, ymyrryd 
yn gynnar a chyflenwi gwasanaethau integredig. 
 
Mae cyfarwyddwr y gwasanaethau cymdeithasol yn darparu arweinyddiaeth gref 
gan fwrw ymlaen y rhaglen drawsnewid ac atgyfnerthu’r gwaith o ailgynllunio 
gwasanaethau sydd eisoes wedi cael ei weithredu. Mae pennaeth y gwasanaethau 
i oedolion wedi dangos ymrwymiad i ail-siapio’r gwasanaethau gofal cymdeithasol i 
oedolion i fodloni’r galw a’r angen. Bu’r arweinyddiaeth yn y gwasanaethau plant 
yn llai sefydlog gyda thri phennaeth gwasanaethau gwahanol yn y tair blynedd 
diwethaf. Gwnaed y penodiad mwyaf diweddar ym mis Ebrill 2014, ac mae’r 
swyddogion corfforaethol wedi ymrwymo i ddarparu sefydlogrwydd ar gyfer y rôl 
hollbwysig hon. 
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Yn ein hadroddiad gwerthuso blynyddol yn 2012-13, amlygodd AGGCC risg i’r 
cyngor mewn perthynas â datblygu fframwaith sicrhau ansawdd a rheoli 
perfformiad a fyddai’n galluogi’r cyngor i sicrhau ei hun bod y strwythurau 
gwasanaeth a’r ffyrdd newydd o weithio yn cyflenwi’r canlyniadau a ddymunir. Mae 
adroddiad y cyfarwyddwyr yn cydnabod yr angen i ddod o hyd i ffyrdd o fesur 
effaith a gaiff gwasanaethau ar fywydau pobl. Ceir tystiolaeth bod gwaith wedi 
dechrau ar ddatblygu fframwaith perfformiad yn seiliedig ar ganlyniadau personol, 
a dylai gweithredu system TGCh newydd ym mis Hydref 2014 alluogi’r cyngor i 
ddangos y canlyniadau a gafwyd yn gliriach. 
 
Yn ystod yr arolygiad o blant sy’n derbyn gofal, canfu AGGCC fod y cyngor, yn 
ddiweddar, wedi mabwysiadu strategaeth rhianta corfforaethol sy’n amlinellu ei 
flaenoriaethau ar gyfer plant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal. Cefnogai’r aelodau 
etholedig y gwelliannau mewn gwasanaethau i bobl ifanc sy’n derbyn gofal ac 
roeddent wedi cymeradwyo cynlluniau i wella cyfleoedd i bobl sy’n gadael gofal 
gynyddu eu hannibyniaeth economaidd. Fodd bynnag, mae’r awdurdod wedi nodi 
nad yw rhianta corfforaethol yn cael ei ymgorffori ar draws y cyngor, a megis 
dechrau cael eu datblygu’r oedd y trefniadau. Mae aelodau etholedig wedi 
ymrwymo i gefnogi canlyniadau addysgol gwell, ond nid yw’n ymddangos bod 
ganddynt ddealltwriaeth dda o lefel anghenion pobl ifanc sy’n derbyn gofal sy’n 
agored i niwed ac mewn perygl.  
 
Meysydd cynnydd  
 

 Cafodd strategaeth rhianta corfforaethol ei llunio. 
 

Meysydd i’w gwella:  
 

Dylai’r cyngor: 
 

 sicrhau bod gan y cyngor ddealltwriaeth dda o lefel anghenion pobl ifanc sy’n 
derbyn gofal sy’n agored i niwed ac mewn perygl yn ogystal ag o’i 
gyfrifoldebau rhianta corfforaethol; a   

 gweithredu’r strategaeth rhianta corfforaethol. 


