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Crynodeb 

  
Mae’r cyngor yn parhau i gymryd agwedd arloesol tuag at ymgysylltu â’r trydydd 
sector ac asiantaethau eraill wrth gyflawni gwasanaethau.  Mae rhai o’r rhain, fel 
ymrwymiad cynyddol Barnardo’s wrth gyflawni gwasanaethau plant, wedi profi’n 
llwyddiannus iawn.  Mae’r her barhaus a gyflwynir gan yr angen i integreiddio 
iechyd a gofal cymdeithasol yn sylweddol, a gallai gweithredu’r rhain brofi’n 
gymhleth, fel y dangosir gan yr anawsterau a gyflwynir gan brosiect Eiddilwch 
Gwent.  Er ei fod yn dangos rhai canlyniadau gwell i bobl, mae’r enillion ariannol a 
ragwelir o’r prosiect eto i’w gwireddu’n llawn. 
 
Mae arweinyddiaeth yng ngwasanaethau cymdeithasol y cyngor wedi cael ei 
atgyfnerthu yn 2013-14, gyda phenodiadau dros dro'r cyfarwyddwr a’r pennaeth 
gwasanaethau oedolion yn cael eu gwneud yn barhaol.  Yn ychwanegol, cytunwyd 
ar swydd pennaeth gwasanaethau plant ar gytundeb llawn amser tair blynedd.  
Mae gan y cyngor ddealltwriaeth dda o’i gryfderau a’i wendidau a lle mae angen 
iddo wella perfformiad.  Mae angen gwneud mwy er mwyn sicrhau arolygaeth 
effeithiol a her drylwyr i gau’r bwlch yn y perfformiad.  Mae gan ei gynllun 
comisiynu newydd ar gyfer oedolion y potensial i bontio’r bwlch, ond nid yw wedi’i 
weithredu eto. 
 
Mae heriau ariannol wedi parhau, gyda phwysau arbennig ar wasanaethau 
oedolion.  Bu gostyngiad o oddeutu 0.4% yn y gyllideb ar gyfer 2014-15, gydag 
addasiadau i feysydd gwasanaeth unigol yn adlewyrchu tros/tanwariant penodol yn 
ystod 2013-14.  Mae tystiolaeth o arolygaeth a rheolaeth ariannol fwy effeithiol 
 
Mae gallu’r cyngor i gyflawni gwasanaethau oedolion o ansawdd uchel yn parhau 
yn fregus mewn rhai ffyrdd, gyda phryderon sylweddol yn cael eu codi ynghylch 
gallu rhai o gartrefi gofal oedolion y cyngor i gyflawni canlyniadau priodol ar gyfer 
oedolion hŷn gydag anghenion mwy cymhleth.  Cymhlethir hyn gan oedi sy’n 
parhau wrth gwblhau adolygiadau cynlluniau gofal.  Mae hyn yn golygu nad yw’n 
bosibl i fod yn sicr bod pobl yn parhau i dderbyn gwasanaethau priodol i’w 
anghenion newidiol, na bod adnoddau’r cyngor yn cael eu defnyddio’n effeithiol. 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Adolygiad a Gwerthusiad Perfformiad Blynyddol 2013 - 2014 
  
Awdurdod Lleol: Cyngor Dinas Casnewydd 

 
Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu meysydd allweddol lle bu cynnydd a 
meysydd ar gyfer gwella yng Ngwasanaethau Cymdeithasol Casnewydd am 
y flwyddyn 2013- 14 
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Mae perfformiad mewn perthynas â gwasanaethau plant yn parhau i fod yn 
gymysg, gyda thystiolaeth o rai canlyniadau da mewn llawer maes.  Fodd bynnag, 
mae gweithredu strategaeth ar gyfer y gweithlu wedi’i hanelu at wella recriwtio a 
chadw staff wedi profi’n rhannol lwyddiannus yn unig hyd yma.  Cafodd hyn, 
ynghyd â ffactorau eraill, effaith negyddol ar ganlyniadau mewn perthynas â 
sefydlogrwydd lleoliadau ar gyfer plant sy’n derbyn gofal, amseroldeb cyfarfodydd 
grwpiau craidd a chanlyniadau ar gyfer y rhai sy’n gadael gofal. 
 
Mae Casnewydd yn cynnal amrywiaeth o fforymau wedi’u hanelu at ddod ag 
adborth ar ei berfformiad i’r golwg ac mae’n dadansoddi cwynion yn fanwl.  Mae’n 
ymgynghori’n eang ar gynigion ar gyfer newid neu ar gyfer mentrau newydd – 
mae’r strategaeth gomisiynu ar gyfer gwasanaethau oedolion yn enghraifft 
ddiweddar o hyn.  Yn ogystal, mae proffilio’r boblogaeth ar lefel leol yn cynorthwyo 
i ddarparu gwybodaeth ar gyfer cynlluniau yn y dyfodol. 
  
Mae adroddiad blynyddol y cyfarwyddwr yn fanwl ac wedi’i drefnu’n dda, gyda 
themâu wedi’u clystyru o amgylch negeseuon allweddol.  Mae heriau’r presennol 
a’r dyfodol yn cael eu cydnabod mewn perthynas â phwysau demograffig ac 
ariannol fel ei gilydd, fel y mae rhai o’r goblygiadau a ragwelir yn Neddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 wrth lunio’r dyfodol.  Mae 
angen ychydig o waith ychwanegol i alinio a chanolbwyntio ar strategaethau yn y 
dyfodol er mwyn ystyried hyn yn llawn.  Mae meysydd cymharol o gryfderau a 
gwendidau yn cael eu nodi.  Mae hyn yn cael ei gefnogi gan ddadansoddiad 
manwl o berfformiad gwasanaethau plant ac oedolion mewn atodiadau. 
 
Ymateb i feysydd gwella'r llynedd 

 
Maes ar gyfer gwella a nodwyd y 
llynedd 

Cynnydd yn 2013 - 14 

Ymateb mwy amserol i oedolion a 
atgyfeiriwyd i wasanaethau’r cyngor 
drwy’r rhaglen Eiddilwch Gwent, ynghyd 
â gwelliannau mewn trosglwyddiadau 
gofal o’r ysbyty. 

Mae hyn yn parhau’n broblem, ac mae 
cynnydd yn y dyfodol yn dibynnu’n 
sylweddol ar ganlyniadau llwyddiannus 
o’r newidiadau a gytunwyd yn 
ddiweddar ar gyfer trefniadau rhyddhau 
lleol. 
 
Er y bu gwelliant ymylol yn 2013-14, 
mae perfformiad yn y maes hwn yn 
parhau’n wael, gydag oedi mewn 
trosglwyddiadau gofal o’r ysbyty 
oherwydd rhesymau gofal cymdeithasol 
ar 11.5 o bob 1,000 o’r boblogaeth sy’n 
75 oed neu’n hŷn. 
 

Ystyriaeth bellach o gyfradd ailatgyfeirio 
mewn gwasanaethau plant a sicrwydd 

Mae perfformiad wedi gwella o 39% i 
31.2%.  Fodd bynnag, mae hwn yn fater 
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ynghylch ansawdd gwneud 
penderfyniadau. 

parhaus, wedi’i gysylltu ag ailstrwythuro 
timau ac ailatgyfeirio o ysgolion.  Mae 
swyddi newydd a grëwyd ar gyfer 
Gweithwyr Cymdeithasol Addysg wedi 
cael eu nodi fel rhan o’r ateb ar gyfer 
2014-15. 
 

Gwella adnabod a chefnogi gofalwyr 
ifanc. 

Roedd hwn yn faes o berfformiad 
cymysg, gyda’r ganran o ofalwyr ifanc a 
oedd yn wybyddus i wasanaethau 
cymdeithasol a gafodd eu hasesu, yn 
dirywio o 90.9% yn 2012-13 i 77.4% yn 
2013-14. Roedd y ganran o ofalwyr 
ifanc a oedd yn wybyddus i 
wasanaethau cymdeithasol a 
ddarparwyd gyda gwasanaeth wedi 
gwella’n sylweddol o 54.5% yn 2012-13 
i 77.4% yn 2013-14, gan ddod â 
Chasnewydd yn agos i’r cyfartaledd ar 
gyfer Cymru o 80.1%. 
 

Sicrhau cynnal safonau uchel mewn 
cartrefi gofal oedolion yn yr awdurdod 
lleol ac ymateb yn brydlon pan mae 
diffyg cydymffurfio yn cael ei nodi. 

Bu hyn yn broblem barhaus, gyda’r 
canlyniad i un cartref gael ei nodi fel 
gwasanaeth sy’n achosi pryder o dan 
weithdrefnau gorfodi AGGCC. Roedd 
tuedd i wella tua diwedd y flwyddyn. 
 

Sicrhau coladu data’n fanwl gywir er 
mwyn darparu tystiolaeth ar gyfer 
darparu gwasanaethau i ofalwyr. 

Bu gwelliant sylweddol mewn perthynas 
â’r nifer o ofalwyr oedolion a gafodd 
gynnig asesiad neu adolygiad.  Fodd 
bynnag, mae patrwm parhaus o 
gyfraddau isel iawn o ofalwyr oedolion a 
gafodd asesiad neu adolygiad neu a 
gafodd gynnig asesiad neu adolygiad yn 
eu rhinwedd eu hunain, a’r rhai hynny a 
ddarparwyd gyda gwasanaeth ar ôl 
hynny.  
Mae pennaeth gwasanaethau oedolion 
wedi nodi mai cofnodi gwael a oedd o 
leiaf yn rhannol gyfrifol am hyn, ac 
mae’n rhagweld gwelliant yn 2014-15. 
 

Adolygiadau o gynlluniau gofal oedolion. Mae hyn yn parhau’n her, gyda lefelau 
perfformiad – 65% o’r adolygiadau wedi 
cael eu cynnal ar amser – yn llawer is 
na’r cyfartaledd cenedlaethol. 
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Datblygu dulliau i fesur canlyniadau ar 
gyfer plant anabl. 

Mae’r maes hwn yn ddiweddar wedi 
derbyn sylw mewn adroddiad mewnol ar 
brosiect cefnogi Plant gydag Anghenion 
ychwanegol.  Mae gwaith dilynol mewn 
perthynas â hyn wedi’i gynllunio ar gyfer 
2014-15.  
 

Newidiadau ysgol i blant sy’n derbyn 
gofal  

Mae’r perfformiad yn y maes hwn wedi 
gwella, gyda chyfraddau newid ysgol yn 
awr i lawr yn is na’r cyfartaledd 
cenedlaethol.  Nodwyd cyfraddau 
cymharol uchel o fabwysiadu fel ffactor i 
esbonio hyn. 
 

Cyfarfodydd grwpiau craidd amserol Mae amseroldeb y cyfarfodydd grwpiau 
craidd cychwynnol wedi dirywio 
ymhellach o 75.3% i 65.5% ac mae 
wedi cael ei nodi fel blaenoriaeth 
allweddol ar gyfer 2014-15.  
 

Trosiant ac ysbryd staff mewn 
gwasanaethau plant 

Mae gweithredu strategaeth y gweithlu 
wedi cyfyngu ar yr effaith yn ystod y 
flwyddyn, er bod cyfraddau cadw staff a 
swyddi gwag wedi gwella. Mae’r gyfran 
uchel o weithwyr cymdeithasol newydd 
gymhwyso yn cael ei chydnabod fel her 
barhaus yn ogystal. 
 
Mae arolygon staff mewnol a wnaed 
gan yr awdurdod yn adlewyrchu bod 
ysbryd yn gwella ymysg staff 
gwasanaethau plant. 
 

Sefydlogrwydd mewn perthynas â 
threfniadau cytundebol ar gyfer y 
cyfarwyddwr 

Cadarnhawyd yn ystod y flwyddyn bod y 
penodiad dros dro ar gyfer swydd y 
cyfarwyddwr yn barhaol.   
 

Sicrhau bod unrhyw risgiau sy’n 
gysylltiedig â phenodi pennaeth 
gwasanaethau plant yn cael eu hasesu 
a’u lliniaru’n gywir.  

Ymdriniwyd â hyn gan secondiad i 
swydd pennaeth gwasanaeth o 
Barnardo’s, yn llawn amser am dair 
blynedd. 
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Ymweliadau ac archwiliadau a wnaed yn ystod y flwyddyn 
 

 Archwilio cynlluniau diogelu a gofal ar gyfer plant sy’n derbyn gofal a’r rhai 
sy’n gadael gofal sy’n arddangos ymddygiad bregus neu beryglus, yng 
Nghyngor Dinas Casnewydd, (‘archwiliad plant sy’n derbyn gofal’). 

 Ymweliad safle â Chanolfan Serenna, lle y lleolir tîm plant gydag anableddau. 

 Ymweliad safle â thîm dyletswydd ac asesu plant. 

 Ymweliad safle â thîm 16 neu’n hŷn. 

 Ymweliad safle â fforwm gofalwyr. 

 Arsyllu pwyllgorau Craffu Dysgu, Gofalu a Hamdden.  

 Cyfarfu AGGCC ag uwch swyddogion drwy gyfarfodydd ymgysylltu 
chwarterol er mwyn adolygu perfformiad a chynnydd yn erbyn meysydd a 
nodwyd yng ngwerthusiad perfformiad 2012-13. 

 
Meysydd i’w dilyn gan AGGCC y flwyddyn nesaf 
 

 Effaith integreiddio swyddogaethau diogelu oedolion/plant ar ganlyniadau a 
pherfformiad.   

 Effeithiolrwydd craffu wrth arolygu diogelu a gweithdrefnau eraill. 

 Arolygu yn canolbwyntio’n benodol ar effeithiolrwydd prosesau asesu, 
cynllunio gofal ac adolygu’r cyngor ar gyfer bobl hŷn gydag anghenion 
cymhleth.  

 Cynnydd tuag at ddatblygu gwasanaethau integredig ar gyfer oedolion ifanc 
gydag anableddau dysgu.  

 Bydd AGGCC yn cyfrannu tuag at adolygiad gan SAC i archwilio a yw’r 
cynghorau yn cefnogi pobl hŷn yn effeithiol i fyw’n annibynnol, yn cynnwys 
gweithio’n gydgysylltiedig drwy iechyd a gofal cymdeithasol. 

 

 
Perfformiad 
 
Llunio gwasanaethau 
 
Oedolion 
 

Mae ‘Strategaeth Comisiynu Gwasanaethau Oedolion ar gyfer 2014-2017’ wedi 
cael ei chwblhau, yn dilyn cyfnod o ymgynghori eang.  Mae hon yn ceisio alinio â’r 
blaenoriaethau a nodwyd yn strategaeth gymunedol y cyngor ar gyfer 2010-2020.  
Mae ffocws parhaus ar integreiddio iechyd a gofal cymdeithasol, a’r ddarpariaeth o 
amrediad eang o wasanaethau wedi’u hanelu at atal ac ymyrryd yn gynnar.  Bydd 
effeithiolrwydd gweithredu’r strategaeth hon yn cael ei fonitro yn ystod yr ychydig 
flynyddoedd nesaf. 
 
Sefydlwyd prosiect Eiddilwch Gwent (EG) fel rhan o fenter ehangach ‘buddsoddi i 
arbed’, gydag integreiddio iechyd a gofal cymdeithasol yn ei graidd.  Mae’n anelu 
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at gefnogi pobl i gael eu rhyddhau o’r ysbyty yn gynharach ac atal derbyniadau i’r 
ysbyty.  Mae’r cyngor wedi parhau i brofi heriau sylweddol mewn perthynas â 
phrosiect EG ac mae’n adrodd ei fod eto i gyflawni’r canlyniadau a ragwelwyd yn 
foddhaol, un ai mewn perthynas â’r canlyniadau i bobl, neu arbedion ariannol.  
Mae’r gyfradd o drosglwyddiadau gofal gohiriedig am resymau gofal cymdeithasol 
(OWDG) yn parhau i fod yn fater difrifol, ac mae gan y cyngor yr ail gyfradd uchaf o 
ohiriadau yng Nghymru.  Mae gwerthusiad allanol o brosiect EG wedi cael ei 
gwblhau’n ddiweddar, gyda’r adroddiad terfynol i’w ddisgwyl ym mis Medi 2014.  
 
Nid oedd y cynlluniau cychwynnol i sefydlu swyddi rheoli iechyd a gofal 
cymdeithasol ar y cyd gyda’r bwrdd iechyd mor llwyddiannus ag a ragwelwyd ac 
felly ni fydd y dull hwn yn cael ei symud ymlaen.  Yn hytrach, bydd y cyngor yn 
ceisio integreiddio cyflawni gwasanaethau â chyd-lywodraethu - yn hytrach na 
swyddi ar y cyd - drwy ardal ehangach yng Ngwent.   
 
Mae’r cyngor yn parhau i ail-lunio rhai gwasanaethau dydd a phreswyl mewnol i 
oedolion, yn unol â chynigion y mae wedi ymgynghori arnyn nhw o’r blaen. Mae 
cau canolfan ddydd fawr ar gyfer oedolion hŷn wedi cael ei gyplysu ag ehangu 
cynlluniau gofal ychwanegol drwy’r ddinas.  Mae cael mynediad at wasanaethau 
cefnogi ar gyfer pobl hŷn, heb yr angen i gysylltu’n uniongyrchol â’r gwasanaethau 
cymdeithasol, yn duedd gynyddol, wedi’i chefnogi gan fentrau yn cynnwys y 
prosiect eiddilwch a gofal ychwanegol. 
 
Mae prosiect sy’n canolbwyntio ar helpu pobl gydag anableddau dysgu i symud o 
leoliadau preswyl i leoliadau byw wedi’u cefnogi’n llai dwys wedi arwain at gynnydd 
yn y niferoedd o bobl sy’n derbyn pecynnau cefnogi cymunedol.  Fodd bynnag, 
mae gan Gasnewydd gyfran fwy o oedolion gydag anableddau dysgu sy’n derbyn 
lleoliad preswyl na chyfartaledd cenedlaethol Cymru.  Mae angen am agwedd mwy 
integredig, drwy’r hon y bydd asiantaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn darparu 
amrediad o wasanaethau wedi’u hanelu at hyrwyddo annibyniaeth i oedolion ifanc 
gydag anabledd dysgu. 
 
Mae niferoedd yr oedolion gydag anghenion cefnogi iechyd meddwl yng 
Nghasnewydd sy’n derbyn cefnogaeth breswyl a chymunedol wedi parhau i leihau.  
Mae gweithredu pwynt mynediad sengl ar gyfer atgyfeiriadau, asesu ac ymyrraeth 
yn helpu i ddarparu gwasanaeth symlach, yn seiliedig ar fodel adfer. 
 
 
Plant 
 
Mae gwasanaethau i blant yng Nghasnewydd yn parhau i fod yn seiliedig ar 
agwedd ymyrraeth gynnar, wedi’u hanelu at leihau’r angen am wasanaethau 
statudol, a gwella canlyniadau i blant a theuluoedd.  Mae llawer o wasanaethau i 
blant yn parhau i gael eu cyflawni drwy’i berthynas â phartner a ffefrir gyda 
Barnardo’s (Cymru).  Mae ymyrraeth gynnar a gwasanaethau ataliol yn cael eu 
cyllido’n rhannol drwy Deuluoedd yn Gyntaf, ac maen nhw’n cael eu rheoli’n 
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uniongyrchol gan Barnardo’s o dan fframwaith Gwasanaethau Integredig Cymorth i 
Deuluoedd (GICD). 
 
Sefydlwyd tîm Cefnogi Paru a Lleoli (CPALl) newydd yn ystod y flwyddyn.  Mae’r 
tîm hwn yn anelu at ddarparu agwedd mwy cyson, therapiwtig i gyflawni gofal 
unigoledig, ac er mwyn sicrhau gofal maeth o ansawdd uchel i blant gydag 
anghenion mwy cymhleth.  Nid yw’n rhy gynnar i werthuso effaith y gwasanaeth 
hwn yn llawn.  Fodd bynnag, darganfu arolygiad plant sy’n derbyn gofal bod yr 
arwyddion cynnar yn addawol.   
 
Mae trawsnewidiad y tîm Ôl-ofal i wasanaeth 16+ wedi arwain at ychydig o darfu, y 
newid hwn yn cael ei gymell gan yr angen i ail-ganolbwyntio ar amrediad ehangach 
o gefnogaeth, yn hytrach na hyrwyddo annibyniaeth a oedd yn cael ei 
flaenoriaethu cyn hyn.  Mae hyn, yn ei dro, wedi cael effaith negyddol ar rai 
canlyniadau i blant sy’n gadael gofal, fel sy’n cael ei adlewyrchu yn y 
dangosyddion perfformiad cysylltiedig. 
 
Meysydd lle bu cynnydd 
 

 Pwynt mynediad sengl ar gyfer atgyfeiriadau, asesiadau ac ymyriadau ar 
gyfer pobl sydd angen cefnogaeth oherwydd eu hanghenion cefnogaeth 
iechyd meddwl, ac yn arwain at wasanaeth symlach. 

 Gostyngiad yn y niferoedd o blant mewn achosion gofal, yn dilyn gweithredu 
Adolygiad Cyfiawnder Teuluol.  

 Hyrwyddo mynediad uniongyrchol at gynlluniau fel gofal Ychwanegol, heb 
ymglymiad y gwasanaethau cymdeithasol. 

 Ail-lunio gwasanaethau gofal dydd a gwasanaethau preswyl i oedolion – yn 
parhau. 

 
 

 
Meysydd ar gyfer gwella 
 

 Sicrhau bod y newidiadau a gytunwyd yn ddiweddar i brosiect Eiddilwch 
Gwent wedi arwain at ganlyniadau cadarnhaol ar gyfer pobl sy’n defnyddio’r 
gwasanaeth hwn. 

 Sicrhau bod mentrau fel CPALl wedi’u cyfuno â newidiadau eraill yn y 
gweithlu, yn arwain at ganlyniadau gwell ar gyfer plant sy’n derbyn gofal, fel 
sefydlogrwydd lleoliadau a llai o ailatgyfeiriadau. 

 Edrych ar fodelau amgen ar gyfer gofal dementia, mewn perthynas ag 
asiantaethau partner.   
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Cael cymorth 
 
Oedolion 
 
Roedd prosiect Eiddilwch Gwent - wedi’i anelu at ail-alluogi a lleihau 
trosglwyddiadau gohiriedig o’r ysbyty - yn parhau i gyflwyno heriau sylweddol i’r 
cyngor yn 2013-14, gyda chanlyniadau gwael yn gyffredinol i bobl a oedd y 
defnyddio’r gwasanaeth hwn.  Fel rhan o newidiadau a wnaed o dan y fenter 
Eiddilwch Gwent ehangach, mae’r Tîm Adnoddau Cymunedol (TAC) yn y broses o 
ailystyried y model gwasanaeth, er mwyn ail-ganolbwyntio ar adsefydlu tymor byr 
ar gyfer y rhai hynny sy’n dod allan o’r ysbyty.  Mae’r cyngor yn adrodd y bydd hyn 
yn cynnwys y recriwtio i swyddi ‘cysylltydd cymunedol’ newydd, a fydd yn cymryd 
rhan mewn asesu a chyfarfod ag anghenion y gofalwyr yn ogystal.  Mynegodd 
defnyddwyr presennol gwasanaethau TAC y cyngor eu boddhad cyffredinol gyda’r 
gwasanaethau y maen nhw’n eu derbyn mewn cyfarfodydd gyda AGGCC.  Yn 
ogystal, mae arolygon y cyngor yn dynodi lefelau uchel o foddhad gyda’r 
gwasanaethau Teleofal. 
 
Bydd anghenion oedolion sydd angen gofal tymor hirach yn cael eu cwrdd fwyfwy 
gan ofal yn y cartref a gwasanaethau cysylltiedig.  Deellir bod y trothwyon 
presennol mewn perthynas â sut y bydd yr anghenion hyn yn cael eu cwrdd yn 
cael eu haildrafod fel rhan o newidiadau ehangach i’r prosiect eiddilwch.  Ym mis 
Medi 2013, adolygwyd y trefniadau ar gyfer rhyddhau yn yr ysbyty cyffredinol 
rhanbarthol lleol, gyda chanolfan gofal cymdeithasol yn cael ei lleoli yn ei ganol.  
Mae’r niferoedd uchel cyson o drosglwyddiadau gofal gohiriedig o’r ysbyty yn 
parhau yn faes pryder sylweddol.  Bu ehangu diweddar yn argaeledd lleol o welyau 
Henoed Eiddil eu Meddwl (HEM) a gwelyau nyrsio mewn cartrefi gofal, a all helpu i 
leddfu peth o’r pwysau presennol. 
  
Mae dangosyddion perfformiad yn adlewyrchu gwelliant ymylol dros y flwyddyn 
ddiwethaf wrth gwblhau adolygiadau cynlluniau gofal i bobl hŷn mewn amserlenni 
priodol.  Fodd bynnag, mae perfformiad y cyngor yn parhau yn sylweddol is na 
chyfartaledd Cymru.  Yn ystod archwiliadau cartrefi gofal y cyngor, nododd 
AGGCC faterion mewn perthynas â rheoli, cynllunio ac adolygu gofal ar gyfer pobl 
hŷn gydag anghenion iechyd meddwl ychwanegol.  Yn ogystal, mae methiant 
hirdymor i fuddsoddi mewn cartrefi wedi’u rheoli gan yr awdurdod lleol wedi arwain 
at amgylcheddau ffisegol gwael.  Daeth AGGCC i’r casgliad bod diffyg trefniadau 
rheoli cryf i sicrhau arolygu’r gwasanaethau hyn yn effeithiol wedi dwysáu’r 
diffygion hyn.  Yn fwy diweddar, mae ychydig o arwyddion bod y newidiadau a 
gafodd eu gweithredu gan y cyngor yn dechrau cael effaith gadarnhaol ar y 
canlyniadau i bobl.  Er hynny, mae amrediad a natur y pryderon hyn yn ddigonol i 
AGGCC gynllunio arolygiad penodol o gynllunio, asesu ac adolygu gofal ar gyfer 
pobl hŷn gydag anghenion mwy cymhleth o fewn y cyngor yn 2014-15.  
 
Mae darpariaeth gymharol isel o asesiadau a chefnogaeth ar gyfer gofalwyr yng 
Nghasnewydd yn cael ei chydnabod gan y cyngor fel angen parhaus sydd heb ei 
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gwrdd, a bydd effeithiolrwydd ymateb y cyngor i’r angen hwn yn cael ei fonitro yn 
ystod y flwyddyn sy’n dod. 
 
 
Plant 
 

Mae’r cyngor yn rhedeg canolfan wybodaeth brysur yng nghanol y ddinas, wedi’i 
chynllunio fel pwynt mynediad un stop ar gyfer amrediad eang o’i weithgareddau.  
Mae adborth gan ddefnyddwyr gwasanaethau cymdeithasol a staff fel ei gilydd yn 
cyfeirio at rai materion heb eu datrys sy’n gysylltiedig â chyfrinachedd a 
chyfosodiad pobl sy’n mynychu cyfarfodydd o natur sensitif mewn ardaloedd sy’n 
hygyrch gan eraill.  Nodwyd y mater hwn gan yr AGGCC cyn hyn.  Mae pennaeth 
gwasanaethau plant yn adrodd gwelliant mewn rhai agweddau o arolygu a rheoli’r 
pwynt mynediad hwn, ond mae’n cydnabod bod rhai materion yn parhau heb eu 
datrys. 
 
Mae nifer y plant ar y gofrestr amddiffyn plant wedi codi dros y tair blynedd 
ddiwethaf o 110 i 192.  Gellir priodoli’r cynnydd sylweddol hwn i raddau helaeth i 
gynnydd mewn atgyfeiriadau gan y tîm plant anabl.  Mae pennaeth y gwasanaeth 
yn dod i’r casgliad bod hyn o bosibl oherwydd tuedd i ddefnyddio’r ‘llwybr carlam’ 
drwy’r broses amddiffyn plant, yn hytrach na nodi’r potensial ar gyfer atgyfeirio i’r 
gwasanaethau cefnogi plant fel dewis priodol.  Mae hyn eto i’w gadarnhau. 
 
Yn gyffredinol, syrthiodd niferoedd y plant a oedd yn cael eu cefnogi gan y tîm 
plant anabl yn 2013-14, a oedd yn ogystal y flwyddyn lawn gyntaf o weithredu ar 
gyfer y gwasanaeth ‘plant gydag anghenion ychwanegol’. 
 
Profodd y Tîm Dyletswydd ac Asesu plant ostyngiad bychan yn y nifer o 
gysylltiadau, a gostyngiad sylweddol yn y nifer o atgyfeiriadau'r llynedd, yn unol â 
thueddiadau cenedlaethol.  Bu cynnydd yn y cysylltiadau a’r atgyfeiriadau yn 
gyffredinol a oedd yn cynnwys yr heddlu, cyfran sylweddol ohonyn nhw’n 
gysylltiedig â cham-drin domestig. 
   
Mae ffigurau perfformiad mewn perthynas ag amseroldeb gwneud penderfyniadau 
ynghylch atgyfeiriadau, a chwblhau asesiadau cychwynnol, yn cadarnhau bod 
Casnewydd yn parhau i wneud yn dda yn y meysydd hyn.  Yn ychwanegol, mae 
canran yr atgyfeiriadau nad oedd yn mynd ymlaen i’w dyrannu ar gyfer asesiad 
cychwynnol wedi lleihau o 55.9% i 36.1%, er bod hyn yn parhau’n sylweddol uwch 
na’r cyfartaledd ar gyfer Cymru.  Tra bod y gyfradd ailatgyfeirio wedi lleihau’n 
sylweddol dros y tair blynedd ddiwethaf, mae hefyd yn parhau’n llawer uwch na’r 
cyfartaledd ar gyfer Cymru ar 31.2%.  Mae’r cyngor yn cydnabod yr angen i 
ymateb i hyn, ac mae’n rhagweld y bydd recriwtio gweithwyr cymdeithasol addysg 
yn cael effaith gadarnhaol dros y flwyddyn nesaf. 
 
Mae amseroldeb y grwpiau craidd cychwynnol wedi dirywio, gyda’r perfformiad yn 
gostwng o 75.3% i 65.5% yn 2013-14.  Mae hyn yn sylweddol is na’r cyfartaledd 
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cenedlaethol o 90%. Cafodd hyn ei briodoli i gyfuniad o ôl-groniad o achosion, a 
diffyg trawsnewidiad effeithiol rhwng y camau cynhadledd a grwpiau craidd, a fydd 
angen ffocws a monitro effeithiol gan reolwyr er mwyn sicrhau bod y staffio ac 
adnoddau eraill sydd ar gael yn cael eu halinio yn y modd gorau. 
 
Meysydd lle bu cynnydd 

 

 Bu gwelliant yn y ganran o atgyfeiriadau amddiffyn oedolion lle mae lefelau 
risg yn cael eu rheoli.  

 
Meysydd ar gyfer gwella 

 

 Dylai’r cyngor ddeall y rhesymau y tu ôl i dderbyniad gwael cefnogaeth i 
ofalwyr, a chymryd camau gweithredu effeithiol wrth ymateb. 

 Dylai’r cyngor sicrhau bod adolygiadau cynlluniau gofal ar gyfer defnyddwyr 
gwasanaethau i oedolion yn cael eu cwblhau yn unol ag anghenion statudol. 

 
 
 Y gwasanaethau a ddarperir 

 
Oedolion 

 
Mae’r gyfradd o bobl hŷn sydd wedi’u cefnogi yn y gymuned wedi gostwng yn 
ystod y chwe blynedd ddiwethaf.  Yn ystod yr un cyfnod, mae’r gyfradd o bobl hŷn 
sydd wedi’u cefnogi mewn gofal preswyl wedi gostwng yn raddol yn ogystal.  Fodd 
bynnag, o fewn y tueddiadau cyffredinol hyn, mae’r cyngor yn parhau i gyllido 
canran cymharol uchel o ffioedd uwch ar gyfer rhai gwelyau nyrsio.  
 
Parhaodd ddarpariaeth fewnol y cyngor ar gyfer pobl hŷn brofi anawsterau 
sylweddol, yn arwain at AGGCC gyhoeddi nifer o rybuddion ynghylch diffyg 
cydymffurfio mewn perthynas ag asesu anghenion, asesu risg a rheoli gofal.  
Roedd dangosyddion perfformiad mewn perthynas â chwblhau adolygiadau gofal 
oedolion yn dangos gwellhad bychan dros y flwyddyn, ond maen nhw’n parhau i 
fod ar lefelau sy’n achosi pryder ac yn llawer is na’r cyfartaledd cenedlaethol.  Mae 
ymweliadau gan AGGCC i gartrefi gofal yng Nghasnewydd yn ystod y flwyddyn 
wedi cadarnhau bod materion cysylltiedig ag ansawdd cynlluniau gofal a 
phrosesau cysylltiedig yn cael eu cysylltu â chanlyniadau gwael i bobl.  Roedd hyn 
yn codi cwestiynau ehangach ynghylch ansawdd ac amseroldeb y prosesau 
asesu, cynllunio gofal ac adolygu ar gyfer pobl hŷn gydag anghenion mwy 
cymhleth yng Nghasnewydd gan ysgogi AGGCC i nodi hyn fel maes i 
ganolbwyntio arno ar gyfer y flwyddyn nesaf. 
 
Dangosodd arolygon prosiectau gofal cartref, gofal integredig a byw’n annibynnol 
sy’n cael eu gweithredu gan y cyngor bod canlyniadau i bobl sy’n defnyddio’r 
gwasanaethau hyn yn gadarnhaol.  Roedd y gwasanaeth tai â chefnogaeth wedi 
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datblygu strategaethau yn llwyddiannus yn galluogi pobl gyda chyfathrebu 
cyfyngedig i reoli newid yn eu bywydau yn fwy effeithiol. 
 
Mae gofalwyr yng Nghasnewydd yn parhau i fod yn gadarnhaol ynghylch y prosiect 
‘Cysylltu Bywydau’, tra’n gwerthfawrogi parhau i redeg New Willows fel darpariaeth 
seibiant ar gyfer yr oedolion hynny gydag anableddau dysgu ac anghenion mwy 
cymhleth.  Mae’r awdurdod yn parhau i adolygu ei ddarpariaeth yn y maes hwn, ac 
yn ymgynghori â’r rhai hynny sy’n cael eu heffeithio gan newidiadau a ragwelwyd.   
 

Mae cyfraddau cymharol uchel o ddarpariaeth gofal preswyl i oedolion gydag 
anableddau dysgu yn parhau yng Nghasnewydd.  Mae hyn yn tynnu sylw at yr 
angen am ddulliau arloesol ac integredig er mwyn comisiynu a chyflawni datblygu 
gwasanaethau ar gyfer pobl gydag anableddau dysgu. 
 
 
Plant 
 

Mae sefydlogrwydd lleoliadau ar gyfer plant sy’n derbyn gofal yn parhau i achosi 
pryder, gyda data perfformiad ar gyfer Casnewydd yn dynodi bod nifer y plant sy’n 
derbyn gofal sy’n profi tri neu fwy o leoliadau yn ystod y flwyddyn (10.9%) yn 
sylweddol uwch na chyfartaledd Cymru o 8.3%.  Mae hyn yn cynrychioli cynnydd 
pryderus dros ffigur y llynedd o 6.8%, ac mae’n awgrymu bod effaith cadarnhaol 
mentrau newydd fel y tîm Paru a Lleoli (PaLl) eto i’w gwireddu. 
 
Yn ogystal, mae dangosyddion perfformiad mewn perthynas ag ôl-ofal i blant sy’n 
derbyn gofal yn dangos dirywiad.  Mae’n bryder bod y cyfnod pum mlynedd o gyllid 
grant y Loteri Genedlaethol ar gyfer cefnogaeth arbenigol ‘sgiliau byw’ a 
ddarparwyd cyn hyn gan Gweithredu dros Blant (GdB) wedi dod i ben ym mis 
Mawrth 2014.  Mae pennaeth y gwasanaeth wedi cadarnhau bod y cyngor mewn 
trafodaeth gyda GdB i sicrhau bod gwasanaeth cefnogi yn cael ei ddatblygu yn ei 
le, sy’n cydweddu gyda darpariaeth fewnol PaLl.   Mae’n bwysig sicrhau nad yw’r 
trawsnewidiad rhwng y ddau wasanaeth hyn yn amharu ar ganlyniadau cadarnhaol 
i blant a phobl ifanc. 
 
Nododd adroddiad y llynedd lefel gymharol uchel o newidiadau ysgol ymysg 
poblogaeth plant sy’n derbyn gofal gan y cyngor.  Mae’r ffigur o 10.4% o blant yn 
profi un neu fwy o newidiadau ysgol (nid yn gysylltiedig â threfniadau 
trawsnewidiol) ar gyfer 2013-14 yn cymharu’n ffafriol â 15.5% ar gyfer 2012-13.  
Mae perfformiad eleni yn well na’r cyfartaledd cenedlaethol.  Mae craffu agosach 
gan bennaeth y gwasanaeth wedi nodi bod niferoedd cymharol uchel o 
fabwysiadau drwy’r flwyddyn yn gyfrifol am lawer o’r duedd hon.  
 
Dangosodd cynllunio llwybr i gynorthwyo yn y cyfnod hyd at y trawsnewidiad i blant 
sy’n derbyn gofal ostyngiad sylweddol drwy’r flwyddyn, er bod ffigurau mwy 
diweddar yn awgrymu bod hyn unwaith eto yn duedd ar i fyny.  Yn yr un modd, 
roedd asesiadau a wnaed mewn perthynas ag anghenion gofalwyr ifanc yn 



   

12 

sylweddol is na’r llynedd.  Nodwyd diffyg gweithdrefnau cofnodi cadarn gan yr 
awdurdod fel ffactor posibl i egluro’r tueddiadau hyn. 
 
Ar y cyd gyda’r llynedd, mae cyfraddau ailatgyfeirio yn parhau i fod yn gymharol 
uchel; mae dadansoddiad mewnol yn awgrymu bod ailatgyfeiriadau o leoliadau 
ysgol o leiaf yn rhannol gyfrifol am hyn.  Bwriedir y bydd cyflwyno gweithwyr 
cymdeithasol addysg arfaethedig yn ymdrin â’r mater hwn.  Er bod y fenter hon yn 
y cyfnod datblygu cynnar, adroddir bod ysgolion wedi ymateb yn gadarnhaol i’r 
cynllun.  
 
Bu gostyngiad sylweddol yn y gyfran o blant sy’n derbyn gofal a dderbyniodd 
gynghorydd personol o 98% yn 2012-13 i 59.6% ar gyfer 2013-14, ffigur llawer is 
na’r cyfartaledd cenedlaethol o 85.6%. Yn ogystal, mae data perfformiad yn tynnu 
sylw at bryderon sy’n ymwneud â chwblhau asesiadau craidd sydd eu hangen 
mewn modd amserol; cododd y nifer a oedd angen mwy na 35 diwrnod i’w 
cwblhau yn sylweddol i 83.4%, o’i gymharu â 60.6% y llynedd a chyfartaledd 
Cymru o  57.6% ar gyfer 2013-14. Mewn rhai achosion, nodwyd cofnodi materion a 
diffyg trosglwyddo effeithiol rhwng timau fel ffactorau posibl i esbonio am 
berfformiad cymharol wael. 
 
Mae perfformiad y cyngor mewn perthynas â chwblhau asesiadau cychwynnol o 
fewn saith diwrnod gwaith, a chanran o adolygiadau amddiffyn plant a gofal plant a 
wnaed o fewn yr amserlenni statudol yn parhau i fod yn dda, gyda ffigurau yn agos 
at, ac mewn rhai achosion, yn well na’r cyfartaleddau cenedlaethol.  Mae hyn yn 
cadarnhau bod yr awdurdod yn ymgymryd ag elfennau allweddol o weithgaredd 
statudol sy’n cael eu defnyddio i ddarparu gwybodaeth am wneud penderfyniadau i 
blant bregus o fewn amserlenni disgwyliedig.  Fodd bynnag, mae pryder yn 
gysylltiedig â chanran o gyfarfodydd grwpiau craidd a gynhaliwyd o fewn 10 
diwrnod gwaith o’r gynhadledd gychwynnol ar amddiffyn plant.  Bu gostyngiad o 
75.3% yn 2012-13 i 65.5% yn 2013-14, ac mae’n sylweddol is na’r cyfartaledd 
cenedlaethol o 90%. 
 
Meysydd lle bu cynnydd 
 

 Mae Gwasanaeth Paru a Lleoli newydd wedi cael ei sefydlu, er bod effaith 
hyn mewn perthynas â sefydlogrwydd lleoliadau eto i’w deimlo. 

 Cyhoeddwyd strategaeth gomisiynu ar gyfer gwasanaethau oedolion, yn dilyn 
ymgynghoriad eang. 

 
Meysydd ar gyfer gwella 

 
Dylai’r cyngor: 
 

 sicrhau bod agweddau allweddol o’i wasanaethau i blant sy’n derbyn gofal yn 
cael eu gwella, yn cynnwys amseroldeb cyfarfodydd grwpiau craidd 
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cychwynnol, cynllunio llwybrau, dyrannu cynghorwyr personol a’r lefel o 
ailatgyfeiriadau, ynghyd ag asesiadau i ofalwyr ifanc; 

 cymryd camau gweithredu effeithiol i leihau trosglwyddiadau gofal gohiriedig 
(TGG); a 

 sicrhau cwblhau asesu a chynlluniau gofal ar gyfer oedolion hŷn yn amserol 
ac effeithiol, er mwyn darparu gwybodaeth ar gyfer cyflawni’r gofal sydd ei 
angen i gwrdd ag anghenion unigol cymhleth. 

 
 
Yr effaith ar fywydau pobl 

 
Mae rhannu gwybodaeth rhwng gwasanaethau cymdeithasol a’r heddlu wedi’i 
ddatblygu’n dda mewn perthynas â diogelu, a gwnaed gwaith sylweddol fel rhan o 
Fwrdd Diogelu Plant De-ddwyrain Cymru (BDPDC) rhanbarthol a Bwrdd Diogelu 
Oedolion Gwent Gyfan (BDOGG).  Mae’r agwedd ranbarthol tuag at gydlynu 
trefniadau diogelu wedi arwain at ddatblygu prosiectau penodol, yn cychwyn gyda 
ffocws ar faterion yn cynnwys cam-fanteisio’n rhywiol ar blant, camddefnyddio 
sylweddau a thrais domestig. 
 
Mae arolygon defnyddwyr gwasanaethau mewnol yn parhau i ddangos lefelau 
uchel o foddhad yn gyffredinol mewn llawer o feysydd, e.e. roedd 90% o 
ddefnyddwyr gwasanaethau teleofal yn fodlon gyda’r gwasanaeth yr oedden nhw’n 
ei dderbyn.  Dangosodd lefelau tebyg o ymatebwyr eu bod yn fodlon gyda’r 
gwasanaeth yr oedden nhw wedi’i dderbyn gan y tîm dyletswydd ac asesu plant. 
 
 
Oedolion 
 
Mae adroddiad y cyfarwyddwr yn cydnabod bod perfformiad mewn rhai agweddau 
o wasanaethau oedolion wedi dirywio’n sylweddol yn ystod y flwyddyn.  Mae’n 
esbonio bod arbedion yn y gyllideb a gafodd eu gwneud yn y flwyddyn 2012/13 yn 
ystod cyfnod o heriau sylweddol yn y gyllideb, wedi arwain at brinder adnoddau 
mewn rhai swyddi allweddol mewn Gofal Preswyl Oedolion a ddarparwyd gan y 
cyngor.  O ganlyniad, dirywiodd y perfformiad a bu buddsoddiad sylweddol yn 
ystod y flwyddyn sydd wedi arwain at orwario sylweddol. 
 
Nid yw’n ymddangos bod newidiadau sylweddol yn y tîm diogelu oedolion yn ystod 
y flwyddyn wedi effeithio’n niweidiol ar y canlyniadau ar gyfer oedolion bregus, 
gyda dangosyddion perfformiad yn cadarnhau bod lefelau gwell o reoli risg i’r rhai 
hynny sydd angen eu hamddiffyn.  Mae’r ganran o atgyfeiriadau amddiffyn 
oedolion a gwblhawyd lle mae’r risg wedi cael ei reoli ar lefel uwch o lawer na’r rhai 
hynny gan awdurdodau lleol cymaradwy a’r cyfartaledd cenedlaethol fel ei gilydd.  
Bydd effaith penodiad arfaethedig rheolwr diogelu ar y cyd er mwyn arolygu 
amddiffyn oedolion a phlant bregus fel ei gilydd yn cael ei fonitro gyda diddordeb 
gan AGGCC.  
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Mae’r mater parhaus o oedi wrth drosglwyddo eu gofal o’r ysbyty yn anochel yn 
cael effaith negyddol sylweddol ar fywydau pobl.  Mae oedi o’r fath yn dangos nad 
yw pobl efallai yn derbyn y gefnogaeth fwyaf priodol mewn modd amserol a gallai 
gael effaith negyddol ar eu hadferiad neu’u hailalluogi ar ôl hynny. 
 
 
Plant 
 
Er nad yw ond wedi bod yn gweithredu am amser cymharol fyr, mae’r gwasanaeth 
plant coll, sy’n gweithredu drwy’r pum awdurdod yng Ngwent, wedi dangos 
potensial sylweddol i wella’r canlyniadau ar gyfer pobl ifanc bregus sy’n derbyn 
gofal. Deellir bod Llywodraeth Cymru am dendro ar gyfer gwerthusiad allanol o’r 
fenter hon cyn bo hir. 
 
Yn ystod yr arolygiad plant sy’n derbyn gofal, nododd AGGCC effeithiolrwydd 
cyffredinol y swyddogaeth rianta gorfforaethol yn y cyngor, ond yn ogystal tynnodd 
sylw at yr angen ar gyfer gwella mewn rhai meysydd.  Roedd y rhain yn cynnwys 
dadansoddiad mwy cyson o wybodaeth fanwl a fyddai’n cynorthwyo dyfarniadau a 
phenderfyniadau a wnaed gan y cyngor mewn perthynas â risg a bregusrwydd.  Ar 
hyn o bryd, mae’r ffactorau hyn yn cael eu hystyried yn rhy aml ar wahân, yn 
hytrach nag fel elfen integredig o’r broses cynllunio gofal ac asesu. 
 
Nodwyd datblygu dulliau mesur canlyniadau ar gyfer plant gydag anableddau fel 
maes ar gyfer ei wella yng ngwerthusiad perfformiad blynyddol y llynedd.  Mae’r 
cyngor yn adrodd bod gwaith yn y maes hwn yn cael ei wneud fel rhan o’i raglen 
ehangach ar gyfer newid, ac yn canolbwyntio ar wasanaethau yn y gymuned.  
 
Mae’r cyngor yn cydnabod bod canlyniadau ar gyfer pobl ifanc sydd wedi gadael 
gofal yn wael mewn rhai ffyrdd, ac mae wedi cymryd camau gweithredu sydd 
wedi’u hanelu at ymdrin â hyn.  O’i gymharu â’r canlyniadau hyn, bu gwelliant 
sylweddol o’r llynedd yn y canlyniadau cymwysterau ar gyfartaledd ar gyfer plant 
sy’n derbyn gofal, er cydnabyddir effaith carfanau cymharol fychain sy’n ymwneud 
â’r amrywiadau hyn.  Mae presenoldeb ysgol y plant sy’n derbyn gofal yng 
Nghasnewydd ar lefel gynradd ac uwchradd fel ei gilydd yn parhau i fod yn dda, ac 
mae’r nifer gyda chynllun addysg personol (CAP) o fewn yr amserlenni 
disgwyliedig wedi codi yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. 
 
Mae cynllun hyfforddi – My Pad – wedi’i anelu at gyflwyno pobl ifanc i heriau a 
disgwyliadau byw’n annibynnol wedi cael derbyniad da hyd yma, ac mae’n cael ei 
gyflwyno i grŵp mwy o bobl ifanc.   
 
Meysydd lle bu cynnydd 

 

 Ymestyn My Pad – cynllun hyfforddi unigolion ifanc mewn cydweithrediad â 
chymdeithas dai.  
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Meysydd ar gyfer gwella: 
 

 Gwella canlyniadau i blant sy’n gadael gofal, yn dilyn ail-lunio timau Ôl-ofal / 
16 +.  

 Sicrhau cynnal / gwella canlyniadau ar gyfer defnyddwyr yn ystod ail-lunio 
gwasanaethau oedolion sy’n parhau.  

 Gwerthusiad penodol o waith y tîm plant anabl. 

 
 

Gallu 
 
Cyflawni Gwasanaethau Cymdeithasol 
 

Mae’r cyfarwyddwr yn adrodd bod angen buddsoddiad ychwanegol o £7m ar gyfer 
gwasanaethau cymdeithasol yn ystod y flwyddyn.  Mae gostyngiad mewn termau 
real yn y gyllideb ar gyfer 2014-15.  Fodd bynnag, mae’r cyfarwyddwr yn hyderus y 
bydd y cyngor yn gallu ymateb i bwysau ariannol a demograffig cynyddol.  Mae 
hyn oherwydd cyflwyno rheolaeth gyllidebol dynnach drwy’r System Rheoli 
Cyllideb (SRhC) newydd sydd wedi’i chynllunio i wella cynllunio ac arolygu 
cyllidebol, gyda phob tîm yn cael mynediad at ddangosfwrdd yn dangos 
perfformiad yn erbyn targedau.  Yn ogystal, mae rheolaeth ariannol well mewn 
perthynas â meysydd o gydweithio a rhannu cyllidebau yn cael eu nodi gan y 
cyfarwyddwr â’r potensial ar gyfer arbedion effeithlonrwydd pellach, wedi cyflawni 
rhai arbedion gwirioneddol eisoes, er enghraifft, mewn perthynas â’r gyllideb 
drafnidiaeth gofal dydd i oedolion. 
 
Mae amcanestyniadau’r cyngor yn dangos gofyn cynyddol am ei wasanaethau, 
gyda phwyslais arbennig ar ofal dementia, ac mae’n anelu i ymateb i’r rhain drwy 
barhau i ddatblygu ei wasanaethau ail-alluogi a’i wasanaethau yn y gymuned. 
 
Codwyd y mater o gost gymharol uchel rhai lleoliadau gofal nyrsio fel pryder y 
llynedd. Yn ddiweddar, mae sefydlu trefniadau monitro mwy cadarn ar gyfer 
darparwyr gofal nyrsio a phreswyl dros gyfnod o dair i bum mlynedd ar y cyd gyda 
thîm comisiynu Torfaen, wedi anelu at ddarparu monitro ac arolygu mwy effeithiol.  
Bydd effaith hyn yn cael ei fonitro gyda diddordeb. 
 
Mae’r Gwasanaethau Integredig Cymorth i Deuluoedd (GICD) yn parhau i gael 
sylw cryf wrth gyflawni gwasanaethau plant.  Mae hyn wedi tyfu’n sylweddol dros y 
ddeuddeng mis diwethaf, gyda niferoedd mawr o staff yn cael eu cyflogi un ai’n 
uniongyrchol gan y cyngor neu gan Barnardo’s fel y darparwr a ffefrir ganddo.  
Mae’r twf hwn wedi cael ei ysgogi gan gynnydd sylweddol yn y nifer o blant / 
teuluoedd a gafodd eu hatgyfeirio, yn arbennig felly i’w wasanaeth atal (Tîm o 
amgylch y Teulu), un o lawer o fentrau sy’n gweithredu o dan Teuluoedd yn 
Gyntaf.  Mae adroddiad mewnol yn awgrymu y gall ychydig o’r cynnydd hwn fod o 
ganlyniad i drothwyon uwch yn cael eu gweithredu mewn perthynas â phlant-
mewn-angen.  Mae craffu a dadansoddiad agosach o hyn a thueddiadau eraill sy’n 
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ymddangos yn cael eu rhwystro gan oedi parhaus wrth ddatblygu cronfa ddata 
effeithiol. 
 
Un o’r timau eraill sy’n gweithredu o dan ambarél y GICD yw’r Gwasanaeth Asesu 
a Chefnogi Teuluoedd (GAChT) sydd wedi recriwtio’n ddiweddar i swydd 
Arbenigwr Iechyd Meddwl y Glasoed yn y Gymuned (AIMGG), mewn ymateb i 
angen a nodwyd.  Mae’r gwaith hwn wedi cael ei helaethu drwy gomisiynu nifer o 
brosiectau o dan y fenter ‘Teuluoedd yn Gyntaf’, wedi’i anelu at ddarparu 
cefnogaeth gynnar fwy effeithiol i deuluoedd.  Mae ehangu’r Gwasanaeth Asesu a 
Chefnogi Teuluoedd wedi arwain at gyflwyno arbenigwr cam-fanteisio’n rhywiol ar 
blant yn ddiweddar. 
 
Mae llwyddiant y model Tîm Integredig Cymorth i Deuluoedd (TICD) drwy 
Gasnewydd wedi arwain at ei ymestyn drwy ranbarth Gwent, gyda dau dîm yn awr 
yn gweithio o dri safle. 
 
Yn y gwasanaethau plant, mae anawsterau’n parhau mewn perthynas â recriwtio a 
chadw niferoedd digonol o weithwyr cymdeithasol profiadol.  Mae effaith posibl 
gweithwyr cefnogi llai cymwys gyda’r sgiliau a’r profiad addas i weithio gyda phlant 
a theuluoedd gyda chyfradd uwch o risg, wedi cael ei drafod mewn adroddiad 
cynharach gan Cordis Bright (Ebrill 2013).  Cyflwynir heriau sylweddol drwy gael 
cyfran uwch o weithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso.  Bu gweithredu 
strategaeth weithlu wedi’i hanelu at ymdrin â hyn yn rhannol lwyddiannus yn unig 
hyd yma.  Mae canlyniadau ar gyfer plant bregus a’u teuluoedd yn debygol o gael 
eu dylanwadu’n sylweddol gan effeithiolrwydd y mesurau a gaiff eu cymryd er 
mwyn ymdrin â hyn dros y ddeuddeng mis nesaf. 
 
Mae risg y bydd y gwaith craidd a wnaed gyda phlant mwy bregus sy’n derbyn 
gofal yn parhau i gael ei danseilio gan niferoedd annigonol o staff gwaith 
cymdeithasol gyda chymwysterau a phrofiad addas.  Mae ffigurau yn adroddiad y 
cyfarwyddwr yn awgrymu y bu gostyngiadau diweddar yn y cyfraddau trosiant a’r 
swyddi gwag ymysg gweithwyr cymdeithasol gofal plant, ond mae’n cydnabod yn 
ogystal bod y cynnydd a wnaed yn parhau’n fregus. 
 
Meysydd lle bu cynnydd 
 

 Cyflwyno swyddi gweithwyr Cymdeithasol Addysg wedi’u hanelu at ddatrys 
cyfraddau ailatgyfeirio uchel sydd wedi bodoli ers amser maith. 

 Datblygu ‘pwynt mynediad unigol’ ar gyfer holl atgyfeiriadau teuluoedd a 
phlant bregus nad ydyn nhw’n gymwys ar gyfer cefnogaeth gwaith 
cymdeithasol.  

 Ehangu’r Tîm Asesu a Chefnogi Teuluoedd (TAChT) i gynnwys arbenigwr 
Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant. 

 Sefydlu trefniadau 3-5 mlynedd gyda darparwyr gofal preswyl a nyrsio, fel 
rhan o fenter gomisiynu barhaus gyda Thorfaen.  
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Meysydd ar gyfer gwella: 
 

 Sicrhau bod yr adnoddau a nodwyd ar gyfer swyddi gwaith cymdeithasol 
gyda phlant yn cael eu targedu’n effeithiol tuag at feysydd gyda’r angen brys 
mwyaf, yn cynnwys cyfarfodydd grwpiau craidd. 

 Trosiant staff parhaus ymysg gweithwyr cymdeithasol yn y rheng flaen, ac 
effaith gweithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso ar ysbryd a chanlyniadau 
ar gyfer plant / pobl ifanc. 

 Aliniad effeithiol o brosiectau gweithredu T.G. i feysydd blaenoriaeth fel 
cofnodi Amddiffyn Oedolion Agored i Niwed ac arolygu a rheoli ariannol, fel y 
tynnwyd sylw ato yn adroddiad y cyfarwyddwr. 

 
 
 
 
Darparu cyfeiriad 
 

Mae uwch arweinwyr yn yr adran wedi cael eu sefydlogi gyda phenodiadau dros 
dro'r cyfarwyddwr a phennaeth gwasanaethau plant fel ei gilydd yn cael eu 
gwneud yn barhaol yn ystod y flwyddyn.  Mae sefyllfa’r pennaeth gwasanaethau 
plant wedi cael ei hatgyfnerthu, ac mae addasu’r swydd hon i secondiad llawn 
amser o Barnardo’s am gyfnod o dair blynedd yn ddatblygiad amserol i ddarparu 
ffocws a pharhad. 
 
Mae uwch reolwyr yn deall yr angen i baratoi ac ymateb i’r heriau demograffig ac 
ariannol sydd o’u blaenau, ac maen nhw’n dra ymwybodol o gyd-destun ehangach 
Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.  Maen nhw’n 
cydnabod, er enghraifft, bod gan hyn oblygiadau ymhell y tu hwnt i 2% o’r 
boblogaeth y mae’r gwasanaethau cymdeithasol yng Nghasnewydd yn 
rhyngweithio gyda nhw ar hyn o bryd.  Cafodd symudiadau diweddar yng 
Nghasnewydd tuag at broffilio’r boblogaeth ar lefelau’r gymdogaeth ei gydnabod 
gan Swyddfa Archwilio Cymru (SAC) gyda’r potensial i wella cynllunio a chyflawni 
gwasanaethau integredig yn y dyfodol. 
 
Mae’r cyfarwyddwr yn adrodd ynghylch defnyddio rhaglen wella gorfforaethol 
Prosbectws ar gyfer Newid ehangach y cyngor i ddod â materion at sylw uwch 
arweinwyr cyngor y ddinas.  Enghraifft o hyn oedd esbonio’r ddyletswydd statudol 
newydd i gyngor y ddinas er mwyn sicrhau lles dinasyddion fel rhan o weithredu 
Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2014.  
 
Cydnabu arolwg AGGCC ar blant sy’n derbyn gofal bod y boblogaeth a gafodd ei 
hystyried yn yr adolygiad yn cael ei chydnabod yn briodol fel blaenoriaeth 
gorfforaethol yng Nghasnewydd, a bod uwch swyddogion gyda gwybodaeth dda 
ynghylch bregusrwydd plant unigol a’r rhai sy’n gadael gofal. 
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Fodd bynnag, nodwyd yn ogystal bod angen i aelodau ddarparu mwy o her i 
sicrhau bod y cyngor yn cyflawni’r canlyniadau gorau i blant sy’n derbyn gofal a’r 
rhai sy’n gadael gofal.  Yn ogystal, roedden nhw angen sicrhau eu hunain o’r 
graddau y mae nodau strategol yn cael eu perchnogi a’u trosi i gamau gweithredu 
drwy’r awdurdod lleol a’r asiantaethau partner.  Yn ogystal, tynnwyd sylw at 
swyddogaeth aelodau a chraffu wrth osod ac arolygu perfformiad fel ei gilydd gan 
SAC.  Mae ein presenoldeb diweddar mewn cyfarfodydd craffu ac eraill yn ystod y 
flwyddyn wedi arwain at ofyn cwestiynau ynghylch y graddau y mae uwch reolwyr 
yn atebol o fewn y gwasanaethau cymdeithasol, a chodwyd materion mewn 
perthynas â pha mor gredadwy a thrylwyr yw’r targedau mewnol. 
 
Meysydd lle bu cynnydd 

 

 Mae prosiectau o fewn y rhaglen ‘Prosbectws ar gyfer Newid’ yr awdurdodau 
ehangach wedi helpu i dynnu sylw arweinyddiaeth y cyngor ehangach at 
faterion sy’n gysylltiedig â gofal cymdeithasol. 

  Proffilio anghenion y boblogaeth ar lefel y gymdogaeth. 
 
 
Meysydd ar gyfer gwella 

 

 Swyddogaeth craffu wrth arolygu rhai meysydd perfformiad, ynghyd â diffyg 
her a thrylwyredd mewn perthynas â gosod a monitro targedau perfformiad 
mewnol. 

 
 

 
 


