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Crynodeb 
 

Mae’r cyngor yn wynebu gostyngiadau sylweddol yn ei gyllideb a bydd hyn, ynghyd 
â gweithredu Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 ac 
agenda uchelgeisiol i wella’r gwasanaeth, yn her sylweddol. Mae’r cyngor yn awr 
wedi recriwtio ei uwch dîm arwain gyfer gwasanaethau cymdeithasol sydd wedi 
cynnwys penodi cyfarwyddwr statudol a phenaethiaid gwasanaethau oedolion a 
phlant. Mae’r newid yn yr arweinyddiaeth wedi digwydd ochr yn ochr â nifer o 
newidiadau gwleidyddol, gan gynnwys deiliaid y portffolio gwasanaethau 
cymdeithasol.  

Mae’r cyngor, wrth gytuno ar ei gyllideb ar gyfer 2014-15, wedi cydnabod yr angen 
i wneud arbedion sylweddol o tua £40m yn ystod y tair blynedd nesaf. Mae 
cyfanswm yr arbedion ar gyfer 2014 -15 y bydd yn rhaid eu gwneud yng ngofal 
cymdeithasol oedolion yn £2.7m a daw £675k o wasanaethau plant. Mae’r sefyllfa 
hon yn her, yn enwedig yng nghyd-destun cyflenwi gwasanaethau a moderneiddio 
gofal cymdeithasol oedolion.  

Cyflwynodd y cyngor ei ddatganiad o fwriad ar gyfer darparu gwasanaethau iechyd 
a gofal cymdeithasol integredig ar gyfer pobl hŷn ag anghenion cymhleth i 
Lywodraeth Cymru ym mis Mawrth 2014. Roedd hwn yn cynnwys asesiad o’r 
trefniadau presennol ac mae’n amlinellu’r sefyllfa ar gyfer darparu gwasanaethau 
integredig a chyfres o ymrwymiadau ar gyfer adeiladu ar y rhain yn y dyfodol. 

Mae’r cyngor yn cydnabod yr angen i ddarparu gwasanaethau i bobl yn yr iaith o’u 
dewis. Wrth ymateb i “Mwy na Geiriau’’, ‘More than Just Words’: y fframwaith 
strategol ar gyfer gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg mewn iechyd, 
gwasanaethau cymdeithasol a gofal cymdeithasol, mae hyn yn cael ei ymgorffori 
mewn contractau comisiynu, a’r gofyniad i ddarparu gwasanaethau drwy gyfrwng y 
Gymraeg. Mae’r bartneriaeth plant a phobl ifanc hefyd yn sefydlu her safonau iaith 
Gymraeg a grŵp craffu, a fydd yn cael ei arwain gan y swyddog iaith Gymraeg er 
mwyn cynorthwyo’r bartneriaeth plant a phobl ifanc 

Mae’r cyngor wedi gwneud cynnydd wrth ddatblygu ei wasanaeth ail-alluogi sir 
gyfan, ac mae bellach yn weithredol mewn rhan fawr o’r sir. 

Adolygiad  Blynyddol a Gwerthusiad o Berfformiad 2013 - 2014 

 
Awdurdod Lleol: Cyngor Sir Powys 

 
Mae’r adroddiad hwn yn nodi’r meysydd allweddol o gynnydd yn Adran 
Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Sir Powys am y flwyddyn 2013- 14 
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Her fawr i’r cyngor eleni oedd ail-dendro ei ddarpariaeth gofal cartref. Mae effaith 
negyddol hyn ar nifer fawr o oedolion agored i niwed yn y gymuned wedi bod yn 
sylweddol. Mae’r cyngor yn bwriadu cynnal adolygiad annibynnol o’r broses 
gomisiynu ac ail-dendro ac mae’n gweithio â’r Asiantaeth Gwella Gwasanaethau 
Cymdeithasol i gyflawni hyn. 
 
Ymateb i feysydd i’w gwella a nodwyd y llynedd  
 

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

Bwrw ymlaen â’r strategaeth gomisiynu 
ar y cyd ar gyfer pobl hŷn 
 

Mae’r gwaith hwn bron wedi’i gwblhau. 

Datblygu’r gwasanaeth ail-alluogi ar 
gyfer y sir gyfan. Bydd cefnogaeth 
gorfforaethol a gwleidyddol yn hanfodol 
yn hyn o beth. 

Mae’r ymarferiad tendro gofal cartref 
wedi effeithio ar yr amserlen i gyflwyno’r 
gwasanaeth ail-alluogi. Fodd bynnag, yn 
ne’r sir mae’r gwasanaeth yn 
gweithredu model derbyn llawn. 
 
 

Prinder staff o fewn y tîm contractau a 
chomisiynu. 

Mae lefelau staff wedi cynyddu, ynghyd 
â phenodi prif swyddog comisiynu. 
 

Bwrw ymlaen i ddatblygu gwasanaethau 
i bobl iau ag anabledd corfforol ac i  
bobl hŷn â dementia. Dylai’r cyngor 
sicrhau bod ganddo ddigon o staff i  
ddatblygu’r meysydd gwasanaeth hyn.  

Mae cynnydd yn cael ei wneud ar y 
datblygiadau hyn, drwy sefydlu grŵp 
rhanddeiliaid partneriaeth, o dan 
arweiniad prif gomisiynydd. Mae 
cyfleoedd newydd wedi eu creu o fewn 
cyflogaeth â chymorth hefyd ar gyfer 
pobl ag anabledd corfforol a nam 
synhwyraidd.  
 

Cyflwyno’r ganolfan gyfathrebu ledled y 
sir ar ôl ei threialu, gan sicrhau bod y  
staff sy’n gweithio yno yn ddigon 
medrus a gwybodus i allu cynnig 
gwasanaeth sy’n cwmpasu’r sir gyfan ar 
gyfer pobl sy’n dymuno manteisio ar 
wasanaeth. 
  

Nid yw hyn wedi’i gwblhau eto. Fodd 
bynnag, mae rheolwr dros dro wedi’i 
benodi, ac mae’r cyngor yn disgwyl y 
bydd y ganolfan yn gwbl weithredol 
erbyn Ionawr 2015.  

Cofnodi mewn modd cyson pa un a yw 
unigolyn yn gymwys i dderbyn  
gwasanaeth. 

Mae pwysigrwydd hyn yn cael ei 
gydnabod ac mae’r gwaith i wella 
ymarfer yn parhau. 
 

Perfformiad o ran cynnig asesiadau i 
ofalwyr, a’u cofnodi. 
 

Mae’r perfformiad yn cael ei gynnal. 
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Lleihau nifer yr achosion o oedi wrth 
drosglwyddo gofal. 

Mae cyfradd nifer yr achosion o oedi 
wrth drosglwyddo gofal am resymau 
gofal cymdeithasol am bob 1,000 o’r 
boblogaeth sy’n 75 oed neu hŷn wedi 
cynyddu, 6.3 y llynedd i 9.2 yn 2013-14. 
Mae hyn yn llawer uwch na chyfartaledd 
Cymru o 4.7. Mae’r cyngor yn priodoli 
hyn i ddiffyg staff yn y farchnad gofal 
cartref. Penodwyd pedwar darparwr 
newydd ym mis Mawrth 2014, ac mae 
llawer o waith recriwtio wedi’i wneud ers 
hynny. 
 

Cynaliadwyedd parhaus y tîm ail-alluogi 
yn Ystradgynlais, a’i allu i ymdopi â’r 
llwyth gwaith. Ymddengys fod hyn yn 
flaenoriaeth gan fod y cyngor yn 
bwriadu cyflwyno’r model hwn i’r siroedd 
eraill hefyd.  

Mae’r cyngor yn bwriadu cyflwyno’r 
model hwn ledled y sir yn ystod y 
flwyddyn, er mwyn gwella gallu a 
darparu gwasanaeth mwy cynaliadwy. 

Ymestyn y posibiliadau i bobl gael 
gafael ar wasanaethau a gwneud  
atgyfeiriadau drwy un pwynt cyswllt 

Mae cynnydd yn cael ei wneud. Bwriedir 
lansio un pwynt cyswllt yn ystod eleni. 
 

Gwerthuso pa mor effeithiol yw ei 
drefniadau partneriaeth â Powys Carers 
a’r modd y mae’n cyfathrebu â 
sefydliadau gofalwyr ledled y sir.  

Y gobaith yw y bydd lleoli gwaith 
datblygu gofalwyr o fewn comisiynu’n 
gwella trefniadau gweithio mewn 
partneriaeth.  
 

Prydlondeb ymchwiliadau, a gwella’r 
dull o gofnodi atgyfeiriadau ac  
ymchwiliadau amddiffyn oedolion ac o 
gau ymchwiliadau o’r fath.  

Mae’r cyngor wedi ailstrwythuro ei 
drefniadau diogelu ac mae wedi penodi 
prif reolwr diogelu oedolion a phlant. 

Dylai’r cyngor barhau i fynd i’r afael â 
lefelau absenoldeb salwch uchel ymhlith  
staff yr adran, ac adolygu’r penderfyniad 
i beidio â llenwi swyddi gwag.   

Mae staff yn cael eu recriwtio i lenwi 
swyddi gwag. Mae lefelau salwch staff 
yn parhau’n achos pryder. 

Mae angen parhau i oruchwylio 
gweithwyr proffesiynol iechyd meddwl  
cymeradwy, yn ogystal â darparu 
hyfforddiant arbenigol.  

Nodwyd gwelliannau yn y gwasanaeth, 
gyda hyfforddiant a chymorth arbenigol 
yn cael eu darparu. 

Byddai’r staff yn croesawu gwell adborth 
gan y ffrydiau gwaith a’r grwpiau  
gwaith.  

Dangosodd yr arolygiad dilynol ym mis 
Mawrth 2013 yr angen i sicrhau bod 
cyfathrebu yn ymwneud â newidiadau a 
datblygiadau adrannol yn cael eu cyfleu 
i staff ar bob lefel yn y gwasanaeth gofal 
cymdeithasol oedolion. Bydd angen hyn 
o hyd wrth i bwyslais blaenoriaethau 
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adrannol newid. 
 

Dylai’r cyngor wneud rhagor o waith i 
sicrhau bod y staff yn gallu gweld y  
cysylltiad rhwng cyflawni 10 amcan 
uchaf yr adran, a darparu gwell  
gwasanaethau i ddefnyddwyr  

Mae’r cyngor wedi ail-lunio ac wedi 
newid pwyslais ei gynllun gwella 
gwasanaeth ac felly bydd yn faes lle 
bydd gwaith yn parhau wrth i bwyslais 
blaenoriaethau adrannol newid. 
 

Mae angen i’r cyngor brofi, trwy gyfrwng 
ei drefniadau craffu, a yw’r  
gwelliannau a gyflwynwyd eisoes wedi 
cael effaith gadarnhaol ar y bobl sy’n  
defnyddio’r gwasanaeth. 
 

Mae trefniadau craffu gwell yn amlwg. 

Sicrhau cefnogaeth wleidyddol a 
chorfforaethol gref er mwyn cyflawni’r 
cynllun gwella yn gorfforaethol a 
chynnal gwelliannau.  

Byd newidiadau i arweinwyr portffolio yn 
helpu’r agenda newid. 

 
Ymweliadau ac arolygon a gynhaliwyd yn ystod y flwyddyn 
 
Mae AGGCC wedi cynnal nifer o ymweliadau safle yn ystod y flwyddyn. Mae’r 
rhain wedi cynnwys ystyried y cynnydd a wnaethpwyd gan y cyngor wrth 
weithredu’r mesur gofalwyr a gweithredu’r mesur iechyd meddwl mewn 
gwasanaethau oedolion a phlant. 
 
Cynhaliodd AGGCC adolygiad thematig o drefniadau diogelu rhag colli rhyddid o 
dan Ddeddf Galluedd Meddyliol 2005, ynghyd ag arolygiad cenedlaethol o 
‘Ddiogelu a Chynllunio Gofal ar gyfer plant sy’n derbyn gofal ac unigolion sy’n 
gadael gofal, sy’n ymddwyn mewn ffordd sy’n eu gwneud yn agored i newid neu a 
allai beri risg (‘arolygiad plant sy’n derbyn gofal’). 
 
Mae’r ymweliadau hyn yn ychwanegol at gyfarfodydd â phenaethiaid gwasanaeth 
a chyfarfodydd ymgysylltu chwarterol â’r uwch dîm arwain mewn gwasanaethau 
cymdeithasol a’r rhaglen flynyddol o arolygiadau rheoleiddiol a gynhelir ar 
leoliadau gofal a reoleiddir y cynghorau.  
 
Meysydd i AGGCC wneud gwaith dilynol ynddynt y flwyddyn nesaf 
 

 Adolygu proses dendro a chomisiynu gofal cartref. 

 Cynnydd ar foderneiddio ac integreiddio gofal cymdeithasol oedolion. 

 Gwasanaethau ymyrraeth gynnar ac ataliol mewn gwasanaethau plant a 
theuluoedd. 

 Trefniadau trosolwg a chraffu. 

 Canlyniadau ac argymhellion yr arolygiad plant sy’n derbyn gofal ac 
adolygiad o drefniadau diogelu rhag colli rhyddid. 
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 Bydd AGGCC yn cyfrannu at adolygiad a gynhelir o dan arweiniad Swyddfa 
Archwilio Cymru i edrych a yw cynghorau’n effeithiol wrth helpu pobl hŷn i 
fyw’n annibynnol, gan gynnwys trwy waith cydlynus ar draws iechyd a gofal 
cymdeithasol. 

 
 

Perfformiad 
 
Llunio gwasanaethau 
 
Oedolion  

Mae’r cyngor o’r farn bod comisiynu’n ffordd o feddwl ac mae’n symud i ffwrdd o 
ddulliau traddodiadol o gyflenwi gwasanaethau ac yn troi at ddull o wneud gyda yn 
hytrach na gwneud i. O ganlyniad i hyn, mae’r cyngor wedi troi at fodel gweithredu 
newydd drwy broses hunan werthuso a welodd nad oedd swyddogaethau’r cyngor 
yn ateb y gofynion ac nad oeddent yn alluog i gyflawni’r nodau o fod yn gyngor 
comisiynu. Mewn ymateb i hyn, mae cynllun datblygu sefydliadol wedi’i lunio a’i 
weithredu yn ystod y 12 mis diwethaf lle mae’r cyngor yn amlinellu’r gofynion ar 
gyfer comisiynu a’r ymddygiad, y sgiliau, y cymwyseddau, y systemau a’r prosesau 
sydd eu hangen i hwyluso ac i helpu i’w weithredu. Ar ôl canfod pa elfennau ac 
agweddau sydd eu hangen ar y gweithlu a’r sefydliad i gyflawni hyn, mae’r her yn 
parhau o hyd o ran sut y bydd yn newid pwyslais, yn ail-lunio ac yn ail-addysgu’r 
gweithlu i gyflawni’r newid mawr hwn. 

Er mwyn cynllunio’n fwy effeithiol ar gyfer darparu gofal a chymorth yn y dyfodol, 
mae’r cyngor yn parhau i weithio ar fodelau dadansoddi a rhagamcanion cyllidebol 
er mwyn deall y galw cynyddol am ofal cymdeithasol oedolion yn well a sut i 
ymateb iddo. Mae hyn yn seiliedig ar y newid ym mhroffil demograffig poblogaeth 
Powys ac mae’n rhan ganolog o broses gynllunio’r cyngor. Mae datblygiad 
strategaethau comisiynu’r cyngor wedi bod yn araf. Amharwyd ar y cyngor gan 
ddiffyg gallu yn y sefydliad, a'r angen i droi at arbenigedd allanol i ddatblygu ei 
strategaethau. Mae uwch reolwr comisiynu parhaol wedi’i benodi erbyn hyn. Mae’r 
rôl hon yn cael ei gweld fel un allweddol o fewn strwythur rheoli gwasanaethau 
oedolion er mwyn gwneud cynnydd o ran comisiynu. Mae strategaethau comisiynu 
ar y cyd, mewn partneriaeth ag iechyd, yn achos gofalwyr, llety pobl hŷn ac 
anableddau dysgu yn dal i gael eu datblygu. 

Mae’r cyngor wedi ymdrechu i ddatblygu ei wasanaethau technoleg gynorthwyol; 
fodd bynnag, gobeithir y bydd penodi rheolwr technoleg gynorthwyol yn golygu y 
gellir gwneud rhywfaint o gynnydd i hyrwyddo’r gwasanaeth cymorth holl bwysig 
hwn i bobl sy’n byw yn y gymuned. Bydd gweithio effeithiol mewn partneriaeth â’r 
bwrdd iechyd lleol yn hanfodol i lwyddiant y prosiect hwn. 

Mae’r cyngor yn bartner ym mwrdd cydweithredol iechyd a gwasanaethau 
cymdeithasol y canolbarth a’r gorllewin. Penodwyd rheolwr rhanbarthol ar y 
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rhaglen ym mis Medi 2013, o dan ofal Cyngor Sir Caerfyrddin, i ddarparu cymorth 
strategol i’r bwrdd y gyflawni rhaglen uchelgeisiol i gydweithredu ac integreiddio ar 
draws canolbarth a gorllewin Cymru. 
 
 
Plant 

 
Mae’r cyngor yn datblygu modelau gweithio mwy effeithiol er mwyn cryfhau ei 
strategaeth ataliol ac i leihau ymyriadau statudol; mae’n amlwg bod hyn yn 
dechrau cael effaith oherwydd gostyngiad yn nifer y boblogaeth plant sy’n derbyn 
gofal a nifer y plant ar y gofrestr amddiffyn plant.  
 
Mae’r cyngor wedi datblygu dull system gyfan effeithiol ar gyfer comisiynu a 
chyflenwi ei strategaeth ataliol ac ymyrraeth gynnar gyda gwasanaethau ataliol yn 
cael eu darparu gan y bartneriaeth plant a phobl ifanc. Mae’r strategaeth yn 
dechrau cael effaith ar deuluoedd a phlant ac mae peth gwaith dadansoddi wedi’i 
wneud i sicrhau pontio di-dor rhwng gwasanaethau.  
 
Mae Cynllun Powys yn Un yn dangos sut y bydd gwasanaethau’n cael eu datblygu 
i leihau tlodi plant ac i wella canlyniadau i blant drwy fabwysiadu dull cymunedol 
integredig i ddarparu gwasanaethau cymorth teulu. Mae consortiwm Teuluoedd yn 
Gyntaf Canolbarth a Gorllewin Cymru yn parhau i adeiladu ar ei wasanaethau 
ymyrraeth gynnar drwy’r dull consortiwm hwn gyda thîm y gwasanaeth cymorth 
dwys i deuluoedd (tîm IFSS), tîm o amgylch y teulu (TAF) a Fframwaith Asesu’r 
Teulu ar y Cyd (JAFF) i gynorthwyo teuluoedd. Mae angen i’r cyngor ystyried sut y 
gellid cryfhau’r ffordd hon o weithio drwy gydweithredu pellach ag addysg i sicrhau 
bod deilliannau addysgol plant agored i niwed yn gwella. 
 
Mae’r rhaglen Dechrau’n Deg yn parhau i ddangos gwelliant yn y canlyniadau i 
blant mewn ardaloedd Dechrau’n Deg a bydd yn cael ei chyflwyno mewn rhagor o 
ardaloedd yn nalgylch y cyngor. 
 
Mae’r cyngor wedi cryfhau’r trefniadau ar gyfer gwasanaethau i blant ag 
anableddau a’u teuluoedd drwy ddatblygu Llwybr Anabledd Amlasiantaethol. Mae’r 
gwasanaeth anabledd plant integredig yn dîm integredig amlasiantaethol, sy’n 
darparu gwasanaethau i blant ag ystod o anghenion gan ddefnyddio’r model 
ymyrraeth tîm o amgylch y teulu. Mae atgyfeiriadau’n cael eu gwneud drwy un 
pwynt cyswllt, sy’n cynnig cyngor, arweiniad a gwybodaeth. Defnyddir y fframwaith 
asesu cyffredin fel sail i gynlluniau, gyda’r nod o ddarparu gwasanaeth hyblyg ac 
arloesol di-dor sy’n rhoi pwyslais ar ganlyniadau gwell i blant a’u teuluoedd drwy 
amrywiaeth o wasanaethau cymorth. Mae bwriad hefyd i sicrhau bod model polisi 
trosiannol integredig i gyflenwi gwasanaethau yn cael ei weithredu i sicrhau pontio 
di-dor o wasanaethau plant i wasanaethau oedolion.  
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Meysydd o gynnydd 
 

 Cwmpasu angen ymhlith oedolion yn y dyfodol. 

 Penodi rheolwr comisiynu a phrif swyddog technoleg gynorthwyol. 

 Datblygu strategaeth ymyrraeth gynnar ac ataliol. 

 Llwybr anabledd amlasiantaethol ar draws gwasanaethau iechyd, addysg a 
phlant.   

 
Meysydd i’w gwella 

 

 Cyflymu’r broses o ddatblygu strategaethau comisiynu cadarn. 

 Datblygu gwasanaeth technoleg gynorthwyol effeithiol. 

 Datblygu cynllun gweithlu effeithiol, sy’n ymgorffori’r newidiadau a nodwyd. 

 Gwasanaethau plant a fydd yn dangos sut y bydd gwasanaethau ymyrraeth 
gynnar ac ataliol yn cael eu darparu i wella canlyniadau i blant. 

 
 

Cael cymorth 
 
Oedolion  

Yn ei arolygiadau yn 2011 a 2013, canfu AGGCC fod angen gwneud gwelliannau i 
gysondeb ac ansawdd, ac i wella hygyrchedd ar gyfer oedolion sy’n defnyddio 
gofal cymdeithasol ledled y sir. Datblygiad pwysig i gyflawni hyn oedd sicrhau un 
pwynt cyswllt ar gyfer gwasanaethau plant ac oedolion, ac mae hynny’n 
flaenoriaeth o hyd. Mae datblygiad y ganolfan gyfathrebu a chynnwys iechyd a’r 
trydydd sector wedi gwella ac wedi arwain at gysondeb ymatebion a gwell 
mynediad at gyngor, gwybodaeth a gwasanaethau yn Sir Faesyfed, a gobeithir y 
bydd y model hwn yn cael ei gyflwyno i weddill y sir. 

Ymateb pellach i hyn oedd y dull comisiynu newydd mewn gofal cartref. Trwy 
gyfrwng proses dendro cafodd y cyngor bedwar prif ddarparwr y byddent yn 
comisiynu gwasanaethau gofal cartref yn uniongyrchol ganddynt, er mwyn gwella 
cysondeb a sicrhau darpariaeth o safon. Yn ystod cyfnodau cynnar trosglwyddo 
gofal o’r darparwyr a oedd yn rhoi’r gorau iddi i’r prif ddarparwyr newydd, daeth 
AGGCC yn ymwybodol o nifer o broblemau. Roedd trosglwyddo staff o un 
asiantaeth i’r llall, trosglwyddo pecynnau gofal, darparu gofal, gallu rhai o’r prif 
ddarparwyr i ddarparu’r gofal oedd yn ofynnol a’r atgyfeiriadau diogelu a oedd yn 
dilyn galwadau a gollwyd, gofal gwael, ac ansawdd a darpariaeth wael ymhlith y 
problemau a nodwyd.  

Mae nifer fawr o berthnasau a defnyddwyr gwasanaethau gofal cartref wedi 
cysylltu’n uniongyrchol ag AGGCC, ynghyd â chysylltiadau gan brif asiantaethau 
a’r rhai oedd yn rhoi’r gorau iddi, wedi mynegi amrywiaeth o gwynion yn ymwneud 
â threfniadau cyn ac ar ôl y broses dendro, a’r gofal a oedd yn cael ei ddarparu 
neu nad oedd yn cael ei ddarparu wedi hynny. Mae’r cyngor yn parhau i gadw 
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mewn cysylltiad agos ag AGGCC ac mae’n rhoi diweddariadau ar gynnydd ei 
ymyriadau a’i weithredoedd. Bydd AGGCC yn parhau i fonitro sut y rhoddir sylw i’r 
sefyllfa hon a byddwn yn ymateb i unrhyw bryderon pellach am berfformiad y 
cyngor os bydd angen. 
 
Wrth weithredu Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010, mae’r cyngor wedi wynebu 
nifer o heriau. Mae’r angen i weithio â phedwar bwrdd iechyd, systemau TGCh 
anghydnaws, sy’n effeithio ar gydweithio ac integreiddio yn eu plith. Fodd bynnag, 
mae’r cyngor a’i bartneriaid wedi llwyddo i weithredu pob rhan o’r mesur, mae wedi 
ymgysylltu’n dda â defnyddwyr a gofalwyr, mae’n gweithio’n dda â meddygfeydd 
meddygon teulu ac mae wedi gweld cynnydd yn nifer y bobl sy’n defnyddio 
gwasanaethau. 
 
 
Plant 
 
Mae gan y cyngor nifer o systemau ar waith i hysbysu plant, pobl ifanc a’u 
teuluoedd o’r gwasanaethau, yr opsiynau a’r dewisiadau sydd ar gael mewn 
amryw o fformatau hygyrch. Fodd bynnag, nodwyd fod peth o’r wybodaeth sydd ar 
gael drwy’r wefan angen ei hadolygu a’i diweddaru i adlewyrchu’r gwasanaethau 
cyfredol. Mae’r gwaith amlasiantaethol yn gynyddol effeithiol i sicrhau bod gwaith 
ataliol wedi’i gydlynu’n well a’i fod yn canolbwyntio ar sicrhau canlyniadau gwell ar 
adeg cysylltiadau cynnar. 
 
Mae’r cyngor wedi gwneud peth gwaith i sicrhau cysondeb yn y modd y gweithredir 
trothwyon ac y gwneir  penderfyniadau ar atgyfeiriadau yn yr adran. Mae’n amlwg 
bod hyn wedi cael effaith, oherwydd y gostyngiad a welwyd yn y cyfraddau ail-
atgyfeirio. Mae perfformiad y cyngor o ran asesiadau wedi bod yn dda’n gyson 
gyda dangosyddion perfformiad yn y maes hwn ymhlith y gorau yng Nghymru. 
 
Bydd y trefniadau ar gyfer mynediad at wasanaethau statudol yn gwella yn sgil 
datblygu un ganolfan gysylltu; bydd hyn yn cryfhau prosesau penderfynu ac yn 
sicrhau bod trothwyon yn cael eu gweithredu’n gyson. Bydd angen i’r cyngor 
ystyried sut y bydd yn datblygu systemau sicrhau ansawdd i wneud yn siŵr bod 
gwaith y gwasanaeth hwn yn cael ei fesur yn effeithiol.  
 
Roedd canfyddiadau’r arolygiad o wasanaeth maethu’r cyngor yn bositif ar y cyfan; 
fodd bynnag, canfu nad oedd pob gofalwr maeth yn cael adolygiad blynyddol o’u 
cymeradwyaeth, fel sy’n ofynnol. Bydd angen i’r cyngor sicrhau bod adolygiadau 
gofalwyr maeth yn cael eu cwblhau mewn pryd, i sicrhau bod gofalwyr yn parhau i 
feddu ar y sgiliau a’r cymwyseddau gofynnol i ddiwallu anghenion y plant a leolir a 
bod canlyniadau da’n cael eu cyflawni ar gyfer plant sy’n derbyn gofal.  
 
Mae’r cyngor yn datblygu systemau i alluogi plant a phobl ifanc i fod yn rhan o 
benderfyniadau sy’n effeithio arnynt, a chafodd nifer o gynlluniau eu cyflwyno yn 
ystod y flwyddyn. Dyfarnwyd y nod barcud cenedlaethol am gyfranogaeth i’r 
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gwasanaeth 16+ oed i gydnabod ei waith ymgysylltu â phobl ifanc. Mae angen i’r 
cyngor yn awr sicrhau bod ymgynghori â phlant a phobl ifanc yn datblygu i fod yn 
broses systematig ar draws pob gwasanaeth ar gyfer rhai sydd mewn risg neu sy’n 
agored i niwed.  
 
Meysydd o gynnydd 

 

 Gweithredu’r mesur iechyd meddwl 

 Gwelliannau yn y cyfraddau ail-atgyfeirio mewn gwasanaethau plant. 
 
Meysydd i’w gwella 

 

 Trefnu un pwynt cyswllt ar gyfer ar gyfer gwasanaethau oedolion a phlant. 

 Cwblhau’r adolygiad a gynlluniwyd o’r prosesau cyn ac ar ôl tendro am y 
gwasanaeth gofal cartref. 

 Prydlondeb adolygiadau blynyddol gofalwyr maeth. 

 

 
Y gwasanaethau a ddarparwyd 
 

Oedolion 

Ymateb y cyngor i’r arolygiad o ofal cymdeithasol oedolion ym mis Hydref 2011 a’r 
arolygiad dilynol ym mis Mawrth 2013 fu trefnu nifer o gyfarfodydd a sefydlu 
byrddau, yn fwyaf penodol y bwrdd rhaglen gwasanaeth gofal cymdeithasol 
oedolion a sefydlwyd i sicrhau perchnogaeth ac arweinyddiaeth gorfforaethol i roi 
sylw i’r pryderon a godwyd. 

Yn dilyn penodi cyfarwyddwr a phenaethiaid gwasanaeth mae’n briodol bod y 
cyngor wedi gwneud y penderfyniad i adolygu’r model llywodraethu ac adrodd 
presennol i sicrhau bod y gwelliannau angenrheidiol yn y ddarpariaeth gofal 
cymdeithasol i bobl yn ymwreiddio ac yn datblygu ymhellach.  

Gall pobl yn awr elwa ar ganolfan iechyd a gofal cymdeithasol integredig yn 
Llanfair-ym-muallt. Agorodd Glan Irfon eleni a gall ddarparu gofal sylfaenol a gofal 
canolraddol yn yr un lleoliad. Llwyddodd y gwasanaeth ailalluogi i sicrhau ardystiad  
ISO9001 ar gyfer ansawdd a safonau gofal am ei ymarfer. Rhan bwysig o 
foderneiddio gwasanaethau oedolion, ochr yn ochr â chyflwyno’r ganolfan 
gyfathrebu, oedd y bwriad i lansio’r gwasanaeth ‘derbyn’ ac ailalluogi ledled y sir. 
Nid yw’r gwaith o gyflawni hyn wedi’i gwblhau eto. Bu oedi cyn ei gyflwyno ledled y 
sir oherwydd yr angen i ddal yn ôl cyn trosglwyddiad terfynol ei becynnau gofal 
cartref o’i wasanaeth mewnol, oherwydd y pryderon yn ymwneud â gallu’r prif 
ddarparwyr a oedd newydd dendro. Mae’r cyngor yn gobeithio gwneud cynnydd 
pellach â’i wasanaeth ailalluogi yn 2014-15. 
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Bu cynnydd eleni yng nghyfradd y defnyddwyr gwasanaeth sydd wedi profi oedi 
wrth drosglwyddo gofal o ysbyty am resymau gofal cymdeithasol. Dywed y cyngor 
fod hyn yn ganlyniad i lefelau staffio yn y farchnad gofal cartref. Penodwyd pedwar 
darparwr newydd ym mis Mawrth 2004, ac mae llawer o waith recriwtio wedi’i 
wneud ers hynny. 

Mae hyn wedi deillio o effaith y broses ail-dendro gofal cartref fel y nodwyd uchod. 
Mae diffyg argaeledd a chyflenwad staff gofal cartref mewn rhai ardaloedd o 
Bowys yn amlwg wedi effeithio ar drefniadau i ryddhau o ysbytai i ofal preswyl. 

Mae’r adolygiad o’r ddarpariaeth y tu allan i oriau bellach wedi’i gwblhau, a’r 
gobaith yn awr yw y bydd gwelliannau i ansawdd a chysondeb y gwasanaeth i bobl 
yn fwy effeithiol.  

Er mwyn parhau i gynorthwyo pobl yn eu cymunedau ac i sicrhau bod eu llais yn 
ganolog i’r ddarpariaeth hon yn y dyfodol, gwnaethpwyd penderfyniad i adolygu 
darpariaeth canolfannau dydd pobl hŷn. Mae’r cyngor yn awr yn gweithio â’r 
trydydd sector a chynghorau tref i ddatblygu modelau cyflenwi gwasanaethau ar 
gyfer y dyfodol  
 
 
Plant 
 

Mae’r bartneriaeth plant a phobl ifanc a’r bwrdd lleol diogelu plant yn parhau i 
ddarparu fframwaith strategol ar gyfer cyflenwi gwasanaethau plant. Drwy wneud 
hynny mae wedi cryfhau darpariaeth y gwasanaethau ymyrraeth gynnar ac ataliol 
ac mae wedi datblygu gwasanaethau gwell i helpu cymunedau lleol. Mae pwyslais 
y gwaith ar ddatblygu dull cydlynus o ddarparu gwasanaethau drwy fodel 
ymyrraeth sy’n rhoi pwyslais ar ganlyniadau. Bydd gwasanaethau fel y panel 
atebion adnoddau lleol, y gwasanaeth integredig cymorth i deuluoedd ac 
ymddygiad a’r gwasanaeth integredig iechyd emosiynol a lles yn cryfhau’r 
gwasanaethau sydd ar gael. Bydd hyn yn sicrhau bod y cyngor yn gallu cyflawni ei 
gyfrifoldebau i ddarparu gwasanaethau sy’n rhoi sylw i’r strategaeth tlodi plant ac 
yn cyflawni’r ymrwymiadau a bennwyd gan Lywodraeth Cymru. Wrth iddo 
ddatblygu’r gwasanaethau ataliol hyn bydd angen i’r cyngor sicrhau aliniad 
agosach â’u hasiantaethau partner. 
 
Mae gwasanaethau plant wedi eu nodi fel blaenoriaeth gorfforaethol i’r cyngor ac 
mae ymrwymiad cryf i gefnogi gwasanaethau ataliol a gwasanaethau statudol. 
Mae gan y cyngor drefniadau effeithiol ar waith i rannu gwybodaeth ag 
asiantaethau partner. Fodd bynnag, gellid gwella’r trefniadau hyn ag addysg yn 
benodol i sicrhau bod canlyniadau i grwpiau agored i niwed o blant yn cael eu 
targedu a bod pwyslais ar wella canlyniadau i blant sy’n derbyn gofal. 
 
Mae poblogaeth plant sy’n derbyn gofal y cyngor wedi bod yn gostwng gyda nifer o 
ofalwyr maeth newydd wedi cael eu cymeradwyo gan y gwasanaeth yn ystod y 
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flwyddyn. Fodd bynnag, mae nifer o blant ag anghenion cymhleth wedi’u lleoli ag 
asiantaethau maethu annibynnol ac mewn lleoliadau preswyl y tu allan i’r sir. Mae 
angen i’r cyngor, fel rhan o’i gyfrifoldebau rhianta corfforaethol, sicrhau bod y 
strategaeth leoli’n gallu ymateb yn briodol i anghenion plant sy’n derbyn gofal ac 
yn ateb gofynion Tuag at Fywyd Sefydlog a Dyfodol Gwell Llywodraeth Cymru. 
 
Gellid gwella’r data perfformiad ar gyfer plant sy’n derbyn gofal gan fod perfformiad 
y cyngor mewn rhai meysydd yn is na chyfartaledd Cymru. Mae nifer yr achosion o 
symud ysgol yn achos plant sy’n derbyn gofal yn peri pryder ac felly hefyd eu 
cyrhaeddiad addysgol yn y cyfnodau allweddol, a’r cyfraddau presenoldeb. Er bod 
modd priodoli peth o’r data hwn i garfan fechan o blant, mae angen i’r cyngor 
graffu ar ganlyniadau’r grŵp hwn o blant a sicrhau bod eu cyfrifoldebau rhianta 
corfforaethol yn arwain at ganlyniadau da i’r holl blant sy’n derbyn gofal. 
 
Mae’r cyngor yn comisiynu gwasanaethau ar gyfer gofalwyr ifanc drwy wasanaeth 
integredig rhwng gwasanaethau cymdeithasol plant ac oedolion gan wasanaeth 
gofalwyr Powys. Mae’r trefniadau strategol yn dda, gyda chymorth corfforaethol 
effeithiol ar gael, mae gwybodaeth data ar berfformiad y gwasanaeth yn cael ei 
chyflenwi i’r cyngor bob chwarter. Mae ystod o weithgareddau’n cael eu darparu i 
blant a phobl ifanc ac mae’n amlwg eu bod yn elwa ar y gwasanaeth cymorth 
gwerthfawr hwn. Fodd bynnag, mae angen i’r cyngor feddwl sut y gallai wella 
mynediad at y gwasanaeth hwn gan fod canran y gofalwyr ifanc sy’n cael 
gwasanaeth wedi gostwng o ychydig dros 86% i bron 72% yn ystod y deuddeng 
mis.  
 
Meysydd o gynnydd 
 

 Darparu gwasanaeth cymunedol integredig; 

 Mwy o eglurder am yr agenda foderneiddio ac integreiddio; 

 Gweithio â chymunedau i gyflenwi gwasanaethau lleol; 

 Gwasanaeth y Tu Allan i Oriau; 

 Cynnydd yn nifer y gofalwyr maeth cymeradwy. 
 
Meysydd i’w gwella 

 

 Oedi wrth drosglwyddo gofal; 

 Lansio’r gwasanaeth ailalluogi; 

 Canlyniadau i blant sy’n derbyn gofal. 
 
 
Yr effaith ar fywydau pobl  
 
Oedolion  

Eleni gwelwyd cynnydd sylweddol yn nifer yr atgyfeiriadau diogelu oedolion, 
cynnydd o 30% o’i gymharu â’r llynedd. Mae hyn wedi golygu her fawr arall i’r 
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cyngor. Roedd gan arolygwyr AGGCC gysylltiad clos â nifer o ymchwiliadau ac er 
eu bod yn hyderus nad oedd oedolion agored i niwed yn cael eu rhoi mewn perygl 
yn yr achosion hynny, roedd wedi effeithio ar brydlondeb a’r adrodd ar yr 
ymchwiliadau hyn. Nodwyd hefyd ddiffyg dull cyson ar gyfer atgyfeirio achosion i 
ddiogelu. Dywed arolygwyr AGGCC fod hyn wedi arwain at beth oedi a dryswch o 
ran pwy i atgyfeirio atynt, a sut y dylai hyn gael ei gofnodi.   

Arweiniodd effaith yr ymarferiad ail-dendro mewn gwasanaethau gofal cartref at 
gynnydd pellach a sylweddol iawn mewn pryderon a wnaethpwyd i AGGCC a nifer 
yr atgyfeiriadau diogelu oedolion o ganlyniad i’r cynnydd mewn galwadau a 
gollwyd i bobl agored i niwed sy’n byw yn y gymuned. Mewn ymateb i’r pryderon a 
godwyd a’r effaith ar ddilyniant gofal i ddefnyddwyr gwasanaeth, mae’r cyngor yn 
gweithio â’r Asiantaeth Gwella Gwasanaethau Cymdeithasol i gynnal adolygiad 
annibynnol o’r broses gomisiynu ac aildendro. Mae’r cyngor yn cydnabod bod 
angen cynnal adolygiad o ymarfer a strwythurau diogelu oedolion yn awr, a bydd 
hwn yn faes allweddol ar gyfer gwella a gwaith dilynol eleni. Er mwyn rhoi sylw i’r 
diffyg hwn penderfynodd y cyngor sefydlu uned ddiogelu ar y cyd yn ystod 2014/15 
a fydd yn cael ei harwain gan un rheolwr diogelu a fydd yn gyfrifol am ddarparu 
diogelu ar draws gwasanaethau oedolion a phlant. 

Ym Mai 2014 cymerodd y cyngor ran yn adolygiad blynyddol AGGCC o drefniadau 
diogelu rhag colli rhyddid o dan Ddeddf Galluedd Meddyliol 2005. Un o 
flaenoriaethau allweddol y cyngor yw gweithredu argymhellion yr adroddiad hwn a 
chrynhau trefniadau diogelu lleol.  
 
Mae’r rhan fwyaf o waith y cyngor â gofalwyr yn cael ei wneud gan wasanaeth 
gofalwyr Powys, ynghyd â nifer o grwpiau trydydd sector llai yn lleol. Mae gwaith â 
gofalwyr bellach wedi ymwreiddio’n llawn yn swyddogaethau comisiynu’r cyngor ac 
fe’i gwelir fel adnodd hanfodol. I ategu hyn cyflwynwyd pecyn e-ddysgu i’w 
ddefnyddio â staff y cyngor. Dywed gofalwyr fod mwy o ymgysylltu ac ymgynghori 
â’r gwasanaeth gofalwyr, ond mae angen gwelliannau mewn ymgysylltu 
uniongyrchol er mwyn sicrhau bod y gwasanaeth gofalwyr yn diwallu anghenion yn 
effeithiol. Mae’r cyngor yn gyfrifol am gynnal a chofnodi asesiadau gofalwyr, a 
chydnabyddir fod angen gwelliannau yn y maes hwn o hyd. 
 
 
Plant 
 
Mae’r cyngor yn bwriadu cryfhau ei drefniadau diogelu a datblygu gwasanaethau’n 
unol â Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, ac yn ystod y 
flwyddyn nesaf bydd yn datblygu uned ddiogelu ar y cyd ar gyfer plant ac oedolion. 
Y nod yw integreiddio gwasanaeth lle ceir ymateb prydlon ac aliniad rhwng 
materion diogelu oedolion a phlant, yn benodol mewn achosion o gam-drin 
domestig a phryderon iechyd meddwl. Os am ddarparu gwasanaeth integredig 
effeithiol bydd yn hanfodol sicrhau bod trothwyon yn cael eu gweithredu’n gyson fel 
y bydd risgiau mor isel â phosibl a phan fydd plant yn symud drwy’r continwwm 
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gofal nad yw risgiau’n syrthio rhwng y gwasanaethau plant ac oedolion. Mae 
profiadau AGGCC o wasanaethau a reoleiddir wedi dangos bod y meysydd hyn 
wedi bod yn broblem sydd wedi arwain at oedi cyn ymateb ac at wneud 
penderfyniadau gwael ynghylch ffactorau risg. 
 
Mae’r bwrdd lleol diogelu wedi parhau i weithio ag asiantaethau partner i ddatblygu 
strategaethau effeithiol i leihau risg ac i sicrhau bod diogelu’n parhau’n flaenoriaeth 
amlasiantaethol. Mae cyfarfodydd proffesiynol yn cael eu cynnal yn rheolaidd i 
rannu dysgu ac i wella trefniadau diogelu ar gyfer plant a phobl ifanc. Mae bwrdd 
lleol diogelu plant iau effeithiol wedi bod yn weithredol ers peth amser ac mae wedi 
cael ei gydnabod yn genedlaethol am gynnig llais cryf i blant a phobl ifanc mewn 
materion diogelu sy’n effeithio arnynt. Mae hyfforddiant diogelu wedi cael ei 
ddarparu i aelodau etholedig a llywodraethwyr ysgolion sydd wedi cynnwys sicrhau 
bod aelodau’n ymwybodol o’u cyfrifoldebau rhianta corfforaethol. Mae’r cyngor 
wedi bod yn gweithio â’i gynghorau rhanbarthol i ddatblygu bwrdd rhanbarthol 
diogelu plant. Cytunwyd ar y trefniadau llywodraethu, sy’n sicrhau fframwaith 
cadarn i wneud yn siŵr bod materion rhanbarthol a lleol yn cael eu monitro a’u 
hadolygu’n effeithiol.  
 
Canfu’r arolygiad cenedlaethol o ddiogelu a chynllunio gofal ar gyfer plant sy’n 
derbyn gofal ac sy’n gadael gofal sy’n arddangos ymddygiad agored i niwed neu 
beryglus nifer o feysydd o ymarfer da a meysydd a oedd angen eu datblygu 
ymhellach. Yn benodol, canfu fod prosesau amddiffyn plant yn cael eu defnyddio’n 
briodol i reoli risg, gyda chyd-ddealltwriaeth ac ymrwymiad o ran staff i ddiogelu 
pobl ifanc a gwella eu canlyniadau. Fodd bynnag, gellid cryfhau asesiadau risg i 
fod yn fwy cyson ac nid oedd yn amlwg bod pobl ifanc wedi bod yn rhan o’r broses 
neu eu bod yn ymwybodol bod asesiad wedi’i gwblhau.  
 
Mae nifer y plant yr oedd eu henwau ar y gofrestr amddiffyn plant ddiwedd mis 
Mawrth 2014 wedi gostwng 22.5%, gyda’r strategaethau ataliol yn cael ei gweld fel 
y ffactor allweddol. Mae dangosyddion perfformiad yn y maes hwn yn parhau o 
fewn y cyfartaledd cenedlaethol gyda rhai meysydd yn uwch na’r cyfartaledd. Fodd 
bynnag, bu cynnydd yn nifer y cynadleddau sy’n cael eu cynnal nad ydynt o fewn 
pymtheng niwrnod y drafodaeth ar y strategaeth. 
 
Mae’r cyngor wedi bod yn cydweithio â’i bartneriaid rhanbarthol i ddatblygu’r 
asiantaeth fabwysiadu ranbarthol yn unol â pholisi Llywodraeth Cymru i gael 
gwasanaeth mabwysiadu i Gymru. Daeth y gwasanaeth mabwysiadu rhanbarthol 
yn weithredol ym mis Ebrill 2014.  

Meysydd o gynnydd 
 

 Gweithredu’r mesur gofalwyr. 

 Ymgorffori’r gwaith â’r gwasanaeth gofalwyr mewn comisiynu. 

 Asiantaeth fabwysiadu ranbarthol. 

 Bwrdd rhanbarthol diogelu plant.  
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Meysydd i’w gwella 
 

 Ystyried y gwersi a ddysgwyd yn sgil y broses gomisiynu ac aildendro mewn 
gofal cartref i sicrhau diogelwch a lles defnyddwyr gwasanaeth. 

 Diogelu oedolion, ei strwythur, ei brosesau a’i ddarpariaeth. 

 Ymgysylltu uniongyrchol â gofalwyr sy’n cael gwasanaeth. 

 Cyfathrebu gwell rhwng diogelu oedolion a phlant i sicrhau bod risg yn cael ei 
rheoli’n briodol. 

 Proses i sicrhau bod cynadleddau achos amddiffyn plant yn cael eu cynnal yn 
brydlon. 

 Rheoli risg plant sy’n arddangos ymddygiad lle maent yn cymryd risgiau 
gormodol. 

 
 

Gallu 
 
Cyflwyno Gwasanaethau Cymdeithasol 

Mae fframwaith rheoli perfformiad wedi’i gynnwys yn y model gweithredu newydd y 
gobeithir bydd yn atgyfnerthu atebolrwydd staff drwy ddefnyddio cardiau sgorio 
cydbwyso timau a chynlluniau gweithredu 90 diwrnod. Bydd gallu a chadernid 
rheolwyr yn angenrheidiol, ac felly hefyd ymrwymiad a dealltwriaeth y gweithlu i 
fwrw ymlaen â’r trawsnewid hwn. Bydd ymwybyddiaeth ar bob lefel o ran eglurder 
ynglŷn â chyfeiriad y gwasanaeth a’r rhan y bydd yr unigolyn yn ei chwarae yn hyn 
o beth yn hanfodol i’w gyflawni a’i lwyddiant. Tynnwyd sylw at ddiffyg cysylltiad 
rhwng nodau ac amcanion lefel uwch newid a’r gweithwyr sy’n gyfrifol am hyn yn 
arolygiad dilynol AGGCC ym mis Mawrth 2013. 

Mae’r newidiadau sydd eu hangen mewn gofal cymdeithasol oedolion yn amlwg o 
hyd, gyda’r adolygiad ac ail-ddylunio strwythurau’r gwasanaeth a rheoli, gan 
gynnwys, pan yn briodol, adolygiad o gyflenwi gwasanaethau cymunedol, cynnydd 
cynlluniau ymyrraeth gynnar ac ataliol, a gwaith cydweithredol nid yn unig ag 
iechyd, ond y trydydd sector hefyd a’r cymhelliad sy’n dod yn sgil gweithio 
rhanbarthol da. 

Mae angen o hyd, fel yr amlygwyd yn arolygiad dilynol mis Mawrth 2013, i’r cyngor 
gael meini prawf cymhwysedd mwy eglur, a fyddai’n galluogi’r cyngor i adennill 
costau ac i hyrwyddo taliadau uniongyrchol. Mae’r cyngor wedi cychwyn proses 
ymgynghori ynglŷn â meini prawf cymhwysedd.  Er mwyn cyflawni’r newidiadau 
hyn yn y ddarpariaeth bydd angen ymgynghori ystyrlon a chefnogaeth wleidyddol a 
chorfforaethol.  

Mae’r cyngor yn wynebu toriadau sylweddol o £675K yn y gyllideb gwasanaethau 
plant; bydd hyn yn cael effaith fawr ar y gwasanaeth a ddarperir. Er bod asesiad 
annibynnol wedi dod i’r casgliad bod y cynllun cyflenwi cyfredol yn rhoi’r cyngor 
mewn sefyllfa gryfach bydd, er hynny, yn gryn her. Her arall fu’r newidiadau yn ei 
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uwch swyddogion yn dilyn y penderfyniad na fyddai’r uno â Chyngor Ceredigion yn 
mynd yn ei flaen, ac mae cyfarwyddwr a phenaethiaid gwasanaeth newydd yn y 
gwasanaethau oedolion a phlant wedi’u penodi. Hefyd, mae uwch dîm rheoli’r 
gwasanaethau plant wedi cael ei ailstrwythuro gyda gostyngiad sylweddol yn 
lefelau staffio’r uwch staff a’r meysydd cyfrifoldeb. Er y bydd y trefniadau ar gyfer y 
bartneriaeth plant a phobl ifanc ar gyfer y strategaeth ymyrraeth gynnar ac ataliol 
yn rhoi peth gallu; fodd bynnag, mae perygl posibl i’r gallu i reoli a darparu 
gwasanaethau statudol yn effeithiol. Argymhellir fod hyn yn cael ei fonitro’n ofalus i 
sicrhau nad yw’n cael effaith andwyol ar effeithiolrwydd y gwasanaeth a ddarperir. 
Bydd hyn yn cael ei fonitro yn ystod y misoedd nesaf.  

Yn ddiweddar penderfynodd arweinydd y cyngor alinio cyfrifoldebau portffolio ar 
gyfer gwasanaethau addysg a phlant; dylai’r penderfyniad hwn helpu strategaeth 
ataliol y cyngor a sicrhau bod gwasanaethau i blant a’u teuluoedd yn cael eu 
hintegreiddio’n well. Gobeithir y bydd hyn yn gwella deilliannau addysg plant sy’n 
derbyn gofal, a dylai hyn fod yn flaenoriaeth i arweinydd y portffolio. 
 
Mae’r bartneriaeth plant a phobl ifanc yn datblygu grŵp craffu iaith Gymraeg i 
sicrhau bod yr adran yn cyflawni cyfrifoldebau polisi Llywodraeth Cymru ‘Mwy na 
Geiriau’. 
 
Mae systemau rheoli perfformiad a mecanweithiau effeithiol ar waith mewn 
gwasanaethau oedolion a phlant i fonitro perfformiad; mae uwch swyddogion yn 
cynnal trosolwg da o berfformiad. 
 
Meysydd o gynnydd 

 

 Gwelliant o ran rheoli perfformiad. 
 
Meysydd i’w gwella 

 

 Eglurder a gweithredu meini prawf cymhwysedd yn gyson. 

 
 
Darparu cyfeiriad 

Dywed y cyngor fod ei barodrwydd i ymateb i ofynion Deddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 i’w weld yn ei raglen drawsnewid. 
Gwnaethpwyd gwaith i godi ymwybyddiaeth ymhlith aelodau etholedig i ddeall 
gofynion craidd y Ddeddf a’r gofynion sydd ar y cyngor yn ei sgil. Mae’r cyngor yn 
wynebu gostyngiadau sylweddol yn ei gyllideb. Bydd hyn, ynghyd â gweithredu’r 
Ddeddf a’r agenda uchelgeisiol i wella’r gwasanaeth, yn golygu cryn her i’r cyngor. 

Wrth gytuno ar ei gyllideb ar gyfer 2014/15 mae’r cyngor wedi nodi’r angen i wneud 
arbedion sylweddol o tua £40m yn ystod y tair blynedd nesaf. Mae cyfanswm yr 
arbedion sydd i’w canfod yng ngofal cymdeithasol oedolion yn ystod 2014/15 yn 
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£2.7m a £675k yng ngwasanaethau plant. Mae hon yn sefyllfa anodd, yn enwedig 
yng nghyd-destun cyflenwi gwasanaethau a moderneiddio mewn gofal 
cymdeithasol oedolion sy’n ymestyn yn ôl rai blynyddoedd. Mewn ymdrech i 
gyflawni’r gwelliannau mae’r costau gofynnol wedi cynyddu ac mae hyn wedi 
arwain at orwario flwyddyn ar ôl blwyddyn. Mae cynaliadwyedd y model cyflenwi 
cyfredol, a’r gwelliannau a nodwyd i ddiogelu’r cyngor at y dyfodol, wrth i’r galw am 
wasanaethau cynyddu wrth i’r boblogaeth heneiddio, yn awgrymu y bydd angen 
buddsoddi pellach. 

Mae’r cyngor yn awr wedi penodi ei dîm o uwch reolwyr ar gyfer gwasanaethau 
cymdeithasol ac mae hyn wedi cynnwys penodi cyfarwyddwr statudol newydd a 
phenaethiaid gwasanaethau oedolion a gwasanaethau plant. Mae’r newid mewn 
arweinyddiaeth wedi digwydd ochr yn ochr â nifer o newidiadau gwleidyddol i 
ddeiliaid y portffolio gwasanaethau cymdeithasol, gydag un deiliad portffolio ar 
gyfer gwasanaethau plant ac addysg.  

Yn yr adroddiad gwerthuso blaenorol, dywedodd AGGCC fod yr angen am newid 
sylweddol o fewn gwasanaethau cymdeithasol yn angenrheidiol er mwyn darparu 
gwasanaethau effeithiol. Cafodd argymhellion AGGCC eu hadlewyrchu yng 
nghynllun trawsnewid y cyngor, cynllun newid Powys 2013-2016. Fodd bynnag, 
mae eleni wedi gweld datblygiad cynllun integredig sengl, y cynllun un Powys 
2014-2017. Y gobaith yw y bydd y cynllun hwn yn sicrhau y bydd y cyngor yn 
gweithio ochr yn ochr â sefydliadau partner eraill i ddarparu gwasanaethau, gan roi 
mwy o bwyslais lleol a thargedu anghenion y gymuned. Powys yw’r awdurdod 
cyntaf i integreiddio cynllun newid y cyngor i gynllun integredig sengl. Mae hyn yn 
adlewyrchu’r ymrwymiad i gydweithredu a’r angen i ddatblygu trefniadau i gynnwys 
y gymuned ac arweinyddiaeth gymunedol, er mwyn sefydlu modelau mwy 
cynaliadwy i gynorthwyo pobl. 

Meysydd o gynnydd 
 

 Llenwi uwch swyddi cyfarwyddwr a phenaethiaid gwasanaeth. 

 Penodi arweinyddion portffolio i hybu newid. 
 
 

 

 


