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Crynodeb 
 
Bu i gyngor Rhondda Cynon Taf (RhCT) fantoli ei gyllideb gyffredinol i bob pwrpas 
ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol yn 2013-14.   Mae'r awdurdod yn gwario mwy 
ar ofal cymdeithasol y pen na nifer o awdurdodau eraill yng Nghymru, ond mae 
hyn yng nghyd-destun lefelau cymharol uchel o amddifadedd.  Mae'r cyngor wedi 
amlinellu arbedion realistig ac wedi dangos cynlluniau ariannol strategol er mwyn 
delio â phwysau ariannol presennol ac yn y dyfodol.  Yng ngwasanaethau 
oedolion, bu datblygiadau o ran ailsiapio darpariaeth y gwasanaeth.  Cynllunnir 
mwy o newid yn narpariaeth gwasanaeth oedolion a disgwylir y bydd 
gwasanaethau plant yn cael eu hailfodelu ar gyfer 2015-16. Mae hyn yn cael ei 
gynllunio er mwyn alinio gwasanaethau â gofynion Deddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Lles (Cymru) ('y Ddeddf') ac fel ymateb i'r heriau economaidd 
presennol. 
 
Mae gan y cyngor berthynas aeddfed â'r bwrdd iechyd lleol a chyngor ffiniol 
Merthyr Tydfil.  Mae hyn wedi caniatáu cynnydd mewn gweithio a chomisiynu 
cydweithredol mewn sawl maes yng ngwasanaethau oedolion a phlant a bydd hyn 
yn cael ei ehangu eto yn 2014-15 a thu hwnt.  Mae yna heriau ynghlwm wrth hyn 
ac mae'r cyfarwyddwr yn cydnabod bod yn rhaid i gyflymder y newid gynyddu 
mewn rhai meysydd.   
 
Mae gan y cyngor strategaeth eang ar gyfer hyrwyddo'r iaith Gymraeg a dyma'r 
ardal a ddefnyddiwyd i lansio 'Mwy na Geiriau'. 
 
Mae problemau ynglŷn â chapasiti'r gweithlu yn parhau yng ngwasanaethau plant 
ac mae'r adroddiad hwn yn amlygu'r defnydd parhaus o weithwyr sydd heb 
gymhwyso er mwyn rheoli achosion a chwblhau asesiadau cychwynnol.  Bu 
cynnydd yn yr achosion o atgyfeirio yng ngwasanaethau plant, poblogaeth 
gymharol uchel sy'n derbyn gofal a'r nifer uchaf erioed o bobl ifanc sydd wedi'u 
cofnodi ar y gofrestr amddiffyn plant mewn unrhyw gyngor yng Nghymru. Mae'r 
perfformiad yn wael o ran cwblhau asesiadau'n brydlon yn y gwasanaethau i 
oedolion a phlant a bydd hyn yn effeithio ar effeithiolrwydd gwaith cefnogi ac ataliol 
gyda phobl a theuluoedd bregus. Mae'r cyngor wedi dynodi y byddai gwella 
sicrwydd ansawdd o ran asesu a rheoli gofal yn gwella darpariaeth yr holl 
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wasanaethau cymdeithasol.  Bu dirywiad o ran asesu a chefnogi gofalwyr 
(gofalwyr ifanc a gofalwyr sy'n oedolion), eleni. Mae'r cyngor yn nodi y bydd yn 
ystyried y meysydd yma ar gyfer eu gwella fel rhan o'i adolygiad cyffredinol o 
wasanaethau er mwyn sicrhau bod pob newid yn hyrwyddo'r blaenoriaethau a 
nodir yn y Ddeddf. Mae gan y cyngor drefniadau rhianta corfforaethol cryf a 
chofnodwyd gwelliannau o ran llwyddiannau addysgol plant sy'n derbyn gofal sy'n 
gadael ysgol.   
  
Ymateb i feysydd gwelliannau'r llynedd 
 

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

Datblygu strategaeth ar gyfer y dyfodol i 
bobl hŷn sy'n gynaliadwy er gwaetha 
cynnydd mewn galw. 

Mae'r cyngor yn gweithio mewn 
partneriaeth er mwyn cyflawni'r 
'Trefniadau asesu, cynllunio ac adolygu 
integredig i bobl hŷn (2013)' 
 

Parhau i weithredu strategaeth 
gomisiynu gwasanaethau plant 
 

Mae'r cyngor yn parhau i gynnal y 
fframwaith '4C', wedi contractio 
darparwr i gynyddu'r opsiynau ar gyfer 
llety preswyl ac wedi lleihau'r defnydd o 
leoli preswyl y tu allan i'r ardal. 
 

Mae perfformiad rhai agweddau o asesu 
mewn perthynas â gwasanaethau plant 
yn parhau i fod yn faes ar gyfer gwella 
parhaus am y drydedd flwyddyn yn 
olynol 
 

Mae hon parhau i fod yn broblem 
sylweddol i'r cyngor. Gostyngodd y 
ganran o asesiadau cychwynnol a 
gwblhawyd o fewn 7 diwrnod ymhellach 
o 51.7% i 48.9%. 

Mae angen i'r cyngor gyflwyno system 
briodol yn ei wasanaethau cofrestredig 
er mwyn sicrhau bod y wybodaeth sy'n 
ofynnol yn ôl y rheoliadau ar gael yn 
rhwydd i reolwyr ac archwilwyr 
 

Mae'r cyngor yn adrodd y deliwyd â hyn 
a bydd yn cael ei brofi gan archwiliad 
arall. 
 

Dylid cwtogi ar restrau aros am 
addasiadau 
 

Mae yna gwtogiad o 600 wedi cael ei 
wneud i'r rhestr aros 

Parhau i fonitro ac ymdrin â'r nifer uchel 
o blant sy'n derbyn gofal gan y cyngor 

Mae hyn yn parhau i fod yn uchel, er 
gwaethaf ymdrechion penodol gan y 
cyngor i'w ostwng.  Yn ystod y 3 
blynedd diwethaf, mae hyn wedi 
cynyddu o 594 o blant i 650 594-650. 
 

Cyflawni’r cydymffurfedd a ddynodwyd 
yn yr adroddiad ar archwiliad o'r 
gwasanaeth maethu 

Dynodwyd tri maes nad oedd yn 
cydymffurfio yn yr archwiliad, ni 
chyflwynwyd y rhain fel rhybuddion 
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(anghydffurfio technegol). 
 

Gwell cyfathrebu rhwng timau rheng 
flaen yn y gwasanaethau plant er mwyn 
sicrhau bod rolau a swyddogaethau yn 
fwy eglur yn arbennig ynghylch 
gwasanaethau ataliol 
 

Gwelwyd peth gwelliannau. Ond mae 
yna fwy i'w wneud o hyd. 

Sicrhau bod gan bob plentyn sydd ar y 
gofrestr amddiffyn plant weithiwr 
cymdeithasol dynodedig 
 

Dynodwyd fel blaenoriaeth gan y cyngor 
a chyflawnwyd hynny. 

Sicrhau bod gan blant sy'n derbyn gofal 
weithiwr cymdeithasol dynodedig 

Nid yw hyn wedi gwella. Yn 2013-14 
mae gweithiwr sydd heb gymhwyso yn 
cael ei ddynodi ar gyfer 30% o'r plant 
sy'n derbyn  gofal 
 

 
Ymweliadau ac archwiliadau a gynhaliwyd yn ystod y flwyddyn 
 

 Adolygiad cenedlaethol o gomisiynu gofal oedolion. 

 Cyfarfod â phennaeth gwasanaethau oedolion i drafod model gweithredu   
 newydd.  

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

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

 
Meysydd fydd angen camau dilynol ynddynt gan AGGCC y flwyddyn nesaf 
 

 Dealltwriaeth y cyngor ynglŷn â'r cynnydd yn niferoedd y plant sydd ar y 
gofrestr amddiffyn, a'i ymateb i hynny. 

 Trefniadau diogelu oedolion. 

 Adolygiad o'r themâu sy'n codi o waith rheoleiddiol mewn cartrefi gofal 
 oedolion. 

 Bydd AGGCC yn cyfrannu tuag at adolygiad o dan arweiniad SAC er mwyn 
archwilio a yw cynghorau yn cefnogi pobl hŷn yn effeithiol er mwyn byw'n 
annibynnol, yn cynnwys drwy gydweithredu ar draws gofal iechyd a 
chymdeithasol. 
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Perfformio 
 
Siapio gwasanaethau 
 
Mae Rhondda Cynon Taf yn ardal gymharol ddifreintiedig o Gymru, gyda chyfran uwch 
na'r cyfartaledd yng Nghymru o bobl sy'n derbyn budd-daliadau, ac mae mwy na 
thraean o'i wardiau yn 20% o'r ardaloedd mwyaf difreintiedig. Mae yna gyfradd uwch 
na'r cyfartaledd yng Nghymru o anabledd a beichiogi yn yr arddegau.  Mae'r cyngor yn 
dyrannu gwariant cymharol uchel am bob pen o'r boblogaeth i'w gyllideb gwasanaethau 
cymdeithasol. 
 
Mae gwasanaethau cymdeithasol y cyngor yn parhau i dderbyn cefnogaeth 
gorfforaethol gref er gwaethaf bwlch cyllido na welwyd ei debyg o'r blaen ar gyfer 2014-
15 a thu hwnt. Cymeradwywyd y Cynllun Integredig Sengl (CIS) gan yr aelodau ym mis 
Mai 2013, ac mae'n amlinellu'r weledigaeth bod holl bobl RhCT yn 'iach, diogel a 
ffyniannus'. Mae'n cynnwys blaenoriaethau fydd yn golygu bod plant a theuluoedd yn 
derbyn ymyrraeth a chefnogaeth gynnar fydd yn bodloni eu hanghenion a bod oedolion 
yn gallu byw bywydau annibynnol a chyflawn. 
 
Mae Adroddiad Blynyddol ar Welliannau (Gorffennaf 2014) Swyddfa Archwilio Cymru 
(SAC) yn ystyried bod y cyngor wedi dynodi blaenoriaethau eglur ar gyfer gwelliannau 
yn ystod y tair blynedd nesaf, ond nad yw maint y gwelliannau a'r targedau a osodir 
wedi eu nodi cystal.  Mae adroddiad y cyfarwyddwr yn rhybuddio bod meini prawf ar 
gyfer mynediad i wasanaethau plant ac oedolion yn cael ei adolygu a bod angen 
cynnydd mwy chwim er mwyn cyflawni mwy o gyfeirio tuag at wasanaethau ataliol ac 
ymyrraeth gynnar. 
 
Y cyngor oedd yr ardal a ddefnyddiwyd i lansio 'Mwy na geiriau' ac mae adroddiad 
blynyddol y cyngor i Gomisiynydd y Gymraeg (Mehefin 2014) yn eglur yn amlinellu 
hyfforddiant staff, monitro a mentrau yn y gwasanaeth er mwyn hyrwyddo'r defnydd o'r 
Gymraeg a mynediad i gyfleusterau Cymraeg. Hefyd, dynodir rhai anghysonderau yn 
narpariaeth adnoddau ar gyfer hyfforddiant yn y Gymraeg ar draws yr holl grŵp staff.  
 
Oedolion 
 

Fel mewn rhannau eraill o Gymru, mae'r cyngor yn gweld cynnydd cyson yn ei 
boblogaeth hŷn, ac mae hyn yn rhoi pwysau ychwanegol ar wasanaethau cymdeithasol 
i oedolion.  Bu gorwariant yn y gyllideb ar gyfer gwasanaethau oedolion yn 2013-14 ac 
ystyrir y bydd hyn yn anghynaladwy yn y dyfodol.  Dynodwyd cynlluniau eglur ar gyfer 
arbedion effeithlonrwydd a thorri gwasanaethau yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus 
eang. Cyflwynwyd model gweithredu diwygiedig ym mis Ebrill 2013 ac mae hwn wedi 
sicrhau bod y cyngor wedi'i alinio'n well â'r bwrdd iechyd er mwyn hwyluso mwy o 
weithio integredig.  Mae gan y cyngor berthynas dda â'r bwrdd iechyd lleol sydd wedi'i 
hen sefydlu.   
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Bydd ail gymal y model gweithredu diwygiedig yn cael ei gyflwyno yn 2014-15 yn 
cynnwys codi tâl am wasanaethau.  Mae'r model hwn wedi'i alinio ag elfen gofal a 
chefnogaeth y Ddeddf. Mae'r cyngor wedi parhau i ddefnyddio'r meini prawf cymhwyster 
ehangaf ar gyfer gwasanaethau oedolion. Mae hyn yn destun adolygiad gan y cyngor er 
mwyn adlewyrchu'r cynnydd disgwyliedig mewn argaeledd gwasanaethau a'r 
gefnogaeth ataliol yn y gymuned, a'r niferoedd fydd yn ei derbyn.  Mae Llywodraeth 
Cymru yn cynnig safoni meini prawf cymhwyster er mwyn cefnogi gweithredu'r Ddeddf.  
Yr heriau a ddynodwyd gan y cyngor yw datblygu dull sy'n fwy seiliedig ar ganlyniadau 
a gweithredu'n llawn y canllawiau asesu, cynllunio ac adolygu integredig sy'n nodi'r 
dyletswyddau ar wasanaethau iechyd a gofal i ddarparu trefniadau integredig ar gyfer 
asesu a rheoli gofal pobl hŷn. 
 
Mewn datganiad o fwriad mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf, cynghorau RhCT a 
Merthyr Tydfil wedi nodi eu cynlluniau i integreiddio mwy ar wasanaethau i bobl hŷn ag 
anghenion cymhleth.  Fodd bynnag, mae'r datganiad yn llai eglur ynglŷn â maint a 
chyflymder y newid. Mae adroddiad y cyfarwyddwr yn cydnabod yr angen i gyflymu 
comisiynu gwasanaethau ataliol mewn cydweithrediad â'r trydydd sector.  Gofynnwyd i'r 
Sefydliad Gofal Cyhoeddus (SGC) gynnal adolygiad o'r trefniadau sy'n cefnogi 
integreiddio gofal iechyd a chymdeithasol yng Nghwm Taf.  Adroddodd y SGC yn ôl ym 
Mehefin 2013 ac mae bwrdd partneriaeth a grwpiau eraill wedi'u sefydlu ar gyfer 
cynllunio a gweithredu gweithio integredig yn gymesur â threfniadau 2013.   
 
Mae gan wasanaethau oedolion agenda sylweddol ar gyfer 2014-15 sy'n cynnwys 
adolygiad o wasanaethau asesu a rheoli gofal, ailsiapio gwasanaethau i bobl ag 
anawsterau dysgu, ac adolygiadau o addasiadau/offer cymunedol a gwasanaethau i 
bobl sydd â nam ar y synhwyrau.  Mae'r cyngor yn adrodd ei fod mewn sefyllfa i 
gwblhau'r gwaith hwn erbyn Ebrill 2015. 
 
Bu i'r cyngor gwblhau hunanasesiad fel rhan o adolygiad cenedlaethol yr AGGCC o 
gomisiynu gofal oedolion.  Cydnabuwyd y meysydd sydd i'w hatgyfnerthu a'u datblygu, 
sef comisiynu ar y cyd, mwy o ffocws ar ddulliau sy'n seiliedig ar ganlyniadau ac 
ymgynghori â defnyddwyr gwasanaethau a rhanddeiliaid eraill.  Mae SAC yn amlygu'r 
angen am fwy o ymgysylltu â dinasyddion ynghylch y newidiadau i ddarpariaeth y 
gwasanaeth.  Mae'r cyngor wedi datblygu strwythurau er mwyn hwyluso gweithredu 
'Law yn Llaw at Iechyd Meddwl' yng Nghwm Taf.   
 
Mae'r cyngor wedi datblygu gwasanaeth ymyrryd tymor byr sy'n rhoi mwy o bwyslais ar 
gyfeirio tuag at wasanaethau ataliol a chraffu ar feini prawf atgyfeirio pan wneir y 
cysylltiad cyntaf.  Mae adroddiad y cyfarwyddwr yn cyfeirio at adolygiad cychwynnol 
positif o'r datblygiadau hyn.  Delir ag wyth deg y cant o'r achosion newydd o atgyfeirio i'r 
gwasanaeth  gan wasanaethau tymor byr ac ymatebir i ganran debyg o fewn diwrnod. 
Bu gostyngiad yn nifer y bobl a brofodd oediadau wrth drosglwyddo gofal (OWDG) yn 
2013-14, o 109 o bobl yn 2011-12 i 84.  Er bod hyn yn bositif, mae'r cyngor yn 
cydnabod bod y ffigyrau yma'n fychan o'u cymharu â chyfanswm y bobl gaiff eu 
rhyddhau, ac felly dylem fod yn ofalus wrth ddehongli. 
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Mae'r cyngor wedi buddsoddi mewn ehangu ei ddarpariaeth ei hun o gynlluniau byw â 
chefnogaeth ar gyfer oedolion ag anawsterau dysgu/ problemau iechyd meddwl, a bu 
iddo wella comisiynu hyn yn y sector annibynnol o ganlyniad i ailsiapio a gynlluniwyd yn 
2013-14.  Mae wedi comisiynu adeiladu mwy o lefydd gofal newydd.  Mae'r cyngor wedi 
gostwng y gyfradd o wasanaethau gofal cartref mewnol o'i gymharu â'r rhai a gomisiynir 
yn allanol, ac mae'n ystyried bod hon yn ffordd fwy cost effeithiol ac ymatebol o 
ddarparu gofal a chefnogaeth. 
 
 
Plant 
 
Yn ystod 2013-14 gwnaethpwyd cynnydd sylweddol o ran cydweithredu mwy â Merthyr 
Tydfil mewn meysydd penodol, er enghraifft datblygwyd gwasanaeth troseddu ieuenctid 
ar y cyd, Tîm Cymorth i Deuluoedd Integredig (TCDI) a strwythurau diogelu ar y cyd.  
Roedd y meysydd a flaenoriaethwyd gan y cyngor ar gyfer 2014-15 yn cynnwys lleihau 
ymyrraeth statudol gyda theuluoedd drwy gynyddu effaith gwasanaethau ataliol ac 
ymyrraeth gynnar.  Mae cydweithredu â thri awdurdod lleol wedi arwain at wasanaeth 
mabwysiadu rhanbarthol, a bydd elfennau ohono yn weithredol yn Nhachwedd 2014 a 
bydd yn bodloni gofynion y gwasanaeth mabwysiadu i Gymru gyfan.  
 
Mae model gweithredu newydd ar gyfer gwasanaethau plant yn cael ei gynllunio a bydd 
yn cynnwys ailfodelu er mwyn gwella asesu a chynllunio gofal.  Ni effeithiodd y torri ar 
wasanaethau yn 2013-14 yn arwyddocaol ar wasanaethau plant, a bu i'r cyngor 
danwario ychydig ar gyllideb fwy.  Mae'r cyngor wedi llwyddo i ostwng costau preswyl i 
blant, yn cynnwys contractio â darparwr preifat er mwyn cynyddu'r opsiynau yn y 
farchnad leol.  Y cyngor sy'n cynnal fframwaith Rhaglen Gydweithredol Comisiynu Plant 
Cymru (4C) sydd wedi trafod cyfraddau ffafriol ar gyfer rhestr o ddarparwyr cymeradwy.  
Bu i'r archwiliad o blant sy'n derbyn gofal ganfod bod systemau sicrhau ansawdd y 
cyngor yn canolbwyntio mwy ar gyflawni contractau yn hytrach na chanlyniadau i blant.  
Bydd y cyngor yn adolygu'r trefniadau yn 2015 a mynegodd y bydd efallai'n dymuno 
cynyddu swyddogaeth gomisiynu'r fframwaith.  
 
Er bod y cyngor wedi lleihau nifer y plant mewn lleoliadau preswyl, mae'n amcanu at 
leihau mwy ar hyn, yn arbennig yn achos rhai mewn sefydliadau y tu allan i'r ardal leol.  
Bu i'r archwiliad o blant sy'n derbyn gofal gynghori y dylid dynodi ystod ehangach o 
leoliadau er mwyn bodloni anghenion penodol a chymhleth rhai plant.  Mae'r cyngor 
wedi comisiynu darparwr preifat, yn seiliedig ar dâl ar sail canlyniadau, er mwyn 
recriwtio ac asesu gofalwyr maeth.  Mae hyn yn cynyddu capasiti gweithwyr 
cymdeithasol er mwyn cynnal asesiad gofal gan berthynas a gorchmynion 
gwarchodaeth arbennig.   
 
Bu i'r archwiliad o blant sy'n derbyn gofal ganfod diffyg prosesau ymgynghori cyson â 
phlant a phobl ifanc er mwyn hysbysu cynllunio gwasanaethau.  Mae'r cyngor yn beilot 
ar gyfer 'Pan rwy'n barod' sy'n caniatáu i rai sy'n gadael gofal aros mewn lleoliadau 
maeth.  Sefydlwyd tasglu er mwyn bodloni anghenion rhai 16 oed a hŷn, a darparu 
gwasanaeth penodol i'r grŵp oedran hwn.  Dynodir hwn fel maes ar gyfer gwelliannau 
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ychwanegol ac mae'n cefnogi ymrwymiad ehangach y cyngor i wella gwasanaethau 
cefnogi i ddefnyddwyr ifanc y gwasanaeth, a rhai sy'n gadael gofal yn arbennig. 
 
Bydd Gwasanaeth Troseddu Ieuenctid Cwm Taf wedi'i sefydlu'n llawn ym mis Hydref 
2014.  Ni fydd hyn yn rhyddhau arbedion ond dylai alluogi rhannu sgiliau ac arbenigedd 
yn yr ardal rannu.    
 
Meysydd cynnydd  
 
Mae'r cyngor wedi: 
 

 ymestyn gwasanaethau byw â chefnogaeth;  

 datblygu gwasanaeth mabwysiadu rhanbarthol a thîm troseddau ieuenctid ar 
 y cyd; a 

 pheilota menter 'Pan rwy'n barod' i rai sy'n gadael gofal. 
 
Meysydd i'w gwella  
 
Dylai'r cyngor: 
 

 ddatblygu mwy ar ddull sy'n seiliedig ar ganlyniadau yng ngwasanaethau oedolion; 

 cynyddu comisiynu gwasanaethau ataliol ac ymyrraeth gynnar i oedolion ar y cyd, 
a thrwy hynny gynyddu'r niferoedd fydd yn eu derbyn;  

 sicrhau bod gwasanaethau plant yn canolbwyntio fwy ar wasanaethau ataliol ac 
ymyrraeth gynnar; a 

 gwella sicrwydd ansawdd y lleoli a wneir drwy 4C a chynyddu ei rôl o ran 
comisiynu. 

 
 
Cael help 
 

Mae'r cyngor yn cydnabod y gellid gwneud gwelliannau er mwyn helpu'r gymuned i gael 
gwybodaeth am y gwasanaethau.  Mae yna gynlluniau i ddatblygu gwefan yn 2014-15 
ynghylch gofal cymdeithasol i oedolion.  Bydd hyn yn hyrwyddo dewis ac annibyniaeth 
drwy roi mynediad i fanylion am wasanaethau a chyfleusterau.  Mae swyddogion 
adolygu annibynnol (SAA) wedi awgrymu sefydlu gwefan benodol ar gyfer pobl ifanc 
sy'n derbyn gofal er mwyn hwyluso mynediad yn yr un modd i wybodaeth berthnasol ac 
annog cyswllt parhaus rhwng y person ifanc a'r SAA.  
 
 
Oedolion 
 
Lansiwyd strategaeth a chynllun gweithredu Cwm Taf ar gyfer gofalwyr ym Mehefin 
2013 a chynhaliwyd gweithgareddau codi ymwybyddiaeth yn ogystal ag hyfforddiant 
staff a dynodi pencampwyr gofalwyr yr asiantaethau.  Mae hyn yn debygol o egluro'r 
cynnydd yn nifer yr asesiadau a gynigir (yn arbennig yn ystod trydydd chwarter y 
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flwyddyn), o 216 i 360.  Fodd bynnag, nid oedd nifer yr asesiadau a gwblhawyd yn 
annhebyg i'r nifer yn 2012-13.  Nid ydym yn sicr a yw hyn yn gysylltiedig â gofalwyr yn 
gwrthod cynigion asesu neu broblemau capasiti yn y tîm.  Hefyd, yn aml mae anghenion 
gofalwyr yn cael eu hystyried fel rhan o asesiad y person sy'n derbyn gofal.  Gall 
cofnodi a'r ffigyrau perfformio canlyniadol fod yn annibynadwy. Fodd bynnag, o'i 
gymharu ag awdurdodau eraill, mae asesiadau gofalwyr ynddynt eu hunain yn parhau i 
fod yn gymharol isel.  Bydd y cyngor yn dymuno sicrhau ei hun drwy ffyrdd eraill sy'n 
darparu cefnogaeth briodol i ofalwyr yn unol â'i uchelgais i hyrwyddo ailalluogi a chynnal 
pobl yn eu cymunedau eu hunain. Dylai hefyd adolygu prosesau ac arferion fel bod data 
dibynadwy yn cael ei gynhyrchu. 
 
Mae llai na hanner y bobl a atgyfeirir at dimau oedolion lleol yn derbyn asesiad o fewn 
14 diwrnod.  Mae'r cyngor yn nodi eu bod yn symud tuag at asesiadau integredig gyda'r 
adran iechyd, er ei fod wedi dynodi bod angen datblygu mwy ar hyn. Mae'r cyfarwyddwr 
yn amlygu gostyngiad yn ystod y tair blynedd diwethaf o ran adolygu cynlluniau gofal yn 
brydlon ac mae'n nodi bod hyn yn flaenoriaeth ar gyfer y flwyddyn bresennol.   Mae'r 
cyfarwyddwr yn dynodi bod mwy o ailfodelu gwasanaethau oedolion yn cael ei ystyried 
er mwyn delio ag amserlenni gwael. 
  
Mae'r cyngor wedi sefydlu timau ymateb cyntaf mewn partneriaeth â Merthyr Tydfil a 
thimau un pwynt mynediad. Mae'r cyngor wedi lleihau'r rhestr aros am addasiadau a 
chymhorthion. Erbyn hyn mae yna 600 yn llai o bobl arni.  Llwyddodd i wneud hyn drwy 
leihau'r amser aros ar gyfer yr asesiad therapi galwedigaethol perthnasol. Nid yw 
defnyddio taliadau uniongyrchol wedi cynyddu yn ystod 2013-14, a hynny yn ôl y 
disgwyl.  Sefydlwyd cynllun peilot rheoli cyfrifon taliadau uniongyrchol, gan ddefnyddio'r 
asiantaeth allanol bresennol, er mwyn gweld a fydd hyn yn arwain at gynnydd.  
 
 
Plant 
 

Bu gostyngiad arwyddocaol o 97% i 58% o ofalwyr ifanc sy'n hysbys i'r gwasanaethau 
cymdeithasol oedd yn derbyn gwasanaeth yn 2013-14 o'i gymharu â'r flwyddyn 
flaenorol. Mae'r cyfarwyddwr yn priodoli hyn i'r ffaith bod un swydd wedi bod yn wag am 
gyfnod dros dro. O ystyried yr effaith debygol ar bobl ifanc, roedd yn anffodus na 
sicrhawyd bod rhywun wedi cymryd cyfrifoldeb am y swydd.   
 
Bu bron i dri chwarter yr achosion o atgyfeirio symud ymlaen at asesu cychwynnol ac 
mae'r cyngor yn adrodd y bu cynnydd o 14% yn yr achosion o atgyfeirio yn 2013-14 a 
chynnydd canlyniadol yn nifer yr asesiadau cychwynnol a gwblhawyd.  Mae hyn yn 
awgrymu nad yw gwasanaethau ataliol ac ymyrraeth gynnar yn gostwng y defnydd a 
wneir o asesiadau cychwynnol fel ymateb cyntaf.  Fel y llynedd, mae'r cyngor yn 
perfformio'n dda wrth wneud penderfyniadau cychwynnol o fewn 24 awr.  Mae'r cyngor 
wedi cydnabod peth anghysondeb yn y timau lleol a'r tîm anabledd plant o ran gwneud 
penderfyniadau.   
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Bu gostyngiad bychan yng nghyfradd y staff nad ydynt wedi cymhwyso sy'n cwblhau 
asesiadau cychwynnol, ond gan fod hyn yn wir mewn un achos ym mhob pump mae'n 
parhau i fod yn arwyddocaol uwch na'r cyfartaledd yng Nghymru.  Mae cyfran yr 
asesiadau cychwynnol a gwblhawyd yn brydlon wedi gostwng am y bumed flwyddyn yn 
olynol ac erbyn hyn mae'n 48.9% o'i gymharu â'r cyfartaledd o 71.9% yng Nghymru.  
Mae'r data a dderbyniwyd yn dangos nad yw bron i draean y plant sy'n derbyn asesiad 
cychwynnol yn cael eu gweld fel rhan o'r asesiad hwnnw o'i gymharu â chyfartaledd o 
21% yng Nghymru.  Mae'r cyngor yn nodi bod nifer sylweddol fwy o blant yn cael eu 
gweld fel rhan o asesu cychwynnol, oherwydd bod yr ystadegyn hwn yn cyfeirio at 
weithwyr cymdeithasol.  Fel y nodwyd uchod, mae'r cyngor yn defnyddio nifer uwch na'r 
cyfartaledd o staff nad ydynt wedi cymhwyso er mwyn cwblhau asesiadau.  Hefyd, 
mae'r plentyn yn llai tebygol o gael ei weld ar ei ben ei hun fel rhan o'r asesiad hwnnw, 
gan weithiwr cymwys, nag a fyddai yng ngweddill Cymru.  Bu peth cynnydd yn y ffigwr 
olaf ers 2012-13 yn unol â'r duedd yng Nghymru gyfan.   
 
Cwympodd prydlondeb cwblhau asesiadau craidd o fewn 35 diwrnod gwaith i 80.4% yn 
2013-14, er bod perfformiad y cyngor erbyn hyn yn debyg i'r cyfartaledd yng Nghymru, 
ble bu gwelliant yn y duedd yn gyffredinol.  Mae'r cyngor wedi dynodi bod ansawdd 
asesiadau craidd yn ystod y tair blynedd diwethaf yn faes i'w wella. Bydd y cyngor yn 
gweithredu fformat asesu sengl eleni.  Bydd adolygu'n cadarnhau a fydd gwelliant neu 
beidio o ran ansawdd a chwblhau asesiadau'n brydlon.  
 
Bu i'r archwiliad o blant sy'n derbyn gofal ganfod amrywiaeth yn ansawdd cynlluniau 
gofal, ac ychydig o gyfeirio at ganlyniadau neu gofnodi adolygiadau o ganlyniad i 
anghenion / risgiau newidiol.  Er bod tystiolaeth o rannu gwybodaeth yn anffurfiol rhwng 
gweithwyr proffesiynol mewn aml-asiantaethau, nid oedd y newidiadau canlyniadol bob 
amser yn cael eu cofnodi ar y cynllun gofal neu nid oedd asesiadau risg yn cael eu 
cofnodi.  Yn aml nid oedd cynlluniau gofal yn cael eu rhannu â phobl ifanc a'u 
teuluoedd.  Fodd bynnag, cafwyd adolygiad positif o gynllunio llwybrau, a chynnwys 
pobl ifanc yn y broses hon yn arbennig.   
 
Roedd swyddogion adolygu annibynnol (SAA) yn parhau i gadeirio cyfradd uchel o 
adolygiadau'n brydlon eleni.  Fodd bynnag, mae'r cyngor yn amlygu problemau 
ynghylch capasiti, ac mae'n amau a all gynnal y lefel bresennol o ran safon y 
gwasanaeth.  Mae hyn yn cael ei briodoli i ehangu rôl yr SAA er mwyn adolygu plant 
sy'n derbyn seibiant am gyfnod byr, yn ddarostyngedig i gynlluniau llwybrau, sy'n 
derbyn gwasanaethau TCDI a'r adolygiad cyntaf yn 18+ oed o dan 'Pan rwy'n barod'.  
Mae'r SAA yn dynodi bod y cynnydd hwn mewn llwyth achosion yn fygythiad 
uniongyrchol i'w rôl sicrhau ansawdd ac i'w capasiti i weithredu ar bryderon ynghylch 
pobl ifanc.  Hefyd, bu i'r archwiliad o blant sy'n derbyn gofal ganfod nad oedd SAA yn 
gallu gwneud gwaith dilynol ynghylch materion yn ddigonol rhwng adolygiadau. Bydd 
hyn yn cyfyngu ar eu gallu i ailgyfeirio ffocws arferion ac ymyrraeth gyda phlant a phobl 
ifanc. 
 
Mae gan y cyngor broses gref ar gyfer esgoli pryderon a godir gan SAA, er y bu i'r 
archwiliad o blant sy'n derbyn gofal sylwi yr amharwyd ar y broses ar brydiau o 
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ganlyniad i strwythur sefydliadol lefel uwch reoli'r gwasanaethau plant  Hefyd, mae'n 
debygol yr effeithir ar y broses herio os bydd gan y SAA lai o gapasiti i leisio pryderon. 
Mae hyn yn arbennig o arwyddocaol o ganlyniad i'r galw cynyddol a ddynodwyd a'r 
prinder staffio yn y gwasanaethau asesu a chynllunio gofal a ble mae craffu a herio yn 
dra phwysig.   
 
Mae'r cyfarwyddwr yn adrodd ei fod yn falch o weld gostyngiad yn yr amser y mae plant 
yn aros am grant cyfleusterau i'r anabl.  Mae'r cyngor wedi dangos ymrwymiad i sicrhau 
eiriolaeth i blant sy'n derbyn gofal a'r rhai sy'n rhan o'r broses amddiffyn plant drwy 
gomisiynu gwasanaeth eiriol.  Mae cyfarfodydd rheolaidd ag uwch reolwyr yn sicrhau 
bod y ddarpariaeth yn cael ei fonitro a bod materion a themâu y mae pobl ifanc yn 
cyfeirio atynt yn cael eu bwydo yn ôl i'r uwch dîm rheoli. 
 
Meysydd cynnydd 
 
Mae'r cyngor wedi: 
 

 cynnal adolygiadau prydlon o blant sy'n derbyn gofal; a 

 lleihau'r amser aros am grantiau cyfleusterau i'r anabl. 
 
Meysydd i'w gwella 
 

Dylai'r cyngor: 
 

 gynyddu asesiadau o ofalwyr sy'n oedolion; 

 cynyddu asesiadau a chefnogaeth i ofalwyr ifanc; 

 cwblhau mwy o asesiadau cychwynnol a chraidd yn brydlon; ac  

 adolygu capasiti'r Tîm Adolygu Annibynnol 
 
 
Y gwasanaethau a ddarperir 

 
Mae gan y cyngor weithlu cymharol fawr ar gyfer darparu gwasanaethau gofal 
cymdeithasol. Mae'n parhau i ddarparu cyfran sylweddol o'r llety preswyl yn 
uniongyrchol i blant ac oedolion hŷn yn yr ardal. 
 
 
Oedolion 
 

Mae'r cyngor yn parhau i gefnogi poblogaeth sylweddol uwch o bobl hŷn yn y gymuned 
na'r cyfartaledd yng Nghymru.  Mae hyn wedi gostwng yn ystod y tair blynedd diwethaf, 
fel y mae'r cyfartaledd yng Nghymru.  Mae nifer y bobl hŷn mewn gofal preswyl wedi 
bod yn gyffredinol ddigyfnewid yn RhCT yn ystod y tair blynedd diwethaf ac mae'n 
parhau i fod yr awdurdod Cymreig sydd â'r gyfran uchaf o bobl hŷn mewn gofal preswyl.  
Nid yw mwy o wasanaethau ataliol hyd yma wedi arwain at y canlyniadau a ddisgwylid, 
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sef lleihau nifer y rhai sy'n derbyn cefnogaeth gan y gwasanaethau cymdeithasol yn y 
gymuned neu mewn gofal preswyl.  
 
Mae'r cyngor yn cynnal nifer fawr o'i gartrefi gofal preswyl ei hun ar gyfer pobl hŷn.  Nid 
dyma'r ffordd fwyaf cost effeithiol o ddarparu llety preswyl o reidrwydd, ac mae'r cyngor 
yn y broses o adolygu'r holl wasanaethau mewnol. Mae'r cyngor wedi ymestyn y 
prosiect dementia Glöyn Byw i un arall o'i gartrefi, a chafodd archwiliad positif iawn gan 
AGGCC.  Yn dilyn archwilio cartrefi'r cyngor ei hun yn 2014 byddwn yn adolygu unrhyw 
themâu newydd fydd yn amlygu eu hunain.   
 
Blaenoriaeth gomisiynu'r cyngor yw cynyddu capasiti gofal nyrsio ar gyfer pobl hŷn â 
dementia yn yr ardal.  Mae hyn yng nghyd-destun poblogaeth gynyddol o bobl hŷn ag 
anghenion nyrsio a chymhleth yng Nghymru a phrinder staff nyrsio cymwys yn y sector 
preswyl. Roedd pryderon a ddynodwyd gan y cyngor, yr adran iechyd ac AGGCC 
ynghylch safonau gofal mewn rhai cartrefi gofal preifat yn cael eu lleisio ar ddiwedd 
2013-14 ac mae hyn wedi datblygu'n sylweddol yn ystod y flwyddyn bresennol.  Er nad 
oedd y camau ffurfiol a gymerwyd gan yr holl asiantaethau yn rhan o'r amserlen ar gyfer 
yr adroddiad hwn, bu gostyngiad arwyddocaol yn safonau gofal nifer o gartrefi gofal yn 
yr ardal. Arweiniodd hyn at bryderon ynghylch lles preswylwyr a bu'n her i'r cyngor wrth 
ganfod lleoliadau eraill yn eu lle. 
 
Yn gyffredinol, mae cyfran uchel o ddefnyddwyr y gwasanaeth yn RhCT o dan 65 oed 
yn cael cefnogaeth yn y gymuned (97.8%), ac mae hyn wedi aros yn ddigyfnewid yn 
ystod y tair blynedd diwethaf.  Mae cyfran ychydig yn uwch o oedolion ag anabledd 
corfforol, synhwyraidd neu ddysgu yn cael cefnogaeth mewn gofal preswyl yn hytrach 
nag yn y gymuned o'i gymharu â'r cyfartaledd yng Nghymru.  Fodd bynnag, mae pobl 
ag anghenion iechyd meddwl yn RhCT yn fwy tebygol o gael cefnogaeth yn y gymuned 
na'r cyfartaledd yng Nghymru.   
 
Aildrefnwyd gwasanaethau asesu camddefnyddio sylweddau, gyda gweithwyr 
cymdeithasol cyd-ddigwydd yn dod yn rhan o'r timau iechyd meddwl cymunedol.  Daw'r 
gefnogaeth i'r timau lleol gan dîm gwaith cymdeithasol sy'n gysylltiedig â thîm 
camddefnyddio sylweddau amlasiantaethol a gweithiwr cymdeithasol ymgynghorol. 
Mae cyfyngiadau ariannol wedi arwain at benderfyniadau i gau rhai gwasanaethau 
dydd, er bod y cyngor yn teimlo bod yna ddigon o adnoddau ar ôl yn y gymuned i 
fodloni anghenion. 
 
 
Plant 
 

Bydd y cyngor yn adolygu'r gwasanaethau ataliol ac ymyrraeth, sef TCDI Cwm Taf, Tîm 
o Gwmpas y Teulu (TGT) a'r tîm ymateb cyflym yn 2014-15, gan edrych ar ganlyniadau 
a meini prawf atgyfeirio. Gall eglurder ynglŷn â chylch gwaith ac un pwynt mynediad fod 
yn fuddiol.  Bydd yn bwysig ystyried darpariaeth y gwasanaethau ataliol ac ymyrraeth 
gynnar a faint sy'n eu derbyn ochr yn ochr â niferoedd uchel y cyngor o ran plant sy'n 
derbyn gofal ac amddiffyn plant.  
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Mae'r cyngor wedi gwneud ymdrechion penodol i ddeall ac ymateb i'r ffactorau sy'n 
dylanwadu ar y nifer cynyddol o blant y mae'n gofalu amdanynt.  Mae rhaniad tebyg 
wedi cael ei gynnal ers y flwyddyn flaenorol, sef bod tri chwarter y bobl ifanc mewn llety 
'mewnol' a chwarter 'y tu allan i'r sir'. 
 
Gall plant a phobl ifanc yn y system ofal ddisgwyl defnydd prydlon o gynlluniau gofal a 
llai o aflonyddwch (symud ysgol a lleoliad) na'u cymheiriaid mewn ardaloedd eraill yng 
Nghymru.  Fodd bynnag, dyrannwyd gweithwyr sydd heb gymhwyso i weithio â bron i 
draean  o'r plant yma.  Mae uwch reolwyr yn cynnal adolygiad o'r gweithlu ac maent yn 
disgwyl y bydd gwasanaethau plant yn cael eu hailfodelu.  Oherwydd hynny, nid yw'r 
cyngor yn ymrwymo ei hun i ymateb yn gyflym, petai'r dewis hwnnw ar gael, ond bydd 
yn ystyried arferion dyrannu fel rhan o'r adolygiadau mawr yma.   
 
Gellid gwneud gwelliannau hefyd i brydlondeb ymweliadau statudol â phlant (82.7%). 
Roedd pobl ifanc yr ymgynghorwyd â hwy yn ystod yr archwiliad i blant sy'n derbyn 
gofal yn ymwybodol o'r pwysau ar weithwyr cymdeithasol. Bu iddynt ddweud wrthym 
bod gweithwyr cymdeithasol yn aml yn hwyr a'i bod yn anodd cysylltu â hwy. Bu iddynt 
ddweud hefyd bod eu gweithiwr cymdeithasol yn newid yn aml.  Bu i archwiliad AGGCC 
o wasanaethau plant, a gyhoeddwyd ym mis Mai 2013, hefyd amlygu dull da o reoli 
achosion gwaith cymdeithasol ac amrywiaeth o wasanaethau arloesol lleol.  Bu i'r 
archwiliad mwyaf diweddar i blant sy'n derbyn gofal ddynodi rhai pryderon ynghylch 
ansawdd ac adolygu cynlluniau gofal, yr oedd y cyngor eisoes wedi eu dynodi fel 
meysydd i'w gwella.   
 
Mae'r cyngor yn cynnal pedwar o gartrefi plant sy'n sefydliadau sy'n cael eu rheoli'n dda 
ble mae grwpiau staff sefydlog yn darparu gofal o safon dda. Mae'r cyngor yn cynnal 
gwasanaeth maethu cymharol fawr, er bod tua hanner y plant yn cael eu maethu drwy 
asiantaethau annibynnol. Bu i'n harchwiliad o wasanaeth maethu'r cyngor ddynodi 
cynnydd yn nifer y plant sy'n derbyn gofal gan berthynas ac ymestyn gweithgareddau'r 
gwasanaeth cyswllt teulu i blant ag anableddau.  Dynodwyd rhai meysydd ble'r oedd 
anghydffurfio, a chawsom sicrwydd y byddid yn delio â'r rhain; bu i ofalwyr gwestiynu 
lefel y gefnogaeth maent yn ei derbyn. O ran y tîm maethu (ers Ionawr 2014), roedd yn 
rhy gynnar i ystyried contractio allan y gwaith recriwtio ac asesu gofalwyr i'r sector 
annibynnol.  Bydd gennym ddiddordeb mewn mesur llwyddiant y trefniant hwn yn yr 
archwiliad nesaf. 
 
Mae'r cyngor yn ystyried y ddarpariaeth Dechrau'n Deg ar draws meysydd cymwys ac o 
ystyried yr ehangu yn 2013-14.  Ni chyrhaeddwyd y targed o ran y nifer sydd yn ei 
derbyn, ond gobeithir y bydd swyddog lleoli newydd yn cynyddu'r niferoedd.  Bu i 
benderfyniad y cyngor i ddiddymu addysg feithrin lawn amser i blant 3 oed arwain at 
wrthwynebiad cryf gan rieni ac adolygiad barnwrol.  Mae'r cyngor yn bwriadu parhau i 
geisio gweithredu'r newid hwn.   
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Meysydd cynnydd 
 

Mae'r cyngor wedi: 
 

 ymestyn y prosiect Glöyn Byw i gartref gofal arall yr awdurdod lleol; a 

 chynnal safonau gofal da yn ei gartref plant ei hun. 
 
Meysydd i'w gwella 
 
Dylai'r cyngor: 
 

 geisio cynyddu capasiti nyrsio HEM drwy gomisiynu; 

 adolygu effaith gwasanaethau ataliol ac ymyrraeth gynnar ar ymyriadau 
 statudol gyda phlant a theuluoedd; a  

 chynyddu lefel y gweithwyr cymdeithasol cymwys a ddyrennir i ofalu am 
 blant. 
 

 
Effaith ar fywydau pobl 

 
Mae'r ganolfan ddiogelu amlasiantaethol (CDdAA) wedi'i chymeradwyo gan yr holl 
asiantaethau lleol.  Bydd yn cychwyn ar ei waith yn 2015.  Bydd yn gwneud y 
penderfyniad cychwynnol ynglŷn â phob achos o atgyfeirio oedolion a phlant, a bydd yr 
achosion o atgyfeirio oedolion yn cael eu symud i CDdAA yn gyntaf.  Dylai sgrinio 
atgyfeirio diogelu prydlon ar y cyd, rhannu anffurfiol a phwyslais ar asesu risg fod yn 
ddatblygiad positif.   
 
Mae'r cyngor lleol yn cydnabod y gwaith ychwanegol y mae angen iddo ei wneud er 
mwyn gwella ei brosesau sicrhau ansawdd yn y gwasanaethau oedolion a phlant, yn 
arbennig mewn perthynas ag asesu a rheoli gofal. 
 
 
Oedolion 
 
Mae adolygu prydlon o gynlluniau gofal wedi gostwng am y drydedd flwyddyn yn olynol 
yn RhCT, ac mae hyn yn is na'r cyfartaledd yng Nghymru. Mae yna risg bod y cyngor 
efallai'n darparu gwasanaethau diangen neu amhriodol oherwydd nad yw anghenion 
newidiol y bobl yn cael eu hadnabod.    
 
Mae'r model gweithredu diwygiedig yn gosod Diogelu Rhag Colli Rhyddid (DRhCRh) o 
dan nawdd y bwrdd diogelu oedolion.  Mae'r trefniadau'n cael eu darparu drwy 
wasanaeth ar y cyd gyda Merthyr Tydfil a'r bwrdd iechyd, gyda RhCT yn awdurdod 
arweiniol.  Bu i adolygiad cychwynnol Medi 2013 ddynodi'r angen am fwy o lywodraethu 
ar y gwasanaeth, a bu iddo wneud rhai newidiadau er mwyn hwyluso argaeledd 
aseswyr budd pennaf.  Mae'r adolygiad thematig o DRhCRh a gynhaliwyd gan AGGCC 
ac AGIC y tu hwnt i amserlen yr adroddiad hwn, fodd bynnag mae'r argymhellion yn 



   

14 

cefnogi canfyddiadau adolygiad mewnol y cyngor.   Mae oedi'n parhau o ran prosesu 
ceisiadau o ganlyniad i broblemau capasiti, a bydd hon yn her fwy yn 2014-15 o 
ganlyniad i ddyfarniad diweddar yr Uchel Lys.  Roedd y ceisiadau yn 2013-14 yn is na 
niferoedd y flwyddyn flaenorol.  Bu i'r adolygiad thematig ar y cyd ganfod asesu 
ansawdd da oedd yn arwain at ganlyniadau da i bobl, a hynny'n gysylltiedig â dull 
adeiladol ac ethos cryf o ystyried yr atebion lleiaf cyfyngol. 
 

Mae adroddiad blynyddol bwrdd diogelu oedolion Cwm Taf 2012-13 yn nodi cyfradd 
atgyfeirio gymharol sefydlog mewn perthynas â RhCT.  Mae'r cyngor yn ein hysbysu 
bod nifer yr atgyfeiriadau wedi cynyddu'n sylweddol yn 2013-14.  Er bod adroddiad 
2012-13 yn darparu ystod o ystadegau, ychydig o naratif a geir er mwyn gallu dynodi 
sylwadau ynglŷn ag arferion, cynnydd a meysydd a ddatblygwyd.  Un canlyniad i'r 
model gweithredu diwygiedig yw bod y pryderon yr oedd timau oedolion efallai wedi 
delio â hwy o'r blaen, erbyn hyn yn cael eu hanfon ymlaen at DLM yn y tîm diogelu.  
Mae hyn wedi achosi problemau capasiti o ran diogelu ac mae'n (rhannol) gyfrifol am y 
cynnydd yn yr atgyfeiriadau a gofnodir.  Mae AGGCC wedi amlygu pryder yn 2014-15 
mewn perthynas â gweithdrefnau rhyngasiantaethol pan fo nifer fawr o atgyfeiriadau 
diogelu yn cael eu derbyn o un sefydliad gofal a bod yna bosibilrwydd y bydd yr 
heddlu'n gweithredu.  Bydd angen gwneud gwaith dilynol ynglŷn â'r mater hwn eleni.  
 
Mae yna brosesau cadarn ynghylch dynodi ac adolygu methiannau gofal ym maes gofal 
preswyl. Mae gan y cyngor system ddwy haen amlasiantaethol effeithiol sydd wedi'i 
hadeiladu ar berthynas adeiladol ac ethos cryf o rannu gwybodaeth rhwng partneriaid. 
 
 
Plant 
 

Bu cynnydd o 30% eleni yn y plant sydd ar y gofrestr amddiffyn plant yn 2013-14 i 471, 
y nifer uchaf erioed. Codi fu’r duedd yn y cyngor ers 2001, er bod yna amrywiadau 
blynyddol sylweddol wedi bod, yn cynnwys gostyngiad yn 2012-13.  Er mai codi fu 
tuedd y cyfartaledd yng Nghymru hefyd, nid yw'r cynnydd mor amlwg.  Mae'r cyngor 
wedi dechrau archwilio ond nid yw hyd yma wedi canfod problemau gyda throthwyon 
neu themâu.  O ganlyniad i hyn, mae'r cyngor wedi ymrwymo i fod yn rhan o ganolfan 
ddiogelu amlasiantaethol a byddwn yn croesawu canlyniadau unrhyw ddadansoddi 
ychwanegol fydd ar gael.   
 
Mae'r cyngor yn llwyddo i flaenoriaethu dyrannu'r plant yma i weithwyr cymwys ac 
mae'n perfformio'n dda o ran sicrhau bod cynadleddau amddiffyn plant a grwpiau craidd 
yn cael eu cynnal yn brydlon.  Bu i'r archwiliad o wasanaethau plant argymell y dylid 
cael mwy o eglurder ynglŷn â threfniadau i staff pan fo plant sy'n derbyn gwasanaeth 
gan y tîm anabledd plant hefyd yn ddarostyngedig i weithdrefnau amddiffyn plant.  O 
ganlyniad i hyn, datblygwyd protocol, a buasem yn croesawu gwybodaeth fydd yn deillio 
o fonitro parhaus.  
Sefydlwyd tasglu dan arweiniad bwrdd diogelu plant Cwm Taf er mwyn sicrhau ymateb 
amlasiantaethol i bobl ifanc sydd mewn perygl o gael eu hecsbloetio'n rhywiol, o fynd ar 
goll, ac o ddioddef ymddygiad rhywiol niweidiol, yn seiliedig ar asesu risg cadarn 
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(protocol ymddygiadau peryglus).  Yn dilyn hyn cwblhawyd mwy o waith o ran proffilio'r 
grŵp hwn er mwyn rhagamcanu'r gwasanaethau angenrheidiol, ac fe'i hargymhellwyd 
gan yr archwiliad i blant sy'n derbyn gofal.  Mae'r bwrdd hefyd wedi cyflwyno pecyn 
asesu esgeuluso sy'n ystyried cymhelliant, capasiti a chefnogaeth arall.   
 
Mae dwy ran o dair (68.4%) o'r rhai sy'n gadael gofal yn derbyn addysg, cyflogaeth neu 
hyfforddiant pan yn bedair ar bymtheg oed ac maent yn parhau i fod yn debygol iawn o 
fod â chysylltiad â'r cyngor lleol.  Mae'r cyngor yn parhau i berfformio'n dda mewn 
perthynas â chynllunio llwybrau ac ymgynghorwyr personol.  Roedd y rhai oedd yn 
gadael gofal y bu i ni siarad â hwy yn ystod yr archwiliad o blant sy'n derbyn gofal, yn 
bositif iawn o ran y gefnogaeth yr oeddent wedi ei derbyn fel rhai oedd yn gadael gofal, 
gan y gwasanaethau cymdeithasol a’r asiantaeth trydydd sector. Nid oedd hyn yn wir 
pan ofynnwyd iddynt am eu profiad o ofal a chefnogaeth gwaith cymdeithasol yn ystod y 
cyfnod hwn.   
 
Y gwelliant mwyaf arwyddocaol efallai fu'r cynnydd nodedig yn 2013-14 yn nifer y rhai 
16 oed yn y system gofal oedd yn llwyddo i gael cymwysterau.  Er bod hynny'n dal i fod 
yn is na'r cyfartaledd cenedlaethol,  llwyddwyd i greu gwelliannau arwyddocaol yn y 
grŵp oedran hwn.  Hefyd, nodwyd gwelliannau ym mhresenoldeb ysgolion uwchradd yn 
achos plant sy'n derbyn gofal yn RhCT, ac mae ychydig yn uwch na'r cyfartaledd yng 
Nghymru. 
 
Mae'r cyngor wedi taro ei dargedau o ran gosod plant i'w mabwysiadu ac wedi gwneud 
yn well na'r targedau o ran sicrhau bod plant yn destun gwarchodaeth arbennig. 
 
Meysydd cynnydd 
 
Mae'r cyngor wedi: 
 

 datblygu model CDdAA;  

 datblygu protocol ymddygiadau peryglus a phecyn esgeulustod;  

 gwella cyflawniad addysgol plant sy'n derbyn gofal; a  

 sicrhau bod mwy o blant yn cael eu mabwysiadu neu'n derbyn 
 gwarchodaeth arbennig. 
 
Meysydd i'w gwella 
 

Dylai'r cyngor: 
 

 wella systemau sicrhau ansawdd asesu a rheoli gofal; 

 sicrhau bod cynlluniau  gofal oedolion yn cael eu hadolygu o fewn terfynau 
amser statudol; ac 

 adolygu gweithdrefnau rhyngasiantaethol o ran diogelu oedolion. 
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Capasiti 
 
Darparu Gwasanaethau Cymdeithasol 
 
Mae yna her amlwg o ystyried y cynnydd cyffredinol yn y boblogaeth hŷn a'r cynnydd o 
14% yn yr achosion o atgyfeirio at wasanaethau plant y cyngor yn 2013-14.  Mae'r deng 
mlynedd diwethaf wedi tystiolaethu am gynnydd o 65% mewn achosion agored i 
wasanaethau plant y cyngor (o'i gymharu â chynnydd o 42% yng Nghymru).  Nid yw'r 
cyngor yn ystyried bod llwyth achosion gweithwyr cymwys yng ngwasanaethau plant yn 
uwch nag mewn awdurdodau ffiniol. Mae'r cyngor yn dewis dyrannu plant i weithwyr 
nad ydynt wedi cymhwyso, yn hytrach na'u gadael heb neb neu gynyddu llwyth 
achosion gweithwyr cymwys.  Bydd y cyfarwyddwr yn adolygu ffurfwedd gwasanaethau 
plant a'i gyfansoddiad yn 2014-15.   
 
Cyfeiriodd AGGCC at forâl isel, straen a chyfathrebu rhwng haenau staff yn ei 
archwiliad o wasanaethau plant a gyhoeddwyd ym mis Mai 2013 ac edrychodd hefyd ar 
yr archwiliad o blant sy'n derbyn gofal yn 2014.  Yn yr archwiliad blaenorol, roedd staff 
yn dweud eu bod yn teimlo ei bod yn cael eu llethu gan lwyth gwaith mawr ac achosion 
cymhleth. Dynodwyd pwysau ar weithlu oedd yn anghymesur o ran y nifer oedd newydd 
gymhwyso, ac roedd y disgwyliadau ar staff oedd heb gymhwyso yn fwy nag mewn 
awdurdodau lleol eraill, o ganlyniad i arferion dyrannu.   
 
Mae’r cyngor wedi cael problemau wrth gadw nifer digonol o staff â sgiliau yn y 
gwasanaethau plant, y gellir wedyn eu dyrchafu i rolau arweiniol a rheolaethol yn y 
gwasanaeth. Mae'r cyfarwyddwr yn adrodd bod y gwaith o recriwtio gweithwyr 
cymdeithasol ac uwch ymarferwyr yn parhau. Er bod y trefniant cyflog un pwynt wedi'i 
ddynodi fel ffactor o ran yr anawsterau recriwtio a chadw staff, mae'r cyngor yn teimlo 
nad dyma'r unig broblem. Mae AGGCC wedi nodi bod morâl yn uwch ymysg staff TCDI.  
Mae grŵp gweithlu'n bwriadu adrodd yn yr hydref ar broblemau cadw staff, a 
chymerwyd camau er mwyn gwella cyfathrebu, yn arbennig o'r 'brig i lawr', yn y 
strwythur rheoli drwyddo draw.  
 
Mae'r cyngor wedi dynodi problemau gyda'i systemau sicrhau ansawdd ei hun ac mae'n 
ystyried hyn, yn arbennig mewn perthynas ag asesu a chynllunio gofal. Mae 
cyfarwyddwr gwasanaethau plant yn cadeirio panel gwella, ac mae'r cynllun datblygu 
gweithlu ar gyfer y flwyddyn yn cyfeirio at yr angen i flaenoriaethu datblygu sicrwydd 
ansawdd mwy cyson yn y gwasanaethau cymdeithasol.  
 
Bu i'r cynllun datblygu gweithlu ar gyfer 2013-14 gydnabod yr angen i gynnwys ac 
adlewyrchu defnyddwyr y gwasanaeth a'u safbwyntiau yn y broses hyfforddi drwy grŵp 
Gofalwyr a Defnyddwyr Gwasanaeth yn Rhan o Hyfforddiant (GDGRhH). Mae'r cynllun 
wedi ei strwythuro'n dda ac mae'n canolbwyntio ar anghenion gweithwyr cymdeithasol 
sydd newydd gymhwyso. Mae staff TCDI hefyd yn cael hyfforddiant trylwyr. Mae hyn yn 
groes i'r hyn a ddywedodd gweithwyr cymdeithasol gofal plant profiadol wrth AGGCC yn 
gynharach yn ystod y flwyddyn, sef mai datblygiadau proffesiynol cyfyngedig yn unig 
oedd ar gael iddynt. Fodd bynnag, rydym yn ymwybodol o ddigwyddiadau dysgu i 
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ymarferwyr o fewn y cyngor a sesiynau a ddyfeisiwyd ar gyfer lledaenu dysgu, a hynny 
o adolygiadau o arferion.   
 
Meysydd cynnydd 
 
Mae'r cyngor wedi: 
 

 recriwtio staff cymwys ychwanegol; a 

 sefydlu gwell panel ar gyfer gwasanaethau plant. 
 
Meysydd i'w gwella 
 

Dylai'r cyngor:  
 

 sicrhau bod digon o weithwyr cymwys profiadol mewn timau; 

 parhau i adolygu sianelau cyfathrebu a materion ynglŷn â'r gweithlu; a 

 gwneud cynnydd o ran cynlluniau i gael defnyddwyr y gwasanaethau i 
 gymryd mwy o ran mewn hyfforddiant. 
 
 
Darparu cyfeiriad 
 

Bu hwn yn gyfnod o newid mawr i arweinyddiaeth y cyngor. Yn 2013-14 ymddeolodd y 
Prif Weithredwr a gadawodd y cyfarwyddwr ar ddiwedd 2013.  Fodd bynnag, canfuwyd 
cyfarwyddwr interim a phenodwyd yn barhaus ym mis Medi 2014.  Bydd yn fuddiol i'r 
cyngor bod y cyfarwyddwr newydd a benodwyd yn hysbys iawn i'r cyngor ac wedi 
hyrwyddo'r trefniadau cydweithio rhwng Merthyr Tydfil a'r cyngor hyd yma.  Bu i 
gyfarwyddwr gwasanaethau plant hefyd newid yn ystod y flwyddyn.   
 
Bu i'r archwiliad o blant sy'n derbyn gofal ganfod bod trefniadau rhianta corfforaethol 
wedi eu hen sefydlu yn y cyngor a bod plant sy'n derbyn gofal yn cael eu dynodi fel 
blaenoriaeth amlwg.  Dynododd bod dangosyddion cwynion a pherfformiad yn cael eu 
hadrodd i'r Bwrdd Rhianta Corfforaethol.  Fodd bynnag, bu iddo hefyd ganfod nad oedd 
yr aelodau yn ddigon heriol wrth ddefnyddio'r broses graffu.  Mae SAC wedi bod yn fwy 
ffafriol o ran proses graffu'r cyngor ac mae'n ystyried bod y cyngor yn eglur wrth adrodd 
am berfformiad.   
 
Mae gan y cyngor ddull cynhwysfawr a strategol o hyrwyddo'r Gymraeg a 
dwyieithrwydd.  Mae wedi ymgysylltu ag ymgynghori cyhoeddus mewn perthynas â 
newidiadau yn narpariaeth y gwasanaeth oedolion, er bod mwy i'w wneud efallai, yn 
arbennig mewn perthynas â chyfranogiad dinasyddion unigol i'r broses o gynllunio'u 
gofal ac adolygiadau.   
 
Roedd adroddiad y cyfarwyddwr yn drylwyr a hygyrch.  Cyflwynir ystod o gynlluniau er 
mwy adolygu darpariaeth y gwasanaeth a strwythurau. Dyluniwyd y rhain i roi mwy o 
ffocws ar ataliaeth ac ymyrraeth gynnar ac i alinio gwasanaethau wrth baratoi ar gyfer y 
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Ddeddf.  Mae'r cyngor yn realistig o ran maint yr her fydd hyn yn ei olygu mewn 
meysydd penodol, yn arbennig mewn perthynas â chapasiti gweithlu.  Mae mwy o 
ailstrwythuro'n cael ei gynllunio ar gyfer gwasanaethau oedolion a phlant.  Gall hyn fod 
yn arbennig o fuddiol os bydd yn rhyddhau adnoddau i fwy o weithwyr rheng flaen, yn 
arbennig staff cymwys.  Mae'r cyngor wedi dangos perthynas aeddfed â'r bwrdd iechyd 
lleol ac awdurdodau lleol eraill sydd wedi hwyluso trefniadau gweithio ar y cyd. 
 
Bu i'r gorwariant ar wasanaethau oedolion, y gwrthbwyswyd gan danwariant ar 
wasanaethau plant, arwain at gyllideb oedd wedi ei mantoli i bob pwrpas ar ddiwedd y 
flwyddyn.  Mae'r cyngor wedi dangos tystiolaeth o gynllunio ariannol strategol ac 
arbedion effeithlonrwydd realistig fel ei fod yn hyderus yn ei allu i reoli 2014-15 gan 
ganolbwyntio ar wella canlyniadau i'r bobl. Bydd hyn yn cynnwys cyfyngu ar 
wasanaethau i rai yr arferid ystyried eu bod yn gymwys i dderbyn cymorth, ac ailsiapio 
darpariaeth y gwasanaeth fydd yn effeithio ar eraill.  Mae'r cyngor yn disgwyl y bydd y 
newidiadau hyn yn cael eu cydbwyso gan fwy o gefnogaeth yn y gymuned a hyrwyddo 
mwy ar annibyniaeth yn unol ag ethos y ddeddfwriaeth arfaethedig. 
 
Meysydd cynnydd 
 
Mae gan y cyngor: 
 

 ddull rhianta corfforaethol cryf; 

 dull da o weithio mewn partneriaeth; a 

 dull cadarn o gynllunio ariannol. 
 
Meysydd i'w gwella 
 
Dylai'r cyngor: 
 

 barhau i weithio ar integreiddio gofal a chefnogaeth gyda gwasanaethau 
 iechyd a chynghorau eraill; 
 
 
 


