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Crynodeb  
 
Mae’r cyngor wedi gwneud gwelliannau mewn sawl maes eleni, ond wedi cael 
trafferth sicrhau cynnydd yn erbyn yr holl dargedau a osododd iddo’i hun. Mae'r 
rhaglen drawsnewid yn parhau i roi arbedion effeithlonrwydd. Eleni, llwyddodd y 
gwasanaethau cymdeithasol i gyrraedd diwedd y flwyddyn gyda chyllideb gytbwys 
drwy fonitro gofalus, arweiniad ariannol a gwneud arbedion lle oedd hynny’n 
bosibl. Casglodd Swyddfa Archwilio Cymru (WAO) fod y cyngor yn rheoli ei 
gyllideb yn dda ar y cyfan ac yn parhau i ddarparu gwasanaethau hanfodol gyda 
llai o arian, ond bod angen iddo gryfhau'r ffordd y mae'n gwerthuso effaith arbedion 
i sicrhau nad yw gwasanaethau'n dod yn anghynaladwy yn y dyfodol.  
 
Mae adroddiad blynyddol y cyfarwyddwr yn rhoi cyfrif cywir o berfformiad y cyngor. 
Mae’n dathlu’r llwyddiannau a hefyd yn cydnabod y sialensau a wynebir gan yr 
awdurdod. Mae’n cydnabod canlyniadau arfaethedig Deddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2014 sydd ar fin cael ei chyflwyno, ac a ddaw â 
newid ar bob lefel.  
 
Yn y gwasanaethau oedolion, mae’r cyngor yn bwriadu ymestyn y trefniadau 
cydweithredol â phartneriaid iechyd ac awdurdodau lleol cyfagos er mwyn 
integreiddio iechyd a gofal cymdeithasol yn well. Mae’r bwrdd iechyd wedi 
adnabod adnoddau i wthio'r integreiddio yn ei flaen. Mae gwaith wedi dechrau 
gyda rhanddeiliaid i ddatblygu modelau darparu gwasanaeth i gynnig ymateb 
holistig i anghenion pobl agored i niwed. Bydd gwasanaethau sy’n llwyddo eisoes, 
fel gofal canolraddol ac ail-alluogi, yn nodwedd allweddol ar gyfer datblygu pellach. 
Lle mae angen ailwampio er mwyn targedu gwasanaeth yn fwy effeithiol, bydd hyn 
yn cael ei wneud.  
 
Eleni, penderfynodd y cyngor newid ei bolisi drwy gynyddu’r trothwy o bwy sy’n 
gymwys i dderbyn cymorth gan wasanaethau cymdeithasol.  Y bwriad yw targedu’r 
bobl sydd fwyaf mewn angen. Y risg yw y bydd y gwasanaethau mwy cyffredinol 
sydd ar gael yn y gymuned yn cael trafferth diwallu’r galw gan rai gyda llai o 
angen.  Yn ei dro, gallai hyn gynyddu’r straen ar deuluoedd a gofalwyr. Mae’n 
bwysig bod y cyngor a’i bartneriaid yn monitro effaith ei benderfyniad yn ofalus, nid 
yn unig o ran y galw ar wasanaethau cymdeithasol ond hefyd o ran y canlyniadau i 
bobl sydd angen cyngor neu lai o ofal a chymorth arnynt. 

Adolygiad a Gwerthusiad Perfformiad Blynyddol 2013-2014 

Awdurdod Lleol: Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen 

 
Mae’r adroddiad hwn yn nodi’r prif feysydd cynnydd a’r meysydd i wella ar 
gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn 
2013-14 
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Yn y gwasanaethau plant, awgryma’r dystiolaeth fod y cyngor yn ymateb yn 
effeithiol i achosion sy’n cael eu hatgyfeirio ato a phenderfyniadau cychwynnol. 
Mae hefyd yn perfformio’n dda o ran cyflawni ei gyfrifoldebau i wneud asesiadau.  
Dengys y rhan fwyaf o’r dangosyddion plant sy’n derbyn gofal a phlant mewn 
angen fod y cyngor yn perfformio’n gymharol i awdurdodau lleol eraill yng 
Nghymru. Mae’n bryder bod oedi sylweddol o hyd gyda chynadleddau amddiffyn 
plant cychwynnol; er bod hyn wedi gwella’n sylweddol o’i gymharu â’r llynedd 
mae’r perfformiad yn dal i fod yn wael ac yn llawer is na’r cyfartalog drwy Gymru.  
Mae’n rhywbeth y bydd angen i’r cyngor wella arno. 
 
Mae'r cyngor yn cydnabod bod angen buddsoddi mwy mewn gwasanaethau ataliol 
ac ymyrryd yn fuan a gwneud y defnydd gorau o wasanaethau fel Dechrau'n Deg, 
a gwasanaethau cymorth eraill i deuluoedd. Mae’r peilot Ffocws ar Deuluoedd yn 
enghraifft sy’n sicrhau canlyniadau da i blant, ond mae angen sicrhau ei ddyfodol 
yn y tymor hir. 
 
Yr ymateb i feysydd gwella’r llynedd 

 
Maes gwella a nodwyd y 
llynedd 

Cynnydd yn 2013-14 

Gweithredu mwy o wasanaethau 
ataliol ac ymyrryd yn fuan ar 
gyfer Plant a Theuluoedd   
 

Mae’n her o hyd i’r gwasanaethau 
cymdeithasol symud ymlaen ar y cyflymdra 
sydd ei angen oherwydd pwysau ar gyllidebau. 
Yn ôl y pennaeth gwasanaeth, cefnogir 
teuluoedd drwy wasanaethau cymunedol 
cyffredinol a’u cyfeirio ymlaen atynt. Roedd y 
prosiect Ffocws ar Deuluoedd yn beilot oedd 
i'w werthuso yn 2013/14. Rydym yn dal i aros 
am yr adolygiad hwn.  
 

Tystiolaeth o gynllunio Gofal ar 
gyfer lleoliad cyntaf plant mewn 
gofal.  
 

Mae’r cyngor wedi cysylltu’r perfformiad gwael 
hwn i wall adrodd yn y systemau ac nid i 
ymarfer gwael. Mae perfformiad eleni’n 90.4% 
o’i gymharu â pherfformiad Cymru gyfan o 
90.9%.  
 

Cynllunio gofal a chynllunio 
parhad  
 

Mae’r arolygiad o'r gwasanaeth maethu eleni'n 
awgrymu bod gwelliannau wedi eu gwneud. 
Mae mwy o alwadau ar y gwasanaeth, yn 
enwedig asesu gofalwyr sy’n berthnasau. Yn 
ogystal, mae cwrdd â therfynau amser tynn 
gan y llys wedi rhoi pwysau ychwanegol ar y 
gwasanaeth ac mae’r panel bellach yn cwrdd 
ddwywaith y mis i ateb y galw hwn.  Mae un 
aelod etholedig bellach yn eistedd ar banel 
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Gofal Maeth.  
 

Gwella marchnata a’r nifer sy’n 
dewis derbyn taliadau 
uniongyrchol.  
 

Mae gan y cyngor bellach ddatganiad sefyllfa 
marchnad ac un o'i flaenoriaethau ar gyfer 
2014/15 yw ymgynghori â darparwyr, 
defnyddwyr a gofalwyr ar y strategaethau 
comisiynu tymor canolig i hir ar gyfer oedolion 
a phlant cyn eu cyhoeddi’n ehangach. Bydd 
llwyddiant hyn yn dibynnu ar yr adnoddau sydd 
ar gael.  
 

Parhau i roi sylw i nifer uchel o 
blant sy’n derbyn gofal gan 
sicrhau bod digon o gapasiti i 
weithredu i ddiddymu 
gorchmynion llys.   
 

Roedd nifer y plant sy’n derbyn gofal, ar 
ddiwedd Mawrth 2014, yn 296. Mae'r nifer yn 
debyg i ffigwr y flwyddyn flaenorol.  Mae gwaith 
wedi’i gwblhau gan y pennaeth gwasanaeth i 
ddeall y rhesymau y tu ôl i’r lefelau uchel yn y 
fwrdeistref. 
 

Sicrhau bod sgiliau ac adnoddau 
priodol ar gael i ddarparu 
hyfforddiant hanfodol ac 
arbenigol i’r gweithlu.  
 

Mae tystiolaeth bod staff yn cael mynediad at 
hyfforddiant a datblygiad priodol, er ei fod yn 
fewnol yn bennaf. Mae hyfforddiant arbenigol 
ar gael fel bo angen. 

 
Ymweliadau ac arolygiadau yn ystod y flwyddyn 
 

 Arolygiad Cenedlaethol o ddiogelu a chynllunio gofal i blant sy'n derbyn gofal 
a rhai sy’n gadael gofal sy’n dangos ymddygiad agored i niwed neu ddiofal, 
(‘arolygiad plant sy’n derbyn gofal’). 

 Ymweld â’r Tîm Adnoddau Cymunedol.  

 Arsylwi ar Grŵp Rhianta Corfforaethol.  

 Arsylwi ar y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach. 

 Ymweliad safle â Grŵp Gofalwyr Ifanc Torfaen.  

 Cyfarfodydd ymgysylltu â’r Uwch Dîm Rheoli a Phenaethiaid Gwasanaeth. 

 Arolygiadau rheoleiddio wedi eu cyflawni mewn sawl maes gwasanaeth. 

 
Meysydd i’w hôl-ddilyn gan AGGCC y flwyddyn nesaf 
 

 Cynnydd gyda phrydlondeb camau gweithredu ac anghysondebau wrth 
adrodd ar ddata dangosyddion perfformiad. 

 Pwysau parhaus ar gyllidebau a’r effaith ar wasanaethau.  

 Yr effaith ar ofalwyr yn sgîl y penderfyniad i godi’r trothwy o bwy sy’n gymwys 
i dderbyn cymorth gan wasanaethau cymdeithasol. 

 Canlyniadau a sicrhawyd gan y gwasanaeth atal a Ffocws ar Deuluoedd.  

 Ymweliad â’r llety cymorth tenantiaeth newydd i bobl ag anableddau dysgu.   
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 Prydlondeb Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl. 

 Bydd AGGCC yn cyfrannu at adolygiad gan Swyddfa Archwilio Cymru i weld 

a yw cynghorau’n cefnogi pobl hŷn yn effeithiol i fyw’n annibynnol, gan 

gynnwys drwy weithio’n gydgysylltiedig ar draws iechyd a gofal cymdeithasol. 

 
Perfformiad  

 
Llunio Gwasanaethau  

 
Oedolion   
 

Mae’r cyngor yn parhau ei siwrne tuag at integreiddio â phartneriaid allweddol. 
Mae trefniadau cydweithredol wedi ennill eu plwyf yn dda, yn y maes iechyd ac yn 
y trydydd sector.  Y Bwrdd Trawsnewid ar gyfer gwasanaethau oedolion sy’n 
gyfrifol am wthio newid cynaliadwy. Ei nod yw darparu gwasanaethau sy’n cynnig 
gwerth am arian ac sy’n diwallu anghenion y bobl sydd fwyaf angen cymorth 
arnynt. Roedd cyllid corfforaethol ar gyfer swydd yn y tîm gofal cymdeithasol i 
gynorthwyo gydag adolygu ac ail-ddylunio’r gwasanaeth wedi helpu i dargedu 
adnoddau'n briodol a moderneiddio modelau gwasanaeth i wella canlyniadau ar 
gyfer pobl. Daeth y cyllid ar gyfer y swydd hon i ben ym mis Mawrth 2014. 
 
Oherwydd prinder cyllid, bu’n rhaid i’r cyngor wneud y penderfyniad anodd o newid 
ei feini prawf cymhwysedd ar gyfer gwasanaethau o fis Ebrill 2014 ymlaen. Er na 
fydd hyn yn effeithio ar y cohort ailalluogi cychwynnol tymor byr, dim ond rhai sy’n 
cwrdd â’r gofynion ar gyfer anghenion sylweddol neu gritigol fydd yn derbyn 
cymorth tymor hir gan dimau rheoli gofal. Bwriad y cyngor yw rhoi mwy o bwyslais 
ar atal ac ymyrryd yn fuan pan fo angen, ond ehangu’r defnydd o gymorth 
cymunedol. Drwy ailwampio adnoddau (a chysylltiadau gwell â Rhwydweithiau 
Gofal Cymdogaeth), dadl yr uwch reolwyr iechyd a gofal cymdeithasol yw y 
byddant mewn sefyllfa gymharol dda i ddarparu a brocera ystod eang o gymorth 
mewn cymunedau lleol, drwy wasanaethau’r sector cyhoeddus, preifat neu’r 
trydydd sector. 
 
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (ABUHB) wedi nodi adnoddau i arwain 
gwaith ar integreiddio gwasanaethau gofal a chymorth ar draws iechyd a gofal 
cymdeithasol. Mae cronni mwy o gyllidebau (gan gynnwys y gronfa gofal 
canolraddol) wrthi’n cael ei ystyried yn ogystal â chynigion i ddarparu hyfforddiant 
a datblygu sefydliadol ar y cyd.  Comisiynwyd ymgynghorwyr annibynnol i adolygu 
pa mor effeithiol yw’r trefniadau cydweithredol presennol. Bydd y gwaith hwn yn 
helpu Torfaen i baratoi ar gyfer y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles 
(Cymru) (2014) newydd.                                                                                                                     
 
Mae cynnydd y cynlluniau i ddatblygu gwasanaeth iechyd meddwl integredig, oedd 
yn un o’r pethau i’w gweithredu yn adroddiad y llynedd, yn araf deg. Mae 
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trafodaethau’n parhau gyda phartneriaid ar draws iechyd a gofal cymdeithasol yng 
Ngwent a de Powys, a’r potensial ar gyfer integreiddio a chymorth. Mae 
ymddeoliad un o reolwyr y tîm iechyd meddwl wedi rhoi’r hyblygrwydd i recriwtio 
rhywun dros dro tra bo’r cynlluniau i gydweithredu’n cael eu hystyried yn llawn. 
 
 
Plant 
 

Mae nifer y plant sy’n derbyn gofal yn Nhorfaen wedi aros tua’r un fath dros y tair 
blynedd ddiwethaf, sef tua 300. Mae'r nodwedd hon wedi’i hadnabod gan AGGCC 
a’r cyngor fel un sydd angen ei dadansoddi ymhellach.  Mae dadansoddiad 
cychwynnol gan y pennaeth gwasanaeth yn awgrymu bod ymdrechion dealladwy i 
sicrhau bod ffactorau risg yn cael eu lleihau (fel y byddai’n ddiogel i’r gorchmynion 
gofal gael eu diddymu gan y llys) yn golygu bod nifer sylweddol o blant yn cael eu 
lleoli gyda'u rhieni (gyda chymorth ychwanegol) neu aelodau o’u teuluoedd 
estynedig sydd wedi cofrestru fel gofalwyr maeth.  Bydd gan AGGCC ddiddordeb 
mewn cael ei ddiweddaru ar y gwaith a wneir i ddiddymu nifer y gorchmynion llys 
yn ystod y flwyddyn nesaf.  
 
Uchelgais hirdymor yr awdurdod yw datblygu mwy ar wasanaethau ataliol ac 
ymyrryd yn fuan.  Mae ffrwd gyllido trawsnewid corfforaethol ar gael er mwyn 
datblygu mwy ar ymyrryd yn fuan. Mae prosiect peilot newydd, Ffocws ar 
Deuluoedd, wedi’i ddatblygu; ei nod yw gweithio gyda theuluoedd i’w cefnogi’n 
gynt er mwyn gallu ymyrryd yn gynt neu atal ymyrryd nes ymlaen. Adroddir bod 
hyn wedi rhoi canlyniadau positif i deuluoedd ac wedi bod yn gost-effeithiol drwy 
atal ffactorau risg rhag gwaethygu.  Y bwriad yw datblygu’r gwasanaeth ymhellach 
ar draws y fwrdeistref. Er yn cydnabod bod gwasanaethau fel hyn yn allweddol i 
wthio’r agenda ataliol ymlaen, mae cynnydd wedi'i lesteirio gan y pwysau ar 
adnoddau sydd ar wasanaethau plant a theuluoedd.   
 
Mae gwarchodwyr plant yn Nhorfaen yn cyfrif am 65% o’r ddarpariaeth gofal dydd 
yn y fwrdeistref, a phob un wedi cofrestru ag AGGCC. Un o amcanion Cynllun 
Gweithredu Trechu Tlodi Llywodraeth Cymru yw canolbwyntio ar dlodi pan fydd 
plant yn ifanc ac mae’r rhaglen Dechrau’n Deg yn allweddol i helpu i wneud hyn 
drwy warchodwyr plant penodedig. Dengys ei adroddiad yn 2014 fod 1268 o blant 
wedi elwa o’r gwasanaeth hwn, sydd wedi cynyddu o 7% ers y llynedd. Mae pob 
plentyn sy'n gymwys o’r newydd i dderbyn gofal plant o dan y rhaglen hon yn 
Nhorfaen wedi cael cynnig lle. Mae hyn yn awgrymu bod digon o adnoddau i ateb 
yr angen yn lleol a bod plant mewn angen yn elwa. Mae sgôp pellach i greu 
cysylltiadau gwell â gwaith ataliol arall sy’n cael ei wneud yn y fwrdeistref.  
 
Meysydd cynnydd 
 
Mae’r cyngor wedi: 
 

 gwneud cynnydd gydag integreiddio gwasanaethau iechyd a gofal 
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cymdeithasol;   

 cynyddu capasiti’r gwasanaeth Dechrau’n Deg yn y fwrdeistref. 
 
 
Meysydd ar gyfer gwella 
 
Dylai’r cyngor: 
 

 wneud mwy o gynnydd â'i gynlluniau ar gyfer integreiddio gwasanaethau 
iechyd meddwl;  

 ystyried pam fod lefelau plant sy’n derbyn gofal yn parhau i fod yn uchel; 

 adolygu a phenderfynu ynghylch dyfodol y prosiect Ffocws ar Deuluoedd; a 

 cysylltu’r rhaglen Dechrau’n Deg â'r agenda ataliol yn well. 
 
 
Cael Help 

 
Oedolion  
 

Mae’r “pod dyletswydd” a gyflwynwyd yn 2012 i reoli’r galw ac i ymateb yn fwy 
effeithiol i atgyfeiriadau wedi’i ehangu i gynnwys grwpiau cleient eraill.  Yn ôl yr 
adborth cychwynnol, awgrymir iddo fod yn ddatblygiad positif. Mae’n rhoi amser i 
staff cymdeithasol a gweithwyr proffesiynol eraill ganolbwyntio ar ddarparu 
gwasanaeth i rai yr aseswyd i fod fwyaf angen help a chymorth arnynt. 
 

Mae’r adran gwybodaeth gofal cymdeithasol ar wefan y cyngor wedi’i diweddaru fel 
bo’n haws ei defnyddio ac i hwyluso cysylltu i wefannau a ffynonellau gwybodaeth 
eraill. Mae pobl ag anabledd dysgu a / neu eu gofalwyr yn derbyn gwybodaeth 
mewn gwahanol fformatau, gyda chynllun peilot yn defnyddio fformatau eraill, fel 
symbolau a deunyddiau Hawdd eu Deall, yn ei le.  
 
Y llynedd, roedd gan y cyngor gyllid ychwanegol ac fe wnaeth waith sylweddol 
gyda, ac ar gyfer, gofalwyr i wella’r wybodaeth a’r cyngor a roddir iddynt ar eu rôl 
fel gofalwyr a hefyd ar sut i'w cefnogi. Mae blaenoriaethau eraill yn golygu nad 
yw’n bosibl cynnal lefel y mewnbwn hwn bellach. Eleni, anfonwyd holiaduron allan 
at 800 o bobl i holi eu barn am y cymorth a’r gwasanaethau a roddir iddynt ond ni 
wyddys beth yw canlyniad yr arolwg hwn eto.  Yn anffodus, nid yw’r adran mwyach 
mewn sefyllfa i gynhyrchu ei chylchlythyr ei hun ar gyfer gofalwyr; rhoddir 
gwybodaeth bellach gan y Gymdeithas Alzheimer a thrwy’r Ganolfan Gofalwyr ym 
Mhont-y-pŵl.  
 

Yn ôl pennaeth y gwasanaethau oedolion, mae’r galw eleni wedi cynyddu o ran 
nifer a chymhlethdod yr atgyfeiriadau a dderbynnir. Awgryma’r dangosyddion 
perfformiad, er i lai o bobl 65+ oed gael eu cefnogi yn y gymuned na’r llynedd, fod 
y lefel yn parhau i fod yn uchel mewn cymhariaeth ag awdurdodau eraill a chryn 
dipyn yn uwch na’r cyfartalog Cymru gyfan. Dylai’r meini prawf newydd ar gyfer 
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derbyn gwasanaethau barhau’r duedd ar i lawr yn y flwyddyn nesaf.  Mae hefyd llai 
o bobl yn byw mewn cartrefi gofal na’r llynedd, er bod y nifer hwn hefyd yn uwch 
na mewn awdurdodau eraill o faint tebyg. Gallai hyn fod oherwydd bod gan bobl 
hŷn fwy o anghenion cymhleth ac angen lefel uwch o gymorth arbenigol.  
Mae’r awdurdod wedi gweithio’n galed i sicrhau bod cynlluniau gofal yn cael eu 
hadolygu. Mae’r perfformiad wedi gwella yn 2013-14 ac yn well na’r cyfartalog 
Cymru gyfan. 
 
 
Plant  
 
Mae tystiolaeth bod penderfyniadau prydlon yn cael eu gwneud gydag 
atgyfeiriadau. Aeth y ganran o asesiadau cychwynnol a gwblheir o fewn 7 diwrnod 
gwaith i fyny o 68% i 70.5%.  Mae hyn fymryn yn is na’r cyfartalog Cymru gyfan o 
71.9% ond mae cynghorau cymharol yn gwneud yn well yn y maes hwn. Llwyddir i 
gwblhau 77.9% o asesiadau craidd o fewn 35 diwrnod sy’n is na’r cyfartalog Cymru 
gyfan o 81.2% ac mewn cynghorau cymharol.  
 
Ar gyfer asesiadau a wnaed y tu allan i’r amser disgwyliedig, mae maint yr oedi ar 
gyfer asesiadau cychwynnol wedi gwella ond wedi dirywio ar gyfer asesiadau 
craidd. Mae canran yr atgyfeiriadau na symudodd ymlaen at ddyrannu’n 27.6%, 
sy’n sylweddol uwch na’r cyfartalog ledled Cymru ac mewn awdurdodau eraill o 
faint tebyg. Yn ôl y pennaeth gwasanaeth, gallai hyn fod oherwydd bod y 
gwasanaeth Teuluoedd yn Gyntaf newydd yn atgyfeirio'n amhriodol ac yn osgoi 
risg. Bydd angen i’r cyngor fonitro hyn yn ofalus i gadarnhau beth sydd wrth wraidd 
y ffigurau.  
 
Dyma flwyddyn gyntaf Bwrdd Diogelu Plant De Ddwyrain Cymru (SEWSCB). Yn ôl 
y pennaeth gwasanaeth, mae’r flwyddyn gyntaf wedi bod yn dda a chafodd gynllun 
strategol cynhwysfawr ei ddatblygu. Erys llawer ar ôl i’w wneud ynghyd ag agenda 
heriol sy’n ceisio gwella arferion amlasiantaethol a phrosesau i sicrhau ansawdd 
arferion drwy ddarparu hyfforddiant, datblygiad proffesiynol ac arweiniad. 
 
Mae Gwasanaeth Cefnogi Pobl Ifanc Torfaen (TYPSS) yn cynhyrchu cylchlythyr 
pob deufis. Cyfryngau gofal cymdeithasol drwy Facebook a Twitter yw’r prif 
ddulliau o gyfathrebu â phlant a phobl ifanc yn y fwrdeistref.  Mae gwasanaethau 
cymdeithasol yn gweithio ochr yn ochr â chydweithwyr addysg i wella a 
chydgysylltu’r cysylltiadau â’r grŵp hwn o bobl.  Mae gan yr awdurdod drefniadau 
eiriolaeth ffurfiol sefydledig yn eu lle gyda’r Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid 
Cenedlaethol (NYAS). Mae pob plentyn yn derbyn pecyn gwybodaeth NYAS.  
Gwneir defnydd da o’r gwasanaeth, gyda datblygiadau dychmygus fel mentora 
cyd-ddefnyddwyr yn eu lle. Mae’n wasanaeth gwerthfawr yn ôl y bobl ifanc ac 
mae’r adborth gan y mudiad yn disgrifio’r gwaith partneriaeth â’r awdurdod yn 
bositif. Mae cynlluniau i ehangu’r gwasanaeth ar draws Gwent a gwneud pethau’n 
fwy effeithlon fyth.  
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Meysydd cynnydd 
 
Mae’r cyngor wedi: 
 

 targedu adnoddau’n briodol yn y gwasanaethau oedolion; 

 gwella adolygiadau yn y gwasanaethau oedolion;  

 datblygu gwaith y tîm Ffocws ar Deuluoedd; a  

 sefydlu gwaith partneriaeth da gyda NYAS.  
 
Meysydd ar gyfer gwella 
 
Dylai’r cyngor: 
 

 adolygu lefel yr atgyfeiriadau yn y gwasanaethau plant na symudodd ymlaen 
at asesiad cychwynnol; a  

 adolygu lefel y cymorth a’r wybodaeth a roddir i ofalwyr ac ystyried pa effaith 
fyddai lleihau’r gwasanaeth yn ei chael. 

 
 
Y gwasanaethau a ddarperir 

 
Oedolion  
 

Mae gofal cymdeithasol oedolion wedi'i warchod rhywfaint rhag y sialensau 
ariannol a wynebir gan yr awdurdod. Mae cynnydd yn lefel y pecynnau gofal 
cymhleth wedi arwain at weithio gyda’r sector annibynnol i ailfodelu rhai o’i 
wasanaethau o ddarpariaeth gyffredinol i ddarpariaeth i bobl hŷn eiddil eu meddwl 
(EMI).  Bydd hyn yn helpu i ateb y galw gan y nifer gynyddol o bobl hŷn gyda 
dementia sydd ag anghenion cymhleth. Mae’r awdurdod yn ffyddiog y bydd newid 
patrwm y gwasanaethau a gomisiynir ganddo’n ei helpu i ateb y galwadau newydd 
a gwahanol am ofal a chymorth. Fodd bynnag, mae’n cydnabod y bydd angen 
gwneud mwy i gwrdd ag anghenion pobl gyda dementia.  
 
Mae’r awdurdod yn comisiynu ei holl wasanaethau cartrefi gofal gan y sector 
annibynnol ac ar y cyfan mae’r ansawdd yn dda. Lle nad yw’r ansawdd cystal, mae 
gan yr awdurdod drefniadau rheoli perfformiad a chontractau trylwyr yn eu lle ac yn 
gweithio’n dda ag AGGCC i fynd i’r afael â pherfformiad gwael gyda’r sector 
annibynnol. Dros y flwyddyn ddiwethaf bu’n rhaid i ddau gartref gofal gau yn y 
fwrdeistref gan effeithio ar y farchnad a chyfyngu'r dewis. 
 
Mae gwasanaethau i bobl ag anabledd dysgu wedi dod yn eu blaenau’n dda. Mae 
partneriaeth â’r maes tai a’r sector annibynnol wedi darparu cynllun tai gyda 
chymorth i wyth o bobl.  Y disgwyl yw y bydd gwaith yn parhau gyda darparwyr tai i 
ehangu ystod a lleoliad cyfleusterau tebyg. 
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Mae teuluoedd a gofalwyr y defnyddwyr gwasanaeth, ynghyd â mudiadau partner, 
wedi gweithio’n agos â’r awdurdod i ddatblygu gweithgareddau dydd person-
ganolog sy’n seiliedig ar angen a dewis yr unigolyn. Er enghraifft, sefydlwyd 
cynllun peilot “The Wednesday Warriors” sy’n darparu cyfleoedd dydd i ddynion 
ifanc ag anableddau dysgu a diagnosis o awtistiaeth yn bennaf. Awgryma’r 
arwyddion cyntaf ei fod yn wasanaeth gwerthfawr iawn i’r rhai sy’n ei ddefnyddio. Y 
disgwyl yw y bydd yn parhau a bydd yn cael ei werthuso yn 2014-15. 
 
Darperir gwasanaethau cymorth yn y cartref gan weithwyr gofal personol mewnol 
ac wedi eu comisiynu, yn ogystal â gwasanaeth gofal argyfwng cartref y cyngor. Ar 
y cyfan, barn yr arolygwyr rheoleiddio oedd bod y gwasanaethau ailalluogi’n dda 
ac yn ymateb i anghenion a dewisiadau pobl mewn ffordd hyblyg ac ymatebol.  
Roedd adborth gan randdeiliaid a defnyddwyr gwasanaeth yn awgrymu lefelau 
boddhad uchel. Teimlai’r bobl a holwyd fod y gwasanaeth yn ymgynghori'n dda 
gyda nhw a'u bod yn rhan o'u cynlluniau gofal ac roeddent yn ffyddiog fod staff yn 
deall eu hanghenion a'u dewisiadau.  
  
Er bod y cyngor wedi gwella gyda darparu Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl, mae ei 
berfformiad yn dal i fod ymhlith y rhai isaf yng Nghymru.  Mae’r pennaeth 
gwasanaeth yn ffyddiog y bydd ffigurau 2014-15 yn adlewyrchu gwelliant 
sylweddol. 
 

Mae’r Mesur Gofalwyr yn cael ei weithredu drwy rwydweithiau cymorth gofalwyr 
ffurfiol ac anffurfiol. Llwyddodd yr awdurdod i sicrhau cyllid sylweddol i ddarparu 
gwybodaeth mewn amrywiaeth o fformatau i helpu gofalwyr. Yn 2013-14 
recriwtiodd y cyngor weithiwr cymdeithasol ychwanegol i gynnig ystod well o 
opsiynau cymorth i ofalwyr, a hefyd i wneud asesiadau. Dros y ddwy flynedd 
diwethaf, cynigiwyd asesiad unigol bron i bob gofalwr y gŵyr y gwasanaethau 
cymdeithasol amdanynt. Cafodd wasanaeth ei ddarparu i nifer helaeth o ofalwyr 
(86.2%) yn 2013-14. Mae pwysau ariannol yn golygu y bydd y gwaith hwn yn awr 
yn cael ei ddychwelyd i'r timau gweithredol sydd eisoes dan gryn bwysau. Mae 
angen i’r cyngor fonitro’n ofalus sut fydd y penderfyniad hwn, a gweithrediad y 
meini prawf cymhwysedd diwygiedig, yn effeithio ar y gofal a’r cymorth a roddir i 
ofalwyr. Dros y flwyddyn nesaf, bydd AGGCC yn trafod y canlyniadau i ofalwyr 
gyda’r cyngor.  
 
 
Plant  

 
Yn ôl arolygiad AGGCC o’r gwasanaeth maethu, roedd yn foddhaol ac yn 
cydymffurfio’n llawn, ac roedd y gwasanaeth wedi dod yn fwyfwy effeithlon ac 
effeithiol o ran sut y mae’n darparu’r gwasanaeth. Mae aelod etholedig ar y panel 
gofal maeth sydd bellach yn cwrdd dwywaith y mis i ddelio â’r cynnydd yn y llwyth 
gwaith. Yn ystod yr arolygiad plant sy’n derbyn gofal ar ddechrau 2014, roedd 
rheolwyr yn cydnabod y gallai fod yn anodd dod o hyd i leoliadau priodol ar gyfer 
plant gan arwain at darfu, yn enwedig i rai gydag ymddygiad anodd neu ddiofal. Yn 



   

10 

ôl yr arolygiad, roedd ffocws cryf ar geisio gwneud lleoliadau’n fwy sefydlog drwy 
fuddsoddiad amlasiantaethol helaeth a pharhaus yn y Tîm Cefnogi Ymyriadau 
Aml-Ddisgyblaethol (MIST). Mae ffocws MIST ar ddarparu gwasanaeth cymorth ac 
ymyrryd therapiwtig dwys, p’un ai drwy weithio’n uniongyrchol â’r plentyn neu’r 
person ifanc, aelodau o’r teulu neu ofalwyr maeth, i geisio gwneud y lleoliad yn fwy 
sefydlog. Nid yw’r dull hwn wedi arwain at beidio â defnyddio lleoliadau preswyl 
neu'r tu allan i’r Sir lle'r oedd angen asesedig clir dros leoliad o’r fath. Mae 
trafodaethau’n parhau ar ddatblygu prosiect gofal cymorth bychan i ddarparu llety 
"cofleidiol" creadigol fel nad oes angen defnyddio gofalwyr maeth. Ar hyn o bryd 
nid oes arian ar gael i wthio'r gwaith pwysig hwn yn ei flaen a byddai hefyd angen i 
randdeiliaid allweddol gyfrannu ato. 
 
Mae polisi parhad yn ei le sy’n cydnabod pa mor bwysig yw helpu plant a phobl 
ifanc sy’n derbyn a gadael gofal i ffurfio a chynnal perthnasoedd sefydlog. Mae 
tystiolaeth mewn ffeiliau achos o ymrwymiad i drefnu a chynnal cyswllt rhwng 
teuluoedd, weithiau yn wyneb rhwystrau lu. Fodd bynnag, mae’n ddyddiau cynnar 
iawn ar drefniadau comisiynu a chontractio’r awdurdod ar gyfer plant, heb fawr 
ddim tystiolaeth o systemau i werthuso pa mor effeithiol ydynt. Er bod maint yr 
awdurdod yn cynnig ei hun yn dda i weithio’n agos a chael perthynas sefydlog â 
rhanddeiliaid, byddai trefniadau mwy ffurfiol yn cynnig eglurder gyda chanlyniadau.  
Mae Consortiwm Comisiynu Plant Cymru (4C) yn parhau i weithio’n dda, er nad 
yw’r defnydd lleol a wneir o reidrwydd yn adlewyrchu’r cyfraniad a wneir gan y 
cyngor. 
 
Gweithredir gwasanaeth mabwysiadu’r cyngor drwy Wasanaeth Mabwysiadu De 
Ddwyrain Cymru (SEWAS), sy’n wasanaeth ar y cyd ag awdurdodau lleol cyfagos 
wedi’i redeg gan Flaenau Gwent.  Bwriedir ailwampio gwasanaeth mabwysiadu’r 
cyngor yn 2014-15 fel bo’n adlewyrchu’r newidiadau i ddeddfwriaeth sylfaenol ac 
is-ddeddfwriaeth i ategu’r fframwaith cenedlaethol newydd. 
 
Mae’r trefniadau sydd yn eu lle i drosglwyddo plant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal 
i’r tîm 16+ oed yn cynnwys eu cyflwyno’n fuan i gynghorwyr personol i’w cynnwys 
yn y gwaith ar "Fy Nghynllun Pontio". Mae hyn yn helpu i baratoi’r bobl ifanc i 
gyfrannu’n rhagweithiol at gynllun llwybr. Mae’r awdurdod hefyd wedi ehangu natur 
amlasiantaethol ei gymorth arbenigol i bobl ifanc 16+ oed. Mae’r TYPSS yn 
darparu mynediad at gymorth a chyngor ar iechyd meddwl, cyflogaeth a thai. Mae’r 
gwasanaeth hwn yn cyd-fynd â gwaith y tîm 16+ oed ac mae’r staff a’r bobl ifanc 
yn meddwl yn uchel ohono. 
 
Meysydd cynnydd 
 
Mae’r cyngor wedi: 
 

 gweithio’n dda â’r sector annibynnol i ailfodelu gwasanaethau preswyl i gwrdd 
ag anghenion lleol;  

 gweithio’n bositif mewn partneriaeth i greu gwasanaethau person-ganolog i 



   

11 

bobl ag anabledd dysgu; ac 

 mae TYPSS yn helpu pobl ifanc sy’n gadael gofal i gyfrannu at gynlluniau 
llwybr. 

 
Meysydd ar gyfer gwella 
 
Dylai’r cyngor: 
 

 symud ymlaen gyda’r gwaith o gomisiynu gwasanaethau plant yn strategol, ar 
sail nodi anghenion heb eu diwallu;  

 sicrhau bod gwybodaeth, cyngor a chymorth priodol ar gael i ofalwyr yng 
ngoleuni’r newidiadau i’r meini prawf cymhwysedd; a 

 gwella’i berfformiad yng nghyswllt Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl.  

 
 
Yr effaith ar fywydau pobl 

 
Oedolion  
 
Sefydlwyd tîm cyd-gomisiynu a brocera dros dro mewn partneriaeth â Chyngor 
Dinas Casnewydd; ei amcanion yw rhannu arbenigedd a gwella comisiynu’n 
gyffredinol.  Mae gwaith arall ar y cyd â Chasnewydd a’r sector annibynnol yn 
canolbwyntio ar wella ansawdd y gwasanaethau presennol a hefyd ar gynllunio 
patrwm gofal a chymorth effeithiol ar gyfer y dyfodol. Hyd yma, cafwyd sawl 
llwyddiant gan gynnwys gwella'r maeth mewn cartrefi gofal drwy weithio ochr yn 
ochr â Safonau Masnach. Roedd yr adborth gan arolygwyr rheoleiddio a ddaeth i’r 
diwrnod agored yn bositif iawn. Mae gwaith ar ailfodelu sut y caiff gwelyau preswyl 
eu dosbarthu wedi mynd rhagddo’n dda i ateb yr angen am wasanaethau 
dementia. Roedd yr Asiantaeth Gwella Gwasanaethau Cymdeithasol (SSIA) wedi 
canmol y rhaglen. Bwriedir gwneud mwy o waith i rannu cofrestr risg newydd ar 
berfformiad darparwyr yn ehangach ag awdurdodau cyfagos. 
 
Un o’r blaenoriaethau ar gyfer 2014-15 yw ymgynghori â darparwyr, defnyddwyr a 
gofalwyr ar y datganiadau sefyllfa marchnad a’r strategaethau comisiynu tymor 
canolig i hir ar gyfer oedolion a phlant cyn eu cyhoeddi’n ehangach. Bydd 
llwyddiant hyn yn dibynnu’n rhannol ar yr adnoddau sydd ar gael. Mae’n faes y 
bydd angen i AGGCC ei fonitro.  
 
Mae diogelu oedolion agored i niwed yn parhau i fod yn flaenoriaeth i’r awdurdod. 
Asesir atgyfeiriadau cychwynnol yn yr Uned Ddiogelu. Caiff staff gofal cwsmeriaid 
eu hyfforddi i adnabod yr arwyddion. Codir ymwybyddiaeth yn ehangach o 
ddiogelu drwy daflenni a roddir i bob aelod o staff yn tynnu sylw at y ffaith fod 
diogelu’n fusnes i bawb. Mae'r wybodaeth am berfformiad yn awgrymu cynnydd yn 
nifer yr atgyfeiriadau Amddiffyn Oedolion Agored i Niwed (POVA) ac, am yr ail 
flwyddyn, bod llai o ddigwyddiadau wedi eu hadrodd lle cafodd y risg ei rheoli. 
Mae’r cyngor wedi cyflawni archwiliad ac mae’n ffyddiog bod y ffigurau’n 
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adlewyrchu penderfyniadau rhai pobl sydd â chapasiti i reoli heb fod angen i’r 
gwasanaethau cymdeithasol ymyrryd. 
 
Mae’r cynnydd yn y defnydd a wneir o daliadau uniongyrchol wedi bod yn araf iawn 
eleni. Ar hyn o bryd mae 127 o bobl, cynnydd o 4% ar y llynedd, yn defnyddio’r 
gwasanaeth hwn. Yn ôl yr awdurdod, mae’n ymrwymedig i sicrhau bod gan 
unigolion gymaint o ddewis â phosibl ynghylch sut a lle y maent yn derbyn 
cymorth. Bydd AGGCC yn monitro’r cynnydd yn y maes hwn. 
 
Mae lefel yr Oedi gyda Throsglwyddo Gofal am resymau gofal cymdeithasol wedi 
gwella am yr ail flwyddyn yn olynol, ac yn cael ei reoli'n dda. Fel awdurdodau lleol 
eraill ar draws Cymru, mae’r amseroedd aros am welyau nyrsio’n her o hyd ond 
mae rheolwyr yn parhau i weithio gyda darparwyr gwasanaeth a phartneriaid 
iechyd i wella capasiti.  
 
 
Plant 
 

Mae cefnogi gofalwyr ifanc yn flaenoriaeth i’r adran. Mae gweithiwr cymorth 
gofalwyr ifanc yn gyfrifol am ddatblygu dulliau ychwanegol o ddarparu cymorth. 
Llwyddodd y cyngor i sicrhau cyllid sylweddol drwy'r Loteri Fawr fydd yn helpu i 
wella’r cymorth a roddir i bobl ifanc dros y tair blynedd nesaf. Roedd pobl ifanc y 
cawsom air â nhw yn ystod un ymweliad yn teimlo’n bositif am waith y grŵp. 
 
Ar y cyfan mae’r trefniadau diogelu’n foddhaol. Mae gweithiwr cymdeithasol 
cymwysedig proffesiynol yn cael ei ddyrannu i bob plentyn ar y gofrestr amddiffyn 
plant, a’r holl blant sy’n derbyn gofal yn y system.  Mae cyfanswm nifer y plant ar y 
gofrestr amddiffyn plant eleni wedi cynyddu’n sylweddol o 94 y llynedd i 135 yn 
2013-14. Mae dangosyddion cenedlaethol yn awgrymu bod y rhan fwyaf o 
adolygiadau amddiffyn plant yn cael eu gwneud ar amser.  Mae prydlondeb y 
cynadleddau achos amddiffyn plant cychwynnol wedi gwella, ond mae'r 
perfformiad yn dal i fod yr un gwaethaf yng Nghymru.  Er bod y pennaeth 
gwasanaeth yn ffyddiog o hyd bod plant yn cael eu hamddiffyn yn briodol, rhaid 
dilyn prosesau ffurfiol i gadarnhau perfformiad gwirioneddol yn gywir. Mae hwn yn 
faes sydd angen sylw brys a pharhaus a gallai fod angen ei adolygu ymhellach.  
 
Ar y cyfan, mae’r trefniadau monitro perfformiad wedi gwreiddio’n dda yn y cyngor. 
Mae llwybrau adrodd i’r uwch dîm rheoli ar ddangosyddion perfformiad allweddol 
yng nghyswllt plant a phobl ifanc sy’n derbyn a gadael gofal. Mae sicrhau ansawdd 
yn gryf, gyda rheolwyr yn archwilio ffeiliau achos a threfniadau goruchwylio pob 
chwarter. Mae hyn yn helpu i gadw trosolwg effeithiol ar ymarfer. Mae’r prif 
swyddog gweithredol yn cwrdd yn rheolaidd â’r penaethiaid gwasanaeth i ddarparu 
trosolwg ar berfformiad. 
 
Mae cynlluniau pontio i blant anabl wedi sefydlu’n dda, gyda gwasanaethau 
oedolion yn cyfrannu o flwyddyn naw ymlaen. Mae swyddog pontio dynodedig yn y 
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tîm anableddau dysgu oedolion i adnabod unrhyw blant a allai fod angen cymorth 
amlasiantaethol arnynt. Mae’r panel achosion cymhleth a phlant agored i niwed 
amlasiantaethol yn fforwm lle rhennir gwybodaeth ar draws asiantaethau partner a 
chyrhaeddir cytundeb ar gomisiynu gwasanaethau penodol lle bo angen.  Mae 
MIST a’r gwasanaethau cyfreithiol yn aelodau allweddol o’r grŵp hwn i sicrhau y 
rhoddir cyngor prydlon ac yr ystyrir y canlyniadau gorau.  
 
Mae gwaith y Gwasanaeth Cymorth Addysg i Blant sy’n Derbyn (LACES) yn cael 
ei werthfawrogi a hyrwyddir cyrhaeddiad addysgol yn y cyngor er bod angen 
parhau'r gwaith yng nghyfnodau allweddol 2 a 3 i wella perfformiad.   Mae 
trefniadau yn eu lle i sicrhau bod gan blant sy’n derbyn gofal fynediad at 
wasanaethau iechyd sylfaenol ac y defnyddir mwy ar wasanaethau therapiwtig 
arbenigol drwy’r trefniadau MIST. Mae perfformiad yng nghyswllt asesiadau iechyd 
a chofrestru â’r gwasanaethau iechyd yn dda iawn. Fel rhan o’n harolygiad o blant 
sy’n derbyn gofal, fe nodwyd fod ymyriad gan MIST mewn rhai achosion yn gallu 
gwneud iawn am ddiffyg Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed (CAMHS).  
Mae’r holl blant sy’n derbyn gofal yn dal i fod mewn cysylltiad â'r cyngor yn 19 oed. 
 
Mae’r tîm plant anabl yn dal i fod wedi’i gyd-leoli gyda Chasnewydd ond 
penderfynwyd peidio ag integreiddio’r timau ymhellach. 
 
Meysydd cynnydd 
 
Mae gan y cyngor: 
 

 drefniadau gweithio mewn partneriaeth da gyda Chyngor Casnewydd yng 
nghyswllt comisiynu; 

 wedi datblygu prosiect maeth mewn cartrefi gofal gan roi canlyniadau positif i 
ddefnyddwyr gwasanaeth; 

 wedi datblygu cofrestr risg ar berfformiad darparwyr; 

 wedi cael gafael ar gyllid i weithio gyda gofalwyr ifanc; ac  

 wedi parhau i weithio’n bositif gyda phobl ifanc ar bontio.  
 
Meysydd ar gyfer gwella 
 
Dylai’r cyngor: 
 

 sicrhau bod gwybodaeth reoli am faterion diogelu plant yn gywir; a   

 gweithredu i gymell mwy o bobl i ddewis derbyn taliadau uniongyrchol.  
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Capasiti 
 
Darparu Gwasanaethau Cymdeithasol 

 
Mae’r cyngor yn parhau i reoli’n dda er gwaetha’r pwysau ar ei gyllid. Mae 
prosesau da yn eu lle i gefnogi ei adolygiad sylfaenol pedair-blynyddol o ddarparu 
a gwario ar wasanaethau i gefnogi ei flaenoriaethau corfforaethol. Mae'r awdurdod 
wedi cydnabod yn fuan na fyddai toriadau cyffredinol o ddarparu cyllideb gytbwys 
yn gweithio a bod angen adnabod meysydd blaenoriaeth. Mae’r cyngor yn 
cydnabod y rhan hanfodol a chwaraeir gan wasanaethau cymdeithasol i gadw pobl 
yn ddiogel a hefyd i wella ansawdd bywyd y rhai mwyaf agored i niwed yn ein plith. 
Fodd bynnag, er bod y gwasanaethau cymdeithasol wedi eu gwarchod yn 
gymharol rhag toriadau, bu’n rhaid dod o hyd i arbedion o £2.6m ar draws y gyd-
gyfarwyddiaeth gofal cymdeithasol a thai yn 2013-14. Mae monitro’r gyllideb yn 
ofalus ym mhob adran, a chraffu yn y cyfarfodydd arweinyddiaeth ac uwch reolwyr 
misol, wedi rhoi tanwariant diwedd blwyddyn o £293k. Rhaid dod o hyd i arbedion 
o £3.3m yng nghyllideb y flwyddyn nesaf.  
 
Casglodd Swyddfa Archwilio Cymru (WAO) yn ei Adroddiad Gwella Blynyddol yn 
2013-14 fod y cyngor yn rheoli ei gyllideb yn dda ar y cyfan ond bod angen iddo 
gryfhau'r ffordd y mae'n gwerthuso effaith arbedion i sicrhau nad yw 
gwasanaethau'n dod yn anghynaliadwy yn y dyfodol. 
 
Mae gan y cyngor gysylltiadau cryf ag asiantaethau partner ac yn darparu nifer o 
wasanaethau drwy ddull cydweithredol a bydd hyn yn parhau lle mae cyfle i 
ddarparu gwasanaethau da'n fwy effeithiol ac effeithlon. Mae cefnogaeth glir i 
ddyfodol lle mae angen mwy o weithio mewn partneriaeth ar sail ranbarthol yn 
ogystal â lleol. Fel rhan o gyd-gyfarwyddiaeth gyda thai, bydd cyfleoedd buan i’r 
gwasanaethau cymdeithasol yn Nhorfaen wneud mwy i integreiddio iechyd a 
gwasanaethau cymdeithasol i bobl hŷn gydag anghenion cymhleth oherwydd bydd 
tai’n bartner allweddol wrth sefydlu’r canlyniadau ar gyfer y grŵp agored i niwed 
hwn. I’r perwyl hwn, mae gwaith rhagarweiniol wedi dechrau ar sefydlu grŵp 
cynllunio rhanbarthol fydd yn ystyried trefniadau a datblygiadau partneriaeth rhwng 
iechyd, gofal cymdeithasol a thai i gwrdd ag angen lleol. 
 
Mae’r uwch reolwyr yn y gwasanaethau oedolion a phlant yn darparu cyfeiriad ac 
arweinyddiaeth gref a cheir cyfathrebu effeithiol gyda’r gweithlu sy’n cymell a 
sicrhau ymrwymiad ar bob lefel. Gwneir mwy o ddefnydd o gyfryngau cymdeithasol 
i gyd-fynd â chyfarfodydd tîm ac adrannol wyneb yn wyneb ar draws y fwrdeistref.  
Clywsom fod rheolwyr yn weledol a hygyrch i gael sgwrs anffurfiol ac i wneud 
penderfyniadau ynghylch materion ymarfer.  
 
Mae gan reolwyr eu systemau cymorth eu hunain drwy fforwm rhwydwaith 
rheolwyr lle mae cyfle i drafod pynciau o ddiddordeb yn ogystal ag i ennill 
dealltwriaeth ehangach o faterion corfforaethol perthnasol. Mae cyfleoedd i 
gysgodi gwaith cydweithwyr yn ogystal ag ymrwymiad cryf i hyfforddiant i gefnogi 
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ymarfer. Adroddir bod goruchwylio’n digwydd yn rheolaidd, gyda goruchwylio 
ffurfiol sy’n taro cydbwysedd da rhwng ymarfer myfyriol a datblygiad personol / 
proffesiynol.  
 
Meysydd cynnydd 
 

Mae’r cyngor: 
 

 wedi parhau i ddarparu arweinyddiaeth ac ymgysylltu positif gan uwch 
reolwyr yn y cyngor; ac 

 wedi darparu systemau cymorth da i staff ar bob lefel.  

 
 
Rhoi cyfeiriad 

 
Mae gan y cyngor strwythur yn ei le sy’n hyrwyddo arweinyddiaeth a chyfeiriad clir 
drwy’r uwch dîm rheoli, cyfarfodydd adrannol a chyfarfodydd tîm. Mae’r uwch dîm 
rheoli’n grŵp bychan cydlynus sy’n gweithio’n dda gyda’i gilydd. Mae gan bob 
uwch reolwr ystod eang o gyfrifoldebau. Mae hyn yn golygu bod gan bob rheolwr 
gwasanaeth unigol gyfrifoldeb helaeth dros ddarparu blaenoriaethau’r cyngor. 
 
Mae’r cyngor wedi meddwl drwy’r cyfeiriad strategol ar gyfer dyfodol gofal 
cymdeithasol mewn datganiad o fwriad. Mae’n bwriadu ehangu a hyrwyddo 
perchnogaeth ehangach o wasanaethau gofal a chymorth, wedi’i gefnogi gan 
weithio mewn partneriaeth. Yn y dyfodol bydd rôl y trydydd sector yn fwyfwy 
pwysig i gynghorau llai fel Torfaen, oherwydd mae’r sector yn llwyddo’n well i 
sicrhau cyllid ychwanegol ar gyfer opsiynau gofal a chymorth newydd.  
 
Mae’r cyngor yn chwarae rhan weithredol yn y rhaglenni cydweithredol rhanbarthol 
ar draws Gwent ac mewn datblygu gwasanaethau gweithredol integredig ag 
asiantaethau partner fel Prosiect Eiddilwch Gwent a SEWAS. Mae hyn wedi 
cefnogi (a bydd yn parhau i gefnogi) gwasanaethau gwell i bobl a theuluoedd yn eu 
cymuned ar raddfa ehangach yn y dyfodol. Bydd angen i hyn barhau i fod yn 
flaenoriaeth yn y fwrdeistref os yw’r cyngor am gwrdd â disgwyliadau Deddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2014. Er bod tystiolaeth o 
ymdrechion i ganolbwyntio mwy ar atal, ymyrryd yn fuan, grymuso a gweithio’n 
gydweithredol, mae’r pwysau i wneud arbedion yn cyfyngu ar hyn.  
 
Cymrodd aelodau etholedig a swyddogion ran mewn prosiect cyfnewid dysgu am 
graffu wedi’i hwyluso gan y WAO lle’r oedd swyddogion ac aelodau o awdurdodau 
eraill yn mynychu cyfarfodydd craffu ac yn rhoi adborth i’w gilydd. Mae’r 
cyfranogiad hwn wedi rhoi cyfle i’r cyngor fyfyrio ynghylch a datblygu ei arferion ei 
hun.  Mae gan yr aelodau wybodaeth dda am bethau. Maent i gyd wedi derbyn 
hyfforddiant rhianta corfforaethol oedd, yn ôl yr adborth, yn dda iawn. Mae’r aelod 
arweiniol yn cael ei briffio’n rheolaidd ar faterion polisi ac yn cael ei ddiweddaru’n 
gyson ar bob achos proffil uchel.  
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Mae AGGCC wedi mynychu pwyllgorau craffu yn ogystal â’r Grŵp Rhianta 
Corfforaethol, er mwyn cyflwyno gwybodaeth drwy wahoddiad ac i arsylwi ar y 
pwyllgor wrth ei waith. Ar yr adegau hyn, cafwyd herio effeithiol a throsolwg da ar 
bolisïau gwasanaethau cymdeithasol. 
 

Meysydd cynnydd 
 

 Mae aelodau etholedig wedi cymryd rhan yn y rhaglen cyfnewid dysgu er 
mwyn parhau i wella arferion craffu. 

 
Meysydd ar gyfer gwella 
 

 Dylai’r cyngor fonitro’r pwysau ariannol a wynebir ganddo’n ofalus a’r effaith 
ar ei uchelgais i symud ymlaen gydag integreiddio gwasanaethau iechyd a 
gofal cymdeithasol.  

 


