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1. Crynodeb

1.1. Mae’r cyngor yn parhau i wynebu heriau sylweddol wrth drawsnewid ei
wasanaethau er mwyn iddynt fod yn barod ar gyfer gweithredu’r Ddeddf
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant yn ystod cyfnod o gyfyngiadau
cyllidebol. Mae integreiddio’r broses o gyflenwi gwasanaethau gyda’i
asiantaethau partner yn allweddol i gynnal cynnydd, a gwelwyd rhai
llwyddiannau sylweddol, gan gynnwys gweithredu’r ganolfan gofal
cymdeithasol yn yr ysbyty lleol yn fwy effeithiol. Arweiniodd hyn at
berformiad llawer gwell mewn oedi wrth drosglwyddo gofal a gwell
canlyniadau i bobl.

1.2. Fodd bynnag, mae natur a graddfa y newid sy’n ofynnol, yn arbennig o
ran gwasanaethau i oedolion, mor fawr fel bod angen cymorth a
chefnogaeth gan bob lefel o’r cyngor i ysgogi’r rhain. Mae cynllun
gweithredu wedi’i sefydlu yn dilyn adroddiad AGGCC ar wasanaethau
oedolion i bobl hŷn sydd ag anghenion fwy cymhleth, a chanfuwyd 
diffygion sylweddol. Bydd angen egni a ffocws rheoli sylweddol er mwyn
gweithredu’n llwyddiannus a helpu i drawsnewid ymagwedd Casnewydd
i fod yn un sy’n gallu bod yn fwy rhagweithiol wrth ymateb i anghenion
newidiol pobl.

1.3. Gwelwyd gwelliant sylweddol wrth recriwtio a chadw’r gweithlu, yn
arbennig mewn gwasanaethau plant, ac mae hyn wedi hwyluso’r broses
o gyflawni gwell perfformiad mewn rhai meysydd, gan gynnwys
canlyniadau i blant sy’n derbyn gofal. Ar y llaw arall, ceir lefelau uchel o
hyd o absenoldeb staff ymysg gweithwyr cymdeithasol i oedolion, a bu’n
anodd er ymdrechion y rheolwyr i’w gwella. Mae’r broses o ail-lunio
gwasanaethau mewnol yn parhau, ac mae’n bwysig i’r awdurdod gadw
dilyniant a chyflenwi gwasnaeth o ansawdd yn ystod y cyfnod hwn o
newid sylweddol a pharhaus.

1.4. Yn sgil ailstrwythuro, penodwyd gweithwyr i ddwy swydd diogelu a
sicrhau ansawdd cyffredinol newydd yn ystod y flwyddyn, a byddant yn
allweddol er mwyn bod yn sail i raglen o newid sylweddol y cyngor.
Mae gan aelodau’r cabinet sy’n gyfrifol am wasanaethau plant ac

Adolygiad a Gwerthusiad o Berfformiad Blynyddol 2014 - 2015

Awdurdod Lleol: Cyngor Dinas Casnewydd

Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu gwerthusiad AGGCC o berfformiad Cyngor
Dinas Casnewydd wrth gyflawni ei swyddogaethau gwasanaethau
cymdeithasol.
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oedolion ddiddordeb rhagweithiol yn eu swyddogaeth, a chydnabyddir
cyfrifoldebau rhianta corfforaethol, a chânt eu cymryd o ddifrif. Ceir
ymwybyddiaeth sy’n datblygu ar draws yr awdurdod o oblygiadau’r
Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant, ond mae’r gwaith o
wella’r swyddogaeth craffu wrth oruchwylio perfformiad a chadw
swyddogion yn parhau i fod ar y gweill.

2. Yr ymateb i’r meysydd i'w gwella a nodwyd y llynedd

Gwelliant a ganfuwyd y llynedd Cynnydd yn 2014-2015
Sicrhau bod y newidiadau y cytunwyd
arnynt yn ddiweddar i brosiect Llesgedd
Gwent yn cael canlyniadau cadarnhaol
i’r bobl sy’n defnyddio’r gwasanaeth
hwn

Gwnaed cynnydd da. Mae data
perfformiad yn cadarnhau gwelliant
sylweddol mewn cyfraddau oedi wrth
drosglwyddo gofal, gyda chyfraddau
ailalluogi yn gwella. Nododd y bobl sy’n
defnyddio’r gwasanaeth eu bod yn
fodlon iawn ag ef.

Sicrhau bod mentrau megis y
gwasanaeth paru a lleoli, ynghyd â
newidiadau eraill i’r gweithlu, yn arwain
at well canlyniadau i blant, megis
lleoliad sefydlog, a llai o ail-atgyfeiriadau

Gwnaed cynnydd – mae cyfraddau
lleoliad sefydlog a chyfraddau ail-
atgyfeirio ill dau wedi gwella.

Archwilio modelau gofal dementia
amgen, mewn cydweithrediad ag
asiantaethau partner

Mae’r gwaith o weithredu modelau
newydd yn parhau i fod ar y gweill. Fodd
bynnag, cafwyd rhai mentrau da, e.e.
cynghrair dementia amlasiantaeth.
Cyflwynwyd y Cynllun Pili-pala i
ddarpariaeth fewnol a chodi
ymwybyddiaeth drwy gynllun cyflenwi
dementia ar draws y cyngor.

Dylai’r cyngor archwilio’r rhesymau sydd
y tu ôl i’r nifer isel sy’n manteisio ar
gymorth i ofalwyr, a chymryd camau
effeithiol i roi sylw i hyn

Gwnaed rhywfaint o gynnydd.
Cyflwynwyd cysylltwyr i ofalwyr i
hwyluso a sefydlu ystod ehangach o
wasanaethau cymorth. Fodd bynnag,
mae lle i wella yn y maes hwn o hyd.

Sicrhau bod adolygiadau o gynlluniau
gofal defnyddwyr gwasanaethau i
oedolion yn cael eu cwblhau yn unol â’r
gofynion statudol

Gwelwyd gwelliant sylweddol dros y
flwyddyn, gan arwain at gael ffigurau
sy’n agos at gyfartaledd Cymru. Mae
arolygiadau AGGCC yn cyfeirio at
faterion parhaus i rai pobl sy’n derbyn
gofal yn y cartref.

Sicrhau bod agweddau allweddol o’i
wasanaethau i blant hŷn sy’n derbyn 
gofal, gan gynnwys cynllunio llwybrau a
dyrannu ymgynghorwyr personol, yn

Cyflawnwyd hyn, gan y gwelwyd
gwelliant sylweddol mewn cynllunio
llwybrau a chyfraddau dyrannu ar gyfer
ymgynghorwyr personol dros y flwyddyn
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cael eu gwella ddiwethaf i 100%.
Cymryd camau gweithredu effeithiol er
mwyn lleihau oedi wrth drosglwyddo
gofal

Cyflawnwyd – ceir tuedd llawer gwell,
gyda’r gyfradd fesul 1,000 o’r
boblogaeth wedi gostwng o 12 yn 2013-
2014 i bump yn 2014-2015.

Sicrhau bod asesiadau ac adolygiadau
cynllunio gofal i bobl hŷn yn cael eu 
cwblhau’n amserol ac yn effeithiol er
mwyn llunio’r broses o gyflenwi’r gofal
sydd ei angen i fodloni anghenion unigol
cymhleth

Fe’i canfuwyd mewn arolygiad AGGCC
yn ystod y flwyddyn fel mater parhaus.
Tuedd sy’n gwella, a gwelwyd cynnydd
sylweddol i 78% o’i gymharu â ffigur y
llynedd, sef 65%.

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

Gwnaed cynnydd, er bod y nifer fechan
o bobl dan sylw yn golygu bod angen
dehongli’r ffigurau o ran llety addas, ac
addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth yn
ofalus.

Sicrhau bod canlyniadau i ddefnyddwyr
yn cael eu cynnal/gwella yn ystod y
broses o ail-lunio gwasanaethau i
oedolion yn barhaus

Mae hyn yn parhau, yn sgil parhau i
gyflwyno newidiadau i wasanaethau i
oedolion, fel rhan o baratoi ar gyfer y
Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a
Llesiant.

Gwerthuso gwaith y tîm plant anabl yn
benodol

Heb ddatblygu. Mae adolygiad o’r
gwasanaeth hwn ar fin dechrau.

Sicrhau bod yr adnoddau a ganfuwyd ar
gyfer swyddi gwaith cymdeithasol i blant
ychwanegol yn cael eu targedu’n
effeithiol mewn meysydd sydd fwyaf eu
hangen, gan gynnwys cyfarfodydd grŵp 
craidd

Gwell perfformiad yn gyffredinol ar
draws llawer o feysydd mewn
gwasanaethau plant. Ac eithrio
amseroldeb cyfarfodydd grŵp craidd, a 
sefydlu cynlluniau gofal ar adeg lleoliad
cyntaf plant sy’n derbyn gofal.

Trosiant staff parhaus ymysg gweithwyr
cymdeithasol rheng flaen, ac effaith
gweithwyr cymdeithasol newydd eu
cymhwyso ar forâl a chanlyniadau i
blant/pobl ifanc

Mae’r cyngor wedi gweithredu dull
effeithiol o roi sylw i faterion staffio o ran
gweithwyr gofal plant, ac mae’n
rhagweld cyfnod o sefydlogrwydd
parhaus.

Alinio prosiectau gweithredu TG yn
effeithiol er mwyn rhoi blaenoriaeth i
feysydd megis dulliau cofnodi amddiffyn
oedolion agored i niwed a throsolwg a
rheolaeth ariannol, fel yr amlygir yn
adroddiad y cyfarwyddwr

Gwelwyd bod y modiwl AIS newydd, a
gyflwynwyd ar ddechrau’r flwyddyn, o
fudd. Rhoddir ystyriaeth bellach i
fuddsoddi mewn pecynnau eraill a fydd
yn gwella dulliau cofnodi a monitro
amddiffyn oedolion agored i niwed
ymhellach.

Rôl craffu wrth oruchwylio rhai meysydd
perfformiad, ynghyd â diffyg her a
thrylwyredd o ran gosod a monitro
targedau mewnol

Gwelwyd bod rhai cyfleoedd datblygu ar
gael, ond mae angen cyflawni cryn
dipyn o hyd yn y maes hwn, fel yr
amlinellir yn ddiweddarach yn yr
adroddiad hwn.
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3. Ymweliadau ac arolygiadau a wnaed yn ystod y flwyddyn

3.1. Cynhaliodd AGGCC arolygiad o wasanaethau i oedolion Cyngor Dinas
Casnewydd ym mis Rhagfyr 2014, gan ganolbwyntio ar bobl hŷn sydd 
ag anghenion fwy cymhleth.

3.2. Cyfarfu AGGCC ag uwch-swyddogion drwy gydol y flwyddyn i adolygu
perfformiad gwasanaethau cymdeithasol, a thrafod y cynnydd yn y
meysydd i’w gwella a ganfuwyd yng ngwerthusiad perfformiad y llynedd.
Bu’r cyngor o gymorth wrth ymgysylltu ag AGGCC ac yn barod i
hwyluso mynediad er mwyn gallu cynnal ymweliadau safle.

3.3. Yn ystod y flwyddyn, cynhaliodd AGGCC arolygiadau o wasanaethau
rheoledig sy’n cael eu gweithredu gan y cyngor a gweithredwyr
annibynol. Roedd hyn yn cynnwys adolygiadau o wasanaethau maethu
a gofal cartref mewnol, yn ogystal â chartrefi gofal plant ac oedolion
wedi’u cofrestru’n unigol. Cynhwysir canfyddiadau unigol o’r arolygiadau
hyn mewn adroddiadau cyhoeddedig sydd ar gael drwy wefan AGGCC.

3.4. Cymerodd AGGCC ran hefyd yn y cydarolygiad a gynhaliwyd gan
Arolygiaeth Carchardai Ei Mawrhydi ar Wasanaeth Troseddau Ieuenctid
y cyngor, a hyrwyddwyd gan bryderon ynglŷn â’r cynnydd cynaliadwy 
mewn cyfraddau aildroseddu a lefelau uchel o rai’n troseddu am y tro
cyntaf.

4. Meysydd y bydd AGGCC yn gwneud gwaith dilynol arnynt y flwyddyn
nesaf

4.1. Canfuwyd nifer o feysydd penodol i’w gwella yn yr adroddiad hwn.
Trafodir cynnydd y cyngor o ran y meysydd hyn gyda’r cyngor mewn
cyfarfodydd ymgysylltu rheolaidd dros y flwyddyn i ddod. Y meysydd
penodol i edrych arnynt yw:

• Effeithiolrwydd y broses o weithredu cynlluniau gweithredu sy’n
ymwneud â gwasanaethau i oedolion a’r Gwasanaeth Troseddau
Ieuenctid

• Effaith y rolau sicrhau ansawdd a diogelu plant/oedolion ar y cyd a
grëwyd o’r newydd

• Comisiynu gwasanaethau, gan gynnwys ail-dendro gwasanaethau gofal
cartref
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5. Cynllun arolygu ac adolygu ar gyfer 2015-2016

• Adolygiad cenedlaethol o ofal cartref

• Adolygiad cenedlaethol o wasanaethau i bobl ag anableddau dysgu

• Adolygiad cenedlaethol o gynllunio gofal ar gyfer plant sy’n derbyn gofal

6. I ba raddau mae’r profiadau a’r canlyniadau ar gyfer pobl sydd angen gofal
a chefnogaeth yn gwella eu lles?

Oedolion

Trosolwg

6.1. Gweledigaeth Casnewydd ar gyfer ei wasanaethau cymdeithasol yw
‘Hyrwyddo annibyniaeth a lles ei ddinasyddion, eu teuluoedd a’u
cymunedau drwy ystod o wasanaethau cymorth effeithiol’. Caiff hyn ei
gyflenwi o ran gwasanaethau i oedolion drwy dri llwybr gwahanol: i)
cymorth a lles cyffredinol; ii) ataliaeth ac ymyrraeth gynnar; a iii) rheoli
gofal. Mae’r duedd o gyflenwi gwasanaethau mewnol ac a gomisiynir i
lai o oedolion dros y blynyddoedd diwethaf yn parhau, gyda chymorth
meini prawf cymhwyster mwy unffurf, sef Mynediad Teg at
Wasanaethau Gofal. Un o’r blaenoriaethau ar gyfer 2014-2015 oedd
cyflwyno llwybr integredig i bobl hŷn. Nod hyn yw cyflenwi 
gwasanaethau yn y gymuned ble y bo’n briodol fel dewis arall i ofal
preswyl, datblygu darpariaeth amlasiantaeth di-dor, a gwella’r gallu ar
gyfer ymyrraeth gynnar. Cafodd y broses o weithredu hyn ei
dylanwadu’n sylweddol gan ganlyniadau arolygiad o wasanaethau i
oedolion AGGCC ym mis Rhagfyr 2014. Er ei bod yn rhy gynnar i asesu
ei effaith, bydd cyflwyno’r newidiadau angenrheidiol yn llwyddiannus yn
rhan allweddol o sicrhau canlyniadau o ansawdd i bobl sy’n defnyddio
gwasanaethau.

6.2. Mae adroddiad y cyfarwyddwr yn amlinellu’r heriau sy’n deillio o rai
setliadau cyllideb diweddar ac yn rhagweld cyfyngiadau adnoddau yn y
dyfodol. O gofio hyn, cafwyd rhywfaint o danwariant ar wasanaethau i
oedolion yn 2014-2015, sef 1.13%. Gwelodd y broses barhaus o
ailfodelu gwasanaethau ostyngiad yn nifer y lleoliadau a ddarperir mewn
darpariaeth gofal preswyl a gofal dydd awdurdod lleol i oedolion dros y
cyfnod hwn, ynghyd â chynnydd sylweddol yn nifer y bobl sy’n derbyn
pecynnau teleofal. Fodd bynnag, cafodd y cynnydd cyffredinol a
gyflawnwyd mewn hyrwyddo annibyniaeth unigol ei gyfaddawdu mewn
rhai meysydd, er enghraifft cael gwared â charwselau meddyginiaeth
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mewn tai gofal ychwanegol, sy’n golygu bod rhai pobl bellach yn derbyn
cymorth staff ar gyfer annog meddyginiaeth. Bu cynnydd hefyd yn y bobl
sy’n derbyn taliadau uniongyrchol i ariannu eu hanghenion gofal, er bod
gwaelodlin y twf hwn yn gymharol isel. Bu gostyngiad o un flwyddyn i’r
llall yn nifer y bobl sy’n derbyn gofal preswyl, o 20 fesul 1,000 o’r
boblogaeth yn 2011-2012 i 14 yn 2014-2015.

6.3. Mae’n peri pryder bod lefelau salwch gweithwyr ymysg gweithlu gofal
cymdeithasol i oedolion yn andros o uchel, er gwaethaf ymdrechion
rheolwyr i roi sylw i hyn. Mae’n bwysig datrys hyn dros y flwyddyn nesaf
er mwyn sicrhau nad ydynt yn cael effaith andwyol ar yr ystod eang o
fentrau newydd sy’n cael eu rhoi ar waith ar draws y gwasanaethau i
oedolion.

6.4. Bu gwelliant sylweddol yn gyffredinol yn y broses o gynnal adolygiadau
o gynlluniau gofal o fewn yr amserlen ddisgwyledig, o 65% y llynedd i
78% yn 2014-2015, sy’n agos at gyfartaledd Cymru, sef 80%. Fodd
bynnag, mae arolygwyr AGGCC yn parhau i nodi y ceir materion
penodol o hyd ynghylch y ffaith nad yw rhai pobl sy’n derbyn gofal
cartref yn derbyn adolygiadau yn amserol. Mae angen gwella hyn er
mwyn sicrhau bod pobl yn derbyn gofal sy’n ymateb i’w hanghenion sy’n
newid. Mae’r broses o ailstrwythuro’r gwasanaeth ailalluogi a gofal
cartref mewnol ar y gweill, gyda’r nod o wella hyrwyddo annibyniaeth.
Mae’r broses o ail-dendro gwasanaeth gofal cartref a gynlluniwyd ar
gyfer 2014-2015 wedi’i gohirio tan y flwyddyn nesaf er mwyn gallu
ystyried meini prawf sy’n canolbwyntio ar ganlyniad defnyddwyr
gwasanaeth yn fwy gofalus a’u gweithredu’n fwy manwl. Mae adolygiad
o ddatganiad sefyllfa’r farchnad hefyd ar y gweill, ac mae’n bwysig bod y
cyngor yn gwneud defnydd effeithiol o’r cyfleoedd hyn er mwyn ategu’r
cynnydd a wnaed hyd yma wrth fodloni ei rwymedigaethau dan y
Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant.

6.5. Mae’r cyngor wedi gweithio’n galed i wella ac ymestyn ansawdd ei
ddarpariaeth fewnol ar gyfer gofal dementia, gyda chyfraniad gan
Dementia Cares ac Age Cymru, ac mae’n bwriadu ymestyn y cynlluniau
hyfforddi staff achrededig a gyflwynwyd hyd yma. Bydd ein harolygiad
o’r gwasanaethau cofrestredig hyn yn 2015-2016 yn ein galluogi i farnu
effaith y mentrau hyn.

6.6. Gwelwyd datblygiadau sylweddol mewn cyflenwi gwasanaethau i
oedolion ag anabledd dysgu yn 2014-2015 drwy gyflwyno’r asesiad
integredig sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau. Arweiniodd hyn at ail-
asesu anghenion pawb sy’n derbyn gwasanaeth dydd, ynghyd â’r
mwyafrif o bobl sy’n derbyn gwasanaethau eraill. Arweiniodd hyn at lai o
bobl yn derbyn gwasanaeth ac ail-ffocysu i gael darpariaeth yn y
gymuned yn dilyn cau canolfan ddydd wedi’i rhedeg gan y cyngor.
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Cydnabyddir yr angen i ddarparu mwy o gymorth i bobl yn ystod
cyfnodau o drawsnewid, drwy ail-lunio ac ymestyn gwasanaethau i bobl
sydd angen gofal a chymorth yn ystod y broses o bontio i fyd oedolion.
Mae darparu gwasanaethau seibiant i’r boblogaeth hon yn cael ei
adolygu ar hyn o bryd.

6.7. Ymatebwyd i’r lefel ychwanegol sylweddol yn y galw am geisiadau dan y
trefniadau diogelu rhag colli rhyddid drwy ddarparu hyfforddiant
cyfreithiol manylach i’r staff. Anogir darparwyr gofal i wneud ceisiadau i
dîm trefniadau diogelu rhag colli rhyddid Gwent gyfan. O ganlyniad i
gyfanswm y ceisiadau, caiff nifer ohonynt eu cadw a’u blaenoriaethu ar
gyfer 2015-2016.

6.8. Mae’r angen i wella gallu ymarferwyr iechyd meddwl cymeradwy wedi
derbyn sylw drwy sicrhau bod o leiaf dau aelod o staff yn derbyn yr
hyfforddiant angenrheidiol bob blwyddyn. Ystyrir cyflwyno’r ymagwedd
Gwrando, Ymgysylltu, Gweithredu, Cymryd Rhan (LEAP) i wasanaethau
iechyd meddwl yng Nghasnewydd ar gyfer 2015-2016, ar ôl ei threialu’n
llwyddiannus mewn rhan arall o Went. Mae’r model gwasanaeth hwn yn
golygu bod gwasanaethau cymdeithasol yn gweithio gyda phartneriaid
iechyd a thrydydd sector i ddarparu ymagwedd ymatebol sy’n seiliedig
ar ganlyniadau i bobl sydd angen cymorth ar gyfer eu hanghenion
iechyd meddwl.

6.9. Ymgynghorodd y cyngor â gofalwyr a phartïon eraill â diddordeb ar
ystod o newidiadau arfaethedig, ac mae’r cyngor yn cydnabod gwerth
ymgysylltu drwy ddarparu cymorth uniongyrchol i lawer o’r rhain, gan
gynnwys y fforymau i henoed a gofalwyr.

6.10. Mae Casnewydd yn gyfranogwr gweithgar ac effeithiol o fewn bwrdd
diogelu oedolion ledled Gwent yn gyffredinol, ac yn ystod y flwyddyn
ddiwethaf penodwyd rheolwr i weithredu’r camau sy’n deillio o’r
adolygiad allanol o swyddogaethau’r bwrdd yn 2013-2014. Gwnaed peth
cynnydd o ran ail-lunio is-grwpiau’r bwrdd. Bydd angen i’r bwrdd
ystyried sut i ddatblygu hyn ymhellach o ran pwerau a rheoliadau
newydd yn y dyfodol.

6.11. Ystyrir diogelu oedolion yn dda ac effeithiol ar y cyfan, fel yr adlewyrchir
yn y lefel gyson uchel o amddiffyn oedolion, ble y rheolir risg 98% yn
2014-2015, gan fod rywfaint yn well na’r llynedd ac yn uwch na
chyfartaledd Cymru.

6.12. Er y rhoddwyd gwybod i AGGCC fod Bwrdd Diogelu Oedolion Gwent
wedi derbyn hyfforddiant a gwneud gwaith yn ymwneud â throthwyon,
mae’r gwahaniaeth yng nghanran yr atgyfeiriadau ble caiff risg ei reoli
yn amrywio o 84% i 100% o fewn y rhanbarth. Mae hwn yn faes y dylai
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partneriaid y bwrdd ei archwilio er mwyn rhannu’r dysgu a bod yn fwy
cyson.

6.13. Mae tîm cydymffurfiaeth a chomisiynu contractau’r cyngor yn fwy fwy
effeithiol wrth fonitro ansawdd cyflenwi gwasanaeth preswyl, a chafodd
y trosolwg hwn ei ymestyn yn briodol i gynnwys ei wasanaethau mewnol
ei hun.

Blaenoriaethau cenedlaethol allweddol (oedolion)

Gwasanaethau ataliol ac ymyrraeth gynnar

6.14. Caiff ymagwedd Casnewydd at ymyrraeth ataliol a chynnar ei hategu
gan sail y tair rhwydwaith gofal cymdogaeth sy’n cwmpasu’r awdurdod,
sy’n gyd-ffiniol, cyhyd â bod hynny’n ymarferol, â ffiniau iechyd lleol.
Goruchwylir hyn gan fwrdd partneriaeth integredig, ac fe’i cefnogir gan
gysylltwyr cymunedol a benodwyd yn ddiweddar, a’u rôl yw hwyluso
mewnbwn cymunedol a thrydydd sector. Er ei bod yn rhy gynnar
gwerthuso effaith y swyddi hyn, byddant yn hanfodol i lwyddiant y
strategaeth yn y tymor hwy wrth i gwmpas eu rôl ymestyn. Mae’n anogol
gweld bod dwy swydd cysylltwyr gofalwyr hefyd wedi’u creu, i weithio
ochr yn ochr â’r cysylltwyr cymunedol. Mae hon yn ymagwedd arloesol
wrth ymateb i’r angen a ganfuwyd a chydnabod pwysigrwydd y rhai sy’n
darparu cymorth i aelodau o’r teulu a ffrindiau yn anffurfiol. Fodd
bynnag, bu gostyngiad sylweddol yn nifer y gofalwyr a ganfuwyd gan y
cyngor, o 713 yn 2013-2014 i 450 yn 2014-2015, a derbyniodd llai o
ofalwyr asesiad o’i gymharu â’r llynedd (35 o’i gymharu â 96). Bydd yn
bwysig i’r cyngor sicrhau bod gofalwyr yn cael eu canfod os yw effaith
lawn y trefniadau sydd wedi’u sefydlu i ofalwyr am gael eu gwireddu.

6.15. Gwelwyd peth llwyddiant allweddol yn 2014-2015, gan gynnwys sefydlu
canolfan gofal cymdeithasol effeithiol yn Ysbyty Brenhinol Gwent.
Creodd hyn ostyngiad cymesurol a pharhaus yn y cyfraddau oedi wrth
drosglwyddo gofal, sydd bellach yn agos at gyfartaledd Cymru, ar ôl
iddynt fod o’r blaen ymysg y gwaethaf yn y wlad.

6.16.  Bydd gweithredu dau gam cyntaf y llwybr integredig i bobl hŷn, sef 
‘gwybodaeth, cyngor a chymorth’ a ‘lles’, yn llwyddiannus yn hanfodol i
ddatblygu strategaeth ataliol ac ymyrraeth gynnar yn effeithiol. Mae’r
gwaith o ailstrwythuro gwasanaethau mewnol ymhellach yn barhaus er
mwyn alinio’r nod hwn. Mae’r ddarpariaeth ‘camu ymlaen/camu yn ôl’, a
gwblhawyd yn ddiweddar, mewn un o’r unedau preswyl mewnol yn
enghraifft o hyn, ac fe’i cefnogir gan arian y Gronfa Gofal Canolraddol.
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Integreiddio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol i bobl hŷn sydd ag 
anghenion cymhleth

6.17. Caiff goruchwylio’r broses o gyflenwi rhaglenni iechyd a gofal
cymdeithasol ar draws y rhanbarth ei gydgysylltu gan Fwrdd Iechyd,
Gofal Cymdeithasol a Lles Gwent Fwyaf. Mae’n briodol bod aelodaeth o
hwn ar lefel uwch, gan gynnwys aelodau cabinet, cyfarwyddwyr, a
chadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan. Mae gan bob
awdurdod lleol fwrdd partneriaeth integredig sy’n gyfrifol am gyflwyno
rhaglenni lleol yn eu hardal dan y fenter ehangach hon. Cafodd
trefniadau partneriaeth yng Nghasnewydd eu cryfhau’n ddiweddar, fel y
gwelwyd mewn cyflwyniad ar graffu gan uwch-reolwyr Bwrdd Iechyd
Prifysgol Aneurin Bevan a chanlyniadau mwy llwyddiannus o’r fenter
Eiddilwch Gwent.

6.18.  Caiff y llwybr i bobl hŷn ei ail-lunio ar raddfa fawr, mewn partneriaeth â 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan. O safbwynt gwasanaethau
cymdeithasol, canolbwyntiodd hwn ar ailstrwythuro timau a chyflwyno
gweithdrefnau diwygiedig er mwyn cefnogi’r ymagwedd hon. Cafodd y
broses hon ei llywio gan adroddiad beirniadol ar wasanaethau
cymdeithasol i oedolion a gynhaliwyd gan AGGCC yn dilyn canlyniadau
gwael i rai pobl a fu’n defnyddio gwasnaethau preswyl mewnol y
llynedd. Cyfeiriodd hwn at faterion eang sy’n ymwneud â chynllunio
gofal, rheoli ac adolygu, ynghyd ag asesu risg a rheoli risg gwael, yn
arbennig i’r oedolion hŷn hynny sydd ag anghenion mwy cymhleth. 
Amlygodd hyn hefyd fan cyswllt cychwynnol aneffeithiol, ynghyd â
dryswch a/neu ddyblygu’r gwasanaethau a ddarperir, gan arwain at nifer
o drosglwyddiadau rhwng timau ac oedi diangen. Derbyniwyd cynllun
gweithredu cynhwysfawr mewn ymateb i’r materion a ganfuwyd, a bydd
AGGCC yn monitro effaith y camau a gymerwyd i weithredu hyn.

6.19. Cyfeiriodd arwyddion rhagarweiniol ar ddechrau 2015 at welliannau yn y
man cyswllt cychwynnol, a gwell eglurder a mynegiant o weledigaeth
strategol gyffredinol i bobl hŷn, a fu’n ddiffygiol o’r blaen.  

6.20. Comisiynodd y cyngor, ynghyd â Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
‘adroddiad cynnydd hanner ffordd’ ar weithredu’r llwybr gofal integredig i
bobl hŷn ym mis Chwefror 2015. Wedi’i gynnal gan ‘Peopletoo’, canfu 
hwn fod yr ymagwedd gyfun gan iechyd, gwasanaethau cymdeithasol
a’r trydydd sector yn gryfder penodol wrth weithredu’r gofal integredig i
bobl hŷn. Roedd hefyd yn cydnabod yr angen i ddatblygu ymagwedd 
ragweithiol yn hytrach nag adweithiol wrth gyflenwi gwasanaethau, er
mwyn i hyn fod yn effeithiol a chynaliadwy yn yr hirdymor.
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Meysydd o gynnydd

• Integreiddio rhai gwasanaethau i bobl hŷn, llwyddiant yn arbennig wrth 
greu cyfraddau oedi wrth drosglwyddo gofal llawer gwell

• Sefydlu ymagwedd rhwydwaith gofal cymdogaeth a phenodi cysylltwyr
cymunedol a chysylltwyr gofalwyr

• Ail-lunio gwasanaethau dydd a phreswyl mewnol yn barhaus

• Ailasesu anghenion oedolion ag anawsterau dysgu a gwell cymorth yn
ystod y cyfnod pontio

Meysydd i’w gwella

• Cyflwynwyd y broses o weithredu’r cynllun gweithredu’n effeithiol mewn
ymateb i adroddiad arolygu gwasanaethau i oedolion AGGCC

• Gweithredu unrhyw waith ail-dendro gofal cartref a gynlluniwyd ar gyfer
2015-2016 yn effeithiol, sy’n rhoi cyfle i ail-lunio gwasanaethau, gan
ganolbwyntio ar wella canlyniadau i ddefnyddwyr

• Rhoi sylw i’r cyfraddau salwch uchel ymysg y gweithlu gofal
cymdeithasol i oedolion

Plant a phobl ifanc

Trosolwg

6.21. Mae perfformiad y cyngor mewn meysydd allweddol o ran
gwasanaethau plant yn parhau i fod yn eithaf cadarn, gyda lefelau uchel
o weithwyr cymdeithasol wedi’u dyrannu o ran plant sy’n derbyn gofal
(100%), y rhai ar y gofrestr amddiffyn plant (100%), a phlant mewn
angen (92%). Mae hyn yn adlewyrchu’n gadarnhaol ar lwyddiant y
cyngor i gadw gweithlu gofal plant mwy sefydlog.

6.22. Yn gyffredinol, bu i ganran yr atgyfeiriadau na ddyrannwyd i gael
asesiad cychwynnol barhau i ostwng yn sylweddol dros y blynyddoedd
diwethaf, ac mae bellach yn unol â chyfartaledd Cymru. Mae hyn,
ynghyd â chyfraddau ail-atgyfeirio llawer gwell, yn cyfeirio at brosesau
fwy effeithiol er mwyn canfod mynediad priodol at wasanaethau.

6.23. Mae nifer y plant ar y gofrestr amddiffyn plant yn parhau i fod yn eithaf
uchel, sef 184 yn 2014-2015. Bu cynnydd sylweddol yn nifer yr
asesiadau cychwynnol, o 1,119 yn 2013-2014 i 1,350 yn 2014-2015, a
chynyddodd asesiadau craidd o 810 i 1,214 yn yr un cyfnod. Mae’r
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Pennaeth Gwasanaeth yn archwilio’r rhesymau y tu ôl i’r tueddiadau
hyn, ac ni ellir eu deall yn iawn ar hyn o bryd. O gofio’r cefndir hwn,
pryder yw nodi bod y perfformiad o ran cyfarfodydd grŵp craidd wedi 
dirywio ymhellach, er bod perfformiad o ran amseroldeb cynadleddau
amddiffyn plant cychwynnol, adolygiadau dilynol, a chwblhau asesiadau
craidd yn parhau i fod yn dda. Mae angen archwilio’r rhesymau y tu ôl i’r
cyfraddau cymharol uchel ar y gofrestr amddiffyn plant dros y
blynyddoedd diwethaf, a pherfformiad gwael o ran amseroldeb
cyfarfodydd grŵp craidd, a ostyngodd o 66% y llynedd i 56% yn 2014-
2015, er mwyn gallu canfod a rhoi sylw i’r ffactorau sydd y tu ôl i’r
tueddiadau hyn.

6.24. Penodwyd uwch-arweinydd camfanteisio’n rhywiol ar blant newydd, a
gafodd ganlyniadau anogol ar y cychwyn mewn goruchwylio a
chydgysylltu ymateb Casnewydd i’r maes hwn. Mae’n siomedig nodi
nad oedd yr is-grŵp craffu sy’n canolbwyntio ar gamfanteisio’n rhywiol 
ar blant yn gallu cwblhau ei raglen waith o fewn y flwyddyn fel y
cynlluniwyd yn wreiddiol, a deellir bod hyn wedi’i drosglwyddo i 2015-
2016, gan y canfuwyd blaenoriaethau eraill.

6.25. Mewn ymateb i ganfod angen am fwy o annibyniaeth a her, caiff y
Cyngor Plant mewn Gofal, y Bwrdd Diogelu Plant Iau, a Fforwm
Ieuenctid Casnewydd eu hyrwyddo gan Tros Gynnal.

6.26. Dengys ffigurau perfformiad fod y gwasanaethau a ddarperir i ofalwyr
ifanc wedi gwella llawer, gyda chynnydd sylweddol yng nghanran y rhai
a gafodd eu hasesu ac y darparwyd gwasanaeth ar eu cyfer, sydd
bellach yn 100%. Mae’r nifer cymharol fechan dan sylw yn golygu bod
angen dehongli amrywiadau blynyddol yn y ganran hon yn ofalus.

6.27. Canfuwyd diffygion sylweddol yng Ngwasanaeth Troseddau Ieuenctid
Casnewydd yn dilyn cyd-arolygiad llawn Arolygiaeth Carchardai Ei
Mawrhydi. Ysgogwyd hyn gan gynnydd parhaus mewn cyfraddau
aildroseddu a lefelau uchel o bobl yn rhan o’r system cyfiawnder
ieuenctid am y tro cyntaf. Mae’r rhai o’r prif ddangosyddion perfformiad
ar gyfer diwedd y flwyddyn – er enghraifft, nifer y bobl sy’n rhan o’r
system cyfiawnder ieuenctid am y tro cyntaf – yn symud i’r cyfeiriad
cywir, gan ostwng o 139 yn 2013-2014 i 66 yn 2014-2015. Fodd
bynnag, ceir heriau sylweddol o hyd ynghylch y trosiant parhaus sy’n
ofynnol gan y Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid. Yn anochel, mae hyn
wedi defnyddio llawer o egni ac adnoddau rheoli, gan gynnwys y prif
weithredwr yn goruchwylio’r bwrdd rheoli yn uniongyrchol.

6.28. Mae datblygu cynllun gwella cynhwysfawr mewn ymateb i’r materion a
ganfuwyd wedi codi cwestiynau ynghylch gallu’r gwasanaeth i ymateb i
raddfa’r newid sy’n ofynnol. Deellir ei bod yn debygol y bydd Arolygiaeth
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Carchardai Ei Mawrhydi yn cynnal arolygiad pellach o’r gwasanaeth yn
ystod hydref 2015.

6.29. Cyflwynwyd newidiadau eang i’r broses o reoli a goruchwylio’r
Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid, a chydnabyddir yr angen am
gydgysylltu fwy effeithiol rhwng gwasanaethau plant a’r Gwasanaeth
Troseddau Ieuenctid. Canfuwyd hefyd yr angen i weithio mewn
partneriaeth yn fwy effeithiol a chael mwy o her rhwng y tîm cymorth i
deuluoedd a gwasanaethau plant ehangach mewn adroddiad adolygu
arfer plant cryno, a gynhaliwyd gan Fwrdd Diogelu Plant De-ddwyrain
Cymru.

Blaenoriaethau cenedlaethol allweddol

Gwasanaethau ataliol ac ymyrraeth gynnar

6.30. Mae’r Gwasanaeth Integredig Cymorth i Deuluoedd, sydd wedi’i hen
sefydlu, yn parhau i ddatblygu mewn ymateb i anghenion a ganfuwyd ac
anghenion sy’n newid. Un o’r mentrau diweddaraf yw creu ymagwedd
‘tîm o amgylch y clwstwr’, sy’n symud oddi wrth ymagwedd ledled y
ddinas ac sy’n anelu at alinio’r broses o gyflenwi gwasanaethau fel eu
bod yn gyson â chlystyrau ysgolion a ganfuwyd. Sefydlwyd hyn yn
wreiddiol mewn dau glwstwr gyda phedwar gweithiwr cymdeithasol
addysg newydd eu penodi, gyda’r bwriad o’i ymestyn i wyth clwstwr dros
amser, wrth aros am gymorth ariannol gan wasanaethau addysg.

6.31. Bu cynnydd yn nifer y gwasanaethau sy’n gweithredu dan fenter
Dechrau’n Deg y cyngor. Awgryma arolygiadau gan AGGCC hyd yma
fod canlyniadau eithaf cadarnhaol i blant sy’n defnyddio’r gwasanaethau
hyn, er bod nifer fechan o leoliadau wedi’i chael yn anodd cynnal
amgylchedd priodol.

6.32. Yn gyffredinol, caiff partneriaethau effeithiol sy’n canolbwyntio ar
ganlyniadau i blant eu llunio gydag iechyd ac addysg, fel y gwelwyd gan
y fenter ‘tîm o amgylch y clwstwr’, er bod rhai mannau sydd dan
bwysau, megis sicrhau bod cymorth gan wasanaethau iechyd meddwl
a’r glasoed ar gael, yn parhau i gael eu datblygu.
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Plant sy’n derbyn gofal

6.33. Mae nifer y plant sy’n derbyn gofal wedi parhau i ddilyn y duedd o
leihau’n raddol, fel a welwyd dros yr ychydig o flynyddoedd diwethaf,
gan ostwng o 278 yn 2013-2014 i 270 eleni.

Nifer y plant sy’n derbyn gofal ar 31 Mawrth

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Casnewydd 284 292 274 262 264 278 270

6.34. Mae’r siart uchod yn dehongli nifer y plant sy’n derbyn gofal fesul 1,000
o’r boblogaeth ledled Cymru ac yng Nghasnewydd dros y saith mlynedd
diwethaf. Mae hyn yn ostyngiad o 5% o’i gymharu â’r saith mlynedd
blaenorol. Mae’r cyngor yn cydnabod bod angen ymdrech barhaus i
greu gostyngiad parhaus yn nifer y plant sy’n derbyn gofal, a chyfradd
Casnewydd fesul 1,000 yw 8.11, sy’n agos at gyfartaledd Cymru, sef
8.82. Nododd y cyngor fod nifer y plant sy’n derbyn gofal ar hyn o bryd
yn cynnwys carfan eithaf mawr o bobl ifanc rhwng 14 a 17 oed, a
rhagwelir y bydd y nifer yn lleihau dros amser wrth i’r bobl ifanc hyn fagu
annibyniaeth. Ceir adolygiad o leoliadau y tu allan i’r awdurdod, sef 13 o
blant a phobl ifanc ar hyn o bryd, gyda'r bwriad o ddod â chymaint â
phosibl yn agosach at adref.

6.35. Mae cyflwyno’r diwygiadau cyfiawnder teuluol wedi arwain at rywfaint o
waith ailstrwythuro timau a chynyddu’r cydweithredu â gwasanaethau
cyfreithiol. Cofnodwyd bod yr amser i sicrhau lleoliadau mabwysiadu
wedi lleihau yn dilyn cyflwyno Gwasanaeth Mabwysiadu De-ddwyrain
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Cymru, ynghyd â gwneud mwy o ddefnydd o Orchmynion
Gwarcheidiaeth Arbennig.

6.36. Canfu arolygiad cenedlaethol AGGCC o blant sy’n derbyn gofal sy’n
ymddwyn yn beryglus neu’n agored i niwed yr angen am ystod
ehangach o dai symud ymlaen priodol i bobl ifanc sy’n gadael gofal.
Roedd diffyg hefyd yn y cymorth sydd ar gael i bobl ifanc sy’n gadael
gofal nad oeddynt yn bodloni trothwy oedolion. Dangosodd y cyngor ei
fod yn barod i weithredu’r fenter ‘Pan fydda i’n barod’, gan alluogi pobl
ifanc i aros mewn gofal maeth ar ôl iddynt fod yn 18 oed, er nad oedd y
trefniadau cyllid sydd wedi’u sefydlu i gefnogi hyn yn eglur.

6.37. Nod y Gwasanaeth Paru a Lleoli yw cefnogi cadernid lleoli mewn
lleoliadau maeth. Mae’r rhaglen ‘Ffynnu’, sydd wedi’i hanelu at
hyrwyddo sgiliau cymdeithasol a llythrennedd emosiynol plant sy’n
derbyn gofal mewn ysgolion cynradd, yn enghraifft arloseol ddiweddar
o’i gwaith, a arsylwyd yn ystod ein harolygiad o’r gwasanaeth maeth.

6.38. Mae canlyniadau perfformiad plant sy’n derbyn gofal yn parhau i ddilyn
tuedd eithaf cadarnhaol, fel y gwelir mewn gwell canlyniadau addysgol a
mwy o sefydlogrwydd mewn lleoliadau, gydag 8% yn cael mwy na thri
lleoliad. Mae hyn yn welliant o 11% yn 2013-2014, ac yn golygu bod yr
awdurdod bellach yn agos at gyfartaledd Cymru. Mae’r ffaith bod tri
myfyrwiwr a oedd yn blant sy’n derbyn gofal wedi derbyn lle mewn
prifysgol eleni yn achos dathlu.

6.39. Bu’n fwy anodd canfod a chynnal y broses o leoli rhai plant sy’n derbyn
gofal sydd ag anghenion fwy cymhleth. Bu i arolygwyr AGGCC ganfod
rhai materion yn ymwneud â chynllunio, rheoli gofal a pharu lleoliad ar
gyfer rhai plant sydd wedi’u lleoli yn narpariaeth breswyl yr awdurdod.
Cafwyd gostyngiad sylweddol hefyd mewn plant sy’n derbyn gofal sydd
â chynllun gofal wedi’i sefydlu mewn llety o 98% y llynedd i 65%. Bydd
angen i’r cyngor ganfod y rhesymau y tu ôl i’r tueddiadau hyn a chymryd
camau i wella perfformiad yn y maes hwn.

Meysydd o gynnydd

• Prosesau fwy effeithiol wedi’u sefydlu wrth sicrhau bod gwasanaethau
priodol ar gael

• Recriwtio a chadw gweithlu gofal plant yn llwyddiannus, gan arwain at
well canlyniadau i blant a phobl ifanc

• Cynyddu’r broses o asesu a darparu gwasanaethau i ofalwyr ifanc

• Cyflwyno’r fenter ‘tîm o amgylch y clwstwr’ yn llwyddiannus



15

Meysydd i’w gwella

• Gweithredu cynllun gweithredu’r Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid yn
llwyddiannus

• Rheoli ansawdd gofal a chynllunio i ddod o hyd i leoliadau preswyl a
pharu plant sy’n derbyn gofal sydd ag anghenion fwy cymhleth

• Ymchwilio’r rhesymau dros lefelau cyson uchel ar y gofrestr amddiffyn
plant, a’r dirywiad mewn amseroldeb cyfarfodydd grŵp craidd, a 
chymryd camau i’w datrys

7. Pa mor dda mae arweinyddiaeth, llywodraethiad a chyfeiriad y cyngor yn
hyrwyddo gwelliant mewn canlyniadau a lles ar gyfer pobl sydd angen gofal
a chefnogaeth

7.1. Mae gan y cyngor raglen newid gorfforaethol eang, ‘Prospectus for
Change’, sy’n nodi’n amlwg mai nod Casnewydd yw bod yn awdurdod
comisiynu. Yn sail i hyn, mae’r fenter ‘Right Skills, Right People, Right
Place’ yn canolbwyntio ar wella swyddogaethau cymorth a lleihau
swyddi rheoli. Yn ogystal, nod y strategaeth ‘New Ways of Working’ yw
ail-lunio prosesau busnes. Fodd bynnag, nid yw bob amser yn amlwg pa
effaith y mae’r newidiadau hyn wedi’u cael neu’n bwriadu eu cael ar
gyflenwi gwasanaethau cymdeithasol.

7.2. Mae’r sefydlogrwydd cymharol ymysg uwch dîm rheoli’r gwasanaethau
cymdeithasol dros y flwyddyn ddiwethaf wedi arwain at sefydlu mentrau
a datblygu mewn nifer o feysydd. Ymddiswyddodd y Pennaeth
Gwasanaethau Oedolion yn ddiweddar, a deellir bod olynydd wedi’i
benodi a’i fod yn dechrau yn ystod hydref 2015. Mae’r ddwy swydd
uwch bwysig sydd newydd eu creu, sef yr arweinydd sicrhau ansawdd a
diogelu oedolion a phlant ar y cyd, wedi’u llenwi. Yn ogystal, penodwyd
rhywun yn barhaol ar gyfer y swydd rheolwr comisiynu, a fu’n wag ers
peth amser (er y cymorth sylweddol a gafwyd gan awdurdod arall a fu’n
cydweithio â Chasnewydd yn ystod y cyfnod hwn).

7.3. Mae monitro perfformiad wedi gwella drwy gyflwyno dangosfyrddau
perfformiad byw i reolwyr. Mae angen cyfleu hwn bellach mewn dull
cofnodi manwl a chadarn digonol i aelodau, er mwyn i swyddogion
craffu allu datblygu dealltwriaeth fwy cytbwys o berfformiad ac felly’n
ystyried swyddogion yn fwy effeithiol o ran canlyniadau. Mae angen rhoi
mwy o drylwyredd i’r lleoliad hefyd a monitro targedau mewnol a
gofnodir gan y cyngor, yn ogystal â dangosyddion perfformiad.
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7.4. Cydnabyddir yr angen i ddatblygu gweithio mewn partneriaeth
ymhellach er mwyn cyflwyno’r newid sy’n ofynnol dan y Ddeddf
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant, a gweithredir ar hynny drwy
ddatblygu tri llwybr plant, oedolion, a dysgu penodol. Mae’r cyfarwyddwr
yn cydnabod bod gwasanaethau plant mewn gwell sefyllfa i fodloni’r
goblygiadau newydd hyn. Mae’r llwybr gwasanaethau oedolion a
gyflwynwyd yn fwy diweddar yn golygu bod y gwasanaethau hyn yn
wynebu mwy o her er mwyn sicrhau eu bod yn barod i weithredu’r
Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant.

7.5. Mae lefelau absenoldeb salwch ymysg gweithlu gwasanaethau
cymdeithasol i oedolion yn parhau i fod yn uchel iawn, ac mae angen
newid pwyslais y mentrau sy’n rhoi sylw i hyn. Canfu adroddiad AGGCC
ar wasanaethau i bobl hŷn sydd ag anghenion fwy cymhleth fod y diffyg 
strategaeth i ddatblygu gweithlu yn ddiffyg sylweddol ym mhroses rhag-
gynllunio’r cyngor.

7.6. Fodd bynnag, mae’n ymddangos bod ymagwedd estynedig at hyfforddi
a chynnig cymorth i weithwyr cymdeithasol gofal plant sydd newydd
gymhwyso yn talu ar ei ganfed, a chofnodwyd lefelau boddhad uchel
mewn arolygon mewnol. Mae’n anogol nodi bod cyfanswm y gweithwyr
cymdeithasol gofal plant sydd wedi cymhwyso ers dros ddwy flynedd
wedi cynyddu i’r graddau bod y rhain bellach yn cynrychioli’r mwyafrif
ohonynt, sy’n welliant sylweddol yn y swydd dros y blynyddoedd
diwethaf.

7.7. Mynychodd AGGCC nifer o gyfarfodydd craffu dros y flwyddyn, a
nodwyd bod y cadeiryddion craffu yn dechrau dod yn fwy effeithiol
mewn sicrhau bod trafodaethau yn canolbwyntio ar y materion dan sylw.
Fel y nodwyd uchod, mae’r angen i ddatblygu aelodau o ran her a dwyn
y cyngor i gyfrif yn parhau i gael ei nodi fel maes i’w wella. Er enghraifft,
canfu adolygiad cenedlaethol AGGCC o blant sy’n derbyn gofal ac sy’n
agored i niwed oherwydd ymddygiad peryglus yr angen i aelodau
ddarparu mwy o her a sicrhau eu hunain o’r graddau y cymerir
perchnogaeth o nodau strategol a’u bod yn cael eu gweithredu’n
effeithiol.

7.8. Roedd y cyfarfodydd a gynhaliwyd fel rhan o lansio her ehangach Craffu
Gwent yn fan cychwyn llwyddiannus. Bydd yn bwysig ychwanegu at y
gwaith hwn er mwyn sichrau gwelliant parhaus. Deellir bod y rhaglen
graffu gyffredinol yn cael ei hadolygu a’i symleiddio, gyda’r bwriad o
ganolbwyntio ar feysydd blaenoriaeth a ganfuwyd gan y cyngor.

7.9. Datblygwyd Strategaeth Rianta Gorfforaethol newydd, ar gyfer y cyfnod
rhwng 2015-2018; cydnabuwyd bod angen amser swyddog penodedig i
gefnogi ei hamcanion a’u gweithredu. Gofynnwyd am fewnbwn gan



17

amrywiaeth o bartïon â diddordeb, gan gynnwys plant a phobl ifanc, ac
fe’i cynhwysir yn y strategaeth.

Meysydd o gynnydd

• Recriwtio gweithwyr mewn swyddi sicrhau ansawdd a diogelu mewn
gwasanaethau cymdeithasol, ynghyd â swydd wag ers amser mewn
arwain comisiynu

• Rhywfaint o lwyddiant allweddol mewn cyflenwi gwasanaethau
integredig, ac mae angen ychwanegu atynt yn 2015-2016

Meysydd i’w gwella

• Monitro a goruchwylio’r broses o ail-lunio gwasnaethau i oedolion a’r
Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid yn effeithiol

• Datblygu aelodau i oruchwylio perfformiad yn fwy effeithiol a deall
goblygiadau’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant
ymhellach


