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1. Crynodeb

1.1. Mae’r cyngor wedi parhau i weithio tuag at agenda newid a datblygu
modelau darparu gwasanaeth newydd, yn unol â disgwyliadau Deddf
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (Deddf GCLl).
Mae hyn wedi bod yng nghyd-destun heriau ariannol sylweddol, yn
ogystal â galw cynyddol. Ceir dealltwriaeth eglur o heriau’r dyfodol, sy’n
cynnwys y targed o arbed £45 miliwn ar draws y cyngor cyfan yn ystod
y tair blynedd nesaf. Ceir yr her hefyd o reoli galw cynyddol, gan
sicrhau y darperir gwasanaethau presennol mewn ffordd sy’n sicrhau
gwell canlyniadau i bobl. Codwyd y trothwy cymhwysedd i gritigol neu
sylweddol fel bod adnoddau’n cael eu cyfeirio at y rhai mwyaf agored i
niwed ac mewn angen yn unig. Mae’r cyngor yn dechrau
ailganolbwyntio ffyrdd o weithio i nodi a chefnogi cryfderau yn hytrach
na chanolbwyntio ar ddiffygion yn unig, gan adeiladu gwydnwch unigol
a gwydnwch y gymuned leol.

1.2. Yn y gwasanaethau i oedolion, mae perfformiad o ran oedi wrth
drosglwyddo gofal ac adolygiadau o gynlluniau gofal wedi gwaethygu.
Er bod llai o bobl yn gymwys i dderbyn gwasanaethau’r cyngor, roedd
gan y rhai a dderbyniodd gymorth anghenion mwy cymhleth a oedd yn
cynyddu’r galw a’r pwysau ar adnoddau oherwydd y niferoedd cynyddol
o adolygiadau a gynhaliwyd wrth i anghenion newid. Cydnabyddir yr
angen i ddatblygu gwydnwch cymunedol ac adnoddau a all gefnogi
pobl yn gynharach, ac er bod y gwaith hwn yn cael ei wneud, mae
angen cyflymu’r newidiadau.

1.3. Mae gan y cyngor gynlluniau i brofi fframwaith canlyniadau gyda
defnyddwyr gwasanaeth i fesur yr effaith y mae pecyn gofal yn ei chael
ar wella eu hansawdd bywyd.Yr her i’r cyngor fydd sut i sicrhau bod y
datblygiadau hyn i wasanaethau yn tyfu ac yn ffynnu yn y dyfodol o
gofio’r hinsawdd ariannol y mae’n ei hwynebu.

1.4. Yn y gwasanaethau i blant, mae perfformiad o ran asesiadau
cychwynnol ac ymweliadau statudol ar gyfer plant sy’n derbyn gofal yn

Adolygiad a Gwerthusiad Blynyddol o Berfformiad 2014 -
2015
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Lleol:
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Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno gwerthusiad AGGCC o berfformiad
Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen o ran cyflawni ei swyddogaethau
gwasanaethau cymdeithasol.
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wannach nag mewn awdurdodau lleol tebyg eraill a chyfartaledd
Cymru. Mewn cyferbyniad â hyn, bu perfformiad gwell o ran
cynadleddau amddiffyn plant cychwynnol ac adolygiadau plant sy’n
derbyn gofal. Mae niferoedd uchel o blant sy’n derbyn gofal ac sydd ar
y gofrestr amddiffyn plant wedi rhoi pwysau sylweddol ar adnoddau gan
arwain at orwario yn y gwasanaethau i blant ar ddiwedd y flwyddyn.
Mae hyn yn amlygu pwysigrwydd strategaeth atal ac ymyrraeth gynnar
lwyddiannus sy’n sicrhau cymorth cynnar i blant a theuluoedd gan
leihau’r galw am wasanaethau mwy dwys. Datblygwyd y strategaeth yn
ystod 2014-2015, ac mae trefniadau llywodraethu ar waith i fwrw
ymlaen â hyn.

1.5. Mae’r cyngor yn cydweithio’n dda gyda phartneriaid i ddarparu gwell
canlyniadau yn y ffyrdd mwyaf effeithlon ac effeithiol. Mae trefniadau
partneriaeth gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (BIPAB)
wedi’u hen sefydlu yn y gwasanaethau i oedolion i ddarparu
gwasanaethau eiddilwch. Mae gwaith gyda’r trydydd sector hefyd yn
datblygu ymhellach trwy Gynghrair Gwirfoddol Torfaen, er y bydd
angen i hon gynyddu ymhellach er mwyn bodloni gofynion y Ddeddf
GCLl.Mae Gwasanaeth Mabwysiadu De-ddwyrain Cymru yn enghraifft
o weithio ar y cyd ag awdurdodau lleol cyfagos yng Ngwent. Fodd
bynnag, er bod gwaith yn mynd rhagddo, mae angen datblygu hyn yn
gyflymach weithiau, gydag ynni o’r newydd ac amcanion eglur. Mae’r
gwaith integreiddio anableddau dysgu ac iechyd meddwl yn enghraifft o
hyn.

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

Maes i’w wella a nodwyd y llynedd Cynnydd yn 2014-2015
Gwneud mwy o gynnydd o ran y
gwasanaeth iechyd meddwl integredig
arfaethedig

Mae gwaith yn parhau i fwrw ymlaen â’r
agenda hon, ond mae’r rhaglen yn cael
ei chyflwyno ar sail gam wrth gam
mewn cytundeb â phartneriaid eraill ar
draws Gwent. Mae’r awdurdod wedi
cytuno ar gwmpas eang i beilot o’r
system, i gynnwys derbyn a rhyddhau
cleifion mewnol a rhyngwyneb â thimau
iechyd meddwl a’r trydydd sector.

Ystyried pam mae’r lefelau plant sy’n
derbyn gofal yn dal i fod yn uchel

Mae nifer y plant sy’n derbyn gofal, sef
291, yn parhau i fod yn uchel, ond
mae’r niferoedd yn gostwng yn araf.

Adolygu a gwneud penderfyniad am
ddyfodol Ffocws ar y Teulu

Cynhaliwyd adolygiad annibynnol ym
mis Hydref y llynedd â nifer o bwyntiau
gweithredu y rhoddwyd sylw iddynt.
Mae’r gwasanaeth wedi llwyddo i
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sicrhau cyllid cylchol o fis Ebrill 2015.
Gwella cysylltedd Dechrau’n Deg â’r
agenda ataliol

Lansiwyd strategaeth ymyrraeth gynnar
ym mis Mawrth 2015,a chydnabuwyd
pwysigrwydd Dechrau’n Deg,er ei bod
yn rhy gynnar i wneud sylwadau ar
effaith.

Adolygu lefel yr atgyfeiriadau yn y
gwasanaethau i blant na aeth yn eu
blaenau i asesiad cychwynnol

Mae’r gwaith yn parhau, ac mae
perfformiad wedi gwella o 28% i 23% yn
2014-2015.Ni ddisgwylir y bydd nifer yr
ymholiadau a dderbynnir yn arwain at
gynnal asesiadau cychwynnol gan na
fyddant yn bodloni’r trothwyon a
byddant yn cael eu cyfeirio at
asiantaethau eraill.

Adolygu lefel y cymorth a’r wybodaeth i
ofalwyr ac ystyried effaith lleihau’r
gwasanaeth

Nid yw gofalwyr yn cael eu cefnogi
cystal ag o’r blaen. Mae cynnydd i feini
prawf cymhwyso yn golygu bod llai’n
gymwys ar gyfer asesiad.

Parhau â gwaith o ran comisiynu
strategol yn y gwasanaethau i blant yn
seiliedig ar nodi angen heb ei ddiwallu

Mae’r cyngor wedi datblygu strategaeth
gomisiynu a datganiad sefyllfa’r
farchnad.

Sicrhau bod gwybodaeth, cyngor a
chymorth priodol ar gael i ofalwyr yng
ngoleuni newidiadau i’r meini prawf
cymhwyso

Disodlwyd taflenni gwybodaeth i’r
cyhoedd gyda lawrlwythiadau mwy
cost-effeithiol oddi ar y rhyngrwyd. Mae
gwybodaeth hefyd ar gael dros y ffôn
neu drwy’r e-bost.

Gwella perfformiad o ran Grantiau
Cyfleusterau i Bobl Anabl

Mae'r cyngor wedi gwneud cynnydd
sylweddol yn y maes hwn ac wedi
gwella o 269 diwrnod i ddarparu
cyfarpar yn 2013-14 , i 166 diwrnod
eleni.

Sicrhau cywirdeb gwybodaeth reoli o
ran materion diogelu plant

Mae perfformiad ar ddiwedd y flwyddyn
o ran cynadleddau amddiffyn plant
cychwynnol wedi cynyddu o 49% yn
2013-2014 i 83%eleni. Fodd bynnag,
mae Torfaen dal i fod yn un o’r
perfformwyr gwaethaf yng Nghymru, er
y bu gwelliant sylweddol oherwydd
systemau gwell a newidiadau i
brosesau busnes.

Cymryd camau i sicrhau bod manteisio
ar daliadau uniongyrchol yn digwydd yn
gyflymach

Derbyniodd naw yn llai o bobl daliadau
uniongyrchol na’r flwyddyn cynt.

Dylai’r cyngor fonitro’r pwysau ariannol
y mae’n eu hwynebu’n agos a’r effaith
ar ei uchelgais i fwrw ymlaen ag

Mae hon yn her barhaus i’r awdurdod
lleol ac wedi effeithio ar allu’r cyngor i
symud ymlaen ar y cyflymder
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integreiddiogwasanaethau iechyd a
gofal cymdeithasol

angenrheidiol i sicrhau newid go iawn.
Bu’n rhaid gwneud arbedion gan arwain
at gynllun i golli swydd pennaeth
gwasanaeth ymhlith eraill.

3. Ymweliadau ac arolygiadau a wnaed yn ystod y flwyddyn

3.1. Mae ymweliadau â safleoedd yn cynnig cyfle i AGGCC sgwrsio â phobl
sy’n defnyddio’r gwasanaethau a’u teuluoedd, ynghyd â’r staff sy’n
rheoli ac yn gweithio yn y gwasanaethau. Yn ystod 2014-
2015,cynhaliodd AGGCC yr ymweliadau safle, yr arsylwadau a’r
cyfleoedd ymgysylltu canlynol:

• Y Tîm Ffocws ar y Teulu

• TŷNant Ddu 

• Scope, Grŵp Beicio Cwmbrân i Bobl Anabl 

• Clwb y Wednesday Warriors

• Grŵp Alzheimer 

• Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach

3.2. Cafodd AGGCC gyfarfodydd ag uwch-swyddogion y cyngor trwy gydol y
flwyddyn hefyd i adolygu perfformiad gwasanaethau cyhoeddus a
thrafod cynnydd o ran y meysydd i’w gwella a nodwyd yng
ngwerthusiad y llynedd o berfformiad. Yn ystod y flwyddyn, cynhaliodd
AGGCC arolygiadau o wasanaethau a reoleiddir sy’n cael eu rhedeg
gan y cyngor a chan weithredwyr annibynnol. Roedd hyn yn cynnwys
adolygiad o’r gwasanaeth maethu mewnol. Mae manylion y rhain ar
gael mewn adroddiadau a gyhoeddwyd ac ar gael ar wefan AGGCC.

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

4.1. Nodwyd nifer o feysydd penodol i’w gwella ym mhrif ran yr adroddiad
hwn. Bydd cynnydd y cyngor o ran y rhain yn cael ei drafod gyda’r
cyngor yn ystod cyfarfodydd ymgysylltu rheolaidd yn ystod y flwyddyn
nesaf. Bydd meysydd penodol ar gyfer gwaith dilynol yn cynnwys:

• Trothwyon ac ymateb i ddiogelu yn y gwasanaethau i blant
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• Gweithredu’r strategaeth ymyrraeth gynnar

• Ymweliad â grŵp cefnogi gofalwyr 

• Cynnydd o ran gwasanaethau iechyd meddwl integredig

• Cynnydd o ran gofal cartref yn ymwneud â phrynu deinamig

5. Cynllun arolygu ac adolygu AGGCC 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. Ym mis Ebrill 2014, cyflwynodd y cyngor drothwyon cymhwyso uwch er
mwyn rheoli galw. Rhoddodd y newid hwn y trothwyon yn Nhorfaen yn
unol â mwyafrif yr awdurdodau lleol yng Nghymru, ac mae’n golygu mai
dim ond y rhai â lefel critigol neu sylweddol o angen a aseswyd fydd yn
derbyn gwasanaethau. Sefydlwyd tîm adolygu ‘mynediad teg at ofal’ i
ymgysylltu â phobl sy’n derbyn gwasanaethau ar hyn o bryd i adolygu
eu hanghenion a sicrhau eu bod yn dal i fod yn gymwys i dderbyn
cymorth gan y cyngor. Roedd hyn hefyd yn cynnwys pwyslais ar
ailalluogi a hybu annibyniaeth, a symudiad oddi wrth fodel diffygion i
ddull yn seiliedig ar gryfderau. Mae’r broses hon wedi galluogi’r cyngor i
sicrhau bod nifer o becynnau gofal o’r maint cywir, gan arwain at
arbedion a chymorth wedi’i ganolbwyntio mwy ar y rhai ag anghenion
cymhleth. Mae’r tîm mynediad teg at ofal yn parhau i ddarparu nifer o
ddigwyddiadau dysgu i bob tîm yn yr adran er mwyn sicrhau bod
adnoddau’n cael eu targedu’n briodol. Er bod y tîm wedi’i ailstrwythuro i
fod yn dimau gweithredol, mae’r hyn a ddysgir a’r arferion da yn cael eu
gweithredu yn yr holl dimau oedolion. Bydd AGGCC yn parhau i
fonitro’r gwaith hwn trwy ein cyfarfodydd ymgysylltu yn ystod y
flwyddyn.
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6.2 Mae’r Prif Swyddog yn adrodd bod y pwyslais ar y gwaith hwn wedi
effeithio ar berfformiad o ran adolygu cynlluniau gofal, sydd wedi
gostwng o 87% i 82% yn 2014-2015, er bod hyn yn dal i fod yn uwch na
chyfartaledd Cymru. Mae adolygu cynlluniau gofal yn brydlon yn bwysig
er mwyn sicrhau bod pobl yn derbyn y lefel gywir o gymorth, a gall
hefyd gyfrannu at atal yr angen am ragor o wasanaethau.

6.3 Er newid i’r meini prawf cymhwyso, mae’r cyngor wedi parhau i dderbyn
cysylltiadau cynyddol gan bobl yn gofyn am wybodaeth, cyngor neu
gymorth.Mae’r pod dyletswydd oedolion hŷn wedi cael ei ehangu i fod 
yn ‘siop un stop’ ar gyfer y rhan fwyaf o wasanaethau i oedolion.Mae’r
tîm hwn yn sgrinio a blaenoriaethu cysylltiadau. Gan fod y tîm yn
cynnwys gweithwyr cymdeithasol a therapyddion galwedigaethol, mae
pobl sy’n cysylltu â’r gwasanaethau cymdeithasol yn cael cynnig y
cyngor proffesiynol sydd ei angen arnynt ar unwaith neu’n cael eu
cyfeirio at gymorth cymunedol trydydd sector neu gyffredinol. Dylai hyn
gynorthwyo’r adran i ymateb yn fwy prydlon.

6.4 Er bod y newid i’r trothwy cymhwyso wedi arwain at lai o atgyfeiriadau
newydd, mae pennaeth y gwasanaeth i oedolion yn adrodd y bu
cynnydd i lefel a chymhlethdod angen y bobl hynny sy’n derbyn gofal a
chymorth. Mae hyn yn arwain at alw a phwysau cynyddol ar adnoddau.
Yn 2014-2015, dioddefodd nifer sylweddol fwy o bobl achos o oedi wrth
drosglwyddo gofalo’r ysbyty oherwydd, yn rhannol, problemau capasiti
yn y farchnad. Cododd y gyfradd oedi wrth drosglwyddo gofal o 3.59 i
7.12 o bob 1,000 o’r boblogaeth yn 2014-2015,a hon yw’r bedwaredd
gyfradd uchaf yng Nghymru erbyn hyn. Cymerodd y cyngor gamau i
leddfu pwysau, ac mae wedi ad-drefnu naw gwely nyrsio cyffredinol o
gontract bloc presennol i welyau henoed eiddil eu meddwl.

6.5. Mae’r cyngor wedi parhau i weddnewid gwasanaethau i bobl ag anabledd
dysgu gyda phwyslais ar hybu annibyniaeth. Mae hyn wedi cynnwys
naw o fflatiau yng Nghae Nant, datblygiad arobryn i alluogi pobl ag
anabledd dysgu i fyw’n annibynnol. Ceir cyfleoedd dydd hefyd yn
cynorthwyo pobl ag anableddau dysgu i gael gweithgareddau dydd
cymunedol. Ymwelodd AGGCC â Thŷ Nant Ddu, lle cynigir nifer o 
opsiynau i bobl hŷn ac i bobl ag anabledd dysgu. Prif ganolbwynt yr 
ymweliad oedd ystyried y cyfleoedd i bobl sy’n defnyddio
gwasanaethau dydd gyda phwyslais ar bobl ag anabledd dysgu.
Cawsom gyfarfod â’r rheolwr gwasanaeth a’r rhai sy’n gyfrifol am reoli’r
gwahanol agweddau ar y gwasanaeth o ddydd i ddydd, yn ogystal â
nifer o bobl sy’n defnyddio’r gwasanaeth.

6.6. Nodwyd Clwb Wednesday Warriors yn Fframwaith Adrodd Blynyddol y
cyngor fel enghraifft o brosiect blaengar a gynlluniwyd mewn
ymgynghoriad a phartneriaeth â defnyddwyr gwasanaeth gwrywaidd a’u
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teuluoedd. Mae’r rhaglen yn canolbwyntio’n amlwg ar unigolion ag
anghenion gwahanol iawn, ac mae’n canolbwyntio’n sicr ar
ganlyniadau. Mae’r cyngor yn cefnogi nifer o ddynion ifanc ag
awtistiaeth a syndrom Asperger, ac mae’r gwasanaeth yn cyd-fynd â’r
briff hwn yn dda. Mae’n hyrwyddo diwylliant sy’n annog creadigrwydd
ac arloesedd a chymryd risgiau cadarnhaol. Siaradodd pobl sy’n
defnyddio’r gwasanaeth yn gadarnhaol iawn am y ffordd y mae’n eu
galluogi i wneud dewisiadau yn eu bywydau sy’n gweddu orau iddyn
nhw. Roedd y grŵp wedi cynhyrchu ffilm gyda chymorth a mewnbwn 
staff arloesol o wahanol rannau o’r cyngor sy’n deall amrywiaeth
anghenion pobl.

6.7.     Ymwelodd AGGCC â nifer fach o oedolion a oedd yn rhan o grŵp beicio 
i bobl anabl, gan eu harsylwi.Er bod tystiolaeth bod y defnyddwyr
gwasanaeth yn mwynhau cymryd rhan, nid oedd yn ymddangos bod
hwn yn weithgaredd rheolaidd yn y ganolfan.Nodwyd gennym fod y
ganolfan wedi cael trafferth yn recriwtio a chadw rheolwyr yn y
gorffennol, a chawsom sgwrs â’r rheolwr a oedd newydd ei benodi am y
weledigaeth ar gyfer y dyfodol. Roedd yn ymddangos ar adeg yr
ymweliad mai prin oedd y strwythur neu’r synnwyr o gyfeiriad a oedd yn
adlewyrchu agenda ehangach Torfaen i greu annibyniaeth a gwireddu
potensial yn llawn, er ei bod yn gynnar o hyd. Gan fod hwn yn
wasanaeth sydd newidd gael ei gomisiynu, mae cymorth mentora’n
parhau. Bydd y cyngor am fonitro canlyniadau’n agos er mwyn sicrhau
gwerth am arian.

6.8. Mae Torfaen yn aelod o’r bwrdd diogelu oedolion rhanbarthol, a
phenodwyd rheolwr yn ystod y flwyddyn ddiwethaf i weithredu’r camau
a ddeilliodd o’r adolygiad allanol o swyddogaethau’r bwrdd yn 2013-
2014. Gwnaed rhywfaint o gynnydd o ran ail-lunio is-grwpiau’r bwrdd.
Bydd angen i’r bwrdd ystyried sut y datblygir hyn ymhellach o ran
pwerau a rheoliadau newydd yn y dyfodol.

6.9.Bu cynnydd i atgyfeiriadau amddiffyn oedolion lle rheolir risg o 73%i83%.
Mae pennaeth y gwasanaethau i oedolion yn adrodd bod hyn wedi cael
ei adolygu, ac mae’n hyderus yn yr achosion hynny lle cofnodir nad yw
risg wedi’i reolibod hyn oherwydd bod y gallu gan bobl i wneud
penderfyniadau i beidio mynd yn eu blaenau. Er bod AGGCC wedi cael
ei hysbysu bod y Bwrdd Gwent Gyfan wedi derbyn hyfforddiant ac wedi
gwneud gwaith o ran trothwyon, mae’r gwahaniaeth yn y ganran o
atgyfeiriadau lle mae risg wedi cael ei reoli yn amrywio o 84% i 100%
yn y rhanbarth. Mae hwn yn faes y dylai partneriaid ar y bwrdd ei
archwilio i rannu’r hyn a ddysgir a sicrhau mwy o gysondeb.

6.10. Mae’r cyngor yn comisiynu amrywiaeth o wasanaethau gofal gan
ddarparwyr annibynnol ar gyfer oedolion iau a hŷn. Mae’r rhain yn 
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cynnwys gofal cartref a phreswyl. Er y nodwyd rhai meysydd i’w gwella,
canfu arolygiadau AGGCC o’r gwasanaethau hyn fod pobl yn derbyn
gofal o ansawdd da, ac roedd adborth defnyddwyr gwasanaeth yn
gadarnhaol. Mae’r cyngor wedi gweithredu model prynu deinamig o
ddarpariaeth gofal cartref y disgwylir y bydd yn cael ei gyflwyno yn
ddiweddarach eleni. Bydd gan AGGCC ddiddordeb mewn monitro
cynnydd ac effaith y gweddnewid hwn ar bobl sy’n derbyn gofal a
chymorth.

6.11. Gwnaed cyllid ar gael ar gyfer cynllun peilot y prosiect Pili-pala mewn un
cartref gofal yn y fwrdeistref, a enillodd wobr am ei waith yn ymwneud â
dementia.Mae hwn yn ddull arloesol o wella profiadau pobl sy’n byw
gyda dementia, gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau.

Blaenoriaethau cenedlaethol allweddol (oedolion)

Gwasanaethau ataliol ac ymyrraeth gynnar

6.12. Mae’r cyngor yn mynegi ymrwymiad i wasanaethau ataliol ac ymyrraeth
gynnar sydd wedi’uhalinio ag egwyddorion y Ddeddf GCLl.Mae hefyd
yn hanfodol er mwyn sicrhau bod pobl yn cael eu cefnogi i aros yn
annibynnol am gyhyd â phosibl gan oedi’r angen am wasanaethau
statudol drytach. Mae dangosyddion perfformiad yn dangos bod nifer y
bobl o bob 1,000 o’r boblogaeth a gynorthwyir mewn cartrefi gofal wedi
gostwng dros y tair blynedd diwethaf i 21 yn 2014-2015. Mae hyn yn
gynnydd da er ei fod yn uwch na chyfartaledd Cymru o 19. Mae nifer y
bobl dros 65 oed a gynorthwyir yn y gymuned wedi gostwng yn
ddramatig o 131 o bob 1,000 o’r boblogaeth i 62 yn 2014-2015. Dywed
y cyngor fod hyn yn bennaf oherwydd ymarfer glanhau data a eithriodd
pobl na ddylent fod wedi cael eu cynnwys yn y cyfrifiad yn hytrach na
gostyngiad oherwydd y newid i’r trothwy cymhwyso.Mae’n anodd dod i
gasgliadau felly am effaith y newid i’r meini prawf cymhwyso ac effaith
gwasanaethau ataliol ac ymyrraeth gynnar.

6.13. Mae’n amlwg y bydd llwyddiant o ran rheoli galw yn dibynnu ar
argaeledd adnoddau cymunedol gan fanteisio ar fentrau cymdeithasol,
partneriaid, y sector gwirfoddol, a chymunedau eu hunain i gynorthwyo
pobl yn gynnar ac atal yr angen am wasanaethau mwy dwys. Mae’r
cyngor wedi bod yn gweithio gyda Chynghrair Gwirfoddol Torfaen, a
gwnaed rhywfaint o gynnydd, er enghraifft lleoli cysylltwyr cymunedol
yng Nghynghrair Gwirfoddol Torfaen. Mae’r tîm hwn yn ceisio
cynorthwyo pobl agored i niwed i gysylltu â rhwydweithiau a
mecanweithiau cymorth lleol. Fodd bynnag, ceir risg sylweddol na fydd
cyflymder datblygiad o ran adnoddau cymunedol a gwydnwch yn
ddigonol i fodloni/disodli’r galw a fodlonwyd yn draddodiadol gan
wasanaethau cymdeithasol.
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6.14. Mae prosiect Eiddilwch Gwent yn elfen bwysig o ran atal derbyniadau i’r
ysbyty a rhyddhau cynnar. Yn ogystal â hyn, sefydlwyd tîm iechyd a
gofal cymdeithasol integredig i gynorthwyo pobl sydd angen ymyriadau
byrdymor i adennill neu gynnal annibyniaeth ac i hwyluso rhyddhad o’r
ysbyty. Mae tîm derbyn i ofal cartref y cyngor ei hun hefyd yn gweithio
gyda phobl sydd angen gwasanaethau ailalluogi, a dywed pennaeth y
gwasanaethau i oedolion nad oes angen gwasanaeth mwyach ar 67%
o bobl a dderbyniodd gymorth gan y tîm hwn, neu eu bod angen
ymyrraeth wedi’i chyfyngu, o ganlyniad. Mae’r pod dyletswydd oedolion
yn darparu gwybodaeth, cyngor a chyfeiriadau cynnar at gymorth yn y
gymuned i bobl.

6.15. Datblygwyd cyfleuster gofal ychwanegol mawr yng Nghwmbrân, yn
darparu 41 tenantiaeth unigol ar gyfer pobl dros 55 mlwydd oed.Mae’r
cyngor hefyd wedi comisiynu’rGymdeithasAlzheimer i ddarparu
gwasanaeth dydd sy’n cynnig gwasanaethau seibiant chwe diwrnod yr
wythnos ar gyfer 12 o bobl y diwrnod yn NhŷNant Ddu. 

6.16. Mae sicrhau bod pobl yn derbyn yr addasiad sydd ei angen arnynt i
gadw’n ddiogel ac yn annibynnol mewn ffordd brydlon yn agwedd
bwysig ar atal angen cynyddol am ofal cymdeithasol ac iechyd.Mae’r
cyngor wedi gwneud cynnydd sylweddol o ran lleihau oediadau cyn
darparu grantiau cyfleusterau i bobl anabl,sydd wedi gwella o 269
diwrnod i 166 eleni.Priodolir y gwelliant hwn i nifer o ffactorau allweddol,
ond mae’r pod dyletswydd yn chwarae rhan, gan fod ymyriadau gan y
therapyddion galwedigaethol yn y tîm hwnnw wedi rhyddhau amser
therapyddion galwedigaethol i ymateb i atgyfeiriadau am grantiau
cyfleusterau i bobl anabl yn gyflymach.

6.17. Roedd cymorth a gwybodaeth i ofalwyr yn destun argymhelliad yng
ngwerthusiad AGGCC o berfformiad yn 2013-2014. Yn ystod 2014-
2015, arweiniodd pwysau ar y gyllideb i’r tîm gofalwyr yn y
gwasanaethau i oedolion gael ei ddiddymu, gan adleoli staff i dimau
gofal cymdeithasol eraill. Hefyd, mae’r trothwyon cymhwyso diwygiedig
wedi effeithio’n sylweddol ar nifer y gofalwyr sy’n gymwys i dderbyn
cymorth gan y cyngor. Mae nifer y bobl a nodwyd fel gofalwr, ac sy’n
gymwys am gymorth, wedi gostwng o 447 i 152 yn 2014-2015. O
ganlyniad i’r lleihad yn nifer y gofalwyr sy’n gymwys, gostyngodd nifer y
gofalwyr a oedd wedi cael asesiad o 225 i 65 yn 2014-2015. Mae’r
cyngor yn adrodd efallai nad yw’r niferoedd hyn yn gywir oherwydd
problemau cofnodi. Gofalwyr yw’r gweithlu na welir ym maes gofal
cymdeithasol, ac maent yn hanfodol i gynorthwyo’r cyngor i wireddu ei
uchelgais o gynorthwyo dinasyddion i gadw’n annibynnol. Dylai’r cyngor
sicrhau ei hun bod y strategaeth ar gyfer gwybodaeth, cyngor a
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chymorth i ofalwyr yn cyd-fynd â’i amcan o sicrhau’r annibyniaeth fwyaf
posibl i bobl er mwyn bodloni’r gofynion a nodir yn Neddf GCLl 2014.

6.18. Mae taliadau uniongyrchol yn cynnig mwy o hyblygrwydd i bobl o ran
sut y caiff eu gofal a’u cymorth eu trefnu a’u darparu, ac maent yn rhoi
mwy o ddewis, rheolaeth ac annibyniaeth iddynt. O ganlyniad
uniongyrchol i’r newidiadau a wnaed gan y cyngor i’r meini prawf
cymhwysedd yn 2014, bu gostyngiad sylweddol yn nifer y defnyddwyr
gwasanaeth sy’n gymwys, ac mae gostyngiad cyfatebol yn nifer y bobl
sy’n defnyddio taliadau uniongyrchool yn Nhorfaen, a manteisiodd naw
yn llai o bobl ar yr opsiwn hwn yn 2014-2015. Fodd bynnag, mae’r
cyngor yn priodoli hyn i’r ffaith nad yw nifer o bobl yn derbyn cymorth
rheoli gofal mwyach, gan gynnwys drwy daliadau uniongyrchol, ac
maent yn dweud bod pobl newydd yn manteisio ar yr opsiwn hwn. Mae
pennaeth gwasanaethau oedolion yn nodi bod angen cryn allu ac
adnoddau i wneud y gwaith gweinyddol a’r gwaith papur y mae’n rhaid i
ddefnyddwyr gwasanaethau ei wneud, ac mae llawer o bobl yn ei chael
yn anodd cynnal hyn. Mae’r cyngor yn comisiynu asiantaeth gymorth i
gynorthwyo defnyddwyr taliadau uniongyrchol, ac mae’n datblygu
adnoddau ar-lein i helpu cynorthwywyr personol. Fodd bynnag, nid yw
lleihad yn y defnydd a wneir o daliadau uniongyrchol yn cyd-fynd â’r
cyfeiriad polisi’n genedlaethol, sy’n ymwneud â hybu annibyniaeth a
dewis i’r rhai sydd eisiau cymryd rheolaeth dros eu materion eu hunain.

Integreiddio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol i bobl hŷn ag 
anghenion cymhleth

6.19. Mae prosiect Eiddilwch Gwent yn parhau i ddarparu gwasanaethau
iechyd a gofal cymdeithasol integredig i bobl eiddil yn canolbwyntio ar
ddarparu ymyriadau byrdymor a chynorthwyo pobl eiddil i gadw’n
annibynnol. Adolygwyd hwn yn annibynnol gan Cordis Bright yn 2014,a
adroddodd fod ‘pobl yn derbyn gwasanaeth da iawn, sy’n brydlon, yn
ymatebol ac yn eu helpu i gyflawni eu dyheadau ar gyfer aros yn
annibynnol’. Amlygodd yr adolygiad yr angen i egluro arweinyddiaeth y
rhaglen, sicrhau perthynas fwy eglur rhwng y broses o wneud
penderfyniadau strategol a gweithredol, a chyflwyno system rheoli
perfformiad aml-ddimensiwn. Penodwyd cyfarwyddwr rhaglen i fwrw
ymlaen â’r camau gweithredu o’r adolygiad.

6.20. Mae’r cyngor wedi recriwtio ymarferwr gofal cymhleth i sicrhau bod y
person cywir yn darparu’r lefel gywir o ofal ar yr amser cywir a bod
gwasanaethau’n cael eu cydgysylltu’n briodol, yn ogystal â rhannu arfer
da. Mae’r swydd hon wedi bod yn llwyddiannus ac wedi cael ei
hymestyn am chwe mis arall. Mae hyn wedi cynnig mwy o eglurder
ynghylch cyfrifoldebau iechyd a gwasanaethau cymdeithasol.
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6.21. Sefydlwyd y Bwrdd Partneriaeth Iechyd Meddwl ac Anabledd Dysgu i
oruchwylio a chyfarwyddo datblygiad gwasanaethau iechyd meddwl,
anableddau dysgu ac arbenigol ledled Gwent. Datblygwyd
strategaethau ar gyfer oedolion ag anableddau a gwasanaethau iechyd
meddwl mewn ymgynghoriad â defnyddwyr gwasanaeth, eu teuluoedd
a staff.Maent yn nodi cyfeiriad ar gyfer y dyfodol ar gyfergwasanaethau
integredig sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn ac sy’n hybu annibyniaeth a
chynhwysiant.Mae cynnydd tuag at roi’r strategaethau hyn ar waith
wedi bod yn araf, ac mae angen ynni o’r newydd ar gyfer hyn er mwyn
ail-raddnodi gwasanaethau mewn ffordd briodol a systematig. Fodd
bynnag, yn dilyn cynllun peilot cychwynnol yng Nghaerffili, mae Torfaen
wedi cytuno’r cwmpas bras ar gyfer cynllun peilot arall yn y fwrdeistref.
Bydd hwn yn canolbwyntio ar dderbyn a rhyddhau cleifion mewnol a’r
rhyngwyneb â thimau iechyd meddwl cymunedola darparwyr trydydd
sector.Ceir ymrwymiad i brofi dull blaengar o ymdrin ag anableddau
dysgu.Bydd angen i weithrediad barhau’n gyflym er mwyn sicrhau bod
canlyniadau i ddefnyddwyr gwasanaeth yn cael effaith gadarnhaol.

Meysydd o gynnydd

• Gwella prydlondeb y ddarpariaeth o grantiau cyfleusterau i bobl anabl

• Cyfleusterau gofal ychwanegol yng Nghwmbrân

• Darparu gwelyau henoed eiddil eu meddwl i ymateb i angen a nodwyd

• Swydd newydd ymarferwr gofal cymhleth

• Llety newydd i bobl ag anabledd dysgu

Meysydd i’w gwella

• Y gyfradd oedi wrth drosglwyddo gofal

• Bwrw ymlaen â gwaith i integreiddio gwasanaethau iechyd meddwl ac
anableddau dysgu

• Cynorthwyo’r sector gwirfoddol i adeiladu adnoddau cymunedol

• Sicrhau bod gan ofalwyr ddigon o fynediad at wybodaeth, cyngor a
chefnogaeth

• Cynyddu dewis a rheolaeth trwy ddefnyddio taliadau uniongyrchol



12

Plant a phobl ifanc

Trosolwg

6.22. Mae perfformiad y cyngor ar draws y gwasanaethau i blant wedi bod yn
gymysg. Cynhaliwyd llai o asesiadau cychwynnol yn unol â’r amserlen
statudol o saith diwrnod, gan ostwng o 70% i 67%. Mae hyn yng nghyd-
destun niferoedd is o atgyfeiriadau a aeth yn eu blaenau i asesiad
cychwynnol.Mae cwblhau asesiadau craidd wedi aros yn sefydlog ar
78% er cynnydd i nifer yr asesiadau a oedd yn ofynnol o 169 i 236.Mae
nifer yr atgyfeiriadau yn y gwasanaethau i blant wedi gostwng wrth i
benderfyniadau gael eu gwneud o fewn un diwrnod mewn 99% o
achosion.Nid yw 23% o atgyfeiriadau yn mynd yn eu blaenau i asesiad
cychwynnol, ac mae canran yr ail-atgyfeiriadau mewn blwyddyn wedi
aros yr un fath ar 27%, o’i gymharu â chyfartaledd Cymru o 21%. Bydd
angen i’r cyngor ddeall y rhesymau am y ffigurau hyn er mwyn sicrhau
eu hunain bod trothwyon a meini prawf mynediad ar lefel briodol yn yr
awdurdod.

6.23. Mae trefniadau diogelu rhanbarthol wedi’u hen sefydlu ym Mwrdd
Diogelu Plant De-ddwyrain Cymru. Mae hyn yn cynnwys gwefan
hygyrch a chyfleoedd ar gyfer rhannu’r hyn a ddysgir yn rhanbarthol.
Mae ffigurau perfformiad ar gyfer prydlondeb cynadleddau amddiffyn
plant cychwynnol wedi gwella’n sylweddol yn Nhorfaen, o 49% i 83% yn
2014-2015. Bu gwelliant hefyd i ganran yr adolygiadau amddiffyn plant
a gynhaliwyd yn unol ag amserlenni statudol, o 94% i 97%.Gostyngodd
nifer y plant ar y gofrestr amddiffyn plant yn sylweddol, o 135 i 100 yn
2014-2015. Mae’n anodd nodi’r rheswm am hyn gyda sicrwydd, er bod
rheolwyr yn awgrymu y gallai fod yn rhannol oherwydd newid i arddull
cadeirio cynadleddau yn arwain at gymryd risgiau’n fwy cadarnhaol.

6.24. Cynhaliwyd adolygiad gan Swyddfa Archwilio Cymru yn ystod 2014-
2015 i ystyried trefniadau i gynorthwyo diogelu yn y cyngor, a chanfu
fod angen i’r cyngor gryfhau ei drefniadau llywodraethu. Er bod aelod
gweithredol ar gyfer diogelu wedi’i nodi, ceir diffyg mecanweithiau
effeithiol ar waith i sicrhau ei fod yn cael ei friffio’n briodol am faterion o
bryder. Mae’r cyngor wedi mynd i’r afael â hyn trwy waith y Bwrdd
Gwella, sydd wedi rhoi diogelu’n uchel ar yr agenda gorfforaethol. Mae’r
adroddiad yn mynd yn ei flaen i nodi bod polisïau a gweithdrefnau’n
cael eu dilyn trwy oruchwyliaeth ac archwiliadau rheolaidd a gynhelir yn
yr is-adran.

6.25. Cynhaliwyd tri adolygiad arfer plant eleni. Cafodd un yn benodol sylw yn
y wasg genedlaethol. Amlygodd yr adolygiad rai meysydd o wendid yn
y gwasanaethau cymdeithasol. Rhoddwyd sylw i’r rhain fel blaenoriaeth
yn y cyngor, a chafodd prosesau ac arfer eu gwella fel mater o frys.
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Blaenoriaethau cenedlaethol allweddol

Gwasanaethau ataliol ac ymyrraeth gynnar

6.26. Lansiwyd y Strategaeth Ymyrraeth Gynnar ym mis Mawrth 2015. Mae’n
cyflwyno rhaglen newid uchelgeisiol ar gyfer yr holl wasanaethau i blant
er mwyn sicrhau bod teuluoedd agored i niwed yn cael eu nodi’n gynnar
a’u cynorthwyo.Mae’r ethos o ymyrraeth ac ymyrraeth gynnar yn cael ei
gefnogi o safbwynt amlasiantaeth, ac mae partneriaid yn cydnabod eu
sefyllfa yn y darlun ehangach.Os caiff ei rhoi ar waith yn effeithiol,
gallai’r strategaeth gael effaith wirioneddol ar gyfer plant a theuluoedd a
helpu i reoli galw am wasanaethau statudol.Bu’n her hirfaith i fwrw
ymlaen â’r strategaeth hon, ond mae’r cyngor yn hyderus, trwy
arweinyddiaeth y bwrdd gwasanaethau lleol, ochr yn ochr â’r Panel
Teuluoedd yn Gyntaf a Dechrau’n Deg, y bydd hon yn cael mwy o
effaith yn y dyfodol. Bydd yn bwysig bod bwrdd y rhaglen yn cynnal y
momentwm trwy ddatblygu cynlluniau cyflawni mwy manwl a bod
cyflymder y datblygiad yn parhau. Bydd AGGCC yn dymuno monitro
cynnydd ar hyn trwy gydol y flwyddyn.

6.27. Mae’r Tîm Ffocws ar y Teulu yn elfen bwysig o ddarpariaeth ymyrraeth
gynnar Torfaen.Cynhaliodd AGGCC ymweliad safle â’r Gwasanaeth
Ffocws ar y Teulu yn ystod 2014-2015, gan dreulio amser yn cyfarfod â
rheolwr, y tîm staff, a dau deulu.Nododd gwerthusiad annibynnol o’r
gwasanaeth a ddarparwyd nifer sylweddol o feysydd i’w datblygu a’u
hadolygu. Mewn ymateb, roedd y cyngor wedi llunio cynllun gweithredu
i fynd i’r afael â’r materion a nodwyd.Roedd mwyafrif y camau
gweithredu a nodwyd wedi cael eu cyflawni, ac roedd y rheolwyr yn
teimlo bod y gwasanaeth yn symud i gyfeiriad cadarnhaol. Roedd
llinellau cyfrifoldeb ac atebolrwydd o ran rheoli achosion wedi cael eu
hadolygu yn dilyn adolygiad annibynnol, ac, o ganlyniad, roedd
strwythur eglur ar waith, a gadarnhawyd gan y teuluoedd i ni eu
cyfarfod.

6.28. Siaradodd rhieni’n gadarnhaol am y cymorth yr oeddent wedi ei dderbyn
gan y Gwasanaeth Ffocws ar y Teulu a sut roedd y dulliau a’r agwedd a
fabwysiadwyd wedi eu helpu i gymryd cyfrifoldeb a magu’r hyder i
wneud newidiadau yn eu bywydau. Roedd y staff y siaradodd AGGCC
â nhw wedi derbyn hyfforddiant yn benodol i’r model hwn o weithio
gyda theuluoedd, ac roeddent yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi’n
dda gan reolwyr. Roeddent yn frwdfrydig ac wedi’u hysgogi. Sicrhawyd
cyllid hirdymor ar gyfer dyfodol y gwasanaeth hwn ddiwedd 2014 i alinio
ag agenda ataliol yr awdurdod.



14

6.29. Mae’r awdurdod lleol wedi datblygu rhai cysylltiadau gyda’r Gwasanaeth
Integredig Cymorth i Deuluoedd, ond roedd y rhain yn dueddol o fod yn
anffurfiol. Trafododd AGGCC hyn gyda’r rheolwr, a oedd yn teimlo bod
lle i ddatblygu hyn ond, oherwydd diffyg atgyfeiriadau at y rhan hon o’r
gwasanaeth, ceir ansicrwydd ynghylch cadw swyddfa ganolog ym
Mhont-y-pŵl yn fwy hirdymor. Nid yw’n eglur sut y bydd hyn yn cael 
sylw, ond bydd angen i’r awdurdod wneud penderfyniad pendant ar ei
dyfodol.

Plant sy’n derbyn gofal

Nifer y plant sy’n derbyn gofal ar 31 Mawrth

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Torfaen 205 235 290 297 300 296 291

6.30. Mae’r siart uchod yn dangos y tuedd saith blynedd yn y niferoedd o
blant sy’n derbyn gofal fesul 1,000 o’r boblogaeth ledled Cymru ac yn
Nhorfaen. Mae’n dangos bod cyfraddau plant sy’n derbyn gofal yn
Nhorfaen yn sylweddol uwch na chyfartaledd Cymru, a dyma’r ail uchaf
yng Nghymru. Ar ddiwedd 2015, 291 oedd nifer y plant a oedd yn
derbyn gofal; o’r rheini, roedd 50 yn ofalwyr sy’n berthynas ac roedd 42
wedi’u lleoli gyda rhieni dan reoliadau. Ceir pedwar plentyn arall wedi’u
lleoli gyda rhieni o dan orchymyn gofal dros dro.Felly, er bod gan
Dorfaen boblogaeth fawr o blant sy’n derbyn gofal, mae 96 o’r rhain
wedi’u lleoli gyda’u teuluoedd eu hunain ac yn cael eu cefnogi gan yr
awdurdod lleol.Mae niferoedd uchel o blant sy’n derbyn gofal yn rhoi
pwysau ychwanegol ar adnoddau’r cyngor o ran lleoliadau a rheoli
achosion cost uchel.
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6.31. Mae perfformiad y cyngor o ran ei gefnogaeth i blant sy’n derbyn gofal
yn gymysg – mae gan 92% o leoliadau cyntaf o blant sy’n derbyn gofal
gynllun gofal ar waith ac mae gan 100% gynllun ar gyfer sefydlogrwydd
ar waith erbyn yr ail adolygiad. Fodd bynnag, mae ymweliadau statudol
a gynhaliwyd wedi gostwng o 92% i 73%. Mae ymweliadau statudol yn
gyfrifoldeb pwysig i awdurdod lleol sicrhau bod lleoliad y plentyn yn dal i
fod yn addas, i wirio lles y plentyn, i gynnig cefnogaeth, ac i gynorthwyo
gyda’r gwaith o gynllunio ar gyfer y dyfodol.Gwnaed nifer o achosion
busnes dros gyllid corfforaethol i gryfhau perfformiad, gan gynnwys
rhaglenni’n ymwneud â pherthnasoedd ystyrlon, diddymu gorchmynion
gofal, a chymorth seicolegol. Mae hwn yn faes sydd angen sylw o’r
newydd fel y gall y cyngor fod yn sicr ei fod yn bodloni ei
rwymedigaethau statudol ar gyfer y grŵp hwn yn llawn.  

6.32. Dywed y cyngor fod canran y plant sy’n derbyn gofal a symudodd
leoliad dair neu fwy o weithiau wedi gostwng o 14% i 8% yn 2014-2015,
sy’n awgrymu bod sefydlogrwydd lleoliadau wedi gwella.Mae
Gwasanaeth Ymyrraeth Amlddisgyblaeth Torfaen y cyngor yn darparu
cymorth dwys i nifer fach o blant sy’n derbyn gofal ag anghenion
cymhleth i’w cadw yn eu lleoliadau yn Nhorfaen.

6.33. Ceir mynediad at wasanaethau mabwysiadu trwy Wasanaeth
Mabwysiadu De-ddwyrain Cymru, a gynhelir gan Gyngor Bwrdeistref
Sirol Blaenau Gwent. Cafodd hwn ei ymestyn i gynnwys pum awdurdod
Gwent, gan ychwanegu gwasanaethau mabwysiadu Casnewydd a
Chaerffili yn y rhanbarth.

6.34. Arolygwyd gwasanaethau maethu’r cyngor yn gynharach eleni.
Canfuwyd eu bod yn dda ar y cyfan. Bu cynnydd i nifer y gofalwyr sy’n
berthynas i ddiwallu anghenion y proffil plant sy’n derbyn gofal y
cyfeiriwyd ato’n gynharach yn yr adroddiad hwn. Roedd y rhan fwyaf o
ofalwyr maeth yn teimlo bod cymorth a hyfforddiant wedi’u teilwra i
angen unigol, ac yn ogystal â hyfforddiant craidd a ddarperir, roedd rhai
gofalwyr maeth yn gallu cael mynediad at hyfforddiant wedi’i deilwra a
fyddai’n eu galluogi i gefnogi’r plentyn yr oeddent yn gofalu amdano yn
gadarnhaol. Roedd nifer fach yn teimlo nad oeddent yn cael eu cefnogi.
Trafodwyd hyn gyda rheolwr y tîm ar y pryd, a gytunodd i roi sylw i’r
mater hwn.

6.35. Mae’r canlyniadau addysgol i blant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal yn
cynnig darlun cymysg. Er y bu gwelliant yng nghyfnod allweddol dau o
ran sicrhau pynciau craidd, ni chafodd hyn ei ailadrodd yng nghyfnod
allweddol tri, lle mae perfformiad wedi bod yn waeth eleni. Roedd gan
fwy o blant gynlluniau addysg personol ar waith eleni, er bod
perfformiad dros y pedair blynedd diwethaf wedi dirywio’n gyffredinol.
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Mae gan yr holl blant sy’n gadael gofal yn Nhorfaen gynlluniau llwybr, a
neilltuwyd cynghorydd personol i bob plentyn pan fo’n briodol.

Meysydd o gynnydd

• Gwelliant i brydlondeb cynadleddau cychwynnol ac adolygiadau
amddiffyn plant

• Gwaith a sicrwydd ariannol y Tîm Ffocws ar y Teulu yn y dyfodol

• Lansio’r strategaeth ymyrraeth gynnar

• Yr ymateb i wersi a ddysgwyd yn dilyn adolygiadau amddiffyn plant

Meysydd i’w gwella

• Cwblhau ymweliadau statudol yn unol â rheoliadau

• Adolygu lefel yr atgyfeiriadau yn y gwasanaethau i blant na aeth yn eu
blaenau i asesiad cychwynnol

• Dyfodol y Gwasanaeth Integredig Cymorth i Deuluoedd

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 drefniadau arweinyddiaeth a llywodraethu cryf ar
waith a thîm arweinyddiaeth sefydlog yn y gwasanaethau cymdeithasol.
Mae’r Prif Swyddog sy’n gyfrifol am ofal cymdeithasol a thai yn atebol i’r
Prif Swyddog Gweithredol yn uniongyrchol. Ar adeg ysgrifennu’r
adroddiad hwn, symleiddiwyd uwch-reolwyr y gwasanaethau
cymdeithasol wrth i bennaeth y gwasanaeth i blant adael yr awdurdod
yn rhan o’r heriau cyllidebol. Yn y dyfodol, bydd y cyfrifoldebau hyn yn
cael eu cynnwys yn swydd y dirprwy brif swyddog. Bydd dileu’r swydd
hon yn golygu newid yn yr uwchdîm rheoli, lle bydd angen blaenoriaethu
pellach yn y gwasanaethau i blant.

7.2. Bu cefnogaeth gorfforaethol gadarn i’r gwasanaethau cymdeithasol, â
lefelau cymharol o amddiffyniad o dargedau arbed yn y gorffennol.
Fodd bynnag, bydd yn rhaid i’r adran ddod o hyd i arbedion sylweddol o
hyd yn 2015-2016, a fydd yn her.Mae arbedion i’w gwneud eleni wedi’u
hamddiffyn, ond disgwylir y bydd arbedion o fwy na £2.5m ar draws y
gyllideb tai a gofal cymdeithasol, sy’n £41.7m (yn 2014/15). Yn ogystal
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â’r £1.8m o bwysau ym maes gwasanaethau a nodwyd, disgwylir y
bydd angen lleihad pellach o rwng 2% a 10% yn gyffredinol (a fydd yn
cynnwys swyddogaethau ategol) ac eithrio ym maes addysg, sy’n dal i
fod yn destun mesurau arbennig.

7.3. Er bod rheolaeth ariannol gref o gyllidebau, roedd y gwasanaethau
cymdeithasol wedi gorwario cyfanswm o £298,000 erbyn diwedd 2014-
2015, a gydbwyswyd gan gronfa wrth gefn sy’n benodol i’r gwasanaeth.
Tanwariwyd £5 miliwn yn y gwasanaethau i oedolion eleni oherwydd
mesurau lliniaru a cholli rhai swyddi, yn ymwneud yn bennaf â phobl a
oedd yn dymuno ymddeol neu gymryd diswyddiad cynnar. Roedd cyfle
o fewn hyn i greu nifer fach o swyddi, gan gynnwys swydd i gynorthwyo
ailalluogi a swydd gofal cymhleth.

7.4. Mae gan y cyngor weithlu sefydlog ar draws y ddwy adran. Siaradodd y
staff yn gadarnhaol am y diwylliant a’r arddull agored a’r ffaith eu bod
yn cael eu cefnogi’n dda trwy oruchwyliaeth yn rheolaidd yn ogystal ag
ymatebion o ddydd i ddydd gan reolwyr.Er yr effaith y mae’r gyllideb
wedi ei chael eisoes, ac y bydd yn parhau i’w chael ar adnoddau, mae’r
cyngor dal wedi llwyddo i fod yn greadigol gyda rhai swyddi a
gynlluniwyd o’r newydd, er y cydnabyddir bod rhai sgiliau wedi cael eu
colli. Ym mis Rhagfyr, symudodd yr holl staff o lety dros dro ym
mhencadlys yr heddlu i swyddfeydd eraill ym Mhont-y-pŵl yn bennaf. 
Ystyriwyd bod hwn yn gam cadarnhaol ymlaen.

7.5 Lle’n bosibl, mae Torfaen yn parhau i ddatblygu trefniadau cydweithredol
a manteisio i’r eithaf ar gyfleoedd gyda sefydliadau eraill ac
awdurdodau lleol cyfagos. Er enghraifft, mae’r cyngor wedi gweithio’n
agos gyda Chasnewydd gan rannu adnoddau, sy’n cynnig manteision
i’r ddau bartner.Mae’r cyngor yn gweithio’n dda gyda phartneriaid yn
BIPAB, lle mae cysylltiadau’n aeddfed ar lefelau gweithredol a
strategol. Mae hyn wedi helpu i ddarparu canlyniadau gwell yn y ffyrdd
mwyaf effeithlon ac effeithiol, a byddant yn gynghreiriau pwysig yn y
dyfodol.

7.6. Mae gan y cyngor drefniadau rhianta corfforaethol effeithiol ar waith, ac
mae’r rhain yn parhau i gael eu datblygu. Mae gan aelodau etholedig
ddealltwriaeth dda o’u swyddogaethau a’u cyfrifoldebau
perthnasol.Mae’r aelod arweiniol yn aelod o’r panel maethu. Caiff y
panel rhianta corfforaethol ei friffio’n aml ar faterion allweddol gan
swyddogion, yn enwedig pan fydd achosion unigol yn denu sylw’r
cyfryngau. Mae’r cyfle i ddysgu gyda Swyddfa Archwilio Cymru o ran
her craffu a chodi ymwybyddiaeth wedi galluogi aelodau i ystyried a
myfyrio ar eu harfer eu hunain.
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7.7. Cymerwyd camau pellach gan y cyngor i wella gwaith rheoli
perfformiad a sicrhau ansawdd yn ystod y flwyddyn. Bwriwyd ymlaen â
rhaglen glanhau data ac adolygiad o weithrediad system rheoli gofal yr
awdurdod, a chyfeiriwyd at effaith hynny mewn rhannau eraill o’r
adroddiad hwn, e.e. gostyngiad mawr i nifer y bobl dros 65 oed a
gefnogir yn y gymuned a gostyngiadau i nifer y gofalwyr. Mae
problemau cofnodi data ac anomalïau o ran hysbysu am ddata
dangosyddion perfformiad wedi bod yn barhaus ers cryn amser. Bydd
cofnodi data’n gywir yn fwy o flaenoriaeth fyth, a bydd mwy o
ddibyniaeth arno er mwyn targedu adnoddau’n briodol mewn
amgylchedd ariannol sy’n parhau i fod yn anodd.

Meysydd o gynnydd

• Gwaith parhaus gyda phartneriaethau strategol iechyd a gofal
cymdeithasol a chysylltiadau gyda BIPAB

• Gweithlu sefydlog ar draws y ddwy adran a sgiliau a phrofiad staff

Meysydd i’w gwella

• Gofynion parhaus o ran cyllidebau, yn enwedig yn y gwasanaethau i blant, i
sicrhau bod plant yn cael eu diogelu

• Yr effaith ar y rhai sydd angen cymorth lefel is oherwydd toriadau i
gyllidebau

• Mae angen ystyried cyfrifoldeb am wasanaethau cymdeithasol a lles fel
blaenoriaeth cyngor cyfan a chyfrifoldeb corfforaethol

• Gwybodaeth reoli a chofnodi a chywirdeb data


