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Tabl Cynnwys 



Dyma fy ail adroddiad blynyddol fel Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Lles Pen-y-bont ar Ogwr, ar ôl dechrau gweithio yn y Fwrdeistref 
Sirol ym mis Hydref 2020. Ar ddiwedd 2020/2021 roedd rhywfaint o optimistiaeth, 
er gwaethaf yr heriau enfawr a gyflwynwyd gan y pandemig, bod yr heriau 
gwaethaf drosodd. Adlewyrchwyd yr optimistiaeth yma mewn Archwiliad Sicrwydd 
Ansawdd a gynhaliwyd gan Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) ym mis Ebrill 2021 
a oedd, er yn nodi meysydd i’w gwella, yn enwedig ym maes gofal cymdeithasol 
i blant, yn gadarnhaol ar y cyfan ynghylch ansawdd ac effeithiolrwydd yr 
arweinyddiaeth a’r partneriaethau yn ystod blwyddyn gyntaf y pandemig byd-eang.

Rhaid i mi ddechrau’r adroddiad blynyddol hwn drwy dalu teyrnged enfawr i’r 
gweithlu gofal cymdeithasol a lles rheng flaen sydd, er gwaethaf llawer o heriau, 
wedi parhau i ddarparu gwasanaethau lles, atal, gwaith cymdeithasol a gofal 
cymdeithasol i’r bobl fwyaf agored i niwed yn ein cymunedau ni. Hoffwn hefyd 
ddiolch i weithlu cymorth cynnar y Cyngor, partneriaid trydydd sector ym Mhen-
y-bont ar Ogwr a’r darparwyr a gomisiynwyd gennym, yn ogystal â’n partneriaid 
yn rhanbarth Cwm Taf Morgannwg. Gyda’n gilydd rydym wedi gweithio i gadw 
oedolion a phlant yn iach, mewn cysylltiad ac yn cael eu cefnogi. Mae llawer o 
enghreifftiau o arloesi sydd wedi lleihau’r angen am ymyriadau statudol. Drwy holl 
heriau’r pandemig mae llawer o bobl wedi cael cefnogaeth dda oherwydd gwaith 
gwych ein gweithlu a’n partneriaid.

Mae 2021/22 wedi bod yn flwyddyn heriol, ac rydym wedi gweld rhywfaint o 
ddirywiad yn lefel uchel iawn y perfformiad a gyflawnwyd yn 2019/20, a oedd yn 
flwyddyn unigryw oherwydd lefel cyfnodau clo covid-19. Er bod dangosyddion 
perfformiad yn bwysig, dim ond rhan o’r stori maent yn ei hadrodd am ba mor dda 
mae’r gwasanaethau cymdeithasol a lles a’r gwasanaethau ataliol wedi perfformio. 
Er y bydd llawer o’r adroddiad hwn yn canolbwyntio ar feysydd i’w gwella, mae’n 
bwysig ein bod yn dathlu’r pethau rydym yn eu gwneud yn dda.
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Llawer o gryfderau i adeiladu arnynt. 

Cyflwyniad y Cyfarwyddwr  

Mae gennym bwrpas a gweledigaeth glir ar gyfer gofal cymdeithasol ein 
hoedolion a’n plant. 

Ein gweledigaeth yw:
Di-dor – gwasanaethau a gwybodaeth sy’n llai cymhleth ac wedi’u 
cydlynu’n well ar gyfer yr unigolyn; integreiddio proffesiynol agos, 

cydweithio, a rhannu gwybodaeth rhwng gwasanaethau a darparwyr 
er mwyn osgoi pontio rhwng gwasanaethau sy’n creu ansicrwydd i’r 

unigolyn.’ 
(o Cymru Iachach)

Felly rydym yn canolbwyntio ar y canlynol: 

• Lles di-dor ar sail ardal leol, iechyd a gofal cymdeithasol sylfaenol a 
chymunedol ar gyfer pob grŵp poblogaeth.

• Trefnu ein holl wasanaethau – wedi’u comisiynu a’u darparu mewn 
clystyrau gwasanaethau sylfaenol a chymunedol estynedig.

• Atal, cefnogi pobl i reoli eu hiechyd a’u lles eu hunain 
• Galluogi pobl i fyw yn annibynnol, yn dda ac yn gysylltiedig.
• Gyda chefnogaeth technolegau a thimau integredig, timau wedi’u cydleoli 

– un pecyn cymorth hyd yn oed pan fo sawl gweithiwr proffesiynol yn 
ymwneud ag asesu angen.

• Yn canolbwyntio ar anghenion a dewisiadau’r person, yn seiliedig ar 
‘yr hyn sy’n bwysig’ fel nad yw’n gwneud unrhyw wahaniaeth pwy sy’n 
darparu gwasanaethau unigol.

• Trosglwyddo o wasanaethau sir gyfan i ddulliau lleol a chymunedol o 
weithredu.
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Cyflwyniad y Cyfarwyddwr 

Yn ychwanegol, yn y gofal cymdeithasol i blant rydym 
yn gwneud y canlynol:

• Gweithio gyda’n gilydd i alluogi canlyniadau gwell i blant, pobl ifanc a’u 
teuluoedd drwy berthnasoedd cadarn, arfer effeithiol a gwasanaethau 
amserol ac ymatebol, sy’n cefnogi plant a theuluoedd i fyw gyda’i gilydd 
(lle bynnag y bo modd), gweithio ar anawsterau a diogelu plant rhag 
niwed. 

Yn ein gwasanaethau plant yn ystod y flwyddyn ddiwethaf rydym wedi 
creu’r tîm plant sydd â phrofiad o ofal ac mae hyn yn effeithio ar wella 
canlyniadau i blant a theuluoedd. Bu gostyngiad cynaliadwy yn nifer y 
plant sydd â phrofiad o ofal ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Yn ystod y flwyddyn 
ddiwethaf mae ein gweithwyr ailuno wedi hybu parhad a sefydlogrwydd i 
blant sydd â phrofiad o ofal, gan gynnwys cefnogi 10 o blant i ddychwelyd 
i fyw gydag aelodau o’r teulu. 

• Bu gweledigaeth a buddsoddiad cyfalaf mewn datblygu cartrefi gofal 
mewnol. Mae’n bwysig cydnabod y bu anawsterau sylweddol o ran 
cynnal ansawdd yn gyson wrth ddarparu cartrefi gofal plant. Mae 
meysydd y mae angen i ni eu gwella. Rydym yn canolbwyntio ar sicrhau 
bod gennym y modelau gweithredu cywir, sgiliau gweithlu gwych, 
rheolaeth ac arweinyddiaeth a llywodraethu. Rydym yn canolbwyntio 
ar gael pethau’n iawn cyn agor gwasanaethau newydd yn gynnar yn 
2023/24.

• Mae swydd swyddog rhianta a chyfranogiad corfforaethol newydd wedi’i 
datblygu ac mae ffocws a gweledigaeth real bellach ar adnewyddu a 
bywiogi sut mae’r Cyngor a’i bartneriaid yn rhianta ein plant yn effeithiol 
ac yn eu cefnogi i gyflawni’r canlyniadau gorau.
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Cyflwyniad y Cyfarwyddwr 

Yn ychwanegol, yn y gofal cymdeithasol i oedolion 
rydym yn gwneud y canlynol:
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• Mae gofal cymdeithasol i oedolion Pen-y-bont ar Ogwr wedi bod 
yn perfformio’n dda ac yn arwain o ran integreiddio iechyd a gofal 
cymdeithasol yng Nghymru ers nifer o flynyddoedd. Cafodd y cryfder 
hwn ym mhob rhan o’r gwasanaethau oedolion ym Mhen-y-bont ar 
Ogwr ei gydnabod gan AGC yn ei archwiliad sicrhau ansawdd ym mis 
Ebrill 2021. Mae gweithlu proffesiynol profiadol ac mae cyfle drwy’r 
adroddiad hwn i dalu teyrnged i’r arfer ragorol mewn meysydd nad 
ydynt yn cael sylw yn aml.

• Mae tîm therapi galwedigaethol cymunedol y Cyngor wedi bod yn 
destun adroddiad archwilio mewnol yn ddiweddar a roddodd ddyfarniad 
sicrwydd uchel o ran y ffordd y mae’r gwasanaeth yn gweithio i ddiwallu 
anghenion pobl mewn modd amserol. Mae’r gwasanaeth hwn wedi 
gweithio drwy gydol y pandemig i gadw pobl mor annibynnol â phosibl 
yn eu cartrefi eu hunain ac wedi lleihau amseroedd aros yn sylweddol. 
Mae gan y gwasanaeth berthynas effeithiol gyda Gofal a Thrwsio ar 
gyfer darparu mân addasiadau yn amserol.

• Maes ymarfer arall sy’n hynod effeithiol yw diogelu oedolion. Mae’r 
Rheolwr Diogelu Oedolion a Stadau Diogel wedi llwyddo i leihau’n 
sylweddol yr amseroedd aros ar gyfer trefniadau diogelu wrth 
amddifadu o ryddid (DoLs), sy’n hanfodol i ddiogelwch ac amddiffyn 
pobl nad oes ganddynt y gallu i wneud penderfyniadau pwysig ynghylch 
eu bywydau eu hunain. Mae’r perfformiad hwn yn cyferbynnu â’r hyn 
a geir mewn ardaloedd eraill o Gymru lle mae rhestrau aros DoLs yn 
parhau i fod yn her sylweddol.
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Cyflwyniad y Cyfarwyddwr 

• Mae’r gwasanaethau anableddau dysgu yn hynod effeithiol o ran 
clywed llais pobl ag anghenion gofal a chefnogaeth, a sicrhau bod 
pobl, sy’n arbenigwyr ar eu bywydau eu hunain, yn llywio datblygiad 
y gwasanaethau. Cyflawnwyd y gwaith o ailgomisiynu gwasanaethau 
byw â chymorth ym Mhen-y-bont ar Ogwr drwy bartneriaeth â Phobl 
yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr, sy’n darparu eiriolaeth cymheiriaid 
a chymorth i bobl ag anableddau dysgu. Ceir cynllun datblygu 
gwasanaeth ar gyfer pobl ag anableddau dysgu sydd wedi’i arwain 
gan Pobl yn Gyntaf; disgrifiodd cadeirydd Pobl yn Gyntaf Pen-y-bont ar 
Ogwr y ffordd gydgynhyrchiol y datblygwyd y cynllun fel un eithriadol.

• Mae ein gwasanaethau atal a lles ar flaen y gad yng Nghymru yn eu 
dull o weithredu i alluogi pobl i fod yn iach ac yn gysylltiedig. Mae’r 
enghreifftiau’n cynnwys y rhaglen superagers sy’n Gynllun Enghreifftiol 
Bevan, rhaglen pobl actif a chydgysylltu cymunedol lleol. Rydym wedi 
sefydlu partneriaethau ar gyfer hamdden a diwylliant gyda Halo ac 
Awen ac mae rhaglenni penodol ar gyfer y rhai mwyaf agored i niwed 
drwy ein partneriaid, fel nofio sy’n gyfeillgar i ddementia, y rhaglen 
cyfeirio at ymarfer corff genedlaethol a chynlluniau cyflogaeth â 
chymorth gydag Awen lle mae’r hyfforddeion yn cyflawni canlyniadau 
gwych ar y llwybr at gyflogaeth.



•   

Page 
1

Tudalen 7

Cyflwyniad y Cyfarwyddwr 

• I grynhoi, mae gan Ben-y-bont ar Ogwr lawer o gryfderau – mae 
perthnasoedd da gyda phartneriaid yn lleol ac yn rhanbarthol – y GIG, 
Heddlu De Cymru, y gwasanaeth prawf, darparwyr. Mae hanes cadarn 
o wasanaethau integredig i bobl hŷn – y tîm o amgylch Mrs. Jones. 
Mae ystod dda o wasanaethau iechyd meddwl ac anableddau dysgu 
a chynllun strategol clir ar gyfer gwella gofal cymdeithasol i blant. Mae 
gan dîm comisiynu’r gwasanaethau cymdeithasol berthynas dda â 
darparwyr gofal cymdeithasol sydd wedi ein cadw’n gadarn wrth i ni 
weithio drwy heriau pandemig COVID-19. Mae tystiolaeth dda hefyd 
o gydgynhyrchu gyda phobl yn cymryd yr awenau wrth ddylunio eu 
gwasanaethau, e.e. anableddau dysgu, rhwydwaith gofalwyr BING 
ac yn gynyddol, plant sydd â phrofiad o ofal, drwy waith y Swyddog 
Rhianta a Chyfranogiad Corfforaethol newydd.
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Cyflwyniad y Cyfarwyddwr 

Agenda Gwelliant Sylweddol

Mae hefyd yn bwysig cydnabod bod 2021/22 wedi bod yn flwyddyn anodd 
iawn i’r Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles ym Mhen-y-bont ar Ogwr. 
Er bod hyn wedi bod yn wir i lawer o gyfarwyddiaethau gwasanaethau 
cymdeithasol mewn awdurdodau lleol eraill yng Nghymru a thu hwnt, 
bu amgylchiadau unigryw a thrasig ym Mhen-y-bont ar Ogwr sydd wedi 
dwysáu’r heriau, y craffu a’r gwaith adfer ac adnewyddu sydd ei angen.

Mae cydweithwyr yn y Cyngor, darparwyr a gomisiynwyd a phartneriaid 
wedi cydweithio’n ddiflino i fynd i’r afael yn systematig â’r her sylweddol 
y mae’r flwyddyn ddiwethaf wedi’i chyflwyno i ni. Hoffwn fynegi fy niolch 
personol iddynt am yr ymrwymiad diwyro i sicrhau ein bod yn dysgu, yn 
adlewyrchu ac yn gwella’n barhaus.

Gweithiodd Pen-y-bont ar Ogwr, fel gweddill Cymru, drwy flwyddyn 
o ddelio ag effaith cyfnodau clo’r pandemig. Mae’r effeithiau wedi’u 
cydnabod fel heriau cenedlaethol ar gyfer gofal cymdeithasol. Mae Prif 
Weinidog Cymru wedi nodi bod gweithwyr cymdeithasol yn “gorfod 
gwneud iawn am ôl-groniad o waith nad oedden nhw’n gallu ei gyflawni yn 
y ffordd arferol’’.

Yn ogystal â’r heriau ledled Cymru a thu hwnt, mae’r bobl, y cymunedau 
a’r gweithlu ym Mhen-y-bont ar Ogwr wedi bod yn dod i delerau â 
thrasiedi ddirdynnol ac yn ymateb iddi. Mae marwolaeth Logan Mwangi yn 
drasiedi annhraethol i’w deulu a’i ffrindiau.
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Cyflwyniad y Cyfarwyddwr 

Mae’r Cyngor wedi ymrwymo gyda’n partneriaid i sicrhau ein bod yn 
dysgu ac yn gwella o’r holl wersi a welir drwy’r Adolygiad Ymarfer Plant a 
gyhoeddir yn hydref 2022. Mae’r drasiedi hon wedi effeithio ar y Cyngor a 
phartneriaid amlasiantaeth. Mae pobl yn dewis gweithio ym maes amddiffyn 
a diogelu plant er mwyn amddiffyn a diogelu plant rhag niwed. Pan na 
fydd hyn yn digwydd, mae pob aelod o’n gweithlu diogelu yn teimlo hyn yn 
ddwfn ac angen cymorth medrus ar unwaith ac yn y tymor hwy i adlewyrchu 
a pharhau yn y swyddi hollbwysig hyn. Fel Cyngor, a gyda’n partneriaid, 
rydym wedi ymrwymo i bopeth posibl i gefnogi a datblygu ein gweithlu a 
gweithio gyda phartneriaid yn fwy effeithiol nag erioed o’r blaen.

Cynhaliodd AGC arolygiad gwerthuso perfformiad o’r gwasanaethau plant 
ym mis Mai 2022 a nododd ‘Mae’r awdurdod lleol wedi cymryd camau i 
gychwyn dysgu ar unwaith yn dilyn digwyddiadau allweddol diweddar’. 
Ymhlith y gwelliannau sylweddol i’r gofal cymdeithasol i blant a nodwyd 
gan AGC oedd yr angen am fynd i’r afael â’r amrywioldeb mewn ymarfer, 
ansawdd ein goruchwyliaeth sicrwydd a rheoli a pha mor dda rydym yn 
clywed llais plant a theuluoedd. Mae’r angen hwn am wella goruchwyliaeth 
rheoli fel ein bod yn gallu mynd i’r afael â materion mewn modd amserol 
yn faes ffocws hollbwysig. Mae gwella systemau a phrosesau rheoli 
perfformiad a sicrhau ansawdd yn allweddol. Mae Bwrdd Gwella 
Canlyniadau i Blant wedi cael ei sefydlu; mae’n cael ei gadeirio gan y Prif 
Weithredwr a’i gefnogi gan gynghorydd annibynnol. Mae’r llywodraethu 
gwell hwn yn oruchwyliaeth bwysig i gyflawni’r cynllun gwella ym maes 
gofal cymdeithasol i blant.
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Cyflwyniad y Cyfarwyddwr 

Mae’n bwysig nodi bod yr Arolygiad Gwerthuso Perfformiad wedi canfod 
bod 93% o’n gweithlu yn y maes gwasanaethau plant yn teimlo eu bod 
yn cael cefnogaeth i wneud eu swyddi. O ystyried y profiad digynsail yn 
ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae hon yn sefyllfa gadarnhaol i’w chynnal ac 
adeiladu arni.

Cymerodd y Cyngor gamau pendant i sefydlu digwyddiad allweddol pan 
ddirywiodd ansawdd a pherfformiad gwasanaeth gwybodaeth, cyngor a 
chymorth y Cyngor ar ddechrau 2022. Roedd y risgiau o ran diogelu a’r 
gweithlu eisoes wedi’u nodi ar gofrestr risg gorfforaethol y Cyngor. Ar yr 
amser yma roedd y gwasanaethau plant wedi bod dan bwysau sylweddol, 
roedd y baich achosion yn rhy uchel ac nid oedd yr oruchwyliaeth rheoli 
a’r systemau sicrhau ansawdd cystal ag y dylent fod. Roedd y digwyddiad 
allweddol yn adlewyrchu dull Cyngor cyfan o gyflawni gwelliannau mewn 
ansawdd, perfformiad a chanlyniadau i blant a theuluoedd. Atebodd nifer o 
gydweithwyr o’r gwasanaethau oedolion, rhannau eraill o’r gwasanaethau 
plant, y gwasanaethau cymorth i deuluoedd a’r gwasanaeth mabwysiadu 
rhanbarthol yr alwad i ddarparu cymorth ar unwaith i’r gwasanaeth ac 
roedd eu cymorth yn hollbwysig. Mae buddsoddi mewn capasiti gweithlu 
ychwanegol drwy dîm a reolir yn golygu bod y baich achosion bellach ar 
lefelau arfer gorau, mae systemau sicrhau ansawdd a rheoli perfformiad 
wedi’u datblygu ac mae’r gweithlu’n teimlo bod ganddynt gefnogaeth 
well. Fodd bynnag, mae’n bwysig cydnabod yn y trosolwg hwn bod y 
gwasanaeth am gyfnod wedi syrthio yn is na’r safonau y dylid eu cyrraedd 
a bod hyn wedi effeithio ar ganlyniadau i blant a theuluoedd o ran cael 
mynediad at yr asesiad amserol a’r cymorth yr oedd arnynt eu hangen.
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Cyflwyniad y 
Cyfarwyddwr 

Bu cynnydd yn nifer y bobl sy’n cysylltu â’n gwasanaethau o gymharu â’r 
flwyddyn flaenorol
mewn gofal cymdeithasol i oedolion a phlant. Er bod lefel y cysylltiadau 
yn debyg i’r blynyddoedd cyn y pandemig, mae cymhlethdod anghenion 
pobl wedi cynyddu yn dilyn y cyfnodau clo. Yn y gwasanaethau i oedolion, 
rydym wedi gweld oedi o ran rhai pobl yn ceisio cymorth gan wasanaethau 
iechyd a gofal oherwydd cyfnodau clo’r pandemig, a’r gwasanaethau mwy 
cyfyngedig oedd ar gael ar adegau yn ystod y pandemig. Mae cyfnodau 
clo a ffactorau fel oedi mewn triniaethau GIG wedi cyfrannu at ddirywiad yn 
lles ac iechyd corfforol ac emosiynol rhai pobl. Yn y gwasanaethau plant 
mae rhai sefyllfaoedd teuluol anodd wedi gwaethygu. Mae effaith gronnol 
cyfuniadau o ffactorau wedi cynyddu’r heriau y mae pobl yn eu profi yn eu 
bywydau a chymhlethdod y gwaith rydym yn ei wneud ym mhob agwedd ar 
atal, lles a gofal cymdeithasol.

Yn y gwasanaethau oedolion, bu her sylweddol yn ystod y flwyddyn 
ddiwethaf o ran diwallu anghenion gofal a chymorth pobl mewn modd 
amserol. Bu’r anawsterau mwyaf mewn gwasanaethau gofal a chymorth 
yn y cartref, a elwir yn aml yn ofal cartref. Mae hwn yn ei dro yn un o’r 
meysydd pwysau mwyaf sylweddol sy’n effeithio ar ba mor dda y mae’r 
system iechyd a gofal cymdeithasol gyfan yn gweithio, yn enwedig pan 
fydd angen rhyddhau pobl o’r ysbyty i’w cartrefi eu hunain gyda gofal a 
chymorth. Mewn termau dynol, mae pobl sy’n wynebu oedi ac sy’n gorfod 
aros yn yr ysbyty yn colli eu sgiliau byw yn annibynnol a’u hyder a gall hyn 
effeithio’n ddifrifol ar eu hiechyd a’u lles emosiynol.

Mae’r anawsterau yn y maes gwasanaeth hwn wedi’u gwaethygu gan y 
lefelau uchel o absenoldeb staff mewn gwasanaethau mewnol ac mae’r 
sector annibynnol yn darparu llai o oriau o ofal nag o’r blaen.
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Mae’r Cyngor yn gweithio’n agos gyda’r GIG i gymryd pob cam posibl i 
fynd i’r afael â’r heriau hyn. Mae’r gwasanaethau Gofal a Chymorth wedi 
cael eu hailgomisiynu ac mae adnoddau ychwanegol i’r sector gefnogi ei 
weithlu. Mae’r holl staff cartref wedi cael y cyfle i gynyddu oriau eu contract 
ac mae nifer wedi gwneud hynny. Mae’r oriau contract newydd hyn yn cael 
eu cynnig i gyflogeion newydd hefyd sy’n cael eu recriwtio i wasanaethau 
cartref mewnol. Mae digwyddiadau recriwtio cymunedol yn cael eu cynnal 
ac mae ymgyrchoedd marchnata wedi’u cynnal i hyrwyddo newid gyrfa 
yn y sector gofal. Mae opsiynau ar gyfer cyflogi staff sy’n cerdded rhwng 
galwadau yn cael eu datblygu ac mae digwyddiadau recriwtio wedi’u 
cynllunio mewn ardaloedd allweddol ar gyfer unigolion heb drwydded yrru.

Mae opsiynau hefyd yn cael eu hystyried ar gyfer defnyddio cerbydau 
trydan cronfa. Wrth i ni symud ymlaen, yn debyg i’r gwaith i fynd i’r afael â 
heriau ym maes gofal cymdeithasol i blant, mae capasiti interim yn cael ei 
geisio i fynd i’r afael â’r ‘ôl-groniad’ mewn gwaith. Mae mwy o fuddsoddiad 
yn cael ei wneud yn y sector annibynnol i gefnogi darparwyr i gefnogi eu 
staff yn wyneb costau tanwydd cynyddol ac mae opsiynau tebyg yn cael eu 
hystyried ar gyfer staff y Cyngor ei hun. Mae adolygiad o batrymau gwaith 
presennol i wneud swyddi yn fwy deniadol.

Tudalen 12
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Cyflwyniad y Cyfarwyddwr 

Mae thema gyffredin yn yr her allweddol y mae gwasanaethau 
cymdeithasol yn ei hwynebu yn y Cyngor, sef niferoedd annigonol o bobl 
yn ein gweithlu gofal cymdeithasol a gwaith cymdeithasol. Mae camau 
gweithredu penodol yn cael eu datblygu i wella ein cynllunio a datblygu’r 
gweithlu, gyda chydweithio agos iawn gyda chydweithwyr adnoddau dynol 
corfforaethol. Er mai’r unig opsiwn yn y tymor byr yw sicrhau capasiti 
gweithlu ychwanegol drwy lwybrau dros dro, yn y tymor canolig a’r tymor 
hwy rydym yn buddsoddi mewn recriwtio yn rhyngwladol ac ‘ehangu ein 
gweithlu gofal cymdeithasol ein hunain’ ar gyfer y dyfodol drwy hyfforddi a 
datblygu ein pobl. Er enghraifft, rydym wedi penodi 16 o bobl naill ai i fod 
ar secondiad neu’n weithwyr cymdeithasol dan hyfforddiant yn ystod y 2 
flynedd ddiwethaf.

Ein blaenoriaeth fwyaf yw cefnogi a chadw’r gweithlu sydd gennym ac 
rydym yn cydgynhyrchu siarteri gyda’n gweithlu i nodi’r ymrwymiad i weithlu 
gofal cymdeithasol CBSP. Rydym yn nodi, ac yn dal ein hunain yn atebol, o 
ran sut gallwn hyrwyddo amgylchedd lle gall gofal cymdeithasol ffynnu. Mae 
hyn yn galluogi ein gweithlu i ddal ein gilydd a rheolwyr yn atebol a sicrhau 
bod ein diwylliant, ein polisïau, ein gweithdrefnau a’n gweithredoedd yn ein 
cefnogi i wella canlyniadau a thrawsnewid bywydau.
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Cyflwyniad y Cyfarwyddwr 

Cryfach mewn Partneriaeth 

Fel y nodir uchod, mae partneriaethau wedi bod yn gryfder bob amser ym 
Mhen-y-bont ar Ogwr ac nid ydynt erioed wedi cael eu profi gymaint, nac 
erioed wedi bod mor bwysig, â’r flwyddyn ddiwethaf. Mae pwysigrwydd 
Bwrdd Diogelu Rhanbarthol Cwm Taf Morgannwg o ran cyflawni 
arweinyddiaeth ddiogelu effeithiol wrth ganolbwyntio ar gymorth staff wedi 
bod yn hollbwysig. Creodd y Bwrdd grŵp llywio gweithredol i oruchwylio 
effeithiolrwydd trefniadau diogelu.

Yn lleol, mae ymgysylltu â phartneriaid fel rhan o’r ymateb i’r digwyddiad 
allweddol yn y gwasanaeth gwybodaeth, cymorth a chyngor wedi bod 
yn allweddol gyda Grŵp Gweithredol ar y Cyd yn darparu her fawr 
ond perthnasoedd cadarn ac ymrwymiad i wella trefniadau diogelu 
amlasiantaeth.

Mae Heddlu De Cymru a phartneriaid allweddol wedi gweithio gyda’r 
awdurdod lleol i reoli effaith gymunedol y digwyddiadau trasig yn y 
fwrdeistref sirol gyda’r diben o sicrhau ymddiriedaeth a hyder mewn 
trefniadau diogelu yn ystod yr achos troseddol uchel ei broffil.

Ar draws y Cyngor mae’r perthnasoedd wedi bod yn effeithiol – gydag 
AD, marchnata a Chyflogadwyedd i fynd i’r afael â heriau’r gweithlu; 
gyda chydweithwyr yn y gwasanaethau cyfreithiol, addysg a chymorth i 
deuluoedd a thai wrth i ni gydweithio i ddiwallu anghenion ein pobl fwyaf 
agored i niwed drwy ddull un Cyngor.

Mae’r berthynas â darparwyr gofal cymdeithasol wedi parhau’n gadarn ac 
yn effeithiol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Mae’r Cyngor wedi comisiynu 
gwasanaethau byw â chymorth a gofal a chymorth yn y cartref i oedolion ac 
wedi darparu cymorth sylweddol, yn ariannol ac fel arall, i ddarparwyr gofal 
cymdeithasol wrth iddynt adfer o effaith y pandemig.
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Cyflwyniad y Cyfarwyddwr 

Beth nesaf? 

Mae’n amlwg o’r meysydd lle ceir perfformiad cadarn ac effeithiol mai’r 
ffactorau llwyddiant allweddol yw: gweledigaeth glir, arweinyddiaeth a 
rheolaeth gadarn ac effeithiol ar bob lefel, gweithlu llawn cymhelliant 
sy’n cael ei gefnogi’n dda, gwaith partneriaeth cadarn, safonau rheoli 
perfformiad a sicrhau ansawdd uchel a gweithredu ar lais a phrofiad y bobl 
yr ydym yma i’w gwasanaethu.

Er mwyn symud ymlaen yn y meysydd hynny lle mae angen gwelliannau 
– yn bwysicaf oll, gofal cymdeithasol i blant a gofal a chymorth yn y 
gwasanaethau oedolion, mae’n bwysig adeiladu ar yr hyn yr ydym yn 
gwybod fydd yn gweithio.

Felly, gellir crynhoi ein blaenoriaethau thematig ar gyfer gwella fel 
a ganlyn:

• Sicrhau a chadw gweithlu parhaol sefydlog, llawn cymhelliant sy’n cael ei 
gefnogi’n dda.

• Ymarfer gwaith cymdeithasol sy’n seiliedig ar gryfderau, sy’n cefnogi 
canlyniadau gwell i oedolion a phlant a theuluoedd i aros gyda’i gilydd (lle 
bynnag y bo modd) ac sy’n diogelu pobl rhag niwed.

• Cyflenwad digonol o wasanaethau ac ymyriadau o ansawdd uchel yn 
seiliedig ar dystiolaeth.

• Gwaith partneriaeth di-dor ac effeithiol ar lefel weithredol a strategol.
• Gwrando ar lais pobl a gweithredu arno.



Page 
1

Tudalen 16

Mae cyflawni’r blaenoriaethau hyn yn gofyn am ddiwylliant sy’n agored ac 
yn dryloyw o ran yr heriau sy’n ein hwynebu, sy’n cefnogi gwelliant ac sy’n 
blaenoriaethu’r hyn sy’n bwysig. Bydd cyfnod anodd yn anochel yn ystod 
y flwyddyn sydd i ddod ond mae ymrwymiad didwyll y bobl, cymunedau, 
partneriaid a’r Cyngor ym Mhen-y-bont ar Ogwr i ddod at ei gilydd ar yr 
adegau mwyaf heriol i gefnogi ein pobl agored i niwed a’r gweithlu sy’n 
ymroddedig i’w cefnogi yn galonogol. Mae hyn yn darparu’r sylfaen ar gyfer 
gwelliant llawn ffocws a gwella canlyniadau yn ystod y flwyddyn sydd i 
ddod.

Claire Marchant
Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles
Gorffennaf 2022

Cyflwyniad y Cyfarwyddwr 
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Gofal Cymdeithasol i Blant 
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Dadansoddiad o’r nodiadau data Gofal Cymdeithasol i Blant:

• Rhwng 2020/21 a 2021/22 bu cynnydd o 19.5% yn nifer y cysylltiadau 
a dderbyniwyd a chynnydd o 11.9% yn y rhai a aeth ymlaen i asesiad 
(cyngor neu gymorth).

• Yn ystod y 2 flynedd ddiwethaf bu cynnydd sylweddol yn nifer yr asesiadau 
a gwblhawyd gan godi o 1042 yn 2020/21 i 1644 yn 2021/22, sef cynnydd 
o 57.8%.

• Mae’r adolygiadau o blant a phobl ifanc ar y gofrestr amddiffyn plant neu’r 
rhai sy’n derbyn gofal wedi gwella, gyda phob un wedi’i gwblhau o fewn yr 
amserlen yn ystod y flwyddyn. Er bod nifer yr adolygiadau o blant mewn 
angen wedi gostwng ychydig o 2.8%, mae nifer yr adolygiadau sydd eu 
hangen yn ystod y flwyddyn wedi cynyddu tua 36%.

Crynodeb Lefel Uchel o Berfformiad 
Gofal Cymdeithasol i Blant 
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• Mae nifer y plant sydd wedi’u cofrestru ar y gofrestr amddiffyn plant ar 
31ain Mawrth wedi gostwng yn ystod y flwyddyn ddiwethaf gyda 100% o 
gynadleddau amddiffyn plant cychwynnol wedi cael eu cynnal o fewn yr 
amserlenni. Cyflawnwyd hyn drwy wella ein prosesau ar gyfer nodi pryd y 
gwneir y penderfyniad i symud ymlaen i ICPC.

• Mae ychydig o ostyngiad gyda nifer yr ymweliadau statudol ar gyfer plant ar 
y gofrestr amddiffyn plant yn cael eu cwblhau o fewn yr amserlenni. 

• Mae nifer y plant sydd â phrofiad o ofal wedi gostwng 16 (4.1%) rhwng 
31/03/2022 a 31/03/2021. Mae’r alldro diwedd blwyddyn ar gyfer 2021/22 
0.8% oddi ar y targed o 371.

• Er mwyn sicrhau gwelliannau mewn perfformiad ar gyfer 2022/23 mae’r 
Gyfarwyddiaeth wedi cynyddu staffio ac adnoddau o fewn y gwasanaeth 
IAA i ymateb i’r cynnydd mewn atgyfeiriadau a chynnydd dilynol mewn 
asesiadau, gyda chyfarfodydd adolygu perfformiad wythnosol yn eu lle i 
fonitro adolygiadau ac ymweliadau statudol.

Crynodeb Lefel Uchel o Berfformiad 
Gofal Cymdeithasol i Blant 
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Gofal Cymdeithasol i Oedolion 

Crynodeb Lefel Uchel o Berfformiad 
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Dadansoddiad o’r nodiadau data Gofal Cymdeithasol i Blant:

• Rhwng 2020/21 a 2021/22 bu cynnydd o 25.2% yn nifer y cysylltiadau a
dderbyniwyd a gostyngiad o 2.9% yn y rhai sy’n symud ymlaen i asesiad
(cyngor neu gymorth).

• Yn ystod y 2 flynedd ddiwethaf bu cynnydd o 25.7% mewn cysylltiadau ar
gyfer gofalwyr gyda chynnydd o 8.7% yn y rhai sy’n symud ymlaen i asesi-
ad.

• Mae cysylltiadau â’n Tîm Ailalluogi Cymunedol wedi profi gostyngiad o
8.6% ers 2020/21 a gostyngiad o 15.7% yn ystod y cyfnod o 5 mlynedd.

• Mae nifer y pecynnau ailalluogi a oedd yn lleddfu’r angen am ofal a chy-
morth wedi cynyddu’n sylweddol yn ystod y flwyddyn gan godi o 52% yn
2020/21 i 70.04% yn 21/22.

• Yn ystod y 2 flynedd ddiwethaf bu cynnydd o 22.1% yn nifer yr asesiadau a
gwblhawyd gan godi o 5006 yn 2020/21 i 6110 yn 2021/22.

• 
• Mae nifer yr adolygiadau a gwblhawyd yn ystod y flwyddyn wedi gostwng

8.6%.

• Mae nifer y pecynnau ailalluogi a oedd yn lleddfu’r angen am ofal a chy-
morth wedi cynyddu’n sylweddol yn ystod y flwyddyn gan godi o 52% yn
2020/21 i 70.04% yn 21/22.

Crynodeb Lefel Uchel o Berfformiad 
Gofal Cymdeithasol i Oedolion 
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Gofal Cymdeithasol i Oedolion

• Bu cynnydd o 4.3% yn nifer yr adroddiadau diogelu yn ystod y flwyddyn
gyda pherfformiad parhaus o ran nifer yr ymholiadau ar gyfer oedolion mewn
perygl yn cael eu cwblhau o fewn 7 diwrnod.

• Mae perfformiad cyffredinol cadw pobl gartref gyda chynlluniau gofal a chy-
morth wedi cael ei effeithio’n sylweddol gan y pandemig. Mae’r farchnad
gofal mewn cyfnod o ailsefydlu ac adfer ond mae pwysau sylweddol o hyd
yn y maes hwn ac mae llawer o bobl wedi mynd i mewn i leoliadau gofal cyn
eu hamser. Mae hyn hefyd yn effeithio ar y llif allan o’n gwasanaethau tymor
byr ac i mewn iddynt. Nid yw unigolion wedi gallu gadael ein gwasanaethau
tymor byr i becynnau gofal hirdymor. Mae unigolion sydd angen therapi ond
dim elfen gofal wedi bod yn trosglwyddo drwy ein gwasanaethau fel arfer.

• Yr her ar gyfer 22/23 fydd ailgydbwyso’r farchnad a chynyddu capasiti mewn
gwasanaethau ailalluogi, i sicrhau bod pobl yn cael eu hatal rhag mynd i’r
ysbyty a gofal tymor hir am gyn hired â phosibl.
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Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf buom yn gweithio gyda phobl a phartneriaid i 
adfer o effaith y pandemig ar les pobl a’r angen am ofal a chymorth. Cawsom 
fuddsoddiad o £2.7 miliwn ar gyfer adfer gan Lywodraeth Cymru i fwrw 
ymlaen â’n cynlluniau adfer. Fe wnaethom ganolbwyntio’n gryf ar les ein 
gweithlu ac ar atal, lles ac adferiad gofal cymdeithasol i blant ac oedolion.

Yn ystod 2021/22 fe wnaethom sicrhau cyllid o gronfa Adfer 
Llywodraeth Cymru sydd wedi gwneud y canlynol:

• galluogi ein partneriaid yn Co-op Cymru ac Ymddiriedolaethau Halo ac
Awen i gyflenwi dyfeisiau digidol ar gyfer gofalwyr a phobl ag anghenion
gofal a chymorth;

• cefnogi Halo Leisure i gyflwyno rhaglenni lles gyda gofalwyr ac ar eu cyfer;
• sicrhau amrywiaeth o welliannau offer ac adnoddau ar gyfer ein cyfleoedd

dydd, gan gynnwys siglen cadair olwyn awyr agored i oedolion, sy’n un o’r
ychydig iawn sy’n hygyrch i oedolion yng Nghymru.

• creu gardd synhwyraidd cyfeillgar i ddementia yng Nghanolfan Adnoddau
Pen-y-bont ar Ogwr. Mae’r ardd wedi’i dylunio gyda phartneriaid gan
gynnwys myfyrwyr yng Ngholeg Pencoed ac wedi’i chydgynhyrchu gan
Age Connect, Cymdeithas Alzheimer, a phobl sy’n defnyddio’r cyfleuster
Dementia Arbenigol yn y Ganolfan Adnoddau.

Adfer, Adsefydlu ac 
Adnewyddu – Cynllun 
Adfer Gofal Cymdeithasol 
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• darparu cymorth sylweddol i gartrefi gofal, darparwyr gofal cartref a
darparwyr byw â chymorth sydd wedi’u comisiynu er mwyn cynorthwyo
gyda recriwtio a chadw er mwyn iddynt allu talu Cyflog Byw Real i staff.

• prynu cabanau pren yng ngerddi ein cartrefi gofal preswyl i blant i ddarparu
campfeydd, storfa ar gyfer beiciau ac offer chwaraeon arall.

• Gwneud taliad o £500 i holl ofalwyr maeth CBSP a gofalwyr lleoli teuluoedd
gydag oedolion ym Mhen-y-bont ar Ogwr i gydnabod pa mor rhyfeddol y bu
iddynt gefnogi plant ac oedolion yn ystod y pandemig.

• Cefnogi ein gweithlu drwy gyllido capasiti ychwanegol i roi amser i
ddechrau adlewyrchu a chynllunio ar gyfer y byd gofal cymdeithasol ‘ar ôl y
cyfyngiadau symud’ yn y dyfodol.

• Rydym hefyd wedi buddsoddi mewn cymorth arbenigol seiliedig ar drawma,
yn ogystal ag adnoddau lles corfforaethol y Cyngor, ar gyfer y staff hynny
oedd ei angen.

Mae gwaith adfer ac adsefydlu yn cymryd amser ond mae’r cyfle i oedi, 
adlewyrchu a chynllunio wedi bod yn bwysig yn ystod y flwyddyn ddiwethaf 
ac mae angen iddo barhau yn 2022/23. Rydym wedi ymgysylltu â phartner 
gwella i gefnogi’r gwaith hwn.

Adfer, Adsefydlu ac 
Adnewyddu – Cynllun 
Adfer Gofal Cymdeithasol 
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Fe wnaethom ddatblygu cynllun strategol 3 blynedd i nodi’r weledigaeth a’r 
camau gweithredu sydd eu hangen arnom ar gyfer gwasanaethau cynaliadwy 
a diogel. Mae’r gwaith o weithredu’r cynllun strategol yn cael ei oruchwylio 
gan y Bwrdd Gwella Canlyniadau ar gyfer Plant, sy’n cael ei gadeirio gan 
y Prif Weithredwr a’i gynghori gan gynghorydd annibynnol i sicrhau bod 
y camau cywir yn cael eu datblygu, gan gydnabod hefyd yr angen am 
ganolbwyntio ar y gweithlu fel y flaenoriaeth uchaf gan fod y bobl briodol yn y 
swyddi priodol yn allweddol.

Rydym hefyd wedi canolbwyntio ein camau gweithredu strategol yn ein 
gwasanaethau oedolion i ddiwallu’r angen am ofal a chymorth yn ein 
cymunedau. Mae’n flaenoriaeth ar gyfer y flwyddyn i ddod i gael cynllun sy’n 
cyd-fynd ar gyfer gofal cymdeithasol i oedolion, i nodi ein camau gweithredu 
blaenoriaeth ar gyfer y gweithlu, ymarfer, darpariaeth, partneriaethau a phobl.

Fel yn 2020/21, yn ystod y flwyddyn mae pandemig COVID-19 wedi parhau 
i effeithio ar ein gwasanaethau gan effeithio’n benodol ar ein lefelau staffio 
o fewn gwasanaethau rheng flaen allweddol. Mae hyn amlycaf wrth edrych
ar gapasiti ym maes gweithwyr gofal a gwaith cymdeithasol plant. Mae
problem genedlaethol yn ymwneud â recriwtio a chadw yn y meysydd hyn
ac i fynd i’r afael â’r mater hwn rydym wedi rhoi grwpiau prosiect ar waith
sydd nid yn unig yn monitro’r galw yn fanwl ond sydd hefyd yn edrych ar
atebion newydd ac arloesol i recriwtio staff a darparu gwasanaethau.

“Mae’r staff wedi bod yn 
anhygoel. Drwy gydol Covid 
roedden ni’n cael galwadau 
ffôn yn cysylltu â ni, oedd 
yn golygu llawer. ‘A’ a ‘B’ yw 
ein craig ni ac maen nhw’n 
mynd yr ail filltir. Fe fydden 
ni ar goll heb y gefnogaeth.”

Adfer, Adsefydlu ac 
Adnewyddu – Cynllun 
Adfer Gofal Cymdeithasol 
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Fel y nodwyd yn adroddiad blynyddol y llynedd ym mis Ebrill 2021, cynhaliodd 
Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) archwiliad sicrwydd o ba mor dda rydym wedi 
sicrhau diogelwch a lles pobl sy’n defnyddio ein gwasanaethau neu y gallai 
fod angen iddynt ddefnyddio ein gwasanaethau, a diogelwch y gwasanaethau 
maent yn eu defnyddio a diogelwch a lles y bobl sy’n gweithio mewn 
gwasanaethau.

Yn ystod 2021/22 rydym wedi bod yn datblygu’r camau allweddol a nodwyd 
drwy’r archwiliad sicrwydd hwn. Mae’r enghreifftiau allweddol yn cynnwys 
sefydlu grwpiau datblygu’r gweithlu i gefnogi recriwtio a chadw ar draws 
gwasanaethau allweddol, darparu cymorth ymddygiadol arbenigol i rieni 
a gofalwyr plant anabl a lleihau’r rhestrau aros ar gyfer asesiadau therapi 
galwedigaethol.

Ym mis Mai 2022, cynhaliodd AGC arolygiad gwerthuso perfformiad o Ofal 
Cymdeithasol i Blant. Diben yr arolygiad oedd adolygu ein perfformiad wrth 
arfer ein dyletswyddau a’n swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol yn 
unol ag egwyddorion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 
2014. Yr egwyddorion hyn yw Llais a Rheolaeth, Atal, Lles a Phartneriaeth ac 
Integreiddio .

Pa mor dda mae ein rheoleiddiwr wedi dweud ein bod 
wedi perfformio

Adfer, Adsefydlu ac 
Adnewyddu – Cynllun 
Adfer Gofal Cymdeithasol 
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Tynnodd yr arolygiad sylw at nifer o gryfderau allweddol a hefyd y meysydd 
yr oedd angen eu gwella’n sylweddol o fewn y 4 egwyddor. Mae AGC wedi 
hysbysu’r Cyngor yn ffurfiol, o ystyried maint y gwelliannau, bod ganddynt 
‘bryderon difrifol’ mewn perthynas â Gwasanaethau Plant Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae rhai enghreifftiau o’r cryfderau a nodwyd yn cynnwys; ein 
cydnabyddiaeth o bwysigrwydd sicrhau bod lleisiau plant yn cael eu clywed, 
datblygiad ein gwasanaethau preswyl mewnol, ein perthnasoedd gwaith 
cadarnhaol gyda’r bwrdd diogelu rhanbarthol ac awdurdodau lleol cyfagos a 
gweithredu cynlluniau datblygu ymarfer.

Mae’r meysydd i’w gwella yn cynnwys; prydlondeb dosbarthu dogfennau 
asesu / cyfarfodydd allweddol, argaeledd lleoliadau gofal maeth mewnol, 
cysondeb ymarfer a phrydlondeb asesiadau.

Rydym wedi datblygu cynllun gweithredu mewn perthynas â’r meysydd y 
tynnwyd sylw atynt i’w gwella a byddwn yn adrodd yn rheolaidd i AGC ar 
gynnydd y camau gweithredu hyn a byddant yn monitro ein perfformiad yn 
fanwl.

Mae copi o’r adroddiad arolygu i’w weld yma.

Adfer, Adsefydlu ac 
Adnewyddu – Cynllun 
Adfer Gofal Cymdeithasol 

https://www.arolygiaethgofal.cymru/adroddiad-arolygiad-gwerthuso-perfformiad-gwasanaethau-plant-cyngor-bwrdeistref-sirol-pen-y-bont-ar
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Y Risgiau Mwyaf Arwyddocaol Rydym yn eu Hwynebu 
Wrth Symud Ymlaen

Ar hyn o bryd mae’r Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles yn 
rheoli nifer o risgiau rhyng-gysylltiedig ar draws Gofal Cymdeithasol i Blant ac 
Oedolion:

Ymddiriedaeth a hyder yn nhrefniadau diogelu Pen-y-bont ar Ogwr
Mae angen ymateb effeithiol, medrus iawn gan bartneriaeth ddiogelu 
amlasiantaeth gydag arweinyddiaeth gan awdurdodau lleol i sicrhau 
ymddiriedaeth a hyder yn nhrefniadau diogelu Pen-y-bont ar Ogwr. Heb 
gyllidebau digonol a dirywiad gweithlu digon profiadol, mae risg na fydd 
trefniadau diogelu’r Cyngor yn effeithiol.

Mae’r Cyngor yn gweithio gyda phartneriaid allweddol ym Mhen-y-bont ar 
Ogwr ac o fewn Bwrdd Diogelu Rhanbarthol Cwm Taf Morgannwg i ddiogelu 
plant ac oedolion sy’n wynebu risg. Mae’r Bwrdd wedi sefydlu grŵp llywio 
gweithredol sy’n cyfarfod bob mis i oruchwylio effeithiolrwydd trefniadau 
amddiffyn a diogelu plant ar draws y rhanbarth. Yn dilyn dwysáu materion a 
risgiau yng ngwasanaeth IAA y Cyngor ym maes gofal cymdeithasol i blant, 
mae digwyddiad allweddol mewnol wedi’i ddatgan a gaiff ei gadeirio gan y 
Prif Weithredwr, sy’n goruchwylio’r defnydd o adnoddau ychwanegol, gan 
gynnwys ymgysylltu â thîm a reolir, a chynllun gwella â ffocws. Mae Swyddog 
Diogelu Corfforaethol newydd yn cael ei benodi a bydd yn dechrau yn ei 
swydd i wella’r gefnogaeth i drefniadau diogelu corfforaethol.

Adfer, Adsefydlu ac 
Adnewyddu – Cynllun 
Adfer Gofal Cymdeithasol 
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Ansawdd a niferoedd digonol yn y gweithlu gofal cymdeithasol a 
gwaith cymdeithasol i fodloni dyletswyddau statudol yn gyson / 
Heriau wrth recriwtio a chadw staff
Mae’n bwysig bod yr Adran yn gallu denu, datblygu a chadw gweithlu addas 
i sicrhau bod ganddi’r gallu a’r arbenigedd perthnasol i barhau i ddarparu ein 
gwasanaethau. Os gallwn recriwtio a chadw gweithlu â chymwysterau addas, 
mae hyn nid yn unig yn rhoi meysydd gwasanaeth mewn perygl ond hefyd yn 
effeithio ar forâl y staff sy’n weddill.

O fewn y Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles rydym yn gweithredu dulliau 
o “feithrin ein staff ein hunain” drwy gynllun secondiad llawer gwell a gwaith
cymdeithasol i hyfforddi staff i ddod yn Weithwyr Cymdeithasol Cymwys.
Rydym hefyd wedi sefydlu prosiectau pwrpasol i ganolbwyntio’n benodol ar
recriwtio a chadw ym maes gofal cartref a gwaith cymdeithasol plant.

Dibyniaeth ar ein system cofnodion gofal cymdeithasol electronig 
(WCCIS)
Cedwir ein holl gofnodion a gwasanaethau gofal cymdeithasol ar system 
WCCIS a ddefnyddir gan nifer o awdurdodau lleol ledled Cymru. Os bydd y 
system yn methu gweithio’n dda, ni all ymarferwyr gwaith cymdeithasol wirio 
cofnodion unigolion sy’n hysbys i’r gwasanaeth, gan gynnwys dogfennaeth 
allweddol fel atgyfeiriadau, asesiadau, a chynlluniau gofal a chymorth, a 
allai achosi problemau diogelu ond sydd hefyd yn effeithio ar ddarparu 
gwasanaethau rheng flaen. 

Er mwyn lleihau’r risg hon mae’r system yn cael ei monitro’n fanwl a’i chefnogi 
gan ein Tîm TGCh Corfforaethol yn ogystal â’i darparwr allanol. Mae’r Adran 
wedi sefydlu grŵp defnyddwyr i edrych ar sut gallwn wella ein defnydd o’r 
system ac mae’n gweithio gyda phartneriaid rhanbarthol ar ddatblygu’r 
system yn y dyfodol.

Adfer, Adsefydlu ac 
Adnewyddu – Cynllun 
Adfer Gofal Cymdeithasol 
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Mae Adran 3 yr adroddiad hwn yn amlinellu 
blaenoriaethau allweddol ar gyfer 2022/23 yn erbyn pob 
un o’r 6 safon ansawdd.

Fodd bynnag, gan edrych yn gyfannol ar draws ein gwasanaethau, y 
10 blaenoriaeth allweddol ar gyfer y Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Lles ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn 2021/22 yw:-

1. Ymgorffori’r hyn a ddysgwyd o adolygiadau ymarfer plant ac oedolion, ac
arolygiadau rheoleiddio, i sicrhau bod ansawdd ac effeithiolrwydd diogelu
ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn cael ei wella, a sicrhau ymddiriedaeth a hyder
pobl, cymunedau a phartneriaid mewn arferion diogelu amlasiantaeth yn y
fwrdeistref sirol.

2. Cydnabod bod y Cyngor yn ddarparwr gofal cymdeithasol sylweddol,
cryfhau ansawdd ac effeithiolrwydd yr arweinyddiaeth, y llywodraethu a’r
ddarpariaeth o ofal mewn gwasanaethau uniongyrchol a reoleiddir a hefyd
darparu gwasanaethau newydd sylweddol i wella canlyniadau i bobl.

3. Cyflawni’n glir y blaenoriaethau tymor byr, canolig a hir yn ein cynlluniau
gweithlu ar gyfer y gweithlu gofal cymdeithasol a gwaith cymdeithasol, er
mwyn sicrhau gweithlu llawn cymhelliant, a gefnogir mewn niferoedd digonol
i ddiwallu anghenion yn effeithiol.

4. Gweithredu blwyddyn gyntaf ‘Arwyddion Diogelwch’ ar gyfer gofal
cymdeithasol i blant ac ailfodelu gwaith cymdeithasol i oedolion fel y cam
nesaf i gryfhau a gwella ymarfer sy’n seiliedig ar gryfderau ym Mhen-y-bont
ar Ogwr.

5. Datblygu grwpiau cynllunio gwasanaethau ar gyfer ardaloedd poblogaeth
allweddol, gyda’r bwriad o sicrhau ansawdd da a nifer digonol o lety a
gwasanaethau gofal a chymorth ar gyfer pobl ag anghenion gofal a chymorth
ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Edrych tua’r Dyfodol 
Blaenoriaethau Allweddol 
ar gyfer 2022/23
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6. Gan adeiladu ar lwyddiant atal a lles ym Mhen-y-bont ar Ogwr, parhau
i ddatblygu dulliau a gwasanaethau cynaliadwy sy’n cael eu harwain gan
ddefnyddwyr sy’n cadw pobl yn iach, yn gysylltiedig ac yn lleihau’r angen
am ymyriadau statudol.
7. Datblygu achosion busnes i ddatblygu modelau gweithredu cynaliadwy
gydag adnoddau ar gyfer gwybodaeth, cyngor a chymorth a diogelu
lleoliadau ym maes gofal cymdeithasol i blant a gofal a chymorth yn y
cartref yn y gwasanaethau i oedolion, er mwyn sicrhau bod y Cyngor yn
gallu cyflawni dyletswyddau statudol yn brydlon, i safon ansawdd.
8. Gweithredu fframwaith perfformiad a sicrwydd ansawdd newydd i
sicrhau goruchwyliaeth effeithiol gan reolwyr, perfformiad a gwelliant a
gwelliannau parhaus drwy ganolbwyntio ar gael y busnes craidd yn iawn
a mynd i’r afael â risgiau a materion sy’n dod i’r amlwg yn gyflym, ac ar
unrhyw gam cynnar.
9. Gwella’r ffordd rydym yn ymgysylltu ac yn ymgynghori ar draws pob
rhan o’n gwasanaeth, gan adeiladu ar lwyddiant mewn meysydd fel
anableddau dysgu a gofal
plant profiadol.
10. Parhau i ddatblygu cyfleoedd ar gyfer gweithio integredig gyda Bwrdd
Iechyd Cwm Taf Morgannwg a phartneriaid allweddol lle mae hyn yn
amlwg yn gwella canlyniadau i bobl.improves.

Edrych tua’r Dyfodol 
Blaenoriaethau Allweddol 
ar gyfer 2022/23
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Rydym wedi ymrwymo i ymarfer, datblygu gwasanaethau 
a darpariaeth sy’n cael eu llywio gan bobl y maent yn 
effeithio ar eu bywydau.

Dylai hawliau plant ac oedolion fod yn amlwg ym 
mhopeth rydym yn ei wneud.

Yn 2021/22 rydym wedi parhau i sicrhau ein bod yn cynnwys plant a 
phobl i ddylanwadu ar ddatblygiad ein gwasanaethau allweddol. Dyma rai 
enghreifftiau yn unig o sut rydym wedi ymgysylltu ac ymgynghori â phobl 
eleni:

• Defnydd rheolaidd o arolygon yn y gwasanaeth Cymorth yn y Cartref i
ymgysylltu â phobl sy’n defnyddio gwasanaethau a’u teuluoedd.

• Bu aelodau o’r tîm Anableddau Dysgu Cymunedol yn gweithio gyda Phobl
yn Gyntaf i gynhyrchu cyfres o ddogfennau hawdd eu darllen a thaflen
wybodaeth am y tîm anableddau dysgu.

• Cynhaliodd y gwasanaeth Anableddau Dysgu ddiwrnod cwrdd i ffwrdd ar y
cyd â phartneriaid allweddol ac aelodau o Pobl yn Gyntaf i gydgynhyrchu’r
cynllun datblygu gwasanaeth. Cytunwyd ar 4 blaenoriaeth: trafnidiaeth,
gweithgareddau cymdeithasol/hamdden, technoleg i siarad a chydweithio.
Yn dilyn y digwyddiad llwyddiannus hwn, cytunwyd y byddai person ag
anabledd dysgu yn cadeirio gweithgor ar y cyd.

• Penodwyd Swyddog Rhianta a Chyfranogiad Corfforaethol ym mis Mawrth
2022 a fydd yn cefnogi ac yn datblygu llywodraethu a gweithgarwch
Rhianta Corfforaethol drwy gryfhau llais plant sydd â phrofiad o ofal a
chynnwys y Cyngor cyfan a phartneriaid fel rhieni da i’n plant. Bydd y
swydd hefyd yn canolbwyntio ar sefydlu fforymau profiad o ofal i roi llais ar
y cyd i’n plant a’n pobl ifanc.

Sut mae pobl yn dylanwadu 
ar ein gwasanaethau
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• Ym mis Mai 22 cafwyd adolygiad gan ‘Arolygiaeth Iechyd Cymru’ o bobl
oedd yn cael eu rhyddhau o wardiau iechyd meddwl i oedolion i’r gymuned.
Roedd hyn yn cynnwys cyfweliadau â gweithwyr cymdeithasol ac archwilio
ffeiliau. Nid yw’r adroddiad wedi’i dderbyn eto a byddwn yn symud ymlaen
gydag unrhyw argymhellion maes o law.

• 4500 o blant ysgolion uwchradd wedi cymryd rhan mewn gwaith arolygu
i bennu llinellau sylfaen lles ar gyfer adolygiad y Cyngor o ddigonolrwydd
chwarae. Mae’r gwaith arolygu hwn yn sbarduno’r blaenoriaethau ac yn
adlewyrchu effaith y pandemig ar iechyd a lles emosiynol pobl ifanc yn eu
harddegau yn y Fwrdeistref Sirol.

• 280 o oedolion hŷn wedi’u gwerthuso gan ddefnyddio adnoddau ac
arolygon y gronfa iach ac actif.

• 20 o ofalwyr yn ymwneud â gwerthuso gwelliannau lles.

Yn ystod yr Wythnos Gofalwyr eleni buom yn mynychu bore coffi i ofalwyr a 
gynhaliwyd gan y Care Collective i ymgysylltu â Gofalwyr oedolion a phlant. 
Gofynnodd aelodau o’r gyfarwyddiaeth i ofalwyr gwblhau holiadur ac roeddent 
wrth law i gynnig unrhyw gyngor neu gymorth.

Nododd dadansoddiad o’r holiaduron a gwblhawyd y canlynol:
• Roedd 67% o’r gofalwyr yn teimlo bod ganddynt yr wybodaeth a’r cyngor

priodol yn ôl yr angen.
• Nododd 39% eu bod wedi cynnig asesiad ar eu cyfer eu hunain. O blith y

rhai a dderbyniodd y cynnig, nododd 83% eu bod yn fodlon â’r asesiad.
• Nododd 47% eu bod yn cymryd rhan weithredol mewn gwneud

penderfyniadau.
• Nododd 80% eu bod yn hapus gyda rhai neu bob un o’r gwasanaethau a

dderbyniwyd.
• Roedd 60% yn teimlo eu bod yn cael gwybodaeth gyson am rai neu bob un

o’r gwasanaethau a dderbyniwyd.

“Mae ein Gweithiwr Cymdeithasol ni 
wedi bod yn anhygoel gyda’n teulu 
ni yn ystod y misoedd diwethaf ac fe 
hoffwn i gydnabod ei gwaith caled. 
Mae hi’n anhygoel.”  

“Mae fy merch i’n cael ei hasesu 
ar hyn o bryd ac rydyn ni wedi bod 
yn hapus gyda’r gefnogaeth sydd 
wedi’i darparu.” 

“Fe gefais i gynnig 
asesiad ond ’ddaeth 

neb yn ôl ata’ i.” 

Sut mae pobl yn 
dylanwadu ar ein 
gwasanaethau
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Cynhaliodd Cyfarwyddwr Corfforaethol y Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Lles 2 grŵp ffocws i gael gwybodaeth am sut roedd pobl yn teimlo am y 
gwasanaethau a gawsant yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Grŵp Ffocws Gadael Gofal:
• Roedd pawb yn gwybod gyda phwy ddylent gysylltu pan oedd arnynt angen

help neu gefnogaeth.
• Roedd pawb yn teimlo bod y Gwasanaethau Cymdeithasol wedi bod yno ar

eu cyfer.
• Roedd pawb yn teimlo eu bod wedi cael eu trin gydag urddas a pharch.
• Ni ddarparwyd eiriolaeth yn gyson. Mae angen mwy o wybodaeth am y

broses gwyno

Y meysydd a nodwyd i’w gwella oedd:
• Cyfathrebu.
• Mwy o gefnogaeth wrth ofyn am gyngor.
• Cael y gefnogaeth briodol ar yr amser priodol.

“Fe gefais i ffurflen Tai ond 
fe fyddai wedi bod yn ddef-
nyddiol pe bai rhywun wedi 
eistedd i lawr hefo fi a mynd 
drwyddi.”

Sut mae pobl yn 
dylanwadu ar ein 
gwasanaethau
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Grŵp Ffocws Pobl yn Gyntaf:
• Roedd mwyafrif y bobl yn gwybod sut i gysylltu â’r Gwasanaethau

Cymdeithasol neu ble i gael help i gynorthwyo gyda hyn ac yn teimlo bod
ganddynt yr wybodaeth briodol ar yr amser priodol.

• Roedd pawb yn teimlo bod pobl yn gwrando arnynt hefyd a bod eu barn
yn bwysig. Roedd pawb yn teimlo bod y diwrnod cwrdd i ffwrdd gyda’r
tîm anableddau dysgu yn cynllunio’r dyfodol yn llwyddiant a byddent yn
croesawu mwy o ddigwyddiadau ar y cyd i ddatblygu blaenoriaethau.

• Mwynhaodd yr aelodau gymryd rhan mewn gweithgareddau gwirfoddol yn
eu cymunedau.

• Roedd pawb yn ymwybodol o’r gwasanaethau eiriolaeth sydd ar gael
iddynt.

• Roedd pawb yn fodlon iawn â’r gwasanaethau gofal cymdeithasol a
gawsant.

Y meysydd a nodwyd i’w gwella oedd:
• Argaeledd dogfennau hawdd eu darllen.
• Defnyddio negeseuon sain yn hytrach na negeseuon testun neu e-bost.
• Mwy o ddefnydd o dechnoleg gynorthwyol gartref.

“Fe es i mewn gyda rhywfaint 
o ddealltwriaeth a dod allan
yn gwenu fel giât.”

“Byddai negeseuon sain yn cef-
nogi darllen gwefusau. ”

Sut mae pobl yn 
dylanwadu ar ein 
gwasanaethau
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Yn ystod y flwyddyn derbyniodd y Gyfarwyddiaeth 74 o gwynion a 170 o 
sylwadau canmoliaethus. Mae cwynion a chanmoliaeth yn agwedd bwysig ar 
sut rydym yn defnyddio gwybodaeth gan bobl i lunio ein gwasanaethau.

Tynnodd dadansoddiad o’r cwynion a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn sylw 
at 3 thema allweddol: diffyg cefnogaeth, ymddygiad staff a chyfathrebu.

Mae enghraifft o rai o’r sylwadau canmoliaethus a dderbyniwyd yn 
ystod y flwyddyn yn cynnwys:

“Hoffai mab Mr “X” ddiolch i chi i gyd am y gofal a ddarparwyd gennych yn 
ystod cyfnod asesu Bridgeway, dywedodd ei fod yn cael ei werthfawrogi’n 
fawr ”

“Dim ond nodyn byr i ddweud diolch i chi a’ch tîm am edrych ar ôl ein tad 
mor dda. Mae’r gofalwyr yn wych, mae’n amlwg bod ganddyn nhw amynedd 
enfawr wrth ei berswadio i olchi a chael cawod. Mae bob amser yn edrych fel 
ei fod yn cael gofal da. Mae wedi gwneud gwahaniaeth mawr i fy mrodyr a fy 
chwiorydd a minnau hefyd, gan roi hyder i ni ei fod yn cael gofal mor dda bob 
dydd, ac yn gwybod y byddwch mewn cysylltiad os oes gennych chi unrhyw 
bryderon. ”

“Mae ein teulu ni’n dymuno diolch i chi a’ch holl staff rhagorol ac ymroddedig 
am y gofal roesoch chi i “X” yn ystod ei harhosiad diweddar gyda chi pan 
aethom ni ar wyliau. Mae wedi golygu cymaint pan mae “X” yn amlwg wedi 
mwynhau ei harhosiad a’r holl ofal a roesoch chi iddi, ac mae wedi rhoi cyfle i 
ni gael egwyl a dychwelyd i weld “X” mewn hwyliau mor hapus.

A wnewch chi fynegi ein diolch twymgalon os gwelwch yn dda i bawb 
dan sylw ac mae “X” eisoes yn edrych ymlaen at ei chyfle nesaf i aros             
gyda chi.”

Sut mae pobl yn 
dylanwadu ar ein 
gwasanaethau
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“Rydyn ni mor falch ein bod ni wedi cael sgwrs mor gadarnhaol gyda chi 
am ymweliad cyntaf “X” â’i darpar westeiwr Bywydau a Rennir. Rydyn ni’n 
rhyfeddu ei bod hi mor aeddfed, yn ôl eich geiriau chi, ac yn barod ar gyfer 
y cam nesaf yma yn ei bywyd. Rydyn ni wedi bod yn poeni y bore yma 
gan bryderu efallai nad oedd wedi mynd yn dda. Rydych chi wedi paratoi 
“X” ar gyfer y math yma o symud dros gyfnod hir felly efallai y dylen ni fod 
wedi bod â mwy o ffydd. Rydyn ni wedi dweud wrthych chi yn aml ac rydyn 
ni eisiau dweud wrthych chi eto mai chi a’ch perthynas anhygoel gyda “X” 
sy’n gyfrifol am hyn. Rydych chi wedi ein hadnabod ni ers tua thair blynedd 
bellach, mae’r gefnogaeth a’r gwasanaethau y mae “X” wedi bod eu hangen 
wedi dod yn ystod yr amser hwnnw. Dydi hynny ddim yn gyd-ddigwyddiad. 
Rydych chi wedi ein gweld ni yn y gwaelod un ac ar chwâl, ac wedi gweld 
“X” dan straen eithriadol ac allan o reolaeth. Rydyn ni’n dweud mor aml ble 
fydden ni hebddoch chi: rydyn ni’n credu y byddai “X” wedi cynyddu’r trais, y 
byddai ar fwy o feddyginiaeth ac wedi symud i lety brys. Fe fydden ni naill ai’n 
isel iawn ein hysbryd ac ar feddyginiaeth neu byddai ein perthynas ni wedi 
torri. Mae cael gweithiwr cymdeithasol yn wych a does gennym ni ddim byd 
ond canmoliaeth i’r Gweithiwr Cymdeithasol ond, oherwydd eich bod chi’n 
chwarae rhan fwy ymarferol, rydych chi wedi bod yn dyst i sut rydyn ni’n byw 
a’r problemau rydyn ni wedi’u cael. Rydych chi wedi creu atebion ac wedi 
gwneud i ni deimlo ein bod ni’n gwneud ein gorau. Mae “X” yn ymddiried 
ynoch chi, mae gennych chi berthynas wych â hi. Rydyn ni’n ymddiried ynoch 
chi hefyd, mae bywydau’r tri ohonon ni’n well oherwydd y gwaith rydych chi’n 
ei wneud gyda ni. DIOLCH YN FAWR.”

Bydd yr wybodaeth hon yn cael ei dadansoddi ymhellach yn ystod 2022/23 i 
dynnu sylw at feysydd o arfer da yn ogystal â meysydd ar gyfer hyfforddi neu 
ddatblygu.

Sut mae pobl yn 
dylanwadu ar ein 
gwasanaethau
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Gofal Cymdeithasol i Oedolion

Safon Ansawdd 1: Gweithio gyda phobl i ddiffinio a 
chydgynhyrchu’r canlyniadau lles personol y mae pobl yn 
dymuno eu cyflawni

Beth wnaethom ni:
• Cynnydd parhaus wrth ddatblygu perthnasoedd â’r 3 chlwstwr cymunedol sy’n

ffurfio’r ôl troed daearyddol ar gyfer gwasanaethau sylfaenol a chymunedol
integredig.

• Ailgomisiynu’r gwasanaethau gofal yn y cartref a reoleiddir mewn ffordd sy’n
canolbwyntio mwy ar ganlyniadau, gyda phwyslais cadarn ar lais a rheolaeth.

• Wedi gweithio mewn partneriaeth â Phobl yn Gyntaf a phobl ag anableddau dysgu i
gydgynhyrchu cyfres o flaenoriaethau lleol ar gyfer datblygiadau yn y dyfodol mewn
gwasanaethau anableddau dysgu.

Pa mor dda wnaethom ni?:

Hybu a gwella lles y rhai 
rydym yn eu helpu.
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Beth rydym yn ei wneud nesaf
• Datblygu gwasanaethau cymunedol integredig ymhellach, gan ddarparu mwy o 

wasanaethau cymunedol yn agosach at y cartref.
• Gwella’r ffordd rydym yn deall profiadau pobl o’n gwasanaethau, gan ddefnyddio 

mecanweithiau yn ogystal ag arolygon i gael adborth gan bobl a theuluoedd ar sut 
gallwn wella gwasanaethau.

• Cynnal adolygiad annibynnol sy’n cynnwys ymgynghori agos â phobl sy’n 
defnyddio gwasanaethau dydd i gydgynhyrchu cynllun ar gyfer y 5 mlynedd nesaf.

Roedd Mr “X” jyst eisiau 
mynegi ei ddiolch am y 
gefnogaeth a gafodd wrth ganfod 
gwasanaethau a chefnogaeth i 
“Y”. Roedd yn deall pa mor anodd 
oedd pethau wedi bod gyda Covid 
ac roedd yn ddiolchgar bod y 
tîm wedi dyfalbarhau ac wedi 
chwilio am wasanaethau priodol i 
ddiwallu anghenion “Y”. 

Hybu a gwella lles y rhai 
rydym yn eu helpu.
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Gofal Cymdeithasol i Oedolion

Safon Ansawdd 2: Gweithio gyda phobl a phartneriaid i 
ddiogelu a hyrwyddo iechyd corfforol a meddyliol pobl a’u 
hemosiynau

Beth wnaethom ni:
• Gweithio mewn partneriaeth â’r tîm camddefnyddio sylweddau rhanbarthol a

pherson sydd â phrofiad byw i ailgomisiynu gwasanaethau sylweddau ataliol i
ddarparu darpariaeth gyson ledled y rhanbarth.

• Cwblhau adolygiad o Wasanaethau Teleofal yn unol â’r gofynion newid digidol
cenedlaethol a sicrhau cyllid ar gyfer y broses, gan ddod o hyd i’r offer digidol a
datblygu’r tendr ar gyfer gosod a chynnal a chadw parhaus.

• Gweithio mewn partneriaeth â Mental Health Matters a Bwrdd Iechyd Prifysgol
Cwm Taf Morgannwg i gefnogi gweithredu parhaus ar yr “Encil Lles” ar gyfer pobl
sy’n profi argyfwng iechyd meddwl.

Pa mor dda wnaethom ni?:

Hybu a gwella lles y rhai 
rydym yn eu helpu.
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Beth rydym yn ei wneud nesaf
• Strategaeth Iechyd Meddwl Oedolion leol (sy’n canolbwyntio ar CBSP) i’w chwblhau

a’i gweithredu.
• Cwblhau’r analog i newid ein Gwasanaethau Teleofal yn ddigidol a defnyddio’r

dechnoleg newydd i gynyddu nifer y bobl sy’n elwa o deleofal.
• Cyflawni cam nesaf y gwaith cymdeithasol seiliedig ar gryfder ym Mhen-y-bont ar

Ogwr, gan sicrhau ein bod yn parhau i ddeall ‘beth sy’n bwysig’ a bod ein hymarfer
yn cefnogi cyflawni canlyniadau lles y bobl eu hunain.

Hybu a gwella lles y rhai 
rydym yn eu helpu.
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Safon Ansawdd 3: Cymryd camau i amddiffyn a diogelu pobl 
rhag cam -drin, esgeulustod neu niwed

Beth wnaethom ni:
• Cynyddu capasiti’r tîm Diogelu a Stadau Diogel drwy benodi Rheolwr Tîm

Cynorthwyol.
• Hyfforddiant arbenigol ar gyfer gwaith cymdeithasol Seiliedig ar Drawma sy’n cael ei

gwblhau gan y Tîm Diogelu a Stadau Diogel.
• Cwblhau asesiad effaith a sefydlu grŵp prosiect yn barod ar gyfer y ddeddfwriaeth

Mesurau Diogelu Amddiffyn Rhyddid yn 2023.

Pa mor dda wnaethom ni?:

Hybu a gwella lles y rhai 
rydym yn eu helpu.
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Beth rydym yn ei wneud nesaf? 
• Gweithredu Gweithdrefnau Diogelu Cymru ar gyfer oedolion sydd mewn perygl, gan

wella ein gwaith papur i gefnogi ymarfer
• Gweithio gyda phartneriaid i sicrhau os oes pryderon ynghylch ansawdd y gofal bod

hyn yn cael ei wella’n gynaliadwy drwy brotocolau Pryderon Cynyddol sydd wedi’i
ddiweddaru.

• Gweithio gyda grŵp llywio rhanbarthol Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
ar gyfer Mesurau Diogelu Amddiffyn Rhyddid i sicrhau nad yw pobl yn cael eu cadw’n
anghyfreithlon mewn lleoliadau a reoleiddir a lleoliadau cymunedol a bod eu hawliau’n
cael eu diogelu.

Hybu a gwella lles y rhai 
rydym yn eu helpu.
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Safon Ansawdd 4: Annog a chefnogi pobl i ddysgu, datblygu a 
chymryd rhan mewn cymdeithas

Beth wnaethom ni:
• Parhau i weithredu’r Gwasanaethau Cyfle Dydd ar wahanol lefelau yn ystod y

pandemig gan sicrhau bod y rhai sydd mewn angen mwyaf yn parhau i dderbyn
cefnogaeth ac yn cymryd rhan mewn gweithgareddau. Aeth staff y gwasanaethau
dydd â gwasanaethau i bobl yn eu cartrefi eu hunain.

• Datblygu fframwaith mewn perthynas â chynlluniau llety, gofal a chymorth “agosach
at eu cartref” i bobl ag anableddau dysgu sy’n galluogi comisiynu contractau unigol yn
seiliedig ar sgyrsiau “beth sy’n bwysig”.

• Parhaodd y gweithwyr cymorth dementia a lles i weithio mewn partneriaeth â’r tîm
amlbroffesiynol a’r clystyrau i gefnogi pobl i gysylltu â’u cymunedau.

• Yn dilyn digwyddiad ymgysylltu â rhieni a gofalwyr ym mis Tachwedd 2021, sefydlodd
y Gyfarwyddiaeth grŵp prosiect i adolygu ein Polisi Taliadau Uniongyrchol.

Pa mor dda wnaethom ni?:

Hybu a gwella lles y rhai 
rydym yn eu helpu.



Page 
1

Tudalen 46

Pa mor dda wnaethom ni? 

Hybu a gwella lles y rhai 
rydym yn eu helpu.

Beth rydym yn ei wneud nesaf? 
• Bydd y Gwasanaeth Dydd yn gweithredu Adnodd Sicrwydd Ansawdd i fesur pa

mor dda y cyflawnodd y gwasanaeth.
• Cwblhau adolygiad o’r trefniadau gwaith cymdeithasol ar gyfer y gwasanaethau

pontio i bobl ifanc y cytunwyd arnynt rhwng 14 a 25
• Parhau i weithio mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

Morgannwg ar gadarnhau’r trefniadau cyfredol i ddatblygu gwasanaethau di-dor
yn unol â safonau dementia Cymru.

• Lansio a gweithredu ein Polisi Taliadau Uniongyrchol diwygiedig.

“Roedd wedi creu argraff 
arnon ni ac roedden ni wir 
yn ddiolchgar bod ein mam 
yn teimlo’n aelod teilwng o 
gymdeithas unwaith eto.”
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Safon Ansawdd 5: Cefnogi pobl i ddatblygu a chynnal 
perthnasoedd domestig, teuluol a phersonol iach yn ddiogel

Beth wnaethom ni:
• Mae Timau Gwasanaeth Clwstwr y Rhwydwaith Integredig wedi darparu

cefnogaeth fwy amserol i oedolion sydd â dementia cyn ac ar ôl y diagnosis. Fel
rhan o’r gwaith hwn, maent wedi recriwtio chwe gweithiwr cymorth sy’n gweithio
gydag oedolion, a’r rhai sy’n eu cefnogi, i ddatblygu gwell cyfleoedd cymdeithasol i
bobl sy’n byw gyda dementia.

• Cwblhau adolygiad o’r contractau presennol ar gyfer staff gofal a chymorth yn
y cartref mewnol i sicrhau bod y contractau’n hyblyg ac yn diwallu anghenion y
gofalwr a’r gwasanaeth.

• Mae gwybodaeth gofal cymunedol yn cefnogi ein gweithlu i ddeall ymchwil a
dangos tystiolaeth ohono yn eu hymarfer.

Pa mor dda wnaethom ni?:

Hybu a gwella lles y rhai 
rydym yn eu helpu.
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Hybu a gwella lles y rhai 
rydym yn eu helpu.

Beth rydym yn ei wneud nesaf? 
• Cyflawni ar ein huchelgeisiau ar gyfer ein gwasanaeth cymunedol a dydd dementia

cymhleth
• Mynd i’r afael ag argymhellion ein Hadroddiad Sefydlogrwydd Marchnad i sicrhau

cyflenwad a chynaliadwyedd digonol o ran y gwasanaethau gofal cymdeithasol, yn
enwedig y bylchau mewn gofal a chymorth yn y cartref a darpariaeth cartref gofal
arbenigol.

• Gweithredu’r ‘Cod Ymarfer ar gyfer Darparu Gwasanaethau Awtistiaeth’.

“Gwych! Diolch i chi 
am gefnogi “X” i gael 
perthnasoedd 
cadarnhaol. Rydych 
chi yn dîm gwych!” 
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Hybu a gwella lles y rhai 
rydym yn eu helpu

Safon Ansawdd 6: Gweithio gyda phobl a’u cefnogi i sicrhau 
mwy o les economaidd, cael bywyd cymdeithasol a byw mewn 
llety addas sy’n diwallu eu hanghenion.

Beth wnaethom ni:
• Aildendro ein gwasanaeth Mân Addasiadau, a oedd yn ymgorffori dangosyddion

perfformiad clir i fesur ymatebolrwydd y gwasanaeth.
• Comisiynu partner annibynnol i gefnogi datblygu Strategaeth Llety Pobl Hŷn.
• Sefydlu grŵp prosiect gofal a chymorth yn y cartref i sicrhau bod digon o weithlu

i fodloni pwysau a gofynion recriwtio a chadw.

Pa mor dda wnaethom ni?:
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Hybu a gwella lles y rhai 
rydym yn eu helpu.

Beth rydym yn ei wneud nesaf? 
• Datblygu grwpiau cynllunio gwasanaeth ar gyfer datblygu cynlluniau comisiynu

yn seiliedig ar anghenion y boblogaeth fel y nodwyd a meysydd blaenoriaeth.
• Datblygu strategaethau comisiynu ar y cyd rhwng Tai a Gofal Cymdeithasol

ar gyfer grwpiau poblogaeth allweddol, gan gynnwys plant a phobl hŷn sydd â
phrofiad o ofal.

• Yn ein gwasanaeth Cymorth yn y Cartref rydym yn ymgymryd â gweithgarwch
ffocws i ddatblygu dulliau recriwtio arloesol fel recriwtio cerddwyr i weithio yn eu
cymunedau lleol a sicrhau cerbydau trydan.

“Hoffem ddiolch i chi i gyd am 
eich help, eich gofal a’r 

empathi wnaethoch chi ei 
ddangos tuag at ein mam. 

Heb eich help chi, ni fyd-dem 
wedi gallu ymdopi. Rydym yn 

diolch i chi o waelod ein 
calonnau.”
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Hybu a gwella lles y rhai 
rydym yn eu helpu.

Gofal Cymdeithasol i Blant 

Safon Ansawdd 1: Gweithio gyda phobl i ddiffinio a 
chydgynhyrchu’r canlyniadau lles personol y mae pobl yn 
dymuno eu cyflawni

Beth wnaethom ni:
• Adolygu ein model o ymarfer sy’n seiliedig ar gryfderau i sicrhau ei fod yn

cefnogi ein gweithlu i ddarparu’r safonau uchaf o waith cymdeithasol i blant a
theuluoedd.

• Comisiynu ystod gynhwysfawr o sicrwydd ansawdd annibynnol i ddeall yn fanwl
ansawdd yr ymarfer.

• Rhaglen sicrwydd ansawdd gynhwysfawr ac ymrwymiad i ddeall yn fanwl yr
ansawdd a’r canlyniadau ymarfer ac i wella lle mae angen i ni wneud hynny.

• Penodi Swyddog Rhianta a Chyfranogiad Corfforaethol ym mis Mawrth 2022 i
wella’r ymgysylltu â phlant sydd â phrofiad o ofal a’r rhai sy’n gadael gofal.

Pa mor dda wnaethom ni?:
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Hybu a gwella lles y rhai 
rydym yn eu helpu.

Beth rydym yn ei wneud nesaf:
• Datblygu a gweithredu cynlluniau datblygu ymarfer ar gyfer pob maes o’r

gwasanaeth.
• Parhau i ymgorffori sicrwydd ansawdd drwy ddatblygu fframwaith wedi’i

adnewyddu sy’n cefnogi’r gwaith o ymgorffori’r hyn a ddysgir o adolygiadau
ymarfer a gwaith archwilio.

• Bydd y Swyddog Rhianta a Chyfranogiad Corfforaethol yn ymgysylltu â staff
allweddol, partneriaid amlasiantaeth, aelodau’r cyngor, plant sydd â phrofiad o
ofal a’r rhai sy’n gadael gofal ar ddatblygu Strategaeth Rianta Gorfforaethol.

“Mae’n rhaid i mi ddweud 
diolch yn fawr am eich 
adroddiad cynhadledd 
rhagorol, fe wnaethoch 
chi sefyllfa gymhleth yn 
hawdd iawn ei dilyn.”
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Hybu a gwella lles y rhai 
rydym yn eu helpu.

Safon Ansawdd 2: Gweithio gyda phobl a phartneriaid i 
amddiffyn a hybu iechyd corfforol a meddyliol pobl a’u lles 
emosiynol 

Beth wnaethom ni:
• Comisiynu MAPSS (Gwasanaeth Cefnogi Lleoliad Amlasiantaeth) rhanbarthol i

ddarparu ymyriadau therapiwtig i blant sydd â phrofiad o ofal a’r rhai sydd wedi’u lleoli
ar gyfer mabwysiadu.

• Mae gwasanaeth Mewngymorth CAMHS newydd wedi’i greu gyda 40 o ysgolion
peilot ar draws Cwm Taf Morgannwg wedi’u nodi fel rhai sy’n debygol o elwa o
gymorth lles emosiynol mewn ysgolion o fis Medi ymlaen.

• Parhau i weithio gyda Tros Gynnal Plant i gefnogi eiriolaeth ar sail problemau ar lefel
gadarn er gwaethaf cyfyngiadau covid.

Pa mor dda wnaethom ni?:

Cynyddodd y gweithgarwch Eiriolaeth yn seiliedig ar faterion 
yn ystod 21-22. Cawsom atgyfeiriadau ar gyfer 155 o blant a 
phobl ifanc, a gyflwynodd gyda 204 o broblemau, o gymharu 

â 135 o blant a phobl ifanc a 193 o broblemau yn 20-21.
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Hybu a gwella lles y rhai 
rydym yn eu helpu.

Beth rydym yn ei wneud nesaf:
• Cwblhau adolygiad o’r trefniadau gwaith cymdeithasol ar gyfer

gwasanaethau pontio i bobl ifanc y cytunwyd arnynt rhwng 14 a 25.
• Cryfhau ein perthynas waith gyda’r gwasanaeth CAMHs i sicrhau bod y plant

rydym yn gweithio â hwy yn elwa o asesiadau a gwasanaethau prydlon i
ddiwallu eu hanghenion

• Gweithio i nodi dulliau newydd o barhau i gynyddu’r “Ddarpariaeth Actif” a
diweddaru gwasanaethau eiriolaeth.
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Hybu a gwella lles y rhai 
rydym yn eu helpu.

Safon Ansawdd 3: Cymryd camau i amddiffyn a diogelu pobl 
rhag cam-drin, esgeulustod neu niwed

Beth wnaethom ni:
• Sefydlu gweithgor i weithredu argymhellion fframwaith cyfreithiol y Canlyniad

Cyfraith Gyhoeddus i gyflawni arfer gorau mewn systemau amddiffyn plant a
chyfiawnder teuluol.

• Ymgymryd â dysgu ac adolygiadau i ddeall ar unwaith y newidiadau yr oedd
angen i ni eu gwneud yn dilyn digwyddiadau allweddol ym Mhen-y-bont ar
Ogwr.

• Sefydlu tîm gofal a reolir i adeiladu capasiti ychwanegol yn ein gwasanaeth IAA
drws ffrynt a chryfhau ein gwaith gyda phartneriaid yn dilyn heriau o ran bodloni
lefel yr angen yn ein gweithlu adnoddau.

Pa mor dda wnaethom ni?:
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Hybu a gwella lles y rhai 
rydym yn eu helpu.

Beth rydym yn ei wneud nesaf: 
• Sicrhau bod yr holl argymhellion tymor byr a chanolig lleol o ddiwygiadau’r

Gweithgor Cyfraith Gyhoeddus yn cael eu gweithredu.
• Sicrhau bod yr hyn a ddysgir o adolygiadau ymarfer plant amlasiantaeth yn cael ei

ddeall a’i ymgorffori yn ein gweithlu.
• Cwblhau a gweithredu adolygiad o fodel gweithredu’r gwasanaethau IAA ar gyfer

Plant a Theuluoedd.
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Hybu a gwella lles y rhai 
rydym yn eu helpu.

Safon Ansawdd 4: Annog a chefnogi pobl i ddysgu, datblygu a 
chymryd rhan mewn cymdeithas

Beth wnaethom ni:
• Yn dilyn digwyddiad ymgysylltu â rhieni a gofalwyr ym mis Tachwedd 2021,

sefydlodd y Gyfarwyddiaeth grŵp prosiect i adolygu ei Pholisi Taliadau
Uniongyrchol.

• Darparu cynllun haf ar gyfer plant sy’n agored i niwed sydd â phrofiad o ofal a
phlant sy’n derbyn gwasanaethau gofal a chymorth.

• Darparu mynediad am ddim i gyfleusterau a rhaglenni hamdden ar gyfer plant a
phobl ifanc ag anableddau, gofalwyr ifanc a phlant sydd â phrofiad o ofal.

Pa mor dda wnaethom ni?:
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Hybu a gwella lles y rhai 
rydym yn eu helpu.

Beth rydym yn ei wneud nesaf:
• Lansio a gweithredu ein Polisi Taliadau Uniongyrchol diwygiedig.
• Cyd-ddylunio strategaeth ar gyfer plant anabl a’u rhieni / gofalwyr.
• Gweithredu’r Peilot Incwm Sylfaenol i gefnogi Unigolion Sy’n Gadael Gofal

sy’n troi’n 18 oed rhwng 01/07/22 a 30/06/23.

“Dydw i erioed wedi adnabod 
Gweithiwr Cymdeithasol yn 
gwneud amser ac ymdrech i 
ddod i gynnal gweithgaredd 
gyda pherson ifanc. Rydw i’n 
meddwl y bydd hyn yn arwain 
at fanteision positif i chi’ch 
dau wrth symud ymlaen. Mae 
hon yn ffordd wych o weithio a 
diolch yn fawr.” 
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Hybu a gwella lles y rhai 
rydym yn eu helpu.

Safon Ansawdd 5: Cefnogi pobl i ddatblygu a chynnal 
perthnasoedd domestig, teuluol a phersonol iach yn ddiogel

Beth wnaethom ni:
• Gostyngiad parhaus yn nifer diogel y plant sydd â phrofiad o ofal, gan eu

cefnogi, lle bo hynny’n bosibl, i fyw gyda’u teuluoedd a lle nad yw hyn yn bosibl,
sicrhau parhad cyn gynted â phosibl.

• Daeth y tîm Plant â Phrofiad Gofal newydd yn weithredol ym mis Medi 2021
gan sicrhau bod plant sydd â phrofiad o ofal yn cael eu cefnogi i gynnal
perthnasoedd personol cadarnhaol mewn trefniadau parhaol.

• Oherwydd amgylchiadau annisgwyl, bu oedi gyda datblygiad Hwb Lleoliad
Brynmenyn. Fodd bynnag, yn ystod y flwyddyn cwblhawyd ymarfer tendro
pellach a dechreuodd y gwaith ar y safle.

Pa mor dda wnaethom ni?:
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Hybu a gwella lles y rhai 
rydym yn eu helpu.

Beth rydym yn ei wneud nesaf: 
• Datblygu cymorth arbenigol ar gyfer gofalwyr maeth sy’n gofalu am blant hŷn

sydd â phrofiad o ofal.
• Cynnydd yn nifer y plant sy’n cael cymorth i fyw gyda’u teulu o dan Orchymyn

Gwarcheidiaeth Arbennig.
• Cwblhau ac agoriad gweithredol Hwb Lleoliadau newydd Brynmenyn gan

gynnwys adolygiad o’r model gweithredu i sicrhau bod y gwasanaeth yn addas
i’r diben i ddiwallu anghenion y plant a fydd yn cael eu cefnogi.
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Hybu a gwella lles y rhai 
rydym yn eu helpu.

Safon Ansawdd 6: Gweithio gyda phobl a’u cefnogi i gyflawni 
gwell lles economaidd, cael bywyd cymdeithasol a byw mewn 
llety addas sy’n diwallu eu hanghenion.

Beth wnaethom ni:
• Aeth y drws ffrynt rhanbarthol ar gyfer darpar ofalwyr maeth yn fyw ym mis Ebrill

2021. Mae hyn yn sicrhau bod ymateb prydlon i’r holl Ymholiadau Gofalwyr
Maeth a dderbynnir.

• Cwblhau ailstrwythuro’r Gwasanaeth Maethu ym mis Rhagfyr 2021 i
gefnogi plant i barhau i fyw yn y trefniant parhad mwyaf priodol i ddiwallu eu
hanghenion.

• Gweithio gyda V2C i ddatblygu’r ddarpariaeth breswyl unigol newydd ar gyfer
plant ac oedolion ifanc.

Pa mor dda wnaethom ni?:
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Hybu a gwella lles y rhai 
rydym yn eu helpu.

Beth rydym yn ei wneud nesaf: 
• Cyflwyno Siarter Gofalwyr Maeth a fydd yn nodi swyddogaethau a

disgwyliadau Rhieni Corfforaethol, y Gwasanaeth Maethu a’n Gofalwyr Maeth.
• I gydnabod y rôl bwysig ac allweddol y mae Gofalwyr Maeth yn ei chwarae

fel rhan o Ofal Cymdeithasol i Blant, a’r costau byw cynyddol mae pobl yn eu
hwynebu ar hyn o bryd, bydd adolygiad o Lwfansau Gofalwyr Maeth yn cael ei
gwblhau.

• Cofrestru ac agor y ddarpariaeth breswyl unigol newydd i blant ac oedolion
ifanc.

“Mae holl aelodau’r teulu wedi cyd-
nabod pa mor rhagorol yw gofalwyr 
maeth “X” a sut mae wedi’i inte-
greiddio i’w leoliad fel aelod o’r teu-
lu, sydd wedi cefnogi ei ddatblygiad 
emosiynol positif parhaus.” 
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Gwasanaeth Atal a Lles 

Safon Ansawdd 1: Gweithio gyda phobl i ddiffinio a 
chydgynhyrchu’r canlyniadau lles personol y mae pobl 
yn dymuno eu cyflawni

Beth wnaethom ni:
• Gweithiodd y cymorth Cydlynu Cymunedol Lleol a’r Llyw-wyr Cymunedol

gyda phobl agored i niwed i nodi beth oedd bywyd da yn ei olygu iddynt,
gan eu cysylltu â chymunedau.

• Buom yn gweithio gyda Gofalwyr Ifanc i ddeall eu hanghenion lles yn well
a chreu cyfleoedd seibiant.

• Roedd y rhaglen Teimlo’n Dda am Oes yn cefnogi pobl sy’n byw gyda
Dementia a’u Gofalwyr i gadw mewn cysylltiad er mwyn cynnal lles.

Pa mor dda wnaethom ni?:

• Cefnogodd y Llyw-wyr Cymunedol 990 o unigolion agored i niwed yn
ystod y flwyddyn a’r Cydlynwyr Cymunedol Lleol tua 150 o bobl bob mis.
Dywedodd 99% o bobl eu bod yn hapus gyda’r gefnogaeth a dderbyniwyd
gyda 94% yn teimlo ei bod yn gwneud gwahaniaeth i’w bywydau.

• Cymerodd mwy na 200 o Ofalwyr Ifanc ran mewn datblygu cynllun
hunaniaeth newydd, adnoddau eiriolaeth i dynnu sylw at eu hanghenion
cefnogi a datblygu gweithgareddau ‘Rydych Chi’n Cael Eich
Gwerthfawrogi’. Sefydlwyd rhwydwaith Gofalwyr Ifanc.
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Gwasanaeth Atal a Lles 

• Cefnogodd Teimlo’n Dda am Oes 200 o bobl sy’n byw gyda Dementia
a’u Gofalwyr a sefydlu panel cwsmeriaid i gydgynhyrchu cyfleoedd.
Sicrhawyd y dyfarniad Gwerth Cymdeithasol am ymgysylltu â chwsmeriaid
a chymorth digidol.

Beth rydym yn ei wneud nesaf:

• Cydgynhyrchu cyfleoedd lles gyda Gofalwyr a Gofalwyr Ifanc ac
ymgysylltu â mwy o bartneriaid wrth ddatblygu cyfleoedd cefnogol.

• Adolygu’r dull Creu Cymunedau Gwydn o weithio ar draws sectorau a
nodi buddsoddiad mwy cynaliadwy. Canolbwyntio ar ddangos tystiolaeth
o effaith a chost effeithiolrwydd.

• Ehangu’r ystod o gyfleoedd cefnogi dementia a chynyddu’r ystod o
bartneriaid sy’n cymryd rhan.
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Gwasanaeth Atal a Lles 

Safon Ansawdd 2: Gweithio gyda phobl a phartneriaid i 
amddiffyn a hybu iechyd corfforol a meddyliol pobl a’u 
lles emosiynol 

Beth wnaethom ni:
• Buom yn gweithio gyda BAVO i ddatblygu Rhwydwaith Lles Gofalwyr a

chyfleoedd seibiant i Ofalwyr.
• Roedd y Cynllun Atgyfeirio at Ymarfer Cenedlaethol yn cynnig rhaglen

gymorth ddigidol ac wyneb yn wyneb yn gysylltiedig â meddygfeydd.
• Darparu cyfleoedd yn y gymuned i blant a phobl ifanc ag anghenion

ychwanegol a rhieni a gofalwyr.

Pa mor dda wnaethom ni?:
• Cydweithiodd y partneriaid cymunedol i ddatblygu cyfleoedd seibiant i

ofalwyr a chreu Rhwydwaith Lles Gofalwyr gyda BAVO.
• Datblygodd y Cynllun Ymarfer Cenedlaethol lwybrau newydd gan gynnwys

adferiad ‘Covid Hir’, gofal ar y cyd a chyfleoedd lles cymunedol gyda’r
Bwrdd Iechyd.

• Ailsefydlwyd y Dyddiau Darganfod a chyfleoedd anabledd ar ôl ysgol.
Datblygodd grŵp Rhwydwaith Cynhwysol Pen-y-bont ar Ogwr (BING)
gapasiti mewn grwpiau trydydd sector. Datblygwyd gweithgareddau
cyfeillgar i awtistiaeth gan Halo.
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Gwasanaeth Atal a Lles 

Beth rydym yn ei wneud nesaf: 
• Cefnogi BAVO a’r Trydydd Sector i barhau i ddatblygu mwy o gyfleoedd

cydweithredol, yn gysylltiedig â phrofiad byw. Nodi sut gall polisi taliadau
uniongyrchol gefnogi arloesedd.

• Ailadeiladu llwybrau atgyfeirio at ymarfer ac adolygu perfformiad mesurau
atebolrwydd cyhoeddus.

• Mapio argaeledd cyfleoedd i blant a phobl ifanc ag anghenion ychwanegol
a nodi bylchau sydd angen sylw.
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Gwasanaeth Atal a Lles 

Safon Ansawdd 3: Cymryd camau i amddiffyn a diogelu 
pobl rhag cam-drin, esgeulustod neu niwed

Beth wnaethom ni:
• Buom yn ymgysylltu â’r Comisiynydd Pobl Hŷn, Llywodraeth Cymru a’r

rhaglen Cymunedau Cyfeillgar i Oedran gyda’r nod o ddod â chymunedau
at ei gilydd.

• Fe wnaethom gefnogi rhwydwaith ‘atal cwympiadau’ traws-sector i
gydweithio ar wella sefydlogrwydd ystum, meithrin hyder a helpu i leihau
cyfraddau cwympo.

• Buom yn gweithio gyda BAVO, y Gymdeithas Alzheimer a phartneriaid
cymunedol i ddatblygu Cymunedau Cyfeillgar i Ddementia a chymorth
arall.

Pa mor dda wnaethom ni?:
• Cymeradwyaeth y Cabinet i fwrw ymlaen â Chymunedau Cyfeillgar i

Oedran. Bu’r aelod staff arweiniol yn ymwneud â datblygiad rhanbarthol
‘Infuse’ sy’n canolbwyntio ar ymgysylltu’n effeithiol ag oedolion hŷn.
Dechreuwyd cefnogi’r gwaith o ailsefydlu’r fforwm pobl hŷn.

• Gweithdai Atal Cwympiadau wedi’u cynnal a dulliau ‘cwympiadau symudol’
wedi’u cefnogi gan gyllid adfer.

• Dywedodd 100% o’r bobl a samplwyd drwy’r gefnogaeth Alzheimer ei bod
wedi gwneud cyfraniad cadarnhaol at eu bywydau. Cafodd 120 o bobl
gefnogaeth barhaus a rhoddwyd gwybodaeth i 1200 o bobl.
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Gwasanaeth Atal a Lles 

Beth rydym yn ei wneud nesaf: 
• Cynyddu’r adnoddau sydd ar gael i symud ymlaen i Gymunedau Cyfeillgar

i Oedran fel dull ‘Un Cyngor’ o weithredu mewn partneriaeth â Llywodraeth
Cymru.

• Ymgorffori cefnogaeth Otago a Sefydlogrwydd Ystum yn y gymuned,
cyfleoedd gweithgarwch corfforol gan gynnwys agweddau datblygu
gweithlu.

• Adolygu’r math o gefnogaeth y mae pobl sy’n byw gyda Dementia neu
nam gwybyddol a gofalwyr yn dweud sydd arnynt ei hangen a rhoi ffocws
newydd i adnoddau a phartneriaethau.
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Gwasanaeth Atal a Lles 

Safon Ansawdd 4: Annog a chefnogi pobl i ddysgu, 
datblygu a chymryd rhan mewn cymdeithas

Beth wnaethom ni:
• Cwblhau trydedd blwyddyn ein harweinyddiaeth ar y rhaglen Super Agers

ranbarthol a gefnogir gan Gyllid Iach ac Actif.
• Fe wnaethom gefnogi pobl i gael mynediad at wasanaethau drwy

wasanaethau Llyfrau ar Olwynion Awen a Chludiant Cymunedol Pen-y-
bont ar Ogwr.

• Buom yn gweithio gydag Awen i ddatblygu ystod o raglenni presgripsiynau
cymdeithasol ac adfer gofal cymdeithasol.

Pa mor dda wnaethom ni?:
• Elwodd mwy na 150 o bobl yn lleol o Super Agers a sefydlwyd amrywiaeth

o bartneriaethau cymunedol. Mynegodd 89% well lles ac roedd 75% yn
teimlo’n llai ynysig.

• Cefnogodd Llyfrau ar Olwynion 449 o bobl gartref gydag adnoddau
llyfrgell a 13,832 o fenthyciadau. Mae mynediad digidol i adnoddau wedi
dangos twf hefyd. Cefnogodd cludiant cymunedol Pen-y-bont ar Ogwr 200
o ymweliadau gwasanaeth dydd yr wythnos a chynllun Cerbyd y Dref i
gysylltu pobl â chymunedau.

• Cefnogodd Awen swydd ddatblygu benodol a gweithgareddau
presgripsiynau cymdeithasol gan gynnwys darllediadau gofalwyr,
gweithgareddau hel atgofion ac ymyriadau iechyd meddwl.
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Gwasanaeth Atal a Lles 

Beth rydym yn ei wneud nesaf: 
• Mae Super Agers yn ymrwymiad maniffesto. Sicrhau buddsoddiad

parhaus a datblygu dulliau cynaliadwy a arweinir gan y gymuned.
• Nodi effaith diffyg cludiant ar allu grwpiau agored i niwed i gysylltu â

chymunedau a chynnal eu lles.
• Datblygu ymhellach ddulliau presgripsiynau cymdeithasol sy’n gysylltiedig

â Bwrdd Iechyd CTM a Chyllid Buddsoddi Rhanbarthol.
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Gwasanaeth Atal a Lles 

Safon Ansawdd 5: Cefnogi pobl i ddatblygu a chynnal 
perthnasoedd domestig, teuluol a phersonol iach yn 
ddiogel

Beth wnaethom ni:
• Fe wnaethom ddatblygu ymhellach ein rhaglenni cymorth hwb agored i

niwed ar gyfer pobl ifanc agored i niwed.
• Cefnogodd ein Gwasanaeth Lles Gofalwyr bobl i gynnal lles a chysylltu ag

ystod o gefnogaeth.
• Roedd ein rhaglen Parth Actif i Deuluoedd yn cefnogi teuluoedd i wella’r

defnydd o ofod cartref ac amser i fyw yn dda.

Pa mor dda wnaethom ni?:
• Roedd yr hwb yn ymestyn i gyfnodau ychwanegol o wyliau ysgol a

chynnydd i gysylltu pobl ifanc agored i niwed â chyfleoedd cymunedol sy’n
diwallu anghenion. Ffocws ar gefnogi pryderon diogelu.

• Cefnogodd y Gwasanaeth Lles Gofalwyr 2003 o unigolion. Roedd 307 o
sgyrsiau ‘Beth sy’n Bwysig’ a 411 wedi derbyn IAA a chyfeirio.

• Cefnogwyd mwy na 500 o gartrefi ag adnoddau FAZ a chanllawiau ar fyw
yn actif ac iach.
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Gwasanaeth Atal a Lles 

Beth rydym yn ei wneud nesaf: 
• Sicrhau bod gweithlu medrus a hyderus yn ei le rhwng y Gwasanaethau

Plant ac atal er mwyn datblygu rhaglenni hwb a chymorth trawma
ymhellach.

• Adolygu’r Gwasanaeth Lles Gofalwyr ar y cyd â Gofalwyr a rhanddeiliaid.
Datblygu manyleb wedi’i diweddaru a’i chydgynhyrchu.

• Sicrhau bod gweithgareddau cefnogi teuluoedd ac aelwydydd cyfan yn
cael eu datblygu ymhellach, yn gysylltiedig â’r strategaeth blynyddoedd
cynnar.
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Gwasanaeth Atal a Lles 

Safon Ansawdd 6: Gweithio gyda phobl a’u cefnogi 
i gyflawni gwell lles economaidd, cael bywyd 
cymdeithasol a byw mewn llety addas sy’n diwallu eu 
hanghenion

Beth wnaethom ni:
• Fe wnaethom gefnogi amrywiaeth o gyfleoedd cymunedol cost isel i blant,

pobl ifanc a theuluoedd gan gynnwys anghenion amrywiol.
• Fe wnaethom ddefnyddio technoleg i gefnogi pobl i gadw mewn cysylltiad

ac i reoli eu lles.

Pa mor dda wnaethom ni?:
• Cefnogodd Nofio am Ddim 3490 o bobl gan gynnwys pobl dros 60 oed.

Cefnogodd yr Haf o Hwyl gyfleoedd cymunedol cost isel a chefnogodd y
rhaglenni Gaeaf Llawn Lles 10160 o fuddiolwyr.

• Cefnogodd Canolfan Cydweithredol Cymru sgiliau digidol ymhlith gofalwyr
di-dâl, cefnogwyd 3 Canolfan Gymunedol i ‘ffrydio’ gweithgareddau,
datblygwyd adnoddau realiti rhithwir gyda Chartrefi Gofal a chefnogwyd 43
o bobl â chysylltiadau digidol o’r ysbyty i’r cartref.

Beth rydym yn ei wneud nesaf:
• Parhau i dargedu a defnyddio buddsoddiadau allanol i gefnogi cyflawni,

datblygu cymunedol a chyfleoedd Trydydd Sector.
• Cyflwyno camau nesaf y datblygiad digidol gyda Chydweithfa Cymru,

Awen, Halo, Canolfannau Cymunedol a BAVO.
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Sut rydym yn gwneud yr 
hyn rydym yn ei wneud

Ein gweithlu a sut rydym yn cefnogi ei swyddogaethau 
proffesiynol

Fe wnaethom gefnogi staff gofal cymdeithasol i ddatblygu eu 
sgiliau drwy wneud y canlynol: 
• Darparu rhaglen o hyfforddiant gofal Dementia, sy’n cyd-fynd â’r

Fframwaith Gwaith Da, y gall rheolwyr, staff gofal uniongyrchol, gweithwyr
cymdeithasol a therapyddion galwedigaethol ei defnyddio.

• Darparu Hyfforddiant Cymorth Gweithredol mewn lleoliadau Byw â
Chymorth. Roedd hyn er mwyn sicrhau bod y rhai sy’n asesu, yn
cynllunio gofal a chymorth ac yn adolygu yn gallu adlewyrchu gofal sy’n
canolbwyntio ar yr unigolyn mewn cynlluniau gofal a chymorth.

• Cynnig hyfforddiant Sgyrsiau Cydweithredol mewn timau asesu oedolion
a gofal a chymorth integredig, a oedd yn ystyried effaith y pandemig ar
flaenoriaethau pobl.

• Darparu dull haenog o godi ymwybyddiaeth o effaith trawma wrth weithio
gyda phlant a phobl ifanc.

• Darparu ystod ehangach o e-ddysgu sydd ar gael i Ofalwyr Maeth a Staff
Preswyl Plant drwy’r Hwb Hyfforddi.

• Dechrau rhaglen hyfforddiant diogelu gorfodol ‘Yn ôl at y Pethau Sylfaenol
- Cryfhau Ymarfer Gwaith Cymdeithasol’ a gynlluniwyd i greu sylfaen
gadarn a chysondeb ymarfer ar draws Gofal Cymdeithasol i Blant, y
Blynyddoedd Cynnar a Chymorth i Deuluoedd

Fe wnaethom gefnogi llwybrau cymhwyso i yrfaoedd mewn gofal 
cymdeithasol a gwaith cymdeithasol drwy wneud y canlynol:
• Gwella’n sylweddol ein cynllun secondiad gwaith cymdeithasol a

gweithredu cynllun hyfforddai gwaith cymdeithasol i gynyddu nifer y bobl
rydym yn eu cefnogi i ddod yn gymwys mewn gwaith cymdeithasol ym
Mhen-y-bont ar Ogwr.
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• Cyflwyno rhaglen brentisiaeth gweithiwr gofal cymdeithasol i Oedolion.
• Secondio aelod o staff i ymgymryd â Gradd Sylfaen mewn Gwaith

Adsefydlu (Nam ar y Golwg).
• Gweithio ar y cyd â Gofal Cymdeithasol Cymru, 12 Awdurdod Lleol

a 3 Choleg Addysg Bellach ar ddatblygu Cymhwyster Ymarferydd
Gwasanaethau Cymdeithasol (SSP) lefel 4 Galwedigaethol. Cofrestrodd y
myfyrwyr cyntaf ym mis Ionawr 2022.

Fe wnaethom gefnogi rhaglenni Ôl-gymhwyso ar gyfer gwaith 
cymdeithasol drwy wneud y canlynol:
• Cefnogi gweithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso drwy ein rhaglen

Blwyddyn gyntaf o ymarfer.
• Darparu mentora ac asesu ar gyfer gweithwyr cymdeithasol sy’n dilyn y

Rhaglen Gadarnhau.

Pa mor dda wnaethom ni?:
• Wedi darparu cymorth arbenigol iawn a chyffredinol i unigolion a thimau yn

dilyn digwyddiadau allweddol ym Mhen-y-bont ar Ogwr, er mwyn sicrhau
y gallai ein gweithlu gael mynediad hwylus at gymorth pan fydd arnynt ei
angen mewn modd prydlon.

• Ymgymerwyd â 3838 o weithgareddau dysgu gan staff.
• Llwyddodd 56 o staff gofal cymdeithasol i ennill cymhwyster iechyd a

chymdeithasol ar Lefel 2, 3, 4 neu 5. Cofrestrodd 8 aelod o staff gyda grŵp
cyntaf y cymhwyster Lefel 4 Ymarferydd Gwasanaethau Cymdeithasol
newydd.

• Enillodd 7 aelod o staff y Dyfarniad Hyfforddiant, Asesu a Sicrwydd
Ansawdd (TAQA).

• Fe wnaethom ddarparu 30 o gyfleoedd dysgu ymarfer ar gyfer myfyrwyr
gwaith cymdeithasol.

• Cwblhaodd 10 gweithiwr cymdeithasol y Rhaglen Gadarnhau.
• Dechreuodd Pen-y-bont ar Ogwr roi cymorth i 9 gweithiwr cymdeithasol
• ymgymryd â dyfarniad addysgwr ymarfer.
• Dechreuodd 2 o reolwyr tîm gwaith cymdeithasol y Rhaglen Datblygu

Rheolwyr Tîm.
• Cwblhaodd uwch reolwr y Rhaglen Rheolwyr Canol yn llwyddiannus.

Sut rydym yn gwneud yr 
hyn rydym yn ei wneud
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Beth rydym yn ei wneud nesaf:
• Cefnogi llwybrau cymhwyso i yrfaoedd mewn gofal cymdeithasol a gwaith

cymdeithasol.
• Recriwtio gweithwyr cymdeithasol yn rhyngwladol a sefydlu rhaglen

gymorth gynhwysfawr i gefnogi gweithwyr cymdeithasol cymwys sy’n
gweithio am y tro cyntaf yng Nghymru.

• Byddwn yn cynnig prentisiaeth Ymarferydd Gwasanaethau Cymdeithasol,
gan weithio ar draws Gofal Cymdeithasol i Blant.

• Datblygu ein gweithwyr cymdeithasol ein hunain drwy gynnig cyfleoedd
cynlluniau hyfforddi gwaith cymdeithasol a chefnogi staff i ymgymryd
â Dyfarniad Ymarferydd Gwasanaethau Cymdeithasol, sy’n cyfateb i
flwyddyn gyntaf y radd.

Rhaglenni gwaith cymdeithasol ôl-gymhwyso
• Byddwn yn adolygu ein rhaglen blwyddyn gyntaf o ymarfer ar gyfer

gweithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso i sicrhau digonolrwydd, y
defnydd gorau o adnoddau ac i hybu hyder a chymhwysedd ar draws
y gweithlu sydd newydd gymhwyso. Bydd hyn yn cynhyrchu rhaglen
blwyddyn gyntaf o ymarfer ddiwygiedig ar gyfer y Gweithwyr Cymdeithasol
Newydd Gymhwyso sy’n ymuno â’r Awdurdod Lleol yn ystod hydref 2022.

Cofrestru Gweithwyr Gofal Cymdeithasol gyda Gofal Cymdeithasol 
Cymru
• Byddwn yn gweithio gyda rheolwyr a staff cartrefi gofal preswyl i oedolion

i baratoi ar gyfer y cofrestru gorfodol, o fis Hydref 2022 ymlaen, ar gyfer
gweithwyr cartrefi gofal i oedolion.

• Byddwn yn gallu cefnogi staff cartref i sicrhau eu bod yn meddu ar yr
hyfforddiant a’r cymwysterau perthnasol ar gyfer eu hailgofrestriad cyntaf.

Sut rydym yn gwneud yr 
hyn rydym yn ei wneud
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Beth rydym yn ei wneud nesaf: 

Mesurau Diogelu Amddiffyn Rhyddid:
Cefnogi’r gweithlu gofal cymdeithasol a staff perthnasol eraill yr Awdurdod 
Lleol fel paratoad ar gyfer gweithredu. Byddwn yn datblygu ac yn cyflwyno 
cynllun hyfforddi a fydd yn cyd-fynd â Chynllun Gweithlu a Hyfforddiant 
Cenedlaethol Llywodraeth Cymru.

Cefnogi ein gweithlu presennol
• Byddwn yn ehangu ein rhaglen graidd ‘yn ôl at y pethau sylfaenol’. Bydd y

cyrsiau hyfforddi ar gyfer 2022-23 yn cael eu mapio yn erbyn y penawdau
thematig canlynol: Gwerthoedd; Sgiliau; Safonau Ymarfer; Lles; Trawma
a Diogelu. Hyrwyddo cysondeb ymarfer yn unol â deddfwriaeth, polisi a
gweithdrefnau ar lefel leol a chenedlaethol.

• Gweithredu Siarter Gwaith Cymdeithasol a Gofal Cymdeithasol i fod yn glir
ynghylch y ddarpariaeth i weithlu Pen-y-bont ar Ogwr.

• Cefnogi lles y gweithlu fel blaenoriaeth, gan sicrhau ein bod yn cael y
pethau sylfaenol yn iawn bob amser, gan gynnwys goruchwylio, arfarnu
a, lle mae angen, cymorth arbenigol wedi’i dargedu yn ogystal â chymorth
lles cyffredinol.

Ymarfer sy’n seiliedig ar gryfderau
Byddwn yn cefnogi gweithwyr cymdeithasol a staff gofal cymdeithasol i 
gymhwyso ymarfer sy’n seiliedig ar gryfderau. Mae ymarfer sy’n seiliedig ar 
gryfderau’n sail i’r rhaglen o hyfforddiant Sgyrsiau Cydweithredol ar gyfer 
staff Gofal Cymdeithasol i Oedolion. Pwysleisio proses gydweithredol sy’n 
galluogi pobl i gydweithio i bennu canlyniadau sy’n manteisio ar gryfderau ac 
asedau’r person.

Fel y nodwyd eisoes, ar draws y Gofal Cymdeithasol i Blant, 
byddwn yn mabwysiadu’r fframwaith ymarfer Arwyddion 
Diogelwch, a dull o weithredu 
wrth ymarfer sy’n seiliedig ar gryfderau ac yn canolbwyntio ar 
atebion.

Sut rydym yn gwneud yr 
hyn rydym yn ei wneud
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Meithrin gweithlu sy’n barod yn ddigidol
Byddwn yn darparu hyfforddiant i staff i gefnogi cyflwyno dysgu rhithwir 
effeithiol. Er mwyn ehangu mynediad i e-ddysgu a dysgu rhithwir byddwn yn 
sicrhau ein bod yn cynnal cyfoesedd trwyddedau meddalwedd TGCh ac yn 
parhau i adeiladu ein stoc o dabledi a gliniaduron i’w benthyca.
Ochr yn ochr â hyn, i wella cynhwysiant, gallu a hyder digidol ar gyfer staff a 
gofalwyr maeth, byddwn yn hwyluso mynediad i weithdai sgiliau digidol.

Sut rydym yn gwneud yr 
hyn rydym yn ei wneud
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Y gyllideb net ar gyfer y Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles 
ar gyfer 2021-22 oedd £75.239 miliwn a’r alldro gwirioneddol oedd £69.848 
miliwn a arweiniodd at danwariant o £5.391 miliwn ar ôl tynnu £48,000 i lawr 
o’r cronfeydd wrth gefn a glustnodwyd.

Mae’r gyllideb alldro wedi elwa o fuddsoddiad grant tymor byr sylweddol:

• Grant Pwysau Gofal Cymdeithasol Llywodraeth Cymru a helpodd ni i fynd
i’r afael â phwysau gofal cymdeithasol yn sgil gorwariant a phwysau’r
gaeaf;

• a’r Grant Adfer Gofal Cymdeithasol a’n galluogodd i roi blaenoriaethau
a chamau gweithredu allweddol ar waith yn unol â’r Fframwaith Adfer
Gofal Cymdeithasol sy’n cefnogi cynllunio i alluogi ein gwasanaethau a’n
cymunedau i symud ymlaen yn dilyn pandemig COVID-19.

Er bod y buddsoddiadau hyn yn ddefnyddiol, mae cynaliadwyedd tymor 
canolig a thymor hir y sector gwaith cymdeithasol a gofal cymdeithasol yn 
parhau i fod yn bwysau. Mae gwaith a wnaed yn ystod 2021/22 gan ADSS 
Cymru yn dangos bod bwlch o £250m ledled Cymru a fyddai’n cyfateb i tua 
£5 i £6 miliwn ym Mhen-y-bont ar Ogwr i sicrhau gweithlu cynaliadwy yn y 
meysydd hyn i fynd i’r afael â’r angen a’r galw cynyddol am wasanaethau.

Ein Hadnoddau Ariannol A Sut 
Rydym yn Cynllunio Ar Gyfer Y 
Dyfodol

Sut rydym yn gwneud yr 
hyn rydym yn ei wneud
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Fel rhan o broses Pennu Cyllideb 2023/24, mae’r Gyfarwyddiaeth wedi 
nodi swm sylweddol o bwysau cyllidebol gwerth cyfanswm o £12.8m. Mae’r 
pwysau mawr ar y gyllideb yn cynnwys y canlynol:

• Gweithlu
• y Cyflog Byw Cenedlaethol
• Newidiadau demograffig fel poblogaeth sy’n heneiddio
• Lleoliadau arbenigol plant
• Byw â Chymorth Anableddau Dysgu
• Gofal a Chymorth yn y Cartref

Mae’r Gyfarwyddiaeth wedi sefydlu detholiad o EMRs ar ddiwedd blwyddyn 
ariannol 2021/22, wedi’u hariannu o’r sefyllfa tanwariant. Cyfanswm y 
cronfeydd wrth gefn ychwanegol hyn a glustnodwyd oedd £5.563m. Mae’r 
rhain wedi’u rhoi ar waith i gefnogi rhai o’r meysydd pwysau a nodwyd 
uchod. Mae’r meysydd allweddol a gefnogir gan yr EMRs yn cynnwys 
costau’r Tîm a Reolir, menter Tyfu Eich Gweithiwr Cymdeithasol Eich Hun, 
y mudo Teleofal Analog i Ddigidol a Gallu Gwaith Cymdeithasol yn y timau 
rhwydwaith.

Mae crynodeb ariannol blynyddol diwedd blwyddyn y Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Lles i’w weld yma yn Adroddiad y Cyngor sy’n amlinellu 
alldro’r gyllideb refeniw ar gyfer 2021/22:
Alldro Cyllideb Refeniw 2021-22

Mae’n amlwg bod pwysau cyllidebol sylfaenol sylweddol yn y gwasanaethau 
cymdeithasol a lles ym Mhen-y-bont ar Ogwr i ddarparu gwasanaethau 
statudol a blaenoriaethau lles ac atal yn gynaliadwy ac yn ddiogel.
Roedd cyllid tymor byr yn 2021/22 yn golygu bod tanwariant sylweddol yn 
erbyn cyllidebau.

Sut rydym yn gwneud yr 
hyn rydym yn ei wneud

http://Alldro Cyllideb Refeniw 2021-22
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Ein Gwaith Partneriaeth, Arweinyddiaeth Wleidyddol a 
Chorfforaethol, Llywodraethu ac Atebolrwydd

Ein Gwaith Partneriaeth, Arweinyddiaeth Wleidyddol a Chorfforaethol, 
Llywodraethu ac Atebolrwydd

Mae gweithio mewn partneriaeth a gwaith amlasiantaeth yn allweddol i 
ddarparu ein gwasanaethau. Mae’r partneriaid rhanbarthol allweddol yn 
cynnwys Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg a Bwrdd Diogelu 
Rhanbarthol Cwm Taf Morgannwg. Mae gan y Gyfarwyddiaeth hefyd 
nifer o dimau sydd wedi’u cydleoli ag asiantaethau allweddol i sicrhau 
bod y rhain yn cynnwys Tîm Diogelu Amlasiantaeth Pen-y-bont ar Ogwr 
a Thimau Rhwydwaith Clystyrau Integredig. Rydym hefyd yn gweithio 
gyda phartneriaid trydydd sector allweddol, AWEN a HALO i ddarparu ein 
gwasanaethau hamdden, diwylliannol a lles. Mae gweithio fel hyn yn ein 
galluogi i rannu gwybodaeth ac adnoddau.

Mae gan y Gyfarwyddiaeth ei Haelod Cabinet ei hun sy’n Ddirprwy 
Arweinydd y Cyngor sy’n adlewyrchu pwysigrwydd y portffolio sydd, 
ynghyd ag Aelodau eraill y Cabinet, yn gyfrifol am wneud penderfyniadau a 
pholisïau mawr ar gyfer Pen-y-bont ar Ogwr. Mae gan y Cabinet Bwyllgor 
Rhianta Corfforaethol sy’n cyfarfod bob chwarter. Mae’r Pwyllgor Rhianta 
Corfforaethol yn gwneud penderfyniadau polisi pwysig am ddarparu 
gwasanaethau i blant sydd â phrofiad o ofal a’r rhai sy’n gadael gofal. Ceir 
hefyd nifer o bwyllgorau Trosolwg a Chraffu sydd hefyd yn ystyried polisïau 
a datblygiadau ar draws y Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles gan wneud 
argymhellion ar gyfer darparu gwasanaethau yn y dyfodol.

Gellir gweld dolenni i holl adroddiadau a chofnodion y Cabinet, y     
Cyngor, Rhianta Corfforaethol a’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu ar         
gyfer 2021/22 sy’n ymwneud â gofal cymdeithasol yma

Sut rydym yn gwneud yr 
hyn rydym yn ei wneud

https://democratic.bridgend.gov.uk/ieDocHome.aspx?LLL=1
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Mae Cyfarwyddwr Corfforaethol y Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles 
yn aelod o Fwrdd Rheoli Corfforaethol Cabinet y Cyngor sy’n cyfarfod yn 
wythnosol a’r Cabinet a’r Bwrdd Rheoli Corfforaethol sy’n cyfarfod bob 
pythefnos. Pwrpas y cyfarfodydd hyn yw sicrhau bod busnes y cyngor yn 
cael ei oruchwylio drwy gytuno ar flaenoriaethau strategol a gweithredol 
allweddol yn unol â’r “Dull Un Cyngor o Weithredu”.

Mae perfformiad y Gyfarwyddiaeth yn cael ei fesur ar lefel cyfarwyddiaeth ac 
ar lefel leol, rhanbarthol a chenedlaethol. Mae’r perfformiad yn cael ei fesur 
yn rheolaidd ar draws pob un o’r 3 maes gwasanaeth gyda data gweithredol 
craidd yn cael eu monitro’n wythnosol, bob pythefnos neu’n fisol ac rydym yn 
craffu arnynt yn chwarterol drwy Gyfarfod Asesu Perfformiad Corfforaethol 
(CPA) y Cyngor. Mae’r CPA yn monitro ein perfformiad yn erbyn Amcanion 
Lles y Cyngor fel y nodir yn ei Gynllun Corfforaethol.

Rhennir data perfformiad allweddol ar sail ranbarthol gyda Bwrdd Diogelu 
Rhanbarthol Cwm Taf Morgannwg ac ar lefel genedlaethol mae gennym 
ddyletswydd statudol i adrodd ar berfformiad i Lywodraeth Cymru yn 
chwarterol ac yn flynyddol.

Mae Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 wedi sefydlu 
fframwaith deddfwriaethol newydd i fesur perfformiad llywodraeth leol. Bydd 
y Ddeddf yn gofyn i CBS Pen-y-bont ar Ogwr, ynghyd â holl Awdurdodau 
Lleol Cymru, gynnal a chyhoeddi hunanasesiad o’i ofynion perfformiad 
mewn perthynas ag arfer ei swyddogaethau, defnydd effeithiol ac effeithlon o 
adnoddau a threfniadau llywodraethu. Bydd adroddiad Pen-y-bont ar Ogwr, 
sy’n adlewyrchu 2021-22, yn cael ei gyhoeddi yn nes ymlaen eleni yn dilyn 
ymgynghori ac ymgysylltu â chymunedau a staff, a chraffu.

Sut rydym yn gwneud yr 
hyn rydym yn ei wneud

https://www.bridgend.gov.uk/cy/fy-nghyngor/perfformiad-cynlluniau-ac-adroddiadau/cynllun-corfforaethol/
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