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PWYLLGOR CRAFFU BYW’N IACH A GOFAL CYMDEITHASOL 
 
 
Cofnodion cyfarfod anghysbell a gynhaliwyd ar 6 Rhagfyr, 2022. 
 
Mae-r Agenda ar gael yma. 
 
Mae recordiad y cyfarfod ar gael yma.   
 
 
Yn Bresennol: Y Cynghorydd J.E. Charles (Cadeirydd); Cynghorydd N.C. Thomas 
(Is-Gadeirydd); Cynghorwyr G.M. Ball, C.A. Cave, A.M. Collins, C.M. Cowpe, 
R. Fisher, S. Lloyd-Selby, J. Lynch-Wilson, J.M. Norman, H.M. Payne a C. 
Stallard. 
 
Hefyd yn bresennol: Cynghorwyr H.C. Hamilton, W.A. Hennessy a E. Williams 
(Aelod Cabinet dros Gofal Cymdeithasol ac Iechyd).  
 
 
521 CYHOEDDIAD - 
 
Cyn cychwyn busnes y Pwyllgor, darllenodd y Cadeirydd y datganiad a ganlyn: "A 
gaf i atgoffa pawb sy'n bresennol y bydd y cyfarfod yn cael ei ffrydio'n fyw yn 
ogystal â'i recordio trwy'r rhyngrwyd ac mae'r recordiad hwn wedi'i archifo i'w weld 
yn y dyfodol." 
 
Fe wnaeth y Swyddog hefyd atgoffa Aelodau Craffu o weithdrefnau’r Cyngor yn 
ymwneud â Galw i Mewn a Chais am Ystyried yn unol â pharagraffau 7.24 a 
7.16.3 o Gyfansoddiad y Cyngor. 
 
 
522 COFNODION – 
 
ARGYMHELLWYD – CYMERADWYO cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 
8 Tachwedd, 2022 fel cofnod cywir. 
 
 
523 DATGANIADAU BUDDIANT –  
 
Datganodd y Cynghorydd N.C. Thomas fuddiant yn Eitem Agenda Rhif 4 – 
Ymgynghori ar Gynigion ar gyfer Deddfwriaeth Sylfaenol mewn perthynas â Gofal 
Cymdeithasol Plant, Gofal Iechyd Parhaus, Adroddiad Gorfodol a Rheoleiddio ac 
arolygu (Cyfeirnod) ac Eitem Agenda Rhif 7 – Adolygiad Lleoliadau Blynyddol y 
Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc, gan ei fod yn aelod o fwrdd Llywodraethwyr 
Ysgol Headlands, Penarth, darpariaeth Gweithredu dros Blant gyda lleoliadau 
preswyl. Gadawodd y Cynghorydd Thomas y cyfarfod pan ystyriwyd yr eitemau 
hyn. 
 
Datganodd H.M. Payne fuddiant yn Eitem Agenda Rhif 7 – Adolygiad Lleoliadau 
Blynyddol y Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc.  Soniwyd am Llamau fel darpar 

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/our_council/Council-Structure/minutes,_agendas_and_reports/agendas/Scrutiny-HLSC/2022/22-12-06.aspx
https://youtu.be/UjJakT37bCY
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ddarparwr llety ar gyfer 2023 yn Atodiad 1 tudalen 10, roedd y Cynghorydd Payne 
yn rheolwr prosiectau ar gyfer Llamau ym Mro Morgannwg.  Gadawodd y 
Cynghorydd Payne y cyfarfod pan ystyriwyd yr eitem hon. 
 
Datganodd y Cynghorydd S. Lloyd-Selby fuddiant yn Eitem Agenda Rhif 8 - 
Adroddiad Monitro Cynllun Cyflawni Blynyddol: Perfformiad Chwarter 2 gan fod 
sawl aelod o'i theulu’n derbyn cymorth Teleofal ac un aelod o'i theulu’n derbyn 
pecyn gofal.   Dywedodd y Cynghorydd Lloyd-Selby ei bod wedi cael goddefeb 
gan y Pwyllgor Safonau i siarad ar faterion Pecynnau Gofal a Teleofal yn unig 
mewn cyfarfodydd Bro Morgannwg.  
 
Ni thrafodwyd Teleofal na Phecynnau Gofal yn ystod yr eitem felly arhosodd y 
Cynghorydd yn y cyfarfod a chymerodd ran yn y bleidlais i nodi'r eitem.  
 
 
524 YMGYNGHORIAD AR GYNIGION AR GYFER DEDDFWRIAETH 
SYLFAENOL MEWN PERTHYNAS Â GOFAL CYMDEITHASOL PLANT, GOFAL 
IECHYD PARHAUS, ADRODD GORFODOL A RHEOLEIDDIO AC AROLYGU 
(CYF) – 
 
Cyflwynwyd y cyfeiriad o gyfarfod y Cabinet ar 3 Tachwedd 2022 fel y nodwyd yn 
yr agenda. 
 
Diben adroddiad y Cabinet oedd cymeradwyo'r ymateb ymgynghori ar gyfer 
cynigion Llywodraeth Cymru ar gyfer newidiadau i ddeddfwriaeth sylfaenol mewn 
perthynas â gofal cymdeithasol plant, gofal iechyd parhaus, adrodd gorfodol a 
rheoleiddio ac archwilio.  
 
O fewn y cyfeiriad, gwnaeth Aelodau'r Cabinet sylwadau ar lefel y manylder a 
ddarparwyd yn ymateb y Cyngor, a oedd yn gynhwysfawr ac a ddatryswyd bod yr 
ymateb i'r ymgynghoriad yn cael ei gyfeirio at y Pwyllgor er mwyn sicrhau bod 
aelodau'r Pwyllgor hefyd yn cael y cyfle i ystyried y dogfennau ymgynghori a'r 
ymateb dilynol. 
 
Heb unrhyw sylwadau na chwestiynau, gwnaeth y Pwyllgor wedyn 
 
ARGYMHELLWYD – 
 
(1) NODI’r ymateb i’r ymgynghoriad a gyflwynwyd i Lywodraeth Cymru, fel 
sydd ynghlwm yn Atodiad 1 i adroddiad y Cabinet. 
 
(2) NODI adroddiad eglurhaol y Cabinet a’r cyfeiriad dilynol at y Pwyllgor. 
 
Rheswm dros yr argymhellion 
 
Gan ystyried cynnwys y cyfeirio a’r adroddiad Cabinet atodedig i ystyried y 
dogfennau ymgynghori a’r ymaateb. 
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525 CYNLLUN CYFLENWI BLYNYDDOL CYNGOR BRO MORGANNWG 
2023-24 (CYF) – 
 
Cyflwynwyd y cyfeiriad o gyfarfod y Cabinet ar 17 Tachwedd 2022 fel y nodwyd yn 
yr agenda gan Gyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol. 
 
Nododd yr adroddiad i’r cabinet sut y datblygwyd y Cynllun Cyflawni Blynyddol 
drafft, yr ymgynghoriad arfaethedig (yr oedd y Pwyllgor Craffu yn ymgynghorai 
pwysig ynddo) a'r amserlen ar gyfer y Cynllun.  
 
Amlygodd y Cyfarwyddwr fod y Cynllun Cyflawni Blynyddol ar gyfer 2023-24 yn 
cyd-fynd â phedwar Amcan Lles y Cyngor ac yn nodi’r gweithgareddau a fyddai'n 
cael eu cynnal yn 2023-24 i gyflawni'r amcanion hynny. Roedd y Cynllun hefyd yn 
manylu ar dair her hanfodol (sy'n gysylltiedig â'r pedwar Amcan Lles) a fyddai'n 
ganolbwynt allweddol i'r sefydliad yn 2023-24, sef costau byw, Prosiect Sero a 
gwydnwch sefydliadol.  
 
Heb unrhyw sylwadau na chwestiynau, gwnaeth y Pwyllgor wedyn 
 
ARGYMHELLWYD – 
 
(1) BOD y Cynllunn Cyflawni Blynyddol drafft, sydd ynghlwm yn Atodiad A i 
adroddiad y Cabinet, yn cael ei nodi. 
 
(2) Y DYLID nodi’r dull ymgynghori a'r amserlen yn ogystal â'r dull a gymerwyd 
hyd yma i ddrafftio'r Cynllun Cyflawni Blynyddol a'r berthynas â Chynlluniau 
Gwasanaeth Blynyddol, fel y nodir yn yr adroddiad 
 
Rheswm dros yr argymhellion 
 
(1&2) Gan ystyried cynnwys y cyfeiriad a’r adroddiad Cabinet atodedig i ystyried y 
Cynllun Cyflawni Blynyddol drafft 2023-24. 
 
 
526 ADRODDIAD CANOL TYMOR DIOGELU CORFFORAETHOL (CYF) – 
 
Cyflwynwyd y cyfeiriad o gyfarfod y Cabinet ar 17 Tachwedd 2022 fel y nodwyd yn 
yr agenda gan Gyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol. 
 
Dywedodd y Cyfarwyddwr fod adroddiad y Cabinet yn rhoi crynodeb ar y 
gweithgaredd a gynhaliwyd mewn perthynas â threfniadau corfforaethol ar gyfer 
Diogelu ac i roi sicrwydd ynghylch gweithgarwch diogelu sy'n digwydd ar draws y 
Cyngor. Roedd cyfrifoldeb corfforaethol i sicrhau bod trefniadau effeithiol ar waith 
ar gyfer diogelu plant ac oedolion sy’n wynebu risg.  Rhoddodd yr adroddiad 
ddiweddariad canol blwyddyn ar effeithiolrwydd y trefniadau hynny a'r 
datblygiadau hyd yma ers i’r Pwyllgor dderbyn yr adroddiad blynyddol. 
 
Yn dilyn cyflwyniad y Cyfarwyddwr o'r adroddiad, cyfeiriodd y Cynghorydd Lloyd-
Selby at baragraff 5.1 o'r adroddiad eglurhaol ar yr ymwybyddiaeth gynyddol o 
ddiogelu a'r cyfrifoldeb i ymateb i bryderon unigolion na fydd o bosib yn gymwys i 
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wasanaethau'r Cyngor. Gofynnodd y Cynghorydd am gyflwyno adroddiad pellach 
i'r Pwyllgor ar y pwysau sylweddol dilynol o fewn timau gwasanaethau 
cymdeithasol, ac o ganlyniad mae angen i'r Cyngor adolygu prosesau er mwyn 
sicrhau eglurder i bobl sy'n codi pryderon ac sydd o fewn y Cyngor yn ymateb i 
ddweud ymholiadau/hysbysiadau am unigolion a ystyriwyd 'mewn perygl', ond nad 
oeddent yn hysbys nac yn gymwys ar gyfer gwasanaethau statudol y Cyngor. 
 
Mewn ymateb, dywedodd y Cyfarwyddwr y byddai rhagor o fanylion fel y 
gofynnwyd yn cael ei gynnwys o fewn fersiwn flynyddol nesaf yr adroddiad i'w 
gyfeirio at y Pwyllgor. 
 
Heb unrhyw sylwadau na chwestiynau pellach, gwnaeth y Pwyllgor wedyn 
 
ARGYMHELLWYD – NODI cyfeirnod y Cabinet a’r adroddiad Cabinet atodedig. 
 
Rheswm dros yr argymhelliad 
 
Gan ystyried cynnwys cyfeiriad y Cabinet a'r adroddiad canol blwyddyn Diogelu 
Corfforaethol ar y gwaith a wnaed i wella trefniadau corfforaethol ar gyfer diogelu 
ac amddiffyn plant ac oedolion. 
 
 
527 ADOLYGIAD BLYNYDDOL O LEOLIADAU GWASANAETHAU PLANT A 
PHOBL IFANC (CGC) – 
 
Cyflwynwyd yr adroddiad gan Bennaeth y Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc ac 
amlinellodd yr adroddiad y camau a gymerwyd o fewn y Gwasanaethau Plant a 
Phobl Ifanc o ran darparu lleoliadau ar gyfer Plant sy'n Derbyn Gofal (PDG) a'r 
camau blaenoriaeth ar gyfer 2022/23.  
 
O 2 Rhagfyr, 2022, roedd 319 o blant dan ofal yr Awdurdod Lleol (ddim yn 
cynnwys pobl ifanc sy'n gadael gofal) a oedd yn gynnydd o 25% ers dechrau'r 
pandemig cenedlaethol ym Mawrth 2020.  
 
Roedd 48% o PDG yn byw gartref gyda theulu, o dan orchymyn Llys, felly roedd y 
Cyngor yn rhannu cyfrifoldeb rhiant. 
 
Lle na ellid cefnogi plant a phobl ifanc i aros o fewn eu teuluoedd agos ac roedd 
angen iddynt dderbyn gofal, ceisiodd y Cyngor ddarparu ystod o leoliadau addas. 
 
Byddai trefniadau maethu gan berthynas ffurfiol yn cael eu harchwilio fel y 
trefniant amgen a ffefrir lle'r oedd yn angenrheidiol i'r Awdurdod Lleol rannu 
cyfrifoldeb rhieni neu ymyrryd wrth reoli risg a diogelu plant. Pan na ellid diwallu 
anghenion plentyn yn ddigonol trwy drefniadau sy'n berthnasau, byddai'r mwyafrif 
o'u hanghenion yn cwrdd orau mewn teulu dirprwyol, yn ddelfrydol gyda gofalwyr 
maeth mewnol ac, os na, gyda gofalwyr Asiantaeth Maethu Annibynnol lle bynnag 
y bo modd byw o fewn Bro Morgannwg. 
 
Dim ond pan fo cymhlethdod anghenion plentyn neu berson ifanc yn golygu nad 
oedd modd iddynt fyw o fewn lleoliad teuluol neu lle'r oedd person ifanc yn 
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ddarostyngedig i Orchymyn Llys am Remandio Diogel. Roedd y Cyngor wrthi'n 
datblygu dwy ddarpariaeth breswyl newydd gyda'r trydydd sector; annedd 4 gwely 
mewn partneriaeth ag 'Action for Children' i blant 8–13 oed ac annedd 2-gwely 
mewn partneriaeth â 'Llamau' i bobl ifanc rhwng 14 a 18 oed. Byddai'r ddwy 
ddarpariaeth wedi'u lleoli ym Mro Morgannwg ac yn darparu 6 gwely ychwanegol 
erbyn mis Gorffennaf 2023 er mwyn cael eu defnyddio gan yr Awdurdod.  
 
Ychwanegodd Pennaeth y Gwasanaeth nad oedd plant ar leoliad cadw o fewn Bro 
Morgannwg ar hyn o bryd. 
 
O'i gymharu â nifer y lleoliadau sy'n berthnasau a oedd wedi cynyddu, roedd nifer 
yr ymholiadau am ofalwyr maeth a mabwysiadwyr wedi gostwng yn ystod y 
pandemig cenedlaethol a'r argyfwng costau byw. Mewn ymateb, roedd y Cyngor 
yn addasu ei ddulliau o hysbysebu i chwalu mythau ynghylch gofal maeth a 
chynyddu gwybodaeth a rennir ar gymorth ariannol sydd ar gael. 
 
I gloi, fe wnaeth Pennaeth y Gwasanaeth hysbysu'r Pwyllgor ar nifer o fentrau a 
oedd wedi'u gweithredu/eu cynnal yn ystod 2021/22 i fynd i'r afael â'r 
materion/amcanion allweddol fel y manylir ar dudalennau 8-12 o'r adolygiad a 
atodir fel a ganlyn: 
 
- Archwiliad blynyddol o leoliadau allanol, 
- Ailfrandio'r strategaeth recriwtio gofalwyr maeth mewnol, 
- Datblygu darpariaeth breswyl leol, 
- Sefydlu cyllideb ar y cyd rhwng Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc a Dysgu 

a Sgiliau, a 
- Chyfarfod bwrdd prosiect lleihau PDG. 

 
Yn dilyn cyflwyniad y Swyddog o’r adroddiad a chwestiynau dilynol gan y Pwyllgor, 
ychwanegodd y Swyddog y canlynol: 

- Mewn ymateb i'r cynnydd o 25% mewn PDG, roedd yr Awdurdod wedi gallu 
rhoi tystiolaeth i Lywodraeth Cymru o fuddsoddiad i Wasanaethau Plant 
dros y cyfnod 2–3 blynedd diwethaf. Sefydlwyd 14 o swyddi Swyddog Gofal 
Cymdeithasol ar draws y timau Gwasanaethau Plant a oedd yn hanfodol i 
gynyddu capasiti a gwydnwch ar draws y gwasanaeth a chefnogaeth 
bellach i allu'r Cyngor i 'dyfu ei weithwyr cymdeithasol ei hun'. 

- Roedd y cynnydd mewn swyddi yn gam positif ond roedd heriau'n parhau o 
ran recriwtio i'r sector a salwch mewn rhai timau. Roedd swyddi gwag 
mewn gwaith cymdeithasol wedi lleihau gan draean oherwydd y cyflwynwyd 
3 o Weithwyr Cymdeithasol Rhyngwladol yn ogystal â 2 unigolyn cymwys 
gwaith cymdeithasol yn dychwelyd i ymarfer. 

- Cafodd lefelau salwch eu monitro'n ofalus iawn ar draws y gwasanaeth yn 
unol â pholisi adrodd salwch a monitro ffigurau salwch yn rheolaidd gan 
Bennaeth y Gwasanaeth ac Adnoddau Dynol. 

- Manteisiodd Cyngor Bro Morgannwg ar Swyddog Marchnata a Recriwtio yn 
ei Dîm Maethu.  Roedd y rôl hon yn caniatáu i'r Cyngor chwilio am 
gyfleoedd creadigol yn barhaus i hysbysebu a recriwtio drwy'r cyfryngau 
cymdeithasol, busnesau lleol, a chymunedau lleol a/neu ddigwyddiadau yn 
ogystal â diarddel mythau o amgylch y broses faethu. Nod unrhyw waith 



No. 

6 
TRIM/Scrutiny/Healthy Living and Social Care/2022/December 06 
Minutes - Welsh 

hysbysebu oedd creu ymholiadau o safon a allai arwain at gymeradwyaeth 
a paru llwyddiannus. 

- Cydnabuwyd y byddai'n ddefnyddiol i'r Pwyllgor weld rhagor o wybodaeth 
am unrhyw wahaniaeth a chyd-destun rhwng awdurdodau lleol ardal de 
Cymru o'i gymharu â Bro Morgannwg o ran cynnydd yn niferoedd PDG ac y 
byddai mwy o wybodaeth yn cael ei gynnwys yn fersiwn flynyddol nesaf yr 
adroddiad yn dilyn trafodaethau gyda'r ALlau yn y gydweithfa fabwysiadu. 

- Yr amserlenni cwblhau gwreiddiol ar gyfer y ddarpariaeth breswyl leol oedd 
Ebrill 2023 ar gyfer y ddarpariaeth 2 wely a Mehefin 2023 ar gyfer y 
ddarpariaeth 4 gwely. Fodd bynnag, roedd angen i'r Cyngor hefyd ystyried 
yr amserlen rhwng cwblhau'r adeilad a dechrau defnyddio’r ddarpariaeth yn 
ogystal â recriwtio staff digonol i weithredu'r ddarpariaeth. 

 
Heb unrhyw sylwadau na chwestiynau pellach, gwnaeth y Pwyllgor wedyn   
 
ARGYMHELLWYD – 
 
(1) NODI’r adroddiad eglurhaol ac Adolygiad Lleoliad Blynyddol 
Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc Cyngor Bro Morgannwg (Atodiad 1). 
 
(2) BOD y Pwyllgor yn derbyn adroddiad Adolygu Lleoliad Blynyddol pellach 
ym mis Hydref 2023. 
 
(3) Cyfeirio’r adroddiad i’r Pwylggor Craffu Dysgu a Diwylliant. 
 
Rhesymau dros yr argymhellion 
 
(1&2) Ystyried cynnwys yr adroddiad eglurhaol a’r Adolygiad Lleoli Blynyddol i 
oruchwylio’r swyddogaeth statudol allweddol. 
 
(3) Sicrhau bod Aelodau’r Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant yn cael cyfle i 
ystyried y materion yn yr adroddiad sy’n ymwneud ȃ’u meysydd portffolio. 
 
 
528 ADRODDIAD MONITRO CYNLLUN CYFLAWNI BLYNYDDOL: 
PERFFORMIAD CHWARTER 2 (CGC) -  
 
Cyflwynodd yr adroddiad perfformiad gynnydd y Cyngor yn Chwarter 2 (Ch2) (1 
Ebrill i 30 Medi, 2022) tuag at gyflawni ei ymrwymiadau Cynllun Cyflawni 
Blynyddol (20222/23) fel sy'n cyd-fynd â’i Amcanion Lles yn y Cynllun 
Corfforaethol. 
 
Dywedodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol fod pob un o 4 Amcan 
Lles y Cynllun Corfforaethol wedi'u priodoli statws perfformiad Gwyrdd yn C2 i 
adlewyrchu'r cynnydd da a wnaed hyd yma wrth gyflawni ymrwymiadau Cynllun 
Cyflawni Blynyddol y Cyngor ar gyfer 2022/23 a thynnu sylw'r Pwyllgor at y 
cyflawniadau (sleid 3) a meysydd gyfer ffocws a gwella yn y dyfodol (sleid 5) sy'n 
benodol i'r Pwyllgor o fewn Atodiad A i'r adroddiad.  
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Yn dilyn cyflwyniad y Cyfarwyddwr i'r adroddiad a chwestiynau dilynol gan y 
Pwyllgor, ychwanegodd y Cyfarwyddwr gyda chefnogaeth gan y Pennaeth 
Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc a'r Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac 
Iechyd y cyngor canlynol: 
 
PB/A002: Sefydlu grŵp gorchwyl a 
gorffen i nodi a symud ymlaen ffyrdd o 
ymgysylltu'n effeithiol â phobl ifanc ar 
faterion corfforaethol. 
 
Pwy oedd yn gysylltiedig â rhwydwaith 
yr ymarferwyr cyfranogi? 

Gweithred cynllun gwasanaeth oedd 
hwn o dan gylch gwaith y Pwyllgor 
Craffu Dysgu a Diwylliant, ond roedd y 
Cyfarwyddwr ar ddeall bod y weithred 
yn ymwneud â chyfranogiad a 
dealltwriaeth pobl ifanc mewn 
perthynas â materion corfforaethol a 
rhoi cyfle iddynt gyfrannu. 

NS/A036: Gwella cyflwr priffordd leol y 
Cyngor trwy gyflawni rhaglen Gosod 
wyneb newydd ar Briffyrdd, gan 
gynnwys rhaglen o welliannau 
troedffyrdd ar gyfer 2022/2023. 
 
Pam cafodd hyn ei labelu dan gylch 
gwaith y Pwyllgor Craffu Byw'n Iach a 
Gofal Cymdeithasol? 

Y rhesymeg y tu ôl i'r label oedd effaith 
llygredd sŵn ar iechyd y cyhoedd ac 
felly roedd y weithred yn disgyn yn llac 
dan gylch gwaith y Pwyllgor Byw'n 
Iach a Gofal Cymdeithasol yn ogystal 
â Phwyllgorau Craffu eraill. 

PAM/028: Canran o asesiadau plant a 
gynhaliwyd mewn pryd. 
 
Pryderon oherwydd y statws coch a 
diffyg sylwebaeth. 
Roedd cwblhau asesiadau yn sgil felly 
pa lefel o arbenigedd oedd gan y 
Cyngor ymhlith gweddill y gweithlu i 
gwblhau asesiadau?  
 

Roedd y pwynt yn cyfeirio at 
asesiadau sy'n cael eu derbyn gan y 
gwasanaeth cyn i atgyfeiriadau gael eu 
gwneud wedi eu hasesu os oedd 
angen ymyrraeth gan y gwasanaeth.  
Doedd Cyngor Bro Morgannwg ddim 
yn unigryw o ran y ffigur nad oedd lle 
hoffai'r Cyngor iddo fod. Roedd yr 
atgyfeiriadau 16% yn uwch ar hyn o 
bryd nag yr oedden nhw cyn y 
pandemig.  Erbyn hyn roedd gan y 
Cyngor dîm derbyn penodol i ymateb i 
asesiadau fodd bynnag, cafodd y tîm 
ei effeithio'n sylweddol gan broblemau 
recriwtio gweithwyr cymdeithasol.  
Mewn ymateb, roedd y Cyngor yn 
edrych i ddefnyddio staff swyddogion 
cymdeithasol o fewn y tîm derbyn wrth 
symud ymlaen. 
 
Roedd y Cyngor yn gwneud ymdrech 
ar y cyd i addysgu ac archwilio 
ysgrifennu asesiadau gyda staff i osod 
y safonau ar gyfer ysgrifennu 
asesiadau yn ogystal â'r gofynion 
hanfodol.  Roedd ysgrifennu 
asesiadau yn sgil a ddatblygir gyda 
phrofiad a byddai'r Cyngor yn parhau i 
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ddefnyddio set sgiliau’r staff profiadol 
yn ogystal â chofleidio arferion gwaith 
da i ddatblygu'r broses ysgrifennu 
asesiadau a gwreiddio diwylliant rheoli 
amser da.  
Roedd llwyth gwaith yr asesiadau yn 
sefyllfa ddeinamig a adlewyrchir gan 
natur y gwasanaeth.  Byddai 
ymdrechion yn symud mwy tuag at 
'asesiadau sy'n seiliedig ar gryfderau' 
oedd yn golygu asesu a defnyddio 
cryfderau teuluoedd unigol i gefnogi 
plant yn eu gofal ac yn y pen draw, 
tynnu’r cymorth yn ôl.  Yn 
amherthnasol i'r dull, roedd angen 
hyder ac amser ar staff i ganolbwyntio 
ar ysgrifennu asesiadau. 

Detholiad o Ddangosyddion 
Perfformiad dan gylch gwaith y 
Pwyllgor Craffu Byw'n Iach a Gofal 
Cymdeithasol ar dudalen 123 o 
Atodiad C ond ni ddarperir unrhyw 
dargedau. 
 
Pe bai'r dangosydd perfformiad yn 
destun terfynau amser statudol, yna 
roedd disgwyl y byddai targed yn cael 
ei gynnwys; Pam na ddarparwyd 
unrhyw dargedau? 

Nid ystyriwyd ei bod yn briodol gosod 
targed ar gyfer y rhan fwyaf o'r 
dangosyddion perfformiad dan sylw 
fodd bynnag, roedd y Cyngor yn mesur 
gweithgarwch yn unol â'r sylwebaeth a 
ddarparwyd. 
Cydnabuwyd y gellid gwella geirio'r 
disgrifiadau Dangosydd Perfformiad er 
mwyn egluro'r cyd-destun yn well ac y 
byddai hyn yn cael ei ystyried cyn i’r 
adroddiad monitro perfformiad nesaf 
gael ei dderbyn gan y Pwyllgor. 

 
Heb unrhyw sylwadau na chwestiynau pellach, gwnaeth y Pwyllgor wedyn   
 
ARGYMHELLWYD – 
  
(1) NODI’r canlyniadau perfformiad a’r cynnydd tuag at gyflawni ymrwymiadau 
Cynllun Cyflawni Blynyddol 2022/23 fel y maent yn cyd-fynd ag Amcanion Lles 
Cynllun Corfforaethol y Cyngor o fewn cylch gwaith y Pwyllgor.  
 
(2) NODI’R camau adferol sydd i'w cymryd i fynd i'r afael â meysydd o 
danberfformiad ac i fynd i'r afael â'r heriau allweddol a nodwyd yng nghylch gwaith 
y Pwyllgor. 
 
Rhesymau dros yr argymhellion 
 
(1)  Sicrhau bod y Cyngor yn dangos yn glir y cynnydd sy'n cael ei wneud tuag 
at gyflawni ei ymrwymiadau yng Nghynllun Cyflawni Blynyddol 2022/23 gyda'r nod 
o wneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau dinasyddion Bro Morgannwg.   
 
(2) Sicrhau bod y Cyngor yn asesu ei berfformiad yn effeithiol yn unol â'r 
gofyniad i fodloni ei ofynion o ran perfformiad a amlinellir yn Neddf Llywodraeth 
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Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021, gan adlewyrchu gofyniad Deddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 ei fod yn gwneud y mwyaf o'i gyfraniad at 
gyflawni nodau llesiant Cymru. 
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