PWYLLGOR CRAFFU GOFAL CYMDEITHASOL AC IECHYD
Dydd Mercher, 7 Gorffennaf 2021
YN BRESENNOL: Y Cynghorydd G. Thomas (Cadeirydd)
Y Cynghorwyr:
S.M. Allen, K.V. Broom, I.W. Davies, K.Davies, R.E. Evans, W.T. Evans, M.J.A. Lewis,
K. Lloyd, K. Madge, D. Nicholas (yn lle D.T. Williams) a B. Thomas (yn lle A.L. Fox)
Hefyd yn bresennol:
Y Cynghorwyr L.M. Stephens, Dirprwy Arweinydd y Cyngor
J. Tremlett, Aelod y Bwrdd Gweithredol dros Gofal Cymdeithasol ac Iechyd
Yr oedd y swyddogion canlynol yn gwasanaethu yn y cyfarfod:
J. Morgan, Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymunedau
A. Bracey, Pennaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion
J. Morgan, Pennaeth Cartrefi a Chymunedau Mwy Diogel
A. Williams, Pennaeth Y Gwasanaethau Integredig
M. Evans Thomas, Prif Swyddog Gwasanaethau Democrataidd
G. Ayers, Rheolwr Polisi Corfforaethol a Phartneriaeth
S. Sauro, Rhelowr Perfformiad, Dadansoddi a Systemau
L. Davies, Cyfieithydd Ar Y Pryd
K. Thomas, Swyddog Gwasanaethau Democrataidd
E. Bryer, Swyddog Gwasanaethau Democrataidd
Rhith-Gyfarfod - 10.00 yb - 11.40 yb
1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB
Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorwyr A.L. Fox, B.A.L.
Roberts a D.T. Williams.

2.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL GAN GYNNWYS UNRHYW
CHWIPIAU PLEIDIAU A RODDIR MEWN YMATED I UNRHYW EITEM AR YR
AGENDA.

Y Cynghorydd
Kevin Madge

Rhif(au) y Cofnod
4. Adroddiad Blynyddol
Cyngor Sir Caerfyrddin ar
gyfer 2020/2021.

Y Math o Fuddiant
Ei ferch yn gweithio yn y
gwasanaethau gofal
cymdeithasol.

Ni chafwyd dim datganiadau ynghylch chwip waharddedig.
3.

CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD (NID OEDD DIM WEDI DOD I LAW)
Dywedodd y Cadeirydd nad oedd dim cwestiynau wedi dod i law gan y cyhoedd.

[NODER: Dywedodd y Cadeirydd wrth y Pwyllgor ei bod, yn unol â Rheol
Gweithdrefn y Cyngor 2(3), yn mynd i amrywio trefn y busnes ar yr agenda er
mwyn gallu ystyried eitem 5 ar yr agenda nesaf, sef Adroddiad Blynyddol
Cyfarwyddwr Statudol y Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch Perfformiad
Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol yn Sir Gaerfyrddin yn 2020/21.]
4.

ADRODDIAD BLYNYDDOL CYNGOR SIR CAERFYRDDIN 2020/21
Dywedwyd wrth y Pwyllgor, yn unol â gofynion Mesur Llywodraeth Leol (Cymru)
2009, ei bod yn ofynnol i'r Awdurdod gyhoeddi Adroddiad Blynyddol ar berfformiad
erbyn diwedd mis Hydref bob blwyddyn, a'i bod yn ofynnol i'r Awdurdod gyhoeddi
Adroddiad Blynyddol ynghylch ei Amcanion Llesiant o dan Ddeddf Llesiant
Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.
Roedd fersiwn drafft o Adroddiad Blynyddol y Cyngor yn cynnwys yr Amcanion
Llesiant a oedd yn berthnasol i'r Pwyllgor Craffu - Gofal Cymdeithasol ac Iechyd.
Daeth yr adroddiad i'r casgliad bod 2020/21 yn flwyddyn wahanol iawn oherwydd
effaith pandemig COVID-19. Roedd y mwyafrif helaeth o wasanaethau'r Cyngor
wedi gorfod addasu a newid, ac roedd llawer ohonynt ar gau am gyfnodau hir o'r
flwyddyn. Nododd y Pwyllgor, am y rheswm hwn, na fu'n bosibl i Adroddiad
Blynyddol 2020-21 weithredu fel adroddiad cynnydd ar berfformiad blaenorol na
chymharydd ag awdurdodau lleol eraill.
Roedd yr adroddiad yn rhoi sylw i'r camau y bu'n rhaid i'r Cyngor eu cymryd i
gefnogi ei drigolion, ei gymunedau a'i fusnesau drwy'r pandemig. Gyda llawer o
staff wedi'u hadleoli i gynorthwyo gyda'r ymateb i'r pandemig a llawer yn gweithio i
helpu'r broses adfer, bu'n rhaid i flaenoriaethau'r Cyngor newid yn sylweddol i
wynebu'r heriau a gyflwynwyd gan y pandemig.
Dywedodd y Dirprwy Arweinydd fod yr adroddiad yn cynnwys yr ymdrech a wnaed
i gefnogi trigolion a busnesau. Dywedwyd bod y pandemig wedi rhoi cyfle i'r
awdurdod weithio'n agosach gyda phartneriaid a bod trigolion a busnesau wedi
dod at ei gilydd i roi cymorth i'w gilydd yn y gymuned.
Codwyd y cwestiynau/sylwadau canlynol wrth drafod yr adroddiad:



Mynegwyd pryder ynghylch digartrefedd yn y sir.
Dywedodd Pennaeth Cartrefi a Chymunedau Mwy Diogel fod y galw am dai
wedi cynyddu dros y 12-16 mis diwethaf. Dywedwyd bod Llywodraeth
Cymru wedi newid y ddeddfwriaeth oherwydd Covid a olygai fod yn rhaid i'r
awdurdod gaffael llety gwely a brecwast yn gyflym. Nodwyd y byddai'r
broblem yn parhau a bod cynlluniau'n cael eu datblygu i ddelio â hyn mewn
ffordd barhaus.
Diolchwyd i'r holl wirfoddolwyr ac unigolion a oedd wedi helpu yn y
gymuned. Roedd y pandemig wedi amlygu pa mor bwysig ydyw bod
cymunedau'n cefnogi ei gilydd.

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL dderbyn yr adroddiad.

5.

ADRODDIAD BLYNYDDOL CYFARWYDDWR STATUDOL Y
GWASANAETHAU CYMDEITHASOL YNGHYLCH PERFFORMIAD Y
GWASANAETHAU GOFAL CYMDEITHASOL YN SIR GAERFYRDDIN 2020/21
Bu'r Pwyllgor yn ystyried fersiwn drafft o Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr
Statudol y Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch perfformiad Gwasanaethau
Gofal Cymdeithasol yn Sir Gaerfyrddin yn 2020/21. Dywedwyd wrth yr aelodau
bod rheidrwydd statudol ar Gyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol i roi
adroddiad blynyddol ar y ddarpariaeth a'r perfformiad, yn ogystal â'r cynlluniau i
wella holl ystod y Gwasanaethau Cymdeithasol.
Roedd yr adroddiad yn manylu ar y cynnydd oedd wedi'i wneud o ran y meysydd
yr oedd adroddiad y llynedd wedi amlygu bod angen eu gwella, gan dynnu sylw at
y meysydd oedd i'w datblygu yn ystod y flwyddyn gyfredol. Roedd yn archwilio
pob maes gwasanaeth o fewn Gofal Cymdeithasol gan ddangos sut y bydd yn
mynd i'r afael â strategaethau, gweithredoedd, targedau a risgiau'r gwasanaeth a
sut y bydd y gwasanaethau'n cael eu darparu eleni ar sail y gyllideb a
gymeradwywyd. Roedd yr adroddiad hefyd yn nodi'r heriau yn sgil COVID-19 ac
yn tynnu sylw at y meysydd i'w datblygu yn y flwyddyn gyfredol.
Amlinellodd yr adroddiad berfformiad y gwasanaeth yn 2020/21, ynghyd ag
asesiad ynghylch y dyfodol a'r blaenoriaethau strategol ar gyfer 2021/22. Roedd
yn cyd-fynd â'r Cynlluniau Busnes ar gyfer Gwasanaethau Cymunedol, ac Addysg
a Gwasanaethau Plant.
Ar ôl i'r adroddiad gael ei gyhoeddi, bydd Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) a
Llywodraeth Cymru yn cwblhau eu dadansoddiad a'u hadolygiad o'r adroddiad.
Cynhelir cyfarfod ffurfiol ag AGC ym mis Hydref er mwyn trafod eu dadansoddiad
a'u cynllun arfaethedig. Yn dilyn hyn, anfonir Llythyr Blynyddol i'r Cyngor ar
ddiwedd mis Tachwedd/dechrau mis Rhagfyr a fydd yn cadarnhau eu
dadansoddiad a'u cynllun arolygu. Bydd cysylltiad agos rhwng y broses a Rhaglen
Cymru ar gyfer Gwella ynghyd â'r Llythyr Blynyddol oddi wrth Swyddfa Archwilio
Cymru.
Dywedodd Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymunedol fod yr adroddiad wedi bod
yn heriol i'w ysgrifennu a thynnodd sylw'r pwyllgor at yr hysbysiad statudol
dyddiedig 1 Mehefin 2020 a oedd yn nodi nad oedd wedi gallu rhoi sicrwydd i'r
Cyngor y gellid darparu gwasanaethau gofal cymdeithasol sy'n gweithio'n iawn.
Roedd y diffyg cyfarpar diogelu personol, ynghyd ag effaith y feirws ar breswylwyr
mewn cartrefi gofal, staff gofal a theuluoedd, yn bryderon mawr ac nid oedd diffyg
canllawiau amserol gan Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi helpu o ran hyn. Nodwyd
bod y system cartrefi gofal wedi bod oriau i ffwrdd o chwalu, gyda phedwar cartref
gofal preifat yn methu â gweithredu heb ymyrraeth gan yr awdurdod.
Rhoddwyd clod i weithlu'r sector gofal am gynnal ymweliadau statudol a
chyflawni'n gyson yn ystod cyfnod heriol. Crynhowyd ei bod wedi bod yn flwyddyn
anodd ond y cafwyd ymateb eithriadol a chanlyniadau da o ystyried y sefyllfa.
Mynegwyd nifer o gwestiynau ac ymatebodd Cyfarwyddwr y Gwasanaethau
Cymunedol iddynt. Dyma'r prif faterion:

Gofynnwyd beth oedd y sefyllfa bresennol o ran cartrefi gofal.









Dywedodd Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymunedol nad oedd unrhyw
broblemau o ran cyflenwi cyfarpar diogelu personol a bod mwy na 90% o
breswylwyr cartrefi gofal wedi'u brechu ddwywaith a bod tystiolaeth yn
dangos bod y gweithlu a'r preswylwyr yn cael eu diogelu gan y brechiad.
Nodwyd bod y gyfradd defnydd yn llawer is na'r disgwyl a bod y cymorth
ariannol a gafwyd gan Lywodraeth Cymru wedi llenwi'r bylchau, fodd
bynnag, byddai'r cyllid yn debygol o ddod i ben yn raddol ym mis Medi.
Roedd recriwtio yn her gyson, ond nid oedd Sir Gaerfyrddin wedi cael
problemau i'r un graddau ag awdurdodau cyfagos. Roedd Cyfarwyddwr y
Gwasanaethau Cymunedol yn gobeithio (er canllawiau Iechyd Cyhoeddus
Cymru) y byddai ymweliadau â chartrefi gofal yn dychwelyd i'r arfer cyn bo
hir. Fodd bynnag, nodwyd bod angen bod yn ofalus o hyd a'i fod yn fater o
gydbwysedd rhwng yr hawl i weld teulu/cyswllt cymdeithasol a diogelu'r
cartref gofal ehangach.
Gofynnwyd sut yr oedd diffyg cyfarpar diogelu personol ar ddechrau'r
pandemig wedi amharu ar waith y staff yn gyffredinol.
Dywedodd Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymunedol y bu problem o ran y
gadwyn gyflenwi fyd-eang. Bu cyfnod lle'r oedd masgiau'n costio £7/8 yn
lle ceiniogau. Dywedwyd bod materion polisi ac oedi o ran canllawiau gan
Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi golygu na ellid darparu cyfarpar ar adegau.
Rhoddwyd sicrwydd bod y gwaith o gynllunio ar gyfer amrywiolion yn y
dyfodol wedi datblygu'n dda.
Dywedwyd y dylid cael mwy o ganolfannau brechu lleol oherwydd bod
trigolion mewn rhannau o'r sir yn gorfod teithio cryn bellter i faes y sioe.
Dywedodd Pennaeth y Gwasanaethau Integredig fod gan y Bwrdd Iechyd
uned frechu deithiol sy'n cael ei defnyddio ar hyn o bryd i dargedu
ardaloedd lle mae'r nifer sy'n derbyn y brechiad yn isel. Nodwyd, gan fod y
cyfleuster eisoes ar gael, y gallai fod cyfle i gyflwyno'r defnydd o'r uned hon
mewn rhannau mwy anghysbell o'r sir.
Gofynnwyd pa wersi a ddysgwyd o'r 18 mis diwethaf ac a oedd adolygiad
yn cael ei gynnal yn genedlaethol neu gan Lywodraeth Cymru ynghylch
effaith y pandemig ar gartrefi gofal.
Dywedodd Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymunedol nad oedd yn sicr pa
adolygiadau oedd yn cael eu cynnal gan Lywodraeth Cymru ond y byddai
adolygiad cenedlaethol yn cael ei groesawu. Rhoddwyd sicrwydd bod yr
awdurdod wedi cynnal ei astudiaeth fanwl ei hun.
Mynegwyd pryder ynghylch yr hyn a oedd yn ymddangos yn ddull
gweithredu cyffredinol o ran peidio â dadebru (DNR) ar gyfer preswylwyr
mewn cartrefi gofal ar ddechrau'r pandemig.
Dywedodd Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymunedol nad oedd y broses
DNR bob amser yn cael ei dilyn, yn ei farn ef, ac y dylid bod wedi
ymgysylltu mwy â chleifion a theuluoedd i'w galluogi i wneud
penderfyniadau gwybodus. Yn ystod y cyfnod hwn, cafodd y mater ei
ddatrys drwy gydweithio â'r Bwrdd Iechyd a'r uwch-dîm.

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL:
 dderbyn Adroddiad Blynyddol Drafft Cyfarwyddwr Statudol y
Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch perfformiad Gwasanaethau
Gofal Cymdeithasol yn Sir Gaerfyrddin yn 2020/21,
 bod yr awdurdod yn ysgrifennu at Lywodraeth Cymru yn gofyn am
adolygiad o'r problemau a gafwyd mewn cartrefi gofal yn ystod y
pandemig.

6.

ADRODDIAD BLYNYDDOL 2020/21 PWYLLGOR CRAFFU GOFAL
CYMDEITHASOL AC IECHYD
Cafodd y Pwyllgor adroddiad blynyddol ynghylch ei waith yn ystod blwyddyn y
cyngor 2020/21 . Roedd yr adroddiad wedi'i baratoi'n unol ag Erthygl 6.2 o
Gyfansoddiad y Cyngor sy'n ei gwneud yn ofynnol i Bwyllgorau Caffael baratoi
adroddiad blynyddol sy'n egluro gweithgareddau'r Pwyllgor dros y flwyddyn
flaenorol.
Roedd yr adroddiad yn bwrw golwg gyffredinol ar raglen waith y Pwyllgor a'r
materion allweddol a ystyriwyd yn ystod y flwyddyn. Yn ogystal, roedd yr
adroddiad yn rhoi gwybodaeth am sesiynau datblygu ac am ymweliadau safle a
oedd wedi'u trefnu ar gyfer y Pwyllgor, yn ogystal â data am bresenoldeb.
PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL dderbyn Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor
Craffu - Gofal Cymdeithasol ac Iechyd 2020/21.

7.

EGLURHAD AM BEIDIO Â CHYFLWYNO ADRODDIAD CRAFFU
Cafodd y Pwyllgor eglurhad am beidio â chyflwyno'r adroddiadau craffu canlynol:




Diweddariad ynghylch COVID-19
Adroddiad Blynyddol - Diogelu
Adroddiad Monitro Cyllideb Diwedd y Flwyddyn

PENDERFYNWYD nodi'r eglurhad am beidio â chyflwyno'r adroddiad.
8.

EITEMAU AR GYFER Y DYFODOL
PENDERFYNWYD nodi'r rhestr o eitemau ar gyfer y dyfodol a oedd i'w
hystyried yn y cyfarfod nesaf ar 5 Hydref 2021.

9.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD
AR 21AIN MAI, 2021
PENDERFYNWYD llofnodi cofnodion cyfarfod y Pwyllgor a oedd wedi'i
gynnal ar 21 Mai 2021 gan eu bod yn gywir.

________________________
CADEIRYDD

__________________
DYDDIAD

