
   

 
 

                                                                                                                                
Adolygiad  Blynyddol a Gwerthusiad o Berfformiad 2012/2013 
 
Enw’r Awdurdod Lleol : Cyngor Sir Penfro 
 
Mae’r adroddiad hwn yn nodi meysydd allweddol o gynnydd ar gyfer y 
flwyddyn 2012/13 yn Adran Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Sir 
Penfro a meysydd i’w gwella yn y dyfodol 

 
 

Crynodeb 
 
Bu 2012/13 yn flwyddyn o atgyfnerthu i’r gwasanaethau cymdeithasol yng 
Nghyngor Sir Penfro. 
 
Penodwyd cyfarwyddwr statudol newydd ar gyfer y gwasanaethau cymdeithasol 
ym mis Medi 2012.  Mae’r unigolyn hwn hefyd yn cyflawni swyddogaeth 
cyfarwyddwr gwasanaethau i blant ac addysg.  Crëwyd swydd newydd 
cyfarwyddwr gofal i oedolion a dechreuodd y sawl a benodwyd ar ei swydd ym 
mis Mai 2013.  Gadawodd y pennaeth gwasanaethau i blant yn ddiweddar a 
phenodwyd pennaeth newydd.  Penodwyd ar gyfer swydd newydd Pennaeth 
Cydgomisiynu Strategol. 
 
Mae’r cyngor wedi gwneud buddsoddiad sylweddol yng ngweithlu’r 
gwasanaethau cymdeithasol, yn y gwasanaethau i oedolion a phlant, i 
weithredu argymhellion o’i strategaeth recriwtio a chadw staff ar gyfer gwaith 
cymdeithasol. 
 
Gwasanaethau i oedolion 
 
Parhaodd y gwasanaethau i oedolion i gael budd o bwyslais y cyngor ar gefnogi 
pobl yn y gymuned ac mae pethau’n parhau i ddatblygu yn hyn o beth.  Mae’r 
agenda integreiddio rhwng y cyngor a’r bwrdd iechyd yn ganolog o ran helpu 
pobl i aros yn annibynnol a sicrhau y gall pobl gael gafael ar wasanaethau yn y 
gymuned. 
 
Gwasanaethau i blant 
 
Parhaodd y gwasanaethau i blant i gynnal eu perfformiad a gwella’n gyson.  
Cafwyd buddsoddiad sylweddol, a phenodwyd y gweithwyr cymdeithasol 
angenrheidiol i ymwreiddio ansawdd mewn ymarfer. Er y parhawyd i gyflwyno 
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newidiadau sefydliadol yn y gwasanaethau i blant, mae perfformiad wedi gwella 
mewn nifer o feysydd.  Penodwyd pennaeth newydd i’r gwasanaethau i blant. 
 
Penodwyd bwrdd Gweinidogol i fonitro datblygiad yn dilyn y pryderon difrifol 
blaenorol ynglŷn â diogelu plant mewn addysg.  Mae bwrdd adfer, a sefydlwyd 
dan Ddeddf Addysg 1996, wedi disodli’r Bwrdd Gweinidogol a bydd yn parhau i 
fonitro’r modd y caiff y cynllun gweithredu a luniwyd ar ôl yr arolygiad ei roi ar 
waith. 
 
Mae adroddiad y cyfarwyddwr yn rhoi disgrifiad cynhwysfawr o berfformiad y 
cyngor ac mae’n adlewyrchu’r dystiolaeth a ddarparwyd i AGGCC yn glir. 
 
Mae AGGCC wedi nodi’r risgiau posibl canlynol: 
 
• Cynaliadwyedd gwasanaethau wrth ymwreiddio’r strwythurau rheoli newydd. 
• Sefydlu fframwaith cynaliadwy ar gyfer comisiynu hir dymor. 
• Cynaliadwyedd gwasanaethau ar adegau o her ariannol. 
• Parhau i gydweithredu’n effeithiol gydag iechyd wrth i bwysau cyllidebol 

gynyddu. 
 
Ymateb i feysydd datblygu’r llynedd 
 
Parhaodd y cyngor i ddatblygu mewn meysydd y nodwyd bod angen eu gwella.  
Cynhaliwyd adolygiad o’r gallu i gyflawni’r gwaith yn sgil penodi cyfarwyddwr 
newydd gofal i oedolion a chrëwyd swydd newydd pennaeth cydgomisiynu 
strategol o ganlyniad.  Bydd hon yn ganolog i’r broses barhaus o foderneiddio 
gwasanaethau.  Roedd y cyngor yn cydnabod yr angen i ddatblygu swyddi 
arwain ychwanegol o fewn y tîm diogelu ac mae swydd ychwanegol wedi ei 
chreu. 
 
Prynwyd y system teleofal ‘Just Checking’, a bydd yn cael ei phrofi a’i 
gwerthuso fel ymateb i’r angen i ddatblygu’r gwasanaeth teleofal.  Mae’r cyngor 
wedi ymateb yn gadarnhaol i argymhellion Adolygiad Alder i wasanaethau 
anabledd dysgu. 
 
Mae camau wedi cael eu cymryd yn y rhan fwyaf o’r meysydd y nodwyd bod 
angen eu gwella yn y gwasanaethau i blant.  Mae’r cyngor yn hysbysu ei fod 
bellach wedi gweithredu trefniadau newydd ar gyfer cynllunio sefydlogrwydd i 
blant sy'n derbyn gofal.  Mae panel sefydlogrwydd yn cwrdd bob mis i fonitro 
cynlluniau sy’n bod eisoes ac i gadarnhau bod cynlluniau sefydlogrwydd priodol 
wedi’u sefydlu i blant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal ac sy'n nesáu at eu 
trydydd adolygiad. 
 
Arfer da a nodwyd 
 
Mae AGGCC wedi nodi’r meysydd canlynol o arfer da: 
 
• Fel rhan o’r broses o weithredu Mesur Strategaethau Gofalwyr (Cymru) 

2010, mae Cynghorau Sir Penfro, Caerfyrddin a Cheredigion a Bwrdd 
Iechyd Hywel Dda wedi datblygu strategaeth wybodaeth ac ymgynghori.  
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Cymeradwywyd hon gan Lywodraeth Cymru ac mae’n nodi blaenoriaethau 
partneriaeth ar gyfer ymgysylltu â gofalwyr 

• Mae’r cylchlythyr i ofalwyr bellach yn cael ei ddosbarthu mewn adrannau 
ysbytai, wardiau a fferyllfeydd cymunedol.  Arbrofwyd gyda phecynnau 
gofalwyr mewn lleoliadau cymunedol gan gynnwys fferyllfeydd, canolfannau 
hamdden a llyfrgelloedd a bydd y cyngor yn datblygu hyn ymhellach yn 
2013/14.  

• Y defnydd o dimau integredig gydag iechyd yn y rhaglen Dechrau’n Deg, y 
Tîm Integredig Cymorth i Deuluoedd a Chymorth i Deuluoedd. 

• Gweithredu fframwaith sicrhau ansawdd cynhwysfawr yn y gwasanaethau i 
blant. 

 
Ymweliadau ac arolygiadau a gynhaliwyd yn ystod y flwyddyn 
 
Cynhaliodd AGGCC ymweliad safle mewn gwasanaethau i oedolion i wneud 
gwaith dilynol ar ganfyddiadau Adolygiad Alder o wasanaethau anabledd dysgu 
ac i gael dealltwriaeth o waith timau adnoddau cymunedol. 
 
Cynhaliwyd ymweliadau safle gennym mewn gwasanaethau i blant hefyd.  
Roedd y rhain yn cynnwys y tîm derbyn ac asesu, y tîm rhianta corfforaethol, y 
tîm plant mewn angen ac ymweliad â’r ganolfan deuluoedd ym Mhennar.   
 
Fe gwrddom ni ag uwch reolwyr y cyngor mewn cyfarfodydd ymgysylltu 
rheolaidd, a chwblhawyd y rhaglen flynyddol o arolygiadau o leoliadau’r cyngor 
a reoleiddir a gwasanaethau i oedolion a phlant.  Arolygwyd darpariaeth 
annibynnol a reoleiddir yn ardal Sir Benfro hefyd. 
 
Meysydd i AGGCC wneud gwaith dilynol ynddynt y flwyddyn nesaf 
 
Nodir nifer o feysydd penodol y mae angen eu gwella yng nghorff yr adroddiad 
hwn.  Trafodir yr hyn a gyflawnwyd gan y cyngor ynghylch y rhain yn ystod 
cyfarfodydd ymgysylltu rheolaidd yn y flwyddyn i ddod. 
 
Mae AGGCC yn bwriadu cynnal cyfres o ymweliadau safle yn y gwasanaethau i 
oedolion er mwyn ystyried yr hyn a gyflawnwyd ynghylch: 
 
• Asesiadau gofalwyr. 
• Strwythurau integredig a threfniadau gweithio ar y cyd o fewn y timau 

adnoddau cymunedol a’r prosiect gofal yn agosach at y cartref. 
 
Byddwn hefyd yn cynnal ymweliadau safle a chyfarfodydd gyda’r gwasanaethau 
i blant, i fonitro’r hyn a gyflawnwyd gan y cyngor yn y meysydd canlynol: 
 
• Sut mae’r cyngor yn cyflawni ei gyfrifoldebau fel rhiant corfforaethol gan 

gynnwys edrych ar swyddogaeth a diben y tîm rhianta corfforaethol, ac 
eglurdeb ei gyfeiriad. 

• Sut mae’r cyngor yn cefnogi rhai sy’n gadael gofal. 
• Trefniadau craffu a llywodraethu yn y gwasanaethau i blant.  
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Yn 2013/14 bydd AGGCC yn cwblhau adolygiad thematig cenedlaethol o blant 
sy'n derbyn gofal ac adolygiad thematig cenedlaethol o gomisiynu gofal 
cymdeithasol i bobl hŷn. 
 
PERFFORMIAD 
 
Llunio gwasanaethau: 
 
Oedolion 
 
Mae’r strwythur rheoli integredig gydag iechyd wedi cynhyrchu trefniadau 
gweithio effeithiol a roddodd fuddiannau i ddefnyddwyr gwasanaeth, er bod 
systemau TG anghydnaws a threfniadau llywodraethu gwahanol wedi peri 
heriau.  Dywedir bod hyn yn achosi anawsterau mewn ymarfer ac mewn 
cysylltiadau.  Mae’r awdurdod lleol yn ymwybodol o’r anawsterau hyn ond 
mae’n hyderus bod pob aelod o staff yn deall pa wybodaeth y mae angen ei 
chofnodi a chan bwy. 
 
Mae’r cyngor yn credu y gellid cael buddiannau sylweddol i ddefnyddwyr 
gwasanaeth a chyflawni gwell canlyniadau gofal drwy’r dull cydweithredol 
gydag iechyd.  Mae’r prosiect Gofal yn Agosach at y Cartref a ddechreuodd y 
llynedd yn ceisio nodi a rheoli pobl yn y gymuned sydd yn y perygl mwyaf o 
gael eu derbyn i ysbyty heb i hynny fod wedi’i gynllunio.  Mae’r grŵp prosiect yn 
gweithio gyda’r Kings Fund ar ddwy fenter: gofal sy’n canolbwyntio ar y claf a’r 
teulu a gofal cydlynol i bobl â chyflyrau cronig cymhleth.  Bydd y prosiect gofal 
sy’n canolbwyntio ar y teulu yn canolbwyntio ar glefyd rhwystrol cronig yr 
ysgyfaint, ac un o’r blaenoriaethau a nodwyd yw rhyddhau’r cleifion hyn o’r 
ysbyty. 
 
Mae angen adolygu’r trefniadau comisiynu a monitro contractau er mwyn 
cyflawni amcanion strategol.  Mae’r cyngor yn hysbysu bod y cynllun comisiynu 
ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol ac iechyd cymunedol wedi cael ei 
ddatblygu ac y bydd, cyn ymgynghoriad pellach, yn cael ei gyflwyno i’r cabinet 
ym mis Medi 2013.  Rhagwelir y bydd gwaith yn deillio o hwn yn cael ei 
ddatblygu gan y pennaeth comisiynu integredig pan gaiff ei benodi.  Mae 
arolygwyr AGGCC wedi nodi ymatebion da i’r gwaith o fonitro ac adolygu 
contractau yn dilyn atgyfeiriadau diogelu unigol.  Ceir ymgysylltu da gyda 
darparwyr gwasanaethau gan gynnwys fforymau sefydledig ar gyfer gofal 
cartref, anabledd dysgu a chartrefi gofal. 
 
Cynhaliwyd ymchwil i gymharu arfer da ym maes monitro contractau.  Dywed y 
cyngor y bydd y canlyniadau’n ffurfio rhan o waith ehangach i ddatblygu 
fframwaith ansawdd.  Mae contract seiliedig ar ganlyniadau wedi cael ei 
ddatblygu i bobl ag anableddau dysgu sydd ag angen gwasanaethau dydd.  
Rhagwelwyd y byddai’r contract cyfredol gyda darparwyr gofal cartref yn cael ei 
ail-dendro eleni.  Fodd bynnag, mae hyn wedi cael ei ymestyn hyd at fis Awst 
2014 er mwyn gallu datblygu canlyniadau ansawdd.  Bydd contractau gofal 
preswyl a nyrsio a threfniadau gwasanaeth unigol yn cael eu hadolygu o fewn 
yr un amserlen.  Mae contractau penodol yn cael eu datblygu fesul achos i bobl 
â chyflyrau cymhleth. 
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Plant 
 
Integreiddiodd y cyngor ei wasanaethau i blant ac addysg gan greu 
cyfarwyddiaeth newydd i blant ac ysgolion, gyda’r nod o sicrhau gofal mwy 
cyson i blant a phobl ifanc, a darparu ymwybyddiaeth gryfach o ddiogelu yn 
ysgolion yr awdurdod.  Mae’r cyngor bellach yn hysbysu y ceir trefniadau 
gweithio ar y cyd mwy effeithiol, yn ogystal â dealltwriaeth o faterion diogelu ym 
maes addysg, a theimlad eu bod yn rhannu’r cyfrifoldeb amdano. 
    
Mae’r ganolfan Dechrau’n Deg ym Mhennar yn cynnwys dau gylch chwarae, y 
tîm integredig cymorth i deuluoedd, y tîm o amgylch y teulu, y tîm rhianta, 
gweithwyr ieuenctid a gweinyddesau meithrin cymunedol.  Mae’r timau hyn 
wedi’u hintegreiddio, gyda chydweithwyr yr awdurdod lleol ac iechyd yn 
gweithio yn yr un lle, a dywedir eu bod yn gweithio’n dda.  Maent mewn gwell 
sefyllfa i ddarparu pecynnau cefnogaeth mwy cytbwys i blant a theuluoedd  
 
Mae’r tîm integredig cymorth i deuluoedd yn ddatblygiad diweddar ac yn 
cynnwys gweithiwr cymdeithasol ymgynghorol dros dro, gweithiwr cymdeithasol 
wedi’i secondio, nyrs seiciatrig gymunedol ac ymwelydd iechyd.  Mae’r 
gwasanaeth wedi cael ei sefydlu mewn cydweithrediad ag awdurdodau eraill 
yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru.  Mae’r model yn darparu ar gyfer 
cyflwyno gwasanaethau’n lleol, gyda chymorth busnes a hyfforddiant canolog, a 
chysylltiadau da gyda thimau gwaith cymdeithasol.  Mae gan y gwasanaeth 
feini prawf atgyfeirio penodol ac mae’n canolbwyntio ar deuluoedd lle mae 
problemau camddefnyddio sylweddau’n peryglu gallu’r rhieni i fagu’r plant. Bu’n 
codi ymwybyddiaeth ar draws yr awdurdod, y sector gwirfoddol ac asiantaethau 
partner. 
 
Meysydd o gynnydd 
 
Gwasanaethau i oedolion: 
 
• Strwythur rheoli integredig gydag iechyd a gweithrediad y pedwar tîm 

adnoddau cymunedol.  
• Cynnydd yn nifer y gweithwyr cymdeithasol cymwysedig mewn timau 

cymunedol ar gyfer anabledd dysgu o ganlyniad i Adolygiad Alder.  
 
Gwasanaethau i blant: 
 
• Datblygiad parhaus y tîm integredig cymorth i deuluoedd.  
 
Meysydd i’w gwella 
 
Gwasanaethau i oedolion: 
 
• Dylai’r cyngor ystyried sut y bydd y cynllun comisiynu trosfwaol arfaethedig 

yn gostwng costau yn y gwasanaethau i oedolion.  
• Dylai’r cyngor wella trefniadau comisiynu a monitro contractau er mwyn 

llunio’r farchnad.  
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• Dylai’r cyngor sicrhau bod trefniadau diogelu oedolion yn cael eu hadolygu o 
fewn y strwythur newydd i sicrhau canlyniadau o ansawdd a chysondeb o 
ran ymarfer.  

 
Cael cymorth: 
 
Oedolion  
 
Cafwyd gwybodaeth werthfawr yn sgil adolygiad y cyngor o’r ddesg gymorth 
broffesiynol, er mwyn ad-drefnu lleoliad timau a gwasanaethau llinell flaen i 
wella mynediad i bobl.  Mae’r Prosiect Gofal yn Agosach at y Cartref a 
datblygiad cytundeb Adran 33 trosfwaol (sy’n angenrheidiol er mwyn cyfuno 
cyllidebau iechyd a gofal cymdeithasol) yn mynd rhagddynt a byddant yn ei 
gwneud yn haws integreiddio polisïau, ymarfer a phrosesau priodol ymhellach. 
 
Datblygwyd polisi gweithredol ar gyfer y timau adnoddau cymunedol.  Cyfarfu 
AGGCC ag aelodau’r timau ac roedd eu hymrwymiad i ddarparu gwasanaethau 
gwell i ddinasyddion yn amlwg.  Mae’r tîm wedi’i integreiddio, ac yn cael ei 
reoli’n strategol er nad yw pawb yn gweithio yn yr un lle, ac mae’n ymddangos 
ei fod yn broffesiynol gydlynol.  Bydd gwaith yn y dyfodol yn cynnwys rheoli 
gofal cymhleth, gofal yn agosach at y cartref a sefydlu “rhith ward”.  Y prif rwystr 
yw rhannu systemau TGCh ond mae’r cyngor yn gweithio i fynd i’r afael â hyn.  
Gall cwsmeriaid eu hatgyfeirio’u hunain at y ganolfan gyswllt, a’r timau 
adnoddau cymunedol yw’r pwynt mynediad uniongyrchol.  Ceir broceriaeth 
wirfoddol gyda Chymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro ac mae eu 
cynrychiolydd yn mynychu cyfarfodydd tîm wythnosol. 
 
Y llynedd, diwygiodd y cyngor ei gyhoeddiad ‘Guide to Better Care and Support’ 
sy’n cynnwys gwybodaeth am ddiogelu oedolion.  Mae hwn wedi bod yn 
arbennig o ddefnyddiol i bobl sydd ag angen cyngor a chymorth ac mae ar gael 
yn y cypyrddau wrth ochr gwelyau cleifion mewn ysbytai.  Mae’r canllaw wedi 
cael ei ddosbarthu i bob meddygfa meddygon teulu a sicrhawyd ei fod ar gael i 
gleifion Sir Benfro sy’n mynychu ysbytai yn Sir Gaerfyrddin.     
 
Mae’r cyngor yn hysbysu y gweithredwyd y modiwl e-ddysgu ar ymwybyddiaeth 
gofalwyr, sydd wedi’i anelu at staff iechyd a’r gwasanaethau cymdeithasol, yn 
ystod 2012/13 ac mae’n bwriadu parhau i’w gyflwyno.  Er mwyn mynd i’r afael 
yn well â gofynion y Mesur Gofalwyr (Cymru), mae’r cyngor yn bwriadu dod â’r 
holl ffrydiau gwybodaeth ac ariannu ynghyd gyda golwg ar gomisiynu 
gwasanaethau gwybodaeth, cyngor ac eiriolaeth. 
 
Plant 
 
Mae’r trefniadau mynediad ar gyfer y gwasanaethau i blant wedi cael eu hail-
lunio’n llwyddiannus gan ganiatáu mwy o amser i weithwyr cymdeithasol 
cymwysedig gyflawni gwaith uniongyrchol gyda chwsmeriaid. Ceir mynediad 
trwy ganolfan gyswllt y cyngor ac mae pob atgyfeiriad, ac eithrio’r rhai 
amddiffyn plant, yn dod at y tîm.  Mae’r tîm yn sicrhau y rhoddir sylw’r un 
diwrnod i bob atgyfeiriad y mae angen gweithredu arnynt.  Cafwyd cynnydd yn 
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nifer yr atgyfeiriadau a theimlir bod hyn yn deillio’n rhannol o effaith yr adolygiad 
o ddiogelu mewn addysg. 
 
Mae’r cyngor yn hysbysu bod pob asesiad cychwynnol yn cael ei gynnal gan 
weithiwr cymdeithasol cymwysedig.  Mae hwn yn gam cadarnhaol sy’n arwain 
at gynnydd yng nghanran yr asesiadau cychwynnol a gynhaliwyd lle mae 
tystiolaeth bod y plentyn wedi cael ei weld gan y gweithiwr cymdeithasol.  Y 
llynedd, nodwyd yn ein gwaith arolygu bod angen gwella ansawdd y 
dadansoddi mewn asesiadau.  O ganlyniad, dyfeisiodd y cyngor offeryn asesu 
integredig diwygiedig ac mae’n hyderus y bydd hwn yn gwella cysondeb.  
Mae’n bwriadu gwerthuso’r defnydd a wneir o’r offeryn yn ystod y flwyddyn 
nesaf, i ddangos bod safonau asesu cyffredinol yn parhau i godi 
 
Mae’r cyngor wedi gwella prydlondeb atgyfeiriadau i’r gwasanaethau i blant, 
rhywbeth a oedd yn flaenoriaeth allweddol eleni.  Roedd hwn yn orchwyl 
sylweddol o ystyried y ddibyniaeth uchel ar weithwyr cymdeithasol asiantaeth.  
Crëwyd 10 swydd gwaith cymdeithasol ychwanegol yn sgil buddsoddiad 
corfforaethol i recriwtio a chadw staff ac mae’r cyngor yn disgwyl bod â 
chyflenwad llawn o staff erbyn diwedd y flwyddyn.  Dylai’r cynnydd mewn 
adnoddau arwain at barhau i wella perfformiad o ran prydlondeb atgyfeiriadau 
ac asesiadau. 
 
Mae canran yr atgyfeiriadau yn ystod y flwyddyn y gwnaed penderfyniad arnynt 
o fewn un diwrnod gwaith wedi aros yn uchel.  Mae prydlondeb asesiadau 
cychwynnol a chraidd wedi parhau i wella er gwaethaf cynnydd sylweddol 
mewn gweithgaredd o’i gymharu â’r flwyddyn flaenorol.  Cwblhawyd cyfran 
uchel o asesiadau cychwynnol a chraidd ar amser.  Cynhaliwyd adolygiad o 
fformat yr asesiad craidd.  Mae rhagor o hyfforddiant i’r staff a phroses archwilio 
wedi’u sefydlu, ynghyd ag archwiliad diwygiedig o ffeiliau achos.  Caiff hyn ei 
gryfhau ymhellach trwy gyflwyno archwilydd annibynnol, a fydd hefyd yn 
defnyddio’r broses archwilio fel dull o hyfforddi a mentora staff. 
 
Mae’r boblogaeth plant sy'n derbyn gofal wedi amrywio, a chafwyd gostyngiad 
bach.  Mae cyfradd y plant sy'n derbyn gofal fesul 10,000 yn dal i fod yn is na 
chyfartaledd Cymru a chyfartaledd cynghorau cymharol.  Mae’r cyngor wedi 
cyflawni ei nod i wella prydlondeb cyffredinol adolygiadau plant sy'n derbyn 
gofal, plant ar y gofrestr amddiffyn plant a phlant mewn angen.  Yn arbennig, 
cynhaliwyd adolygiadau plant mewn angen yn llawer mwy prydlon. 
 
Meysydd o gynnydd 
 
Gwasanaethau i oedolion : 
 
• Datblygiad pellach o ran integreiddio iechyd a gofal cymdeithasol. 
• Mynediad at wasanaethau drwy’r timau adnoddau cymunedol. 
 
Gwasanaethau i blant: 
 
• Parhau i wella o ran sicrhau y gall pobl gael gafael ar wasanaethau’n fwy 

prydlon. 
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• Prydlondeb cyffredinol adolygiadau plant sy'n derbyn gofal, plant ar y 
gofrestr amddiffyn plant a phlant mewn angen yn tueddu i wella.  

• Cwblhau asesiadau cychwynnol a chraidd yn brydlon. 
 
Meysydd i’w gwella  
  
Gwasanaethau i oedolion : 
 
• Dylai’r cyngor ystyried sut y gall adeiladu ar y gwaith a wnaed eleni gyda 

gofalwyr er mwyn sicrhau bod mwy ohonynt yn derbyn asesiadau gofalwyr. 
 
 
Gwasanaethau i blant: 
 
• Mae angen i’r cyngor ddadansoddi’r rhesymau y tu ôl i’r cynnydd mewn 

atgyfeiriadau amddiffyn plant ac effaith hyn ar lwythi achosion gweithwyr 
cymdeithasol. 

• Yn dilyn datblygu’r offeryn asesu integredig diwygiedig, dylid gwerthuso pa 
mor effeithiol ydyw o ran gwella canlyniadau i blant a phobl ifanc. 

 
Y gwasanaethau a ddarparwyd: 
 
Oedolion  
 
Mae’r prosiect Gofal yn Agosach at y Cartref yn dal i ddatblygu ac mae wedi 
llwyddo, i ryw raddau, i nodi a rheoli pobl yn y gymuned sydd fwyaf tebygol o 
gael eu derbyn i ysbyty heb i hynny gael ei gynllunio.  Mae gwaith rheoli achos 
y bobl hyn yn cael ei gydgysylltu gan y timau cymunedol integredig.  Mae 
Bwrdd Iechyd Hywel Dda wedi buddsoddi yn y tîm ymateb acíwt.  Mae hwn yn 
darparu ymateb gofal nyrsio i alwadau a dderbynnir yn ystod y nos.  Gall 
gwerthusiad o’r gwasanaeth hwn lywio datblygiad pellach yn y dyfodol. 
 
Mae’r cyngor yn hysbysu bod gwaith da wedi ei wneud mewn sawl maes mewn 
ymateb i Adolygiad Alder o wasanaethau anabledd dysgu, a newidiwyd y 
gymysgedd sgiliau yn arbennig trwy gynyddu cyfran y gweithwyr cymdeithasol 
cymwysedig.  Sefydlwyd swydd gweithiwr pontio hefyd.  Bellach gall 
cydweithwyr iechyd ddefnyddio’r gronfa ddata CareFirst ac maent yn ei 
diweddaru cofnodion cwsmeriaid arni.  Gwelwyd hwn fel maes o gynnydd pan 
gyfarfu AGGCC â’r tîm eleni. 
 
Er bod gwasanaethau dydd i bobl ag anabledd dysgu yn cael eu gwerthfawrogi 
ac yn darparu lefel dda o gymorth ac ymgysylltiad i bobl, adroddodd AGGCC y 
llynedd fod y cyngor yn cydnabod bod angen model newydd o wasanaeth i 
fodloni angen cyfredol ac yn y dyfodol.  O ganlyniad i’r ymrwymiad hwnnw, 
cynhaliodd y cyngor grwpiau ffocws i gasglu safbwyntiau er mwyn ei 
gynorthwyo i gynllunio model gwasanaeth newydd.  Yn sgil yr adolygiad hwn 
hefyd, datblygwyd a gweithredwyd contract gwasanaethau dydd newydd sy’n 
cynnwys model haenog yn seiliedig ar anghenion cwsmeriaid.  Mae’r cyngor yn 
hysbysu ei fod wedi adolygu 25% o achosion lle mae’r costau’n uchel ac, yn 
dilyn hyn, mae’n disgwyl cynnal adolygiadau yn 2012/13.  Mae data perfformiad 
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yn awgrymu bod gwariant presennol mewn gwasanaethau anabledd dysgu yn 
debyg i’r gwariant mewn awdurdodau cyffelyb. 
 
Plant 
 
Mae gwasanaethau cymorth i deuluoedd bellach wedi cael eu hailstrwythuro’n 
llwyr gan greu tîm canolog sy’n canolbwyntio ar ymyriadau wedi’u targedu.  Nod 
y dull hwn yw darparu gwasanaeth tecach ac ymateb i’r her o fodloni ystod o 
anghenion o fewn daearyddiaeth wasgaredig y sir.  Mae’r gwasanaeth cymharol 
newydd hwn wedi dechrau ar broses o godi ymwybyddiaeth ar draws yr 
awdurdod, ac ymhlith y sector gwirfoddol ac asiantaethau partner.  Mae’r gwaith 
o ddatblygu ymarfer, prosesau a gweithdrefnau i gyd wedi’i gyflawni ac 
roeddem yn falch o weld canlyniad y gwaith llwyddiannus a gyflawnwyd gydag 
un teulu. 
 
Mae niferoedd y gofalwyr ifanc a aseswyd eleni yn debyg i’r flwyddyn flaenorol.  
Comisiynwyd Gweithredu dros Blant gan y cyngor i ddarparu gwasanaeth i 
ofalwyr ifanc yn Sir Benfro o fis Medi 2012.  Mae’r gwasanaeth yn cynnig 
cymorth unigol, grwpiau cymorth, grwpiau ffocws a gweithgareddau gwyliau.  
Mae grwpiau cymorth wedi cael eu datblygu yn unol â daearyddiaeth a grŵp 
oedran y plant a atgyfeirir.  Pobl ifanc sy’n cynllunio rhaglen y grwpiau cymorth 
ac felly mae pob grŵp yn wahanol. 
 
Meysydd o gynnydd  
 
Gwasanaethau i oedolion  
 
• Ymateb cadarnhaol i argymhellion Adolygiad Alder mewn gwasanaethau 

anabledd dysgu. 
• Rhoi’r tîm ymateb acíwt ar waith sy’n darparu ymateb gofal nyrsio ar gyfer 

galwadau a dderbynnir yn ystod y nos.  
 
Gwasanaethau i blant: 
 
• Modelau gwasanaeth newydd i gefnogi gofalwyr ifanc. 
• Y gwasanaeth tîm integredig cymorth i deuluoedd ym Mhennar.  
 
Meysydd i’w gwella  
 
Gwasanaethau i oedolion: 
 
• Dylai’r adolygiad o leoliadau cost uchel ystyried datblygiad gofal, cymorth a 

llety yn y dyfodol, a modelu gwahanol ddewisiadau i bobl ag anabledd dysgu 
 
Gwasanaethau i blant: 
 
• Bwrw ymlaen â’r gwaith i gefnogi pobl ifanc sy’n datblygu sgiliau 

annibyniaeth a chymorth TG i fanteisio ar gyfleoedd gwaith. 
• Gwella’r cymorth a roddir i bobl ifanc yn 18 oed ac ystyried sut y gellid 

gwella gwaith pontio.  
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Yr Effaith ar Fywydau Pobl
 
Oedolion  
 
Yn gyffredinol, hysbysir bod gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol 
cydweithredol yn y gymuned, ynghyd â phrosiectau a mentrau penodol, yn 
cyfrannu at well canlyniadau.  Mae’r cyngor wedi gwella’n sylweddol o ran oedi 
wrth drosglwyddo gofal o’r ysbyty.  Mae’r gyfradd yn isel o’i chymharu â 
chynghorau eraill tebyg.  Mae pobl sy’n gadael yr ysbyty yn cael eu cefnogi gan 
brotocol dewis a chyngor ar gynllunio ar gyfer eu rhyddhau o’r ysbyty.  Mae 
pobl yn parhau i gael budd o’r ffaith bod ymarferwyr nyrsio ar gyfer cyflyrau 
cronig wedi’u hintegreiddio’n rhan o’r timau nyrsio cymunedol, sy’n golygu bod 
cyngor a chymorth arbenigol ar gael yn hawdd. 
 
Mae oedolion agored i niwed yn parhau i gael eu hamddiffyn gan brosesau 
diogelu wedi’u sefydlu’n dda.  Mae gan y tîm diogelu gydgysylltydd profiadol a 
phroffesiynol a oedd, tan yn ddiweddar, yn cadeirio pob cyfarfod strategol.  Mae 
swyddogaeth dirprwy gydgysylltydd wedi cael ei sefydlu erbyn hyn ac mae 
rheolwyr arweiniol dynodedig hefyd yn cael eu hyfforddi i gadeirio cyfarfodydd 
strategaeth.  Bydd angen i’r cyngor sicrhau y bydd y trefniadau newydd yn 
cynnal yr arweiniad effeithiol blaenorol ar lefel weithredol. 
 
Mae sail gadarn i’r pwyllgor amddiffyn oedolion, ac mae ganddo aelodau o bob 
asiantaeth statudol a thrydydd sector berthnasol.  Cynhaliwyd gweithdai 
rhagarweiniol gydag awdurdodau cyfagos i ddechrau pennu cwmpas y bwrdd 
rhanbarthol diogelu oedolion.  Bydd y cyngor yn dymuno ei sicrhau ei hun bod 
trefniadau lleol ar gyfer diogelu yn dal yn gadarn wrth bontio i unrhyw fwrdd 
rhanbarthol. 
 
Mae arolygwyr AGGCC yn hysbysu nad yw canllawiau Llywodraeth Cymru ar 
gyfer trosglwyddo pryderon i swyddogion uwch mewn cartrefi gofal yn cael eu 
gweithredu’n effeithiol.  Mae’r angen am ragor o waith i gryfhau gweithdrefnau 
gweithredol yn lleol a sicrhau bod pob aelod o staff yn deall ei gyfrifoldebau 
wedi cael ei gydnabod.  Nid yw’r broses o wneud penderfyniadau bob amser yn 
gyson ac yn seiliedig ar dystiolaeth. 
 
Mae’r cyngor wedi newid a symleiddio’r ffordd y mae’n cynnig asesiadau i 
ofalwyr ar ôl ymgysylltu â gofalwyr a’u grwpiau cymorth.  Mae gan AGGCC 
ddiddordeb gweld a fydd hyn yn arwain at gynnal asesiadau a beth fydd y 
canlyniadau i ofalwyr.  Cafodd y cwrs ‘Looking After Me’ dderbyniad da gan 
ofalwyr.  Trefnir gofal i gynorthwyo gofalwyr sy’n mynychu. 
Mae cynllun ‘Good Neighbour’ y cyngor wedi bod yn llwyddiannus iawn gan 
gefnogi rhwng 40 a 70 o bobl bob mis.  Bellach mae 11 cynllun ar waith gyda 
111 gwirfoddolwr, ac mae pedair cymuned ychwanegol yn ystyried sefydlu 
cynlluniau.  Mae’r cyngor wedi mapio’r ddarpariaeth gyfeillio, ac yn dilyn hyn 
ffurfiwyd grŵp gan randdeiliaid oedd â diddordeb, i ystyried sut i ddatblygu 
darpariaeth gyfeillio gynaliadwy ar draws Sir Benfro. 
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Plant 
 
Mae’r cyngor wedi sefydlu Bwrdd Rheoli Perfformiad mewn ymateb i bryderon 
difrifol a nodwyd gan AGGCC ac Estyn ynglŷn â diogelu ym maes addysg.  Y 
diben yw goruchwylio’r broses o weithredu cynllun gwella cynhwysfawr i fynd i’r 
afael â’r holl faterion sydd wedi’u cynnwys yn yr adroddiadau arolygu.  
Sefydlwyd y bwrdd ymyrraeth Gweinidogol i ddechrau i oruchwylio’r gwelliant 
gofynnol, a chwblhaodd ei waith ar 31 Mawrth 2013. Ei gasgliad ar yr adeg hon 
oedd bod pethau’n symud i’r cyfeiriad iawn, bod camau sylweddol wedi’u 
cymryd, a bod y rhagolygon yn dda ar gyfer newid parhaol, wedi’i ymwreiddio 
 
Mae’r cyngor yn ystyried bod prosesau amddiffyn plant yn glir ac yn gadarn, a 
bod gan asiantaethau partner ddealltwriaeth dda ohonynt. Bu cynnydd 
sylweddol yn nifer y plant ar y gofrestr amddiffyn plant, o 87 y llynedd i 123 
eleni.  Mae’r cynnydd hwn mewn gweithgaredd ym maes amddiffyn plant wedi 
cael effaith ar y gallu i gadeirio a chofnodi cyfarfodydd.  O ganlyniad, bu 
dirywiad bach ym mhrydlondeb cynadleddau cychwynnol amddiffyn plant.  
Cynhelir y rhan fwyaf o’r adolygiadau ar gyfer plant ar y gofrestr amddiffyn plant 
o fewn yr amserlenni ac mae hynny’n wir hefyd am gyfarfodydd cychwynnol y 
grwpiau craidd.  Dylai’r ffaith bod mwy o weithwyr cymdeithasol yn y timau 
gefnogi gwelliant yn y maes hwn. 
 
Mae’r cyngor yn bwriadu cynnal gwerthusiad o’r gwasanaeth integredig cymorth 
i deuluoedd.  Mae ymarfer, prosesau a gweithdrefnau wedi cael eu sefydlu.  
Gwelodd AGGCC dystiolaeth o ganlyniad llwyddiannus gwaith a gyflawnwyd 
gydag un teulu.  Mae staff yn amlwg wedi ymrwymo i’w lwyddiant, ac yn gweld 
gwerth mawr yn y gwaith sy’n cael ei wneud. 
 
Mae arian Cefnogi Pobl wedi cael ei sicrhau, sy’n golygu bod modd datblygu 
prosiect allgymorth tai â chymorth craidd a chlwstwr i gefnogi pobl ifanc sy’n 
symud i fywyd annibynnol.  Mae’r cyngor wedi gwneud ymrwymiad i gynnwys 
pobl ifanc wrth ddatblygu manylebau’r gwasanaeth ar gyfer y prosiect hwn 
 
Mae’r cyngor wedi nodi blaenoriaethau allweddol ar gyfer y flwyddyn i ddod gan 
gynnwys rheoli honiadau o gam-drin proffesiynol yn well, ac integreiddio 
gwasanaethau gydag addysg i ddarparu cyngor i ysgolion ar ddiogelu.  Mae 
wedi sefydlu pwynt cyswllt sengl i ysgolion ar gyfer cyngor ac atgyfeiriad ar 
ddiogelu, ac wedi gweithredu fframwaith sicrwydd ansawdd traws awdurdod ar 
gyfer gwasanaethau diogelu i blant.  Mae’r rhain yn flaenoriaethau pwysig i’r 
awdurdod wrth iddo ymdrechu i ymdrin â’r problemau a etifeddwyd o ran 
diogelu plant ym maes addysg. 
 
Defnyddiodd y cyngor arian o’r fenter Dechrau’n Deg i gefnogi darpariaeth gofal 
plant a chyfleoedd chwarae, yn arbennig i blant yn yr ardaloedd tlotaf a mwy 
amddifad yn gymdeithasol.  Ar hyn o bryd mae pum cylch chwarae Dechrau’n 
Deg yn gweithredu yn Noc Penfro, Pennar a Chil-maen.  Ceir darpariaeth 
Dechrau’n Deg mewn tair meithrinfa hefyd.  Mae mentrau newydd Dechrau’n 
Deg wedi eu bwriadu a byddant yn cwmpasu ardal Aberdaugleddau a Fenton 
yn Hwlffordd.  Mae’n amlwg bod y cyngor yn datblygu gwasanaethau yn unol â 
rhaglenni Teuluoedd yn Gyntaf a Dechrau’n Deg Llywodraeth Cymru.  Ceir 
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strategaeth ataliol glir, ac mae ei phwyslais ar waith ataliol ac ymyriadau cynnar 
i deuluoedd, gan dargedu grwpiau agored i niwed a mynd i’r afael â thlodi plant. 
 
Mae’r tîm rhianta corfforaethol yn cynnwys gweithwyr cymdeithasol a 
chynghorwyr personol, ac maent yn bennaf yn cefnogi plant sy'n derbyn gofal 
mewn lleoliadau maethu hir dymor a’r rhai sy’n gadael gofal.  O ganlyniad i 
newid ym maes rheoli, mae’r eglurder ynghylch swyddogaeth a diben y tîm yn 
dal i gael ei ddatblygu.  Mae hyn yn cynnwys ailasesu ac ail-werthuso achosion 
sy’n bod eisoes i sicrhau bod y cymorth iawn wedi’i sefydlu.  Mae’r cyngor 
eisoes wedi nodi hwn fel maes i’w wella ac mae wedi llunio cynllun gweithredu 
ar gyfer gwella rhianta corfforaethol.  Mae hwn yn faes y byddwn yn gwneud 
gwaith dilynol arno yn ystod y flwyddyn gyda ffocws penodol ar gymorth i’r rhai 
sy’n gadael gofal. 
 
Mae’r trefniadau ar gyfer darparu gwasanaeth mabwysiadu wedi bod yn cael eu 
hadolygu am y ddwy flynedd ddiwethaf ac roedd y cyngor wedi bwriadu tynnu’n 
ôl o drefniadau consortiwm Gorllewin Cymru gyda Cheredigion a Sir 
Gaerfyrddin.  Fodd bynnag, ailystyriwyd ers hynny ac mae’r cyfarwyddwr yn 
arwain ar fodel sy’n cynnwys ymestyn y trefniadau rhanbarthol i gynnwys 
Powys.  Gwelwyd tystiolaeth y rhoddir niferoedd cynyddol o blant i gael eu 
mabwysiadu. 
 
Meysydd o gynnydd 
 
Gwasanaethau i oedolion: 
 
• Mwy o staff yn y tîm diogelu oedolion. 
• Gwell cymorth i bobl sy’n gadael yr ysbyty. 
• Ymgysylltu’n well â gofalwyr.  
• Sefydlu’r cynllun cymdogaeth dda. 
 
Gwasanaethau i blant: 
 
• Parhau i wella’r dull o fonitro a chyflwyno adroddiadau ar ddiogelu plant. 
• Datblygu gwasanaethau mewn ymateb i gynlluniau Teuluoedd yn Gyntaf a 

Dechrau’n Deg. 
 
Meysydd i’w gwella  
 
Oedolion: 
 
• Dylai’r cyngor barhau i ddatblygu gweithdrefnau clir i’w defnyddio’n lleol 

ynghylch trosglwyddo pryderon i swyddogion uwch mewn cartrefi gofal, er 
mwyn sicrhau bod pob aelod o staff yn ymwybodol o’i gyfrifoldebau a bod 
penderfyniadau’n cael eu gwneud mewn dull cyson ar sail tystiolaeth. 

• Cael sicrwydd bod trefniadau llywodraethu lleol yn cael eu cynnal ar gyfer 
diogelu oedolion wrth bontio i fwrdd diogelu rhanbarthol.  
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Plant: 
 
• Parhau i ddatblygu dewisiadau tai â chymorth i bobl ifanc. 
• Parhau i wella’r trefniadau gweithio rhwng addysg a’r gwasanaethau 

cymdeithasol i fynd i’r afael a’r hyn a etifeddwyd ym maes diogelu.  
• Mae angen i’r cyngor sicrhau bod swyddogaeth, diben a chyfeiriad y tîm 

rhianta corfforaethol yn glir ac yn cael eu cefnogi, ynghyd â rhoi sylw i 
ddiwylliant y tîm.   

 
GALLU 
 
Cyflawni Gwasanaethau Cymdeithasol: 
 
Oedolion  
 
Mae arolygwyr yn hysbysu bod lleoliadau oedolion y cyngor sy’n cael eu 
rheoleiddio gan AGGCC yn dal i gael eu rhedeg yn dda gyda staff sydd wedi eu 
hyfforddi’n dda ac sy’n cael eu cefnogi.  
 
Mae’r cyngor wedi gwneud buddsoddiad ychwanegol sylweddol yng ngweithlu’r 
gwasanaethau cymdeithasol. 
 
O ganlyniad i Adolygiad Alder ym maes gwasanaethau anabledd dysgu, 
cynyddwyd cyfran y gweithwyr cymdeithasol cymwysedig, gan gynnwys sefydlu 
swydd newydd yn benodol i gefnogi defnyddwyr gwasanaeth wrth iddynt bontio 
o wasanaethau i blant i wasanaethau i oedolion.  Mae’r tîm wedi croesawu hyn. 
 
Mae gwaith da’n cael ei wneud i integreiddio gwasanaethau gofal cymdeithasol 
ac iechyd cymunedol, a pharhawyd i ddatblygu’r pedwar tîm adnoddau 
cymunedol.  Mae strwythurau rheoli wedi’u hintegreiddio ac maent yn gyfrifol 
am ddarparu gwasanaethau cymunedol integredig. 
 
Ceir strwythur effeithiol ar gyfer rheoli perfformiad ac mae’r cyngor yn hysbysu 
ei fod wedi parhau i wneud y defnydd mwyaf posibl o’r system Ffynnon.  Mae 
pennaeth y gwasanaeth yn adolygu perfformiad o’i gymharu â dangosyddion 
perfformiad yn rheolaidd. Os methir â chyflawni targedau, caiff hynny ei 
gwestiynu a’i drafod ar lefel timau hyd at y lefel gorfforaethol, a chymerir camau 
adfer pan fo angen. 
 
Plant 
 
Yn ddiweddar, cynyddodd y cyngor nifer y staff er mwyn sbarduno gwelliannau 
yn ansawdd asesiadau a chynlluniau gofal.  Mae’r cyngor yn hysbysu y cafwyd 
effaith gadarnhaol ar ei allu i lenwi swyddi trwy dalu atodiad marchnad i bob 
gweithiwr cymdeithasol parhaol cymwysedig a chofrestredig.  Rhoddodd ei 
gymeradwyaeth i recriwtio i swyddi ar draws y gwasanaethau i blant, ond 
cafwyd rhywfaint o anhawster wrth benodi pobl i’r swyddi.  Mae staff asiantaeth 
yn cael eu defnyddio i helpu gyda’r diffyg.  Nid oedd y tîm plant mewn angen yn 
gallu gweithredu’n llawn oherwydd nifer y swyddi gwag a’r diffyg aelodau o staff 
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parhaol.  Cafodd hyn effaith ar dimau eraill gan roi pwysau arnynt i wneud 
gwaith ychwanegol. 
 
Mae’r cyngor bellach wedi gwneud newidiadau sylweddol i’w staffio.  Mae’r 
broses o ailstrwythuro’r gwasanaethau i blant bellach wedi’i gwblhau ac, o 
ganlyniad i gefnogaeth a buddsoddiad corfforaethol, llwyddwyd i recriwtio 10 
gweithiwr cymdeithasol ychwanegol.  Bu newid sylweddol i’r gwasanaethau i 
blant yn y flwyddyn ddiwethaf ac, o’r herwydd, dylai’r cyngor adolygu effaith y 
newidiadau ar y gweithlu. 
 
Meysydd o gynnydd  
 
• Buddsoddiad cynyddol yng ngweithlu’r gwasanaethau i oedolion ac i blant.  
 
Meysydd i’w gwella  
 
• Dylai’r cyngor fonitro gallu a pherfformiad parhaus y tîm plant mewn angen.   
 
Darparu cyfeiriad: 
 
Penodwyd cyfarwyddwr statudol newydd i’r gwasanaethau cymdeithasol a 
dechreuodd ar ei swydd ym mis Medi 2012.  Mae hwn wedi bod yn ddatblygiad 
cadarnhaol ac mae’r cyngor eisoes wedi dechrau cael budd o’r cyfeiriad clir y 
mae wedi’i sefydlu.  Ceir cefnogaeth gorfforaethol a gwleidyddol i foderneiddio’r 
gwasanaethau cymdeithasol yn llwyddiannus. Mae’r cynllun gwella sengl a’r 
cynllun gwella corfforaethol yn nodi’n glir yr amcanion a’r weledigaeth ar gyfer 
gofal cymdeithasol.  Mae’r cynlluniau’n nodi’r blaenoriaethau yn y 
cyfarwyddiaethau ac yn dangos sut mae unigolion, timau ac adrannau yn 
gweithio tuag at y canlyniadau cyffredin. 
 
Mae cysylltiadau gweithio da yn bodoli gydag aelodau’r cabinet ac mae 
aelodau’n derbyn y wybodaeth ddiweddaraf yn rheolaidd o ran datblygiadau a 
pherfformiad gwasanaeth.  Ymatebodd y cyngor i argymhellion adroddiad 
arolygu arbennig Swyddfa Archwilio Cymru (mis Ionawr 2012), gan gynnwys 
egluro swyddogaethau a chyfrifoldebau a sicrhau bod rhaglenni craffu yn cyd-
fynd â busnes strategol y cyngor.  Mae’r cyngor yn hysbysu bod trefniadau ar 
gyfer craffu ar ofal cymdeithasol wedi gwella’n fawr yn unol â gwelliant 
cyffredinol mewn llywodraethu.  Ceir protocol rhwng aelodau’r cabinet, a 
phennwyd cyfrifoldebau arweiniol ym maes diogelu i sicrhau cydweithio 
effeithiol ac i osgoi dyblygu gwaith.  
 
Mae AGGCC wedi cwrdd â’r pwyllgorau diogelu ac mae’n glir bod ganddynt 
bellach ddealltwriaeth gyffredin o bwysigrwydd yr agenda ddiogelu fel rhan o 
gyfrifoldebau statudol mewn gofal cymdeithasol.  Mae aelodau wedi derbyn 
hyfforddiant diogelu i godi ymwybyddiaeth ac mae ganddynt ddealltwriaeth glir 
o’u swyddogaeth.  Mae’r grŵp goruchwylio a chraffu yn monitro gwaith y tîm 
diogelu’n rheolaidd, ac mae’r cydgysylltydd yn cyflwyno adroddiad yn fisol i’r 
cyfarwyddwr a’r aelod o’r cabinet yn y bwrdd monitro gwasanaethau diogelu 
oedolion. 
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Yn y gorffennol, methodd y cyngor ag ymateb yn ddigon cyflym a thrylwyr i’r 
materion diogelu.  Fodd bynnag, canfu Swyddfa Archwilio Cymru yn ei 
hadroddiad gwelliant blynyddol ar gyfer 2012/13 fod y cyngor yn datblygu ei 
raglen wella a’i drefniadau rheoli, a’i fod wedi dechrau ar newid diwylliannol. 
 
Ar ôl cydnabod bod angen newid mewn arweinyddiaeth a diwylliant, mae’r 
cyngor wedi ad-drefnu’r gwasanaethau i blant, addysg a gwasanaethau i 
oedolion.  Bellach trefnir y gwasanaethau dan gyfarwyddiaeth i blant ac 
ysgolion a chyfarwyddiaeth gofal oedolion. Penododd y cyngor gyfarwyddwr 
gofal oedolion newydd yn ddiweddar, ac mae’r cyfarwyddwr plant ac ysgolion 
hefyd yn gyfarwyddwr statudol y gwasanaethau cymdeithasol.  Mae protocol yn 
sefydlu’r trefniadau llywodraethu ac yn rhoi sicrwydd ac eglurder ynghylch 
swyddogaethau a chyfrifoldebau 
 
Mae tri phennaeth gwasanaeth newydd i’r gyfarwyddiaeth plant ac ysgolion, 
pennaeth addysg, pennaeth cynhwysiant, a phennaeth perfformiad a chymuned 
wedi cael eu penodi i ysgogi gwelliant a chyflawni newid diwylliannol.  Bu 
recriwtio ar gyfer swydd newydd pennaeth cyd-gomisiynu strategol a bydd yn 
parhau i adeiladu ar y gallu yn y gwasanaethau i oedolion.  Mae’r cyngor yn 
credu bod ganddo bellach strwythur i’w alluogi i roi arweiniad clir ar draws y 
gwasanaethau. 
 
Meysydd o gynnydd 
  
• Strwythur uwch reoli wedi’i gryfhau yn y gwasanaethau i oedolion ac i blant. 
• Sefydlu pwyllgor goruchwylio a chraffu ar gyfer diogelu a hyfforddiant i 

aelodau ym maes gwasanaethau i oedolion.  
• Prosesau wedi’u diwygio a’u cryfhau ar gyfer cofnodi a chadw gwybodaeth 

ynghylch honiadau o gam-drin proffesiynol. 
 
Meysydd i’w gwella  
 
• Parhau i oruchwylio trefniadau craffu i wneud yn siŵr eu bod yn effeithiol o 

ran sicrhau bod pob gwasanaeth diogelu’n gwella ac yn cael ei 
lywodraethu’n dda. 
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