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Crynodeb 
 

Mae’r cyngor yn gwneud cynnydd sylweddol gyda’i gynlluniau ar gyfer newid 
trawsffurfiol o fewn gwasanaethau oedolion a phlant ac mae wedi ennill cefnogaeth 
wleidyddol a chorfforaethol i’r newidiadau sydd yw cyflawni. Mae hyn yn amlwg 
trwy’r trefniadau craffu effeithiol sydd ar waith ar gyfer trawsnewid gwasanaethau 
cymdeithasol oedolion a phlant.  Mae’r strategaeth ar gyfer trawsnewid 
gwasanaethau cymdeithasol wedi eu cyflwyno i’r cyngor llawn a chafwyd  
ymgysylltiad ag aelodau etholedig sydd â chyfrifoldebau penodol.     
 
Gyda golwg ar gyflawni, mae trawsnewid gwasanaethau cymdeithasol oedolion 
wedi cyflawni canlyniadau positif wrth i gydbwysedd y gofal gael ei symud o’r 
model o aros yn hir mewn gofal  preswyl i un yn y gymuned ac yn canolbwyntio ar 
ail-alluogi.  Mae’r cyngor wedi buddsoddi ei adnoddau mewn model o ofal 
cymdeithasol sy’n canolbwyntio ar ganlyniad ac yn hyrwyddo atal ac ymyriad 
cynnar er mwyn cynnal ac optimeiddio annibyniaeth i bobl.   Mae gwasanaethau’n 
gweithio i ganfod a chynnal cryfderau yn hytrach na chanolbwyntio’n unig ar 
angen, adeiladu gwytnwch unigolyn a gwytnwch y gymuned leol.   Mae hwn yn 
ddull adfywiol a phositif sy’n rhoi grym i bobl i gadw eu hannibyniaeth, eu llais a’u 
rheolaeth 
 
Ceir cynlluniau busnes strategol ar gyfer gwasanaethau oedolion a gwasanaethau 
plant sy’n alinio i gynllun integredig sengl y cyngor.   Mae’r rhain yn canolbwyntio 
ar ddatblygu’r datrysiadau gorau ar gyfer cyflenwi cefnogaeth a gwasanaethau i 
gwrdd ag anghenion pobl mewn ffordd hyblyg sy’n canolbwyntio ar y person ac 
sy’n gost-effeithiol ac o’r gwerth gorau.   Gwasanaethau plant yw’r cyntaf yng 
Nghymru i fabwysiadu’r dull arwyddion diogelwch ar gyfer pob tîm.   Mae’r model 
diogelwch hwn  yn seiliedig ar gryfderau wedi rhoi grym i ymarferwyr gwaith 
cymdeithasol i fod yn canolbwyntio ar ddatrys yn eu hymarfer nid yn unig o fewn 
amddiffyn plant  ond yn eang ar draws pob tîm.   O ganlyniad i effeithlonrwydd y 
dull hwn, ceir cynlluniau i’w mabwysiadu’n gyffredinol o fewn gofal cymdeithasol.  
Eleni, mae gwasanaethau plant yn datgan y canlyniadau perfformio gorau yn y 
blynyddoedd diweddar. 
 
Mae dealltwriaeth glir o’r heriau sydd o’n blaen ac sy’n cynnwys y targed o arbed 
£45 miliwn ar draws yr holl gyngor yn y tair blynedd nesaf.   Ceir  her hefyd i reoli’r 
gofyn cynyddol wrth sicrhau bod gwasanaethau presennol yn cael eu darparu 
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mewn ffordd sy'n sicrhau gwell canlyniadau i bobl. 
 

Mae swyddogaeth prif swyddog gwasanaethau cymdeithasol wedi sefydlu, ac er 
nad yw’n cydymffurfio’n strwythurol i arweiniad Llywodraeth Cymru, mae’n gallu 
cwrdd â chyfrifoldebau cyfarwyddwr statudol gwasanaethau cymdeithasol y mae 
hwn yn ei ddisgrifio.  Mae arweinyddiaeth gref wedi’i sefydlu ac mae’r cyngor yn 
hyderus am wneud y newidiadau angenrheidiol er mwyn cwrdd yr her a osodwyd 
gan Ddeddf Gwasanaeth Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.   Mae adroddiad 
y prif swyddog yn canfod y meysydd ble gwnaed cynnydd ond mae hefyd yn 
amlygu heriau i’r dyfodol yn erbyn darlun o ddemograffeg sy’n newid, tlodi ac 
amddifadedd y boblogaeth sy’n heneiddio ac yn  fregus eu hiechyd.  . 
 
Mae’r cyngor wedi darparu cynllun gweithredu i gynnal  egwyddorion sylfaenol 
fframwaith strategol Llywodraeth Cymru ar gyfer yr iaith Gymraeg o fewn y 
gweithlu gofal cymdeithasol, sy’n dwyn y teitl ‘’Mwy na Geiriau’’. 
 
Ymweliadau ac archwiliadau a wnaed yn ystod y flwyddyn:  
 

Cyflawnodd AGGCC nifer o ymweliadau safle i wasanaethau oedolion eleni.  
Roedd y rhain yn cynnwys canolfan tîm iechyd meddwl cymunedol yn y clinig 
canolog, canolfan gofalwyr Abertawe, i sesiwn ymarfer mapio achos ar arwyddion 
diogelu i dîm plant a sesiynau craffu ar gyfer oedolion a phlant i’r panel lles.  
Roedd yr ymweliadau hyn yn ychwanegol at y rhaglen archwilio flynyddol a wneir 
ar leoliadau gofal rheoledig ac ar y gwasanaethau annibynnol ar gyfer oedolion a 
phlant yn ardal Abertawe.  Ar gyfer flwyddyn archwilio hon, dywedodd yr 
archwilwyr rheoleiddiol a gyflawnodd yr archwiliadau na roddwyd unrhyw 
hysbysiad am beidio cydymffurfio.   
 
Cymerodd y cyngor ran mewn adolygiad thematig ym mhob cyngor yng Nghymru 
ar drefniadau comisiynu; arolwg cenedlaethol ar gynllunio diogelu  a gofal  i  blant 
sy’n derbyn gofal a’r rhai sy’n gadael gofal ac sy’n dangos ymddygiadau bregus  
neu beryglus (‘arolwg plant sy’n derbyn gofal’):  ac adolygiad o drefniadau diogelu 
rhag colli rhyddid (DoLS) dan Ddeddf Galluedd Meddyliol 2005.   
 
Cynhaliwyd cyfarfodydd gyda’r ddau bennaeth gwasanaeth, a chyfarfodydd 
chwarterol gyda’r cyfarwyddwr strategol a’r tîm rheoli uwch trwy gydol y flwyddyn. 
 
Ymateb i’r meysydd oedd i’w gwella y flwyddyn ddiwethaf 
 
Mae’r Cyngor yn parhau i ddangos gwelliannau positif ar draws pob maes 
gwasanaeth ar gyfer oedolion a phlant.   Mae’n glir am ei flaenoriaethau a sut y 
dylai’r gwasanaethau gael eu llunio ar gyfer y dyfodol.  Mae’r cyngor wedi ymateb 
yn dda i’r meysydd oedd i'w gwella y llynedd.   Mae systemau effeithiol yn 
gweithredu i fonitro perfformaid yn erbyn y prif amcanion a osodwyd yn 
nghynlluniau busnes gwasanaethau oedlion a phlant.   
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Maes i’w wella a ganfuwyd y llynedd Cynnydd yn 2013 - 14 

I barhau i fonitro’r cydbwysedd rhwng 
cefnogi pobl hŷn yn eu cartrefi eu 
hunain a derbyniad i welyau gofal 
preswyl. 
 

Mae’r cyngor yn datgan bod newid yn y 
cydbwysedd o ofal preswyl tymor hir i 
wasanaeth sy’n fwy seiliedig ar y 
gymuned ac yn canolbwyntio ar ail-
alluogi.  Mae llai o bobl wedi'u derbyn i 
ofal preswyl traddodiadol.  Mae 
defnyddio ac argaeledd gwelyau asesu 
wedi’u hymestyn.   Ceir cynlluniau i 
gynyddu argaeledd gofal cartref i helpu 
pobl i aros yn hirach yn eu cartref. 
 

I barhau i wneud cynnydd ar gynllunio 
gofal yn seiliedig ar ganlyniad/adferiad  
yng ngwasanaethau iechyd meddwl. 
 

Mae’r gwasanaeth iechyd meddwl 
cymunedol yn parhau i weithio i fodel 
adsefydlu ac adferiad gydag asesu a 
chynllunio gofal yn cael ei gyflawni yn 
unol â gofynion Mesur Iechyd Meddwl 
(Cymru) 2010. 
 

Gwelliant yn y nifer sy’n derbyn 
asesiadau gofalwr fel rhan o’r agenda 
ataliol. 
 

Ceir gwell perfformiad yn asesiadau 
gofalwyr.  Mae Abertawe yn ariannu ac 
yn gweithio’n glos â’r Ganolfan Gofalwyr 
sy’n ymwneud yn uniongyrchol âg 
asesu gofalwyr.  
 

I ostwng  nifer y plant a ddaw’n blant 
sy’n derbyn gofal trwy strategaethau 
ataliol a chefnogol.   
 

Mae nifer y plant sy’n derbyn gofal wedi 
gostwng.   Mae strategaeth ar waith i 
ostwng nifer y plant derbyn gofal diogel.   
 

I gynyddu perfformiad yn ymweliadau 
statudol ag adolygiadau plant sy’n 
derbyn gofal, plant ar y gofrestr 
amddiffyn plant a phlant mewn angen. 
 
Gwella amseroldeb cyfarfodydd grwpiau 
craidd.  
 
 
 
 

Mae’r cyngor yn datgan ei brif ffigyrau 
perfformiad gorau hyd yma: 

 gostyngiad yn nifer y plant sy’n 
derbyn gofal, 

 gostyngiad yng nghyfradd 
atgyfeiriadau ac  ail-
atgyfeiriadau; 

 sefydlogrwydd lleoliadau;  

 prydlondeb asesiadau 
cychwynnol ac asesiadau craidd ; 
ac 

 adolygiadau ac amserlenni yn 
cael eu cynnal i amserlenni 
statudol.   
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Gostwng salwch staff ar draws 
gwasanaethau plant.  
 

Mae hwn yn fater a adwaenir  yn dda ar 
draws y cyngor. Mae prosesau cofnodi 
wedi’u gwella i roi mwy o gywirdeb.  
Mae holl faterion absenoldeb a salwch 
yn cael eu rheoli’n gorfforaethol. 
 

 
Meysydd ar gyfer camau dilynol gan AGGCC y flwyddyn nesaf  
 

Mae nifer o feysydd penodol ar gyfer eu gwella wedi’u canfod yng nghorff yr 
adroddiad hwn.   Trafodir cynnydd y cyngor mewn perthynas â’r rhain yn ystod 
cyfarfodydd ymgysylltu rheolaidd ac ymweliadau safle  yn y flwyddyn i ddod.   
Rhestrir isod y meysydd eraill ar gyfer  camau dilynol: 
 

 Cynnydd ar foderneiddio ac integreiddio gofal cymdeithasol oedolion. 

 Gwasanaethau atal ac  ymyriad cynnar. 

 Trosolwg a threfniadau craffu. 

 Canlyniadau ac argymhellion yr arolwg ar blant sy’n derbyn gofal ac 
adolygiad o drefniadau diogelu rhag colli rhyddid.  

 Cynnydd Rhaglen Iechyd a Gofal Cymdeithasol Bae’r Gorllewin. 

 Bydd AGGCC yn cyfrannu i adolygiad a arweinir gan Swyddfa Archwilio 
Cymru i weld a yw cynghorau yn cefnogi pobl hŷn yn effeithiol i fyw’n 
annibynnol, yn cynnwys trwy weithio cydgysylltieding ar draws iechyd a gofal 
cymdeithasol. 

 
 

Perfformiad 

 
Llunio gwasanaethau  
 
Oedolion 
 
Er mwyn datblygu gwasanaeth cydgysylltiedig ac ymatebol sy’n cwrdd âg 
anghenion y boblogaeth sy’n newid, mae’r rhaglen trawsnewid yn anelu at gyflawni 
cynaliadwyedd corfforaethol i wasanaethau.  Mae ffocws ar gefnogaeth gymunedol 
a gofal ataliol, ail-alluogi ac adfer ymarfer gwaith cymdeithasol.. Mae’r cyngor nawr 
yn symud at gam gweithredu’r rhaglen trawsnewid.   Mae’r berthynas â 
phartneriaid iechyd a’r trydydd sector yn dda.   Ar lefel strategol, ceir cyd-
ddatganiad o fwriad gydag iechyd sy’n rhoi manylion ar y cynlluniau ar gyfer 
integreiddio iechyd a gwasanaethau cymdeithasol ar haen ganolraddol o ofal.    
Mae bwrdd integreiddio ar y cyd wedi’i ddatblygu gydag iechyd, a fydd yn cysylltu i 
fwrdd rhaglen Bae’r Gorllewin.   O dan hyn, ceir grŵp cyfeirio integreiddio, a fydd 
yn sicrhau bod unrhyw lif gwaith sy’n bodoli eisoes yn cydlynu gweithgareddau i 
amserlenni a gytunwyd. 
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Mae gan y cyngor fframwaith comisiynu gryf ar gyfer gwasanaethau oedolion.   
Mae pobl sy’n derbyn gwasanaethau yn parhau i gael budd o drefniadau cadarn 
monitro a chomisiynu contractau sy’n canolbwyntio ar ansawdd a gwell 
canlyniadau.   Yn ddiweddau bu i’r trefniadau hyn gael eu hailstrwythuro, gyda 
swyddogion wedi’i alinio i dimau cymunedol daearyddol.   Ceir cynllunio unigol ar 
gyfer holl feysydd gwasanaeth oedolion yn cynnwys iechyd meddwl, anabledd, a 
phobl hŷn.  Mae’r strategaethau wedi’i datblygu gyda grwpiau rhanddeiliaid i gipio  
barn y gymuned ac i gyfeirio datblygu gwasanaeth tuag at wasanaethau mae pobl 
wirioneddol eu heisiau ac sy’n bwysig iddynt. 
 
Roedd yr awdurdod wedi’i gynnwys yn adolygiad cenedlaethol AGGCC ar 
effeithiolrwydd y comisiynu ar gyfer gofal cymdeithasol oedolion.   Ffocws yr 
adolygiadau  oedd comisiynu gofal a chefnogaeth i bobl â dementia a’u gofalwyr. 
Nodwyd cryfderau a chanlyniadau positif sylweddol mewn nifer o feysydd i’r 
cyngor.   Ymwelodd AGGCC â Chanolfan Gofalwyr Abertawe ac ymgysylltu â staff 
a gofalwyr a oedd yn derbyn cefnogaeth.   Cafwyd adborth ardderchog gan y bobl 
ynglŷn â gwerth y gefnogaeth a dderbyniwyd a sut roedd wedi llunio ac effeithio ar 
eu bywydau.   Mae’r cyngor yn ymgynghori ac ymgysylltu  â defnyddwyr a gofalwyr 
y gwasanaethau mewn modd ystyrlon er mwyn llunio gwasanaethau i’r dyfodol a 
modelau o ofal a chefnogaeth.   Mae adolygiad annibynnol o wasanaethau pobl 
hŷn wedi’i gychwyn  yn dilyn adborth o ymgynghoriad diweddar. 
 
Mae’r cyngor yn parhau i wneud cynnydd ar raglen newid uchelgeisiol wrth hefyd 
fod yr awdurdod sy’n derbyn ac yn bartner cryf yn Rhaglen Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol Bae’r Gorllewin.   Sefydlwyd y rhaglen hon yn 2012 ac mae’n anelu 
at ddod a Thref a Sir Abertawe. cynghorau bwrdeistref Castell-nedd Port Talbot a 
Phen-y-bont ar Ogwr a Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg at ei 
gilydd i ddarparu model gwasanaethau integredig ar y cyd gyda gwasanaethau 
arloesol a chost effeithiol.  Mae’n cael ei chynnal gan egwyddorion rhannu arfer da 
a chronni adnoddau ac arbenigedd i gyflawni ar arbedion.   Y ffocws y llynedd 
oedd adolygu a rhoi ar brawf yr achos dros weithio cydweithredol a gwneud 
cynnydd ar achosion busnes ar y cyd.    Mae gan y rhaglen waith nifer o brosiectau 
gwahanol yn cynnwys oedolion ag anabledd dysgu, iechyd meddwl oedolion, 
gwasanaethau cymunedol i bobl hŷn a phrosiect trawsbynciol yn canolbwyntio ar 
gontractio a chaffael.   Mae’r rhaglen yn gymhleth ac uchelgeisiol iawn ac yn gofyn 
am ymrwymiad llawn gan yr holl bartneriaid er mwyn cyflawni’r canlyniadau a 
ddisgwylir. 
 
Plant 
 

Mae gan y cyngor fframwaith comisiynu cryf ar gyfer gwasanaethau plant hefyd.   
Mae’n parhau i wneud cynnydd da gyda’i strategaethau ymyriad cynnar ac atal i 
ostwng y gofyn cynyddol.   Mae arweinyddiaeth weithredol a strategol cryf wedi’i 
sefydlu a strategaeth pum mlynedd  plant sy’n derbyn gofal diogel sy’n gweithio i 
sicrhau gwell canlyniadau i blant sy’n derbyn gofal.   Mae ffocws ar gryfhau 
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ymarfer rheoli gofal, gan ddefnyddio’r dull arwyddion ddiogelwch, ynghyd âg 
ymrwymiad i gyflawni gwasanaethau sy’n  gynaliadwy yn ariannol. 
 
Mae’r cyngor yn cydnabod bod cynllunio ar gyfer sefydlogrwydd o fewn 
amgylchedd teulu cefnogol ar gam cynnar yn allweddol i gyflawni’r canlyniadau 
gorau i blant.   Mae’n gweithio’n dda gyda’i bartneriaid i sicrhau bod plant a phobl 
ifanc yn derbyn y gefnogaeth maent ei hangen ar y cyfle cyntaf.   Ceir cynlluniau i 
weithio’n effeithiol gyda gwasanaethau lleol o ansawdd uchel er mwyn datblygu 
ystod o leoliadau arbenigol a chyfleon mabwysiadu i ennill sefydlogrwydd  i blant, 
yn arbennig y rhai sy’n agored i niwed a chydag anghenion mwy cymhleth neu 
anghenion risg uchel.   
 
Mae gwasanaethau plant a theulu yn datgan canlyniadau gwell ym mherfformiad 
o’i gymharu â’r flwyddyn ddiwethaf.   Mae Abertawe yn defnyddio’i wybodaeth 
perfformiad a’i brosesau sicrwydd ansawdd  i oleuo ymarferiad a datblygu 
gwasanaethau.  Mae hyn yn amlwg yn y cynnydd a wnaed yn erbyn dangosyddion 
perfformiad fel prydlondeb asesiadau craidd cychwynnol a’r gostyngiad yn yr  
atgyfeiriadau a’r ailatgyfeiriadau.   Cynhaliwyd adolygiadau statudol a 
chynadleddau ar amser hefyd.    Mae pwyslais y cyngor ar atal ac ymyrryd yn fuan 
wedi sicrhau bod plant a theuluoedd yn gallu cael at gymorth a chefnogaeth yn 
brydlon, ac wedi gostwng yr angen i ddefnyddio gwasanaethau statudol mwy 
cymhleth 
  
Meysydd ble gwelwyd cynnydd  
 

 Strategaeth gostwng nifer y plant sy’n derbyn gofal doigel 

 Ymgysylltu ac ymgynghori cryf gyda defnyddwyr.  
 
Meysydd ar gyfer eu gwella  
 

 Gwneud cynnydd gydag ailstrwythuro comisiynu a monitro contract yng 
ngwasanaethau oedolion.  

 Gwerthuso’r adolygiad annibynnol ar wasanaethau pobl hŷn.  

 Gwneud cynnydd pellach gyda thrawsnewid gofal cymdeithasol oedolion.  

 Gwneud cynnydd pellach o fewn y Rhaglen Bae Gorllewinol.  
 

 
Ceisio cymorth  
 
Oedolion  
 

Mae pobl yn gallu cael cyngor a gwybodaeth ynglŷn â gwasanaethau gofal 
cymdeithasol oedolion trwy un man cyswllt.   Er mwyn gwella a symleiddio 
mynediad, mae’r cyngor wedi adolygu ei ffurfiau asesu.  Mae’r wefan hefyd wedi’i 
datblygu ac mae’n hawdd ei gwe-lywio. Mae cyfoeth o wybodaeth hawdd cael ato 
a hawdd ei ddarllen am yr holl wasanaethau a ddarperir, a’i ategu gan daflenni a 
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dalennau gwybodaeth y gellid eu lawr lwytho.   Mae’r newidiadau diweddar i’r 
broses asesu unedig wedi symleiddio rheoli gofal ac mae’n hyrwyddo canolbwyntio 
ar yr unigolyn.  Mae hyn yn darparu cynllun gofal yn canolbwyntio ar yr unigolyn, 
ac sy’n hyblyg, ymatebol a chymesur.   Mae’r dull arwyddion diogelu a ddefnyddir o 
fewn gwasanaethau plant i’w gweithredu o fewn gwasanaethau oedolion. . 
 
Mae gofalwyr yn derbyn cefnogaeth a chyngor da trwy’r ganolfan gofalwyr.  
Gwelwyd cynnydd eleni yn y nifer o asesiadau gofalwyr a gynigiwyd ac a 
gyflawnwyd.   Cydnabuwyd y ganolfan yn enghraifft o arfer da yn ystod yr   
adolygiad cenedlaethol ar gomisiynu.    Mae’n darparu cyngor ar fudd-daliadau, 
eiriolaeth, cyfleoedd am seibiant, grwpiau cefnogi gofalwyr, cylchlythyrau, 
digwyddiadau, gwirfoddoli, sgiliau bywyd, hyfforddi a datblygu, a chefnogaeth i 
ofalwyr blaenorol.     
 
Mae aelodau tîm iechyd meddwl cymunedol wedi datgan codiad sylweddol yn y 
gofyn am wasanaethau iechyd meddwl.   Mae trefniadau’r mesur ar gyfer iechyd 
meddwl wedi’i gweithredu’n dda yn Abertawe, ond mae hyn wedi effeithio ar 
atgyfeiriadau a dderbynnir yn uniongyrchol i’r timau ar gyfer asesu. Mae’r 
berthynas gyda’r gwasanaethau gofal sylfaenol yn dda yn gyffredinol er mae 
angen gwneud mwy o waith gyda rhai Meddygon Teulu  i sicrhau y gall pobl gael y 
lefel iawn o’r gofal maent ei angen ar gam cynharach.   Mae llif gwaith iechyd 
meddwl y Bae Gorllewinol yn anelu at ymateb i’r cynnydd yn y gofyn ar draws y tri 
awdurdod lleol a’r bwrdd iechyd, a bydd rhaid iddo hefyd ystyried y materion staffio 
ac adnodd cysylltiol. 
 
Mae Abertawe wedi datblygu cynllun gweithredu i gefnogi gweithredu graddol o’r 
mesurau sydd eu hangen i gydymffurfio â fframwaith Strategol Llywodraeth Cymru 
ar gyfer yr Iaith Gymraeg yn Iechyd, Gwasanaethau Cymdeithasol a Gofal 
Cymdeithasol. “ Mwy Na Geiriau”.  Mae gan Wasanaethau Gymdeithasol 
hyrwyddwr yr Iaith Gymraeg mewn swydd i gynorthwyo cynllunio gweithredu.  
Maent wedi diweddaru eu cyfeirlyfr o siaradwyr Cymraeg a siaradwyr ieithoedd 
eraill.   
 
 
Plant 
 

Mae’r trefniadau ar gyfer rheoli atgyfeiriadau ac asesiadau cychwynnol yn gryf.   Y 
tîm cyngor canolog, atgyfeiriadau ac asesiadau cychwynnol yw’r cyswllt cyntaf a’r 
pwynt cyfeirio ar gyfer teuluoedd.  Mae’r tîm yn darparu ystod gynhwysfawr o 
wybodaeth a dangos y ffordd at y gwasanaethau a ddarperir i blant, pobl ifanc a’u 
teuluoedd, sut i gael cymorth a’r hyn y gellid ei ddisgwyl gan unrhyw gefnogaeth 
neu ymyriad.   Mae gwybodaeth ar eiriolaeth a’r drefn gwyno ar gael hefyd.   Caiff 
pob pryder ei gyfeirio at y timau asesu. 
 
Cafwyd gwelliant sylweddol ym mherfformiad yn gyffredinol wedi digwydd eleni.  
Mewn perthynas â chwblhau asesiadau craidd o fewn y terfyn amser statudol, 
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cododd y rhain o 70% yn 2012-13 i 82% yn 2013-14.   Gwellodd asesiadau 
cychwynnol hefyd o 84% i 91%, ac erbyn hyn maent ymhell dros gyfartaledd 
Cymru.   Mae ansawdd yr asesiadau yn canolbwyntio mwy ar ganlyniadau i blant.   
Gall plant a theuluoedd fod yn sicr fod gan y cyngor ffocws cryf ar blant sy’n 
derbyn gofal ganddynt hwy.   Mae’r strategaeth plant sy’n derbyn gofal diogel wedi 
cyflawni gostyngiad pellach yn nifer y plant sy’n derbyn gofal o 588 yn 2012-2013 i 
538 yn 2013-14.   Mae hyn yn dystiolaeth bellach o bwyslais cryf ar sefydlogrwydd.   
Mae defnyddio arwyddion diogelu a dull sy’n canolbwynti ar ddatrys wedi hywyddo  
mwy o ddealltwriaeth ar faterion unigryw a chymhleth sy’n cyfrannu at blant sydd 
angen derbyn gofal.  Mae’r cyngor wedi adolygu ei wasanaeth adolygu plant sy’n 
derbyn gofal gyda’r canlyniad o welliant yn nifer yr adolygiadau a gynhelir ar 
amser: o 83% yn 2012-13 ac wedi codi i 98% 98% yn 2013-14. 
 
Meysydd ble gwelwyd cynnydd   
 

 Gwelliant ym mherfformiad cynnal asesiadau cychwynnol ac asesiadau 
craidd, ac yn adolygiadau statudol plant sy’n derbyn gofal. 

 
 
Y gwasanaethau a ddarparwyd  
 
Oedolion 
 

Mae annibyniaeth, dewis, llais a rheolaeth pobl yn cael ei gefnogi gan ystod eang o 
wasanaethau.   Bu I’r cyngor ganfod bod  cyd-nerthu cymunedol yn ffactor 
allweddol i sicrhau fod rhwydweithiau cymunedol yn gallu rhoi cefnogaeth o 
adnoddau lleol yn hytrach na threfniadau gofal cymdeithasol ffurfiol. Mae prosiect 
cysylltyddion cymunedol yn arwain pobl at adnoddau cymunedol ac yn cynorthwyo 
pobl i barhau’n annibynnol ac yn gostwng arwahanrwydd cymdeithasol.   Mae’r 
prosiect yn elfen hanfodol i  drawsnewid  gwasanaethau.      
 
Mae pobl yn gallu elwa wrth ddefnyddio gwasanaethau integredig trwy’r hybiau 
cymunedol.   Mae’r rhain wedi gwella llwybrau gofal a chydgysylltu ag iechyd, 
Meddygon Teulu a gwasanaethau gofal sylfaenol.   Mae haen gofal canolraddol 
wedi’i datblygu gyda threfniadau gweithio clos rhwng y bwrdd iechyd a darparwyr 
gofal cartref i sicrhau bod cefnogaeth gofal cartref yn cael ei ddarparu yn brydlon 
er mwyn hwyluso rhyddau diogel o’r ysbyty.   Mae cyd-ddatganiad o fwriad wedi’i 
gytuno ag iechyd i ddatblygu gwasanaethau gofal canolraddol a gaiff eu hariannu 
trwy gronfa gofal canolraddol y Bae Gorllewinol.   Mae tîm integredig gofal cartref 
Gŵyr wedi llwyddo i godi cynhwysedd mewn ardaloedd sy’n anodd eu cyrraedd.   
Mae gwasanaethau ail-alluogi preswyl yn defnyddio gwelyau asesu ynghyd â  
gwelyau mewn ysbytai cymunedol i gwrdd ag anghenion mwy cymhleth. 
 
Mae perfformiad wrth oedi trosglwyddo gofal am resymau gofal cymdeithasol wedi 
gostwng ychydig eleni, fodd bynnag, mae’n llawer is na chyfartaledd Cymru ac felly 
yn portreadu perfformiad gweddol dda.  
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Ynghyd â’i bartneriaid yn y Bae Gorllewinol, mae’r cyngor yn cychwyn ar raglen o 
foderneiddio ei wasanaethau anableddau dysgu.   Mae gwerthusiad cyfleodd,  
adolygiad ‘Alder’, wedi’i gyflawni i gasglu tystiolaeth a gwybodaeth i oleuo cynllunio 
i’r dyfodol.   
 
Mae nifer y taliadau uniongyrchol wedi codi yn unol â’r dull ail-alluogi er mwyn 
cynyddu ystod y gefnogaeth a gynigir i bobl.   Mae ymarferiad tendro wedi’i 
gychwyn i ganfod gwasanaeth broceriaeth i gynorthwyo dinasyddion i hunan reoli 
eu trefniadau gofal hwy eu hunain. 
 
Ni fu i archwiliadau AGGCC o wasanaethau rheoledig y cyngor ei hun ganfod 
unrhyw faterion o beidio cydymffurfio..   Adroddodd yr archwilwyr fod rheolwyr 
cofrestredig yn gweithio’n dda gyda’r arolygiaeth, a’u bod yn ymatebol i unrhyw 
faterion a godwyd yn ystod yr archwiliad. 
 
 
Plant 

 
Mae plant, pobl ifanc a theuluoedd yn elwa o ystod eang o wasanaethau.   Ceir  
partneriaethau cryf gydag iechyd, yr heddlu, yn ogystal â sefydliadau’r trydydd 
sector.   Ceir tystiolaeth gref o drefniadau cydweithio da sy’n arwain at ganlyniadau 
positif i blant a phobl ifanc yn byw gyda’u teuluoedd ac i blant na allant aros gyda’u 
teulu yn y tymor byr na’r tymor hir. Mae ystod o wasanaethau ar gael i ddarparu 
gofal mewn amgylchedd maethu neu mewn gofal preswyl pan fo’n briodol. 
 

Bu AGGCC yn arsylwi ymarferiad tîm yn mapio  gan ddefnyddio’r dull arwyddion  
diogelu sy’n greiddiol i ymarfer yng ngwasanaethau plant.  Mae’r holl staff wedi 
derbyn hyfforddiant ac mae buddion y dull hwn wedi'u cydnabod.   Mae hwn yn 
ddull gwasanaeth cyfan a fydd hefyd, ymhen hir a hwyr, yn cael ei weithredu ar 
draws gwasanaethau oedolion.    Mae’r arweinwyr ymarfer wedi derbyn 
hyfforddiant, a cheir cefnogaeth gorfforaethol gryf a chefnogaeth gref gan y 
rheolwyr i symud i ffwrdd o ddiwylliant gwrth risg.   Gwelodd y sesiwn a oedd yn 
dangos dull agored a heriol i bawb at benderfyniadau a chasgliadau.   Roedd 
ffocws adfywiol ar y positif ac ar ffactorau diogelu yn hytrach na’n seiliedig ar risg 
yn unig a’r y negyddol mewn achosion cymhleth. 
 
Mae Maethau Abertawe (Foster Swansea) wedi cael llwyddiant sylweddol wrth 
recriwtio sy’n sicrhau dewis mwy eang ar gyfer lleoli plant 0 - 14 oed.    Mae’r 
gwasanaeth yn mynd i ganolbwyntio nawr ar y plant yn eu harddegau a’r mamau 
ifanc a’u plant sy’n fwy anodd eu lleoli.   Mae cefnogaeth seicolegydd clinigol ar 
gael i’r tîm maethu am dri diwrnod bob wythnos, ac mae’r cyngor wedi diogelu nifer 
y staff yn ystod yr ailstrwythuro. 
 
Amlygodd  archwiliad diweddar AGGCC o’r gwasanaeth mabwysiadu nifer o 
feysydd ar gyfer eu gwella.   Bydd datganoli cyfrifoldeb i’r rhanbarthau yn dechrau 
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ym mis Hydref 2014. Arweinir y gwasanaeth hwn gan Abertawe a’i arolygu gan 
fwrdd rhaglen y Bae Gorllewinol. 
Mae’r cyngor yn comisiynu lleoliadau o fewn y sector annibynnol leol, ac mae 
hynny wedi galluogi nifer o bobl ifanc ddychwelyd o’r tu allan i’r sir.   Eleni gwelwyd 
gostyngiad o 15 pwynt y cant yn y gost o leoliadau y tu allan i’r sir.   Mae panel 
bywydau sefydlog a dyfodol gwell y cyngor yn monitro pob lleoliad y tu allan i’r sir. 
 
Meysydd ble gwelwyd cynnydd  
 

 Datblygiad y gwasanaeth ail-alluogi. 

 Perfformiad da parhaus yn oedi wrth drosglwyddo gofal. 

 Ystod fwy eang o ddewis lleoliad ar gyfer lleoliadau i blant a’u brawd neu 
chwaer. 

 Lleoli plant a phobl ifanc yn fewnol yn hytrach na’r tu allan i’r sir. 
 
Meysydd ar gyfer eu gwella  
 

 Parhau i weithio’n glos ag iechyd i ddatblygu rhwydweithiau cymunedol i 
weithredu fframwaith asesu integredig. 

 
 

Yr effaith ar fywydau pobl 

 
Oedolion 

 
Yn 2012-13 adolygwyd ac ailstrwythurwyd y trefniadau ar gyfer diogelu oedolion 
agored i newid.    O fewn diogelu oedolion agored i niwed cafwyd symudiad tuag at 
y dull “mae diogelu yn fusnes i bawb”.  Mae hyn wedi dilyn at well dealltwriaeth ag 
ymwybyddiaeth o ddiogelu ar draws gwasanaethau oedolion.   Mae’r cyfrifoldeb ar 
gyfer rheoli atgyfeiriadau diogelu wedi’i dirprwyo i dimau rheoli gofal ac o 
ganlyniad,  mae’r llwyth gwaith yn haws ei drin.  Mae’r cyngor yn sicrhau bod pobl 
agored i niwed sy’n defnyddio gwasanaeth a gomisiynwyd yn cael eu diogelu trwy 
graffu manwl a rheoli gwybodaeth atgyfeirio.   Mae grŵp penodol o swyddogion 
uwch wedi’i sefydlu i adolygu atgyfeiriadau sydd ddim yn cwrdd â’r trothwy ar gyfer 
ymchwiliad ffurfiol i ddiogelu oedolion 
 
Mae holl atgyfeiriadau diogelu oedolion yn cael eu cymryd gan y tîm derbyn.   
Nodir yr atgyfeiriadau ac fe’i hanfonir at y swyddog priodol i ystyried a yw’r risgiau i 
unigolyn agored i niwed yn cael eu hasesu, a bod penderfyniadau yn cael eu 
cymryd i gychwyn y camau priodol. Mae’r tîm dynodedig ar gyfer oedolion wedii 
chwalu, a swyddogion amddiffyn oedolion wedi’u sefydlu o fewn y timau 
cymunedol.   Mae tîm ansawdd gofal cartref yn parhau i reoli arolygu’r cartrefi 
gofal.   Mae’r tîm yn gweithio’n glos â'r swyddogion comisiynu er mwyn sicrhau 
ansawdd yn y gofal a ddarperir i oedolion agored i niwed.   Mae perfformiad 
darparwyr ac arferion gwael yn cael eu trin yn effeithiol o fewn pryderon sy’n 
dwysau, gyda threfniadau protocol yn cael eu harwain gan yr awdurdod lleol. 
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iI bartneriaid statudol a rhanddeiliaid roi eu barn hwy. Mae AGGCC wedi gallu 
trafod materion penodol yn ymwneud â pharhad rheolwr arweiniol dynodedig gyda 
phennaeth y gwasanaeth yn ystod cyfarfodydd ymgysylltu chwarterol, ynghyd âg 
amseroldeb rheoli’r broses o ddiogelu oedolion.  Mae’r cyngor yn aelod o Fwrdd 
Diogelu Oedolion y Bae Gorllewinol - bwrdd sy’n datblygu.    Prif Swyddog 
gwasanaethau cymdeithasol y cyngor yw’r cadeirydd.    
 
Yn gyffredinol, mae’r cyngor yn cyflawni cydbwysedd o ofal ar gyfer pobl hŷn sydd  
o blaid cefnogaeth tymor byr yn y gymuned yn hytrach na mathau mwy sefydliadol  
o ofal a chefnogaeth tymor hir.  Ar gyfer oedolion iau, mae’r model byw â chymorth 
yn parhau i ddarparu annibyniaeth o fewn y gymuned i bobl sy’n dal cytundebau 
tenantiaeth eu hunain, ac yn derbyn y lefelau addas a chymesur o ofal. Mae’r 
mesurau hyn yn creu canlyniadau positif I bobl sy’n derbyn gofal a chefnogaeth.     
 
Mae’r cyngor yn datgan cynnydd yn y gofalwyr sy’n cael eu canfod, ac yn cael 
cynnig asesiad, ac mae’n ymroddedig i sicrhau bod gwasanaethau gofalwyr yn 
parhau yn flaenoriaeth uchel. Mae strategaethau ar waith ar gyfer gofalwyr a 
gofalwyr ifanc.   Cefnogir hyn gan swydd ddynodedig o fewn y cyngor.  
  
Cyflawnodd AGGCC adolygiad thematig o drefniadau diogelu rhag colli rhyddid 
ledled Cymru.   Cyflwynodd y cyngor holiadur a oedd yn esbonio’r trefniadau sydd 
ganddo i gyflawni ei ddyletswyddau statudol dan Ddeddf Galluedd Meddyliol 2005.   
Mae effaith posibl dyfarniad diweddar y Llys Goruchaf ynglŷn âg achos Gorllewin 
Swydd Gaer yn cynyddu’n sylweddol y ceisiadau o ddiogelu rhag colli rhyddid i’r 
cyngor sy’n gweithredu fel corff goruchwylio.  Bydd yr ymateb i lefel cynyddol y 
gofyn (a’r effaith ar y gweithlu) yn faes i’w ddilyn yn y flwyddyn sydd ar ddod. . 
 
 
Plant 
 
Mae’r cyngor yn parhau i fuddsoddi yng ngwaith arwyddion diogelu, sy’n tanategu’r  
model o ymarfer gwaith cymdeithasol.   Mae hyn yn pwysleisio’r pwysigrwydd o 
weithio’n uniongyrchol â phlant a’u teuluoedd ar y cam cyntaf.  Defnyddir y dull 
hwn i adeiladu partneriaeth gyda’r teulu o gwmpas diogelu’r plentyn sy’n parhau yn 
ganolbwynt y gwaith. Fel yr amlygwyd mewn rhannau eraill o’r adroddiad hon, mae 
perfformiad gwaith diogelu plant a pherfformiad yng ngwaith plant sy’n derbyn 
gofal wedi dangos gwelliant parhaol. 
 
Roedd canran y cynadleddau achos cychwynnol a gynhaliwyd o fewn yr amserlen 
wedi gwella o 82.5% yn 2012-13 i 90.5% yn 2013-14.   Gwellodd canran 
cynadleddau adolygu amddiffyn plant a gynhaliwyd o fewn yr amserlen o 92% yn 
2012-13 i brin dros 98% yn 2013-14.   Roedd canran adolygiadau plant sy’n 
derbyn gofal a gynhaliwyd o fewn yr amserlen hefyd wedi gwella o dros 83% y 
llynedd i 98% yn 2013-14.   Cyflawnodd y cyngor gynllun peilot yn edrych ar 
ymestyn defnyddio’r arwyddion diogelu o fewn cynadleddau amddiffyn plant.  Mae 
canlyniadau positif yn dangos fod ymgysylltu  â phlant a theuluoedd yn ei gwneud 
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yn haws i ganfod risgiau i oleuo cynlluniau effeithiol i amddiffyn plant.  Mae 
gwasanaethau plant wedi canfod bod angen iddynt ymgysylltu fwy â phlant er 
mwyn defnyddio eu barn a’u hadborth i wella ansawdd a datblygu’r gwasanaeth 
ymhellach.   Mae trefniadau’r bwrdd diogelu plant yn cael eu cydlynu’n rhanbarthol 
trwy’r Bae Gorllewinol. 
 
Mae nifer y plant ar y gofrestr amddiffyn plant ar ddiwedd mis Mawrth 2014 wedi 
gwella o 236 y llynedd i 229 yn 2013-14.    Priodolir hyn i’r strategaeth gostwng 
nifer y plant sy'n derbyn gofal, ond mae’r cyngor yn onest am y ffaith na ellid  
cynnal y perfformiad hwn yn 2014-15.  Cydnabyddir y bydd wastad blant sydd 
angen derbyn gofal am amryw o resymau, ac er gwaethaf y strategaethau ar waith 
i ostwng poblogaeth y plant sy’n derbyn gofal, gallai’r gofyn godi a gostwng.  Mae 
cynllunio ar gyfer parhad yn flaenoriaeth i’r cyngor, fel y mae ymyrriad cynnar 
gydag asesiadau a chymorth proffesiynol sy’n gymesur.   Bu i’r cyngor gymryd 
rhan yn arolygiad  plant sy’n derbyn gofal.    Roedd eiriolaeth, llais y plentyn a 
gwell canlyniadau yn ffocws hefyd. 
 
Meysydd be gwelwyd cynnydd  
 

 Y strategaeth gostwng nifer y plant sy’n derbyn gofal a’r nifer ostyngedig o 
blant sy’n derbyn gofal. 

 Y dull arwyddion diogelu yn cael eu defnyddio mewn cynadleddau. 
 

Meysydd ar gyfer eu gwella  
 

 I werthuso canfyddiadau adolygiad diogelu oedolion ac i gynnal safonau sy’n 
sicrhau arfer gorau, ansawdd a threfniadau llywodraethu.   

 Cynnydd ar sefydlu ymhellach byrddau diogelu oedolion a phlant y Bae 
Gorllewinol.  

.  
 

Galluedd  
 
Cyflawni Gwasanaethau Cymdeithasol  

 
Mae’r cyngor yn ymroddedig i wella sgiliau a gwybodaeth gweithwyr gofal 
cymdeithasol i gyflawni’r safonau proffesiynol gofynnol.   Mae  pwyslais ar i staff 
allu ennill y cymwyseddau iawn.   Mae’r cynllun datblygu gweithwyr gofal 
cymdeithasol wedi’i adolygu i gwrdd â gofynion Deddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.   Mae blaenoriaethau hyfforddi wedi’u 
gosod allan yn y cynllun a sut mae’r cyngor yn bwriadu mynd a datblygiad 
proffesiynol parhaus ymlaen o reoli ac arweinyddiaeth i’r cam gweithredu nesaf.  
Gwelwyd datblygiadau hefyd yn y model gweithredu newydd sy’n bwriadu “adfer 
gwaith cymdeithasol”. 
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Mae staff gwaith cymdeithasol wedi derbyn pecyn cymorth ar ffurf  asesu unedig a 
rhaglen sgiliau hyfforddi, ynghyd â dull sy’n canolbwyntio meddwl ar y person.  
Mae’r dull hwn o ymarfer yn annog gweithwyr i bwysleisio ar y pethau positif ac ar 
gryfderau pobl yn hytrach na diffygion ac anghenion.  Mae cynnal cryfderau a 
chanolbwyntio ar yr hyn sydd mewn lle i gefnogi annibyniaeth yn hyrwyddo 
canlyniadau gorau, a phobl wedi cymryd rhan lawn yn eu cynlluniau gofal a 
chefnogaeth.   Bu i ddigwyddiad staff diweddar i wasanaethau plant a theulu 
ganolbwyntio ar rannu dulliau arfer gorau.   Mae’r cyngor yn gweld gwella ansawdd 
ymarfer gwaith cymdeithasol yn bwysig i gyrraedd y targedau a osodwyd gan y 
cynlluniau strategol.  Mae defnyddio’r dull arwyddion diogelu wedi ei roi ar waith yn 
llwyddiannus iawn ar draws holl feysydd gwasanaethau plant.   Mae nifer 
sylweddol o staff wedi’u hyfforddi yn y fethodoleg hon ac mae cynlluniau ar waith 
ar gyfer mabwysiadu’r dull hwn ar draws gwasanaethau oedolion hefyd.   
 
Mae'r cyngor yn canolbwyntio ar yr effaith mae salwch staff yn ei gael ar y gallu i 
gyflawni gwasanaethau.   Gwelwyd llwyddiant, yn benodol o fewn gwasanaethau 
plant, wrth allu recriwtio, cadw a hyfforddi a datblygu gweithlu sefydlog. 
 
Medydd ble gwelwyd cynnydd 
 

 Digwyddiadau staff gwasanaeth plant a theulu a chanolbwyntio ar rannu arfer 
da.  

 Recriwtio a chadw staff yng ngwasanaethau plant. 

 Cynllun hyfforddi cynhwysfawr ar bob lefel.  
 
 
Darparu Arweiniad   
 

Mae’r cyngor yn gwella perfformiad wrth gymryd camau i wella diwylliant a 
hunanwerthuso.   Ceir arweiniad clir wedi’i gefnogi gan gynlluniau corfforaethol a 
fframwaith strategol.   Mae wedi gweithio trwy newidiadau yn y rheolwyr uwch a 
threfniadau craffu.   Mae prif swyddog gwasanaethau cymdeithasol wedi hen 
sefydlu yn ei swyddogaeth erbyn hyn, ac mae’n adrodd yn uniongyrchol i’r prif 
weithredwr  ar faterion gweithredol.   Er nad yw’n aelod o’r haen uwch, gellid 
sicrhau’r AGGCC fod gwasanaethau cymdeithasol yn derbyn cefnogaeth barhaus 
ar lefel corfforaethol.    
 
Mae Abertawe yn gyngor sydd wedi llawn gydnabod nad yw’r gwasanaethau 
presennol yn gynaliadwy yn eu ffurf bresennol a bod dinasyddion Abertawe eisiau 
ac angen gwasanaethau llawer mwy gwahanol  ar gyfer eu dyfodol.   Mae’r agenda 
ar gyfer trawsnewid uchelgeisiol wedi bod yn casglu momentwm dros y tair 
blynedd diwethaf, ac mae’n cael ei gyrru’n gorfforaethol ac yn strategol  yn ogystal 
ag ar lefel weithredol.  Mae ymroddiad yr aelodau, y swyddogion a'r staff i’w gweld 
o lefel yr ymgynghori a’r ymgysylltu sydd ar waith.   
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Mae cyflymdra’r newid yn gyflym ac yn digwydd yng nghyd-destun o bwysau 
demograffig ac ariannol a fydd yn parhau i fod yn ffactor o risg hyd y gellir ei 
ragweld.   Mae ffocws cryf ar integreiddio ag iechyd ac mae’r cyngor yn parhau i 
weithio’n glos a’i bartneriaid o fewn rhaglen iechyd a gofal cymdeithasol y Bae 
Gorllewinol.   Y nod yw datblygu darpariaeth cydgysylltiedig sy’n seiliedig ar 
gryfderau, ac yn canolbwyntio ar annibyniaeth pobl, ac atal cynnar i sicrhau’r 
canlyniadau gorau  trwy ddarparu cefnogaeth a gofal cymesur.   
 
 
Mae prif swyddog gwasanaethau cymdeithasol yn hyderus y gall Abertawe gwrdd 
â’r her a osodwyd yn Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.    
Mae cytundeb a chefnogaeth wleidyddol a chorfforaethol ar waith a cheir aelodau 
dynodedig gyda chyfrifoldeb dros feysydd penodol a welir fel strategaeth bositif 
iawn i sicrhau gwelliant parhaus ar ddatblygu gwasanaeth.   Mae’r cyngor yn 
parhau i weithredu cynlluniau busnes cynhwysfawr ar gyfer gwasanaethau 
cymdeithasol i oedolion a phant  sydd wedi’u halinio’n agos i’r Cynllun Un 
Abertawe  (‘The One Swansea Plan’) a’r cynllun gwella corfforaethol. 
 
Ceir trefniadau craffu cadarn a gefnogir gan wybodaeth perfformiad a fynegwyd 
gan benaethiaid gwasanaeth yn unol â fframwaith adrodd ar sicrwydd ansawdd y 
cyngor.   Mae’r panel perfformiad llesiant yn cael ei gadeirio gan aelod dynodedig 
o’r cyngor ac mae’n rheoli cyfarfodydd a gynhaliwyd ar wahân i fynd i’r afael â 
materion gwasanaeth oedolion a phlant, datblygiadau a gwybodaeth perfformiad.  
Mae hyn yn ymrwymiad positif gan aelodau sydd nawr yn cyfarfod bob bythefnos 
er mwy caniatáu digon o amser ar gyfer craffu llawn a manwl ar fusnes.   Mae’r 
cyngor wedi gwneud cynnydd da ac wedi datgan gwelliant yn y perfformiad o fewn  
meysydd gwasanaeth oedolion a phlant. 
 
Meysydd ble gwelwyd cynnydd  
 

 Cefnogaeth ac ymroddiad aelodau, swyddogion uwch a staff gweithredol i 
hwyluso gwaith agendau trawsnewid ac integreiddio. 

 Sefydlogrwydd parhaus yr arweinyddiaeth gref a’r arweiniad a roddwyd i 
wireddu’r rhaglen newid a oedd ei hangen i gwrdd â her Deddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. 

 Gwelliant parhaus yng ngwasanaethau plant fel y tystir gan ddangosyddion 
perfformiad. 

 
Meysydd ar gyfer eu gwella  
 

 Cynnydd parhaus gyda rhaglen y Bae Gorllewinol. 
 
 


