
 

 

 
At: Aelodau’r  Pwyllgor Craffu 

Perfformiad 
Dyddiad: 

 
Dydd Gwener, 8 
Gorffennaf 2022 
 

 Rhif Union: 
 

01824 712554 

 ebost: democrataidd@sirddinbych.gov.uk 

 
 
Annwyl Gynghorydd 
 
Fe’ch gwahoddir i fynychu cyfarfod y PWYLLGOR CRAFFU PERFFORMIAD, DYDD IAU, 
14 GORFFENNAF 2022 am 10.00 am yn SIAMBR Y CYNGOR, NEUADD Y SIR, 
RHUTHUN A THRWY GYNHADLEDD FIDEO. 
 
Yn gywir iawn 
 
G Williams 
Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd 
 
 
AGENDA 
 
1 YMDDIHEURIADAU   

 

2 DATGANIADAU O FUDDIANT  (Tudalennau 5 - 6) 

 Dylai’r Aelodau ddatgan unrhyw gysylltiad personol sy’n rhagfarnu yn unrhyw 
fater a nodwyd i’w ystyried yn y cyfarfod hwn. 

 

3 MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD   

 Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod 
fel materion brys dan Adran 100B(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972. 

 

4 COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF  (Tudalennau 7 - 12) 

 Derbyn cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Craffu Perfformiad a gynhaliwyd ar 9 
Mehefin 2022 (copi ynghlwm). 

 

5 CWRICWLWM CYMRU  (Tudalennau 13 - 62) 

 Ystyried adroddiad ar y cyd gan Brif Swyddog Addysg y Cyngor a 
Swyddogion GwE (copi ynghlwm) sy’n rhoi gorolwg ar weithredu Cwricwlwm 
Cymru a’r ffordd y mae GwE a’r awdurdod lleol yn cefnogi ei ddatblygiad yn 
ysgolion Sir Ddinbych 

10:05am – 10:45am 
 

Pecyn Dogfen Cyhoeddus



 

6 TRAWSNEWID ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL (ADY)  (Tudalennau 
63 - 144) 

 Ystyried adroddiad (copi ynghlwm) gan Bennaeth y Gwasanaethau Addysg, 
ynglŷn â chydymffurfiaeth y Cyngor â gofynion statudol Deddf Anghenion 
Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018. 

10:45am – 11:15am 
 

                          ~~~ EGWYL 11:15am - 11:30am ~~~ 
 
7 ADRODDIAD SEFYDLOGRWYDD Y FARCHNAD GOFAL 

CYMDEITHASOL  (Tudalennau 145 - 350) 

 Ystyried adroddiad (copi ynghlwm) gan Bennaeth Dros Dro’r Gwasanaethau 
Cymorth Cymunedol, ynglŷn ag Adroddiad Sefydlogrwydd y Farchnad Gofal 
Cymdeithasol sy’n seiliedig  ar yr Asesiad o Anghenion y Boblogaeth, yn unol 
â gofynion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 

11:30am – 12:00pm 
 

8 ADRODDIAD BLYNYDDOL DRAFFT CYFARWYDDWR Y 
GWASANAETHAU CYMDEITHASOL  (Tudalennau 351 - 410) 

 Ystyried adroddiad drafft y Cyfarwyddwr Corfforaethol: Cymunedau /  
Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol (copi ynghlwm). 

12:00pm – 12:30pm 
 

9 RHAGLEN WAITH CRAFFU  (Tudalennau 411 - 432) 

 Ystyried adroddiad gan y Cydlynydd Craffu (copi ynghlwm) yn gofyn i’r 
Pwyllgor ddiwygio ei raglen gwaith i’r dyfodol a rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf 
i’r aelodau am faterion perthnasol. 

 

 
AELODAETH 
 
Y Cynghorwyr 
 
Y Cynghorydd Hugh Carson Irving 
(Cadeirydd) 
 

Y Cynghorydd Gareth Sandilands (Is-
Gadeirydd) 

Ellie Chard 
Chris Evans 
Jon Harland 
Carol Holliday 
 

Alan Hughes 
Paul Keddie 
Geraint Lloyd-Williams 
Terry Mendies 
 

Aelodau Cyfetholedig dros Addysg sy’n Pleidleisio (Rhifau Eitemau Agenda 5 
a 6 yn unig) 
 
Terence Flanagan 
Kathleen Jones 
 

Neil Roberts 
 



 

COPIAU I’R: 
 
Holl Gynghorwyr er gwybodaeth 
Y Wasg a’r Llyfrgelloedd 
Cynghorau Tref a Chymuned  



Mae tudalen hwn yn fwriadol wag



 
 
 
DEDDF LLYWODRAETH LEOL 2000 

 

 

 
Cod Ymddygiad Aelodau 
 

DATGELU A CHOFRESTRU BUDDIANNAU 
 
  

Rwyf i, 
(enw) 

  

  

*Aelod /Aelod cyfetholedig o 
(*dileuer un) 

Cyngor Sir Ddinbych   

 
 

 

YN CADARNHAU fy mod wedi datgan buddiant *personol / personol a 
sy’n rhagfarnu nas datgelwyd eisoes yn ôl darpariaeth Rhan III cod 
ymddygiad y Cyngor Sir i Aelodau am y canlynol:- 
(*dileuer un) 

Dyddiad Datgelu:   

   

Pwyllgor (nodwch):   

   

Agenda eitem   

   

Pwnc:   

   

Natur y Buddiant: 

(Gweler y nodyn isod)* 

 

 

 

 
 

 

   

Llofnod    

   

Dyddiad   

 

Noder: Rhowch ddigon o fanylion os gwelwch yn dda, e.e. 'Fi yw perchennog y tir sy’n gyfagos i'r cais 
ar gyfer caniatâd cynllunio a wnaed gan Mr Jones', neu 'Mae fy ngŵr / ngwraig yn un o weithwyr y 
cwmni sydd wedi gwneud cais am gymorth ariannol'. 
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Mae tudalen hwn yn fwriadol wag



 

PWYLLGOR CRAFFU PERFFORMIAD 
 
Cofnodion cyfarfod o’r Pwyllgor Craffu Perfformiad a gynhaliwyd yn Siambr y Cyngor 
Neuadd y Sir a thrwy Gynhadledd Fideo, Dydd Iau, 9 Mehefin 2022 am 11.00 am. 
 

YN BRESENNOL 
 
Cynghorwyr Ellie Chard, Chris Evans, Jon Harland, Carol Holliday, Alan Hughes, Hugh 
Irving (Cadeirydd), Paul Keddie a Gareth Sandilands. 
 
Roedd yr Aelod Arweiniol Cyllid, Perfformiad ac Asedau Strategol, y Cynghorydd 
Gwyneth Ellis, yn bresennol ar gyfer Eitemau 6 a 7. 
 

HEFYD YN BRESENNOL 

 
Prif Reolwr (DS fel dirprwy ar ran GB Prif Weithredwr); Pennaeth Gwella Busnes a 
Moderneiddio ar y Cyd Dros Dro (NK); Swyddog Cynllunio Strategol a Pherfformiad (EH); 
Cydlynydd Craffu (RE); Gweinyddwr Gweddarlledu a Zoom (SJ) a Gweinyddwr 
Pwyllgorau (SLW) 
 
Arsylwyr – Cynghorwyr Pauline Edwards a Huw Hilditch-Roberts 
 

 
1 YMDDIHEURIADAU  

 
Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorydd Geraint Lloyd-Williams. 
Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan Graham Boase, Prif Weithredwr ac 
Iolo McGregor, Arweinydd Tîm Cynllunio Strategol a Pherfformiad hefyd.  
 

2 DATGANIAD CYSYLLTIAD  
 
Ni ddatganwyd unrhyw gysylltiad personol sy’n rhagfarnu.  
 
Dywedodd y Cydlynydd Craffu, yn unol â gofynion Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 
2011, roedd penodi cadeiryddion pwyllgorau craffu’r Cyngor yn benderfyniad ar 
gyfer y grwpiau gwleidyddol yn seiliedig ar gydbwysedd gwleidyddol y Cyngor.    Yn 
dilyn etholiadau awdurdod lleol 2022, roedd cydbwysedd gwleidyddol Sir Ddinbych 
wedi arwain at un cadeirydd craffu yn cael ei gynnwys yn y Grŵp Ceidwadwyr, un 
ar gyfer y Grŵp Annibynnol a’r trydydd yn cael ei ddyrannu ar gyfer y Grŵp 
Llafur/Plaid Cymru sydd mewn grym.  Roedd y Grŵp Ceidwadol wedi penodi’r 
Cynghorydd Hugh Irving i gadeirio’r Pwyllgor Craffu Perfformiad.   
 
Cyn symud i geisio enwebiadau ar gyfer rôl Is-Gadeirydd y Pwyllgor, roedd y 
Cynghorydd Irving, oedd wedi gwasanaethu fel Is-Gadeirydd y Pwyllgor yn ystod 
tymor y Cyngor diwethaf wedi talu teyrnged i’w ragflaenwyr, y diweddar 
Gynghorydd Huw Llewelyn Jones a’r Cynghorydd Arwel Roberts am eu gwaith yn 
cadeirio cyfarfodydd yn effeithiol ac yn cynnig arweinyddiaeth gref i’r pwyllgor yn 
ystod eu tymor mewn swydd. 
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3 PENODI IS-GADEIRYDD  
 
Gofynnodd y Cadeirydd am enwebiadau ar gyfer Is-Gadeirydd y Pwyllgor ar gyfer 
blwyddyn y Cyngor 2022/23.  Enwebodd y Cynghorydd Ellie Chard y Cynghorydd 
Gareth Sandilands ar gyfer rôl Is-Gadeirydd.  Roedd y Cynghorydd Carol Holliday 
yn eilio enwebiad y Cynghorydd Sandilands.   Ni dderbyniwyd enwebiadau eraill ac 
roedd y Pwyllgor yn unfrydol: 
 
PENDERFYNWYD penodi’r Cynghorydd Gareth Sandilands yn Is-gadeirydd  
blwyddyn y Cyngor ar gyfer 2022/23. 
 
Diolchodd y Cynghorydd Sandilands i’r Pwyllgor am ei ethol i’r rôl.   
 

4 MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD  
 
Nid oedd unrhyw fater brys wedi’i godi gyda’r Cadeirydd na’r Cydlynydd Craffu cyn 
dechrau’r cyfarfod.  
 

5 COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF  
 
Cyflwynwyd cofnodion y Pwyllgor Archwilio Perfformiad a gynhaliwyd ar 17 Mawrth 
2022.  Felly: 
 
PENDERFYNWYD derbyn a chymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 17 
Mawrth 2022 fel cofnod cywir. 
 
Ni chodwyd unrhyw fater mewn perthynas â chynnwys y cofnodion.  
 

6 HUNANASESIAD Y CYNGOR O'I BERFFORMIAD, 2021 I 2022  
 
Cyflwynodd Aelod Arweiniol Cyllid, Perfformiad ac Asedau Strategol, y Cynghorydd 
Gwyneth Ellis adroddiad Hunan-asesiad y Cyngor o’i berfformiad (a ddosbarthwyd 
yn flaenorol).  
 
Yn anffodus, nid oedd awdur yr adroddiad, Arweinydd Tîm Cynllunio Strategol a 
Pherfformiad wedi gallu bod yn bresennol oherwydd salwch.   Roedd y Cyd 
Bennaeth Gwella Busnes a Moderneiddio Dros Dro (Pennaeth Dros Dro) yn 
bresennol yn ei le.   
 
Roedd yr adroddiad y ddogfen gyntaf statudol a ysgrifennwyd mewn ymateb i’r 
Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021, oedd angen i’r Cyngor lunio 
Hunanasesiad o’i berfformiad yn erbyn ei swyddogaethau.   Roedd hefyd yn 
ymateb i ddyletswydd y Cyngor o amgylch monitro cydraddoldeb (o dan y Ddeddf 
Cydraddoldeb 2010) a Mesur Cymru 2011, oedd yn cynnwys y Ddyletswydd 
Economaidd-gymdeithasol a’r cyfraniadau i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 
(Cymru) 2015. 
 
Roedd adrodd yn rheolaidd yn ofyniad monitro yn fframwaith rheoli perfformiad y 
Cyngor a byddai adroddiad monitro perfformiad yn cael ei gyflwyno i’r Cabinet a’r 
Pwyllgor Craffu Perfformiad yn chwarterol.   Gofynnwyd am adborth gan y Pwyllgor 
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Craffu Perfformiad cyn cymeradwyo’r dogfennau terfynol gan y Cyngor ym mis 
Gorffennaf 2022. 
 
Rhoddwyd crynodeb o’r adroddiad a’r atodiadau i’r aelodau.   
 
Roedd y Cynghorydd Harland wedi cyflwyno nifer o gwestiynau cyn y cyfarfod i 
alluogi swyddogion i roi atebion cynhwysfawr i’r cyfarfod.  Yn eu hymateb i’r 
cwestiynau hynny, roedd y swyddogion yn cynghori fel a ganlyn -   

 Roedd cynllun trafnidiaeth gynaliadwy yn cael ei ddatblygu a byddai’n 
cymryd darpariaeth i ystyriaeth ar gyfer teithio llesol.  Cadarnhaodd y 
Pennaeth Dros Dro BIM nad oedd ganddi’r wybodaeth i law ynglŷn â’r 
amserlen ar gyfer hyn ond byddai’n edrych i mewn i hyn ac yn rhoi’r 
wybodaeth i’r aelodau y tu allan i’r cyfarfod.  

 Roedd 15,000 o goed wedi eu plannu a chadarnhaodd swyddogion wrth 
symud ymlaen y byddai holl goed a blannwyd o dan y Strategaeth ar Newid 
Hinsawdd a Newid Ecolegol ar dir y Cyngor yn cael ei fonitro a’i gynnal am y 
18 mis cyntaf.   

 Roedd dileu plastig, nid ei leihau, o fewn ysgolion yn brif bryder i’r 
Cynghorydd Harland.  Cadarnhawyd bod Grŵp Tasg a Gorffen wedi’i sefydlu 
yn ystod y Cyngor blaenorol a chasgliadau’r Grŵp wedi eu cyflwyno i’r 
Cyngor Llawn.    Ar ddechrau 2022, roedd y Pwyllgor Craffu wedi cyflwyno 
argymhellion i’r Cabinet o ran lleihau’r defnydd o blastig untro yn y 
Gwasanaeth Prydau Ysgol.   Roedd y Cabinet wedi cefnogi’r egwyddor o 
leihau’r defnydd o blastig.   Fodd bynnag, roedd cyflawni’r uchelgais hwn yn 
lleol yn fater cymhleth gan y byddai yna ddiffyg sylweddol yn y gyllideb ar 
gyfer y Gwasanaeth Prydau Ysgol os nad oedd poteli dŵr plastig yn cael eu 
gwerthu mewn ysgolion mwyach.   Felly, byddai ystyried y gwrthwynebiad 
angen bod yn rhan o’r broses gosod cyllideb wrth symud ymlaen er mwyn 
nodi’r adnoddau i gyllido unrhyw ddiffyg.    Roedd y Cynghorydd Huw 
Hilditch-Roberts, cyn Aelod Arweiniol Gwasanaethau Addysg a Phlant oedd 
yn bresennol fel arsylwr, yn amlinellu’r cymhlethdodau wrth aelodau’r 
Pwyllgor.   Awgrymwyd bod y Cynghorydd Harland yn cyflwyno Rhybudd o 
Gynnig i’r Cyngor Llawn ynglŷn â’r mater hwn ond y dylai siarad gyda’r 
Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Democrataidd i 
drafod hyn a’r ffordd ymlaen.    

 Cadarnhaodd y Cynghorydd Harland yr ymatebwyd yn gadarnhaol i’r 
cwestiynau eraill.    Byddai’r cwestiynau a’r ymatebion yn cael eu dosbarthu 
i’r holl aelodau o’r Pwyllgor Perfformiad er gwybodaeth.   

 Eglurodd y Cydlynydd Craffu nad oedd Pwyllgorau Craffu yn gwneud 
penderfyniadau ond yn gallu gwneud argymhellion i’r Cabinet a’r Cyngor.     
Byddai agweddau penodol o’r adroddiad yn cael eu nodi a ffurflen cynnig yn 
cael ei llenwi gan aelodau i’w chyflwyno i’r Grŵp Cadeiryddion ac Is-
Gadeiryddion Craffu ar gyfer cymeradwyaeth i gyflwyno mewn cyfarfod 
Pwyllgor Craffu yn y dyfodol.   

 Roedd monitro amddifadedd wedi’i godi a chadarnhawyd nad oedd yna 
unrhyw beth penodol mewn perthynas â’r mater hwn o fewn yr adroddiad.    
Roedd Cynllun Corfforaethol newydd yn cael ei ddatblygu gyda’r nod o gael 
ei gadarnhau mewn cyfarfod o’r Cyngor Llawn ym mis Hydref 2022, gall 
amddifadedd ymddangos yn y Cynllun hwnnw.   
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 Byddai angen cyfleoedd a mesurau lleihau carbon yn y dyfodol wrth 
ddarparu gwasanaethau ar draws y sir. 

 
Roedd y Cynghorydd Paul Keddie yn cynnig derbyn yr adroddiad, eiliwyd gan y 
Cynghorydd Jon Harland. 
 
Roedd holl aelodau’r Pwyllgor Craffu Perfformiad yn cytuno.  
 
Ar ôl trafodaeth fanwl, roedd y Pwyllgor wedi:  
 
PENDERFYNU yn amodol ar y sylwadau uchod - 
 

(i) derbyn a chymeradwyo Hunanasesiad o Berfformiad y Cyngor yn ystod 2021 
i 2022, ynghyd â’i berfformiad i ddarparu’r Cynllun Corfforaethol 2017 i 
2022; ac 

(ii) argymell wrth symud ymlaen bod y Cyngor yn gwneud pob ymdrech i 
hwyluso teithio llesol, lleihau ei ddefnydd o blastig mewn prydau ysgol a 
gwasanaethau eraill, yn chwilio am gyfleoedd lleihau carbon wrth 
ddarparu gwasanaethau ac yn rhagweithiol wrth leihau amddifadedd ar 
draws y sir. 

 
7 COFRESTR RISG CORFFORAETHOL (ADOLYGIAD MIS CHWEFROR)  

 
Cyflwynodd Aelod Arweiniol Cyllid, Perfformiad ac Asedau Strategol, y Cynghorydd 
Gwyneth Ellis adroddiad Cofrestr Risg Gorfforaethol (Adolygiad Chwefror) (a 
ddosbarthwyd yn flaenorol).   
   
Roedd y Swyddog Cynllunio Strategol a Pherfformiad wedi crynhoi’r adroddiad a 
rhoi gwybodaeth ynglŷn â’r adolygiad diweddaraf o’r Gofrestr Risg Gorfforaethol a 
ddechreuodd ym mis Chwefror 2022.   
 
Yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth sydd yn datblygu ac yn berchen ar y Gofrestr Risg 
Gorfforaethol ochr yn ochr â’r Cabinet.  Caiff ei hadolygu ddwywaith y flwyddyn gan 
y Cabinet yn ystod sesiwn friffio’r Cabinet.  
 
Yn dilyn pob adolygiad, caiff y gofrestr ddiwygiedig ei chyflwyno i’r Pwyllgor Craffu 
Perfformiad a’i rhannu gyda’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio. 
 
Oherwydd y newid mewn safonau mynediad, roedd y Gofrestr Risg (Atodiad1) yn 
defnyddio mwy o eiriau na siartiau gyda lliwiau.    
 
Roedd yr adolygiad a gynhaliwyd ym mis Chwefror yn nodi dwy risg newydd -  

 Risg Newydd 49 - (TRAC) - y risg na fyddai’r arfer ariannu ar gyfer y dyfodol 
yn caniatáu i’r Cyngor gefnogi’r dysgwyr mwyaf agored i niwed a phobl ifanc 
wedi ymddieithrio gan fod cyllid yn cael ei ddarparu gan yr Undeb 
Ewropeaidd (UE) o’r blaen. 

 Risg Newydd 50 - y risg y byddai ymrwymiad Llywodraeth Cymru i ddileu elw 
o ofal Plant sy'n Derbyn Gofal yn arwain at gyflenwad anaddas neu 
ansefydlog o leoliadau.  
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Roedd yna gyfanswm o 22 risg ar y gofrestr, gydag 14 yn anghyson gyda’r 
parodrwydd i dderbyn risg (64%) o’i gymharu ag adolygiad Medi 2021 oedd wedi 
cynnwys 21 risg gydag 13 ohonynt yn anghyson gyda’r parodrwydd i dderbyn risg 
(62%). 
 
Roedd yr Aelodau yn derbyn bod yr adroddiad yn ddogfen lefel uchel.  Dywedwyd 
wrthynt fod gan bob gwasanaeth o’r Cyngor ei gofrestr risg ei hun oedd yn bwydo i’r 
Gofrestr Risg Gorfforaethol.   Fel rhan o’r adolygiadau rheolaidd, roedd risgiau yn 
gallu codi o’r Gofrestr Risg Gwasanaeth i’r Gofrestr Risg Gorfforaethol, yn yr un 
modd roedd risgiau yn gallu cael eu hisraddio o’r Gofrestr Risg Gorfforaethol i’r 
Gofrestr Risg Gwasanaeth perthnasol.    Roedd y Cynghorydd Ellie Chard yn 
cynnig derbyn yr Adolygiad o’r Gofrestr Risg Gorfforaethol, eiliwyd gan y 
cynghorydd Paul Keddie.    
 
Ar ôl ystyried y wybodaeth a gyflwynwyd, o fewn yr adroddiad a’i atodiadau, ynghyd 
â’r rhesymeg a ddarparwyd gan swyddogion ar y prif newidiadau i’r risgiau yn y 
Gofrestr yn deillio o’r adolygiad Chwefror 2022, roedd y Pwyllgor wedi:  
 
PENDERFYNU derbyn y newidiadau i’r Gofrestr Risg Gorfforaethol (Atodiad 1), gan 
gynnwys statws pob risg yn erbyn Datganiad Parodrwydd am Risg y Cyngor 
(Atodiad 2) a’r ddogfen gryno ar gyfer Aelodau a Swyddogion i’w defnyddio fel 
rhestr wirio (Atodiad 3).   
 

8 RHAGLEN WAITH CRAFFU  
 
Cyflwynodd y Cydlynydd Craffu adroddiad (a gylchredwyd eisoes) yn gofyn i’r 
Aelodau adolygu rhaglen waith y Pwyllgor ac yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf ar 
faterion perthnasol. 
 
Cafwyd trafodaeth ar y canlynol:-  
 

 Hysbysodd y Cydlynydd Craffu yr aelodau fod yr eitem hon ar y rhaglen yn 
eitem safonol ar y rhaglen ym mhob cyfarfod.   

 Atodiad 1 oedd y rhaglen gwaith i’r dyfodol ar gyfer y cyfarfod nesaf a 
gynhelir ar 14 Gorffennaf.   Roedd yna 4 eitem wedi eu rhestru sef y nifer 
uchaf o eitemau i hwyluso trafodaeth ystyrlon.  

 Roedd yna 2 eitem addysg a byddai 3 aelod cyfetholedig addysg yn 
bresennol.  Roedd yna dal swyddi gwag ar gyfer aelodau cyfetholedig 
addysg yr oedd y Cyngor yn gobeithio eu llenwi yn y dyfodol.  

 Cyn Covid, roedd yn arferol cynnal rhag-gyfarfod.  Roedd hwn nawr yn gallu 
cael ei gynnal ar-lein ychydig ddyddiau cyn y cyfarfod os oedd aelodau’r 
Pwyllgor yn cytuno.   Roedd pawb oedd yn bresennol yn cytuno i’r rhag-
gyfarfod gael ei gynnal.  

 Roedd yna broses ar waith yn Atodiad 2 oedd yn cynnwys ffurflen i’w llenwi 
os oedd aelodau yn dymuno i eitem gael ei hystyried ar gyfer ei chyflwyno i’r 
Pwyllgor Craffu.    Byddai’r ffurflen yn cael ei chyflwyno i’r Grŵp 
Cadeiryddion ac Is-Gadeiryddion Craffu i’w hystyried a byddent yn mynd 
drwy’r prawf oedd ar gefn y ffurflen, ac yna byddai penderfyniad yn cael ei 
wneud pa un a oedd yn addas ar gyfer Craffu a pha Bwyllgor y gofynnir iddo 
ei ystyried.  
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 Atodiad 3 oedd Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol y Cabinet er gwybodaeth.  

 Roedd Atodiad 4 yn ddiweddariad ar argymhellion o’r cyfarfod diwethaf.   

 Fel arfer, byddai yna eitem safonol pellach ar y rhaglen oedd wedi’i adborth 
gan aelodau oedd yn gwasanaethu fel cynrychiolwyr y Pwyllgor ar amrywiol 
fyrddau neu grwpiau.    Byddai’r eitem hon yn cael ei derbyn yn ôl unwaith yr 
oedd aelodau wedi eu dyrannu i’r grwpiau hynny. 

 
Roedd yr holl aelodau oedd yn bresennol yn cytuno i’r eitemau a restrwyd ar y 
rhaglen gwaith i’r dyfodol. 
 
Roedd y Cynghorydd Paul Keddie yn cynnig cymeradwyo’r rhaglen gwaith i’r 
dyfodol, eiliwyd gan y Cynghorydd Ellie Chard. 
 
Ar ddiwedd y drafodaeth roedd yr Aelodau yn: 
 
PENDERFYNU derbyn a chadarnhau, am y tro, rhaglen gwaith i’r dyfodol y 
Pwyllgor fel yr etifeddwyd gan ei ragflaenydd yn y Cyngor blaenorol. 
 

THE MEETING CONCLUDED AT 12.20 P.M. 
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Adroddiad i’r  Pwyllgor Craffu Perfformiad 

Dyddiad y cyfarfod 14 Gorffennaf 2022 

Aelod/Swyddog Arweiniol Cynghorydd Gill German / Geraint Davies 

Awduron yr Adroddiad James Brown (CSDd), Jacquie Chan (GwE) a Mair 

Herbert (GwE) 

Teitl  Sut y mae’r consortiwm rhanbarthol (GwE), mewn 

partneriaeth â’r Awdurdod Lleol (ALl), yn cefnogi 

ysgolion gyda gweithredu’r Cwricwlwm Cymru 

Newydd ar ôl cyhoeddi Adroddiad Donaldson ‘Dyfodol 

Llwyddiannus’ 

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

1.1. Gweithredu Cwricwlwm i Gymru yn Ysgolion Sir Ddinbych.   

2. Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 

2.1. Ar gais y Pwyllgor Craffu Perfformiad, mae’r adroddiad yma’n rhoi trosolwg o 

weithredu Cwricwlwm i Gymru a sut mae GwE a’r ALl yn cefnogi ei ddatblygiad 

yn ysgolion Sir Ddinbych.  

3. Beth yw’r Argymhellion? 

3.1. Gwahoddir Aelodau Craffu i drafod manylion yr adroddiad yma a rhoi sylwadau 

yn unol â hynny. 

4. Manylion yr adroddiad 

4.1. Bydd y Cwricwlwm Cymru newydd yn cael ei weithredu gan bob ysgol gynradd 

ym mis Medi 2022. Bydd un ysgol uwchradd yn Sir Ddinbych  yn ei weithredu 

yn 2022 i flwyddyn 7, ac mae gweddill yr ysgolion wedi dewis ei lansio ar y cyd 

gyda blynyddoedd 7 ac 8 ym mis Medi 2023.  Mae cefnogaeth helaeth GwE yn 

digwydd ar lefel genedlaethol, clwstwr ac ysgol unigol. 
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4.2. Nid yw Cwricwlwm i Gymru yn darparu amcanion a chynnwys roedd y 

cwricwlwm blaenorol yn ei ddarparu, ond mae’n rhoi strwythur clir o sawl 

cyfansoddyn i sicrhau bod dysgwyr yn: uchelgeisiol a galluog; yn fentrus a 

chreadigol; yn iach a hyderus ac yn egwyddorol a gwybodus. Mae’r pedwar 

pwrpas yma’n ffurfio’r weledigaeth i bob dysgwr.  

4.3. Mae arweinwyr GwE wedi bod â dull (a grëwyd yn lleol ac yn rhanbarthol yn 

unol â’r daith gweithredu genedlaethol) tuag at ddysgu proffesiynol ar gyfer 

ysgolion sydd yn mynd i’r afael â’r hyn sydd ei angen gan ysgolion mewn 

camau y gellir eu rheoli. Mae rhagor o ganllawiau ac adnoddau ar gyfer y 

cwricwlwm newydd yn cael eu llunio ac o fis Medi 2022, disgwylir y bydd 

ysgolion dal yn mireinio eu cwricwlwm, ac nid oes disgwyl iddynt fod â’r 

‘cynnyrch gorffenedig’. Ar hyn o bryd, mae’n rhaid iddynt lunio crynodeb y tymor 

yma o’u cynlluniau dylunio cwricwlwm hyd yn hyn, a chychwyn cynllunio dulliau 

clwstwr i ddatblygiad 3-16  trwy gynllun pontio newydd ar gyfer 2022/23. 

Dysgu a chefnogaeth broffesiynol - sut 

4.4. Mae GwE wedi darparu amrywiaeth helaeth o ddysgu a chefnogaeth 

broffesiynol, a ddatblygwyd yn genedlaethol gan arweinwyr GwE yn gweithio 

ochr yn ochr â chonsortia eraill, a’i bersonoleiddio i anghenion ein hysgolion yn 

Sir Ddinbych.  Dechreuodd y dysgu proffesiynol yma cyn y pandemig ac mae 

wedi symud ymlaen yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, gan adeiladu ar 

ddysgu’n ymatebol. Mae tîm dysgu proffesiynol GwE wedi gweithredu gyda 

hyblygrwydd yn ystod y cyfnod yma, addysgu sut mae adnoddau a hyfforddi yn 

cael eu darparu yn ôl adborth gan yr ysgolion eu hunain yn ogystal â dysgu o’r 

pandemig.  Er enghraifft, mae arweinwyr dysgu proffesiynol GwE wedi 

ymgynghori gydag awdurdodau lleol a phenaethiaid ynglŷn â sut a phryd i ail-

ymgysylltu gyda dysgu proffesiynol.  Mae adborth rheolaidd yn cael ei gasglu 

gan Benaethiaid Sir Ddinbych, er mwyn gwerthuso effaith ac ymateb i 

anghenion ysgolion.  

Dysgu proffesiynol ar gyfer uwch arweinwyr  

4.5. Ar y cychwyn yng ngwanwyn a haf 2021, roedd dysgu proffesiynol wedi’i anelu 

at benaethiaid ac uwch arweinwyr, ar arwain newid, datblygu gweledigaeth sy’n 

cael ei rannu a chynllunio ar gyfer newid cwricwlwm.  Roedd hyn yn cynnwys 
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sesiynau a gyflwynwyd ar-lein, ac yna sesiynau dilynol gan Ymgynghorwyr 

Cefnogi Gwelliant gydag ysgolion unigol. Cafodd pob sesiwn eu recordio, a’u 

gwylio’n aml ar wefan GwE.  Roedd y gwaith yma’n galluogi uwch arweinwyr i 

allu canolbwyntio ar eu cyfeiriad strategol a sut i gefnogi staff trwy flaenoriaethu 

yr hyn sy’n bwysig, a datblygu diwylliant er mwyn meithrin diwygio cwricwlwm.    

4.6. Yn ystod y flwyddyn academaidd bresennol, mae rhagor o sesiynau dysgu 

proffesiynol wedi adeiladu ar yr effaith yma, gan alluogi uwch arweinwyr i lunio 

cynlluniau clir ar gyfer cynllunio, asesu a datblygu cwricwlwm, egwyddorion 

cynllunio a galluogi dysgu.   Mae’r hyfforddiant yma wedi cynnwys adnoddau a 

modelau i ysgolion eu haddasu, megis dylunio cwricwlwm a rhesymeg cynllunio 

a chyflwyniadau gan ysgolion ynglŷn â sut maent wedi datblygu asesiad, 

gweledigaeth a chynllunio cwricwlwm.     

Dysgu proffesiynol ar gyfer rheolwyr canol ac athrawon  

4.7. Mae arweinwyr canol ac athrawon Sir Ddinbych wedi ymgysylltu ac elwa o 

ddysgu proffesiynol GwE ac maent wedi bod yn boblogaidd, gan fynychu cyfres 

o weithdai ar ddeall fframwaith Cwricwlwm i Gymru, Meysydd Dysgu a Phrofiad 

a datblygu mewn dysgu.  Unwaith eto, yn ogystal â mynychu’r sesiynau ar-lein, 

mae ysgolion yn lawrlwytho recordiadau ac adnoddau.  Mae gan bob ysgol a 

chlwstwr gefnogaeth Cwricwlwm i Gymru unigryw gan eu SIA, sydd yn amrywio, 

er enghraifft o ysgolion sy'n bartner yn cydweithio, monitro datblygiadau 

cwricwlwm, darparu adnoddau a hyfforddi a chefnogi cynllunio ar gyfer 

gweithredu  rhwydweithiau rhanbarthol a lleol.   

4.8. Mae GwE wedi bod yn unigryw fel consortia yn cydweithio gyda'r Athro 

Donaldson, sydd wedi gweithio ochr yn ochr â staff GwE ac ysgolion am y ddwy 

flynedd diwethaf, yn siapio datblygiad dysgu proffesiynol trwy gydol y cyfnod 

yma.  Un o brif effeithiau’r gwaith yma yw rhwydweithiau rhanbarthol a lleol 

ysgolion yn canolbwyntio ar ddylunio cwricwlwm, asesiad a’r chwe Maes Dysgu 

a Phrofiad, wedi’u dylunio i rannu arbenigedd, dulliau a meithrin cydweithio, 

creadigrwydd a brwdfrydedd.  Mae sesiynau hyd yn hyn wedi canolbwyntio ar 

ddisgwyliadau, gan wneud synnwyr o’r cwricwlwm newydd, datblygiad, dylunio 

a chynllunio cwricwlwm.  Mae Swyddogion Awdurdod Lleol o Sir Ddinbych 

hefyd yn mynychu ac yn cyfrannu at y rhwydweithiau, gan rannu eu 
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harbenigedd sylweddol ar draws ein rhanbarth, er enghraifft, mae’r grŵp Iechyd 

a Lles yn cynnwys Ymgynghorydd Ysgolion Iach Sir Ddinbych  (Atodiad 1 a 2). 

4.9. Y tymor yma, mae swyddogion GwE wedi gwerthuso parodrwydd i weithio 

gydag ysgolion unigol.  Mae trafodaeth gefnogol wedi gwerthuso: pa mor dda 

mae ysgolion wedi gwerthuso eu gweledigaeth mewn perthynas â ffactorau 

unigryw ysgolion; wedi deall ystyriaethau dylunio cwricwlwm sydd yn cynnwys 

elfennau gorfodol a pholisïau ieithyddol yr ysgolion; adolygu modelau 

cwricwlwm posibl; rôl addysgeg, datblygiad ac asesiad a sut maent yn bwriadu 

treialu a gwerthuso eu model eu hunain.  Ar hyn o bryd, mae ysgolion cynradd 

Sir Ddinbych ar y trywydd i weithredu pob cam. Mae’r mwyafrif o ysgolion 

uwchradd ac ysgolion arbennig ar y trywydd i’w weithredu yn 2023, a dim ond 

un ysgol uwchradd fydd yn dewis cyflwyno’r cwricwlwm newydd ar gyfer 2022.  

Mae’r ysgolion nad ydynt ar y trywydd gyda phob cam yn cael eu cefnogi i 

ddatblygu’r camau maent yn cael trafferth â nhw, yn dilyn trafodaethau 

gwerthuso  Atodiad 3.  

Dysgu a chefnogaeth broffesiynol yn y dyfodol  

4.10. Oherwydd y pandemig, mae llawer o’r dysgu proffesiynol wedi bod ar-lein hyd 

yn hyn, ac mae GwE wedi datblygu cyfres o adnoddau i gefnogi hyn, ac maent 

wedi cael eu gwylio a’u lawrlwytho 125,000 gwaith hyd yn hyn.  Mae cefnogaeth 

ychwanegol ar gael i ysgolion yn cynnwys cyfres o ‘Bapurau Gwyntyllu’ wedi eu 

hysgrifennu gan dîm GwE fel rhan o’r sesiynau diwygio gyda’r Athro Graham 

Donaldson (Atodiad 4).   Mae cyfarfodydd rhwydwaith lleol yn dechrau cael eu 

cynnal wyneb yn wyneb, a gobeithio y bydd dysgu proffesiynol sydd wedi’i 

gynllunio at y dyfodol yn gymysgedd o sesiynau ar-lein ac wyneb yn wyneb.   

4.11. Bydd dysgu proffesiynol a chefnogaeth GwE ar gyfer gweithredu Cwricwlwm i 

Gymru yn parhau drwy 2022-23 gan ganolbwyntio ar bontio, datblygiad ac 

asesiad, cefnogaeth unigryw a dwys i ysgolion a chlystyrau sy’n briodol i’w 

parodrwydd i weithredu, cefnogi ein hysgolion uwchradd ar gyfer mis Medi 

2023, cefnogi hunanwerthusiad yn unol â Chanllawiau Gwella Ysgolion newydd 

a datblygu dealltwriaeth o effaith trwy gofnodi cynnydd a llwyddiant.  Ffocws 

pellach fydd ymgysylltu â chyfoedion drwy glystyrau a chynghreiriau, annog 

strwythur ar gyfer arweinwyr ac athrawon i gydweithio i werthuso eu hysgolion 

eu hunain ac ysgolion ei gilydd.   
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Addysg Perthnasoedd a Rhywioldeb, Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg 

4.12. Mae Addysg Perthnasoedd a Rhywioldeb yn ofyniad statudol yng Nghwricwlwm 

i Gymru a gan ddechrau ym mis Medi 2022 bydd yn orfodol i bob dysgwr 3 i 16 

oed.  Cafodd y canllaw newydd ei ryddhau i ysgolion ac awdurdodau lleol ym 

mis Ionawr 2022.  Drwy’r Tîm Iechyd a Lles, mae’r awdurdod lleol wedi 

comisiynu ymarferydd arbenigol i weithio gydag arweinwyr Addysg 

Perthnasoedd a Rhywioldeb mewn ysgolion i’w cefnogi i ddatblygu dull ysgol 

gyfan i ddylunio eu cwricwlwm Addysg Perthnasoedd a Rhywioldeb, 

ymgynghoriad, archwilio a chyflawni. Mae’r ymarferydd ar gael i roi cyngor 

rhwng y sesiynau ac mae wedi llunio adnoddau sydd ar gael i bob ysgol yn Sir 

Ddinbych.  Gorffennodd y gweithdai cynradd ar 23 Mai a bydd gweithdai 

uwchradd yn cael eu cwblhau erbyn diwedd y tymor.  Mae GwE wedi 

comisiynu’r un arbenigwr i lunio templed o bolisi Addysg Perthnasoedd a 

Rhywioldeb y bydd ysgolion yn gallu ei addasu i’w hamgylchiadau eu hunain.   

4.13. Mae Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg yn ofyniad statudol o’r Cwricwlwm i 

Gymru ac mae’n orfodol i bob dysgwr o 3 i 16 oed.  Yn wahanol i feysydd 

cwricwlwm eraill, mae Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg yn bwnc sy’n cael ei 

benderfynu’n lleol.  Ar gais Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol 

Sir Ddinbych, cynhaliwyd Cynhadledd Maes Llafur Cytunedig ar 14 Mawrth 

2022.  Cytunodd y Gynhadledd y dylid mabwysiadu’r canllawiau Crefydd, 

Gwerthoedd a Moeseg a luniwyd gan Lywodraeth Cymru fel y Maes Llafur 

Cytunedig a gwneud yr argymhelliad yma i’r ALl.  Mae’r ALl wedi mabwysiadu’r 

argymhelliad yma ac fe’i gyflwynwyd i ysgolion ar 20 Mai. Mae ardal ar-lein 

diogel wedi’i greu sy’n cynnwys adnoddau cefnogol i bob ysgol ac mae 

ymgynghorydd Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg arbenigol yn cael ei ariannu 

gan yr ALl i gynghori a chefnogi ysgolion a’r Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar 

Addysg Grefyddol.  

5. Sut mae’r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau 
Corfforaethol? 

5.1. Mae yna ddyletswydd statudol i weithredu agweddau gorfodol Cwricwlwm i 

Gymru o dan Ddeddf Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) 2021 a rhoi sylw i ganllaw 

statudol.  Mae’r adroddiad hwn yn cyfrannu tuag at y flaenoriaeth gorfforaethol 

Pobl Ifanc.  
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6. Faint fydd hyn yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar 
wasanaethau eraill? 

6.1. Mae gweithredu a chefnogi cwricwla newydd yn rhan o waith yr ALl a GwE. Ni 

ddylai hyn effeithio ar wasanaethau eraill.  

7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o’r Effaith ar Les? 

7.1. Nid oes angen Asesiad o’r Effaith ar Les gan nad oes yna gynnig na chais am 

benderfyniadau.   

8. Pa ymgynghoriadau sydd wedi’u cynnal gyda Chraffu ac 
eraill? 

8.1. Mae'r adroddiad hwn er gwybodaeth yn unig.  

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

9.1. Nid oes unrhyw ganlyniadau ariannol uniongyrchol yn codi o’r adroddiad hwn.  

Mae’r Cyngor yn cynnal proses gadarn ar gyfer gosod ei gyllideb sy’n anelu at 

gasglu unrhyw arbedion neu bwysau y mae gwasanaethaau yn eu nodi i’w 

trafod. 

10. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w 
lleihau? 

10.1. Mae gweithredu Cwricwlwm i Gymru yn cael ei adolygu gan Estyn yn rhan o’u 

gwaith archwilio.  Mae’r awdurdod lleol a GwE eisoes yn gweithio mewn 

partneriaeth er mwyn monitro a chefnogi ysgolion i’w weithredu, ac felly yn 

lleihau’r risgiau cysylltiedig.   

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

11.1. Adran 21 Deddf Llywodraeth Leol 2000. 

11.2. Adrannau 7.3, 7.4.1 a 7.4.2 o Gyfansoddiad y Cyngor. 
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ATODIAD 1 

 
 
  

Rheoli Newid  Cynllunio’r 
Gweithredu  

Darnau 
meddwl –
Asesu  
Addysgeg  

Fframwaith CiG  
Gofynion strategaeth  
Rhyngberthnasoedd y 
strwythur  
 

Creu 
gweledigaeth  

Trosolwg o’r 
pedwar model 
gwahanol  

Deall 
Disgyblaeth  
Cynnydd a 
dyfnder 
gwybodaeth 
dros amser  

Disgyblaeth o 
fewn y MDaPh -
disgyblaethol  

Disgyblaeth o fewn 
y MDaPh –
amlddisgyblaethol  

Pontio  –  
Gweithio ar 
draws y 
cyfnodau  

Sgiliau 
trawsgwricwlaidd  

Sgiliau 
cyfannol  

Themâu 
trawsgwricwlaidd  

Cynllunio 
rhyngddisgyblaethol  

Cynllunio 
integredig  

Rôl 
Ymholi  

- Adolygu polisïau a 
deddfwriaeth  
- Model / cynllunio  
cwricwlwm lefel 
uchel  
- Adrodd i rieni a’r 
gymuned  
Adolygu 
gweledigaeth  

Yr edeifion aur  Asesu  

Addysgeg  

Llais y disgybl 

Trafodaethau 
 tîm GwE  
 
Timau MDaPh  

Tîm cyfan  
 
 
Ionawr 2021 

Tîm Cyfan   
 
 
Chwefror 
2021 

Tîm Cyfan   
 
 
Ionawr – 
Mawrth 2021  

Tîm Cyfan  
 
 
Mawrth 2021 

Tîm Cyfan  
 
 
Mawrth 2021  

Tîm Cyfan   
 
 
Mawrth 2021  

Adolygu   
 
 
Ebrill 2021 

Ebrill 2021  Ebrill 2021  Mai 2021 Mai 2021 Mai  
2021 

Mehefin 
2021  

Mehefin a Gorffennaf 2021  

DP i Dimau Uwch 
Arweinyddiaeth  

Clystyrau 3-
16   
 
 

Gweithdy 
clwstwr 3-16 
unigol   
  

Clystyrau 3-
16 unigol a 
gweminar  

Cynllunio Cwricwlwm 1  
- gweminar   
 

Gweithdy creu 
gweledigaeth 
mewn clystyrau 
3-16  

Cynllunio 
Cwricwlwm 2 
mewn clystyrau 
3-16   
 

Cynllunio Cwricwlwm 3 mewn clystyrau 3-16  
 
 

Adolygu 
cynlluniau 
clwstwr 3-16  

    

 Ion/Chwef 
2021  

 
Ebrill 2021  

Ebrill/Mai 
2021  

Mai 2021 Mehefin 2021  Mehefin 2021  Mehefin 2021       

DP i Arweinwyr  
Canol  

 Myfyrio ar 
Addysgeg - 
rhestr 
chwarae  

Ymgysylltu â  
Fframwaith CiG -  rhestr 
chwarae  

Ymgysylltu ag 
elfennau 
diwygio 
ehangach - 
rhestr chwarae  

Meddwl am 
weledigaeth 
MDaPh - rhestr 
chwarae  

 Ymgysylltu â’r 
MDaPh - rhestr 
chwarae  

      

Rhwydweithiau 
Pwnc/MDaPh i 
Athrawon  
 

 Sesiwn 
ymarferol ar 
addysgeg ac 
asesu mewn 
darnau 
meddwl?   

Sesiwn ymarferol ar y fframwaith  
 
 

Trosolwg 
ymarferol o 
ddyfnhau  
dealltwriaeth o 
fodelau 
cwricwlwm  

Trosolwg 
ymarferol o 
Gynnydd a 
Dyfnder  

Trosolwg ymarferol o ddyfnhau 
dealltwriaeth o fodelau disgyblaethol 
ac amlddisgyblaethol  

 Trosolwg ymarferol o sgiliau trawsgwricwlaidd, sgiliau 
cyfannol a themâu trawsgwricwlaidd  

Trosolwg ymarferol o fodelau 
rhyngddisgyblaethol a chyfannol  
 
 

Trosolwg ymarferol o ddulliau  
ysgol gyfan/adran o gynllunio 
cwricwlwm  
 

   Mai 2021 Diwedd 
Mehefin  2021 

Gorffennaf  
2021 
 

Medi 2021  Hydref  2021 Tachwedd  2022 Mawrth 2022 

Negeseuon i  
Fforymau Penaethiaid  

 - Rhannu’r map/amserlen  
- Trosolwg o Ddysgu Proffesiynol i Uwch Arweinwyr  
- Trosolwg o Ddysgu Proffesiynol i AC  
- Trosolwg o gynnwys Rhwydweithiau gan gynnwys meini 

prawf llwyddiant ar gyfer tymor yr haf  
- Cyflwyniad i Ddarnau Meddwl  
- Rhaglen waith YCG ar gyfer tymor yr haf   
- Dangosfwrdd grantiau  
 
Ebrill 2021  

         

Negeseuon gan YCG 
mewn 
Clystyrau/Cynghreiriau  

 Fel yr uchod a hefyd:   
- Cynllunio gweithdy Gweithredu CiG  
- Cyflwyno Darnau Meddwl (trafod Arweinyddiaeth)  
- Cefnogi hunanarfarnu  
 
Ebrill/Mai 2021  

         

 

 Rhwydwaith 1  Rhwydwaith 2  Rhwydwaith 3  Rhwydwaith 4  Rhwydwaith 5  Rhwydwaith 6  Rhwydwaith 7  Rhwydwaith 8  Rhwydwaith 9  

Sesiwn    Sesiwn ymarferol ar 
y fframwaith  

Trosolwg ymarferol 
o ddyfnhau 
dealltwriaeth o 
fodelau cwricwlwm  

Trosolwg ymarferol 
o Gynnydd a Dyfnder  

Trosolwg ymarferol 
o ddyfnhau 
dealltwriaeth o 
fodelau 
disgyblaethol ac  
amlddisgyblaethol  

Trosolwg ymarferol 
o sgiliau 
trawsgwricwlaidd, 
sgiliau cyfannol a 
themâu 
trawsgwricwlaidd  

Trosolwg ymarferol 
o fodelau 
rhyngddisgyblaethol 
a chyfannol  

Trosolwg ymarferol 
o lais y dysgwr yn y 
broses  

Trosolwg ymarferol 
o rôl ymholi  

Trosolwg ymarferol 
o ddulliau ysgol 
gyfan/adran o 
gynllunio 
cwricwlwm  

Dyddiad   Mai 2021  Mehefin 2021  Gorffennaf 2021    Medi 2021  Hydref 2021  Tachwedd 2021  Ionawr 2022  Chwefror 2022  Mawrth 2022  

Meini prawf llwyddiant   
 

        

Yr adnoddau sydd ar gael   
 

        

 

DILYNIANT 
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Modelau
dylunio

cwricwlwm

Rhyngddisgyblaethol

Disgyblaethol

Amlddisgyblaethol

Integredig

ATODIAD 2
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Model cwricwlwm disgyblaethol 

Beth yw’r 
nodweddion sydd yn 

eu gwneud yn  
llwyddiannus? 

Pa adnoddau y mae pethau byw 
yn cystadlu amdanynt? 

MAES DYSGU A PHROFIAD – Gwyddoniaeth a Thechnoleg 

Yr hyn  sy’n bwysig 
Mae’r byd o’n cwmpas yn llawn pethau byw sy’n dibynnu ar ei gilydd i oroesi. 

BWYD 

Pam y mae arnom ei 
angen? 

O ble mae’n dod? 

Beth yw’r organau 
treulio pwysig? 

Ysglyfaethwr/ysglyfaeth 

Perthnasoedd bwydo 

BIOLEG Cynllunio ar wahân 
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Model cwricwlwm amlddisgyblaethol 

O fewn MDaPh 

Mae’r byd o’n cwmpas yn 
llawn pethau byw... 

Bod yn chwilfrydig a 
chwilio am atebion… 

Mater a sut y mae’n 
ymddwyn… 

Bwyd ac amaeth 

Gwastraff bwyd 

Deunydd pecynnu bwyd 

Ymchwilio deunyddiau 

Milltiroedd 
bwyd 

Llygredd aer 

Dysgu arwahân yn 
gysylltiedig â’r topig, ni 
ddatblygir cysylltiadau a 

chyd-ddibyniaethau. 

BWYD
Cynllunio ar wahân 
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Model cwricwlwm amlddisgyblaethol 

Gwyddoniaeth a 
Thechnoleg 

Iechyd a Lles 

Deietau cytbwys 

Ar draws y cwricwlwm 

At ba ddiben ydym ni’n 
defnyddio bwyd? 

Ieithoedd, Llythrennedd 
a Chyfathrebu 

Bwydlenni – Ieithoedd, enwau 
bwydydd, bwyd fel sbardun ar 
gyfer ysgrifennu creadigol ac ati  

BWYD

Dysgu arwahân yn 
gysylltiedig â’r topig, ni 
ddatblygir cysylltiadau a 

chyd-ddibyniaethau. 

Cynllunio ar wahân 

Beth yw’r organau 
treulio pwysig? 
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ADFYWIO: BWYD 

Mae  oddeutu un rhan o dair y bwyd a gynhyrchir yn y 
byd yn cael ei wastraffu.  Mae hyn yn 1.3 biliwn tunnell 
o fwyd bob blwyddyn. Pam y mae gwastraff bwyd mor 

ddrwg i’r blaned? 

Y ffeithiau 
• Mae oddeutu 1/3 o’r  bwyd a gynhyrchir yn y 

byd yn cael ei wastraffu, mae hynny’n 1.3 
biliwn tunnell. 

• Pe byddai gwastraff  bwyd yn wlad, byddai’r 
3ydd  yn y byd o ran gollwng nwy tŷ  gwydr, ar 
ôl Tsieina a’r Unol Daleithiau.

• Mae  420,000 tunnell o brydau bwyd  yn cael 
eu taflu i’r bin bob blwyddyn yn y DU. 

• Mae  90,000 tunnell o lefrith, sy’n  berffaith 
iawn i’w yfed,  yn cael ei wastraffu bob 
blwyddyn yn y DU. 

• Defnyddiwyd 300 litr o ddŵr i gynhyrchu pob 
gwydraid o lefrith sy’n cael ei wastraffu. 

• Mae 4.4 miliwn tunnell o datws bob blwyddyn 
yn cael ei gwastraffu yn y DU. 

5th March 2021

Rhoi’r dysgu mewn cyd-destun – ei wneud yn real 

T
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Model cwricwlwm rhyngddisgyblaethol 

Gwyddoniaeth a 
Thechnoleg

Iechyd a Lles Y Dyniaethau 

Digartrefedd 

Cynllunio prydau bwyd 

Gwarediad gwastraff bwyd 

ailgylchu
tirlenwi

Beth sy’n digwydd i wastraff 
bwyd mewn safle tirlenwi? Mae’r dysgu yn cysylltu, 

yn datblygu 
dealltwriaeth bellach, 

yn datrys problemau ac 
yn bwrpasol 

Ar draws y cwricwlwm Cynllunio ar y cyd 

Milltiroedd bwyd 

Cynaliadwyedd 

Clustnodi arian 

Banciau bwyd 

Cnoi Cil 
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Rhoi’r dysgu mewn cyd-destun – ei wneud yn real 

Y 
DARLUN 
MAWR
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Rwy’n ystyried sut i 
gael gwared â 

gwastraff bwyd a beth 
yw’r dewisiadau eraill 

Cwricwlwm i fi 

Rwy’n ystyried  
sut mae fy 

newisiadau yn 
effeithio ar eraill 
a’r amgylchedd 

Rwy’n defnyddio fy 
ngwybodaeth a’m 

dealltwriaeth i 
wneud dewisiadau 
am y bwyd rwy’n ei 

fwyta 

Unigolion iach, 
hyderus 

Dinasyddion 
egwyddorol, 

gwybodus yng 
Nghymru a’r 

byd 

GALLAF WNEUD 
GWAHANIAETH 
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Maes cwricwlwm – Sut gallwn ni newid y byd? 
“Os ydym ni o ddifri am fynd i’r afael â newid hinsawdd, byd natur a cholli 
bioamrywiaeth, llygredd a gwastraff yna rhaid i fusnesau, llywodraethau a 

dinasyddion ledled y byd wneud eu rhan i leihau gwastraff bwyd”  
Inger Anderse, Cyfarwyddwr Gweithredol UNEP 

Model cwricwlwm integredig 

Gwastraff 
bwyd 

Newid hinsawdd 

Tlodi bwyd 

Cynllunio 
prydau bwyd 

Materion lleol, 
cenedlaethol a 

byd-eang 

Deunydd pecynnu bwyd 

Arbed, 
ailddefnyddio ac 

ailgylchu

Deunyddiau

Amaeth a 
chynhyrchu bwyd 

Beth gallwn ni 
ei wneud am 

hyn? 
Compostio

Yr Amazon 

Rôl Technoleg 

Llifogydd

Milltiroedd bwyd 

Gwneud 
penderfyniadau 

Ar draws y cwricwlwm Cynllunio ar y cyd 
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Crynodeb – moddau cwricwlwm 

Model Diffiniad Manteision Cwestiynau i’w hystyried 

D
is
gy

bl
a
et

h
ol

Addysgu arbenigol o 

fewn disgyblaethau neu 

bynciau

 Mae pynciau yn cynnig sicrwydd y caiff 

myfyrwyr fynediad i’r wybodaeth fwyaf 

dibynadwy sydd ar gael mewn gwahanol 

feysydd, a hynny trwy gysylltiadau â 

disgyblaethau a thrwy greu gwybodaeth 

newydd. 

 Mae pynciau’n cynnig ystod a dyfnder. 

 Gall athrawon ddefnyddio eu harbenigedd 

a’u hangerdd yn fwyaf effeithiol.

 Pa mor effeithiol yw’r dull hwn o ran 

gwneud cysylltiadau o fewn a rhwng 

MDaPh ac ati? 

 Sut mae’r dull hwn yn datblygu’r sgiliau 

trawsgwricwlaidd a’r sgiliau cyfannol? 

 Sut mae’r dull hwn yn cefnogi 

datblygiad sgiliau a gwybodaeth

trosglwyddadwy? 

A
m

ld
d
is
gy

bl
ae

th
ol

 

Mewn cwricwlwm 

amlddisgyblaethol 

astudir yr un topig o 

safbwynt mwy nag un 

ddisgyblaeth. 

 Ceir yr un manteision a’r un heriau â dull 

disgyblaethol. 

 Mae’n symud tuag at alluogi’r dysgwyr i  

gysylltu’r dysgu yn fwy effeithiol, ac mae’n 

cefnogi datblygiad sgiliau 

trosglwyddadwy. 

 Caiff dysgwyr ddealltwriaeth fwy cyfannol 

o’r byd. 

 Sut mae’r dull hwn yn datblygu’r sgiliau 

trawsgwricwlaidd a’r sgiliau cyfannol? 

 Sut gellir sicrhau bod cynnydd wrth 

wraidd y themâu? 

 Sut gallwn ni atal cymhwyso dulliau 

thematig nad ydynt yn darparu dysgu 

cyfoethog, trylwyr a rhesymegol ym 

mhob un o’r pynciau cysylltiedig? 
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Model Diffiniad Manteision Cwestiynau i’w hystyried 
R
h
y
n
gd

d
is
gy

bl
a
et

h
ol

Mae’n cyfuno sawl pwnc 

ysgol mewn un prosiect 

gweithredol, neu  wedi’i 

wedi’i drefnu i dorri ar 

draws cynnwys pynciol, gan 

ddod  ynghyd yn ystyrlon 

amryfal  agweddau ar y 

cwricwlwm 

 Mae’r dull hwn yn fodd i fyfyrwyr ddysgu 

trwy wneud cysylltiadau rhwng syniadau 

a chysyniadau ar draws gwahanol ffiniau 

disgyblaethol. 

 Gall myfyrwyr sydd yn dysgu fel hyn 

gymhwyso gwybodaeth o un 

ddisgyblaeth at ddisgyblaeth arall fel 

ffordd o ddyfnhau’r profiad dysgu. 

 Mae’n fodd i fyfyrwyr gael dealltwriaeth 

ryngddisgyblaethol o’r broblem neu'r 

cwestiwn (edrych trwy amrywiaeth o 

lensys). 

 Sut gallwn ni roi amser a gofod i athrawon 

gynllunio ar y cyd? 

 Sut gallwn ni fapio ar draws y cwricwlwm cyfan? 

 Sut gall hwn effeithio ar ddilyniant y dysgu o fewn y 

gwahanol ddisgyblaethau? 

 A yw’r model hwn yn addas ar gyfer cynllunio 

cwricwlwm ar draws y MDaPh? 

 A yw’r model hwn yn briodol ar gyfer cynllunio 

cwricwlwm ar draws  y cwricwlwm? 

 Sut mae’r dull hwn yn edrych ar draws y 

continwwm 3-16? 

In
te

gr
ed

ig
 

Dull rhyngddisgyblaethol o 

drefnu, sy’n chwalu ffiniau 

pynciol traddodiadol. 

 Cwricwlwm eang, cytbwys a dilys. 

• Os yw wedi’i gynllunio’n dda, gall y dull 

hwn: 

 Leihau dyblygu sgiliau a chysyniadau 

mewn gwahanol feysydd cwricwlwm 

 Gwella perthnasedd i’r dysgwr trwy gyd-

destun go iawn. 

 Galluogi’r dysgwr i weld y darlun 

ehangach, nid y rhannau tameidiog yn 

unig. 

 Datblygu’r sgiliau y gellir eu trosglwyddo i  

ddisgyblaethau a chyd-destunau eraill, ac 

i fywyd. 

 Sut gallwn ni roi amser a gofod i athrawon 

gynllunio ar y cyd? 

 A yw’r dull integredig hwn yn fwy addas i rai 

meysydd dysgu nag eraill? 

 Sut gallem ni sicrhau dilyniant yn y dysgu er mwyn 

gofalu nad yw cysyniadau allweddol yn cael eu 

gadael allan? 

 Sut ydym ni’n osgoi ymdriniaeth arwynebol? 

 Sut ydym ni’n sicrhau ystod a dyfnder o ran 

gwybodaeth a dealltwriaeth? 

 Sut mae’r dull hwn yn edrych ar draws y 

continwwm 3-16 oed? 
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Sut all hyn effeithio ar gynllunio’r diwrnod 
ysgol? 

• A ddylai’r cwricwlwm gael ei drefnu mewn 
pynciau neu mewn blociau integredig neu rhywle 
yn y canol?

• A yw hyn yr un peth i’r holl grwpiau blwyddyn?

• A fydd myfyrwyr yn cael eu grwpio yn ôl blwyddyn 
bob tro?

• A ddylai’r holl sesiynau a ddyrennir fod yr un 
hyd? (Os felly, byddant yn amrywio mewn 
lluosrifau o’r un sesiwn e.e. dyblau/triawdau?).

• A fydd pob wythnos yr un peth a’r nesaf drwy 
gydol y flwyddyn?

• A fydd yr holl ddiwrnodau’n cychwyn ac yn 
gorffen ar yr un amser? A fydd egwyl ar yr un 
amser?

• A fydd yr holl fyfyrwyr ac aelodau staff yn 
cychwyn ac yn gorffen ar yr un amser?

(Waters a Male, 2013 – Llawlyfr Dylunio’r 
Cwricwlwm Uwchradd)

Gan fyfyrio ar yr hyn a 

ddysgwyd yn ystod y 

pandemig Covid-19 – a 

allwn ni ddiwygio’r diwrnod 

ysgol i ddarparu dysgu mwy 

cydlynol i’n dysgwyr?

Ychwanegwch unrhyw 

syniadau sydd gennych yn y 

sgwrs.
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Modelau’r Cwricwlwm

Model 1 Dull pwnc unigol/disgyblaethol ar draws y lleoliad cyfan

Model 2 Dull pwnc unigol gyda diwrnod taro heibio i ganolbwyntio ar waith

integredig/traws-ddisgyblaethol. 

Model 3 Dull rhyngddisgyblaethol mewn rhai MDPh, disgyblaethol mewn rhai eraill

Model 4 Dull rhyngddisgyblaethol ar draws y cwricwlwm cyfan

Model 5 Dull integredig ym mhob MDPh

Model 6 Blwyddyn 7 integredig, wedi’i dilyn gan ddull rhyngddisgyblaethol neu 

bwnc unigol ym Mlynyddoedd 8 a 9

Model 7 Blwyddyn 7 ac 9 integredig wedi’i dilyn gan ddull rhyngddisgyblaethol neu 

bwnc unigol ym Mlwyddyn 9

Model 8 Integredig ym Mlynyddoedd 7, 8 a 9
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Modelau Cwricwlwm – Ysgol Gyfan?  

Beth yw’r manteision a’r heriau o ofyn i’ch arweinwyr canol a’ch athrawon 

gyfrannu at strwythur cyffredinol dylunio’r cwricwlwm?

• Beth fyddai'r dull gorau ar gyfer addysgu mewn amrywiaeth o wahanol 

feysydd?

• A oes ffordd arall o feddwl a chynllunio dysgu? Yn hytrach na nifer 

penodol o wersi ar amserlen? 
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APPENDIX 3 
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y daith ddiwygio
Papurau Procio

Cydweithio  •  Dysgu  •  Llwyddo

ATODIAD 4
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cynnwys
1. rhagair 3

2. cyflwyniad 4

3. arweinyddiaeth 5

4. gweledigaeth 9

5. addysgeg 12

6. asesu 15

7. dylunio’r cwricwlwm 19
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rhagair

“

”

Pleser mawr yw rhannu’r darnau meddwl hyn â chi.  Buom yn ffodus iawn i weithio gyda’r 
Athro Graham Donaldson, sydd wedi’n cynghori a’n tywys drwy’r broses. Rydym hefyd 
yn ddiolchgar i gyd-weithwyr o’r Awdurdodau Lleol, Estyn, Prifysgol Bangor a’r Consortia 
Rhanbarthol eraill sydd wedi ymuno â ni mewn gweithdai i fireinio ac ailddrafftio’r cynnwys.  

Gobeithio bydd y Darnau Meddwl hyn, ochr yn ochr â’r cynnig dysgu proffesiynol, yn sbardun i staff yn 
eich ysgol ac i glystyrau fyfyrio ar yr hyn sydd eisoes yn gweithio’n effeithiol, yr hyn sydd angen ei 
fireinio a’r hyn sydd angen ei newid.  Hoffwn eich gwahodd, a’ch annog, i rannu arferion a syniadau ac 
i fod yn rhan o’r daith dysgu proffesiynol yr ydym i gyd arni wrth baratoi ar gyfer mis Medi 2022. 

Mae hyn yn broses ddysgu i ni gyd. Edrychwn ymlaen at gefnogi, rhannu a datblygu datrysiadau 
er mwyn sicrhau bod y cwricwlwm newydd yn seiliedig ar arferion rhagorol sydd eisoes ar waith 
yn ein hysgolion.  Gwelwyd arloesi newydd yn ystod y pandemig, a fydd yn sylfaen gref ar gyfer 
datblygu cynnig newydd i ddysgwyr. Rwy’n sicr y bydd y cynnig cwricwlwm newydd hwn yn sicrhau 
bod dysgu yn brofiad cadarnhaol iawn i’n dysgwyr, profiad fydd yn cynhyrchu’r safonau uchaf un.  

Arwyn Thomas
Rheolwr Gyfarwyddwr GwE
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”

cyflwyniad

“Mae’r rhaglen ddiwygio addysg yng Nghymru, sydd yn seiliedig ar y Cwricwlwm i Gymru newydd, yn rhoi ffordd 
gadarnhaol i symud ymlaen wrth i gyfyngiadau’r flwyddyn ddiwethaf gael eu llacio. Mae nifer o syniadau arweiniol 
wrth wraidd hyn.  

• Dylai’r cwricwlwm a’r addysgeg a’r asesu sydd yn gysylltiedig lifo o’r dibenion clir a gytunwyd yn genedlaethol ac 
a ddilynir yn lleol.

• Dylai’r dibenion hynny alluogi ein plant ifanc i fod yn: ddysgwyr uchelgeisiol, galluog; yn gyfranwyr mentrus, 
creadigol; yn ddinasyddion egwyddorol, gwybodus; yn unigolion iach, hyderus. 

• Dylai’r dysgu ddatblygu’n raddol tuag at y dibenion hynny yn ystod amser pobl ifanc yn yr ysgol. 
• Dylai athrawon ac ysgolion gael mwy o ryddid i gyflawni’r dibenion hynny mewn ffyrdd sydd yn gallu bodloni 

anghenion a nodweddion y bobl ifanc a’r cymunedau maent yn eu gwasanaethu.

Mae rhai goblygiadau pwysig yn deillio o’r syniadau sylfaenol hyn.

• Dylai fframwaith y cwricwlwm cenedlaethol sefydlu cysondeb yn genedlaethol o ran pwrpas a gweithredu, gan 
adael lle i wneud penderfyniadau yn lleol am agweddau allweddol ar ddysgu ac addysgu. 

• Dylai’r cwricwlwm fod yn broses ble mae cydweithio yn digwydd rhwng athrawon, ysgolion a buddiannau ehangach. 
• Ni ddylai atebolrwydd lesteirio ansawdd na chulhau cwmpas y dysgu. Ble bynnag bosibl, dylai wella ansawdd nid 

sicrhau ansawdd cul. 

Dylid barnu llwyddiant y rhaglen ddiwygio yn erbyn y graddau y mae’n arwain at ddysgu gwell a mwy perthnasol i bobl 
ifanc, ac i safonau cyflawniad uchel. Dylai ansawdd y dysgu a natur safonau ymwneud â’r graddau y mae’r dibenion 
cytun yn cael eu cyflawni yn ymarferol i’r holl bobl ifanc. 

Wrth gwrs, bydd effaith y pandemig yn dylanwadu ar sut y gallwn ni symud ymlaen â’r diwygio. Mae angen i ni ail-
sefydlu perthnasedd y pedwar diben arweiniol i bobl ifanc Cymru. Mewn amryw o ffyrdd, mae’r pandemig yn golygu 
bod y dibenion hynny yn fwy perthnasol nag erioed o’r blaen wrth i ni geisio meithrin hyder ein pobl ifanc ac ail danio 
eu hawydd i ddysgu. Bu’n rhaid i bawb yn ein plith feddwl yn ddwys am yr hyn sydd yn bwysig o ran dysgu mewn 
cyfnodau o darfu ar ysgolion, ac mae pedwar diben y Cwricwlwm i Gymru newydd yn ymdopi’n dda â’r prawf hwnnw. 
Gyda’r pandemig, bu’n rhaid newid natur y dysgu a’r addysgu, yn enwedig felly y ffyrdd y gall technoleg ddigidol 
gynyddu’r cyfleoedd i ddysgu’n fwy annibynnol. 

Mae’r gyfres hon o bapurau gan GwE yn arddel y syniadau a’r goblygiadau hyn. Maent yn gofyn i ni feddwl yn ddwys 
am bwrpas ac amlygu materion yn ymwneud â chynllunio’r cwricwlwm, addysgeg ac asesu y mae’n rhaid rhoi sylw 
iddynt os ydym ni am wireddu’r cyfleoedd a ddaw yn sgil y rhaglen ddiwygio. Maent wedi’u mynegi yn iaith y dysgu, nid 
cyfeiriad y dysgu nac ychwaith y gweithredu. At ei gilydd, maent yn caniatáu cydweithio, archwilio a dysgu all ddarparu 
sylfeini cadarn ar gyfer gwireddu’r cyfleoedd a ddaw yn sgil y cwricwlwm newydd i bob person ifanc ym mhob ysgol, ac 
ym mhob dosbarth ar draws y consortiwm.

Yr Athro Graham Donaldson
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 ‘...Arweinyddiaeth yw’r gallu i ddylanwadu ar eraill a’u hysbrydoli i weithredu, ac ymateb efo gweledigaeth 
a hyblygrwydd mewn cyfnod o dwf, tarfu neu ansicrwydd i arwain at y newid sydd ei angen.’   

Yvonne Ruke Akpoveta, Prifysgol Cornell 

Mae’n debyg mai dyma’r her arweinyddol fwyaf erioed i ysgolion wrth iddynt arwain eu hysgolion drwy’r 
daith ddiwygio. Mae’r pandemig wedi chwyddo’r her hon gan fod arweinwyr ysgol yn gorfod ymateb yn 
gyflym i gadw pawb yn ddiogel, sicrhau lles pawb a chyflwyno ffordd newydd o ddysgu.

Gyda’r Cwricwlwm i Gymru, daw cyfle i arweinwyr ar bob lefel, gan gynnwys arweinwyr canol a llywodraethwyr, 
ddylanwadu, cydweithio ac ysbrydoli eraill; y dysgwr, yr athrawon, cymuned ehangach yr ysgol a chyd-
arweinwyr ar draws y gyfundrefn. Wrth iddynt arwain cymuned ysgol drwy’r daith hon, dylai arweinwyr 
gadw’r dysgwyr wrth wraidd unrhyw benderfyniad a gweithredu ac wrth wraidd unrhyw newidiadau y maent 
yn dylanwadu arnynt. Ar bob cam o’r daith, mae angen i ni atgoffa ein hunain o’r nod a phen y daith; sef bod 
dysgwyr yn cael darpariaeth well sydd yn arwain at godi safonau yn y pendraw.

Yn ystod y pandemig, mae pob ysgol wedi dangos gallu a hyblygrwydd i addasu i dirlun sy’n newid yn gyson, 
a gwelwn Ysgolion fel Sefydliadau sy’n Dysgu ar ei orau. Maent wedi arddel themâu ymddiriedaeth, amser, 
cyd-feddwl a thechnoleg sydd wedi rhoi sylfaen gref iddynt ar gyfer y daith tuag at y Cwricwlwm i Gymru.

arweinyddiaeth
Cwricwlwm i Gymru: Ystyriaethau i arweinwyr ysgolion

CYFLEOEDD

Mewn cyd-destun arweinyddiaeth, mae’r 
Cwricwlwm i Gymru yn cynnig llawer 
o gyfleoedd. Ymhellach, er mor heriol 
fu’r pandemig, bu cyfleoedd i ddatblygu 
a gwelsom bartneriaethau gwell efo 
rhieni, proffesiwn dysgu mwy medrus, 
cymhwysedd digidol, a chydweithio 
rhwng ysgolion a chyrff allanol.

Cyfleoedd i 
ysgolion

Gwella’r 
Dysgu
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YR HERIAU

Gall arweinwyr wynebu amryw o heriau ar hyd 
y daith. Bydd y pandemig yn chwyddo’r heriau 
hyn ymhellach. Bydd angen i arweinwyr ystyried 
pryd maent yn cynllunio ac yn gweithredu’r daith 
ddiwygio. Mae hyn yn cynnwys argyhoeddi’r ysgol 
gyfan a’r gymuned leol, a sicrhau bod trosglwyddo 
llyfn rhwng uchelgais a gweithredu.  Bydd angen 
gwneud hyn mewn ffordd gytbwys a chydweithredol 
nad yw’n cymhlethu’r hyn sydd eisoes yn gymhleth. 
Her sylweddol i arweinwyr fydd creu cyd-destun i 
reolwyr da weithio ynddo. Mae’n bwysig grymuso 
arweinwyr ar bob lefel, a sicrhau bod ganddynt le, 
amser a dysgu proffesiynol i wireddu’r weledigaeth. 

Y BROSES

Proses, nid digwyddiad yw gweithredu’r Cwricwlwm 
i Gymru; mae angen ei gynllunio a’i weithredu fesul 
cam. Mae angen cynnwys digon o amser er mwyn 
i’r gweithredu fod yn effeithiol, yn enwedig yn y 
cyfnod cynllunio. Mae angen blaenoriaethu camau’r 
daith yn briodol. Cwricwlwm ysgol yw popeth y caiff 
dysgwyr brofiad ohono, a dylai’r pedwar diben fod 
yn sail i hyn.  Wrth gynllunio’r prosesau, mae angen 
i ni gynllunio sut rydym yn dathlu llwyddiant ac yn 
gollwng gafael ar bethau nad ydynt yn gweithio.

Yn ystod y  broses hon, bydd angen i rôl pob arweinydd 
ganolbwyntio ar adnabod cryfderau’r ysgol a gweld 
ble mae angen datblygu, cyn cynllunio’r camau y 
mae angen i’r ysgol eu cymryd i yrru’r Daith Ddiwygio 
yn yr ysgol, yn y gymuned leol a thu hwnt.

Datblygu 
gweledigaeth 

gyffredin

Heriau i 
arweinwyr 

ysgol

Beth sydd 
angen i ni 

ychwanegu? 
Ble allwn ni 

wella?

Beth sydd 
eisoes ar waith? 
Beth ydym ni’n 

ei wneud yn 
dda?

Beth allwn ni gael 
gwared arno? 

Ble allwn ni greu 
gynhwysedd?

CAMAU/CYFNODAU  

Wrth gychwyn ar y daith hon, bydd arweinwyr ysgol yn canolbwyntio ar weithredu gweledigaeth gyffredin. 
Bydd rhaid i arweinwyr ystyried pa gamau i’w cymryd a phryd. Drwy fapio llwybr sydd â nifer o gamau ynddo, 
bydd yn helpu arweinydd i ‘weld’ y daith o’u blaenau a sicrhau bod y weledigaeth yn cael ei gweithredu. Bydd 
y camau hyn yn amrywio o ysgol i ysgol ac o’r naill gyd-destun i’r llall. Gellir eu categoreiddio’n dri maes:

1. Ymgysylltu  (mint)
2. Dylunio a Chynllunio  (pinc)
3. Treialu, gwerthuso a pharatoi’r addysgu cyntaf (melyn)
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Bydd angen i ni hefyd ystyried beth yw’r edefyn aur yn camau hyn; llesiant, dysgu proffesiynol, 3 i 16 a chy-
dweithio ar draws ysgolion. Mae hefyd yn hanfodol bod arfarnu parhaus trwy gydol y broses, gan ddechrau 
gyda arfarniad o arferion cyfredol yr ysgol ac arfarnu’r cynnydd ar hyd y camau. Bydd angen cyfathrebu’n 
rheolaidd gyda rhanddeiliaid wrth i ysgol gweithio drwy’r camau o’r daith.

Sut mae creu 
gweledigaeth 

gyffredin? Sut mae 
darlunio dyfodol 

gwahanol?

Sut fydd asesu yn 
edrych yn ein hysgol 

ni, gan gynnwys 
dilyniant?

Sut mae cynllunio 
pob MDaPh?

Sut mae mynd ati i 
feithrin y diwylliant?

Sut fydd y dysgu a’r 
addysgu yn edrych 
yn ein hysgol ni?

Datganiadau Beth 
sy’n Bwysig

Sut mae’r cynllunio 
yn edrych i athrawon 

unigol?

Beth mae’r Pedwar 
Diben yn ei olygu yn 

ein hysgol ni?

Sut fydd y strwythur 
Rheoli yn edrych?

Sut mae 
cynllunio sgiliau 

trawsgwricwlaidd?

Sut mae gwirio 
ymdriniaeth, 

cysylltiadau a rhyng-
ddibyniaeth ar draws yr 

ysgol?

Sut ydym ni’n 
argyhoeddi ein holl 

randdeiliaid?

Sut fydd strwythur 
y cwricwlwm yn 

edrych?

Sut ydym ni’n 
cynllunio themâu 

trawsbynciol?

Sut mae cynllunio 
sgiliau cyfannol?

Dyma feini prawf llwyddiant posibl ar gyfer Arweinyddiaeth yn ein hysgolion wrth i ni weithredu 
Cwricwlwm i Gymru...

..fel dysgwr yn fy ysgol byddaf yn:  

• gweld ac yn teimlo bod y pedwar diben wrth wraidd popeth mae’r ysgol yn ei wneud 
• gwybod bod fy lles yn bwysig 
• gwybod lle i droi am help 
• gallu mentro a gwneud camgymeriadau ar hyd y ffordd mewn lle diogel 
• gwybod y bydd fy ngwaith yn fy herio i feddwl, cael disgwyliadau uchel o fy hun a fy helpu i fod yn 

annibynnol 
• cael cyfleoedd i arwain fy nysgu fy hun
• gweld perthnasoedd da o’m hamgylch 
• teimlo bod gen i lais a bod rhywun yn gwrando arnaf ac yn gweld fy ngwerth
• cael sicrwydd fy mod i’n cael fy nghefnogi 
• cael adborth gwerthfawr sy’n fy helpu i wella 
• unigolyn ac yn dathlu fy llwyddiannau fy hun a rhai eraill efo’i gilydd
• cydnabod bod fy athrawon yn dysgu wrth fy ochr i er mwyn bod yr athrawon gorau y gallant fod 
• cael sicrwydd bod fy addysg yn fy mharatoi am y dyfodol 
• cydnabod bod yr ysgol yn dysgu popeth y dylwn i wybod ac rydw i’n cael cyfleoedd i ddatblygu fy 

niddordebau
• falch o fod yn rhan o fy nghymuned leol, yn ddinesydd Cymru a’r Byd 
• cael cyfleoedd i weithio a dysgu efo plant a phobl ifanc eraill o gwmpas y byd 
• cydnabod bod fy ysgol yn fy helpu gyda fy nyfodol drwy fod yn ymwybodol o’r amgylchedd a datblygu 
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Yn athro, byddaf yn:

• sicrhau bod y pedwar diben yn sail i fy ngwaith 
• cydweithio ymhellach â chydweithwyr yng nghymuned fy ysgol ac yn bellach 
• rhan o ddysgu proffesiynol priodol ar y Cwricwlwm i Gymru 
• defnyddio ymchwil a thystiolaeth ymholi i ddatblygu fy arferion dosbarth ymhellach 
• sicrhau bod diwylliant ‘sefydliad sy’n dysgu’ yn amlwg yn fy arferion 
• datblygu ymhellach fy sgiliau technegol i gyflwyno dysgu effeithiol i fy holl fyfyrwyr 
• manteisio ar sesiynau hyfforddi a hwyluso er mwyn i mi ddatblygu ymhellach yn broffesiynol  
• sicrhau bod gweithdrefnau hunan asesu cadarn ar waith yn fy nosbarth 
• cyfrannu at astudiaethau achos ar arferion effeithiol a hwyluso sesiynau dysgu proffesiynol yn yr ysgol a 

thu hwnt

Yn rhiant, byddaf yn: 

• dysgu gan yr ysgol sut mae’r pedwar diben yn sail i bopeth a wna fy mhlentyn 
• gweld sut mae fy ysgol yn gweithio gyda’r gymuned ehangach ac yn dysgu ohoni 
• cael sicrwydd bod yr athrawon yn yr ysgol yn mynd i sesiynau dysgu proffesiynol o safon uchel fel y 

gallant gefnogi fy mhlentyn i ddysgu
• dysgu beth yw sefydliad sy’n dysgu, a bod yn rhan o’r daith honno a minnau’n un o’i rhanddeilaid 

pwysicaf 
• cael cymorth ac anogaeth gan fy ysgol i ddatblygu fy sgiliau technegol fel y gallaf gefnogi fy mhlentyn i 

ddysgu 
• sicr bod fy ysgol yn defnyddio’r holl strategaethau asesu sydd ar gael er mwyn cael darlun cyfan a 

chyfansawdd o alluoedd fy mhlentyn.
• cefnogi fy mhlentyn i ddysgu drwy chwarae rhan weithredol.
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gweledigaeth
PAPUR PROCIO: GWELEDIGAETH

DIFFINIAD O WELEDIGAETH:

• Nid syniad yw gweledigaeth ar y cyd ond grym yng nghalonnau pobl – ateb i ‘Beth ydym eisiau ei greu?’ 
(Peter Senge) 

• Datganiad syml yw gweledigaeth y mae’r holl randdeiliaid yn ei gludo gyda nhw drwy’r holl brosesau 
meddwl dros amser ac mae’n gweithredu fel egwyddor arweiniol.  

DIFFINIAD O WELEDIGAETH AR GYFER CYMRU 2021 A THU HWNT:

• Gweledigaeth fel grym gwthiol beunyddiol sy’n pennu newidiadau a blaenoriaethau, mawr neu fach.  
• Gweledigaeth sy’n defnyddio’r pedwar diben fel y man cychwyn a’r dyhead ar gyfer dyluniad cwricwlwm 

yr ysgol. 
• Gweledigaeth sy’n cwmpasu pawb yng nghymuned yr ysgol fel dysgwyr; yn cynnwys disgyblion, athrawon, 

arweinwyr, llywodraethwyr a rhieni/gofalwyr.  

Yr hyn mae gweledigaeth yn ei olygu i: 

Ddisgyblion
• Beth yw eich man cychwyn cyfredol? 
• Fel dysgwr yng Nghymru, beth sydd ei angen arnoch i allu llwyddo yn y byd rydych yn byw ynddo? 

A yw’r pedwar diben ar gyfer disgyblion yn golygu fod ganddynt:
• Brofiadau dysgu gwell sy’n cynnwys cyfleoedd dysgu cyfoethog a chyd-destunau dysgu dilys sy’n caniatáu 

i ddisgyblion gymhwyso a mireinio eu sgiliau a’u gwybodaeth?
• Resymau go iawn dros gymryd rhan mewn dysgu sy’n eu hannog i fod yn greadigol, i barhau i ofyn 

cwestiynau ac i gyfrannu eu meddyliau a’u barnau?
• Yr hyder eu bod yn cael eu cefnogi i ddeall sut maent yn dysgu a sut i fyfyrio ar eu gwaith a gwneud 

cynnydd?
• Ddiogelwch wrth wybod bod yr ysgol yn eu hadnabod yn dda fel unigolion, yn darparu cyfleoedd iddynt 

gydweithio ag eraill, yn eu hannog i flaenoriaethu eu lles eu hunain  ac yn eu grymuso i fod yn uchelgeisiol 
ac i fod â disgwyliadau uchel?

• Amgylchedd diogel ar gyfer cymryd risgiau pwyllog ac i wybod ble a sut i gael cymorth pe bai angen?

Rhieni/Gofalwyr
• Beth yw eich man cychwyn cyfredol? 
• Sut allwch chi gefnogi eich hun a’ch plentyn/plant i allu llwyddo yn y byd maen nhw’n byw ynddo? 

A yw’r pedwar diben ar gyfer rhieni a gofalwyr yn golygu eu bod nhw:
• Yn bartner gweithredol a gwerthfawr wrth gyfrannu i’r weledigaeth?
• Yn gallu cymryd rhan mewn cyfathrebu dwyffordd, ystyrlon, gyda’r ysgol?
• Yn gallu sefydlu perthynas sy’n canolbwyntio ar ddysgu ac sy’n ymgorffori cyd-ymddiriedaeth a pharch?
• Yn cael cyfleoedd i gyfrannu at ddysgu eu plentyn/plant?
• Yn cael eu hannog i deimlo’n falch o’u plant ac i fod yn rhan weithredol o’r hyn y mae eu plant wedi ei 

gyflawni? 
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Athrawon 
• Beth yw eich man cychwyn cyfredol?
• Beth sydd ei angen arnoch er mwyn bod yr athro gorau y gallwch fod? 
• Beth mae’n ei olygu i alluogi’ch dysgwyr i lwyddo yn y byd maen nhw’n byw ynddo?  

A yw’r pedwar diben ar gyfer athrawon yn golygu fod ganddynt:
• Gyd-ddealltwriaeth o lwyddiant?
• Hyder i ddatblygu creadigrwydd ac arloesedd, y grymusiad i gyfrannu i’r weledigaeth a dod â hi’n fyw 

a’r cyfle i gymryd cyfrifoldeb? 
• Ymdeimlad cryf o les unigol a chyfunol sy’n eu caniatáu i deimlo’u bod yn cael eu gwerthfawrogi o fewn 

eu proffesiwn, i wybod y caiff eu llais ei glywed, i fod â disgwyliadau uchel ac i fod yn falch o addysgu 
yng Nghymru?

• Gyfleoedd i ddatblygu set eang o sgiliau, i gael dealltwriaeth ddofn o addysgu effeithiol ac i gymryd rhan 
mewn datblygiad proffesiynol parhaus?

• Amser digonol i feddwl ar y cyd, i gynnal perthnasoedd cadarnhaol, ymddiriedus ac i gydweithio gydag 
eraill yn eu hysgolion eu hunain a chydag ysgolion eraill?

• Y sgiliau i ddatblygu fel arweinwyr ac i sefydlu partneriaethau cartref-ysgol cryf?
• Ofod diogel a’r rhyddid i gymryd risgiau pwyllog, i ddod yn wneuthurwyr cwricwlwm gweithredol sy’n 

hwyluso dysgu ac i ddarparu ystafelloedd dosbarth cynhwysol sy’n cefnogi cynnydd pob dysgwr?

Arweinwyr Ysgolion
• Beth yw eich man cychwyn cyfredol? 
• Beth sydd ei angen arnoch er mwyn bod yr arweinydd gorau y gallwch fod? 
• Beth mae’n ei olygu i greu hinsawdd dysgu ffyniannus i bawb? 

A yw’r pedwar diben ar gyfer athrawon yn golygu fod ganddynt:
• Gyd-ddealltwriaeth o sut beth yw llwyddiant ar draws y pedwar diben?  
• Ffocws ar ddysgu gwell a deilliannau uwch?
• Ffocws priodol ar gydnabod a datblygu ethos ysgol gyfan sy’n hyrwyddo’r ysgol fel sefydliad sy’n dysgu 

ac sy’n hyrwyddo dysgu parhaus ar bob lefel?
• Ymdeimlad cadarn o’u lles eu hunain a lles eraill, ymagwedd wylaidd, y gallu i wrando, ac awydd i ddeall 

ac i ymgysylltu â chymunedau lleol?
• Parodrwydd i wneud cyfraniad ystyrlon i ddatblygu dysgu?
• Ffocws ar greu amser ar gyfer meddwl gyda’n gilydd fel ysgol a chymuned sy’n dysgu, ac i hyrwyddo 

grymuso staff?
• Y sgiliau i ddatblygu partneriaethau ymddiriedus gyda rhwydwaith o ysgolion, i sefydlu cyfathrebu 

dwyffordd eglur o fewn eu hysgolion eu hunain ac i ymgysylltu’n gadarnhaol â’r holl randdeiliaid?
• Ethos o arweinyddiaeth trwy syniadau yn hytrach nag arweinyddiaeth trwy reolaeth?

Llywodraethwyr
• Beth yw eich man cychwyn cyfredol? 
• Sut all y corff llywodraethu gefnogi’r ysgol wrth ddod â’r weledigaeth yn fyw? 

A yw’r pedwar diben ar gyfer llywodraethwyr yn golygu fod ganddynt:
• Gyd-ddealltwriaeth o sut beth yw llwyddiant ar draws y pedwar diben?  
• Y parodrwydd i wneud cyfraniad gweithredol i fywyd ysgol a balchder wrth wneud gwahaniaeth?
• Ffocws eglur ar gynrychioli’r ysgol o fewn y gymuned ehangach?
• Y sgiliau ar gyfer gwrando, cefnogi, herio a chraffu ar waith yr ysgol er mwyn cyflawni safonau uwch i 

bawb? 
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Y gymuned ehangach
• Beth yw’r man cychwyn cyfredol? 
• Sut all y gymuned ehangach chwarae rôl weithredol wrth gyfrannu at y cwricwlwm? 

A yw’r pedwar diben ar gyfer y gymuned ehangach yn golygu bod:
• Busnesau lleol yn cael cyfleoedd i gyfrannu at brofiadau dysgwyr?
• Cydgyfrifoldeb a pharodrwydd i ymrwymo ar draws y gymuned ehangach?
• Y gymuned ehangach yn gallu cyfrannu i ddysgu trwy well cyfleoedd o fewn diwydiant, trwy  dechnoleg 

well, a thrwy gynghori ar y sgiliau y bydd eu hangen ar ddysgwyr er mwyn diwallu anghenion gweithlu’r 
dyfodol? 

• Y gymuned ehangach yn gallu cyfrannu i weledigaeth yr ysgol trwy ddarparu ymwybyddiaeth o gyd-
destunau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol gan gynnwys ymwybyddiaeth o gynaliadwyedd a sut i leihau 
anghydraddoldebau ar draws ein cymdeithas. 

 

Pam mae angen i ni newid?   
• Mae’r Cwricwlwm i Gymru yn rhoi pedwar diben eglur i ni ar gyfer addysg. Felly, mae gennym yn awr y 

cyfle i ofyn pam? Beth yw anghenion pob dysgwr ar gyfer ffynnu a chyfrannu at 21ain Ganrif sy’n newid 
yn gyson a datblygu’n dechnolegol? 

• Ni fydd y weledigaeth bresennol o angenrheidrwydd yn cefnogi’r cwricwlwm newydd. Felly, pa 
wybodaeth, sgiliau a phrofiadau all ysgolion eu cynnig i ganiatáu dysgwyr ddatblygu’r pedwar diben?  

• Mae cyfnod Covid wedi dod â heriau sydd wedi newid y ffordd mae ysgolion yn gweithio a gweithredu.   
Beth all ysgolion ddysgu o’r profiad hwn a pha gyfleoedd allwn ni eu datblygu ac adeiladu arnynt er 
mwyn creu gwytnwch newydd, mwy o annibyniaeth disgyblion, gwell creadigrwydd a dysgu digidol 
gwell?

  
Beth sydd angen i ni ei newid?    
• Bydd y newidiadau sydd eu hangen ar lefel ysgol yn benodol i ysgolion unigol a bydd angen iddynt 

grisialu gweledigaeth y pedwar diben ar lefel leol.
• Bydd cyfle i ystyried gweledigaeth ehangach Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (2015) 
• Ar lefel weithredol, mae gofyn am newid diwylliannol trwy lunio ailddiffiniad cyffredin o lwyddiant.  

Dylai hyn gynnwys casgliad o ddangosyddion sy’n fwy eang a mwy ansoddol, wedi eu perchnogi gan 
bawb yn cynnwys y gymuned ehangach. Dros amser, bydd y dangosyddion hyn yn newid a datblygu 
wrth i ysgolion ennill gwell dealltwriaeth.  

• Mae angen i’r gwaith o ddylunio gweledigaeth newydd, sy’n cynnwys cwricwlwm lleol o fframwaith 
cenedlaethol, ganiatáu ac ymgorffori penderfyniadau cydweithredol lleol. 

• Mae angen i’r weledigaeth newydd adlewyrchu cwricwlwm fel proses sy’n brofiad ac a fydd yn esblygu 
yn hytrach na fel cynnyrch terfynol.

Sut ydym yn mynd ati i wneud y newidiadau hynny? 

Mae’n rhaid i ni:
• Sicrhau fod yr holl randdeiliaid yn rhan o’r sgwrs ynghylch pam mae’r newidiadau hyn yn digwydd ac 

wrth ail osod y weledigaeth.  Bydd hyn yn sicrhau fod pawb yn teimlo perchnogaeth, yn gallu gweld eu 
rolau eu hunain ac fe fydd yn cyflawni dealltwriaeth gyffredin o lwyddiant.

• Gwneud y defnydd gorau o Ddysgu Proffesiynol GwE ar gyfer uwch arweinwyr.  Bydd hyn yn annog 
myfyrio a thrafodaeth ar y broses o ddatblygu gweledigaeth ar y cyd trwy ymgysylltu â’r holl 
randdeiliaid.  

• Sicrhau fod ymddygiadau dymunol yn cael eu modelu gan bawb trwy ddiwylliant o ymddiriedaeth a 
chyfathrebu eglur a chynhwysol.

• Cynnal llif eglur o gyfathrebu a chydweithio trwy berthnasoedd agored a chadarnhaol. Adeiladu hyder 
trwy gadw popeth yn syml a sicrhau bod y prif ffocws ar y dysgwyr bob amser. 
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addysgeg
PAPUR PROCIO: ADDYSGEG

Mae addysgeg yn cwmpasu mwy na’r ‘addysgu’ sy’n digwydd drwy ddulliau yn yr ystafell ddosbarth yn unig. 
Mae’n ymwneud â dethol y dulliau hynny’n ystyriol yng nghyd-destun dibenion y cwricwlwm ac anghenion a 
chyfnod datblygiadol y plant a phobl ifanc ar draws y continwwm 3-16. Mae’n galw am gyfuno gwybodaeth a 
sgiliau damcaniaethol ac ymarferol â barn fanwl ynghylch yr hyn sydd ei angen i hybu dysgu effeithiol mewn 
cyd-destunau penodol. Mae wrth wraidd yr hyn sy’n gwneud athro neu athrawes ragorol. 

(‘Dyfodol Llwyddiannus’ t.63)                                                                                   

Bydd addysgeg gadarn yn hanfodol i weithrediad llwyddiannus y cwricwlwm. Mae hyn yn golygu llawer mwy 
na gweithredu repertoire o ddulliau sydd wedi’i bennu ymlaen llaw ac yn galw am athrawon o ansawdd uchel 
sydd â dealltwriaeth drylwyr o ddulliau addysgu a’r rhesymau drostynt yn ogystal â chynnwys yr addysgu. 
Mae’r goblygiadau o ran creu athrawon sy’n ymarferwyr myfyriol ac o ran datblygu ysgolion fel sefydliadau 
sy’n dysgu yn sylweddol. 

Addysgeg
Gwneud synnwyr o’r rhyngweithio a’r perthnasau 

sy’n arwain at ddysgu

Pam mae angen i ni newid?

• Mae’r angen am newid yn eglur iawn os ydym am ddatblygu cwricwlwm sy’n cefnogi ac yn galluogi 
addysgu a dysgu o’r radd flaenaf yn yr unfed ganrif ar hugain. Os yw Cwricwlwm i Gymru am gael yr 
effaith gadarnhaol a fwriadwyd ar ddysgu a chyflawniad plant a phobl ifanc, mae’n hanfodol ein bod 
yn ystyried yn llawn y goblygiadau ar gyfer addysgeg. Mae cyd-ddibyniaeth sylfaenol rhwng 4 diben y 
cwricwlwm, addysgeg ac asesu.

• Mae plant a phobl ifanc am i wersi fod yn fwy perthnasol a diddorol, gyda mwy o wersi ymarferol, mwy 
o hwyl, mwy o ryngweithio, a mwy o weithgareddau y tu allan i’r ystafell ddosbarth. Mae teimlad bod y 
brwdfrydedd mwy cyffredinol dros ddysgu wedi cael ei aberthu yn yr ymgiprys am gymwysterau. 

• Mae angen sylweddol i symud oddi wrth ‘ddysgu am bethau’ at ‘ddysgu i wneud pethau’, gyda 
mwy o sylw i sgiliau a phwyslais ar gymhwyso a meithrin uwch sgiliau, yn enwedig creadigrwydd, 
entrepreneuriaeth a llythrennedd digidol.

• Rhoddir sylw cynyddol i ddibenion asesu a’r defnydd ohono, yn enwedig ei gyfraniad hanfodol at 
addysgu a dysgu. 

• Yn yr un modd, roedd cynrychiolwyr busnes yn bryderus iawn bod ysgolion wedi colli cysylltiad â 
datblygiadau mewn gweithleoedd digidol. Credent fod y gallu i ddefnyddio technoleg yn greadigol i 
ymchwilio a datrys problemau’n gymwyseddau allweddol ac roeddent am weld y cymwyseddau hyn 
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Beth sydd angen i ni ei newid? 

Mae angen i ni wneud y canlynol:
• Ymdrechu dros barhad a dilyniant dulliau addysgeg ar draws y continwwm 3-16, sy’n gosod y pedwar 

diben wrth graidd addysgu a dysgu gyda llesiant yn y canol.
• Dyfnhau dealltwriaeth athrawon o’r dulliau addysgeg priodol ar gyfer diwallu anghenion unigol plant a 

phobl ifanc yn hytrach na’r dulliau a ffefrir gan athrawon.
• Creu profiadau dysgu ystyrlon sy’n herio ac yn ysgogi anghenion a chyd-destunau unigol holl blant a 

phobl ifanc Cymru. Sut ydyn ni’n cynllunio profiadau dysgu perthnasol ac atyniadol er mwyn sicrhau eu 
bod nhw’n gwneud cynnydd cyson a dyfnach sy’n briodol i’w camau datblygu?

• Cynllunio profiadau dysgu sy’n datblygu ac integreiddio’r uwch sgiliau trawsgwricwlaidd lefel uwch a’r 
sgiliau cyfannol yn llawn.
Datblygu cymwyseddau digidol ymhellach i ganolbwyntio ar addysgeg, datblygu sgiliau dyfnach, 
trosglwyddadwyedd a dealltwriaeth, yn ogystal â chymhwysiad posibl y cymwyseddau hyn. Adeiladu ar 
y profiadau a’r cynnydd a gafwyd trwy’r dulliau dysgu cyfunol o addysgu ar-lein ac wyneb yn wyneb yn 
ystod pandemig Covid-19.

Sut mae mynd ati i wneud y newidiadau hynny? 
Beth mae hyn yn ei olygu i bob arweinydd ac ymarferydd addysgeg?

Pa mor dda ydyn ni’n:
• Creu, datblygu a gweithredu gweledigaeth ar y cyd ar gyfer addysgeg gyda’r holl randdeiliaid er mwyn 

gwireddu’r pedwar diben?
• Gwerthuso ein harfer cyfredol? Sut ydyn ni’n gwybod ‘beth yw’ a ‘ble mae’ ein cryfderau mewn arferion 

addysgeg a beth sydd angen ei ddatblygu ymhellach?
• Darparu cyfleoedd Dysgu Proffesiynol (DP) i’r holl staff addysgu drafod a rhannu arfer da? I fyfyrio 

ar ymchwil addysgol gyfoes a chaniatáu datblygiad proffesiynol parhaus a all wella gwybodaeth, 
dealltwriaeth a sgiliau addysgeg pob ymarferydd yn ogystal ag ansawdd y ddarpariaeth mewn ysgol a 
chlwstwr. Sut mae’n cefnogi eu gwaith mewn perthynas â’r safonau proffesiynol?

• Modelu addysgeg effeithiol ar draws y continwwm? Sut mae dilyniant a chyflymder y 12 egwyddor 
addysgegol yn edrych yn ymarferol o safbwynt addysgu a dysgu ar gyfer pob cam a phob angen?

• Sicrhau cyfleoedd i arbrofi gyda dulliau newydd ac i ganiatáu amser i rannu, myfyrio a mireinio?
• Sicrhau bod gennym ddisgwyliadau uchel ar gyfer pob dysgwr? A yw ymarfer dosbarth ac ar-lein yn 

llwyddiannus wrth ymglymu’r holl ddysgwyr i ddatblygu eu sgiliau, eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth i 
lefel sy’n briodol uchel wrth iddynt symud drwy’r ysgol a’r continwwm?

• Archwilio a gwireddu potensial yr amgylchedd dysgu y tu mewn a’r tu allan? Ar ben hynny, sut y gall 
trefniadaeth, arferion a pherthnasoedd ystafell ddosbarth hwyluso gwahanol ddulliau a phrofiadau 
dysgu yn ogystal â datblygu lles cymdeithasol, emosiynol a chorfforol plant a phobl ifanc.

• Archwilio Addysgeg Neilltuol sy’n gyffredin i ddisgyblaethau penodol a Meysydd Dysgu a Phrofiad 
(MDaPh) sy’n diwallu anghenion dysgwyr unigol a’r amcanion dysgu?

• Gwreiddio asesu ar gyfer dysgu fel egwyddor addysgeg yn gyson mewn ymarfer ystafell ddosbarth? Sut 
mae’n rhoi mewnwelediad i ymarferwyr o effeithiolrwydd addysgu a dysgu ac yn ystyried atebolrwydd 
a disgwyliadau allanol? 

• • Ystyried addysgeg wrth ddylunio asesiadau? Ydyn ni’n darparu cyfleoedd i ddysgwyr gymhwyso 
sgiliau a gwybodaeth mewn gwahanol ffyrdd i gydweddu â’u hoff arddulliau dysgu a chymhwyso?

• • Sicrhau bod dulliau addysgeg yn cynnig profiadau eang tra’u bod hefyd yn caniatáu cyfleoedd i 
weithio gydag arholiadau a chanlyniadau? Ni allwn ddiystyru arwyddocâd cymwysterau wrth lunio 
bywydau pobl ifanc.
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Geirfa
Addysgeg Neilltuol (Signature Pedagogies) - dealltwriaeth o brofiadau sy’n caniatáu i ddysgwyr feddwl a 
gweithredu yn yr un modd ag arbenigwyr mewn maes arbennig.

Darllen ac ymchwil pellach 
• Dyfodol llwyddiannus ar llyw.cymru
• Canllawiau Cwricwlwm i Gymru ar Hwb 
• Offeryn 12 Egwyddor Addysgegol GwE (sy’n crisialu’r ymchwil, y llenyddiaeth a’r ymarfer 

mewn ysgolion) 
• Rhwydwaith cenedlaethol ‘Trafod Addysgeg’ ar Hwb a Microsoft Teams  

 

Offeryn Addysgeg 
GwE Pedagogy Toolkit.xlsm
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asesu
PAPUR PROCIO: ASESU

Y dysgwyr yw prif berchnogion gwybodaeth asesu a dylent chwarae rhan allweddol yn eu proses o ddysgu. 
Mae asesu, cynllunio cwricwlwm ac addysgeg yn gyd-ddibynnol ac mae angen eu cynllunio ochr yn ochr â’i 
gilydd. 

Yn ôl ‘Cefnogi cynnydd dysgwyr: canllawiau Asesu’ Cwricwlwm i Gymru, prif ddibenion asesu yw:
• Cefnogi dysgwyr unigol yn barhaus o ddydd i ddydd
• Nodi, crisialu a myfyrio ar gynnydd dysgwyr unigol dros amser  
• Deall cynnydd grwpiau er mwyn myfyrio ar arferion 

Mae hefyd yn nodi :   
“Mae asesu yn chwarae rhan sylfaenol o ran sicrhau bod pob dysgwr unigol yn cael ei gefnogi a’i herio’n 
briodol. Dylai gyfrannu at ddatblygu darlun holistaidd o’r dysgu - ei gryfderau, y ffyrdd y mae’n dysgu, a’i 
feysydd i’w datblygu -  er mwyn llywio’r camau nesaf yn y dysgu a’r addysgu.”

Egwyddorion Allweddol Asesu 

Dysgwr

Diben asesu yw cefnogi 
cynnydd pob dysgwr 

unigol mewn perthynas 
â’r continwwm 3 i 16

Mae dysgwyr wrth 
galon asesu a dylid eu 
cefnogi i gymryd rhan 

weithredol yn y 
broses ddysgu.

Maes asesu yn broses
barhaus sy’n rhan
annatod o ddysgu

ac addysgu.

Mae dealltwriaeth gyffredin 
o gynnydd, a ddatblygir drwy

ddeialog broffesiynol, yn
hollbwysig wrth gynllunio’r 
cwricwlwm a gwella dysgu

ac addysgu.

Dylai dysgu ar draws 
y cwricwlwm cyfan

ddefnyddio ystod eang
o ddulliau asesu, gan
greu darlun cyflawn o 

ddatblygiad y
dysgwr.

Mae ymgysylltu
rhwng y dysgwr, ei
rieni/gofalwyr a’r 

ymarferwyr yn
hanfodol ar gyfer 

cynnydd a lles
dysgwyr.

Dysgwr 
uchelgeisiol 

galluog

Dinesydd 
egwyddorol, 

wybodus

Cyfrannwr
mentrus. 
greadigol

Unigolyn 
iach, 

hyderus
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PWY SYDD ANGEN BETH O ASESU?
Beth sydd ei angen ar ddysgwyr?  
Mae dysgwyr angen:  
• Adborth amserol am eu cynnydd presennol a chyfeiriad ar gyfer eu camau dysgu nesaf. Er enghraifft, ar 

ffurf adborth dyddiol gan oedolion, cyfoedion, hunan asesu yn y dosbarth a hefyd o asesiadau cyfnodol.
• Dathlu ac atgyfnerthu llwyddiannau a chymhelliant ar gyfer dysgu pellach. 
• Perchnogaeth ar wybodaeth asesu a chwarae rhan ganolog  mewn cynllunio ar gyfer cynnydd pellach:

 � cynyddu ehangder a dyfnder gwybodaeth; 
 � dyfnhau’r ddealltwriaeth o’r syniadau a’r disgyblaethau o fewn meysydd;
 � coethni a soffistigeiddrwydd cynyddol wrth ddefnyddio a chymhwyso sgiliau;
 � creu cysylltiadau a throsglwyddo dysgu i gyd-destunau newydd;
 � cynyddu effeithiolrwydd fel dysgwr.

• Dealltwriaeth dda o sut maen nhw’n dysgu ac yn datblygu fel dysgwyr hyderus, annibynnol.
• Amgylchedd dysgu sy’n eu galluogi i asesu eu dysgu yn effeithiol, i drafod camgymeriadau neu 

gamdybiaethau yn hyderus ac i roi a derbyn adborth yn barchus. 

Beth sydd ei angen ar ymarferwyr? 
Maen nhw angen:
• Gwybodaeth berthnasol, ymarferol, hygyrch y gellir ei defnyddio’n hyblyg i gynllunio ar gyfer dilyniant 

dysgwyr, yn ddyddiol yn y dosbarth ac o asesiadau cyfnodol.
• Gwneud defnydd da o asesu ffurfiannol a sicrhau ymateb effeithiol i adborth 
• Gallu rhoi eu hamser a’u hegni i addysgu, a chydnabod bod cymryd amser i siarad â dysgwyr a gwrando 

arnynt, yn asesu gwerthfawr.
• Gallu asesu’r dysgwr trwy ddefnyddio data mwy ansoddol, gan ddefnyddio dull mwy cyfannol o adolygu 

cynnydd a nodi camau nesaf. Dylid canolbwyntio ar les a metawybyddiaeth yn ogystal â chynnydd 
academaidd.  
Er enghraifft, ystyried gwaith dysgwyr, eu datblygiad fel dysgwyr a derbyn mewnbwn gan rieni / staff 
cymorth / asiantaethau allanol.
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• Yr amser i gymryd rhan mewn deialog broffesiynol effeithiol a rheolaidd ar gynnydd dysgwyr gyda 
chydweithwyr eraill ac arweinwyr yr ysgol a, phan fo’n berthnasol, rhwng ysgolion. Er enghraifft, 
ymgysylltu â chymheiriaid, deialog broffesiynol, cyfarfodydd trosglwyddo. 

Beth sydd ei angen ar arweinwyr ysgolion?
Maen nhw angen:  
• Prosesau syml, effeithiol ar gyfer nodi cynnydd dysgwyr a chael darlun clir o addysgu a dysgu. Dylent 

wedyn ddefnyddio’r wybodaeth hon i gynllunio cyfeiriad strategol effeithiol ar gyfer yr ysgol a rhannu’r 
wybodaeth yn briodol â gwahanol randdeiliaid a chynulleidfaoedd.

• Meithrin amgylchedd sy’n seiliedig ar gyd-ymddiriedaeth a pharch, yn hytrach nag ar gydymffurfio ac 
adrodd.

• Sicrhau dysgu proffesiynol effeithiol i’r holl staff er mwyn iddynt ddatblygu arferion asesu ffurfiannol 
cryf. 

• Trafodaethau rheolaidd a gwybodus ar asesu rhwng arweinwyr canol, uwch arweinwyr a 
llywodraethwyr, er mwyn cefnogi cynllunio strategol ar gyfer datblygu’r ysgol.

Beth sydd ei angen ar rieni/gofalwyr? 
Mae angen iddyn nhw:
• Dderbyn gwybodaeth a sicrwydd am gynnydd eu plentyn/plant a dathlu ei lwyddiannau academaidd a’i 

lwyddiannau fel person ifanc.  
• Fod yn rhan o gyfathrebu amrywiol a rheolaidd gyda’r ysgol i rannu gwybodaeth am gynnydd eu 

plentyn/plant a gwybod sut orau i gefnogi dysgu pellach a chynnydd. 

CWESTIYNAU I’W HYSTYRIED 
 
• Pa arferion asesu cyfredol sydd angen i chi eu cadw/ ailfeddwl/ newid/dileu?
• Pa effaith fydd adborth yn ei gael ar gynnydd dysgwyr ac addysgu? E.e. Sut fydd dysgwyr yn gwella 

eu gwaith yn seiliedig ar adborth llafar yn y foment ac ar adborth ysgrifenedig?
Sut fydd athrawon yn addasu eu haddysgu mewn ymateb i adborth  gan/i ddealltwriaeth dysgwyr?

• Sut fydd eich arferion asesu yn llywio addysgu a dysgu?
• Sut fyddwch yn sicrhau bod dysgwyr yn chwarae rhan lawn mewn asesu a chynllunio eu cynnydd?
• Sut fydd eich dulliau asesu yn cefnogi’r pedwar diben?
• Sut fyddwch yn sicrhau cyd-ddealltwriaeth o ddilyniant  - yn eich ysgol a rhwng clwstwr o ysgolion?
• Sut fyddwch yn sicrhau mai prif bwrpas asesu yw darparu gwybodaeth am gynnydd dysgwyr yn 

hytrach nag atebolrwydd?
• Pa wybodaeth fydd ei hangen arnoch a phryd? Pa ddefnydd fyddwch chi’n ei wneud o’r wybodaeth?
• Sut fydd yr wybodaeth yn ddefnyddiol i ddysgwyr/rhanddeiliaid?
• Sut fyddwch chi’n sicrhau bod rhieni’n rhan o bartneriaeth ddysgu effeithiol?
• Sut ydych chi’n bwriadu symud ar hyd y continwwm o asesu meintiol i asesu ansoddol?
• Sut allech chi greu’r gofod a’r gallu i ddatblygu a defnyddio asesu yn effeithiol?
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Darllen pellach:
• Canllaw Cwricwlwm i Gymru  

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/
• Cwricwlwm i Gymru – Cefnogi Cynnydd Dysgwyr: Canllaw Asesu

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/cefnogi-cynnydd-dysgwyr-canllawiau-asesu/
• Assessment for Learning: Using the right tools and resources to notice and respond to progress across 

the curriculum  (Cwricwlwm Seland Newydd)  
https://nzcurriculum.tki.org.nz/Strengthening-local-curriculum/Leading-local-curriculum-guide-series/
Assessment-for-learning

• Assessing and monitoring Pupil Progress EEF 
https://educationendowmentfoundation.org.uk/tools/assessing-and-monitoring-pupil-progress/

• Rethinking Assessment (bigeducation.org)
https://bigeducation.org/blogs-ra/
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cynllunio’r cwricwlwm
PAPUR PROCIO: CYNLLUNIO’R CWRICWLWM

Beth yw Cynllunio’r Cwricwlwm?

Proses yw cynllunio’r cwricwlwm.  Mae’r egwyddorion a’r ystyriaethau pwysig a ddylai lywio’r broses honno 
yn cynnwys datblygu: 
• gweledigaeth ar gyfer y cwricwlwm mewn ysgol 
• strwythur cwricwlwm i wneud y weledigaeth honno’n realiti 

Pam mae angen i ni newid ein cynllunio cwricwlwm presennol?

Mae’r dystiolaeth o arolygon y Rhaglen Ryngwladol Asesu Myfyrwyr (PISA), perfformiad cymharol plant a 
phobl ifanc yng Nghymru mewn cymwysterau cenedlaethol, a gwerthusiadau yn adroddiadau Estyn i gyd yn 
dangos nad yw’r lefelau cyrhaeddiad mor uchel ag y gallent ac y dylent fod.  – Dyfodol Llwyddiannus.

GWELEDIGAETH
DISGYBLION YN 

GWIREDDU’R 
PEDWAR DIBEN

ASESIAD

ADDYSGEG

CYNLLUNIO’R CWRICWLWM

GW
YB

O
DA
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A
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Pam Cynllunio’r Cwricwlwm?

Mae’n hanfodol y dylai holl blant a phobl ifanc Cymru allu elwa o’r trefniadau cwricwlwm ac asesu a fydd 
yn diwallu eu hanghenion orau a’u paratoi ar gyfer eu bywydau yn y dyfodol. Dim ond amser cymharol fyr 
sydd gan ein plant a’n pobl ifanc yn yr ysgol felly mae’n rhaid i ni ddefnyddio’r amser hwnnw’n ddoeth ac yn 
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gynhyrchiol er mwyn helpu pob un i dyfu’n unigolyn galluog, iach a chyflawn a all ffynnu yn wyneb heriau 
anhysbys yn y dyfodol. 

Ar hyn o bryd, mae cynllun y cwricwlwm yn aml ar ffurf fframwaith o bynciau i’w haddysgu dros gyfnod 
penodol megis cyfnodau allweddol. Mae’r dull hwn o ymdrin â’r cwricwlwm yn cynnwys diffinio’r hyn y 
dylai pob plentyn (neu grwpiau o blant) ei brofi. Mae dull amgen yn canolbwyntio’n fwy uniongyrchol ar 
ganlyniadau disgwyliedig dysgu. Yn y dull hwn mae’r cwricwlwm yn aml yn cael ei fframio o ran y sgiliau, y 
galluoedd neu’r cymwyseddau allweddol a fydd yn cael eu datblygu mewn plant a phobl ifanc.

Mae’r ddadl ‘pwnc yn erbyn sgiliau’ yn y ddau ddyluniad cwricwlwm hyn yn creu cymariaethau di-fudd. 
Mae angen i gwricwlwm effeithiol ennyn brwdfrydedd plant a phobl ifanc tuag at ddysgu mewn ffyrdd sy’n 
cynnwys cyfraniad hanfodol dysgu ar sail disgyblaeth a’r wybodaeth, y sgiliau a’r anian a fydd yn eu helpu i 
ddiwallu anghenion heddiw a heriau yfory. 

Dylid diffinio’r cwricwlwm ysgol yng Nghymru fel un sy’n cynnwys yr holl brofiadau dysgu a gweithgareddau 
asesu a gynlluniwyd wrth geisio dibenion cytunedig addysg. Dylai’r dibenion hyn ddylanwadu’n 
uniongyrchol ar benderfyniadau ynghylch cwricwlwm, addysgeg ac asesu. 

T. 14 Dyfodol Llwyddiannus – Egwyddorion cynllunio’r cwricwlwm – dyllai’r cwricwlwm fod: yn ddilys, wedi’i 
seilio ar dystiolaeth, yn ymatebol, yn gynhwysol, yn uchelgeisiol, yn rymusol, yn unedig, yn ddiddorol, wedi’i 
seilio ar sybsidiaredd, yn hawdd ei drin.

Pwyntiau allweddol ar gyfer cynllunio cwricwlwm lleol 

• Dylai cwricwlwm lleol fod yn unigryw ac yn ymatebol i flaenoriaethau, dewisiadau a materion dysgwyr, 
rhieni a chymuned yr ysgol.

• Dylai’r hyn sy’n gweithio’n dda, ac sy’n gwella dysgu i bawb, fod wrth wraidd cynllunio cwricwlwm lleol. 
• Efallai na fyddwn yn darganfod yr hyn sy’n gweithio orau yn syth neu ar gyfer pob dysgwr. Mae deall 

mai taith yw hon yn golygu y gallwn barhau i herio a gwerthuso ein syniadau, ein systemau a’n prosesau 
wrth i ni ddysgu ar hyd y ffordd.  

Beth sydd angen i ysgolion ei newid? 

Dylai ysgolion wneud y canlynol:
• Adeiladu cwricwlwm sy’n caniatáu i ddysgwyr fynd ar ôl y pedwar diben.
• Cydweithio i sicrhau bod continwwm dysgu rhwng cyfnodau / sectorau.
• Adolygu strwythur, dosbarthiad a’r dyraniad amser ar gyfer disgyblaethau a staffio
• Gwerthuso a chwestiynu: pam ydyn ni’n gwneud hyn a sut mae’n datblygu’r dysgu?
• Ystyried rôl mesurau atebolrwydd a deilliannau perfformiad. Mae’n rhaid i ysgolion baratoi dysgwyr 

ar gyfer arholiadau a chymwysterau. Ni ddylent gyfaddawdu’r cwricwlwm a phrofiadau dysgu ein 
dysgwyr.

• Sicrhau mynediad cyfartal i’r cwricwlwm ar gyfer pob dysgwr 

Gwneud y weledigaeth yn realiti

Er mwyn creu’r cwricwlwm o’r weledigaeth mae’n rhaid i ni ystyried y canlynol:
• Beth ddylem ei addysgu a pham?
• Sut ddylem ei addysgu?
• Sut fydd hyn yn cefnogi ein dysgwyr i wireddu’r pedwar diben?

Mae angen i ni ofyn i’n hunain:
• A ydym yn cynnwys yr holl randdeiliaid mewn sgwrs am y tri chwestiwn hyn?
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• A yw gweledigaeth, gwerthoedd, ethos, lleoliad ac amgylchedd yr ysgol yn sail i’r cwricwlwm hwn?
• Sut y bydd asesu yn cefnogi’r cwricwlwm hwn yn ogystal â’r dysgu?

Dylai’r rhyddid dewis hwn gael ei danategu gan broses o gynllunio’r cwricwlwm sy’n seiliedig ar 
dystiolaeth, lle mai’r nod bob amser yw helpu dysgwyr i wireddu’r pedwar diben

• Sut ydym yn dewis cynnwys y cwricwlwm?
• Sut allwn ni gefnogi ein hathrawon wrth ddewis y profiadau, yr wybodaeth, y sgiliau a’r cyd-destun a 

fydd yn cefnogi’r dysgu orau?
• Sut mae’r dysgu wedi’i strwythuro orau?
• Pa ddysgu proffesiynol fydd ei angen ar ein hathrawon?
• Ar gyfer dysgwyr, sut mae’r cwricwlwm yn cyfrannu at wireddu’r pedwar diben a chaffael y sgiliau 

annatod sy’n sail iddynt?
• Sut mae’r cwricwlwm yn cefnogi’r datblygiad o ymdeimlad o hunaniaeth y dysgwyr yng Nghymru? 
• A yw’r cwricwlwm yn eang a chytbwys?
• A yw’r cwricwlwm yn briodol ar gyfer y dysgwyr o ran oedran, gallu a dawn? 
• Sut mae’r cwricwlwm yn galluogi dilyniant priodol ar hyd y continwwm dysgu?
• Sut mae’r cwricwlwm yn ymgorffori cyfleoedd ar gyfer cymhwyso sgiliau trawsgwricwlaidd?
• Sut mae’r cwricwlwm yn ymgorffori asesu ar gyfer dilyniant dysgwyr?
• Sut mae’r cwricwlwm yn tynnu ar lais y dysgwr ac yn ymateb i anghenion, profiadau a mewnbwn 

dysgwyr? 

Pa strwythur ddylai danategu’r dysgu a darparu’r un disgwyliadau uchel ar gyfer pob dysgwr? 

Mae angen i ni ofyn i’n hunain:
• Sut allwn ni ddefnyddio profiadau, arbenigedd, sgiliau ac angerdd ein hathrawon / tîm orau er mwyn 

darparu cwricwlwm cyfredol a pherthnasol?
• Sut fyddwn yn cefnogi dilyniant ar hyd y continwwm dysgu a sut ydyn ni’n cydweithredu i sicrhau 

trosglwyddo effeithiol ar draws yr ystod oedran 3 i 16?
• Ai’r Meysydd Dysgu a Phrofiad (MDaPh) yw’r strwythur cyflwyno mwyaf effeithiol ar gyfer cyflawni’r 

pedwar diben?
• Ai strwythur confensiynol cyfredol yr wythnos - 25 x gwers 1 awr neu 30 x 50 munud mewn ysgolion 

uwchradd  - a’r dyraniad amser presennol i wahanol bynciau - yw’r cyfrwng mwyaf effeithiol er mwyn 
cyflawni’r hyn sy’n amlwg yn gwricwlwm gwahanol iawn? A oes angen ailedrych ar ddosbarthiad yr 
amser cyflwyno ochr yn ochr â’r sgyrsiau ynghylch dysgu? 

• Sut ydyn ni’n sicrhau bod egwyddorion dilyniant yn gyrru’r broses gynllunio ac nid y thema’n unig o 
fewn y dull thematig (os yw ysgol yn penderfynu mai cwricwlwm thematig yw’r ffordd fwyaf priodol 
ymlaen)?

• Ai amseriadau a threfniadaeth carfannau ysgolion ar hyn o bryd sydd orau o ran diwallu anghenion y 
cwricwlwm newydd? A oes angen i ni edrych yn hyblyg ar amseriadau’r diwrnod a grwpiau? 

• Beth yw’r ffordd orau i ni ddefnyddio amser digyswllt athrawon / staff cymorth i gefnogi datblygiad y 
cwricwlwm? 

DYSGU O BROFIAD
• Gan fyfyrio ar yr hyn rydym wedi’i ddysgu yn ystod pandemig Covid-19 – beth allwn ni ei gymryd o’r 

profiad hwn wrth symud ymlaen? 
• A ydym yn gweld diben addysg yn wahanol?

MODELAU CYNLLUNIO’R CWRICWLWM
A ydych chi wedi ystyried modelau gwahanol ar gyfer cynllunio’r cwricwlwm?
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MODEL DIFFINIAD
Disgyblaethol Addysgu arbenigol o fewn disgyblaethau neu bynciau 
Amlddisgyblaethol Mewn cwricwlwm amlddisgyblaethol caiff un pwnc ei astudio o safbwynt mwy 

nag un ddisgyblaeth. 
Rhyngddisgyblaethol Mae’n cyfuno sawl pwnc ysgol mewn un prosiect gweithredol neu mae wedi’i 

drefnu i dorri ar draws llinellau pwnc, gan dynnu amrywiol agweddau ar y 
cwricwlwm ynghyd i gysylltiad ystyrlon.
Mae’n tynnu gwybodaeth a sgiliau o ddwy ddisgyblaeth neu fwy mewn ffordd 
fwy cysylltiedig 
Mae’n mynd i’r afael â phroblem gymhleth neu gwestiwn na ellir ei ddatrys trwy 
ddefnyddio un dull disgyblaethol e.e. Pandemig Byd-eang 

Integreiddiedig Dull rhyngddisgyblaethol, trefniadol yn bennaf, sy'n chwalu ffiniau pynciau 
traddodiadol - naill ai'n rhannol (e.e. pynciau hybrid) neu'n llawn (e.e. dull ysgol 
ganol yr UD) 

 Cwestiynau i’w hystyried
• Pa mor effeithiol fyddai’r model cwricwlwm a ddewiswyd wrth wneud cysylltiadau o fewn a rhwng 

gwybodaeth a sgiliau a MDaPh, ac ati?
• Pa mor dda y mae’r model yn datblygu’r sgiliau trawsgwricwlaidd?
• Pa mor dda y mae pob model yn datblygu dealltwriaeth ddofn o les, cynaliadwyedd, cydraddoldeb a 

newid yn yr hinsawdd?
• A yw’r themâu neu’r cwestiynau mawr yn sicrhau dysgu cyfoethog a thrylwyr ar draws meysydd pwnc?
• Sut mae sicrhau bod dilyniant yn cael ei ymgorffori yn y model cwricwlwm? 
• Sut ydym yn sicrhau bod dulliau amlddisgyblaethol neu ryngddisgyblaethol yn darparu dysgu cyfoethog 

a thrylwyr ym mhob un o’r pynciau cysylltiedig?
• A fyddem yn mapio’r model hwn ar draws y cwricwlwm cyfan?
• Sut allai’r model hwn effeithio ar ddilyniant dysgu o fewn meysydd?
• Sut allwn ni ddarparu’r amser a’r lle i athrawon ymgymryd â chynllunio cydweithredol?
• Sut ydyn ni’n cefnogi ein hathrawon i drosglwyddo o’r hen gwricwlwm i’r ‘Cwricwlwm i Gymru’ 

newydd?
• A yw model penodol yn fwy addas i rai meysydd dysgu yn fwy nag eraill? Pam?
• Sut mae pob dull yn edrych ar draws y continwwm 3-16? 
• Sut allem drefnu’r dysgu i sicrhau na chollir cysyniadau allweddol?
• Sut ydym yn osgoi rhoi sylw arwynebol i rai cysyniadau allweddol?
• Sut allwn ni gyfateb y gwahanol ddulliau gyda pharatoi ar gyfer arholiadau?
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Mae tudalen hwn yn fwriadol wag



 

Adroddiad i’r  Pwyllgor Craffu Perfformiad  

Dyddiad y cyfarfod 14 Gorffennaf 2022 

Aelod / Swyddog Arweiniol Gill German (Aelod Arweiniol Addysg, Plant a Phobl 

Ifanc), Geraint Davies (Pennaeth Addysg)  

Awduron yr adroddiad Mari Gaskell a Joseph Earl 

Teitl Y Wybodaeth Ddiweddaraf am Drawsnewid Anghenion 

Dysgu Ychwanegol Gorffennaf 2022 

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

1.1. Mae'r adroddiad yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf ar y cynnydd a wnaed i 

sicrhau bod yr Awdurdod Lleol ac ysgolion yn barod i fodloni eu gofynion 

statudol o dan Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg 

(Cymru), 2018.  

2. Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 

2.1. I ddarparu gwybodaeth am y camau a gymerwyd i sicrhau bod yr Awdurdod 

Lleol ac ysgolion yn barod i fodloni eu gofynion statudol o dan Ddeddf 

Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru), 2018 a 

ddechreuodd ym mis Medi 2021 ac sydd ar waith tan 2024 (Atodiad 1). 

3. Beth yw’r Argymhellion? 

3.1. Estyn gwahoddiad i Aelodau Craffu i drafod manylion yr adroddiad hwn ac i 

nodi unrhyw agweddau ar y gwaith trawsnewid a allai elwa o archwiliad manwl 

yn y dyfodol.  
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4. Manylion yr adroddiad 

Cyd-destun 

4.1. Bydd Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018, 

yn disodli Cod Ymarfer Anghenion Dysgu Ychwanegol Cymru (2002) sydd mewn 

grym ar hyn o bryd. Ategir y Ddeddf newydd gan reoliadau a Chod ADY. Mae’r 

Ddeddf yn disodli’r termau ‘anghenion addysgu ychwanegol’ (AAA) ac ‘anawsterau 

dysgu a/neu anableddau dysgu’ gyda’r term newydd ‘anghenion dysgu 

ychwanegol’ (ADY). Mae'r Ddeddf yn creu un system gydag un cynllun statudol, y 

Cynllun Datblygu Unigol (CDU). Bydd y cynllun hwn yn disodli cynlluniau 

presennol, megis Cynlluniau Addysg Unigol, Datganiadau AAA a Chynlluniau 

Dysgu a Sgiliau.  

Cynnydd 

4.2.  Rhanbarthol – Mae Sir Ddinbych yn parhau i weithio ar y cyd gyda chydweithwyr 

ar draws y rhanbarth a gyda chefnogaeth gan yr Arweinydd Gweithredu 

Cenedlaethol (Elizabeth Jones). Mae mwyafrif y gweithgorau rhanbarthol bellach 

wedi cwblhau eu gwaith ac mae unrhyw gamau gweithredu sy’n weddill yn awr yn 

cael eu gweithredu’n lleol gan bob awdurdod lleol (ALl). Rydym yn parhau i 

gydweithio gyda chydweithwyr rhanbarthol ar lefelau gweithredol strategol pan fo 

angen. 

4.3. Hyfforddiant -  Darperir hyfforddiant ar y diwygiadau ADY i dimau ALl, y grŵp 

cefnogi rhieni STAND a Chymdeithas y Llywodraethwyr (Atodiad 2). Mae GwE yn 

parhau i ddarparu hyfforddiant i ysgolion yn rhanbarthol ar Ymarfer Cynhwysol 

(h.y. Ymateb graddedig o Ddarpariaeth Gynhwysol hyd at Ddarpariaeth Ddysgu 

Ychwanegol). 

4.4. Cyllidebau - Mae cyllid Cynhwysiant Ysgolion (yn cynnwys ADY) wedi’i 

ddirprwyo’n llawn i ysgolion fel y cytunwyd yn y fforwm cyllideb ysgolion. Mae hyn 

yn gweithio tuag at gyfartaledd treigl 3 blynedd yn dilyn Mapio Darpariaeth gan 

ysgolion. Y nod yw caniatáu i ysgolion gynllunio’n fwy effeithiol i gefnogi dysgwyr y 

nodwyd bod ganddynt angen cefnogaeth ac i fod yn ymatebol i anghenion pob 

dysgwr.  
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Blynyddoedd Cynnar - Yn 2021-2022 gwelwyd diffyg o £8,000, talwyd am y diffyg 

yn defnyddio tanwariant Teuluoedd yn Gyntaf.  

[Mae’n debygol, yn dilyn effaith Covid a’r argyfwng costau byw, lle mae rhieni’n 

gorfod lleihau nifer y sesiynau mae eu plant yn mynd iddynt mewn lleoliad cyn 

ysgol neu ohirio eu dyddiad dechrau, ein bod yn rhagweld cynnydd yn y galw eto 

eleni wrth i blant ddangos arwyddion o oedi o ran datblygiad].  

4.5. System TG – Mae Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Conwy a Wrecsam bellach wedi rhoi’r 

system TG ranbarthol ar waith sy’n eu galluogi i reoli'r prosesau ADY newydd. 

Enw’r system yw ECLIPSE a Sir Ddinbych sy’n arwain y prosiect hwn. Wedi’i 

ddarparu gan OLM, datrysiad llif gwaith sy’n seiliedig ar gwmwl yw ECLIPSE sy’n 

galluogi defnyddwyr i weithio’n fwy effeithiol p’un a ydynt yn mewngofnodi ar ffôn 

clyfar, llechen ddigidol neu gyfrifiadur. Bydd yn caniatáu gweithio ar y cyd wrth 

benderfynu a oes gan blentyn ADY, rheoli dogfennau'n effeithlon ar gyfer y 

dysgwyr hynny sydd ag ADY, monitro fframiau amser, dyddiadau cau ac 

adolygiadau blynyddol yn hawdd gyda rhybuddion penodol wedi'u hamseru i 

sicrhau bod dyletswyddau statudol yn cael eu cyflawni.  

4.6. Cefnogi’r Dysgwr – Mae’r Tîm o Amgylch yr Ysgol wedi ei sefydlu er mwyn 

parhau i fodloni gofynion presennol y broses Asesu Statudol a Deddf Anghenion 

Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg 2018 mewn perthynas ag ymyrraeth 

gynnar ac ataliaeth, a nodi anghenion dysgu ychwanegol yn gywir ac yn brydlon. 

Bydd yn sicrhau proses hyblyg, ymatebol a thryloyw a fydd yn darparu camau 

gweithredu clir i gefnogi datblygiad taith addysgol y dysgwr. Rydym yn cynnal 

adolygiad ar hyn o bryd er mwyn mireinio prosesau. 

4.7.  Darpariaeth – Rydym yn parhau i weithio gydag ysgolion i lunio eu darpariaeth, 

gan gynnwys ymyraethau a strategaethau maen nhw’n eu defnyddio i gefnogi 

dysgwyr gydag ADY a dysgwyr heb ADY. Bydd hyn wedyn yn caniatáu i ni, ynghyd 

ag ysgolion, gael dealltwriaeth glir pan fydd angen Darpariaeth Ddysgu 

Ychwanegol ar blentyn, cwestiwn allweddol wrth benderfynu a oes gan blentyn 

ADY. 

4.8.  Cynllun Datblygu Unigol - Rydym wedi bod yn cefnogi ysgolion gyda’r broses 

ystyried ADY lle bo angen. Rydym yn parhau i gynnal gweithdai yn ein cyfarfod i 

Gydlynwyr Anghenion Dysgu Ychwanegol ar draws y sir, yr un mwyaf diweddar ar 
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fireinio Canlyniadau a disgrifiadau o Ddarpariaeth Ddysgu Ychwanegol ar y 

Cynlluniau Datblygu Unigol. Bydd y cynllun hwn yn disodli cynlluniau presennol, 

megis Cynlluniau Addysg Unigol, Datganiadau AAA a Chynlluniau Dysgu a Sgiliau. 

Bydd hyn yn sicrhau cysondeb a pharhad, yn ogystal â sicrhau bod darpariaeth a 

hawliau’n cael eu diogelu er gwaethaf difrifoldeb neu gymhlethdod yr anghenion.. 

4.9. Dogfennaeth – Mae dogfennau yn cael eu datblygu, gan ysgolion a fydd yn cael 

eu cynnwys mewn ‘Proffil Dysgwr’ (a gaiff ei gofnodi yn y diwedd ar system TG 

Eclipse). Bydd hyn yn cynnal cefnogaeth, cynnydd a thargedau dysgwyr sydd 

angen cymorth wedi’i dargedu ond nad oes ganddynt ADY. Rydym wedi gweithio’n 

rhanbarthol i ddatblygu cyfres o lythyrau dwyieithog i ysgolion ac ALl eu defnyddio 

yn y prosesau ADY a nodir yn y Cod ADY. Rydym hefyd wedi gweithio gydag 

ysgolion i greu protocol Cynhwysiant i ysgolion ei fabwysiadu. Mae dogfen ddrafft 

Egwyddorion a Phrosesau Sir Ddinbych bron â’i gorffen.  

4.10. Parodrwydd Ysgolion – Mae ysgolion wedi cael cefnogaeth rôl y Cydlynydd 

Anghenion Dysgu Ychwanegol newydd, a oedd yn orfodol o 4 Ionawr 2021. 

Rydym wedi darparu ein canllawiau ategol ein hunain yn ogystal â’r rolau a 

chyfrifoldebau a nodir yn y Cod ADY er mwyn i ysgolion ystyried y rôl gynhwysiant 

ehangach sydd gan Gydlynwyr Anghenion Dysgu Ychwanegol. Mae ysgolion 

hefyd wedi bod yn cwblhau cerrig milltir GwE (mae'r rhain yn dargedau canllaw i 

fodloni gofynion y diwygiadau ADY) ar blatfform ar-lein G6 ac rydym hefyd yn 

cynnig cefnogaeth i ysgolion lle gofynnir amdano ynghyd â chynrychiolwyr GwE.  

5. Sut mae’r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau 
Corfforaethol? 

5.1 Mae’r maes hwn o waith yn cyfrannu at wneud sir Ddinbych yn ardal lle mae pobl 

ifanc eisiau byw a gweithio a gyda’r sgiliau i wneud hynny. Mae hefyd yn cyfrannu at 

wneud Sir Ddinbych yn rywle y gall pobl ifanc flodeuo a chael y cychwyn gorau mewn 

bywyd waeth pa anghenion dysgu ychwanegol sydd ganddyn nhw. 

6. Faint fydd hyn yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar 
wasanaethau eraill? 

6.1. Mae TGCh CSDd yn cefnogi Gwasanaethau Addysg gyda’r system TG Eclipse. Cost 

sefydlu’r flwyddyn gyntaf oedd £27,100.00. Ariannwyd hyn drwy grant AAA/ADY 
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Llywodraeth Cymru. Caiff costau rheolaidd y system TG eu rhannu rhwng yr ALl ac 

ysgolion.  

6.2. Mae’r ALl yn parhau i ddefnyddio grantiau Llywodraeth Cymru i gefnogi’r ALl ac 

ysgolion i weithredu diwygiadau ADY.  

6.3. Seicolegwyr Addysg - Yn genedlaethol, deallir y bydd cynnydd yn y llwyth gwaith 

drwy gyflwyno, gweithredu a sefydlu diwygiadau ADY. Rydym yn bwriadu cynyddu 

lefelau staffio yn y cyfnod sefydlu i ystyried cynnwys yr ystod oedran estynedig o 

ymgynnwys disgyblion 0-25 oed. 

6.4. Rydym wedi cael un Athro Ymgynghorol ADY newydd (oherwydd ymddeoliad) ac 

rydym wedi recriwtio ail Athro Ymgynghorol ADY dros dro i gefnogi sefydlu Cod ADY 

a Deddf ADY a’r Tribiwnlys Addysg (2018) o fewn yr ALl ac ar draws ysgolion.  

7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o’r Effaith ar Les? 

7.1.  Cynhaliwyd Asesiad o’r Effaith ar Les ar gyfer yr adroddiad cychwynnol (01/06/2021). 

Mae’r rhwystrau sy’n bresennol gyda’r gymuned Teithwyr wedi cael eu nodi fel maes 

sydd angen sylw, a bydd hyn yn cael ei archwilio ymhellach gan y tîm prosiect. Mae 

hyn yn mynd rhagddo. Nodwyd hefyd, ymgysylltu yn y dyfodol, gan sicrhau bod yr 

holl fudd-ddeiliaid yn gallu cyfrannu at y prosiect parhaus. Mae SNAP Cymru bellach 

wedi cael eu penodi’n wasanaeth cyngor y rhanbarth ar gyfer ADY ac, yn rhan o’r 

cytundeb hwn, byddant yn sefydlu fforwm partneriaeth rhieni rhanbarthol. Mae’r 

prosiect yn parhau i hyrwyddo’r Gymraeg drwy gynhyrchu systemau a deunyddiau 

dwyieithog. Rydym yn parhau i gadw at ddisgwyliad y Cod ADY bod y ddarpariaeth 

yn cael ei darparu’n Gymraeg ble’n bosibl. 

8. Pa ymgynghoriadau sydd wedi’u cynnal gyda Chraffu ac 
eraill? 

8.1. Bu trafodaethau (lle y bo’n berthnasol) ag undebau llafur a phenaethiaid yn 

gadarnhaol iawn. Rydym hefyd wedi gweithio'n rhanbarthol i sefydlu partneriaeth 

rhieni fel fforwm i rannu a derbyn sylwadau ar y gwaith parhaus i’r diwygiadau ADY. 

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

9.1. Bydd costau yn cael eu cwrdd o gyllidebau dirprwyedig sydd eisoes yn bodoli i 

ysgolion, cyllideb addysg a hefyd cyllid grant sydd ar gael gan Lywodraeth Cymru. 
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10. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w 
lleihau? 

10.1. Mae angen / bydd angen cynnal ac, o bosib, cynyddu capasiti’r tîm Seicoleg Addysg 

a’r timau Anghenion Dysgu Ychwanegol, i sicrhau bod yr ALl yn bodloni pob gofyniad 

statudol.  

10.2. Mae’r broses recriwtio ar waith ar hyn o bryd i gael EYALNLO newydd oherwydd bod 

deiliad presennol y swydd yn ymddeol yn gynnar.  

10.3.  Lefelau staffio ar gyfer Gweithwyr Cyswllt Teulu:  

1 aelod o’r tîm ar gontract dros dro tan Rhagfyr 2022 

                 1 cynorthwy-ydd yn darparu Sesiynau Iaith a Chwarae wedi’u hariannu tan 31 
Mawrth. 

Risgiau 

Mae’r grant ysgolion gwledig wedi dod i ben ac mae hyn wedi arwain at beidio â chael 

Gweithiwr Cyswllt Teulu dynodedig i ysgolion gwledig. Mae hyn yn ein gadael â 

gwasanaeth llai wrth i ni geisio darparu rhywfaint o gefnogaeth i gymunedau gwledig, gan 

roi galw cynyddol ar y tîm presennol.  

Gyda’r cynnydd yng nghaledi ariannol, mae teuluoedd ac ysgolion angen cefnogaeth 

Gweithiwr Cyswllt Teulu yn fwy nag erioed a bydd hyn yn cael ei effeithio gan y gostyngiad 

pellach o ran nifer y staff ym mis Rhagfyr a mis Mawrth.  

Mae ysgolion yn gwneud cais am Gyrsiau Rhianta Solihull a sesiynau Iaith a Chwarae ond 

rydym yn llawn ar hyn o bryd. Rydym wedi nodi bod angen rhoi hwb i Sgiliau Iaith a 

Chwarae plant cyn-ysgol, mae llawer ohonynt yn fabanod a anwyd yn ystod y pandemig 

ac maent wedi methu allan ar lawer.  

11. Pŵer i wneud y penderfyniad 

11.1. Mae pwerau mewn perthynas â’r materion yn yr adroddiad hwn yn unol ag: 

 Adran 21 Deddf Llywodraeth Leol 2000;  
 Adran 7 Cyfansoddiad y Cyngor 
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CANLLAWIAU

Rhaglen trawsnewid y
system anghenion dysgu
ychwanegol: cwestiynau
cyffredin
Mae'n cynnwys manylion am y system anghenion dysgu
ychwanegol (ADY) newydd a sut y byddwn yn rhoi'r
newidiadau ar waith.

Cyhoeddwyd gyntaf: 13 Hydref 2020

Diweddarwyd ddiwethaf: 11 Mai 2022

Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf
diweddar.
Ewch i https://llyw.cymru/rhaglen-trawsnewid-y-system-anghenion-dysgu-ychwanegol-cwestiynau-
cyffredin-html i weld y fersiwn ddiweddaraf.
Gwybdaeth am hawlfraint.
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Cynnwys

Y system newydd

Gweithredu

CDUau

Y Gymraeg

Rolau allweddol

Datrys anghytundeb ac apelau

Sut mae’r system newydd yn gymwys mewn amgylchiadau penodol?

Bydd y Ddeddf ADY a’r Rhaglen Trawsnewid ADY ehangach yn trawsnewid y
systemau gwahanol ar gyfer anghenion addysgol arbennig (AAA) mewn
ysgolion neu unedau cyfeirio disgyblion ac anawsterau a/neu anableddau dysgu
(AAD) mewn addysg bellach, er mwyn creu system unedig i gynorthwyo
dysgwyr rhwng 0 a 25 oed sydd ag ADY.

I gael gwybod mwy am y Ddeddf ADY a'r Rhaglen Drawsnewid, ewch i Rhaglen
trawsnewid anghenion dysgu ychwanegol a chyfeirio at God Anghenion
Dysgu Ychwanegol 2021 (y Cod ADY).

Mae’r dogfennau canllaw a ganlyn ar gael i egluro’r broses ar gyfer symud
dysgwyr i’r system ADY newydd:

• Y system anghenion dysgu ychwanegol: canllaw i rieni
• Gweithredu Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys

Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf
diweddar.
Ewch i https://llyw.cymru/rhaglen-trawsnewid-y-system-anghenion-dysgu-ychwanegol-cwestiynau-
cyffredin-html i weld y fersiwn ddiweddaraf.
Gwybdaeth am hawlfraint.
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Addysg (Cymru) 2018: canllaw i ymarferwyr
• Gweithredu Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys

Addysg (Cymru) 2018: canllaw technegol

Hefyd, gall rhieni a dysgwyr gael rhagor o wybodaeth drwy fynd ar wefan eu
hysgol, eu huned cyfeirio disgyblion neu eu hawdurdod lleol, neu drwy gysylltu â
Chydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (CADY) eu hysgol/uned cyfeirio
disgyblion neu eu hawdurdod lleol.

Y system newydd

1. Beth yw'r system anghenion dysgu ychwanegol
newydd?

Y system anghenion dysgu ychwanegol (ADY) yw'r system newydd i gefnogi
plant a phobl ifanc 0 i 25 oed yng Nghymru sydd ag ADY. Mae’r system ADY yn
disodli’r system anghenion addysgol arbennig (AAA) a’r system ar gyfer cefnogi
pobl ifanc ag anableddau dysgu a/neu anableddau (AAD).

Crëwyd y fframwaith deddfwriaethol ADY drwy Ddeddf Anghenion Dysgu
Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 (Deddf ADY), Cod Anghenion
Dysgu Ychwanegol Cymru 2021 (y Cod ADY) a'r rheoliadau a wnaed o dan y
Ddeddf. Drwy'r fframwaith statudol hwn, nod Llywodraeth Cymru yw sicrhau bod
pob dysgwr sydd ag ADY yn cael cymorth i oresgyn rhwystrau i ddysgu ac yn
gallu cyflawni’i botensial, a hynny drwy greu’r canlynol:

• un fframwaith deddfwriaethol i gefnogi pob plentyn o oedran ysgol gorfodol
neu iau sydd ag anghenion dysgu ychwanegol, ac i gefnogi pobl ifanc ag
ADY sydd mewn ysgol/uned cyfeirio disgyblion neu addysg bellach;

• proses integredig a chydweithredol o asesu, cynllunio a monitro'r cymorth a
ddarperir i ddysgwyr ag ADY, sy'n hwyluso ymyriadau cynnar, amserol ac
effeithiol;

• system deg a thryloyw ar gyfer darparu gwybodaeth a chyngor ac ar gyfer
datrys pryderon ac apelau.

Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf
diweddar.
Ewch i https://llyw.cymru/rhaglen-trawsnewid-y-system-anghenion-dysgu-ychwanegol-cwestiynau-
cyffredin-html i weld y fersiwn ddiweddaraf.
Gwybdaeth am hawlfraint.
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Mae'r Ddeddf ADY yn disodli'r termau 'anghenion addysgol arbennig (AAA)' ac
'anawsterau a/neu anghenion dysgu ychwanegol (AAD)' ac yn cyflwyno'r term
newydd 'anghenion dysgu ychwanegol (ADY)'.

Bydd gan bob plentyn a pherson ifanc ag ADY, beth bynnag yw difrifoldeb neu
gymhlethdod ei anhawster neu ei anabledd dysgu, hawl fel arfer i gynllun
cymorth statudol a elwir yn gynllun datblygu unigol (CDU). Bydd plant a phobl
ifanc ag ADY yn cael cymorth a elwir yn ddarpariaeth ddysgu ychwanegol
(DDdY) a fydd wedi'i nodi yn eu CDU.

2. Beth yw ADY?

Mae gan “anghenion dysgu ychwanegol” neu “ADY” yr ystyr a roddir iddo gan
adran 2 o Ddeddf ADY, sef:

(1) Mae gan berson anghenion dysgu ychwanegol os oes ganddo anhawster
dysgu neu anabledd (pa un a yw'r anhawster dysgu neu'r anabledd yn deillio o
gyflwr meddygol ai peidio) sy'n galw am ddarpariaeth ddysgu ychwanegol.

(2) Mae gan blentyn sydd o’r oedran ysgol gorfodol neu berson sy’n hŷn na’r
oedran hwnnw anhawster dysgu neu anabledd—

1. os yw'n cael anhawster sylweddol fwy i ddysgu na'r mwyafrif o'r rhai eraill
sydd o'r un oedran, neu

2. os oes ganddo anabledd at ddibenion Deddf Cydraddoldeb 2010 sy’n ei atal
neu’n ei lesteirio rhag defnyddio cyfleusterau addysg neu hyfforddiant a
ddarperir yn gyffredinol ar gyfer eraill sydd o’r un oedran mewn ysgolion prif
ffrwd a gynhelir neu sefydliadau prif ffrwd yn y sector addysg bellach.

(3) Mae gan blentyn sydd o dan yr oedran ysgol gorfodol anhawster dysgu neu
anabledd os yw'r plentyn yn debygol o fod o fewn is-adran (2) pan fydd o'r
oedran ysgol gorfodol, neu y byddai'n debygol o fod felly pe na bai darpariaeth
ddysgu ychwanegol yn cael ei gwneud.

(4) Os yw'r iaith (neu'r ffurf ar iaith) y mae neu y bydd person yn cael ei addysgu
ynddi yn wahanol i iaith (neu ffurf ar iaith) sy'n cael neu sydd wedi cael ei

Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf
diweddar.
Ewch i https://llyw.cymru/rhaglen-trawsnewid-y-system-anghenion-dysgu-ychwanegol-cwestiynau-
cyffredin-html i weld y fersiwn ddiweddaraf.
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defnyddio gartref, nid yw hynny'n unig yn golygu bod gan y person anhawster
dysgu neu anabledd.

Mae plant a phobl ifanc ag ADY angen cymorth ychwanegol i ddysgu. Byddai
hyn oherwydd:

• eu bod yn ei chael hi'n anoddach dysgu na phlant eraill o'r un oedran,
• fod ganddynt anabledd sy'n golygu na allant ddefnyddio, neu eu bod yn ei

chael hi'n anodd defnyddio, cyfleusterau ar gyfer dysgu yn y feithrinfa, yr
ysgol neu'r coleg lleol

Nid oes gan rai plant a phobl ifanc sydd angen cymorth ychwanegol mewn
meithrinfa, ysgol, uned cyfeirio disgyblion (UCD) neu goleg ADY. Efallai mai’r
cyfan sydd ei angen ar y plant neu'r bobl ifanc hyn yw rhywfaint o help i ddal i
fyny.

Gelwir y cymorth ychwanegol a roddir i blant ag ADY i'w helpu i ddysgu yn
ddarpariaeth ddysgu ychwanegol. Rhaid i'r ddarpariaeth hon gael ei chynnwys
mewn cynllun cymorth o'r enw CDU.

Ystyr darpariaeth ddysgu ychwanegol i blentyn sy'n iau na 3 oed yw darpariaeth
addysgol o unrhyw fath.

Darpariaeth ddysgu ychwanegol ar gyfer person 3 oed neu hŷn yw addysg neu
hyfforddiant mewn meithrinfa, ysgol, UCD neu goleg gan amlaf sy'n ychwanegol
at, neu’n wahanol i, yr hyn sydd ar gael i'r rhan fwyaf o blant o'r un oedran.

Mae hyn yn golygu bod darpariaeth ddysgu ychwanegol yn gymorth sydd ar gael
mewn meithrinfeydd, ysgolion neu golegau gan amlaf, ond nid yw'r rhan fwyaf o
blant neu bobl ifanc o'r un oedran angen defnyddio'r cymorth hwn i wneud
cynnydd.

Gall DDdY gael ei darparu gan athrawon, cynorthwywyr addysgu neu diwtoriaid.
Gall gael ei darparu hefyd gan wasanaethau arbenigol fel therapydd lleferydd ac
iaith neu athrawon pobl fyddar.

Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf
diweddar.
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Gweithredu

3. Pryd fydd y system ADY yn mynd yn fyw?

Dechreuodd y system ADY ar 1 Medi 2021, ac 1 Ionawr 2022, ar gyfer plant hyd
at a chan gynnwys Blwyddyn 10 a oedd newydd gael ADY ar ôl y dyddiadau
hynny.

Mae plant ag AAA yn symud o’r system AAA i’r system ADY dros 3 blynedd
ysgol i sicrhau bod digon o amser i feithrinfeydd, ysgolion, UCDau ac
awdurdodau lleol drafod y cymorth sydd ei angen a llunio cynlluniau.

Bydd plant yn symud o'r system AAA i'r system ADY mewn grwpiau. Y grŵp
cyntaf sy'n symud o'r system AAA i'r system ADY yw plant:

• sy’n mynychu meithrinfa awdurdod lleol, ysgol awdurdod lleol neu UCD ac
sydd ag AAA gyda chymorth drwy weithredu yn y blynyddoedd cynnar,
gweithredu yn y blynyddoedd cynnar a mwy, gweithredu gan yr ysgol, neu
weithredu gan yr ysgol a mwy;

• nad oes ganddynt ddatganiad AAA ac nad ydynt yn rhan o broses datganiad
AAA (er enghraifft, yn disgwyl penderfyniad am asesiad AAA neu'n disgwyl
penderfyniad am ddatganiad AAA)

O mis Medi 2022, bydd plant ag AAA nad ydynt wedi'u cynnwys yn y grŵp
cyntaf yn symud i'r system ADY yn ddiweddarach yn y cyfnod gweithredu.

Mae'r tabl isod yn dangos pryd mae'n rhaid i blant yn y
grŵp cyntaf a plant â darpariaeth drwy ddatganiadau
gael eu symud i'r system ADY ar sail eu grŵp blwyddyn
ysgol.

Tymhorau'r gwanwyn a'r haf,
blwyddyn ysgol 2021 i 2022

Blynyddoedd Meithrin 1 neu 2, Blwyddyn 1,
Blwyddyn 3, Blwyddyn 5, Blwyddyn 7 a Blwyddyn
10

Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf
diweddar.
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Blwyddyn ysgol 2022 i 2023 - plant
â darpariaeth addysgol arbennig
drwy weithredu gan yr ysgol/
gweithredu gan yr ysgol a mwy

Blwyddyn 10 (ac unrhyw blant oedd yn Meithrin,
Blwyddyn 1, Blwyddyn 3, Blwyddyn 5, Blwyddyn 7 a
Blwyddyn 10 yn 2021/22 nad oeddent wedi symud
i’r system ADY yn ystod 2021/22)

Blwyddyn ysgol 2022 i 2023 – plant
â darpariaeth drwy ddatganiadau

Meithrin, Derbyn, Blwyddyn 6, Blwyddyn 10 a
Blwyddyn 11

Blwyddyn ysgol 2023 i 2024 – plant
â darpariaeth addysgol arbennig
drwy weithredu gan yr ysgol/
gweithredu gan yr ysgol a mwy

Meithrin, Blwyddyn 2, Blwyddyn 4, Blwyddyn 6,
Blwyddyn 8 a Blwyddyn 10

Blwyddyn ysgol 2023 i 2024 – plant
â darpariaeth drwy ddatganiadau

Blwyddyn 2, Blwyddyn 3, Blwyddyn 4, Blwyddyn 5,
Blwyddyn 6, Blwyddyn 8, Blwyddyn 9 a Blwyddyn
10

CDUau

4. Pwy fydd â hawl i gael CDU? Pa bryd fydd hi’n
angenrheidiol i awdurdod lleol gynnal CDU?

Mae Deddf ADY yn creu un system ddeddfwriaethol ar gyfer cefnogi plant a
phobl ifanc rhwng 0 a 25 oed sydd ag ADY. Bydd yn disodli’r ddwy system sydd
ar waith ar hyn o bryd i gefnogi plant a phobl ifanc o oedran ysgol gorfodol sydd
ag AAA; a phobl ifanc mewn addysg bellach sydd ag AAD.

Mae'r system ADY yn disodli'r cynlluniau cymorth presennol (gan gynnwys
datganiadau AAA, cynlluniau addysg unigol i ddysgwyr sy'n destun Gweithredu
gan yr Ysgol/Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy, a Chynlluniau Dysgu a Sgiliau ar
gyfer dysgwyr ôl-16) â Chynllun Datblygu Unigol. Os penderfynir bod ADY gan
blentyn neu berson ifanc hyd at 25 oed, bydd ganddo fel arfer hawl i CDU waeth

Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf
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lle mae’n cael ei addysgu. Mae cwestiwn tri uchod yn disgrifio pryd a sut y bydd
y system ADY yn mynd yn fyw ar gyfer grwpiau penodol o blant.

Fodd bynnag, nid yw'r Ddeddf yn rhoi hawl i bobl ifanc ag ADY gael addysg
barhaus hyd at 25 oed. Pan fo person ifanc ag ADY yn mynychu ysgol a gynhelir
neu UCD neu sefydliad addysg bellach, bydd ganddo fel arfer, ond nid bob
amser, hawl i CDU.

Bydd pa un a yw’n angenrheidiol i’r awdurdod lleol baratoi CDU i berson ifanc
nad yw’n mynychu ysgol a gynhelir neu uned cyfeirio disgyblion na sefydliad
addysg bellach yn dibynnu ar yr amgylchiadau. Nid yw’n golygu y dylai’r person
ifanc gael CDU wedi’i baratoi gan yr awdurdod lleol dim ond oherwydd bod gan
y person ifanc ADY. Er enghraifft, efallai y bydd y person ifanc yn gallu cael lle
mewn coleg ac mae’n bosibl wedyn y byddai hi’n fwy priodol i’r coleg baratoi a
chynnal CDU ar ei gyfer.

Gellir dod o hyd i’r canllawiau ynghylch cymhwyso’r rheoliadau ym Mhennod 17
o’r Cod ADY.

5. Beth yw CDU a sut mae'n wahanol i ddatganiad?

Cynllun statudol yw CDU a gynhelir gan ysgol, uned cyfeirio disgyblion, sefydliad
addysg bellach neu awdurdod lleol sy'n disgrifio ADY plentyn neu berson ifanc, y
ddarpariaeth ddysgu ychwanegol y mae ei anhawster neu ei anabledd dysgu yn
galw amdani, a gwybodaeth gysylltiedig arall.

Yn wahanol i ddatganiadau, darperir CDUau i blant a phobl ifanc ag ADY, beth
bynnag yw difrifoldeb neu gymhlethdod eu hanghenion. Mae statws statudol y
CDU yr un fath, beth bynnag yw lefel anghenion y plentyn neu'r person ifanc, a
bydd gan unrhyw un sydd â CDU yr un hawliau i apelio i Dribiwnlys Addysg
Cymru.

Bwriedir i'r CDU fod yn ddogfen hyblyg a fydd yn amrywio o ran hyd a
chymhlethdod, yn dibynnu ar anghenion unigol dysgwyr a'r ffordd y mae
anghenion dysgwr yn datblygu ac yn newid dros amser.

Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf
diweddar.
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6. Pa mor wahanol yw'r Ddeddf ADY i'r un yn Lloegr?

Yn Lloegr, fe wnaeth Deddf Plant a Theuluoedd 2014 ddiwygio'r system AAA a
chyflwyno cynlluniau statudol newydd o'r enw 'Cynlluniau Addysg, Iechyd a
Gofal' - fodd bynnag, dim ond i ddysgwyr ag anghenion difrifol a chymhleth y
mae'r rhain (hy, maent yn cyfateb i datganiadau). Yng Nghymru, mae’r system
ADY yn ymestyn yr hawliau i bob dysgwr ag ADY gael cynllun statudol - nid dim
ond y rheini sydd â'r anghenion mwyaf difrifol neu gymhleth sy’n cael CDU.

7. Beth yw rôl plant, eu rhieni a phobl ifanc yn y broses o
adnabod ADY a sicrhau cefnogaeth yn y system newydd?

Mae'r system newydd yn rhoi'r lle canolog i'r dysgwr ym mhopeth sy'n digwydd
ac rydym yn disgwyl i ysgolion, unedau cyfeirio disgyblion, sefydliadau addysg
bellach ac awdurdodau lleol ganolbwyntio ar yr unigolyn wrth gynllunio ar gyfer
plant a phobl ifanc a’u cefnogi nhw.

Mae'r Ddeddf ADY yn ei gwneud yn ofynnol i ystyried safbwyntiau, dymuniadau
a theimladau plant, eu rhieni a phobl ifanc ym mhob rhan o broses y CDU. Mae’r
templed CDU gorfodol yn cynnwys proffil un dudalen i sicrhau bod CDUau yn
adlewyrchu anghenion a phersonoliaeth y plentyn neu’r person ifanc, gan
gynnwys yr hyn sy’n bwysig iddynt ac ar eu cyfer.

8. Pwy sy'n gyfrifol am adnabod ADY ac am lunio, cynnal
ac adolygu CDUau?

Caiff ADY ei adnabod, a CDU ei lunio a'i gynnal, naill ai gan ysgol, uned cyfeirio
disgyblion, sefydliad addysg bellach neu awdurdod lleol. Pennir y sawl sy’n
adnabod ADY ac yn llunio a chynnal y CDU yn dibynnu ar sut y caiff addysg y
plentyn neu’r person ifanc ei darparu, difrifoldeb neu gymhlethdod ei anghenion
ac amgylchiadau’r plentyn neu’r person ifanc, ee a ydynt yn blant sy’n derbyn
gofal neu wedi’u cofrestru mewn mwy nag un lleoliad, ac a yw’r person ifanc
wedi rhoi’i gydsyniad. Gweler Pennod 23 o’r Cod i gael rhagor o wybodaeth.

Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf
diweddar.
Ewch i https://llyw.cymru/rhaglen-trawsnewid-y-system-anghenion-dysgu-ychwanegol-cwestiynau-
cyffredin-html i weld y fersiwn ddiweddaraf.
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Mae cynnal CDU yn golygu sicrhau'r ddarpariaeth ddysgu ychwanegol sydd
wedi'i chynnwys ynddo, ac adolygu'r CDU yn ôl y gofyn er mwyn sicrhau bod yr
wybodaeth sydd ynddo, a'r ddarpariaeth y mae'n ei disgrifio, yn parhau'n briodol.

Awdurdodau lleol sy’n gyfrifol am gynnal CDUau i blant a phobl ifanc ag ADY:

• Nad ydynt yn mynychu ysgol a gynhelir, uned cyfeirio disgyblion na sefydliad
addysg bellach

• Sydd wedi’u cofrestru mewn mwy na un lleoliad
• Sydd ag ADY sy’n galw am ddarpariaeth ddysgu ychwanegol ac na fyddai’n

rhesymol i’r corff llywodraethu ei sicrhau.

Hefyd, awdurdodau lleol sy’n gyfrifol am gynnal CDUau i blant ag ADY sy’n
derbyn gofal gan yr awdurdod lleol.

Nid yw’r awdurdod lleol yn gyfrifol os nad yw’r person ifanc wedi rhoi cydsyniad.

9. A oes templed gorfodol ar gyfer CDUau?

Mae'r Ddeddf ADY yn ei gwneud yn ofynnol i'r Cod ADY gynnwys un neu ragor
o ffurflenni CDU safonol ac mae'n ei gwneud yn ofynnol i gyrff llywodraethu ac
awdurdodau lleol ddefnyddio'r ffurflen/ffurflenni CDU. Gellir addasu arddull y
CDU i gyd-fynd â dewisiadau lleol neu ddewisiadau’r plentyn neu berson ifanc.

Mae pob CDU yn cynnwys elfennau allweddol penodol ac yn cadw at yr un
strwythur sylfaenol. Mae hyn yn sicrhau cysondeb a chydraddoldeb cyffredinol o
ran sut mae dysgwyr yn cael eu trin, a bydd yn sylfaen i gydlyniant y system
ADY yn ei chyfanrwydd a chludadwyedd CDUau.

Mae'r Cod yn darparu dwy ffurflen CDU orfodol, un i'w defnyddio yn achos plant
nad ydynt yn derbyn gofal gan awdurdod lleol, a phob person ifanc; ac un arall
i'w defnyddio yn achos plant sy'n derbyn gofal gan awdurdod lleol. Mae
penawdau a threfn y ffurflenni gorfodol yn adlewyrchu'r cynnwys manwl y mae'n
rhaid ei gael mewn CDU ac sydd wedi'i nodi ym Mhenodau 13 ac 14 o'r Cod
ADY.

Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf
diweddar.
Ewch i https://llyw.cymru/rhaglen-trawsnewid-y-system-anghenion-dysgu-ychwanegol-cwestiynau-
cyffredin-html i weld y fersiwn ddiweddaraf.
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10. Beth yw'r gwahaniaeth rhwng CDU a gynhelir gan
awdurdod lleol a CDU a gynhelir gan ysgol/uned cyfeirio
disgyblion/sefydliad addysg bellach?

Mae gan CDU a gynhelir gan ysgol, uned cyfeirio disgyblion neu sefydliad
addysg bellach a CDU a gynhelir gan awdurdod lleol yr un statws statudol yn
union. Bydd yn rhaid i ba gorff bynnag sy'n llunio a chynnal y CDU sicrhau bod y
CDU yn disgrifio ADY y plentyn neu'r person ifanc, a'r DDdY y mae ei ADY yn
galw amdani, a rhaid iddo wedyn fynd ati i sicrhau'r DDdY honno.

Awdurdodau lleol, yn hytrach nag ysgolion, unedau cyfeirio disgyblion neu
sefydliadau addysg uwch, sy’n gyfrifol am gynnal CDUau i blant a phobl ifanc ag
ADY:

• nad ydynt yn mynychu ysgol a gynhelir, uned cyfeirio disgyblion na sefydliad
addysg uwch

• sydd wedi’u cofrestru mewn mwy nag un lleoliad a bod un o’r lleoliadau
hynny yn ysgol a gynhelir neu uned cyfeirio disgyblion

• sydd ag ADY sy’n galw am CDU na fyddai’n rhesymol i’r corff llywodraethu ei
sicrhau.

Nid yw awdurdodau lleol yn gyfrifol os na fydd y person ifanc wedi rhoi ei
gydsyniad.

Mae Pennod 12 o'r Cod ADY yn rhoi eglurder ynghylch pryd y dylai ysgol neu
uned cyfeirio disgyblion gyfeirio disgybl i awdurdod lleol i benderfynu a oes gan
y disgybl ADY ac i benderfynu ai'r awdurdod lleol, yr ysgol neu’r uned cyfeirio
disgyblion ddylai fod yn gyfrifol am gynnal CDU. Mae'n rhoi canllawiau i
awdurdodau lleol ynghylch sut y dylent benderfynu a yw'n rhesymol i ysgol
sicrhau'r DDdY sy'n ofynnol ar gyfer plentyn neu berson ifanc, neu a yw'n
rhesymol i'r uned cyfeirio disgyblion neu’r awdurdod lleol wneud hynny. Mae
hefyd yn nodi y dylai'r awdurdod lleol sefydlu cyfres o egwyddorion y byddant yn
eu defnyddio wrth benderfynu a yw'n rhesymol i ysgol neu uned cyfeirio
disgyblion sicrhau'r DDdY neu ai'r awdurdod lleol ddylai wneud hynny.

Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf
diweddar.
Ewch i https://llyw.cymru/rhaglen-trawsnewid-y-system-anghenion-dysgu-ychwanegol-cwestiynau-
cyffredin-html i weld y fersiwn ddiweddaraf.
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Y Gymraeg

11. Sut bydd y Ddeddf ADY yn helpu i greu system
ddwyieithog i gefnogi plant a phobl ifanc ag ADY ledled
Cymru?

Un o nodau craidd y Ddeddf ADY yw creu system gymorth ddwyieithog ar gyfer
dysgwyr ag ADY. Mae hi’n ofynnol i awdurdodau lleol/cyrff llywodraethu ystyried
a ddylai plentyn neu berson ifanc gael DDdY yn y Gymraeg; mae’r ddyletswydd
hon yn un barhaus, yn hytrach na phenderfyniad a wneir unwaith yn unig. Os
penderfynir y dylai plentyn neu berson ifanc gael DDdY yn Gymraeg, rhaid
cofnodi hyn yn y CDU a chymryd pob cam rhesymol i sicrhau’r ddarpariaeth yn y
Gymraeg. Darllenwch Bennod 3 o’r Cod ADY i gael rhagor o wybodaeth.

Hefyd, bydd cyfres o ddyletswyddau strategol yn ceisio hybu'r camau tuag at
system ADY ddwyieithog. Yn benodol, wrth adolygu eu trefniadau ar gyfer ADY,
ac i ba raddau y mae'r trefniadau hynny yn ddigonol i ddiwallu anghenion plant a
phobl ifanc, mae hi’n ofynnol i awdurdodau lleol ystyried digonolrwydd DDdY a
gyflwynir drwy'r Gymraeg. Os bydd awdurdod lleol yn ystyried nad yw'r
trefniadau yn ddigonol, gan gynnwys y DDdY sydd ar gael drwy'r Gymraeg,
rhaid iddo gymryd pob cam rhesymol i unioni'r mater. Wrth wneud hyn, gall
awdurdodau lleol gysylltu eu hadolygiad o DDdY â dyletswyddau strategol
ehangach, gan gynnwys y rheini o dan Ddeddf Safonau a Threfniadaeth
Ysgolion (Cymru) 2013, sy'n ei gwneud yn ofynnol iddynt ddrafftio ac
ymgynghori ynghylch Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg, a’u
cyhoeddi.

Rolau allweddol

12. Beth yw rôl y Cydlynydd Anghenion Dysgu
Ychwanegol (CADY) a sut mae hyn yn wahanol i rôl y
Cydlynwyr Anghenion Addysgol Arbennig (Cydlynydd

Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf
diweddar.
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AAA) presennol?

Mae rôl y Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (CADY) yn un statudol.

Mae adran 60 o'r Ddeddf ADY yn ei gwneud yn ofynnol i sefydliadau addysg
bellach ac ysgolion prif ffrwd a gynhelir ddynodi unigolyn penodol i fod yn CADY,
gan gynnwys meithrinfeydd a gynhelir ac unedau cyfeirio disgyblion.

Er bod pob athro ac aelod o staff addysgu yn addysgu plant a phobl ifanc ag
ADY, y CADY yw’r unigolyn sy’n mynd ati ar lefel strategol i sicrhau bod
anghenion pob dysgwr ag ADY yn y lleoliad addysg yn cael eu diwallu. Mae ei
rôl yn un strategol o fewn y lleoliad addysg a dylai, felly, naill ai fod yn aelod o’r
uwch dîm arwain neu fod â llinell gyfathrebu glir â’r uwch dîm arwain. Bydd hyn
o gymorth i’r lleoliad addysg wrth gynllunio, rheoli a chyflawni ei ddyletswyddau
a’i gyfrifoldebau o ran adnabod a diwallu anghenion plant a phobl ifanc sydd ag
ADY.

Mae Rheoliadau Anghenion Dysgu Ychwanegol (Cymru) 2021 yn rhagnodi'r
cymwysterau a'r profiad sy'n ofynnol er mwyn bod yn CADY a'r swyddogaethau
a roddir iddo.

Mae Pennod 8 o’r Cod ADY yn nodi rôl y CADY.

13. Beth yw rôl y Swyddog Arweiniol Clinigol Dynodedig
Addysg (SACDA)?

Mae Deddf ADY yn gosod dyletswydd ar bob bwrdd iechyd lleol i ddynodi
swyddog i fod yn gyfrifol am gydlynu swyddogaethau'r bwrdd iechyd mewn
perthynas â phlant a phobl ifanc ag ADY. Gelwir y person hwnnw yn Swyddog
Arweiniol Clinigol Dynodedig Addysg (SACDA).

Rhaid i'r SACDA fod un ai'n ymarferwr meddygol cofrestredig neu'n nyrs
cofrestredig neu'n weithiwr iechyd proffesiynol arall. Rhaid i’r Bwrdd Iechyd
Lleol, wrth ddynodi swyddog fel SACDA, sicrhau bod y swyddog yn meddu ar y
cymwysterau a’r profiadau addas o ran darparu gofal iechyd i blant a phobl ifanc
ag ADY.

Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf
diweddar.
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Mae Pennod 9 o'r Cod ADY yn amlinellu rôl y SACDA.

14. Beth yw rôl Swyddog Arweiniol ADY y Blynyddoedd
Cynnar?

Mae’r Ddeddf ADY yn ei gwneud yn ofynnol i bob awdurdod lleol ddynodi
Swyddog Arweiniol ADY y Blynyddoedd Cynnar, sy’n gyfrifol am gydlynu
swyddogaethau'r awdurdod lleol o dan y Ddeddf ADY mewn perthynas â phlant
o dan oedran ysgol gorfodol nad ydynt yn mynychu ysgolion a gynhelir neu
unedau cyfeirio disgyblion.

Mae Swyddog Arweiniol ADY y Blynyddoedd Cynnar yn rôl strategol a dylai fod
dwy agwedd ar y rôl: rôl sy'n wynebu tuag i mewn a thuag allan. Diben y rôl sy'n
wynebu tuag i mewn yw bod yn gyfrifol am drefniadau'r awdurdod lleol ar gyfer
arfer ei swyddogaethau mewn perthynas â charfan y Swyddog Arweiniol ADY.
Er mwyn cefnogi’r gwaith o arfer y swyddogaethau hynny'n effeithiol, mae'r rôl
sy'n wynebu tuag allan yn ymwneud â datblygu a chynnal perthynas effeithiol ag
eraill sy'n gweithio gyda charfan Swyddog Arweiniol ADY yr awdurdod lleol.

Dylai Swyddog Arweiniol ADY y Blynyddoedd Cynnar fod â chyfrifoldeb
cyffredinol o fewn yr awdurdod lleol am sicrhau bod trefniadau priodol ar waith i
alluogi'r awdurdod lleol i gyflawni'n briodol ei swyddogaethau o dan y Ddeddf
mewn perthynas â charfan y Swyddog Arweiniol ADY.

Nid oes gofyniad personol ar Swyddog Arweiniol ADY y Blynyddoedd Cynnar i
gyflawni swyddogaethau'r awdurdod lleol mewn perthynas â phlant unigol (er
enghraifft, lunio'r CDU ar gyfer pob plentyn yng ngharfan y Swyddog Arweiniol
ADY). Er y gall Swyddog Arweiniol ADY y Blynyddoedd Cynnar wneud hynny ei
hun neu oruchwylio eraill yn gwneud hynny, gall swyddogion eraill gyflawni'r
swyddogaethau hynny o ddydd i ddydd.

Mae Pennod 10 o'r Cod ADY yn rhoi rhagor o fanylion ynghylch yr hyn a
ddisgwylir gan Swyddog Arweiniol ADY y Blynyddoedd Cynnar.

Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf
diweddar.
Ewch i https://llyw.cymru/rhaglen-trawsnewid-y-system-anghenion-dysgu-ychwanegol-cwestiynau-
cyffredin-html i weld y fersiwn ddiweddaraf.
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Datrys anghytundeb ac apelau

15. Beth sy'n digwydd pan fydd plentyn, rhiant neu
berson ifanc yn anghytuno â phenderfyniad am ADY a
wneir gan ysgol, uned cyfeirio disgyblion, awdurdod lleol
neu sefydliad addysg bellach?

Weithiau, gall anghytundebau godi. Y rhan fwyaf o'r amser, gellir datrys
anghytundebau drwy drafod y broblem gyda'r ysgol, yr UCD neu’r awdurdod
lleol. Os ydych yn anhapus gydag unrhyw beth, dylech roi gwybod cyn gynted â
phosibl. Siaradwch â chydlynydd anghenion dysgu ychwanegol yr ysgol (CADY)
bob amser cyn gynted ag y bydd gennych ofidiau neu bryderon. Bydd cydweithio
yn rhoi cyfleoedd i drafod unrhyw broblemau ac yn helpu i'w datrys yn gynnar.

Os ydych yn dal yn anhapus, yna dylech siarad â'ch awdurdod lleol i ofyn am
gyngor pellach.

Bydd y plentyn, ei riant neu'r person ifanc yn gallu defnyddio trefniadau datrys
anghydfod yr awdurdod lleol. Bydd y trefniadau hyn, gobeithio, yn datrys
anghytundebau y tu allan i'r Tribiwnlys. Nid yw'n orfodol defnyddio'r trefniadau
hyn ac nid ydynt yn effeithio ar hawl plentyn, ei riant neu berson ifanc i apelio i'r
Tribiwnlys. Un o fanteision posibl y trefniadau yw y dylent fel arfer leihau'r angen
i fynd ag anghydfod i'r Tribiwnlys ac yn arwain at ddatrys anghytundebau yn
gyflymach. Byddai hynny’n lleihau'r angen i darfu ar broses ddysgu'r plentyn
neu'r person ifanc ac yn arbed cryn amser ac arian i'r partïon dan sylw.

Hefyd, mae Deddf 2018 yn gosod gofynion ar awdurdodau lleol i wneud
trefniadau ar gyfer y ddarpariaeth ar gyfer gwasanaethau eiriolaeth annibynnol
ar gyfer plant a phobl ifanc pan fyddant o bosibl yn anghytuno â phenderfyniad.

Os bydd y plentyn, y rhiant neu'r person ifanc dan sylw yn anhapus o hyd â
phenderfyniad awdurdod lleol neu sefydliad addysg bellach, gall apelio i
Dribiwnlys Addysg Cymru ('y Tribiwnlys').

Mae Pennod 32 o’r Cod ADY yn gosod canllawiau a gofynion mewn perthynas

Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf
diweddar.
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â’r dyletswyddau ar awdurdodau lleol i wneud trefniadau i osgoi a datrys
anghydfodau ac ar gyfer darparu gwasanaethau eiriolaeth annibynnol.

16. Beth yw cylch gwaith y Tribiwnlys Addysg?

Mae Deddf 2018 yn ailenwi Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru yn
Dribiwnlys Addysg Cymru ('y Tribiwnlys’). Mae’r Tribiwnlys yn gwrando ar apelau
a cheisiadau ynghylch plant a phobl ifanc sydd ag ADY, neu y gallai fod
ganddynt ADY, ac yn penderfynu yn eu cylch. Yn benodol, mae’n gwrando ar
apelau ynghylch penderfyniadau corff llywodraethu sefydliad addysg bellach neu
awdurdod lleol yng Nghymru, ac yn penderfynu yn eu cylch. Hefyd, mae’n
gwrando ar hawliadau ynghylch gwahaniaethu ar sail anabledd mewn perthynas
ag ysgolion neu unedau cyfeirio disgyblion.

Mae’r Tribiwnlys yn gallu gwneud penderfyniadau ynghylch gallu plentyn i ddeall
materion sy’n ymwneud â’r system ADY, gan gynnwys yr hyn y mae cyflwyno
apêl i Dribiwnlys yn ei olygu. Os bydd yn datgan nad oes gan blentyn allu
digonol i ddeall, mae’r Tribiwnlys yn gallu penodi cyfaill achos i’r plentyn hwnnw
os gwneir cais.

Mae’r Tribiwnlys yn annibynnol ar Lywodraeth Cymru, awdurdodau lleol,
ysgolion, unedau cyfeirio disgyblion a sefydliadau addysg bellach; ac mae ei
benderfyniadau yn rhwymo awdurdodau lleol a sefydliadau addysg bellach
mewn cyfraith.

Mae’r Tribiwnlys hefyd yn gallu mynnu bod corff GIG yn darparu tystiolaeth
ynghylch yr elfennau o apêl sy’n ymwneud ag iechyd a gall wneud argymhellion i
gorff GIG ynghylch arfer ei swyddogaethau o dan y Ddeddf. Os bydd y
Tribiwnlys yn gwneud argymhelliad i gorff GIG, rhaid i'r corff hwnnw adrodd yn ôl
i'r Tribiwnlys yn nodi'r camau y mae wedi'u cymryd neu y mae'n bwriadu eu
cymryd mewn ymateb i argymhelliad y Tribiwnlys; neu pam nad yw wedi cymryd
ac nad yw'n bwriadu cymryd unrhyw gamau mewn ymateb i'r argymhelliad.

Bydd rheoliadau a wneir o dan y Ddeddf yn amlinellu'r gweithdrefnau ar gyfer
gwneud apelau, ceisiadau a hawliadau i'r Tribiwnlys. Mae Pennod 26 o’r Cod
ADY yn darparu gwybodaeth am apelau a cheisiadau i'r Tribiwnlys.
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Sut mae’r system newydd yn gymwys mewn
amgylchiadau penodol?

17. Hoffwn i fy mhlentyn symud i’r system ADU – i bwy y
dylwn ofyn?

Yn ystod blwyddyn ysgol 2021 i 2022, gellir gwneud cais i symud o’r system
AAA i’r system ADY pan fo gan blentyn AAA (ond nid datganiad) ar 1 Ionawr
2022 a’i fod yn mynychu meithrinfa a gynhelir, ysgol a gynhelir, uned cyfeirio
disgyblion a’i fod mewn unrhyw flwyddyn hyd at a chan gynnwys Blwyddyn 10.

Gall plant a rhieni ofyn i’w meithrinfa a gynhelir, eu hysgol a gynhelir, eu huned
cyfeirio disgyblion neu eu hawdurdod lleol i symud i’r system ADY. Gallant
wneud hyn wyneb yn wyneb neu drwy anfon e-bost neu neges destun. Bydd y
sawl y dylech ofyn iddo yn amrywio gan ddibynnu ar amgylchiadau’r plentyn.

Os yw plentyn yn mynd i un feithrinfa a gynhelir, ysgol a gynhelir neu uned
cyfeirio disgyblion ac nad yw’n derbyn gofal, dylid gwneud cais i symud i system
ADY i’r feithrinfa a gynhelir, yr ysgol a gynhelir neu’r uned cyfeirio disgyblion.

Os yw plentyn yn cael addysg mewn mwy nag un lle, fel ysgol ac uned cyfeirio
disgyblion, neu’n derbyn gofal, dylid gwneud cais i symud i’r system ADY i’r
awdurdod lleol.

18. Mae gan fy mhlentyn AAA ac mae'n cael cymorth drwy
weithredu gan yr ysgol/gweithredu gan yr ysgol a mwy. A
fydd gan fy mhlentyn ADY ac a fydd yn cael CDU?

Mae ystyr AAA ac ADY yr un fath. Mae'n debygol y bydd gan blant ag AAA ADY.
Bydd gan bob plentyn sydd ag ADY CDU.

Ar adegau, ni fydd gan blentyn ag AAA ADY gan fod ei anghenion wedi newid
ac nad oes angen cymorth ychwanegol arno mwyach i'w helpu i ddysgu.
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Bydd y plentyn yn cael hysbysiad dim CDU. Os nad yw'r plentyn neu ei riant yn
cytuno â'r hysbysiad dim CDU, gall siarad â'r feithrinfa awdurdod lleol, yr ysgol
awdurdod lleol, yr uned cyfeirio disgyblion neu'r awdurdod lleol am y mater.

Gall plant, neu eu rhieni, ofyn i'r awdurdod lleol ailystyried penderfyniad
meithrinfa awdurdod lleol, ysgol awdurdod lleol neu UCD. Os ydynt yn anhapus
gyda phenderfyniad yr awdurdod lleol, gallant apelio i'r Tribiwnlys i wneud
penderfyniad.

19. Mae gan fy mhlentyn AAA ac mae'n cael cymorth drwy
weithredu gan yr ysgol/gweithredu gan yr ysgol a mwy. A
fydd y cymorth mae fy mhlentyn yn ei gael yn newid o dan
y system ADY?

Pan fydd plant yn symud i'r system ADY, mae’n debygol y byddant yn parhau i
gael yr un cymorth. Y rheswm am hyn yw bod y gyfraith yn dweud bod rhaid i
feithrinfeydd awdurdod lleol, ysgolion awdurdod lleol, unedau cyfeirio disgyblion
ac awdurdodau lleol feddwl am y cymorth mae plentyn eisoes yn ei gael pan
fyddant yn gwneud y CDU.

Weithiau, bydd anghenion plentyn wedi newid ac efallai y bydd angen llai o
gymorth neu fwy o gymorth ar y plentyn. Dylai plant a rhieni fod yn rhan o
drafodaethau am anghenion cymorth.

20. Os oes gan bob plentyn ag ADY CDU, a fydd pob
plentyn yn cael yr un math o ddarpariaeth ddysgu
ychwanegol (DDdY)?

Gelwir y system bresennol o weithredu gan yr ysgol, gweithredu gan yr ysgol a
mwy a datganiad yn ddull graddedig. Y syniad o ddull graddedig yw dechrau
gyda lefel isel o ddarpariaeth addysgol arbennig ac, os nad yw hyn yn helpu
plentyn i wneud cynnydd, yna rhoddir mwy o gymorth. Mae hyn yn golygu y gall
plant symud o weithredu gan yr ysgol i weithredu gan yr ysgol a mwy ac i
ddatganiadau yn dibynnu ar faint o gymorth sydd ei angen arnynt.
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Mae'r system ADY yn disodli gweithredu gan yr ysgol, gweithredu gan yr ysgol a
mwy a datganiadau. Ond efallai y bydd ysgolion, UCDau ac awdurdodau lleol yn
dal i ddefnyddio dull graddedig wrth gefnogi plant a phobl ifanc ag ADY.

Gellir galw'r ymateb graddedig, er enghraifft, yn ddarpariaeth yn yr ysgol
(darperir darpariaeth ddysgu ychwanegol gan staff sy'n gweithio yn yr ysgol),
darpariaeth wedi'i thargedu (darperir darpariaeth ddysgu ychwanegol gan staff
arbenigol fel therapyddion lleferydd ac iaith) a darpariaeth benodol (fel lleoliad
mewn ysgol arbennig) ar gyfer y plant hynny ag ADY sydd ag anghenion mwy
cymhleth.

Mae dull graddedig o dan y system ADY yn wahanol i'r dull graddedig o dan y
system AAA.

O dan y system AAA, ni roddwyd pob lefel o'r dull graddedig mewn cynllun
statudol (datganiad). Dim ond anghenion cymorth lefel uchel neu anghenion
cymorth cymhleth a roddwyd mewn datganiad. Rhoddwyd anghenion cymorth
lefel isel (gweithredu gan yr ysgol) a lefel ganolig (gweithredu gan yr ysgol a
mwy) mewn cynllun addysg unigol. Nid yw cynllun addysg unigol yn gynllun
statudol.

O dan y system ADY, bydd pob lefel o'r dull graddedig yn cael ei rhoi mewn
cynllun statudol (CDU). Bydd anghenion cymorth lefel uchel, lefel ganolig a lefel
isel yn cael eu rhoi mewn CDU.

Mae'r dull graddedig yn ymwneud â lefel y cymorth a nodir mewn CDU.

Mae hyn yn golygu y bydd gan bob plentyn sydd ag ADY gynllun statudol
(CDU), pa lefel bynnag o ddarpariaeth ddysgu ychwanegol sydd ei hangen arno.
Y rheswm am hyn yw bod CDUau yn cael eu defnyddio ar gyfer pob lefel o'r dull
graddedig.

Gall CDU ddechrau drwy ddweud y bydd ychydig o ddarpariaeth ddysgu
ychwanegol yn cael ei darparu gan yr ysgol. Os na fydd y plentyn yn gwneud
cynnydd, bydd y CDU yn cael ei adolygu a bydd yn nodi mwy o gymorth y gallai
fod ei angen ar blentyn. Gallai hyn gynnwys darpariaeth a ddarperir gan
athrawon neu gan wasanaethau eraill fel therapydd lleferydd ac iaith.
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Os bydd plentyn yn parhau i beidio â gwneud cynnydd, efallai y bydd angen
mwy o gymorth nag y gall yr ysgol ei ddarparu. Yna, bydd yr ysgol yn atgyfeirio'r
CDU i'r awdurdod lleol.

21. A yw cael addasiad rhesymol o dan y Ddeddf
Cydraddoldeb yn effeithio ar hawl i CDU?

Efallai y ar blentyn angen i’r ysgol wneud addasiad rhesymol o dan Ddeddf
Cydraddoldeb 2010. Efallai fod gan yr un plentyn Anghenion Dysgu Ychwanegol
(ADY) hefyd, ac os felly bydd angen CDU arno hefyd (yn amodol ar yr eithriadau
sy'n gysylltiedig â chynlluniau Addysg, Iechyd a Gofal ac asesiadau Addysg,
Iechyd a Gofal ar gyfer plant sy'n byw yn Lloegr).

Rhaid ystyried a oes gan blentyn ADY ac, os felly, y DDdY benodol sydd ei
hangen arnynt, yn unigol ym mhob achos. Mae gan ysgolion a gynhelir
ddyletswyddau o dan y Ddeddf ADY a Deddf Cydraddoldeb 2010. Mae'r
dyletswyddau ar wahân a gall fod ar ddysgwr angen addasiadau rhesymol,
darpariaeth o dan CDU, neu mewn rhai achosion, y ddau. Felly, nid yw cyflawni'r
dyletswyddau o dan un Ddeddf yn dileu'r angen i gyflawni'r dyletswyddau o dan
y llall.

22. A oes trothwyon yn seiliedig ar lefel yr angen am
gymhwysedd CDU?

Mae CDUau ar gyfer dysgwyr sydd â phob lefel o ADY – o anghenion ysgafnach
i anghenion cymhleth. Mae cymhwysedd am CDU bob amser yn dibynnu a oes
gan y plentyn neu’r person ifanc unigol anhawster dysgu neu anabledd sy’n galw
am ddarpariaeth ddysgu ychwanegol (DDdY). Os yw'n ymddangos bod angen
cymorth ychwanegol ar blentyn oherwydd anhawster dysgu neu anabledd, rhaid
i'r ysgol a gynhelir neu'r awdurdod lleol fel arfer benderfynu a oes gan y plentyn
ADY. Os penderfynir bod ganddynt ADY, yn gyffredinol bydd ganddynt hawl i
CDU sy'n cofnodi'r DDdY i'w wneud iddynt ddiwallu eu hanghenion dysgu
ychwanegol. Mae'r sefyllfa'n debyg iawn i bobl ifanc, er mai sefydliad addysg
bellach fydd yn gyfrifol am wneud y penderfyniad o bosibl.
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Mae rhai eithriadau i hyn, megis os oes gan y plentyn neu'r person ifanc gynllun
Addysg, Iechyd a Gofal, neu yn achos person ifanc ag ADY nad yw mewn ysgol
a gynhelir neu sefydliad addysg bellach yng Nghymru, rhaid i'r awdurdod lleol
benderfynu, yn unol â Rheoliadau Anghenion Dysgu Ychwanegol (Cymru) 2021,
a oes angen CDU i ddiwallu eu hanghenion rhesymol am addysg neu
hyfforddiant. Ymdrinnir â hyn i gyd yn y Cod ADY yn fanylach.

Gan ddefnyddio ymateb graddedig, dylai DDdY ddechrau ar y lefel isaf sy'n
angenrheidiol i ddiwallu anghenion y plentyn neu'r person ifanc, gan
ddefnyddio'r holl adnoddau sydd ar gael cyn cyflwyno arbenigedd arbenigol.
Efallai y bydd angen mwy o DDdY ar rai plant neu bobl ifanc dros amser os bydd
eu cynnydd yn parhau i achosi pryder, ond efallai y bydd angen llai o DDdY ar
rai yn raddol os yw'r ymyriadau'n llwyddiant. Ymdrinnir â hyn yn y Cod hefyd.

23. Beth yw DDdY? Pa gymorth gan wasanaethau
arbenigol yw DDdY?

Pan gaiff ei ddwyn i sylw ysgol, sefydliad addysg bellach neu awdurdod lleol neu
pan fo’n ymddangos neu fel arall y gall fod gan blentyn neu berson ifanc
anghenion dysgu ychwanegol (ADY), rhaid i'r ysgol a gynhelir, y sefydliad
addysg bellach neu'r awdurdod lleol fel arfer benderfynu a oes gan y plentyn
neu'r person ifanc ADY. Os penderfynir bod gan y plentyn ADY, fel rheol bydd
gofyn i'r ysgol, y sefydliad addysg bellach neu'r awdurdod lleol baratoi a chynnal
Cynllun Datblygu Unigol (CDU) ar gyfer y plentyn.

Mae'r prawf ar gyfer cael ADY wedi'i nodi yn y Ddeddf (a.2) ac mae i'w
gymhwyso i bob plentyn neu berson ifanc yn unigol – rhaid cymhwyso'r prawf
bob amser yng ngoleuni'r amgylchiadau dan sylw. Mae ADY yn dibynnu ar y
person sydd ag anhawster dysgu neu anabledd sy'n galw am Ddarpariaeth
Ddysgu Ychwanegol (DDdY), sef darpariaeth addysgol neu hyfforddiant sy'n
wahanol i'r hyn a ddarperir yn gyffredinol ar gyfer eraill o'r un oedran mewn
ysgolion prif ffrwd a gynhelir, sefydliadau addysg bellach prif ffrwd a mannau lle
darperir addysg feithrin.

Y DDdY y mae anhawster dysgu neu anabledd plentyn neu berson ifanc yn galw
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amdani y mae'n rhaid ei nodi yn y CDU (gweler adran 10(b) o'r Ddeddf). Mae'r
DDdY y mae plentyn neu berson ifanc ag ADY ei hangen yn benodol iddynt hwy
ac yn dibynnu ar eu hanghenion a'u hamgylchiadau unigol.

Os oes gwasanaeth arbenigol ar gael i bob dysgwr ag anabledd neu gyflwr
penodol, mae'r gwasanaeth hwnnw'n debygol o fod yn DDdY ar gyfer dysgwyr
unigol. Bydd pa un a yw'n DDdY mewn unrhyw achos penodol yn dibynnu a
elwir amdano yn sgil anhawster neu anabledd dysgu'r plentyn neu'r person ifanc
ac a yw'n ddarpariaeth addysgol neu hyfforddiant sy'n ychwanegol at neu'n
wahanol i'r ddarpariaeth gyffredinol ar gyfer pob dysgwr o oedran y plentyn neu'r
person ifanc (gan gynnwys y rhai nad oes ganddynt yr anabledd neu'r cyflwr dan
sylw).

Mewn rhai achosion, efallai y bydd angen mathau anuniongyrchol o gymorth,
megis hyfforddi'r person sydd i ddarparu'r DDdY, er mwyn i unrhyw DDdY a
nodwyd gael ei ddarparu. Mae'r Cod yn rhagweld y gellir nodi'r manylion hyn yn
adran DDdY y CDU (paragraff 23.37):

Felly, gallai hyfforddiant arbenigol ar gyfer staff addysgu, yn dibynnu ar yr
amgylchiadau, fod yn rhan o'r disgrifiad o DDdY mewn CDU plentyn neu berson
ifanc unigol. Fodd bynnag, nid yw pob mewnbwn gan wasanaethau arbenigol o
reidrwydd yn DDdY. Gellir darparu rhywfaint o gymorth gan wasanaethau
arbenigol, gan gynnwys rhai mathau o hyfforddiant staff, at ddibenion eraill,
megis helpu staff i nodi anghenion neu i godi ymwybyddiaeth am amodau
penodol yn gyffredinol.

“ Bydd yr wybodaeth a gofnodir am y DDdY yn fwy defnyddiol os yw’n cael
ei chyflwyno mewn ffordd glir. Dylai’r wybodaeth fod yn fanwl, yn benodol
ac yn fesuradwy. Gallai’r eglurder hwn ddeillio o ddisgrifio’r tasgau neu’r
camau penodol a fydd yn cael eu cyflawni; gallai hefyd fanylu ar yr
hyfforddiant neu’r cymwysterau y bydd eu hangen ar unrhyw aelodau
staff. Ni fydd datgan yn unig y bydd cymorth yn cael ei ddarparu yn
bodloni’r angen i fod yn eglur; mae’n bwysig disgrifio’r tasgau y bydd
unrhyw staff yn eu gwneud neu’n eu hwyluso, yr hyn y byddant yn gyfrifol
amdano, ac, os oes angen, y cymwysterau neu’r hyfforddiant y bydd eu
hangen arnynt. ”
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Ynghylch y ddogfen hon
Mae’r ddogfen hon yn gopi o’r dudalen we Rhaglen trawsnewid y system
anghenion dysgu ychwanegol: cwestiynau cyffredin a lawrlwythwyd.

Ewch i https://llyw.cymru/rhaglen-trawsnewid-y-system-anghenion-dysgu-
ychwanegol-cwestiynau-cyffredin-html i weld y fersiwn ddiweddaraf.

Efallai na fydd y ddogfen hon yn hollol hygyrch; darllenwch ein datganiad
hygyrchedd i gael rhagor o wybodaeth.

Gwybdaeth am hawlfraint.
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Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf
diweddar.
Ewch i https://llyw.cymru/rhaglen-trawsnewid-y-system-anghenion-dysgu-ychwanegol-cwestiynau-
cyffredin-html i weld y fersiwn ddiweddaraf.
Gwybdaeth am hawlfraint.
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What is Changing?

• Welsh Government want to transform expectations, experiences and outcomes for 
children and young people with Additional Learning Needs (ALN). To do this, they 
have developed an ALN transformation programme, which transforms the separate 
systems for Special Educational Needs (SEN) in schools and Learning Difficulties 
and/or Disabilities (LDD) in further education, to create a unified system for 
supporting learners from 0 to 25 with ALN.

• From January 2022, a new simpler and more responsive system of meeting the 
needs of children and young people with special needs came into force. 
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The Vision
• Welsh Government are striving to deliver a fully inclusive education system for the 

learners of Wales. A system where needs are identified early, addressed quickly 
and all learners supported to reach their potential. 

• It wants planning to be flexible and responsive, for professionals to be skilled and 
confident in identifying needs and deploying strategies to help learners overcome 
their barriers to learning. 

• They believe that the learner should be at the centre of everything we do and that 
they and their parents and carers are equal partners in their learning.(Person 
Centred Approach)
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The reform vision: wider reform

Enabling pupils with ALN to access the curriculum by understanding 
their needs and adapting teaching approaches.     Donaldson

Identification of ALN should be built into the overall approach to 
monitoring the progress and development of all pupils.

Standards of teaching for pupils with ALN and progress made by pupils 
should be considered as part of the school’s appraisal arrangements.

Clear focus on the progress of all pupils – ALN support crucial to 
school performance.

ALN reforms are a vital part of the wider educational reform to ensure all children and young 
people have access to high quality teaching and equal opportunities regardless of 
background or circumstance. 

Curriculum

Assessment

Professional 
Standards

Categorisation 
Framework 
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ALN Transformation Programme
What is the ALN Transformation Programme?

• A programme to transform the education and support of children and young people 
with Additional Learning Needs (ALN), to improve their educational experience and 
help them realise their potential.

• The Additional Learning Needs and Education Tribunal (Wales) Bill ( ALNET) is the 
cornerstone of the programme – but in addition to changes in the law, there are 
changes in culture and practice, which will deliver the improved outcomes for learners 
we are striving for. 

• The ALN transformation programme is a fundamental element of wider education 
reform – if we get it right for ALN learners, we get it right for all learners.
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ALN Transformation Programme Continued
The ALN transformation programme consists of 5 main themes. In summary these are:

1. Legislation and statutory guidance - the process of developing the legislative

framework, including the Bill, regulations and the new ALN Code;

2. Implementation/ transition support - activities to support partners to prepare, plan and

manage implementation and transition to the new system;

3. Workforce development - aimed at three levels: core skills development for all

practitioners supporting learners with ALN; advanced skills development through the

development of the role of Additional Learning Needs Coordinators (ALNCo); and

specialist skills development for local authority-provided specialist support services;
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ALN Transformation Programme Continued

4. Awareness-raising - activities to engage stakeholders about their new legislative duties,

and to explain and promote the system and the rights it confers to children, young people

and parents; and

5. Supporting policy - including developing resources to help all those in the system

understand the evidence for best practice, what can be expected from interventions, the

interventions that are likely to be most effective, and the role of professionals to help

ensure realistic expectations and effective deployment of resources.
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Background
• The Additional Learning Needs and Educational Tribunal Bill gained Royal Assent 

in January 2018. The Bill created the legislative framework to improve the planning 
and delivery of additional learning provision, through a person-centred approach to 
identifying needs early, putting in place effective support and monitoring and 
adapting interventions to ensure they deliver desired outcomes. The Bill was 
introduced to the National Assembly for Wales in December 2016.

• A draft Code was published in December 2018.

• The draft Code was revised following consultation with the final Code published in 
Spring  2021.
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Why are Things Changing?

• There is a need for a fully inclusive education system for all learners with high 
aspirations and improved outcomes for all

• The current system is now over 30 years old and is no longer fit for purpose

• There is a need for a more flexible and responsive approach with more 
involvement from parents, carers, children and young people through person 
centred approaches, placing leaner’s needs, views, wishes and feelings at the 
heart of the process

• There is a need for better collaboration between agencies, so that needs are 
identified early and the right support is put in place. 
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When is it changing?
• The Senedd approved the the final Code and regulations before in Spring 2021. 

• The new ALN system went live in September 

• The implementation period will last three years until summer 2024, during which 
time existing statements of SEN, Individual Education Plans, and learning and 
skills plans will be converted into Individual Development Plans (IDPs). This will be 
done in a mandatory phased approach on the basis of particular age-based 
cohorts. During this time, the ALN system will operate in parallel to the existing 
SEN system.

• The Minister for Education updated the implementation approach in July 2021 to:
• Only those learners ‘new’ to the ALN system would be catered for under the new code
• Those learners already identified as having SEN would only start to move to the new ALN 

system in January 2021
• Learners with Statements of SEN would not transfer in the first year of implementation 
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Key Messages
• The term Additional Learning Needs (ALN) will replace the terms Special

Educational Needs (SEN) and will now cover 0 – 25 year olds. A child will be
identified as ALN only where there is a need for additional learning provision (ALP)
to be made to support their education

• As of January 2021, each school is required to have an Additional Learning
Needs Coordinator (ALNCO) who will be responsible for coordinating the school
ALN processes at a strategic level. ALNCos will replace current special educational
needs coordinators (SENCos)

• Individual development plans (IDPs) will replace the existing variety of
statutory and non-statutory plans for learners of compulsory school age and
below and those over compulsory school age in school or further education
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Key Messages
Increased collaboration
 There is a focus on increased collaboration between all agencies involved in 

supporting children and young people. Where a local authority requests help or 
information from another body in the exercise of any of their ALN functions, that 
body should comply with the request.

Clear and consistent rights of appeal
 All children, their parents and young people up to the age of 25 years will have the 

right to appeal to the Education Tribunal against decisions made by a local 
authority in relation to their ALN or their IDP. Local authorities must provide access 
to independent advocacy services

Avoiding disagreements and earlier disagreement resolution
 Local authorities must make arrangements for avoiding and resolving 

disagreements. If disagreements arise, local authorities’ arrangements should 
ensure they are resolved at the earliest opportunity and at the most local level
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Key Messages
• There will be increased participation from children, young people, parents/carers in

the creation and maintenance of IDPs. Local authorities schools and colleges must
provide children, young people and others with information and advice about ALN
and the new system, and ensure that it is accessible for all who need it.

• Person Centred Practice is the underpinning approach to support and enhance
participation. One Page profiles are the foundation of personalised education
support. They gather key information about a learner so it can be quickly shared
and understood.

• All reasonable steps must be taken to secure provision in Welsh if required.
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Definition and Timescales
A person has additional learning needs if he or she has a learning difficulty
or disability (whether the learning difficulty or disability arises from a 
medical
condition or otherwise) which calls for additional learning provision.

A child of compulsory school age or person over that age has a learning
difficulty or disability if he or she—

(a) has a significantly greater difficulty in learning than the majority of others of the
same age, or
(b) has a disability for the purposes of the Equality Act 2010 (c. 15) which 
prevents
or hinders him or her from making use of facilities for education or training of a 
kind
generally provided for others of the same age in mainstream maintained schools or
mainstream institutions in the further education sector.
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Definition and Timescales
Under the draft Code, the following time scales will apply:
• Schools will have 35 school days to determine if a child has an additional 

learning needs(ALN) that require additional learning provision (ALP) and to 
develop their Individual Development Plan (IDP) where appropriate

• Under the draft Code, the following time scales will apply:

• The Local Authority will have 7 calendar weeks to re-consider a school’s 
decision if asked to do so by a parent or carer

• The Local Authority will have 12 calendar weeks to identify the ALN and ALP, 
if asked to do so by the school. This will be due to the school believing that they 
are unable to identify complex needs or provide the ALP required to support them
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How do the reforms affect Local 
Authorities?
A 0–25 age range
• Local authorities may have responsibilities for 

some learners with ALN from 0 to 25 depending 
upon their needs. This may include learners 
accessing Further Education.

• An Early Years Additional Learning Needs Lead 
Officer role will contribute to improving early 
identification and intervention in relation to ALN, 
and ensuring better planning for future provision.
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How do the reforms affect Local 
Authorities? 
Welsh language 
• Local authorities will have a duty to take all reasonable 

steps to secure provision in Welsh where required and, 
when reviewing IDPs, to consider the sufficiency of Welsh 
language additional learning provision.

Increased participation of children and young people
• Local authorities must provide children, young people and 

others with information and advice about ALN and the new 
system, and ensure that it is accessible for all who need it.
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How do the reforms affect Local 
Authorities?
A mandatory ALN Code
The ALN Code will impose mandatory requirements 
on local authorities in respect of:
• information and advice services 
• independent advocacy services
• the preparation, content, form, review and revision 

of IDPs
• ceasing to maintain IDPs.
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How do the reforms affect Local 
Authorities?
A unified plan
• Individual development plans (IDPs) will replace the existing 

variety of statutory and non-statutory plans for learners of 
compulsory school age and below, and those over 
compulsory school age in school or further education. 

• Local authorities will be required to prepare and maintain an 
IDP in instances where the child or young person are for 
example: dual registered, looked after or detained 

• Many IDPs will be the responsibility of the maintained 
school or further education institution.
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How do the reforms affect Local 
Authorities?
Clear and consistent rights of appeal
• All children, their parents/carers and young 

people up to the age of 25 will have the right to 
appeal to the Education Tribunal against 
decisions made by a local authority in relation 
to their ALN or their IDP. 

• Local authorities must provide access to 
independent advocacy services.
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How do the reforms affect Local 
Authorities?
Avoiding disagreements and earlier 
disagreement resolution
• Local authorities must make arrangements for 

avoiding and resolving disagreements.
• If disagreements arise, Local authorities’ 

arrangements should ensure they are resolved 
at the earliest opportunity and at the most local 
level.
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How do the reforms affect Local 
Authorities?
Increased collaboration
• Where local authorities request help or 

information from another body in the exercise 
of any of their ALN functions, that body should 
comply with the request.
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How are schools being supported to 
prepare for these changes?

Cluster Lead ALNCo’s

Local Authority ALN 
Transformation 

Project Officers / 
GwE Consortia

Local Authority 
Inclusion 
Managers

Regional ALN 
Transformation Team

Regional ALN 
Transformation  Lead
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What has happened so far…….
There is a strong, collaborative approach across the North Wales 

region. All Local Authorities are working together at a strategic and 
operational level to ensure effective cross-border working.

Schools have been working in clusters, engaging in a collaborative 
approach to prepare for the implementation of the Act. Each cluster has 
developed action plans and receives additional funding through the 
Welsh Government Implementation Grant. Each cluster has an 
identified Cluster Lead who attends regular meetings and co-ordinates 
the cluster working model. 

Each Local Authority has identified a Transformation Lead;  to develop 
local processes and practice to implement the ALN Act and Code
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What has happened so far…….
Betsi Cadwaladr Health Board has appointed a 

Designated Education Clinic Lead Officer (DECLO)

In order to embed change, the North Wales region has 
developed a comprehensive professional learning 
development programme to support practitioners 
through 

• improving their awareness to meet the requirements of the 
ALN ET Act (18)

• access training and development opportunities to meet the 
requirements of the ALN ET Act (18)
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Summary objectives of the ALN 
reforms 
• Act to cover 0-25 year olds

• ALN to replace the term SEN

• A unified statutory plan – the individual development plan

• Increased participation of children and young people [person centred practice]

• High aspirations and improved outcomes

• A simpler less adversarial system

• Increased collaboration

• Avoiding disagreements and earlier disagreement resolution

• Clear and consistent rights of appeal

• The ALN Code

• A bilingual system
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Welsh Government Training
• Interactive e-learning course giving an introduction to the new ALN system is now 

available on the Welsh Government’s Hwb platform.

• Hwb news article introducing the course, which is currently on the Hwb homepage:
https://hwb.gov.wales/news/articles/20686965-8669-40ac-bdc5-599f4a4dfe8b

• Link to the course itself:
https://hwb.gov.wales/repository/publishers/9fb2afc9-6408-4aa3-9474-
3c745006535b/resource/c8033263-aaa0-42fc-9511-ab7d33bd8084/en

• The course should take between approximately 40 to 60 minutes to complete and 
is aimed at staff in all sectors who work with children and young people, including 
school support staff, and gives a broad overview of the new statutory roles, key 
principles of the Act, identifying ALN, and where to find further information.
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Summary 
Please take a minute to watch this short video which summarises what’s
happening with regards to Additional Learning Needs in Wales.

https://youtu.be/00gHqzWowPg

Find Out More
Online
• https://gov.wales/additional-learning-needs-aln-factsheet-local-

authorities
Twitter 
#additionallearningneeds #ALNWales #ALNAct
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Further points for consideration:
• Not all children receiving interventions / support 

will have ALN
• Not all children with a diagnosis will have an ALN
• Not all children that are working below expected 

outcomes/developmental outcomes will have ALN
• The determination of ALN is based upon progress 

and the need for Additional Learning Provision 
(ALP).

• For a child to be classed as having ALN, they will 
have needed to have gone through a statutory 
consideration process either by the school or LA. 
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ALN Transformation 
Wales
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ALN – Additional Learning Needs
• The ALN system is the new statutory support system for 

children and young people aged 0 to 25 in Wales with 
ALN that came into force in September 2021.

• Implementation from 1 January 2022 2.6 Between 1st

January 2022 and 31st August 2024, the ALN system 
will be commenced on a phased basis, for children up 
to, and including, Year 10 who have special education 
provision (SEP) via early years action/early years action 
plus or school action/school action plus, attend a 
maintained school or a PRU.
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Definition of ALN – Additional Learning 
Needs
• A person has additional learning needs if he or she has a learning difficulty or disability (whether 

the learning difficulty or disability arises from a medical condition or otherwise) which calls for 
additional learning provision.

• A child of compulsory school age or person over that age has a learning difficulty or disability if 
he or she

• (a) has a significantly greater difficulty in learning than the majority of others of the same age, 
or

• (b) has a disability for the purposes of the Equality Act 2010 which prevents or hinders him or 
her from making use of facilities for education or training of a kind generally provided for others 
of the same age in mainstream maintained schools or mainstream institutions in the further 
education sector. 

• A child under compulsory school age has a learning difficulty or disability if he or she is, or would 
be if no additional learning provision were made, likely to be within subsection (2) when of 
compulsory school age. 

• A person does not have a learning difficulty or disability solely because the language (or form of 
language) in which he or she is or will be taught is different from a language (or form of 
language) which is or has been used at home.

ALN Code Wales Chapter 2
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Definition of ALP- Additional Learning 
Provision 
• Additional learning provision for a person aged three or over means 

educational or training provision that is additional to, or different from, 
that made generally for others of the same age in

(a) mainstream maintained schools in Wales,
(b) mainstream institutions in the further education sector in Wales, 
(c) places in Wales at which nursery education is provided. 
• Additional learning provision for a child aged under three means 

educational provision of any kind. 
• In subsection (1), “nursery education” means education suitable for a 

child who has attained the age of three but is under compulsory school 
age. 

ALN Code Wales Chapter 2
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Child 
Young 
Person

Language

Unified 
Plan

Goal

Increased 
collaborati

on

ALNET Bill
Where 

you want 
to be

Increased 
participati

on

Education 
Reform
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Goals

• Continuum of support
• 0 to 25 years
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Where you want to be

• Enabling
• Achieve potential
• Raise aspirations
• Enrich lives
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Increased Participation

• Family involvement
• Key component
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Unified Plan

• One Plan
• Equity
• Protected 
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Increased Collaboration

• Bringing services 
together

• Best possible outcomes
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Child or Young Person Views

• Hopes and aspirations
• Rights of the 

child/young person
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ALNET Bill

• Clear and consistent 
parameters

• Clear process of appeal
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ALN Consideration Process

School made aware that a child/Young Person 
may have ALN

School have 35 school days to determine 
whether or not there is ALN that requires ALP

If Learner has ALN, school have 35 school days 
to produce an IDP, if no ALN identified school 
will discuss appropriate universal provisions

1

2

3
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ALN Transfer Process- What’s happening 
now in schools. 

School identifies when learners in mandated 
year groups are going to be transferred, parent 

informed proposed date. 

School  makes a decision whether learner has 
ALN that requires ALP under new definitions, 

parents notified

If Learner has ALN, School have 35 school days 
to produce an IDP, if no ALN identified school 
will discuss appropriate universal provisions

1

2

3
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ALN Transfer Process
Parent requests earlier move child to new ALN 

system.

School have 15 school days to determine 
whether Learner has ALN that requires ALP 

School 

If Learner has ALN, School have 35 school days 
to produce an IDP, if no ALN identified school 
will discuss appropriate universal provisions

1

2

3
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Outcomes Principles
Aspirations Needs Outcomes Provision

Harri would like to be an author, 
his favourite author is David 
Walliams, he would love to be 
able to write books like him. 

Harri is struggling to make 
progress, he now seems 
deflated and at times unhappy. 
He can show signs of aggressive 
behaviour when frustrated 
which causes him to lash out

Harri demonstrates some 
difficulties in expressing his 
ideas in written form. His 
reading level is well below age-
related expectations. He gets 
frustrated when reading, he 
finds it difficult to sound out 
words phonetically. He  often 
finds it difficult to organise 
himself. He will refuse to work 
on reading and writing tasks, 
and becomes easily and quickly 
frustrated.

Short Term: Harri is reading 
short passages using CVC words 
with 80% accuracy (Oct 2021). 

Long Term: Harri is reading 
books that are of interest to him 
for pleasure with 80% accuracy 
(July 2023)

Short term: Harri is recognising 
when something is frustrating 
him and moving away from the 
situation or having a break from 
the task 80% of the time (Oct 
2021).

Long Term: Harri is using 
organisational techniques 
effectively, to keep on track 
during tasks 80% (July 2023). 

Harri will access Toe by Toe  3 x 
sessions to improve reading and 
spelling. 

Harri will access Precision 
teaching 5x sessions to improve 
reading and spelling of high 
frequency words.

3sessions x weekly zones of 
regulation to support his ability 
to recognise and mange his 
emotions. 

Harri’s tasks will be broken 
down and supported with 
scaffolding sheets. 

Harri will have opportunities to 
record his learning using other 
methods e.g. voice record, draw, 
using technology. 
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Welsh Language

• Interventions and 
correspondence in the 
language the learner is 
most comfortable with.  
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Education Reforms

• Wider Education 
Reforms

• Complements the New 
Curriculum for Wales

• Individual Progress
• Successful Future
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Vision for the Future 

“Let our needs not 
determine our dreams, 

but our dreams 
determine our needs.”

Colleen Tomiko
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Adroddiad ar gyfer Pwyllgor Craffu Perfformiad 

Dyddiad y cyfarfod 14 Gorffennaf 2022 

Aelod / Swyddog Arweiniol     Y Cynghorwyr Elen Heaton a Gill German / Nicola 

Stubbins 

Awdur yr adroddiad Ann Lloyd / Rhiain Morrlle 

Teitl Adroddiad ar Sefydlogrwydd y Farchnad yng 

Ngogledd Cymru – Adroddiad Drafft 2022 

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

1.1. I roi trosolwg o’r Adroddiad ar Sefydlogrwydd y Farchnad yng Ngogledd Cymru 

2022 (ASF) (gweler Atodiad 1), sydd wedi cael ei lunio fel gofyniad dan Ddeddf 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.  

1.2. Mae’n rhaid llunio un ASF drafft rhanbarthol ar gyfer Rhanbarth Gogledd Cymru a’i 

gymeradwyo gan Gyngor Llawn pob un o’r 6 ardal Awdurdod Lleol (ALl) a Bwrdd y 

Bwrdd Iechyd Lleol (BILl). Bydd fersiwn terfynol yr ASF yn mynd gerbron y Bwrdd 

Partneriaeth Rhanbarthol (BPRh) i’w gymeradwyo’n derfynol ym mis Tachwedd 

2022 cyn ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru. 

2. Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 

2.1. Er mwyn ceisio sylwadau’r Pwyllgor Craffu a’i gefnogaeth ar gyfer cymeradwyo’r 

Adroddiad ar Sefydlogrwydd y Farchnad yng Ngogledd Cymru. 

3. Beth yw’r Argymhellion? 

3.1. Bod Craffu’n argymell cymeradwyo’r Adroddiad ar Sefydlogrwydd y Farchnad yng 

Ngogledd Cymru 2022. 

3.2. Bod Craffu’n cadarnhau ei fod wedi darllen, deall ac ystyried yr Asesiad o Effaith 

ar Gydraddoldeb (Atodiad 2) fel rhan o’i ystyriaethau. 
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4. Manylion yr adroddiad 

4.1. Mae Cod Ymarfer yr ASF yn gofyn bod ALl a BILl yn gweithio mewn partneriaeth i 

baratoi a chyhoeddi ASF yn seiliedig ar ddata ar gyfer pob ardal ALl yn ogystal â 

fersiwn cydgasgledig am ôl troed BPRh. 

4.2. Bydd yr ASF yn darparu gwybodaeth ar gyfer gwneud penderfyniadau yn 

rhanbarthol ac yn lleol parthed comisiynu gofal a chefnogaeth, gan fwydo i’r 

cynllun strategol ar gyfer ardal y BPRh a bod o gymorth wrth lunio strategaethau 

comisiynu lleol a rhanbarthol. 

4.3. Wrth baratoi’r ASF, mae’n rhaid i ALl wneud asesiad o’r canlynol: 

a) Digonolrwydd gofal a chefnogaeth wrth ddiwallu’r anghenion a’r galw am ofal 

cymdeithasol fel y nodwyd yn Asesiad o Anghenion y Boblogaeth (AAB), a 

b) Sefydlogrwydd y farchnad ar gyfer gwasanaethau wedi eu rheoleiddio sy’n 

darparu gofal a chefnogaeth. 

4.4. Mae asesiad yr ASF yn canolbwyntio ar wasanaethau wedi eu rheoleiddio, sef: 

 gwasanaethau cartrefi gofal (oedolion a phlant) 

 gwasanaethau llety diogel (i blant) 

 gwasanaethau canolfannau preswyl i deuluoedd 

 gwasanaethau mabwysiadu 

 gwasanaethau maethu 

 gwasanaethau lleoli oedolion (‘rhannu bywydau’) 

 gwasanaethau eirioli 

 gwasanaethau cymorth cartref 

4.5 Mae’r Cod Ymarfer hefyd yn nodi themâu eraill sy’n rhaid eu hystyried yn yr ASF, 

gan gynnwys: 

a) Gwerth Cymdeithasol 

b) Y Gymraeg 

c) Gweithlu 

d)   Taliadau Uniongyrchol a darpariaeth wedi ei hunanariannu 
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4.6 Mae cysylltiad cryf rhwng yr ASF a’r Asesiad o Anghenion Poblogaeth Gogledd 

Cymru (AAB) 2022 a luniwyd yn ddiweddar ac sy’n nodi’r angen a’r galw cyfredol 

a’r angen a’r galw a ragwelir am ofal a chefnogaeth, ac ystod a lefel y 

gwasanaethau y bydd eu hangen i fodloni’r galw hwnnw. Bydd yr ASF yn asesu 

digonolrwydd y gofal a’r gefnogaeth a ddarperir wrth ddiwallu’r anghenion a’r galw 

a gadarnhawyd drwy’r AAB. 

4.7 Mae’r AAB a’r ASF yn ddogfennau byw, a fydd angen eu cadw’n gyfredol, a 

chaent eu defnyddio i gynllunio cynllun cyflawni a chynlluniau datblygu 

gwasanaeth, yn lleol ac yn rhanbarthol, yn y dyfodol.   

4.8 Dylid nodi mai ychydig iawn o ddata cenedlaethol ar y farchnad ofal oedd ar gael, 

ac o’r herwydd yr ydym wedi dibynnu’n fawr ar wybodaeth gomisiynu leol a 

rhanbarthol.   

4.9 Y mae’r ASF yn ddogfen sydd wedi ei llunio ar y cyd ac wedi ei harwain gan 

ymgysylltu, sy’n golygu bod gennym ddogfen ASF ystyrlon a llawn gwybodaeth 

gan amrywiaeth eang o bobl, yn hytrach na dogfen wedi ei chreu’n ynysig drwy 

gyfrwng ymarfer wrth ddesg, sef y dull a ddefnyddiwyd gan rai rhanbarthau eraill 

yng Nghymru.   

4.10 Negeseuon Lleol Allweddol o Ddadansoddiad o Anghenion y Boblogaeth – 

 Y mae ychydig o ostyngiad wedi bod yng nghapasiti cyffredinol y sector 

cartrefi gofal yn Sir Ddinbych yn y blynyddoedd diweddar. Y mae llai o alw am 

ofal preswyl heb gefnogaeth ychwanegol ar gyfer anghenion iechyd meddwl 

neu anghenion corfforol cymhleth.  

 Mae’r nifer o bobl gydag anableddau dysgu sydd angen cymorth yn cynyddu 

ac mae pobl gydag anableddau dysgu yn byw yn hirach. Mae’r tueddiadau 

demograffig hyn yn debygol o barhau.  

 Y mae’r rhan fwyaf o unigolion a’u teuluoedd eisiau / yn disgwyl bod â lefel 

uwch o annibyniaeth a bod yn rhan allweddol o’u cymuned.  

 

 Yn gyffredinol, darperir cefnogaeth gan aelodau agos o’r teulu a / neu staff 

gofal hirdymor sy’n cael eu talu. Gwneir llai o ddefnydd o asedau anffurfiol yn 

y gymuned. 
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 Mae yna sail ddarparwyr amrywiol yn Sir Ddinbych. Fodd bynnag, nifer 

cyfyngedig o leoliadau preswyl a nyrsio iechyd meddwl ar gyfer pobl hŷn sydd 

ar gael. 

 Ar gyfer gofalwyr, cefnogaeth seibiant mwy arbenigol (yn benodol ar gyflwr) i 

adlewyrchu’r ystod o wahanol anghenion; er enghraifft, lleoedd sy’n addas ar 

gyfer pobl sydd wedi cael niwed i’r ymennydd, strôc, dementia a chyflyrau 

niwrolegol eraill (mewn argyfwng ac a ellir ei drefnu ymlaen llaw hefyd). 

 Mae Sir Ddinbych yn cydnabod y materion canlynol sy’n effeithio ar 

gynaliadwyedd y Gwasanaeth Maethu: Mae’r pandemig wedi effeithio ar y 

broses o recriwtio gofalwyr maeth mewnol – mae prinder ymgeiswyr. 

Canlyniad hyn yw mwy o ddefnydd o Ddarparwyr Maethu Annibynnol. Mae 

prinder argaeledd wedi bod yn gyfrifol am ddim cynnig na lleoliadau am bellter 

sylweddol; nid yw hyn bob amser er budd pennaf y person ifanc.  

5. Sut mae’r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau 
Corfforaethol? 

5.1. Y mae asesiad yr ASF o ddigonolrwydd a sefydlogrwydd y farchnad ar gyfer 

gwasanaethau wedi eu rheoleiddio yn ychwanegu at yr asesiad o anghenion y 

boblogaeth o ran gofal a chefnogaeth sydd yn yr AAB. Mae dogfennau’r AAB a’r 

ASF yn cyfrannu at gylchoedd cynllunio strategol ar lefel rhanbarthol a lleol, ac 

felly bydd hyn yn cefnogi blaenoriaethau corfforaethol yr ALl sydd yn gysylltiedig 

ag angen iechyd a gofal cymdeithasol y trigolion.  

6. Faint fydd hyn yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar 
wasanaethau eraill? 

6.1. Bu yna gost i’r awdurdodau lleol, BILl ac Iechyd Cyhoeddus Cymru o ran amser 

staff ac adnoddau i gefnogi’r prosiect. Mae hyn yn cynnwys ymgymryd â’r gwaith 

ymgysylltu i gefnogi’r dadansoddiad ac ysgrifennu’r adroddiad. 

6.2. Wrth symud ymlaen, bydd yr ASF yn nodi blaenoriaethau rhanbarthol a lleol, a 

fydd angen rhyw lefel o fuddsoddiad efallai, naill ai ar lefel ranbarthol neu ar lefel 

leol. 
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7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o’r Effaith ar Les? 

7.1. Mae’n rhaid i bob Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) lunio Asesiad o Les fel 

gofyniad o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.  Roedd asesiad 

o’r boblogaeth yn ystyried anghenion cefnogaeth gofal y boblogaeth, tra bod yr 

Asesiad Lles yn ymdrin â ffyniant, iechyd, cydnerthedd, cydraddoldeb, diwylliant 

bywiog, cyfrifoldeb byd-eang a chymunedau cydlynus. Mae yna orgyffwrdd rhwng 

y ddau, felly mae’r tîm prosiect ar gyfer yr ASF yn trafod gyda swyddogion o’r BGC 

am gynnydd yr asesiad o anghenion ac asesiadau Lles ac yn rhannu gwybodaeth 

lle bo’n angenrheidiol.  Fodd bynnag, mae copi o’r Asesiad Effaith ar 

Gydraddoldeb ynghlwm yn Atodiad 2. 

8. Pa ymgynghoriadau sydd wedi eu cynnal gyda Chraffu ac 
eraill? 

8.1. Yr oedd yr ymgysylltu ar gyfer yr ASF yn cynnwys: holiadur i sefydliadau yn gofyn 

am eu barn a thystiolaeth; ymgysylltu â darparwyr o wahanol sectorau, e.e. y 

Trydydd Sector; yn ogystal â gweithdai lleol gyda darparwyr. Mae hyn wedi 

darparu data ansoddol cyfoethog i’r ASF. Y mae canfyddiadau ychwanegol ar gael 

yn y gronfa ddata ymgysylltu cydweithio rhanbarthol, sydd yn brosiect parhaus i 

wella cydlyniad gweithgareddau ymgysylltu ledled y rhanbarth a galluogi gwell 

defnydd o’r canfyddiadau.     

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

9.1. Fel y nodwyd yn adran 6, bu cost i’r awdurdodau lleol, BIPBC ac Iechyd 

Cyhoeddus Cymru o ran amser ac adnoddau staff i gefnogi’r prosiect. Os oes 

angen rhagor o adnoddau ychwanegol i gwrdd â phwysau na ellir eu cynnal o 

fewn cyllidebau gwasanaethau, yna mae'n bwysig bod hyn yn cael ei fwydo i 

mewn i broses y gyllideb flynyddol i'w ystyried ynghyd â'r holl bwysau eraill. 

10. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w 
lleihau? 

10.1. Ni nodwyd bod unrhyw risgiau wrth lunio a chyhoeddi’r ASF. 

11. Pŵer i wneud y penderfyniad 

11.1. Adran 21 Deddf Llywodraeth Leol 2000. 
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11.2. Adrannau 7.4.1 a 7.4.2 o Gyfansoddiad y Cyngor.    
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1. Cyflwyniad 

1.1 Cefndir 
Cyflwynodd Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 

ddyletswydd newydd ar awdurdodau lleol a byrddau iechyd i ddatblygu asesiad ar y 

cyd o ddigonolrwydd a gynaliadwyedd y farchnad gofal cymdeithasol.  Mae’r 

Adroddiad Sefydlogrwydd y Farchnad wedi ei lunio gan Fwrdd Partneriaeth 

Rhanbarthol Gogledd Cymru yn unol â’r Cod Ymarfer (Llywodraeth Cymru, 2021a). 

Dyma Adroddiad Sefydlogrwydd y Farchnad cyntaf i gael ei lunio ac mae’n ystyried 

canfyddiadau o Asesiad o Anghenion y Boblogaeth Gogledd Cymru 2022.  

1.2 Pwrpas yr adroddiad sefydlogrwydd y 
farchnad  
Mae’r adroddiad yn ein helpu ni i ddeall y farchnad gofal cymdeithasol yng Ngogledd 

Cymru, fel y gallwn gomisiynu a chefnogi darparwyr gwasanaethau iechyd a gofal 

cymdeithasol yn effeithiol er mwyn bodloni anghenion y boblogaeth yn effeithiol.  

Bydd yr adroddiad sefydlogrwydd y farchnad yn asesu: 

 

 Digonolrwydd gofal a chymorth o ran bodloni anghenion a gofynion ar gyfer gofal 

cymdeithasol, fel y nodir yn yr asesiad o anghenion y boblogaeth 

 sefydlogrwydd y farchnad ar gyfer gwasanaethau rheoli 

Gwasanaethau rheoli yw’r rhai a restrir yn y Rheoliadau Trefniadau Partneriaeth 

(Diwygiad) a Gwasanaethau Rheoli (Adroddiadau Sefydlogrwydd y Farchnad) 

(Cymru) 2021. Ar hyn o bryd, y rhain yw: 

 gwasanaeth cartref gofal (oedolion a phlant) 

 gwasanaeth llety diogel (i blant) 

 gwasanaeth canolfan breswyl i deuluoedd 

 gwasanaeth mabwysiadu 

 gwasanaeth maethu 

 lleoliadau oedolion 

 gwasanaeth gofal cartref 
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 gwasanaeth eirioli 

Yr asesiad yw’r sail y dylai’r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol ei defnyddio i wneud 

penderfyniadau i gynllunio a chomisiynu gwasanaethau gofal a chymorth at y 

dyfodol. Bydd hyn yn cynnwys cynlluniau ardal lleol, strategaeth comisiynu strategol 

a datganiadau sefyllfa’r farchnad.   

Mae’r asesiad wedi’i wneud ar y cyd gan y chwe chyngor lleol sydd yng Ngogledd 

Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) ac Iechyd Cyhoeddus 

Cymru. Y chwe chyngor lleol yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Cyngor Sir y 

Fflint, Cyngor Sir Ddinbych, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Cyngor Gwynedd a 

Chyngor Sir Ynys Môn. 

Nod yr adroddiad sefydlogrwydd y farchnad yw gwella ein dealltwriaeth o’r farchnad 

gofal cymdeithasol yng Ngogledd Cymru, a sut fydd hyn yn datblygu a newid dros y 

blynyddoedd nesaf. Bydd y canfyddiadau o fewn yr asesiad hwn yn cynorthwyo pob 

darparwr gwasanaeth cyhoeddus yn y rhanbarth i ddarparu gwasanaethau gwell a 

digonol i’n trigolion sydd angen gofal a chymorth. 

1.3 Dulliau ymchwil  
Mae’r dulliau ymchwil yn cynnwys:  

 Dadansoddi setiau data lleol a chenedlaethol i ddod o hyd i dueddiadau.  

 Tystiolaeth gan yr awdurdodau lleol a’r bwrdd iechyd.  

 Tystiolaeth o ymchwil lleol, rhanbarthol a chenedlaethol.  

 Blaenoriaethau o bolisïau / strategaethau / cynlluniau lleol, rhanbarthol a 

chenedlaethol.  

 Ymatebion i’r arolwg rhanbarthol ac ymarferion ymgynghori eraill gan drigolion, 

sefydliadau, staff a darparwyr.  

1.4 Ymgynghori ac ymgysylltu  
Mae Cod Ymarfer (Llywodraeth Cymru, 2021a) yn datgan fod rhaid i awdurdodau 

lleol gymryd camau rhesymol i ymgysylltu â dinasyddion. Fel rhagflaenydd i’r 

adroddiad sefydlogrwydd y farchnad, mae asesiad o anghenion y boblogaeth wedi 

cyflawni ymarfer ymgynghori ac ymgysylltu rhanbarthol ar raddfa fawr yn seiliedig ar 

egwyddorion cenedlaethol ar gyfer ymgysylltu â’r cyhoedd yng Nghymru ac 
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egwyddorion cyd-gynhyrchu. Rhoddodd yr ymarfer hwn fewnwelediad o effaith 

uniongyrchol sefydlogrwydd a chynaliadwyedd y farchnad gofal cymdeithasol ar bobl 

gydag anghenion gofal a chymorth, eu gofalwyr a’u teuluoedd. Gellir dod o hyd i 

ragor o fanylion yn yr asesiad o les y boblogaeth.  

Roedd darparwyr gwasanaethau gofal cymdeithasol cofrestredig yn ymgysylltu trwy 

arolwg darparwr rhanbarthol. Anfonwyd gwahoddiad i holl ddarparwyr cofrestredig ar 

draws y rhanbarth i gwblhau’r arolwg trwy’r comisiynwyr. Derbyniwyd 63 ymateb. 

Yn ogystal, mae timau lleol hefyd wedi gwneud gwaith ymgysylltu eu hunain lle nad 

oedd hynny’n cael ei wneud yn rhanbarthol. Cafodd penodau drafft hefyd eu rhannu 

gyda phartneriaid ar gyfer adborth a sylwadau. 

 

1.5 Llywodraethu’r prosiect  
Gofynnodd y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol i Fwrdd Comisiynu Gogledd Cymru 

oruchwylio’r prosiect. Fe wnaethant sefydlu grŵp llywio rhanbarthol i gydlynu 

datblygiad yr Adroddiad Sefydlogrwydd y Farchnad, a oedd yn cynnwys 

cynrychiolaeth o’r chwe awdurdod lleol, y bwrdd iechyd ac Iechyd Cyhoeddus 

Cymru. Roedd trefniadau rheoli’r prosiect yn sicrhau bod cysondeb ar gyfer yr holl 

bartneriaid wrth lunio adroddiad rhanbarthol. Lluniwyd adroddiadau prosiect 

rheolaidd ac fe gawsant eu rhannu â’r byrddau rhanbarthol yn ôl yr angen.  

Mae’r adroddiad hwn wedi ei gymeradwyo gan y chwe awdurdod lleol, Bwrdd Iechyd 

Prifysgol Betsi Cadwaladr a’r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol.  
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Diagram 1: Trefniadau llywodraethu’r prosiect 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1.6 Cyfyngiadau, gwersi a ddysgwyd a 
chyfleoedd 
 

Mae paratoi un asesiad hygyrch o anghenion y boblogaeth ac adroddiad 

sefydlogrwydd marchnad ar draws chwe awdurdod lleol ac ardal un bwrdd iechyd o 

fewn y terfynau amser wedi bod yn broses heriol. Roedd pwysau ychwanegol Covid-

19 yn cyfrannu at hynny. Diolch i ymdrechion tîm y prosiect, grŵp llywio’r prosiect a 

oedd yn cynnwys arweinwyr lleol, yr is-grŵp data, y grŵp ymgysylltu, timau 

Bwrdd Partneriaeth 
Rhanbarthol 

Llywodraethu Mewnol 
BIPBC  

Grŵp Llywio 

Bwrdd Comisiynu 
Gogledd Cymru 

Grŵp Arweinyddiaeth 
Gogledd Cymru 

Timau lleol craidd 
Hwb Cydlynu Ymchwil, 

Arloesi a Gwelliant 
Gogledd Cymru 

Cyfarfodydd Cyfawryddwyr 
Gwasanaethau Cymdeithasol 
a Phenaethiaid Gwasanaeth 

Llywodraethu 
Awdurdodau Lleol 

Unigol 

Rheolwr Prosiect 
Rhanbarthol 
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sefydliadau partner, pobl sy’n defnyddio gwasanaethau a darparwyr fe gyd-

gynhyrchwyd yr adroddiad hwn.  

Un o’r prif heriau oedd cael gafael ar ddata o ansawdd da am y boblogaeth a'r 

farchnad gofal cymdeithasol.  Ni fydd data Cyfrifiad 2021 yn cael ei gyhoeddi mewn 

pryd i’w gynnwys yn yr asesiad ac nid oedd nifer o ddangosyddion ar gael oherwydd 

newidiadau i’r modd mae data’n cael ei gasglu ers yr asesiad diwethaf a gan fod 

rhywfaint o waith casglu data wedi’i ohirio oherwydd Covid-19. 

Argymhellir bod grŵp llywio’r y grwp llywio ar y cyd asesiad o anghenion y 

boblogaeth ac adroddiad sefydlogrwydd marchnad yn parhau i drefnu cyfarfodydd 

rheolaidd i oruchwylio’r diweddariadau a gwneud rhagor o argymhellion ynglŷn â sut 

i wella ansawdd, argaeledd a chydlyniant y data i lywio asesiadau o anghenion yn y 

dyfodol. 
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2. Crynodeb 

Crynodeb o flaenoriaethau rhanbarthol 
 

Mae gofal cartref (gofal yng nghartrefi’r bobl eu hunain) yn farchnad flaenoriaethol 

sydd wedi’i dynodi gan gomisiynwyr, gan nad yw darparwyr presennol yn y sector 

preifat wedi gallu cwrdd â’r galw ers cryn amser bellach o ganlyniad i heriau o ran 

staffio. Oherwydd hyn, dynodwyd bod tyfu a datblygu gwasanaethau, yn cynnwys 

gofal cartref cyffredinol ac arbenigol, yn gyfleoedd ar gyfer y dyfodol.   

Mae comisiynwyr yn awyddus i gydweithio â darparwyr i gynyddu capasiti gofal er 

mwyn cwrdd ag anghenion y boblogaeth. Y prif themâu a blaenoriaethau i 

ddarparwyr a chomisiynwyr ym mhob maes iechyd a gofal cymdeithasol yw: 

 Recriwtio staff. Mae’r farchnad gyflogaeth yn gystadleuol dros ben ac mae 

angen cynnig cyfraddau tâl a buddion cyflogaeth cystadleuol er mwyn denu 

pobl. 

 Prosiect recriwtio Gofal Cartref Integredig rhwng awdurdodau lleol a’r bwrdd 

iechyd a datblygu rolau a llwybrau gyrfa integredig ar draws sefydliadau.   

 Telerau ac amodau. Mae angen i’r rhain adlewyrchu a chydnabod gwerth 

rolau gofal cymdeithasol, a’u pwysigrwydd yn y system iechyd a gofal, yn 

ogystal ag adlewyrchu’r ffaith bod y rolau hyn yn rhai crefftus at ei gilydd.   

 Mae’r cyfraddau cadw staff yn wael oherwydd y telerau ac amodau gwael yn y 

sector gofal cymdeithasol. Mae effaith yr argyfwng costau tanwydd a chostau 

byw yn cael ei theimlo bellach yn y sector lle mae darparwyr yn gweld mwy o 

staff yn profi tlodi mewn gwaith. Mae staff yn gadael y sector hefyd oherwydd 

amodau gweithio ymestynnol a diffyg parch at y gwaith y maent yn ei wneud 

a’r lefelau o gyfrifoldeb sy’n gysylltiedig. Mae staff yn teimlo eu bod yn cael eu 

tanbrisio a’u gorweithio. 

 Nid yw staff sy’n newydd i’r sector yn aros yn y sector yn y tymor hir am eu 

bod yn teimlo eu bod yn cael eu llethu gan ddwysedd y rolau, yn enwedig y 

rheini sy’n cynorthwyo pobl sydd ag anghenion cymhleth ac ymddygiadau 

heriol. Mae angen i ddarparwyr a chomisiynwyr roi gwell cymorth i staff i 

gwrdd â’r heriau o weithio yn y sector gofal cymdeithasol.   
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 Rhoddir blaenoriaeth i raglenni trawsnewid gwasanaethau a dylai’r rhain 

ganolbwyntio’n gynt ar hwyluso hyblygrwydd wrth ddefnyddio oriau gofal a 

gomisiynwyd, lle gellir ymddiried mewn darparwyr i ystwytho’r pecyn o oriau 

gofal mewn partneriaeth â’r unigolyn sy’n derbyn gofal. Er cydnabod y 

cyfyngiadau sydd ar gyllidebau pawb, bydda’r hyblygrwydd hwn yn gwella 

ansawdd ac yn arbed costau drwy leihau costau gweinyddu.  

 Nodwyd bod datblygu gweithio drwy bartneriaeth wirioneddol rhwng 

comisiynwyr a darparwyr yn faes allweddol.   

 Mae darparwyr yn cydnabod budd y taliadau COVID ychwanegol ac mae 

addasrwydd parhaus y sector yn cael ei gydnabod yn flaenoriaeth allweddol 

oherwydd y gwaith pwysig y mae darparwyr gofal cartref yn ei wneud wrth 

gadw pobl yn iach yn eu cartrefi eu hunain, wrth roi’r gallu i ryddhau cleifion 

o’r ysbyty ac wrth atal ymweliadau â’r ysbyty sydd heb eu cynllunio.   

 Datblygu partneriaethau â darparwyr cartrefi gofal er mwyn darparu 

gwasanaethau gofal / seibiant preswyl lefel isel i leddfu’r pwysau ar 

ddarpariaethau gofal cartref.  

 Datblygu cyfleoedd o ran micro-gomisiynu a thaliadau uniongyrchol fel dewis 

yn lle’r model gofal cartref traddodiadol. 

 Cynyddu’r cymorth i ofalwyr di-dâl er mwyn lleddfu’r pwysau ar y gwasanaeth 

gofal cartref ac edrych ar ddulliau o weithredu sy’n cael eu harwain gan 

ofalwyr, fel darparu mwy o seibiant i ofalwyr. 

 Cynyddu nifer y lleoliadau arbenigol sydd ar gael mewn cartrefi gofal i bobl 

hŷn, oedolion ag anghenion iechyd meddwl, pobl sydd ag anabledd dysgu a 

phobl â dementia.  

 Cynyddu’r ddarpariaeth o lety argyfwng a thymor hwy sydd ar gael i blant a 

phobl ifanc ag anghenion cymhleth, yn cynnwys anghenion o ran iechyd 

meddwl, anableddau dysgu ac anghenion emosiynol ymddygiadol.  

Crynodeb o themâu lleol 

Ynys Môn 

 Rydym wedi ymrwymo i drawsnewid gwasanaethau ac mae moderneiddio yn 

faes y byddwn yn canolbwyntio arno gyda mwy o uchelgais i ddatblygu 

opsiynau llety, gan ategu gwaith y rhaglen drawsnewid.  
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 Mae’r gweithlu gofal yn Ynys Môn yn heneiddio, felly mae angen denu a 

chadw staff gofal cymdeithasol newydd.  

 Rydym am gydweithio â darparwyr i sicrhau sefydlogrwydd, yn enwedig mewn 

perthynas â chostau staffio, cyflenwi, dewis, gwasanaethau a chyflawni. 

Gwynedd 

 Mae problemau’n codi’n rheolaidd mewn perthynas â recriwtio a chadw staff, 

ac mae’r holl wasanaethau yn rhoi gwybod am brinder a phryder 

gwirioneddol. 

 Diffyg cymorth ariannol. Mae’r holl wasanaethau wedi codi pryderon ynghylch 

y gallu i gynnal gwasanaethau o ansawdd da ag adnoddau cyfyngedig. Yn 

aml, o ganlyniad i ddiffyg cyllid, rydym yn gorfod defnyddio darparwyr y tu 

allan i’r sir. Mae hyn yn arwain at gostau uwch sydd, yn eu tro, yn dwysáu’r 

broblem. 

 Prinder sylweddol o ran y gofal preswyl sydd ar gael yn y sir i blant sydd â’i 

angen, o’i gymharu â gwasanaethau eraill sydd ar gael i blant. Mae 

darpariaeth gymharol dda o deuluoedd maeth o fewn y sir ac mae nifer mawr 

o adnoddau a gwasanaethau o fewn y sir i gynorthwyo plant anabl. Mae’n 

ymddangos bod anghysondeb yn y ddarpariaeth. 

Conwy 

 Recriwtio a chadw staff ar draws y sector, yn cynnwys gweithwyr 

cymdeithasol, staff gofal a staff nyrsio. Mae hyn yn gysylltiedig â thâl ac 

amodau ond nid hynny’n unig. 

 Gwasanaethau preswyl plant. Mae angen brys am ddarparu llety ar gyfer 

lleoliadau argyfwng a lleoliadau tymor hwy ac rydym yn ystyried nifer o 

wahanol opsiynau i gynyddu’r ddarpariaeth yn y sir a lleihau’r ddibyniaeth ar 

drefniadau dros dro costus a lleoliadau y tu allan i’r sir sy’n bell oddi wrth y 

teulu. 

 Darparu gwasanaethau gofal cartref, gan nad yw darparwyr presennol yn y 

sector preifat wedi gallu cwrdd â’r galw ers cyfnod hir bellach. 
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Sir Ddinbych 

 Rydym am gynyddu’r capasiti gofal i gwrdd ag anghenion y boblogaeth o fewn 

Sir Ddinbych, yn cynnwys gofal preswyl ar gyfer plant, pobl ifanc, pobl ag 

anableddau cymhleth, pobl hŷn (yn cynnwys y rheini ag anghenion iechyd 

meddwl), gofal maeth, gofal cartref ac ailalluogi.  

 Rydym wedi ymrwymo i wella cyfathrebu mewnol ar draws gwasanaethau / 

timau a chyfathrebu â sefydliadau ein partneriaid, ac i rannu arferion da. 

 Mae cynyddu’r ddarpariaeth o lety seibiant dros nos sydd ar gael yn 

flaenoriaeth yn Sir Ddinbych.  

Wrecsam 

Y prif flaenoriaethau mewn Gwasanaethau Plant yn Wrecsam yw: 

 Gwneud lleoliadau’n fwy sefydlog, lleihau nifer y plant sy’n derbyn gofal drwy 

wasanaethau ataliol ac ymyrryd cynnar a dileu elw yn y farchnad lleoliadau 

plant 

 Darparu llety argyfwng i bobl sydd mewn argyfwng iechyd meddwl 

 Uwchgyfeirio mwy o anghenion a phryderon iechyd meddwl plant a phobl 

ifanc 

 Datblygu cartrefi plant newydd 

 Gwella ansawdd ymarfer a pherfformiad ar draws Gwasanaethau Plant 

 Y prif flaenoriaethau mewn Gwasanaethau Oedolion yn Wrecsam yw: 

 Tyfu a datblygu gwasanaethau, yn cynnwys Gofal Cartref (sy’n cynnwys gofal 

cartref/ailalluogi; byw ac ymadfer yn y gymuned) 

 Gwasanaethau dydd a chyflogaeth 

 Lleoliadau argyfwng 

Sir y Fflint 

Rhoddir blaenoriaeth i’r farchnad Gofal Cartref yn Sir y Fflint er mwyn helpu i adfer 

cydbwysedd yn y sector gofal. Mae darparwyr gofal annibynnol yn parhau i 

gydweithio’n greadigol â’r awdurdod lleol er mwyn sicrhau bod y nifer lleiaf posibl o 

bobl yn aros am ofal yn eu cartrefi.   

Yn Sir y Fflint, mae’r gwasanaethau cymdeithasol yn wynebu rhai pwysau critigol a 

phroblemau allweddol ym meysydd y gweithlu, comisiynu a meini prawf ariannu.  
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Oddi ar Ionawr 2022 yn Sir y Fflint, mae’r meysydd lle mae pwysau’n parhau yn 

cynnwys:  

 gofal gan ddau aelod staff 

 darparu gofal mewn ardaloedd gwledig 

 darparu gofal i gleifion sydd wedi’u rhyddhau o’r ysbyty 

 darparwyr yn dychwelyd pecynnau gofal o ganlyniad i heriau o ran staffio 

 costau busnes uwch – biliau cyfleustodau ac yswiriant 

 costau tanwydd uwch, yn cael eu hysgwyddo gan y staff gofal eu hunain gan 

mwyaf. 

Ers y pandemig, mae’r farchnad ar gyfer gwasanaethau gofal preswyl i oedolion 

wedi troi’n ansefydlog dros ben ac mae nifer o ffactorau sy’n cyfrannu at argaeledd y 

ddarpariaeth mewn cartrefi gofal annibynnol. Mae’r cyngor yn bwrw ymlaen â 

chynlluniau i gynyddu’r ddarpariaeth fewnol ar gyfer pobl sy’n byw gyda dementia, a 

model newydd o ofal camu i lawr i ategu’r rhaglen rhyddhau i asesu ac ymadfer a 

ddatblygwyd gan y bwrdd iechyd.  

 

Mae hanner y plant mewn gofal preswyl o Sir y Fflint yn cael eu lleoli y tu allan i’r 

wlad yn Lloegr a’r Alban. Mae gofal preswyl mewnol yn cael ei ddatblygu i adfer 

cydbwysedd y farchnad yn Sir y Fflint.  

Dros y cyfnod nesaf o bum mlynedd, er mwyn sicrhau sefydlogrwydd yn y farchnad 

ar gyfer gwasanaethau preswyl i blant, mae’r cyngor yn bwriadu: 

 Cydweithio â darparwyr presennol a newydd a’u helpu i weithredu modelau 

gofal a fydd yn cwrdd ag anghenion plant.  

 Cydweithio â darparwyr presennol a newydd a’u hannog i ddatblygu eu 

busnesau mewn ffordd a fydd, yn ogystal â gwella canlyniadau i’n plant, yn 

darparu gwerth cymdeithasol ehangach i’n cymunedau.  

 Cydweithio â darparwyr sy’n gallu gofalu’n ddiogel am blant ag anghenion 

mawr lluosog ac sy’n gallu darparu llety amgen yn lle darpariaeth les ddiogel. 

 Dynodi darparwyr a fydd yn gweithio mewn partneriaeth â ni yn ystod 

cyfnodau pontio, yn cynnwys camu i lawr i fyw gyda gofalwr maeth neu 

ailymuno â’r teulu. 

 Mae’r diwylliant Cymreig yn bwysig iawn i ni fel rhanbarth ac rydym am gael 

mwy o ddarparwyr sy’n gallu darparu eu gwasanaethau yn Gymraeg.  
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3. Gwasanaethau Preswyl (oedolion)  

Trosolwg o’r boblogaeth 

Mae’r galw am leoliadau mewn cartrefi gofal yn debygol o gynyddu 

Mae’r asesiad o’r boblogaeth yn dangos fod y nifer o bobl dros 65 oed yng Ngogledd 

Cymru wedi cynyddu 17% rhwng 2010 a 2020 a rhagwelir y bydd cynnydd pellach o 

20% dros yr 20 mlynedd nesaf. Mae hyn yn debygol o gynyddu’r galw am 

wasanaethau cartrefi gofal. Mae’r tabl isod yn dangos y newid a ddisgwylir ym mhob 

sir, a disgwylir mai yng Nghonwy fydd y cynnydd mwyaf a Gwynedd y cynnydd lleiaf.  

Tabl 1: Y nifer a amcangyfrifir o bobl dros 65 oed yn 2020 a’r nifer a ragwelir yn 
2040. 

Cyngor lleol 2020 

nifer  

2040 

nifer 

Newid 

nifer 

Newid 

canran 

Ynys Môn  18,650   22,500   3,850  17.2% 

Gwynedd  28,550   34,300  5,700  16.7% 

Conwy   32,950   43,500  10,550  24.3% 

Sir Ddinbych  23,500  30,400  6,900  22.6% 

Sir y Fflint  33,300  42,400  9,150  21.5% 

Wrecsam  27,750  34,500  6,750  19.6% 

Gogledd Cymru 164,700  207,600   42,900  20.7% 

Cymru 668,600  850,750  182,150  21.4% 

Ffynhonnell: Amcangyfrifiad o’r boblogaeth yng nghanol blwyddyn 2020, y Swyddfa 
Ystadegau Gwladol; ac amcanestyniadau poblogaeth wedi eu seilio ar 2018, 
Llywodraeth Cymru 
 
Nid y cynnydd ym mhoblogaeth pobl hŷn yw’r unig ffactor sy’n effeithio ar y galw. 

Mae yna hefyd newidiadau mewn disgwyliadau a pholisi sy’n golygu ei bod yn bosibl 

na fydd y galw yn cynyddu ar yr un gyfradd â chyfanswm y boblogaeth.  Er 

enghraifft, fe all y galw newid wrth i bobl gael eu cefnogi i fyw yn eu cartrefi eu 

hunain am gyfnod hwy, neu gymryd llety gofal ychwanegol i gadw eu hannibyniaeth 

gyda’r dewis o dderbyn cefnogaeth fel bo angen. 
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Mae pobl yn tueddu i symud i ofal preswyl yn hŷn a phan fo’u hanghenion yn fwy 

cymhleth, er enghraifft, o ganlyniad i ddementia. Roedd yr asesiad o’r boblogaeth yn 

amcangyfrif cynnydd o 65% rhwng 2017 a 2035 yn y nifer o bobl sy’n byw gyda 

dementia yng Ngogledd Cymru, tua 7,000 yn fwy o bobl. Nid yw’r cynnydd blaenorol 

wedi bod mor uchel â’r disgwyl gan fod y gyfradd o bobl sy’n datblygu dementia wedi 

gostwng, efallai o ganlyniad i welliannau mewn iechyd a mwy o flynyddoedd wedi eu 

treulio mewn addysg (Matthews et al., 2016). Ond mae’n parhau yn debygol y bydd y 

duedd o ran bod angen cefnogaeth cartref nyrsio a phreswyl sy’n gynyddol arbenigol 

ar gyfer iechyd meddwl pobl hŷn (HaSM) yn parhau. 

Trosolwg y farchnad 
Mae yna tua 220 o gartrefi gofal preswyl a 60 o gartrefi nyrsio yng Ngogledd Cymru, 

sy’n darparu tua 4,100 o leoliadau gofal preswyl a 2,500 o leoliadau nyrsio. 

Tabl 2: Y nifer presennol o gartrefi gofal oedolion (18 oed a hŷn) yn ôl math ac 
ardal 

Cyngor lleol (a, 

b, c) 

Preswyl Preswyl 

gydag iechyd 

meddwl 

Nyrsio Nyrsio 

gydag 

iechyd 

meddwl 

Cyfans

wm (d) 

Ynys Môn 12 7 3 2   24 

Gwynedd 14 9 7 3   33 

Conwy 43 12 13 5 73 

Sir Ddinbych 46 13 5 5   69 

Sir y Fflint 22 12 7 2 35 

Wrecsam 16 10 9 2   37 

Gogledd 

Cymru 

 

 153 

  

 63 

  

44 

  

19 

 

 271 

Ffynhonnell: Data a gasglwyd gan awdurdodau lleol. 
(a) Yn Ynys Môn mae gan y rhan fwyaf o gartrefi rai gwelyau iechyd meddwl ac felly nid yw’r 
rhain wedi eu gwahanu. 
(b) Mae gan Sir Ddinbych 26 o gartrefi preswyl arbenigol i bobl gydag anableddau dysgu. 
(c) Mae gan Sir y Fflint 8 o gartrefi arbenigol i bobl gydag anableddau dysgu sydd wedi eu 
cynnwys yn y categori preswyl. 
(d) Mae gan Sir y Fflint nifer o gartrefi sydd â chofrestriad deuol. Nid yw cyfanswm y rhifau 
yn adio. 
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Tabl 3: Y nifer presennol o leoliadau cartref gofal parhaol sydd ar gael i bob oedolyn 
18 oed a hŷn 

Cyngor lleol (a, b, 

c) 

Preswyl Preswyl 

gydag iechyd 

meddwl 

Nyrsio Nyrsio gydag 

iechyd 

meddwl 

Cyfans

wm 

Ynys Môn 341 98 115 64 618 

Gwynedd 351 199 353 175 1,078 

Conwy 671 226 441 144 1,482 

Sir Ddinbych 802 0 321 0     1,123 

Sir y Fflint 416 261 179 44 900 

Wrecsam 223 490 526 108 1,347 

Gogledd  

Cymru 

 

2,804 

 

1,274 

 

1,935 

 

535 

 

6,548 

Ffynhonnell: Data a gasglwyd gan awdurdodau lleol. 
Nodiadau:  
(a) Mae’r categorïau o ofal wedi dod yn fwy amhendant ers cyflwyno Deddf 

Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 felly nid yw’r 
categorïau hyn ond yn darlunio’r rhaniad rhwng mathau o ofal. 

(b) Yn Ynys Môn mae gan y rhan fwyaf o gartrefi rai gwelyau iechyd meddwl ac felly 
nid yw’r rhain wedi eu gwahanu.  

(c) Mae gan Sir y Fflint 50 o leoliadau arbenigol i bobl gydag Anableddau dysgu 
sydd wedi eu cynnwys yn y categori preswyl. 

 

Ffioedd cartref gofal 

Cafodd yr angen am ffioedd cartref gofal cynaliadwy a digonol ei amlygu yn yr 

ymgynghoriad ar gyfer Adroddiad Sefydlogrwydd y Farchnad. Caiff lefelau ffioedd eu 

seilio ar fethodoleg Gogledd Cymru gyda phob cyngor yn cymryd i ystyriaeth 

benderfyniadau lleol ac ystyriaethau fforddiadwyedd. Mae yna drafodaethau parhaus 

yn ymwneud â sut y caiff y sector ei ariannu, gan gydnabod breuder y sector, gan 

gynnwys y gwaith ailgydbwyso gofal a’r Fframwaith Cenedlaethol strategol ar gyfer 

gofal a chefnogaeth y mae Llywodraeth Cymru yn ymgymryd ag ef (Llywodraeth 

Cymru, 2021c). 
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Lleoedd gwag mewn cartrefi gofal 

Yn ystod y pandemig mae nifer o gartrefi gofal wedi bod â lefelau uwch o leoedd 

gwag nag yn flaenorol. Byddai lefelau’r lleoedd gwag ar gyfartaledd fel arfer tua 

10%, a chredir fod hynny’n gynaliadwy ar gyfer y sector (Laing, 2020). I rai roedd 

hyn o ganlyniad i absenoldebau staff neu swyddi gwag o ganlyniad i faterion 

recriwtio, tra roedd eraill angen defnyddio ystafelloedd ychwanegol ar gyfer storio 

cyfarpar diogelu personol (PPE) neu ar gyfer mannau byw ychwanegol er mwyn 

lleihau maint grwpiau o breswylwyr a oedd yn rhannu cyfleusterau. O bryd i’w gilydd 

mae yna gyfyngiadau wedi bod ar dderbyniadau o ganlyniad i achosion o Covid-19 

hefyd.   

Roedd lleoedd gwag mewn cartrefi gofal hefyd yn cynyddu yng Nghonwy cyn y 

pandemig o ganlyniad i gyflwyno timau ailalluogi a oedd yn gweithio i gadw pobl hŷn 

yn eu cartrefi am gyfnod hwy. Mae’r gwaith hwn wedi bod yn llai effeithiol yn ystod y 

pandemig gan fod llai o weithwyr gofal cartref wedi bod allan yn y gymuned.  

Tabl 4: Y ganran o leoliadau cartref gofal gwag, 31 Mawrth 2021 

Cyngor lleol  Wedi’u 

meddiann

u 

Heb eu 

meddiannu 

Cyfanswm y 

lleoliadau 

Canran y rhai 

nad ydynt 

wedi eu 

meddiannu 

Ynys Môn 548 65 613 11% 

Gwynedd 933 122 1,055 12% 

Conwy 1,337 115 1,452 8% 

Sir Ddinbych 1,161 249 1,410 18% 

Sir y Fflint 748 152 900 17% 

Wrecsam 1,059 288 1,347 21% 

Gogledd 

Cymru 
5786 991 6777 15% 

Ffynhonnell: Data a gasglwyd gan awdurdodau lleol. 
 

Lleoliadau cartref gofal a gaiff eu hunan ariannu 

Nid yw cyfanswm y bobl sy’n ariannu eu lleoliadau cartref gofal eu hunain ar  draws 

Gogledd Cymru gael oherwydd polisi gwahanol y Cynghorau. Roedd gan Sir y Fflint 

194 o bobl yn hunan-ariannu lleoliadau mewn cartrefi gofal ar 1 Chwefror 2022.  
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Daeth amcangyfrifon gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (2021) i’r casgliad fod tua 

36.7% o drigolion cartrefi gofal a oedd yn ariannu eu gofal eu hunain rhwng 2019 a 

2020.  

Trosolwg o’r farchnad yn Ynys Môn 

Mae Ynys Môn wedi nodi’r anghenion canlynol. 

 Mae angen mwy o ofal dementia. 

 Fe all arwahanrwydd cymdeithasol fod yn risg benodol i bobl hŷn yn Ynys Môn o 

ganlyniad i natur wledig y sir, diffyg cludiant, a’r pellter y mae nifer yn byw oddi 

wrth eu teuluoedd.  

 Mae angen gwasanaethau arbenigol ychwanegol ar Ynys Môn. 

 Nid oes digon o welyau preswyl a nyrsio iechyd meddwl pobl hŷn (HaSM) yn 

Ynys Môn.   

 Mae yna lai o alw am welyau preswyl cyffredinol. 

 I bobl hŷn gydag anabledd dysgu sydd hefyd ag anghenion iechyd corfforol a 

dementia, mae yna ddiffyg lleoliadau preswyl a nyrsio arbenigol. 

 

Trosolwg o’r farchnad yng Ngwynedd 

Mae Gwynedd wedi nodi’r meysydd canlynol lle ceir hi’n anodd i fodloni’r gofyn: 

 Diffyg lleoliadau preswyl a nyrsio arbenigol ar gyfer pobl hŷn gydag anabledd 

dysgu sydd hefyd ag anghenion iechyd corfforol a dementia. 

 Diffyg gweithwyr cymorth y gymuned a phreswyl yn arbennig Tan y Marian ac o 

fewn darpariaeth ddydd. Mae hyn yn ei gwneud yn anodd i ddechrau gwasanaeth 

ar gyfer unigolion newydd ac mae nifer o unigolion yn derbyn llai o ddyddiau / 

oriau cefnogi yn y gymuned. 

 Mae’n anodd i gynnal a datblygu gwasanaeth wedi ei deilwra i’r unigolyn sydd 

angen gweithwyr sydd wedi derbyn hyfforddiant mewn ‘Cefnogi Ymddygiad 

Personol’ a Chefnogaeth Weithredol. 

 Y galw am ofal arbenigol dementia (preswyl a nyrsio). Ar hyn o bryd nid oes yna 

ofal nyrsio dementia yn ardal Meirionnydd / Llŷn. 

 Nid oes yna unrhyw ddarpariaeth iechyd meddwl arbenigol gan gynnwys ar gyfer 

awtistiaeth a salwch meddwl difrifol yng Ngwynedd. Conwy yw’r lleoliad agosaf 

ond nid yw’r ddarpariaeth yn y Gymraeg. 
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 Rydym wedi gweld cynnydd yn y galw am ofal preswyl dros dro o ganlyniad i 

brinder gofal yn y cartref. 

 Nid ydym yn gallu llenwi gwelyau gwag yn rhai o gartrefi’r Cyngor o ganlyniad i 

lefel dibyniaeth uchel preswylwyr. 

 Fe all rhyddhau yn amhriodol o’r ysbyty heb ddigon o amser i wella arwain at 

gynnydd mewn dibyniaeth. 

 Mae absenoldeb salwch a recriwtio yn broblem. 

 

Cynlluniau ar gyfer y dyfodol 

Mae yna gynlluniau i gynyddu darpariaeth breswyl iechyd meddwl pobl hŷn (HaSM) 

drwy addasu unedau yng nghartrefi preswyl y cyngor.  

Ar hyn o bryd mae yna 33 o ddarparwyr cartrefi preswyl a chartrefi nyrsio pobl hŷn 

yng Ngwynedd. Mae Cyngor Gwynedd yn darparu 11 o gartrefi preswyl ar gyfer pobl 

hŷn yn uniongyrchol.  

Tabl 5: Lleoliadau cartrefi gofal pobl hŷn Gwynedd 

 Cyfanswm y 

lleoliadau 

cofrestredig 

Y nifer o leoliadau 

dementia 

Plas Maesincla 23 23 

Plas Ogwen 27 - 

Plas Pengwaith 31 - 

Plas Hedd 28 7 

Plas Hafan 30 8 

Plas y Don 30 - 

Plas Gwilym 27 - 

Hafod Mawddach 25  8 

Bryn Blodau 41 17 

Cefn Rodyn 22 - 

Llys Cadfan 33 15 

Ffynhonnell: Data awdurdod lleol 
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Mae’r canlynol yn rhoi’r diweddaraf o ran ein hymdrechion i ehangu darpariaeth gofal 

i bobl gyda dementia: 

 Plas Hedd. Ni all un gwely seibiant agor o ganlyniad i adeiladu. Datblygiad 

newydd ar y gweill. Cynllun i newid uned 8 gwely arall i gefnogi pobl sy’n byw 

gyda dementia. 

 Plas Hafan. Yn cael ei ddefnyddio i’w lawn botensial. 

 Bryn Blodau. 9 gwely i bobl sy’n byw gyda dementia, o ganlyniad i’r sefyllfa 

staffio ni ellir cefnogi unigolion sy’n byw gyda dementia, ond cynigir 

gwasanaeth gwahanol. 

 Hafod Mawddach. Fe fydd datblygiad newydd yn cynyddu lleoedd cofrestredig 

i 30 gydag 8 gwely i bobl sy’n byw gyda dementia. I’w gwblhau Medi 2022.  

 Cefn Rodyn. Nid yw 5 gwely ar y llawr cyntaf yn cael eu defnyddio o ganlyniad 

i faterion yn ymwneud â diogelwch tân ac arhosir am lifft newydd. 

Datblygiadau newydd wedi eu cwblhau yn 2021. Mae un ystafell wedi ei 

datblygu ar gyfer defnydd bariatrig, y lleill ar gyfer pobl gydag anghenion 

preswyl mwy dwys.  

 Llys Cadfan. Yn cael ei ddefnyddio i gapasiti llawn, 1 gwely seibiant ar gyfer 

pobl sy’n byw gyda dementia ac 1 gwely seibiant preswyl.  

 

Dros y 5 mlynedd diwethaf mae’r Cyngor wedi cynyddu’r nifer o welyau preswyl 

iechyd meddwl i bobl hŷn yn eu cartrefi mewnol. Yn wreiddiol roedd yna 38 o welyau 

rhwng Plas Maesincla ac unedau Bryn Blodau a Llys Cadfan. Nawr mae yna unedau 

ym Mhlas Hafan, Plas Hedd, uned ychwanegol yn Llys Cadfan a Bryn Blodau. Mae 

rhagor o waith ar y gweill i greu ail uned ym Mhlas Hedd ac uned newydd yn Hafod 

Mawddach gyda’r gobaith o agor yn ddiweddarach eleni. Tra bod hyn yn gynnydd 

sylweddol mae angen gwneud mwy i newid cydbwysedd gwelyau iechyd meddwl 

pobl hŷn yn y sir a bodloni anghenion. Mae costau refeniw sylweddol yn gysylltiedig 

â phob uned wedi’i newid o leoliadau preswyl i leoliadau iechyd meddwl pobl hŷn 

(HaSM).  
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Nodwyd y bylchau canlynol: 

 Gofal Arbenigol Dementia (preswyl a nyrsio) yn ardal Meirionnydd - ar hyn o 

bryd nid oes unrhyw ofal nyrsio dementia yno. 

 Gofal preswyl / nyrsio ar gyfer pobl ifanc gydag anghenion corfforol a 

synhwyraidd. 

Ar gyfer y dyfodol mae’r Cyngor yn gobeithio y bydd darpariaeth breswyl iechyd 

meddwl pobl hŷn (HaSM) yn cael ei greu ym Mhlas Gwilym a Phlas Pengwaith. Mae 

Cyngor Gwynedd yn gweithio mewn partneriaeth gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi 

Cadwaladr, Cymdeithas Tai Clwyd Alyn a Llywodraeth Cymru i ddatblygu safle 

Penrhos, Pwllheli. Y bwriad yw i gyflwyno achos busnes i Gabinet Cyngor Gwynedd 

ar gyfer datblygu cartref gofal ar y safle. Mae’r nifer o unigolion sydd â dementia yn 

cynyddu, ac rydym yn adolygu’r angen yn rheolaidd ac yn ceisio addasu cartrefi’r 

cyngor i fod yn hyblyg ac addas i fodloni’r angen yn y dyfodol. 

Trosolwg o’r farchnad yng Nghonwy 

Mae’r rhan fwyaf o leoliadau yng Nghonwy yn cael eu comisiynu gan ddarparwyr 

cartref gofal preifat sy’n darparu 98% o’r gwelyau yn y sir.  Mae’r ddarpariaeth ar hyd 

yr arfordir yn rhesymol, ond mae yna brinder lleoedd yn ne / ardaloedd gwledig y sir 

ac mae pryderon ynglŷn â’r ddarpariaeth sydd ar gael yn y Gymraeg. Mae 

gwasanaeth y sir yn dda o ran lleoedd preswyl a nyrsio, ond mae yna brinder 

darpariaeth iechyd meddwl arbenigol ar gyfer anghenion preswyl a nyrsio, yn 

arbennig ar gyfer y rhai hynny sydd angen gofal arbenigol iawn. Mae mwyafrif yr 

adeiladau a gaiff eu defnyddio fel Cartrefi Gofal yn hŷn ac yn aml maent yn 

anheddau preswyl sydd wedi eu haddasu. Ar y cyfan maent yn cael eu cynnal yn 

dda gan y darparwyr, ond fe all atgyweiriadau a’u cynnal a’u cadw fod yn gostus. 

Roedd cynllun ffisegol nifer o gartrefi o’r fath yn ei gwneud yn anodd iawn i 

ddarparwyr reoli’r achosion o Covid yn ystod y pandemig, tra ar yr un pryd fe welodd 

y cartrefi oedd wedi eu hadeiladu’n bwrpasol fod ganddynt well adnoddau i reoli 

achosion o’r fath. 

Trosolwg o’r farchnad yn Sir Ddinbych 

Caiff dros 90% o leoliadau cartref gofal eu comisiynu gan ddarparwyr allanol. Mae 

yna ddau gartref gofal mewnol. Fe gaeodd y cyngor un o’r tri chartref preswyl oedd 
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ganddo yn 2019. Mae’r safle yn Rhuthun nawr yn cael ei ddatblygu i ddarparu mwy o 

randai gofal ychwanegol. 

Mae yna ostyngiad bach wedi bod yng nghapasiti’r sector cartrefi gofal yn gyffredinol 

yn Sir Ddinbych yn y blynyddoedd diweddar. Mae yna lai o alw am ofal preswyl heb 

gefnogaeth ychwanegol ar gyfer iechyd meddwl neu anghenion corfforol cymhleth.  

Mae mwyafrif y cartrefi gofal yn Sir Ddinbych yn adeiladau hŷn sydd wedi eu 

haddasu. Mae rhai achlysuron wedi bod lle na fu’n bosibl darparu lle ar gyfer pobl 

gydag anghenion bariatrig o ganlyniad i strwythur yr adeiladau - maint y drysau neu 

gynllun y coridorau. Hefyd ychydig o gartrefi gofal sydd â gofod ar gyfer teclynnau 

codi o’r to ar gyfer codi a symud neu welyau mwy. Mae’r gofyniad am fwy o fewnbwn 

gan staff hefyd yn rhwystr. 

Ychydig o leoedd gwag sydd yna ar hyn o bryd. 

Ar hyn o bryd mae tua 18 o oedolion wedi eu lleoli mewn cartref gofal gan nad oes 

digon o gefnogaeth ar gael i’w galluogi i ddychwelyd i’w cartrefi eu hunain. 

Ers Mai 2021 mae yna 32 o leoliadau iechyd meddwl preswyl pobl hŷn (HaSM) y tu 

allan i’r sir a 29 o leoliadau nyrsio. Mae yna 33 o leoliadau y tu allan i’r sir yn Sir 

Ddinbych ar gyfer pobl hŷn gydag anghenion iechyd meddwl, yn bennaf o ganlyniad i 

ddiffyg lleoliadau lleol addas. 

Mae gan Sir Ddinbych 282 o leoedd ar gyfer darpariaeth cartrefi gofal anghenion 

dysgu arbenigol. Maent wedi nodi’r tueddiadau canlynol: 

 Demograffeg: Mae nifer y bobl ag anableddau dysgu sydd angen cefnogaeth 

yn cynyddu, ac mae pobl ag anableddau dysgu yn byw yn hirach. Mae’r 

tueddiadau hyn o ran demograffeg yn dueddol o barhau.  

 Agweddau a disgwyliadau Mae’r rhan fwyaf o unigolion a’u teuluoedd eisiau 

/ yn disgwyl cael lefel uwch o annibyniaeth a bod yn rhan allweddol o’u 

cymuned.  

 Cyllid Mae lefel y gwariant ar wasanaethau anabledd dysgu wedi bod yn 

cynyddu ond rydym nawr yn wynebu cefnogi mwy o bobl gyda llai o arian (o 

ganlyniad i leihau setliadau awdurdodau lleol, cau’r Gronfa Byw’n Annibynnol 

a chyfyngiadau’r Grant Cymorth Tai).  
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 Darpariaeth bresennol Caiff cefnogaeth ei darparu’n gyffredinol drwy deulu 

agos a / neu staff gofal cyflogedig hirdymor. Gwneir llai o ddefnydd o asedau 

anffurfiol wedi eu lleoli yn y gymuned.  

Trosolwg o’r farchnad yn Sir y Fflint 

Mae yna gynnydd cyffredinol wedi bod mewn darpariaeth breswyl yn ystod y 

blynyddoedd diwethaf o ganlyniad i ailagor tri o gartrefi ac ehangu Tŷ Marleyfield ym 

Mwcle.  Mae un cartref mawr wedi newid o ddarparu gofal nyrsio i ddarparu gofal 

preswyl sydd ar yr un pryd wedi cynyddu capasiti gofal preswyl a lleihau’r capasiti 

gofal nyrsio. Fe gaeodd cartref nyrsio cyffredinol yn Nhreffynnon yn 2019 ac un arall 

ym Mawrth 2022 a leihaodd leoliadau nyrsio cyffredinol o 75. Mae yna waith 

atgyweirio yn digwydd mewn un cartref gofal ar hyn o bryd sydd wedi lleihau 

capasiti’r farchnad dros dro. 

Mae Marleyfield, Croes Atti, a Llys Gwenffrwd yn gartrefi gofal sydd wedi eu 

hadeiladu’n bwrpasol a sy’n eiddo i’r Cyngor ac wedi eu lleoli yn nhrefi Bwcle, Y Fflint 

a Threffynnon. Dim ond ychydig o ailwampio neu adnewyddu sydd ei angen ar yr 

adeiladau. Mae Llys Gwenffrwd yn wahanol yn y ffaith fod y ddarpariaeth yn cael ei 

darparu dros dri llawr, sy’n golygu fod angen newid mewn lefelau staffio i gefnogi pobl 

gyda dementia yn greadigol ar y llawr uchaf. 

Yn hanesyddol mae yna brinder wedi bod o ran lleoliadau sydd wedi arwain at 

leoliadau y tu allan i’r sir.  

Hefyd mae cymhlethdod yr angen a diffyg lleoliadau yn lleol yn arwain at oedi o ran 

trosglwyddo gofal o’r ysbyty. Roedd hyn yn amlwg yn ystod y pandemig ac ar un 

pwynt, o ganlyniad i achosion gweithredol mewn cartrefi nyrsio, nid oedd yna unrhyw 

leoliadau nyrsio ar gael yn Sir y Fflint y gellid rhyddhau pobl iddynt o’r ysbyty. 

O fewn y sector Anableddau Dysgu ac Anableddau Corfforol, o ganlyniad i’r dewis 

bychan o ddarparwyr lleol a natur arbenigol y gefnogaeth, mae’n bosibl y bydd 

angen i rai o’r lleoliadau preswyl hyn fod y tu allan i’r sir a gall hynny arwain at 

gostau ychwanegol. Mae hyn yn cael effaith ar unigolion ac yn cynnal cysylltiadau 

gyda theulu a ffrindiau. 
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Cynlluniau ar gyfer y dyfodol 

Cartrefi newydd sy’n hygyrch i bawb: 

 Mae gan Marleyfield a Croes Atti unedau ar wahân ar gyfer y rhai hynny sydd 

ag anghenion cysylltiedig â dementia. 

Cefnogi pobl i fyw gartref am gyfnod hirach: 

 Mae Llys Gwenffrwd yn gartref i leoliadau adsefydlu ac mae’r tri chartref yn 

darparu nifer o leoliadau seibiant, camu i fyny / camu i lawr a lleoliadau asesu 

yn hytrach na phreswyl parhaol.  

 Mae gan Marleyfield a Croes Atti ddarpariaeth gofal dydd cydffiniol a fyddai’n 

cael eu heffeithio gyda rhai o’r dewisiadau sy’n cael eu cyflwyno.  

 Disodli Croes Atti gyda chartref gofal newydd ar gyn safle Ysbyty Fflint. Fe 

fydd gan y cartref gofal newydd 25 o welyau ychwanegol, bydd 12 ohonynt yn 

hygyrch i’r Bwrdd Iechyd, wedi eu clustnodi i ddarparu model newydd o ofal 

camu i lawr i gefnogi’r rhyddhau i raglen asesu ac adfer a ddatblygwyd o fewn 

y Bwrdd Iechyd.  

Darpariaeth ar gyfer pobl gydag 
anableddau cymhleth 
Mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi amlygu’r angen am i welyau corfforol a synhwyraidd 

arbenigol fod ar gael yn lleol. 

Mae Cyngor Gwynedd wedi nodi ei bod yn anodd i fodloni’r galw am ofal preswyl a 

nyrsio ar gyfer pobl ifanc gydag anghenion corfforol a synhwyraidd. 

Nododd Cyngor Sir Ddinbych ddiffyg capasiti ar gyfer llety preswyl i bobl gydag 

anableddau cymhleth (anableddau corfforol a dysgu), sy’n golygu fod nifer o bobl yn 

mynd allan o’r sir, i ffwrdd oddi wrth deulu a ffrindiau. Ar hyn o bryd mae yna 13 o 

leoliadau y tu allan i’r sir a all arwain at gostau uwch. Mae hyn hefyd yn effeithio ar 

deuluoedd sy’n ymweld a’r cyswllt â’r unigolyn.  

Yn Sir Ddinbych gan fod unigolion gydag anghenion cymhleth wedi symud ymlaen o 

leoliadau iechyd i gael eu cefnogi yn y gymuned, mae angen gwaith parhaus i 

ymgorffori methodoleg Cefnogi Ymddygiad Cadarnhaol ymhellach wrth ddarparu 
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cefnogaeth. Fe fydd hyn yn sicrhau fod y sgiliau a’r wybodaeth ar gael ac yn cael eu 

cynnal o fewn y gweithlu gofal cymdeithasol. 

Gofal ychwanegol, byw â chymorth a thai 
gwarchod 
Mae tai gofal ychwanegol yn cynnwys eiddo hunangynhwysol sydd wedi eu dylunio’n 

arbennig ar gyfer oedolion hŷn gyda gofal a chefnogaeth ar gael ar lefel ddigonol i 

alluogi pobl i aros gartref er gwaethaf llesgedd, cyfnodau o salwch neu anableddau 

ac yn aml heb yr angen i symud i ofal preswyl. 

Gyda byw â chymorth neu byw yn y gymuned mae pobl fel arfer yn byw fel tenantiaid 

mewn tai a rennir, gyda chefnogaeth ffurfiol y telir amdani yn cael ei darparu gan 

asiantaeth gofal cartref cofrestredig. 

Mae tai gwarchod hefyd yn cynnwys eiddo hunangynhwysol ar gyfer oedolion hŷn ac 

fel arfer mae’n cynnwys cymorth gan reolwr cynllun (warden) neu staff cymorth. 

Gofal ychwanegol, byw â chymorth a thai gwarchod yn Ynys Môn 

Mae dau ddatblygiad gofal ychwanegol yn Ynys Môn, Hafan Cefni a Phenucheldre, 

sy'n darparu cyfanswm o 118 o unedau gofal ychwanegol ar hyn o bryd, pob un 

ohonynt yn cael eu defnyddio ar hyn o bryd. Ym mis Mawrth 2022, ymrwymodd y 

Cyngor i symud cynllun newydd yn ei flaen yn ardal Aethwy a bydd hyn yn darparu 

40 o unedau ynghyd â 15 o ystafelloedd gofal preswyl arbenigol. 

Mae dadansoddiad a gynhaliwyd gan Gyngor Sir Ynys Môn yn awgrymu bod 

darpariaeth gofal ychwanegol ar y trywydd iawn i fodloni’r galw hyd at 2025 a bod 

angen 127 o unedau ychwanegol erbyn 2035 i fodloni’r galw a ragwelir. Ar hyn o 

bryd mae 12 o bobl ar y rhestr aros am dai gofal ychwanegol. 

Mae tystiolaeth o ymgynghoriad lleol yn cefnogi symudiad tuag at ddarparu gofal 

ychwanegol a darpariaeth tai â chymorth ac i ffwrdd o gartrefi gofal preswyl 

traddodiadol. 

Mae 71 uned o lety â chymorth ac mae pob un yn cael ei feddiannu ar hyn o bryd. 

Darperir y rhain gan 7 darparwr gofal yn ogystal â gwasanaeth mewnol. Mae'r galw 

ar hyn o bryd yn drech na'r capasiti o ran Gofal Ychwanegol a Llety â Chymorth. 
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Gofal ychwanegol, byw â chymorth a thai gwarchod yng Ngwynedd 

Mae yna dri chynllun tai gofal ychwanegol yng Ngwynedd sy’n darparu cymysgedd o 

randai hunangynhwysol 1 a 2 ystafell wely. 

 Cae Garnedd, Bangor: y 42 uned i gyd wedi eu meddiannu a 37 o ymgeiswyr 

ar y rhestr aros. 

 Awel y Coleg, Bala: 30 uned, 1 heb ei feddiannu a 3 o ymgeiswyr ar y rhestr 

aros. 

 Hafod y Gest, Porthmadog: 40 o unedau, i gyd wedi eu meddiannu a 21 ar y 

rhestr aros. 

Mae unedau gofal ychwanegol hefyd yn rhan o’r sgwrs ynglŷn â datblygiad Canolfan 

Lleu – y canolbwynt iechyd a gofal ym Mhenygroes gyda Grŵp Cynefin a datblygiad 

safle Penyberth ym Mhenrhos, Pwllheli gyda Clwyd Alyn. 

Mae’r galw ar hyn o bryd yn uwch na’r cyflenwad ac mae yna gynlluniau i ddatblygu 

mwy.  

Mae yna 412 uned o dai gwarchod yng Ngwynedd, gyda dim ond 30 uned â warden 

llawn amser. Maent i gyd wedi eu poblogi ac yn gyffredinol mae’r galw yn uwch na’r 

cyflenwad yng Ngwynedd, yn arbennig ar gyfer pobl hŷn nad ydynt un ai angen 

gwasanaethau cefnogol warden neu nad ydynt yn gymwys am hynny, sef y prif faen 

prawf ar gyfer tai gwarchod. 

Mae yna 78 o leoliadau byw â chymorth, 39 o rai trydydd sector (50%), 32 o rai’r 

sector preifat (40%) a 7 o rai mewnol (10%). 

Yn hanesyddol mae’n anodd i gael staff mewn ardaloedd gwledig, er enghraifft de 

Gwynedd, ac mae darparwyr tai â chymorth wedi cael trafferth gyda hyn. Mae llety â 

chymorth yn flaenoriaeth ar gyfer y maes anabledd dysgu gyda 75 o unigolion wedi 

eu nodi fel rhai sydd angen llety. Fe fydd cyfran uchel o’r unigolion hyn angen model 

tai â chymorth ac felly rydym yn rhagweld angen am hyblygrwydd y farchnad.  

Mae’r rhan fwyaf o ddarparwyr yn wynebu’r un math o heriau pan ddaw i recriwtio a 

chynnal timau staff. Fodd bynnag, dros y misoedd diwethaf rydym wedi cyflwyno 

nifer o unigolion yn llwyddiannus i leoliadau tai â chymorth newydd ac mae 

darparwyr yn adrodd eu bod mewn sefyllfa i gyflwyno ceisiadau tendro ar gyfer 

prosiectau newydd. Mae rhai darparwyr allanol yn symud ymlaen i ddatblygu llety 

Tudalen 176



 

27 
 

newydd ac yn cefnogi cyfleoedd yn ne Gwynedd. Cyn y pandemig roedd darparwyr 

wedi ymrwymo i edrych ar ddarparu gwasanaeth yn wahanol, fel grwpiau yn rhannu 

cymorth, ond mae’r cyfyngiadau wedi cael effaith ar y datblygiad hwn. 

Mae darparwyr sy’n gweithio o fewn y modelau cefnogi gweithredol a ‘Chefnogi 

Ymddygiad Personol’ wedi eu heffeithio’n negyddol gan y pandemig o ganlyniad i 

gyfyngiadau staff a phrinder staff ac felly mae’n hanfodol ein bod yn mynd i’r afael â 

hyn ar frys gyda’n darparwyr i sicrhau hyfforddiant a mentora i hyrwyddo’r dull hwn o 

weithio a sicrhau ymagwedd ataliol a seiliedig ar ganlyniadau.   

Mae darparwyr yn gyffredinol yn gweithio’n agos gyda’r timau amlddisgyblaethol i 

ymateb i’r galw os oes yna newid mewn anghenion, i ymateb i argyfwng ac yn y 

blaen. Rydym wedi gweld enghreifftiau o gydweithio a blaenoriaethu gyda darparwyr 

yn ymrwymo i weithio’n hyblyg i sicrhau fod unigolion yn derbyn gwasanaeth gofal a 

chefnogaeth sy’n bodloni eu hanghenion. 

Fel arfer caiff angen o fewn y gwasanaeth ei fodloni gan becynnau wedi eu teilwra ar 

gyfer unigolion a darpariaeth ar raddfa fach, nad yw o reidrwydd yn ddeniadol nac yn 

gynaliadwy i ddarpar ddarparwyr. Mae recriwtio yn anodd ac yn ddibynnol ar y 

boblogaeth leol gan fod pobl yn annhebygol o symud i’r rhanbarth ar gyfer y gwaith o 

ganlyniad i gyfraddau isel cyflogau a’r gofynion ieithyddol. Rydym yn ymwybodol nad 

yw rhai o’r darparwyr presennol ar y fframwaith ac felly fe allai ailagor y broses 

dendro ar gyfer darparwyr newydd posibl fod yn fanteisiol. Rydym yn rhagweld 

cynnydd yn yr angen am dai â chymorth o fewn y blynyddoedd sydd i ddod yng 

Ngwynedd. Mae angen i ni ystyried y posibilrwydd o ddefnyddio ymagwedd KeyRing 

(Keyring, 2022) ac edrych ar gomisiynu neu ddarparu’r gefnogaeth sydd ei hangen o 

fewn yr ardaloedd clwstwr. Mae ystyriaeth wedi ei gwneud yn y gorffennol, ond mae 

angen ystyriaethau pellach mewn ymgynghoriad gydag 

unigolion/teuluoedd/darparwyr. 

Mae pob darparwr yn wahanol gyda rhai yn cael mwy o anghenion cymorth nac 

eraill. Mae’r pwysau arnynt o bryd i’w gilydd yn golygu nad ydynt o bosibl mewn 

sefyllfa gref i ymateb i gyfleoedd tendro neu i gynnig tendr ar gyfer y Cytundeb Tai â 

Chymorth. Mae darparwyr sy’n cefnogi unigolion gydag anghenion difrifol a 

chymhleth yn cysylltu â’r Cyngor yn rheolaidd i adrodd nad yw’r lefel o gynnydd 

chwyddiannol a gynigir gan y Cyngor yn ddigonol. 
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Mae darparwyr yn gyffredinol yn sefydlog ac yn gallu cynnal y lefelau gofynnol o 

wasanaeth i ddarpariaeth tai â chymorth presennol. Mae’n anodd dweud a ydynt 

mewn sefyllfa i fodloni’r galw a’r cynnydd mewn angen gan fod sefyllfa pob darparwr 

yn wahanol. Mae darparu oriau ychwanegol drwy wasanaethau cefnogi wedi bod yn 

anodd ac yn heriol gyda dim digon o staff profiadol ar gael. Mae hyn wedi rhoi 

pwysau ar ofalwyr ac rydym wedi gorfod gweithio gyda’n gilydd fel ‘gofal estynedig’ 

gyda nifer o ddarparwyr i fodloni anghenion. 

Angen cydweithio agos rhwng gweithwyr cymdeithasol, unigolion a theuluoedd i 

sicrhau fod yr holl ddewisiadau yn cael eu harchwilio. Mae’r gwaith yn barhaus drwy 

brosiect llety i nodi anghenion unigol a chynllunio ymlaen i edrych ar y model mwyaf 

priodol o gefnogaeth / cadw o fewn eu cymunedau ac mor agos â phosibl i’w teulu. 

Mae rhai unigolion yn derbyn cefnogaeth gan fwy nag un darparwr neu gyfuniad o 

daliadau uniongyrchol a darpariaeth wedi ei chomisiynu. 

Y berthynas rhwng y comisiynydd a’r darparwr 

 Mae perthnasoedd yn dda yn gyffredinol. 

 Cryfhaodd trefniadau cyswllt dros y pandemig. 

 Mae darparwyr yn mynychu Grŵp Trawsnewid AD bob deufis lle gallant fwydo 

i mewn i’r agenda. 

 Cyswllt rheolaidd rhwng y darparwyr / Tîm AD ar wahanol lefelau i leisio 

unrhyw faterion sy’n codi fel eu bod yn cael sylw amserol. 

 Mae darparwyr yn ganolog i gynllunio gwasanaethau yn y dyfodol. 

 Mae’r rhan fwyaf o ddarparwyr nawr yn cysylltu gyda’n Gwasanaeth Lles - 

grwpiau rhithiol ac wyneb yn wyneb. 

 Dros y 18 mis diwethaf mae strwythur y Gwasanaeth Anableddau Dysgu wedi 

newid - mae yna fwy o bwyslais ar yr ardaloedd - cryfhau darpariaeth drwy 

gael arweinydd ar gyfer De Gwynedd ac Arfon. Mae hyn wedi cryfhau’r 

cysylltiad rhwng y comisiynydd / darparwr. 

Y berthynas o ddarparwr i ddarparwr 

Yn gyffredinol mae’r berthynas yn ymddangos yn un dda er fod yna lai o gyd 

gynllunio wedi bod mae’n debyg dros y ddwy flynedd ddiwethaf o ganlyniad i’r 

cyfyngiadau. Rydym wedi gweld enghreifftiau lle mae darparwyr wedi camu i sefyllfa 

o argyfwng i gefnogi darparwr arall drwy gynnig staff i lenwi’r bylchau. Er enghraifft, 

mewn un achos lle dirywiodd sefyllfa un unigolyn ac roedd angen cefnogaeth bedair 

awr ar hugain, fe ddaeth hyd at 4 darparwr gyda’i gilydd i ffurfio rota i’w gefnogi 
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mewn llety dros dro. Mewn achos arall lle cafodd darparwr anawsterau wrth gynnal 

rota wrth gyflwyno unigolyn i gartref newydd, fe ddaeth darparwr arall i’r adwy a 

chytunodd y ddau ddarparwr i weithio gyda’i gilydd dros dro i alluogi i anghenion gael 

eu bodloni. Fe aethom ati i ddarparu cefnogaeth ac arweiniad mewn perthynas â’r 

cytundeb. 

Gofal ychwanegol, byw â chymorth a thai gwarchod yng Nghonwy 

Mae yna bedwar cynllun tai gofal ychwanegol yn sir Conwy, sy’n darparu cyfanswm 

o 185 o fflatiau. Hafan Gwydir yn Llanrwst, Hafod y Parc yn Abergele, Llys y Coed yn 

Llanfairfechan a Than y Fron yn Llandudno. Yn Ebrill 2022, roedd yna 62 o bobl ar y 

rhestr aros ac roedd 10 o’r rhain o du allan i’r sir (dau o Sir Ddinbych ac wyth o 

rannau eraill o’r DU ond gyda chysylltiadau teuluol â’r ardal). 

Mae yna 46 o brosiectau byw â chymorth sy’n cael eu rhedeg gan gwmnïau preifat 

amrywiol, cymdeithasau tai a’r cyngor. 

Dim ond darparu ar gyfer nifer o bobl o fewn bob prosiect y mae’r mwyafrif o 

brosiectau byw â chymorth, ac felly er bod yna 46 prosiect dim ond lleoedd ar gyfer 

136 o bobl sydd yna. Nid yw hyn yn gyfran uchel, yn enwedig o ystyried poblogaeth 

Conwy. Dim ond tua 8 o leoedd gwag sydd yna ar hyn o bryd ac mae yna alw mawr 

am leoedd gwag. Nid oes yna unrhyw brosiectau byw â chymorth yn ne’r sir. 

Mae cyflenwad safleoedd byw â chymorth yn isel iawn ac mae’r cyngor yn ei chael 

yn anodd i ddod o hyd i ddigon o lety ar gyfer cleientiaid. 

Gofal ychwanegol, byw â chymorth a thai gwarchod yn Sir 
Ddinbych 

Mae yna dri chynllun tai gofal ychwanegol yn Sir Ddinbych ac un a fydd yn agor yn 

fuan yn Ninbych. Fe fydd cartref gofal a gaeodd yn Rhuthun yn ddiweddar yn cael ei 

ddefnyddio fel gofod i ehangu cynllun tai gofal ychwanegol a gaiff ei redeg gan 

gymdeithas dai. Roedd yna leoedd gwag yn achlysurol o ganlyniad i’r pandemig ond 

fel arall mae’n anarferol iawn i gael lle gwag mewn cynllun tai gofal ychwanegol. Er y 

bydd y nifer o fflatiau tai gofal ychwanegol yn cynyddu yn sylweddol dros y flwyddyn, 

y disgwyl yw y bydd y galw yn parhau i gynyddu ac yn mynd y tu hwnt i’r cyfanswm o 

fflatiau sydd ar gael.  
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Yn Sir Ddinbych mae’r rhan fwyaf o bobl gydag anableddau dysgu yn byw mewn tai 

â chymorth (byw yn y gymuned). 

Caiff y rhan fwyaf o leoliadau cartref gofal newydd eu hystyried fel mesur dros dro 

hyd nes y daw tenantiaeth addas ar gael o fewn lleoliad Byw yn y Gymuned. Fodd 

bynnag, mae yna nifer gymharol uchel o bobl hŷn gydag anableddau dysgu sy’n byw 

mewn cartrefi gofal o hyd. Mae hyn yn hanesyddol ac yn rhannol yn ganlyniad i gau 

Ysbyty Gogledd Cymru. Ni ystyrir y byddai symud yr unigolion hyn yn ymarferol nac 

er y lles gorau iddynt.   

Gyda Byw yn y Gymuned mae pobl fel arfer yn byw fel tenantiaid mewn tai a rennir, 

gyda chefnogaeth ffurfiol y telir amdani yn cael ei darparu gan asiantaeth gofal cartref 

cofrestredig drwy gytundeb bloc gyda Sir Ddinbych. Yn Sir Ddinbych ni chaiff y 

gwasanaeth cefnogi ei ddarparu gan (ac nid yw’n gysylltiedig â’r) landlord. Caiff 

gwasanaethau cefnogi ar gyfer pob cynllun Byw yn y Gymuned newydd eu comisiynu 

drwy broses dendro y cytunwyd arni. 

Ym Medi 2021, roedd yna 57 eiddo Byw yn y Gymuned yn Sir Ddinbych, a gaiff eu 

darparu rhwng 11 o ddarparwyr. Dim ond 2 o’r eiddo hyn a gaiff eu gweithredu gan y 

Cyngor. Hefyd mae yna gyfuniad o ddarparwyr lleol, darparwyr lleol llai a darparwyr 

lleol a chenedlaethol gyda statws elusennol. Caiff contractau eu tendro drwy’r 

fframwaith rhanbarthol neu eu comisiynu drwy daliadau uniongyrchol. 

Mae 125 o bobl yn cael eu cefnogi ar hyn o bryd (y capasiti yw 136 o bobl), y rhan 

fwyaf gyda dros 20 awr o gefnogaeth yr wythnos, un ai yn cael ei rannu neu un i un. 

Mae gan y rhan fwyaf o unigolion gytundeb tenantiaeth fel sy’n digwydd fel arfer o 

ran Byw â Chymorth.  

Mae yna ddarparwyr sy’n gallu cynnig ystod o gefnogaeth o lefel isel i anghenion 

mwy cymhleth a chefnogaeth bedair awr ar hugain.  

Mae recriwtio staff wedi bod yn broblematig i ddarparwyr yn ystod y pandemig ac 

mae wedi cael effaith ar y nifer o leoedd a gaiff eu cynnig yn rheolaidd.  

Mae nifer o gontractau presennol Byw yn y Gymuned wedi eu hymestyn y tu hwnt i’w 

cyfnod gwreiddiol a nawr mae yna bwysau sylweddol am i’r cynllun cyfan gael ei 

aildendro yn unol â rheoliadau. Mae’r darparwyr a staff y cyngor yn teimlo fod hyn yn 

cyflwyno risg sylweddol i unigolion, darparwyr a’u staff ar hyn o bryd. Ar y gwaethaf 

fe allai aildendro olygu y byddai nifer o ddarparwyr yn colli busnes a niferoedd mawr 
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o staff yn gadael y sector ar adeg pan fo hi bron yn amhosibl i recriwtio. Fe allai 

unrhyw ansicrwydd arwain o bosibl at nifer o staff yn gadael, hyd yn oed os yw 

Trosglwyddo Ymgymeriadau Diogelu Cyflogaeth (TUPE) yn weithredol. Fe allai’r 

ansicrwydd hwn gael effaith ddinistriol ar farchnad y darparwr gofal cymdeithasol 

lleol a’r dinasyddion y maent yn eu cefnogi. Mae’n bosibl y byddai rhai darparwyr yn 

rhoi eu contractau yn ôl ac na fyddent yn dymuno cynnig am fwy. Yn arbennig gyda 

nifer mor fawr o gontractau, yn y pen draw fe allai hyn ddadsefydlogi marchnad y 

darparwr gofal cymdeithasol ymhellach yn Sir Ddinbych.  

Gofal ychwanegol, byw â chymorth a thai gwarchod yn Sir y Fflint 

Mae Gofal Ychwanegol yn parhau i fod yn ddewis hynod o boblogaidd o ran tai i bobl 

hŷn yn Sir y Fflint, sy’n cynnig y cyfle iddynt i fyw yn annibynnol tra bod ganddynt 

gefnogaeth tîm gofal a chefnogaeth ar y safle, os a phan fo angen hynny. Mae hyn 

yn ei dro yn rhyddhau capasiti ac amser mewn gofal cartref wedi ei leoli yn y 

gymuned. 

Mae manteision byw mewn cyfleuster Gofal Ychwanegol yn cynnwys:  

 Aros yn annibynnol am gyfnod hirach gyda chefnogaeth ar y safle, yn eich 

gofod byw eich hun.  

 Fe ellir cynyddu neu leihau’r gefnogaeth yn seiliedig ar eich anghenion. 

 Mae cefnogaeth mewn argyfwng ar gael, gan gynnwys yn ystod y nos. 

 Mae’n galluogi cyplau, pan fo un partner yn ddibynnol iawn, i barhau i fyw 

gyda’i gilydd. 

 Cyfleoedd i gymdeithasu gyda phreswylwyr eraill mewn lleoliad cymunedol. 

Ar hyn o bryd mae gan y Cyngor bedwar cyfleuster Gofal Ychwanegol, Llys Eleanor 

(Glannau Dyfrdwy), Llys Jasmine (Yr Wyddgrug), Llys Raddington (Y Fflint) a Phlas 

yr Ywen (Treffynnon) sydd newydd dderbyn preswylwyr, gyda chyfanswm o 238 o 

unedau gofal ychwanegol. 

Fel ag ar Awst 2021, mae yna gyfanswm o 60 eiddo Byw â Chymorth yn Sir y Fflint, 

yn cael eu darparu rhwng 10 darparwr. Caiff 16 o’r eiddo hyn eu gweithredu gan y 

Cyngor. Hefyd mae yna gyfuniad o ddarparwyr cenedlaethol, darparwyr lleol llai a 

darparwyr lleol a chenedlaethol gyda statws elusennol. Caiff contractau eu tendro 

drwy’r fframwaith rhanbarthol neu eu comisiynu drwy daliadau uniongyrchol. 
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Caiff 139 o bobl eu cefnogi, y rhan fwyaf gyda dros 20 awr o gefnogaeth yr wythnos, 

un ai yn cael ei rannu neu un i un. Mae gan y rhan fwyaf o unigolion gytundeb 

tenantiaeth fel sy’n digwydd fel arfer o ran ‘Byw â Chymorth’. 

Mae yna ddarparwyr sy’n gallu cefnogi o lefel isel i anghenion mwy cymhleth ar y 

Fframwaith. 

Wrth ailgomisiynu gwasanaethau presennol mae yna bosibilrwydd o drosglwyddo 

staff (Trosglwyddo Ymgymeriadau Diogelu Cyflogaeth) i’r cwmni newydd. Ar gyfer 

gwasanaethau newydd, mae’n rhaid i’r darparwr recriwtio a all effeithio ar amserlenni 

a denu staff o ddarparwyr presennol sydd wedyn yn gorfod llenwi’r swyddi .  

Gofal ychwanegol, byw â chymorth a thai gwarchod yn Wrecsam 

Mae yna ddau gynllun tai gofal ychwanegol yn Wrecsam gyda chyfanswm o 116 

uned. Mae gan Plas Telford 56 uned ac roedd 5 lle gwag yma ddiwedd Mawrth 

2022. Mae gan Maes y Dderwen 60 uned ac roedd 10 lle gwag yma ddiwedd Mawrth 

2022.  

Mae’r galw ar gyfer y rhai hynny gydag anghenion cymwys yn isel, mae gwaith ar y 

gweill ar hyn o bryd i ail lansio cynllun i ddenu mwy o geisiadau. Mae Cyngor 

Bwrdeistref Sirol Wrecsam ar hyn o bryd yn gwerthuso eu model o dai gofal 

ychwanegol ar gyfer datblygu’r gwasanaeth ymhellach i sicrhau ei gynaliadwyedd 

wrth ddiwallu anghenion newidiol a chynyddol. Mae’n anodd rhagweld y galw gan ei 

bod yn ymddangos nad yw’r model presennol yn gallu ymateb i anghenion canolig 

ac uchel. Mae ystadegau’r boblogaeth a thystiolaeth o ddyheadau pobl hŷn yn 

awgrymu y dylai fod yna alw cynyddol am dai gofal ychwanegol. Y flaenoriaeth yn y 

tymor byr i ganolig yw i sicrhau model cynaliadwy o dai gofal ychwanegol, sy’n 

darparu gwerth am arian a gwasanaethau o ansawdd sy’n cynnig dewis gwirioneddol 

wahanol i ofal preswyl. 

Yn ogystal â chynllun tai gofal ychwanegol Wrecsam, mae Adran Tai CBSW yn 

darparu rhaglen dreigl o ailfodelu i ddarparu llety gwell a chynyddol hygyrch i bobl 

hŷn ar draws y Gwasanaeth Tai Gwarchod mewnol. 

Ar adeg llunio’r adroddiad, roedd 126 o bobl gydag ystod o anghenion cymorth 

cymhleth a lefel isel yn cael eu cefnogi yn y sector annibynnol gan 9 o ddarparwyr 

byw â chymorth - cymysgedd o sefydliadau elusennol a phreifat. Mae yna 19 o bobl 

gydag anableddau dysgu yn cael eu cefnogi yn eu cartrefi eu hunain gan wasanaeth 
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byw â chymorth mewnol y cyngor ar draws 10 eiddo. Mae mwyafrif y gwasanaethau 

hyn yn rhai pedair awr ar hugain y dydd, saith diwrnod yr wythnos, er mae rhai ar 

gyfer cefnogaeth yn ystod y dydd yn unig, lle mae staff ar gael i gefnogi pobl i ddod 

yn fwy annibynnol.  

Caiff atgyfeiriadau eu gwneud yn bennaf gan y Gwasanaeth Anabledd sy’n gweithio 

gyda phobl ag anableddau dysgu er bod yna nifer o bobl sy’n byw gydag angen am 

gefnogaeth iechyd meddwl sy’n cael eu cefnogi gan Wasanaeth Adfer y cyngor ei 

hun - caiff 10 o bobl eu cefnogi mewn eiddo gyda thenantiaid a gaiff ei ariannu gan 

ofal cymdeithasol.   

Fe gydnabyddir y gall ail dendro contractau amharu ar fywydau dinasyddion a gaiff 

eu cefnogi o fewn y model hwn ac felly caiff contractau hirdymor o 7+3 mlynedd eu 

defnyddio, gydag adolygiadau ansawdd a lles rheolaidd yn ystod cyfnod y contract. 

Mae Fframwaith Byw â Chymorth Gogledd Cymru nawr mewn grym ac mae wedi ei 

ddefnyddio ar gyfer comisiynu contractau newydd. Mae recriwtio a chadw wedi profi i 

fod yn heriol i ddarparwyr, yn arbennig ar gyfer staff sy’n gallu gyrru a defnyddio 

cerbyd symudedd unigolyn a gefnogir.  

Sefydlogrwydd y Farchnad  

Heriau Rhanbarthol 

Mae yna rai heriau cyffredin ar draws Gogledd Cymru a Chymru gyfan sy’n effeithio 

ar sefydlogrwydd y sector a restrir uchod.  

 Cadw a recriwtio staff gofal a nyrsio.  

 Mae angen i ffioedd cartrefi gofal gael eu gosod ar raddfa gynaliadwy. Mae nifer 

gynyddol o ddarparwyr yn adrodd fod ffioedd heriau ariannol presennol yn 

annigonol ac maent yn gweithio gyda chomisiynwyr i fynd i'r afael â'r materion 

hyn.Galw cynyddol am wasanaethau gyda chyllidebau sy’n lleihau. 

 Cymhlethdod cynyddol o ran anghenion gofal. Mae pobl yn aros adref yn hirach 

gyda phecyn cefnogi ac felly pan mae angen lleoliad cartref gofal arnynt, mae eu 

hanghenion yn fwy cymhleth ac mae mwy o gyfranogiad. 

 Ymhlith yr elfennau cadarnhaol a nodwyd yn ystod yr ymgynghoriad ar gyfer yr 

adroddiad ar sefydlogrwydd y farchnad oedd cyllid Llywodraeth Cymru, sydd 
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wedi helpu gyda lleoedd gwag yn y sector preswyl, yn ogystal â gwaith i 

hyrwyddo’r sector a chyllid i geisio cael cyflog byw gwirioneddol.  

 

Sefydlogrwydd y farchnad yn Ynys Môn 

Cau cartref 

Ar ddiwedd y flwyddyn ariannol ddiwethaf ym mis Mawrth 2022, caeodd Cartref 

Preswyl Caledonia (15 gwely). 

Galw am leoedd 

Gostyngodd y galw am leoedd mewn cartrefi gofal yng nghyfnod cynnar y pandemig 

yn ystod 2020, ond gwelwyd cynnydd yn 2021-22 wrth i effeithiau cynnar Covid 

ddechrau mynd heibio ac o ganlyniad i ddiffygion yn y sector gofal cartref. Gwelwyd 

cynnydd sylweddol yn nifer y bobl oedd yn cyflwyno ac angen asesiad, ond roedd y 

sector gofal cartref preifat yn bennaf ar yr un pryd yn colli staff ac yn gorfod 

trosglwyddo pecynnau gofal presennol yn ôl. 

Recriwtio 

Yr her fwyaf sy'n wynebu'r sector fu recriwtio a chadw staff ar bob lefel. Mae llawer o 

gartrefi gofal wedi adrodd am swyddi gwag sydd wedi effeithio ar eu gallu i gymryd 

lleoliadau newydd. Mae’r diffyg staff wedi’i waethygu gan staff nad ydynt yn gallu 

gweithio oherwydd bod ganddynt Covid. Mae hyn wedi golygu dibyniaeth sylweddol 

ar asiantaethau staffio. Rydym hefyd wedi nodi nifer o newidiadau ar draws y sector 

o ran staff rheoli. 

Chwyddiant 

Ers dechrau 2022, mae cyfradd chwyddiant wedi cynyddu’n gyflymach ac yn uwch 

na chyfradd y cynnydd yn y ffioedd a delir i ddarparwyr cartrefi gofal. Mae costau 

cyfleustodau, tanwydd ac yswiriant hefyd wedi cynyddu'n aruthrol. Mae hyn yn profi’n 

heriol iawn i lawer o ddarparwyr, sydd, ar ôl ymdopi drwy’r pandemig, yn ei chael hi’n 

anodd amsugno’r costau hyn ar adeg pan mae cymorth ariannol y llywodraeth ar 

gyfer Covid wedi dod i ben. 
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Sefydlogrwydd y farchnad yng Ngwynedd 

Cartrefi Gofal ar gyfer Pobl Hŷn 

 

Gyda’r cynnydd yn y galw mae yna bryder na all y farchnad ymateb yn ddigonol ac 

yn ddigon cyflym i alw o ystyried yr argyfwng staffio presennol.  

Mae yna gynnydd wedi bod yn y nifer o ddarparwyr sy’n adrodd fod ffioedd preswyl a 

nyrsio pobl hŷn yn annigonol. Mae darparwyr yn rhwystredig pan maent yn adrodd 

am gynnydd mewn cost a phan na chynigir taliadau uwch iddynt. Mae yna gynnydd 

mewn ffioedd atodol ar gyfer gofal preswyl a nyrsio. Hefyd mae yna arafwch yn nifer 

y gweithlu sy’n cofrestru.  

Mae’r trothwy ar gyfer hunan-ariannu wedi bod yn cynyddu ac mae ar hyn o bryd ar 

£50,000 sy’n golygu fod llai o bobl yn hunan-ariannu. Mae gan y rhai sy’n ariannu eu 

gofal eu hunain yr hawl i gael eu gofal wedi ei gomisiynu drwy’r cyngor sydd â 

goblygiadau o ran gallu cartrefi gofal i ofyn am ffioedd uwch gan y rhai sy’n ariannu 

eu hunain.  

Anabledd corfforol, iechyd meddwl ac anabledd dysgu 

Mae pob darparwr yn wahanol gyda rhai â mwy o anghenion cymorth nac eraill. 

Mae’r pwysau arnynt o bryd i’w gilydd yn golygu na allant fod mewn sefyllfa gref, er 

enghraifft, i ymateb i gyfleoedd tendro neu i gynnig tendr ar gyfer y Cytundeb Tai â 

Chymorth. Mae darparwyr sy’n cefnogi unigolion gydag anghenion difrifol a 

chymhleth yn cysylltu â’r Cyngor yn rheolaidd i roi gwybod nad yw’r lefel o gynnydd 

chwyddiannol a gynigir gan y Cyngor yn ddigonol. 

Effaith Covid-19 

Mae rhai darparwyr nyrsio wedi gwneud y gorau o’r gefnogaeth ariannol sydd ar 

gael, fel lleoedd gwag, cefnogaeth gyffredinol gyda chynaliadwyedd, cefnogaeth ar 

gyfer staff a phrofi ymwelwyr. Nodir fod y darparwyr mwyaf yn cynnig am gymorth, 

gyda darparwyr llai yn dueddol o holi yn hwyrach ac yn ei chael yn anodd i ddilyn y 

canllawiau diweddaraf a’r gefnogaeth sydd ar gael yn ymwneud â’r canllawiau. Mae 

yna bryder yn ymwneud â’r effaith y bydd dod â’r gefnogaeth ariannol i ben yn ei 

gael. 
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Hyblygrwydd y farchnad 

Mae yna botensial ar gyfer addasu o fewn cartrefi gofal y Cyngor. Potensial i addasu 

rolau / tasgau o fewn cynllun gofal cartref, ond mae angen cefnogaeth gan y 

darparwr i’w gweithredu. Mae staffio yn broblem fawr ar hyn o bryd ar gyfer 

darparwyr gofal cartref a chartrefi gofal. 

Achosion o fethiant posibl o ran busnes a chynllunio wrth gefn 

Caiff pryderon eu nodi un ai drwy wybodaeth a rennir gan Arolygiaeth Gofal Cymru 

neu fel rhan o gyswllt wythnosol y Tîm Sicrwydd Ansawdd.  Mae’r tîm yn darparu 

ymyrraeth gynnar a chefnogaeth os oes yna unrhyw faterion yn codi yn ymwneud â 

hyfywedd busnesau. Cafodd cefnogaeth ariannol ddiweddar (Cronfeydd COVID-19), 

fel cefnogaeth ar gyfer gwelyau gwag ychwanegol o ganlyniad i’r pandemig, eu 

diwallu gan y Gronfa Galedi a chafodd cefnogaeth gyffredinol gyda chynaliadwyedd 

y farchnad ei gynnig drwy gronfa adferol a hynny drwy gronfa adfer y llywodraeth. 

Nid oedd yna unrhyw gronfeydd o’r fath ar gael yn uniongyrchol gan y cyngor cyn y 

pandemig ac eithrio fel dewis olaf neu fesur brys ac mae’r cymorth ariannol COVID-

19 presennol yn dod i ben ddiwedd Mawrth 2022. 

Mae Cyngor Gwynedd ar hyn o bryd yn dymuno meithrin ymagwedd Cyfrifo Llyfr 

Agored gyda chartrefi gofal er mwyn deall eu rhwymedigaethau/cyfyngiadau ariannol 

ei gilydd yn well er mwyn sefydlu p’run ai yw’r rhain yn feysydd lle gallwn gynnig 

cefnogaeth boed yn ariannol neu drwy gynnig cefnogaeth i’r cartrefi gofal i 

symleiddio eu gweithdrefnau. 

Cartrefi gofal yn cau 

Mae yna 4 cartref wedi cau yng Ngwynedd yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Dau 

gartref preswyl (Llwyn ym Mai 2018 a Foelas yn Ebrill 2022) a dau gartref nyrsio 

(Penisarwaun ym mis Gorffennaf 2018 a Penrhos yn Rhagfyr 2020). Yn gynyddol, 

mae’n anodd i gartrefi gofal annibynnol bach fod yn ariannol hyfyw a gallai hyn 

gyfrannu at gau pellach yn y dyfodol. 

Sefydlogrwydd y farchnad yng Nghonwy 

Cartrefi yn cau 

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf mae dau gartref wedi cau yn y sir. Roedd un yn 

ddarparwr llai ac roedd costau cynnal a chadw’r adeilad hŷn a oedd wedi ei 

drawsnewid yn uwch na’r incwm posibl gan breswylwyr. Fe brofodd y perchnogion y 

farchnad ar gyfer gwerthu ond ni chafwyd unrhyw gynigion. Ystyriwyd addasu i ofal 
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nyrsio neu ofal iechyd meddwl pobl hŷn (HaSM) ond nid oedd y cartref o faint 

digonol ac nid oedd y cynllun yn ddigonol i roi’r enillion oedd eu hangen ar 

fuddsoddiad a chaewyd y cartref. Roedd yr ail gartref a gaeodd yn fwy ac yn 

llwyddiannus. Nid oedd yna unrhyw broblemau gyda gwelyau gwag nac ansawdd y 

gwasanaeth, ond wedi gwneud ymholiadau am gyfnod hir o amser nid oedd yna 

unrhyw brynwyr ar gyfer y busnes pan oedd y perchennog yn barod i ymddeol, ac 

felly caeodd y gwasanaeth. Yn y ddau achos cafodd preswylwyr y cartrefi hyn eu 

hadleoli’n llwyddiannus i gartrefi eraill yn y sir. 

Galw am leoedd 

Fe ostyngodd y galw am leoedd mewn cartrefi gofal yng nghyfnodau cynnar y 

pandemig yn ystod 2020, ond fe fu cynnydd sylweddol yn 2021-22 wrth i effeithiau 

cynnar Covid ddechrau pasio ac o ganlyniad i ddiffygion yn y sector gofal cartref. Fe 

welsom gynnydd sylweddol yn y nifer o bobl a oedd yn cyflwyno ac angen asesiad, 

ond roedd y sector gofal cartref a oedd yn breifat yn bennaf ar yr un pryd yn colli 

staff ac yn gorfod rhoi pecynnau gofal presennol yn ôl. Roedd y rhan fwyaf o’r 

cynnydd ar yr arfordir ym Mae Colwyn, Llandudno a’r ardaloedd o amgylch ar gyfer 

lleoliadau preswyl a nyrsio. Nid oes yna ddata ar gael eto ar y galw am ofal iechyd 

meddwl pobl hŷn (HaSM), galw yr ydym ni’n teimlo sydd hefyd wedi cynyddu. 

Mae’r nifer o leoliadau y tu allan i’r sir wedi gostwng yn raddol. 

Recriwtio  

Recriwtio a chadw staff ar bob lefel yw’r her fwyaf sydd wedi wynebu’r sector. Mae 

bron i bob cartref gofal wedi nodi swyddi gwag ar gyfer cynorthwywyr gofal iechyd, 

uwch gynorthwywyr gofal iechyd, nyrsys a staff domestig ac maent wedi dweud fod 

hyn wedi cael effaith ar eu gallu i gymryd lleoliadau newydd. Gwaethygwyd y sefyllfa 

o ddiffyg staff gan y ffaith nad oedd rhai aelodau o staff yn gallu gweithio gan fod 

Covid arnynt. Mae hyn wedi golygu dibyniaeth uchel ar asiantaethau staffio sydd 

mewn rhai achosion wedi bod yn darparu 20% i 50% o’r staffio ar gyfer rhai 

darparwyr. Rydym hefyd wedi nodi nifer o newidiadau ar draws y sector mewn staff 

rheoli. Mae ymgynghoriad gyda darparwyr wedi nodi nifer o resymau posibl a allai 

fod yn gyfrifol am yr her o ran recriwtio. 

 Mae ymadael â’r UE wedi cael ychydig o effaith ar iechyd a gofal 

cymdeithasol ond mae wedi cael effaith sylweddol ar sectorau eraill hefyd fel 

manwerthu a lletygarwch sy’n sectorau mawr iawn yn sir Conwy.  
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 Cystadleuaeth o fanwerthu a lletygarwch. Mae cartrefi gofal yn adrodd fod 

staff yn gadael i ymuno â’r ddau sector hwn sydd wedi cynyddu tâl ac amodau 

i ddenu staff newydd. Caiff y gwaith yn aml ei ystyried fel gwaith lle mae llai o 

straen a gydag oriau mwy rhesymol. 

 Ymddeoliad cynnar.  Mae nifer o ddarparwyr yn dweud fod aelodau o staff 

wedi cymryd ymddeoliad cynnar yn ystod y pandemig. 

 Cystadleuaeth gan swyddi sy’n talu yn well gyda’r bwrdd iechyd, yr awdurdod 

lleol ac asiantaethau recriwtio. 

Chwyddiant 

Ers dechrau 2022, mae graddfa chwyddiant wedi cynyddu yn gynt ac yn uwch na’r 

ffioedd a gaiff eu talu i ddarparwyr cartrefi gofal. Mae costau cyfleustodau, tanwydd 

ac yswiriant wedi cynyddu ddwywaith ac weithiau deirgwaith o’i gymharu â’r 

blynyddoedd blaenorol. Ar ôl ymdopi drwy’r pandemig, nid yw nifer o ddarparwyr yn 

gallu llyncu’r costau hyn ar adeg pan fo cymorth ariannol y llywodraeth ar gyfer 

Covid wedi dod i ben. 

Sefydlogrwydd y farchnad yn Sir Ddinbych 

Mae yna ffocws cynyddol wedi bod ar gefnogi pobl i aros yn annibynnol yn eu cartrefi 

eu hunain am gyfnod hirach. Mae’r rhan fwyaf o bobl yn dweud nad ydynt eisiau byw 

mewn cartref gofal preswyl os oes yna ddewis i aros yn annibynnol. Mae Sir 

Ddinbych yn defnyddio sgyrsiau “Beth sy’n Bwysig” gyda phobl er mwyn ein galluogi 

ni i gytuno ar ganlyniadau priodol eu gofal a’u cymorth. Rydym yn defnyddio’r olwyn 

adnoddau i sicrhau ein bod yn cynnwys cefnogaeth y mae pobl yn ei gael gan deulu, 

ffrindiau a chymunedau wrth drafod sut i weithio tuag at y canlyniadau y cytunwyd 

arnynt. 

Mae yna sylfaen ddarparwyr amrywiol yn Sir Ddinbych. Fodd bynnag, mae nifer y 

lleoedd sydd ar gael ar gyfer gofal preswyl a nyrsio iechyd meddwl pobl hŷn (HaSM) 

yn gyfyngedig. 

Mae’r farchnad yn amrywiol gyda chartrefi o faint amrywiol, mewnol ac annibynnol. 

Fodd bynnag, mae’r mwyafrif yn gartrefi gofal bach, annibynnol mewn adeiladau hŷn 

nad ydynt wedi eu hadeiladu’n bwrpasol. 

Mae’r Tîm Contractau a Chomisiynu yn gweithio’n agos gyda darparwyr ac yn cynnig 

y gefnogaeth sydd ei hangen.  
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Mae yna ddiffyg staff nyrsio sydd wedi eu hyfforddi wedi bod ar gael yn ne’r sir, sy’n 

golygu fod Llangollen Fechan wedi wynebu ffioedd asiantaeth afresymol ac felly 

penderfynwyd dod â chofrestru deuol i ben ar gyfer gofal preswyl a nyrsio, gan 

ganolbwyntio ar welyau preswyl yn unig. Mae hyn yn golygu fod yna lai o welyau 

nyrsio yn y de. 

Fe ddaeth darparwr llai, Chesterton, i’r casgliad nad oedd yn ariannol hyfyw ac felly 

fe gaewyd y cartref dan reolaeth gyda chyfarfodydd wythnosol rhwng staff y cyngor a 

rheolwyr y cartref. Cafodd yr holl breswylwyr eu hadleoli mewn dull diogel a 

derbyniol. 

Mae’r pandemig wedi amlygu problemau hyfywedd economaidd cartrefi gofal bach 

ac annibynnol. Mae trafferthion recriwtio a chadw staff, diffyg hyblygrwydd o ran 

cynllun a chyfleusterau i gyd wedi dangos y gallai fod yna symudiad yn y dyfodol 

tuag at adeiladau mwy a mwy modern neu rai wedi eu hadeiladu’n bwrpasol lle mae 

arbedion maint yn rhoi mwy o wytnwch. 

Bylchau mewn gwasanaethau / cefnogaeth: 

 Staff cefnogi sy’n siarad Cymraeg (yn bennaf yng ngogledd y sir)  

 Mentrau cymdeithasol a darparwyr annibynnol sydd wedi eu lleoli yn ne’r sir.  

 Ymyriadau tymor byr, sy’n canolbwyntio ar gynnydd gyda chanlyniadau y 

cytunwyd arnynt.  

 Dewisiadau eraill i wasanaethau traddodiadol (gan gynnwys seibiant a 

gweithgareddau dydd)  

 Mae’r gofrestr anableddau dysgu a data anghenion tai yn dangos nad yw 

niferoedd yn newid yn sylweddol ond mae cymhlethdod yr angen yn cynyddu.  

Yn arolwg y darparwr ar gyfer yr adroddiad hwn, adroddodd darparwyr Sir Ddinbych 

fod angen deiliadaeth o 85% ar gyfartaledd ar gyfer cynaliadwyedd. 78% yw’r 

ddeiliadaeth bresennol ar gyfartaledd. Ar adeg yr arolwg roedd yna gyfradd lleoedd 

gwag o 25% yn Sir Ddinbych, roedd hyn yn uwch na’r cyfartaledd rhanbarthol o 20%. 

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn cydnabod gwerth meithrin a chefnogi darparwyr o 

ansawdd da - er enghraifft, yn ystod Covid-19 fe gymrwyd camau i osgoi methiant 

darparwr yn rhagweithiol. Ar yr un pryd mae pwysau cyllidebol yn golygu na all 

comisiynwyr bob amser ymateb i geisiadau yn ymwneud â ffioedd yn y modd yr 

hoffai darparwyr iddynt wneud hynny. Yn gyffredinol mae gennym ni berthynas dda 
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gyda’r rhan fwyaf o ddarparwyr. Fe all hyn fod yn fwy anodd i’w gynnal pan fo angen 

i ni leisio pryderon gyda darparwr (e.e. yn ymwneud ag ansawdd neu ddiogelu) a 

phan fo’r ffi negodi yn cynyddu neu ddatgomisiynu gwasanaeth. Yn ystod y 

pandemig fe geisiom sicrhau fod darparwyr (er enghraifft gwasanaethau dydd 

allanol) yn gallu goroesi yn ariannol a hefyd fe fuom yn gweithio’n agos gyda 

darparwyr i helpu i gadw pobl yn ddiogel ac iach.  

Fe wellhaodd y berthynas rhwng darparwyr yn ystod y pandemig ac roedd yna 

enghreifftiau da o gefnogaeth cymheiriaid a chyfeillgarwch rhwng darparwyr. Un 

enghraifft dda hirdymor yw Cartref Gofal lleol a arweiniodd ar gymuned o gefnogaeth 

Cynllunio sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn, gyda nifer o ddarparwyr gofal, gofal yn y 

cartref yn bennaf, yn mynychu - pob un yn rhannu arfer da yn ymwneud ag 

ymagweddau sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn a gyda siaradwyr gwadd yn siarad am 

fentrau newydd yn Sir Ddinbych. Mae perthnasoedd yn y cyfarfod hwn yn gefnogol. 

 Yr heriau eraill a nodwyd yw: 

 Recriwtio a chadw  

 Absenoldeb salwch uchel 

 Sicrhau fod digon o leoedd yn yr ardal leol, gallu bodloni lefel angen yr 

unigolyn tra’n parhau i gefnogi dewis a rheolaeth ac atal derbyn i ysbytai acíwt 

a chymunedol. 

 Diffyg llety seibiant dros dro addas y gellir ei archebu ymlaen llaw - mae 

gofalwyr di-dâl yn ei chael yn anodd i geisio dod o hyd i gartrefi preswyl/nyrsio 

sy’n fodlon derbyn pobl am un tro neu ar sail achlysurol, yn arbennig os oes 

ganddynt anghenion uwch neu eu bod yn arddangos ymddygiad heriol. Fe all 

hyn fod o ganlyniad i ariannu, staffio neu rywbeth arall. Mae yna fflat seibiant 

yng Nghorwen ond ni chaiff ei ddefnyddio’n dda yn bennaf oherwydd diffyg 

argaeledd pecynnau gofal. Nid oes gan staff mewn cartref gerllaw y capasiti i 

lenwi er nad ydynt yn bell i ffwrdd. Mae llety seibiant i bobl gydag anableddau 

cymhleth yn gyfyngedig iawn - Alexandra House yn unig. Trafodaethau 

parhaus gydag Alexandra House a CBS Conwy. 

Sefydlogrwydd y farchnad yn Sir y Fflint 

Mae gan Sir y Fflint sail darparwr amrywiol lle na ddibynnir ar un darparwr ond mae 

lleoliadau  
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nyrsio cyfyngedig ac lleoliadau nyrsio iechyd meddwl pobl hŷn (HaSM). Mae’r 

farchnad yn amrywiol gyda chartrefi o faint amrywiol, mewnol ac annibynnol, a gaiff 

eu rhedeg gan deulu neu fel rhan o sefydliad mwy. Mae’r cyngor yn symud ymlaen 

gyda chynyddu capasiti mewn darpariaeth breswyl fewnol. Mae’r Tîm Contractau a 

Chomisiynu yn gweithio’n agos gyda darparwyr ar fynediad a gadael i sicrhau fod y 

broses yn rhedeg yn llyfn, gan gynnig unrhyw gefnogaeth sydd ei hangen. Er bod y 

farchnad yn gadarn a bod gan bob darparwr gynlluniau wrth gefn mewn grym i fynd 

i’r afael â’r mwyafrif o faterion, mae pandemig COVID-19 wedi cyflwyno 

amgylchiadau eithriadol ac nid oedd darparwyr wedi cynnwys hyn yn eu cynlluniau. 

Mae’r rhain ers hynny wedi eu diweddaru.  

Nododd adolygiadau busnes diagnostig a gynhaliwyd gyda 18 cartref yn 2017 y 

materion canlynol yn ymwneud â sefydlogrwydd. 

 Roedd gan gartrefi gofal a oedd yn eiddo i grŵp gefnogaeth cefn tŷ a 

gweinyddiaeth ganolog a ymddangosai fel pe bai’n lleihau pwysau amser a llwyth 

gwaith o’i gymharu â chartrefi annibynnol llai. 

 Ni nodwyd unrhyw wahaniaethu rhwng cleifion preifat a’r rhai a ariannwyd gan yr 

awdurdod lleol ond roedd darparwyr yn gofyn am ffioedd atodol gan awdurdodau 

lleol o ganlyniad i bwysau ariannol. 

 Recriwtio a chadw: yn cael ei effeithio gan faint y cartref a’r ffordd y caiff ei reoli, 

mae’n helpu i fod ar y prif lwybr bws, rhai pryderon am ddelwedd y sectorau, 

cyflogau a chystadlu gyda’r GIG am staff. 

 Mae’r cyfraddau salwch ac absenoldeb yn uwch ac mae polisïau mewn grym. 

Achos mwyaf cyffredin absenoldeb yw salwch a dolur rhydd. 

 Mae nifer o gartrefi mewn adeiladau hŷn gydag effeithlonrwydd ynni gwael ac 

mae’n anodd eu haddasu. Roedd yna fwy o ofod i ehangu a gwell gofod y tu allan 

mewn cartrefi gwledig, ond mae’r rhain hefyd yn llai cyfleus i’w cyrraedd. Roedd 

costau gwresogi yn bryder mawr ac awgrymodd rhai cartrefi y byddai polisi 

caffael ar y cyd o bosibl yn helpu i roi gwell grym gwario iddynt. Byddai cartrefi yn 

gwerthfawrogi cyngor ar bolisi gwastraff hefyd. 

 Nid oedd ganddynt safbwynt clir ar yr isafswm o breswylwyr sydd eu hangen i 

wneud cartref yn hyfyw, ond roeddent yn ymwybodol o p’run ai a oeddent yn colli 

arian neu beidio. 
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 Gwerthfawrogiad o grant diweddar ar gyfer prynu ased ac argymhelliad ar gyfer 

llyfrgell asedau lle gellir benthyg offer drud, a ddefnyddir yn achlysurol yn hytrach 

na’i brynu yn gyfan gwbl. 

 Mae cyllid yn heriol ac yn golygu fod angen ychwanegu at ffioedd awdurdod lleol 

a chyfran o gleifion preifat i oroesi. Mae’r cynnydd yn y cyflog byw, gostyngiad 

cyffredinol yng nghyfraddau diweithdra, cynnydd mewn cyflogaeth ac effaith 

anhysbys Brexit yn awgrymu y bydd y gronfa o ymgeiswyr yn mynd yn llai. Mae 

maint yr elw yn dynn a bydd unrhyw gynnydd mewn cyfraddau llog yn ogystal â 

chynnydd mewn costau cyffredinol eraill fel cyfraddau busnes, costau tanwydd a 

chostau bwyd yn cael effaith ar gynaliadwyedd hirdymor y sector. 

Ers y pandemig mae’r farchnad wedi dod yn hynod o ansefydlog o ganlyniad i: 

 Gartrefi preswyl a nyrsio yn mynd i ddwylo’r gweinyddwyr. 

 Gartrefi preswyl a nyrsio yn cael eu cymryd drosodd gan arwain at 

ansefydlogrwydd a newidiadau sylweddol mewn gwasanaethau 

 Diffyg staff gan fod rhai yn ymddeol neu’n gadael y busnes.  

 Nifer isel o leoliadau nyrsio a dim darparwyr gyda lleoliadau agored i sicrhau 

sefydlogrwydd y lleoliad.  

 Diffyg cyllid i geisio cynorthwyo’r darparwyr mewn cyfnod anodd.  

 Cartrefi Gofal yn cau, gall hyn fod o ganlyniad i nifer o ffactorau fel ffactorau 

ariannol neu ddiffyg staff cymwys. 

 Mae recriwtio o fewn y sector Gwasanaethau Cymdeithasol yn bryder parhaus, 

mae hyn yn cael effaith ar gynaliadwyedd darpariaethau. 

 

Amlygodd trafodaethau gyda’r Unigolion Cyfrifol y materion canlynol: 

 Newidiadau cyflym mewn canllawiau 

 Cynnydd mewn costau byw 

 Y Gronfa Galedi yn lleihau  

 Recriwtio a chadw  

 Gofalwyr da nad ydynt yn wybodus o ran TG ac nad ydynt yn awyddus i 

uwchsgilio ac ymgymryd â hyfforddiant ychwanegol ar gyfer cofrestru. 
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Sefydlogrwydd y farchnad yn Wrecsam 

Mae gan holl gartrefi gofal Wrecsam gyflenwyr allanol ac maent ar hyn o bryd yn 

gwerthuso hyfywedd tymor canolig i dymor hirach y farchnad breswyl breifat ac 

maent yn ystyried sut y gallent ddarparu datrysiadau gofal tymor byr canolradd yn y 

tymor canolig i’r tymor hirach gan ei bod yn ymddangos fod gan y farchnad hon rai 

cyfyngiadau o ran darparu yn y cyd-destun hwn. 

Mae’r fethodoleg gosod ffioedd, cyllidebau a diffyg cytundeb yn rhanbarthol ar y 

Cytundeb Cyn Lleoli sy’n gosod y telerau a’r amodau trosfwaol hefyd yn rhwystro 

comisiynu gofal preswyl sy’n ymatebol ac yn hyblyg.  

Mae’r rhwystrau i fynediad i’r farchnad yn cynnwys cyfleusterau ac eiddo addas a’r 

costau sy’n rhan o ddatblygu eiddo posibl. Hefyd y farchnad recriwtio sydd eisoes yn 

anodd/prinder staff mewn cyfleusterau sydd wedi’u sefydlu. Mae syniadau am ffyrdd 

y gallai’r cyngor lleol gefnogi yn cynnwys cymorth i ganfod eiddo addas, mentrau 

ariannol, benthyciadau i gynorthwyo gyda sefydlu, cymorth recriwtio posibl. Fe all y 

diffyg hyblygrwydd mewn fframweithiau rhanbarthol i ailagor fod yn rhwystr hefyd. Fe 

allai’r cyngor weithio gydag Arolygiaeth Gofal Cymru a Gofal Cymdeithasol Cymru i 

alluogi prosesau cofrestru cyflymach a chodi cyllideb er mwyn ymateb i chwyddiant. 

Mae’r holl gontractau yn destun monitro rheolaidd o dan y telerau a’r amodau a dylai 

hyn godi unrhyw broblemau/materion yn gynnar i alluogi i fesurau ataliol a/neu 

fesurau brys gael eu rhoi mewn grym i geisio osgoi argyfwng. Y prif ddangosyddion 

fyddai anawsterau a adroddwyd o ran recriwtio, cadw staff - nifer fawr o unigolion yn 

gadael, wastad wedi cael anawsterau mewn cadw staff yn y diwydiant yn ei 

gyfanrwydd, colledion ariannol, dim cronfeydd wrth gefn, o bosibl y llety ddim yn 

addas ar gyfer y dyfodol a dim arian i wneud newidiadau. 

Proses uwchgyfeirio pryderon gan gynnwys ymgysylltu gyda chynghorau comisiynu 

eraill. 

Uwchgyfeirio pryderon 

Mae nodi pryderon i’w huwchgyfeirio o fewn cartrefi gofal yn rhan o broses sicrwydd 

ansawdd y cyngor gyda’r broses yn arwain at welliannau ym mherfformiad ac 

ansawdd y gwasanaeth ac yn cael effaith gadarnhaol ar staff. Fe all y wybodaeth 

hon newid yn gyflym ond mae ciplun wedi ei gynnwys isod.  
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 Ynys Môn: Nid oes darparwyr ar hyn o bryd o dan y broses uwchgyfeirio 

pryderon (Mai 2022). 

 Gwynedd: Un cartref lle mae pryderon wedi eu huwchgyfeirio am resymau yn 

ymwneud â busnes/rhesymau ariannol. Fel ag ar Fawrth 31 2021, roedd yna dri 

darparwr yn y broses uwchgyfeirio pryderon, gyda phryderon ar fin cael eu 

huwchgyfeirio yn ymwneud ag un arall. Fe ellir crynhoi’r rhesymau dros 

weithredu’r broses uwchgyfeirio pryderon gyda’r pedwar cartref hwn fel 

rhesymau’n ymwneud ag arweinyddiaeth, rheoli a goruchwylio.  

 Conwy: Un darparwr o dan y broses uwchgyfeirio pryderon pan ysgrifennwyd yr 

adroddiad ac un darparwr arall yn ystod y pandemig. Mae yna berthynas dda 

rhwng y darparwyr a’r awdurdod lleol ar y cyfan o ran y meysydd o bryder a 

nodwyd yn gynnar ac a ddatryswyd heb yr angen am weithdrefnau ffurfiol. 

 Sir Ddinbych: 2 ddarparwr ar hyn o bryd o dan y broses uwchgyfeirio pryderon 

(Mai 2022) ond roedd hyd at tua 6 pan oedd y pandemig yn ei anterth. Yn ystod y 

pandemig polisi Cyngor Sir Ddinbych oedd i ddefnyddio’r broses uwchgyfeirio 

pryderon pan oedd achosion mewn unrhyw gartref gofal. Roedd hyn yn sicrhau 

fod yna ymagwedd strwythuredig i gyfarfodydd ac roedd tîm amlddisgyblaethol yn 

cael eu cynnwys. 

 Sir y Fflint: 5 o gartrefi gofal wedi eu gosod o dan y broses uwchgyfeirio pryderon 

rhwng Ebrill 2015 a Mawrth 2021. Hysbysiad diffyg cydweithredu/hysbysiad 

gweithredu brys wedi ei gyhoeddi i 3 cartref gofal rhwng Ebrill 2019 a Mawrth 

2020 (nid yw’n cynnwys 3 darparwr gyda pherchnogion newydd). 

 Wrecsam: Tri cartref gofal wedi eu gosod o dan y broses uwchgyfeirio pryderon 

yn ystod cyfnod yr adroddiad hyd at Fawrth 2021, gyda dau o’r cartrefi hynny 

wedi cwblhau’r broses o fewn y terfynau amser. Arhosodd un cartref yn y broses 

wedi ei gefnogi gan gydweithwyr gofal iechyd ac iechyd tan fis Ebrill 2021.  

Cartrefi gofal yn cau 

Gwersi a ddysgwyd o gartrefi gofal yn cau 

Beth weithiodd yn dda 

Mae profiad o gartrefi yn cau’n ddiweddar yn amlygu’r canlynol. 

 Perthynas waith dda rhwng Arolygiaeth Gofal Cymru, y cyngor a’r bwrdd iechyd 

gyda chydweithwyr o Ofal Iechyd Parhaus ac arweinwyr nyrsio cymunedol yn 
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cael eu cynnwys ochr yn ochr â staff uwch y gwasanaethau cymdeithasol, 

gweithwyr cymdeithasol a swyddogion contractau a chomisiynu.  

 Cysylltu ag eiriolaeth 

 Darparu rhestr o leoedd gwag yn y sector ar hyn o bryd. 

 Cydweithwyr iechyd yn gweithio gyda staff gofal cymdeithasol mewn Timau 

Adnoddau Cymunedol gan greu perthnasoedd cryfach, byrhau’r amser hyd at 

gyflawni canlyniadau a gwella’r profiad i breswylwyr.  

 Staff uwch y gwasanaethau cymdeithasol, gweithwyr cymdeithasol a swyddogion 

contractau a chomisiynu yn gweithio’n fwy agos i wella deialog a chydweithio ar 

draws timau gweithredol a chefnogi busnes. 

 Gwaith sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn a sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau ar 

draws yr holl dimau. 

 Cyfathrebu rheolaidd gyda darparwyr  

 Pwysigrwydd cychwyn trafodaethau cyn gynted â phosibl i hwyluso cydgynllunio 

a chydweithio. 

 Tîm dynodedig o staff y cyngor i gefnogi pobl gyda’u pacio a chyfrifo ar gyfer eu 

heiddo, yn ogystal â darparu presenoldeb gan y cyngor yn y cartref. 

Heriau 

 A allai methiant y darparwr fod wedi ei ragweld, neu wedi ei asesu o ran risg cyn 

i’r hysbysiad gael ei roi? Anodd rhagweld yn seiliedig ar y wybodaeth oedd ar 

gael. Efallai y gallai proses ar y cyd gael ei datblygu yn seiliedig ar brofiadau i 

arwain sefyllfaoedd yn y dyfodol. 

 Sicrhau fod digon o leoedd yn yr ardal leol, gallu bodloni lefel angen yr unigolyn, 

tra’n parhau i gefnogi dewis a rheolaeth. Hefyd atal derbyn i ysbytai acíwt a 

chymunedol.  

 Rheoli disgwyliadau ac emosiynau staff a phreswylwyr yn ystod y broses.  

 Deall perchnogaeth offer - beth sy’n perthyn i’r cartref, y Bwrdd Iechyd, 

Storfeydd, Llywodraeth Cymru fel cyfarpar diogelu personol (PPE) a sicrhau fod 

yr offer yn cael ei symud i leoliad newydd gyda’r preswylydd. 

 Gweithio gyda thrydydd parti fel gweinyddwyr. Safbwyntiau a chanlyniadau a 

ddisgwylir yn wahanol, cywirdeb gwybodaeth, dealltwriaeth o bolisi Cymreig. 

 Cynnal lefel ddiogel o staff yn y lleoliad sy’n cau. 

 Cael mynediad i ffeiliau staff i hwyluso cyflogaeth o ran cyflogwyr newydd. 

 Cymhlethdodau darparwr newydd yn dod yn gyfrifol am y cartref fel busnes 

gweithredol.   Yn benodol, os oes yna gyfyngiadau wrth iddynt gofrestru.  
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Cefnogodd Sir Ddinbych ddarparwyr i ddiweddaru cynlluniau wrth gefn yn ystod y 

pandemig pan brofwyd anawsterau newydd ac eithriadol. Mae staff Cyngor Sir 

Ddinbych wedi gweithio ochr yn ochr â darparwyr pan fo staff wedi bod yn amhosibl 

i’w gael fel arall. Wedi dod â darparwyr ynghyd i feithrin gwell perthnasoedd a 

rhannu arfer orau, er enghraifft, yn ymwneud â rheoli haint. Nid yw ymweliadau 

monitro yn ôl yn llawn eto ers y pandemig, ond ymwelwyd â’r holl gartrefi gyda 

risgiau posibl ac roedd mesurau dros dro yn cynnwys galwadau ffôn. Mae 

cyfarfodydd ymgysylltu â darparwyr nawr yn fisol, ond ychydig sy’n eu mynychu.  

Mae Sir y Fflint hefyd wedi canfod fod symud oddi wrth ymweliadau monitro 

systematig blynyddol tuag at ymagwedd datblygu ymarfer wedi helpu i ddatblygu 

perthnasoedd adeiladol a phroffesiynol effeithiol gyda darparwyr, sydd wedi bod yn 

hanfodol er mwyn eu galluogi i ymdrin â heriau’r pandemig gyda’i gilydd. 

Adborth gan breswylwyr cartrefi gofal 
Mae gan bob sir systemau mewn grym i ymgynghori ac ymgysylltu gyda 

phreswylwyr cartrefi gofal. Mae crynodeb o’r adborth a dderbyniwyd isod. 

 Adborth cadarnhaol, yn canolbwyntio’n benodol ar staff yn darparu cymorth. 

Cawsant eu disgrifio fel rhai gofalgar iawn, oedd ag amser i bobl ac yn cefnogi 

gyda holl agweddau gofal personol ac anghenion cysylltiedig. Cafodd rheolwyr a 

staff swyddfa eu crybwyll hefyd o ran ei bod yn hawdd mynd atynt a’u bod yn 

datrys problemau wedi iddynt gyrraedd. Dywedodd pawb hefyd eu bod yn 

teimlo’n ddiogel yn yr adeiladau. 

 Codwyd rhai materion gan unigolion, ddim yn aml ond roeddent yn bwysig, gan 

gynnwys hyfforddiant a nodiadau atgoffa i staff yn ymwneud â materion fel cnocio 

ac aros wrth ddrysau, y defnydd o ffonau symudol a sut y mae eu hymagwedd 

tuag at denantiaid yn bwysig. Er enghraifft peidio â brysio, eu trin fel oedolion. 

Adborth gan ddarparwyr 

 Dinasyddion yn profi dirywiad cyflym neu ddigwyddiadau sy’n newid bywyd fel 

strôc ac yna colli galluedd meddyliol gydag arian. Yn aml nid oes unrhyw 

Atwrneiaeth Oes mewn grym. Fe allai fod o gymorth i hyrwyddo Atwrneiaeth Oes 

yn fwy ac fe allai hyn leihau rhestr aros dirprwyaeth y cyngor a’r llwyth gwaith.  

 Mae cludiant yn broblem fawr i bobl hŷn, yn enwedig y rhai hynny sy’n byw mewn 

ardaloedd gwledig a’r rhai sydd â symudedd cyfyngedig. Mae gwasanaethau bws 
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yn gyfyngedig iawn, yn arbennig mewn ardaloedd gwledig, ac yn aml nid yw 

cludiant cyhoeddus yn gwbl hygyrch neu’n gyfeillgar i ddefnyddwyr cadeiriau 

olwyn. Mae Deialu a Theithio yn rhagorol ond dim ond yng ngogledd y sir y mae’n 

weithredol ac nid yw’n rhad. Mae tacsis yn ddrud ac nid ydynt bob amser ar gael 

neu’n hygyrch. Roedd angen ffôn symudol i archebu lle ar y bws Fflecsi newydd - 

mae hyn nawr wedi ei ddiwygio. 

 Mae’r capasiti o ran y Gymraeg yn broblem. 

 Pwysau yn ymwneud â recriwtio a chadw gyda staff yn gadael y sector yn dilyn 

straen Covid a gallu’r sector i dalu cyflog cystadleuol (o’i gymharu â sectorau 

eraill fel manwerthu). Gofynion rheoliadol. Diffyg sgiliau yn ymwneud ag 

ysgrifennu cynigion a deall gofynion y broses dendr. 

Effaith y prosesau comisiynu ar y farchnad 
Mae gan bob cyngor systemau mewn grym i gefnogi a chydgysylltu gyda darparwyr, 

gan gynnwys cyfarfodydd rheolaidd a thrafodaethau gyda darparwyr a chefnogaeth 

gydag hyfforddiant ac adnoddau. Mae enghreifftiau yn cynnwys Rhaglen ‘Cynnydd i 

Ddarparwyr’ mewn Cartrefi Gofal yn Sir y Fflint sy’n adnodd hunan-asesu i reolwyr ei 

ddefnyddio gyda’u staff i wirio sut maent yn dod ymlaen o ran darparu cefnogaeth 

bersonol i bobl sy’n byw mewn cartrefi gofal.  

Byw â Chymorth 

Fe weithiodd comisiynwyr Gogledd Cymru o’r chwe chyngor lleol a’r bwrdd iechyd 

gyda’i gilydd i ddatblygu Fframwaith Byw â Chymorth a aeth yn fyw ar 1 Ebrill 2020. 

Mae nifer o ddarparwyr gwasanaeth eisoes wedi eu derbyn i’r cytundeb fframwaith 

yn dilyn y gwiriadau diwydrwydd dyladwy ac ansawdd gofynnol.  Mae hyn yn galluogi 

comisiynwyr i gomisiynu gwasanaethau gan fabwysiadu’r cytundeb fframwaith a all 

symleiddio prosesau tra’n parhau yn unol â’r ddeddfwriaeth berthnasol a Rheolau 

Gweithdrefn Gontractau yr awdurdod lleol. 

Mae gan Gyngor Sir Ddinbych 41 o gontractau byw â chymorth sydd i ddod i ben ar 

31 Mawrth 2023. Mae’r rhain wedi bod mewn grym ers sawl blwyddyn ac maent wedi 

eu hymestyn nifer o weithiau gyda bwriad i ail dendro. Mae trafodaethau ar y gweill 

ar hyn o bryd yn ymwneud â sut fyddai orau i ail dendro. Y pryder yw y gallai ail-

dendro gael effaith a fyddai’n dadsefydlogi’r farchnad leol gan ddwysáu problemau 

cyfredol o ran cadw staff a chreu risg fod darparwyr yn rhoi contractau cyfredol yn ôl 
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yn hytrach na chynnig am fwy. Mae trafodaethau ar y gweill ynglŷn â pha ddull i’w 

fabwysiadu. 

Y Gymraeg 
Mae tua 24% o staff gofal cymdeithasol yng Ngogledd Cymru yn gallu cyfathrebu yn 

effeithiol drwy gyfrwng y Gymraeg (Gofal Cymdeithasol Cymru, 2018b)  (Gofal 

Cymdeithasol Cymru, 2018). Ar draws Gogledd Cymru mae 20% o reolwyr cartrefi 

gofal cofrestredig yn siaradwyr Cymraeg rhugl ac mae’r ganran uchaf yng Ngwynedd 

lle mae 57% o siaradwyr Cymraeg rhugl. 

Nododd ymgysylltu yn Sir Ddinbych fod derbyn gwasanaethau yn y Gymraeg yn 

flaenoriaeth uchel yn ardal Dinbych ac nad oes digon o ofal yn cael ei ddarparu trwy 

gyfrwng y Gymraeg yn ne’r sir. Mae gan nifer o staff rai sgiliau o ran y Gymraeg ond 

mae yna ddiffyg hyder ac felly mae prosiect mewnol yn edrych ar ffyrdd o wella hyn. 

Nododd arolwg o gartref gofal Cysgod y Gaer yng Nghorwen ym Mawrth 2022 fod y 

gwasanaeth yn darparu ‘Cynnig Gweithredol’ o ran y Gymraeg a’i fod yn rhagweld, 

nodi ac yn bodloni anghenion y bobl leol sy’n defnyddio’r gwasanaeth neu a allai ei 

ddefnyddio o ran y Gymraeg a’u hanghenion diwylliannol . 

Gwerth cymdeithasol a gwasanaethau 
ataliol 
Mae’r cysyniad o werth cymdeithasol yn cynnwys y canlynol.  

 Y gwerth a brofir gan ddefnyddwyr y gwasanaeth, gan ddarparu ‘beth sy’n 

bwysig’ a chyd-gynhyrchu gwasanaethau gyda phobl sy’n eu defnyddio. 

 Y gwerth cymdeithasol, amgylcheddol neu economaidd ychwanegol y gall 

contract ei ddarparu sydd y tu hwnt i’r gofynion craidd. 

 Y ddyletswydd sydd gan gynghorau lleol i hyrwyddo gofal cymdeithasol a 

gwasanaethau ataliol a ddarperir gan fentrau cymdeithasol, mentrau 

cydweithredol, trefniadau cydweithredol, gwasanaethau a arweinir gan y 

defnyddiwr, a’r trydydd sector (Llywodraeth Cymru, 2014). 

 Mae Canolfan Cydweithredol Cymru (2021) wedi llunio canllawiau i godi 

ymwybyddiaeth o fodelau menter gymdeithasol a menter gydweithredol posibl yn 

y sector cartrefi gofal. 
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Rydym eisiau hyrwyddo ‘modelau cyflenwi gwerth cymdeithasol’ sy’n:  

 Cyflawni canlyniadau lles. 

 Gweithio yn gydgynhyrchiol - gan roi llais cryf a gwir reolaeth i ddefnyddwyr. 

 Bod â gogwydd ataliol a lleihau dibyniaeth. 

 Ymgorffori cydweithio, cydweithrediad a phartneriaeth. 

 Ychwanegu gwerth - cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol. 

Yn ogystal ag i hyrwyddo gweithgareddau sy’n cynnal neu’n cryfhau lles gofalwyr di-

dâl a chapasiti cymunedol tu hwnt i’r farchnad - heb hynny ni all y farchnad fod yn 

sefydlog.  

Mae pob sir yn cefnogi ystod o wasanaethau ataliol a all helpu pobl i aros yn eu 

cartrefi ac osgoi’r angen am ofal preswyl neu nyrsio. Mae hyn yn cynnwys prosiectau 

rhanbarthol a gaiff eu hariannu drwy’r Gronfa Gofal Integredig gan gynnwys 

prosiectau atal cwympiadau a gofal cam i fyny/cam i lawr. Mae ‘cam i fyny’ yn 

swyddogaeth gofal canolraddol i dderbyn cleifion o’r cartref/lleoliadau cymunedol i 

atal derbyniadau ysbyty acíwt diangen neu dderbyniadau cynamserol i ofal hirdymor. 

Mae ‘cam i lawr’ yn swyddogaeth gofal canolraddol i dderbyn cleifion o ofal acíwt ar 

gyfer adfer ac i gefnogi rhyddhau amserol o’r ysbyty. 

Mae prosiectau yn cynnwys asiantwyr cymunedol, llyw-wyr a phrosiectau 

presgripsiynu cymdeithasol sy’n cysylltu pobl gyda’r gefnogaeth a’r gweithgareddau 

sydd ar gael yn eu cymuned leol. Maent hefyd yn cynnwys gwasanaethau cyfeillio, 

eiriolaeth a seibiant.  

Mae’r prosiectau Gofal Micro ac Catalyddion Cymunedol yn darparu cefnogaeth i 

ficro ddarparwyr i fynd i mewn i’r marchnadoedd gofal. Caiff taliadau uniongyrchol eu 

defnyddio i helpu pobl i gael mynediad i ofal personol a byw mor annibynnol â 

phosibl. 

Mae yna ragor o wybodaeth am y gwasanaethau ataliol sydd ar gael yng Ngogledd 

Cymru yn yr Asesiad o Anghenion y Boblogaeth.  

Y Gweithlu 
Mae’r tabl isod yn dangos nifer y rheolwyr cartrefi gofal oedolion cofrestredig oedd 

yng Ngogledd Cymru ar 1 Ebrill 2020. Mae dadansoddiad o’r data yn dangos: 
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 Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf fe adawodd 46 o reolwyr y gofrestr ac fe 

ymunodd 31, trosiant o 14%.  

 Mae’r gymhareb merched i ddynion yn 6:1 ac mae 230 dros 51 oed.  

 Mae gan tua thraean o reolwyr cofrestredig ychydig o sgiliau o ran y Gymraeg 

ac mae 20% yn rhugl.  

Tabl 6: Nifer y rheolwyr cartrefi gofal 

oedolion cofrestredig, 31 Mawrth 2020 

Cyngor lleol  Rheolwyr cartrefi 

gofal 

Ynys Môn 30 

Gwynedd 61 

Conwy 67 

Sir Ddinbych 66 

Sir y Fflint 39 

Wrecsam 47 

Gogledd 

Cymru 

 

310 

Ffynhonnell: Gofal Cymdeithasol Cymru,  

rheolwyr cartrefi gofal oedolion cofrestredig 

Nododd arolwg rhanbarthol a luniwyd ar gyfer Adroddiad Sefydlogrwydd y Farchnad 

fod 1 o bob 5 swydd gweithiwr gofal yn wag ar draws y rhanbarth, gan gynnwys 

swyddi uwch weithwyr gofal a gweithwyr gofal. 

Ers cyflwyno Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 mae 

yna rai pryderon fod gan fwy o gartrefi yn cynnig gofal preswyl a gofal preswyl iechyd 

meddwl pobl hŷn (HaSM) i’ll dau heb o reidrwydd ddarparu cyfleusterau ar wahân ar 

gyfer preswylwyr gwahanol ac o bosibl heb fod â setiau sgiliau a threfniadau mewn 

grym. 

Mae yna gynnydd mewn anghenion hyfforddi o ganlyniad i’r diffyg hyfforddiant oedd 

ar gael ac yn cael ei gynnig yn ystod y pandemig, sy’n cynnwys hyfforddiant 

sylfaenol fel hyfforddiant sefydlu a chodi a symud yn gorfforol. 

Mae yna rai pryderon y gallai staff fod wedi symud oddi wrth yr ethos ailalluogi o 

ganlyniad i bwysau yn ystod y pandemig. Er enghraifft, unigolion wedi eu datgyflyru 
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o ganlyniad i ddiffyg gweithgarwch a staff ddim yn hyrwyddo ffurfiau syml o 

annibyniaeth, fel mynd i’r toiled heb gymorth.   

Dywed awdurdodau lleol ei bod yn dod yn fwy anodd recriwtio rheolwyr cartrefi gofal. 

Hwyrach y bydd gan ddulliau eraill megis ‘Tyfu Eich Hun’ y potensial i greu’r amodau 

ar gyfer datblygu gweithlu cynaliadwy. 
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4. Gwasanaethau gofal cartref 

Trosolwg o’r boblogaeth 
Amcangyfrifir y bydd y nifer o bobl 65 oed a hŷn sy’n cael anawsterau gyda 

gweithgareddau byw o ddydd i ddydd yn cynyddu 25% erbyn 2040. 

Bydd mwy o bobl 65 oed a hŷn yn byw ar eu pen eu hunain 

Gall cyfansoddiad aelwydydd effeithio hefyd ar y galw am wasanaethau i gefnogi 

annibyniaeth.  Mae data o Gyfrifiad 2011 yn dangos bod 44,000 o bobl 65 oed a hŷn 

yn byw ar eu pen eu hunain, sy’n 59% o’r holl aelwydydd 65 oed a hŷn.  Canfu 

ymchwil gan Gyngor Gwynedd bod perthynas gref rhwng y nifer o bobl 65 oed a hŷn 

sy’n byw ar eu pen eu hunain a nifer y cleientiaid sy’n derbyn pecyn gofal cartref 

mewn ardal (Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol, 2022). 

Ar ben hynny, mae gan tua 28% o bobl yng Nghymru incwm mor isel fel nad ydynt 

yn cyfrannu at gost eu gofal cartref (AGGCC, 2016). Rhagwelir bod gan 30% o bobl 

ddigon o gyfalaf i ariannu eu gofal eu hunain, yn eu cartrefi ac mewn cartrefi gofal 

(AGGCC, 2016) 

Tabl 7: Nifer y bobl 65 a hŷn y rhagwelir eu bod yn cael anhawster gyda 
gweithgareddau byw o ddydd i ddydd 

Cyngor lleol nifer 

2020  

canran 

2020 

nifer 

2040 

canran 

2040 

Newid 

yn y 

nifer 

Newid 

yn y 

ganran 

Ynys Môn 5,100  27% 6,550  29%   1,500  23% 

Gwynedd 8,000  28% 10,050  29%   2,050  20% 

Conwy 9,450  29% 13,050  30%   3,600  27% 

Sir Ddinbych 6,450  27% 8,800  29%   2,400  27% 

Sir y Fflint 9,150  27% 12,350  29%   3,250  26% 

Wrecsam 7,550  27% 10,000  29%   2,450  24% 

Gogledd Cymru 45,700  28%  60,900  29%  15,150  25% 

Cymru 185,300  28% 248,900  29%  63,600  26% 

Mae’r niferoedd wedi’u talgrynnu felly mae’n bosibl na fyddant yn cyfansymio 
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Ffynhonnell: Daffodil, Amcangyfrifon canol blwyddyn o’r boblogaeth, y Swyddfa 
Ystadegau Gwladol a rhagolygon y boblogaeth yn seiliedig ar 2018, Llywodraeth 
Cymru 

Digonolrwydd y farchnad 

Trosolwg o’r farchnad 

Mae nifer yr oriau cyfartalog o ofal cartref fesul wythnos a gomisiynir gan bob 

awdurdod lleol a’r bwrdd iechyd wedi’u crynhoi yn y tabl isod. 

Tabl 8:  Oriau gofal cartref cyfartalog a gomisiynir gan yr awdurdod lleol/bwrdd 
iechyd fesul wythnos 

Sir  Person 
hŷn 

Anabledd 
dysgu 

Iechyd 
meddwl 

person hŷn 

Anabledd 
corfforol 

Cyfanswm 

Ynys Môn 3644 390  582 3,643 

Gwynedd     11,144 

Conwy 8024 5523 382  13930 

Sir Ddinbych - - - - 5150 

Sir y Fflint (a, b) 6,047 913 22 1,160 8,142 

Wrecsam 559 638 1196 955 8388 

Gogledd Cymru     44558 

Ffynhonnell: Data a gasglwyd gan awdurdodau lleol 
(a) Cymorth lle bo’r angen (nid mewn llety tai â chymorth) 
(b) Iechyd meddwl person hŷn – sector annibynnol, ond darperir y mwyafrif o’r 
cymorth gan dîm iechyd meddwl mewnol) 
(c) Learning disability floating support (not in supported living accommodation) 
(d) Older person mental health - independent sector, but majority of support provided 
by in house mental health team 
 
 
Yn nhermau cydbwysedd y farchnad, ar gyfartaledd mae mwy na 70% o’r farchnad 

gofal cartref yng Nghymru yn cynnwys darparwyr y sector annibynnol gyda’r gweddill 

yn gymysgedd o ddarparwyr Awdurdod Lleol a’r Trydydd Sector.  Fodd bynnag, mae 

hyn yn amrywio yn ôl awdurdodau lleol.  Er enghraifft, mae gan Wynedd 44% o ofal 

cartref sy’n cael ei ddarparu’n fewnol ar hyn o bryd a 56% drwy’r sector annibynnol, 

ond yn Sir y Fflint mae’r awdurdod lleol yn darparu tua 10% o’r ddarpariaeth gofal 

cartref ar hyn o bryd. 
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Tabl 9: Canran amcangyfrifedig y farchnad o’r sector  
gofal cartref yn ôl math 

Sir Mewnol Sector  

annibynnol 

Ynys Môn (a) 18.5 81.5 

Gwynedd 44 56.0 

Conwy 9.7 90.3 

Sir Ddinbych 10 90.0 

Sir y Fflint 10.5 89.5 

Wrecsam 3 97 

Ffynhonnell: Data a gasglwyd gan awdurdodau lleol  
(a) Dylai fod yn ddarparwr mewnol/allanol (sector  
annibynnol a thrydydd sector) wedi’i rannu’n 30/70% 

 
Tabl 10: Nifer y darparwyr sy'n gweithio ym mhob ardal 
 awdurdod lleol 

Sir  Nifer y darparwyr 
Ynys Môn 1 

Gwynedd 1 

Conwy 3 

Sir Ddinbych 6 

Sir y Fflint 6 

Wrecsam 4 

Rhanbarthol (a) 52 

Ffynhonnell: Rhwydwaith Gofal Cartref Gogledd Cymru 
(a) Mae’r darparwyr a nodwyd ar gyfer pob sir yn ddarparwyr sydd ond yn darparu 
gwasanaethau yn y sir honno.  Darparwyr rhanbarthol yw’r rhai sy’n gweithio mewn 
mwy nac un sir yng Ngogledd Cymru. 
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Tabl 11: Cyfradd gyfartalog fesul awr gofal cartref yn ôl grŵp poblogaeth (£) 

Sir  Person 

hŷn 

Anabledd 

dysgu 

Iechyd 

meddwl pobl 

hŷn  

Anabledd 

corfforol 

Ynys Môn 17.83 16.04 17.83 17.83 

Gwynedd 19.13 19.13 19.13 19.13 

Conwy (a) 20.60 20.60 20.60 20.60 

Sir Ddinbych (a) 19.53 19.53 19.53 19.53 

Sir y Fflint (b, c) 18.67 16.84 - 18.67 

Wrecsam 20.33 16.90 20.58 20.28 

Ffynhonnell: data a gasglwyd gan awdurdodau lleol 
(a) Y gyfradd gyfartalog ar draws pob grŵp o’r boblogaeth 
(b) Byw â chymorth 
(c) Mae’r mwyafrif o ofal iechyd meddwl pobl hŷn yn cael ei gefnogi’n fewnol, ni 
ddarparwyd cyfartaledd. 

 

Trosolwg o’r farchnad ranbarthol 

Mae gofal cartref yn farchnad flaenoriaeth a nodwyd gan gomisiynwyr, ac nid 

yw darparwyr presennol y sector preifat yn gallu cyflawni’r galw am swm sylweddol o 

amser yn awr.  O ganlyniad i hyn, mae twf a datblygiad gwasanaethau, gan gynnwys 

gofal cartref cyffredinol (sy’n cynnwys gofal cartref, ail-alluogi, byw yn y gymuned ac 

adferiad) wedi’u nodi fel cyfleoedd ar gyfer y dyfodol. 

Trosolwg o’r farchnad ar Ynys Môn 

Ar Ynys Môn, mae’r galw yn uwch na’r cyflenwad ar hyn o bryd (Mawrth 2022) 

oherwydd prinder staff yn y darparwyr gofal cartref. 

Trosolwg o’r farchnad yng Ngwynedd 

Yng Ngwynedd, ni fu digon o ofal cartref i gyflawni’r angen ar draws Gwynedd, yn 

arbennig yn ardal Eifionydd a Phwllheli ar hyn o bryd. 

Yng Ngwynedd, mae diffyg argaeledd gofal cartref ar hyn o bryd, ac mae natur y 

trefniadau presennol yn golygu y gall darparwyr wrthod rhoi gofal, neu ddychwelyd 

Tudalen 205



 

56 
 

pecynnau.  Gall argyfyngau mynych ddigwydd, lle mae darparwyr yn adrodd nad 

ydynt yn gallu darparu gofal mwyach o ganlyniad i broblemau staffio. 

Ar hyn o bryd, nid oes llawer o ddewis i bobl yn y maes.  Mae sicrhau unrhyw ofal yn 

her, heb sôn am gael dewis.  Gall pobl ddewis derbyn Taliadau Uniongyrchol i drefnu 

eu gofal eu hunain, ond nid yw’n hawdd dod o hyd i bobl sy’n gallu cynnig gofal.  

Mae prosiect gyda ‘Catalyddion Cymunedol’ wedi dechrau, i annog pobl i sefydlu 

cwmni bychan i ddarparu gofal, gyda’r gobaith y bydd hyn yn gwella’r sefyllfa. 

Trosolwg o’r farchnad yng Nghonwy 

Mae nifer y bobl sy’n derbyn pecynnau gofal cartref yng Nghonwy wedi lleihau yn 

ystod y pedair blynedd ddiwethaf, fel y dangosir yn y tabl isod. 

Bu rhai rhesymau sylfaenol am hyn, effaith COVID a gweithwyr gofal yn gadael y 

sector ac nid yw’r sector yn gallu recriwtio staff newydd. 

Fel y gellir gweld, yn ystod y 12 mis diwethaf, mae’r nifer o ddinasyddion sy’n derbyn 

gofal cartref wedi lleihau’n ddramatig ac mae tystiolaeth gan ddarparwyr yn dangos 

mai diffyg gofal cartref sy’n gyfrifol am hyn.  Yn y cyfnod o fis Mai i fis Tachwedd 

2021 mae tua 950 awr o becynnau gofal cartref wedi’u dychwelyd am na allai 

asiantaethau’r sector preifat gyflawni’r galw. 

Tabl 12: Nifer y bobl sy’n derbyn pecynnau gofal cartref yng Nghonwy 

Blwyddyn Cyfanswm 

y cleientiaid 

2017/18 898 

2018/19 818 

2019/20 799 

2021/22 717 

Ffynhonnell: Data a gasglwyd gan yr awdurdod lleol 
 

O’r wythnos hon, 2 Ebrill 2022, mae 698 o becynnau yn cael eu darparu i bobl hŷn ar 

draws Conwy. 
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Mae’r tabl isod yn dangos cyfanswm nifer y pecynnau ac oriau sy’n cael eu cyflawni, 

wythnos 2 Ebrill 2022.  Dangosir yr ardaloedd yn y tabl hwn fel ardaloedd y Tîm 

Adnoddau Cymunedol (TAC). 

Tabl 13: Cyfanswm nifer y pecynnau a’r oriau gofal cartref sy’n cael eu darparu yng 
Nghonwy (Ebrill 2022) 

Ardal TAC Pecynnau  Oriau Oriau 

cyfartalog 

fesul pecyn 

Abergele 146 1,709 11.7 

Colwyn 206 2,251 10.9 

Llandudno 172 2,217 12.9 

Arfordirol 91 1,166 9.0 

Gwledig 83 747 9.0 

Cyfanswm 698 8,091 11.6 

Mae’r niferoedd wedi’u talgrynnu felly mae’n bosibl na fyddant yn cyfansymio 
Ffynhonnell: Data a gasglwyd gan yr awdurdod lleol 
 

Gellir gweld mai’r ardal TAC Colwyn sydd â’r nifer fwyaf o becynnau a’r ardal Wledig 

sydd â’r nifer leiaf.  Mae’n ddiddorol gweld hefyd nad ardaloedd Llandudno ac 

Arfordirol sydd â’r nifer fwyaf ond bod yr oriau cyfartalog fesul pecyn uwch nac mewn 

unrhyw ardal arall, mae’n debyg mai oedran cyfartalog y boblogaeth yn yr ardaloedd 

hyn sy’n gyfrifol am hyn a’r ffaith bod angen pecynnau cymorth mwy dwys arnynt. 

Trosolwg o’r farchnad yn Sir Ddinbych 

Roedd 585 o bobl yn derbyn gofal cartref yn Sir Ddinbych yn ystod 2020-21.  Mae’r 

nifer hwn wedi cynyddu yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. 
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Tabl 14:  Demograffeg y bobl sy’n cael mynediad at ofal cartref yn Sir Ddinbych 

Grŵp oedran Canran y 

Ddarpariaeth 

18-24 1% 

25-64 19% 

65-74 11% 

75-84 24% 

85+ 45% 

Ffynhonnell: Data a gasglwyd gan yr awdurdod lleol 
 

Nid oes gan Sir Ddinbych ddigon o ddarparwyr i roi dewis gwirioneddol i bobl neu i 

roi elfen o gystadleuaeth yn y farchnad.  Nid yw comisiynwyr wedi llwyddo i 

gyflawni’r galw ac nid ydynt wedi gallu darparu gofal cartref ar gyfer pob cais.  Er 

enghraifft, ar ddiwedd Mawrth 2022 roedd 116 o bobl yn aros am becynnau gofal 

cartref, yr oedd 26 ohonynt yn derbyn cymorth dros dro.  Swyddogaeth y Tîm 

Cymorth Dros Dro yw darparu gofal cartref a chymorth am gyfnod byr o amser tra 

bydd y pecynnau gofal yn cael eu sicrhau drwy’r sector darparwyr.  Mae heriau 

penodol yn bodoli yn ne’r sir oherwydd nifer fach iawn o ddarpariaeth annibynnol 

sydd ar gael.  Dim ond yn y de y mae ein tîm mewnol yn gweithio ac mae eu 

hymyrraeth yn aml yn datblygu i fod yn hirdymor oherwydd diffyg darpariaeth amgen.  

Ar ben hynny, mae’r timau ail-alluogi, yn y gogledd a’r de, yn canfod eu bod yn 

derbyn pecynnau gofal brys yn rheolaidd ac mae hyn yn ei dro yn cael effaith ar ein 

gallu i gynnig gwasanaethau ail-alluogi. 

Mae’r ystod o anghenion gofal yn eang ac mae’n cynnwys: 

 bregusrwydd o ganlyniad i gyflyrau sy’n gysylltiedig ag oedran 

 anableddau corfforol 

 anableddau dysgu, gan gynnwys anhwylderau’r sbectrwm awtistiaeth 

 namau synhwyraidd 

 salwch cronig 

 cyflyrau iechyd hirdymor 

 dementia  

 iechyd meddwl, gan gynnwys iselder, gorbryder 

 camddefnyddio sylweddau 
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 gofal lliniarol 

Rydym yn gweithio gyda’r Catalyddion Cymunedol i sicrhau bod trigolion Sir 

Ddinbych yn gallu cael mynediad at y math o ofal a chymorth sy’n eu gweddu orau.  

Yn ychwanegol, ma Catalyddion Cymunedol yn cefnogi dinasyddion sy’n dymuno 

derbyn cymorth i’w dderbyn mewn ffordd sy’n cyd-fynd â’u ffordd o fyw hwy. 

Catalyddion Cymunedol 

Mae Catalyddion Cymunedol yn fenter gymdeithasol sy’n gweithio ar hyd a lled y DU 

i geisio gwneud yn siŵr bod pobl sydd angen gofal a chymorth i fyw eu bywydau yn 

gallu cael y cymorth hwnnw mewn ffyrdd, ar adegau ac mewn lleoedd sy’n addas iddyn 

nhw, gyda dewis gwirioneddol o opsiynau lleol deniadol.  Maent yn helpu pobl ar draws 

y DU i ddefnyddio eu hegni a’u talentau i sefydlu ‘micro-fentrau cymunedol’.  Mae 

micro-fentrau cymunedol yn fusnesau neu’n fentrau bach iawn neu’n grwpiau sy’n 

gallu cynnig cymorth gyda gofal neu iechyd neu lesiant pobl leol yn eu hardal. 

Mae gan Gatalyddion Cymunedol lawer o brofiad ac arbenigedd a gallant gynnig 

cyngor ac arweiniad arbenigol i bobl sy’n dymuno dechrau menter gofal newydd, er 

mwyn iddynt allu gwneud hyn yn ddiogel a llwyddiannus. 

Yn Sir Ddinbych, mae Catalyddion Cymunedol wedi’u comisiynu gan y Cyngor i 

ddefnyddio ei arbenigedd i helpu i fynd i’r afael â heriau gofal cymdeithasol. 

Symud gydag Urddas / Gofal Addas 

Ers blynyddoedd lawer, mae wedi bod yn arfer sefydledig ar draws iechyd a gofal 

cymdeithasol ar gyfer pobl sydd angen cael eu codi, neu ofalu amdanynt yn y gwely, 

i gael pecyn gofal gyda dau o bobl er mwyn cynorthwyo a chyflawni’r gofal. 

Nid yw’n hysbys lle neu sut y sefydlodd yr arfer hwn, ond gydag arloesedd offer 

symud a thrin a symud i ddull gofalu a chefnogi sy’n canolbwyntio mwy ar yr 

unigolyn, mae’r gofyniad hwn yn cael ei gwestiynu a’i herio’n gynyddol. 

Amcangyfrifir y gallai o leiaf 37% o ddinasyddion Sir Ddinbych dderbyn cymorth gan 

un gofalwr (yn hytrach na dau) gyda’r manteision ychwanegol o gynnal urddas a 

chyfforddusrwydd gyda’r hyblygrwydd uwch sy’n gysylltiedig â darparu dim ond un 

gofalwr.  Mae offer symud a chodi mwy arbenigol yn cael eu cynllunio a’u 

gweithgynhyrchu er mwyn hwyluso gofal gan un person sy’n galluogi i anghenion 

gofal ein Dinasyddion gael eu cyflawni gyda’r lefel isaf o gymorth ac ymyrraeth. 
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Mae Sir Ddinbych wedi bod yn hyrwyddo’r ffordd hon o weithio ar draws gofal Iechyd 

a Chymdeithasol a hyfforddi staff er mwyn iddynt fod yn fwy cyfarwydd ag offer 

arbenigol symud a chodi a’u bod felly’n teimlo’n fwy hyderus i gefnogi ein 

Dinasyddion i gael eu hanghenion gofal wedi’u cyflawni gyda’r lefel isaf o ymyrraeth. 

Mae’r prosiect Symud gydag Urddas yn ymgorffori hyrwyddo annibyniaeth a 

thechnegau codi a symud priodol ar gyfer darparu gofal.  Gan ddefnyddio 

caredigrwydd a dull ysgafn a thosturiol mae’n cynnwys edrych ar y nifer o ofalwyr 

sydd eu hangen i roi sylw i anghenion person, wrth gael eu codi, eu trosglwyddo neu 

eu symud gan ddefnyddio technegau ac eitemau o offer penodol. 

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf cynhaliwyd 5 sesiwn gyda Therapyddion 

Galwedigaethol i ddiweddaru sgiliau defnyddio systemau rheoli gwelyau.  O 

ganlyniad, mae’r system rheoli gwelyau Nordig yn stoc graidd erbyn hyn a gellir eu 

harchebu’n uniongyrchol gan ein Gwasanaeth Offer Cymunedol sydd wedi golygu 

llai o oedi rhwng yr asesiad cychwynnol a darparu gwelyau i ddinasyddion. 

Cynhaliwyd sesiynau hyfforddiant ffurfiol gyda 22 aelod o staff gofal o’n tîm mewnol 

Annibyniaeth yn y Cartref.  Yn dilyn ymlaen o’r hyfforddiant, mae’r tîm yn gweithio i 

sicrhau yn awr bod pecynnau gofal ar gyfer y rhai sy’n cael eu rhyddhau o’r ysbyty 

yn cael eu hystyried o fewn ethos Symud gydag Urddas cyn trosglwyddo gofal i 

ddarparwyr gofal cartref allanol. 

Cyflwynwyd prosiect peilot gydag un asiantaeth Gofal Cartref, lle bydd y Rheolwr a’r 

hyfforddwr Symud a Chodi yn derbyn sesiwn hyfforddiant ymwybyddiaeth i drafod 

ethos Symud gydag Urddas, y maent yn ei gyflwyno yn awr gyda’u tîm gofal.  Y nod 

yw, ar ôl cwblhau’r hyfforddiant, y gwneir gwaith i adolygu’r pecynnau gofal gan ddau 

berson. 

Cwblhaodd arweinydd ein prosiect Symud gydag Urddas sesiwn hyfforddiant gyda 

hyfforddwyr Symud a Chodi bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBP) i 

drafod gofal gan un person. 

Mae Tîm Ar Ffiniau Gofal newydd y Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion yn cyd-

fynd â’n gweledigaeth strategol ar gyfer dull mwy modern ac effeithiol o ddarparu 

cymorth gofal cymdeithasol sy’n atgyfnerthu gwytnwch unigol a chymunedol.  Mae’r 

tîm Ar Ffiniau Gofal yn unigryw yn y ffaith ei fod yn seiliedig yn y Gwasanaethau Gofal 

Cymdeithasol i Oedolion ac mae’n recriwtio, yn hyfforddi ac yn adleoli Gwirfoddolwyr.  
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Mae’r Rheolwr yn Weithiwr Cymdeithasol cymwys ac yn fentor sy’n canolbwyntio ar 

Ganlyniadau.  Mae dau Gydgysylltydd Ar Ffiniau Gofal yn cynorthwyo’r Rheolwr i 

gyflawni’r prosiect. 

Mae’r Tîm wedi dangos sut y gall y prosiect gael effaith gadarnhaol ar lwybrau gofal 

cynlluniedig, yn cefnogi dinasyddion sy’n cael eu rhyddhau o’r ysbyty, gweithio’n 

agos gyda’n Timau Adnoddau Cymunedol i gyflawni dull gweithredu ‘tîm o amgylch 

yr unigolyn’, lleihau’r galw am ofal cynlluniedig traddodiadol.  Er enghraifft; mae 

gennym wirfoddolwyr sy’n darparu gofal seibiant i ofalwyr, ac rydym yn paru’r ‘rhai 

sy’n derbyn gofal a gwirfoddolwyr’ yn ofalus a bwriadol, ac mae hyn wedi creu 

profiad ystyrlon a phleserus i’r gofalwr a’r sawl sy’n derbyn y gofal.  Mae gennym 

enghreifftiau pan fydd dinasyddion wedi parhau ‘ar ffiniau’ gofal cynlluniedig a gofal 

heb ei gynllunio, er enghraifft Gwasanaethau Iechyd Meddwl, lleoliadau Gofal Cartref 

a gofal cartref traddodiadol, gan alluogi dinasyddion i aros yn y gymuned. 

Trosolwg o’r farchnad yn Sir y Fflint 

O ran demograffeg y bobl sy’n cael mynediad at ofal cartref yn Sir y Fflint, y grwp 

mwyaf yw pobl 85 oed a hŷn, gweler y tabl isod. 

Tabl 15:  Demograffeg pobl sy’n cael mynediad at ofal cartref yn Sir y Fflint 

Grŵp 

oedran 

Canran y 

ddarpariaeth 

18 i 24 1% 

25 i 64 17% 

65 i 74 12% 

75 i 84 27% 

85 a hŷn 43% 

Ffynhonnell: Data a gasglwyd gan yr awdurdod lleol 
 

O’r rhai o dan 65 oed, mae cyfran debyg o bobl yn derbyn cymorth ar gyfer anabledd 

dysgu â’r gyfran â nam corfforol neu synhwyraidd. 

Fel y nodwyd yn flaenorol, bydd y newidiadau i’r boblogaeth yn ystod y pum mlynedd 

nesaf yn cael effaith ar ddigonolrwydd y ddarpariaeth.  Gallai’r cynnydd hwn yn y 

nifer o bobl sy’n byw yn y gymuned sydd â dementia ac anghenion cymhleth 

gynyddu’r galw am wasanaethau gofal cartref, yn arbennig ‘pecynnau gofal staffio 
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dwbl’.  Mae hyn yn rhywbeth y mae angen i’r awdurdod ei ystyried er mwyn parhau i 

gefnogi unigolion i fyw yn eu cartrefi am gyfnod hwy. 

Mae Gwasanaeth Cymorth Cymunedol Mewnol Sir y Fflint yn darparu gofal a 

chymorth i oedolion ag angen wedi’i asesu yn eu cartrefi eu hunain.  Mae’r 

gwasanaeth wedi’i rannu’n dair ardal ddaearyddol ac mae’r gwasanaeth yn cael ei 

ddarparu drwy dîm o staff gofal sy’n gweithio ar draws Sir y Fflint.  Mae’r tair ardal 

hyn yn atgynhyrchu’r gwaith cymdeithasol a’r timau iechyd yn lleol ac mae hyn yn 

cynorthwyo gyda pharhad gofal a datblygu perthnasoedd gwaith ar draws gwahanol 

broffesiynau.  Y tair ardal yw: 

 Ardal y Gogledd-ddwyrain – ardal Glannau Dyfrdwy 

 Ardal y De – ardaloedd Yr Wyddgrug / Bwcle 

 Ardal y Gogledd-orllewin – ardaloedd Treffynnon / Y Fflint 

 

Mae ethos y Gwasanaeth Cymorth Cymunedol yn un o ail-alluogi a chefnogi pobl yn 

unol â Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.  Mae’r 

Gwasanaeth Cymorth Cymunedol yn darparu gwasanaethau i bobl 18 oed a hŷn yr 

aseswyd bod ganddynt angen gofal cymdeithasol ac sy’n byw yn Sir y Fflint.  Mae’r 

Gwasanaeth Cymorth Cymunedol yn darparu cymorth ar gyfer ystod o anghenion 

iechyd a gofal, gan gynnwys: 

Mae’r ystod o anghenion gofal yn eang ac mae’n cynnwys: 

 bregusrwydd o ganlyniad i gyflyrau sy’n gysylltiedig ag oedran 

 anableddau corfforol 

 anableddau dysgu, gan gynnwys anhwylderau’r sbectrwm awtistiaeth 

 namau synhwyraidd 

 salwch cronig 

 cyflyrau iechyd hirdymor 

 dementia  

 iechyd meddwl, gan gynnwys iselder, gorbryder 

 camddefnyddio sylweddau 

 gofal lliniarol 
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Mae’r Gwasanaeth Cymorth Cymunedol yn cefnogi pobl drwy dri model/dull 

gweithredu gofal a chymorth gwahanol, sy’n amrywio yn ôl yr unigolyn a beth sy’n 

bwysig iddynt hwy. 

Ail-alluogi – cynlluniwyd hyn i gynorthwyo pobl i adennill, gwella a chynnal eu 

sgiliau byw o ddydd i ddydd a sicrhau’r lefel uchaf o annibyniaeth wrth iddynt barhau 

i fyw yn eu cartrefi eu hunain.  Gwasanaeth tymor byr yw hwn y gellir ei ddarparu am 

hyd at chwe wythnos.  Mae gan y gwasanaeth gysylltiadau agos gyda thimau 

rhyddhau cleifion o’r ysbyty ac mae ganddo rôl bwysig yn ceisio lleihau derbyniadau 

ac ail-dderbyniadau mewn ysbytai ac mae’n gweithio’n agos gyda gweithwyr 

proffesiynol amrywiol, gan gynnwys Therapyddion Galwedigaethol, Gweithwyr 

Cymdeithasol, Ffisiotherapyddion a Nyrsys Ardal.  Mae gan y gwasanaeth rôl bwysig 

hefyd yn gweithio gyda phobl i gyflawni eu nodau personol eu hunain a helpu i 

ymgartrefu’n ôl i’w hamgylchedd eu hunain yn eu cartref ac yn y gymuned leol.  Y 

nod yw cynorthwyo pobl i sicrhau’r lefel uchaf o annibyniaeth cyn gynted â phosibl a 

sicrhau, os bydd angen gofal a chymorth parhaus ar bobl, bod hyn ar y lefel briodol. 

Byw’n Dda – mae hyn yn darparu gofal a chymorth hyblyg i bobl sy’n byw gyda 

dementia.  Cynlluniwyd y gwasanaeth i alluogi pobl i fyw’n annibynnol a cheisia 

gynorthwyo pobl i barhau i fod yn egnïol yn eu cartref ac yn eu cymunedau cyhyd ag 

y bo’n bosibl.  Mae’r gofal a’r cymorth wedi’i deilwra o amgylch yr unigolyn.  Mae 

gofal, cymorth a gweithgareddau yn cael eu datblygu dros amser wrth i’r staff feithrin 

perthynas gyda’r person a’u bod yn deall beth sydd ei angen arnynt.  Mae’r dull hwn 

yn cyflawni canlyniadau cadarnhaol ac mae’n cyfrannu i sicrhau bod pobl sy’n byw 

gyda dementia yn llwyddo i gynnal eu hannibyniaeth cyhyd ag y bo’n bosibl. 

Mae pobl ag anghenion gofal cymhleth hirdymor yn derbyn cymorth i barhau i 

fyw’n annibynnol yn eu cartrefi eu hunain.  Mae hyn yn cynnwys cymorth byw 

dyddiol, helpu i gyflawni nodau a nodwyd, cefnogaeth gyda meddyginiaeth yn 

ogystal â gofal diwedd bywyd / gofal lliniarol yn ôl yr angen.  Wrth gefnogi pobl ag 

anghenion cymhleth, mae’r gwasanaeth yn cynnig sefydlogrwydd a sicrwydd, a gall 

hynny helpu pobl i oresgyn argyfwng yn ôl yr angen. 

Yn ogystal â darpariaeth gofal mewnol yr Awdurdod Lleol ei hun, mae’r Comisiynwyr 

yn Sir y Fflint yn defnyddio 28 o ddarparwyr yn weithredol o Fframwaith Gofal Cartref 

Gogledd Cymru.  Mae yna nifer fach sy’n cyflawni gwasanaeth byw â chymorth 

hefyd yn benodol o dan fframwaith amgen. 
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Mae gwasanaethau’r sector annibynnol a gwasanaethau’r Awdurdod Lleol yn 

cyflawni tua 7500 awr o ofal cartref yr wythnos ar hyn o bryd.  Mae darpariaeth 

fewnol Cyngor Sir y Fflint yn cyflawni tua 12% o’r farchnad hon, ond mae’n anelu at 

gynyddu’r gwasanaethau a gyflawnir yn yr ardal hon i gynorthwyo mwy o bobl i fyw 

adref, yn unol â Chynllun y Cyngor.  Nid yw’r ffigurau hyn yn cynnwys darparu Gofal 

Ychwanegol, lle mae’r Awdurdod Lleol yn cyflawni tua 370 awr o ofal yr wythnos. 

Trosolwg o’r farchnad yn Wrecsam 

Mae gan Wrecsam boblogaeth o ychydig dros 135,000 yn ôl cyfrifiad 2017. Mae 

mwy na 45% (58,359) o’r boblogaeth honno dros 45 oed. Mae 23% pellach (31,700) 

o’r boblogaeth yn 60 oed a hŷn. Mae 19,000 (14%) mewn iechyd gweddol, ac mae 

6,500 (5%) mewn iechyd gwael a 1,800 (1%) mewn iechyd gwael iawn. Darperir y 

ddarpariaeth gofal cartref yn Wrecsam drwy fodel ardal leol. 

O’r rhain, mae yna nifer sy’n darparu gwasanaethau gofal i’r rhai mewn angen ac 

sy’n gwneud hynny’n ddi-dâl.  Dadansoddir y rhain fel a ganlyn: mae 8,900 yn 

darparu 1 i 19 awr o ofal di-dâl yr wythnos; mae 2,200 yn darparu 20 i 49 awr o ofal 

di-dâl yr wythnos ac mae 4,000 yn darparu 50 awr neu fwy o ofal di-dâl yr wythnos.  

Mae’n debygol, dros gyfnod o bum mlynedd, y bydd angen i bob un o’r bobl hyn gael 

mynediad at wasanaethau ar ryw lefel. 

Sefydlogrwydd y farchnad 

Heriau rhanbarthol 
Mae bwlch yn bodoli yn y gwasanaethau o ran ymweliadau byr i’r cartref i ddarparu 

cymorth gyda meddyginiaeth.  Nid yw’r gwasanaethau iechyd na gwasanaethau 

cymdeithasol yn darparu ymweliadau ar gyfer meddyginiaeth yn unig, ond mae 

angen y gofal hollbwysig hwn ar bobl hŷn â phroblemau gyda’u cof (Bwrdd 

Partneriaeth Rhanbarthol, 2022).  

Mae’r sefyllfa economaidd bresennol, gyda’r cynnydd mewn chwyddiant a’r costau 

tanwydd uwch, a chost ehangach pwysau byw ar ddechrau 2022 yn creu 

ansefydlogrwydd i ddarparwyr gofal cartref a’u staff, er enghraifft mewn tlodi gwaith. 

Gallai gostyngiad mewn cyllidebau gyflwyno heriau pellach o ran lefel y 

gwasanaethau y gellir eu comisiynu a'u darparu. Ar draws Gogledd Cymru, mae 
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darparwyr wedi gwerthfawrogi’r cyllid cymorth a dderbyniwyd ar hyd y pandemig 

Covid-19.  Er enghraifft, £1 filiwn ar gyfer gofal cartref sydd wedi darparu 

sefydlogrwydd yn ystod y pandemig.  Mae pryder ynglŷn ag effaith diwedd y 

flwyddyn ariannol. 

Sefydlogrwydd y farchnad ar Ynys Môn 

Yn dilyn y pandemig, mae recriwtio a chadw staff yn parhau i fod yn broblem, gyda 

chyfradd trosiant y staff yn y Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cynyddu yn 2021/22. 

Mae galw cynyddol am wasanaethau ond mae cyllidebau, ynghyd â phwysau 

chwyddiant yn cael anhawster i gyflawni’r galw. 

Sefydlogrwydd y farchnad yng Ngwynedd 

Mae Gwynedd wedi dechrau sefydlu model gofal cartref newydd yn ddiweddar ac 

mae’r dangosyddion cynnar yn gadarnhaol iawn, gyda darparwyr yn sicrhau mwy o 

lwyddiannau recriwtio.  Bydd dechrau’r broses dendro ar gyfer gofal cartref ar 

ddechrau mis Ebrill 2022 yn rhoi cyfle i gomisiynwyr sefydlu’r model newydd ar 

draws y Sir, gyda’r gobaith o sicrhau llawer mwy o sefydlogrwydd yn dilyn hynny.  Y 

gobaith yw y gellir recriwtio mwy o staff, cyflawni mwy gyda’r un lefel staffio a 

chyflawni mwy o arbedion (llai o deithio a llai o fiwrocratiaeth) sy’n arwain at fwy o 

amser i ofalu a chanlyniadau gwell i bobl (drwy ganolbwyntio ar beth sy’n gwneud 

gwahaniaeth i’r unigolyn a theilwra’r gofal yn briodol), drwy fabwysiadu’r model 

newydd.  Y bwriad yn y model newydd yw cynnal y rhaniad 50:50 rhwng y sectorau 

mewnol ac allanol ar gyfer y ddarpariaeth.  Mae cynnwys y contract newydd ar gyfer 

darparwyr allanol yn golygu bod gennym y rhyddid i addasu’r gymhareb hon yn ystod 

oes y cytundeb.  Ceir argyfyngau rheolaidd wrth ddarparu gofal cartref, pan fydd 

darparwyr yn adrodd nad ydynt yn gallu parhau i ddarparu’r gwasanaeth mwyach 

oherwydd problemau staffio.  Wrth i’r trefniadau newydd ddod i rym, bydd angen 

cyfnod pontio, gan gynnwys prosesau cysgodi effeithiol a hyfforddiant. 

Sefydlogrwydd y farchnad yng Nghonwy  

Nid yw marchnad y sector Annibynnol wedi gallu cyflawni gofynion gofal cartref 

Conwy ers y pandemig.  Ar hyn o bryd mae gan Gonwy (Ebrill 2022) 900 a mwy awr 

o ofal heb ei froceru na all y farchnad ei gyflawni (60+ o becynnau).  Mae hyn wedi 

bod yn gyson am fwy na 12 mis ac mae’n cael ei ddarparu’n fewnol a thrwy 

ddarpariaeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.  Mae trafodaethau gyda 

Tudalen 215



 

66 
 

Darparwyr yn awgrymu mai problemau staff / recriwtio yn y sector sy’n gyfrifol am 

hyn.  Mae’r sefyllfa yn gwella yn raddol ond yn rhy araf i gyflawni’r cynnydd yn y galw 

am y ddarpariaeth. 

Sefydlogrwydd y farchnad yn Sir Ddinbych 

Mae ethos darpariaeth fewnol Sir Ddinbych yn canolbwyntio ar ail-alluogi ac mae’n 

cefnogi pobl yn unol â Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, 

yn darparu gwasanaethau i bobl 18 oed a hŷn yr aseswyd bod ganddynt ofal angen 

gofal cymdeithasol ac sy’n byw yn Sir Ddinbych. 

Mae darpariaeth fewnol Sir Ddinbych yn cynnwys Gweithwyr Ail-alluogi, Iechyd a 

Gofal Cymdeithasol a’r Tîm Cymorth Dros Dro – bwriedir i’r holl wasanaethau fod yn 

ymyriadau tymor byr. 

Swyddogaeth y Tîm Cymorth Dros Dro yw darparu gofal cartref a chymorth am 

gyfnod byr o amser tra bydd pecynnau gofal yn cael eu sicrhau drwy’r sector 

darparwyr yn Ne Sir Ddinbych.  Gwelir yn gynyddol bod holl elfennau’r ddarpariaeth 

fewnol yn cynnal achosion am gyfnodau hwy oherwydd y diffyg gofal cartref sydd ar 

gael.  Oherwydd y nifer isel o ddarparwyr sy’n gallu darparu gofal yn ne Sir 

Ddinbych, mae yna ymrwymiad i ehangu’r ddarpariaeth fewnol.   

Gwelwyd lefelau uchel o absenoldebau staff hefyd ar draws y ddarpariaeth gofal 

cymdeithasol ac mae hyn yn debygol o fod yn gysylltiedig â lefelau uchel o straen a 

gorbryder yn dilyn y pandemig. 

Mae comisiynwyr yn cael anhawster i sicrhau pecynnau gofal, yn benodol yn ne Sir 

Ddinbych.  Y prif reswm am hyn yw diffyg argaeledd staff gofal.  Mae hyn yn broblem 

tymor hir sy’n gwaethygu.  Dychwelodd darparwyr gofal cartref tua 600 awr o 

becynnau gofal yn 2021 oherwydd diffyg argaeledd staff. 

Mae yna ystod dda o ddarparwyr yn Sir Ddinbych, er nad yw pob un ar y fframwaith 

yn gwneud ceisiadau gweithredol am becynnau.  Mae’r pandemig wedi cael effaith 

ddifrifol ar y sector gofal cartref yn y Sir.  Yn benodol, mae sicrhau pecynnau gofal 

dau berson yn her, yn ogystal â’r diffyg argaeledd darpariaeth gofal yn ardal 

ddeheuol y Sir ac mewn ardaloedd gwledig.  Rydym hefyd yn ymwybodol bod 

gwasanaethau gofal cartref mewn lleoliadau gwledig yn ddrutach – mae ymchwil yn 

awgrymu ei fod 20% yn uwch, ac mae’r gyfradd gyfartalog fesul awr hyd at 11% yn 

uwch.  Mae costau cynyddol tanwydd trafnidiaeth yn her i bob darparwr. 
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Mae Cyngor Sir Ddinbych yn ystyried cyfleoedd i ddatblygu darpariaeth gofal cartref 

well i ddinasyddion â lefelau uwch o anghenion gofal a chymorth.  Byddai’n rhaid i’r 

model fod yn hyblyg (yn hytrach nac ‘amser a thasg’), er mwyn cefnogi’r staff gofal i 

feithrin perthnasoedd a gwaith sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn, ac ennill sgiliau 

uwch drwy hyfforddiant a chwarae rôl allweddol yn cynllunio gofal a chymorth i 

ddinasyddion.  Yn y pen draw, byddai gan y ddarpariaeth ffocws clir ar ganlyniadau, 

a byddai llwyddiant yn cael ei fesur yn erbyn y canlyniadau hynny. 

Mae Sir Ddinbych yn gobeithio cynnal cynllun peilot sy’n cynnwys cerbydau trydan er 

mwyn darparu gofal yn ystod 2022. 

Sefydlogrwydd y farchnad yn Sir y Fflint 

Yn Sir y Fflint, mae’r farchnad yn fodel cymysg gyda gofal cartref mewnol yn cael ei 

ehangu.  Mae hyn yn flaenoriaeth i’r Cyngor er mwyn helpu i ail-gydbwyso’r sector 

gofal.  Mae darparwyr gofal annibynnol yn parhau i weithio mewn dulliau creadigol 

gyda’r awdurdod lleol i sicrhau bod y nifer o bobl sy’n aros am ofal yn y cartref mor 

isel â phosibl.  Fodd bynnag, mae hyn wedi bod yn heriol yn ystod dwy flynedd 

ddiwethaf y pandemig COVID.  

Rydym yn dechrau gweld datrysiadau creadigol yn awr gan gynnwys defnyddio 

Cerbydau Trydan i gefnogi staff gofal cartref drwy gynllun arfaethedig Llywodraeth 

Cymru.  Cânt eu defnyddio i gefnogi staff gofal cartref na allant yrru.Cael mynediad 

at gynllun Llywodraeth Cymru i flaenoriaethu profion gyrru ar gyfer gweithwyr gofal 

cartref sy’n aros am ddyddiad ar gyfer prawf. Mae Sir y Fflint yn parhau i ehangu 

Micro-ofal i gefnogi unigolion. Mae’r farchnad yn parhau i fod yn heriol, ond mae’r 

holl randdeiliaid yn parhau i weithio mewn partneriaeth i oresgyn yr heriau hysbys a 

wynebir ar draws y DU ar hyn o bryd. 

Yn Sir y Fflint, wrth ystyried darparwyr annibynnol yn unig, nid oes gan unrhyw 

ddarparwr gyfradd sy’n fwy na 12% o’r farchnad annibynnol yn yr ardal wrth ystyried 

oriau a gyflawnir, gyda’r cyfartaledd fesul darparwr yn 4.5%. 

O ran cydbwysedd y farchnad yn Sir y Fflint, mae’r mwyafrif helaeth (12 o’r 18) yn 

lleol, ac yn darparu gwasanaethau naill ai’n gyfan gwbl yn Sir y Fflint, neu yn Sir y 

Fflint a’r awdurdodau cyfagos.  Mae 4 darparwr arall yn gweithio ar draws rhanbarth 

Gogledd Cymru, ac mae gennym 2 ddarparwr cenedlaethol hefyd. 
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Yn Sir y Fflint, mae’r gwasanaethau cymdeithasol yn wynebu pwysau critigol a 

materion allweddol ym meysydd y gweithlu, comisiynu a meini prawf cyllido.  Mae’r 

awdurdod lleol yn ystyried sut i fynd i’r afael â rhai o’r materion hyn drwy adolygu 

rolau gwaith cymdeithasol, gwella’r llwybrau gyrfa ym maes gofal cymdeithasol a 

chynnig mwy o eglurder am y meini prawf a ddefnyddir ar gyfer ffrydiau cyllido 

penodol. 

Mae yna heriau eraill y mae ffrydiau gwaith lleol, rhanbarthol a chenedlaethol yn 

gobeithio mynd i’r afael â hwy, megis recriwtio gyda Gofalwn Cymru a lleoliadau 

plant, fodd bynnag mae’n bwysig nodi bod y rhain yn parhau i gyflwyno pwysau 

critigol ar gyfer darparu gwasanaethau cymdeithasol yn Sir y Fflint. 

O fis Ionawr 2022 yn Sir y Fflint, mae’r meysydd o bwysau parhaus yn cynnwys: 

 gofal staff dwbl 

 ardaloedd gwledig 

 rhyddhau o’r ysbyty 

 darparwyr yn dychwelyd pecynnau o ganlyniad i heriau staffio 

 costau busnes uwch – biliau cyfleustodau ac yswiriant 

 costau tanwydd uwch, yn effeithio ar y staff gofal eu hunain. 

 

Mae angen yn drech na’r cyflenwad yn Sir y Fflint.  Oherwydd yr hinsawdd ariannol 

heriol a’r angen i annog mwy o bobl i ymuno â’r diwydiant gofal, mae ffyrdd eraill o 

ddarparu yn cael eu hystyried, er enghraifft micro-ofal. 

Mae yna her o ddiffyg gweithwyr gofal, mae’r rhai sydd angen yn profi anawsterau 

oherwydd bod llai o staff gofal ar gael.  Mae gan asiantaethau gofal mawr gostau 

eiddo a gorbenion a buddsoddwyr/cyfranddalwyr i’w bodloni, felly mae costau gofal 

fesul awr yn uwch.  

Yn y gwasanaethau i bobl hŷn, mae sylfaen amrywiol o ddarparwyr, ac nid oes 

dibyniaeth ar un darparwr neu sector.  Fodd bynnag, yn y gwasanaethau 

anableddau dysgu ac anableddau corfforol, nifer fach o ddarparwyr sydd ar gael i 

ddewis ohonyn nhw ac mae dibyniaeth arnynt i gyflawni anghenion y gwasanaeth. 

Mae yna ystod eang o wasanaethau ar gael yn ôl yr hyn y mae’r unigolyn yn ei 

ddymuno, er enghraifft gofal cartref traddodiadol, Micro-ofal a Thaliadau 

Uniongyrchol. 
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Sefydlogrwydd y farchnad yn Wrecsam 

Ar hyn o bryd (Ebrill 2022) mae prinder sylweddol ym mhob maes o ofal cartref a’r 

farchnad iechyd a gofal cymdeithasol ehangach yn Wrecsam na welwyd yn ffigurau 

Ebrill 2021 ac sy’n debygol o ddeillio o heriau ehangach, cenedlaethol yn ymwneud 

â’r gweithlu a’r adferiad yn dilyn Covid. 

Mae datrysiadau cylchol a datrysiadau seibiant eraill hefyd yn cyflwyno heriau 

sylweddol.  Mae diffyg capasiti i gyflawni gofal seibiant rheolaidd a hyblyg a 

seibiannau byr yn parhau i fod yn faich ar ofalwyr di-dâl sydd eisoes yn teimlo 

cynnydd yn eu rôl ofalu o ganlyniad i Covid a heriau eraill yn ymwneud â’r gweithlu. 

Ardaloedd mwy gwledig y sir sy’n profi’r anhawster mwyaf wrth gyflawni 

gwasanaethau gofal cartref cynaliadwy.  Ers mis Ebrill 2021, mae capasiti micro-

fenter wedi cynyddu ac mae Wrecsam wedi cysylltu gyda Lloegr i gefnogi’r galw ond 

nid yw cynaliadwyedd y dulliau hyn wedi’i werthuso. 

Ychydig iawn o hyblygrwydd sy’n bodoli yn y farchnad bresennol (Ebrill 2022) 

oherwydd heriau sylweddol y gweithlu a’r adferiad yn dilyn Covid ar draws y sector 

iechyd a gofal cymdeithasol.  Er y gwelwyd gostyngiad o 30% yn y rhestrau aros am 

ofal cartref ers Ebrill 2021, mae’n parhau i fod yn uchel iawn ac nid yw datrysiadau 

tymor byr i’r tymor canolig wedi’u gwerthuso a’u profi eto yn nhermau eu 

sefydlogrwydd tymor hwy yn y farchnad.  Cefnogodd cyllid adfer Covid a chyllid 

caledi lawer o’r adferiad hwn yn ystod 2021-22 gyda sefydlogrwydd ariannol tymor 

hwy yn parhau i fod yn her. 

Gall cofrestru gofal cartref lesteirio hyblygrwydd y prosesau comisiynu a chyflawni 

gwasanaethau hefyd.  Gall gofynion RISCA, er eu bod yn ceisio gwella ansawdd, fod 

yn rhwystr i rai sefydliadau a staff pan mae recriwtio eisoes yn her iddynt.  Yn 

ogystal, fel tref ar y ffin, rydym yn dibynnu ar ddarparwyr o Loegr mewn rhai 

ardaloedd.  Mae darparwyr wedi’u cyfyngu o ran nifer y bobl y gallant eu cefnogi y tu 

allan i gofrestriad AGC, a all fod yn hir iawn.. 

Adborth gan ddinasyddion a darparwyr 
Er bod gofal brys yn cael ei ddarparu ar gyfer pobl hŷn sy’n disgyn ac sy’n cael eu 

hanafu, mae angen gwasanaeth ymateb ar gyfer pobl sy’n disgyn ac nad ydynt yn 

cael eu hanafu a gofal cartref y tu allan i oriau arferol.  Ar hyn o bryd, os oes angen 
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cymorth ychwanegol ar unigolyn hŷn oherwydd digwyddiad annisgwyl, er enghraifft 

eu gofalwr yn mynd yn sâl, nid oes ganddynt unrhyw fynediad at gymorth (Bwrdd 

Partneriaeth Rhanbarthol, 2022). 

“Mae darparwyr gofal cartref annibynnol wedi dweud wrthym eu bod wedi llwyddo i 

ddechrau darparu gofal o fewn y 48 awr ond mae wedi bod yn anodd.  Yr heriau a’r 

oedi mwyaf yw trefnu gofal ar gyfer pobl ag anghenion cymhleth” (Arolygiaeth Gofal 

Cymru, 2019a) 

“Dywedodd darparwyr annibynnol gofal cartref wrthym ynglŷn â darparu gofal i bobl 

nad ydynt wedi gallu manteisio ar gyfnod o ail-alluogi pan nad oes unrhyw gapasiti 

yn y tîm ail-alluogi.  Canfuom mai’r rheswm yn aml am hyn yw bod rhestr aros ar 

gyfer y gwasanaeth ail-alluogi oherwydd mae’r gwasanaeth yn darparu’n bennaf ar 

gyfer pobl sy’n cael eu rhyddhau o’r ysbyty ag anghenion lefel isel, sydd angen 

cyfnod ymadfer” (Arolygiaeth Gofal Cymru, 2019a) 

Mae adborth o’r arolwg Darparwyr Rhanbarthol [Chwefror 2022] yn nodi’r heriau a 

wynebir gan ddarparwyr fel a ganlyn: 

 Recriwtio staff. Mae’r farchnad gyflogaeth yn gystadleuol iawn ac mae’n rhaid 

i ni allu cynnig pecyn ariannol i weithwyr gofal, sy’n gystadleuol ac sy’n 

teilyngu’r rôl. 

 Cadw staff oherwydd telerau ac amodau gwael yn y sector gofal cartref.  Mae 

costau tanwydd a’r argyfwng costau byw yn dechrau cael eu teimlo yn y 

sector yn awr, lle mae darparwyr yn gweld mwy o staff yn dioddef tlodi mewn 

gwaith. 

 Staff yn gadael y sector oherwydd amodau gwaith gwael a diffyg parch am y 

gwaith a wnânt a’r lefelau o gyfrifoldeb sy’n gysylltiedig â hyn.  Mae staff yn 

teimlo nad ydynt yn cael eu gwerthfawrogi a’u bod yn cael eu gorweithio. 

 Cadw staff sy’n newydd i’r sector na allant ddelio â natur ddwys y swydd o 

gefnogi pobl gyda chyflyrau fel awtistiaeth, pobl sydd angen gofal personol ac 

yn y blaen.  Mae angen cefnogaeth well ar staff i gyflawni heriau’r rôl hon. 

 

Cafwyd awgrymiadau hefyd gan y darparwyr ar ffyrdd i wella’r sector ac ansawdd y 

gofal, gan gynnwys: 
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 Galluogi hyblygrwydd wrth ddefnyddio oriau gofal wedi’u comisiynu.  Er eu 

bod yn gwerthfawrogi’r cyfyngiadau cyllidebol sy’n wynebu pawb, gall fod yn 

rhwystredig pan na all darparwyr dibynadwy fod yn hyblyg gydag oriau ac yn y 

blaen.  Treulir mwy o amser yn cyfiawnhau unrhyw amrywiaeth, yn hytrach 

nac ar allu ‘bancio’r oriau hyn er mwyn cyflawni canlyniadau pobl a gwella 

ansawdd yn sgil hynny.  Weithiau hyblygrwydd yw’r ffordd orau i gefnogi 

rhywun (gwneud y gorau o hwyliau neu gymhelliant penodol).  

 Datblygu gwaith partneriaeth gwirioneddol gyda darparwyr. 

 Strwythur cyflog cyfartal i bob darparwr er mwyn rhwystro pobl rhag symud o 

un i’r llall ar gyfer cyfraddau gwell. 

 Cydnabod costau *gwirioneddol* darparu gwasanaethau gofal er mwyn 

galluogi darparwyr i barhau i ddarparu gwasanaethau o safon a denu / cadw 

staff o safon. 

 Mwy o bwyslais ar ddefnyddio darparwyr lleol yn hytrach na chwmnïau 

cenedlaethol gyda swyddfeydd lleol. 

 Rhannu adnoddau rhwng darparwyr, er enghraifft hyfforddi staff. 

Ffactorau sefydlogrwydd eraill yn y 
farchnad 

Ystyried safon y farchnad 

Mae Sir y Fflint yn defnyddio Cynnydd i Ddarparwyr mewn cartrefi gofal, sy’n offer 

hunanasesu y gall rheolwyr ei ddefnyddio gyda’u staff i wirio eu cynnydd yn cyflawni 

cymorth wedi’i bersonoli i bobl sy’n byw mewn cartrefi gofal.  Mae ‘Cymorth wedi’i 

Bersonoli’ yn un o nodau allweddol polisi cenedlaethol ac mae’n golygu teilwra 

cymorth i’r unigolion, a’u galluogi i gael cymaint o ddewis a rheolaeth â phosibl dros 

eu gwasanaeth, yn hytrach na chefnogi pawb yn yr un ffordd.  Mae’r rhaglen wedi’i 

ehangu i gynnwys gofal cartref a gwasanaethau gofal ychwanegol yn 2020/21. 

Yn Sir Ddinbych, mae comisiynwyr wedi cydnabod yr angen i weithio gyda darparwyr 

gofal cartref i fabwysiadu dull gweithredu sy’n canolbwyntio mwy ar ganlyniadau.  

Gwneir gwaith pellach ar y cyd gyda darparwyr yn y dyfodol.  
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Yng Ngwynedd, mae comisiynwyr wedi gweithio gyda’u cydweithwyr yn y Bwrdd 

Iechyd ar brosesau ‘Diwydrwydd Dyladwy’.  Mae’n rhaid i bob darparwr sy’n gwneud 

cais i fod yn rhan o fodel cyflawni newydd y Cyngor gyflawni rhai gofynion penodol. 

Effaith arferion comisiynu ar y farchnad 

Croesewir y ffaith bod y Gronfa Gofal Integredig (ICF) a’r Cyllid Trawsnewid yn 

symud i raglen pum mlynedd y Gronfa Integreiddio Ranbarthol, fodd bynnag rydym 

yn parhau i weithio drwy’r canllawiau ac effaith y newidiadau.  Oherwydd gwerth y 

cyllid hwn, mae’n hollbwysig bod unrhyw newidiadau i’r meini prawf yn cael eu cyfleu 

ymlaen llaw er mwyn i Awdurdodau Lleol a phartneriaid eraill ystyried a chynllunio 

gwasanaethau gyda hyn mewn cof. 

Pan fydd angen comisiynu’n uniongyrchol gyda darparwr, mae arfer Caffael 

presennol wedi bod yn rhwystr yn aml i’r angen i weithredu’n gyflym.  Mae prosesau 

caffael wedi bod yn feichus ac yn anneniadol i rai darparwyr, yn arbennig yn y 

trydydd sector, sydd yna’n llesteirio’r nifer o gyflenwyr sy’n cyflwyno ceisiadau 

tendro. 

Mae Timau Contractau a Chomisiynu ym mhob Awdurdod Lleol a’r Bwrdd Iechyd 

wedi hwyluso cyfarfodydd rheolaidd gyda darparwyr gofal preswyl, gofal cartref a 

darparwyr Byw â Chymorth.  Er bod y cyfarfodydd hyn wedi’u cynnal cyn y 

pandemig, mae eu hamlder wedi cynyddu.  Mae’r cymorth a’r rhwydweithio yn 

adnodd hanfodol i ddarparwyr.  Cafodd y cyfarfodydd eu mynychu hefyd gan 

gydweithwyr o’r Tîm Iechyd yr Amgylchedd, Iechyd a Diogelwch a swyddogion 

BIPBC er mwyn i bartneriaid allu rhoi cyngor a chymorth pan fyddai angen. 

Ochr yn ochr â’r cyfarfodydd hyn, sefydlwyd cyfeiriad e-bost penodedig lle gallai 

darparwyr holi cwestiynau ac ymholiadau ynglŷn â Covid-19 a gellid ymateb iddynt 

mewn dull amserol. 

Roedd y tîm mewn cysylltiad dyddiol dros y ffôn gyda darparwyr i gasglu data, holi 

ynghylch cyflenwadau PPE, trafod unrhyw faterion a oedd yn codi neu fod yn glust i 

wrando a rhoi cefnogaeth yn y cyfnod anodd hwn. 

Mae Sir Ddinbych yn defnyddio Cyllidebau Cymorth wedi’u Gweinyddu gan Drydydd 

Parti.  Yn yr achos hwn trosglwyddir arian gan yr Awdurdod Lleol yn uniongyrchol i 

drydydd parti a allai fod yn darparu rhywfaint o ofal a chymorth y person yn 

uniongyrchol neu ddarparu gwasanaeth cyfrif wedi’i reoli.  Caiff yr arian ei wario ar 
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beth bynnag y cytunir arno yng nghynllun gofal a chymorth yr unigolyn i’w 

cynorthwyo i gyflawni eu canlyniadau cytunedig.  Yn y trefniant hwn trydydd parti 

sy’n gyfrifol am y gyllideb yn gyfrifol am dalu darparwyr neu wasanaethau a 

phryniannau unigryw a chyd-gynhyrchu gydag ymarferwyr. 

Bydd Sir Ddinbych hefyd yn parhau i gomisiynu rhywfaint o ofal a chymorth tymor hir 

gan gynnwys gofal cartref a gofal preswyl i’r rhai sydd ei angen. 

Darparu gwasanaeth drwy gyfrwng y Gymraeg 

Mae gwybodaeth yn PNA2022 yn datgan bod llawer o gartrefi gofal a darparwyr 

gofal cartref yn cael anhawster i ddarparu siaradwyr Cymraeg.  Mae angen gwneud 

mwy i ddenu siaradwyr Cymraeg i’r proffesiwn a chefnogi staff i wella eu Cymraeg.  

Mae angen i hyn gynnwys cyfleoedd i’r rhai sy’n newydd i’r iaith a’r rhai sydd angen 

meithrin hyder.  Mae llawer o sefydliadau yn darparu hyfforddiant iaith Gymraeg i’w 

staff, naill ai’n ffurfiol neu’n anffurfiol.  Mae enghreifftiau yn cynnwys: 

 Cyrsiau a gynigir gan y cyngor lleol neu’r bwrdd iechyd. 

 Grwpiau siarad Cymraeg amser cinio.  

 Staff sy’n siarad Cymraeg yn cynnal gweithdai i’w cyfoedion di-Gymraeg. 

 

Yn yr Arolwg Darparwyr (Chwef 2022) mae’r darparwyr yn datgan ei bod yn her 

recriwtio siaradwyr Cymraeg yn eu lleoliad, ac y byddai cymorth i 

hysbysebu/cyfieithu yn ddefnyddiol i gwmnïau llai. 

Mae darparwyr yn ymdrechu’n weithredol i gynyddu eu defnydd o’r iaith Gymraeg, 

ond ei bod yn anodd cynnal unrhyw ddysgu pan nad yw’n cael ei ddefnyddio’n 

ddigon aml (ar lefel bersonol yn ogystal ag i’r sefydliad). 

Mae Sir y Fflint yn nodi, fel rhan o’r fframwaith Mwy Na Geiriau, mae’r Cyngor yn 

sicrhau bod defnyddwyr gwasanaeth a’u teuluoedd yn derbyn y Cynnig Gweithredol.  

Er y manteisiwyd ar hyn ar gyfer rhai asesiadau gwaith cymdeithasol, mae unigolion 

a’u teuluoedd yn ymwybodol o’r prinder staff gofal ar hyn o bryd ac nid ydym wedi 

derbyn ceisiadau i ofal gael ei ddarparu gan ofalwyr sy’n gallu siarad Cymraeg.  

Fodd bynnag, maent yn ymwybodol iawn o hyn ac ar hyd y pandemig diweddar 

maent wedi gweld cynnydd yn y nifer o staff sy’n dysgu Cymraeg neu sy’n ail-afael 

yn eu sgiliau Cymraeg blaenorol nad ydynt wedi’u defnyddio ers blynyddoedd lawer 
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o bosibl.  Mae’r Cyngor yn gweithio mewn partneriaeth gyda’n Sefydliadau Addysg 

Bellach lleol i ddarparu cyrsiau’r iaith Gymraeg ar bob lefel er mwyn cyflawni 

anghenion unigol. 

Mae Sir Ddinbych yn sicrhau bod preswylwyr yn derbyn y Cynnig Gweithredol pryd 

bynnag y byddant yn cysylltu â’r awdurdod lleol i gael gwybodaeth, cyngor neu 

gymorth.  Mae diffyg capasiti cyffredinol yn y rhwydwaith darparwyr ac mae diffyg 

argaeledd gwasanaethau gyda siaradwyr Cymraeg yn broblem iddynt. Defnyddir 

offer defnyddiol megis symbolau Cymraeg ar ffeiliau fel nodiadau atgoffa amserol i 

staff. Fodd bynnag, mae’r argyfwng recriwtio yn effeithio ar siaradwyr Cymraeg a 

Saesneg ar hyn o bryd.  Cafwyd trafodaeth ynglŷn â gosod hysbysebion mewn 

cyhoeddiadau Cymraeg lleol, er enghraifft Y Bedol. 

Cyflwynir y sefyllfa yng Ngwynedd yn nhermau siaradwyr Cymraeg yn y tabl isod. 

Mae gan Wynedd weithlu gofal cartref sylweddol sy’n gallu siarad Cymraeg, ac mae 

cyfran ohonynt yn siaradwyr Cymraeg rhugl. 

Mae Gwynedd wedi buddsoddi’n helaeth yn hyrwyddo a datblygu sgiliau’r iaith 

Gymraeg ymhlith staff gofal ac wrth recriwtio staff gofal sy’n gallu siarad Cymraeg 

neu sy’n barod i wella eu sgiliau Cymraeg.  Yn nhermau tasgau gofal, mae sgiliau 

Cymraeg llafar yn bwysicach wrth gyfathrebu â dinasyddion a rhoi gofal yn eu dewis 

iaith iddynt. 

Tabl 16: Staff Gofal sy’n Siarad Cymraeg yn narpariaeth gofal cartref Gwynedd 
(Ebrill 2020) 

Swydd % sydd wedi 

cofrestru sy’n 

‘rhugl’ yn y 

Gymraeg 

% sydd wedi 

cofrestru sydd â 

‘rhywfaint’ o 

sgiliau’r iaith 

Gymraeg  

% sydd wedi 

cofrestru nad oes 

ganddynt unrhyw 

sgiliau’r iaith 

Gymraeg 

Gweithwyr Gofal 
Cartref 

51.2 23.0 9.8 

Rheolwyr Gofal 
Cartref 

56.4 17.9 12.8 

Ffynhonnell: Data a gasglwyd gan Gyngor Gwynedd  

Tudalen 224



 

75 
 

Cynaliadwyedd y ddarpariaeth  

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi cyflogi Swyddog Cynllunio a Datblygu yn ddiweddar i 

gefnogi’r sector gofal cymdeithasol annibynnol i oedolion drwy’r pandemig Covid-19 

diweddar, ac i ddod yn hyderus a chydnerth er mwyn cyflawni anghenion cymorth 

pobl hŷn yn Sir y Fflint i’r dyfodol.  Bydd y swyddog yn gweithio’n agos gyda’r sector 

gofal cymdeithasol i oedolion er mwyn cynorthwyo cynaliadwyedd ac adferiad yn 

dilyn y pandemig.  Bydd hyn yn cynnwys cefnogi gyda chynlluniau cynaliadwyedd ac 

ymgyrchoedd recriwtio yn fewnol ac ar draws y sector. 

Ychydig iawn o ddewis a roddir i bobl mewn gwirionedd. Mae sicrhau unrhyw ofal yn 

her, heb sôn am gael dewis.  Gall pobl ddewis derbyn Taliadau Uniongyrchol i drefnu 

eu gofal eu hunain, ond nid yw’n rhwydd dod o hyd i bobl sy’n gallu cynnig gofal. 

Risgiau i sefydlogrwydd y farchnad 

Mae gan ddarparwyr gofal mewnol ac annibynnol swyddi gwag sylweddol oherwydd 

mae gofalwyr presennol yn gadael y sector gofal am lawer o wahanol resymau.  Mae 

hyn yn peri pryder o ran sefydlogrwydd y farchnad, ac yn benodol y gallu i gyflawni 

gofal, yn benodol mewn ardaloedd anos eu cyrraedd. 

Er bod Llywodraeth Cymru wedi gwneud darpariaeth i gyflawni’r cyflog byw 

gwirioneddol i weithwyr gofal uniongyrchol, bydd hyn yn cael effaith ar gywasgiad tâl 

a’r gallu i recriwtio / darparu datblygiad gyrfa i rolau uwch.  Gallai hyn gael effaith ar 

sefydlogrwydd y farchnad wrth i’r flwyddyn ariannol nesaf ddechrau. 

Mae costau busnes, y tu hwnt i gyflogau hefyd yn cynyddu gyda chwyddiant, ac mae 

costau tanwydd yn benodol yn cynyddu’n sylweddol.  Ym maes Gofal Cartref mae 

hyn wedi cael effaith arwyddocaol ar ddengarwch y rôl a hyfywedd ariannol modelau 

busnes presennol. 

Nododd ymarfer ymgynghori gyda darparwyr [mewnol ac allanol] a gynhaliwyd gan 

Sir y Fflint y Cryfderau, Gwendidau, Cyfleoedd a Bygythiadau canlynol i’r farchnad.  

Rhennir y themâu hyn ar draws y rhanbarth. 

Cryfderau 

 Perthnasoedd Broceru da gyda darparwyr a chyfathrebu rhagorol rhwng y tîm a’r 

darparwyr. 
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 Cymorth gan gyfarfodydd darparwyr gyda chyfarfodydd rhithwir a chynrychiolaeth 

yr uwch arweinwyr. 

 Mae’r comisiynwyr ar ben arall y ffôn i gynnig cymorth a chyngor. 

 Mae’r darparwyr yn cydweithio ac nid oes gwrthdaro na chystadleuaeth. 

 Mae cyfarfodydd ychwanegol ar gyfer Unigolion Cyfrifol yn gadarnhaol a 

defnyddiol er mwyn cael cymorth gan gyfoedion. 

 Cydweithio agored – datblygu rhwydwaith cymorth 

 Mae cael llyfr agored ar gyllid a chael sgyrsiau onest yn galluogi i benderfyniadau 

gwybodus gael eu gwneud. 

 Mae’r comisiynwyr yn deall y sefyllfa “ar lawr gwlad” 

Gwendidau 

 Gweinyddu ymatebion i alwadau, er enghraifft, os yw’r gofalwr yn hwyr 

 Parhau i ddefnyddio tasg ac amser 

 Mae diweithdra yn yr economi gyffredinol yn isel sy'n creu cystadleuaeth am staff, 

megis swyddi manwerthu tymhorol 

 Gall disgwyliadau’r dynasyddion fod yn heriol ar gyfer tasgau y tu hwnt i’r cynllun 

gofal 

 Colli staff i sectorau economaidd eraill, i’r bwrdd iechyd ac i rolau eraill yn y 

sector gofal cymdeithasol er enghraifft cartrefi gofal / Byw â Chymorth 

 Gofalwyr nad ydynt yn gallu defnyddio TG 

 Mae angen cefnogaeth well ar ddarparwyr gan Arolygiaeth Gofal Cymru  

 Nid yw’r cyflogau y gallwn eu cynnig i staff yn ddigon cystadleuol ar gyfer y 

gwaith a wneir mewn gofal cartref 

Cyfleoedd  

 Mae gofal cymdeithasol ar yr agenda wleidyddol - ni all y rhai sy’n gwneud 

penderfyniadau anwybyddu gofal cymdeithasol mwyach 

 Hyblygrwydd o fewn bandiau amser a thasgau 

 Gellir datblygu’r ymgysylltiad â chomisiynwyr a’r rhwydwaith o ddarpariaeth 

fframwaith 

 Mae angen i ddarparwyr ymgysylltu â darpar gyflogeion wyneb yn wyneb a 

dangos iddynt beth yw’r gwaith 

 Dealltwriaeth well o gost rhedeg asiantaeth gofal cartref – edrych ar y ddogfen 

“Unfair to Care” 
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 Asesiad realistig o’r cyfrifoldebau yn y rôl ofalu o gymharu â rolau eraill, er 

enghraifft swyddogion heddlu 

 Angen clywed mwy gan y defnyddwyr gwasanaeth a buddiannau’r cymorth hwn 

 Hysbysebu rolau drwy gyfryngau niferus, nid dim ond ar-lein, er enghraifft radio, 

bysiau, hysbysfyrddau. 

 Cyfle am fwy o gydweithio gyda’r gwasanaethau iechyd i sicrhau bod gan bobl 

mewn ysbytai fynediad at therapyddion er mwyn cynorthwyo i’w rhyddhau o’r 

ysbyty. 

Bygythiadau 

 Nid yw pobl ifanc yn cael eu denu gan ofal cartref neu ofal yn gyffredinol 

 Gweithlu sy’n heneiddio a dim cynllunio olyniaeth 

 Mae’r Telerau ac Amodau yn y sector yn wael ar gyfer y math o waith a wneir a’r 

cyfrifoldebau cysylltiedig 

 Nid yw gofal yn cael ei werthfawrogi na’i ystyried yn bwysig o gymharu â sectorau 

eraill, er enghraifft gwasanaethau brys ac iechyd 

 Mae’r fframweithiau cofrestru a chymwysterau yn rhwystr i bobl, yn arbennig y 

rhai â heriau llythrennedd a rhifedd 

 Mae’r sector gofal yn agos at fethu’n llwyr 

 Nid yw’r sector Iechyd yn cydnabod pwysigrwydd gofal cartref 

 Mae rôl gofalwyr yn heriol a gofynnir iddynt ymgymryd fwyfwy â thasgau mwy 

cymhleth – mae angen meithrin perthynas gryfach gyda nyrsio ardal 

 Telerau ac amodau gwell mewn rolau gofal Awdurdodau Lleol a Byrddau Iechyd 

yn arwain at ddad-sefydlogi  

 Mae cyfyngiadau Budd-daliadau’r Wladwriaeth yn creu anfantais i weithwyr gofal 

ac yn creu tlodi mewn gwaith 

Gwasanaethau Ataliol 
Un flaenoriaeth hirdymor yw parhau i gynorthwyo pobl i adennill eu hannibyniaeth, 

lleihau dibyniaeth ar y sector gofal statudol.  Gwneir hyn drwy ddarparu mynediad 

effeithiol at wasanaethau presgripsiynau cymdeithasol / trydydd sector drwy’r Un 

Pwynt Mynediad yn ogystal â rheoli derbyniadau yn effeithiol i sefydlu / rhyddhau 

gwelyau. 

Rhai o’r enghreifftiau Lleol o ddulliau ataliol cymunedol yw: 
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Cymunedau Oed-gyfeillgar – Mae Cynllun Gweithredu Heneiddio’n Dda yn Sir y 

Fflint yn nodi’r hyn sydd angen ei wneud a chan bwy, er mwyn sicrhau bod Sir y 

Fflint yn lle da i heneiddio. 

Mae prosiect tymor byr i sefydlu prawf cysyniad ar gyfer presgripsiynau cymdeithasol 

yn cael ei redeg hefyd gan FLVC ar ran y Bwrdd Iechyd. 

Mae Gwasanaethau Cymdeithasol Sir y Fflint a BIPBC yn comisiynu gwasanaeth 

seibiant gofalwyr i ofalwyr.  Mae’r gwasanaeth hwn yn darparu gwasanaeth eistedd a 

gofal cartref yn Sir y Fflint.  Gellir cael mynediad at y gwasanaeth hwn drwy 

Crossroads.  Mae’r seibiant ar gael ar hyn o bryd ar gyfer y rhai sydd â rolau gofalu 

heriol iawn, ac mae hyn yn cynnwys gofalwyr pobl sy’n byw gyda dementia.  Cynigir 

y gwasanaeth hwn am gyfnod o 12 wythnos ac yna cyfeirir pobl at SPOA er mwyn 

archwilio opsiynau seibiant parhaus. 

Llyw-wyr Cymunedol - Defnyddir Presgripsiynau Cymdeithasol yn Sir Ddinbych gan 

Y Groes Goch Brydeinig ac Age Connects.  Mae’r Llyw-wyr Cymunedol yn rhan o’r 

pedwar Tîm Adnoddau Cymunedol.  Maent yn defnyddio ‘Pwyntiau Siarad’ yn 

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych fel lle i bobl gwrdd, er na fu hyn yn bosibl yn ystod y 

pandemig Covid-19 a darparwyd llawer o’r cymorth dros y ffôn yn ystod y cyfnod 

hwn.  Maent yn ffynhonnell wybodaeth gyfredol, gywir ac amserol ynghylch yr ystod 

o gymorth sydd ar gael yn y gymuned.  Maent yn hollbwysig er mwyn cysylltu pobl, 

lleihau ynysigrwydd cymdeithasol ac unigrwydd.  Yn ystod 2020-21, fe wnaeth y 

Llyw-wyr Cymunedol 2,424 o drigolion Sir Ddinbych. 

Mae Sir Ddinbych yn ceisio comisiynu gwasanaethau gan ddarparwyr sy’n: 

 Cynnal sgyrsiau ystyrlon gyda phobl 

 Cysylltu pobl gyda’r hyn sy’n bwysig iddyn nhw 

 Gweithio gyda phobl i gael rheolaeth dros eu bywydau 

 Adeiladu ar gryfderau a galluoedd pobl i adnabod datrysiadau unigol 

 

Mae Sir Ddinbych yn canolbwyntio ar ymyrraeth gynharach, cynyddu gwasanaethau 

ataliol yn y gymuned a helpu pobl i gynnal eu hannibyniaeth.  Ein cenhadaeth yw 

sicrhau bod pobl yn ganolog yn y penderfyniadau a wneir ynghylch y math o 

wasanaethau cymorth cymunedol maent yn eu cael.  I lawer o bobl, bydd hyn yn 

golygu y gellir rhoi cyllideb cymorth iddynt reoli eu gofal eu hunain a chymorth i 

gyflawni canlyniadau cytunedig.  Gallai hyn fod ar ffurf Taliad Uniongyrchol, Cyllideb 
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Cymorth a Reolir gan Drydydd Parti neu Gyllideb Cymorth a Reolir gan Awdurdod 

Lleol ar gyfer yr unigolyn.  Bydd cyllidebau cymorth yn gweithredu o dan fframwaith 

deddfwriaethol llai cyfyngol, ac un sy’n cefnogi arloesedd.  Yn Sir Ddinbych gwneir y 

gwaith canlynol. 

 Sied Dynion – Mae Cymdeithas genedlaethol Siediau Dynion y DU yn darparu lle 

i ddynion rannu’r offer a’r adnoddau sydd eu hangen arnynt i weithio ar 

brosiectau o’u dewis hwy ac ar eu cyflymder eu hunain ac mewn lleoliad diogel, 

cyfeillgar a chynhwysol.  Maent yn lleoliadau i rannu sgiliau a dysgu 

gweithgareddau unigol a phrosiectau cymunedol, o ddiben, cyflawniad a 

rhyngweithio cymdeithasol.  Mae sied dynion lleol yn gweithredu yn Ninbych. 

 Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Gogledd Cymru yn cynnig ‘Gofal Gwalia’ sy’n 

cyflawni rolau’r gofalwr er mwyn iddynt allu cael rhywfaint o seibiant.  Gall hyn fod 

yn rheolaidd neu ar sail ad hoc a chodir tâl am y gwasanaeth hwn. 

 Age Connects Gogledd Ddwyrain Cymru (ACNEW) – Mae ACNEW yn rhan o 

raglenni cenedlaethol Age Connects Cymru, menter gymdeithasol sy’n darparu 

cymorth i bobl 50+ oed.  Yn lleol, mae’r gwasanaethau’n darparu cymorth tai 

tymor byr, torri ewinedd traed, gwasanaeth glanhau a siopa a gweithgareddau 

cymdeithasol. 

 Addysg a Dysgu – Mae llawer o brosiectau lleol yn atgyfeirio pobl at Brifysgol y 

Drydedd Oes (U3A).  Mae U3A yn darparu cyfleoedd i bobl sydd wedi ymddeol 

ac sydd wedi lled-ymddeol i ddod at ei gilydd a dysgu, nid ar gyfer cymwysterau, 

ond ‘am ei wobr ei hun’. 

 DEWIS – Mae Dewis Cymru yn wefan sy’n ceisio helpu pobl gyda’u llesiant, naill 

ai eu llesiant eu hunain neu lesiant aelod o’u teulu neu ffrind.  Mae’r wefan yn 

cynnwys gwybodaeth a all helpu pobl i feddwl beth sy’n bwysig iddyn nhw ac 

mae’n cynnwys gwybodaeth am wasanaethau a all ddarparu cymorth.  Gall 

sefydliadau ar draws Cymru lwytho eu gwybodaeth eu hunain i’r safle. 

 Asiantau Cymunedol – yn Wrecsam mae’r gwasanaeth yn cael ei gomisiynu gan 

Gynghorau Cymuned a’i reoli ganddynt  Gall Asiantau Cymunedol ddefnyddio 

gwasanaethau’r trydydd sector o amgylch y sir i gefnogi pobl yn eu cymunedau.  

Mae meddygon teulu yn cysylltu pobl â’r Asiantau Cymunedol. 

Yn Wrecsam maent yn cefnogi gwasanaethau canlynol y trydydd sector. 

 NEWCIS: Gwybodaeth, cyngor, cymorth a gwasanaethau seibiant i ofalwyr 
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 Cymorth Alzheimer’s: Y brif thema yng nghynllun gweithredu dementia 

Llywodraeth Cymru yw galluogi pobl sy’n byw gyda dementia (gan gynnwys 

dementia cynnar) i gynnal eu hannibyniaeth a pharhau i fyw gartref pan fydd 

hynny’n bosibl, gan osgoi derbyniadau diangen yn yr ysbyty neu ofal preswyl ac 

oedi pan fydd rhywun yn barod i gael eu rhyddhau o ofal neu’r ysbyty. 

 Catalydd Cymunedol: Sefydlu a chefnogi cyfeirlyfr ar-lein o fentrau gofal 

cymdeithasol yn Wrecsam er mwyn galluogi mynediad haws at wybodaeth i 

ddinasyddion a gweithwyr proffesiynol.  Darparu gwerth 6 diwrnod o gymorth i 

ddatblygu sefydliadau’r trydydd sector sydd â diddordeb mewn datblygu 

darpariaeth gofal cartref. 

 Cymorth golwg: Diben y gwasanaeth yw galluogi oedolion sy’n ddall neu sydd â 

nam ar eu golwg i gyflawni eu gweithgareddau dyddiol gyda hyder, drwy 

ddarparu hyfforddiant proffesiynol mewn sgiliau byw’n annibynnol newydd a/neu 

addasol, yn ogystal â chofrestru unigolion yr aseswyd eu bod wedi colli eu golwg, 

nam difrifol ar y golwg, fel yr argymhellwyd gan Offthalmolegydd ymgynghorol 

drwy’r broses Tystysgrif Nam ar y Golwg (CVI).  Bydd y Darparwr yn meddu ar 

nifer fach o ddarnau o offer arbenigol y gellir eu benthyca i unigolion i’w cefnogi 

gyda’u nam gweledol. 

 Rhwydwaith Cymorth Pobl Fyddar: Diben y gwasanaeth hwn yw darparu cymorth 

ymarferol, gwybodaeth a chyngor i blant ac oedolion sy’n fyddar (yn aelod o’r 

Gymuned Ddiwylliannol Fyddar sy’n defnyddio Iaith Arwyddion Prydain fel eu 

hiaith gyntaf), sy’n colli eu clyw neu sy’n Fyddar Ddall (nam deuol ar y 

synhwyrau).  Yn ogystal â darparu cymorth uniongyrchol, disgwylir i’r darparwr 

llwyddiannus atgyfeirio unigolion at wasanaethau eraill a allai gynorthwyo’r 

unigolyn.  Disgwylir i'r darparwr feddu ar nifer fach o ddarnau o offer arbenigol y 

gellir eu benthyca i unigolion i’w cefnogi gyda’u hanghenion cyfathrebu / colli 

clyw. 

 Delta (Teleofal): Mae Teleofal yn wasanaeth a all helpu i’ch cadw’n ddiogel yn 

eich cartref a’ch galluogi i alw am gymorth mewn argyfwng.  Gall Teleofal eich 

helpu i fyw’n annibynnol yn eich cartref, gan ddarparu tawelwch meddwl i chi y 

bydd rhywun yn cael eu hysbysu’n awtomatig os bydd angen cymorth arnoch neu 

os bydd argyfwng. 

 Y Groes Goch Brydeinig: Gweithiwr Cyswllt y Trydydd Sector a ddarperir i weithio 

gyda Phwynt Mynediad Unigol Wrecsam i sicrhau bod gwybodaeth am 

ddarpariaeth y trydydd sector ar gael yn gyfleus i weithwyr proffesiynol 

perthnasol.  Cefnogi dinasyddion Wrecsam i gael mynediad at fathau anstatudol 
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o gymorth, gan gynnwys darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth i’w galluogi i 

gynnal eu hannibyniaeth ac osgoi cynnydd mewn angen. 

 Hafal (partneriaeth gyda’r gwasanaethau tai): Llety â Chymorth a chymorth lle 

bo’r angen i’r rhai â chyflyrau Iechyd Meddwl 

 Gwasanaeth Adferiad: Llety â Chymorth a chymorth lle bo’r angen i’r rhai â 

chyflyrau Iechyd Meddwl 

 Cerrig Camu: Cwnsela, cymorth a gwaith grŵp arbenigol unigol ar gyfer 

goroeswyr (oedolion) cam-drin rhywiol yn ystod plentyndod, gan gynnwys 

cymorth cwnsela i unigolion cyn, yn ystod ac ar ôl achos llys.  Mae hwn yn faes 

cwnsela arbenigol a bwriedir iddo gyflawni anghenion yr unigolyn/unigolion, 

gydag ymrwymiad i gefnogi’r unigolion cyhyd ag y bydd angen, gan gydnabod 

bod llawer o bobl yn agored iawn i niwed ac y gallent hunan-niweidio neu gael 

teimladau hunanladdol ar adegau. 

Ystyriaethau eraill sy’n effeithio ar y 
farchnad 

Gwerth cymdeithasol 
Mae’r Asesiad o Anghenion Poblogaeth Gogledd Cymru 2022 yn nodi: “Cyd-

gynhyrchu a gwerth cymdeithasol: Wrth ddarparu gwasanaethau ar gyfer pobl hŷn 

mae’n rhaid ystyried barn y boblogaeth. Dylai fod gan bobl hŷn lais i ddylanwadu ar y 

gwasanaethau y gallant eu defnyddio. Mae Canolfan Cydweithredol Cymru wedi 

cyhoeddi papur sy’n esbonio sut y gellir comisiynu gwasanaethau, fel gofal cartref, 

drwy fabwysiadu dull sy’n seiliedig ar ganlyniadau’r ddarpariaeth ac yn canolbwyntio 

ar les yn ogystal ag unrhyw angen brys.” (Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol, 2022). 

Mae Sir y Fflint wedi symud at fodelau cyflawni Micro-ofal ac mae ganddynt raglen 

beilot i fod yn rhan o’r cynnig Gwasanaethau Cymdeithasol parhaus.  Er mwyn 

cyflawni’r galw cynyddol am ofal, sefydlwyd y Prosiect peilot Micro-ofal i ehangu’r 

cyflenwad o ofal a’r dewisiadau sydd ar gael i bobl ar draws Sir y Fflint.  Mae 

mentrau micro-ofal yn fusnesau bach sy’n amrywio o unig fasnachwyr i fusnesau 

sy’n cyflogi 5 o bobl sy’n cynnig gofal a gwasanaethau cymorth hyblyg ac wedi’u 

personoli i bobl sy’n agored i niwed, ac sydd wedi’u teilwra i’w hanghenion unigol.  Y 

nod yw annog pobl i ddod yn ficro-ofalwyr sydd â: 
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 Diddordeb mewn darparu gwasanaethau gofal cymdeithasol i bobl hŷn ond 

nad oes ganddynt unrhyw brofiad o bosibl 

 Yn gweithio yn y sector gofal yn awr ond sydd â diddordeb mewn bod yn fos 

eu hunain 

 Yn cefnogi pobl yn weithredol yn eu cymunedau lleol 

 Eisiau gwneud rhywbeth sy’n cynorthwyo eraill ac sy’n gwneud gwahaniaeth. 

 

Mae’r tîm Micro-ofal yn gweithio gydag unigolion i: 

 Eu cefnogi i ddatblygu eu busnes neu syniad 

 Darparu gwybodaeth am hyfforddiant, cyllid a mathau eraill o gymorth ac 

adnoddau sydd ar gael 

 Cefnogi unigolion i ddatblygu a chyflawni gwasanaeth o safon yn unol â 

deddfwriaethau a rheoliadau presennol Llywodraeth Cymru 

 Darparu cysylltiadau i rwydwaith o ddarparwyr micro-ofal eraill er mwyn 

cefnogi ei gilydd 

 

O fis Chwefror 2022, roedd 27 o ficro-ofalwyr yn masnachu yn Sir y Fflint.  Mae Tîm 

Micro-Ofal Sir y Fflint hefyd wedi creu tudalennau gwe micro-ofal i’w defnyddio gan y 

micro-ofalwyr a’r bobl sy’n chwilio am ficro-ofalwyr.  Mae’n darparu gwybodaeth 

allweddol i bobl sy’n ystyried gweithio fel micro-ofalwr.  Mae hefyd yn darparu 

esboniadau i’r cyhoedd ynghylch micro-ofal ac yn rhestru micro-ofalwyr a’u manylion 

cyswllt.  Bydd hyn yn cefnogi ein nod o ddatblygu cynaliadwyedd parhaus yn y 

prosiect.  Mae’r wefan ar gael yn www.careatflintshire.co.uk  Mae’r rhaglen hon yn 

symud allan o’r cam ‘peilot’ yn awr ac mae wedi’i hymgorffori yn ein cynnig. 

Hefyd yn Sir y Fflint, dechreuwyd ar y gwaith o recriwtio gwirfoddolwyr ddechrau 

mis Ebrill 2021, a ysgogwyd gan ein cydweithwyr yng Nghyngor Gwirfoddol Sir y 

Fflint (FLVC).  Mae Tîm Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol Sir y Fflint, gyda 

chefnogaeth FLVC, wedi darparu rhywfaint o hyfforddiant sylfaenol i wirfoddolwyr, 

ynghylch diogelu, hylendid bwyd, iechyd a diogelwch, cydsyniad, diogelu data, 

urddas, egwyddorion gofal a chyfrinachedd.  Erbyn diwedd Ebrill 2020, yn dilyn yr 

hyfforddiant a’r gwiriadau DBS gofynnol, roedd grŵp o 64 o wirfoddolwyr ar gael i’w 

lleoli mewn cyfleoedd gwirfoddoli ar draws y sir. 
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Mae Sir y Fflint yn elwa o bresenoldeb cadarn a rhwydweithiau’r trydydd sector ac 

mae perthynas gadarnhaol rhwng y Cyngor a Chyngor Gwirfoddol Sir y Fflint 

(FLVC).  Mae’r Tîm Llesiant yn FLVC a Chymdeithas Sefydliadau Gwirfoddol 

Wrecsam (AVOW) yn cefnogi’r trydydd sector a’u partneriaid statudol mewn nifer o 

ffyrdd: 

 Hyrwyddo sefydliadau, gwasanaethau a gweithgareddau’r trydydd sector i 

bartneriaid statudol  

 Cynrychioli’r trydydd sector mewn grwpiau cynllunio a phartneriaeth strategol 

 Ymgysylltu â’r trydydd sector mewn ymgynghoriadau ac ymgysylltiadau 

ynghylch iechyd a gwasanaethau cymdeithasol 

 Hyrwyddo gwaith partneriaeth o fewn y trydydd sector ac ar draws sectorau 

 Cyfeirio at neu ddarparu cymorth a chyllid busnes 

 Darparu hyfforddiant i sefydliadau er mwyn gwella eu capasiti a’u 

heffeithiolrwydd  

 Esbonio natur gymhleth comisiynu a chaffael 

 Helpu i sicrhau bod y gwasanaethau yn gyfredol gyda’r sylfaen dystiolaeth 

ddiweddaraf, a’ch tywys drwy’r newidiadau i strwythurau’r GIG ac 

awdurdodau lleol 

 Helpu i ddechrau gwasanaethau neu grwpiau newydd 

 Cynorthwyo’r trydydd sector yn Sir y Fflint a Wrecsam i gael mynediad at 

wasanaethau FLVC ac AVOW. 

Comisiynir Catalyddion Cymunedol fel prosiect drwy Gronfa Trawsnewid Cymunedol 

Llywodraeth Cymru yn Wrecsam.  Nod y prosiect yw cefnogi datblygiad micro-

fentrau i gefnogi’r cynnig gofal cartref yn Wrecsam.  Ni fwriedir i’r mentrau hyn 

ddisodli’r cynnig gan asiantau Gofal Cartref ond yn hytrach eu bwriad yw cefnogi 

sefydlogrwydd a chaniatáu dewis a rheolaeth i ddinasyddion.  Mae’n cefnogi’r 

opsiynau taliad uniongyrchol i ddinasyddion.  Mae gennym 37 o ficro-fentrau ar hyn 

o bryd sydd wedi cwblhau’r safonau gwneud yn dda ac sydd ar ein cofrestr o 

ddarparwyr yn Wrecsam. 

Mae Gwynedd yn datgan bod 44% o ofal cartref yn cael ei ddarparu’n fewnol 

heddiw.  Mae yna nifer o gwmnïau bach annibynnol sy’n lleol i Wynedd a rhai 

cwmnïau mwy.  Nid oes gan y farchnad yng Ngwynedd lawer o gydweithredwyr a 

mentrau cymdeithasol, ond maent yn datblygu.  Mae darparwyr y trydydd sector yn y 

sir ond nid yw’n bresenoldeb cyson yr hoffai'r awdurdod lleol ei weld  ym mhob rhan 

Tudalen 233



 

84 
 

o Wynedd.  Mae Comisiynwyr yn cael anhawster mawr i sicrhau darpariaeth mewn 

ardaloedd gwledig.  Mae gan rai ardaloedd rwydwaith cymunedol anffurfiol cryf ar 

waith. 

Mae Gwynedd yn cynnig datblygu Mentrau Cymdeithasol drwy hybiau cymunedol 

sy’n canolbwyntio ar yr elfennau llesiant a hefyd datblygu darpariaeth asesu offer 

arbenigol – tŷ technegol.  Mae gan Wynedd 15 o Ddarparwyr y Trydydd Sector sy’n 

gweithredu yng Ngwynedd. 

Fel yr esboniwyd uchod, ychydig iawn o ddewis o ddarpariaeth gofal cartref sydd 

gan bobl yng Ngwynedd.  Mae sicrhau gofal yn her, heb sôn am gael dewis.  Gall 

pobl ddewis trefnu eu gofal eu hunain drwy Daliadau Uniongyrchol, ond nid yw’n 

hawdd dod o hyd i bobl sy’n gallu cynnig gofal.  Mae prosiect wedi dechrau gyda 

‘Chatalyddion Cymunedol’, i annog pobl i sefydlu cwmnïau bach i ddarparu gofal, a’r 

gobaith yw y bydd hyn yn gwella’r sefyllfa. 

Taliadau uniongyrchol 

Mae awdurdodau lleol yn hyrwyddo Taliad Uniongyrchol trwy amlygu gwasanaeth 

sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn sy'n adlewyrchu llais, dewis a rheolaeth trwy rymuso 

unigolion i fod mor annibynnol â phosibl yn eu cymuned leol. 

Rhai o fanteision dewis Taliadau Uniongyrchol yw: 

 Mae unigolion yn dewis pwy sy'n darparu eu gofal a chymorth 

 Mae unigolion yn dewis pryd y darperir eu gofal i weddu i'w bywyd bob dydd 

 Mae taliadau uniongyrchol yn hyblyg i fodloni gofynion unigol 

 

Mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi ymrwymo i ddatblygu’r gwasanaeth drwy 

ymgynghori’n rheolaidd ag arbenigwyr taliadau uniongyrchol (dinasyddion) ac i 

wneud yn siŵr bod y gwasanaeth yn addas i’r pwrpas. 

Mae ein gweledigaeth a’n ffordd o weithredu newid wedi arwain at gynnydd yn y nifer 

sy’n manteisio ar wasanaethau ac mae ei lwyddiant wedi arwain at 243 o unigolion 

yn cymryd rheolaeth o’u pecyn gofal ac yn dewis derbyn cymorth trwy daliadau 

uniongyrchol ar yr ynys o gymharu â 35 o unigolion yn 2015. 
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Bydd Sir Ddinbych yn parhau i ddatblygu a defnyddio Taliadau Uniongyrchol, lle 

bydd unigolion, neu’r person cyfrifol a ddewisir ganddynt, yn derbyn arian yn 

uniongyrchol gan y cyngor i ariannu eu hanghenion gofal a chymorth cytunedig yn y 

ffordd o’u dewis.  Gallai hyn gynnwys recriwtio cynorthwyydd personol neu dalu am 

wasanaethau asiantaeth neu sefydliad o’u dewis. 

Ar hyn o bryd nid oes digon o ddarparwyr i roi dewis i bobl neu gyflwyno elfen o 

gystadleuaeth.  Mae Catalyddion Cymunedol yn cynorthwyo darparwyr lleol bach 

(Micro ddarparwyr) i lansio gwasanaethau ond ychydig iawn ohonynt sy’n barod i 

ddarparu gofal personol, a dyna lle mae’r bwlch mwyaf yn bodoli.  Er y bydd 

gostyngiad o bosibl yn y gofal a’r cymorth sydd ei angen ar unigolion oherwydd ein 

hymyriadau a’n gwaith ataliol cynharach, rydym yn rhagweld y bydd cynnydd yn y 

nifer o bobl ag anghenion mwy cymhleth, er enghraifft dementia.  Mae Sir Ddinbych 

wedi recriwtio i ddwy swydd cynghorwyr byw’n annibynnol.  Rhan o’u rôl yw 

cydgysylltu pethau a chynnig cyngor cyson a defnyddiol i deuluoedd, er enghraifft 

ynghylch Taliadau Uniongyrchol, Micro ddarparwyr a’r mathau eraill o gymorth sydd 

ar gael i ddinasyddion a gofalwyr. 

Yn Sir y Fflint mae Taliadau Uniongyrchol yn ddull pwysig i bobl allu arfer dewis, llais 

a rheolaeth a phenderfynu sut i gyflawni eu hanghenion ar gyfer gofal a chymorth a 

chyflawni eu canlyniadau personol.  Yn Sir y Fflint, mae’r dulliau gweithredu yn 

canolbwyntio ar gryfderau a chanlyniadau, gan geisio galluogi dinasyddion i gynnal 

ymreolaeth dros eu bywyd, eu cefnogaeth, eu hunan benderfyniad a’u hymreolaeth 

yn ogystal â defnydd effeithlon o adnoddau. 

Yn y blynyddoedd diweddar mae Gwasanaethau Cymorth Taliadau Uniongyrchol Sir 

y Fflint wedi’u trawsnewid yn llwyr ac maent bellach yn darparu gwasanaeth mwy 

cyfannol sy’n fuddiol i Ddinasyddion, gwasanaethau cymdeithasol a phartneriaid y 

trydydd sector Sir y Fflint.  Rhai o fanteision allweddol y gwasanaeth yw: 

 Llawer mwy o reolaeth dros y gwasanaeth a sut mae’n cyflawni 

blaenoriaethau’r adran. 

 Mae’r gwasanaeth yn cydweithio â thimau gwaith cymdeithasol i ymgorffori’r 

arferion sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn yn unol â Deddf Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. 

 Systemau a rennir, dulliau cyfathrebu gwell a mynediad gwell at y 

gwasanaeth. 
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 Proses Atgyfeirio sy’n canolbwyntio ar Ganlyniadau sy’n canolbwyntio ar yr 

hyn i’w gyflawni ac sy’n cefnogi cydweithrediad gyda’r unigolyn i fod yn 

berchen ar y canlyniad a datblygu datrysiadau pwrpasol. 

 Mewn sefyllfa well i weithio mewn partneriaeth â sefydliadau’r trydydd sector. 

 Ymreolaeth i ddatblygu, profi ac ymgorffori arloesedd yn unol ag uchelgeisiau 

a blaenoriaethau’r adran. 

 Dull llawer mwy cyfannol, sy’n canolbwyntio ar anghenion y dinasyddion yn yr 

achos cyntaf, ond hefyd anghenion ymarferwyr, cymunedau, partneriaid ac yn 

y blaen. 

 Ystyriaeth o’r farchnad Cynorthwywyr Personol yn nhermau safonau, 

ansawdd, hyfforddiant a chyfleoedd i wneud cynnydd. 

 Cymorth sy’n gymesur.  Yn bwysicaf, nid ydym eisiau cefnogi pobl yn 

ormodol, ond yn hytrach eu galluogi i reoli eu trefniadau eu hunain. 

 

Yn ystod Chwarter 2 (Gorffennaf i fis Medi) derbyniodd 498 o bobl Daliad 

Uniongyrchol yn Sir y Fflint.  Mae hyn yn cynrychioli’r nifer fwyaf o dderbynwyr y pen 

o’r boblogaeth mewn unrhyw awdurdod lleol yng Nghymru.  Ar hyn o bryd mae 

Taliadau Uniongyrchol yn cynrychioli 39% o’r gwasanaethau a ddarperir yn y cartref. 

Tabl 17: Taliadau uniongyrchol Sir y Fflint yn ôl categori Ch2 2021/22 

Categori Gwasanaeth Nifer y taliadau 

uniongyrchol 

Anableddau dysgu 169 

Nam corfforol / ar y synhwyrau 104 

Plant ag anableddau 78 

Pobl hŷn 65 

Gwasanaethau plant 49 

Iechyd meddwl 24 

Oedolion agored i niwed 9 

Cyfanswm 498 

Ffynhonnell: Data a gasglwyd gan yr awdurdod lleol 
 

Gan weithio mewn partneriaeth â chwmni ffilm lleol (Follow Films) Mae derbynwyr 

Taliadau Uniongyrchol Sir y Fflint wedi cael cymorth i adrodd straeon unigryw o'u 
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bywydau a sytTaliadau Uniongyrchol Sir y Fflint i adrodd eu hanesion unigryw o’u 

bywydau a sut mae taliadau uniongyrchol wedi eu helpu i gyflawni canlyniadau 

cadarnhaol a phrofiadau bywyd gwell.  Mae effaith y ffilmiau hyn a’r adborth iddynt 

wedi bod yn arwyddocaol ac mae’r ffilmiau yn cael eu defnyddio yn awr gan 

awdurdodau lleol a sefydliadau ymhell ac agos. 

Y Gweithlu  

Fel yr amlinellwyd yn y Strategaeth o Weithlu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd 

Cymunedol Gogledd Cymru, mae’r sector o dan bwysau sylweddol o ganlyniad i: 

 Newidiadau i ddeddfwriaeth o ganlyniad i Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu 

Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 

 Fframwaith cymhwyster newydd 

 Strwythurau cyflog cystadleuol gyda sectorau eraill 

 Cystadleuaeth gan sectorau eraill 

 

Mae yna flaenoriaeth frys i sicrhau bod gweithlu digonol ar gyfer cyflawni 

gwasanaethau cymdeithasol a swyddogaethau gofal cymdeithasol.  Mae recriwtio a 

chadw Gweithwyr Cymdeithasol, Therapyddion Galwedigaethol a gweithwyr gofal 

uniongyrchol yn her benodol erbyn hyn ar draws Gogledd Cymru. 

Mae Gweithlu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd Cymunedol Gogledd Cymru yn profi 

cyfnod o newidiadau digynsail, lle mae angen iddynt gyflawni gwasanaethau mewn 

ffyrdd gwahanol, gyda phwyslais ar atal, diogelu, ymyrryd, gweithio mewn 

partneriaeth a gweithio integredig, cyd-gynhyrchu a grymuso, sy’n galw am bwyslais 

gwahanol ar sgiliau a hyfforddi’r gweithlu. 

Mae llawer wedi’i ysgrifennu ar y materion sy’n gysylltiedig â recriwtio a dethol yn y 

gweithlu Gofal Cartref.  Ym mis Mawrth 2016, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru 

adroddiad ymchwil ar y ‘Ffactorau sy’n effeithio ar recriwtio a dethol gweithwyr gofal 

cartref ac i’r graddau y mae’r ffactorau hyn yn effeithio ar ansawdd gofal cartref’ 

(Atkinson, Crozier a Lewis, 2016).  Roedd gwaith ymchwil gan Brifysgol Fetropolitan 

Manceinion yn ceisio nodi’r ffactorau sy’n dylanwadu ar benderfyniad pobl i ‘ddewis 

a pharhau i weithio fel gweithwyr gofal cartref’. 
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Mae yna tua 17,000 aelod o staff gofal cartref sy’n cael eu cyflogi gan ddarparwyr 

gofal cartref sydd wedi’u comisiynu yng Nghymru (Gofal Cymdeithasol Cymru, 

2018a). Mae ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar y Gweithlu Gofal Cartref 

(Llywodraeth Cymru, 2016) yn argymell bod y rhai sy’n gweithio yn y sector yn 

derbyn cydnabyddiaeth fel gweithwyr proffesiynol medrus.  Mae’n rhaid herio’r 

ddelwedd negyddol o’r sector ac annog pobl i ymuno â’r gweithlu gofal cymdeithasol.  

Y prif ffactorau a ddaeth i’r amlwg yn yr ymgynghoriad hwn oedd: 

 Cyflogau isel 

 Pwysau gwaith 

 Oriau anghymdeithasol 

 Telerau ac amodau gwael 

 Contractau ‘dim orau’ neu ‘oriau heb eu gwarantu’ sy’n atal pobl rhag ymuno 

â’r sector, am nad oedd unrhyw oriau wedi’u gwarantu 

 Nid yw amser rhai ymweliadau yn ddigonol er mwyn mynd i’r afael ag 

anghenion yr unigolyn 

 Diffyg hyfforddiant a chyfleoedd datblygu gyrfa 

 Yn cael ei ystyried fel swydd statws isel o gymharu â gofal iechyd 

 

Mae Awdurdodau Lleol wedi ehangu eu Rhaglenni Carefirst a rhaglenni eraill 

Cymorth i Gyflogeion i’r gweithlu allanol [nid yr awdurdod lleol].  Mae Rhaglenni 

Carefirst/Cymorth i Gyflogeion yn darparu cyngor a chymorth cyfrinachol, diduedd 24 

awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn, ar-lein neu drwy’r rhif rhadffôn.  Mae’r 

gwasanaeth am ddim i bob cyflogai allu cael mynediad ato pryd bynnag y bydd ei 

angen arnynt. 

Gellir gwella’r gofal a ddarperir gan ofalwyr cartref i’r rhai ag anghenion iechyd 

meddwl drwy sicrhau bod staff yn cael eu hannog i weithio yn y maes y maent yn 

fwyaf galluog ynddo.  Mae angen hyfforddiant arbenigol ac amser ychwanegol i 

gwblhau tasgau ar y rhai sy’n gweithio gyda phobl sy’n byw gyda dementia.  Mae 

yna ddiffyg gweithwyr gofal sydd wedi’u hyfforddi mewn dementia, a gallai’r 

awdurdodau lleol fynd i’r afael â hyn.  Mae comisiynwyr yn awyddus i sicrhau bod yr 

asiantaethau a gyflogir ganddynt i ddarparu gofal dementia yn cyflawni eu 

rhwymedigaethau ac yn dilyn cynlluniau gofal yn ofalus.  Mae angen codi proffil y 
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proffesiwn er mwyn denu staff o safon uchel.  (Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol, 

2022). 

Mae Gwynedd yn datgan bod potensial i addasu rolau / tasgau o fewn eu cynlluniau 

gofal cartref ond bod angen cymorth gan ddarparwyr i’w gweithredu.  Mae staffio yn 

broblem fawr ar hyn o bryd i ofalwyr gofal cartref a chartrefi gofal. 

Yn Sir y Fflint, mae’r Awdurdod Lleol wedi gweithio hefyd gyda Mind Gogledd 

Ddwyrain Cymru i ddarparu cymorth ychwanegol i weithwyr gofal cymdeithasol.  

Roedd gwybodaeth, therapïau siarad a gweithgareddau a gynlluniwyd i gefnogi 

llesiant yn ystod y cyfnod anodd hwn ar gael. 

Mae darparwyr yn Sir y Fflint wedi datgan ei bod yn anodd defnyddio ffair swyddi 

Cymru Gyfan a bod y TG yn drwsgl, yn arbennig os nad oes gennych unrhyw 

gefnogaeth TG. 

Mae Sir y Fflint wedi gweithio mewn partneriaeth â Dinasyddion i gynllunio a 

gweithredu llwyfan unigryw sy’n cefnogi cyflogwyr taliadau uniongyrchol a 

Chynorthwywyr Personol.  Mae Porth Cymhorthydd Personol Sir y Fflint yn galluogi 

cyflogwyr taliadau uniongyrchol i chwilio am Gymorthyddion Personol sydd ar gael 

yn eu hardal eu hunain ac i Gymorthyddion Personol hyrwyddo eu hunain a’u 

hargaeledd i weithio.  Mae Cymorthyddion Personol yn cwblhau proffil i ddisgrifio eu 

hunain, eu profiad, eu gallu ac yn y blaen a gall darpar gyflogwyr taliadau 

uniongyrchol chwilio drwy’r gronfa ddata ac ymgysylltu â’r bobl maent yn credu y 

gallent helpu i gyflawni eu hanghenion a/neu gyflawni canlyniadau llesiant personol.  

Yn ddiweddar maent wedi ychwanegu tudalen swyddi gwag sy’n galluogi 

dinasyddion i bostio eu gofynion h.y. yr anghenion/canlyniadau i’w cyflawni, gan 

wneud y system yn broses ddwy ffordd. 

Mae cynllun taliadau uniongyrchol Sir y Fflint wedi mynd ati’n fwriadol i newid y 

cymorth sydd ar gael ar gyfer y gweithlu arwyddocaol hwn, ond sydd weithiau’n 

ddatgysylltiedig.  Rhai o’r mentrau hyd yma yw: 

 Cydgysylltydd Cymorthyddion Personol yn ymgysylltu â’r gweithlu.  Cymorth 

bugeiliol ar gyfer Cymorthyddion Personol sy’n gweithio mewn swyddi 

cymhleth/ynysedig yn cael ei ymgorffori yn y rôl.  
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 Datblygu a gweithredu Cod Ymddygiad Cymorthyddion Personol.  Mae hyn 

wedi helpu’r Cymorthyddion Personol i ddeall eu rôl, eu swyddogaethau a 

beth yw’r disgwyliadau ohonynt. 

 Mae Tystysgrif Sefydlu Cymorthyddion Personol Sir y Fflint wedi’i datblygu ar 

sail 7 modiwl craidd ac sydd wedi’i chynllunio’n benodol o amgylch y rôl 

Cymorthyddion Personol.  Ers ei chyflwyno, mae 11 CP wedi cwblhau eu 

tystysgrif ac mae 35 arall yn gweithio tuag at y dyfarniad.  Ar gyfer CP sydd 

wedi cofrestru ar y cynllun, mae yna 50 o fodiwlau hyfforddiant pellach y 

gallant gael mynediad atynt yn eu hamser eu hunain.  Dyma’r fenter gyntaf o’i 

bath ac rydym yn trafod potensial hyn gyda Gofal Cymdeithasol Cymru ar 

gyfer dull gweithredu Cenedlaethol. 

 Datblygwyd Porth Cymorthyddion Personol i helpu cyflogwyr taliadau 

uniongyrchol i recriwtio ac i hyrwyddo cyfleoedd gwaith i ddarpar CP. 

 

Mae recriwtio staff gofal a chymorth wedi bod yn anodd yn hanesyddol oherwydd y 

gronfa fach o weithwyr yn y maes, diffyg ymwybyddiaeth neu gydnabyddiaeth o’r 

rolau a’r risg o ddad-sefydlogi’r farchnad breifat.  Fodd bynnag, yn dilyn adolygiad 

o’n dulliau recriwtio a lansiad mentrau newydd sy’n cynnwys yr ymgyrch Gofalwn 

Cymru a’r gwaith recriwtio ar sail gwerthoedd, rydym wedi gweld cynnydd yn y nifer 

o ymgeiswyr newydd ac ymgeiswyr sy’n dychwelyd i’r proffesiwn. 
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5. Gwasanaethau preswyl (plant)  
Mae’r bennod hon yn canolbwyntio ar wasanaethau gofal preswyl i blant a phobl 

ifanc. At ddibenion yr asesiad hwn, mae’r bennod yn cynnwys rhai rhwng 0 ac 18 

oed yn ogystal â’r rhai sy’n gymwys am wasanaethau nes eu bod yn 25 oed, megis 

pobl anabl a’r rhai sy’n gadael gofal. 

Mae gwasanaethau preswyl yn cynnwys: 

 Cartrefi Gofal (Plant) - gofal mewn cartref â staff cyflogedig 

 Llety Diogel - lle diogel a saff  

 Gwasanaethau Preswyl Teulu - llety ble mae rhieni a phlant yn aros gyda’i gilydd 

i gael eu hasesu / cael gofal 

Mae penodau ar wahân ar wasanaethau maethu a mabwysiadu. 

Trosolwg o’r boblogaeth 

Rhagwelir y bydd gostyngiad yn nifer y plant 

Yn 2020, roedd tua 123,700 o blant rhwng 0 a 15 oed yng Ngogledd Cymru  

(Llywodraeth Cymru, 2021b). Ychydig iawn o wahaniaeth a welwyd yn  nifer y plant 

rhwng 2015 a 2020 ar draws Gogledd Cymru neu ym mhob sir. Amcangyfrifir y bydd 

nifer y plant yn gostwng 7% yng Ngogledd Cymru yn ystod y 15 mlynedd nesaf  

(Llywodraeth Cymru, 2020). Mae’r lefel yn amrywio ar gyfer pob awdurdod lleol o 

ostyngiad o 2% yng Ngwynedd i 12% yn Wrecsam, fel y dangosir yn y siart isod. 

Mae hwn yn batrwm cenedlaethol, ac amcangyfrifir y bydd gostyngiad o 5% yng 

Nghymru gyfan.   
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Siart 1: Amcanestyniadau poblogaeth, plant 15 oed ac iau (seiliedig ar 2018) 

 
Ffynhonnell: amcanestyniadau poblogaeth awdurdodau lleol Cymru yn seiliedig ar 
2018 (prif amcanestyniad), Llywodraeth Cymru 

 

Mae nifer y plant sy’n cael gofal a chymorth wedi cynyddu 

Yn 2020, roedd bron i 2,900 o blant yn cael gofal a chymorth yng Ngogledd Cymru. 

Mae hyn yn 2,300 i bob 100,000 o blant yn y boblogaeth, sydd ychydig is na’r 

gyfradd i Gymru gyfan, sef 2,550 i bob 100,000 o blant yn y boblogaeth. Mae’r 

niferoedd yn amrywio ar draws Gogledd Cymru a thros amser ac nid oes patrwm clir.  

Yn 2018-19 roedd 575 o blant ar y gofrestr amddiffyn plant yng Ngogledd Cymru. Er 

bod y niferoedd yn amrywio o yn flwyddyn i’r llall ar gyfer pob awdurdod lleol, mae’r 

lefel wedi parhau’n debyg yn gyffredinol dros Ogledd Cymru, gyda gostyngiad 

bychan o 3% (15 o blant). Oherwydd bod y niferoedd mor fach, nid yw’n bosibl 

dynodi patrymau clir oherwydd, er enghraifft, gallai newid dramatig o un flwyddyn i’r 

llall ddigwydd oherwydd bod un teulu wedi symud i ardal neu o ardal.  
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Nid oes disgwyl i nifer y plant sy'n derbyn gofal barhau i gynyddu 

Er bod y ffigurau cyffredinol ar gyfer yr holl blant sy'n derbyn gofal wedi dangos 

cynnydd cyson o un flwyddyn i'r llall hyd yma, ni ddisgwylir i hyn barhau yn y dyfodol 

(Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol, 2019). 

Roedd plant sydd wedi profi gofal yn fwy diamddiffyn yn ystod y 
pandemig 

Amlygodd yr Adolygiad Cyflym o Asesiad o Anghenion y Boblogaeth (Bwrdd 

Partneriaeth Rhanbarthol, 2020) effaith y pandemig ar blant sydd wedi profi gofal, ac 

roedd yn cynnwys unigedd ac unigrwydd a tharfu ar fynediad at wasanaethau. Yng 

Ngogledd Cymru, cafwyd gostyngiad cychwynnol mewn atgyfeiriadau amddiffyn 

plant ond wedyn, cododd y cyfraddau yn ôl i’r lefel ddisgwyliedig. Cynhaliwyd mwy o 

ymweliadau monitro i aelwydydd ble roedd plant ar y gofrestr amddiffyn plant - 

ymweliadau wythnosol yn hytrach na’r amserlen 10 diwrnod. 

Mae cynnydd yn nifer y plant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal o’r 
newydd 

Yn 2021 roedd 1,470 o blant a phobl ifanc lleol yn derbyn gofal gan awdurdod lleol 

Gogledd Cymru, sy’n debyg i’r darlun cenedlaethol yng Nghymru gyfan. Mae nifer y 

plant sy’n derbyn gofal yng Ngogledd Cymru wedi cynyddu 350 yn ystod yr amser a 

ddangosir yn y tabl isod. Mai llai o blant yn derbyn gofal fesul 100,000 o’r boblogaeth 

yng Ngogledd Cymru na gweddill Cymru, ond mae amrywiadau sylweddol ar draws y 

rhanbarth, o 800 yn Sir y Fflint i 1,300 yn Wrecsam. Mae’n bwysig nodi bod y nifer yn 

newid yn sydyn ar hyn o bryd gyda chynnydd sylweddol mewn pobl ifanc sydd 

newydd gael llety.  
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Tabl 18: Nifer a chyfradd fesul 100,000 o blant sy’n derbyn gofal (dan 18 oed) gan 
awdurdod lleol, 2017 a 2021 

Cyngor lleol 2017 

Nifer  

2017 

Cyfradd 

2021 

Nifer 

2021 

Cyfradd 

Newid 

Nifer 

Ynys Môn 140 1,039 160 1,214 20 

Gwynedd 220 927 280 1,210 65 

Conwy 180 829 215 1,015 35 

Sir Ddinbych  160 825 180 923 20 

Sir y Fflint 210 654 255 795 45 

Wrecsam 215 736 375 1,304 160 

Gogledd Cymru 1,120 805 1,470 1,063 350 

Cymru 5,960 949 7,265 1,153 1,305 

Ffynhonnell: StatsCymru 

Trosolwg o’r farchnad 
Er gwaetha’r ymrwymiad ar y cyd i atal ac ymyrryd yn gynnar, bydd cyfran fach o 

blant sy'n derbyn gofal angen lleoliadau preswyl bob amser.  Yn dibynnu ar 

anghenion gofal, gall hyn fod mewn: 

Cartrefi Gofal Preswyl â staff gofal cyflogedig 

Uned Llety Diogel  

Uned Breswyl Teulu 

 

Rhoddodd y Datganiad ar Sefyllfa’r Farchnad  (Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol, 

2019) ddadansoddiad o ddarpariaeth gofal preswyl yng Ngogledd Cymru. Ar 31 

Mawrth 2020, roedd 70 o blant Gogledd Cymru yn byw mewn cartref gofal. 

Cynyddodd cyfanswm y plant oedd yn byw mewn cartref gofal 133% yng Ngogledd 

Cymru rhwng 2016 (30 o blant) a 2020 (70 o blant). Mae’r tabl isod yn dangos bod y 

ffigwr hwn wedi mwy na dyblu i 158 rhwng 2020-2021.  
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Tabl 19: Ciplun o nifer y bobl ifanc mewn lleoliadau preswyl ar 31 Mawrth 2021. 

Sir Preswyl 

Ynys Môn 10 

Gwynedd 21 

Conwy 37 

Sir Ddinbych  20 

Sir y Fflint 39 

Wrecsam 31 

Gogledd Cymru 158 

Ffynhonnell: Casglu data awdurdodau lleol  

Nodiadau: Mae preswyl yn cynnwys cartrefi gofal, gwasanaethau preswyl teulu, 

lleoliadau ysgol preswyl   

Cyfran o’r farchnad 

Roedd 17 darparwr annibynnol gofal preswyl i blant yn rhedeg 42 o sefydliadau ac 

yn darparu 180 o leoliadau cofrestredig (‘gwely’) ar draws Gogledd Cymru.  

Oherwydd y ddarpariaeth gyfyngedig o leoliadau mewnol yn y rhanbarth, mae’n 

rhaid i awdurdodau dalu i sefydliadau allanol a elwir yn ‘ddarparwyr’.  Mae mwy o 

wybodaeth ar y gwaith i gynyddu capasiti preswyl mewnol yn yr adran ar y Rhaglen 

Drawsnewid i Blant.  

Llety diogel 

Nid oes darpariaeth llety diogel yng Ngogledd Cymru. Mae cartref diogel 

cenedlaethol, pwrpasol i blant yn Ne Cymru. Mae lle i 18 o blant a phobl ifanc o bob 

rhyw rhwng 12 a 17 oed yn Hillside. 

Rhoddir plant mewn llety diogel drwy orchymyn llys ac mae’r niferoedd yn isel iawn, 

rhwng 0 a 2 fesul awdurdod bob blwyddyn heb unrhyw batrwm clir.  Nid oes 

cynlluniau i ymestyn y ddarpariaeth hon yng Ngogledd Cymru. 

Trafodir darpariaeth cam i lawr o lety diogel a lleoliadau lles diogel yn yr adran llety 

brys.  
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Digonolrwydd a sefydlogrwydd y farchnad  
Mae lleoliad yn y sir neu gerllaw yn bwysig i blant a bobl ifanc gynnal eu 

rhwydweithiau cymdeithasol cadarnhaol sefydledig gyda theulu (rhieni, brodyr a 

chwiorydd ac eraill) a’r ysgol – sy'n eu helpu i ddatblygu eu hunaniaeth ac 

aeddfedrwydd emosiynol (NICE, 2021). 

Mae’r tabl isod yn dangos mai yng Nghonwy a Gwynedd mae’r gyfradd uchaf o 

leoliadau y tu allan i Ogledd Cymru. Mae dros hanner y lleoliadau preswyl ar draws y 

rhanbarth y tu allan i Ogledd Cymru.  

Tabl 20: Nifer y lleoliadau preswyl y tu allan i'r sir 

Sir Cyfanswm y 
lleoliadau 

Lleoliadau y 
tu allan i 
Ogledd 
Cymru 

% y 
lleoliadau y 

tu allan i 
Ogledd 
Cymru 

Ynys Môn 16  5  31%  

Gwynedd 16  10  63%  

Conwy 16  12  75%  

Sir Ddinbych  10  5  50%  

Sir y Fflint 31  17  55%  

Wrecsam 18  8  44%  

Gogledd Cymru 107  57  53%  

Ffynhonnell: Datganiad ar Sefyllfa’r Farchnad  (Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol, 

2019) 

Mae prinder darparwyr preswyl lleol 

Ym mis Awst 2020, cyhoeddodd Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau 

Cymdeithasol Cymru adroddiad oedd yn archwilio’r achos dros ail-gydbwyso 

darpariaeth gofal cymdeithasol mewn Gwasanaethau Plant (Cymdeithas 

Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru, 2020).  Nododd yr adroddiad 

anghydbwysedd grym sylweddol yn y farchnad gofal preswyl plant, sy’n effeithio ar 

leoliadau a dewis, y gallu i wneud y dewis gorau ar gyfer anghenion plentyn, y llwyth 

gwaith a’r canlyniadau i blant. Heb ail-gydbwyso, bydd dibyniaeth barhaus ar 

ddarparwyr preifat, mewn rhai achosion gyda chostau uchel ac amheuaeth o werth 
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am arian, mwy o ansefydlogrwydd a chanlyniadau gwael i blant. Rhaid i nod unrhyw 

ail-gydbwyso fod i ddatblygu marchnadoedd sefydlog, cryf, sy’n cynnig opsiynau a 

dewis, gofal o ansawdd, llai o leoliadau’n methu a chanlyniadau da i blant.    

Mae galw cynyddol am leoliadau preswyl a diffyg cyflenwad o ddarparwyr preswyl 

lleol wedi arwain at ‘farchnad darparwyr’. Mae darparwyr yn gallu dewis a dethol pa 

bobl ifanc maent yn eu derbyn, sy’n gallu golygu ei bod yn fwy anodd dod o hyd i 

leoliad i rai ag anghenion a heriau ymddygiad mwy cymhleth. Gall hyn fod oherwydd 

sgiliau/arbenigedd y darparwr, pryder am sut gallai’r ymddygiad amharu ar 

breswylwyr eraill a’r gymuned leol, a phryder y gallai hyn i gyd gael effaith ar 

ganlyniadau’r gwasanaeth.  

Ochr yn ochr â’r pwysau ariannol, mae pwysau hefyd ar amser staff. Os bydd 

gwely’n dod yn rhydd, mae’n bosibl y bydd nifer o wasanaethau lleol yn ceisio ei 

sicrhau, gan arwain at gystadleuaeth. 

Mae’r galw uchel hwn yn rhoi pwysau ar gyllideb awdurdodau lleol, ac mae 

darparwyr yn gallu pennu cost y ddarpariaeth.  Mae perygl y bydd gwariant ar 

leoliadau y tu allan i’r sir yn cynyddu wrth i gostau lleoliadau gynyddu mewn 

marchnad sy’n cael ei harwain gan alw.   

Ar hyn o bryd, mae Gogledd Cymru yn dibynnu ar y sector annibynnol ar gyfer 

darpariaeth gofal preswyl plant. Mae’r Rhaglen Drawsnewid i Blant a Chyllid Gofal 

Integredig wedi cael eu defnyddio i gynyddu’r ddarpariaeth fewnol ac ariannu 

gweithgarwch ataliol. Mae awdurdodau lleol yn parhau i archwilio cyfleoedd i 

hwyluso dull gwahanol i helpu i leihau’r ddibyniaeth ar leoliad y tu allan i'r sir sy’n 

arwain at bwysau ariannol anghynaladwy i wasanaethau cymdeithasol ac addysg.  

Mae prinder darpariaeth arbenigol i blant a phobl ifanc ag 
anghenion emosiynol ac ymddygiad cymhleth 

Yn 2019, roedd dros hanner y plant a roddwyd mewn gofal preswyl yn cael gofal yn 

bennaf oherwydd anghenion emosiynol ac ymddygiad ac roedd dau draean ohonynt 

rhwng 13 a 16 oed (Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol, 2019). 

Mae prinder sylweddol o leoliadau arbenigol i bobl ifanc ag anghenion emosiynol ac 

ymddygiad sylweddol yng Ngogledd Cymru. Mae plant yn cael eu lleoli yn Lloegr yn 

aml, oddi wrth eu teuluoedd.  Mae darpariaeth gyfyngedig yn Lloegr. Mae gweithwyr 
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cymdeithasol yn ei chael yn anodd lleoli plant ag anghenion dwys gan fod darparwyr 

yn tueddu i gadw lleoedd i geisio lleoli plentyn ag anghenion llai dwys.   

Mae’n bosibl y bydd rhai plant wedi cael eu haddysg yn Gymraeg, ac felly byddant 

yn ei chael yn anodd ymdopi mewn ysgol cyfrwng Saesneg ac angen tiwtor neu 

gymhorthydd i roi cymorth ychwanegol.  

Mae pobl ifanc mewn argyfwng yn aml yn mynd i’r Adran Achosion Brys ac yn aros 

mewn ysbyty mewn sefyllfaoedd brys.   

Mae prinder llety brys 

Mae gwasanaethau cymdeithasol ar hyd a lled y DU yn wynebu pwysau cynyddol i 

ddod o hyd i leoliadau mewn achosion brys. Yn lleol, mae rhai sefyllfaoedd yn codi 

pan na allwn ddod o hyd i leoliad i blentyn. Oherwydd hyn mae’n rhaid datblygu 

sefyllfa dros dro i ddarparu llety a chymorth nes gellir dod o hyd i leoliad. Gall y 

sefyllfaoedd hyn godi o anawsterau i leoli pobl ifanc yn dilyn methiant perthnasoedd 

yn y cartref, trosglwyddo plant pan fydd yr heddlu wedi defnyddio eu grym gwarchod 

i symud plant a diffyg gwelyau diogel i bobl ifanc ag anghenion a risgiau lles dwys.  

Mae’n bwysig pwysleisio mai fel dewis olaf mewn sefyllfaoedd brys y defnyddir y 

trefniadau hyn, oherwydd amgylchiadau eithriadol ac am gyfnod byr nes gellir dod o 

hyd i ddarpariaeth sy’n cael ei rheoleiddio. Mae trefniadau diogelu ynghylch 

lleoliadau nad ydynt yn cael eu rheoleiddio yn cynnwys cymeradwyaeth uwch reolwr, 

hysbysu Arolygiaeth Gofal Cymru fel ein rheoleiddiwr, cynllun gofal a chymorth, 

cwblhau ymweliadau gan weithwyr cymdeithasol, cynnwys Swyddogion Adolygu 

Annibynnol a goruchwylio gweithwyr cymdeithasol i edrych ar drefniadau / cynlluniau 

symud ymlaen.  

Gall y trefniadau y mae’n rhaid i awdurdodau lleol roi yn eu lle mewn achosion brys 

fod gyfystyr â lleoliadau heb eu rheoleiddio. Dan y Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu 

Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016, mae’n drosedd i rywun ddarparu gwasanaeth 

wedi’i reoleiddio heb gael ei gofrestru yn gysylltiedig â’r gwasanaeth hwnnw.  
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Trosolwg o’r farchnad leol 
Mae Datganiad Sefyllfa’r Farchnad 2021 yn arfarnu’r farchnad ac yn nodi beth sy’n 

digwydd, y gwasanaethau preswyl sydd eu hangen i blant yn y rhanbarth a’r 

dyheadau ar gyfer darparwyr y dyfodol.   

 Mae nifer y plant sy’n byw mewn cartref plant wedi cynyddu, gallai rhai o’r 

plant hyn fyw gyda theulu maeth ond ar hyn o bryd, nid oes digon o ofalwyr 

maeth gyda’r sgiliau cywir i’w cefnogi.  

 Mae rhai o’n plant sy’n byw mewn cartref plant yn byw y tu allan i ffiniau’r 

awdurdod lleol er gwaethaf capasiti digonol yn yr ardal. 

Yr hyn nad oes arnom ei angen: 

 Nid ydym yn annog i ddarparwyr annibynnol gofal preswyl i blant nad yw eu 

gwasanaethau’n cael eu datblygu i fodloni anghenion ein plant, ehangu yng 

Ngogledd Cymru.  

 Nid oes arnom eisiau i ddarparwyr weithredu cartrefi plant heb fodel gofal clir 

na chyflenwi darpariaeth safonol yn unig. 

 

Yr hyn y mae arnom ei eisiau: 

 Mae arnom eisiau gweithio gyda darparwyr newydd a rhai presennol a’u 

cefnogi i ddarparu modelau gofal fydd yn bodloni anghenion ein plant.  

 Mae arnom eisiau gweithio gyda darparwyr newydd a rhai presennol a’u 

hannog i ddatblygu eu busnesau mewn modd sydd, nid yn unig yn gwella 

canlyniadau i’n plant, ond hefyd yn darparu gwerth cymdeithasol ehangach i’n 

cymunedau.  

 Mae arnom eisiau darparwyr sy’n gallu gofalu’n ddiogel am ein plant sydd ag 

anghenion dwys lluosog ac sy’n gallu darparu llety amgen i ddiogelu 

darpariaeth lles.  

 Mae arnom eisiau darparwyr fydd yn gweithio mewn partneriaeth gyda ni yn 

ystod cyfnodau o drawsnewid yn cynnwys camu i lawr i fyw gyda gofalwyr 

maeth neu gael eu haduno â’u teulu.  

 Mae diwylliant Cymru yn bwysig iawn i ni fel rhanbarth ac mae arnom eisiau 

mwy o ddarparwyr sy’n gallu darparu eu gwasanaethau yn Gymraeg.   
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Ynys Môn 

Mae 3 adnodd cartref grŵp bychan yn Ynys Môn gyda’r potensial i gynnig 5 gwely i 

blant sydd angen y gwasanaeth. Mae ein 4ydd eiddo yn cael ei adnewyddu a bydd 

wedi ei orffen ym mis Awst 2022. Bydd hyn yn galluogi’r awdurdod lleol gynnig 3 

gwely posibl arall yn lleol i gyrraedd cyfanswm o 8 gwely. 

Mae gwasanaeth cartref grŵp bychan Ynys Môn yn galluogi pobl ifanc ag anghenion 

cymhleth i aros gyda’u teulu biolegol mor hir â phosibl. Y nod yw osgoi’r angen am 

leoliadau preswyl arbenigol ‘y tu allan i’r sir’ os bydd y teulu’n chwalu.   

Mae ein tîm amlddisgyblaethol o weithwyr proffesiynol yn cefnogi’r teulu a staff gofal 

fydd yn gyfrifol am ofal yr unigolyn ifanc o ddydd i ddydd.  Mae hyn yn rhoi cysondeb 

ar draws yr ystod o ofal a chymorth a roddir i unigolion.  

Canlyniadau  

 Gallu datblygu a chynnig opsiwn cynyddol o ‘ofal ar y cyd’ i unigolion a 

theuluoedd rhag i’r teulu chwalu’n llwyr.  

 Cyfle i’r unigol ifanc ddatblygu sgiliau a phrofiadau newydd a allai eu galluogi i 

symud ymlaen i lety â chymorth arall i fodloni eu hanghenion unigol. 

 Gallu darparu gofal tymor hirach a chyfle i weithio mewn partneriaeth yn gynt 

gyda’r Gwasanaethau Anabledd Dysgu Oedolion i’w cefnogi drwy’r broses 

bontio.   

 Bod ar gael i fodloni anghenion pobl ifanc eraill sydd ag anghenion gofal a 

chymorth cymhleth, yn dibynnu ar yr anghenion a aseswyd. 

Gwynedd 

Mae diffyg capasiti wedi’i nodi mewn lleoliadau gofal preswyl plant yng Ngwynedd ac 

yng Nghymru yn ehangach. Nid yw’r ddarpariaeth bresennol yn ymdrin â’r angen ac 

nid oes rhagolwg o ddarpariaeth newydd yn y dyfodol agos.  Mae darparwyr 

presennol yn rhai bach iawn, sy’n golygu fod plant yn gorfod mynd i Loegr, sy’n gallu 

arwain at broblemau eilaidd, yn enwedig gan nad oes cyflenwad digonol yn Lloegr 

ychwaith. Mae gweithwyr cymdeithasol yn ei chael yn anodd lleoli plant ag 

anghenion dwys gan fod darparwyr yn tueddu i gadw lleoliadau i blant ag anghenion 

llai dwys. Nodwyd ei bod yn bosibl sicrhau lleoliad i bob unigolyn, ond bod angen 

trafodaethau pellach er mwyn lleoli’r rhai ag anghenion mwy dwys. Mae’r ffioedd 

hefyd yn uchel iawn. 
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Codwyd y materion canlynol fel rhwystrau i ddatblygu gofal preswyl:   

 Mae stigma o hyd yn gysylltiedig â chartref gofal plant.  

 Mae angen i blant sy’n cael eu rhoi gyda’i gilydd mewn lleoliad gofal allu cyd-

fyw ac yn aml iawn mae ganddynt anghenion gwahanol neu rai sy’n 

gwrthdaro, sy’n gallu bod yn gymhleth ac yn frawychus iawn i ddarparwyr 

newydd oherwydd y risgiau ariannol wrth sefydlu busnes o’r fath.    

 Mae’r cynnydd sylweddol ym mhrisiau’r stoc dai yng Ngwynedd yn gwneud 

achos busnes yng Ngwynedd yn llai deniadol.  

Conwy 

Mae’r tabl isod yn dangos y mathau a nifer y lleoliadau yng Nghonwy dros y pum 
mlynedd diwethaf.  
 
Tabl 21: Math a nifer y lleoliadau, Conwy, 2017 i 2021 

Sir  2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 

Lleoliadau maethu - 249 221 212 203 208 

Mabwysiadu/Lleolwyd ar 

gyfer Mabwysiadu 

- 11 16 15 17 22 

Byw’n Annibynnol   15 16 23 29 23 

Cartrefi 

Preswyl/Ysgolion/Hostel 

 30 31 33 37 48 

Troseddwyr Ifanc/Llety 

Diogel  

 1 2 2   

Lleolwyd gyda 

Rhiant/Rhiant arall 

 46 41 38 24 39 

Gofal Meddygol/Nyrsio  11 4 1 1  

Canolfan Deulu neu uned 

Mam a’i phlentyn 

    1 5 

Lleoliad heb ei 

Reoleiddio dan 

Gyfarwyddyd y Llys, 

Adran 38(6) 

    3 12 

Lleoliadau Dros Dro     3 11 
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Ffynhonnell: Casglu data awdurdodau lleol  

Mae nifer y plant sy'n derbyn gofal wedi gostwng, mae hyn yn cyd-fynd â 

buddsoddiad a phwyslais sylweddol ar wasanaethau ymyrraeth gynnar ac atal.   

Cafodd tîm Cymorth i Deuluoedd ac Ymyrraeth Conwy 4,400 o atgyfeiriadau rhwng 

mis Ebrill a mis Medi 2021. Mae’r tîm wedi cael mwy o atgyfeiriadau. Yn 

anecdotaidd, mae’r achosion wedi bod yn fwy cymhleth.  

Mae’r prif heriau i gynnal darpariaeth yn cynnwys: 

 Gweithlu - Mae recriwtio gweithwyr gofal plant, yn enwedig rhai â phrofiad, yn 

her sylweddol. Mae gweithwyr cymdeithasol profiadol yn chwilio am swyddi 

eraill oherwydd natur y gwaith amddiffyn plant ac effaith hyn ar y cydbwysedd 

rhwng bywyd a gwaith ac iechyd meddwl. Mae awdurdodau lleol yn cystadlu 

ag asiantaethau i ddenu gweithwyr cymdeithasol, sy’n talu cyflogau uwch. 

 Ymdrechu i newid statws plant sy'n derbyn gofal drwy Orchmynion 

Gwarchodaeth Arbennig (Perthnasau).  

 Mae gweithio mewn partneriaethau effeithiol gyda Gwasanaethau Iechyd 

Meddwl Plant a Phobl Ifanc yn parhau i fod yn anghyson gan fod gan bob 

asiantaeth safbwyntiau gwahanol a blaenoriaethau sy’n gwrthdaro - gwaith 

achos heriol, risg uchel, sy’n cymryd amser.  

 Prinder llety brys a dibyniaeth ar leoliadau y tu allan i’r sir / dros dro. Mae hon 

yn flaenoriaeth allweddol i ni ar hyn o bryd. 

 

Mae costau lleoliadau wedi dyblu bron iawn, o gyfartaledd yr wythnos o £3,500 yn 

2017 i rai sy’n gofyn rhwng £6,000 a £7,000 yn 2021/22. 

Sir Ddinbych  

Mae gan Gyngor Sir Ddinbych 20 o blant neu bobl ifanc mewn darpariaeth cartrefi 

gofal, ac mae mwy na’u hanner y tu allan i Gymru. Er bod y plant a’r bobl ifanc hyn 

wedi cael eu rhoi’n briodol mewn lleoliadau preswyl yn seiliedig ar eu hanghenion, 

mae diffyg opsiynau lleol wedi golygu bod rhai lleoliadau yn bell iawn o’u cartrefi.  

Mae galw am leoliadau preswyl i blant â phroblemau iechyd meddwl sydd ag 

ymddygiad cymhleth oherwydd trawma. Mae diffyg lleoliadau hefyd sy’n gallu 
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cefnogi plant a phobl ifanc sydd wedi dioddef Camfanteisio Rhywiol neu 

Gamfanteisio Troseddol.  

Sir y Fflint 

Mae Cyngor Sir y Fflint yn comisiynu 39 o wasanaethau cartrefi gofal plant, mae 

hanner y plant a phobl ifanc hyn yn cael eu lleoli y tu allan i’r wlad, yn Lloegr neu’r 

Alban. Mae angen pwyslais ar fentrau a gynlluniwyd i leihau nifer y plant sy’n cael eu 

lleoli y tu allan i’r sir o’r dechrau. Er bod y plant wedi cael eu rhoi’n briodol mewn 

lleoliadau preswyl yn seiliedig ar eu hanghenion, ychydig iawn o ddulliau hyfyw eraill 

oedd ar gael a allai fod wedi arwain at ddad-ddwysau, gan ddileu’r angen am leoliad 

y tu allan i’r sir.   

Mae galw am wasanaethau preswyl i blant sy’n dioddef â’u hiechyd meddwl ac nid 

oes digon o ofal a chymorth yn ardal yr awdurdod lleol i’w darparu.  Mae 

gwasanaethau y tu allan i’r sir yn cael eu defnyddio, sy’n achosi mwy o oblygiadau o 

ran cost. 

Mae gan nifer o ddarparwyr preswyl lleol hefyd gynlluniau ar gyfer ehangu, sy’n gyfle 

arall mewn partneriaeth i sicrhau bod y ddarpariaeth yn bodloni anghenion lleol.   

Dros y pum mlynedd nesaf, er mwyn sicrhau sefydlogrwydd yn y sector, nod y 

cyngor yw:  

 Gweithio gyda darparwyr newydd a rhai presennol a’u cefnogi i ddarparu 

modelau gofal fydd yn bodloni anghenion plant.   

 Gweithio gyda darparwyr newydd a rhai presennol a’u hannog i ddatblygu eu 

busnesau mewn modd sydd, nid yn unig yn gwella canlyniadau i’n plant, ond 

hefyd yn darparu gwerth cymdeithasol ehangach i’n cymunedau.   

 Gweithio gyda darparwyr sy’n gallu gofalu’n ddiogel am blant sydd ag 

anghenion dwys lluosog ac sy’n gallu darparu llety amgen i ddiogelu 

darpariaeth lles.  

 Nodi darparwyr fydd yn gweithio mewn partneriaeth gyda ni yn ystod 

cyfnodau o drawsnewid yn cynnwys camu i lawr i fyw gyda gofalwyr maeth 

neu gael eu haduno â’u teulu.  

 Mae diwylliant Cymru yn bwysig iawn i ni fel rhanbarth ac mae arnom eisiau 

mwy o ddarparwyr sy’n gallu darparu eu gwasanaethau yn Gymraeg.   
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Wrecsam  

Nid yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn comisiynu unrhyw ddarpariaeth fewnol 

ar gyfer gwasanaethau cartrefi gofal plant, er bod gennym ni 33 o blant a phobl ifanc 

wedi’u lleoli mewn lleoliadau y tu allan i’r sir yng Nghymru a Lloegr. Mae angen 

ffocws ar fentrau sydd wedi'u cynllunio i leihau nifer y plant sy'n cael eu lleoli y tu 

allan i'r sir o'r cychwyn cyntaf.  

 

Gan ddefnyddio Cyllid Cyfalaf Gofal Integredig Llywodraeth Cymru, eleni roeddem 

yn gallu lansio ein Rhaglen Gofal yn Nes at y Cartref a fydd yn parhau i fod yn 

flaenoriaeth dros y 4 blynedd nesaf. Mae'r Rhaglen yn canolbwyntio ar brynu, 

ailbwrpasu a/neu ailddatblygu eiddo naill ai gan CBSW neu mewn partneriaeth â 

Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig i ddarparu cynlluniau byw â chymorth a 

chartrefi plant bach yn Wrecsam, gan alluogi pobl i ddychwelyd i'r Fwrdeistref i 

gwrdd â'u tai a/neu anghenion gofal ac atal yr angen i gomisiynu lleoliadau all-sirol 

yn y dyfodol. Eleni, fe wnaethom sicrhau tri eiddo ac mae mwy yn y cynllunio o dan 

gynlluniau grant cyfalaf newydd ac ehangedig Llywodraeth Cymru. Mae galw am 

wasanaethau preswyl i blant sy’n dioddef o’u hiechyd meddwl, ac nid oes lefel 

ddigonol o ofal a chymorth yn ardal yr awdurdod lleol i ddarparu hyn. Mae 

gwasanaethau'n cael eu ceisio y tu allan i'r sir sy'n golygu goblygiadau cost pellach.  

 

Mae gan nifer o ddarparwyr preswyl lleol hefyd gynlluniau ar gyfer ehangu, sy'n rhoi 

cyfle arall i weithio mewn partneriaeth i alinio'r ddarpariaeth i ddiwallu anghenion 

lleol. Dros y flwyddyn i ddod, bydd ein blaenoriaethau yn canolbwyntio ar:  

 Uchafu cyllid cyfalaf rhanbarthol i ehangu gofal yn nes at y cartref a datblygu 

datrysiadau gofal lleol dielw ar gyfer plant sy'n derbyn gofal.  

 Prosiect fframwaith aduno – defnyddio proses NSCC i wella llwyddiant ailuno.  

 Gwella'r broses o gynllunio i ryddhau cleifion gyda chymorth cyfreithiol a 

gwaith cymdeithasol penodol wedi'i ymrwymo i gynllunio i ryddhau cleifion a 

darparu Gorchmynion Gofal Rhyddhau.  

 Twf parhaus yn y cynnig gwarcheidiaeth arbennig a chefnogaeth.  

 Lansio ‘Myfyrio’ – rhaglen i gefnogi gostyngiad yn nifer y beichiogrwydd 

cylchol sy’n dod i ben gyda phlant yn cael eu tynnu.  
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 Gwerthusiad o gyfraddau tâl ar gyfer Gofalwyr Maeth i adlewyrchu costau byw 

yn well a lleihau risgiau sy'n gysylltiedig â thlodi.  

 Cyflwyno Prosiectau Kickstart a Llety â Chymorth  

 Therapi Aml-Systemig – parhau i gyflwyno dull Therapi Aml-systemig ar 

draws gwasanaethau i gynnwys cymorth symud ymlaen/cam-i-lawr i 

deuluoedd.  

 Proses Sefydlogrwydd Cynnar i'w sefydlu gan flaenoriaethu sefydlogrwydd o'r 

cychwyn, Rydym hefyd yn anelu at;  

 Uchafu'r defnydd o gyllid cyfalaf rhanbarthol newydd a chynyddol i ddatblygu 

llety/unedau lleoliadau brys newydd i gynyddu'r ddarpariaeth o lety seibiant 

brys i'r teuluoedd hynny mewn argyfwng. 
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Darpariaeth cartrefi plant mewnol 
Cafodd Gogledd Cymru gyllid grant o £3.8m ar gyfer rhaglen drawsnewid ranbarthol 

i blant a phobl ifanc yn 2021/22. Mae’r bartneriaeth strategol o awdurdodau lleol a’r 

bwrdd iechyd ym mhob ardal ddaearyddol yn y rhanbarth yn goruchwylio darpariaeth 

y rhaglen drawsnewid. Yn ardaloedd y Canol a’r Dwyrain, bydd dwy Ganolfan Asesu 

Preswyl pwrpasol yn agor yn 2022/23. Byddant yn cefnogi darpariaeth gofal mewnol 

yn nes at y cartref i blant ag anghenion ymddygiad ac emosiynol cymhleth. 

Tabl 22: Capasiti blynyddol ychwanegol a grëwyd gan Gyllid y Rhaglen Drawsnewid 
2021/22 

Ardal   Lleoliadau 

Asesu 

Blynyddol  

Lleoliadau 

Brys 

Blynyddol  

Lleoliadau 

Cartref Gofal  

Gorllewin (Ynys Môn a 

Gwynedd)  

  - 

Canol (Conwy a Sir 

Ddinbych)  

12 - 12 

Dwyrain (Sir y Fflint a 

Wrecsam)  

12 182 4 

Gogledd Cymru 24 182 4 

Ffynhonnell: Data awdurdod lleol 
Nodiadau: Asesiadau blynyddol y Dwyrain a’r Canol yn seiliedig ar 4 lleoliad 16 
wythnos. Lleoliadau brys blynyddol y Dwyrain yn seiliedig ar 1 lleoliad gydag 
arhosiad o ddim mwy na 2 noson. 

Cynghorau Ynys Môn a Gwynedd a BIPBC (Gorllewin) 

Nid oedd digon o alw i gyfiawnhau comisiynu canolfan breswyl teulu llawn amser.  

Mae capasiti presennol yn cael ei fodloni’n ddigonol.  

Mae’r Tîm Trawsnewid ar Ynys Môn yn wasanaeth newydd fydd yn cynnig 

darpariaeth aml-asiantaeth o wasanaethau dwys yn Ynys Môn. 

Bydd y Tîm yn gweithio gyda theuluoedd, rhwng 0 a 25 oed, sydd un ai mewn perygl 

o ddod i ofal yr awdurdod lleol neu ble mae posibilrwydd iddynt ddychwelyd i’r cartref 

neu aros yng ngofal eu rhieni / gofalwyr yn ddiogel.   
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Mae’r tîm yn cynnwys arweinydd ymarfer, seicolegydd, gweithiwr cymdeithasol a dau 

weithiwr cefnogi. Mae eu pwyslais ar weithio gyda phlant a phobl ifanc y mae cyflwr 

niwrolegol yn effeithio ar eu hymddygiad gartref, yn yr ysgol neu allan yn y gymuned.  

Cynghorau Sir Ddinbych  a Chonwy a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi 
Cadwaladr (Canol) 

Bwthyn y Ddôl 

Mae tîm amlddisgyblaethol Bwthyn y Ddôl yn parhau i weithio gyda phlant a phobl 

ifanc sydd ar ymylon gofal ac mewn perygl o ddod yn blant sy’n derbyn gofal.  

Bydd y tîm yn canolbwyntio i ddechrau ar gwblhau asesiad holistaidd drwy broses 

ymgynghori er mwyn argymell rhaglen o ymyriadau.  

Mae model gofal newydd yn seiliedig ar dystiolaeth wedi cael ei ddatblygu drwy dîm 

aml-asiantaeth. Mae hwn wedi cael ei deilwra i anghenion pobl ifanc yn Sir Ddinbych 

a Chonwy. Mae arwyddion cynnar yn awgrymu fod yr ymyrraeth wedi helpu pobl 

ifanc aros gartref yn ddiogel.   

Mae dull teulu cyfan sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn wedi cynnwys cynnal 

trafodaethau aml-asiantaeth yn rheolaidd, sydd wedi hyrwyddo gweithio mewn 

partneriaeth ar draws pob asiantaeth.  

Bydd y ganolfan asesu breswyl newydd yn cynnig: 

Pedwar lleoliad ar gyfer asesiadau preswyl  

Llety ‘brys’ tymor byr, heb ei gynllunio i ddau o blant a phobl ifanc  

Rhagwelir y bydd y datblygiad wedi’i gwblhau yn gynnar yn 2023.  

Cynghorau Sir y Fflint a Wrecsam a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi 
Cadwaladr (Dwyrain) 

Bydd Tŷ Nyth, Canolfan Asesu Breswyl a chartref preswyl i blant yn darparu 

cefnogaeth wedi’i danategu gan y dull Pontio Ymyriadau Teuluol (FIT)  Therapi Aml 

Systemig (MST).  

Daeth y Tîm MST (Therapi Aml-Systemig) yn weithredol ym mis Mai 2020 yn ystod y 

cyfnod cloi COVID, yn cynnwys Goruchwyliwr, pedwar Therapydd a Gweinyddwr. 

Mae’r tîm Therapi Aml-systemig yn darparu asesiad dwys a chymorth therapiwtig i 

bobl ifanc ag anghenion sylweddol, yn aml gyda lefelau uchel o ymddygiad heriol ar 
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draws meysydd lluosog a all gynnwys ymddygiad ymosodol geiriol a chorfforol, cam-

drin sylweddau, colli cartref, hunan-niweidio a phatrymau gwahardd o’r ysgol / risg o 

waharddiad. Mae gan bob teulu becyn gofal pwrpasol wedi'i deilwra i anghenion eu 

teulu, gan ddefnyddio cryfderau presennol y teulu i roi'r cyfle gorau posibl ar gyfer 

cynaliadwyedd hirdymor. Mae'r Tîm Therapi Aml-systemig wedi bodloni'r meini prawf 

i weithredu model MST UK o dan ofynion trwyddedu llym gan gynnwys cymhwysedd 

i ymarfer trwy hyfforddiant dwys. Mae MST yn fodel clinigol sy'n seiliedig ar 

dystiolaeth sy'n gweithio gyda'r holl systemau sy'n ymwneud â'r plentyn, gan 

gynnwys addysg, dylanwadau cymunedol ac unrhyw oedolion arwyddocaol / eraill yn 

y teulu. Mae’n meithrin gwydnwch y teulu ac yn cynnig cymorth sy’n hygyrch ‘24/7’. 

Cydnabod y gall problemau yn y teuluoedd godi ar unrhyw adeg o'r dydd neu'r nos. 

Cynhelir apwyntiadau yng nghartref y teulu ar adegau sy’n gyfleus i’r teulu. Mae’r tîm 

yn gweithredu gydag ethos MST o ‘beth bynnag sydd ei angen.’ Mae’r Tîm yn 

darparu cymorth uniongyrchol i feithrin gwydnwch teuluoedd am rhwng 3 a 5 mis. 

Mae'r ffocws ar atal lleoliad y tu allan i'r cartref trwy ofal neu ddalfa ymhlith pobl ifanc 

sy'n ymddwyn yn wrthgymdeithasol gartref, yn y gymuned a/neu yn yr ysgol.  

Bydd y gwasanaeth yn darparu; 

 4 lleoliad asesu preswyl ar yr un adeg (hyd arhosiad 12 i 16 wythnos) i bobl 

ifanc rhwng 12 a 17 oed.  

 Cefnogaeth i ofalwyr pobl ifanc gan y tîm MST FIT i gynyddu sgiliau a 

chefnogi pontio llyfn i’r cartref. 

 Cymorth parhaus i deuluoedd am hyd at 4 mis pellach a gydag asiantaethau 

allweddol eraill megis gofal cymdeithasol ac ysgolion a rhwydweithiau cefnogi 

eraill yn y gymuned.  Y nod yw gwella annibyniaeth teuluoedd a lleihau 

dibyniaeth hirdymor ar wasanaethau statudol.   

Hefyd, bydd y gwasanaeth yn darparu: 

 1 lleoliad i blant sydd angen llety brys (arhosiad o ddim mwy na 2 noson)  

 

Bydd Park Avenue yn cynnig 4 lleoliad hirdymor i blant nad yw cymorth mewn 

lleoliadau mwy yn addas iddynt.  Mae’r bartneriaeth strategol yn ceisio ymrwymo i 6 

chartref grwpiau bychan dros y 3 blynedd nesaf.  
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Ystyried ansawdd y farchnad 

Rhanbarthol 

Mae Consortiwm Comisiynu Plant Cymru yn dîm cenedlaethol i Gymru sy’n gweithio 

i gefnogi Adrannau Gwasanaethau Cymdeithasol Plant Awdurdodau Lleol i 

gomisiynu a chontractio lleoliadau i blant sy’n derbyn gofal. Maent yn rheoli 

Fframwaith Preswyl Cymru Gyfan ar gyfer Darparu Gwasanaethau i Blant a Phobl 

Ifanc sy’n Derbyn Gofal yng Nghymru. 

 
Mae monitro prosesau Sicrwydd Ansawdd a Rheoli Risg yn y Fframwaith yn nodi 

patrymau o ran darparwyr a phroblemau. 

Ynys Môn 

Mae gan Ynys Môn ddau Gartref Grwpiau Bychan cofrestredig – sef “Cartrefi Clyd 

Môn” – sydd wedi eu cofrestru ac sy’n cynnal Cartref Clyd Bryn Hwfa a Chartref Clyd 

Llanfairpwll. Mae’r ddau wedi bod yn rhedeg ar gapasiti llawn drwy gydol y flwyddyn, 

yn gweithio gyda phobl ifanc ag anghenion gofal cymhleth sydd wedi dioddef trawma 

yn ystod eu plentyndod cynnar ac yn brwydro ag anhwylderau ymlyniad.   

Yn dilyn llwyddiant y ddau gartref cyntaf, mae Ynys Môn ar fin agor y trydydd o’u 

Cartrefi Clyd Môn yng Nghaergybi, cartref grŵp bychan arbenigol, fydd yn gyfle am 

seibiant i blant sy’n cael eu cefnogi gan y gwasanaethau arbenigol plant.  

Yn ystod y flwyddyn nesaf, bydd pedwerydd cartref y agor, sy’n dal yn y cam 

cynllunio a chofrestru – Cartrefi Clyd Môn Rhosybol. 

Mae prosiect arall yn y cam cynllunio a chofrestru sef Cartrefi Clyd Môn 

Llangristiolus, fydd yn gyfleuster modern yn arbenigo mewn Gwasanaethau Dydd i’r 

Gwasanaethau Arbenigol Plant. Oherwydd y bydd y ddau gyfleuster newydd hwn yn 

agor yn 2022, bydd llai o alw am leoliad y tu allan i'r sir.  

Cafodd y cyfleusterau yng Nghartref Clyd Bryn Hwfa a Chartref Clyd Llanfairpwll eu 

harchwilio gan Arolygiaeth Gofal Cymru yn 2020 a dyfarnwyd eu bod yn Rhagorol.  
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Sir Ddinbych  

Mae Sir Ddinbych  wedi ymrwymo i welliant parhaus drwy ymgysylltu â phlant a 

phobl ifanc, eu gofalwyr a staff cyflogedig a gwrando arnynt drwy arolygon ar gamau 

allweddol y broses gefnogi er enghraifft, ar ddiwedd lleoliadau.   

Mae plant wedi helpu i siapio contractau ar gyfer y Gwasanaeth i Rai sy’n Gadael 

Gofal a’r Gwasanaethau Eiriolaeth Rhanbarthol drwy’r broses werthuso.  

Mae Ymgynghoriad parhaus â Phlant a Phobl Ifanc ar yr iaith a ddefnyddir gan 

weithwyr proffesiynol wrth drafod ar lafar neu’n ysgrifenedig am fywydau ac 

amgylchiadau gofal a brofwyd gan blant a phobl ifanc. Mae hyn mewn ymateb i 

geisiadau gan Voices from Care, Comisiynwyr Ifanc a Bwrdd Pobl Ifanc Cyfiawnder 

Teuluol sydd wedi amlygu’r iaith a ddefnyddir gan weithwyr proffesiynol a’i effaith ar 

blant a phobl ifanc.    

Mae Hyfforddiant Sgyrsiau Cydweithredol wedi galluogi ymarferwyr Gwasanaethau 

Plant i ystyried sut i feithrin perthnasoedd gwell â phobl.  Cafwyd adborth sylweddol 

gan ymarferwyr fel rhan o ymarfer myfyriol.   

Sir y Fflint 

Yn ystod mis Ebrill 2021, cwblhaodd Arolygiaeth Gofal Cymru wiriad sicrwydd i 

adolygu pa mor dda mae Gwasanaethau Cymdeithasol Awdurdodau Lleol yn parhau 

i helpu a chefnogi oedolion a phlant gyda phwyslais ar ddiogelwch a lles.  Roedd y 

prif lwybrau ymholi yn canolbwyntio ar bedwar egwyddor Deddf Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 ac roedd y darganfyddiadau / dyfarniadau’n 

cyd-fynd â nhw – Pobl – Llais a Rheolaeth, Lles, Partneriaethau ac Integreiddio.  

Tueddiadau presennol a’r rhai 
disgwyliedig 

 Heriau wrth gael mynediad at welyau lles diogel a dewisiadau eraill lleol sy’n 

darparu ymyrraeth mewn argyfwng a dargyfeirio o lety diogel.    

 Heriau wrth gael gafael ar leoliadau lleol priodol i blant a phobl ifanc ag 

anghenion cymhleth.  
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 Mae angen trefniadau a chyfleusterau tymor byr ychwanegol a phriodol i 

blant.  Mae hyn hefyd yn cynnwys plant ag anghenion ychwanegol ac 

weithiau eu brodyr a chwiorydd.  

 Yn aml mae gan blant dros 16 oed anghenion cymhleth ac ychydig o 

opsiynau sydd ar gael o ran lleoliadau, mae angen dull strategol i gefnogi 

anghenion llety a chymorth pobl ifanc rhwng 16 – 18 oed a’r rhai sy’n gadael 

gofal.  

Effaith arferion comisiynu ar y farchnad  

Defnyddir Fframweithiau Awdurdodau Lleol Cymru gyfan i gomisiynu lleoliadau 

unigol ar draws ystod o fathau o leoliadau. Mae’r fframweithiau hyn yn darparu  

partneriaethau lefel strategol â darparwyr mewn gwasanaethau maethu a phreswyl.  

Defnyddir y fframweithiau un ai pan fo angen comisiynu’n allanol dan Ddyletswydd 

Digonolrwydd y Rhanbarth neu pan fo’r ansawdd gorau, cyflawni canlyniadau a 

gwerth am arian yn cael ei gyflawni drwy  gomisiynu allanol yn hytrach na darparu’r 

gwasanaeth yn fewnol. Mae’r Fframweithiau Cymru gyfan yn cael eu rheoli gan yr 

egwyddorion uchod.   

 

Y dull a ddefnyddir i e-dendro lleoliadau maethu a phreswyl allanol yw’r 

Adnoddau Cymorth Comisiynu ar gyfer Plant sy’n cynnig comisiynu tryloyw, sy’n 

canolbwyntio ar ganlyniadau i leoliadau a reolir gan y Fframwaith 

a’r rhai sydd y tu allan i’r Fframwaith ac mae’n caniatáu cydymffurfio â’r  

arweiniad a rheoliadau caffael sy’n sylfaen i gomisiynu.  

Darparu gwasanaeth yn y Gymraeg  

Nid oes gan y plant sy’n cael eu lleoli y tu allan i’r sir (neu wlad) – IS IT COUNTY OR 

COUNTRY? oherwydd diffyg lleoliadau arbenigol, y dewis o gael gwasanaethau 

gofal yn Gymraeg. Mae hon yn broblem benodol yng Ngwynedd.   

Gwasanaethau ataliol 
Dynododd yr Asesiad o Anghenion y Boblogaeth flaenoriaeth allweddol i gefnogi 

iechyd a lles plant a phobl ifanc gyda phwyslais ar wasanaethau ataliol. Cafodd hyn 

ei ddynodi fel maes blaenoriaeth allweddol ar draws y rhanbarth.  

Defnyddiwyd y Gronfa Gofal Integredig 2016-22 i archwilio ffyrdd newydd ac arloesol 

o ddarparu ymyrraeth gynnar i’r rhai sydd ei angen fwyaf.  Heb y cyllid hwn, mae’n 
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bosibl y byddai plant a phobl ifanc angen mwy o ymyriadau gan Ofal Cymdeithasol, 

Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi 

Cadwaladr yn Haen 3 a 4 a Heddlu Gogledd Cymru , ac mae’n bosibl na fyddent 

wedi gallu aros gyda’u teuluoedd.  

Dylid defnyddio gwersi a ddysgwyd o brosiectau blaenorol i archwilio datblygiad 

gwasanaethau ataliol ymhellach drwy’r Gronfa Fuddsoddi Ranbarthol 2022-27. 

Ynys Môn 

Mae’r gwasanaeth plant a theuluoedd yn parhau i fuddsoddi mewn gwasanaethau 

ataliol fel bod llai o blant a phobl ifanc angen derbyn gofal. Y prif ddarpariaeth ataliol 

yw’r tîm teuluoedd cryf.  Maent yn cynnig cefnogaeth ddwys i deuluoedd ble mae 

problemau camddefnyddio sylweddau, cam-drin domestig a phroblemau iechyd 

meddwl ymhlith rhieni wedi cael eu nodi ac yn cyfrannu at y risgiau y mae plant a 

phobl ifanc yn eu hwynebu gartref. Drwy ddefnyddio ymyrraeth yn seiliedig ar 

gryfderau ac sydd wedi ei llywio gan seicoleg, mae’r tîm wedi dangos yn gyson bod y 

rhain yn ffyrdd effeithiol o leihau risg a hwyluso newid sy’n caniatáu i deuluoedd aros 

gyda’i gilydd. Hefyd, datblygwyd rhaglen mentor cymheiriaid ac er ei bod yn 

ddyddiau cynnar, rydym yn disgwyl i hon fod yn ychwanegiad effeithiol i’r 

ddarpariaeth.   

Mae’r Tîm Trawsnewid yn wasanaeth newydd a sefydlwyd yn 2021. Byddant yn 

cynnig darpariaeth aml-asiantaeth o wasanaethau dwys yn Ynys Môn. Mae’r Tîm yn 

gweithio gyda theuluoedd, rhwng 0 a 25 oed, sydd un ai mewn perygl o ddod i ofal yr 

awdurdod lleol neu ble mae posibilrwydd iddynt ddychwelyd i’r cartref neu aros yng 

ngofal eu rhieni / gofalwyr yn ddiogel.  Mae’r tîm yn cynnwys arweinydd ymarfer, 

seicolegydd, gweithiwr cymdeithasol a dau weithiwr cefnogi. Mae eu pwyslais ar 

weithio gyda phlant a phobl ifanc y mae cyflwr niwrolegol yn effeithio ar eu 

hymddygiad gartref, yn yr ysgol neu allan yn y gymuned.  Yn 2022, bydd y tîm yn 

cael ei ymgorffori i’r tîm teuluoedd cryf, gan ehangu cylch gwaith a chwmpas y tîm 

hwnnw.  

Nod y gwasanaeth yw darparu’r gwasanaethau ymyrraeth ac atal cynharaf bosibl i 

deuluoedd. Mae’r ddarpariaeth yn cynnwys y tîm o amgylch y teulu sydd wedi tyfu’n 

ddiweddar o 6 i 8 gweithwyr cefnogi. Mae ein gwasanaethau a gomisiynir yn 

cynnwys gwasanaeth cam-drin domestig GORWEL, lles emosiynol a gofalwyr ifanc 
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Gweithredu dros Blant, cymorth iechyd meddwl i rieni gan Adferiad, Canolfan 

Cymorth Cynnar a chyfarfodydd aml-asiantaeth Un Drws Ffrynt.  

Gwynedd 

Drwy gyllid ICF, mae Gweithredu dros Blant wedi sefydlu gwasanaeth Dychwelyd ac 

Atal Gwynedd i Blant sy'n Derbyn Gofal, sy’n darparu gwasanaeth therapiwtig 

uniongyrchol i leihau nifer y Plant sy'n Derbyn Gofal, yn cynnwys lleihau’r angen a 

nifer y lleoliadau drud y tu allan i’r sir ac i gefnogi datblygiad darpariaeth gofal lleol o 

ansawdd uchel i blant Gwynedd. Mae’r gwasanaeth hefyd yn atal achosion o chwalu 

teulu yn cynnwys lleoliadau mabwysiadu’n methu sy’n arwain at fod angen lleoliad 

plant sy’n derbyn gofal.    

Yr angen mwyaf o atgyfeiriadau yw i sefydlogi lleoliadau maeth, rydym yn cynnig 

cefnogaeth uniongyrchol ac anuniongyrchol drwy ofalwyr a gweithwyr proffesiynol 

eraill.  Mae’r gefnogaeth i rieni maeth nid yn unig i rieni maeth newydd, ond i ofalwyr 

profiadol hefyd.  Fel bob amser, mae cydweithio’n allweddol i lwyddiant ac yn yr 

enghreifftiau hyn, mae gweithio mewn partneriaeth agos gyda maethu yn hanfodol, 

gan ganolbwyntio’n benodol ar hunan-ofal i rieni maeth.  Mae’r gwasanaeth 

Dychwelyd ac Atal wedi parhau i fod ar agor i aelodau grŵp maethu preifat Gwynedd 

ar Facebook, yn rhannu cyngor a dolenni ar amrywiaeth o bynciau o rianta i faterion 

yn ymwneud â’r pandemig.  

Canlyniadau’r gwasanaeth yw: 

 Lleihau nifer y Plant Sy’n Derbyn Gofal. 

 Datblygu dull therapiwtig system gyfan i’r teuluoedd sydd mewn perygl o 

chwalu. 

 Atal plant rhag bod angen derbyn gofal drwy ddarparu Therapi’n 

Canolbwyntio ar Ymlyniad i alluogi plant, pobl ifanc a’u teuluoedd ddeall 

trawma a’i effaith yn well.  

 Sicrhau bod plant a phobl ifanc yn gallu cyflawni a chynnal lleoliadau gofal 

sefydlog drwy gefnogi gofalwyr yn therapiwtig i ddeall a rheoli ymddygiad sy’n 

herio.  

 Cefnogi ac uwchsgilio gofalwyr i ddatblygu ymatebion gofalgar, therapiwtig i 

ymddygiad, sy’n helpu i sefydlogi lleoliadau a’u hatal rhag methu. 

 Darparu gwasanaeth hygyrch, prydlon sy’n canolbwyntio ar ddatrysiadau ac 

nad yw’n creu stigma.  
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 Darparu cymorth dwys a mewnbwn therapiwtig i blant sy'n derbyn gofal sy’n 

addas i gael eu dychwelyd i’w cymunedau yng Ngwynedd.  

 Gweithio gyda theuluoedd sy’n mabwysiadu i gyflawni lleoliadau sefydlog. 

 Mae’r gwasanaeth yn defnyddio dull sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn, mae 
creadigrwydd a chefnogaeth hyblyg y staff yn sicrhau hyn. 

Mae’r adborth wedi bod yn bositif iawn, gweler un enghraifft isod:  

“Hollol wych a chefnogaeth a chyngor amhrisiadwy. Mae’r gwasanaeth hwn wedi 

bod yn gymorth gwirioneddol ac yn rhywbeth y mae gennym hyder ynddo a gwybod 

eu bod yno i ni bob amser fel teulu i’n helpu drwy’r amseroedd gwael ac i ninnau 

rannu ein rhwystredigaeth hefyd! Mae lefel eu hymrwymiad i ni yn dangos yn eu 

gofal ohonom ar ôl cyswllt gan wneud yn siŵr ein bod yn iawn neu ar ôl penwythnos 

gwael.  Ni allwn ganmol digon ar y gwasanaeth hwn.” 

Conwy 

Cyfiawnder Ieuenctid 

 Gorchmynion Atgyfeirio - ymgysylltwyd â 38 o bobl ifanc yn y 6 mis diwethaf, 

4 wedi ail-droseddu 

 Gwaith Cyfiawnder Adferol Uwch - 66 atgyfeiriad cychwynnol 

 Cefnogwyd 78 o bobl oedd wedi cael niwed ac yna cefnogwyd 44 o’r bobl 

ifanc (oedd wedi cyflawni’r drosedd) i ymgysylltu ag ymyriadau penodol wedi’u 

harwain gan safbwynt y dioddefwyr i ddatblygu dealltwriaeth o effaith eu 

hymddygiad.  

 Ni chafodd unrhyw bobl ifanc oedd wedi ymgysylltu â’r prosiect ddedfryd o 

garchar. 
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Tabl 23: Atgyfeiriadau Cyfiawnder Ieuenctid Conwy Ebrill i Medi 2021 

Math o atgyfeiriad Nifer 

Cardiau melyn 203 

Datrysiad cymunedol fflat 13 

Atgyfeiriadau atal  44 

Datrysiad cymunedol + 24 

Rhybudd ieuenctid 0 

Rhybudd amodol ieuenctid 6 

Cyfanswm 290 

Ffynhonnell: Data awdurdod lleol 

Sir Ddinbych  

Yn 2021 sefydlwyd y Tîm Teuluoedd Integredig Lleol (LIFT) drwy gyllid Rhaglen 

Drawsnewid Plant a Phobl Ifanc. Mae’r Tîm yn cynnig cefnogaeth gynnar wedi’i 

thargedu ar gyfer teuluoedd sy’n cael problemau i reoli anawsterau emosiynol ac 

ymddygiad. 

Mae’r Tîm, sy’n cynnwys Llyw-wyr Lles, Therapyddion Galwedigaethol, Arbenigwyr 

Cymorth Ymddygiad a Seicolegwyr, yn gweithio gyda theuluoedd i ddeall yr 

ymddygiad heriol a gweithredu fel ffynhonnell gwybodaeth a chefnogaeth i helpu i 

ddatblygu a gweithredu cynlluniau ymddygiad positif a rhoi ymgynghoriad arbenigol 

pan fo angen. 

Mae’r tîm aml-asiantaeth sy’n cynnwys gweithwyr proffesiynol amlddisgyblaethol 

wedi datblygu model gofal penodol a dull partneriaeth o gefnogi teuluoedd yn Sir 

Ddinbych a Chonwy. Maen nhw bellach ar waith ac yn gweithio’n uniongyrchol gyda 

phlant a phobl ifanc a’u teuluoedd.  

Mae’r rhaglen hefyd wedi uwchsgilio 78 o staff awdurdod lleol mewn therapïau fydd y 

tîm yn eu defnyddio, mae hyn wedi annog dull cyson ac iaith a rennir, gan roi 

cysondeb ar draws asiantaethau partner a thimau. Nododd y gwerthusiad annibynnol 

o’r prosiect; 

 Roedd dull partneriaeth cryf ar lefel uchel yn allweddol wrth sefydlu’r 

gwasanaethau newydd. 

 Roedd staff asiantaethau partner wedi eu plesio o ran pa mor gyflym roedd y 

tîm LIFT yn ymateb i atgyfeiriadau a cheisiadau am gyngor ac arweiniad. 
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 Cyfleoedd ar gyfer ymgynghoriadau a chydweithio, oedd yn cyfrannu at 

ddysgu a datblygu ar gyfer y gweithlu plant.  

 Mae teuluoedd wedi ymgysylltu’n dda. 

 

Adborth gan rieni: 

 “Mae bywyd yn llawer gwell gartref rwan ers i [aelodau staff] wneud y fideo i 

ni” 

 “Mae gan M lawer gwell cyswllt â’i deimladau, fel finnau, ers i’r LIFT ein helpu 

ni, mae ei ymddygiad wedi gwella hefyd” 

 “Mae wedi bod yn hyfryd cael rhywun sy’n gwrando a ddim yn barnu” 

Yn ystod y cyfnod ble mae’r Gronfa Gofal Integredig wedi cael ei darparu i Sir 

Ddinbych, mae’r cymorth hwn ar gyrion gofal wedi gweithio gyda 122 o deuluoedd 

(sef 200 o blant).  

Rhaglen Integredig Teuluoedd yn Gyntaf / Dechrau'n Deg  

Mae’r rhaglen hon yn darparu ystod o Gefnogaeth i Deuluoedd a Rhieni yn Sir 

Ddinbych. Ein nod yw darparu gwasanaethau ymyrraeth gynnar ac atal i deuluoedd 

diamddiffyn cyn i broblemau waethygu a sicrhau bod plant yn ein hardaloedd mwyaf 

difreintiedig yn cael cymorth ychwanegol.  

Yn 2021-22, cafodd ein gwasanaethau Teuluoedd yn Gyntaf 302 o atgyfeiriadau. 

Roedd gennym restr aros fisol o 18 ar gyfartaledd ac amser aros o 26 diwrnod ar 

gyfartaledd o dderbyn yr atgyfeiriad i ddyrannu gweithiwr. Fe wnaethom gefnogi 369 

o deuluoedd ac asesu anghenion 114 o deuluoedd o’r newydd. 

Mae’r Tîm o Amgylch y Teulu yn cydlynu llawer o wasanaethau ac ymyriadau o 

amgylch teuluoedd unigol, gan sicrhau ymgysylltu, asesu angen a chynllunio 

cefnogaeth. Yng nghanol materion parhaus ac anghenion anwadal oherwydd Covid-

19, hyd yma mae’r Tîm wedi creu 29 o gynlluniau gweithredu yn llwyddiannus gyda 

theuluoedd. Gan ddefnyddio methodoleg a brofwyd gan Lywodraeth Cymru, rydym 

wedi amcangyfrif yr arbedion cost posibl a gyflawnwyd gan y Tîm i wasanaethau 

eraill. Mae’r ffigurau diweddaraf sydd ar gael ar gyfer Ionawr i Rhagfyr 2021 yn 

dangos arbedion o £122,823. 
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Tabl 24: Arbedion cost posibl gan y Tîm o Amgylch y Teulu i wasanaethau, Ionawr i 
Rhagfyr 2021 

Maes gwasanaeth Amcangyfrif 

o’r arbedion  

Materion yr ymdriniwyd â nhw 

Trosedd  £52,272  Ymddygiad gwrthgymdeithasol, cam-

drin domestig ac ymddygiad troseddol 

Addysg  £22,264  Absenoldeb, gwahardd a pharodrwydd 

ar gyfer yr ysgol 

Iechyd  £6,187  Camddefnyddio cyffuriau 

Iechyd meddwl 

 £18,052  Materion iechyd meddwl i blant, pobl 

ifanc ac oedolion 

Cyflogaeth  £24,048  Cymorth i gael gwaith 

Cyfanswm £122,823  

Ffynhonnell: Data awdurdod lleol 
 

Yn 2021, cefnogodd ein Hymwelwyr Iechyd Dechrau'n Deg 1,182 o blant dan 4 yn y 

rhannau mwyaf o amddifadedd lluosog ym Mhrestatyn, y Rhyl a Dinbych. Fe 

wnaethom gefnogi 52 o deuluoedd eraill ar draws y sir drwy Allgymorth. Helpodd ein 

Therapyddion Iaith a Lleferydd 102 o blant ochr yn ochr â’n tîm Datblygiad Iaith 

Cynnar, sydd wedi darparu ymyriadau Portage a Chwerthin a Dysgu i 36 o blant. O 

fis Ionawr i fis Rhagfyr 2021, fe wnaethom ddarparu 31,998 o sesiynau gofal plant di-

dâl i 366 o blant, gan ddarparu 1,348 o sesiynau ychwanegol. 

Mae ein Hymwelwyr Iechyd yn cyfrannu’n sylweddol at ddiogelu plant yn Sir 

Ddinbych. Rhwng mis Ionawr a mis Rhagfyr 2021, gwaeth y tîm 218 cyswllt â phlant 

mewn mesurau Amddiffyn Plant, 135 cyswllt â phlant gyda Chynllun Gofal a 

Chefnogaeth a 115 gyda Phlant Sy'n Derbyn Gofal. Gwnaethant 639 cyswllt â phlant 

sydd angen gwasanaeth Dwys Haen 3. 
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Tabl 25: Gweithgareddau  Ymwelwyr Iechyd Sir Ddinbych , 2021 

Gweithgaredd  Nifer 

Atgyfeiriadau Amddiffyn Plant 102 

Adroddiadau Llys / Datganiadau’r Heddlu 12 

Adroddiadau / presenoldeb mewn  Cynadleddau Achos  77 

Adroddiadau MARAC 26 

Adolygiadau Plant sy’n Derbyn Gofal a fynychwyd  29 

Asesiadau Diogelu Cyn Geni 97 

Cyfarfodydd yn ymwneud â diogelu a fynychwyd 337 

Ffynhonnell: Data awdurdod lleol 
 

Ym mis Ionawr, fe wnaethom benodi Nyrs Diogelu newydd, sydd wedi mynychu 

pedair Cynhadledd Achos a chwech cyfarfod gweithwyr proffesiynol (Grwpiau Craidd 

/ Cynlluniau Gofal a Chefnogaeth / Plant Sy'n Derbyn Gofal). 

Sir y Fflint 

MYFYRIO 

Mae’r Gwasanaeth MYFYRIO yn cefnogi merched sydd wedi colli un plentyn neu fwy 

drwy achosion gofal ac sydd mewn perygl uwch o golli mwy o blant drwy’r un profiad.    

Mae’r Ganolfan Cymorth Cynnar yn adnodd help cynnar aml-asiantaeth i blant a 

theuluoedd sydd â dau neu fwy o Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod. Mae 

partneriaid yn cynnwys Gwasanaethau Cymdeithasol, yr Heddlu, Iechyd, Cyfiawnder 

Ieuenctid, Tai, Sir y Fflint yn Cysylltu â Chwsmeriaid, Addysg, Gwasanaeth 

Gwybodaeth i Deuluoedd, Cymorth y Blynyddoedd Cynnar a Chyngor Gwirfoddol 

Lleol Sir y Fflint. 

Cafodd y Ganolfan Cymorth Cynnar 2,641 o atgyfeiriadau rhwng mis Ebrill 2020 a 

diwedd mis Mawrth 2021 ac mae’r tîm wedi addasu i fodloni anghenion yn ystod y 

pandemig. Symudodd holl aelodau’r Ganolfan Cymorth Cynnar yn gyflym i gynnal 

trafodaethau ar-lein ac addasodd asiantaethau’n dda yn ystod y cyfnod clo ac ni 

chafwyd unrhyw darfu ar gyfarfodydd. Arafodd nifer yr atgyfeiriadau ychydig yn ystod 

Ebrill/Mai gan gynyddu eto o fis Mehefin. 
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‘Lleoliad Rhiant a Phlentyn Gyda’i Gilydd’ 

Mae’r ymgyrch recriwtio ‘Lleoliad Rhiant a Phlentyn Gyda’i Gilydd’ yn dechrau dwyn 

ffrwyth. Ei nod yn cadw plant gyda’u rhieni mewn lleoliad gofal maeth a aseswyd yn 

arbennig.   

Mae Sir y Fflint yn craffu’n agos ar benderfyniadau a ddylid rhoi pobl ifanc hŷn mewn 

gofal, ac yn enwedig, pa wahaniaeth y gellir ei gyflawni ar y cam hwyr hwn. 

Gwasanaeth Cyfarfod Sir y Fflint 

Bwriad Gwasanaethau Cyfarfod Sir y Fflint yw cadw teuluoedd gyda’i gilydd pan fo’n 

bosibl. Mae teuluoedd yn cael cynnig Cyfarfod Grŵp Teulu cyn gynted â phosibl, i’w 

hatal rhag cyrraedd argyfwng.  Mae Cyfarfodydd Cyfarfod Teuluoedd yn archwilio a 

fyddai aelodau’r teulu ehangach neu unigolion cysylltiedig yn barod i gynnig cael eu 

hasesu i ofalu am y plentyn. Mae mwy o gyllid ar gael i atgyfnerthu’r dull hwn. 

Rydym wedi gweld cynnydd yn yr atgyfeiriadau i’r gwasanaeth, a nodwyd bod 

teuluoedd angen cefnogaeth ychwanegol yn ystod y cyfnod hwn oherwydd effaith 

COVID-19 a’r straen a’r pwysau cynyddol ar fywyd teuluol.  Rydym hefyd wedi gweld 

cynnydd cyflym mewn atgyfeiriadau gan wasanaethau statudol, sydd eto’n amlygu’r 

pwysau y mae’r pandemig wedi’i gael ac yn dal i’w gael ar deuluoedd.   

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd 

Mae’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yn wasanaeth statudol gan yr 

awdurdod lleol yn darparu gwybodaeth ddiduedd am ddim i deuluoedd (a’r rhai sy’n 

gweithio gyda nhw) ar ystod o bynciau ac mewn fformatau gwahanol.   

Mae pynciau’n cynnwys iechyd, addysg, hamdden, cyllid a gofal plant cofrestredig. 

Mae’r gwasanaeth yn prosesu 20,000 o ymholiadau’r chwarter ar gyfartaledd, un ai 

wyneb yn wyneb, dros y ffôn ac e-bost neu ar y wefan a thrwy’r cyfryngau 

cymdeithasol.  

 

Wrecsam  

Drwy gydol y flwyddyn, mae'r Adran wedi gwneud cynnydd cyson o ran datblygu 

gwasanaethau ymyrraeth gynnar ac ataliol. Ym mis Tachwedd 2021, cyhoeddwyd y 

ddogfen Fframwaith Cymorth Cynnar ac Atal, yn dilyn lansiad aml-asiantaeth ynghyd 

â dogfen Trothwy Gwasanaethau Plant.  
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Diben y ddogfen Fframwaith Atal a Chymorth Cynnar yw cynorthwyo pawb wrth 

gynllunio Gwasanaethau Atal ac Ymyrraeth Gynnar. Mae’n cefnogi wrth ystyried pwy 

sydd angen cymryd rhan, beth yw’r egwyddorion a fydd yn llywio trafodaethau a 

phenderfyniadau ac i alluogi unigolion i ddatblygu achos busnes clir ar gyfer gwella, 

ehangu neu ail-bwrpasu gwasanaethau presennol.  

 

Ers datblygu’r Fframwaith Atal a Chymorth Cynnar, mae Partneriaeth Atal a 

Chymorth Cynnar newydd wedi’i sefydlu ac mae gwaith yn mynd rhagddo ar hyn o 

bryd i ddatblygu strategaeth a fydd yn helpu i ganolbwyntio’r Cyngor a’i Bartneriaid 

ar sicrhau bod cymorth i blant a phobl ifanc. ac mae teuluoedd ar gael iddynt cyn i 

faterion waethygu. Ei nod yw helpu plant, pobl ifanc a theuluoedd i helpu eu hunain 

yn y lle cyntaf ond pan fydd angen mwy o help, ein nod yw darparu’r cymorth cywir 

yn llawer cynharach. Bydd datblygiad pellach y Bartneriaeth Atal a Chymorth Cynnar 

yn parhau trwy gydol y flwyddyn i ddod. 
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6. Gwasanaethau maethu 

Trosolwg o’r boblogaeth 

Rhagwelir y bydd nifer y plant yn lleihau 

Mae nifer amcangyfrifedig y plant (0-15 oed) yn 2020 a’r rhagamcanion ar gyfer 

2040 yn dangos bod disgwyl i nifer y plant yng Ngogledd Cymru leihau yn ystod y 

blynyddoedd i ddod (Llywodraeth Cymru, 2020). Mae’r lleihad hwn i’w weld ar draws 

pob awdurdod lleol yng Ngogledd Cymru, ac eithrio Gwynedd lle rhagwelir y bydd 

cynnydd bach (1.8%). Yn gyffredinol, disgwylir y bydd gostyngiad o 6.1% yn nifer y 

plant yng Ngogledd Cymru.  

Roedd diweddariad y Datganiad o Sefyllfa’r Farchnad 2021 yn rhoi trosolwg o’r 

ystadegau allweddol; 

 Roedd cynnydd o 34% yn nifer y plant yr oedd angen gofal maeth arnynt yn 

ystod y cyfnod rhwng mis Ebrill 2016 (600 o blant) a mis Mawrth 2020 (805 o 

blant). 

 Ar 31ain Mawrth 2020, roedd 805 o blant yng Ngogledd Cymru yn byw gyda 

gofalwr maeth, roedd 40% (325 o blant) yn byw gyda gofalwr maeth 

annibynnol - roedd angen lleoliad gofal arbenigol ar y rhan fwyaf o’r plant 

hynny er mwyn cynnal eu hanghenion, gan nad oedd modd i’r gwasanaethau 

mewnol wneud hynny. 

 Ar hyn o bryd mae 11 o blant yn byw mewn cartrefi plant y gellid gofalu 

amdanynt gan ofalwyr maeth arbenigol. Nid oes digon o ofalwyr maeth â’r 

sgiliau cywir i gefnogi proffiliau anghenion ein plant. 

 Yn ystod y cyfnod rhwng mis Ebrill 2020 a diwedd mis Chwefror 2021, roedd 

angen lleoliad ac asesiad rhiant a phlentyn ar 34 o blant. 

Mae’r galw am ofal maeth wedi cynyddu 

Mae nifer y plant sy’n derbyn gofal maeth yng Ngogledd Cymru wedi cynyddu bob 

blwyddyn ers 2015 i tua 945 yn 2020. Gwelwyd y cynnydd mwyaf yn Wrecsam, gyda 

nifer y plant yn dyblu. Roedd cynnydd sylweddol yng Ngwynedd hefyd. Mae’r 

niferoedd mewn awdurdodau lleol eraill wedi amrywio.  
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Tabl 26: Nifer y plant sy’n derbyn gofal mewn lleoliadau maeth ar 31 Mawrth 

Cyngor lleol 2015 2017 2018 2019 2020 

Ynys Môn  90  100  100  90  110  

Gwynedd  145  145  145  165  200  

Conwy  120  125  150  140  140  

Sir Ddinbych  125  110  110  115  115  

Sir y Fflint  135  140  135  150  140  

Wrecsam  120  135  170  175  240  

Gogledd Cymru  735  755  810  835  945  

Cymru  4,250  4,425  4,700  4,840  4,990  

Mae’r niferoedd wedi’u talgrynnu felly mae’n bosibl na fyddant yn adio. 

Ffynhonnell: Plant sy’n derbyn gofal gan awdurdodau lleol sydd mewn lleoliadau 

maeth. StatsCymru, Llywodraeth Cymru 

 

Er gwaethaf y cynnydd yn nifer y lleoliadau maeth, roedd y Datganiad o Sefyllfa’r 

Farchnad (2019) yn nodi nad oedd disgwyl cynnydd mawr yn y dyfodol. 

Mae awdurdodau lleol yn defnyddio lleoliadau gofal maeth mewnol ac asiantaethau 

maethu annibynnol i ddarparu gofal. Mae rhai o’r asiantaethau maethu annibynnol yn 

elusennau neu’n fentrau cydweithredol. Mae’r tabl isod yn dangos nifer a chanran y 

mathau gwahanol o ddarpariaeth lleoliadau maeth, yn ôl Awdurdod Lleol. 
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Tabl 27: Nifer y lleoliadau maeth yn ardal yr awdurdod lleol a gomisiynwyd yn ôl y 
math o ddarparwr 

Cyngor lleol  Mewnol  

(nifer) 

Darparwr 

annibynnol  

(nifer)  

Cyfanswm  

(nifer)  

Mewnol 

(canran) 

Darparwr 

annibynnol  

(canran) 

Ynys Môn 37 32 69 54% 46% 

Gwynedd 98 31 129 76% 24% 

Conwy 82 41 123 67% 33% 

Sir Ddinbych 69 19 88 78% 22% 

Sir y Fflint  55 13 68 81% 19% 

Wrecsam 119 21 140 85% 15% 

 

Gogledd Cymru 

 

460 

 

157 

 

617 

 

75% 

 

25% 

Ffynhonnell: Darparwyd gan bob awdurdod lleol 

 

Rhagweld cynnydd yn y galw am rieni maeth 

Cyfrifodd y Rhwydwaith Maethu Cenedlaethol fod angen tua 550 o rieni maeth 

newydd ar draws Cymru bob blwyddyn i ateb y galw. Mae hyn yn awgrymu y bydd 

prinder lleoliadau maeth yn y blynyddoedd i ddod, o ystyried y galw cynyddol. 

Materion yn ymwneud â digonolrwydd ar gyfer rhai plant  

Gwelodd y Datganiad o Sefyllfa’r Farchnad (Bwrdd Partneriaethau Rhanbarthol, 

2019) fod problemau yn ymwneud â digonolrwydd wrth geisio dod o hyd i leoliadau 

ar gyfer plant ag anghenion penodol, gan gynnwys: 

 Gofal seibiannol 

 Troseddwyr ifanc 

 Ffoaduriaid, mewnfudwyr, ceiswyr lloches 

 Rhieni ifanc  

 Grwpiau o frodyr/chwiorydd 

 Sefyllfaoedd brys  
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Mae sefydlogrwydd y gweithlu yn broblem, ac wrth i’r galw am leoliadau gynyddu y 

disgwyl yw na fydd digon o leoliadau gofal i ateb y galw a ragwelir.  

Mae gwefan Maethu Cymru wedi hwyluso’r ffordd i’r 22 Awdurdod Lleol ffurfio 

rhwydwaith o arbenigedd lleol ym maes maethu. Mae’n ceisio gwneud argraff fwy ar 

lefel genedlaethol, gan weithio gyda gofalwyr maeth er mwyn adeiladu gwell dyfodol 

i blant lleol. Mae’n rhannu un brand ac un llais i gryfhau prosesau recriwtio a 

chefnogi gofalwyr maeth. 

Y Fframwaith Maethu Cenedlaethol 

Mae’r Fframwaith Maethu Cenedlaethol (2018) wedi canfod bod plant sy’n byw gyda 

gofalwyr maeth yn eu hardal eu hunain yn fwy tebygol o ffynnu a bod plant mewn 

darpariaeth awdurdod lleol yn fwy tebygol o aros yn eu hawdurdod lleol, gan eu 

galluogi i gadw cysylltiadau pwysig. Mae’n hanfodol bod awdurdodau lleol yn 

cynyddu lleoliadau lleol ac yn lleihau nifer y lleoliadau y tu allan i’r ardal. 

Yn ôl y Fframwaith Maethu Cenedlaethol (2018), mae cynnydd wedi bod yn y galw 

am faethu cysylltiedig (gyda theulu neu ffrindiau) hefyd. Mae’n nodi hefyd bod 

lleoliadau awdurdodau lleol yn arwain at gwell ganlyniadau i’r plant. Mae’r fframwaith 

yn nodi bod angen i awdurdodau lleol gael y capasiti i hwyluso hyn neu sicrhau bod 

y plentyn yn cael cyfleoedd i gadw cysylltiadau os bydd yn cael ei roi mewn lleoliad 

maeth o fath arall. 

Trosolwg o’r farchnad  

Trosolwg o’r farchnad ranbarthol  

Mae’r tabl isod yn dangos manylion y ddarpariaeth faethu yn ôl y math o ddarparwr.  

Tabl 28: Lleoliadau maethu, gwelyau a chyfran y farchnad yn ôl y math o ddarparwr.  

Math o ddarparwr Cyfran y farchnad  

(Canran)  

Lleoliadau  

(nifer)  

Lleoliadau gofal 

(nifer) 

Mewnol  62% 776 453 

Preifat  37% 469 206 

Trydydd sector  1% 16 7 

Gogledd Cymru 100% 1261 666 

Ffynhonnell: Data CCSR a gyrchwyd 31/05/22 
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Trosolwg o’r farchnad yn Ynys Môn 

Mae’r tabl  yn dangos faint o blant yn Ynys Môn sy’n cael eu lleoli fwyfwy y tu allan 

i’w hawdurdod lleol.  

Tabl 29: Nifer y plant mewn lleoliadau maeth fesul ardal – Ynys Môn  

Lleoliad y gofal 2018  2019 2020 2021 Newid nifer  

O fewn yr awdurdod lleol  65 60 70 80  -45 

Y tu allan i’r awdurdod lleol 

(Cymru) 

30 30 30 20  50 

Y tu allan i Gymru 0 0 0 0  0 

Mae’r niferoedd wedi’u talgrynnu felly mae’n bosibl na fyddant yn adio. 
Ffynhonnell: Cyfrifiadau Plant sy’n derbyn Gofal. StatsCymru, Llywodraeth Cymru 
 
Tabl 30: Nifer y plant mewn lleoliadau maeth fesul math – Ynys Môn 

Math o Leoliad 
2018  2019 2020 2021 

Newid 
nifer 

Gyda pherthynas / ffrind, 
o fewn yr awdurdod lleol 

30 25 25 35 5 

Gyda’r awdurdod lleol, o 
fewn yr awdurdod lleol 

20 20 40 40 20 

Gydag asiantaeth, o fewn 
yr awdurdod lleol 

15 15 10 10 -5 

Gyda pherthynas / ffrind, 
y tu allan i’r awdurdod 
lleol 

5 0 0 0 -5 

Gydag awdurdod lleol, y 
tu allan i’r awdurdod lleol  

0 0 0 0 0 

Gydag asiantaeth, y tu 
allan i’r awdurdod lleol  

25 25 25 25 0 

Mae’r niferoedd wedi’u talgrynnu felly mae’n bosibl na fyddant yn adio. 
Ffynhonnell: Cyfrifiad Plant sy’n Derbyn Gofal. StatsCymru, Llywodraeth Cymru 

 

Trosolwg o’r farchnad - Gwynedd  

Mae’r ffigyrau yn y tabl isod yn dangos bod plant yn ardal Gwynedd wedi cael eu 

lleoli fwyfwy mewn lleoliadau maeth o fewn Sir Gwynedd. Mae’r nifer a gafodd eu 

lleoli y tu allan i Wynedd ond yng Nghymru wedi lleihau. Fodd bynnag, mae cynnydd 

wedi bod yn nifer y lleoliadau y tu allan i Gymru. 
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Tabl 31: Nifer y plant mewn lleoliadau maeth yn ôl ardal - Gwynedd 

Lleoliad y Gofal  
 

2018  

 

2019 

 

2020 

 

2021 

Newid  

Nifer  

O fewn yr Awdurdod Lleol  110 120 140 135  25 

Y tu allan i’r Awdurdod Lleol, Cymru 35 40 50 50  15 

Y tu allan i Gymru 0 5 5 15  15 

Mae’r niferoedd wedi’u talgrynnu felly mae’n bosibl na fyddant yn adio. 
Ffynhonnell: Cyfrifiad Plant sy’n Derbyn Gofal. StatsCymru, Llywodraeth Cymru 
 

Mae’r ffigyrau isod yn dangos bod nifer cynyddol o blant yng Ngwynedd yn derbyn 

gofal mewn lleoliadau maeth y tu mewn a’r tu allan i Wynedd. Gwelwyd cynnydd 

hefyd yn nifer y lleoliadau gyda theulu/ffrindiau.  

Tabl 32: Nifer y plant mewn lleoliadau maeth yn ôl math - Gwynedd 

Math o Leoliad 
 

2018  

 

2019 

 

2020 

 

2021 

Newid 

nifer 

Gyda pherthynas / ffrind, 
o fewn yr awdurdod lleol 

35 50 50 45 10 

Gyda’r awdurdod lleol, o 
fewn yr awdurdod lleol  

70 65 85 85 15 

Gydag asiantaeth, o fewn 
yr awdurdod lleol 

0 0 0 0 0 

Gyda pherthynas / ffrind, 
y tu allan i’r awdurdod 

5 10 15 25 20 

Gydag awdurdod lleol, y 
tu allan i’r awdurdod lleol 

10 15 15 10 0 

Gydag asiantaeth, y tu 
allan i’r awdurdod lleol 

20 20 30 30 10 

Mae’r niferoedd wedi’u talgrynnu felly mae’n bosibl na fyddant yn adio. 
Ffynhonnell: Cyfrifiad Plant sy’n Derbyn Gofal. StatsCymru, Llywodraeth Cymru 
 

Mae awdurdod lleol Gwynedd ei hun yn adrodd bod “darpariaeth gymharol dda” o 

leoliadau maeth ar gael yn y sir, o’i gymharu â mathau eraill o ddarpariaeth ond 

mae’n cydnabod y gall prinder gofalwyr maeth fod yn broblem yn y dyfodol agos. 

Mae’r awdurdod lleol yn rhagweld y byddai angen tua 10 – 12 lleoliad maeth newydd 

bob blwyddyn i gynnal hyn ac o leiaf 18 – 20 i wella’r ddarparieth. 
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Trosolwg o’r farchnad - Conwy 

Mae Conwy wedi cynyddu nifer y lleoliadau maeth o fewn yr awdurdod lleol ac mae 

nifer y lleoliadau y tu allan i Gymru wedi lleihau’n sylweddol. Fodd bynnag, mae nifer 

y lleoliadau y tu allan i Gonwy ond yng Nghymru wedi cynyddu, gweler y ffigyrau 

isod. 

Tabl 33: Nifer y plant mewn lleoliadau maeth yn ôl ardal - Conwy 

Lleoliad y Gofal  
 

 2018  

 

2019 

 

2020 

 

2021 

Newid - 

nifer 

O fewn yr Awdurdod Lleol  95 85 100 100  5 

Y tu allan i’r Awdurdod Lleol, Cymru 20 35 35 35  15 

Y tu allan i Gymru 35 25 5 5  -30 

Mae’r niferoedd wedi’u talgrynnu felly mae’n bosibl na fyddant yn adio. 
Ffynhonnell: Cyfrifiad Plant sy’n Derbyn Gofal. StatsCymru, Llywodraeth Cymru 
 

Mae Conwy wedi gweld gostyngiad yn nifer y lleoliadau maeth o fewn yr awdurdod 

lleol a chynnydd bach mewn lleoliadau gydag asiantaethau.  

Tabl 34: Nifer y plant mewn lleoliadau maeth yn ôl math - Conwy 

Math o Leoliad 
 

2018  

 

2019 

 

2020 

 

2021 

Newid  

nifer 

Gyda pherthynas / ffrind, o 
fewn yr awdurdod lleol 

25 20 15 20 -5 

Gyda’r awdurdod lleol, o 
fewn yr awdurdod lleol 

65 60 55 55 -10 

Gydag asiantaeth, o fewn 
yr awdurdod lleol 

25 30 35 30 5 

Gyda pherthynas / ffrind, y 
tu allan i’r awdurdod lleol 

10 10 10 15 5 

Gydag awdurdod lleol, y tu 
allan i’r awdurdod lleol 

0 0 0 0 0 

Gydag asiantaeth, y tu 
allan i’r awdurdod lleol 

20 20 20 20 0 

Mae’r niferoedd wedi cael eu talgrynnu felly mae’n bosibl na fyddant yn adio. 
Ffynhonnell: Cyfrifiad Plant sy’n Derbyn Gofal. StatsCymru, Llywodraeth Cymru 
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Mae Conwy yn dweud bod gwir angen lleoliadau brys a rhai mwy tymor hir ar 

unwaith. Mae’r awdurdod yn cydnabod pwysigrwydd lleoliadau lleol i blant, mae’n 

ystyried amrywiaeth o ddewisiadau i gynyddu’r ddarpariaeth yn y sir a lleihau’r 

ddibyniaeth ar drefniadau dros dro, costus a lleoliadau y tu allan i’r sir sy’n bell o’r 

teulu. 

Trosolwg o’r farchnad – Sir Ddinbych  

Mae’r ffigyrau yn y tabl isod yn dangos cynnydd yn nifer y lleoliadau ar gyfer plant o 

Sir Ddinbych o fewn y Sir honno a’r tu allan iddi ond yn dal i fod yng Nghymru. 

Tabl 35: Nifer y plant mewn lleoliadau maeth yn ôl ardal – Sir Ddinbych 

Lleoliad y Gofal  
 

2018  

 

2019 

 

2020 

 

2021 

Newid  

nifer 

O fewn yr awdurdod 
lleol  

85 90 90 90  5 

Y tu allan i’r awdurdod 
lleol, yng Nghymru 

15 15 15 20  5 

Y tu allan i Gymru 10 10 10 10  0 

Mae’r niferoedd wedi’u talgrynnu felly mae’n bosibl na fyddant yn adio. 
Ffynhonnell: Cyfrifiad Plant sy’n Derbyn Gofal. StatsCymru, Llywodraeth Cymru 
 

Mae Sir Ddinbych wedi gwneud defnydd cynyddol o asiantaethau y tu mewn a’r tu 

allan i’r ardal ac mae cynnydd hefyd yn nifer y lleoliadau gyda theulu /ffrindiau y tu 

allan i’r ardal.  

 

 

 

 

 

Tudalen 278



 

129 
 

Tabl 36: Nifer y plant mewn lleoliadau gofal yn ôl math – Sir Ddinbych 

Math o Leoliad 
 

2018  

 

2019 

 

2020 

 

2021 

Newid - 

nifer 

Gyda pherthynas / ffrind, o 
fewn yr awdurdod lleol 

20 20 20 20 0 

Gyda’r awdurdod lleol, o 
fewn yr awdurdod lleol 

60 70 65 65 5 

Gydag asiantaeth, o fewn 
yr awdurdod lleol 

0 5 10 5 5 

Gyda pherthynas / ffrind, y 
tu allan i’r awdurdod lleol 

5 10 10 10 5 

Gydag awdurdod lleol, y tu 
allan i’r awdurdod lleol 

10 5 0 0 -10 

Gydag asiantaeth, y tu 
allan i’r awdurdod lleol 

10 10 10 15 5 

Mae’r niferoedd wedi’u talgrynnu felly mae’n bosibl na fyddant yn adio. 
Ffynhonnell: Cyfrifiad Plant sy’n Derbyn Gofal. StatsCymru, Llywodraeth Cymru 
 

Mae awdurdod lleol Sir Ddinbych wedi nodi bod angen cynyddu’r capasiti gofal er 

mwyn ateb anghenion poblogaeth Sir Ddinbych am wasanaethau gofal maeth. Mae 

hefyd yn cydnabod bod prinder llety seibiannol dros nos ar gyfer plant ag 

anableddau cymhleth. 
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Trosolwg o’r farchnad – Sir y Fflint 

Yn Sir y Fflint mae plant wedi bod yn cael eu lleoli y tu allan i’r sir, yng Nghymru a’r 

tu allan i Gymru. Mae’r ffigyrau hefyd yn dangos gostyngiad yn nifer y lleoliadau yn 

Sir y Fflint.  

Tabl 37: Nifer y plant mewn lleoliadau gofal yn ôl ardal – Sir y Fflint  

Lleoliad y Gofal  
 

2018  

 

2019 

 

2020 

 

2021 

Newid  

nifer 

O fewn yr Awdurdod Lleol  95 95 90 90  -5 

Y tu allan i’r Awdurdod 
Lleol, yng Nghymru 

25 35 30 45  20 

Y tu allan i Gymru 15 20 15 20  5 

Mae’r ffigyrau wedi’u talgrynnu felly mae’n bosibl na fyddant yn adio. 
Ffynhonnell: Cyfrifiad Plant sy’n Derbyn Gofal. StatsCymru, Llywodraeth Cymru 
 

Mae’r data yn y tabl isod yn dangos bod cynnydd sylweddol yn y defnydd o 

asiantaethau gan Sir y Fflint ar gyfer lleoliadau o fewn yr awdurdod lleol a thu hwnt.  

Tabl 38: Nifer y plant mewn lleoliadau maeth yn ôl math – Sir y Fflint 

Math o Leoliad 
 

2018  

 

2019 

 

2020 

 

2021 

Newid  

nifer 

Gyda pherthynas / ffrind, o 
fewn yr awdurdod lleol 

35 35 35 30 -5 

Gydag awdurdod lleol, o fewn 
yr awdurdod lleol 

60 60 50 55 -5 

Gydag asiantaeth, o fewn yr 
awdurdod lleol 

5 5 5 15 10 

Gyda pherthynas / ffrind, y tu 
allan i’r awdurdod lleol 

15 15 15 15 0 

Gydag awdurdod lleol, y tu 
allan i’r awdurdod lleol 

15 15 10 15 0 

Gydag asiantaeth, y tu allan 
i’r awdurdod lleol 

5 15 20 25 20 

 
Mae’r niferoedd wedi’u talgrynnu felly mae’n bosibl na fyddant yn adio. 
Ffynhonnell: Cyfrifiad Plant sy’n Derbyn Gofal. StatsCymru, Llywodraeth Cymru 
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Yn ôl Sir y Fflint, ar 31 Mawrth 2021, roedd 109 o blant a phobl ifanc mewn 

lleoliadau gofal maeth o fewn a’r tu hwnt i Ardal yr Awdurdod Lleol (heb gynnwys 

lleoliadau teulu) ac ar 16 Chwefror 2022, roedd y ffigwr hwn yn 102. Mae’r awdurdod 

lleol yn dweud y gall ofalu am y rhan fwyaf o blant o dan 8 oed o fewn y 

gwasanaethau maethu mewnol ar hyn o bryd. 

Mae’r awdurdod lleol wedi nodi’r materion canlynol yn ymwneud â digonolrwydd y 

farchnad: 

 Yr angen i ateb y galw a ragwelir am ofalwyr maeth mewnol 

 Rhieni maeth i gynorthwyo plant yn y categorïau oedran 10–14 ac 15+ 

 Dod o hyd i leoliadau lleol addas ar gyfer plant ag anghenion cymhleth 

 Ateb y galw ar gyfer plant y mae angen pecynnau gofal amlasiantaeth 

cymhleth arnynt neu mae ganddynt gynlluniau rheoli risg heriol, er enghraifft, 

materion yn ymwneud â rheoli dicter, ymddwyn yn ymosodol yn eiriol neu’n 

gorfforol tuag at oedolion  

 Prinder lleoliadau ar gyfer grwpiau o frodyr/chwiorydd a phlant ag anableddau  

 Dim digon o rieni maeth â sgiliau ar gyfer plant ym mhen uchaf y proffil 

anghenion, sy’n byw mewn cartrefi gofal ar hyn o bryd 

 Oherwydd diffyg lleoliadau mae plant yn cael eu gosod mewn lleoliadau heb 

eu rheoleiddio 

 Dim digon o ofalwyr sy’n siarad Cymraeg 

 Mae prinder lleoliadau rhiant a phlentyn yng Ngogledd Cymru, yn enwedig yn 

Wrecsam a Sir y Fflint 

Trosolwg o’r farchnad - Wrecsam 

Mae’r tabl yn dangos cynnydd ym mhob math o leoliadau yn Wrecsam, gan gynnwys 

plant sy’n cael eu lleoli y tu allan i’r ardal. 

 

 

Tudalen 281



 

132 
 

Tabl 39: Nifer y plant mewn lleoliadau gofal yn ôl ardal - Wrecsam 

Lleoliad y gofal 
 

2018  

 

2019 

 

2020 

 

2021 

Newid  

- nifer 

O fewn yr Awdurdod 
Lleol  

115 120 145 150  35 

Y tu allan i’r Awdurdod 
Lleol, yng Nghymru 

30 40 65 75  45 

Y tu allan i Gymru 20 15 20 25  5 

Mae’r niferoedd wedi’u talgrynnu felly mae’n bosibl na fyddant yn adio. 
Ffynhonnell: Cyfrifiad Plant sy’n Derbyn Gofal. StatsCymru, Llywodraeth Cymru 
 

Mae’r tabl isod yn dangos cynnydd mawr yn y defnydd o asiantaethau yn Wrecsam, 

gyda’r cynnydd mwyaf y tu allan i’r awdurdod lleol.  

Tabl 40: Nifer y plant mewn lleoliadau gofal yn ôl math - Wrecsam 

Math o Leoliad 
 

2018  

 

2019 

 

2020 

 

2021 

Newid - 

nifer 

Gyda pherthynas / ffrind, o 
fewn yr awdurdod lleol 

60 70 75 80 20 

Gyda’r awdurdod lleol, o 
fewn yr awdurdod lleol 

65 55 70 70 5 

Gydag asiantaeth, o fewn 
yr awdurdod lleol 

15 20 25 30 15 

Gyda pherthynas / ffrind, y 
tu allan i’r awdurdod lleol 

0 0 0 0 0 

Gydag awdurdod lleol, y tu 
allan i’r awdurdod lleol 

20 20 15 15 -5 

Gydag asiantaeth, y tu 
allan i’r awdurdod lleol 

15 15 40 55 40 

Mae’r niferoedd wedi’u talgrynnu felly mae’n bosibl na fyddant yn adio. 
Ffynhonnell: Cyfrifiad Plant sy’n Derbyn Gofal. StatsCymru, Llywodraeth Cymru 

 

Mae cynnydd wedi’i wneud o ran gweithredu Fframwaith 4C a phenodwyd Swyddog 

Lleoli i reoli cronfa ddata’r Fframwaith yn Wrecsam. Mae’r defnydd a’r disgwyliadau o 

Fframwaith 4C yn parhau i gael eu hymgorffori mewn ymarfer fel tystiolaeth fel arfer 

gorau. Rydym wedi profi galw cynyddol am leoliadau sy'n gallu bodloni anghenion 

pobl ifanc hynod gymhleth. Mae hyn wedi arwain at gynnydd yn nifer a chost 
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lleoliadau o'r fath. Er mwyn cyflawni yn erbyn yr agenda di-elw, bydd angen 

buddsoddiad pellach yn natblygiad gofal preswyl awdurdodau lleol. 

Mae Wrecsam yn ystyried rhoi blaenoriaeth i geisio lleihau nifer y plant sy’n derbyn 

gofal, yn ogystal â dileu elw o’r farchnad lleoliadau plant. Mae’r awdurdod lleol hefyd 

yn cydnabod bod diffyg lleoliadau dros dro neu dymor byr i blant. 

Sefydlogrwydd y farchnad 

Heriau rhanbarthol 

Mae’r Datganiad o Sefyllfa’r Farchnad (2019) a ‘Maethu Cymru’ (2021) wedi nodi 

heriau sy’n wynebu sefydlogrwydd gwasanaethau maethu yng Ngogledd Cymru a 

Chymru yn gyffredinol; mae’r rhain wedi’u rhestru isod: 

 Problemau recriwtio a chadw staff 

 Lleoliadau ar gyfer plant ag anghenion penodol, gan gynnwys; gofal 

seibiannol, troseddwyr ifanc, ffoaduriaid/mewnfudwyr/ceiswyr lloches, rhieni 

ifanc, grwpiau o frodyr/chwiorydd a sefyllfaoedd argyfwng  

 Amcangyfrifir y bydd angen 550 o rieni maeth newydd yng Nghymru bob 

blwyddyn i ateb y galw 

 

Sefydlogrwydd y farchnad – Ynys Môn  

Mae’r awdurdod lleol yn cydnabod bod y materion canlynol yn effeithio ar 

sefydlogrwydd y gwasanaeth maethu yn y dyfodol: 

 Gweithlu – recriwtio a chadw staff, proffil oedran y gweithlu, costau 

 Cyflenwad a dewisiadau sydd ar gael  

 A all yr argyfwng costau byw effeithio ar nifer y plant sy'n derbyn gofal ac felly 

amharu ar yr amcanestyniad o ostyngiad yn y galw?  

 Effaith plant sy'n ceisio lloches ar adnoddau gan gynnwys lleoliadau a 

chymorth sydd ar gael.  

 Effaith cyraeddiadau heb eu cynllunio i Borthladd Caergybi. 

Sefydlogrwydd y farchad – Gwynedd    

Mae Gwynedd wedi nodi sawl ffactor a all ddylanwadu ar sefydlogrwydd maethu: 
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 Recriwtio a chadw staff 

 Prinder posibl o leoliadau maeth, amcangyfrifir y bydd angen 10-12 lleoliad 

newydd bob blwyddyn i gynnal y ddarpariaeth ac o leiaf 18-20 i’w gwella  

 Cyllid – pryderon yn ymwneud â chynnal ansawdd gwasanaethau ag 

adnoddau cyfyngedig  

 Mae diffyg cyllid yn aml yn arwain at ddefnyddio darparwyr y tu allan i’r sir 

sy’n golygu costau uwch, ac mae hyn yn ychwanegu at y broblem 

Sefydlogrwydd y farchad – Conwy  

Mae Conwy yn cyfeirio at faterion allweddol yn ymwneud â sefydlogrwydd eu 

gwasanaeth maeth yn y dyfodol: 

 Recriwtio a chadw staff (yn gysylltiedig â thâl ac amodau ond nid yn 

gyfyngedig i’r materion hyn) 

 Mae dirfawr angen lleoliadau brys a mwy hirdymor yn y sir  

Sefydlogrwydd y farchnad – Sir Ddinbych 

Mae Sir Ddinbych yn cydnabod bod rhai ffactorau allweddol a all effeithio ar 

sefydlogrwydd y gwasanaeth:  

 Cynnydd yn y capasiti i ateb anghenion y boblogaeth yn Sir Ddinbych  

 Materion yn ymwneud â staffio a recriwtio  

 Hyfforddiant a gwybodaeth arbenigol 

 Problemau ariannu hirdymor posibl  

 Anghenion yn dod yn fwyfwy cymhleth  

 Nid yw’r cyflenwad o ofal arbenigol yn ateb y galw 

 Gofal seibiannol dros nos ar gyfer plant ag anableddau cymhleth  

 Diffyg lleoliadau i blant ag ymddygiad heriol/cymhleth  

 

Cynaliadwyedd y ddarpariaeth 

 Mae Sir Ddinbych yn cydnabod bod y materion canlynol yn effeithio ar 

sefydlogrwydd y gwasanaeth: mae’r pandemig wedi effeithio ar y gwaith o 

recriwtio gofalwyr maeth mewnol ac mae diffyg ymgeiswyr. Mae hyn wedi 

arwain at wneud mwy o ddefnydd o Ddarparwyr Maeth Annibynnol.  
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 Mae’r diffyg lleoliadau sydd ar gael yn golygu nad oes unrhyw leoliadau yn 

cael eu cynnig neu cynigir lleoliadau sydd gryn bellter i ffwrdd, ac nid yw hyn 

bob amser er lles yr unigolyn ifanc.  

 Mae plant y mae angen lleoliad gofal arnynt, ond ni ellir dod o hyd i ofal maeth 

ar eu cyfer, yn cael eu rhoi mewn gofal preswyl, ond nid oes digon o leoliadau 

ac mae’n ymddangos bod amharodrwydd i gynnig lleoliadau i bobl ifanc ag 

anghenion cymhleth. Gall hyn arwain at leoliad gofal sydd cryn bellter i ffwrdd.  

 Pwysau penodol os bydd plentyn/unigolyn ifanc yn hunan-niweidio neu’n 

dangos tueddiadau hunanladdol, mae darparwyr yn amharod i gynnig 

lleoliadau ac mae’r ddarpariaeth frys yn hynod o gyfyngedig. 

Camau ataliol ar gyfer plant ‘ar gyrion gofal’ 

Yn ystod y cyfnod pan wnaeth y gronfa gofal integredig gynnal y ddarpariaeth ‘ar 

gyrion gofal’, cafodd 122 o deuluoedd (200 o blant) gymorth, gan gynnwys y 

canlynol:  

Gwnaeth 7 o rieni a 2 ofalwr maeth (19 o blant) fynychu Grŵp Cyfranogi Rhieni 

newydd (gwaith cydweithredol gyda ‘Parents and Carers against Exploitation’, 

Heddlu Gogledd Cymru, cydweithwyr Iechyd ac Adran Arweiniol Diogelu Sir 

Ddinbych). O blith y rhain, nid yw 6 bellach yn bodloni’r meini prawf ar gyfer trosolwg 

amlasianaeth ym Mhanel Ecsbloetio Sir Ddinbych ac nid yw 2 ohonynt bellach yn 

cael eu gweld gan yr adran gofal cymdeithasol. 

Derbyniodd 2 o blant mewn lleoliadau maeth tymor hir ymyrraeth ddwys a wnaeth 

sefydlogi eu lleoliad a galluogi’r gofalwr maeth a’r rhiant i gael dealltwriaeth ar y cyd 

o anghenion pob plentyn unigol. 

Gwnaeth 16 aelod staff ar draws Gofal Cymdeithasol, Ymyrraeth Gynnar a Thai 

fynychu hyfforddiant Sgiliau Therapi Ymddygiadol Dilechdidol (DBT: Dialectical 

Behavioural Therapy) a bydd y Gwasanaeth Therapiwtig yn mentora’r staff hyn i 

ddatblygu grwpiau sgiliau DBT ar gyfer Gofalwyr Maeth a Pherthnasau, Plant sy’n 

Derbyn Gofal, Plant a Phobl Ifanc sy’n Gadael Gofal a Phrosiectau Rhannol-

annibynnol a Digartrefedd. 

Derbyniodd 1 unigolyn ifanc ymyrraeth ddwys gan y Gwasanaeth Therapiwtig ar ôl i 

gydweithwyr yr heddlu ddefnyddio Pwerau Amddiffyn yr Heddlu. Roedd angen gofal 
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maeth tymor byr ar yr unigolyn ifanc a chafodd ei ailgartrefu gyda’i deulu cyn pen 6 

wythnos, nid yw bellach yn cael ei weld gan Gofal Cymdeithasol. 

Ymgysylltu  

Mae Sir Ddinbych yn rhestru’r dulliau canlynol a ddefnyddir er mwyn helpu i wella 

ansawdd y gwasanaeth:  

 Cynhelir gwerthusiad ansawdd gofal gan Wasanaeth Maethu Sir Ddinbych ym 

mis Ebrill a mis Mai 2022. Bydd holiaduron yn cael eu hanfon er mwyn ceisio 

barn plant/pobl ifanc, gofalwyr maeth, gofalwyr sy’n berthnasau, aelodau’r 

panel a rhieni, a bydd y canlyniadau yn helpu i wneud gwelliannau lle bo’r 

angen yn ogystal â nodi arfer da. 

 Datblygwyd grŵp Facebook caeëdig ar gyfer gofalwyr maeth gan holi barn 

gofalwyr maeth ac mae’n cael ei ddiweddaru’n gyson â gwybodaeth newydd. 

Mae creu’r tudalen/grŵp wedi cynnig ffordd arall o gasglu adborth, mae’r 

wybodaeth yn cael ei rhannu ar draws ardal ddaearyddol fwy ac mae’n haws 

dod o hyd i’r wybodaeth hon. 

 Mae dau fforwm plant/pobl ifanc yn cyfarfod yn rheolaidd. Nid yw wedi bod yn 

bosibl iddynt gyfarfod yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, ond mae staff sy’n 

rhedeg y fforymau yn cadw mewn cysylltiad yn rheolaidd. 

 Fforwm Plant a Phobl Ifanc mewn Gofal (Clwb KIC) ar gyfer pobl ifanc 8 - 15  

oed sy’n byw gyda gofalwyr maeth. Maent yn cyfarfod ac yn gwneud 

gweithgareddau yn ystod gwyliau hanner tymor, yn rhannu eu profiadau, yn 

dweud beth sy’n gweithio’n dda a beth fyddent yn hoffi ei newid. 

 Mae Clwb KWC (Kids who care) yn grŵp o blant/pobl ifanc y mae eu rhieni yn 

ofalwyr maeth ac maent hefyd yn rhan o’r broses faethu. Maent yn cyfarfod yn 

ystod gwyliau hanner tymor, yn rhannu profiadau, yn dweud beth sy’n 

gweithio’n dda a beth fyddent yn hoffi ei newid. 

 Boreau coffi rhithiol i ofalwyr maeth – cafodd gwahoddiadau eu hanfon 

ynghyd â phecyn yn cynnwys cwdyn te a phecyn o fisgedi. Er mwyn hwyluso’r 

sgwrs, cafodd gofalwyr maeth eu rhannu’n grwpiau yn seiliedig ar eu 

gweithiwr cymdeithasol goruchwyliol. Cafodd y boreau coffi eu harwain gan y 

gweithiwr cymorth goruchwyliol gyda’r Pennaeth Gwasanaeth, Rheolwr y 

Gwasanaeth, Rheolwr y Tîm Maethu a’r Swyddog Comisiynu 

Lleoliadau/Swyddog Recriwtio yn ‘galw heibio’ hefyd. Daeth llawer o bobl i’r 

Tudalen 286



 

137 
 

digwyddiadau hyn, a chafwyd llawer o chwerthin, trafodaeth ac adborth 

cadarnhaol iawn gan y rhai oedd yn bresennol.  

 Mae’r Gwasanaeth Maethu wedi gwella ei ddulliau o gyfathrebu gyda gofalwyr 

maeth drwy anfon newyddlen reolaidd, a chynnal Cystadleuaethau 

Gwasanaeth Maethu Sir Ddinbych lle gofynnir i blant gynllunio cardiau 

Nadolig, paentio cerrig a thyfu blodyn haul. 

Sefydlogrwydd y farchnad – Sir y Fflint 

Nododd Sir y Fflint nifer o faterion a oedd yn effeithio ar sefydlogrwydd 

gwasanaethau maeth: 

 Gofalwyr maeth â sgiliau/profiad i gefnogi pobl yn eu harddegau a grwpiau o 

frodyr/chwiorydd 

 Cynnydd yn nifer y bobl ifanc 14, 15 ac 16 oed sy’n dod i mewn i’r system ofal 

 Lleoliadau rhiant a phlentyn 

 

Camau a gymerwyd i wella sefydlogrwydd 

Mae recriwtio rhieni maeth wedi bod yn broblem yn Sir y Fflint ac mewn ymateb i hyn 

datblygwyd porth Maethu gyda Sir y Fflint i hyrwyddo rolau Maethu. Mae’r wefan yn 

cynnwys llawer iawn o wybodaeth, adnoddau a straeon gan rai o rieni maeth 

presennol Sir y Fflint. Mae’r awdurdod hefyd wedi targedu ei strategaeth recriwtio i 

roi sylw i’r galw am rieni maeth â sgiliau a phrofiad i gefnogi plant 12 oed a throsodd. 

Rhaglen Mockingbird  

Sir y Fflint oedd y cyngor cyntaf yng Nghymru i gyflwyno’r model Mockingbird sy’n 

seiliedig ar dystiolaeth, ar gyfer lleoliadau maeth. Mae’r rhaglen yn meithrin y 

berthynas rhwng plant, pobl ifanc a theuluoedd maeth gan eu helpu i adeiladu 

cymuned gadarn a gofalgar sy’n cynnwys rhwng chwech a deg teulu i greu clwstwr. 

Nod y model yw gwella gofal maeth a chanlyniadau ar gyfer pobl ifanc sy’n cael eu 

maethu. 

Action for Children – Gwasanaeth Ailgartrefu ac Atal (RAP)  

Mae’r gwasanaeth hwn yn cynnig cymorth therapiwtig dwys ar gyfer Plant sy’n 

Derbyn Gofal gyda chefnogaeth gan ofalwyr maeth profiadol. Mae’r gwasanaeth yn 

bartneriaeth rhwng yr awdurdod lleol, iechyd, CAMHS a’r elusen Action for Children.  
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Nod y gwasanaeth yw:  

 Atal lleoliadau rhag chwalu neu sefyllfaoedd rhag mynd yn waeth a chyrraedd 

pwynt lle bydd angen lleoli pobl y tu allan i’r sir  

 Dychwelyd pobl ifanc i leoliadau sefydlog yn eu cartrefi 

 Sicrhau bod plant sy’n derbyn gofal yn gallu cael cyfleoedd addysgol  

 Gwella cadernid a hyder plant a gofalwyr  

Addasiadau i Bolisi Cartrefi Gofalwyr Maeth 

Cafodd y polisi ‘Addasiadau i Gartrefi Gofalwyr Maeth’ ei gyflwyno yn 2020, er mwyn 

cynorthwyo gofalwyr maeth i wneud yr addasiadau angenrheidiol i’w cartref i 

ddarparu lle digonol ar gyfer plant/pobl ifanc. Mae’n helpu i ddarparu lleoliadau ar 

gyfer grwpiau o frodyr/chwiorydd, bodloni anghenion plant ag anableddau lluosog, 

sicrhau capasiti ychwanegol ar gyfer lleoliadau maeth a bodloni gofynion iechyd a 

diogelwch a fyddai fel arall yn golygu bod yn rhaid symud plentyn.  

Mae’r cyllid yn ategu’r cymorth sydd ar gael ac mae’n gam ymlaen i sicrhau 

lleoliadau lleol a sefydlog ar gyfer plant. Bydd ceisiadau ar gyfer arian grant yn cael 

eu hystyried hyd at £36,000, ac £20,000 ar gyfer adleoli i eiddo mwy addas. Er 

mwyn bod yn gymwys ar gyfer y grant, mae’n rhaid i ofalwyr a gweithiwr 

cymdeithasol sicrhau eu bod wedi ystyried pob dewis/adnodd arall yn gyntaf. 

Mae grantiau ar gael ar gyfer y canlynol hefyd: teuluoedd sy’n mabwysiadu neu sy’n 

ystyried gwneud hynny, teuluoedd a ffrindiau /gofalwyr plant o dan Orchymyn 

Gwarcheidiaeth Arbennig a gofalwyr sydd wedi ymrwymo i’w rôl gofalu am y tymor 

hir, neu o leiaf nes bydd y plentyn yn 18 oed.  

Cyfarfodydd sefydlogrwydd lleoliadau – Mae’r rhain yn cael eu trefnu’n fewnol 

pan fydd problemau yn codi wrth geisio cynnal lleoliad a bydd yr Asiantaeth Faethu 

Annibynnol yn eu cadeirio yn ôl yr angen.  

Cyfarfodydd Tarfu – Bydd y gwasanaeth yn trefnu cyfarfodydd grŵp er mwyn dod 

â’r teulu a rhanddeiliaid ynghyd ac ystyried y gwersi a ddysgwyd. 

Sefydlogrwydd y farchnad - Wrecsam 

Nododd Wrecsam y materion canlynol a allai effeithio ar sefydlogrwydd lleoliaddu 

maethu: 
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 Yr angen i leihau nifer y plant sy’n derbyn gofal 

 Dileu elw o’r farchnad lleoliadau gofal plant  

 Lleoliadau dros dro/tymor byr  

 Prinder staff 

 Diffyg lleoliadau addas  

Mae angen gofalwyr i gefnogi pobl ifanc yn eu harddegau a mamau a babanod yn 

ardal Wrecsam. Er mwyn recriwtio gofalwyr i ddiwallu'r anghenion hyn, mae'r 

awdurdod lleol wedi;  

 Dechreuwyd adolygiad o gyfraddau tâl gofalwyr, gan gynnig cyfradd uwch ar 

gyfer gofalwyr arbenigol/medrus sy'n gallu gofalu am blant ag anghenion 

cymhleth.  

 Cynnal ymgyrch recriwtio gan ddefnyddio bysiau, hysbysfyrddau a chyfryngau 

cymdeithasol.  

Mae Cynnig Gadawyr Gofal Wrecsam wedi’i ddatblygu drwy gydol y flwyddyn ac 

mae’r gwaith o ddatblygu llwybrau llety ar gyfer pobl ifanc ar y gweill. Bydd hyn yn 

darparu graddau amrywiol o gymorth ar eu llwybr i annibyniaeth a'u tenantiaeth eu 

hunain.  

Cyflawnir hyn drwy ddatblygu gwasanaethau mewnol gan gynnwys;  

 Gwasanaeth Llety â Chymorth  

 Prosiect Kick Start  

 Prosiect Cam i Lawr  

 Defnyddio fflat hyfforddi.  

Mae’r Tîm Gadael Gofal wedi’i leoli mewn ‘siop wybodaeth’ hygyrch gyda’u 

gweithwyr cymdeithasol a’u cynorthwywyr personol tra’n gallu manteisio ar y ‘siop un 

stop’ ar gyfer unrhyw feysydd cymorth a nodwyd gan gynnwys mynediad at grantiau 

cyllid a chymorth cyflogaeth. 
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Ystyriaeth o ansawdd y farchnad 
Roedd yr adroddiad ‘The State of the Nation’ gan yr Asiantaeth Faethu (2021) yn 

cynnig mewnwelediad i ansawdd gwasanaethau maeth ar draws Cymru, ac roedd y 

canfyddiadau allweddol fel a ganlyn: 

 dywedodd 44% o ofalwyr maeth annibynnol a 51% o ofalwyr maeth 

awdurdodau lleol nad oeddynt yn derbyn cymorth i gadw mewn cysylltiad â 

phlant roeddynt wedi gofalu amdanynt. Roedd gofalwyr maeth yn ystyried bod 

hyn yn ‘greulon’, ac yn dod â pherthynas bwysig i ben yn achos plant sydd 

eisoes wedi dioddef llawer o golled yn barod. 

 nid yw rhai gwasanaethau maethu yn cynnal cymeradwyaeth gofalwyr maeth, 

hyd yn oed os ydynt yn bwriadu parhau i faethu. Mae’r sefyllfa hon a’r ffaith 

bod cymorth ariannol yn dod i ben yn atal pobl ifanc rhag symud ymlaen i’r 

cam ‘Pan rydw i’n barod / When I am Ready’. 

 nid oes gan 20% o ofalwyr maeth annibynnol ac 12% o ofalwyr maeth yr 

awdurdodau lleol blant yn eu gofal. Argymhellir eu bod yn gwneud gwell 

defnydd o sgiliau gofalwyr maeth i fodloni anghenion plant. 

 roedd gan 57% o ofalwyr maeth awdurdodau lleol gynllun dysgu a datblygu a 

gytunwyd, nid oedd gan 31% gynllun o’r fath a doedd 12% ddim yn gwybod. 

Roedd gan 66% o ofalwyr maeth annibynnol gynllun dysgu a datblygu, nid 

oedd gan 22% gynllun o’r fath a doedd 12% ddim yn gwybod 

 roedd cymeradwyaeth maethu gan awdurdodau lleol yn fwy cyfyngedig na 

chymerawyaeth annibynnol, ac argymhellir bod asesiadau awdurdodau lleol 

yn defnyddio statws cymeradwyo mwy eang, gweithdrefnau paru cadarn a 

phrosesau sefydlogi lleoliadau 

 mae gofalwyr maeth yn dymuno meithrin perthynas gyda gweithwyr 

cymdeithasol a phlant yn eu gofal er mwyn cynnig sefydlogrwydd a pharhad o 

ran y gweithwyr cymdeithasol. Dros y ddwy flynedd flaenorol, roedd 53% o 

ofalwyr maeth wedi cael un gweithiwr cymdeithasol goruchwyliol, roedd 29% 

wedi cael dau, roedd 12% wedi cael tri ac roedd 6% wedi cael pedwar neu 

ragor  

 Roedd gofalwyr maeth yn teimlo eu bod yn cael eu ‘diystyru’ a’u ‘hanwybyddu’ 

ac nad oedd eu rôl yn cael ei gwerthfawrogi gan y gweithlu gofal 
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cymdeithasol. Mae diffyg parch i’w hymrwymiad, sgiliau a’u hymroddiad yn 

broblem hirdymor sy’n aml yn cael ei nodi yn y maes maethu 

 Mae gofalwyr maeth eisiau lwfansau i dalu am yr holl gostau o ofalu am 

blentyn a thaliad sy’n adlewyrchu eu gwerth fel aelod o’r tîm o amgylch y 

plentyn. Mae taliadau digonol yn hanfodol er mwyn denu gofalwyr maeth 

newydd ymroddedig â’r sgiliau cymwys  

 Diffyg dewis o ran lleoliad. Er mwyn sicrhau bod plant yn cael eu paru â 

lleoliadau addas, byddai angen i wasanaethau weld cynnydd sylweddol yn y 

mynediad at leoliadau lleol o ansawdd 

 Nid yw lefelau staffio yn ddigonol i ddarparu’r cymorth sydd ei angen ar gyfer 

teuluoedd maeth. Mae’r gwasanaethau am weld lefelau staffio a fyddai’n eu 

galluogi i ddarparu arfer gorau a gwella safonau  

 Ymarfer sy’n wybodus am drawma – pryderon ynglŷn â mynediad at 

hyfforddiant a gwasanaethau ychwanegol ar gyfer pobl sy’n gofalu am blant 

sydd wedi wynebu trawma. Mae’r gwasanaethau yn dymuno i blant sy’n 

derbyn gofal gael eu blaenoriaethu i dderbyn gwasanaethau ar draws y 

sectorau iechyd ac addysg 

 Cymorth i ofalwyr maeth gyda gwell gwasanaethau cymorth cymheiriaid a 

darpariaeth y tu allan i oriau. Roedd y gwasanaethau hynny a oedd yn gallu 

cynnig y cymorth hwn wedi gwella eu lefelau cadw a sefydlogrwydd 

Tueddiadau presennol a’r dyfodol 
Prif dueddiadau presennol a’r dyfodol ar gyfer gwasanaethau maeth yw: 

 Cynnydd yn y galw am leoliadau 

 Llai o leoliadau ar gyfer plant hŷn 

 Llai o leoliadau ar gyfer plant â chynlluniau gofal cymhleth /problemau 

ymddygiad 

 Diffyg rhieni maeth â sgiliau i gefnogi plant ag anghenion cymhleth  

 Cynnydd tebygol yn y galw am leoliadau 

 Prinder tebygol o leoliadau, nid yw’r cyflenwad yn cyfateb i’r galw 

Y Gymraeg 
Nodwyd bod prinder rhieni maeth Cymraeg eu hiaith yn Sir y Fflint. 
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Trafodir y ddarpariaeth o ran y Gymraeg ar draws gweddill Gogledd Cymru yn y 

bennod ar wasanaethau plant yn yr adroddiad hwn. 

Darpariaeth arall  
Mae diffyg sylweddol o leoliadau maeth neu breswyl ar gyfer plant a phobl ifanc sydd 

ag ymddygiad heriol neu gymhleth.  

Mae’r pandemig wedi effeithio ar y gwaith o recriwtio gofalwyr maeth mewnol ac mae 

diffyg ymgeiswyr. Mae hyn wedi arwain at mwy o ddefnydd o Ddarparwyr Maeth 

Annibynnol.  

Mae’r diffyg hyn wedi golygu nad oes modd cynnig lleoliadau o gwbl, neu gellir 

cynnig lleoliadau gryn bellter i ffwrdd yn unig, ac nid yw hyn bob amser er lles yr 

unigolyn ifanc.  

Mae plant y mae angen lleoliad gofal arnynt ond nid yw’n bosibl dod o hyd i ofal 

maeth ar eu cyfer yn cael eu symud i ofal preswyl, ond nid oes digon o leoliadau ac 

mae’n ymddangos bod amharodrwydd i gynnig lleoliadau i bobl ifanc ag anghenion 

cymhleth. Unwaith yn rhagor, gall hyn arwain at gynnig lleoliad gryn bellter i ffwrdd.  

Mae pwysau pendol os yw’r plentyn /unigolyn ifanc yn dangos tueddiadau hunan-

niweidio eu hunanladdol, ac mae darparwyr yn amharod i gynnig lleoliadau i’r garfan 

hon. Mae’r ddarpariaeth frys yn hynod o gyfyngedig. 

Gweithlu 
Cyfeiriodd y Fframwaith Maethu Cenedlaethol (2018) at y ffaith bod nifer o 

aelwydydd sydd wedi’u cymeradwyo i faethu yn cael eu colli o’r system. Mae’r 

fframwaith yn nodi bod angen gwneud gwelliannau er mwyn cynyddu ymholiadau, 

trosiadau, cymeradwyaeth a chadw rhieni maeth. 

Mae’r tabl isod yn dangos bod nifer y rhieni maeth a’r lleoliadau wedi cynyddu 

rhywfaint ar draws Gogledd Cymru. Fodd bynnag, yng Ngwynedd a Sir Ddinbych 

gwelwyd lleihad yn nifer y rheini maeth a’r lleoliadau sydd ar gael, ac yn Sir y Fflint 

roedd lleihad yn nifer y rheini maeth ond cynnydd yn nifer y lleoliadau. Os bydd y 

lleihad hwn yn nifer y rhieni maeth neu’r lleoliadau yn parhau, gallai hyn arwain at 

sefyllfa lle na fydd digon o leoliadau i blant yn yr awdurdodau lleol hyn. 
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Tabl 41: Nifer y lleoliadau maeth a gymeradwywyd ar 31 Mawrth  

Cyngor lleol  2016/17  2017/18 2018/19 

Ynys Môn  86 69 43 

Gwynedd  164 178 198 

Conwy  113 130 127 

Sir Ddinbych  156 155 149 

Sir y Fflint  133 157 156 

Wrecsam  161 172 166 

Gogledd Cymru  813 861 839 

Cymru  4,075 4,170 4,317 

Ffynhonnell: Plant sy’n Derbyn Gofal a Chymorth. StatsCymru, Llywodraeth Cymru 
 

Tabl 42: Nifer y rhieni maeth a gymeradwywyd, ar 31 Mawrth  

Cyngor lleol 2016/17 2017/18  2018/19 

Ynys Môn  45 38 39 

Gwynedd  103 111 120 

Conwy  70 84 80 

Sir Ddinbych  78 77 74 

Sir y Fflint  77 77 76 

Wrecsam  100 112 110 

Gogledd Cymru  473 499 499 

Cymru  2,347 2,443 2,462 

Ffynhonnell: Plant sy’n Derbyn Gofal a Chymorth. StatsCymru, Llywodraeth Cymru 

 

Sgiliau a hyfforddiant sy’n ddymunol ar gyfer gofalwyr: 

Gofalwyr sy’n gallu gweithio gyda’n gwasanaethau mewnol ac sydd wedi derbyn 

hyfforddiant i ddarparu gofal therapiwtig sy’n wybodus am drawma. 

Gofalwyr sy’n ymwybodol o effaith llinellau cyffuriau ac sydd wedi derbyn 

hyfforddiant i gefnogi plant sy’n agored i gael eu hecsbloetio gan y gangiau hyn. Mae 

hyn yn cynnwys y cadernid i weithio gyda phlant sy’n cael eu hecsbloetio gan 

gangiau, sy’n diflannu’n aml ac sy’n gallu ymddwyn yn ymosodol yn eiriol ac 

weithiau’n gorfforol. 
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Gofalwyr sy’n gydnerth ac sydd wedi derbyn hyfforddiant i weithio gyda thrawma yn 

ystod plentyndod, plant yn diflannu, ecsbloetio a hunan-niweidio. 

Gofalwyr sydd wedi derbyn hyfforddiant i ddeall effaith profiadau niweidiol yn ystod 

plentyndod (ACEs) ar y plant maent yn gofalu amdanynt. 

Gofalwyr sydd wedi derbyn hyfforddiant mewn ymyrraeth frys, ac sy’n gallu 

gweithio’n ddigynnwrf o dan bwysau cynllunio brys. 

Gofalwyr sy’n gydnerth pan fyddant yn wynebu bygythiad o niwed corfforol ac sydd 

wedi derbyn hyfforddiant i dawelu sefyllfaoedd, ynghyd â chynllunio ar gyfer rheoli 

ymddygiad cadarnhaol, lleihau’r defnydd o ddulliau atal corfforol. 

Gofalwyr sy’n gallu siarad Cymraeg neu sydd wedi ymrwymo i ddysgu’r iaith. 

Gwerth cymdeithasol 
Mae tri darparwr yn cynnig cyfanswm o 16 gwely mewn 7 lleoliad gofal ar draws y 

rhanbarth, mae’r rhain yn cyfrif am 1.3% o’r farchnad.  

Dileu elw o’r sector gofalu am blant sy’n derbyn gofal  

Un o’r amcanion llesiant a sefydlwyd yn Rhaglen Llywodraeth Cymru 2021-2016 yw 

amddiffyn, ailadeiladu a datblygu ein gwasanaethau ar gyfer plant a phobl ifanc. Un 

flaenoriaeth allweddol yn y maes gwaith hwn yw dileu elw preifat o’r sector gofalu am 

blant sy’n derbyn gofal.  

Gall comisiynu lleoliadau i asiantaethau annibynnol gael effaith ar ddarpariaethau 

sy’n cael eu darparu gan yr awdurdod lleol. Mae awdurdodau lleol yn awyddus i 

weithio mewn partneriaeth â darparwyr gofal annibynnol i sicrhau bod y farchnad 

fewnol a marchnad y sector annibynnol yn gweithredu i ddiwallu anghenion gofal 

maeth. Amlygwyd hyn fel risg bosibl gan awdurdod lleol Sir y Fflint, a ddywedodd ei 

fod yn canolbwyntio ar ddefnyddio asiantaethau maethu annibynnol ar gyfer y 

gwasanaethau hynny roeddynt yn cael trafferth eu darparu drwy wasanaethau’r 

awdurdod lleol. 

 

Er bod holl awdurdodau lleol Cymru yn talu isafswm y lwfans cenedlaethol neu fwy 

na hynny, gwelodd yr arolwg o lwfansau gofal maeth o’r Rhwydwaith Maethu (2020) 
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fod gofalwyr maeth yn teimlo nad yw eu lwfans presennol yn talu am gostau llawn 

gofalu am blentyn. Mae’r rhwydwaith yn argymell gwneud taliadau maeth yn dryloyw 

fel bod gofalwyr maeth yn gallu gweld yn union faint yw’r lwfans, faint y mae’n rhaid 

ei wario ar y plentyn, faint yw’r ffî a faint sy’n daliad am amser a sgiliau’r gofalwr 

maeth.  
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7. Gwasanaethau mabwysiadu 

Trosolwg ar Wasanaeth Mabwysiadu 
Gogledd Cymru 
Mae Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru yn darparu gwasanaeth mabwysiadu 

rhanbarthol ar ran awdurdodau lleol Wrecsam, Sir y Fflint, Sir Ddinbych, Conwy, 

Gwynedd ac Ynys Môn. Mae gweithio’n rhanbarthol yn helpu i ddod o hyd i 

deuluoedd newydd yn fwy effeithiol, lleoli plant yn gynt a gwella gwasanaethau 

cymorth mabwysiadu. Ym mis Ebrill 2014, cafodd ei integreiddio i’r Gwasanaeth 

Mabwysiadu Cenedlaethol. Mae’r gwasanaethau’n cydymffurfio â deddfwriaeth, 

rheoliadau a chanllawiau statudol cyfredol mabwysiadu, yn unol â Deddf Rheoleiddio 

ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 (RISCA) ac yn unol â pholisi a 

gweithdrefnau’r gwasanaeth, o fewn yr adnoddau sydd wedi’u dyrannu. Mae ganddo 

fframwaith sy’n ceisio ei gwneud yn haws i fabwysiadwyr, plant a phobl ifanc gael 

cymorth pan mae ei angen. 

Mae gwasanaethau sy’n cael eu darparu gan y gwasanaeth mabwysiadu yn 

cynnwys: 

 Paratoi’r plentyn i gael ei fabwysiadu 

 Canfod teuluoedd a pharu 

 Diogelu Plant 

 Darparu cymorth mabwysiadu 

 Recriwtio, asesu a chymeradwyo mabwysiadwyr 

 Hyfforddiant paratoi i fabwysiadu (cyn/ar ôl cael cymeradwyaeth) 

 Cymorth mabwysiadu (cyn/ar ôl mabwysiadu, system ‘bydis’, cyswllt ar ôl 

mabwysiadu) 

 Gwasanaeth cwnsela i rieni biolegol 

 Babanod sy’n cael eu hildio  

 Gwasanaethau i oedolion wedi’u mabwysiadu 
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Trosolwg o’r boblogaeth 
Mae’r tabl isod yn dangos nifer y plant yn derbyn gofal a gafodd eu rhoi i’w 

mabwysiadu ym mhob awdurdod lleol. Mae hi werth nodi bod y gwasanaeth wedi 

cael ei drawsnewid yn sylweddol ers 2020, felly mae’n anodd cymharu data lleol ac 

nid yw’n adlewyrchu’r gwasanaeth erbyn hyn.  

 

Tabl 43: Nifer y plant yn derbyn gofal a gafodd eu rhoi i’w mabwysiadu yn ôl 
awdurdod lleol 2020/21 

 

Cyngor lleol 

 

Nifer y plant 

Ynys Môn  6  

Gwynedd  2  

Conwy  17  

Sir Ddinbych  7  

Sir y Fflint  1  

Wrecsam  11  

Gogledd Cymru  44 

Ffynhonnell: Ffigyrau wedi’u darparu gan bob awdurdod lleol 

 

Tueddiadau heddiw a rhagolygon y 
dyfodol 
Codwyd y materion canlynol mewn perthynas â gwasanaethau mabwysiadu ar gyfer 

plant: 

 Mwyaf o alw am leoliadau i blant o’r Dwyrain  

 Nifer uchaf o fabwysiadwyr o’r Dwyrain 

 Llai o fabwysiadwyr yn y Gorllewin a phlant angen eu lleoli oddi wrth y 

Dwyrain 

 Yn genedlaethol, mae mwy o blant nag sydd o fabwysiadwyr ar gael 

 Ystyriaeth i nifer y siaradwyr Cymraeg (mabwysiadwyr/plant) 
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Codwyd y materion canlynol mewn perthynas â gwasanaethau mabwysiadu ar gyfer 

oedolion: 

 Oedolion yn gofyn am eu cofnodion geni i ddod o hyd i’w rhieni biolegol – 

gwasanaeth wedi’i atal yn ystod y pandemig, ond mae mwyafrif y 

gwasanaethau wedi ailddechrau, ond mae rhestr hir  

 Staffio – 43 o staff, 10 ar fin mynd neu ar gyfnod mamolaeth ac mae’n anodd 

recriwtio i swyddi cyfnod penodol felly efallai y bydd yn effeithio ar y gallu i 

asesu yn 2022/23 

Adroddiadau ansawdd 
Pwysleisiodd Adroddiad Ansawdd Gwasanaethau Gwasanaeth Mabwysiadu 

Gogledd Cymru (2020) y meysydd canlynol i wella sefydlogrwydd y farchnad: 

 Cynyddu nifer y mabwysiadwyr sy’n cael eu cymeradwyo 

 Lleihau nifer y plant sy’n disgwyl am deulu i’w mabwysiadu 

 Datblygu’r gwasanaethau cymorth mabwysiadu 

 Recriwtio – gweithwyr sesiynol a seddi gwag ar y panel mabwysiadu 

Nododd arolwg Arolygiaeth Gofal Cymru (2019b) y meysydd hyn i’w gwella:  

 Datblygu prosesau sicrhau ansawdd ymhellach ac asesu i ba raddau mae 

amcanion y datganiad o ddiben yn cael eu cyflawni a dangos tystiolaeth i brofi 

sut mae’r rhain yn cefnogi canlyniadau lles i blant 

 Argaeledd y ‘Cynnig Gweithredol’, i ddarparu gwasanaethau yn Gymraeg 

 Y datganiad o ddiben a’r pecyn gwybodaeth i fabwysiadwyr yn cynnwys 

gwybodaeth am y system adolygu annibynnol fel bod mabwysiadwyr yn 

ymwybodol o hyn 

 Dylai ffeiliau canolwyr gynnwys llwybr archwilio clir o waith sydd wedi’i wneud 
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8. Gofalwyr di-dâl 

Trosolwg o’r boblogaeth 
Dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 mae gan ofalwyr 

yr un hawliau â’r rheiny y maent yn gofalu amdanynt ac mae’n ddyletswydd ar 

gynghorau lleol i asesu eu hanghenion a hyrwyddo eu lles. Mae cefnogi gofalwyr di-

dâl yn fesur ataliol ar gyfer y gofalwr unigol yn ogystal ag ar gyfer cynaliadwyedd 

gwasanaethau iechyd a gofal. 

Yn ôl cyfrifiad 2011 ceir oddeutu 79,000 o bobl, o bob oed, yn darparu gofal yn ddi-

dâl yng ngogledd Cymru – ac mae disgwyl i’r niferoedd godi wrth i’r galw am ofal a 

chymorth gynyddu. Daeth mwy o ofalwyr di-dâl atom yn ystod y pandemig i dderbyn 

cymorth. 

Mae’r rhan fwyaf o’r cymorth y mae ar ofalwyr di-dâl ei angen yn cael ei ddarparu i’r 

unigolyn y maent yn gofalu amdano, felly mae diffyg darpariaeth yn y farchnad ofal 

yn arwain at alw ychwanegol ar ofalwyr di-dâl. Mae’r asesiad o’r boblogaeth wedi 

amlygu bod problemau o fewn y gweithlu gofal cymdeithasol ehangach, o ran 

recriwtio a chadw staff, yn arwain at ofynion ychwanegol ar ofalwyr di-dâl. Yn 

benodol, mae hyn yn effeithio ar ofal cymhleth, sy’n golygu bod gofalwyr di-dâl yn 

gyfrifol am ofal unigolion sydd ag anghenion gofal uwch. Mae’r blaenoriaethau eraill 

a nodwyd yn cynnwys adnabod gofalwyr yn fuan, seibiant i ofalwyr (gofal seibiant), 

gwella asesiadau gofalwyr di-dâl a chynhwysiant digidol.  

Digonolrwydd yn y farchnad 
Mae nifer y gofalwyr yn cynyddu. Mae’r twf mwyaf i’w weld yn y rheiny sy’n darparu 

rhwng 20 a 48 awr o ofal yr wythnos. Mae cynnydd hefyd yn nifer y gofalwyr sy’n 

darparu 50 awr neu fwy o ofal bob wythnos; yn Sir Ddinbych mae oddeutu 46% o’r 

gofalwyr hyn dros 65 oed. Rhain yw’r gofalwyr sy’n debygol o fod â rolau gofalu 

dwys a gydag anghenion cymorth uwch.  

Mae’r tueddiadau demograffig hyn yn cael eu hadlewyrchu gan y nifer cynyddol o 

bobl sy’n byw gydag anhwylderau hirdymor, yn cynnwys anableddau dysgu, 

Tudalen 299



 

150 
 

dementia a chyflyrau iechyd meddwl, yn ogystal â thwf cyffredinol yn y boblogaeth 

hŷn.  

Gwyddom o siarad gyda gofalwyr di-dâl a’r gwaith mapio sydd wedi’i wneud, bod 

rhai gofalwyr sydd angen cymorth yn ei chael hi’n anodd canfod gofal amgen ac mae 

llawer yn methu cymryd seibiant am gyfnodau hir, oherwydd effaith pandemig Covid-

19.  

Yn ôl adroddiad ‘Road to Respite’ (Gorffennaf 2021) Ymddiriedolaeth Gofalwyr 

Cymru seibiant byr yw unrhyw seibiant sy’n cryfhau a/neu’n cynnal perthynas ofalu 

anffurfiol ac sy’n gwella lles gofalwyr a’r bobl maent yn gofalu amdanynt.  

Yn 2021-22 dyfarnodd Llywodraeth Cymru grant seibiant gofalwyr i awdurdodau 

lleol, gyda phwyslais ar gefnogi datblygiad seibiant hyblyg sy’n canolbwyntio ar yr 

unigolyn yn hytrach na’r gwasanaeth eistedd traddodiadol neu gymorth gofal amgen.  

Nododd yr asesiad o’r boblogaeth fod yna ystod eang o wasanaethau ar gael yn y 

rhanbarth i gefnogi gofalwyr. Mae’r Rheolwr Prosiect Rhanbarthol, sy’n arwain ar 

ofalwyr o fewn y tîm cydweithio rhanbarthol, yn mapio’r ystod lawn o wasanaethau 

sydd ar gael i ofalwyr yn y gogledd yn rheolaidd, gan nodi unrhyw faes sy’n cael ei 

ddyblygu yn ogystal â chyfleoedd i gydweithio ar draws y chwe chyngor a’r bwrdd 

iechyd.  

Yn ogystal â’r angen am fwy o seibiant i ofalwyr (gofal seibiant) ar draws y 

rhanbarth, mae’r anghenion lleol canlynol wedi’u hamlygu hefyd:  

Mae'r ffactorau canlynol yn effeithio ar ofalwyr di-dâl;  

 Bylchau yn y ddarpariaeth gyffredinol mewn gwasanaethau i ofalwyr pobl hŷn 

a'r unigolion sy'n derbyn gofal  

 Rhestrau aros am gefnogaeth gofal cartref ym mhob rhan o Wynedd 

oherwydd diffyg darpariaeth  

 Bylchau yn y ddarpariaeth ar gyfer seibiant tymor byr o ofalu pan fo gan yr 

unigolyn sy'n derbyn gofal anghenion na ellir eu diwallu gan gefnogaeth 

sector gwirfoddol/trydydd sector.  

 Mae canolfannau dydd wedi bod ar gau yn ystod cyfnod COVID – rydym wedi 

bod yn gweithio i ddarparu cymorth amgen ar sail 1:1. Rydym yn ailagor 

canolfannau dydd yn raddol ac yn y broses o ailfodelu gwasanaethau gofal 
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dydd i bobl hŷn gan ddatblygu darpariaeth fwy lleol ar gyfer nifer llai o 

unigolion.  

 Daeth gofal seibiant mewn cartrefi preswyl i ben yn ystod y cyfnod COVID o 

ganlyniad i'r rheoliadau. Mae’r ddarpariaeth hon wedi dechrau eto, ond mae 

heriau staffio yn bodoli yn un ar ddeg o gartrefi preswyl y Cyngor.  

 Mae ardaloedd lle mae canran uchel o fewn y boblogaeth hŷn, a chanran isel 

o'r boblogaeth oedran gweithio - her recriwtio a chystadlu gyda gwasanaethau 

lleol eraill/unigolion iau yn gadael yr ardal am gyfleoedd gwaith.  

 Mae daearyddiaeth yr ardal yn cyfrannu at y bylchau, gyda nifer yn dibynnu ar 

gludiant cyhoeddus am fynediad i gefnogaeth briodol. 

Ynys Môn 

Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i gefnogi gofalwyr di-dâl trwy gynllunio ar gyfer y 

dyfodol. Mae Meddwl i'r Dyfodol Cynllunio I’r Dyfodol yn o fewn Cynnal Gofalwyr a 

ariennir gan yr Awdurdod Lleol. Mae'r prosiect yn canolbwyntio ar gael sgyrsiau gyda 

gofalwr am eu hanghenion presennol ac yn y dyfodol. Mae cael sgwrs ar y cam 

cynharaf posibl yn caniatáu amser i nodi a threfnu unrhyw newidiadau neu 

addasiadau sydd eu hangen arnynt i gefnogi'r person y maent yn gofalu amdano, a 

hwy eu hunain fel y gofalwr. 

Gwynedd  

Mae’r gwasanaeth anabledd dysgu wedi llwyddo i barhau i gynnig seibiant i 

wasanaethau dros gyfnod Covid. Dros y chwe mis diwethaf rydym wedi llwyddo i 

gynyddu’r ddarpariaeth yma, gan gyflwyno unigolion i seibiant am y tro cyntaf e.e. 

unigolion oedran pontio, yn ogystal â gallu cynnig arosiadau rheolaidd i unigolion 

sy’n byw gartref gyda gofalwyr/teulu di-dâl.  

Mae’r galw am wasanaethau cwnsela a ddarperir gan y trydydd sector (Cynnal 

Gofalwyr) yn sylweddol uwch na’r ddarpariaeth sydd ar gael ar hyn o bryd.  

Mae cyfleoedd dydd a gwasanaethau cefnogol yn parhau i wynebu her o ran y diffyg 

staffio/recriwtio felly mae nifer o unigolion yn derbyn llai o ddyddiau/oriau.  
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Mae defnydd o fyngalo gwyliau (a ddarperir gan Antur Waunfawr) wedi ei ymestyn 

am chwe mis arall, gyda'r cynnig i unrhyw un sy'n gofalu yng Ngwynedd drefnu 

arhosiad byr am ddim. Mae nifer o ofalwyr wedi manteisio ar hyn.  

Mae rhaglen waith gwydnwch cymunedol Gwynedd yn edrych ar ddatblygu hybiau 

gwybodaeth/mentrau cymunedol i gwrdd ag anghenion ar lefel leol.  

Mae cyfleoedd seibiant i unigolion ag anableddau dysgu ar gael trwy Gynllun 

Rhannu Bywydau Gwynedd a Môn a Seren Cyf. Mae gwaith yn parhau trwy'r hybiau 

cymunedol a grybwyllwyd uchod i gynnig cyfleoedd a gweithgareddau yn lleol a 

hefyd trwy ein Tîm Llwybrau Llesiant. 

Sir Ddinbych 

Mae galw cynyddol am ddarpariaeth gofal amgen a gofal seibiant mwy hyblyg ar 

benwythnosau, dros nos neu gyfnodau wedi’u trefnu ymlaen llaw fel ‘Respitality’ ar 

gyfer oedolion hŷn a phlant ac oedolion gydag anableddau cymhleth, i atal perthynas 

y gofalwr a’r unigolyn rhag chwalu, i leihau derbyniadau brys i ofal preswyl ac i roi 

mwy o ddewis i bobl.  

Sir y Fflint 

 Mae’r galw am seibiant a chymorth i rieni sy’n gofalu yn cynyddu, oherwydd 

cymhlethdodau’r cyflyrau iechyd amrywiol sydd gan rai plant, yn ogystal â’r 

nifer uchel sydd â chyflyrau niwroddatblygiadol 

 Mae canfod seibiant i blant ac oedolion gydag anghenion cymhleth, yn 

cynnwys anghenion iechyd, yn her barhaus 

 Mae canfod cynorthwywyr personol addas yn her ac yn faes sydd arnom ni 

angen ei ddatblygu yn ogystal ag ehangu cymorth cymunedol i wella 

gwydnwch a gallu teuluoedd i gynnal eu rolau gofalu. Cefnogi proses recriwtio 

cynorthwywyr personol 

Cafodd cyfleoedd seibiant lleol eu heffeithio’n fawr gan y pandemig, gyda lleoedd 

brys yn unig yn cael eu cynnig 

Wrecsam 

Mae ymgysylltu â gofalwyr di-dâl yn Wrecsam wedi amlygu nifer o heriau sylweddol 

ers y pandemig. Mae cynlluniau gweithredu wedi'u datblygu mewn partneriaeth â 

gofalwyr di-dâl a sefydliadau cymorth. Er mwyn gyrru'r agenda yn ei blaen mae cyllid 

Tudalen 302



 

153 
 

ar gyfer Swyddog Arweiniol Gofalwyr Di-dâl wedi'i sicrhau o'r Gronfa Buddsoddi 

Rhanbarthol 22/23.  

Lansiwyd Cynllun Taliad Uniongyrchol Gofalwyr Di-dâl yn 2021/22. Gwnaed 31 o 

daliadau y llynedd. Roedd hyn yn galluogi gofalwyr di-dâl i brynu atebion seibiant a 

oedd yn bodloni eu hanghenion yn hyblyg. 

Sefydlogrwydd y farchnad  
Mae llawer o’r cymorth sydd ar gael i ofalwyr di-dâl yng ngogledd Cymru yn cael ei 

ariannu drwy grantiau neu’n cael ei gomisiynu i sefydliadau trydydd sector a’r sector 

gwirfoddol sydd â hanes hir a gwerthfawr o gefnogi gofalwyr. Mae’r trydydd sector a’r 

sector gwirfoddol yn gallu denu cyllid allanol yn effeithiol i ddatblygu gwasanaethau 

er mwyn i ofalwyr di-dâl ychwanegu gwerth ychwanegol at y ddarpariaeth 

gwasanaeth. Fodd bynnag, mae dibynnu ar gyllid grant yn gallu peryglu 

sefydlogrwydd rhai gwasanaethau. Mae rhai gwasanaethau i ofalwyr yn cael eu 

comisiynu’n rhanbarthol neu’n is-ranbarthol i geisio symleiddio’r gofynion comisiynu 

ac adrodd sydd ar sefydliadau sy’n gweithio ar draws y rhanbarth.  

Amlygodd yr Asesiad o Anghenion y Boblogaeth fod modd cyflawni modelau 

cyflenwi gwerth cymdeithasol a gwerth cymdeithasol ychwanegol drwy’r profiad a 

rennir gyda chyd-ofalwyr, cefnogi’r naill a’r llall a chydgyfnewid. Bydd angen cymorth 

ar ofalwyr di-dâl i greu trefniadau cydweithredol a bydd angen strategaeth fuddsoddi 

ar gomisiynwyr sy’n creu gallu y tu hwnt i’r farchnad. 

Mae’n bwysig cydbwyso gwasanaethau ataliol sy’n mynd i’r afael ag iechyd a lles 

gofalwyr a gwasanaethau a gomisiynir sy’n cwrdd ag anghenion asesedig gofalwyr.  

Mae comisiynu gwasanaethau wedi’i osod yn erbyn yr angen i ymateb i bwysau 

cyllidebol a wynebir yn genedlaethol, ac felly mae buddsoddi mewn gwasanaethau 

cynaliadwy yn allweddol er mwyn cwrdd â’r galw. 

Rydym yn comisiynu gwasanaethau sy’n: 

 Hyblyg, ar gael ledled y sir ac yn cwrdd ag anghenion unigol gofalwyr  

 Cynaliadwy yn yr hirdymor  

 Annog ymgysylltu gyda, a mynediad i, weithgareddau cymunedol sy’n 

cefnogi’r gofalwr a/neu’r sawl sy’n derbyn gofal  
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 Galluogi gofalwyr i barhau i ofalu, yn cynnwys darparu gwybodaeth, cyngor, 

cymorth gan gymheiriaid, hyfforddiant a seibiant byr o’r rôl ofalu 

Gwynedd  

Yn gyffredinol, a yw'r farchnad yn debygol o ddarparu a chynnal y lefelau 

gwasanaeth gofynnol i fodloni'r cyflenwad  

Mae’r prosiect gofal cartref yn gweithio i fynd i’r afael â’r materion sy’n ymwneud â 

gofal a chymorth cartref i unigolion yn y gymuned. Mae’r agenda atal cydnerthedd 

cymunedol yn edrych ar ddatblygu cymunedau i gefnogi’r agenda ataliol. Rydym 

hefyd yn addasu cartrefi preswyl y Cyngor i greu mwy o unedau gofal dementia a 

darpariaeth gofal dydd a seibiant.  

Sir Ddinbych 

Yn lleol, mae llawer wedi’i gyflawni i foderneiddio cymorth ac i sicrhau bod 

gwasanaethau yn cael eu comisiynu gyda mewnbwn gofalwyr di-dâl a theuluoedd er 

mwyn helpu i nodi ‘beth sy’n bwysig’ a defnyddio dull Sir Ddinbych sy’n seiliedig ar 

asedau i’w helpu nhw i ganfod datrysiadau.  

Rydym ni’n annog pobl i ddefnyddio taliadau uniongyrchol a thalebau pontio’r bwlch 

yn greadigol i gefnogi dewis unigolion ac i ganiatáu i ofalwyr di-dâl gymryd seibiant 

neu fwynhau gweithgareddau cymdeithasol a hamdden gyda’r sawl sy’n derbyn gofal 

a hebddo. Er enghraifft, galluogi gofalwyr di-dâl i fynd i gyngerdd neu briodas neu 

dalu am aelodaeth campfa, peiriant golchi newydd, cyrsiau hyfforddiant neu wersi 

gyrru.  

Mae’r anghenion dynodedig yn Sir Ddinbych yn cynnwys:  

 Mwy o gymorth seibiant arbenigol (penodol i gyflwr) i adlewyrchu’r gwahanol 

anghenion, e.e. lleoedd sy’n addas i bobl sydd ag anaf i’r ymennydd, strôc, 

dementia a chyflyrau niwrolegol eraill (mewn argyfwng ac ar gael i’w harchebu 

ymlaen llaw)  

 Gweithgareddau/digwyddiadau cymunedol sy’n darparu gofal seibiant ac o les 

i ofalwyr, gyda digon o staff/gwirfoddolwr hyfforddedig i barhau i gefnogi pobl 

gyda chyflyrau cynyddol sydd angen lefelau uwch o ofal  

 Amrywiaeth o ddewisiadau hyblyg, yn cynnwys mwy o wasanaethau sesiynol 

a chymunedol ar draws Sir Ddinbych, yn enwedig yn yr ardaloedd gwledig  

Tudalen 304



 

155 
 

 Cymorth mewn argyfwng i helpu pobl i barhau i fyw’n annibynnol gartref ac 

allan o’r ysbyty, a mwy o ddewisiadau seibiant rheolaidd a chyson sy’n hawdd 

eu harchebu ymlaen llaw  

 Cymorth grŵp/unigol ar gael gyda’r nos ac ar benwythnosau, yn enwedig i 

ofalwyr sy’n gweithio a methu mynd i grwpiau cymorth neu fanteisio ar 

wasanaethau eraill yn ystod y dydd  

 Gwybodaeth, cyngor a chymorth o ansawdd da am y dewisiadau seibiant 

amrywiol sydd ar gael 

Mae seibiant yn gweithio orau pan fo gofalwyr yn hapus gyda’r trefniadau, sydd 

wedyn yn helpu i leihau gorbryder. Mae’r argyfwng recriwtio bresennol yn effeithio ar 

ddarparwyr – sydd yn ei chael hi’n anodd recriwtio staff a gwirfoddolwyr gyda’r 

sgiliau a’r gwerthoedd cywir i ddarparu seibiant o’r radd flaenaf.  

Mae cymorth seibiant sy’n gweithio orau i’r gofalwr a’r sawl sy’n derbyn gofal yn 

cynnwys gweithgareddau ystyrlon sy’n cyd-fynd â’u diddordebau a’u hobïau. Mae 

Cyngor Sir Ddinbych yn hyrwyddo datblygiad Catalyddion Cymunedol / Cyflogwyr 

Micro a defnyddio gwirfoddolwyr ychwanegol ochr yn ochr â gwasanaethau a 

gomisiynir. Rydym ni hefyd yn annog mentrau cymdeithasol lleol i gynnal prosiectau 

arloesol i gefnogi gofalwyr di-dâl.  

Rydym ni’n aros am ganllawiau pellach gan Lywodraeth Cymru ynglŷn â datblygu 

llety seibiant a chynllun seibiant byr cenedlaethol. Yn lleol gall gofalwyr archebu llety 

gwesteion mewn cynlluniau gofal ychwanegol a dau eiddo sydd wedi’u haddasu’n 

ddiweddar yn Rhuthun a Chorwen. Mae Rhannu Bywydau hefyd ar gael, yn bennaf 

ar gyfer pobl gydag anableddau cymhleth, lle mae unigolion yn cael eu paru gyda 

theuluoedd Rhannu Bywydau. Mae gan Wasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr Gogledd 

Ddwyrain Cymru (GOGDdC) a Chynnal Gofalwyr eiddo seibiant a charafán. 

Sir y Fflint 

Rydym ni’n croesawu’r cyllid ychwanegol a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru i 

wella’r ystod o ddewisiadau seibiant sydd ar gael i ofalwyr er mwyn cwrdd â’r 

cynnydd disgwyliedig yn y galw am wasanaethau seibiant yn sgil effaith y pandemig 

ar iechyd meddyliol a chorfforol gofalwyr.  
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Rydym ni’n parhau i archwilio dewisiadau seibiant hyblyg i ofalwyr yn seiliedig ar y 

canlyniadau y mae’r gofalwr yn dymuno eu cyrraedd, ochr yn ochr â gweithgareddau 

ystyrlon i’r rheiny sy’n derbyn gofal.  

Mae ein ffocws ar sicrhau sefydlogrwydd y cymorth i ofalwyr di-dâl yn cynnwys:  

 Ystyried sut mae modd i meicro-ofal gefnogi gwasanaethau dydd / seibiant  

 Datblygu ein cynnig taliadau uniongyrchol ymhellach i ofalwyr  

 Datblygu Gwasanaethau Gofalwyr Ifanc a’r cerdyn ID ymhellach 
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9. Gwasanaethau eirioli  
Mae eiriolaeth yn golygu derbyn cefnogaeth gan unigolyn arall er mwyn helpu 

rhywun i fynegi ei safbwyntiau a’i ddymuniadau, a’i helpu i wneud safiad dros ei 

hawliau. 

Mae pob unigolyn yn wahanol. Mae eu hanghenion cymorth yn wahanol, ac yn gallu 

newid yn ystod eu bywydau. Mae amrywiaeth o wasanaethau eirioli wedi’u datblygu 

er mwyn cydnabod y gwahaniaethau yma.  

Mae’r holl fathau o eirioli yn gyfartal o ran gwerth. Dylai defnydd yr eiriolaeth, a 

phryd, ddibynnu ar yr hyn sydd orau i’r person sydd ei angen. Un math o eiriolaeth 

yw Eiriolaeth Broffesiynol Annibynnol sy’n cynnwys eiriolwr hyfforddedig proffesiynol 

yn gweithio ar sail un-i-un gydag unigolyn i sicrhau bod barn yr unigolyn hwnnw yn 

cael ei gyfleu’n gywir a’i hawliau’n cael eu cynnal.  

Plant a phobl ifanc 
Mae eiriolaeth yn garreg sylfaen allweddol i gyflawni ein hymrwymiad i hawliau plant 

ac mae arnom ni angen gwneud yn siŵr bod plant a phobl ifanc yn derbyn cymorth 

pan fydd arnynt ei angen a hynny gan bobl a fydd yn gwrando arnynt ac yn 

cynrychioli eu barn.  

Yn ôl y gyfraith mae'n rhaid i awdurdodau lleol Cymru fod â gwasanaethau eirioli i 

blant a phobl ifanc ac fe ddylent hefyd wneud cynnig gweithredol o eiriolaeth. Mae 

Tros Gynnal Plant yn darparu gwasanaethau eirioli i blant a phobl ifanc yn y gogledd.  

Pan fydd ar blant a phobl ifanc angen gwasanaethau, weithiau bydd angen eiriolwr i 

gwrdd â nhw i egluro’r gwasanaethau hyn. Mae hyn yn eu helpu i ddeall beth sydd ar 

gael a sut mae’r gwasanaeth yn gallu helpu. Dyma yw cynnig gweithredol.  

Mae’n rhaid gwneud cynnig gweithredol i:  

 Blant mewn gofal  

 Bobl ifanc sy’n gadael gofal  

 Blant a phobl ifanc sydd angen cymorth ychwanegol  

Mae’n gyfrifoldeb statudol ar gynghorau i ddarparu gwasanaethau eirioli proffesiynol 

annibynnol i blant a phobl ifanc, gan gydymffurfio â’r holl reoliadau, safonau, 
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deddfwriaeth, cyfarwyddiadau, codau ymarfer, fframweithiau canlyniadau ac unrhyw 

ddiwygiad neu amnewidyn sy’n berthnasol i’r gwasanaeth.  

Mae hyn yn cynnwys, ond nid yn gyfyngedig i: 

 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 

 Mae’r gwasanaeth yn ‘wasanaeth eirioli’ at ddibenion paragraff 7(1) Atodlen 1 

Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016, ac yn unol â 

hynny yn wasanaeth rheoledig y mae’n rhaid iddo gydymffurfio â’r 

darpariaethau/gofynion a nodir yn Rheoliadau Gwasanaethau Eirioli 

Rheoleiddiedig (Darparwyr Gwasanaethau ac Unigolion Cyfrifol) (Cymru) 

2019  

 Eiriolaeth Broffesiynol Annibynnol: Fframwaith Safonau a Chanlyniadau 

Cenedlaethol ar gyfer Plant a Phobl Ifanc yng Nghymru 

 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 Rhan 10 Cod 

Ymarfer (Eiriolaeth) 

 Canllawiau statudol yn ymwneud â Rhannau 2 i 15 Rheoliadau 

Gwasanaethau Eirioli Rheoleiddiedig (Darparwyr Gwasanaethau ac Unigolion 

Cyfrifol) (Cymru) 2019 

Gofalwyr ifanc 
Un o’r pethau a nodir gan ddarparwyr gwasanaethau sydd ei angen ar ofalwyr ifanc 

yw cymorth eirioli er mwyn i’w lleisiau gael eu clywed. 

Mae’r trydydd sector wedi comisiynu cymorth penodol ar gyfer gofalwyr ifanc a 

gofalwyr sy’n oedolion ifanc ar draws y gogledd. Mae Gofalwyr Ifanc Wrecsam, 

Conwy a Sir Ddinbych/Credu wedi’u comisiynu i ddarparu’r gwasanaethau hyn yn y 

siroedd hynny; gyda GOGDdC yn darparu’r gwasanaeth yn Sir y Fflint a Gweithredu 

dros Blant yn darparu’r gwasanaeth yng Ngwynedd a Môn.  

Oedolion  
Mae’n rhaid i awdurdodau lleol ystyried anghenion unigolion o ran cymorth eirioli 

wrth ymgymryd â swyddogaethau amrywiol sy’n cynnwys penderfyniadau a fydd yn 

cael effaith sylweddol ar fywyd dyddiol unigolion e.e. 
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 Asesiad o’r angen am ofal a chymorth, cymorth i ofalwyr a gwasanaethau 

ataliol 

 Darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth  

 Paratoi, cynnal neu adolygu cynlluniau gofal a chymorth  

 Diogelu eiddo unigolyn sy’n derbyn gofal oddi cartref 

 Penderfynu ar allu unigolyn i dalu ffi  

 Diogelu a dyletswydd i roi gwybod am blant neu oedolion mewn perygl  

 Hyrwyddo integreiddio gofal a chymorth gyda gwasanaethau iechyd  

 Derbyn cwynion neu sylwadau am wasanaethau cymdeithasol  

 

Eiriolaeth: 

 Diogelu unigolion sy’n ddiamddiffyn, yn profi gwahaniaethu neu y mae 

gwasanaethau yn ei chael hi’n anodd eu gwasanaethu 

 Siarad ar ran unigolion sy’n methu gwneud hynny drostynt eu hunain  

 Grymuso unigolion sydd angen llais cryfach drwy eu galluogi i fynegi eu 

hanghenion a gwneud eu penderfyniadau gwybodus eu hunain  

 Galluogi unigolion i gael mynediad at wybodaeth, i archwilio a deall eu 

dewisiadau, ac i fynegi eu safbwyntiau, eu dymuniadau a’u teimladau  

 Cefnogi pobl yn weithredol i wneud dewisiadau gwybodus  

Pobl hŷn 
Ariannwyd Rhaglen Eiriolaeth y Llinyn Aur gan Lywodraeth Cymru am bedair 

blynedd rhwng 2016 a 2020 fel cynllun ychwanegol ac ategol i weithredu Rhan 10 

(Eiriolaeth) Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Mae’r 

rhaglen bellach wedi dod i ben ond mae Age Cymru yn parhau i ymrwymo i eiriolaeth 

yng Nghymru drwy’r prosiect HOPE.  

Ynys Môn, Gwynedd a Wrecsam:Mae Cymdeithas Cynghori ac Adfocatiaeth 

Gogledd Cymru yn cynnig gwasanaethau eirioli i bobl dros 65.  

Conwy a Sir Ddinbych:Mae Canolfan Byw’n Annibynnol DEWIS yn cynnig 

eiriolaeth i unrhyw un dros 65 oed, neu unrhyw ofalwr.  
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Pobl sy’n byw gyda dementia (pob sir):Mae Cymdeithas Alzheimer's yn cynnig 

cymorth i unrhyw un sy’n byw gyda dementia, boed ganddynt alluedd a’r gallu i 

gyfathrebu neu beidio. 

Iechyd Meddwl 
Efallai y bydd ar bobl sy’n derbyn gofal iechyd meddwl eilaidd angen cymorth gan 

Eiriolwr Iechyd Meddwl Annibynnol (Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010) neu 

Eiriolwr Galluedd Meddyliol Annibynnol.  

Efallai y bydd angen eiriolaeth ar bobl hŷn gyda dementia, sydd wedi colli cysylltiad â 

ffrindiau a theulu, neu bobl gydag anableddau dysgu difrifol neu broblemau iechyd 

meddwl hirdymor sydd wedi bod mewn sefydliadau preswyl am gyfnod hir a heb 

lawer o gysylltiadau allanol.  

Efallai y bydd ar bobl eraill gyda chyflyrau iechyd meddwl angen cymorth gan 

unigolyn arall er mwyn mynegi barn neu ofyn am gyngor ar benderfyniadau sy’n 

effeithio arnynt.  

Mae’r sefydliadau canlynol yn darparu cymorth eirioli arbenigol i bobl gydag 

anghenion iechyd meddwl:  

 Gwasanaeth Eirioli Iechyd Meddwl Conwy a Sir Ddinbych (CADMHAS) 

(Conwy a Sir Ddinbych) 

 Gwasanaethau Eirioli Gogledd Ddwyrain Cymru (ASNEW) (Wrecsam a Sir y 

Fflint) 

 Cynllun Adfocatiaeth Iechyd Meddwl (Gwynedd ac Ynys Môn)  

Anabledd dysgu 
Yn aml iawn mae mynediad pobl gydag anabledd dysgu at wasanaethau gwella 

iechyd a thriniaethau cynnar yn salach, e.e. gwasanaethau sgrinio cancr, 

adolygiadau clefyd y siwgr blynyddol, cyngor ar ryw a pherthnasoedd a chymorth 

gyda dulliau atal cenhedlu(Harris et al., 2016). Mae Gwasanaeth Cyswllt ar gyfer 

Iechyd Anableddau Dysgu BIPBC yn gweithio ar draws y gogledd i godi 

ymwybyddiaeth ac i leihau anghydraddoldeb.  
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Mae eiriolaeth hefyd ynghlwm wrth ganlyniadau lles. Mae’n ddyletswydd ar 

awdurdodau lleol i ystyried anghenion eiriolaeth unigolion wrth gynnal asesiadau a 

chynllunio gofal. Efallai y bydd ar bobl gydag anabledd dysgu angen cymorth i 

sicrhau bod eu lleisiau yn cael eu clywed a’u hawliau’n cael eu cynnal. 

Mae Canolfan Byw’n Annibynnol DEWIS yn darparu gwasanaethau eirioli i oedolion 

diamddiffyn 18 i 64 oed, yn cynnwys pobl gydag anableddau dysgu. Mae Ynys Môn 

hefyd yn comisiynu Cymdeithas Adfocatiaeth Gogledd Cymru.  

Awtistiaeth 
Mae eirioli ar gyfer oedolion a phlant awtistig a’u gofalwyr yn sicrhau bod hawliau'r 

unigolyn yn cael eu cynnal. Gall eiriolaeth ddarparu cymorth mewn sawl ffordd, yn 

cynnwys i dderbyn diagnosis, goresgyn rhwystrau a defnyddio gwasanaethau.  

Hunaneiriolaeth 
Yn ogystal, mae Swyddog Hunaneiriolaeth Rhanbarthol wedi’i benodi o ganlyniad i’r 

angen am ddod â lleisiau newydd i grwpiau hunaneiriolaeth ar draws y gogledd. Mae 

hyn yn cael ei ddatblygu mewn partneriaeth rhwng Cyswllt Conwy, Cymdeithas 

Cynghori ac Adfocatiaeth Gogledd Cymru a Phobl yn Gyntaf Cymru. Mae gan y 

Swyddog Hunaneiriolaeth anabledd dysgu ac mae wedi’i gyflogi gan Cyswllt Conwy. 

Ei rôl yw cysylltu gyda sefydliadau a grwpiau lleol ar draws y gogledd i godi 

ymwybyddiaeth am, a hyrwyddo buddion hunaneiriolaeth ar gyfer pobl gydag 

anableddau dysgu.  
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*Ystyriwch ddefnyddio teitlau swydd yn unig wrth gyhoeddi 
 

Fersiwn y 
Ddogfen 

Dyddiad 
Adolygu 

Disgrifiwch y Newidiadau'n Fras  AEC wedi'i Gymeradwyo gan Swyddog Cyfrifol / Pennaeth 
Adran / Gwasanaeth / Pwyllgor 

    Dyddiad y Cwblhawyd yr AEC  

     Enw  

    Teitl                                 Teitl Swydd  

    Llofnod Llofnod  

Cyflwyniad  
Mae'r ddogfen hon yn declyn aml-ddefnydd sy'n sicrhau y gweithredir camau priodol i gydymffurfio â deddfwriaeth Asesiad Effaith Cydraddoldeb, 
Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus ac i ddangos ein bod wedi rhoi ystyriaeth briodol i'r angen i leihau canlyniadau anghyfartal sy'n 
deillio o anfantais economaidd-gymdeithasol wrth wneud penderfyniadau strategol dan y Ddyletswydd Economaidd-gymdeithasol. Mae hefyd yn 
sicrhau ein bod yn cymryd camau priodol i gydymffurfio efo gofynion Safonau'r Iaith Gymraeg (Adran 44: Mesur yr Gymraeg (Cymru) 2011) i 
ystyried effaith penderfyniadau strategol a pholisi ar yr iaith.   
 
Wrth gynllunio i gyflwyno polisi neu ymarfer newydd, neu adolygu un sy'n bodoli eisoes, newid neu dorri gwasanaeth neu wneud penderfyniadau 
strategol, mae gofyn i ni ystyried a fydd y penderfyniad yn effeithio'n anghymesur ar bobl sy'n rhannu un neu fwy o nodweddion gwarchodedig 
neu a fyddai'n medru creu canlyniadau anghyfartal yn sgil anfanteision economaidd-gymdeithasol.  Os yw'n debygol y bydd hyn yn digwydd, 
rhaid i ni weithredu'n briodol.  Nid ein hatal rhag gwneud pethau yw bwriad y broses AEC, ond yn hytrach sicrhau ein bod wedi ystyried yr effaith.  
Mae'n ein helpu i ganolbwyntio ar y camau y gallwn eu gweithredu i ddileu a/neu liniaru unrhyw effaith anghymesur neu wahaniaethol a 
chyflwyno mesurau i weld cynnydd mewn cyfleoedd cyfartal. 
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I gydymffurfio â'r Ddyletswydd Gyffredinol a'r Ddyletswydd Economaidd-gymdeithasol, rhaid rhoi ‘sylw ddyledus’ (neu ystyried yr angen yn 
gydwybodol) i: ddileu gwahaniaethu, gweld cynnydd mewn cyfleoedd cyfartal a meithrin perthnasau da a'r angen i leihau canlyniadau 
anghyfartal sy'n deillio o anfantais economaidd-gymdeithasol.  Po fwyaf perthnasol a phosib yw'r effaith, po fwyaf yw'r gofyn i ystyried y 
ddyletswydd.  Bydd y Ddyletswydd Gyffredin yn fwy perthnasol i rai swyddogaethau nag eraill ac fe allant hefyd fod yn fwy perthnasol i rai 
nodweddion gwarchodedig nac eraill.  Rhaid cyflawni'n dyletswydd yn fanwl, gyda meddwl agored a rhaid ei hystyried ar adeg y bydd yn gwneud 
gwahaniaeth i'n penderfyniadau. Rhaid asesu effaith polisïau sydd o berthnasedd uchel bob amser, megis penderfyniadau cyllidebol strategol, 
rhaglenni grantiau, newidiadau i ddarpariaeth gwasanaeth (yn cynnwys atal neu ad-drefnu gwasanaethau), a pholisïau recriwtio neu dâl.  Gweler 
Canllawiau Asesu Effaith y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) a’r am arweiniad pellach.  Ni ellir dirprwyo ein dyletswydd i 
gydymffurfio â'r ddeddfwriaeth hon.  
 
Dylai'r ffurflen hon ddangos pa gamau a gymerwyd i gynnal yr asesiad yn cynnwys gwaith ymgysylltu/ymgynghori perthnasol, y wybodaeth a 
gafodd ei hystyried, canlyniadau'r asesiad ac unrhyw benderfyniadau a wnaed yn sgil y canlyniadau hynny.  Dylid cyhoeddi'r AEC os yw'n 
dangos y bydd effaith sylweddol (neu debygol) ar ein gallu i gyflawni'r Ddyletswydd Gyffredinol.  
 
Manteision cynnal AEC: 
 Cael gwell dealltwriaeth o'r bobl fyddai'n cael eu heffeithio gan y polisi neu'r ymarfer  
 Medru diwallu anghenion gwahanol yn well a bod yn fwy hygyrch a chynhwysol 
 Galluogi cynllunio i lwyddo - mae'n nodi’r peryglon posib a chanlyniadau anfwriadol cyn gwneud unrhyw ddifrod 
 Galluogi gwell cynllunio fydd yn gwneud penderfyniadau rhagweithiol yn hytrach na rhai adweithiol, gan osgoi gorfod dadwneud 

penderfyniadau fyddai â goblygiadau ar gostau ac ar enw da 
 Dangos fod penderfyniadau wedi cael eu gwyntyllu'n llawn ac wedi ystyried barn y bobl fydd yn cael eu heffeithio 
 Ein galluogi ni i reoli disgwyliadau wrth egluro'r cyfyngiadau yr ydym yn gweithio oddi mewn iddynt (e.e. cyllideb) 
 Helpu i osgoi risgiau a gwella canlyniadau i unigolion  
 Gwneud i ffwrdd ag ymarferion amhriodol neu newidiol a dileu gwahaniaethu sefydliadol 
 Sicrhau bod y Gymraeg a'r Saesneg yn gyfartal a bod y penderfyniadau yma’n diogelu ac yn hyrwyddo’r defnydd a wneir o’r iaith Gymraeg. 
 
Mae'r ddogfen hon yn ymddangos yn un hir, ond yn ogystal â chynnwys camau angenrheidiol y broses, mae hefyd yn cynnwys nodiadau canllaw 
yn y meysydd allweddol i'ch cynorthwyo wrth gynnal AEC.  Ceir dolenni ychwanegol i wybodaeth bellach hefyd i'ch cynorthwyo.  Ceir mwy o 
wybodaeth ar GIG/CLlLC PSED/ AEC fan hyn.    
 
Camau Asesu Effaith Cydraddoldeb a'r Iaith Gymraeg 
Cam 1  -  Nodi Prif Nodau ac Amcanion y Polisi neu'r Ymarfer 
Cam 2  -  Data, Ymgysylltu ac Asesu'r Effaith  
Cam 3  -  Caffael a Phartneriaethau 
Cam 4  -  Ymdrin ag Effaith Andwyol neu Anghyfreithlon a Chryfhau'r Polisi neu'r Ymarfer 
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Cam 5  -  Penderfynu Mynd Ymlaen 
Cam 6  -  Camau Gweithredu a Threfniadau i Fonitro’r Canlyniadau ac Adolygu Data 
Cam 7  -  Cyhoeddi'r Asesiad Effaith Cydraddoldeb 
 
Nodyn Pwysig i'r Swyddog/ion sy'n cynnal yr asesiad:   
Mae’n bwysig fod yr AEC yn cael ei gwblhau pan fo'r polisi neu'r ymarfer yn cael ei ddatblygu er mwyn medru defnyddio darganfyddiadau'r AEC i 
ddylanwadu ar y polisi neu'r ymarfer a'i siapio.  Argymhellir fel isafswm i'r asesiad gael ei gwblhau gan swyddog arweiniol sy'n gyfrifol am y polisi 
neu'r ymarfer, arbenigwr yn y maes a chyfaill beirniadol gydag o leiaf un person sydd wedi derbyn hyfforddiant ffurfiol ar AEC.  Fel rhan o'r 
broses wneud penderfyniadau, mae angen cyflwyno'r ddogfen hon i'r sawl sy'n gwneud y penderfyniad ynghyd â drafft o'r polisi neu'r ymarfer.   
 
Os ydych yn datblygu strategaeth neu gynllun lefel uchel nad yw'n cynnwys digon o fanylion i ddangos sut y bydd yn effeithio ar unigolion neu 
grwpiau (h.y. pan fydd cynlluniau a gweithrediadau'n gorwedd o dan y strategaeth fydd yn penderfynu hyn), dylech barhau i gynnal yr Asesiad 
Effaith Cydraddoldeb llawn.  Efallai y bydd angen i chi gwblhau Asesiadau Effaith Cydraddoldeb eraill ar y cynlluniau a'r camau gweithredu sydd 
o dan y strategaeth lefel uchel. Bydd hyn yn sicrhau eich bod yn dangos eich bod wedi rhoi ystyriaeth briodol i gydymffurfio â'r Ddyletswydd 
Gyffredinol, Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus, Safonau'r Iaith Gymraeg a'r Ddyletswydd Economaidd-gymdeithasol.   
 
Os yw eich polisi neu ymarfer yn deillio o gyfarwyddyd gan Lywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru neu Awdurdod Lleol, dylech barhau i asesu 
effaith hyn yn lleol i nodi unrhyw effaith wahaniaethol yn sgil gwahaniaeth lleol. 
 
Dylech ystyried p'un ai yw digwyddiadau eraill, megis Covid-19, Brexit, Black Lives Matter ac ati wedi tynnu sylw at anghydraddoldebau neu 
wedi eu dwysáu sy'n gofyn i chi roi sylw iddynt wrth i chi weithio trwy'r AEC.  
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CAM 1 - Nodi Prif Nodau ac Amcanion y Polisi neu'r Ymarfer 
 
1.  Beth sy’n cael ei asesu? (Cliciwch ddwywaith ar y bocs(ys) perthnasol (x) a dewiswch 'wedi’i dicio’ fel sy'n briodol)   

    Polisïau, ymarfer neu weithdrefnau newydd neu sy’n cael eu hadolygu (sy'n addasu darpariaeth gwasanaeth neu arferion cyflogaeth)   

      Adolygiad gwasanaeth neu gynigion ad-drefnu sy'n effeithio ar y gymuned a/neu staff, e.e. darpariaeth blynyddoedd cynnar, gofal, addysg  

      Cynigion effeithlonrwydd neu arbedion, e.e. sy'n arwain at newid cyfleusterau cymunedol, cyfleoedd cefnogaeth neu gyflogaeth 

      Gosod dyraniadau cyllideb ar gyfer y flwyddyn ariannol newydd a chynllunio ariannol strategol 

      Penderfyniadau sy'n effeithio ar ddefnyddwyr gwasanaeth, gweithwyr neu'r gymuned ehangach yn cynnwys comisiynu/digomisiynu neu 
adolygu gwasanaethau 

      Cynigion prosiect newydd sy'n effeithio ar staff, cymunedau neu ar hygyrchedd i'r amgylchedd adeiledig, e.e. gwaith adeiladu newydd neu 
addasiadau i adeiladau presennol, symud i wasanaethau ar-lein, hunanwasanaeth, newid lleoliad 

 Digwyddiadau Cyhoeddus Mawr 

 Gweithredu Strategaeth/Cynlluniau/Deddfwriaeth Genedlaethol yn lleol (cyfeiriwch at unrhyw AEC cenedlaethol ac ystyried effaith leol) 

X Cyfarwyddeb a bwriad strategol, yn cynnwys y rhai y mae Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol a Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn eu 

 datblygu sy'n effeithio ar swyddogaethau cyrff cyhoeddus 

 Cynlluniau tymor canolig i'r tymor hir (er enghraifft, cynlluniau corfforaethol, cynlluniau datblygu, darparu gwasanaeth a chynlluniau 
gwella) 

 Gosod amcanion (er enghraifft, amcanion llesiant, amcanion cydraddoldeb, strategaeth Iaith Gymraeg) 

 Penderfyniadau caffael a chomisiynu mawr 

 Penderfyniadau sy'n effeithio ar y gallu (yn cynnwys gan bartneriaid allanol) i gynnig cyfleoedd a gwasanaethau yn y Gymraeg 

      Eraill, eglurwch yn y bocs isod: 

Er mwyn sicrhau bod yr Adroddiad ar Sefydlogrwydd y Farchnad yn tynnu ar ganfyddiadau’r Asesiad o Anghenion y Boblogaeth gyda’r 

bwriad o adlewyrchu anghenion yr holl bobl sydd ag angen cymorth gan wasanaethau gofal cymdeithasol a thynnu sylw at fylchau yn y 

ddarpariaeth i’r unigolion hynny yng Ngogledd Cymru, yn cynnwys y rheini sydd â nodweddion gwarchodedig. 
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Mae'r holl gamau gweithredu sy'n deillio o'r asesiad hwn yn adlewyrchu'r anghenion a nodwyd ar gyfer pobl â nodweddion gwarchodedig 

ac yn tynnu sylw at fylchau mewn gwasanaethau a fydd yn atal anghydraddoldeb wrth darparu gwasanaethau yn y dyfodol trwy 

strategaethau comisiynu a chynlluniau ardal. 

 
 
2.  Beth yw nodau, amcanon a chanlyniadau arfaethedig y polisi neu'r ymarfer? 
Mae’r Adroddiad ar Sefydlogrwydd y Farchnad (ASF) Gogledd Cymru yn asesu’r cyflenwad a’r digonolrwydd yn y farchnad gofal 
cymdeithasol. Y nod yw tynnu sylw at fylchau yn y ddarpariaeth o wasanaethau a rhoi gwybodaeth er mwyn hyrwyddo marchnad gofal 
cymdeithasol sy’n fwy cynaliadwy ac fe’i defnyddir fel adnodd gan gomisiynwyr i ddadansoddi’r cyflenwad a’r galw ochr yn ochr â’r 
Asesiad o Anghenion y Boblogaeth (AAB). Pwrpas yr Asesiad Effaith Cydraddoldeb hwn yw sicrhau bod hyn yn cael ei wneud mewn 
ffordd gynhwysol. 
 
Gyda’i gilydd, mae adroddiadau’r AAB a’r ASF yn tynnu sylw at feysydd lle mae anghydraddoldebau mewn darpariaeth gofal 
cymdeithasol ar draws y rhanbarth ar gyfer grwpiau poblogaeth penodol, er mwyn cyfrannu at strategaeth, polisi, cynllunio ac ymarfer 
gofal cymdeithasol.  
 
Mae’r ASF yn tynnu sylw at effeithiau negyddol o brinder cyflenwad yn y farchnad gofal cymdeithasol, ac bydd yn cael effaith gadarnhaol 
ar yr holl nodweddion gwarchodedig a fydd yn cael ei gwireddu drwy Gynlluniau Ardal Leol, sef cynlluniau comisiynu a fydd yn pennu 
gweithgarwch a fydd yn effeithio ar y rheini sy’n wynebu’r risg fwyaf o anghydraddoldeb.  
 
Bydd yr ASF yn darparu 
 
 Gwell dealltwriaeth o ddarlun presennol y ddarpariaeth o wasanaethau ledled y rhanbarth 
 Modd i ddatblygu gwasanaethau ar sail angen gwirioneddol 
 Am fod yr asesiad yn cael ei wneud ar sail ranbarthol, mae’n haws i pobl â nodweddion gwarchodedig gymryd rhan ac gall ddatblygu 

ymateb rhanbarthol i’r asesiad a all ddod â buddion ariannol, osgoi dyblygu, ac yn y blaen. 
 

3.  Pwy yw'r prif grwpiau ymgynghorol (budd-ddeiliaid)? 
Noder:  Ystyriwch gymunedau buddiant neu gymunedau lleoedd (lle mae pobl wedi'u grwpio efo'i gilydd oherwydd nodweddion penodol neu 
oherwydd lle maen nhw'n byw) 
 

 Darparwyr gofal cymdeithasol rheoleiddiedig, yn cynnwys darparwyr preifat, darparwyr y trydydd sector a darparwyr mewnol 

awdurdodau lleol  
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 Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) 

 Iechyd Cyhoeddus Cymru 

 Dinasyddion sy’n derbyn gofal a chymorth 

 
Yn ogystal â’r naw nodwedd warchodedig, aseswyd anghenion y grwpiau poblogaeth iechyd canlynol yn yr AAB. Mae cysylltiad cryf 

rhwng y grwpiau hyn a rhai nodweddion gwarchodedig.  

 Plant a phobl ifanc (Oed) 

 Pobl hŷn (Oed) 

 Iechyd, anabledd corfforol a nam ar y synhwyrau (Anabledd)  

 Anabledd dysgu (Anabledd) 

 Awtistiaeth (Anabledd) 

 Iechyd meddwl (Anabledd) 

 Gofalwyr di-dâl (Anabledd) 

 

 
 
4.  Ydi'r polisi’n ymwneud â, wedi'i ddylanwadu gan, neu wedi'i effeithio gan bolisïau neu feysydd gwaith eraill (mewnol neu 

allanol), e.e. AEC strategol os yw hwn yn AEC gweithredol neu i'r gwrthwyneb? 
Noder:  Ystyriwch hyn o ran gofynion statudol, polisïau lleol, penderfyniadau (partneriaeth) rhanbarthol, polisïau cenedlaethol, diwygio lles. 
Sylwer: Ystyriwch hyn yn nhermau gofynion statudol, polisïau lleol, penderfyniadau (partneriaethau) rhanbarthol, polisïau cenedlaethol, diwygiadau 
lles. 
 

 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a gyflwynodd ddyletswydd newydd ar awdurdodau lleol a byrddau 
iechyd i ddatblygu asesiad ar y cyd o ddigonolrwydd a chynaliadwyedd y farchnad gofal cymdeithasol.  

 Mae’r Adroddiad ar Sefydlogrwydd y Farchnad wedi ei gynhyrchu gan Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru yn unol 
â’r Cod Ymarfer (Llywodraeth Cymru, 2021).  

 Bydd yr Adroddiad ar Sefydlogrwydd y Farchnad yn dylanwedu ar flaenoriaethau strategol lefel uchel wedi’u seilio ar 
ddadansoddiad o’r cyflenwad a’r galw mewn Cynlluniau Ardal Leol, a fydd yn eu tro yn cyfrannu i Cynlluniau Comisiynu Strategol 
a Datganiadau o Sefyllfa’r Farchnad.  
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 Hwn yw’r Adroddiad ar Sefydlogrwydd y Farchnad cyntaf a luniwyd ac mae’n rhoi sylw i ganfyddiadau’r Asesiad o Anghenion 
Poblogaeth Gogledd Cymru 2022, sy’n darparu data a mewnwelediad gan yr holl randdeiliaid, yn cynnwys y rheini sy’n cael gofal 
a chymorth er mwyn cyfrannu i’r asesiad effaith hwn. 

 Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015  
 Deddf Rheoleiddio Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 
 Deddf Plant 1989 
 Deddf Gofal Plant (2006) 
 Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg 2015 
 Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn 
 Y Ddyletswydd Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 
 Y Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn yng Nghymru 2013-23 
 Egwyddorion y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Pobl Hŷn 
 Datganiad Llywodraeth Cymru o Hawliau Pobl Hŷn yng Nghymru 
 Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010 
 Deddf Galluedd Meddyliol 2005 
 Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 
 Deddf Troseddau Difrifol 
 Deddf Tai (Cymru) 2014 

 
 

 
 
CAM 2 - Data, Ymgysylltu ac Asesu'r Effaith  
 
Wrth lenwi'r adran hon, rhaid i chi ystyried a oes gennych ddigon o wybodaeth i lenwi'ch AEC, neu a oes angen cwblhau cyfnod o ymgysylltu/ 
ymgynghori cyn parhau. Mae'r ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â'r broses AEC yn gofyn i chi ymgysylltu â phobl sy'n cynrychioli budd y sawl 
sy'n rhannu un neu fwy o'r nodweddion gwarchodedig a'u cynnwys yn y broses a'r sawl sydd â buddiant yn y modd yr ydych yn 
cyflawni eich swyddogaethau. Mae'r ddyletswydd economaidd-gymdeithasol yn gofyn i ni ystyried lleisiau'r bobl yn y gymuned yn cynnwys 
y rhai hynny sydd wedi byw â phrofiad o anfantais economaidd-gymdeithasol. Dylech ymgysylltu gyda chymunedau buddiant neu 
gymunedau lleoedd i ddeall a yw'ch cynigion yn effeithio mwy arnynt neu yn eu rhoi dan fwy o anfantais. Mae angen i hyn fod yn gymesur â'r polisi 
neu'r ymarfer sy'n cael ei asesu.  Cofiwch y gall budd-ddeiliaid hefyd gynnwys ein staff ein hunain yn ogystal â sefydliadau partner.   
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Cyn cynnal gweithgarwch ymgysylltu penodol, dylech yn gyntaf ddefnyddio'r data o waith ymgynghori, ymgysylltu ac ymchwilio diweddar. Gall hyn 
fod ar bolisi perthnasol diweddar neu asesiadau diweddar a gynhaliwyd gan gydweithwyr neu ffynonellau eraill, e.e. A yw Cymru'n Decach?, 
Dogfen Data Cefndirol Gogledd Cymru, InfoBase Cymru, MALlC. Gall hyn helpu i fagu hyder ymysg grwpiau a chymunedau ein bod yn gweithredu 
ar yr hyn y maen nhw wedi'i ddweud. Os nad oes gennych fawr o wybodaeth, neu ddim hyd yn oed, o ymgysylltu blaenorol sy'n berthnasol i'r AEC 
hwn, dylech ymgymryd â rhywfaint o waith ymgysylltu gyda'ch budd-ddeiliaid a chyda grwpiau cynrychioli perthnasol i sicrhau nad ydych yn 
anghofio anghenion pob grŵp gwarchodedig heb yn wybod i chi.  Yn arferol nid yw hi'n dderbyniol i nodi'n y bydd polisi yn fanteisiol/anfanteisiol i 
bawb yn gyffredinol, ac felly bydd unigolion yn cael eu heffeithio'n gyfartal waeth beth fo'u nodweddion. Dylai'r dadansoddiad hwn fod yn fwy 
cadarn na hyn, yn dangos eich bod wedi ystyried yr holl dystiolaeth sydd ar gael ac wedi rhoi sylw i unrhyw fylchau neu wahaniaethau. Efallai y 
bydd angen camau penodol i ymdrin ag anfantais sy'n bodoli neu i ddiwallu gwahanol anghenion. 
 
Gall Egwyddorion Gunning, a sefydlwyd o achosion llys blaenorol, helpu i sicrhau ein bod yn defnyddio tegwch wrth ymgysylltu ac ymgynghori: 
 
Egwyddor 1: Rhaid ymgynghori pan fo'r cynigion dal yn cael eu ffurfio. Ni ddylech fod wedi penderfynu yn barod. 
Egwyddor 2: Rhaid cyflwyno rhesymau digonol i ganiatáu ystyriaeth ac ymateb deallus. Ydi'r bobl wedi cael y wybodaeth a'r cyfle i ddylanwadu? 
Egwyddor 3: Rhaid rhoi digon o amser i ystyried ac ymateb.  A yw'r ymgynghoriad yn ddigon hir o gofio'r amgylchiadau? 
Egwyddor 4: Rhaid mynd ati'n gydwybodol i ystyried cynnyrch yr ymgynghori wrth benderfynu'n derfynol. 
 
5. Ydych chi wedi cydymffurfio â'r ddyletswydd i ymgysylltu yn unol â'r hyn a ddisgrifir uchod ac a ydych wedi derbyn digon o 

wybodaeth i fynd ymlaen?  
 
 Do X                   Naddo                 (dileer fel sy'n briodol X)    

 
6.  Os do, pa weithgarwch wnaethoch chi ei gynnal a gyda phwy? 
Mae’r ASF yn tynnu ar y gwaith ymgynghori ac ymgysylltu a wnaed yn ystod yr Asesiad o Anghenion y Boblogaeth. Mae hyn yn cynnwys: 

 Arolwg a gwblhawyd gan fwy na 350 o unigolion, sefydliadau a phartneriaid. Mae adroddiad manwl ar yr ymgynghoriad yn darparu 

rhagor o fanylion am y dulliau a’r broses.  

 Chwiliad llenyddiaeth cynhwysfawr a gynhaliwyd mewn perthynas â’r nodweddion gwarchodedig. 

 Canfyddiadau o ymchwil berthnasol, deddfwriaeth, strategaethau, cynlluniau comisiynu, asesiadau eraill o anghenion, datganiadau o 

sefyllfa ac adroddiadau ar ymgyngoriadau.   
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 Roedd gwaith gan yr is-grŵp cyfathrebu i Grŵp Llywio’r Adroddiad ar Sefydlogrwydd y Farchnad wedi arwain ar lunio Arolwg o 

Ddarparwyr Cofrestredig. Anfonwyd gwahoddiad at yr holl ddarparwyr cofrestredig gan gomisiynwyr awdurdodau lleol. Cafwyd 

cyfanswm o 63 o ymatebion. 

 Roedd timau lleol wedi cynnal eu gweithgareddau ymgysylltu eu hunain lle nad oedd hyn wedi’i gynnwys ar lefel ranbarthol, yn 

cynnwys cyfarfodydd un-i-un â darparwyr cofrestredig.  

 
 
7. Os mai Na yw eich ateb, efallai y byddwch yn dymuno ystyried atal y gwaith er mwyn i chi gynnal gweithgarwch ymgysylltu 

(pellach) y gallwch ei gynnwys yn y cynllun gweithredu isod.  Cynhwyswch unrhyw wybodaeth a gafwyd o'r gweithgarwch 
ychwanegol hwn yn y bocsys yng nghwestiwn 8. 

Gweithrediad  Dyddiadau  Amserlen Cyfrifoldeb 
Arweiniol 

Gwybodaeth wedi'i 
hychwanegu i'r 
AEC ( )

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
8. Pa wybodaeth sydd gennych am yr effaith ar bob un o'r nodweddion a'r ystyriaethau/dyletswyddau statudol a ganlyn o'ch 

profiad chi o'r ddarpariaeth gwasanaeth fel mae’n cael ei ddarparu ar hyn o bryd, adc o’r gwaith ymgysylltu neu ymgynghori 
diweddar?  Cynhwyswch unrhyw ddata perthnasol ychwanegol; gwybodaeth o ymchwil a rheoli perfformiad; arolygon; astudiaethau gan 
Lywodraeth, corff proffesiynol neu sefydliad; Data Cyfrifiad; A yw Cymru'n Decach? (Data CCHD1); gwybodaeth o sgrinio cychwynnol; 
cwynion/clod; data ac adborth defnyddwyr gwasanaeth; arolygon/archwiliadau; data economaidd-gymdeithasol yn cynnwys data WIMD2. 
Efallai y byddwch yn dymuno cynnwys isdeitlau i ddangos o ble y daw pob elfen o'ch data, e.e., data cenedlaethol, data lleol, data'r 
sefydliad, ymarferion ymgysylltu cyffredinol neu benodol ac ati. 

 
Ystyriwch unrhyw effeithiau cadarnhaol neu negyddol yn cynnwys tueddiadau mewn data, daearyddiaeth (materion trefol neu wledig), 
demograffeg, materion mynediad, rhwystrau ac ati. Cynhwyswch hefyd unrhyw feysydd eraill lle ceir canlyniadau anghyfartal sy'n deillio o 
anfantais economaidd-gymdeithasol neu unrhyw faterion perthnasol a nodwyd gan gymunedau buddiant neu gymunedau lleoedd (h.y. lle 
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mae budd-ddeiliaid, defnyddwyr gwasanaeth, staff, cyrff cynrychioladol, ac ati wedi eu grwpio gyda'i gilydd oherwydd nodweddion penodol 
neu oherwydd lle maen nhw'n byw) ac unrhyw faterion a nodwyd ar gyfer pobl sy'n byw mewn amgylchiadau cymdeithasol a /neu 
economaidd llai ffafriol. 

 

Nodwedd / 
Grŵp 
Gwarchodedig 

Data Perthnasol  Effaith gadarnhaol a/neu 
negyddol 

Prompt 
(nid yw hon yn rhestr 
gyflawn) 

Ystyriwch: 

Hil 
 
 
 

Mae cyfraddau marwolaeth uwch o ganlyniad i’r 

coronafeirws ymysg grwpiau o Bobl Ddu, Asiaidd ac 

ethnig lleiafrifol. (AAB, tudalen 22) 

 

Roedd anghenion iechyd meddwl wedi cael effaith 

anghymesur ar iechyd meddwl cymunedau Du, Asiaidd 

ac ethnig lleiafrifol o ganlyniad i’r pandemig.  (AAB, 

tudalen 214)  

 

Roedd cymunedau Du ac ethnig lleiafrifol wedi dweud 

wrthym fod mynediad at wasanaethau iechyd meddwl yn 

faes lle’r oedd angen gwelliant. (AAB, tudalen 211)  

 

Bydd plant a oedd â’r cyrhaeddiad addysgol isaf cyn y 

pandemig wedi colli mwy o dir o’u cymharu â’u 

cyfoedion, yn cynnwys plant mewn grwpiau ethnig 

penodol (AAB, tudalen 22)  

 

Effaith gadarnhaol: O gael marchnad 

gofal cymdeithasol sefydlog, bydd effaith 

gadarnhaol ar yr holl nodweddion 

gwarchodedig. Meysydd allweddol ar 

gyfer lliniaru mewn cynlluniau ardal a 

strategaethau comisiynu isod. 

 

Sut mae eich cynnig 
yn ystyried: 
Ethnigrwydd 
Cenedl  
Sipsiwn / Teithwyr 
Iaith: darparu 
cyfieithydd 
Ffoaduriaid / Ceiswyr 
Lloches 
Mudwyr 
Gweithredu 
Cadarnhaol 
Digwyddiadau 
ymwybyddiaeth 
Confensiwn y 
Cenhedloedd Unedig 
ar Ddiddymu Pob 
Math o Wahaniaethu 
ar Sail Hil (UNCERD) 
Ystyriwch faterion 
croesdoriadaeth 
Cyd-gynhyrchu 
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Nodwedd / 
Grŵp 
Gwarchodedig 

Data Perthnasol  Effaith gadarnhaol a/neu 
negyddol 

Prompt 
(nid yw hon yn rhestr 
gyflawn) 

Ystyriwch: 

Mae diffyg ymchwil ynghylch pobl mewn grwpiau Du ac 

ethnig lleiafrifol sydd â phrofiad o Awtistiaeth. Oherwydd 

hyn, gall fod yn anoddach byth iddynt gael y cymorth 

sydd ei angen arnynt. Mae angen i ni ddeall profiadau 

pobl a theuluoedd awtistig o wahanol gefndiroedd a 

diwylliannau a helpu i greu cymdeithas sy’n gweithio i’r 

holl bobl awtistig. (AAB, tudalen 196) 

 

Anabledd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data lleol:  
 Nifer cyfartalog wythnosol yr oriau o ofal cartref a 

gomisiynir gan awdurdodau lleol/byrddau iechyd 
 Y gyfradd gyfartalog yr awr ar gyfer gofal cartref 

yn ôl grŵp poblogaeth (£) 
 
 
Pobl ag Anghenion Iechyd Meddwl 
Mae’r ddarpariaeth ar gyfer iechyd meddwl yn brin 
ledled Gogledd Cymru (AAB 2022) 
 
Pobl ag Anabledd Dysgu 
Mae lefel y gwariant ar wasanaethau anabledd dysgu 
wedi cynyddu ond rydym bellach yn wynebu’r angen i 
gynorthwyo mwy o bobl â llai o arian (o ganlyniad i 
leihau setliadau awdurdodau lleol, cau’r Gronfa Byw’n 
Annibynnol a chyfyngiadau ar y Grant Cymorth Tai) 
(ASF 2022)  
 

Effaith gadarnhaol: O gael marchnad 

gofal cymdeithasol sefydlog, bydd effaith 

gadarnhaol ar yr holl nodweddion 

gwarchodedig. Meysydd allweddol ar 

gyfer lliniaru mewn cynlluniau ardal a 

strategaethau comisiynu isod. 

 

Nid oes darpariaeth iechyd meddwl 

arbenigol wedi’i chynnwys ar gyfer 

awtistiaeth a salwch meddwl difrifol yng 

Ngwynedd. Conwy yw’r lleoliad agosaf 

ond mae’r ddarpariaeth yn ddi-Gymraeg 

(ASF 2022). 

 

Sut mae eich cynnig 
yn ystyried model 
cymdeithasol 
anabledd? 
Ystyriwch rwystrau fel 
Symudedd / 
Medrusrwydd 
Pobl ddall neu sydd â 
nam ar eu golwg  
Pobl F/fyddar neu â 
nam clyw 
Iechyd Meddwl 
Anableddau Dysgu 
Dementia 
Gwahaniaeth 
niwrolegol / 
Awtistiaeth 
Cyd-gynhyrchu 
Mynediad i adeiladau 
/ cyfleusterau 
Dulliau cyfathrebu 
Gofalwyr 
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Nodwedd / 
Grŵp 
Gwarchodedig 

Data Perthnasol  Effaith gadarnhaol a/neu 
negyddol 

Prompt 
(nid yw hon yn rhestr 
gyflawn) 

Ystyriwch: 

 
 
 
 
 
 

Mae galw mawr am lety byw â chymorth ar gyfer pobl 
sydd ag anabledd dysgu (AAB 2022) 
 
Mae’n bosibl y bydd y cynnydd hwn yn nifer y bobl sy’n 
byw yn y gymuned gyda dementia ac anghenion 
cymhleth yn arwain at gynnydd yn y galw am 
wasanaethau gofal cartref, yn enwedig pecynnau gofal â 
mwy nag un gofalwr. (ASF) 
 
Oedolion ag anawsterau dysgu ac eraill sydd ag 
anableddau cymhleth 
 
Mae angen mwy o dai pwrpasol i gwrdd ag anghenion 
penodol, yn enwedig gwasanaethau cam i fyny/cam i 
lawr, lle mae lleoliad wedi methu a bod angen cymorth 
mwy dwys ar yr unigolyn am gyfnod penodol, yn hytrach 
na’i dderbyn i ysbyty (AAB 2022) 
 
 
 
 

Effaith gadarnhaol: Mae’r ASF yn 

darparu tystiolaeth ar gyfer datblygu 

gwasanaethau newydd ac ehangu rhai 

presennol lle mae bylchau yn y 

ddarpariaeth.  

 

Effaith gadarnhaol: O gael marchnad 

gofal cymdeithasol sefydlog, bydd effaith 

gadarnhaol ar yr holl nodweddion 

gwarchodedig. Meysydd allweddol ar 

gyfer lliniaru mewn cynlluniau ardal a 

strategaethau comisiynu isod. 

 

Bydd y wybodaeth o'r ASF yn helpu 

comisiynwyr i gefnogi darparwyr preifat a 

mewnol i wella cynaliadwyedd ariannol a 

chynllunio cyllidebau'n effeithiol. 

 

Bydd y wybodaeth o'r ASF yn helpu 

comisiynwyr i lunio strategaeth a 

chynlluniau i liniaru'r risg o amseroedd 

Cyflyrau iechyd tymor 
hir eraill 
Confensiwn y 
Cenhedloedd Unedig 
ar Hawliau Pobl ag 
Anableddau 
(UNCRPD) 
Ystyriwch faterion 
croesdoriaethaeth 
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Nodwedd / 
Grŵp 
Gwarchodedig 

Data Perthnasol  Effaith gadarnhaol a/neu 
negyddol 

Prompt 
(nid yw hon yn rhestr 
gyflawn) 

Ystyriwch: 

aros hwy ac unigolion yn symud i gartrefi 

preswyl. 

.  

 

Anabledd 
(parhad) 

Gofalwyr di-dâl 
 
Mae tua 79,000 o bobl o bob oed yn darparu gofal yn 
ddi-dâl yng Ngogledd Cymru (2011), ac rydym yn rhag-
weld y bydd y nifer hwn yn cynyddu wrth i’r angen am 
ofal a chymorth gynyddu. Pennod yr AAB ar Ofalwyr Di-
dâl. 
 

Effaith gadarnhaol: O gael marchnad 

gofal cymdeithasol sefydlog, bydd effaith 

gadarnhaol ar yr holl nodweddion 

gwarchodedig. Meysydd allweddol ar 

gyfer lliniaru mewn cynlluniau ardal a 

strategaethau comisiynu isod. 

 

Mae’r wybodaeth yn yr AAB a’r ASF yn 

dangos bod diffyg darpariaeth yn y 

farchnad gofal yn arwain at alwadau 

ychwanegol ar ofalwyr di-dâl. Yn benodol, 

mae hyn yn effeithio ar gymhlethdod gofal 

sy’n golygu bod gofalwyr di-dâl yn profi 

cyfrifoldebau gofalu gydag anghenion 

mwy am ofal. Roedd y ffaith bod pobl yn 

byw’n hirach ynghyd ag effaith COVID-19 

yn cynyddu’r pwysau ar ofalwyr di-dâl 

ymhellach.  
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Nodwedd / 
Grŵp 
Gwarchodedig 

Data Perthnasol  Effaith gadarnhaol a/neu 
negyddol 

Prompt 
(nid yw hon yn rhestr 
gyflawn) 

Ystyriwch: 

Effaith gadarnhaol: Mae’r ASF yn 

darparu’r dystiolaeth sydd ei hangen i 

ategu achosion busnes a cheisiadau am 

gyllid ac yn cyfiawnhau cynyddu 

adnoddau i gynorthwyo gofalwyr di-dâl.  

 

 

Rhyw 
 
 
 

Mae cyfraddau marwolaeth uwch o ganlyniad i 

goronafeirws ymysg dynion (AAB, tudalen 22)  

 

Yn aml, bydd menywod a merched yn ei chael yn anodd 

cael atgyfeiriad i wasanaethau diagnostig Awtistiaeth, a 

nifer ohonynt yn gorfod ceisio diagnosis gan wasanaeth 

preifat. (AAB, tudalen 196) 

 

Mae astudiaethau wedi dangos bod menywod anabl 

ddwywaith yn fwy tebygol o brofi cam-drin domestig a’u 

bod ddwywaith yn fwy tebygol hefyd o ddioddef ymosod 

a threisio (Safe Lives: 2017). (AAB, tudalen 150) 

 

Mae ymchwil yn awgrymu bod menywod sy’n profi cam-

drin domestig yn fwy tebygol o brofi cyflwr iechyd 

Effaith Gadarnhaol: Mae’r darlun o’r 

anghydraddoldebau y mae dynion a 

merched yn eu hwynebu yn helpu i nodi 

anghenion cymorth tebygol a chynllunio 

gwasanaethau’n effeithiol. 

 

 

 

Sut mae eich cynnig 
yn ystyried Dynion / 
Merched 
Hunaniaeth Rhywedd 
Cyfleusterau toiled / 
newid babi 
Gofal plant 
Bwlch Tâl Rhwng y 
Rhywiau 
Gweithwyr rhyw 
Confensiwn y 
Cenhedloedd Unedig 
ar Ddiddymu Pob 
Math o Wahaniaethu 
yn erbyn Merched 
(UNCEDAW) 
Ystyriwch faterion 
croesdoriaethaeth 
Cyd-gynhyrchu 
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Nodwedd / 
Grŵp 
Gwarchodedig 

Data Perthnasol  Effaith gadarnhaol a/neu 
negyddol 

Prompt 
(nid yw hon yn rhestr 
gyflawn) 

Ystyriwch: 

meddwl, tra bydd menywod sydd â chyflwr iechyd 

meddwl yn fwy tebygol o brofi cam-drin domestig. Mae 

30-60% o fenywod sydd â chyflwr iechyd meddwl wedi 

profi trais domestig (Howard et al: 2009). (AAB, tudalen 

217)  

 
Oedran 
 

Pobl Hŷn sydd ag angen gofal preswyl 

Data rhanbarthol/cenedlaethol:  

 Amcangyfrif o nifer y bobl dros 65 oed yn 2020 ac 

amcanestyniad o’r nifer yn 2040 (Amcangyfrifon 

poblogaeth canol blwyddyn 2020, Swyddfa 

Ystadegau Gwladol; ac amcanestyniadau 

poblogaeth ar sail 2018, Llywodraeth Cymru) 

 Mae cyfraddau marwolaeth uwch o ganlyniad i 

COVID-19 ymysg pobl hŷn (AAB, tudalen 22) 

 

Data lleol:  

 Nifer presennol y cartrefi gofal i oedolion (18 oed 

a hŷn) yn ôl math ac ardal (pecynnau data ASF yr 

awdurdodau lleol) 

 Nifer presennol y lleoliadau parhaol mewn cartrefi 

gofal sydd ar gael i’r holl oedolion 18 oed a hŷn 

Roedd yr AAB yn dangos yr angen am 

ddarpariaeth arbenigol i bobl hŷn mewn 

cartrefi gofal preswyl. Roedd yr ASF yn 

nodi bod hyn yn fwlch yn y ddarpariaeth. 

Mae hyn yn cynnwys gofal preswyl i bobl 

hŷn, yn cynnwys:  

 Darpariaeth gofal dementia  

 Lleoliadau iechyd meddwl preswyl 

a nyrsio i bobl hŷn 

 Darpariaeth i bobl hŷn sydd ag 

anabledd dysgu ac sydd hefyd ag 

anghenion o ran iechyd corfforol a 

dementia 

 

Effaith gadarnhaol: Bydd yr ASF yn 

darparu tystiolaeth dros roi blaenoriaeth i 

ddarpariaeth o’r mathau hyn wrth ystyried 
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Nodwedd / 
Grŵp 
Gwarchodedig 

Data Perthnasol  Effaith gadarnhaol a/neu 
negyddol 

Prompt 
(nid yw hon yn rhestr 
gyflawn) 

Ystyriwch: 

 Canran y lleoliadau mewn cartrefi gofal sydd heb 

eu llenwi, 31 Mawrth 2021 

 Lleoliadau i bobl hŷn mewn cartrefi gofal yng 

Ngwynedd (data’r awdurdod lleol) 

 Trosolwg o’r farchnad gofal preswyl i oedolion yn 

ASF Ynys Môn 

 Nifer y lleoliadau y tu allan i’r sir ar gyfer 

darpariaeth gofal preswyl arbenigol yn Sir 

Ddinbych (data’r awdurdod lleol)   

 Nifer y cartrefi gofal sydd wedi cau 2019-2021 

(awdurdodau lleol) 

 Adborth gan breswylwyr cartrefi gofal 

 Adborth gan ddarparwyr 

 

 

O ganlyniad i’r ffaith bod pobl yn byw gartref yn hirach a 

bod y boblogaeth yn heneiddio, mae cynnydd yng 

nghymhlethdod yr anghenion am ofal preswyl i oedolion 

ac yn y galw am leoliadau gofal. Nid yw’r cymysgedd 

presennol o ddarpariaeth gofal preswyl at anghenion 

cyffredinol ac arbenigol yn un sy’n cyfateb i’r galw a 

ragwelir yn y dyfodol (ASF) 

datblygiadau i gwrdd ag anghenion 

hyfforddi’r gweithlu, sefydlu a datblygu 

gwasanaethau newydd a datblygu 

adeiladau i gwrdd â’r galw.  

 

Effaith gadarnhaol: O gael marchnad 

gofal cymdeithasol sefydlog, bydd effaith 

gadarnhaol ar yr holl nodweddion 

gwarchodedig. Meysydd allweddol ar 

gyfer lliniaru mewn cynlluniau ardal a 

strategaethau comisiynu isod. 

 

Mae pobl hŷn sydd ag angen gofal 

preswyl arbenigol yn fwy tebygol o: 

 Brofi oedi cyn eu rhyddhau o’r 

ysbyty (Cynnydd mewn oedi wrth 

drosglwyddo gofal o’r ysbyty) 

 Cael eu lleoli y tu allan i’r sir 

 

Effaith gadarnhaol: Mae’r ASF yn 

darparu mewnwelediad a all helpu 

darparwyr i ailbwrpasu a chreu 
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Nodwedd / 
Grŵp 
Gwarchodedig 

Data Perthnasol  Effaith gadarnhaol a/neu 
negyddol 

Prompt 
(nid yw hon yn rhestr 
gyflawn) 

Ystyriwch: 

 darpariaeth newydd lle y bo angen i 

gwrdd â’r galw. 

Oedran (parhad Pobl Hŷn sydd ag angen Gofal Cartref 

Data cenedlaethol 

 

Rhagolwg o nifer y bobl 65 oed a hŷn sy’n ei chael yn 

anodd cyflawni gweithgareddau byw pob dydd (Daffodil, 

Amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn, Swyddfa 

Ystadegau Gwladol ac amcanestyniadau poblogaeth ar 

sail 2018, Llywodraeth Cymru) 

 

 Nifer wythnosol cyfartalog yr oriau o ofal cartref a 

gomisiynir gan awdurdodau lleol/byrddau iechyd 

(casgliad data awdurdodau lleol)  

 Amcangyfrifon o gyfrannau canrannol ym 

marchnad y sector gofal cartref yn ôl math (data 

awdurdodau lleol)  

 Nifer y darparwyr yn ôl ardaloedd gweithredu 

(data awdurdodau lleol)  

 Niferoedd y bobl sy’n derbyn pecynnau gofal 

cartref yng Nghonwy (data’r awdurdod lleol)  

Effaith gadarnhaol: O gael marchnad 

gofal cymdeithasol sefydlog, bydd effaith 

gadarnhaol ar yr holl nodweddion 

gwarchodedig. Meysydd allweddol ar 

gyfer lliniaru mewn cynlluniau ardal a 

strategaethau comisiynu isod. 

 

Mae prinder yn y ddarpariaeth o ofal 

cartref sydd ar gael ledled y rhanbarth, lle 

gwelir yr effaith o brinder staff gofal. 

Oherwydd natur y trefniadau presennol, 

gall darparwyr wrthod rhoi gofal, neu 

ddychwelyd pecynnau gofal. Gellir cael 

argyfyngau’n aml, lle mae darparwyr yn 

dweud nad ydynt yn gallu darparu gofal 

bellach oherwydd problemau staffio.  

 

Mae’r ASF yn darparu dadansoddiad a all 

helpu darparwyr a chomisiynwyr i 

ddatblygu camau lliniaru i leihau’r risgiau 

canlynol: 

 

T
udalen 334



19 

 

Nodwedd / 
Grŵp 
Gwarchodedig 

Data Perthnasol  Effaith gadarnhaol a/neu 
negyddol 

Prompt 
(nid yw hon yn rhestr 
gyflawn) 

Ystyriwch: 

 Nodweddion demograffig pobl sy’n derbyn gofal 

cartref yn Sir y Fflint 

 Nifer yr oriau gofal a ddychwelir gan ddarparwyr 

 

Mae’r galw am ddarpariaeth o ofal cartref yn fwy na’r 

cyflenwad ohoni ym mhob ardal yng Ngogledd Cymru. 

Mae mwyafrif y bobl sy’n derbyn gofal cartref ledled y 

rhanbarth yn hŷn na 65 oed. Er hynny, mae hyn yn 

debygol o effeithio hefyd ar oedolion sydd â chyflyrau 

iechyd tymor hir ac anableddau corfforol.  

 

 Na fydd pobl yn cael y gofal sydd 

ei angen arnynt a’u bod yn 

wynebu’r risg o ‘lithro drwy’r 

rhwyd’.  

 Symud i ofal preswyl yn lle hynny.  

Mwy o bwysau yn achos y rheini sydd â 

theulu, ffrindiau neu rwydweithiau 

cymorth eraill iddynt dderbyn y rôl o fod 

yn ofalwyr di-dâl 

 
Oedran (parhad) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Plant a Phobl Ifanc sydd ag angen gofal preswyl 

 Datganiad o Sefyllfa’r Farchnad ar gyfer Plant a 

Phobl Ifanc (diweddariad 2021) 

 Lleoliadau y tu allan i’r sir (StatsCymru)  

 

Mae mwy na 50% o’r plant mewn gofal preswyl yng 

Ngogledd Cymru yn cael eu lleoli y tu allan i’r sir, oddi 

wrth rieni, brodyr a chwiorydd a rhwydweithiau cymorth, 

 

Effaith gadarnhaol: O gael marchnad 

gofal cymdeithasol sefydlog, bydd effaith 

gadarnhaol ar yr holl nodweddion 

gwarchodedig. Meysydd allweddol ar 

gyfer lliniaru mewn cynlluniau ardal a 

strategaethau comisiynu isod. 

 

Yn achos plant a phobl ifanc na allant 

fynd i lety diogel/argyfwng oherwydd eu 

hanghenion emosiynol ac ymddygiadol 

Sut mae eich cynnig 
yn ystyried oedran 
Pobl Hŷn 
Plant 
Pobl Ifanc 
Pobl o Oed Gweithio 
Teuluoedd Ifanc 
Demograffeg 
DS: Os oes plant  / 
pobl ifanc yn cael eu 
heffeithio, cwblhewch 
y Rhestr Wirio 
Hawliau Plant 
’Confensiwn y 
Cenhedloedd Unedig 
ar Hawliau’r Plentyn 
(UNCRC)  
Cyfrifoldebau gofalu 
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Nodwedd / 
Grŵp 
Gwarchodedig 

Data Perthnasol  Effaith gadarnhaol a/neu 
negyddol 

Prompt 
(nid yw hon yn rhestr 
gyflawn) 

Ystyriwch: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oedran (parhad) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a hynny’n effeithio ar y teulu cyfan (Datganiad o 

Sefyllfa’r Farchnad) 

 

Mae prinder:  

 darparwyr preswyl lleol.  

 darpariaeth arbenigol i blant a phobl ifanc sydd 

ag anghenion emosiynol ac ymddygiadol 

cymhleth 

 llety argyfwng 

 

cymhleth, mae achosion o ddefnyddio 

ystafelloedd a136, o ymgyflwyno/derbyn 

amhriodol i ysbytai, o oedi cyn rhyddhau 

o’r ysbyty ac o ddefnyddio gofal heb ei 

reoleiddio wedi’u nodi gan wasanaethau 

Plant awdurdodau lleol.  

 

Effaith gadarnhaol: Mae’r ASF yn 

darparu gwybodaeth a all helpu 

comisiynwyr i newid cydbwysedd y 

farchnad gofal, datblygu modelau gofal 

newydd a chreu mwy o gapasiti gofal i 

gwrdd ag anghenion plant a phobl ifanc.  

Ceir cystadlu am leoliadau, gall darparwyr 

ddewis a dethol unigolion sydd â’r 

anghenion lleiaf cymhleth, fel y bydd y 

rheini sydd â’r anghenion mwyaf yn aros 

yn hirach i gael eu lleoli neu’n cael eu 

hanfon yn bellach oddi cartref.  

 

Ystyriwch faterion 
croesdoriaethaeth 
Cyd-gynhyrchu 

Crefydd a Chred 
 
 

 Effaith gadarnhaol: O gael marchnad 

gofal cymdeithasol sefydlog, bydd effaith 

Sut mae eich cynnig 
yn ystyried crefydd, 
cred neu ddiffyg 
cred? 
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Nodwedd / 
Grŵp 
Gwarchodedig 

Data Perthnasol  Effaith gadarnhaol a/neu 
negyddol 

Prompt 
(nid yw hon yn rhestr 
gyflawn) 

Ystyriwch: 

 gadarnhaol ar yr holl nodweddion 

gwarchodedig. Meysydd allweddol ar 

gyfer lliniaru mewn cynlluniau ardal a 

strategaethau comisiynu isod. 

 

Cymunedau ffydd  
Dim Cred 
Gofynion diet 
Bwydlysyddiaeth / 
Feganiaeth 
Credoau athronyddol 
eraill 
Cod gwisg / 
gwisgoedd ffurfiol 
Gwyliau/gweithgared
dau crefyddol 
Cyd-gynhyrchu 
Ystyriwch faterion 
Croesdoriaethaeth 

Cyfeiriadedd 
rhywiol 
 
 
 

Mae arolygon yn awgrymu bod pobl lesbiaidd a hoyw 

hŷn hefyd yn profi lefelau uwch o unigrwydd. Mae 

unigrwydd yn gysylltiedig â nifer o wahanol risgiau 

iechyd, yn cynnwys clefyd coronaidd y galon, iselder, 

dirywiad gwybyddol a marw cyn pryd. (Valtorta et al., 

2016). 

 

Mae ffactorau risg ar gyfer iechyd meddwl gwael yn 

effeithio’n anghymesur ar bobl mewn grwpiau sy’n 

wynebu risgiau mwy neu sydd wedi’u hymyleiddio. Mae 

hyn yn cynnwys pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a 

thrawsryweddol. (AAB, tudalen 219) 

 

Effaith gadarnhaol: O gael marchnad 

gofal cymdeithasol sefydlog, bydd effaith 

gadarnhaol ar yr holl nodweddion 

gwarchodedig. Meysydd allweddol ar 

gyfer lliniaru mewn cynlluniau ardal a 

strategaethau comisiynu isod. 

 

Sut mae eich cynnig 
yn ystyried 
cyfeiriadedd rhywiol? 
Hoyw 
Lesbiaidd 
Deurywiol  
Heterorywiol 
Terminoleg  
Cyfrinachedd 
ynghylch rhywioldeb 
Cyplau yr un rhyw 
Pethynas agosaf 
(next of kin) 
Cyd-gynhyrchu 
Ystyriwch faterion 
croesdoriaethaeth 
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Nodwedd / 
Grŵp 
Gwarchodedig 

Data Perthnasol  Effaith gadarnhaol a/neu 
negyddol 

Prompt 
(nid yw hon yn rhestr 
gyflawn) 

Ystyriwch: 

Ail-bennu 
Rhywedd 
 

 Effaith gadarnhaol: O gael marchnad 

gofal cymdeithasol sefydlog, bydd effaith 

gadarnhaol ar yr holl nodweddion 

gwarchodedig. Meysydd allweddol ar 

gyfer lliniaru mewn cynlluniau ardal a 

strategaethau comisiynu isod. 

 

Sut mae eich cynnig 
yn ystyried y 
gymuned trans? 
Person sy'n bwriadu, 
wedi dechrau neu 
wedi gorffen newid eu 
hunaniaeth rhywedd 
Trawsryweddol  
Defnyddio iaith yn 
briodol, h.y. 
rhagenwau priodol 
Cyfleusterau newid a 
thoiledau sy'n niwtral 
o ran rhywedd 
Cyd-gynhyrchu 
Ystyriwch faterion 
croesdoriaethaeth 

Priodas a 
Phartneriaeth sifil 

 Effaith gadarnhaol: O gael marchnad 

gofal cymdeithasol sefydlog, bydd effaith 

gadarnhaol ar yr holl nodweddion 

gwarchodedig. Meysydd allweddol ar 

gyfer lliniaru mewn cynlluniau ardal a 

strategaethau comisiynu isod. 

 
 

Statws priodasol 
Statws partneriaeth 
sifil 
Ystyriwch faterion 
croesdoriaethaeth 
Cyd-gynhyrchu 

Beichiogrwydd a 
Mamolaeth 
 
 

 Effaith gadarnhaol: O gael marchnad 
gofal cymdeithasol sefydlog, bydd effaith 
gadarnhaol ar yr holl nodweddion 
gwarchodedig. Meysydd allweddol ar 
gyfer lliniaru mewn cynlluniau ardal a 
strategaethau comisiynu isod. 

Mamau beichiog 
Pobl sydd â hawl i 
absenoldeb 
mamolaeth a 
thadolaeth 
Maethu / Mabwysiadu 
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Nodwedd / 
Grŵp 
Gwarchodedig 

Data Perthnasol  Effaith gadarnhaol a/neu 
negyddol 

Prompt 
(nid yw hon yn rhestr 
gyflawn) 

Ystyriwch: 

Mamau sy’n bwydo 
o’r fron 
Ystyriwch faterion 
croesdoriaethaeth 
Cyd-gynhyrchu 

Yr iaith Gymraeg 
 
 

Mae prinder staff ac argaeledd gwasanaethau yn arwain 

at leoli y tu allan i’r sir. Mae hyn yn ei gwneud yn fwy 

tebygol y bydd y rheini sydd â’r Gymraeg yn iaith gyntaf 

yn cael gofal yn Saesneg.  

 

Nodwyd hyn yn benodol ar gyfer unigolion lle mae’r 

Gymraeg yn elfen hanfodol yn y ddarpariaeth o 

wasanaethau, yn cynnwys; plant ac oedolion ag 

anghenion cymhleth, fel y rheini sy’n byw gydag 

anableddau corfforol a dysgu, yn cynnwys iechyd 

meddwl ac Awtistiaeth.  

 

Effaith gadarnhaol: Mae’r ASF yn 

darparu asesiad o’r bylchau yn y 

ddarpariaeth o ofal gan ddarparwyr 

preifat yn Gymraeg a dynododd rwystrau 

rhag derbyn gofal yn Gymraeg ar gyfer 

cynllunio darpariaeth yn y dyfodol, yn 

cynnwys anawsterau wrth recriwtio a 

chadw’r gweithlu a mwy o leoliadau y tu 

allan i’r sir. 

Sicrhau statws 
cyfartal i'r Gymraeg 
a'r Saesneg.  
Argaeledd 
gwasanaethau, 
gweithgareddau a 
gwybodaeth a 
mynediad atynt.  
Technoleg 
Hawliau unigolion i 
ofn am wasanaethau 
yn y Gymraeg. 
Yr effaith ar 
gymunedau 
Cymraeg, yn 
cynnwys:  
Effeithiau cadarnhaol 
/ negyddol ar 
gyfleoedd i 
ddefnyddio'r 
Gymraeg. 
Newidiadau posib i 
nifer/canran y 
siaradwyr Cymraeg  
Mudo 
Cyfleoedd gwaith / 
newidiadau staffio.  
Anghenion a 
chyfleoedd hyfforddi  
Argaeledd addysg 
cyfrwng Cymraeg 
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Nodwedd / 
Grŵp 
Gwarchodedig 

Data Perthnasol  Effaith gadarnhaol a/neu 
negyddol 

Prompt 
(nid yw hon yn rhestr 
gyflawn) 

Ystyriwch: 

Ystyriwch faterion 
croesdoriaethaeth 
Cyd-gynhyrchu 

Ystyriaethau 
Economaidd-
gymdeithasol 
 

Mae pobl o rai grwpiau ethnig, plant, pobl anabl a 

gofalwyr i gyd yn fwy tebygol o brofi tlodi. (AAB, tudalen 

22) 

 

Mae Gorllewin y Rhyl 1, Gorllewin y Rhyl 2 a 

Queensway 1 yn Wrecsam ymysg y deg ardal fwyaf 

difreintiedig yng Nghymru (Mynegai Amddifadedd 

Lluosog Cymru 2019)  

 

Mae’r cyfraddau derbyn i adrannau achosion brys 25% 

yn uwch ymysg pobl yn y cymunedau mwyaf 

difreintiedig yng Ngogledd Cymru, mae gwahaniaeth clir 

o 7 mlynedd yn eu disgwyliad oes a gwahaniaeth 

cyffredinol o 14 blynedd o ran iechyd gwael ac anabledd 

(Adroddiad Blynyddol Cydraddoldeb BIPBC 2020-2021). 

 

Effaith gadarnhaol: Drwy gael marchnad 

gofal cymdeithasol sefydlog, darparu 

gofal yn agosach i’r cartref a gwella 

mynediad, bydd effaith gadarnhaol ar y 

rheini sydd â statws economaidd-

gymdeithasol is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pobl sy'n byw mewn 
amgylchiadau 
cymdeithasol ac 
economaidd llai 
ffafriol nag eraill sy'n 
byw yn yr un 
gymdeithas. Gall nifer 
o ffactorau bywyd bob 
dydd waethygu 
anfantais, nid dim ond 
ffiniau trefol neu 
wledig. Ystyriwch 
faterion 
croesdoriaethaeth – 
lle mae hunaniaeth yn 
cymhlethu statws 
economaidd-
gymdeithasol, e.e. 
rhieni sengl 
(menywod yn aml), 
pobl anabl, rhai 
grwpiau lleiafrifoedd 
ethnig. Ystyriwch y 
gall yr effaith fod 
mewn nifer o barthau, 
er enghraifft: 
Anghydraddoldebau 
mewn Addysg, 
Iechyd, Safonau Byw. 
Gwaith, Cyfiawnder a 
Diogelwch a 
Chyfranogiad.  
Esiamplau 
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Nodwedd / 
Grŵp 
Gwarchodedig 

Data Perthnasol  Effaith gadarnhaol a/neu 
negyddol 

Prompt 
(nid yw hon yn rhestr 
gyflawn) 

Ystyriwch: 

 
Hawliau Dynol 
 

Mae pobl mewn grwpiau Ethnig Lleiafrifol yn fwy tebygol 

o fod yn rhai dan gadwad o dan Ddeddf Iechyd Meddwl 

(Race and Mental Health – Tipping the Scale, Mind, 

2019) 

 

Mae’r cyfyngiadau a weithredwyd i reoli’r pandemig wedi 

cael effaith ar allu plant i arfer eu hawliau dynol o dan 

Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r 

Plentyn, yn cynnwys yr hawl i gael gofal iechyd… ac 

maent wedi cael llai o amddiffyniad rhag trais, cam-drin 

ac esgeuluso. (AAB, tudalen 76)  

 

Yn yr adroddiad ‘Locked Out: Liberating Disabled 

People’s Lives and Rights Beyond Covid-19’ (2021) 

nodir bod y pandemig wedi cael effaith niweidiol ar nifer 

o feysydd bywyd y rheini sydd ag anableddau dysgu. 

 

Effaith gadarnhaol: O gael marchnad 

gofal cymdeithasol sefydlog, bydd effaith 

gadarnhaol ar yr holl nodweddion 

gwarchodedig. Meysydd allweddol ar 

gyfer lliniaru mewn cynlluniau ardal a 

strategaethau comisiynu isod. 

 

Gweler Erthyglau 
Hawliau Dynol 
Ystyriwch faterion 
croesdoriaeth 

Arall (nodwch os 
gwelwch yn dda) 
 
 

 
 
 
 

Effaith gadarnhaol: O gael marchnad 

gofal cymdeithasol sefydlog, bydd effaith 

gadarnhaol ar yr holl nodweddion 

gwarchodedig. Meysydd allweddol ar 

E.e., Caethwasiaeth 
Fodern, Diogelu, 
Effeithiau eraill Covid, 
Gofalwyr, Cyn-
droseddwyr, Cyn 
aelodau’r lluoedd 
arfog, Pobl sy'n 
Gadael Gofal, Cam-
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Nodwedd / 
Grŵp 
Gwarchodedig 

Data Perthnasol  Effaith gadarnhaol a/neu 
negyddol 

Prompt 
(nid yw hon yn rhestr 
gyflawn) 

Ystyriwch: 

gyfer lliniaru mewn cynlluniau ardal a 

strategaethau comisiynu isod. 

 

drin Sylweddau, y 
Digartref 
Ystyriwch faterion 
croesdoriadaeth 

 
Deddf Hawliau Dynol 1998 
 Erthygl 2     Yr hawl i fyw  
 Erthygl 3     Y rhyddid rhag arteithio a thriniaeth annynol neu ddiraddiol   
 Erthygl 4     Y rhyddid rhag Caethwasiaeth a llafur gorfodol 
 Erthygl 5     Yr hawl i ryddid a diogelwch 
 Erthygl 6     Yr hawl i brawf teg 
 Erthygl 7     Yr hawl i beidio â chael eich cosbi ac eithrio dan gyfraith droseddol 

 Erthygl 8        Yr hawl i barch i fywyd, teulu, cartref a gohebiaeth breifat 
 Erthygl 9        Yr hawl i ryddid meddwl, cred a chrefydd   
 Erthygl 10      Yr hawl i ryddid mynegiant 
 Erthygl 11      Yr hawl i Ymgynnull ac ymgysylltu'n rhydd ag Eraill 
 Erthygl 12      Yr hawl i briodi a sefydlu teulu 
 Erthygl 13      Yr hawl i gael mynediad i unioni effeithiol os caiff eich hawliau eu 

torri 
 Erthygl 14       Gwarchod rhag gwahaniaethu 

 
9.  Oes yna unrhyw fylchau data neu wybodaeth ac os felly beth yw'r rhain a sut ydych yn bwriadu ymdrin ag hwy? 
Er mwyn cryfhau eu gwaith yn y dyfodol, gallai awdurdodau lleol adolygu gwybodaeth cydraddoldeb ar gyfer y rheini sy’n derbyn 

gwasanaethau ar sail nodweddion gwarchodedig er mwyn cael gwell dealltwriaeth o anghenion ar lefel strategol. Gellid dadansoddi’r data 

hyn ar lefel ranbarthol ochr yn ochr â data am y boblogaeth er mwyn gwirio a yw grwpiau’n gallu cael at wasanaethau pan fydd eu hangen 

arnynt a chael gofal o’r un ansawdd â’r boblogaeth gyffredinol.  

Noder:   Os nad yw'n bosib cael y wybodaeth hon nawr, dylech gynnwys hyn yn eich cynllun gweithredu yng Ngham 6 er mwyn i'r wybodaeth hon fod ar gael ar gyfer AEC yn 
y dyfodol.  

 
 
 
10. Sut mae eich cynnig yn sicrhau eich bod yn gweithio yn unol â gofynion Safonau'r Gymraeg (Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011), i 

sicrhau na chaiff y Gymraeg ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg, ac i sicrhau cyfleoedd i bobl ddefnyddio’r Gymraeg.  Hefyd sut i 
weithredu i fanteisir ar bob cyfle i hyrwyddo'r Gymraeg (y tu hwnt i ddarparu gwasanaethau'n ddwyieithog) a chynyddu 
cyfleoedd i ddefnyddio a dysgu'r iaith yn y gymuned? 
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Rhoddir sylw i ystyriaethau o ran yr iaith Gymraeg – roedd yr holl ymgynghori wedi’i gynnal yn ddwyieithog, yn cynnwys arolygon a 

gohebiaeth. Mae’r ASF yn cael ei roi i randdeiliaid ar ffurf ddwyieithog i’w gymeradwyo a’i gyhoeddi ar ffurf ddwyieithog. Lle cafwyd cais, 

mae dogfennau wedi’u cyfieithu ar gyfer staff awdurdodau lleol sydd â’r Gymraeg yn iaith gyntaf.  

 
 
 
11. Os ydych yn diweddaru'r AEC hwn o fersiwn flaenorol o bolisi neu ymarfer tebyg, a gafodd canlyniadau arfaethedig y cynnig 

hwnnw eu cyflawni neu a oedd yna ganlyniadau eraill?  (Rhowch fanylion, er enghraifft, oedd yr effaith wedi'i chyfyngu i'r bobl yr 
oeddech wedi meddwl fyddai'n cael eu heffeithio'n wreiddiol, neu a gafodd bobl eraill eu heffeithio? Os felly, sut?)   

 
 
Amherthnasol 
 
 

 
12. Beth yw effaith gronnus y cynnig hwn ar wahanol grwpiau gwarchodedig wrth ystyried penderfyniadau allweddol eraill sy'n 

effeithio ar y grwpiau hyn a wnaed gan y sefydliad?  (Efallai y byddwch angen trafod hyn gyda'ch Pennaeth Gwasanaeth neu Aelod 
Cabinet i ystyried yn ehangach a fydd y cynnig hwn yn effeithio ar grwpiau penodol yn fwy andwyol oherwydd penderfyniadau eraill y 
mae'r sefydliad yn eu gwneud, e.e. effaith ariannol/tlodi, colli aml wasanaethau a p'un ai yw hyn yn rhoi'r un grwpiau dan anfantais, e.e., 
pobl anabl, pobl hŷn, rhieni sengl (merched yn bennaf), ac ati)   

 
Amherthnasol 

 
 
13. Sut mae'r cynnig hwn yn diwallu 7 nod Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn cynnwys creu Cymru sy'n Fwy   

Cyfartal?  (Rhowch grynodeb o'ch darganfyddiadau os ydych wedi ystyried hyn eisoes fel rhan o'r broses sgrinio) 
 
 
I gael rhagor o wybodaeth, gweler: https://www.futuregenerations.wales/cy/about-us/future-generations-act/  
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Mae’r ASF yn tynnu sylw at heriau a wynebwyd yn y 5 mlynedd diwethaf yn y farchnad gofal cymdeithasol sydd yn rhwystr i wireddu’r 

weledigaeth o Gymru Iachach a Chymru sy’n Fwy Cyfartal drwy ddisgrifio’r ddarpariaeth o wasanaethau a darparu data, ymchwil a 

dadansoddiad i gyfrannu at gynllunio yn y dyfodol. 

 
 
14. Disgrifiwch unrhyw effaith negyddol bwriadol a nodwyd gennych ac eglurwch pam eich bod yn credu fod gennych gyfiawnhad 

dros weithredu fel hyn (er enghraifft, ar sail gwella cyfle cyfartal neu fagu perthnasau da rhwng y sawl sy'n rhannu nodwedd 
warchodedig a'r sawl sydd ddim neu oherwydd cyfiawnhad gwrthrychol1 neu weithred gadarnhaol2) 

 
Amherthnasol 

 
Noder: 1: Cyfiawnhad Gwrthrychol - rhoi amddiffyniad ar gyfer defnyddio polisi, rheol neu ymarfer fyddai fel arall yn cyfrif fel gwahaniaethu anghyfreithlon uniongyrchol neu 
anuniongyrchol. I ddibynnu ar yr amddiffyniad cyfiawnhad gwrthrychol, rhaid i'r cyflogwr, y darparwr gwasanaeth neu sefydliad arall ddangos fod ei bolisi neu reol wedi'i 
ddefnyddio am reswm da - ei fod yn 'fodd cymesur o gyflawni nod ddilys'. Y ‘nod ddilys’ yw'r rheswm am y gwahaniaethu ac ni ddylai fod yn wahaniaethol ynddi ei hun a 
rhaid iddi fod yn rheswm didwyll neu'n rheswm go iawn, e.e. iechyd, diogelwch neu les unigolion.  Os mai lleihau costau yw'r nod yn syml, am ei fod yn rhatach 
gwahaniaethu, ni fydd hyn yn ddilys. Ystyriwch a yw pwysigrwydd y nod yn gorbwyso unrhyw effeithiau gwahaniaethol y driniaeth anffafriol a sicrhewch nad oes unrhyw 
fesurau eraill ar gael fyddai'n cyflawni'r nod heb lawer o anhawster (yn gymesurol) ac yn osgoi'r effaith wahaniaethol hon. 
 
Noder: 2: Gweithredu Cadarnhaol – Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn caniatáu gweithredu cadarnhaol tuag at grp penodol os oes tystiolaeth digonol o angen.  Er 
enghraifft, pan fo cyflogwr yn cymryd camau penodol i wella cydraddoldeb yn y gweithle i roi sylw i unrhyw anghydbwysedd rhwng cyfleoedd, i leihau anfantais neu gynyddu 
faint sy'n cyfrannu at weithgarwch penodol, drwy efallai gynyddu nifer y bobl anabl mewn swyddi uwch lle maent yn cael eu tangynrychioli wrth dargedu grwpiau penodol 
gyda hysbysebion swyddi neu gynnig hyfforddiant i helpu creu cyfleoedd i grwpiau penodol. Mae disgwyl i'r sector cyhoeddus ystyried defnyddio gweithredu positif i'w helpu i 
gydymffurfio â Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus.   
 
15. A fydd unrhyw un o'r effeithiau negyddol a nodwyd yn cyfrif fel gwahaniaethu anghyfreithlon ond y tybir eu bod yn anorfod (e.e.  

lleihau cyllid)?     
 

Bydd   Na fydd   Ansicr  (Cliciwch ddwywaith ar y bocs(ys) perthnasol (x) a dewiswch 'wedi gwirio' fel sy'n briodol)  
 
 
16. Os mai 'Bydd' neu 'Ansicr' oedd eich ateb i gwestiwn 15, nodwch isod, i ba grwpiau gwarchodedig mae hyn yn berthnasol ac 

eglurwch pam (yn cynnwys ardrawiad neu effeithiau tebygol y dewis arfaethedig hwn) 
 
Amherthnasol 
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I gael rhagor o wybodaeth, gweler: https://www.futuregenerations.wales/cy/about-us/future-generations-act/  

 

 
17. Os ydych wedi ateb 'Na fydd' i gwestiwn 15, a ydych wedi nodi unrhyw rwystrau sydd gyfystyr ag effaith wahaniaethol i grwpiau 
penodol a beth ydynt? 
 
Mae anghenion iechyd y boblogaeth yn fwy tebygol o fod yn ddwysach yn achos Pobl Hŷn, Plant a Phobl Iau a’r rheini sydd ag Anabledd 
Corfforol neu Ddysgu – gan effeithio’n sylweddol ar nodweddion gwarchodedig Oed ac Anabledd.  
 
Mae’r gwaith yn yr ASF a’r AAB yn ceisio dynodi’r rhwystrau hynny ac ni fydd yn achosi unrhyw effeithiau negyddol newydd.  
 

 
 
CAM 3 - Caffael a Phartneriaethau 
 
Mae Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus (PSED) yn gofyn i'r holl awdurdodau cyhoeddus ystyried anghenion nodweddion 
gwarchodedig wrth ddylunio a darparu gwasanaethau cyhoeddus, yn cynnwys pan wneir hyn mewn partneriaeth â sefydliadau eraill neu drwy 
gaffael gwasanaethau.  Mae Safonau'r Iaith Gymraeg hefyd yn gofyn i'r holl awdurdodau cyhoeddus ystyried effeithiau unrhyw benderfyniad 
polisi neu newid mewn darpariaeth gwasanaeth, ar yr iaith Gymraeg sy'n cynnwys unrhyw waith a wneir mewn partneriaeth neu gan drydydd 
parti. Rhaid i ni hefyd sicrhau ein bod yn ystyried y Ddyletswydd Economaidd-gymdeithasol wrth gynllunio penderfyniadau caffael a chomisiynu 
mawr i ystyried sut all trefniadau o'r fath leihau canlyniadau anghyfartal a achosir gan anfantais economaidd-gymdeithasol. 
 
Wrth gaffael gwaith, nwyddau neu wasanaethau gan sefydliadau eraill (ar sail cytundeb perthnasol), rhaid ystyried yn ofalus a fyddai'n briodol:   

 i feini prawf gosod y cytundeb hwnnw gynnwys ystyriaethau i helpu cyflawni'r Ddyletswydd Gyffredinol (i ddileu gwahaniaethu, hyrwyddo 
cyfle cyfartal a meithrin perthnasau da); 

 gosod amodau sy'n ymwneud â pherfformiad y contract i helpu cyflawni tair nod y Ddyletswydd Gyffredinol. 
 
Dim ond yn berthnasol i drefniadau contract sy'n "gytundebau perthnasol" sydd un ai'n golygu gosod 'contract cyhoeddus' neu ganlyniad 
'cytundeb fframwaith' mae hyn yn berthnasol, y mae'r ddau yn cael eu rheoleiddio gan y Gyfarwyddeb Sector Cyhoeddus (2004/18/EC) sy'n 
rheoleiddio trothwyon penodol yr UE. Ceir mwy o wybodaeth fan hyn. 
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Rhaid i ni ystyried sut all trefniadau o’r fath wella cyfleoedd cyfartal a lleihau canlyniadau anghyfartal, yn arbennig ar benderfyniadau caffael a 
chomisiynu mawr.  Mae'r PSED yn berthnasol i'r gwaith y mae sefydliadau sector cyhoeddus yn ei gyflawni wrth ddarparu swyddogaeth 
gyhoeddus ar ein rhan.  Felly, mae angen i ni sicrhau bod y sefydliadau hynny yn arfer y swyddogaethau hynny drwy sicrhau bod y modd yr 
ydym yn caffael a monitro'r gwasanaethau hynny yn cydymffurfio â'r Ddyletswydd Gyffredinol dan Adran 149, Deddf Cydraddoldeb 2010. Yn yr 
un modd, mae Safonau'r Iaith Gymraeg yn berthnasol i unrhyw waith a wneir ar ran, ac yn enw, cyrff cyhoeddus sydd ei hunain yn destun y 
Safonau, ac felly dylid ystyried sut mae'r gofynion hyn yn cael eu monitro a'u cyfathrebu trwy ddogfennau caffael.  Nid yw'r Ddyletswydd 
Economaidd-gymdeithasol yn pasio i drydydd parti trwy gaffael comisiynu na allanoli.  Felly, pan fyddwn yn gweithio mewn partneriaeth â chyrff 
sydd ddim yn rhan o'r Ddyletswydd Economaidd-gymdeithasol, nid yw'r ddyletswydd ond yn berthnasol i ni fel y corff cyhoeddus perthnasol.   
 
18. A fydd y polisi neu'r ymarfer hwn yn cael ei gyflawni'n llwyr neu'n rhannol gan gontractwyr neu mewn partneriaeth â 
  sefydliad(au) eraill?  

 
 Bydd                 Na fydd (Cliciwch ddwywaith ar y bocs(ys) perthnasol (x) a dewiswch 'wedi gwirio' fel sy'n briodol)             

Os mai 'Na fydd' yw eich ateb, ewch ymlaen i Gam 4 
 
19. Os ateboch 'Bydd', pa gamau fyddwch chi'n eu gweithredu i gydymffurfio â'r Ddyletswydd Gydraddoldeb Gyffredinol, Hawliau 

Dynol a deddfwriaeth yr iaith Gymraeg a'r Ddyletswydd Economaidd-gymdeithasol o ran caffael a / neu partneriaethau? 
Meddyliwch am: 
 
Caffael 
 
 Gosod disgwyliadau cydraddoldeb clir mewn dogfennau Tendro a 

Manylebau, gan ddangos sut y gellir adeiladu hyrwyddo cydraddoldeb i mewn 
i brosiectau caffael unigol.  

 Ar beth wnaethoch chi seilio eich penderfyniadau yn y broses o osod y contract, 
yn cynnwys ystyried cyflogaeth foesegol a chod ymarfer cadwyn gyflenwi 

 Sicrhau bod cymalau contractau'n cynnwys Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 
2010 (Dyletswyddau Statudol) (Cymru) 2011 a gofynion economaidd-
gymdeithasol yn ogystal â Dyletswyddau'r Iaith Gymraeg (cofiwch fod unrhyw 
ddyletswyddau o Fesur yr Iaith Gymraeg 2011 a Safonau'r Iaith Gymraeg 
hefyd yn berthnasol i wasanaethau a ddarperir ar eich rhan dan gontract gan 
gyrff allanol). Mae mesurau Perfformiad a Monitro wedi'u cynnwys i fonitro 
cydymffurfiaeth, rheoli a gorfodi contractau 

 
 
 
 
 
 

Partneriaethau 
 
Byddwch yn glir ynghylch pwy sy'n gyfrifol am: 
 Fonitro Cydraddoldeb data perthnasol 
 Asesiadau Effaith Cydraddoldeb 
 Cyflawni camau gweithredu'r AEC 
 Sicrhau bod pob partner yn cydymffurfio 

â deddfwriaeth cydraddoldeb, hawliau 
dynol a'r Iaith Gymraeg 

 Dangos fod y Ddyletswydd Cydraddoldeb y 
Sector Cyhoeddus a'r Ddyletswydd 
Economaidd-gymdeithasol wedi derbyn 
ystyriaeth ddyledus 
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Y partneriaid yw comisiynwyr mewn awdurdodau lleol a’r bwrdd iechyd lleol y mae gofyn iddynt gydymffurfio’n llwyr a rheoli 

cydymffurfiaeth â deddfwriaeth ar gydraddoldeb, hawliau dynol a’r iaith Gymraeg a rhoi sylw dyladwy i ddyletswydd Cydraddoldeb y 

Sector Cyhoeddus a’r Ddyletswydd Economaidd-gymdeithasol mewn arferion comisiynu. 

 
 
CAM 4 - Ymdrin ag Effaith Andwyol neu Anghyfreithlon a Chryfhau'r Polisi neu'r Ymarfer 
 
20. Wrth ystyried cymesuredd, a yw'r polisi neu'r ymarfer yn achosi effaith gadarnhaol neu negyddol sylweddol neu'n creu 

canlyniadau anghyfartal yn deillio o anfantais economaidd-gymdeithasol?  (Rhowch y manylion yn fras) 
Effaith gadarnhaol sylweddol Effaith negyddol sylweddol 
Cynhaliwyd ymchwil drwyadl ar gyfer yr AAB a’r ASF a fydd yn 
darparu mewnwelediad i randdeiliaid ar y grwpiau o bobl sy’n fwyaf 
tebygol o wynebu’r risg o anfantais economaidd-gymdeithasol ac ar 
gynllunio i ddarparu cymorth effeithiol i’r unigolion hynny. Dylai hyn 
gael effaith gadarnhaol hirdymor ledled y rhanbarth, gan ddylanwadu 
ar strategaeth, llunio polisi ac ymarfer ar gyfer comisiynwyr 
awdurdodau lleol a’r bwrdd iechyd a darparwyr annibynnol a 
darparwyr y trydydd sector yn y farchnad gofal cymdeithasol.   
 

 
 
 
 

 
21.  Mae’n bwysig eich bod yn cofnodi'r camau lliniaru y byddwch yn eu gweithredu i ddatblygu eich drafft polisi/ymarfer terfynol.  

Yma, cofnodwch pa fesurau neu newidiadau y byddwch yn eu cyflwyno i'r polisi neu'r ymarfer yn y drafft terfynol allai leihau 
neu ddileu unrhyw effaith anghyfreithlon neu negyddol neu anfantais a/neu wella cyfleoedd cyfartal/gyflwyno newid positif; neu 
leihau canlyniadau anghyfartal yn deillio o anfantais economaidd-gymdeithasol?  (Gall hyn hefyd gyfrannu at y Cynllun Gweithredu 
yn C30) 

Effaith Anghyfreithlon neu Negyddol a Nodwyd Camau Lliniaru / Gweithrediadau Cadarnhaol yn y 
Polisi/Ymarfer 

Cwblhawyd   
( ) 

Amherthnasol   
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22.  A fydd y mesurau hyn yn cael gwared ag unrhyw effaith neu anfantais anghyfreithlon? 
 
        Bydd    Na fydd (Cliciwch ddwywaith ar y bocs(ys) perthnasol (x) a dewiswch 'wedi gwirio' fel sy'n briodol)  
 
 
23.  Os 'Na fydd', pa gamau gweithredu allech chi eu defnyddio i gyflawni'r un nod mewn ffordd arall? 

 
          
 
 

24.  Pa fesurau neu newidiadau eraill allech eu cynnwys i gryfhau neu newid y polisi / arfer i ddangos eich bod wedi rhoi sylw 
dyledus i'r Ddyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus (i hyrwyddo cyfle cyfartal; helpu i ddileu gwahaniaethu, aflonyddu 
neu erledigaeth anghyfreithlon a meithrin perthnasau da a chydlyniant cymunedol ehangach; fel yr ymdrinnir â nod wella yn 
Nyletswydd Gyffredinol Deddf Cydraddoldeb 2010) 
b)  lleihau canlyniadau anghyfartal o ganlyniad i anfantais economaidd-gymdeithasol; 
c)  cynyddu cyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg ac i beidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg yn unol â Mesur y 

Gymraeg (Cymru) 2011 a lleihau neu atal unrhyw effeithiau andwyol y gall y polisi/ymarfer ei gael ar yr iaith Gymraeg? 
Amherthnasol 
 
 
 

 
25. A oes gennych chi ddigon o wybodaeth i lunio barn gytbwys?   
       
 Oes   Nac oes      (Cliciwch ddwywaith ar y bocs(ys) perthnasol (x) a dewiswch 'wedi gwirio' fel sy'n briodol)  
 
26. Os ateboch 'Oes', nodwch eich cyfiawnhad dros hyn: 
Amherthnasol 
 

 
 
27. Os ateboch 'Na', pa wybodaeth sydd ei hangen arnoch a beth sydd angen i chi ei wneud i allu penderfynu?   

(Noder: A ddylech gynnwys gasglu data yn y cynllun gweithredu (Cam 6)?)   

Amherthnasol 
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Amherthnasol 
 

 
[Efallai y bydd angen i chi oedi fan hyn nes eich bod wedi cael y wybodaeth ychwanegol]  
 
 
CAM 5 - Penderfynu Mynd Ymlaen 
 
28.  Gan ddefnyddio'r wybodaeth yr ydych wedi'i chasglu yng Nghamau 1-4 uchod, nodwch yn y tabl isod a ydych yn medru mynd 

ymlaen â'r polisi neu'r ymarfer ai peidio, ac os felly, ar ba sail?      
 
(Cliciwch ddwywaith ar y bocs(ys) perthnasol (x) a dewiswch 'wedi’i dicio’ fel sy'n briodol)  

Penderfyniad 

  Ie Parhau â'r polisi neu'r ymarfer yn ei ffurf bresennol 

  Ie  Parhau â'r polisi neu'r ymarfer ond gydag addasiadau i wella neu i gael gwared o'r meysydd o effaith andwyol a nodwyd 
yng Ngham 4. 

   Ie Dal ati gyda'r cynllun am fod modd cyfiawnhau unrhyw effaith niweidiol 

   Na  Peidio â pharhau â'r polisi neu'r ymarfer am nad oes modd ymdrin â'r effaith andwyol.  Ystyried ffyrdd eraill o ymdrin â'r 
materion. 

 
29.  A oes unrhyw argymhellion terfynol o ran canlyniad yr Asesiad Effaith Cydraddoldeb hwn? 
 
 
 

 
CAM 6 - Camau Gweithredu a Threfniadau i Fonitro Canlyniadau ac Adolygu Data 
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Mae'r broses AEC yn un barhaus ac nid yw yn dod i ben pan fo'r polisi/ymarfer a'r AEC wedi'u cytuno a'u gweithredu.  Mae dyletswydd gyfreithiol 
benodol i fonitro effaith y polisïau/ymarferion ar gydraddoldeb ar sail barhaus i adnabod a yw'r canlyniadau wedi newid ers i chi gyflwyno neu 
addasu'r polisi neu ymarfer newydd hwn.  Os nad yw'r data perthnasol gennych chi, dylech fod yn gweithredu i gywiro hyn yn eich cynllun 
gweithredu.  I weld canllawiau EHRC ar gasglu data gallwch adolygu eu Fframwaith Fesur. 
 
30.  Amlinellwch isod unrhyw gamau gweithredu a nodwyd yng Nghamau 1-5 neu unrhyw waith casglu data ychwanegol fydd yn 

eich helpu i fonitro eich polisi/ymarfer pan gaiff ei weithredu:  
Gweithrediad  Dyddiadau  Amserlen Cyfrifoldeb 

Arweiniol 
Ychwanegu i'r Cynllun 
Gwasanaeth () 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
31. Amlinellwch isod pa drefniadau fyddwch chi'n eu gwneud i fonitro ac adolygu effaith barhaus y polisi neu'r ymarfer hwn yn 

cynnwys amserlenni ar gyfer pryd y dylid ei adolygu'n ffurfiol:  
Trefniadau Monitro ac Adolygu  
(yn cynnwys lle fydd y canlyniadau'n cael eu cofnodi)  

Amserlen ac 
Amlder 

Cyfrifoldeb 
Arweiniol 

Ychwanegu i'r Cynllun 
Gwasanaeth () 

    

    

    

 
CAM 7 - Cyhoeddi'r Asesiad Effaith Cydraddoldeb 
Ar ôl ei gwblhau, trefnwch i'r AEC hwn gael ei gymeradwyo gan eich Pennaeth Gwasanaeth/Adran a threfnu iddo gael ei gyfieithu a'i gyhoeddi 
gan anfon copi i'r Swyddog Cydraddoldeb.  
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Adroddiad i’r Pwyllgor Craffu Perfformiad 

Dyddiad y cyfarfod 14 Gorffennaf 2022 

Aelod / Swyddog Arweiniol  Cynghorwyr Elen Heaton a Gill German / Nicola 

Stubbins / Ann Lloyd / Rhiain Morrlle 

Awdur yr adroddiad Ann Lloyd 

Teitl Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr y Gwasanaethau 

Cymdeithasol 2021 - 22  

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

1.1. Rhaid i Gyfarwyddwr Statudol pob Gwasanaeth Cymdeithasol yng Nghymru 

lunio adroddiad blynyddol sy’n crynhoi eu safbwynt ar effeithiolrwydd 

gwasanaethau gofal cymdeithasol yr awdurdod a gwelliannau i’w blaenoriaethu.  

 

1.2. Mae’r adroddiad blynyddol drafft ar gyfer 2021 - 2022 ynghlwm yn Atodiad 1. 

Diben yr adroddiad yw rhoi darlun teg i’r cyhoedd o wasanaethau yn Sir 

Ddinbych ac arddangos dealltwriaeth glir o’r cryfderau a’r heriau a wynebir.  

2. Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 

2.1. I alluogi'r Aelodau i graffu ar yr adroddiadau blynyddol drafft cyn iddynt gael eu 

cyflwyno i Arolygiaeth Gofal Cymru.  

3. Beth yw’r Argymhellion? 

3.1. Bod yr Aelodau yn ystyried a yw'r adroddiadau’n rhoi disgrifiad clir o berfformiad 

yn 2021 - 2022 

3.2. Bod yr Aelodau yn ystyried a yw’r adroddiad yn codi unrhyw faterion/pryderon 

perfformiad sydd angen eu harchwilio ymhellach 
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4. Manylion yr adroddiad 

4.1. Yn gyffredinol mae ein perfformiad yn debyg i’r blynyddoedd blaenorol, gyda 

rhai gwelliannau mewn meysydd fel y nifer o blant sydd wedi dychwelyd o ofal 

i’w cartref a’r nifer o asesiadau ar gyfer plant wedi eu cwblhau o fewn 

amserlenni statudol.   Mae hyn ar adeg pan rydym yn gweld materion recriwtio 

a chadw sylweddol yn dilyn Covid-19 a chymhlethdod o’r angen ar gyfer y sawl 

sy’n ymuno â gwasanaethau statudol yn cynyddu.  

4.2. Drwy gydol eleni, mae’r flaenoriaeth wedi cynnwys cynnal capasiti ac adnoddau 

i gyflawni ein gwasanaethau statudol sydd wedi cyfyngu ein gallu i ddatblygu a 

gwneud cynnydd gymaint ag y dymunwn. Fodd bynnag, rydym wedi datblygu 

ein harfer arloesol a chreadigol a ddatblygwyd yn ystod Covid a’r cyfnod clo.  

4.3. Yn ystod y flwyddyn rydym wedi gwneud cynnydd da i wella a chefnogi 

gwasanaethau ar gyfer gofalwyr ifanc, yn ogystal â datblygu Siarter Gofalwyr ar 

y cyd â’n Grŵp Strategaeth Gofalwyr.   Er bod yna fwy o waith i’w wneud i nodi 

gofalwyr anffurfiol a bydd y gwaith hwn yn cael eu ddatblygu drwy Gynllun 

Gweithredu Cyflwr Gofal Sir Ddinbych. 

4.4. Er bod gwaith cwblhau canolfan Bwthyn y Ddôl wedi’i ohirio, mae’r tîm 

amlddisgyblaethol wedi’i sefydlu ac yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc ar 

ffiniau gofal. 

4.5. Mae gwasanaethau cymdeithasol oedolion a phlant yn datblygu ac yn ehangu 

eu Tîm ar Ffiniau Gofal i ddarparu ymyrraeth gynnar ac ataliad i’r unigolion a’r 

teuluoedd hynny sydd fel arall angen cefnogaeth gan wasanaethau statudol.    

4.6. Wrth symud i 2022 - 2023 byddwn yn:  

 Sefydlu gwaith yr Ymgynghorwyr Byw’n Annibynnol i gefnogi unigolion a 

theuluoedd i dderbyn eu gofal a chefnogaeth drwy daliad uniongyrchol 

fydd yn cynyddu’r dewis a rheoli eu gofal ac anghenion cefnogaeth.  

 Parhau i gefnogi datblygiad microfentrau drwy ein partneriaeth gyda 

Chatalyddion Cymunedol i wella cyfleoedd i fentrau gofal a chefnogaeth 

bach ar draws y sir ond yn arbennig yn yr ardaloedd gwledig.   

 Paratoi ar gyfer gweithredu’r Trefniadau Amddiffyn Rhyddid a fydd yn 

disodli’r Safonau Colli Rhyddid presennol. 
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 Datblygu darpariaeth fydd yn darparu llety gyda chefnogaeth ddwys sy’n 

canolbwyntio ar yr unigolyn yn barhaus ar gyfer Plant sy'n Derbyn Gofal 

gyda’r angen mwyaf cymhleth.  

5. Sut mae’r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau 
Corfforaethol? 

5.1. Mae'r adroddiad yn ymwneud yn benodol â’n cyfraniad at gyflawni’r 

Blaenoriaethau Corfforaethol canlynol: 

 Mae pawb yn cael eu cefnogi i fyw mewn cartrefi sy’n diwallu eu 

hanghenion 

 Mae’r Cyngor yn gweithio gyda phobl a chymunedau i gynyddu 

annibyniaeth a chadernid. 

6. Faint fydd hyn yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar 
wasanaethau eraill? 

6.1. Nid yw cynhyrchu a chyhoeddi'r adroddiadau blynyddol yn costio unrhyw beth 

ac eithrio amser swyddog, ac nid yw'n effeithio ar wasanaethau eraill. Bydd 

cynlluniau a chamau gweithredu’r dyfodol a nodwyd ar gyfer y Gwasanaethau 

Cymorth Cymunedol a'r Gwasanaethau Addysg a Phlant o fewn yr adroddiad 

yn cael eu cyflawni o fewn cyllidebau presennol, neu trwy gyllid partneriaeth, 

megis y Gronfa Integreiddio Rhanbarthol. 

 

7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o’r Effaith ar Les? 

7.1. Nid oes angen Asesiad o’r Effaith ar Les ar gyfer yr adroddiadau blynyddol eu 

hunain gan eu bod yn darparu gwerthusiad ôl-weithredol o berfformiad ac nid 

yw cyhoeddi'r adroddiad yn cael unrhyw effaith bosibl ar genedlaethau'r dyfodol.  

Fodd bynnag, cynhelir Asesiadau o’r Effaith ar Les mewn perthynas ag unrhyw 

gynlluniau’r dyfodol neu ddatblygiad gwasanaethau a soniwyd amdanynt yn yr 

adroddiadau blynyddol hyn, pan fo angen.  
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8. Pa ymgynghoriadau sydd wedi’u cynnal gyda Chraffu ac 
eraill? 

8.1. Mae adborth gan ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr ynglŷn â'n 

gwasanaethau yn ffurfio rhan o'n system sicrwydd ansawdd presennol ac o’r 

herwydd, wedi cyfrannu'n sylweddol at ddatblygiad yr adroddiadau blynyddol.  

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

9.1. Mae'n rhaid i oblygiadau cost unrhyw faterion sy'n dod i'r amlwg yn yr 

adroddiadau blynyddol gael eu hystyried yng nghyd-destun sefyllfa gyllidebol 

ehangach a Chynllun Ariannol Tymor Canolig y Cyngor.  

10. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w 
lleihau? 

10.1. Mae cofrestr risg manwl ar gyfer y Gwasanaeth Cymorth Cymunedol a’r 

Gwasanaethau Addysg a Phlant. Gan fod yr adroddiadau hyn am y 

Gwasanaethau Cymdeithasol yn Sir Ddinbych, mae unrhyw risgiau sy’n 

gysylltiedig â’r materion a gwmpesir gan yr adroddiad hwn (ac unrhyw gamau i 

liniaru a’u rheoli) yn cael eu dal yn y cofrestri risg gwasanaeth. 

11. Pŵer i wneud y penderfyniad 

11.1. Mae Canllawiau Statudol (gan gynnwys y gofyniad i gyhoeddi adroddiad 

blynyddol) yn cael eu cyhoeddi o fewn y Cod Ymarfer ar Rôl y Cyfarwyddwr 

Gwasanaethau Cymdeithasol o dan Rhan 8 o Ddeddf Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. 

 

11.2. Adran 21 Deddf Llywodraeth Leol 2000. 

 

11.3. Mae Adran 7.4.2(b) o Gyfansoddiad y Cyngor yn amlinellu pwerau craffu mewn 

perthynas â monitro perfformiad ac amcanion polisi.  
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1. Introduction 

Denbighshire County Council’s Director of Social Services Annual Report demonstrates 

how we have promoted well-being and accounted for the delivery of well-being standards 

under the requirements of the Social Services and Well-being Act 2014 and Regulation and 

Inspection of Social Care (Wales) Act 2016. 

Since the onset of the Covid-19 pandemic we have seen the demand for social care 

increase, not only in the numbers of citizens requiring support, but also the complexity of 

need has become greater. Many more of our citizens have experienced significant social 

isolation and loneliness during the last 2 years, which has had a detrimental effect on their 

health. This is at a time when the whole social care sector is experiencing unprecedented 

recruitment and retention issues.  

Wherever possible we have continued with our aims and ambitions to innovate, improve, 

transform and modernise our services. However, this has been quite limited as we have 

had to deploy our resources to ensure we deliver our statutory duties and responsibilities in 

both Children’s and Adults’ Social Services.  

This report will provide an evaluation of Denbighshire County Council’s performance in 

delivering social services functions over the last year. We will explain how we have 

achieved the Welsh Government’s 6 quality standards for well-being outcomes: 

1. Working with people to define and co-produce personal well-being outcomes that 

people wish to achieve 

2. Working with people and partners to protect and promote people’s physical and 

mental health, and emotional well-being 

3. Working with and supporting people to achieve greater economic well-being, have a 

social life and live in suitable accommodation that meets their needs 

4. Supporting people to develop safely and to maintain healthy domestic, family and 

personal relationships 

5. Encouraging and supporting people to learn, develop and participate in society 

6. Protecting and safeguarding people from abuse, neglect or harm 
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2. Director’s Summary of Performance  

During the last 12 months we have seen the challenges presented to us with the outbreak 

of the Covid-19 pandemic continue. Our Social Services teams and the wider social care 

workforce across Denbighshire have been stretched to the limit to maintain the delivery of 

our statutory services, as well as building on the innovative ways of working that were 

required to help us meet the needs of our most vulnerable citizens. 

Against the backdrop of the waves of Covid-19 outbreaks, we have also seen very 

challenging recruitment and retention issues within all areas of our social care workforce, 

both internally and across our independent provider network. This has meant that in many 

of our services we have had to redeploy services to meet our statutory obligations and to 

ensure that we have kept both adults and children safe.  

The demand for domiciliary care continues to increase and Denbighshire is experiencing 

the same challenges in being able to meet those demands as most other local authorities 

across Wales. Working with Community Catalysts we are developing micro-enterprises to 

deliver care within the local community. Interest is growing and this is something we will 

continue to support to address the shortage of provision for care and support, particularly 

in the south of Denbighshire.  

We have continued to build on the innovation and best practice implemented during 2020 

– 2021. For example, in Adult Social Care we have rolled out the volunteering activity that 

was key to addressing social isolation and loneliness during the Covid-19 lockdowns, 

making it a key element of support for those citizens on the edge of formal care. 

In our Children’s Services we saw the establishment of the Local Integrated Family Team 

(LIFT), offering targeted early support for families experiencing difficulties with managing 

challenging and unusual behaviour. 

In early 2022 we saw the opening of Awel y Dyffryn, our new Extra Care Housing facility, 

which has been developed in partnership with Grŵp Cynefin, providing 66 units of 

accommodation for older people and 4 independent units for adults with complex 

disabilities, as well as a four-person shared bungalow. 
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In the coming 12 months we will focus on a range of activity to meet the ever increasing 

demand for services and complexity of need amongst our most vulnerable citizens.  

This will include the Corporate approach to addressing our recruitment and retention 

issues, whilst also working collaboratively both regionally with our local authority partners 

and nationally with the Welsh Government. 

We will continue to work with the independent sector to ensure that all social care staff 

are earning at least the Real Living Wage and continue to raise the profile of the social 

care sector. 

Recognising the incredible work unpaid carers do to provide care and support, we will 

continue to develop our provision for carers and reach out to engage with unpaid carers 

across Denbighshire. 

Whilst it was disappointing that we met significant challenges in beginning construction on 

Bwthyn Y Ddol, the Multi-Disciplinary Team are now in place and we will continue to forge 

ahead with the project in partnership with Conwy Borough County Council and BCUHB. 

We will continue to build on our early intervention work across both adult and children 

services to provide information, advice and assistance to prevent, wherever possible, 

individuals and families having to access statutory services. 

As always, whilst this is my Annual Report, I have to acknowledge the hard work, care 

and dedication of all our staff who continue to go above and beyond on a daily basis – I 

am truly honoured to be part of the Denbighshire Social Care Team. 

 

 

Tudalen 359



Director of Social Services Annual Report 2021 - 2022 

 
6 

Nicola Stubbins 

Corporate Director for Communities and Statutory Director for Social Services 
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3. How people help us to shape our services 

As the opportunity to engage with our citizens started to open up during 2021-2022 we still 

had to do this in innovative ways to ensure that, wherever possible, we could involve our 

citizens in shaping and co-producing our services, whilst maintaining safe practice and 

following Covid-19 guidelines.  

Children’s Services 

Mind of my Own app – Children’s Services continue to embed Mind of My Own in order to 

give children and young people an enhanced voice within their care and support plans / 

assessments. The focus for the coming year is for enhanced use of this app for those 

children and young people who are subject to child protection registration, acknowledging 

that the app is more widely used with Children Looked After and within Early Intervention 

services. 

Consultation with Children Looked After – Children’s Services have, in conjunction with 

care experienced children and young people, commenced a review of language used by 

professionals when discussing, verbally or in writing, the lives and circumstances of care 

experienced children and young people. This is in response to requests by Voices from Care, 

Young Commissioners and the Family Justice Young People’s Board who have highlighted 

the language used by professionals and its impact on children and young people. 

Denbighshire are committed to working with our care experienced children and young people 

to alter the language used and to reflect their wishes wherever possible. Some examples 

given are changing ‘contact’ for ‘family time’, ‘placement’ to ‘home’ and LAC (Looked After 

Children) to CLA (Children Looked After).  
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Have your Say Surveys - To gain views of children, young people and parents on the 

impact Education & Children Services has had on their lives and how useful the service 

they’ve received is / has been, a range of Have your Say Feedback surveys have been 

designed. The results assist in improving the service as well as recognising what has worked 

well. Accompanying the surveys is a guidance sheet explaining the method and process of 

each survey and all forms are saved on the child’s file.   

End of Placements - These are completed by social workers, foster carers, parents and 

children / young people at the end of a placement (regardless of the cause of the placement 

coming to an end). These reports provide important information about user and staff 

experiences of the placement and services they’ve received and thus provide an important 

source of information for identifying potential quality improvements. 

Looked After Consultation Documents - In preparation for children and young people’s 

Looked After Care (LAC) Reviews consultation forms have been devised for them to 

complete, as well as parents / carers. They are outcome focussed and tie in with the Social 

Services and Health & Well-being Acts and National Outcomes.   

Young Person’s Child Protection Pre-Conference Form - To capture voices of children 

and young people at Child Protection Conferences, staff are asked to encourage the young 

people they work with to complete the consultation forms in advance, particularly if they do 

not want to attend the conference. The consultation documents are available in both Welsh 

and English.   

Capturing the young people’s views enables conference members to hear things from the 

young person’s perspective. Sometimes when discussing concerns, the voice of the young 

person can be missing. 

Child Protection Conference Feedback Forms - To gain attendees views on the Child 

Protection Conference process professionals, parents / carers and young people are asked 

to complete a feedback form.  Before Covid-19, the forms were made available on the day of 

conferences or accessed via a link to the Children, Young People and Families section of 

Denbighshire County Council website or the Consultation page. However, an e-mail and 

electronic link to the surveys are now sent to professionals and parents.  
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Engaging with children / young people to shape future contracts 

As part of the service specification evaluation process for the following 2 contracts, children 

and young people have been asked for their views: 

 Care Leaver Service (new provider, Barnardo’s) 

 Regional Advocacy Service (current provider TGP – Tros Gynnal Plant)  

Adults at risk 

We ensure that those citizens who are deemed as Adults at Risk of abuse and neglect are at 

the centre of the solution and our approach is person centred. We achieve this by gaining 

their views and the outcomes that matter to them. This is achieved by contacting them 

directly or via their advocate where appropriate. 

Carers 

The views of unpaid carers have been gathered through an Adult Carer Survey via the 

County Conversation Engagement portal. This is used to influence our strategic approach 

and commissioning decisions. When monitoring the effectiveness and quality of our social 

care contracts, we take into account the carer’s perspective and commissioned providers 

carry out their own surveys.  

There is established communication and information sharing between the Denbighshire 

Carer Strategy Group and those member organisations who run their own community groups 

/ fora for families and carers. This includes, The Carers Trust Crossroads Care, Taith Ni, 

NEWCIS, Prestatyn Carer Group and Adferiad (Hafal) family and carer support. Unpaid 

carers are supported to have a voice and influence service developments and improvements 

through the formal communication routes including the local strategy group via North Wales 

Carers Operational Group (NWCOG) and the Regional Partnership Board. 

Working alongside the Engagement Task and Finish Group convened by the Transformation 

team, Grant Thornton designed and delivered a range of engagement activities including a 

session to discuss improved support for unpaid carers. The feedback from local carers was 

used to inform their report. All citizen engagement activities undertaken between June and 

August 2021 was recorded by Grant Thornton as part of their wider Whole System Analysis 

work for Health and Social Care partners in Conwy and Denbighshire.  
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The purpose of the report is to provide a summary of each engagement activity and to draw 

out the key insights and learning points 

Denbighshire County Council is also working with Public Health Wales and NEWCIS to 

improve metrics and data gathering.  

Older people 

Older people and their families / friends have contributed to engagement exercises helping 

us to shape health and social care services, particularly in the Denbigh and Corwen areas. 

As a result of two engagement exercises in the Corwen area, we have developed our plans 

for older people’s housing provision to include access to outdoor space and convenient 

access / parking for mobility scooters. We are also working with Betsi Cadwaladr University 

Health Board (BCUHB) to ensure that access to health care will be made easier for citizens 

in the future.  

The Aging Well group in Denbighshire meets regularly and updates an action plan helping to 

create an Age friendly Denbighshire and to meet the aims specified by the Older Person’s 

Commissioner. 

People living with dementia have helped us with the development of plans, evaluation of 

tenders and the recruitment of staff to help to support other people living with dementia. 

Advocates have been able to give citizens a voice where needed and advocacy services are 

being further developed in response to feedback. 

People living with 

sensory loss have helped 

us to design a 

collaborative service 

which meets the needs of 

people with different 

forms of sensory loss. 

This service started in 

October 2021 and has 

already helped to reach 

large numbers of citizens. 
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People with learning disabilities 

The team applied for an Integrated Care Fund third sector grant alongside Outside Lives and 

Flintshire Do-It. The purpose was to co-produce groups with citizens. The project has led to 

activities such as wellness walks being developed. The Denbighshire Self-Advocacy group 

will also be co-producing a conference with the assistance of Outside Lives and Do- It.  

The Denbighshire Self-Advocacy group have had a number of sessions discussing how we 

can work better together to meet the outcomes and areas of interest of people with learning 

disabilities in Denbighshire. One meeting discussed transport and the Self-Advocacy group 

met with service representatives and local authority staff from the transport department to 

discuss ways of making transport more accessible for people with learning disabilities.  

Ffrindiau Meifod is a group of family members who are actively involved in the steering group 

for the relaunch of Meifod and redesign of services. Meifod Wood Products is a Denbighshire 

County Council business that provides a real life working environment for the personal and 

social development of people supported by the Learning Disability Service. 

 

Care providers 

We have worked with care providers to develop and improve services throughout the year.  

We used many channels, such as regular virtual provider meetings and weekly telephone 

welfare calls from the contracts and commissioning team, alongside more formal contract 

monitoring and reviewing. We have also worked with providers to develop a number of 

recruitment to care pilot schemes using the Welsh Government Social Care Recovery Fund.  
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Initiatives included:  

 Financial support towards driving lessons for new applicants 

 Funding to purchase bikes for non-driving applicants 

 A variety of different ‘golden hello’ and employee referral schemes 

 Boosted advertising on social media 

 Online application platform 

We continue to work with local providers to develop more innovative and creative respite 

opportunities to meet needs. 

Complaints and Compliments 

Our Customer Connections Team manage and monitor compliments and complaints that are 

received for both Adult Social Services and Children’s Services. During 2021 - 22 about a third 

more complaints were received compared to the previous year. Several complaints were 

received around Christmas relating to services for children with complex disabilities. Although 

most of these were not upheld, our learning from this included improving communication across 

services and with families. 

There were no interventions from the Public Services Ombudsman for Wales in 2021 – 22. 

A total of 136 compliments were received across Adult’s and Children’s Social Services during 

2021 – 22. This is a significant drop from the previous 2 years.  

Examples include: 

 “The whole team at Denbighshire Telecare are invaluable, my neighbour has fallen 

many times and the system is great, the Monitoring Centre has helped her many times 

so thank you to all....” 

 “My wife has mobility issues so we sought help from Denbighshire SPOA, and H was 

the lady assigned to us. It was such a pleasure dealing with H, a genuine lovely person. 

She had a way of making my wife (feel) at ease. We really can’t thank her enough. She 

really is a ray of sunshine in a dark world. Please pass on our thanks and gratitude and 

tell her she is welcome round for a cup of tea anytime. Difficult times are made so much 

easier with people like H.” 
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 “I want to say a big thank you for going above and beyond for this young person and her 

son. You have ensured that agencies have worked collaboratively to ensure the little 

boy (and mum) have been safeguarded as much as possible and enabled everyone to 

keep up with good communication. You have been honest with mum and because of 

this she has built a positive, trusting relationship with yourself (in such a short space of 

time) and this is because of your approach. In turn, she has been open and honest and 

wants to engage in all support you have offered, which again is credit to you and your 

approach. You have contacted me during the evenings at times to ensure you have all 

information prior to your visits. You have been brilliant to work in partnership with.” 

 “No one in this world who has ever met you could ever forget you, you’re a Star who 

leaves a life long impression on everyone you meet. Thank you for believing in me and 

pushing me.” 

 

Complaints 

received in 2021-

2022 

 

Education and 

Children’s 

Services 

 

Community 

Support 

Services 

 

Total complaints in 

category 

Stage 1 complaints 19 7 26 

- outcome ‘upheld’ 2 2 4 

- outcome 
‘partially upheld’ 

6 1 7 

- outcome ‘not 
upheld’ 

11 4 15 

Stage 2 complaints 4 4 8 

- outcome ‘upheld’ 1 0 1 

- outcome 
‘partially upheld’ 

1 0 1 

- outcome ‘not 
upheld’ 

2 4 6 

34 total complaints were broken down into 4 areas 

- Service Issues  19 

- Communication issues 12 

- Staff Complaint   1 

- Courtesy and Respect  2 
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There were 4 complaints made verbally to Community Support Services and 6 to Children’s 

Services; as they were dealt with in less than 24 hours they are recorded as ‘concerns’, not 

complaints, under the statutory guidance.  

Learning from complaints 

A complaint against Community Support Services was partly upheld and improvements were 

implemented to Red Flag procedures relating to falls, with procedures reiterated to staff 

within our Extra Care Housing facilities. 

Additional Check calls to be made following anyone having a fall. Head injuries will have 

no longer than half an hour between these calls, or the staff member is to stay with the 

tenant until emergency services attend.  

A partly upheld complaint against Children’s Services Highlighted that the service did not 

always have the correct details for parents on file. 

A directive went out to staff to ensure that recording is accurate and able to fully reflect all 

conversations and to offer a range of appropriate services such as Pause and Reflect to 

‘out of area’ or ‘out of reach’ parents particularly. 
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4. Promoting and improving the well-being of those we help 

a) Working with people to define and co-produce personal well-being 

outcomes that people wish to achieve 

This is what we said we would do 

 Further develop care and support to allow people to remain in their own homes 

 Promote use of direct payments and support budgets to improve adults and children’s 

choice and control over planning and delivery of their care and support 

 Embed use of pre-paid cards to increase efficiency 

This is what we have done and achieved 

2060 adults had a care and support plan in place during this year. This is a very small 

increase from 2020-21. 

76.6% of assessments for children were completed within statutory timescales. This is an 

5% improvement from 2020-21.  

Young carers - Denbighshire’s Young Carers Service is jointly funded through Children’s 

Services and the Welsh Government Families First Programme. The Contract was 

commissioned via a sub-regional commissioning process with Wrexham and Conwy 

Borough Councils - the service, WCD Young Carers is provided through Credu Cymru.  

WCD Young Carers support young carers to achieve their best outcomes through: 

 One to one support,  

 Young carers assessment of need,  

 associated plans and reviews,  

 groups and activities,  

 respite, 

 information advice and assistance,  

 support to access grants,  

 school drop-in service,  

 supporting participation of young carers in developing the service and having their 

voices heard,  

 the identification of hidden young carers, and  

 working in a positive partnership with Denbighshire County Council. 
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The Welsh Government funded Young Carers Identification (YC ID) Card was launched in 

March 2021 across North Wales, after a year spent bringing this piece of work together 

regionally. The launch was via video link due to Covid-19. Denbighshire, other local authority 

colleagues and partners worked with Wrexham Football Club for the launch. This was an 

evening event showcasing young carers and their stories, with commissioners, council 

representatives and elected members, further enhanced by celebrity soundbites. It was an 

excellent introduction to highlight the launch of the YC ID Card, with which young carers can 

be identified within schools, pharmacies, and local shops - access to supermarkets for young 

people proved problematic during the early stages of the pandemic. Young Carer Friendly 

and Young Carer ID awareness sessions have been taking place with schools, internal 

Denbighshire departments, partners and wider organisations. Denbighshire also continues to 

contribute to a full regional partnership to improve the YC ID Card offer for all young carers in 

North Wales. This has commenced with the offer of free swimming lessons, which is now 

being finalised to ensure an equitable offer across the region.  

Ynys Mon and Gwynedd have already developed a Young Carers App which is being trialled. 

During the year Denbighshire has been working with local authority and Health colleagues 

across Wrexham, Conwy and Flintshire, together with our commissioned services, to develop 

a Young Carers App too. It will complement the already established YC ID Card and 

wristband which will provide choice for our young carers.  

In addition to the YC ID Card, Children’s Services, Education, Community Support, 

Communities and Customer Services, Working Denbighshire and Health, together with our 

commissioned services and partners, link up internally, locally and regionally to support the 

best outcomes for young carers and their families.   

Examples of these include: 

 Accessing grants such as Hardship Fund, Carers Respite Grant, Winter of Well-being, 

for additional delivery directly to young carers and their families, and to provide 

additional funding to widen the offer through WCD Young Carers 

 Identifying and supplying IT equipment for home use during the pandemic 

 Support for unpaid carers through respite and short breaks – Denbighshire has two 

properties which are available to young carers and their families. 
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 Ongoing meetings between Denbighshire as joint commissioners, and the provider to 

ensure needs led support to young carers during the pandemic. 

 Membership of WCD on internal groups e.g. Denbighshire Carers Strategy Group, and 

the Education and Well-being Group where WCD work as part of this group to aid 

wider awareness across all schools, Young carers in secondary school are supported 

to apply for part time jobs alongside their education, highlighting links to Bangor 

University Widening Access Department which promotes the support available to 

young carers and young adult carers from the University. 

 Denbighshire is a member of the North Wales Young Carers Operational Group 

(NWYCOG) which meets quarterly to work in collaboration to deliver services for 

carers of all ages which meet the offer for carers, and identify opportunities to work 

better together. 

Denbighshire has developed a Carer’s Charter, co-produced with the Carer’s Strategy group 

and local carers including young carers. The focus is on identifying carers at a much earlier 

point so we can avoid crisis intervention wherever possible.  

The Single Point of Access (SPoA) for adults and the Children’s Gateway play a key role in 

identifying carers and initiating the ‘what matters conversation’, then making a referral to 

NEWCIS, who are commissioned to provide the carer assessment service. Within adult 

services there is a Carer Assessor established within each of the four Community Resource 

Teams (CRTs) across Denbighshire.  

The Healthy Carers worker is employed as a health practitioner for unpaid carers. The aim is 

to empower citizens to improve and / or maintain their health and well-being, including social 

inclusion. Advice and guidance is provided on issues such as manual handling, back care 

and accessing other professionals. Increasingly the worker is dealing with crisis referrals, 

where packages of care fail, are unavailable or much needed support is resisted, because of 

fear, negative and intrusive thought patterns and the wider impact of constant stress. 

Before the pandemic, carers were stretched to the limit, often on call 24/7 and with minimal 

respite. During and post-lockdown, face to face contact with family and the wider world was 

significantly reduced. This led to a sense of being trapped, abandoned or under siege for 

many carers and their resilience was at an all-time low. 
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Many of the carers now referred require immediate support with their mental health, either 

because of sheer fatigue, trauma or grief (either loss of a loved one or disappointment and 

dashed life expectations). Until these deeper issues have been addressed, we have seen 

that carers can be limit their engagement to a range of support offered, make healthy life 

choices or expose themselves to anything outside of their comfort zone. 

Through trust building, reducing challenges down to small, manageable tasks and often a fair 

bit of mediation between the carer and others from their resource wheel, work is undertaken 

to enable them to gain resilience and control over the factors influencing their daily lives.  

Then, signposting begins and the support network can widen. 

A range of front line staff including Community Navigators, Talking Points and other staff / 

volunteers who act as a point of contact, proactively help to identify both carers new to a 

caring role and those who have been caring for longer but are unknown to statutory services 

and will signpost to community based support.   

The operational teams are also working with carers and supporting them in different ways to 

express their views and preferences, for example; using photographs to encourage 

conversations about respite opportunities and how they would like to be supported, this was 

introduced following workshops delivered by Bangor / Swansea Universities. 

Working with Denbighshire Voluntary Services Council to distribute the Welsh Government 

Respite Grant has worked extremely well. A grant panel has been established and awards 

made to a wide range of organisations supporting carers of all ages including: 

 Outside Lives Ltd, 

 Prestatyn and Meliden Community Action Group,  

 Adferiad,  

 Universal Foundation CIC,  

 The Denbigh Workshop  

 Campfire Cymru,  

 Gorfal Dydd Y Waen,  

 Neurotherapy Centre  

 Voel Coaches 
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We have employed 2 Independent Living Advisers (ILA) to support citizens to make fuller use 

of direct payments. A direct payment gives the individual and their families greater choice 

and control over how their care and support needs are met. ILAs are working with Insurance 

Companies, Payroll providers and DBS check providers to support new direct payment 

recipients with recruitment and employment of Personal Assistants.  

Work is ongoing to promote the uptake of direct payments and of pre-paid cards that unpaid 

carers can use for short-breaks or respite. In addition, we are supporting local providers to 

develop more innovative and creative respite opportunities to meet needs. The ILAs attend 

peer forums in North locality to promote and support the use of direct payments in meeting 

citizen’s outcomes. 

We are working with Community Catalysts to ensure that people are able to access the kind 

of care and support that suits them best and allows citizens to provide care and support in a 

way that fits with their lifestyle.  

In managing safeguarding risks relating to abuse and neglect, we work with the citizen or 

their advocate to developing strategies to achieve their personal outcomes, either during the 

enquiry stage or via a strategy meeting. These are stages within the Wales Safeguarding 

Procedures which we monitor through our quarterly quality audits process.  

Work is ongoing to finalise nineteen supported living placements for people with learning 

disabilities with various levels of need.   

For example: 

 Twin brothers were supported to move to a flat in Prestatyn. They were given a direct 

payment and chose their own provider.  

 A four-person bungalow was developed as part of the Awel Y Dyffryn, Extra Care 

facility that recently opened in Denbigh for 24hr supported living using a traditional 

supported living model. Upstairs from that project are 4 semi-independent flats for 

those that need less than 24 hr supported living but require on-site support.  

 Two individuals were supported to set up a home in Llangollen.  

 Four independent flats are being developed in Meliden and the individuals nominated 

are co-producing their own support.  
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 We are in the process of developing a jointly commissioned project for people with 

complex challenging behaviour. This accommodation will prevent up to four young 

people from having to go out of area to live and will be a locally delivered supported 

living model rather than residential care. 

A co-production toolkit with three stages has been developed. Initially, the individual develops 

a person centred profile. Once profiles are completed for all participants they are gathered 

and the required number of support hours will be identified. The individuals will then be 

brought together in a group to discuss the common elements of that support and they will be 

taken through the procurement options and support models that could be potentially used. 

They will then be supported to commission that support themselves, using their chosen 

model and methods.   

The integrated care and support plan has been adjusted to ensure that all citizens are offered 

a copy of their care and support plan. All requests for formal care and support are subject to 

peer forum discussions to support improving quality learning and to promote outcome 

focussed care and support planning.  

The Global Resettlement Team supported “Book of You” sessions in partnership with the 

Community Cohesion Team. Individuals were able to share their culture and heritage, and 

hopes and aspirations for the future.  

Whilst reviewing the support delivered to refugees, refugee representatives were consulted 

and their views incorporated into the final review. A video was created in partnership with 

Community Cohesion, this captured the views of the resettled families and has been 

presented to Denbighshire’s Corporate Executive Team and Cabinet members.   

This is what we still have to do 

To embed the work of the Independent Living Advisers across both adults and children’s 

services to support individuals and their families to have their care and support delivered 

through a direct payment and further develop use of Pre-paid Cards to increase efficiency 

To continue to develop our provision for carers and reach out to engage with unpaid 

carers across Denbighshire 
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b) Working with people and partners to protect people’s physical and 

mental health and emotional well-being. 

This is what we said we would do 

 Review opportunities for alternative services, share information from Micro-Enterprises 

and Community Catalyst Project with carers and carers organisations 

 To review our information, advice and assistance offer in aiming to increase 

independence and resilience in hard to reach groups 

This is what we have done and achieved 

The rate of delayed transfers of care for social care reasons was 3.02 per 1,000 of the 

population aged 75 or over. This is a significant increase from 0.86 in 2020 - 21. 

The average age of adults entering residential care homes in 2021 - 22 was 84. This is 

comparable to last year. 

Local Integrated Family Team (LIFT)  

2021 saw the establishment, via Children and Young People’s Transformation Programme 

funding of LIFT, which offers targeted early support for families experiencing difficulties with 

managing challenging and unusual behaviour. 

The team, which includes Well-being Navigators, Occupational Therapists, Behavioural 

Support Specialists and a Psychologist, works with families to understand the challenging 

behaviour and act as a source of information and support to help develop and implement 

positive behavioural plans and to provide specialist consultation when required. 

The multi-agency team consisting of multi-disciplinary professionals have developed a 

specific model of care and a partnership approach to support families in Denbighshire and 

Conwy. They are now operational and working directly with children and young people and 

their families. 

The programme has also up skilled 78 Local Authority and health staff in therapies that the 

team will be using, this has encouraged a common approach and shared language, providing 

consistency across partner agencies and teams. 
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Feedback from external evaluator regarding LIFT: 

“Strong partnership approach at senior level was a key driver in getting the new services 

up and running”.  

“partner agency staff were impressed at how quickly the LIFT team came back to them in 

response to referrals and requests for advice and guidance…. opportunities for 

consultations and joint working which they felt was contributing to learning and 

development for the children’s workforce”  

“Families have engaged well”  

Feedback from parents: 

“Life is so much better at home now since [staff members] made that video for us” 

“M is so much more in touch with his feelings as I am since LIFT has been helping us, his 

behaviour has also improved” 

“It has been lovely to have been listened to and not judged” 

Bwthyn Y Ddol 

The Bwthyn Y Ddol multi-disciplinary team continues to work with children and young people 

who are at the edge of care and are at risk of becoming looked after as their parent or carer, 

for a variety of reasons, is unable to manage a healthy family dynamic. 

The team will initially focus on completing a holistic formulation of strengths and difficulties, 

risks and needs through a consultation process, in order to recommend a program of 

interventions. 

The model of care has been developed through a multi-agency team with a focus on what the 

requirement and specific needs of the children and young people within Denbighshire and 

Conwy. This innovative approach to an evidence based model of care, along with the 

reflective practice adopted by the team, has already seen very positive results with children/ 

young people successfully completing the intervention and safely remaining at home with 

family. 
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Putting the child or young person at the centre of the clinical formulation and taking a whole 

family approach has seen multi-agency collaborative discussions routinely taking place which 

has promoted partnership work across all agencies. 

Funding has been secured for a regional assessment centre to support the work of the 

Bwthyn Y Ddol multi-disciplinary team. This state of the art centre will contain three separate 

buildings which will comprise of the pre-planned assessment accommodation for four 

children or young people, short term, unplanned, accommodation for two children or young 

people and an assessment and intervention centre. The completion of the centre has been 

delayed however funding remains in place and it is envisaged that the development will be 

completed in early 2023.   

 

The Single Point of Access (SPOA) team have forged closer links with the Homelessness 

Prevention Team (HPT) by co-locating the HPT Triage Officers in SPoA. This has improved 

the access to preventative options, information advice and assistance to those at risk of 

losing their tenancy or becoming homeless. For example: -  

A referral was received from a community navigator for an elderly lady at risk of losing her 

property. The situation was very complicated and it was necessary to involve Shelter Cymru. 

The lady is now working with a housing support worker and has re-applied for the housing 

register, and will hopefully either be able to remain in her property, or find alternative suitable 

accommodation before emergency accommodation needs to be considered.  
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SPOA received a referral for a gentleman who is currently staying on a friend’s sofa in Rhyl. 

Working alongside the Sensory Support Team we made contact with the citizen, who lives 

with autism and is hypersensitive to audio, so has difficulty with receiving phone calls. We 

were able to provide the relevant advice over email. This included access to housing advice 

and support from the National Autistic Society in Wales.  

Denbighshire has taken up places in an 8 - week mindfulness based stress reduction course 

being run by Bangor University and funded by the Regional Learning Disability 

Transformation team. The programme aims to deliver mindfulness approaches specifically to 

people with learning disabilities, their carers and family members.  

A number of Denbighshire citizens are involved with a regional peer health check project 

being delivered through Conwy Connect. The project aims to increase awareness and the 

take up of health checks and screening for people with learning disabilities across the region. 

The sessions are designed and delivered by people with learning disabilities, known as 

Health Check Champions, with peer trainers being employed to deliver training. 

More people have taken on a caring role during the pandemic. Our Keeping in Touch calls 

identified hidden carers who were not receiving support from any services and were at high 

risk of isolation and / or carer breakdown. Our Healthy Carers Worker is continuing to 

improve or maintain carer health and well-being. She is able to advise and guide on issues 

such as manual handling, back care and accessing professional support to address other 

health issues. As well as dealing with crisis referrals where packages of care fail, are 

unavailable or where support is resisted.  

Unpaid carers are identified within the Integrated care and support plan and the care plan for 

a citizen will now reflect details of the care and support provided by carers to meet the 

agreed outcomes for the citizen. 

Carer assessments have continued throughout the pandemic, including ‘What Matters’ 

conversations with carers, to discuss a range of options to boost their resilience and that of 

those around them. Trained carer assessors are available to support carers to achieve the 

outcomes that they have identified themselves, in line with the authority’s asset-based 

approach - this encourages the use of family and community wherever possible. 
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All carers across Denbighshire have access to the information, advice and well-being service 

provided by NEWCIS, including the offer of a carer’s emergency card. Carers are 

encouraged to develop contingency plans for when they can no longer cope, or when the 

health of the person they are caring for deteriorates. 

Learning from Covid-19, some carers have benefitted significantly from accessing online 

support services, but we also need to be mindful of and address people experiencing digital 

exclusion. Face to face support is slowly resuming but providers remain cautious and are 

offering a blended approach. Carer assessments continue in the main to be undertaken 

remotely, however garden visits and outdoor events were conducted where possible last 

summer, when the weather permitted.   

Commissioners work closely with Third Sector partners to reach hidden carers and to ensure 

support is in place, in particular to identify carers from seldom heard groups and to develop 

services to respond to specific needs.  

Denbighshire County Council has a joint contract with Conwy for independent professional 

advocacy for adult carers, which is being reviewed during the next 12 months. North Wales 

Advice and Advocacy Association (NWAAA) is commissioned to provide support for families 

caring for people with a learning disability Other commissioned services provide low level 

advocacy. 

Weekly complex case meetings are held across our Community Resource Teams, which 

provide a Multi-Disciplinary Team approach to meetings citizen’s outcomes. Representatives 

from district nursing, pharmacy mental health, social care therapies and Reablement, take 

part in the weekly meetings and ensure that there is a timely, seamless and coordinated 

response to citizens with complex support needs.  

We continue to support the development of Community Catalyst / Micro - Employers in 

Denbighshire to benefit unpaid carers and also to provide information to unpaid carers who 

may be interested in starting a micro enterprise. 

Denbighshire County Council’s Global Resettlement Team commission a refugee support 

and resettlement service with the British Red Cross. To date 25 families comprising of 107 

individuals have been supported to resettle in Denbighshire. 
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This is what we still have to do 

To develop further care and support capacity across Denbighshire by continuing to 

support the Community Catalyst project to develop micro-enterprises. 

To continue to work in partnership with Betsi Cadwaladr University Health Board and 

Conwy County Borough Council to develop and implement Bwthyn y Ddol  

c) Protecting and safeguarding people from abuse, neglect or harm 

This is what we said we would do 

 Continue to embed the revised All Wales Safeguarding Procedures into all aspects of 

Children’s Services 

 Ensure effective implementation of the Liberty Protection Safeguards 

This is what we have done and achieved 

100% of all adult protection enquiries were completed within statutory timescales. This is 

comparable with last year. 

Of those children who were placed on the child protection register during the collection year, 

the number that has been previously registered under any category, at any time during the 

previous twelve months was 3, and they were from one family group. 

The total number of days on the child protection register for children who were removed from 

the register during the year = 28,281. The total number of children removed (de-registered) 

from the child protection register during the year = 82. This gives us an average of 345 days. 

This is a decrease of 100 days from the previous year. 

Liberty Protection Safeguards 

The introduction of the Liberty Protection Safeguards to replace the existing Deprivation of 

Liberty Safeguards has been delayed. A consultation has just started and the outcome of this 

consultation is not expected until late 2022. We therefore expect to start preparing for the 

introduction of Liberty Protection Safeguards during the Winter of 2022 with implementation 

happening in the Spring 2023.  

Tudalen 380



Director of Social Services Annual Report 2021 - 2022 

 
27 

Integrated Families First / Flying Start programme (IFFFS)  

The Integrated Families First / Flying Start (IFFS) programme provides a range of Family and 

Parenting Support in Denbighshire. We aim to provide early intervention and prevention 

services for vulnerable families, to avoid escalation and ensure children in our most deprived 

areas receive extra help. 

In 2021-22, our Families First services received 302 referrals. We had an average monthly 

waiting list of 18 and an average waiting time of 26 days from receipt of referral to allocation 

of a worker. We supported 369 families and newly assessed 114 families’ needs. 

The Team Around the Family (TAF) coordinates multiple services and interventions around 

individual families, securing engagement, assessing need and planning support. Amidst 

ongoing issues and fluctuating needs around Covid-19, the TAF team have successfully 

concluded 29 action plans with families. Using a Welsh Government piloted methodology, we 

estimated the potential cost savings achieved by TAF for other services. The most recent 

available figures for January to December 2021 show savings of £122,823: 

Sector Saving Area of action 

Crime  £52,272  Antisocial behaviour, domestic abuse & criminal behaviour 

Education  £22,264  Absence, exclusion & school readiness 

Health  £6,187  Drug misuse 

Mental Health  £18,052  Mental health issues in children, young people & adults 

Employment  £24,048  Support to gain employment 

In 2021 our Flying Start Health Visitors supported 1,182 children under the age of 4 in the 

most multi-deprived parts of Prestatyn, Rhyl and Denbigh. We supported a further 52 families 

across the county through outreach. Our speech and language therapists helped 102 

children alongside our Early Language Development team, who delivered Portage and Laugh 

& Learn interventions to 36 children. From January to December 2021 we provided 31,998 

free childcare sessions to 366 children, and provided 1,348 additional sessions. 

Our Health Visitors contribute significantly to safeguarding children in Denbighshire. From 

January to December 2021, the team made 218 contacts with children in Child Protection 

measures, 135 contacts with children with a Care & Support Plan and 115 with Looked After 

Children. They made 639 contacts with children needing a Tier 3 Intensive service. 
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Health Visitors 2021 

 Child Protection Referrals - 102 

 Court Reports / Police Statements - 12 

 Case Conference reports/attended - 77 

 MARAC Reports - 26 

 Looked After Children Reviews attended - 29 

 Safeguarding Pre-Birth Assessments - 97 

 Safeguarding related meetings attended - 337 

In January we appointed a new Safeguarding Nurse who attended 4 Case Conferences and 

6 Professionals meetings (Core Groups / Care & Support Plans / Looked After Children). 
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Case Study - Team Around the Family (TAF) 

The family was referred to TAF following a part 2 assessment, requesting continued 

coordination of services (Hafod, Education and Health) and parenting support, as well as 

emotional support for the child. The parents wanted support with managing their child’s 

challenging behaviour. One parent wanted support with accessing mental health services. 

What we did: 

 Accessed support from the Disability Well-being Navigator and the LIFT project. 

 Referred to the Neuro development service 

 Improved communication with education. 

 Rebuilt a relationship with Hafod.  

 Advocated with the GP 

 Accessed advocacy 

Both parents have a good relationship with education and received a positive update. The 

child is doing very well academically and is receiving one to one nurture sessions. Parent A is 

now accessing fortnightly appointments at Hafod and is also accessing groups at the 

women’s centre as well as counselling support. Both parents thanked TAF for the input and 

support. They felt that all the help they wanted was now in place. 
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Clwyd Alyn Housing Association (CAHA) work with single homeless people with high support 

needs.  With their values of Trust, Hope and Kindness they support their citizens to give them 

opportunities and choices of what is important to them. 

For example: One of our citizens who has tailored support from CAHA, encouraged through 

conversations with staff was able to make their own choices/opinions about things they can 

do that matters to them. The citizen is listened to and trusted to make their own decisions 

without judgement and this has built their confidence which has resulted in volunteering 

opportunities within CAHA. 

16 and17 year olds placed in Ty Pride LGBTQ+ supported accommodation, state that they 

feel safe. 68% of this community are rejected by their parents and Ty Pride is a safe place 

where they can be themselves in a nurturing and trusted place that they can call home 

We continue to embed the All Wales Safeguarding Procedures via a range of training 

opportunities for all local authority staff as well as independent and third sector providers. 

The All Wales Basic Safeguarding for Children and Adults courses are held on a regular 

basis throughout the year with around 3 or 4 being delivered each quarter. There has also 

been more specific / specialised training available e.g.; 

 Domestic Violence,  

 Safeguarding Adults for Managers of provider services,  

 Understanding hoarding behaviour,  

 Contextual Safeguarding,  

 Professional boundaries,  

 Safeguarding Adults Enquiries and Investigations. 

The Adult Safeguarding Team have been working closely with partner agencies in all aspects 

of safeguarding people from abuse and neglect, with further emphasis on embedding Section 

5 process – ‘Safeguarding Allegations / Concerns about practitioners and those in position of 

trust’. We have developed a quality audit tool to monitor and review this process. 

The virtual platforms, such as Microsoft Teams, continue to be very successful for the 

convening of safeguarding meetings, allowing increased attendance and the ability to 

arrange them in a timely manner. It will be important to monitor this process, to ensure that it 

continues to be fit for purpose, as partner agencies and providers look at their own new ways 

of working moving forward. 
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Members of the Adult Safeguarding team periodically attend team meetings to raise 

awareness of safeguarding developments and provide advice and clarification to team 

members in Operational Teams. 

Case Study – Domestic Abuse Support Unit (DASU) 

Mrs A was referred for Floating Support from the Crisis team. She has several children from 

pre-school age to late teenage years. Mrs A had presented at the Homelessness Prevention 

Team after fleeing domestic abuse in England. She and the children had been staying at a 

holiday let in North Wales until the landlord wanted the property back. The LA placed Mrs A 

in emergency accommodation with her children, where the family were sharing a single room 

with two double beds. Mrs A had moved between 12 refuges previously as her husband 

located her each time. They could no longer access a communal refuge as her child was 17. 

Mrs A was fearful as the abuse was of severe sexual, physical and coercive nature and had 

been perpetrated towards Mrs A and her children. Mrs A’s children were on the Children in 

Need register in England, but the social worker did not know of their whereabouts. Mrs A was 

also struggling to afford food and clothing for the children, did not know how to apply for 

schools and needed to register with a GP for their health needs. 

Due to the high level of risk involved with Mrs A’s case, given the information she provided 

verbally and through legal documents the family were referred to a multi-agency risk 

assessment conference (MARAC), an independent domestic violence adviser (IDVA) and our 

Children and Young People worker. We liaised with their social worker in England, submitted 

a safeguarding referral to our social services and contacted a local family law solicitor. 

The emergency accommodation was not suitable for the family so they were assessed for 

one of DASU’s dispersed units; a refuge space for one family and with no age restrictions. 

The was positive and the family were supported to move in the following day, which 

happened to be the youngest child’s birthday. 

The local Food Bank and agreed to provide a large food parcel with some birthday cake and 

treats and donated clothing was sourced. Mrs A was supported to register for schools and a 

local GP. 

Mrs A stated that she was so grateful and had never been supported as well as she had by 

DASU and that the staff were ‘kind and had empathy’. 
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This is what we still have to do 

To continue to embed the All Wales Safeguarding Procedures into all aspects of 

Children’s Services. 

Ensure effective preparation of all staff across Adults and Children’s Services for the 

implementation of the Liberty Protection Safeguards 

d) Encouraging and supporting people to learn, develop and participate 

in society 

This is what we said we would do 

 Sustain and expand the volunteers project set up in response to the Covid-19 pandemic 

 Embed the ethos of Moving with Dignity into all the services provided and commissioned 

by CSS and also to ensure that all relevant staff are suitably skilled to be able to assess 

for or provide right-sized care. 

 Build upon work done so far and further develop assistive technologies to increase 

access and knowledge within CSS and the community 

This is what we have done and achieved 

During the year to 31 March, 9 looked after children have experienced one or more 

changes in school that were not due to transitional arrangements. This is an increase from 

a figure of 6 in the previous year. 

Percentage of children achieving the core subject indicator at key stages 2 and 4 – this 

data was not available for the 19-20 school year due to the Covid-19 lockdown and the 

20-21 data will not be released until August 2022. 

Closed Facebook group for foster carers  

Foster carers were asked for their views about what information should be in a closed 

Facebook group - e.g. training schedules, templates of standard forms and notification of 

upcoming events. A dedicated group has been created and is regularly being updated with 

information.   Creating the group has provided another avenue to obtain feedback. 

Information is circulated to a larger geographical area and accessibility has been improved. 
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The Fostering team arranged for each foster carer to be invited to a virtual coffee morning. 

Along with the invite was a package that contained a tea bag and some biscuits. So as not to 

overwhelm the foster carers and to allow for better conversations, the foster carers were split 

into groups based on their supervising social worker. The virtual coffee mornings were 

facilitated by the supervising social worker, with drop-in appearances from the Head of 

Service, Service Manager, Fostering Team Manager and the Placement Commissioning 

Officer / Recruitment Officer. 

The aim of the virtual coffee mornings was to have a relaxed hour-long catch up with carers. 

From the Fostering Teams perspective, it was a real success with a good attendance and 

lots of laughter and discussion. Feedback gained from the foster carers who attended was 

very positive.  

The Fostering Service has increased the level of communication with foster carers, with a 

regular newsletter and the increasingly infamous Denbighshire Fostering Service Competition, 

whereby children have been asked to design Christmas cards, paint pebbles and grow 

sunflowers.    

Foster Wales Denbighshire website  

All 22 local authorities across Wales have come together to form a national network of local 

fostering expertise known as Maethu Cymru / Foster Wales. It has a clear focus to make a 

bigger impact on a national level, to work together with each other and with foster carers, and 

to build better futures for local children. We are sharing one brand and speaking with one 

voice to make us stronger in recruiting and supporting foster carers.  

The Service currently has 2 Children / Young People’s forums that meet on a regular basis 

and although they have not been able to meet over the last year, staff involved in running the 

forums have been in regular touch with them. 

KIC Club (Kids in Care) Young People’s Forum  

The KIC Club (Kids in Care) is a forum set up in 2014 for Denbighshire’s looked after young 

people who are aged 8 to 15 and who live with foster carers. They meet during the half term 

holidays and take part in a range of activities. It’s an opportunity to share their experiences, 

say what is going well and what they would like to change. 
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Children / Young People whose Parents Foster  

The KWC Club (Kids who Care) is a group of children and young people whose parents 

foster and who are also part of the fostering process. Similarly, to the KIC Club, they meet 

during half term and it is a chance for them to get together, share experiences, say what’s 

going well and what they would like to change. 

Moving with Dignity 

The Moving with Dignity project, which encompasses the role of the Occupational Therapist, 

is a specialist area. It incorporates promoting independence and appropriate handling 

techniques for care provision. Using kindness and a gentle, compassionate approach, it 

involves looking at the number of carers required to attend to a person's needs, when being 

lifted, transferred or repositioned using specific techniques and items of equipment.  

The project has continued to be rolled out during 2021 – 22. During the year 5 sessions were 

held with Occupational Therapists to refresh skills using bed management systems. As a 

result, the Nordic bed management system is now core stock and can be ordered directly 

from our Community Equipment Service (CESI) which has reduced the delay between the 

initial assessment and providing beds to citizens. 

Two formal training sessions were held in October 2021 with 22 care staff from our in-house 

Independence at Home team. Following on from the training, the team are now working 

towards ensuring that care packages for those being discharged from hospital are considered 

within the ethos of Moving with Dignity before the care is transferred to external domiciliary 

care providers. 

A pilot project was implemented with Seashells Domiciliary Care agency, whereby the 

Manager and Moving and Handling trainer received an awareness training session to discuss 

the ethos of Moving with Dignity, which they are now rolling out with their care team. The aim 

is that once all training has been completed, work will be carried out to review all double 

handed packages of care 

Our Moving with dignity Project lead completed a training session with Betsi Cadwaladr 

University Health board (BCUHB) Moving and Handling trainers to get single handed care 

discussed in their training sessions to internal BCUHB staff.   
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Unpaid Carers have been encouraged and supported to take up a range of training through 

Denbighshire’s Workforce Development Team’s training programme. This is funded by the 

Social Care Workforce Development Programme (SCWDP) and includes Moving and 

Handling training for unpaid carers. 

Project Search 

Denbighshire Complex Disabilities Team has been working jointly with Conwy County 

Borough Council and the Regional Learning Disabilities Transformation team to develop a 

Project Search site within Ysbyty Glan Clwyd. Project Search is a scheme which supports 

people with Learning disabilities into paid employment using an internship model. A local 

college teaches the skills needed, whilst a local employer provides the internship. Currently 

we have seven people with either a Learning Disability or Autistic Spectrum Disorder on the 

programme. 

Use of Technology 

Technology within our registered residential settings consists of voice activated technology, 

i.e. Alexa, to allow citizens to select their own music, podcasts or general information.  Staff 

have been trained to use these and to pass their skills on to the residents.  

We are using Facebook portal devices and tablets for video calling in and out of our homes. 

We have also installed 75-inch TV screens alongside the portals. Surround sound speakers 

mean that residents can hear the TV wherever they are sitting in the lounge.   

We have introduced a smart projector. The projector has a library of games and other media 

that citizens can interact with, either on the floor or on a table-top. This has proved to be 

extremely entertaining and a means for residents to take part in gentle physical activity.  

We have purchased devices for Reminiscence Interactive Therapy Activities (RITA). These 

consist of a large 24-inch touch screen which has been specifically designed to be suitable 

for older citizens to use. The interactive touch screen system allows individuals to enjoy 

relaxation through music, watching archive BBC news footage, viewing old photographs and 

listening to famous speeches. It helps to spark memories and start conversations.  

A unique and very popular piece of technology introduced to the services has been an 

animatronic seal. This digital companion reacts to touch and sound.  
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It communicates back to the citizen by movement, audible noises and heat. If the body 

temperature of the citizen is low, the digital companion will warm itself. This provides 

reassurance to individuals living with dementia. 

The introduction of virtual reality headsets has given citizens the opportunity to view some of 

the top attraction in North Wales. It also provides an opportunity for citizens to attend virtual 

music concerts and theatre experiences, when their physical attendance is not possible.  

We have purchased 3 Rem Pod train carriages and they are now in place in one care home 

and two of our Extra Care Housing Facilities. This is a themed area of the building that 

replicates the window of a period steam train. There is a screen window which gives the 

feeling of being sat in a passenger train carriage. 

We have introduced a YouTube channel for our day services for people with complex 

disabilities. 360 degree cameras, lighting equipment, tripods and sound equipment are used 

to create localised, virtual reality movies for reminiscence purposes. They focus on 

informative short videos around living and cooking skills. Citizens create, edit and star in 

these videos. 

We have installed two 3D printers to create 3D designs, to allow for more creativity and 

access to design and technology within our day services. In addition to this we have taken 

delivery of a laser cutter. This will give day service users the opportunity to be more involved 

in the practical design and creation of wood products.   

Edge of Care Team – Adult Services 

 

The newly created Adult Social Services Edge of Care Team fits with our strategic vision for 

a modern, more effective way of delivering social care support that strengthens individual and 

community resilience.  
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The Edge of Care team is unique in that it is based within Adult Social Care Services and 

recruits, trains and deploys volunteers. The Manager is a qualified social worker and 

outcome focussed mentor. Two Edge of Care Coordinators support the Manager to deliver 

the project.  

The Team has demonstrated how the project can positively impact on planned care 

pathways, supporting discharge from hospital for citizens, working closely with our 

Community Resource Teams in delivering a ‘team around the individual’ approach and 

reducing demand for traditional planned care.  

We have many examples of volunteers providing respite to carers, with careful and 

considered matching of cared for and volunteer. The result has been an experience that is 

meaningful and enjoyable for both carer and cared for. We have helped citizens remain on 

the edge of planned and unplanned care such as Mental Health Services, care home 

placement and traditional domiciliary care, but have been able to keep citizens in the 

community.  

Although we are slowly coming out of the Covid-19 pandemic, with lockdown restrictions 

eased and the furlough scheme ended, the project is continuing to attract more volunteers. 

We have around 70 volunteers and we are continuing to see referrals increase.  

The Edge of Care Social Prescriber Coordinator / Monitoring Officer also supports with 

operational delivery but their main focus is on monitoring and strengthening links with existing 

Community Led Support Initiatives like the Community Navigator Social Prescribing Service. 

The Community Navigators are key partners in recruiting volunteers and identifying citizens 

who would benefit. They also connect citizens to other local community resources that can 

support them.  

The effective matching of volunteer to citizen is key to the success of this project and the 

starting point is always an effective What Matters Conversation, which is strength based and 

outcome focussed.  

Case studies 

Mrs X is supported by her volunteer at least once a week. The volunteer assists Mrs X to 

continue with online speech and therapy classes, make bill payments, email shopping lists to 
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Mrs X’s daughter who lives away, and play Yahtzee together. Her volunteer also supports 

mum and daughter to co-ordinate online clothes shopping (which often involves taking return 

items to the post office). Carer’s stress is reduced due to companionship and support 

provided by volunteer. It is important to note that the volunteer is actually a carer herself – 

she tells us that this gives her a refreshing change from her own significant role at home.  

Miss D is in her early 20’s and has experienced a life time of physical health needs. She and 

her mum are very close and sometimes it’s been difficult for both to feel confident to do their 

own thing. Our volunteer (a trainee Social Worker student) has been accompanying Miss D 

to a lively café/bar in town, and supported her to join a Women’s Club where she now attends 

alone, and really enjoying the activities on offer. Mum is happier developing her own social 

life again now that her daughter has greater independence.  

Close working with practitioners in Denbighshire Community Resource Teams, Complex 

Disability and Mental Health teams delivers on a ‘team around the individual approach’.  

The team has access to Denbighshire HR staff to ensure a robust process for volunteer 

support, training and lone working.  

The aim of the Edge of Care Team is to manage the demand and ensure our Health and 

Social Care planned services are sustainable, by harnessing the energy and talents of local 

people and merging this with providing support.  

The focus is on achieving the right outcome by effective matching of volunteer and citizen. A 

match that promotes well-being for both and delivers on providing emotional and practical 

support, addressing issues of loneliness and social isolation and preventing carer breakdown 

leading to potential admissions into the care system.  

To illustrate, read Bethan’s story below: 

Bethan, who is 20 years old, has a strong relationship with her mother. It is particularly close 

because of the complexity of health experiences that mother and daughter have shared since 

Bethan was a child. They have come to realise that whilst there are many positives to their 

inter-dependency, it is limiting for individual friendships and opportunities. The referrer to the 

Edge of Care Team (skilled at strength’s based conversations), helped Bethan to make 

sense of her situation and she was able to articulate what had worked well and not so well in 

the past, within the referral.  
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In order to identify a successful volunteer match, we considered personalities and life 

experience. We were fortunate to have a volunteer who was also studying to be a social 

worker. Along with her bubbly, kind and friendly manner, the volunteer was able to bring that 

extra quality which picked up on Bethan’s unique set of needs. Bethan and her volunteer 

have enjoyed coffee and lunch in local bistros and coffee shops, and explored new activities 

together. Bethan now attends a local Women’s Group each week on her own. A follow up call 

to Bethan confirmed that Bethan has made new friends and she continues to enjoy her new 

interests. We think Bethan would make an excellent ‘community ambassador’ for her local 

Talking Point or chatter table and we plan to explore this with her soon. Bethan’s mother is 

now able to achieve greater peace of mind, knowing that her daughter is out enjoying herself 

with her own set of friends.  

This is what we still have to do 

To further expand the work of the Edge of Care team in Adult Services to reduce social 

isolation, loneliness, improving health and developing independence skills for citizens. 

To develop provision that will provide appropriate accommodation with ongoing intensive 

person-centred support for Looked After Children with the highest complexity of need. 

To continue to build upon work done so far and further develop Assistive Technologies to 

increase access and knowledge within Community Support Services and the community. 

e) Supporting people to develop safely and to maintain healthy 

domestic, family and personal relationships 

This is what we said we would do 

 Continue the work of Denbighshire becoming a Dementia Friendly Council 

 Continue to review and develop services that meet needs of carers in Denbighshire 

 Continue with the development of Bwthyn Y Ddol and the multi-disciplinary approach 

for children on the edge of care  

This is what we have done and achieved 

18 children returned home from care during the year. Last year’s figure was 16 children. 

On 31 March 2022, 19 looked after children had had three or more placements during the 

year. Last year’s figure was 12 children. 
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LIFT (Local Integrated Family Team) was established to offer targeted early support for 

families experiencing difficulties with managing emotional and behavioural difficulties. 

The team works with families and includes Well-being Navigators, Occupational Therapists, 

Behavioural Support Specialists and a Psychologist. They act as a source of information and 

support to help develop and implement positive behavioural plans and to provide specialist 

consultation when required. 

The multi-agency team have developed a specific model of care and a partnership approach 

to support families in Denbighshire and Conwy. They are now operational and working 

directly with children and young people and their families. 

The programme has also up skilled 78 local authority and health staff in therapies that the 

team will be using, this has encouraged a common approach and shared language, providing 

consistency across partner agencies and teams.  

The Bwthyn Y Ddol multi-disciplinary team continues to work with children and young 

people who are at risk of becoming looked after as family dynamics are not healthy. 

The model of care has been developed through a multi-agency team with a focus on the 

requirement and specific needs of the children and young people within Denbighshire and 

Conwy. This approach to an evidence based model of care, along with the reflective practice 

adopted by the team, has already seen very positive results with children / young people 

successfully completing the intervention and safely remaining at home with family. 

Strengthening Families – Edge of Care Programme Children’s Service 

The Edge of Care Programme sits within the Therapeutic Service of Children’s Service and 

aims to: - 

 Support families to address their problems and make positive changes that can reduce 

the risks for their children, as well as helping them make a positive contribution to the 

community in which they live.   

 Provide intensive support to vulnerable families with multiple complex problems, where 

there is, or has been a strong possibility of a child becoming looked after  

 Enable a child’s circumstances to improve and to give the family skills so they can sustain 

their own improvements.                  
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The service has a clear focus on providing therapeutic support for children on the edge of 

care and care experienced children, including those who have been adopted, reducing the 

need for more intensive support. Over a maximum of 12 weeks, the team delivers practical, 

support and intervention to children, young people and families at times of crisis.                     

Denbighshire children who have been assessed by their Social Workers as being on a path 

towards entering a professional foster or residential care have had a range of interventions 

through the Therapeutic Service. This aims to reduce the risk of children becoming looked 

after, preventing adoption breakdown and returning children home from professional care. 

The Therapeutic Team continue with a Parenting Group to work directly with parents of 

children and young people assessed as being at high risk of exploitation. The Therapeutic 

Practitioners use the PACE (Playfulness, Acceptance, Curiosity, Empathy) Model. This is 

based on developmental attachment theory and research and is the primary model for 

relationship development and trauma resolution. 

The Complex Disabilities team within Denbighshire have supported a number of citizens to 

engage with the Sparc sexuality and relationships courses being funded regionally through 

Transformation funding and via Integrated Care Fund grants.  

Adapted respite and recovery flats are available for use in Corwen, Ruthin, Denbigh and 

Prestatyn. These have been developed in partnership with Registered Social Landlords and 

Denbighshire County Council Community Housing and offer flexible short term respite or 

recovery options with or without care. Despite the interruptions brought about by Covid-19, 

we have seen an average 50% occupancy rate throughout the last 12 months.   

Case Study: Mr R was living with his son and young family following a diagnosis of dementia 

and being unable to live independently. the family were struggling to meet his care needs and 

the home was overcrowded.  Mr R came to our respite and recovery flat based in an Extra 

Care Scheme for emergency respite due to carer breakdown. As part of the support offered, 

a care and support plan was put in place and additional support was given around housing to 

help Mr R with his own tenancy. Following this short period of support, he was offered a 

permanent flat within the Extra Care Complex, the housing related support continued for a 

period of time to help Mr R settle in his new home.  Mr R now benefits from an improved 

relationship with his family and receives the regular care and support he needs to enable him 

to live as independently has possible. 
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Carers assessors attend peer forum meetings in North Denbighshire Community Resource 

Team to discuss the care and support needs of carers and to present to the Multi-Disciplinary 

Team their proposals for commissioning care and support for carers. Community Navigators 

also attend, and this supports discussions which focus upon carer’s well-being and 

outcomes. 

Through Working Denbighshire, all refugees who have settled in Denbighshire are offered 

the support of an employment mentor. They are encouraged to access work and volunteering 

opportunities. This has led to three people accessing paid employment and three people 

volunteering. One person is in the process of applying to become an apprentice. All adults 

are actively involved in English as a Second Language (ESOL) classes.   

Denbighshire Countryside Services have given exclusive access to raised allotment beds for 

refugee families to use. There are five families accessing these allotments and they are the 

focal point of wider community activities for all refugee families and have led to events such 

as a ‘cook out’ and day trips.   

Ty Pride is a supported accommodation project delivered in partnership with Denbighshire’s 

Homelessness Prevention Team, VIVA and Llamau. Providing a minimum of 4 LGBTQ+ 

young people with accessible, psychologically informed support within a safe, secure 

environment to prevent homelessness and promote ongoing independence. Unlike most 

supported housing projects there is an emphasis on therapeutic support and education to 

family to ensure healthy ongoing relationships where possible. 

This is what we still have to do 

To implement the actions of the State of Caring Action Plan to review and develop 

services that meet the needs of carers in Denbighshire.  

To continue with the development of Bwthyn Y Ddol and the multi-disciplinary approach 

for children on the edge of care. 

Development of an in-county residential short breaks & emergency care provision for 

children with complex needs and disabilities within Denbighshire. 
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f) Working with and supporting people to achieve greater 

economic well-being, have a social life and live in suitable 

accommodation that meets their needs 

This is what we said we would do 

 Embed the Young People’s Pathway into Youth Services 

 Work with partners to focus on recruitment to care and career pathways for young people  

This is what we have done and achieved 

The total number of care leavers who have completed at least 3 consecutive months of 

employment, education or training in: a) the 12 months since leaving care was 5 and b) the 

13 - 24 months since leaving care was 5. 

9 care leavers have experienced homelessness during the year, within 12 months of leaving 

care. 

Work continues to encourage young people to consider care as a career option. Whilst there 

is still much work to be done, we have had some success within our own care homes in 

recruiting a couple of young people. One young person really wanted to do care work but 

was too young to do that role, so has been employed as an ancillary worker in the short term. 

As soon as they reach the age of 18 they will be supported to become a care worker within 

the care setting. 

During the last 12 months, Children’s Services have developed much closer links with 

housing and homelessness to improve accommodation opportunities for young people. Youth 

Services have also employed a dedicated Youth Worker and a Homelessness Support 

Worker to enhance the offer to young people experiencing homelessness. Working together 

the 3 services have developed a more robust pathway to support care leavers and young 

people with complex needs. Work is ongoing and during the next 12 months we hope to 

commission specialist supported housing to support some of our most vulnerable young 

people. 

A joint project delivered by NEWCIS and Citizens Advice Denbighshire has been providing 

information and advice as well as supporting unpaid carers, particularly those most isolated 

and living in rural areas, to access benefits and complete income maximisation checks and 

other services as and when needed.  
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Community Resource Team staff make frequent referrals to Citizens Advice Denbighshire 

and other services to support older people to access their full state benefit entitlements. They 

also support our citizens to access numerous schemes, such as Warm Homes, Care and 

Repair and others to support older people and carers to remain living in their own homes. 

In February 2022 Awel Y Dyffryn, a new Extra Care Housing Facility in Denbigh opened. It 

received its first tenants, some requiring care, and others moving into a property that will 

allow them to remain independent, knowing support is on hand if needed. The development 

is a partnership between Denbighshire County Council and Grŵp Cynefin. 

This is what we still have to do 

To commission specialist supported accommodation for young people with complex 

needs that is person-centred and provides sustained support to mitigate the risk of the 

young person falling into a future cycle of homelessness. 

To work with partners to promote social care as a career opportunity by building on our 

recruitment to care and career pathways for young people 

To continue to review and modernise our offer of day and work services for people with 

complex disabilities. 

5. How we do what we do 

a) Our Workforce and How we Support their Professional Roles 

Recruitment and retention has been a significant issue within both Adult and Children Social 

Services since the Covid-19 pandemic, but particularly over the last 12 months. This includes 

both professional and front-line care staff.   

Recruitment to care is a high priority for Denbighshire and during the year we have set up a 

corporate group to tackle the barriers to recruiting care workers.  

We have introduced a number of initiatives to promote care as a career – aligning ourselves 

with the We Care Campaign, Denbighshire now has a care recruitment brand “Make People 

Smile” some of the strands of this include: 
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 Dedicated Human Resource (HR) support to help with both recruitment and retention  

 Denbighshire County Council (DCC) Care Webpage  

 Advertising on Denbighshire County Council vehicles 

 Care Recruitment Brochure 

 Business Cards 

 Advertising on staff coats 

 Use of TikTok social media platform to reach out to the widest audience possible. 

 Regular attendance at career events by HR officer and staff from provider services.   

 DCC Service manager and Team Manager sit on a local college employer advisory 

board.   

5 new Lead Care posts have been developed to enhance a care career pathway, these roles 

will bridge the gap between care delivery and supervisory responsibilities, thus allowing us to 

grow our own managers for the future.   

All posts have now been appointed into Care Homes and Extra Care Housing Facilities. 

There are strong links between the Edge of Care Team and recruitment; where volunteers 

are supported and encouraged to enter paid employment. 

Case Study:  Ffion was 17 when she applied to become a volunteer via the Edge of Care 

team.  She was really keen to work in care and therefore was offered the opportunity to 

volunteer in one of our care homes.  As her confidence developed Ffion was offered a 

domestic role within the home, which she enjoyed very much and has become a valued 

member of the care team. 

Providing ongoing support to all of our staff within Children’s and Community Support 

Services has been paramount as they have continued to provide high levels of support to 

some of our most citizens and families across the county. This has included 33 different 

training and well-being events being delivered for staff, through the WULF funding (supported 

by Unison, Unite and GMB unions).  In September 2021, our HR team launched a Mental 

Health Awareness E-Learning Module which all staff have access to and provides a basic 

awareness of what mental health is and what the signs and symptoms are together with 

some signposting for supporting.   
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During 2020 – 2021 we saw a decrease in the number of staff going off sick and the number 

of days they were absent dropped. However in 2021 – 2022 we have experienced an 

increase in the number of staff being absent due to sickness and the number of days they are 

absent from work has increased. In the main, we are seeing many staff suffering from the 

effects of the pandemic, in relation to increased workload and the isolation of working from 

home. Work is ongoing to support staff to return to offices for a 1 or 2 days per week, 

blended with being able to continue to work from home.  

Our Workforce Development Team continued to deliver training, primarily through virtual 

learning, but did reintroduce some face to face training in a safe way to meet Welsh 

Goverment Covid-19 guidelines, this included practical Manual Handling and health based 

topics such as Diabetes and Epilepsy. 

The Workforce Development Team were also involved in –  

 Launching new webpages, signposting staff to a range of on-line research and 

learning materials. This is part of our strategy, with the next phase opening up the 

website further for Foster Carers and the wider social care sector to access 

information on learning and development opportunities for the sector and specific 

resources which may support them in their roles. 

 We have rolled out Community Care Inform (CCInform) to both Education & Children 

Services (E&CS) and Community Support Services (CSS). The resource allows 

workers to access a host of research articles, legal updates and practice hubs 

promoting new ways of working. As a part of the package we are working in 

partnership with CCInform to create Denbighshire specific pages for both Adult and 

Children’s services to be able to promote and highlight key messages or practice 

themes to be developed. 

 We have launched ACEducation for use with Foster Carers to support our commitment 

to the rollout of the National Fostering Framework - Learning and Development. This 

will allow foster carers the ability to access training remotely at a time that’s convenient 

to them. Face to face training will continue for Foster Carers, but at a much reduced 

rate which allows us scope to consider costs and the impact of non-attendance, which 

was becoming an issue. 
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 Workforce Development supported the Seed project with Social Care Workers. 

Working in collaboration with the Community Arts Development Manager from 

Denbighshire Leisure a successful bid was made to HARP (Health, Arts, Research, 

People Programme) funded by Arts Council of Wales and Nesta with Cardiff 

University’s Y Lab for funding to look at promoting the well-being of Social Care 

workers through the promotion of Arts.  

“Our staff have been significantly affected by Covid-19, with issues such as 

increased workload, trauma and stress; by working to support their mental 

well-being we can show that we very much value their work……. “                                                                 

 The Workforce Development Team led on completing the evaluation at the end of the 

project. 

“Thoroughly enjoyed the tasks. Felt it was nice to have a bit of 'me time'. It’s 

been a difficult 18 months working in a care home during the pandemic. It was 

a welcome distraction from a difficult time” 

 Student placements for Social Workers were particularly challenging in 2021 - 22, but 

with support from our colleagues across both Operational and In-House Care Services 

we were able to build placements which met the requirements and filled the shortfall. 

There were also opportunities for Social Work students to be involved in new projects 

such as the Dementia equipment projects (Paro seal, RITA etc.) which they rolled out 

in their respective placements and fed back on the uptake. 

 We successfully bid for a suite of Chromebooks which will soon be available for use at 

our training suite in Morfa Clwyd, Rhyl. These will support access to on-line learning 

opportunities and allow us to support with on-going registration of key care staff with 

Social Care Wales. 

More Than Just Words 

This year we launched our Social Care Workforce website which includes a section on ‘Using 

your Welsh in care’.  The website includes information about various resources to encourage, 

assist and support staff to use their Welsh language skills, to include links and resources to 

promote the Welsh language within social care and information about the Active Offer and 

More than Just Words.  We’ve also included information about the availability of free ‘Iaith 

Gwaith’ resources to identify Welsh-speaking staff and learners. 
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During 2021-22 a member of the workforce team delivered a presentation for Social Care 

Wales about the support available for care staff to use their Welsh language skills.  The 

workforce team have also worked with Careers Wales to deliver presentations to year 9 

pupils about ‘using their Welsh language skills in Care’. 

We have invested in Welsh language courses for social care with places available for both 

internal and external care providers who work across both Adults and Children’s services.  

These have included a short online Welsh taster course and workbook and also an online 

course suitable for staff who understand spoken Welsh with ease but lack confidence in 

speaking Welsh.  We have also commissioned an online course aimed at equipping care 

staff across Adults and Children’s services with the skills to greet and meet the public in 

Welsh and to make the Active Offer. Staff new to the department receive a presentation 

about ‘More Than Just Words’ and the Active Offer as part of their induction presentation.   

In addition, we introduced RITA (reminiscence interactive therapy activities) into Care homes 

and extra care facilities.  We discussed content with the company and ensured local 

reminiscence images were available.  The company also included Welsh television 

programmes, Welsh poetry and hymns.  Feedback has been very positive.    

During 2021 - 22 we have also promoted events such as ‘Use Your Welsh Campaign’, ‘Dydd 

Miwsic Cymru’ and ‘Dydd Shwmae Su'mae Day’. In December, a National campaign was 

held to promote ‘Welsh Rights day’ and three colleagues from Community Support Services 

were highlighted to celebrate their work in using their Welsh with residents. Their stories were 

posted as part of the campaign through the council's social media network.   

Within Community Support Services we also aim to ensure that as part of the re-deployment 

to care service which was set up in response to Covid-19, that Welsh speaking volunteers 

are matched to citizens who want support through the medium of Welsh.  

We continue promote the engagement of those citizens who are deprived of their liberty, with 

those who are subject of a Deprivation of Liberty authorisation and who have preferred a 

language to converse in, we arrange for a welshing speaking Best Interest Assessor to 

undertake their assessment to support their engagement where possible.  

 When making a referral or seeking advice over the phone, the Gateway Service offers 

callers the option to speak to someone in Welsh.   
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We keep an up to date list of staff within Children's Service who are fluent / moderate Welsh 

speakers. This list helps with any queries that none Welsh speaking staff may have and to 

identify Welsh speaking Social Workers to talk to children / young people, parents and 

professionals. Referral Forms are bilingual and the question of preferred language is 

included. Language preference is then recorded on PARIS. 

Staff are regularly reminded of the requirements of the Welsh language Standards. All social 

media posts are bilingual and feedback forms seeking views are bilingual. 

If a parent wants a Child Protection Conference to be held in Welsh, the Safeguarding and 

Practice Quality unit can use a Welsh speaking Conference Chair from another local 

authority. 

'Mind of My Own' is an online platform that allows children and young people working with 

Denbighshire Education and Children's Services to engage with their worker and share their 

views on the care they receive, their concerns, concerns and success bilingually. 

b) Our Financial Resources and How We Plan for the Future 

Monthly financial outturn reports are presented to the executive forecasting the year-end 

position. Exceptions or pressures are referenced in the reports, with mitigating actions. The 

annual budget is set following a lengthy process of reviewing of pressures and savings across 

all services and engaging with elected members and others as part of that process. 

In the medium term, the council has a rolling three-year Medium-term Financial Plan which 

sets out the council’s estimated funding position over the period and, working with services, 

builds in estimates of required savings or additional funding requirements. This medium term 

planning process helped to identify and secure, through the council’s budget, additional 

funding in 2020-21. This helped to support growing pressures mainly due to annual care fee 

inflation and the rising costs of homelessness accommodation in adult social care (£2.6m) and 

children’s services (£1.5m). 

Main stream financial internal planning takes place on a monthly basis at Service leadership / 

management team meetings. There is a focus on performance and financial monitoring areas 

of the areas under greatest pressure. The Service finance officers also meet regularly with 

Heads of Service and the Management Executive Team. 
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c) Our Partnership Working, Political and Corporate Leadership, 

Governance and Accountability 

Working together with a wide range of partners is essential to the successful delivery of not 

only statutory services but the early intervention and prevention work that goes on to support 

those individuals and families to stop them accessing statutory services.  

At an operational level we work with our neighbouring local authorities on joint initiatives and 

projects such as Bwthyn Y Ddol with Conwy County Borough Council and we are working 

closely with Flintshire County Council to procure a new finance system to support our 

financial assessment team in Adult Social Services. 

Betsi Cadwaladr University Health Board (BCUHB) is a key partner in delivering seamless 

health and social care and whilst we have established Community Resource Teams(CRTs), 

made up of health and social care staff, jointly we are constantly reviewing practice, 

developing and improving the services delivered by these teams. Prestatyn Community 

Resource Team (CRT) was officially opened in April 2021 and celebrated its first year 

anniversary on 28 April 22. The CRTs are a core component of cluster development with 

Primary Care and BCUHB in Denbighshire partnership meetings, providing the strategic 

overview and direction for services. 

GPs have become key delivery partners within the CRTs across Denbighshire and have 

agreed funding for a Health Promotion Co-ordinator role to support targeted health promotion 

campaigns and messages across health social care and the third sector. The aim is to 

improve the health and well-being outcomes of the adult population in North Denbighshire.  
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A Memorandum of Understanding has been developed between homelessness prevention 

services and CRT’s to improve and streamline referrals and joint working arrangements to 

help prevent homelessness in the older population. This is currently in draft form, but will 

hopefully be agreed shortly. 

Within our Children’s Service, health colleagues are integral partners in much of our delivery 

of services such as Flying Start, where the delivery team are made up of a combination of 

health staff including midwives and health visitors and local authority family support workers 

and community nursery nurses. Health colleagues are also integrated within our Looked After 

Children and Therapeutic services. 

Regular meetings are held with the BCU Child and Adolescent Mental Health service 

(CAMHS) to review waiting times of complex cases. 

Through our partnership with Conwy Borough County Council and BCU we successfully 

deliver the Local Integrated Family Team providing targeted early support for families 

experiencing difficulties with managing challenging and unusual behaviour. 

Working in partnership with health colleagues, police and a range of providers is an integral 

part of both adult and children’s safeguarding and we are integral partners in the North Wales 

Safeguarding Board. This is maintained during the enquiry stage, strategy meetings, adult 

protection case conferences and strategy discussions/meetings.  

Our Third Sector partners are wide and varied and have played a key role in supporting some 

of our most vulnerable citizens since the Covid-19 pandemic hit in March 2020. Building on 

the lessons learned and feedback from citizens much of this work has carried on and the 

relationship with many of our voluntary sector partners has been strengthened during this 

time. For example, Denbighshire Voluntary Services Council are supporting us in 

administering the Welsh Government’s Social Isolation and Loneliness Grant and are a key 

partner in our work to support those citizens with Dementia and their families and carers.  

Third Sector Organisations are commissioned to deliver a range of services across both adult 

and Children’s services. For example; we commission Barnardo's to deliver our Personal 

Advisor Service to Care Leavers up to age of 25 whereby the Personal Advisers provide 

information, advice and assistance to the young people as part of their Pathway Plan.  
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Age Connects and British Red Cross deliver our Community Navigator Service, engaging 

with and supporting vulnerable adults across Denbighshire, helping people to access 

community activities to address social isolation and loneliness. 

The council has very robust internal governance arrangements in place to support the effective 

management of Community Support Services and Children’s and Education Services. Reports 

are taken to various Scrutiny Committees during the year to enable Elected Members to 

scrutinise policy and performance relating to social services, and to monitor the progress of any 

actions required in response to the Director’s annual report or CIW’s annual report. 

We also have a very well established service performance challenge process, where each Head 

of Service is challenged annually on areas such as service performance and leadership.  

The panel for each service challenge meeting includes the Chief Executive; Corporate Directors; 

Lead Members; Scrutiny Members and our external regulators (the Wales Audit Office and Care 

Inspectorate Wales). 

In addition to the service challenge process, the council also has a very robust performance 

management framework, which includes regular performance reports being presented to the 

Corporate Executive Team (CET); Senior Leadership Team (SLT); Scrutiny; and Cabinet, and 

various reports being presented to scrutiny periodically on service specific issues, such as 

Homelessness, Contracts and Commissioning and Compliments and Complaints. 
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Accessing Further Information and Key Documents 

Glossary of Terms 

Carers Charter 

The charter had been produced in consultation with local adult and young carers and 

Denbighshire Carer’s Strategy Group to ensure all carers receive understanding and the best 

quality support. See details available on DCC website. 

Community Navigators 

Work alongside the local authority's Single Point of Access and conduct a What Matters 

assessment to determine what help they can provide and/or signpost you to suitable support 

in the community. See details available on DEWIS Cymru resource. 

Community Resource Teams (CRTs) 

Offer a more holistic approach to community based health and social care with health staff 

(including community nurses, physiotherapists, occupational therapists and older person’s 

mental health teams) and social services staff (including social workers, occupational 

therapists and social care practitioners) all based together. There are nine joint teams in 

Denbighshire and Conwy focusing on working closer together to provide care closer to home, 

offering better provision for the population and an increased focus and investment on 

prevention and early intervention. See details in County Voice. 

Denbighshire Voluntary Services Council (DVSC) 

Aims to promote, support, enable and develop a sustainable Third Sector in Denbighshire. 

Supports organisations to deliver their services in an effective and sustainable manner by 

provision of low cost training courses, funding advice and information, supporting volunteers 

to enable them to get more involved in their communities. See details available on DEWIS 

Cymru resource. 
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Edge of Care Team - Adults 

The Edge of Care team is based within Adult Social Care Services and recruits, trains and 

deploys Volunteers. The Team has demonstrated how the project can positively impact on 

planned care pathways, supporting discharge from hospital for citizens, working closely with 

our Community Resource Teams in delivering a ‘team around the individual’ approach, 

reducing demand for traditional planned care. 

Edge of Care Service - Children 

This is support for vulnerable families whose children are on the at risk of becoming looked 

after by the local authority. Details available on Welsh Government website. 

Extra Care Housing 

Gives a balance between living at home and having on-site, dedicated care available if 

needed. Tenants live in a self-contained property, not in a residential home, and have their 

own front door. This helps people keep their independence. Details are available on DCC 

website. 

Iaith Gwaith 

Helps Welsh speakers and learners promote use of the Welsh language in work situations 

and share resources. Information available on the Business Wales website. 

Liberty Protection Safeguards 

Planned to come into force in April 2022, they will provide protection for people aged 16 and 

above who are, or who need to be, deprived of their liberty in order to enable their care or 

treatment and lack the mental capacity to consent to their arrangements. People who might 

have a Liberty Protection Safeguards authorisation include those with dementia, autism and 

learning disabilities who lack the relevant capacity. Details available on Gov.UK website. 

Mind of My Own app 

A mobile phone app that makes it easier for children and young people to talk to their social 

workers and other practitioners and have their voices heard. Details available on the 

company website. 
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Moving with Dignity 

Since 2019, an Occupational Therapist has been working on this project within the Review 

Team, moving forward with practical plans to implement changes to the way Denbighshire 

residents are assessed for and receive moving and handling support. She has been tasked 

with scoping the issue, researching best practice, and identifying ways of providing effective 

training and reaching the right staffing groups (including local authority, health colleagues 

and provider services). This potentially has the benefit of speeding up the hospital discharge 

process and it could have a positive impact on the well-being and sense of control of citizens 

and their carers, increasing resilience and engagement. 

North East Wales Carers Information Service (NEWCIS) 

Deliver information, one to one support, training and counselling to unpaid carers in North 

East Wales. Details available on DEWIS Cymru resource. 

Regional Transformation Project 

North Wales is experiencing unprecedented demand on its health and social care services. 

The numbers of children being looked after is rising, more people are going into hospital and 

using our domiciliary care services, the mental health of people in the region is worsening, 

and people with a learning disability are living longer and with more complex physical and 

psychological needs. There are serious concerns about the levels of demand and whether 

the current system can be sustained in a time of shrinking resources and severe budget cuts. 

Welsh Government has provided short-term funding to Local Authorities and the Health 

Board to work with a range of partners to transform the way that health and social care 

support is delivered. Details available on North Wales Social Care & Well-being Improvement 

Collaborative website. 

Single Point of Access (SPoA) 

The team consists of experienced staff from health, social care, and the third Sector, who are 

able to provide information, advice and assistance about the services available. SPoA acts 

as the 'front door to services' to ensure you receive the right care, in the right place by people 

who have the right skills at the right time, first time. Details available of DCC website. 
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Social Services and Well-being Act (SSWBA) 2014 and Regulation and Inspection of Social 

Care (Wales) Act (RISCA) 2016 

The SSWBA provides the legal framework for improving the well-being of people who need 

care and support, and carers who need support, and for transforming social services in 

Wales. More information available on the Social Care Wales website. The RISCA 

strengthens protection for those who need it, establishes a regulatory system that is in-line 

with the SSWBA and creates a regulatory system that is centred around people who need 

care and support, and the social care workforce. The Act provides the statutory framework for 

the regulation and inspection of social care in Wales. More information available on the 

Social Care Wales website. 
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Adroddiad i’r Pwyllgor Craffu Perfformiad 

Dyddiad y cyfarfod 14 Gorffennaf 2022 

Swyddog Arweiniol Rhian Evans - Cydlynydd Craffu  

Awdur yr Adroddiad Rhian Evans - Cydlynydd Craffu  

Teitl Rhaglen Waith Craffu 

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

Mae’r adroddiad yn gofyn i’r Pwyllgor Craffu Perfformiad adolygu ei raglen gwaith i'r 

dyfodol drafft (gweler Atodiad 1).  Gofynnir i’r Pwyllgor adolygu ei chynnwys.  Wrth ei 

hadolygu gofynnir i’r Pwyllgor adlewyrchu ar oblygiadau’r ffocws ar weithrediadau critigol i 

fusnes yn ystod cyfnod argyfwng y pandemig COVID -19 a’r gwaith sy’n digwydd neu’n 

cael ei gynllunio dan y trefniadau adfer, tra ar yr un pryd flaenoriaethu materion sydd yn 

nhŷb y Pwyllgor yn bwysig craffu arnynt. 

2. Beth yw'r rheswm dros wneud yr adroddiad hwn? 

Gofyn i’r Pwyllgor adolygu a chytuno ar ei raglen gwaith i’r dyfodol, a rhoi’r wybodaeth 

ddiweddaraf i aelodau ar faterion perthnasol. 

3. Beth yw’r Argymhellion? 

Bod y Pwyllgor yn:  

3.1 ystyried yr wybodaeth a ddarparwyd ac yn cymeradwyo, diwygio neu'n newid ei 

raglen gwaith i’r dyfodol fel y gwêl yn briodol; ac   

3.2 yn penderfynu os oes unrhyw prif bwyntiau neu themau o’r cyfarfod hwn y dymuna 

dynnu sylw atynt trwy’r wasg a/neu’r cyfryngau cymdeithasol.  
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4. Manylion yr Adroddiad 

 

4.1 Mae Adran 7 Cyfansoddiad Cyngor Sir Ddinbych yn nodi cylch gorchwyl, 

swyddogaethau ac aelodaeth pob Pwyllgor Craffu, yn ogystal â rheolau 

gweithdrefnau a trafodaethau.   

 

4.2 Mae’r Cyfansoddiad yn amodi bod yn rhaid i bwyllgorau craffu’r Cyngor osod, ac 

adolygu’n rheolaidd, rhaglen ar gyfer eu gwaith i’r dyfodol.  Trwy adolygu a 

blaenoriaethu materion, gall aelodau sicrhau bod y rhaglen waith yn cyflwyno 

agenda a arweinir gan yr aelodau. 

 

4.3 Arfer sydd wedi’i fabwysiadu yn Sir Ddinbych ers nifer o flynyddoedd yw bod 

pwyllgorau craffu’n cyfyngu ar nifer yr adroddiadau a ystyrir mewn unrhyw gyfarfod i 

uchafswm o bedwar, yn ogystal ag adroddiad rhaglen waith y Pwyllgor ei hun.  Nod 

y dull hwn yw hwyluso trafodaeth fanwl ac effeithiol ar bob pwnc. 

 

4.4 Yn y blynyddoedd diweddar mae Llywodraeth Cymru (LlC) ac Archwilio Cymru (AC) 

wedi tynnu sylw at yr angen i gryfhau rôl craffu ar draws llywodraeth leol a 

gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru, gan gynnwys defnyddio craffu fel modd o 

ymgysylltu â phreswylwyr a defnyddwyr gwasanaeth.  O hyn allan, disgwylir i graffu 

ymgysylltu'n well ac yn amlach â'r cyhoedd gyda bwriad i sicrhau penderfyniadau 

gwell a fydd yn y pen draw yn arwain at well canlyniadau i ddinasyddion.  Bydd 

Archwilio Cymru yn mesur effeithiolrwydd craffu wrth gyflawni'r disgwyliadau hyn. 

 

4.5 Gan ystyried y weledigaeth genedlaethol ar gyfer craffu a chanolbwyntio ar yr un 

pryd ar flaenoriaethau lleol, gwnaeth y Grŵp Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion 

Craffu (GCIGC) argymell y dylai pwyllgorau craffu’r Cyngor, wrth benderfynu ar eu 

rhaglenni gwaith, ganolbwyntio ar y meysydd allweddol canlynol:  

 

 arbedion ar y gyllideb; 

 cyflawni Amcanion y Cynllun Corfforaethol (gyda phwyslais arbennig ar y 

modd o’u cyflawni yn ystod cyfnod o galedi ariannol);  

 unrhyw eitemau eraill a gytunwyd gan y Pwyllgor Craffu (neu'r GCIGC) fel 

blaenoriaeth uchel (yn seiliedig ar y meini prawf profion PAPER - gweler ochr 

gefn y ‘Ffurflen Cynnig gan Aelodau’ yn Atodiad 2); 
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 Materion brys, na ragwelwyd neu flaenoriaeth uchel; a  

 Cefnogi gwaith adfer y Cyngor mewn perthynas ag effeithiau'r argyfwng 

COVID-19 ar wasanaethau’r Cyngor, yr economi leol a chymunedau’r sir 

 

4.6  Ffurflenni Cynnig ar gyfer Craffu 

 Fel y crybwyllwyd ym mharagraff 4.2 uchod, mae Cyfansoddiad y Cyngor yn gofyn i 

bwyllgorau craffu baratoi ac adolygu rhaglen ar gyfer eu gwaith i’r dyfodol.  Er mwyn 

cynorthwyo’r broses o flaenoriaethu adroddiadau, os yw’r swyddogion o’r farn fod 

pwnc yn haeddu amser i gael ei drafod ar raglen fusnes Craffu, mae’n rhaid iddynt 

wneud cais ffurfiol i’r GCIGC i Graffu ystyried derbyn adroddiad ar y pwnc hwnnw.  

Gwneir hyn trwy gyflwyno ‘ffurflen gynnig’ sy’n egluro pwrpas, pwysigrwydd a 

chanlyniadau posibl y pynciau a awgrymir. 

 

4.7 Er mwyn gwneud gwell defnydd o amser craffu drwy ganolbwyntio adnoddau 

pwyllgorau i archwilio testunau’n fanwl, gan ychwanegu gwerth drwy’r broses o 

wneud penderfyniadau a sicrhau gwell canlyniadau ar gyfer preswylwyr, 

penderfynodd y GCIGC y dylai’r aelodau, yn ogystal â swyddogion, lenwi 'ffurflenni 

cynnig ar gyfer craffu’ yn amlinellu pam eu bod yn credu y byddai'r testun yn elwa o 

fewnbwn craffu.  Mae copi o’r ‘ffurflen gynnig gan aelod’ i’w gweld yn Atodiad 2. 

Mae ochr gefn y ffurflen hon yn cynnwys siart lif sy'n rhestru'r cwestiynau y dylai 

aelodau eu hystyried wrth baratoi i gynnig eitem ar gyfer craffu, ac y dylai 

pwyllgorau eu gofyn wrth benderfynu ar addasrwydd testun i'w gynnwys ar y 

rhaglen gwaith i’r dyfodol craffu.  Os, ar ôl cwblhau’r broses hon, y penderfynir nad 

yw’r testun yn addas i’w archwilio’n ffurfiol gan bwyllgor craffu, yna gellir ystyried 

dulliau eraill o rannu’r wybodaeth neu archwilio’r mater e.e. darparu ‘adroddiad 

gwybodaeth', neu os yw’r mater yn un o natur leol gellir ei archwilio gan y Grŵp 

Ardal Aelodau (GAA) perthnasol.  Ni fydd unrhyw eitemau'n cael eu cynnwys ar 

raglen gwaith i’r dyfodol heb lenwi ‘ffurflen gynnig ar gyfer craffu' a derbyn 

cymeradwyaeth i'w gynnwys ar y rhaglen gan y GCIGC.  Mae cymorth ar gael i 

lenwi’r ffurflenni gan y Cydlynydd Craffu.  

 

 Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol y Cabinet 

4.8 Wrth benderfynu ar eu rhaglen gwaith i’r dyfodol mae’n ddefnyddiol i’r pwyllgorau 

craffu ystyried amserlen rhaglen waith y Cabinet.  At y diben hwn, mae copi o 

rhaglen gwaith i'r dyfodol y Cabinet ynghlwm yn Atodiad 3.  
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Datblygiad Penderfyniadau’r Pwyllgor  

4.9 Yn Atodiad 4 o’r adroddiad hwn mae tabl yn crynhoi penderfyniadau diweddar y 

Pwyllgor. 

5. Grŵp Cadeiryddion ac Is-Gadeiryddion Craffu 

 Dan drefniadau craffu’r Cyngor mae’r Grŵp Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion Craffu 

(GCIGC) yn gweithredu fel pwyllgor cydlynu.  Cynhelir cyfarfod cyntaf y Grŵp yn 

nhymor y Cyngor newydd ar 28 Gorffennaf 2022.   

6. Sut mae’r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau 

Corfforaethol? 

Bydd craffu effeithiol yn gymorth i'r Cyngor gynnal y blaenoriaethau corfforaethol yn 

unol ag anghenion cymunedau a dymuniadau trigolion.  Bydd datblygu ac adolygu 

rhaglen waith gydlynol yn barhaus yn cynorthwyo’r Cyngor i ddarparu ei 

flaenoriaethau corfforaethol, i wella canlyniadau i breswylwyr tra hefyd yn dygymod 

â phwysau ar adnoddau ac ar y gyllideb. 

7. Faint fydd hyn yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar 

wasanaethau eraill? 

Mae’n bosib y bydd yn rhaid i wasanaethau neilltuo amser swyddog i gynorthwyo’r 

Pwyllgor gyda’r eitemau a nodwyd yn y rhaglen waith a chydag unrhyw gamau 

gweithredu yn dilyn ystyried yr eitemau hynny. 

8. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o’r Effaith ar Les?  

Nid oes Asesiad o Effaith ar Les wedi ei wneud mewn perthynas â phwrpas neu 

gynnwys yr adroddiad hwn.  Ond bydd y Pwyllgor Craffu, drwy ei waith yn archwilio 

darpariaeth gwasanaethau, polisïau, gweithdrefnau ac argymhellion, yn ystyried eu 

heffaith neu eu heffaith posib ar yr egwyddor o ddatblygu cynaliadwy a'r amcanion o 

ran lles a nodir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. 
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9. Pa ymgynghoriadau sydd wedi’u cynnal gyda Chraffu ac 

eraill? 

Does dim angen cynnal ymgynghoriad ar yr adroddiad hwn  Fodd bynnag, mae’r 

adroddiad ei hun a’r ystyriaeth a roir gan y Pwyllgor i’w raglen waith ar gyfer y 

dyfodol yn gyfystyr ag ymgynghoriad gyda’r Pwyllgor o ran ei raglen waith. 

10. Pa risgiau sydd yna ac a oes unrhyw beth y gallwn ei 

wneud i’w lleihau? 

Nid oes risg wedi ei ganfod o ran y Pwyllgor yn ystyried ei raglen waith.  Fodd 

bynnag, drwy adolygu ei raglen gwaith i'r dyfodol yn rheolaidd, gall y Pwyllgor 

sicrhau y rhoddir ystyriaeth ac yr archwilir meysydd risg pan eu bod yn cael eu nodi, 

a gwneir argymhellion gyda’r bwriad o fynd i’r afael â’r risgiau hynny. 

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

11.1 Adran 21 o Ddeddf Llywodraeth Leol 2000. 

11.2 Mae Adran 7.11 Cyfansoddiad y Cyngor yn datgan y bydd pwyllgorau craffu 

ac/neu’r Grŵp Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion Craffu yn gyfrifol am osod eu 

rhaglenni gwaith eu hunain, gan ystyried dymuniadau Aelodau o’r Pwyllgor nad 

ydynt yn aelodau o’r grŵp gwleidyddol mwyaf ar y Cyngor. 

Swyddog Cyswllt:   

Rhian Evans - Cydlynydd Craffu  

Rhif Ffôn: (01824) 712554    

E-bost: rhian.evans@sirddinbych.gov.uk  
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Note: Any items entered in italics have not been approved for inclusion at the meeting shown by the Committee. Such reports are listed here for 
information, pending formal approval. 

 

Meeting Lead 
Member(s) 

Item (description / title) Purpose of report Expected Outcomes Author Date 
Entered 

        

29  
September  

Cllr. Gill 
German 

1. Provisional External 
Examinations and 
Teacher Assessments  
[Education] 
 
 (tbc) 
 

To review the performance of 
schools and that of looked after 
children 

Scrutiny of performance 
leading to recommendations 
for improvement 

Geraint 
Davies/GwE 

July 2021 

 Cllr. Elen 
Heaton  

2. Hafan Deg, Rhyl  
(tbc) 
 
Representatives from 
KL Care to be invited 
to attend 
 
 

To monitor the effectiveness of 
the transfer of the facility and 
services to an external provider 
and the provider’s progress in 
growing and expanding the 
services available at the centre, 
including the lessons learnt from 
COVID-19 and the new services 
commissioned as a result of the 
pandemic  
 
(the report to include an updated 
Well-being Impact Assessment) 

To evaluate the impact of the 
transfer of the facility and 
services on all stakeholders 
and to assess whether the 
services provided at Hafan 
Deg are in line with the 
contract specification, 
support the Council’s vision 
for adult social care and the 
five ways to well-being and 
the requirements of the 
Social Services and Well-
being (Wales) Act 2014 

Ann 
Lloyd/Katie 
Newe/Ben 
Chandler 

September 
2019 
(Reschedu
led 
October 
2020, 
January & 
March 
2021 due 
to COVID-
19) 

 Cllr. Gill 
German  

3. School Categorisation 
according to Welsh—
medium Provision 
 
 
Education  

To outline the conclusions of the 
recent Welsh Government 
consultation and its implications 
for Denbighshire schools and 
pupils 

Identification of potential 
changes to the Council’s 
education policies and any 
associated costs and budget 
implications 

Geraint 
Davies/Jame
s Curran 

January 
2021 

 Cllr. Gill 
German 

4. Learner Travel 
Measure (Wales) 2008 
 
 
Education 

To outline the conclusions of the 
recent Welsh Government 
consultation on the Measure and 
its implications for Denbighshire 
schools and pupils 

Identification of potential 
changes to the Council’s 
learner travel policy and any 
associated costs and budget 
implications 

Geraint 
Davies/Ian 
Land 

January 
2021 
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Meeting Lead 
Member(s) 

Item (description / title) Purpose of report Expected Outcomes Author Date 
Entered 

24 
November  

Cllr. 
Gwyneth 
Ellis 

1. Council Performance 
Update (July – Sept) 

To present details of the Council’s 
performance in delivering against 
the Council’s strategic plan and 
services 

Identification of areas for 
improvement and potential 
future scrutiny 

Iolo 
McGregor 

December 
2021 

 Cllr. 
Gwyneth 
Ellis 

2. Corporate Risk 
Register (Sept 
Review) 

To consider the latest version of 
the Council’s Corporate Risk 
Register and risk appetite 
statement 

Effective monitoring and 
management of identified risk 
to reduce risks to residents 
and the Authority 

Iolo 
McGregor/E
mma Horan 

December 
2021 

 Cllr. Rhys 
Thomas  

3. Denbighshire’s 
Housing and 
Homelessness 
Strategy Action Plan 

To examine the progress made to 
date in delivering the revised 
Strategy and Action Plan 
approved by County Council in 
December 2020 

The identification of actions 
that will support and ensure 
the delivery of the Council’s 
Corporate Priorities relating 
to Housing, Environment, 
Young People and Resilient 
Communities and ultimately 
the Corporate Plan  

Emlyn Jones/ 
Angela 
Loftus/Jane 
Abbott 

January 
2022 

 Cllrs. Elen 
Heaton & 
Julie 
Matthews 

4. Cefndy Healthcare & 
Options Appraisal for 
future business 
delivery 

To consider an options appraisal 
for future delivery of the 
company’s business  
 

Formulate recommendations 
in relation to a future 
business model that will 
support the delivery of the 
Council’s priority relating to 
Resilient Communities 
 

Ann 
Lloyd/Nick 
Bowles 
 

October 
2021 

        

January 
2023 

Cllr. Gill 
German 

1. Verified External 
Examinations  
[Education] 

To review the performance of 
schools and that of looked after 
children; and GwE’s impact on the 
educational attainment of the 
County’s pupils. 
 
The report to include actual 
figures in addition to percentages 
along with school absenteeism 
and exclusion data. 
 
The report to incorporate GwE’s 
Annual report and information on 

Scrutiny of performance 
leading to recommendations 
for improvement 

Geraint 
Davies/GwE 

July 2021 
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Meeting Lead 
Member(s) 

Item (description / title) Purpose of report Expected Outcomes Author Date 
Entered 

the 5 year trend in relation to 
educational attainment in 
Denbighshire 

 Cllr. Emrys 
Wynne 

2. Library Service 
Standards 2021-22 
 

To consider the results of the 
WG’s annual evaluation of the 
Council’s Library Service and 
receive information on how the 
Service has progressed and 
adapted its service provision 
during the year  

Identification of any 
slippages in performance in 
order to formulate 
recommendations to redress 
the situation and ensure that 
the Service delivers the 
Council’s Corporate Plan and 
its priorities in relation to 
Young People, Resilient and 
Connected Communities 

Liz 
Grieve/Betha
n Hughes 

January 
2022 
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Future Issues 
 

Item (description / title) Purpose of report Expected Outcomes Author Date 
Entered 

     

Dolwen Residential Care Home To consider the Task and Finish Group’s 
recommendations relating to the future 
provision of services at Dolwen 
Residential Care Home, Denbigh 

Pre-decision scrutiny of the task 
and finish group’s findings and the 
formulation of recommendations 
for presentation to Cabinet with 
respect of the future provision of 
services at Dolwen with a view to 
ensuring that everyone is 
supported to live in homes that 
meet their needs and are able to 
live independent and resilient lives  

Task and Finish 
Group/Phil 
Gilroy/Abbe 
Harvey 

July 2018 
(currently on-
hold due to 
COVID-19) 

Post 16 provision at Rhyl College 
(suggested for scrutiny during service 
challenge) 
 
Date tbc following the easing of 
COVID-19 restrictions 

To examine the post 16 provision at Rhyl 
College 

The development of an effective 
working relationship between the 
College and the Council to secure 
the delivery of courses required to 
support the delivery of the North 
Wales Growth Deal and improve 
the future prospects of the area’s 
students  

Rhyl College 
(and invite 
Geraint Davies 
& John Evans – 
post 16 officer 
from DCC) 

By SCVCG 
July 2020  

     

 
 
Information/Consultation Reports 
 

Date Item (description / title) Purpose of report Author Date 
Entered 

September 2022 & 
March 2023 
 
[Information] 

Council Performance Update 
Q1 & Q3 

To present details of the Council’s performance 
in delivering against the Council’s strategic 
plan and services 

Iolo 
McGregor/Heidi 
Barton-Price 

September 
2018 

Feb/May/Sept/November 
each year 
 
[Information] 

Quarterly ‘Your Voice’ complaints 
performance to include social services 
complaints  

To scrutinise Services’ performance in 
complying with the Council’s complaints and 
identify areas of poor performance with a view 

Kevin Roberts/Ann 
Lloyd 

November 
2018 
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to the development of recommendations to 
address weaknesses.  The report to include: 
(i) a comprehensive explanation on why 

targets have not been met when dealing 
with specific complaints, reasons for non-
compliance, and measures taken to rectify 
the failures and to ensure that future 
complaints will be dealt with within the 
specified timeframe;  

(ii) how services encourage feedback and use 
it to redesign or change the way they deliver 
services; and 

(iii)details of complaints which have been 
upheld or partially upheld and the lessons 
learnt from them. 

 
Report to include example(s) of complaints and 
compliment(s) received. 
 
Consideration of the information provided 
will assist the Committee to determine 
whether any issues merit detailed scrutiny 

Information Report  
(June 2020 rescheduled 
to December 2022) 

Housing Services – Review of the 
effectiveness of the new working model 
for Housing Officers and the 
development of new ways of working 
with residents from the lessons learnt 
through COVID-19  

To review the effectiveness and impact of the 
new Housing Officer model in delivering 
personal advice and support to tenants, 
particularly those who reside in older people’s 
schemes 

Geoff Davies March 2019 
(rescheduled 
May 2019 & 
then Jan & 
Dec 2021 at 
officers 
request due 
to COVID-19 
pressures) 

 
 
Note for officers – Committee Report Deadlines 
 

Meeting Deadline Meeting Deadline Meeting Deadline 

      

29 September 15 September 24 November 10 November January 2023 (tbc) December 2022 (tbc) 

Performance Scrutiny Work Programme.doc 
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Updated 04/07/2022 RhE 
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Atodiad 2 

Ffurflen Gynnig ar gyfer Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol Craffu 
 

 
ENW'R PWYLLGOR CRAFFU 
 

 

 
AMSERLEN I'W HYSTYRIED 
 

 

 
TESTUN   
 

 

 
Beth sydd angen ei graffu arno (a pham)? 
 

 
 
 

 
Ydi’r mater yn un o bwys i 
drigolion/busnesau lleol? 
 

 
YDI/NAC YDI 

 
Ydi craffu yn gallu dylanwadu ar bethau 
a’u newid?  
(Os 'ydi' nodwch sut rydych chi’n meddwl y 
gall craffu ddylanwadu neu newid pethau) 
 

 
YDI/NAC YDI 

 
 
 

 
Ydi’r mater yn ymwneud â gwasanaeth 
neu faes sy’n tanberfformio? 
 

 
YDI/NAC YDI 

 
Ydi’r mater yn effeithio ar nifer fawr o 
drigolion neu ardal fawr o’r Sir?  
(Os 'ydi', rhowch syniad o faint y grŵp neu’r 
ardal yr effeithir arni) 
 

 
YDI/NAC YDI 

 
 
 

Ydi’r mater yn gysylltiedig â 
blaenoriaethau corfforaethol y Cyngor? 
(Os 'ydi' nodwch pa flaenoriaethau) 
 

 
YDI/NAC YDI 

 

 
Hyd y gwyddoch, oes yna rywun arall yn 
edrych ar y mater hwn? 
(Os 'oes', nodwch pwy sy'n edrych arno) 
 

 
OES/NAC OES 

 

Os derbynnir y testun ar gyfer craffu, pwy 
fyddai arnoch chi eisiau eu gwahodd e.e. 
Aelod Arweiniol, swyddogion, arbenigwyr 
allanol, defnyddwyr y gwasanaeth? 

 

 
Enw'r Cynghorydd/Aelod Cyfetholedig 
 

 

 
Dyddiad 
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Ystyried addasrwydd pwnc ar gyfer craffu 

 

 

 

 

 

 

 

NA (dim cam gweithredu nac adroddiad 

gwybodaeth pellach) 

 

 

Ffurflen Gynnig / Cais a dderbyniwyd 

(dylid rhoi ystyriaeth ofalus i’r rhesymau dros wneud cais) 

 Ydi o’n bodloni’r gofynion canlynol? 

 Diddordeb Cyhoeddus – ydi’r mater o bwys i drigolion? 

 Effaith– fedr craffu yn gael effaith ar bethau a’u newid? 

 Perfformiad – ydi o’n wasanaeth neu faes sy’n tanberfformio? 

 Graddfa – ydi o’n effeithio ar nifer o drigolion neu ardal 

ddaearyddol fawr? 

 Ailadrodd – ydi’r mater yn destun craffu/ymchwiliad gan berson 

neu gorff arall? 

 

 Penderfynu ar y canlyniadau a ddymunir  

 Penderfynu ar gwmpas a swmp y gwaith craffu sydd ei angen a’r dull mwyaf 

priodol o graffu (h.y. adroddiad pwyllgor, ymchwiliad grŵp tasg a gorffen neu 

aelod cyswllt ac ati) 

 Os penderfynir sefydlu grŵp tasg a gorffen, dylid penderfynu ar amserlen yr 

ymchwiliad, pwy fydd yn rhan o’r ymchwiliad, beth yw’r gofynion ymchwilio, a oes 

angen cyngor arbenigol a thystion, a beth yw’r trefniadau adrodd ac ati. 

YDI 

NAC 

YDI 

Dim gweithredu pellach gan y 

Pwyllgor Craffu. Gellir ei gyfeirio 

at gorff arall neu ofyn am 

adroddiad er gwybodaeth. 
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Appendix 3 
Cabinet Forward Work Plan   

Meeting Item (description / title) Purpose of report Cabinet 
Decision 
required 
(yes/no) 

Author – Lead member and 
contact officer 

 

26 July 1 Items from Scrutiny Committees 
- Review of Cabinet Decision 
relating to the Proposed 
Scheme of Delegated Decision 
Making for Land Acquisition 
(Freehold and Leasehold) for 
Carbon Sequestration and 
Ecological Improvement 
Purposes 

To consider any issues 
raised by Scrutiny for 
Cabinet’s attention 

Yes Cllr Barry Mellor 
Cllr Gwyneth Ellis 
Lead Officer/Report Author – 
Scrutiny Coordinator 

 2 Shared Prosperity Fund To consider the regional 
investment plan for formal 
sign off 

Yes Cllr Jason McLellan 
Lead Officer/Report Author 
Liz Grieve 

 3 Temporary Accommodation 
Support Project 

To seek Cabinet approval to 
tender for the project 

Yes Cllr Rhys Thomas 
Lead Officer Ann Lloyd 
Report Author Hayley Jones 

 4 Sustainable Communities for 
Learning – Band B 

To consider the review by the 
Modernising Education 
Programme Board of the 
prioritisation process as 
requested by Council 

Yes Cllr Gill German 
Lead Officer Geraint Davies 
Report Author James Curran 

 5 Finance Report To update Cabinet on the 
current financial position of 
the Council 

Tbc Cllr Gwyneth Ellis 
Lead Officer/Report Author 
Steve Gadd 

 6 Items from Scrutiny Committees To consider any issues Tbc Lead Officer – Scrutiny 
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Appendix 3 
Cabinet Forward Work Plan   

Meeting Item (description / title) Purpose of report Cabinet 
Decision 
required 
(yes/no) 

Author – Lead member and 
contact officer 

raised by Scrutiny for 
Cabinet’s attention 

Coordinator 

 

20 Sept 1 Annual Treasury Management 
Report 2021-22 

To give a review of the 
Treasury Management 
activities over the previous 
financial year (2021-22) 

Tbc Cllr Gwyneth Ellis 
Lead Officer Steve Gadd 
Report Author Rhys Ifor 
Jones 

 2 Draft Sustainable Transport 
Plan 

To seek Cabinet approval of 
the draft Sustainable 
Transport Plan for 
consultation 

Yes Cllr Barry Mellor 
Lead Officer/Report Author 
Mike Jones 

 3 Temporary Accommodation 
Support Project 

To seek Cabinet approval to 
award the contract for the 
project 

Yes Cllr Rhys Thomas 
Lead Officer Ann Lloyd 
Report Author Hayley Jones 

 4 Ysgol Plas Brondyffryn To review the findings of the 
consultation and to consider 
the publishing of the statutory 
notice 

Tbc Cllr Gill German 
Geraint Davies / James 
Curran 

 5 Queen’s Market: Operator 
Contract Award 

Following the culmination of 
the procurement process to 
appoint an operator for the 
Queen’s Market in Rhyl, 
approval is sought from 
Cabinet to award a contract 
to the preferred tenderer. 

Yes Cllr Jason McLellan 
Lead Officer Emlyn Jones 
Report Author Russ Vaughan 
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Cabinet Forward Work Plan   

Meeting Item (description / title) Purpose of report Cabinet 
Decision 
required 
(yes/no) 

Author – Lead member and 
contact officer 

 6 Finance Report To update Cabinet on the 
current financial position of 
the Council 

Tbc Cllr Gwyneth Ellis 
Lead Officer/Report Author 
Steve Gadd 

 7 Items from Scrutiny Committees To consider any issues 
raised by Scrutiny for 
Cabinet’s attention 

Tbc Lead Officer – Scrutiny 
Coordinator 

 

18 Oct 1 Central Rhyl Coastal Defence 
Scheme and Central Prestatyn 
Coastal Defence Scheme 

To seek endorsement to 
proceed with the schemes 

Yes Cllr Barry Mellor 
Lead Officer Tony Ward 

 2 Finance Report To update Cabinet on the 
current financial position of 
the Council 

Tbc Cllr Gwyneth Ellis 
Lead Officer/Report Author 
Steve Gadd 

 3 Items from Scrutiny Committees To consider any issues 
raised by Scrutiny for 
Cabinet’s attention 

Tbc Lead Officer – Scrutiny 
Coordinator 

 

22 Nov 1 Council Performance Update – 
July to September 

To consider the Council’s 
performance in delivering 
against the council’s strategic 
plan and services 

Tbc Cllr Gwyneth Ellis 
Lead Officer Nicola Kneale 
Report Author Iolo McGregor 

 2 Finance Report To update Cabinet on the 
current financial position of 
the Council 

Tbc Cllr Gwyneth Ellis 
Lead Officer/Report Author 
Steve Gadd 

 3 Items from Scrutiny Committees To consider any issues Tbc Lead Officer – Scrutiny 
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Appendix 3 
Cabinet Forward Work Plan   

Meeting Item (description / title) Purpose of report Cabinet 
Decision 
required 
(yes/no) 

Author – Lead member and 
contact officer 

raised by Scrutiny for 
Cabinet’s attention 

Coordinator 

 

13 Dec 1 Housing Rent Setting & 
Housing Revenue and Capital 
Budgets 2023/24 

To seek approval for the 
proposed annual rent 
increase for council housing 
and to approve the Housing 
Revenue Account Capital 
and Revenue Budgets for 
2023/24 and Housing Stock 
Business Plan 

Yes Cllr Gwyneth Ellis 
Lead Officer/Report Author 
Geoff Davies 

 2 Ysgol Plas Brondyffryn To consider the final OBC / 
FBC for the proposed new 
building for Ysgol Plas 
Brondyffryn 

Tbc Cllr Gill German 
Lead Officer Geraint Davies 
Report Author James Curran 

 3 Finance Report To update Cabinet on the 
current financial position of 
the Council 

Tbc Cllr Gwyneth Ellis 
Lead Officer/Report Author 
Steve Gadd 

 4 Items from Scrutiny Committees To consider any issues 
raised by Scrutiny for 
Cabinet’s attention 

Tbc Lead Officer – Scrutiny 
Coordinator 

 

Note for officers – Cabinet Report Deadlines 
 

Meeting Deadline Meeting Deadline Meeting Deadline 
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26 July 12 July 20 September 6 September 18 October 4 October 
 
Updated 28/06/2022 – KEJ 
 
Cabinet Forward Work Programme.doc 
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Appendix 4 
Progress with Committee Resolutions 

 

Date of 
Meeting 

Item number and 
title 

Resolution  Progress 

9 June 2022 6.  Council 
Performance Self-
Assessment 2021 
to 2022 

RESOLVED that, subject to the above comments and 
observations – 

(i) to receive and endorse the Council’s Self-
Assessment of Performance during 2021 to 2022, 
along with its performance in delivering the 
Corporate Plan 2017 to 2022; and 

(ii) recommends that going forward the Council 
makes every effort to facilitate active travel, 
reduce its use of plastics in school meals and 
other services, actively seeks carbon reduction 
opportunities when delivering services, and is 
proactive in reducing deprivation across the 
county. 

The Lead Member and 
relevant officers were 
informed of the 
Committee’s 
recommendations.   
 
The observations made in 
relation to recommendation 
(ii) will be reported to full 
Council on 19th July 2022 
during the presentation of 
the Self-Assessment 
report. 

 7.  Corporate Risk 
Register (February 
Review) 

RESOLVED to receive the amendments to the Corporate 
Risk Register (Appendix 1), including the status of each risk 
against the Council’s Risk Appetite Statement (Appendix 2) 
and the summary document for both Members and Officers’ 
use as an aide memoir (Appendix 3).   

Lead Member and relevant 
officers advised of the 
Committee’s 
recommendation 
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