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1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn?  
 
Mae’r adroddiad hwn yn darparu cefndir Grŵp Tasg a Gorffen yr Aelodau a’u gwaith i 
edrych ar gynaliadwyedd ariannol Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol Mewnol y 
Cyngor.    Cytunwyd ar argymhelliad y Grŵp i dderbyn gwasanaethau allanol ac 
arbed £700mil fel rhan o broses gosod cyllideb y Cyngor.   Er mwyn parhau â’r 
gwaith hwn mae angen cynnal ymarfer ymgynghori llawn, gan gynnwys asesiadau o 
effaith ar gydraddoldeb ar gyfer pob gwasanaeth, gyda’r holl fudd-ddeiliaid.  

 
2.   Beth yw'r rheswm dros lunio'r adroddiad hwn?  
 
Gofyn i’r Cabinet wneud penderfyniad i ddechrau ymgynghori ynglŷn â darpariaeth 
gwasanaethau gofal cymdeithasol mewnol yn y dyfodol.  
           .                            
3.  Beth yw'r Argymhellion? 
  
Bod y Cabinet yn cytuno i ddechrau’r ymarfer ymgynghori ynglŷn â dyfodol 
gwasanaethau gofal mewnol.  
 
Bod adroddiad gyda chanlyniadau’r ymgynghoriad yn cael ei gyflwyno i'r Cabinet 
gyda gwerthusiad opsiynau ar gyfer pob un o’r gwasanaethau.  
 
4.  Manylion yr Adroddiad 
 
4.1  Ar 20 Mawrth 2014, cytunodd y Pwyllgor Archwilio Perfformiad y dylid sefydlu 

grŵp Tasg a Gorffen Aelodau i “archwilio gwerth am arian opsiynau i ddarparu 
gwasanaethau gofal cymdeithasol o ansawdd uchel yn y Sir”.  

 
4.2  Sefydlwyd cylch gorchwyl (atodiad 1) a gwahoddwyd aelodaeth gan yr holl 

bartïon ac ardaloedd daearyddol.   Cytunwyd ar yr aelodaeth fel a ganlyn:  
 

Y Cynghorydd Ray Bartley 
Y Cynghorydd Richard Davies 
Y Cynghorydd Meirick Davies 
Y Cynghorydd Win Mullen James 
Y Cynghorydd David Simmons 
Y Cynghorydd Huw Williams (wedi ymddiswyddo oherwydd ymrwymiadau 
eraill)  
 



4.3   Cyfarfu’r grŵp ar 5 achlysur (ac un nad oedd cworwm iddo) gan ystyried 
amrywiaeth o wybodaeth, gan gynnwys:  

 

 Cost unedau, a phrisiau gwasanaethau mewnol ac allanol.  

 Costau cynnal a chadw gwasanaethau mewnol.  

 Nifer yr unigolion sy’n cael eu cefnogi gan wasanaethau mewnol yn erbyn 
nifer yn y gwasanaethau allanol.   

 Systemau Sicrwydd Ansawdd a gweithgarwch diogelu  

 Proffil staff a phreswylwyr gwasanaethau preswyl mewnol.  
 
Mae nodiadau’r cyfarfodydd ynghlwm (atodiad 2).  

 
4.4  Gan ddefnyddio’r wybodaeth hon, datblygodd y Grŵp werthusiad opsiynau ar 

gyfer pob un o’r gwasanaethau mewnol fel a ganlyn.   Gweler atodiad 3 am 
fwy o  fanylion. 

 
4.4.1 Cartrefi Preswyl  
 
 Opsiwn 1 – Gwneud dim.   Ni argymhellir yr opsiwn hwn gan y byddai’n 

achosi gwariant o hyd at £1m y flwyddyn y gellir ei osgoi ac felly nid yw’n 
gynaliadwy.  

 
 Opsiwn 2 – Cau’r 3 gwasanaethau cyfredol a defnyddio darpariaeth allanol i 

ddiwallu anghenion y preswylwyr presennol.   Yn ogystal â hyn, parhau i 
ddatblygu Tai Gofal Ychwanegol ledled y Sir fel dewis amgen ar gyfer gofal 
preswyl safonol yn y dyfodol.   Argymhellir yr opsiwn hwn gan y byddai’n creu 
arbedion ariannol mawr i’r Cyngor a byddai’n cefnogi moderneiddio 
gwasanaethau.  

 
 Goblygiadau – Byddai angen asesu anghenion y preswylwyr presennol 

(cyfanswm o 54) a chanfod darpariaeth amgen, fodd bynnag mae cryn dipyn o 
ddarpariaeth yn Sir Ddinbych gyda dros 450 o bobl eisoes yn cael eu cefnogi 
gan y gwasanaethau allanol.    Byddai angen i’r rhan fwyaf symud i Ofal 
Iechyd Meddwl ar gyfer yr Henoed neu Ofal Nyrsio felly ni fyddai oedi hyn wrth 
aros i ddatblygu Gofal Ychwanegol yn ddymunol.   Mae 96 aelod o staff wedi’u 
cyflogi yn y 3 gwasanaeth ar hyn o bryd a byddai angen rheoli’r rhain drwy 
adleoli, ymddeoliad neu, fel y dewis olaf, diswyddo.  

 
4.4.2 Gofal Dydd ar gyfer Pobl Hŷn 
 
 Opsiwn 1 – Gwneud dim.   Ni argymhellir yr opsiwn hwn.   Mae’r 3 cartref 

preswyl yn darparu’r holl elfennau o ofal dydd.  Yn ogystal â hyn, mae 10 
unigolyn yn mynychu Hafan Deg bob dydd, cyfleuster a adeiladwyd yn 
bwrpasol yn y Rhyl.  Byddai parhau â hyn yn achosi gwariant o hyd at £75mil y 
flwyddyn y gellir ei osgoi ac felly nid yw’n gynaliadwy.  

 
 Opsiwn 2 – Cau’r gwasanaethau cyfredol a defnyddio darpariaeth allanol i 

ddiwallu anghenion y preswylwyr presennol.   Yn ogystal â hyn, cynnig yr 
adeilad i Gyngor Tref y Rhyl fel ased cymunedol sy’n gallu darparu 
gwasanaethau i grwpiau cymunedol a chyfleusterau i ymdrin ag unigrwydd 
cymdeithasol pobl hŷn.   Argymhellir yr opsiwn hwn gan y byddai’n achosi 



arbedion ariannol mawr i’r Cyngor a byddai’n cefnogi moderneiddio 
gwasanaethau.   Mae 10 aelod o staff wedi’u cyflogi yn Hafan Deg a byddai 
angen eu rheoli drwy adleoli, ymddeoliad neu, fel y dewis olaf, diswyddo.  

 
4.4.3 Tai Gofal Ychwanegol (Gofal yn y Cartref)  
 
 Opsiwn 1 – Gwneud dim.   Ni argymhellir yr opsiwn hwn gan y byddai’n 

achosi gwariant o hyd at £300mil y flwyddyn y gellir ei osgoi ac felly nid yw’n 
gynaliadwy.  

 
 Opsiwn 2- Trosglwyddo’r gwasanaeth i asiantaethau allanol.   Byddai hyn yn 

golygu trosglwyddo’r staff cyfredol i’r asiantaethau drwy Drosglwyddo 
Ymgymeriadau Diogelu Cyflogaeth.   Argymhellir yr opsiwn hwn gan y 
byddai’n achosi arbedion ariannol ar gyfer y Cyngor a dim ond newid bychan y 
byddai’n ei achosi ar gyfer pobl sy’n defnyddio’r gwasanaethau ar hyn o bryd.   
Byddai’r adeiladau’n parhau i fod yn eiddo i Gymdeithasau Tai ac yn cael eu 
rheoli ganddynt.  

 
4.4.4 Byw â Chymorth yn y Gymuned (Anableddau Dysgu)  
 

  Y strategaeth yn y blynyddoedd diwethaf yw trosglwyddo gwasanaethau 
mewnol byw â chymorth yn y gymuned i'r trydydd sector a’r sector annibynnol.   
Mae’r adeiladau yn eiddo i Gymdeithasau Tai.   Dim ond 3 eiddo sy’n weddill 
gyda chyfanswm o 12 staff y Cyngor yn darparu’r gefnogaeth.    Gan fod yr 
arbedion yn fach awgrymir bod y strategaeth drosglwyddo gyfredol yn parhau 
ar gyflymder priodol ar gyfer yr unigolion ac fel y caniateir trefniadau staffio.  
 

4.4.5 Cyfleoedd Dydd a Gwaith (Anableddau Dysgu)  
 
 Mae’r gwasanaethau hyn yn cael eu darparu’n bennaf i unigolion gydag 

anableddau dysgu.   Mae Grŵp Tasg a Gorffen ar wahân yn cynnwys Aelodau 
Etholedig, staff, defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr sy’n ystyried opsiynau ar 
gyfer darpariaeth y gwasanaethau hyn yn y dyfodol sy’n achosi arbedion 
ariannol.    

.   
5.   Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 
 
Mae’r opsiynau a argymhellwyd yn cyfrannu at flaenoriaethau’r Cyngor bod pobl 
ddiamddiffyn yn cael eu diogelu ac yn gallu byw mor annibynnol â phosibl a 
moderneiddio’r Cyngor i ddarparu effeithlonrwydd a gwella gwasanaethau ar gyfer 
ein cwsmeriaid.   Heb yr effeithlonrwydd a grëwyd gan yr opsiynau hyn, byddai 
angen lleihau lefelau’r gwasanaethau sy’n cael eu darparu i unigolion diamddiffyn.  
. 
6.       Faint fydd yn ei gostio a sut bydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 
 
Ar amcangyfrif ceidwadol, bydd arbedion ariannol o tua £700mil.   Byddai angen 
cynyddu’r swyddogaethau rheoli ac adolygu contractau i sicrhau bod y 
gwasanaethau sy’n cael eu comisiynu'n allanol yn parhau i ddarparu sicrwydd 
ansawdd.    

 



7. Beth yw'r prif gasgliadau o'r Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb a 
gynhaliwyd ar y penderfyniad?  Dylid atodi Asesiad o Effaith ar 
Gydraddoldeb wedi ei gwblhau fel atodiad i’r adroddiad hwn. 

 
 Bydd angen cwblhau Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb ar gyfer pob gwasanaeth os 
parheir â’r argymhellion hyn.   Fodd bynnag, gan fod dros 90% o wasanaethau gofal 
cymdeithasol eisoes yn cael eu darparu drwy wasanaethau sy’n cael eu comisiynu’n 
allanol, ni chredir y bydd yn cael effaith sylweddol ar unrhyw grŵp a ddiogelir.   Mae 
mwyafrif yr unigolion yn adrodd eu bod yn fodlon iawn gyda’r gwasanaethau sy’n 
cael eu darparu gan y sector annibynnol, sy’n cael ei reoli o ran ansawdd gan 
AGGCC ac ein tîm rheoli ac adolygu contractau mewnol i sicrhau bod y 
gwasanaethau’n cael eu darparu’n ddiogel. 
 
8. Pa ymgynghoriadau sydd wedi eu cynnal gyda’r Pwyllgor Archwilio ac 

eraill?  
 
Mae’r argymhellion wedi’u datblygu gan Grŵp Tasg a Gorffen yr Aelodau a bydd 
angen ymgynghori’n ehangach gyda budd-ddeiliaid cyn y gellir llunio penderfyniad 
ffurfiol i gau’r gwasanaethau.   Mae’r argymhellion wedi’u trafod yn sesiwn Briffio’r 
Aelodau ynglŷn â’r Gyllideb a gofynnwyd am ragor o wybodaeth ynglŷn ag ansawdd 
y sector annibynnol (gweler atodiad 4).  
 
Trafodwyd adroddiad yn y Pwyllgor Archwilio Perfformiad ar 2 Hydref 2014 a 
chytunodd y Pwyllgor i:  
 
(i) dderbyn yr arfarniad o opsiynau a chefnogi’r opsiynau a ffefrir, gan arwain at ail-
ddarparu gwasanaethau ar gyfer y bobl hynny sy'n eu defnyddio wrth barhau i 
ddiwallu eu hanghenion a aseswyd; a  
(ii) bod y Pwyllgor gan nodi bod yr adroddiad a'r gwerthusiad o'r opsiynau yn cael ei 
gyflwyno i'r Cyngor Sir i'w drafod, yn argymell i'r Cabinet bod ymgynghoriad ffurfiol, 
gan gynnwys Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb, yn cael ei gynnal ar ail-ddarparu 
gwasanaethau fel y gellir gweithredu’r opsiynau a ffefrir a gwneud arbedion. 
 
 Trafodwyd bod angen yr arbedion ac fe’u cymeradwywyd yng nghyfarfod y Cabinet 
ar 25 Tachwedd 2014. 
 
9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 
 
O ystyried y cyfyngiadau ariannol y mae’r Cyngor yn eu hwynebu, mae’r arbedion a 
nodwyd yn yr adroddiad hwn yn elfen allweddol o effeithlonrwydd cyllidebol yn y 2 
flynedd nesaf.   Oni ellir cyflawni arbedion y cynigion hyn yna bydd angen canfod 
dulliau eraill o’u cyflawni.  
 
10. Pa risgiau sydd yna, ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau? 
 
 Mae darparu gofal a chefnogaeth i bobl ddiamddiffyn yn cynnwys risg bob tro, gan 
gynnwys cymryd risgiau positif i alluogi pobl i fyw eu bywydau.  Bydd cynnydd yn y 
ddarpariaeth rheoli ac adolygu contractau yn sicrhau bod gwasanaethau allanol yn 
parhau i sicrhau ansawdd o’r un safon, neu o safon uwch, na’r ddarpariaeth gyfredol.   
 



Oni chymeradwyir yr opsiynau a argymhellwyd, bydd risg o orfod canfod dulliau eraill 
o gyflawni’r arbedion angenrheidiol, gan olygu gostwng lefel gyffredinol y gefnogaeth 
i bobl ddiamddiffyn yn Sir Ddinbych.   
 
11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 
 
11.1 Erthyglau 6.3 o Gyfansoddiad y Cyngor.  

A.112 Deddf Llywodraeth Leol 1972 
. 
11.2 Nid oes gofyniad deddfwriaethol i Awdurdodau Lleol ddarparu gwasanaethau 

gofal cymdeithasol uniongyrchol, dim ond sicrhau y gellir diwallu anghenion 
cymwys unigolion.   


