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1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

1.1. Mae'r adroddiad yn nodi'r materion allweddol sy'n deillio o werthusiad Arolygiaeth 

Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) o berfformiad gwasanaethau 

cymdeithasol Sir Ddinbych ar gyfer 2014-15. Mae copi o'r gwerthusiad llawn yn 

Atodiad I.   

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

2.1. Er mwyn i'r Aelodau allu cyflawni eu rôl craffu trwy archwilio unrhyw faterion 

perfformiad a amlygwyd gyda'r adroddiad AGGCC.  Mae ymateb gan y cyngor i'r 

materion a godwyd yn yr adroddiad ynghlwm yn Atodiad II. 

3.  Beth yw'r Argymhellion? 

3.1. Argymhellir bod yr Aelodau yn ystyried y gwerthusiad AGGCC a'r cynllun gweithredu 

cysylltiedig gan y gwasanaethau cymdeithasol ac ystyried a oes angen unrhyw 

archwilio pellach.  Bydd Rheolwr Ardal AGGCC yn mynychu'r cyfarfod i gyflwyno'r 

adroddiad gwerthuso ac i alluogi Aelodau i ofyn am eglurhad ar unrhyw elfen benodol 

o'r adroddiad.  

4. Manylion yr Adroddiad 

4.1. Bob blwyddyn mae AGGCC yn cynnal gwerthusiad cynhwysfawr o berfformiad 

gwasanaethau cymdeithasol pob awdurdod lleol.  Mae'r gwerthusiad yn tynnu ar ystod 

eang o dystiolaeth, gan gynnwys: adroddiad blynyddol y Cyfarwyddwr Gwasanaethau 

Cymdeithasol ar berfformiad a chynlluniau ar gyfer gwella ardal eu hawdurdod lleol; 

gwaith rheoleiddio AGGCC; a barn archwilwyr ac arolygwyr eraill.  Mae'r gwerthusiad 

wedi ei gymedroli i sicrhau dull cyson, tryloyw a chymesur. I grynhoi mae gwerthusiad 

o Wasanaethau Cymdeithasol Sir Ddinbych wedi tynnu sylw at y canlynol: 

 Mae Cyngor Sir Ddinbych yn parhau i baratoi ar gyfer gweithredu'r Ddeddf 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (Deddf GCLl).  Mae 

aelodau etholedig a staff yn cael eu briffio'n dda ac yn deall goblygiadau'r Ddeddf. 



Roedd paratoi ar gyfer hyn yn ystod y flwyddyn yn cynnwys ad-drefnu'r isadeiledd 

uwch reolwyr, gan greu adran newydd ar gyfer gwasanaethau cymorth cymunedol 

gan gynnwys gwasanaethau cymdeithasol i oedolion a gwasanaethau 

digartrefedd, a hefyd cynllunio ar gyfer uno gofal cymdeithasol plant ag addysg yn 

un adran a fydd yn cael eu gweithredu yn 2015/16. 

 Mae yna ddiwylliant effeithiol yn parhau o fewn y cyngor o archwilio perfformiad o 

ran darparu gofal cymdeithasol, sy'n dangos ymgysylltiad gwleidyddol trwy 

gyfarfodydd herio gwasanaeth, yn cynnwys nid yn unig aelodau etholedig ond 

arolygiaethau sydd wedi eu gwahodd hefyd. 

 Wedi'i lansio ym mis Gorffennaf 2014 mae’r Pwynt Mynediad Sengl yn enghraifft 

dda o weithio ar y cyd gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC). 

Fodd bynnag, mae angen gwneud cynnydd pellach mewn perthynas â sefydlu 

prosiectau integredig yn enwedig lle nad yw cyllid grant yn hygyrch. 

 Roedd gostyngiad yn y nifer o oedolion hŷn sy'n derbyn gofal preswyl yn ystod y 

flwyddyn, a chynnydd yn y ddarpariaeth drwy fodelau eraill o gymorth fel y 

galluogir pobl i gadw eu hannibyniaeth. Mae'r patrwm hwn o gyflenwi gofal 

cymdeithasol yn flaenoriaeth gorfforaethol sy'n gwasanaethu i dynnu sylw at 

bwysigrwydd y trydydd sector fel partneriaid darparu. 

 Er gwaethaf cynyddu capasiti i gyflwyno gwasanaeth diogelu ar gyfer oedolion 

diamddiffyn, nid yw perfformiad o ran Amddiffyn Oedolion Diamddiffyn (PoVA) 

wedi gwneud y cynnydd a ragwelwyd. Rydym yn gweld hyn fel risg barhaus i'r 

cyngor yn y flwyddyn sydd i ddod. 

 Roedd cryfhau gwasanaethau’r cyngor i blant a theuluoedd yn parhau, gan 

ddangos cynnydd da a gafwyd drwy ail-lunio rolau staffio, gan ddarparu ymyriadau 

cynnar tymor byr a galluogi cymorth i deuluoedd. Mae'r cyngor hefyd wedi rhoi 

proses ar waith i gofnodi profiadau a barn pobl ifanc. Er y bu gwelliant amlwg 

mewn perthynas â chynlluniau addysg personol, mae yna lawer mwy yn dal i'w 

gyflawni mewn perthynas ag anghenion iechyd plant sy'n derbyn gofal mewn 

lleoliadau. 

 Mae'r cyngor yn parhau i weithredu 'Mwy Na Geiriau’ yn rhagweithiol gyda 

chynnydd rhagorol yn cael ei wneud yn ystod y flwyddyn a ddangoswyd gan 

arweinyddiaeth strategol, hyrwyddo, mynediad dwyieithog ar gyfer pobl a 

hyfforddi'r gweithlu. 

4.2. Mae nifer o feysydd penodol i'w gwella wedi cael eu nodi yn yr adroddiad AGGCC.  

Bydd cynnydd y cyngor mewn perthynas â'r rhain yn cael ei drafod yn ystod 

cyfarfodydd ymgysylltu rheolaidd rhwng yr Uwch Dîm Rheoli ac AGGCC yn ystod y 

flwyddyn gyfredol. Y meysydd penodol a nodwyd ar gyfer gwaith dilynol gan AGGCC 

yw perfformiad y cyngor mewn perthynas â: 

 Monitro a gwerthuso effaith bosibl ar blant ac oedolion o ganlyniad i newidiadau’r 

cyngor i seilwaith uwch reolwyr ar gyfer cyflwyno gofal cymdeithasol; 



 Gwella amseroldeb ac ymgysylltiad POVA a chynnal adolygiad o lefelau trothwy; 

 Monitro ansawdd yr holl ddarparwyr gofal yn y cartref yn agos fydd angen 

cynnwys profiadau a barn y rhai sy'n derbyn gwasanaethau gofal yn y cartref; a 

 Gweithio mewn partneriaeth integredig gyda BIPBC. 

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

5.1. Mae'r adroddiad gwerthuso AGGCC yn darparu safbwynt allanol o effeithiolrwydd y 

Cyngor o ran hyrwyddo annibyniaeth ac amddiffyn pobl ddiamddiffyn (dau o'r 

canlyniadau blaenoriaeth yn ein Cynllun Corfforaethol). Mae'r adroddiad gwerthuso 

hefyd yn darparu persbectif ar foderneiddio gwasanaethau cymdeithasol. 

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

6.1. Bydd yr ymateb i gyflawni camau gweithredu gwella yn cael eu hintegreiddio i mewn i 

Gynlluniau Busnes Gwasanaeth ar gyfer 2015/2016 a 2016/17. Bydd cyflwyno'r 

cynlluniau hyn yn cael ei reoli gydag adnoddau presennol. 

7. Beth yw prif gasgliadau'r Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb (AEC) a gynhaliwyd 

ar y penderfyniad? Dylai fod templed o’r Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb wedi 

ei lenwi a’i atodi i'r adroddiad. 

7.1. Nid oes angen Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (AEC) oherwydd nid yw'r 

adroddiad hwn yn gofyn am benderfyniad a fydd yn arwain at unrhyw newid ar gyfer 

staff neu'r gymuned ehangach. Bydd AEC yn cael ei gwblhau ar 

brosiectau/newidiadau unigol os bydd angen iddynt ymateb i'r materion a godwyd yn 

yr adroddiad AGGCC.  

8.  Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda’r Pwyllgorau Archwilio ac eraill? 

8.1. Mae cyfarfodydd ymgysylltu a drefnwyd yn cael eu cynnal gyda'r Uwch Dîm Rheoli ar 

gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol ac AGGCC sy’n helpu i lywio gwerthusiad yn 

ogystal ag asesu cynnydd o ran cyflawni gwelliant. Mae AGGCC hefyd yn mynychu ac 

yn cyfrannu'n weithredol at yr Her Perfformiad Gwasanaeth ar gyfer y ddau 

wasanaeth. 

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

9.1. Bydd camau i ymateb i'r meysydd a nodwyd yn cael eu hintegreiddio i mewn i’r 

Cynlluniau Busnes Gwasanaeth ac bydd angen eu hariannu o fewn yr adnoddau 

presennol. 

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

10.1. “Mae’r risg o adroddiad(au) negyddol sylweddol gan reolyddion allanol” yn risg sydd 

wedi ei nodi ar y Gofrestr Risg Corfforaethol. Ar y cyfan, mae hwn yn adroddiad 

cadarnhaol, ond bydd angen i'r cyngor ymateb yn gadarnhaol i'r materion a godwyd yn 



yr adroddiad er mwyn sicrhau bod yr adroddiad 2015-16 yn parhau i fod yn 

gadarnhaol. 

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

11.1. Adran 3 Deddf Llywodraeth Leol 1999 - Dyletswydd gwerth gorau i sicrhau 

gwelliannau parhaus. 

11.2. Adran 7 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol Awdurdodau Lleol 1970 - dyletswydd i 

sicrhau gwelliant parhaus o ddarparu gwasanaethau. 

11.3. Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 - dyletswydd i sicrhau gwelliant parhaus o 
ddarparu gwasanaethau. 

11.4. Mae erthyglau 6.1 a 6.3.4(b) o Gyfansoddiad y Cyngor yn amlinellu pwerau’r Pwyllgor 
Archwilio mewn perthynas â'r mater hwn. 
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