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1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

Ym mis Gorffennaf 2015, gofynnodd y Cabinet am gynnal ymgynghoriad ar ddyfodol ein 

gwasanaethau gofal cymdeithasol mewnol ar gyfer pobl hŷn. Mae'r adroddiad hwn yn 

crynhoi'r wybodaeth a gasglwyd gan y broses ymgynghori honno a barn y Pwyllgor 

Archwilio Perfformiad wrth ystyried adroddiad y Grŵp Aelodau Tasg a Gorffen a benodwyd i 

ddadansoddi'r wybodaeth honno ac argymell ffordd ymlaen. 

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

2.1 I roi’r wybodaeth a gasglwyd ac a ddadansoddwyd gan y Grŵp Tasg a Gorffen 

Aelodau Etholedig mewn perthynas â’r ymgynghoriad ar ddyfodol darpariaeth gofal 

cymdeithasol mewnol y Cyngor ar gyfer pobl hŷn i’r Cabinet. 

2.2 I ofyn i’r Cabinet gytuno bod swyddogion yn archwilio'r holl opsiynau yn yr 

argymhellion mewn perthynas â phob un o'r pedwar sefydliad gofal (h.y. Hafan Deg; 

Dolwen; Awelon; a Cysgod y Gaer) gyda golwg ar wneud penderfyniadau terfynol 

ynghylch pa opsiynau y dylid eu rhoi ar waith pan fo’r wybodaeth wedi’i dadansoddi. 

3. Beth yw'r Argymhellion? 

Argymhellir bod y Cabinet yn ystyried yr adroddiad hwn a'r atodiadau cysylltiedig, gan 

gynnwys barn y Pwyllgor Archwilio Perfformiad, ac yn gwneud penderfyniad i ganiatáu 

swyddogion i ystyried yr opsiynau ar gyfer pob un o'r pedwar sefydliad mewn mwy o 

fanylder.  Mae manylion llawn am y dewisiadau gwreiddiol oedd yn rhan o’r ymgynghoriad 

mewn perthynas â phob safle, ac unrhyw gynigion a gyflwynwyd fel rhan o'r ymgynghoriad 

cyhoeddus, wedi'u cynnwys yn Atodiadau F-I.  Bu i’r Pwyllgor Archwilio Perfformiad, yn eu 

cyfarfod ar 12 Ebrill 2016 (ynghlwm yng nghofnodion Atodiad T), ystyried yr holl wybodaeth 

ac awgrymu’r argymhellion canlynol, a chytunwyd ar y rhain gan yr Aelod Arweiniol a'r 

Swyddog Arweiniol: 

Mae'r Cabinet yn cymeradwyo’r canlynol: 

3.1 Hafan Deg (y Rhyl) – Mae’r cyngor archwilio partneriaeth posibl gyda sefydliad allanol 

gyda golwg ar drosglwyddo'r adeilad iddynt, comisiynu gwasanaeth gofal dydd o fewn 

yr adeilad ac, yn ogystal â hynny, alluogi asiantaethau 3ydd sector i ddarparu 

gweithgareddau ymyrryd cynnar ar gyfer pobl hŷn a lleihau arwahanrwydd 

cymdeithasol, cefnogi annibyniaeth a hybu gwydnwch.  Dylai’r gwaith mewn cysylltiad 

â'r opsiwn hwn gynnwys cost, ansawdd y gofal a dadansoddiad darpariaeth iaith 

Gymraeg rhwng y darparwr presennol ac unrhyw wasanaeth posibl yn y dyfodol. 

 



3.2 Dolwen (Dinbych) – Mae’r cyngor yn archwilio partneriaeth bosibl gyda sefydliad 

allanol gyda'r bwriad o drosglwyddo’r adeilad a'r gwasanaeth cyfan iddynt, tra'n 

sicrhau bod Dolwen wedi'i gofrestru i ddarparu gofal preswyl a dydd EMH.  Dylai’r 

gwaith mewn cysylltiad â'r opsiwn hwn gynnwys cost, ansawdd y gofal a 

dadansoddiad darpariaeth iaith Gymraeg rhwng y darparwr presennol ac unrhyw 

wasanaeth posibl yn y dyfodol.  

3.3 Awelon (Rhuthun) – bod y Cyngor yn ystyried yn fanwl y tri opsiwn a gyflwynwyd 
mewn perthynas â’r sefydliad hwn a bod y gwaith mewn perthynas â’r dewisiadau hyn 
yn cynnwys costau cymharol, ansawdd y gofal a dadansoddiad darpariaeth iaith 
Gymraeg rhwng y gwasanaeth presennol a phob un o'r tri opsiwn; 

 Yr opsiynau yw: 

Opsiwn 1 (yr opsiwn mae’r Cabinet yn ei ffafrio): Bydd y Cyngor yn ymuno mewn 

partneriaeth â pherchennog Llys Awelon i ddatblygu mwy o fflatiau Gofal Ychwanegol 

ar y safle, gan ddisodli'r ddarpariaeth breswyl a chymunedol bresennol.  Fodd bynnag, 

dylid nodi bod y Cabinet wedi cytuno na fydd yn rhaid i unrhyw breswylydd adael os 

nad ydynt eisiau gadael a bod eu hanghenion yn cael eu diwallu yn y ddarpariaeth 

breswyl. 

Opsiwn 2: I weithio mewn partneriaeth gyda landlord cymdeithasol cofrestredig, 

gwasanaethau iechyd a'r 3ydd sector i ddatblygu amrywiaeth o wasanaethau, 

trosglwyddo hanner yr adeilad i ddatblygu mwy o fflatiau gofal ychwanegol, o bosibl fel 

estyniad i Lys Awelon, gan ddefnyddio’r gweddill fel uned breswyl fach y gellid ei 

defnyddio i ddiwallu’r angen am ofal seibiant a sicrhau nad oes rhaid i unrhyw 

breswylydd presennol symud oni bai eu bod yn dewis gwneud hynny. 

Opsiwn 3: (Awgrym gan rai Aelodau) Dylai’r Cyngor ymgysylltu â Bwrdd Iechyd 

Prifysgol Betsi Cadwaladr i ymchwilio i ba mor ymarferol yw datblygu capasiti gofal 

nyrsio ychwanegol yn Rhuthun a fyddai yn ei dro yn gwella’r cynnig i bobl hŷn yn ardal 

Rhuthun.  

3.4 Cysgod y Gaer (Corwen) – Mae'r cyngor yn edrych ar ymuno mewn partneriaeth â 

rhanddeiliaid perthnasol (gan gynnwys BCU a'r 3ydd sector) i ddatblygu'r safle i 

'ganolfan gymorth' sy’n cynnig cyfleusterau preswyl a gofal ychwanegol yn ogystal â 

gwasanaeth allgymorth gofal cartref a gwasanaeth cefnogi i denantiaid Cynlluniau Tai 

Gwarchod lleol phoblogaeth ehangach  Corwen a'r ardal gyfagos; ac 

3.5 O gwblhau'r uchod, cyflwynir dadansoddiad o bob un o'r opsiynau mewn perthynas â 

phob sefydliad i’r Pwyllgor Archwilio Perfformiad i’w archwilio cyn gwneud 

penderfyniad gan y Cabinet, gyda bob un yn cael ei gyflwyno fel y caiff ei ddatblygu. 

Argymhellir yr opsiynau hyn am y rhesymau canlynol: 

a) Cyflwynir y sail resymegol ar gyfer yr opsiwn sy’n cael ei ffafrio ar gyfer pob 
gwasanaeth yn Atodiad C ("yr achos dros newid").  Nid oedd yr ymgynghoriad yn rhoi 
unrhyw sail resymegol gref neu dystiolaeth i gyfiawnhau newid yr opsiynau mae’r 
Cabinet yn eu ffafrio ar gyfer dyfodol y gwasanaethau gofal mewnol.  Felly rydym yn 
hyderus bod yr honiad gwreiddiol y bydd gwasanaethau gofal a chymorth ar gyfer pobl 
hŷn yn Sir Ddinbych yn well, ac yn fwy cynaliadwy, os yw’r opsiynau sy’n cael eu 
ffafrio ac yn cael eu rhoi ar waith yn ddilys o hyd. 



b) Er gwaethaf y diddordeb eang amlwg yn yr ymgynghoriad, derbyniwyd nifer fechan 
iawn o ymatebion i’r holiadur, ac roedd hyn yn sioc. Ychydig iawn o bobl wnaeth 
fynegi unrhyw ffafriaeth am unrhyw un o’r opsiynau a gyflwynwyd (gyda llai byth yn 
ffafrio dewis amgen i’r opsiynau roedd y Cabinet yn eu ffafrio).  At hynny, gan ystyried 
yr holl wybodaeth a gasglwyd yn ystod yr ymgynghoriad, ychydig iawn o bobl wnaeth 
gynnig unrhyw sail resymegol ystyrlon ar gyfer gwrthwynebu'r opsiynau sy’n cael eu 
ffafrio, ac ychydig iawn (os unrhyw beth) a gyflwynwyd o ran tystiolaeth i gefnogi 
unrhyw sail resymegol a gynigir.  Gan fod y nifer o holiaduron a gyflwynwyd yn syndod 
o isel, mae Atodiad A yn cynnwys rhestr o'r holl weithgareddau a gynhaliwyd i 
hyrwyddo’r ymgynghoriad.  Mae hyn er mwyn sicrhau Aelodau y gwnaed pob ymdrech 
resymol i annog cyfranogiad yn yr ymgynghoriad.  

c) Er bod nifer yr ymatebion i'r ymgynghoriad yn isel, roedd cefnogaeth gref i opsiwn 
dewisol y Cabinet ar gyfer Cysgod y Gaer yn yr ymatebion i'r holiadur ymgynghoriad a 
gyflwynwyd. 

d) Yn gyffredinol, y neges gref gan y bobl a ymatebodd i'r ymgynghoriad oedd na ddylem 
newid ein gwasanaethau gofal mewnol.  Fodd bynnag, credwn ein bod wedi dangos 
yn ddigonol pam nad yw hynny yn ddymunol nac yn ymarferol yn y ddogfen "achos ar 
gyfer newid" (Atodiad C) ac Atodiadau F – I. 

e)  Er bod staff yn Awelon, Dolwen a Hafan Deg yn gyffredinol yn gwrthwynebu'r 
dewisiadau sy’n cael eu ffafrio (ac yn gyffredinol y byddai'n well ganddynt aros fel 
gweithwyr y Cyngor), mae'n ymddangos bod opsiynau dewisol y Cyngor yn cael 
cefnogaeth ymysg y grŵp ehangach o staff Gwasanaethau Cefnogi Cymunedol, sy'n 
cynnwys gweithwyr proffesiynol gofal cymdeithasol. (Atodiad Q) 

f) Er y nodwyd rhai effeithiau negyddol posibl ar gyfer defnyddwyr presennol y 
gwasanaeth, staff a'r bobl sy'n rhannu nodweddion gwarchodedig penodol, mae'r 
Cyngor yn gallu lliniaru yn erbyn pob un o'r rhain mewn rhyw ffordd.  Felly mae’r Grŵp 
Tasg a Gorffen yn glir y bydd gwasanaethau gofal a chymorth ar gyfer pobl hŷn yn Sir 
Ddinbych yn well, ac yn fwy cynaliadwy, os yw’r holl opsiynau sy’n cael eu ffafrio ac yn 
cael eu rhoi ar waith.  

g) Ychydig iawn o gynigion amgen posibl a gyflwynwyd yn ystod yr ymgynghoriad, ac 
mae’r rhai a gyflwynwyd wedi cael eu gwerthuso’n llai ymarferol a/neu gynaliadwy nag 
opsiynau dewisol y Cabinet (gweler Atodiadau F - I am fanylion pellach).  Fodd 
bynnag, mae'n bwysig nodi bod cynigion amgen wedi’u cyflwyno, gan gynnwys gan 
UNSAIN a gan Aelodau (Grŵp Aelodau Ardal Rhuthun a’r Pwyllgor Archwilio 
Perfformiad).  Er y dylid ystyried y rhain gan y Cabinet fel rhan o'r broses o wneud 
penderfyniadau, ni argymhellir mynd â’r rhain ymlaen i’w hystyried yn fanwl ymhellach 
am y rhesymau a nodwyd isod. 

UNSAIN: Cyflwynodd Unsain opsiynau amgen ar gyfer Dolwen, Awelon a Hafan Deg.  

Gellir crynhoi fod y rhain (ar lefel uchel iawn) yn cynyddu treth cyngor er mwyn 

galluogi’r cyngor i gadw’r gwasanaethau presennol.  Byddai hyn yn cyfateb i gynnydd 

o tua 2% ychwanegol yn y Dreth Gyngor, ac ni fyddai'n mynd i’r afael â’r rhesymau 

sylfaenol dros foderneiddio ein gwasanaethau, h.y., disgwyliadau dinasyddion sy'n 

arwain at ostyngiad yn y galw a'r angen i ddatblygu dewisiadau amgen mwy galluogol 

na gwasanaethau presennol. 

Rhai Aelodau: Dylai’r Cyngor ymgysylltu â Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i 

ymchwilio i ba mor ymarferol yw datblygu capasiti gofal nyrsio ychwanegol yn Rhuthun 



a fyddai yn ei dro yn gwella’r cynnig i bobl hŷn yn ardal Rhuthun. Mae hwn yn gam 

gweithredu fydd yn bwrw ymlaen beth bynnag fo’r penderfyniad ar ddyfodol Awelon ac 

felly nid yw'n argymhelliad perthnasol mewn perthynas â’r adroddiad hwn. 

h) Mae achos ariannol cryf ar gyfer opsiynau dewisol y Cabinet o ran Hafan Deg a 
Dolwen, ac achos ariannol llethol mewn perthynas ag Awelon, lle byddai arbedion (yn 
seiliedig ar y defnydd presennol) o tua £350,000 y flwyddyn ar gost gofal yn unig.  
Fodd bynnag, dylid pwysleisio nad arbedion posibl yw’r unig (neu hyd yn oed o 
reidrwydd y rif) sail resymegol ar gyfer yr opsiynau a gyflwynwyd gan y Grŵp Tasg a 
Gorffen.  

i) Yn achos Awelon, roedd barn a fynegwyd gan y Pwyllgor Archwilio Perfformiad nad 
oedd digon o wybodaeth ar gael i wneud penderfyniad cadarn ar ba un o'r opsiynau a 
fyddai fwyaf ymarferol ac mae'r argymhelliad yn cydnabod barn y Pwyllgor. 

4. Manylion yr adroddiad 

4.1. Cefndir 

Mae'r Cyngor wedi bod yn cynnal ymarfer i edrych ar ddyfodol ei wasanaethau gofal 

cymdeithasol mewnol ers mis Mawrth 2014, pan ofynnodd y Pwyllgor Archwilio Perfformiad 

fod Grŵp Tasg a Gorffen Aelodau Etholedig1 yn cael ei sefydlu i "edrych ar werth am arian 

opsiynau ar gyfer darparu gwasanaethau gofal cymdeithasol o ansawdd uchel yn y sir".  

Cefnogwyd y Grŵp Tasg a Gorffen hwn gan Dîm Prosiect swyddogion (y cyfeirir atynt yn y 

ddogfen fel 'ydym') oedd yn cynnwys uwch reolwr o'r Tîm Ardal Ganolog ar gyfer Bwrdd 

Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. 

Yn fuan yn 2015, dechreuwyd ymarfer 'gwrando ac ymgysylltu' i'n helpu i ddatblygu 

cynigion a allai gael eu profi pe byddai’r Cabinet yn cymeradwyo ymgynghoriad cyhoeddus 

ffurfiol. Cawsom drafodaethau gyda phob defnyddiwr gwasanaeth unigol (a’u 

teuluoedd/eiriolwyr) a allai gael eu heffeithio gan unrhyw newidiadau posibl, ac roedd hyn 

yn cynnwys asesiad o'u hanghenion ac argaeledd posibl darpariaeth amgen addas i 

fodloni'r anghenion hynny pe byddai’r cyngor yn penderfynu newid y gwasanaethau 

presennol. Yna, datblygwyd cynigion ar gyfer pob un o'r pedwar sefydliad a chytunwyd 

arnynt gan Grŵp Tasg a Gorffen Aelodau Etholedig, cyn craffu arnynt gan y Pwyllgor 

Archwilio Perfformiad.  Yn olaf, ar 28 Gorffennaf 2015, cymeradwyodd y Cabinet gynnig i 

fynd i ymgynghoriad cyhoeddus ar ddyfodol y gwasanaethau mewnol, a chytuno ar yr 

opsiwn yr oedd yn ei ffafrio ar gyfer pob sefydliad.  Agorodd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn 

agor ar 16 Hydref 2015 a daeth i ben ar 24 Ionawr 2016.  Amgaeir disgrifiad llawn o'r 

gweithgareddau a gynhaliwyd yn ystod yr ymgynghoriad yn Atodiad A.  

4.2. Gwybodaeth a gyflwynwyd i'r cyhoedd 

Cyhoeddodd y cyngor nifer o ddogfennau i gefnogi’r broses ymgynghori.  Buom yn gweithio 

gyda'r Sefydliad Ymgynghori i sicrhau bod y wybodaeth a gyhoeddwyd gennym yn hygyrch 

ac yn ddigon manwl i alluogi'r cyhoedd i ymgysylltu mewn ffordd ystyrlon.  Fodd bynnag, 

wrth i'r ymgynghoriad fynd rhagddo, parhawyd i gyhoeddi gwybodaeth ychwanegol lle 

roeddem yn teimlo y byddai o gymorth i'r broses ymgynghori.  Er enghraifft, daeth yn glir yn 

ystod y cyfarfodydd ymgynghori cyhoeddus bod nifer fach o gwestiynau/heriau tebyg yn 

cael eu mynegi, ac roedd rhai o'r rhain yn seiliedig ar chwedlau neu gamddealltwriaeth.  

                                                      
1
Amgaeir cofnodion holl gyfarfodydd y Grŵp Tasg a Gorffen yn Atodiad S  



Felly, cyhoeddwyd dogfen ym mis Rhagfyr 2015 i ymateb i’r saith cwestiwn allweddol oedd 

yn cael eu codi dro ar ôl tro yn ystod y cyfarfodydd cyhoeddus. Y rhesymeg ar gyfer hyn 

oedd, er ein bod yn gallu ateb y cwestiynau hyn yn uniongyrchol gyda'r rhai oedd yn 

bresennol yn y cyfarfodydd cyhoeddus, ein bod yn teimlo y byddai'n ddefnyddiol rhannu’r 

ymatebion hynny gyda'r cyhoedd ehangach nad oedd wedi mynychu cyfarfod cyhoeddus.  

Amgaeir y ddogfen hon (a gafodd ei chyhoeddi fel datganiad i'r wasg, ei rhoi ar ein gwefan, 

ac a gyhoeddwyd yn rheolaidd drwy gyfryngau cymdeithasol) yn Atodiad E. Mae hon yn 

ddogfen allweddol oherwydd mae'n ymdrin â nifer o'r prif heriau a gyflwynwyd i ddogfen 

"achos ar gyfer newid" y Cyngor.  Yn ogystal, cyhoeddwyd cylchlythyrau rheolaidd ar y 

dudalen ymgynghori ar wefan y Cyngor i roi crynodeb o’r gweithgarwch a gyflawnwyd ac 

adborth a dderbyniwyd yn ystod yr ymgynghoriad.  

4.3. Y wybodaeth / dystiolaeth a ystyriwyd yn ystod yr adolygiad 

Cafodd llawer o wybodaeth ei hystyried fel rhan o'r adolygiad hwn, ac mae'n anodd 

cyflwyno hyn mewn ffordd sydd yn gryno ac yn ystyrlon. Felly, cyflwynwyd y wybodaeth fel 

cyfres o atodiadau y gellir cyfeirio atynt yn rhwydd fel sy'n ofynnol i gynorthwyo Aelodau i 

wneud penderfyniad gwybodus.  Mae rhestr lawn o’r atodiadau wedi eu cynnwys fel a 

ganlyn: 

Atodiad A Crynodeb o'r gweithgareddau hyrwyddo a chyfranogiad a gynhaliwyd  

Atodiad B Y ddogfen ymgynghoriad cyhoeddus 

Atodiad C Yr achos dros newid (a gyhoeddwyd ochr yn ochr â’r ddogfen 
ymgynghoriad cyhoeddus) 

Atodiad D Ffurflen ymateb i'r ymgynghoriad (ar gael fel papur neu ffurflen ar-lein) 

Atodiad E Datganiad i’r wasg: 7 her allweddol a godwyd yn ystod cyfarfodydd 
ymgynghori cyhoeddus 

Atodiad F Dadansoddiad o'r opsiynau ar gyfer Hafan Deg 

Atodiad G Dadansoddiad o'r opsiynau ar gyfer Dolwen 

Atodiad H Dadansoddiad o'r opsiynau ar gyfer Awelon 

Atodiad I Dadansoddiad o'r opsiynau ar gyfer Cysgod y Gaer 

Atodiad J Dogfen Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb  

Atodiad K Ymateb ffurfiol gan Unsain 

Atodiad L Crynodeb o'r deisebau a dderbyniwyd  

Atodiad M Crynodeb o gyflwyniadau gwleidyddol 

Atodiad N "Yr Achos Dros Ddim Newid": dogfen gan Lais Sir Ddinbych 

Atodiad O Enghraifft o adroddiad monitro ansawdd darparwr gofal 

Atodiad P Adborth gan y staff (a gyhoeddwyd ar y wefan i gefnogi'r broses 
ymgynghori) 

Atodiad Q Crynodeb o'r adborth o ddigwyddiadau ymgysylltu â staff Gwasanaethau 
Cymorth Cymunedol 

Atodiad R Proffil Demograffig o Ymatebwyr i'r Ymgynghoriad 

Atodiad S Cofnodion y cyfarfodydd Grŵp Tasg a Gorffen Aelodau Etholedig 

Atodiad T Cofnodion Drafft y Pwyllgor Archwilio Perfformiad 

4.4. Crynodeb o'r adborth a gafwyd gan yr ymgynghoriad cyhoeddus 



Mae'r tabl isod yn crynhoi faint o ymatebion a gafwyd drwy gyfrwng y dulliau amrywiol. Dylid 
nodi mewn gwirionedd fod pedwar ymgynghoriad (un ar gyfer pob sefydliad), ond 
cynlluniwyd un ffurflen ymateb i gwmpasu’r pedwar ymgynghoriad cyfan.  Roedd hyn yn 

galluogi pobl i ymateb drwy gyflwyno dim ond un ffurflen. Er bod gan rai pobl diddordeb yn 
y pedwar, roedd eraill â diddordeb mewn sefydliad penodol yn unig. Felly mae cyfanswm yr 

ymatebion yn fwy na'r nifer o ffurflenni ymgynghori a dderbyniwyd.  Mae’r nifer o ymatebion 
a dderbyniwyd ar bob sefydliad wedi’i gynnwys yn nadansoddiad pob ymgynghoriad 
(Atodiad F - I). 

 

Holiadur ymgynghoriad2 
 Anfonwyd 64 holiaduron at y Tîm Cysylltiadau 

Cwsmeriaid 

 104 o holiaduron ar-lein  

Cyflwyniadau eraill gan unigolion  

 14 o lythyrau (2 ddeiseb gysylltiedig) 

 7 ffurflen adborth o gartrefi gofal 

 23 neges e-bost / 3 neges ffôn 

Cyfarfodydd cyhoeddus 
 8 cyfarfod cyhoeddus mewn 4 tref 

 137 o bobl yn bresennol 

Cyfarfodydd / grwpiau ffocws 

 5 cyfarfod Grŵp Ardal Aelodau 

 2 Gyfarfod Cyngor Tref 

 4 digwyddiad ymgysylltu staff 

 25 cyfarfod gyda grwpiau â diddordeb 

Deisebau 
 Cyflwynwyd 9 deiseb (5 cyn y cyfnod ymgynghori) 

 7240 o lofnodion i gyd 

Ymatebion Undeb  Un adroddiad ffurfiol gan Unsain 

Mae'r tabl isod yn dangos poblogrwydd yr opsiynau amrywiol ar gyfer pob sefydliad unigol o 
ffurflenni ymateb yr ymgynghoriad (papur ac ar-lein).  Yn anffodus, nid wnaeth y mwyafrif 
helaeth o ymatebwyr ddewis yr opsiwn roedden nhw’n ei ffafrio ar gyfer unrhyw un o'r 
opsiynau penodol a gyflwynwyd.  Fodd bynnag, yn ôl y sylwadau a gyflwynwyd, mae'n 
amlwg bod y mwyafrif o'r ymatebion o blaid "dim newid", h.y. cadw pethau fel y maen nhw 
ar hyn o bryd.  Dadansoddir yr ymatebion sy'n ymwneud â phob sefydliad unigol yn 
fanylach yn Atodiadau F-I.  

 
Hafan Deg Dolwen Awelon 

Cysgod y 
Gaer 

Opsiwn 1 10 7 0 24 

Opsiwn 2 0 0 12 0 

Opsiwn 3  0 20 4 0 

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

                                                      
Mae’r oll ymatebion unigol i'r ymgynghoriad ar gael ar wefan y cyngor drwy'r dolenni canlynol: 

Saesneg: https://www.denbighshire.gov.uk/en/your-council/consultations/closed-consultations.aspx 

Cymraeg: https://www.sirddinbych.gov.uk/cy/eich-cyngor/ymgynghoriadau/ymgynghoriadau-wedi-cau.aspx 
 

https://www.denbighshire.gov.uk/en/your-council/consultations/closed-consultations.aspx
https://www.sirddinbych.gov.uk/cy/eich-cyngor/ymgynghoriadau/ymgynghoriadau-wedi-cau.aspx


Bydd y penderfyniad hwn yn cyfrannu'n uniongyrchol at dri o flaenoriaethau corfforaethol y 
cyngor: 

i. Diogelu pobl agored i niwed a sicrhau eu bod yn gallu byw mor annibynnol â phosibl; 

ii. Sicrhau mynediad i dai o ansawdd da; a 

iii. Moderneiddio'r cyngor i gyflawni arbedion effeithlonrwydd a gwella gwasanaethau ar 
gyfer ein cwsmeriaid 

Bydd yr opsiynau a argymhellir yn cefnogi pob un o'r blaenoriaethau corfforaethol hyn 
oherwydd: 

i. Bydd yn lleihau ein dibyniaeth ar wasanaethau gofal preswyl traddodiadol, ac yn 
darparu dewisiadau amgen mwy galluogol (e.e. Tai Gofal Ychwanegol) a fydd yn gallu 
bodloni’r un lefelau o angen, ond a brofwyd i gynhyrchu canlyniadau gwell i 
ddinasyddion, gan gynnwys mewn perthynas â mwy o annibyniaeth.  

ii. Bydd yn galluogi buddsoddiad mewn cyfleusterau na allai’r cyngor fforddio eu darparu, 
a bydd yn arwain at dai o ansawdd gwell ar gyfer pobl hŷn sydd ag anghenion gofal 
sylweddol. Er enghraifft, byddai angen sicrhau fod Dolwen yn bodloni safonau gofynnol 
cyfredol er mwyn i berchennog newydd gofrestru fel darparwr EMH. At hynny, byddai 
cartref gofal preswyl Awelon, sy’n mynd yn hen, yn cael ei ddisodli gan dai gofal 
ychwanegol, modern. 

iii. Bydd Sir Ddinbych yn elwa o gael mwy o gynlluniau Tai Gofal Ychwanegol, a bydd y 
cyngor yn gwireddu arbedion effeithlonrwydd drwy sicrhau nad ydym yn talu mwy na 
chyfradd y farchnad am wasanaethau gofal.  

6.  Beth fydd yn ei gostio a sut fydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 

Mae’n debygol y bydd rhai o’r opsiynau a gyflwynwyd yn ei gwneud yn ofynnol i 
Wasanaethau Cefnogi Cymunedol gael cyngor cyfreithiol a/neu gaffael er mwyn 
gweithredu’n llwyddiannus.  Er enghraifft, byddai unrhyw benderfyniad i drosglwyddo 
perchnogaeth asedau’r cyngor i'r sector annibynnol yn gofyn am arbenigedd cyfreithiol er 
mwyn diogelu buddiannau'r cyngor a'r gymuned. 

7. Beth yw’r prif gasgliadau o'r Asesiad Effaith ar Gydraddoldeb (EqIA) a 
gynhaliwyd ar y penderfyniad? Dylid atodi templed yr EqlA fel atodiad i’r 
adroddiad hwn 

Mae angen gwahaniaethu rhwng yr effaith uniongyrchol ar y bobl hynny sydd ar hyn o bryd 
yn defnyddio'r gwasanaethau hyn (a'u teuluoedd a'u ffrindiau), a'r effaith ar y gymuned 
gyfan.  Mae'r cyngor eisoes wedi addo lliniaru yn erbyn llawer o'r effaith posibl ar 
ddefnyddwyr gwasanaethau cyfredol (a'u teuluoedd a'u ffrindiau) drwy ddatgan na fyddai 
neb yn gorfod symud o'u cartref presennol oni bai nad oedd yn bosibl i’r lle hwnnw ddiwallu 
eu hanghenion mwyach.  Yn gyffredinol, credwn y byddai’r cynnig tymor hir a ddarparwyd 
gan yr opsiynau sy’n cael eu ffafrio yn arwain at effaith gadarnhaol ar bobl sy'n rhannu 
nodweddion gwarchodedig, yn enwedig pobl hŷn.  Mae dogfen asesu effaith ar 
gydraddoldeb wedi'i chynnwys yn Atodiad J, sy'n archwilio effaith bosibl yr holl opsiynau ar 
gyfer pob safle.   

8.  Pa ymgynghoriadau sydd wedi'u cynnal gydag Archwilio ac eraill? 

Mae'r papur hwn (ac atodiadau cysylltiedig) yn nodi manylion y gweithgareddau ymgynghori 
amrywiol yng nghyswllt y mater hwn.  Datblygwyd y cynigion sydd wedi’u cynnwys yn yr 



adroddiad gan Grŵp Tasg a Gorffen Aelodau Etholedig, a chraffwyd ar yr holl gynigion gan 
y Pwyllgor Archwilio Perfformiad cyn i’r Cabinet wneud unrhyw benderfyniadau.  

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

Er bod y goblygiadau ariannol yn ystyriaeth eilaidd, dylai dewisiadau sy’n cael eu ffafrio 
gynnig atebion mwy cost-effeithiol i’r modelau gweithredu presennol. Yn amlwg, mae budd 
ariannol ar sail cost uned ond bydd cyfanswm y gost yn y pen draw yn dibynnu ar y math o 
fodel a roddir ar waith a bydd yn amrywio yn ôl y galw.  

10. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth allwn ni ei wneud i’w lleihau? 

Mae risg y bydd unrhyw benderfyniad a wneir gan y Cabinet yn cael ei herio gan 
unigolyn/grŵp, ac y gallai hyn arwain at adolygiad barnwrol o'r penderfyniad.  Mae hyn wedi 
digwydd gyda phenderfyniadau eraill a wnaed gan awdurdodau lleol a sefydliadau sector 
cyhoeddus eraill yn y blynyddoedd diwethaf.  Yn gyffredinol, gwneir heriau o'r fath ar y sail 
na ddilynwyd y broses briodol yn ystod y broses ymgynghori.  Mae Tîm y Prosiect yn teimlo 
fod y risg hon wedi cael ei lleihau cymaint â phosibl gan y broses drylwyr a gynhaliwyd i 
reoli’r adolygiad hwn a’r ymgynghoriad dilynol.  Er enghraifft, cynhaliwyd ymarfer "gwrando 
ac ymgysylltu" (cyn yr ymgynghoriad) a luniodd yr opsiynau a daeth yn ffocws i’r 
ymgynghoriad cyhoeddus.  Mae Tîm y Prosiect hefyd wedi gwneud popeth sy'n rhesymol i 
alluogi ac annog cyfranogiad yn y broses ymgynghori.  Rydym wedi ystyried Egwyddorion 
Cyfreithiol Gunning 1985 yn ofalus yn ymwneud ag ymgynghori er mwyn sicrhau bod y 
broses ymgynghori yn ddigon cadarn a theg.  Hefyd, cynhaliwyd Asesiad Effaith ar 
gydraddoldeb trylwyr i sicrhau y rhoddwyd ystyriaeth ddyledus i ddyletswyddau’r Ddeddf 
Cydraddoldeb.  Yn olaf, rydym wedi gweithio gyda'r Sefydliad Ymgynghori sydd wedi helpu 
i’n tywys drwy'r broses ymgynghori ac sydd hefyd wedi darparu cyngor a her drwy gydol y 
prosiect.  

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

Mae Deddf Cymorth Gwladol 1948, Deddf Gofal Cymunedol a’r GIG 1990 a Deddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn nodi manylion am gyfrifoldebau 
awdurdodau lleol i ddiwallu anghenion unigolion sy'n agored i niwed, gan gynnwys y gallu i 
ddiwallu anghenion fel mae’r Awdurdod Lleol yn ystyried yn briodol.  Mae hyn yn cynnwys y 
pŵer i gomisiynu gwasanaethau gan ddarparwyr allanol. 


