
 

Cofnodion y Pwyllgor Archwilio Perfformiad a gynhaliwyd ddydd Mawrth, 12 Ebrill 
2016 am 2.00 pm yn Ystafell Gynhadledd  1a, Neuadd y Sir, Wynnstay Road, 
Rhuthun, LL15 1YN 
 
Yn bresennol: 

Cynghorwyr Raymond Bartley, Meirick Davies, Huw Hilditch-Roberts, Geraint Lloyd-
Williams, Barry Mellor (Cadeirydd), Dewi Owens, Arwel Roberts, Gareth Sandilands a 
Joe Welch 
 

Hefyd yn bresennol: 

M Mehmet (Prif Weithredwr), N Stubbins (Cyfarwyddwr Corfforaethol : Cymunedau), 
P Gilroy (Pennaeth Gwasanaethau Cefnogi Cymunedol) a T Ward (Prif Reolwr, Cymorth 
Busnes). 
 
Cynghorydd Joan Butterfield, Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones, Cynghorydd Ann 
Davies, Cynghorydd Bobby Feeley (Aelod Arweiniol Gofal Cymdeithasol - Gwasanaethau 
Oedolion a Phlant), Cynghorydd Alice Jones, Cynghorydd Huw Jones, Cynghorydd 
Gwyneth Kensler, Cynghorydd Jason McLellan, Cynghorydd Cefyn Williams a 
Cynghorydd Eryl Williams 
 

 
1 YMDDIHEURIADAU  

 
Derbyniwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorwyr Colin Hughes a Win Mullen-James 
(Cadeirydd Grŵp Tasg a Gorffen Dyfodol Gofal Cymdeithasol Mewnol). 
 
Talodd y Cadeirydd deyrnged i’r diweddar Gynghorydd Richard Davies, aelod o’r 
Pwyllgor a’r Grŵp Tasg a Gorffen, a fu farw’n ddiweddar. Cydymdeimlwyd â’i deulu 
ac fel arwydd o barch safodd pawb ar eu traed am funud o dawelwch. 

 

2 DATGANIADAU O FUDDIANT 
 
Mewn ymateb, dywedodd y Cydlynydd Archwilio fod y Grŵp Tasg a Gorffen wedi ei 
sefydlu gan y Pwyllgor Archwilio Perfformiad i wneud darn o waith ar ei ran. 2016. 
Roedd ei aelodau’n cynnwys cynrychiolwyr o bob pwyllgor archwilio. Roedd y Grŵp 
Tasg a Gorffen yn is-grŵp  o’r Pwyllgor Archwilio y gofynnwyd iddynt edrych yn 
fanylach ar ofal cymdeithasol mewnol a llunio adroddiad ar y canfyddiadau i’r 
Pwyllgor llawn. Nid oedd y Grŵp Tasg a Gorffen wedi gwneud unrhyw 
benderfyniadau gan nad oedd ganddo bwerau i wneud penderfyniadau. Ei waith 
oedd adrodd ar y canfyddiadau, ac ar sail y canfyddiadau hynny, gwnaed 
argymhellion i’r Pwyllgor Archwilio Perfformiad yn y cyfarfod hwn. Roedd y cyfarfod 
hwn yn gyfle i’r Pwyllgor i archwilio’r canfyddiadau a’r cynigion  a gyflwynwyd cyn 
llunio argymhellion i’w cyflwyno i’r Cabinet eu cymeradwyo ddiwedd Mai 2016.   
 
O ran arsylwyr yng nghyfarfodydd y Grŵp Tasg a Gorffen, ailadroddodd y 
Cydlynydd Archwilio fod y Grŵp Tasg a Gorffen yn ‘grŵp caeedig’ a oedd yn 
gweithio ar ran y pwyllgorau archwilio, ac felly nad oedd yn arferol caniatáu i 
arsylwyr fod yn bresennol. 



 
Gwnaed cais gan y Cynghorydd Roberts i nodi bod hyn yn annheg iawn yn ei farn 
ef. 
 
Bu i’r Cynghorydd Jason McLellan ddatgan cysylltiad personol ag eitem fusnes 4 
mewn perthynas â’i waith yn swyddfa etholaeth Ann Jones AC – roedd copi o 
ymateb yr AC i’r ymgynghoriad wedi ei gynnwys mewn atodiad i’r adroddiad y 
byddai’r Pwyllgor yn ei ystyried. 

 

3 MATERION BRYS FEL Y’U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD  
 
Ni chodwyd unrhyw eitemau a ddylai, ym marn y Cadeirydd, gael eu hystyried yn y 
cyfarfod fel mater brys yn unol ag Adran 100B(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol, 1972 

 

4 ADOLYGU AC YMGYNGHORI AR WASANAETHAU GOFAL MEWNOL  
 
Cyn cyflwyno’r adroddiad, dywedodd y Cadeirydd fod cryn ddiddordeb wedi bod yn 
yr adolygiad hwn, a bod cynghorwyr wedi derbyn nifer fawr o e-byst a gohebiaeth 
arall yn ei gylch. O ran trafod yr eitem fusnes hon, esboniodd  y byddai’n rhoi cyfle i 
aelodau’r Pwyllgor ofyn cwestiynau’n gyntaf, ac yn dilyn hynny, byddai cyfle i 
aelodau heb fod ar y pwyllgor archwilio ofyn cwestiynau, cyn gofyn i’r Pwyllgor lunio 
argymhellion i’w cyflwyno i’r Cabinet.   
 
Cyflwynodd y Cynghorydd Meirick Lloyd-Davies, cyn Gadeirydd y Grŵp Tasg a 
Gorffen yr adroddiad yn absenoldeb y Cadeirydd presennol. Esboniodd y 
Cynghorydd Lloyd-Davies fod y Grŵp Tasg a Gorffen yn grŵp a oedd yn wleidyddol 
a daearyddol gytbwys y gofynnwyd iddynt edrych ar opsiynau gwerth am arian ar 
gyfer darparu gofal cymdeithasol o ansawdd uchel yn y Sir. Pwysleisiodd fod y 
tybiaethau cychwynnol wedi newid ar sail y dystiolaeth a gafwyd wrth i’r broses fynd 
yn ei blaen. 
 
Roedd y Grŵp wedi cyfarfod naw gwaith dros y ddwy flynedd diwethaf. Roedd wedi 
goruchwylio’r gwaith o gynllunio a gweithredu’r ymarferiad ‘gwrando ac ymgysylltu’ 
a oedd wedi arwain at ddatblygu’r opsiynau  ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus. Ar 
17 Mawrth 2016 cyflwynodd y Swyddogion yr ymatebion a dderbyniwyd yn ystod yr 
ymgynghoriad cyhoeddus i’r Grŵp Tasg a Gorffen. Yna paratôdd y Grŵp yr 
argymhellion yn yr adroddiad a gyflwynwyd i’r Pwyllgor yn y cyfarfod hwn, i’w 
harchwilio a gwneud sylwadau arnynt cyn eu cyflwyno i’r Cabinet ar 24 Mai 2016. 
 
Cyflwynodd Pennaeth Gwasanaethau Cefnogi Cymunedol y dystiolaeth yn deillio 
o’r ymgynghoriad cyhoeddus ar ddyfodol gwasanaethau gofal mewnol Sir 
Ddinbych. Esboniodd sut y cynhaliwyd yr ymgynghoriad yn unol ag Egwyddorion 
Cyfreithiol Gunning 1985 o ran ymgynghori er mwyn sicrhau bod yr Awdurdod yn 
cydymffurfio â disgwyliadau cyfreithiol. 
 
 
 



 
Cyflwynodd Pennaeth Gwasanaethau Cefnogi Cymunedol yr achos dros yr angen i 
newid gwasanaethau gofal mewnol: 
 

• Er bod nifer y bobl hŷn yn cynyddu, roedd y galw am ofal preswyl safonol a 
gwasanaethau dydd yn Sir Ddinbych wedi bod yn lleihau ers sawl blwyddyn, 
ac roedd yn dal i leihau; 

• Roedd y galw am ddewisiadau mwy galluogol o’i gymharu â gofal preswyl 
safonol (fel Tai Gofal Ychwanegol) yn cynyddu, ac roedd y galw am Dai 
Gofal Ychwanegol n Sir Ddinbych heb ei ddiwallu, yn ogystal ag iechyd 
meddwl mwy arbenigol a chartrefi nyrsio; 

• Roedd ymchwil yn dangos bod canlyniadau i bobl a oedd yn byw mewn Tai 
Gofal Ychwanegol yn well o’u cymharu â chanlyniadau i bobl a oedd yn byw 
mewn gofal preswyl safonol; 

• Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a 
gyflwynwyd yn ei gwneud yn ofynnol i’r cyngor ganolbwyntio ar alluogi pobl i 
barhau i fod mor annibynnol â phosibl am gyhyd â phosibl;  

• Roedd cost rhedeg gwasanaethau gofal mewnol yn uchel o’i gymharu â 
chomisiynu gwasanaethau gan y sector annibynnol, ac o’i gymharu â chost 
cefnogi pobl i fyw mewn Tai Gofal Ychwanegol. 

 

Ar ôl i’r Grŵp Tasg a Gorffen gwblhau ei waith cyflwynwyd yr opsiynau canlynol ar 
gyfer ymgynghoriad cyhoeddus: 
 
Opsiynau a gyflwynwyd ar gyfer Hafan Deg (Rhyl) 
 

1. Yr opsiwn a ffefrir gan y Cyngor: Bydd y Cyngor yn ffurfio partneriaeth â 
sefydliad allanol a throsglwyddo'r adeilad iddynt, gan gomisiynu gwasanaeth 
gofal dydd yn yr adeilad ac, yn ogystal â hyn, yn galluogi asiantaethau'r 
trydydd sector i ddarparu gweithgareddau ymyrraeth gynnar ar gyfer pobl 
hŷn a fydd yn lleihau unigedd cymdeithasol, yn cefnogi annibyniaeth ac yn 
hybu gwytnwch. 

2. Ail-ddarparu gwasanaethau yn Hafan Deg gyda’r posibilrwydd y byddai’r 
ganolfan yn cau a’r defnyddwyr gwasanaeth a’u teuluoedd yn cael cymorth i 
ddod o hyd i ddarpariaeth addas arall. 

3. Byddai’r cyngor yn ystyried unrhyw ddewis neu opsiwn arall a roddid gerbron 
a fyddai’n bodloni’r galw am lefydd gofal dydd a gweithgareddau 
cymdeithasol o fewn yr adnoddau ar gael. 

• Yr unig opsiwn arall a roddwyd gerbron yn ystod yr ymgynghoriad 
oedd i’r cyngor barhau i redeg Hafan Deg ei hun. Dim ond o fewn 
ymateb UNSAIN yr edrychwyd yn fanwl ar hwn. 



 
 
Opsiynau a gyflwynwyd ar gyfer Dolwen (Dinbych) 
 

1. Yr opsiwn a ffefrir gan y Cyngor: Bydd y cyngor yn ffurfio partneriaeth 
gyda sefydliad allanol a throsglwyddo'r gwasanaeth cyfan iddynt, gan 
sicrhau bod Dolwen wedi cofrestru i ddarparu gofal Iechyd Meddwl yr 
Henoed. 

2. Gwerthu neu osod Dolwen ar les i bwrpas arall. Byddai’r cartref yn cau a’r 
defnyddwyr gwasanaeth a’u teuluoedd yn cael cymorth i ddod o hyd i 
ddarpariaeth addas arall. 

3. Byddai’r cyngor yn ystyried unrhyw opsiynau eraill a roddid gerbron a 
fyddai’n bodloni’r galw am lefydd gofal dydd a phreswyl o fewn yr adnoddau 
ar gael.  

• Yr unig opsiwn arall a roddwyd gerbron yn ystod yr ymgynghoriad 
oedd i’r cyngor barhau i redeg Dolwen ei hun. Dim ond o fewn ymateb 
UNSAIN yr edrychwyd yn fanwl ar hwn. 

 
Opsiynau a gyflwynwyd ar gyfer Awelon (Rhuthun) 
 

1. Yr opsiwn a ffefrir gan y Cyngor: Atal derbyniadau newydd a gweithio 
gyda'r unigolion a'u teuluoedd ar gyflymder sy'n addas ar eu cyfer nhw, i'w 
symud i ddewisiadau amgen addas, fel y bo'n briodol, a ffurfio partneriaeth â 
pherchennog Llys Awelon i ddatblygu mwy o fflatiau Gofal Ychwanegol ar y 
safle. Fodd bynnag, ni fyddwn yn gofyn i unrhyw un o’r preswylwyr adael 
Awelon os nad ydynt eisiau gadael a gellir parhau i ddiwallu eu hanghenion 
yno. 

2. Gweithio mewn partneriaeth â landlord cymdeithasol cofrestredig, 
gwasanaethau iechyd a’r trydydd sector i ddatblygu dewis 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 fodloni’r galw cynyddol am ofal seibiant a sicrhau 
na fyddai angen i unrhyw un o’r preswylwyr presennol symud oni bai eu bod 
yn dewis gwneud hynny. 

3. Byddai’r cyngor yn ystyried opsiwn arall a fyddai’n bodloni’r galw am lefydd 
preswyl a gofal dydd o fewn yr adnoddau ar gael.  

Opsiynau eraill a gyflwynwyd ar gyfer Awelon: 

 
Opsiwn 3a – cyflwynwyd gan Unsain: 

• Archwiliwyd/eglurwyd cynigion UNSAIN yn fanwl o fewn yr ymateb llawn gan 
UNSAIN (Atodiad K a gylchredwyd yn flaenorol), hynny yw, y cynnig i’r 
cyngor barhau i fod yn berchennog ar Awelon a’i redeg ei hun a bod hyn yn 
cael ei ariannu drwy gynnydd ychwanegol yn Nhreth y Cyngor.  



Opsiwn 3b – awgrymwyd gan Aelod Etholedig: 
• Awgrymwyd y gallai’r cyngor ystyried adeiladu Tai Gofal Ychwanegol ar un 

o’r safleoedd ysgolion gwag yn Rhuthun (ar ôl ad-drefnu’r ysgolion). Byddai 
hyn yn bodloni’r galw am Dai Gofal Ychwanegol yn Rhuthun, ac yn fodd i 
safle Awelon barhau fel y mae ar hyn o bryd. 

 
 
Opsiynau a gyflwynwyd ar gyfer Cysgod y Gaer (Corwen) 
 

1. Yr opsiwn a ffefrir gan y Cyngor: Byddai’r cyngor yn ffurfio 

partneriaeth gyda'r budd-ddeiliaid perthnasol (gan gynnwys PBC a'r 

trydydd sector) i ddatblygu'r safle yn 'ganolfan gefnogaeth' gan 

gynnwys cyfleusterau gofal preswyl a gofal ychwanegol ynghyd â gofal 

yn y cartref allanol a gwasanaeth cefnogaeth i denantiaid Cynlluniau 

Tai Gwarchod lleol a phoblogaeth ehangach Corwen a'r ardal gyfagos. 

 
2. Byddai’r cyngor yn gwrthod unrhyw dderbyniadau newydd ac yn gweithio 

gydag unigolion a’u teuluoedd ar gyflymder sy'n addas ar eu cyfer nhw, i'w 
symud i ddewisiadau amgen addas, fel y bo'n briodol, a thrafod gyda 
landlordiaid cymdeithasol cofrestredig i ddatblygu fflatiau Gofal Ychwanegol 
ar y safle cyfan.  

3. Byddai’r cyngor yn ystyried opsiynau eraill a roddid gerbron a fyddai’n 
bodloni’r galw am lefydd preswyl a gofal dydd o fewn yr adnoddau ar gael. 

Ni chyflwynwyd unrhyw opsiynau ar gyfer Cysgod Y Gaer yn ystod y cyfnod 
ymgynghori. 

 
Rhoddodd y Prif Reolwr – Cymorth Busnes drosolwg o’r digwyddiadau ymgynghori 
a gynhaliwyd a chrynodeb o’r adborth a gafwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori. 
Dywedodd fod: 
 

• mwy o bobl wedi ymateb i’r ymgynghoriad am Ddolwen nag unrhyw un o’r 3 
ymgynghoriad arall. 

• roedd mwyafrif yr ymatebwyr a atebodd y cwestiwn yn holi lle oedd eu tref 
agosaf yn byw yn Ninbych (neu gerllaw) . 

• roedd mwyafrif y rhai a atebodd y cwestiwn hwn i ddatgan eu diddordeb yn 
dosbarthu eu hunain fel aelodau’r cyhoedd, er bod nifer yn ffrindiau neu 
berthnasau i’r defnyddwyr gwasanaeth presennol. 

• roedd mwyafrif y rhai a ymatebodd dros 60 oed  

• roedd mwyafrif y rhai a ymatebodd yn nodi eu bod yn Gymry yn y cwestiwn 
ar genedligrwydd.  

• roedd mwy na thraean y rhai a atebodd yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl ac  



• ychydig iawn o bobl a ymatebodd a oedd yn ffafrio unrhyw un o’r opsiynau a 
gyflwynwyd. O blith y rhai a ddewisodd opsiwn, dewisodd llai na hanner 
opsiwn gwahanol i’r opsiwn a ffefrid gan y cyngor (h.y. naill ai Opsiwn 2 neu 
Opsiwn 3). 

Dywedodd Prif Reolwr – Cymorth Busnes mai’r prif gasgliadau’n deillio o’r 
ymgynghoriad oedd: 

• Bod gwrthwynebiad cyffredinol o’r ymatebion cyfyngedig a dderbyniwyd i 
gynigion i newid ein gwasanaethau mewnol 
 

• Ac eithrio Cysgod y Gaer, ychydig o gefnogaeth a gafwyd o fewn yr 
ymatebion hyn i’r opsiynau a ffefrid gan y cyngor.  

• Roedd nifer o bobl yn cydnabod manteision Tai Gofal Ychwanegol, ond 
ychydig iawn o ymatebwyr a oedd yn credu y gallai fod yn ddewis posibl yn 
lle gofal preswyl safonol. Nid oeddent yn sylweddoli y gallai gofal seibiant, a’i 
fod yn gynyddol, yn cael ei gynnig mewn cyfleusterau Gofal Ychwanegol; 

• Nid oedd llawer o bobl yn credu bod y galw am ofal preswyl safonol yn 
lleihau, ac oeddent yn meddwl bod y Cyngor wedi bod yn gwrthod mynediad 
i bobl i wasanaethau mewnol ers i’r adolygiad ddechrau. 

 
Dyma gynigion eraill a gyflwynwyd: 
 

• Ychydig iawn o gynigion eraill a gyflwynwyd (yn ychwanegol at “dim newid”), 
ac ni roddodd y rhan fwyaf o bobl a oedd yn gwrthwynebu newid unrhyw 
resymeg dros y safbwynt hwnnw, a/neu ddim tystiolaeth i gefnogi eu dadl. 

• Cyflwynodd Unsain opsiynau eraill ar gyfer Dolwen, Awelon a Hafan Deg.  
Gellir crynhoi’r rhain (ar lefel uchel iawn) fel rhai sy’n cynyddu treth y cyngor i 
alluogi i’r cyngor gadw’r gwasanaethau presennol.  

• Dewis ychwanegol arall ar gyfer Awelon oedd adeiladu Tai Gofal 
Ychwanegol ar safle gwag yn Rhuthun (ar ôl ad-drefnu ysgolion). Byddai hyn 
yn bodloni’r galw am Dai Gofal Ychwanegol yn Rhuthun, ac yn galluogi i 
safle Awelon barhau fel yr oedd. Roedd hwn yn ddewis posibl, ond nid oedd 
yn mynd i’r afael â materion cost na’r ffaith bod llai o alw am ofal preswyl. 

 
Ar ôl ystyried yr ymatebion a dderbyniwyd roedd y Grŵp Tasg a Gorffen yn 
argymell i’r Pwyllgor Archwilio gymeradwyo’r opsiynau a ffefrid. Sail y rhesymeg 
hon oedd: 
 

• Nad oedd yr ymgynghoriad wedi darparu unrhyw resymeg neu dystiolaeth 
gymhellol i gyfiawnhau addasu’r opsiynau a ffefrid. 

• Roedd achos ariannol cryf dros yr opsiynau a ffefrid ar gyfer Dolwen a Hafan 
Deg, ac achos ariannol sylweddol mewn perthynas ag Awelon. 



• Gellid lliniaru, mewn rhyw ffordd, yn erbyn yr holl effeithiau negyddol posibl 
ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth, staff a phobl a rannai nodweddion 
gwarchodedig.  

• Roedd yr holl gynigion posibl eraill a gyflwynwyd yn ystod yr ymgynghoriad 
wedi eu gwerthuso fel rhai llai ymarferol a/neu gynaliadwy na’r opsiynau a 
ffefrir gan y Cyngor. 

 
Roedd y Grŵp Tasg a Gorffen wedi dod i’r casgliad  y byddai gwasanaethau gofal a 
chefnogi ar gyfer pobl hŷn yn Sir Ddinbych yn well, ac yn fwy cynaliadwy, pe bai’r 
opsiynau a ffefrir yn cael eu gweithredu, ac felly roedd yn gofyn am gefnogaeth y 
Pwyllgor i gyflwyno’r cynigion i’r Cabinet eu cymeradwyo. 
 
Yna estynnodd y Cadeirydd wahoddiad i aelodau’r Pwyllgor ofyn cwestiynau a 
gwneud sylwadau. 
 
Awgrymodd y Cynghorydd Hilditch-Roberts nad opsiynau a ffefrid gan y Cyngor 
oedd y rhain ond yn hytrach opsiynau a ffefrid gan y Cabinet. Roedd yn canmol yr 
estyniad i’r cyfnod ymgynghori a theimlai ei fod wedi bod yn drylwyr. Serch hynny, 
teimlai fod yr wybodaeth a oedd yn cael ei hadrodd yn ôl yn llai cynhwysfawr ac na 
fyddai aelod cyffredin o’r cyhoedd yn gallu cynnig opsiwn arall gan na fyddai digon 
o wybodaeth a data ar gael iddynt i gefnogi unrhyw gynnig. Byddai wedi hoffi cael 
eglurhad manylach ynglŷn â: 
 

 pha dystiolaeth yr oedd y Grŵp Tasg a Gorffen wedi ei defnyddio i wneud ei 
argymhellion; 

 glasbrintiau i gefnogi’r weledigaeth o safbwynt yr opsiynau a ffefrid; 

 rhesymeg a ystyriwyd o ran pam na chefnogwyd opsiynau eraill; 

 asesu gofynion gofal, a oeddent wedi newid yn y blynyddoedd diwethaf; 

 p’un ai a oedd trafodaethau wedi eu cynnal rhwng yr Awdurdod â Bwrdd 
Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) a meddygon teulu; a 

 dichonolrwydd yr opsiwn arall a gynigid ar gyfer Awelon gyda chyfleusterau 
gofal ychwanegol posibl ar safle ar wahân neu ddatblygu uwch safle. 

 
Gofynnodd y Cynghorydd Welch am gadarnhad p’un ai arbedion oedd y brif 
ystyriaeth wrth wneud yr argymhelliad ar gyfer Dolwen.  Hefyd mynegodd y 
pryderon canlynol: 
 

 o blith y 118 o ymatebion i ymgynghoriad Dolwen dim ond 7 a oedd wedi 
dweud ei bod yn well ganddynt opsiwn 1, sy’n awgrymu bod 93% o’r 
ymatebion yn erbyn yr argymhelliad; 

 diffyg manylion gydag opsiwn 1 a argymhellir; 



 cyfrifo arbedion posibl yn erbyn 24 o breswylwyr yn hytrach na phe bai’n 
llawn; 

 diffyg costiadau eraill yn erbyn nifer y preswylwyr; 

 a oedd unrhyw dystiolaeth ar gael y gallai darparwyr preifat gymryd drosodd 
a rhedeg Dolwen neu’r sefydliadau eraill, a gwneud elw gyda’r busnes; a 

 beth fyddai’n digwydd pe byddai darparwr annibynnol yn cymryd drosodd 
Dolwen ac yna’n penderfynu ar ôl 12 mis na allai fforddio parhau â’r 
ddarpariaeth; 

 
Holodd y Cynghorydd Sandilands ynghylch ansawdd y gofal ar gyfer y defnyddiwr 
gwasanaeth a sicrwydd darpariaeth. Gofynnodd am farn y Bwrdd Iechyd a’r Cyngor 
Iechyd Cymuned ynglŷn â’r cynigion, pa ddarparwyr annibynnol a oedd wedi eu 
hystyried i ddarparu gwasanaeth addas ac ansawdd y darparwyr hynny, a pha mor 
dda yr oedd awdurdodau eraill yn gweithio gyda’r trydydd sector ym maes gofal 
cymdeithasol. 
 
Pwysleisiodd y Cynghorydd Bartley, aelod o’r Grŵp Tasg a Gorffen, fod Dolwen 
wedi bod yn darparu gofal o ansawdd uchel am 50 mlynedd. Roedd yn awyddus i 
Ddolwen aros yn agored a pharhau i ddarparu gofal - gofal dydd, gofal i’r Henoed 
gydag anghenion Iechyd Meddwl (EMH) a gofal preswyl yn Ninbych. Gofynnodd y 
Cynghorydd Bartley am sicrwydd y byddai’r cleientiaid Cymraeg eu hiaith yn parhau 
i dderbyn eu gofal yn eu dewis iaith ac y byddai amodau gwaith staff yn aros yr un 
fath. 
 
Cyfeiriodd y Cynghorydd Roberts at brofiad cadarnhaol diweddar o fewn ei deulu o 
ran derbyn gofal preswyl awdurdod lleol a gofynnodd a oedd gofal mewn cartrefi 
annibynnol o safon debyg. Mynegodd bryderon fod y sector annibynnol hefyd yn 
cau cartrefi oherwydd yr hinsawdd ariannol, ac y byddai’n well ganddo gadw 
Dolwen a’r sefydliadau eraill yn nwylo’r awdurdod lleol. 
 
Cyfeiriodd y Cynghorydd Lloyd-Williams at y bwriad i ad-drefnu Awdurdodau Lleol a 
gofynnodd a ddylid bod wedi ystyried yr amgylchiadau mewn awdurdodau cyfagos 
a’r posibilrwydd o uno. Holodd ynghylch nifer y cartrefi gofal preswyl a oedd yn cael 
eu gweithredu gan yr awdurdod lleol mewn awdurdodau cyfagos. 
Gofynnodd y Cynghorydd Lloyd-Williams pam – o ystyried fod Sir Ddinbych wedi 
cytuno bod angen gwneud mwy o arbedion yn ystod y flwyddyn ariannol gyfredol – 
na allai gydweithio gyda’r Bwrdd Iechyd i gadw’r cyfleusterau/adeiladu cyfleusterau 
newydd a darparu’r gwasanaethau. Roedd pryderon eraill a leisiwyd yn cynnwys: 
 

 roedd oedi wrth drosglwyddo gofal o ysbytai eisoes yn broblem ac felly 
byddai’n mynd yn waeth pe byddai llai o lefydd gofal preswyl ar gael; 

 posibilrwydd y byddem yn cystadlu yn erbyn darparwyr annibynnol; 

 a oedd unrhyw dystiolaeth fod darparwr annibynnol eisiau cymryd Dolwen 
drosodd; 



 beth fyddai’n digwydd  pe byddai pethau’n mynd o’i le a’r Awdurdod yn 
gorfod camu i mewn 

 
Ar y pwynt hwn, agorodd y Cadeirydd y cyfarfod a gwahoddodd gwestiynau o’r 
llawr. Gofynnodd y Cynghorydd Butterfield y cwestiynau canlynol: 
 

 sut gallai’r Pwyllgor wneud unrhyw argymhellion heb gael dogfennau ategol 

 ble’r oedd yr wybodaeth ariannol a ddefnyddiwyd i wneud yr argymhellion 

 a ddylid ymchwilio i gynnydd yn Nhreth y Cyngor er mwyn darparu gofal 
preswyl/dydd; a 

 beth fyddai’n digwydd pe na fyddai partneriaid newydd yn gallu gwneud eu 
gwasanaeth yn fusnes llwyddiannus - a oedd yna Gynllun B. 

Roedd hefyd o’r farn y dylai’r Cyngor llawn drafod y cynigion. 

 
Adleisiodd y Cynghorydd McLellan bryderon ynglŷn â’r cysyniad o ddewis yr opsiwn 
a ffefrir heb wybodaeth pwy fyddai’r partneriaid a ph’un ai a oedd unrhyw 
dystiolaeth fod awydd yn y sector preifat i lunio partneriaethau o’r fath. Cyfeiriodd at 
adroddiadau Arolygiaeth Gofal Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) yn y 
gorffennol a oedd wedi tynnu sylw at bryderon difrifol mewn rhai cartrefi preifat nad 
oedd yn cyflawni eu disgwyliadau. Teimlai fod risgiau i fod yn awdurdod 
comisiynu’n unig. 
 
Ailadroddodd Cyfarwyddwr Corfforaethol: Cymunedau fod yr Awdurdod yn dilyn 
Egwyddorion Cyfreithiol Gunning 1985 o ran ymgynghori ac felly roedd yn dal yng 
nghamau cychwynnol yr ymgynghoriad. O ganlyniad nid oedd mewn sefyllfa i ofyn i 
ddarpar bartneriaid drafod unrhyw delerau neu amodau, nes bod y Cabinet yn rhoi 
sêl bendith i symud ymlaen i’r cam hwnnw. Chwalodd Cyfarwyddwr Corfforaethol: 
Cymunedau dybiaethau fod penderfyniadau wedi eu gwneud i gau neu ‘gael 
gwared ar’ unrhyw gyfleusterau, ac o safbwynt ansawdd gofal a diogelwch 
preswylwyr, rhoddodd sicrwydd i’r Pwyllgor ei bod hi, yn rhinwedd ei swydd fel 
Cyfarwyddwr Statudol Gwasanaethau Cymdeithasol yn bersonol gyfrifol am ofal a 
thriniaeth unigolion mewn cyfleusterau gofal, boed y rheini’n cael eu darparu gan yr 
awdurdod lleol neu’n cael eu comisiynu ganddo. 
 
Cyfeiriodd y Cynghorydd A Jones at yr Asesiad Effaith Cydraddoldeb a 
gylchredwyd yn flaenorol a phwysigrwydd hyrwyddo’r Gymraeg a diwylliant Cymreig 
mewn lleoliadau gofal cymdeithasol i oedolion. Lleisiodd bryder a fyddai darparwyr 
annibynnol yn parhau i ddarparu gwasanaeth yn Gymraeg i’r rhai a ddewisai hynny 
a gofynnodd am gynnwys amod i ddarparu gwasanaeth Cymraeg ymysg yr 
argymhellion i’r Cabinet. 
 
Ymhellach i’r wybodaeth a ddarparwyd yn flaenorol ymatebodd Pennaeth 
Gwasanaethau Cefnogi Cymunedol fel a ganlyn i gwestiynau’r Pwyllgor: 
 



 er y byddai’r cynigion yn sicrhau arbedion ariannol i’r Cyngor, nid hwn oedd y 
ffactor pennaf dros newid. Y ffactorau oedd deddfwriaeth newydd a gofynion 
a disgwyliadau defnyddwyr gwasanaeth; 
 

 cadarnhaodd mai dim ond un ganolfan gofal preswyl yr oedd Conwy bellach 
yn berchen arni ac yn ei rheoli, cyfleuster EMH, ac roedd Cyngor Wrecsam 
yn y broses o gau ei gartref gofal olaf; 
 

 cadarnhaodd fod meini prawf asesu anghenion ar gyfer gofal cymdeithasol 
awdurdod lleol yn newid yn rheolaidd, yn seiliedig ar ganllawiau LlC, a 
hynny’n deillio o’r newid yn nisgwyliadau defnyddwyr gwasanaeth; 
 

 roedd y boblogaeth yn gyffredinol bellach yn byw’n hirach oherwydd 
datblygiadau mewn gwyddorau meddygol. Fodd bynnag, roedd hyn o bosibl 
yn cynnwys anghenion gofal mwy cymhleth yr oedd angen eu bodloni. 
Roedd LlC hefyd wedi capio taliadau gofal yn y cartref i £60 yr wythnos;  

 

 Nid oedd Sir Ddinbych wedi rhagweld canlyniad yr ymarferiad. Roedd 
astudiaethau dichonoldeb wedi eu cynnal ar yr opsiynau a argymhellwyd. 
Hyd nes bod y Cabinet wedi cymeradwyo cynigion ar gyfer archwilio’r 
opsiynau a ffefrid ymhellach ni allai swyddogion na’r Grŵp Tasg a Gorffen 
ofyn i ddarpar bartneriaid edrych yn fanwl ar unrhyw fodelau gwasanaeth 
posibl; 

 Ni fyddai ystyried safle arall ar gyfer Tai Gofal Ychwanegol yn Rhuthun gan 
gadw safle Awelon yn weithredol fel y mae ar hyn o bryd yn mynd i’r afael â’r 
ffaith bod llai o alw am ofal preswyl, nac yn sicrhau arbedion; 

 Nid oedd parhau i redeg cartref gofal yn Awelon gyda chyfradd defnyddio o 
10 yn hyfyw; 

 Ymysg rhesymau eraill argymhellwyd yr opsiynau a ffefrid er mwyn darparu 
gwasanaethau cynaliadwy am gost is, ac ar yr un pryd gwireddu 
gweledigaeth Llywodraeth Cymru i hybu annibyniaeth am gyhyd â phosibl, 
yn unol â gofynion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 
2014; 

 Nid oedd cost rhedeg cartrefi gofal preswyl awdurdod lleol yr un fath waeth 
faint oedd nifer y preswylwyr. Ni fyddai cynnydd yn nifer y preswylwyr o 
anghenraid yn lleihau costau oherwydd byddai angen cynyddu nifer y staff. 

 Roedd dros 90% o ofal cymdeithasol yn Sir Ddinbych yn cael ei ddarparu ar 
hyn o bryd gan ddarparwyr o’r sector annibynnol. Roedd y cartrefi 
annibynnol hynny yn arfer cael (a byddai’r un drefn yn parhau) eu monitro 
gan yr Awdurdod a’u harchwilio’n rheolaidd gan AGGCC. Roedd a byddai 
adroddiad monitro chwarterol yn cael ei gyflwyno i Grŵp Cadeiryddion ac Is-
gadeiryddion Archwilio ac roedd y Pwyllgor Archwilio Partneriaethau’n 
ystyried yr Adroddiad Blynyddol ar Ddiogelu Oedolion yn Sir Ddinbych; 



 Dim ond gofal preswyl a nyrsio a gâi ei gomisiynu gan BIPBC ac nid oedd yn 
darparu gofal oni bai bod angen meddygol dros wneud hynny; 

 Pe byddai’r opsiynau a ffefrid yn cael eu cymeradwyo yn y pen draw, byddai 
staff cymwysedig yn Hafan Deg a Dolwen yn cael eu trosglwyddo i’r 
darparwr(wyr) ‘newydd’ o dan drefniadau Trosglwyddo Ymgymeriadau 
(Diogelu Cyflogaeth) (TUPE) a byddai felly’n cadw amodau a thelerau eu 
cyflogaeth. Byddent hefyd yn darparu gwasanaethau tebyg i’r hyn a wneir ar 
hyn o bryd;  

 Roedd dyletswydd ar bob darparwr gofal i ddarparu gwasanaeth yn 
Gymraeg pan oedd angen hynny, yn unol â Fframwaith Strategol ‘Mwy na 
Geiriau’ ar gyfer gwasanaethau Cymraeg mewn iechyd, gwasanaethau 
cymdeithasol a gofal cymdeithasol LlC. Roedd iaith yn cael ei chydnabod yn 
ffactor bwysig wrth ddarparu gofal EMH, a’i ddarpariaeth yn cael ei monitro 
gan Gyngor Sir Ddinbych ac AGGCC. Roedd sicrhau bod gwasanaethau ar 
gael yn Gymraeg a chefnogi diwylliant ac ethos Cymreig yn rhan annatod o 
Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru); 

 Pe byddai’r sefydliadau’n cael eu trosglwyddo i bartneriaid allanol byddent 
wedi ymrwymo drwy gytundeb i’w defnyddio i’r pwrpas y cytunwyd arno. 
Byddai cyfamodau’n cael eu hysgrifennu’n rhan o unrhyw gytundebau 
trosglwyddo yn nodi hyn yn ogystal â chymalau diogelu pe byddai’r sefydliad 
partner yn rhoi’r gorau i ddarparu’r gwasanaeth penodedig yna byddai 
perchnogaeth yr asedau’n trosglwyddo’n ôl i’r Cyngor; 

 Tra nad oedd gan yr Awdurdod yr adnoddau i ddatblygu cyfleusterau gofal 
preswyl EMH, gallai busnesau preifat/trydydd sector gael mynediad at gyllid i 
ddatblygu’r gwasanaethau angenrheidiol; 

 Roedd ffigyrau ar gyfer oedi wrth drosglwyddo gofal drwy Ogledd Cymru’n 
isel o’i gymharu â’r cyfartaledd drwy Gymru, a’r rheswm fel arfer oedd nad 
oedd sefydliad gofal o ddewis y defnyddiwr gwasanaeth/teulu ar gael pan 
oedd yr unigolyn yn barod i gael ei ryddhau, angen am fath penodol o ofal 
nyrsio/Iechyd Meddwl yr Henoed neu ofal yn y cartref ‘gyda dau ofalwr’.  

 
Diolchodd y Prif Weithredwr i’r Grŵp Tasg a Gorffen am y gwaith a wnaed ganddo 
yn ystod y ddwy flynedd a aeth heibio. Dywedodd eu bod wedi cyflawni eu briff wrth 
adolygu darpariaeth gofal oedolion mewnol a’u bod wedi cynnig argymhellion clir. 
Byddai’n ddiddorol gweld p’un ai y gellid datrys y pryderon a godwyd cyn cyflwyno’r 
argymhellion i’r Cabinet. Atgoffodd y Pwyllgor mai cam nesaf y Cabinet oedd, nid 
rhoi sêl bendith i ddod o hyd i ddarparwyr eraill ond yn hytrach rhoi sêl bendith i 
ystyried y cynigion ymhellach, cyn y gellid cyflwyno opsiynau manwl ac achosion 
busnes amlinellol i’w harchwilio’n fanwl. Atgoffwyd aelodau bod angen gwneud 
newidiadau i wasanaethau er mwyn bodloni’r newid o ran gofynion a disgwyliadau, 
nid o anghenraid i arbed arian. 
 
Hefyd atgoffodd y Pwyllgor fod mwyafrif y gofal a gâi ei ddarparu’n barod yn Sir 
Ddinbych eisoes yn cael ei ddarparu gan y sector annibynnol a bod ansawdd y 
gofal hwnnw’n cael ei fonitro’n drylwyr a’i reoleiddio’n fanwl.  



 
Trafododd y Pwyllgor eiriad yr argymhellion a nodwyd yn adroddiad y Grŵp Tasg a 
Gorffen ac yn dilyn trafodaethau manwl pellach penderfynodd y Pwyllgor Archwilio 
Perfformiad fel a ganlyn  
 
Penderfynwyd:  - argymell i’r Cabinet ei fod yn cymeradwyo’r opsiynau 
canlynol o safbwynt y pedwar sefydliad: 
 
(i) Hafan Deg (Rhyl) - bod y Cyngor yn ystyried partneriaeth bosibl gyda 

sefydliad allanol gyda golwg ar drosglwyddo’r adeilad iddynt, comisiynu 

gwasanaeth gofal dydd o fewn yr adeilad a hefyd, galluogi i asiantaethau 

trydydd sector ddarparu gweithgareddau ymyrraeth gynnar ar gyfer pobl 

hŷn er mwyn lleihau unigedd cymdeithasol, cefnogi annibyniaeth a hybu 

gwytnwch. Dylai’r gwaith o ran yr opsiwn hwn gynnwys dadansoddiad o 

gost gymharol, ansawdd y gofal a’r iaith Gymraeg rhwng y gwasanaeth 

presennol ac unrhyw wasanaeth posibl yn y dyfodol; 

(ii) Dolwen (Dinbych) - bod y Cyngor yn ystyried partneriaeth bosibl gyda 

sefydliad allanol gyda golwg ar y posibilrwydd o drosglwyddo’r adeilad 

neu’r gwasanaeth cyfan iddynt, gan sicrhau bod Dolwen yn cael ei 

gofrestru i ddarparu gofal dydd a phreswyl EMH. Dylai’r gwaith ar yr 

opsiwn hwn gynnwys dadansoddiad o gost gymharol, ansawdd y gofal 

a’r iaith Gymraeg rhwng y gwasanaeth presennol ac unrhyw wasanaeth 

posibl yn y dyfodol; 

(iii) Awelon (Rhuthun) - bod y Cyngor yn ystyried yn fanwl y tri opsiwn a 

gynigiwyd mewn perthynas â’r sefydliad hwn  a bod gwaith ar yr 

opsiynau hyn yn cynnwys dadansoddiad o gost gymharol, ansawdd y 

gofal a’r iaith Gymraeg rhwng y gwasanaeth presennol a bob un o’r tri 

opsiwn; 

(iv) Cysgod y Gaer (Corwen) – bod y Cyngor yn ystyried creu partneriaeth 

gyda budd-ddeiliaid perthnasol (yn cynnwys PBC) a’r trydydd sector) i 

ddatblygu’r safle yn ‘'ganolfan gefnogaeth' gan gynnwys cyfleusterau 

gofal preswyl a gofal ychwanegol ynghyd â gofal yn y cartref allanol a 

gwasanaeth cefnogaeth i denantiaid Cynlluniau Tai Gwarchod lleol a 

phoblogaeth ehangach Corwen a'r ardal gyfagos; ac 

(v) Ar ôl cwblhau’r uchod cyflwyno dadansoddiad o bob un o’r opsiynau 

mewn perthynas â phob sefydliad i’r Pwyllgor Archwilio Perfformiad ei 

archwilio. 


