
   

 
                                                                                                                                      
Adolygiad Blynyddol a Gwerthusiad o Berfformiad 2012/ 2013 
 
Enw’r Awdurdod 
Lleol: 

Cyngor Sir Ynys Môn 

 
Mae’r adroddiad hwn yn nodi’r meysydd allweddol o gynnydd ar gyfer y 
flwyddyn 2012/13 yn Adran Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Sir Ynys 
Môn a meysydd i’w gwella yn y dyfodol 

 
 

Crynodeb 
 
Penodwyd cyfarwyddwr statudol parhaol ym mis Medi 2012. Mae hyn wedi dod â 
sefydlogrwydd. Mae’r adran gorfforaethol wedi parhau i fod yn benderfynol o 
wella’r gwasanaethau cymdeithasol, a hynny'n arbennig o ran plant.  
 
Oedolion 
 
Mae ymdrechion wedi eu gwneud i weddnewid y gwasanaethau i oedolion a 
sefydlu cynllun i foderneiddio, yn enwedig o ran sicrhau darpariaeth breswyl allanol 
ar gyfer y cyngor. Roedd hwn yn wynebu gwrthwynebiad gan y cyhoedd ac mae’r 
cyngor wedi gorfod gofalu ei fod yn esbonio’i gynlluniau ac yn ymgynghori â’r bobl 
leol. Mae’r cyngor wedi dysgu bod angen rheoli’r risgiau sy’n gysylltiedig â newid a 
chynnwys pobl er mwyn gweddnewid gwasanaethau.   
 
Plant 
 
Mae’r gwasanaethau i blant wedi llwyddo i sicrhau gwelliannau cyson a sylweddol, 
ac mae tystiolaeth o hyn yn y dangosyddion perfformiad. Yn gyffredinol, maent 
bellach yn cyd-fynd â rhai cynghorau eraill neu’n rhagori arnynt.   
 
Mae angen mwy o ddatblygu a moderneiddio ar y gwasanaethau i blant yn 
enwedig ar gyfer plant anabl.   
 
Mae adroddiad y cyfarwyddwr yn rhoi darlun cyffredinol rhwydd ei ddarllen mewn 
dogfen sydd wedi ei chyflwyno a’i strwythuro’n dda.  Nid yw’n adlewyrchu’n llawn 
yr hyn sydd wedi ei gyflawni o’i gymharu â chynlluniau'r llynedd nac yn nodi risgiau 
yn y dyfodol. Ystyriwyd adroddiad y cyfarwyddwr gan y bwrdd gwelliannau a 
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chynaliadwyedd ar 27 Mehefin 2013 a chan y cyngor mewn cyfarfod arbennig ar 
15 Gorffennaf 2013. 
 
Mae AGGCC wedi nodi’r risgiau posibl canlynol: 
 
• Gweithredu rhaglenni gwelliannau yn brydlon ac yn ddiogel o ystyried bod 

gwasanaethau’n mynd yn ansefydlog. 
• Cynnal gweithlu effeithiol yn y gwasanaethau i blant. 
• Gallu parhaus i ddylanwadu ar y broses o gynllunio strategol sydd wedi ei 

ganolbwyntio mewn ardaloedd gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.  
• Pwysau ariannol cynyddol mewn iechyd a gofal cymdeithasol. 

Amcanestyniadau o’r arian y bwriedir ei arbed y mae’n ymddangos nad oes 
iddynt sail a diffyg gwerthfawrogiad o’r risgiau cysylltiedig. 

 
Ymateb i feysydd datblygu’r llynedd 
 
Mae’r cyngor wedi gwneud cynnydd ardderchog mewn llawer o’r meysydd gwella 
yn y gwasanaethau i blant.  Mae’r gwasanaethau i blant anabl a’u teuluoedd, a’r 
ystod o wasanaethau sydd ar gael yn parhau i fod yn feysydd i’w datblygu.   
 
Bu oedi wrth foderneiddio’r gwasanaethau i oedolion ac mae hwn yn parhau i fod 
yn faes i’w ddatblygu.  Mae’r cyngor bellach wedi gwella ei gynlluniau ac wedi 
buddsoddi mewn mwy o allu er mwyn moderneiddio’r gwasanaethau.   
 
Ychydig iawn sydd wedi’i gyflawni i ddatblygu gwefan y cyngor i hysbysu trigolion 
am wasanaethau cymdeithasol yn Ynys Môn.     
 
Mae fframwaith sicrwydd ansawdd wedi ei ddatblygu’n gorfforaethol ac mae angen 
ymwreiddio hwn yn y gwasanaethau cymdeithasol bellach.   
 
Bu gwelliant yn sefydlogrwydd y gweithlu yn y gwasanaethau i blant, ond mae rhai 
materion, megis  tâl gwaith cymdeithasol heb eu cwblhau. 
 
Arfer da a nodwyd: 
 
• Mae gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol amlddisgyblaethol yn y 

gymuned yn parhau i gael eu datblygu. 
• Mae’r gwasanaeth Heneiddio’n Dda a weithredir gan bobl hŷn wedi derbyn 

statws elusennol yn ddiweddar.   
 
Ymweliadau ac arolygiadau a gynhaliwyd yn ystod y flwyddyn 
 
Cwblhaodd AGGCC ei rhaglen o arolygiadau o wasanaethau a reoleiddir yn Ynys 
Môn a chafwyd cyfarfodydd ymgysylltu rheolaidd gydag uwch swyddogion y 
cyngor. Nid oedd unrhyw weithgaredd arolygu penodol arall yn ystod 2012/13. 
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Meysydd i AGGCC wneud gwaith dilynol ynddynt y flwyddyn nesaf 
 
Mae nifer o feysydd penodol y dylid eu gwella wedi eu nodi ym mhrif ran yr 
adroddiad hwn. Trafodir y camau a gymrwyd yn hyn o beth gyda’r cyngor yn ystod 
y cyfarfodydd ymgysylltu rheolaidd yn y flwyddyn sydd i ddod. 
 
• Partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. 
• Rheolaeth a datblygiad y gwaith o foderneiddio’r gwasanaethau i bobl hŷn. 
• Adolygu a datblygu’r gwasanaethau anabledd dysgu. 
• Cynllunio gweithlu, lles a chymorth. 
• Yr ystod o wasanaethau i blant gan gynnwys gwasanaethau i blant anabl. 
• Cynllunio ariannol a rheoli risg. 
• Effeithiolrwydd craffu. 
• Arolygiad thematig cenedlaethol ar blant sy’n derbyn gofal. 
• Adolygiad thematig cenedlaethol o gomisiynu gofal cymdeithasol i bobl hŷn. 
 
PERFFORMIAD 
 
Llunio gwasanaethau: 
 
Oedolion 
 
Y llynedd nodwyd bod gan y cyngor gynlluniau ar gyfer y gwasanaethau i oedolion 
a bod angen symud ymlaen ar frys er mwyn gweithredu a darparu gwasanaethau. 
Disgwylir y dylai’r holl broses gynllunio fod wedi ei chwblhau erbyn mis Ebrill 2013. 
Mae gallu’r cyngor i barhau â’r cynlluniau wedi ei gyfyngu gan ymateb y cyhoedd i’r 
cynlluniau a’r angen i’r cyngor ymgysylltu â phobl leol i esbonio’r rhesymau y tu ôl 
i’w gynlluniau a sicrhau eu bod yn cymryd rhan. 
 
Mae’r cyngor wedi datblygu ei strategaeth ar gyfer moderneiddio gwasanaethau i 
oedolion ar sail yr angen i fod yn ddarbodus a chael gwasanaethau sy’n gost-
effeithiol, yn gynaliadwy, ac yn addas ar gyfer eu diben. Mae’r cyngor yn rhagweld 
y bydd y camau y mae’n gobeithio eu cymryd er mwyn newid o ddibynnu ar ofal 
preswyl i ddefnyddio darpariaethau yn y gymuned yn weithredol yn ystod y pum 
mlynedd nesaf. Mae’n bwriadu sefydlu rhagor o gyfleusterau tai gofal ychwanegol, 
a gwasanaethau dementia arbenigol a fydd yn rhoi sylfaen ar gyfer gwasanaethau 
cymorth cymunedol 24 awr y dydd.  
 
Wrth foderneiddio gwasanaethau, mae’r cyngor yn bwriadu mynd i’r afael â 
materion cydraddoldeb ac amrywiaeth a chynnal dadansoddiad o gydraddoldeb ac 
asesiadau effaith. 
 
Mae’r cyngor wedi dysgu o’i brofiadau yn 2012/13 pan wynebodd wrthwynebiad 
gan y cyhoedd i’r cynllun i gau cartref gofal lleol ac mae’n bwriadu ymgynghori’n 
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eang a sicrhau cefnogaeth wleidyddol ar gyfer pob ffrwd gwaith yn ei raglen erbyn 
mis Mawrth 2014.   
 
Mae’r adnoddau cyfredol wedi eu hymrwymo i gynnal cartrefi gofal preswyl ac felly 
nid yw’r cyngor yn gallu datblygu’r ystod o wasanaethau cymunedol sydd eu 
hangen, ac y bydd angen amdanynt, tan y bydd wedi cael cytundeb gwleidyddol. 
Mae’r broses yn amlwg yn oedi moderneiddio gwasanaethau i oedolion. Mae hefyd 
yn anodd trafod â darparwyr allanol a dechrau datblygu systemau contractio a 
chomisiynu priodol.   
 
Mae’r cyngor yn ymwybodol o’r risgiau sy’n gysylltiedig â moderneiddio’r 
gwasanaethau i oedolion a’r pwysau cynyddol ar y cyllidebau o ganlyniad. Mae’r 
gwasanaethau i oedolion eisoes yn wynebu pwysau ariannol o ran darpariaeth 
gofal nyrsio hirdymor a gorwariant yn y gwasanaethau iechyd meddwl. Mae’r oedi 
wrth weddnewid gwasanaethau yn achosi ansefydlogrwydd yn y gwasanaethau 
sydd eisoes yn bodoli. Mae nifer sylweddol o staff yn gadael a cheir anawsterau 
wrth benodi staff yn eu lle.   
 
Mae’r cyngor hefyd yn cynllunio adolygiad cynhwysfawr o’r Gwasanaethau 
Anabledd Dysgu yn 2013/14 ac mae wedi sefydlu tîm i wneud y gwaith hwn.   
 
Fodd bynnag, mae’r cyngor wedi gwneud gwelliannau i’r gwasanaethau sydd 
eisoes yn bodoli.  Yn 2012/13 moderneiddiodd y cyngor ei wasanaethau trwy 
ddefnyddio llai ar ganolfannau dydd traddodiadol a darparu prydau bwyd i oedolion 
yn eu cartrefi eu hunain.  Mae’r cyngor wedi cefnogi datblygiad y gwasanaeth 
Heneiddio’n Dda a’r twf mewn gwasanaethau gofal cartref a ddarperir yn 
annibynnol. 
 
Mae gan y cyngor ystod o weithgareddau ymgysylltu.  Mae defnyddwyr 
gwasanaeth iechyd meddwl yn cael eu hyfforddi a’u mentora i gymryd rhan mewn 
cyfarfodydd a phrosesau recriwtio.  Ymgynghorir â phobl ag anableddau dysgu 
trwy sefydliadau cenedlaethol, grwpiau hunan-eirioli a fforwm.  Mae’r cyngor yn 
gweithio gyda rhanddeiliaid a chyda’r bwrdd iechyd a lles i gynllunio gwasanaethau 
ar gyfer y dyfodol.  
 
Plant 
 
Mae’r gwasanaethau i blant wedi gwella ac wedi cynnal eu perfformiad, a bellach 
mae angen iddynt wella ansawdd ac ystod y gwasanaethau sydd ar gael.  Yn 
2013/14 mae’r cyngor yn dweud y bydd yn adolygu ac yn moderneiddio’r 
gwasanaeth, a’i ddulliau o reoli a gweithredu swyddogaethau'r rheng flaen a'r 
swyddfa gefn.   
 
Mae’r cyngor wedi dechrau adolygu’r ddarpariaeth o wasanaeth, ac mae’n 
canolbwyntio ar wella taith plentyn trwy’r gwasanaeth o’r atgyfeiriad cyntaf, drwy’r 
asesiad a’r camau dilynol. Nod y dull hwn yw rhoi dealltwriaeth eglur i’r cyngor am 

4 



   

ansawdd y gwasanaeth o safbwynt y plentyn.  Mae’r cyngor yn disgwyl y bydd 
angen ailgynllunio sylweddol i sicrhau effeithlonrwydd a chanlyniadau gwell i blant 
a theuluoedd.  
 
Mae’r cyngor yn wynebu llai o ddewis o leoliadau ar gyfer plant sy’n derbyn gofal 
ac mae’r dewis cyfyngedig yn effeithio ar ansawdd y gofal a ddarperir.  Bu costau 
cynyddol mewn lleoliadau i blant sy’n derbyn gofal ar ôl y gostyngiad yn nifer y 
gofalwyr maeth, cau’r gwasanaethau preswyl, a chynnydd yng nghostau 
asiantaethau maethu preifat. Mae lleoliadau arbenigol gan gynnwys y rhai hynny ar 
gyfer plant anabl yn arbennig o gostus.  Mewn ymgais i leihau’r costau hyn, mae’r 
cyngor yn buddsoddi er mwyn arbed arian a gwella ansawdd gofal trwy gyflogi 
swyddog recriwtio i gynyddu nifer gofalwyr maeth newydd.  Er hyn, methodd y 
gwasanaeth maethu â darparu cynnydd yn nifer y gofalwyr maeth yn 2012/13. 
 
Mae’r cyngor wedi asesu angen am dai i bobl ifanc a bydd yn cymryd camau i 
gynyddu’r ystod o lety a dewisiadau cefnogi tenantiaeth i bobl ifanc sy’n agored i 
niwed yn 2013/14.  
 
Mae’r cyngor yn dweud ei fod wedi arwain datblygiad y gwasanaeth cymorth i 
deuluoedd integredig ar gyfer Gwynedd ac Ynys Môn, ac yn 2013/14 bydd y 
gwasanaeth yn gwella ansawdd bywyd a chyfleoedd bywyd teuluoedd sy’n agored 
i niwed trwy ddull aml-asiantaeth integredig. 
 
Mae’r gwasanaethau i blant wedi bod yn gweithio’n agos â’r gwasanaeth tîm o 
amgylch y teulu ac mae hwn bellach yn darparu gwasanaeth cam i lawr i 
deuluoedd sydd wedi derbyn cymorth gan y gwasanaethau cymdeithasol. 
 
Meysydd o gynnydd 
 
• Gweledigaeth a chynlluniau mwy eglur ar gyfer y gwasanaethau i oedolion. 
 
Meysydd i’w gwella 
 
• Datblygu’r cynllun i foderneiddio gwasanaethau i oedolion, rheoli a datrys y 

risgiau cysylltiedig. 
• Mae angen i’r cyngor weithredu ei adolygiad ac yna dechrau ailfodelu’r 

gwasanaethau i blant.  
• Cynyddu nifer ac ystod y gofalwyr maeth sydd ar gael. 
 
Cael gafael ar gymorth: 
 
Oedolion  
 
Mae’r cyngor yn darparu cymorth effeithiol i bobl sy’n cael eu rhyddhau o'r ysbyty 
ac mae’n nodi perfformiad da o ran rheoli’r broses o ryddhau cleifion o'r ysbyty er 
gwaethaf yr anawsterau a wynebodd gwasanaeth gwaith cymdeithasol yr ysbyty 
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yn 2012/13. Er hyn, nid oedd perfformiad y cyngor mor dda ag yr oedd y llynedd 
ond mae’n parhau i fod yn llawer gwell na pherfformiad cyfartalog Cymru.  Yn 
2013/14 mae’r cyngor yn bwriadu adolygu trefniadau gwaith cymdeithasol ysbytai 
gyda Chyngor Gwynedd a’r bwrdd iechyd. Tynnodd gwasanaethau cymdeithasol 
Conwy allan o’r gwasanaeth ar y cyd yn gynharach eleni.  Mae’r cyngor yn nodi 
bod y pwysau ariannol yn y bwrdd iechyd yn rhoi mwy o bwysau ar y prosesau ar 
gyfer rhyddhau cleifion o’r ysbyty.   
 
Mae gan y cyngor lwybrau gofal integredig, rhwydd mynd atynt. Mae gan y cyngor 
a’r gwasanaethau iechyd bwyntiau mynediad ar y cyd, un ar gyfer gwasanaethau 
iechyd meddwl ac un ar gyfer gwasanaethau eraill i oedolion.  Mae prydlondeb 
neilltuo atgyfeiriadau i weithwyr cymdeithasol wedi gwella eto yn ystod 2012-13. 
 
Mae gan y cyngor strategaeth ataliol ac mae’n darparu gwybodaeth i alluogi pobl i 
ddefnyddio adnoddau cymunedol, gwybodaeth a chymorth heb fod angen 
defnyddio’r gwasanaeth yn ffurfiol heblaw bod ganddynt anghenion difrifol neu fod 
materion diogelu yn berthnasol. Diweddarwyd gwefan y cyngor a daeth yn 
weithredol ym mis Gorffennaf 2012 ac mae prosiect wedi ei ddechrau yn y 
gwasanaethau i oedolion i benderfynu ar y ffordd orau o ddefnyddio’r cyfleuster 
newydd hwn. Mae’r cyngor yn adolygu’r taflenni sydd ar gael i’r cyhoedd a cheir 
amrywiaeth eang o daflenni sy’n disgrifio ei wasanaethau.   
 
Mae’r cyngor yn darparu cymorth i hybu annibyniaeth trwy ymyriadau byrrach 
wedi’u canolbwyntio’n well.  Ar ddiwedd y flwyddyn, roedd nifer yr oedolion dros 65 
mlwydd oed a oedd yn derbyn cymorth yn y gymuned yn sylweddol llai na’r llynedd 
ond roedd mwy o bobl yn cael cymorth yn y gymuned yn ystod y flwyddyn. Mae 
hyn yn dangos nad yw pobl yn datblygu dibyniaeth hirdymor ar wasanaethau. 
Roedd cynnydd yn y defnydd o ail-alluogi a nododd y gwasanaeth adborth 
cadarnhaol gan y rhai hynny sy’n defnyddio’r gwasanaeth.  O ganlyniad i ddefnydd 
y cyngor o’i wasanaeth ail-alluogi cafodd pobl becynnau gofal cartref lefel is a 
chymorth am gyfnodau byrrach cyn byw’n annibynnol. 
 
Nododd y cyngor lai o bobl a oedd angen cynllun gofal ffurfiol yn ystod y flwyddyn 
ac adolygodd lai o gynlluniau gofal.  Bydd AGGCC yn gwneud gwaith dilynol ar y 
maes hwn gyda’r cyngor er mwyn ystyried trothwyon a sicrhau bod pobl sydd 
angen cymorth yn ei gael.  
 
Yn wir, mae arwyddion bod y cyngor yn lleihau ei gymorth i oedolion ac mae’r 
cyngor yn nodi bod llai o becynnau gofal yn y gymuned wedi’u darparu o ganlyniad 
i ddefnyddio meini prawf cymhwysedd mwy llym, gan gyfeirio mwy o bobl at y 
sector annibynnol/gwirfoddol.  
 
Nod y cyngor yw cynorthwyo gofalwyr i reoli eu swyddogaeth ofalu a’u cynorthwyo 
i gael bywyd ystyrlon y tu hwnt i’w gwaith gofalu.  Er hyn, mae’r ffigyrau’n dangos 
bod y cyngor wedi canfod llai o ofalwyr, wedi cynnig llai o asesiadau ac wedi 
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darparu llai o ofalwyr â gwasanaeth yn 2012/13 nag a wnaethpwyd yn ystod y 
flwyddyn flaenorol.    
 
Nid yw’r gofrestr risg oedolion yn cynnwys y risgiau yn sgil methu â gofalu am y 
bobl hynny nad ydynt yn bodloni meini prawf cymhwysedd llymach y cyngor.  
Mae’n ymddangos nad yw’r rhain wedi eu nodi a’u gwerthuso, a bydd AGGCC yn 
gwneud gwaith dilynol ynglŷn â hyn yn ystod y flwyddyn.   
 
Bu cynnydd mewn gwaith gweithredol gyda’r bwrdd iechyd i ddatblygu gwasanaeth 
iechyd meddwl ar y cyd. Fodd bynnag, ceir materion ymarfer, trefniadau ariannol a 
phroblemau â thechnoleg gwybodaeth y bydd angen eu datrys a chytuno arnynt.  
Mae cadarnhau’r trefniadau hyn a sefydlu strwythur reoli yn flaenoriaethau i’r 
gwasanaeth yn 2013/14.  Mae’r gwasanaeth hefyd wedi bod yn adolygu ei 
drefniadau ar gyfer asesu’r Trefniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid a galluedd 
meddyliol a bydd hyn yn parhau i fod yn flaenoriaeth yn y gwasanaethau i 
oedolion. 
 
Plant 
 
Mae’r cyngor yn darparu amrywiaeth o daflenni ynglŷn â’r gwasanaethau i blant a'r 
llynedd nodwyd bod angen eu gwella a diweddaru’r wybodaeth ar wefan y cyngor. 
Mae’r gwasanaeth yn cydnabod bod angen mwy o waith datblygu ar y wefan ac 
mae’n cynllunio gwaith yn y maes hwn ar gyfer 2013/14.   
 
Yn 2011 comisiynodd y cyngor Dîm Cymorth Annibynnol i gefnogi’r gwelliannau yn 
y gwasanaethau i blant.  Ym mis Hydref 2012 canfu’r Tîm Cymorth Annibynnol fod 
ansawdd asesiadau wedi gwella, ond roedd y gwelliannau’n anghyson ac yn 
adlewyrchu sgiliau a phrofiad gweithwyr cymdeithasol unigol yn hytrach na 
gwelliannau cynhwysfawr wedi eu rheoli ym mhob rhan o’r gwasanaeth. 
 
Mae perfformiad y cyngor yn dangos gwelliant flwyddyn ar ôl blwyddyn yn y 
dangosyddion ynglŷn ag asesu yn y gwasanaethau i blant.  Mae’r cyngor yn dweud 
bod hyn o ganlyniad i fwy o sylw gan y rheolwyr, hyfforddiant ac adnoddau gwaith 
cymdeithasol gan gynnwys cynyddu nifer y staff yn y tîm rheng flaen. Mae 
prosesau gwell wedi achosi gostyngiad mewn biwrocratiaeth a defnydd gwell o 
systemau cofnodi electronig. 
 
Mae nifer y plant sy’n derbyn gofal yn cyd-fynd â chynghorau tebyg.  Mae’r cyngor 
wedi gwella ei berfformiad yn sylweddol o ran llenwi’r dogfennau asesu ac 
adolygu.  Mae gan bob plentyn sy’n derbyn gofal gynllun addysg personol a cheir 
gwelliannau parhaus o ran cynnal adolygiadau o fewn yr amserlenni.  Mae gan 
unrhyw un a oedd yn arfer bod yn blentyn a oedd yn derbyn gofal gynghorydd 
personol penodedig ac mae’r holl bobl ifanc hynny sy’n 19 mlwydd oed mewn 
cyswllt â’r cyngor ac mae ganddynt drefniadau llety priodol.   
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Mae’r cyngor wedi gwneud gwelliannau i’w drefniadau ar gyfer diogelu plant ac 
mae’n adolygu bron pob un o’r cynlluniau diogelu plant o fewn yr amserlen ofynnol. 
Mae hefyd wedi gwneud cynnydd sylweddol o ran prydlondeb cynadleddau 
amddiffyn plant cychwynnol.  Nododd y cyngor bod angen gwella ei drefniadau i 
gynnal cyfarfodydd grwpiau craidd o fewn yr amserlenni.   
 
Fodd bynnag, mae’r cyngor wedi nodi y gallai ac y dylai gynyddu ymgysylltiad â 
defnyddwyr a gwella cyfranogiad plant a phobl ifanc yn y broses diogelu.  
 
Meysydd o gynnydd 
 
• Asesiadau a rheoli gofal yn brydlon yn y gwasanaethau i blant. 
 
Meysydd i’w gwella  
 
• Datblygu’r defnydd o’r wefan. 
• Sefydlu amrywiaeth dda o wasanaethau cymorth i deuluoedd a phlant yn y 

gymuned. 
• Gwerthuso effaith cyfeirio pobl at wasanaethau yn y gymuned. 
 
Y gwasanaethau a ddarparwyd: 
 
Oedolion  
 
Mae gan y cyngor strwythur aml-asiantaeth effeithiol i gefnogi pobl hŷn. Ceir model 
darparu amlddisgyblaethol cryf sydd wedi ei leoli yn y gymuned ar gyfer asesu a 
rheoli gofal iechyd a gofal cymdeithasol.  Mae’r gwasanaethau gofal canolradd a 
ddarperir mewn partneriaeth â’r bwrdd iechyd lleol yn parhau i ddatblygu.  Mae 
gwasanaethau gofal gwell wedi eu datblygu ar y cyd â’r bwrdd iechyd ar gyfer 
achosion o argyfwng meddygol acíwt a nod y gwasanaeth hwn yw lleihau nifer y 
bobl sy’n cael eu derbyn i ysbytai a hyd cyfnodau mewn ysbytai, a chynorthwyo 
pobl i aros yn eu cartrefi. Dechreuodd y gwasanaeth ym mis Mai 2012 ac mae 
wedi gweithio gydag oddeutu 250 o bobl hyd yn hyn. 
 
Mae cartrefi gofal i oedolion y cyngor wedi cyflwyno hyrwyddwyr urddas mewn 
gofal a hunanasesiadau i’r staff eu llenwi.  Mae’r cyngor yn adrodd bod y dulliau 
rheoli wedi eu gwella trwy gyflwyno system fonitro electronig. Mae’r gwasanaethau 
gofal preswyl i oedolion mewn sefyllfa fregus oherwydd yr oedi wrth i’r cyngor 
wneud penderfyniadau am ddyfodol ei gartrefi gofal. Mae’n cael anhawster wrth 
recriwtio staff a rheolwyr ac mae diffyg buddsoddiad yn yr amgylchedd. Mae’n 
bryder sylweddol bod ansawdd bywyd y preswylwyr yn debygol o ddirywio os yw’r 
sefyllfa hon yn parhau. 
 
Mae ystod o wasanaethau wedi eu sefydlu sy’n darparu gofal o ansawdd da gan 
gynnwys gwasanaethau ail-alluogi a Heneiddio’n Dda. Mae’r gwasanaethau 
Heneiddio’n Dda yn darparu cymorth ataliol da i dros 500 o bobl ar yr ynys, ac 
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mae’r gwasanaeth yn cael ei ehangu i Borthaethwy.  Mae’r gwasanaeth wedi ennill 
gwobr Cyngor Gofal am fod yn wasanaeth a arweinir gan drigolion ac fe’i 
gweithredir gan bobl hŷn. Mae wedi derbyn statws elusennol yn ddiweddar.   
 
Bu cynnydd parhaus yn y defnydd o daliadau uniongyrchol er bod lefel y sail ar 
gyfer hynny yn isel.  
 
Mae’r cyngor wedi hybu annibyniaeth ers blynyddoedd lawer trwy gefnogi pobl ag 
anableddau dysgu i fyw yn eu tenantiaethau eu hunain gyda chymorth technolegau 
sy’n cynorthwyo’r defnyddiwr.  Mae nifer y bobl sy’n byw mewn cartrefi gofal wedi 
gostwng o ganlyniad ac mae cynnydd cyfatebol yn y nifer sy’n byw yn annibynnol 
ac yn defnyddio technoleg sy’n cynorthwyo’r defnyddiwr.   
 
Ym mis Hydref 2012 agorodd Tai Eryri ei gyfleuster tai â gofal ychwanegol cyntaf 
yng Nghaergybi ac mae’r gwasanaeth hwn yn darparu llety i 59 o ddefnyddwyr 
gwasanaeth.  Mae gwasanaethau dementia arbenigol wedi eu lleoli yn un o gartrefi 
gofal y cyngor ac mae’r gwasanaeth hwn yn darparu cyfleusterau dydd arbenigol 
gyda chymorth nyrsys seiciatrig cymunedol a gwasanaeth cymorth mewn argyfwng 
24 awr y dydd ar gyfer gofalwyr anffurfiol.   
 
Plant 
 
Mae’r cyngor wedi bod yn araf i ddarparu gwelliannau yn y gwasanaethau a 
ddarperir i blant sy’n derbyn gofal a phlant anabl.  
 
Y llynedd, nododd y cyngor bryderon ynglŷn ag asesu, rheoli gofal a diogelu yn y 
gwasanaethau i blant ag anableddau. Mae’r cyngor wedi cynnal adolygiad ac wedi 
nodi cynllun i wella’r gwasanaeth.  Mae hwn wedi bod yn ganolbwynt i sylw’r 
rheolwyr yn y gwasanaeth ac ym mis Hydref 2012 nododd y Tîm Cymorth 
Annibynnol fod y cynnydd wedi bod yn arafach yn y rhan hon o’r gwasanaeth.  Ym 
mis Ionawr, nododd y cyngor mai hwn oedd maes mwyaf bregus y gwasanaeth ac 
mae’r cyngor o ganlyniad wedi adolygu ei gynllun ar gyfer y gwasanaeth, a bellach 
mae wedi penodi rheolwr gwasanaeth yn benodol ar gyfer y gwasanaeth hwn.  
Mae angen cymorth a sylw parhaus y rheolwyr ar y gwasanaeth hwn. 
 
Mae gan y cyngor rai mentrau lleol i gefnogi plant a theuluoedd ond maent yn 
gyfyngedig.  Mae’n her i’r gwasanaethau i blant ddarparu gwasanaethau arbenigol.   
 
Mae’r cyngor wedi nodi bod angen cynyddu nifer y gofalwyr maeth y mae’n eu 
recriwtio.  Canfu arolygiad maethu AGGCC bod angen i’r gwasanaeth ddangos ei 
fod yn ymgynghori â phlant ac yn gwrando ar eu safbwyntiau ac yn gweithredu 
arnynt.  Nododd y gofalwyr maeth yn unfrydol bod absenoldebau staff yn y tîm 
maethu wedi cael effaith negyddol ar y gwasanaeth; cadarnhawyd hefyd y byddai 
ansawdd y gofal yn gwella pe byddai ganddynt wybodaeth well ynglŷn â’r plant y 
maent yn gofalu amdanynt. 
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Meysydd o gynnydd  
 
• Bu datblygiad parhaus cynyddol o ran datblygu gwasanaethau iechyd a gofal 

cymdeithasol amlddisgyblaethol yn y gymuned. 
• Mae’r gwasanaeth Heneiddio’n Dda a weithredir gan bobl hŷn wedi derbyn 

statws elusennol yn ddiweddar.   
 
Meysydd i’w gwella  
 
• Gwelliannau yn amrywiaeth y gwasanaethau i blant ag anableddau ac yn y 

dewis o leoliadau i blant sy’n derbyn gofal. 
• Perfformiad y gwasanaeth maethu o ran recriwtio a chefnogi gofalwyr. 
 
Yr effaith ar fywydau pobl: 
 
Oedolion 
 
Canfu AGGCC bod gan y cyngor drefniadau effeithiol iawn wedi eu sefydlu ar gyfer 
amddiffyn oedolion sy’n agored i niwed. Mae cynadleddau yn cael eu cadeirio’n 
dda ac yn gyson a cheir trefniadau effeithiol ar gyfer cyfarfodydd oedolion sy’n 
agored i niwed, perthynas waith dda â phartneriaid, ac mae cynlluniau gofal da yn 
dilyn.  Rheolir y prosesau hysbysu uwch swyddogion am bryderon gan yr un 
swyddog ac mae hyn yn golygu y gellir rhannu gwybodaeth yn effeithiol rhwng y 
prosesau.  Comisiynodd y cyngor archwiliad annibynnol gan asiantaeth gwella 
gwasanaethau cymdeithasol ynglŷn â’r trefniadau amddiffyn oedolion lleol.  
Canfuwyd bod y gwasanaeth wedi llwyddo i sefydlu diwylliant cadarnhaol ar gyfer 
diogelu oedolion ac wedi creu dull cadarnhaol cydlynol o ymateb i rybuddion ac 
atgyfeiriadau. 
 
Mae’r cyngor wedi gweithio gyda Chyngor Gwynedd i adolygu ei drefniadau POVA 
ac mae’n datblygu bwrdd diogelu oedolion ar y cyd ar gyfer y gogledd-orllewin.  
Mae’r bwrdd hwn wedi bod yn sefydlu ei swyddogaeth yn systematig wrth ymateb i 
faterion diogelu strategol.  Mae’r wybodaeth am berfformiad yn dangos bod y risg 
mewn achosion amddiffyn oedolion wedi ei reoli ym mhob un achos ond un.   
 
Yn 2012/13 cynhaliwyd pum asesiad ynglŷn â’r trefniadau Diogelu Rhag Colli 
Rhyddid a chyflwynwyd un awdurdodiad.  Mae’r niferoedd yn isel ac mae hyn yn 
achosi pryder nad oes asesiadau priodol yn cael eu cynnal ac nad yw’r trefniadau 
diogelu yn cael eu gweithredu o bosibl.   
 
Roedd y cyngor yn rhagweithiol o ran ceisio dysgu gwersi ar ôl cau cartref gofal a 
weithredwyd yn annibynnol ar yr ynys.  Comisiynodd y cyngor adolygiad 
annibynnol a lledaenwyd yr hyn a ddysgwyd i bob asiantaeth, a chanlyniad y 
broses hon oedd adfywio’r berthynas rhwng asiantaethau a gwella’r ddealltwriaeth 
o’r swyddogaethau a’r cyfrifoldebau, yn ogystal â nodi gwelliannau ar gyfer 
gwneud gwaith ar y cyd yn y dyfodol.   
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Plant 
 
Cynhaliodd Estyn arolygiad ynglŷn ag ansawdd gwasanaethau addysg y cyngor i 
blant a phobl ifanc a chyhoeddwyd yr adroddiad ym mis Mai 2012.  Canfu’r 
arolygiad fod gan y cyngor bolisïau diogelu priodol, sy’n adlewyrchu’r 
gweithdrefnau perthnasol a chadarnhaodd bod y cyngor wedi cymryd camau i 
fonitro’r gwaith o recriwtio staff a llywodraethwyr yn ddiogel. Hefyd, nododd yr 
arolygiad bod y cyngor yn gweithio ar bolisi diogelu corfforaethol ac yn ffurfioli 
trefniadau ehangach i ddiogelu yn yr adran addysg gydol oes. Roedd gan y cyngor 
gynlluniau i sefydlu system newydd ar gyfer casglu a dadansoddi gwybodaeth am 
ddiogelu a gafwyd gan ysgolion.   
 
Nododd yr adran addysg bod angen gwneud mwy gyda’r gwasanaethau 
cymdeithasol i wella presenoldeb plant mewn ysgolion.   
 
Bu cynnydd yn nifer y plant ar y gofrestr amddiffyn plant yn Ynys Môn.  Mae’r 
cyngor wedi nodi’r newid hwn ac mae’r Bwrdd Lleol Diogelu Plant wedi comisiynu 
gwerthusiad annibynnol o’r cofrestriadau.  Bydd hyn yn galluogi’r cyngor i gymryd 
unrhyw gamau angenrheidiol ynglŷn â’r trothwyon ac unrhyw faterion eraill sy’n 
codi. 
 
Mae’r cyngor yn dweud y bu mwy o alw ar y gwasanaeth i blant sy’n derbyn gofal a 
bod cyfran fawr bellach yn mynd ymlaen i achosion gofal. Bu gwelliant o ran 
sefydlogrwydd lleoliadau i blant sy’n derbyn gofal yn ystod y flwyddyn. 
 
Meysydd o gynnydd 
 
• Trefniadau diogelu oedolion effeithiol. 

 
Meysydd i’w datblygu 
 
• Adolygu’r defnydd o drothwyon y Trefniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid. 
 
GALLU  
 
Cyflwyno Gwasanaethau Cymdeithasol: 
 
Mae angen i’r cyngor sefydlu ei system sicrwydd ansawdd mewn arferion gwaith o 
ddydd i ddydd ac mae gwaith wedi ei wneud yn gorfforaethol, a hefyd o fewn y 
gwasanaethau, i sefydlu fframwaith sicrwydd ansawdd.  Ym mis Hydref 2012 
nododd y Tîm Cymorth Annibynnol fod fframwaith sicrwydd ansawdd sy’n nodi 
elfennau system gynhwysfawr wedi ei ddatblygu ar gyfer y gwasanaethau i blant.  
Roedd angen gweithredu’r fframwaith gan sicrhau ei fod yn dod yn rhan o fusnes 
arferol ac yn gwneud y defnydd gorau o’r swyddog adolygu annibynnol, y cyd-
gysylltydd amddiffyn plant a’r panel rhianta corfforaethol.  Bydd cynllun y 
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gwasanaethau i oedolion yn cyhoeddi’r fersiwn derfynol o’i fframwaith sicrwydd 
ansawdd a rheoli perfformiad yn 2013/14.   
 
Mae rheoli gwybodaeth bersonol yn faes y mae’r cyngor wedi ei nodi yn risg ac yn 
flaenoriaeth i’w gweithredu.  Mae’r gwasanaeth wedi bod yn rhagweithiol o ran codi 
materion gyda’r arolygiaeth am achosion o golli data ac mae’r cyngor wedi gwella 
ei brosesau ar gyfer rheoli ffeiliau hanesyddol, negeseuon e-bost, polisïau a 
pherchnogaeth gorfforaethol. 
 
Mae’r gwasanaeth wedi gwneud gwaith i wella ei weithlu.  Er hyn, nid yw’n sicr a 
oes digon o gymorth a gallu i ddarparu gweithlu digonol ac effeithiol.  
 
Mae’r cyngor o’r farn ei fod wedi sicrhau digon o allu a sgiliau i weithredu ei 
weddnewidiad. Roedd hwn yn faes i’w wella yn adroddiad y llynedd ac mae’r 
cyngor wedi penodi swyddog i reoli’r gwaith hwn bellach. 
 
Mae’r gwasanaethau i oedolion wedi bod yn ceisio recriwtio rheolwr i sicrhau 
ansawdd ond hyd yn hyn nid yw wedi gallu recriwtio i’r swydd.  Mae angen hefyd i’r 
cyngor gynyddu’r gallu i wneud gwaith cydymffurfio â chontractau gan nad yw’n 
gallu rhoi sicrwydd bod y gofal a ddarperir yn bodloni’r ansawdd gofynnol. 
 
Nifer gymharol fach o weithwyr cymdeithasol sy’n darparu gwasanaethau 
cymdeithasol i oedolion yn y cyngor o’i gymharu ag awdurdodau tebyg.  Mae’r 
gwasanaethau i oedolion yn nodi bod ganddynt weithlu sefydlog a phrofiadol a 
threfniadau gweithio amlddisgyblaethol da.     
 
Yn y gwasanaethau i blant, cafodd 12 gweithiwr cymdeithasol newydd eu recriwtio 
gan y cyngor yn ystod hydref 2012 ac mae wedi penodi dau uwch ymarferydd i 
fentora a hyfforddi’r staff newydd.  Mae hyn wedi haneru’r defnydd o staff 
asiantaeth. Derbyniodd y staff newydd raglen hyfforddiant sefydlu a oedd wedi ei 
chynllunio’n dda a nod y cyngor yw diogelu a chefnogi datblygiad y staff newydd i 
sicrhau gweithlu hirdymor sefydlog.  Bydd y ddau uwch ymarferydd yn cynorthwyo 
â’r gwaith hwn.   
 
Nodwyd bod staffio yn faes i’w wella yn adroddiad y llynedd.  Ym mis Hydref 2012 
nododd y Tîm Cymorth Annibynnol bod angen gorffen a gweithredu strategaeth 
gynhwysfawr i recriwtio a chadw staff ar gyfer y gwasanaethau cymdeithasol ar 
frys. Rhoddodd y Tîm Cymorth Annibynnol y prif elfennau sydd angen eu cynnwys 
mewn strategaeth o’r fath i’r cyngor.  Nid yw’r cyngor wedi gwneud cynnydd  ar rai 
o’r cydrannau, er enghraifft pecyn cystadleuol o delerau ac amodau.  Mae’r cyngor 
wedi bod yn ailstrwythuro’n gorfforaethol ar lefel y penaethiaid gwasanaeth ac mae 
mentrau fel cyfleoedd hyfforddiant a datblygiad proffesiynol parhaus wedi eu 
datblygu. 
 
Fodd bynnag, mae problemau’n parhau o ran recriwtio i swyddi allweddol a chadw 
staff, a phwysau ariannol o ganlyniad i ddefnyddio staff asiantaeth.  Mae’r cyngor 
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yn ymwybodol y bydd yn debygol o achosi methiannau mewn perfformiad a 
gostyngiad mewn ansawdd, ac y bydd staff yn gadael o ganlyniad, os methir ag 
ymdrin â’r materion hyn. Mae hwn yn gylch a welwyd yn y gorffennol, yn ogystal ag 
mewn mannau eraill, ac mae’n risg sylweddol i’r cyngor. 
 
Mae’r cyngor yn bwriadu gwario llai bob blwyddyn ar wasanaethau i blant. Mae hyn 
yng nghyd-destun tueddiad ar i fyny yn y boblogaeth o blant sy’n derbyn gofal dros 
yr ychydig flynyddoedd diwethaf a chyfraddau cynyddol o blant ar y gofrestr 
amddiffyn plant. Nid yw wedi penderfynu sut y bydd yn datrys hyn. 
 
Mae’r data ariannol yn dangos bod y cyngor yn gwario llai ar wasanaethau i bobl 
hŷn na phob un ond un o’r cynghorau yng Nghymru, a pharhaodd y gwasanaethau 
i oedolion i leihau’r gwariant ar oedolion gan arbed £994,000 yn 2012/13.  Y targed 
yw £640,000 arall yn ystod 2013/14.   
 
Meysydd o gynnydd  
 
• Gallu’r gwasanaethau i oedolion i foderneiddio.  
 
Meysydd i’w gwella  
 
• Ymwreiddio’r system sicrwydd ansawdd. 
• Y gallu i fonitro contractau. 
• Sefydlu strategaeth eglur er mwyn cynnal y gweithlu yn y gwasanaethau i blant. 
• Cynllunio ariannol eglur sy’n nodi sut y bydd y cyngor yn llwyddo i arbed arian a 

sut y bydd y risgiau yn cael eu lliniaru. 
 
Darparu cyfeiriad: 
 
Mae gan y cyngor dîm corfforaethol gweithredol sydd newydd ei ffurfio ac 
ymunodd cyfarwyddwr statudol y gwasanaethau cymdeithasol â’r tîm fel 
cyfarwyddwr cymuned ym mis Medi 2012. Mae’r cyngor yn ailstrwythuro ar lefel y 
penaethiaid gwasanaeth a bydd pennaeth ar gyfer y gwasanaethau i oedolion a 
phennaeth ar gyfer y gwasanaethau i blant.   
 
Yn ystod 2012/13 sefydlodd y cyngor brosesau effeithiol i sicrhau goruchwyliaeth 
gorfforaethol o’r gwasanaethau. 
 
Yn flaenorol, roedd y cyngor wedi nodi bod angen sicrhau goruchwyliaeth 
gorfforaethol o berfformiad ym mhob agwedd ar y gwasanaethau i blant.  Yn ystod 
2012/13 cyflwynodd y gwasanaethau i blant adroddiadau misol i’r bwrdd gwella a 
chynaliadwyedd a oedd yn cynnwys comisiynwyr, aelodau gweithredol a 
chynghorwyr.  Etholwyd aelodau’r cyngor ym mis Mai 2013.  Mae angen i’r 
pwyllgor archwilio newydd barhau i oruchwylio’r gwasanaethau cymdeithasol a 
datblygu’r oruchwyliaeth honno.   
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Mae tystiolaeth bod yr agenda gwella corfforaethol yn gweithio ochr yn ochr â’r 
agenda gwella gwasanaeth - y cofnod risg, rheoli perfformiad, prosesau sicrwydd 
ansawdd, a’r polisi diogelu corfforaethol. Dylai’r datblygiadau hyn gynorthwyo i 
wella perfformiad. 
 
Mae’r cyngor wedi gwneud trefniadau priodol ar gyfer rheoli’r rhaglen ar gyfer 
newid ac mae’r cyngor wedi sefydlu bwrdd rhaglen gweddnewid ar gyfer pobl hŷn 
dan gadeiryddiaeth cyfarwyddwr corfforaethol y gymuned. Mae’r bwrdd yn 
cynnwys partneriaid ac mae’n gyfrifol am ddarparu’r rhaglen ar gyfer newid yn 
ddiogel.  Bydd yn flaenoriaeth i sicrhau bod y cyngor yn ymgynghori’n briodol ac yn 
cynnwys rhanddeiliaid.  
 
Mae risgiau sylweddol yn parhau i fod yn gysylltiedig â’r cynlluniau i weddnewid 
gwasanaethau a’r targedau ariannol. Mae’r cyngor wedi bod yn datblygu ei 
brosesau rheoli risg corfforaethol a allai fod o gymorth wrth reoli’r materion hyn.  
Mae gweddnewid gwasanaethau, arbedion ariannol, lleihad mewn gwasanaeth a 
meini prawf cymhwysedd llymach yn peri risgiau i ansawdd gofal.  Nid yw’r risg y 
gallai fod methiannau mewn gofal o ganlyniad i’r newidiadau hyn wedi ei nodi fel 
risg benodol sydd wedi ei chofrestru. 
 
Meysydd o gynnydd 
  
•  Trefniadau goruchwylio corfforaethol. 
 
Meysydd i’w gwella  
 
• Gweithredu rhaglenni newid yn ddiogel. 
• Datblygu dulliau craffu effeithiol gydag aelodau newydd. 
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