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Enw’r Awdurdod 
Lleol : 

 Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy  

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

 
 

Crynodeb 
 
Mae cyfarwyddwr y gwasanaethau cymdeithasol bellach yn y swydd yn barhaol.  
Yn dilyn cwblhau cyfnod cyntaf rhaglen drawsnewid y  cyngor, mae’r cyfarwyddwr 
mewn sefyllfa dda i fynd â’r adran yn ei blaen, er bod hynny mewn hinsawdd o her 
ariannol ac economaidd. Mae’r tîm rheoli yn dal i wynebu cyfnod o newid 
sylweddol. Mae pennaeth y gwasanaethau i oedolion wedi ei gadarnhau yn y 
swydd erbyn hyn, ond bydd pennaeth dros dro y gwasanaethau i blant a 
phennaeth y rhaglen drawsnewid yn gadael eleni. Bydd hyn yn cyflwyno her o ran 
cynnal momentwm cynnydd eleni. 
 
Mae adroddiad y cyfarwyddwr yn darparu trosolwg da o’r adran gwasanaethau 
cymdeithasol ac yn nodi ei blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Mae cam 
cyntaf y rhaglen drawsnewid wedi galluogi’r cyfarwyddwr i ddangos lle mae angen 
gwelliannau ac mae’n paratoi’r ffordd ar gyfer y flwyddyn i ddod. 
 
Gwasanaethau i oedolion 
 
Mae tystiolaeth bod y camau y mae’r cyngor wedi’u cymryd yn hybu annibyniaeth 
pobl. Mae hyn yn arbennig o amlwg o ran effeithiolrwydd ail-alluogi, darpariaeth 
gofal ychwanegol i bobl â dementia a’r cymorth a roddir i bobl sy’n gadael yr ysbyty 
 
Gwasanaethau i blant 
 
Mae adolygiad o’r prosesau wedi arwain at newidiadau cadarnhaol sy’n gwella 
prydlondeb ymatebion i blant a theuluoedd. Fodd bynnag, gellid cael gwelliant 
pellach mewn rhai meysydd yn arbennig o ran cwblhau adolygiadau 
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Mae AGGCC wedi nodi’r risgiau posibl canlynol 
 
• Mae pennaeth y rhaglen llywodraethu gwasanaeth, effeithlonrwydd a 

thrawsnewid  yn gadael ei gwaith gyda’r adran gwasanaethau cymdeithasol 
eleni. Swydd ychwanegol dros gyfnod penodol yw hon ac ni phenodir unrhyw 
un arall yn ei lle. Bydd angen i’r cyngor ystyried sut y bydd yn sicrhau 
momentwm parhaus ar gyfer y rhaglen drawsnewid. 

• Mae pennaeth y gwasanaethau i blant yn gadael eleni.  Gallai hyn achosi diffyg 
dilyniant ar adeg pan fo’r angen yn parhau i sefydlu’r gwelliannau a wnaed yn y 
gwasanaethau i blant a chyflawni cynnydd pellach. 

• Cynnal a datblygu gwaith ar y cyd effeithiol gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi 
Cadwaladr (BIPBC).  

 
Ymateb i feysydd datblygu’r llynedd 
 
Ymatebodd y cyngor yn gadarnhaol i feysydd datblygu’r llynedd, yn enwedig o ran 
ymatebolrwydd y gwasanaethau i blant.  Mae gwella canlyniadau i bobl ifanc sy’n 
gadael gofal yn dal i fod yn faes i’w wella. 
 
Arfer da a nodwyd 
 
Bu ymgysylltu cadarn â phobl sy’n defnyddio gwasanaethau wrth lunio a datblygu 
gwasanaethau ac o ran derbyn adborth am ansawdd y gofal a dderbynnir. Fforwm 
ar gyfer plant sydd wedi cael eu maethu a’r rhai sy’n gadael gofal yw Lleisiau 
Uchel. Mae eiriolwr annibynnol yn mynychu’r cyfarfodydd ac yn rhoi adborth i’r 
cyngor. Gwrandawyd ar bobl a gwnaed datblygiadau cadarnhaol i wella’r 
gwasanaeth o ganlyniad i hyn. 
 
Ymweliadau ac arolygiadau a gynhaliwyd yn ystod y flwyddyn 
 
Cwblhaodd AGGCC ei rhaglen o arolygiadau o wasanaethau a reoleiddir yn ardal 
Conwy a chynhaliodd gyfarfodydd ymgysylltu rheolaidd gydag uwch swyddogion y 
cyngor. 
 
Ymwelodd AGGCC â Llys Elian, y gwasanaeth preswyl i bobl â dementia, ac 
roeddem yn gallu trafod datblygiadau oedd wedi digwydd gyda’r rheolwr.  Mae 
cynlluniau da ar y gweill ar gyfer y dyfodol.  Gwelsom dystiolaeth glir o ysgogiad 
cadarnhaol a phwyslais ar alluogi pobl a chefnogi eu datblygiad personol. Mae 
buddsoddiadau a wnaed eleni wedi rhoi’r cyngor mewn sefyllfa gref i ddatblygu 
gwasanaeth effeithiol a dymunol i bobl â dementia ymhellach. 
  
Cynhaliodd AGGCC ymweliad ag Ysbyty Cymunedol Llandudno a siarad â staff 
rheng flaen i ddeall y datblygiadau mewn gweithio mewn partneriaeth a’r effaith ar 
reoli rhyddhau o’r ysbyty yn ôl i’r gymuned.  Roedd gwaith y prosiect Un Ward, ac 
is-grwpiau dilynol, yn nodi a mynd i’r afael â phrosesau ac arferion sy’n effeithio ar 
ansawdd rhyddhau. Mae cynnydd wedi ei wneud ac mae’n dal i gael ei wneud, er 
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bod rhwystrau nad ydynt mor hawdd i’w hunioni yn parhau.  Mae trosiant staff 
nyrsio’n ei gwneud hi’n anodd i adeiladu perthynas barhaol ag eraill sydd mor 
bwysig i gyfathrebu da ac effeithiol. 
 
Meysydd i AGGCC wneud gwaith dilynol ynddynt y flwyddyn nesaf 
 
Mae nifer o feysydd ar gyfer gwelliant wedi eu nodi ym mhrif ran yr adroddiad hwn 
a bydd cynnydd y cyngor o ran y rhain yn cael ei drafod gyda’r cyngor yn ystod 
cyfarfodydd ymgysylltu rheolaidd yn y flwyddyn i ddod. 
 
Yn arbennig: 
 
• Y bartneriaeth gydag iechyd a datblygu gwasanaethau integredig. 
• Datblygu cydweithio gyda’r trydydd sector. 
• Cymorth i bobl ifanc sy’n gadael gofal. 
• Gweithredu’r strategaeth rhianta corfforaethol. 
• Arolygiad thematig cenedlaethol o blant sy'n derbyn gofal. 
• Adolygiad thematig cenedlaethol o gomisiynu gofal cymdeithasol i bobl hŷn. 
 
PERFFORMIAD 
 
Llunio gwasanaethau: 
 
Mae Conwy wedi parhau i ddatblygu gweithio mewn partneriaeth gydag 
awdurdodau cyfagos, y bwrdd iechyd ac addysg. Mae datblygu cysylltiadau 
cryfach wedi helpu i gynllunio ar gyfer newid, rhannu adnoddau ac yn y pen draw, 
at wasanaethau gwell, mwy integredig ar gyfer pobl yng Nghonwy. 
 
Oedolion 
 
Yn 2011/2012 mynegodd gwasanaethau cymdeithasol Conwy ymrwymiad i 
ddatblygu gweledigaeth ar gyfer dyfodol gofal cymdeithasol i oedolion. Eleni, 
cwblhaodd y cyngor adolygiad o gomisiynu o fewn ei raglen drawsnewid. Gwnaeth 
yr adolygiad hwn argymhellion a fydd, os cânt eu datblygu, yn galluogi cofnodi a 
dadansoddiad mwy effeithiol o ofal heb ei fodloni a helpu’r adran i lunio 
gwasanaethau ar gyfer y dyfodol. 
 
Mae dadansoddiad y cyngor ei hun o ddemograffeg yn nodi cynnydd sylweddol 
mewn galw o ran gofal dementia. Mae Conwy’n parhau i fuddsoddi yn ei 
wasanaethau dementia, gan ddefnyddio arbenigedd ymgynghorydd yn ddiweddar i 
gynghori ar arfer gorau. Comisiynodd y cyngor dîm rheoli prosiect i ddatblygu 
cynllun gweithredu gwelliant. Bydd darparu hyfforddiant achrededig i staff yn 
hanfodol i lwyddiant y gwasanaeth. Mae ymgynghori effeithiol gyda staff wedi 
arwain at weithlu wedi’i ysgogi sy’n barod am newid. Ymwelodd AGGCC â Llys 
Elian a chanfod amgylchedd cadarnhaol lle’r oedd pobl wedi ymlacio, wedi’u 
hysgogi ac yn fodlon. Roedd staff yn frwdfrydig ac wedi’u hymgysylltu. Mae’r 
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gwasanaeth gofal cartref sydd wedi’i leoli ar ar y safle yn cynnwys tîm bychan sy’n 
cynnig cymorth i bobl â dementia sy’n byw yn y gymuned. Bydd angen i 
strategaeth gomisiynu Conwy ystyried sut y gall ddatblygu ei wasanaethau gofal 
dementia ymhellach yn y dyfodol, yn enwedig o ran gwasanaethau seiliedig yn y 
gymuned mewn ardaloedd gwledig.   
 
Dylai blaengynllun gwaith Conwy ar gyfer 2013/2014 alluogi iechyd a 
gwasanaethau cymdeithasol i weithio mewn partneriaeth ar gyfer datblygu ei 
strategaeth iechyd, gofal cymdeithasol a lles. Mae Conwy wedi gwneud 
ymrwymiad i fonitro hyn drwy gydol y flwyddyn. Yn dilyn terfynu’r cytundeb 
partneriaeth blaenorol ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl ym mis Gorffennaf 
2013, mae Memorandwm Dealltwriaeth wedi ei lunio gyda chydweithwyr iechyd i 
helpu i sicrhau eglurdeb parhaus o ran nodau a disgwyliadau 
 
Nododd yr arolygiad gwasanaethau i oedolion yn 2012 angen i ddatblygu’r 
berthynas gyda’r sector gwirfoddol. Er bod y cyngor wedi gwneud ymdrech i 
adolygu ei drefniadau comisiynu a chontractio, ac wedi cynnal ymchwil yn y maes 
hwn, nid yw potensial llawn y bartneriaeth hon mewn marchnad newidiol wedi ei 
gwireddu. Nodir hyn gan y cyfarwyddwr fel blaenoriaeth strategol i’r gwasanaethau 
cymdeithasol ar gyfer 2013/2014. 
 
Plant 
 
Yn 2012/2013, parhaodd y cyngor i ymgysylltu â phlant a theuluoedd yn rhan o’i 
raglen o werthuso a datblygu gwasanaethau. Yn dilyn graddfa ymateb o 100% 
mewn un ymarfer ymgynghori yn ymwneud â chlwb ar ôl ysgol Snap Dragons, mae 
Conwy’n adolygu ei fethodoleg i sicrhau graddfeydd ymateb da cyson yn 
ymgynghoriadau’r dyfodol. Mae hyn yn cynnwys y cynlluniau ar gyfer y 
gwasanaeth seibiant byr integredig Gogarth.  Mae ymgynghoriad a gweithio mewn 
partneriaeth ag addysg wedi bod yn hanfodol drwy gydol y prosiect penodol hwn.  
Mae datganiad gwasanaeth seibiant byr wedi ei ysgrifennu i hysbysu rhieni am 
wasanaethau sydd ar gael iddynt ac mae’n cynnig ymrwymiad pellach i 
ymgynghori a chyfranogi gyda phlant a’u rhieni.. 
 
Ymgynghorwyd â phlant sy’n byw yng nghartref preswyl Glan yr Afon a 
chofnodwyd eu safbwyntiau. Mae dadansoddiad o’r data hwn wedi galluogi’r 
cyngor i nodi meysydd o wendid a nodi gwelliannau angenrheidiol. Caiff hyn ei 
adlewyrchu a bydd gwaith dilynol yn cael ei wneud arno yn ystod arolygiad 
rheoleiddio’r cartref sydd a gynhelir yn ddiweddarach eleni. 
 
Mae Conwy wedi tynnu casgliadau o’r adroddiad Ar Goll ar ôl Gofal ac mae’n 
cydnabod bod angen newid i sicrhau bod plant sy’n gadael gofal yn cael eu 
hysbysu’n dda yn y ffordd sydd fwyaf priodol iddynt. Mae Conwy’n cydnabod yr 
angen am fyw o gyfranogiad defnyddwyr a dull mwy hyblyg sy’n bodloni anghenion 
unigolion. Mae nifer o flaenoriaethau ar gyfer gwella gwasanaeth wedi eu nodi ac 
mae rhai camau eisoes wedi eu cymryd gan y tîm llwybr. 
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Mae’r cyngor wedi defnyddio gwasanaeth eiriolaeth i ddarparu presenoldeb 
annibynnol mewn cyfarfodydd sy’n digwydd gyda phlant sy'n derbyn gofal a phobl 
ifanc sy’n gadael gofal.  Mae safbwyntiau a geisiwyd gan y plant a’r bobl ifanc wedi 
arwain at fentrau a fydd yn helpu plant eraill sy'n derbyn gofal i deimlo bod croeso 
iddynt pan eu bod yn dechrau ar leoliadau 
 
Mae’r cyngor wedi llunio strategaeth rhianta corfforaethol ar gyfer 2012 - 2015 sy’n 
cydnabod ei gyfrifoldeb cyfunol i ofal ac  amddiffyn plant sy'n derbyn gofal, sydd 
mewn gofal, neu sy’n gadael gofal. Nid oes amserlenni mewn sawl rhan o’r cynllun 
gweithredu ac nid oes gan AGGCC ddigon o dystiolaeth i wneud sylw ar y cynnydd 
a wnaed ar yr adeg hon. Y grŵp rhianta corfforaethol sy’n gyfrifol am fonitro 
cynnydd. 
  
Cynhaliwyd ymgynghoriad boddhad defnyddwyr amddiffyn plant ym mis Mai 2012 i 
gofnodi canfyddiadau a phrofiad pobl o dderbyn gwasanaethau. Cynhaliwyd 
cyfweliadau wyneb yn wyneb gyda theuluoedd sydd wedi bod trwy’r broses 
cynhadledd achos amddiffyn plant a gwnaed nifer o awgrymiadau ar gyfer 
gwelliant.   
 
Meysydd o gynnydd 
 
• Cyflawni cyfnod un y rhaglen drawsnewid sydd wedi cynnwys adolygiad o bob 

gwasanaeth.  Mae hyn yn rhoi darlun clir i’r cyfarwyddwr o beth sydd ei angen i 
symud yr adran yn ei blaen. 

• Bu mwy o ymgynghori â phobl sy’n defnyddio’r gwasanaethau, staff a 
phartneriaid mewn addysg ac iechyd. 

 
Meysydd i’w gwella 
 
• Cynnydd gyda’r strategaeth rhianta corfforaethol. 
 
Cael gafael ar gymorth: 
 
Gall pobl yng Nghonwy gysylltu â’r gwasanaethau cymdeithasol drwy wefan 
benodol Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy drwy e-bost, a darperir rhifau ffôn hefyd.  
Mae amrywiaeth o wybodaeth ar gael ar y wefan hon ac mae taflenni gwybodaeth 
wedi eu diweddaru. Roedd y rhaglen drawsnewid yn cynnwys prosiect mynediad a 
gwybodaeth sy’n edrych ar fynediad at wybodaeth, perfformiad y trefniadau 
gweithio presennol a chyfaddasrwydd y modelau gwasanaeth cyfredol o ran 
bodloni gofynion newydd cyd-destun gweithredu newidiol. Roedd adroddiad y 
prosiect hwn a’i argymhellion yn darparu trosolwg da i’r cyfarwyddwr o’r sefyllfa 
bresennol yn ogystal â’r newidiadau sydd eu hangen i ddatblygu mynediad at 
wasanaethau ymhellach. 
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Oedolion 
 
Mae trefniant gweithio ar y cyd gydag adrannau eraill y cyngor wedi creu un pwynt 
mynediad ar gyfer galwadau ffôn ac ymwelwyr, ac mae’r cyngor wedi nodi nifer llai 
o’r olaf. Er bod y cyngor wedi canfod mai cydweithwyr proffesiynol yw’r rhan fwyaf 
o ymwelwyr, bydd angen iddo gadw’r sefyllfa dan adolygiad i ganfod rhesymau am 
y gostyngiad hwn mewn ymwelwyr a sicrhau ei fod yn dal i fod yn gwbl hygyrch i’r 
cyhoedd.  
 
Cynhaliodd y cyngor werthusiad o’r broses ymholi, atgyfeirio ac asesu ym mis 
Rhagfyr 2012 ac mae hwn wedi amlygu problemau gydag effeithiolrwydd rhai 
ymatebion i rai sy’n galw pan nad yw mynediad at staff proffesiynol, mwy 
gwybodus yn bosibl. Mae’r cyngor yn cydnabod hwn fel maes i’w wella. 
 
Mae’n ymddangos bod angen gwella prydlondeb adolygu gofal. Eleni roedd llai o 
bobl a oedd yn derbyn pecynnau gofal wedi cael adolygiad. Mae AGGCC yn 
ymwybodol o bobl sy’n byw mewn gofal preswyl nad yw eu gofal wedi cael ei 
adolygu na’i ailasesu mewn modd prydlon. Mae hyn wedi dod i’r amlwg yn ystod 
arolygiadau a’n cyfranogiad mewn amddiffyn oedolion. Mae hwn yn faes i roi sylw 
iddo a’i wella. 
 
Mae ffigurau perfformiad yn dangos nad oes unrhyw oedi wrth drosglwyddo gofal 
o’r ysbyty am resymau gofal cymdeithasol yng Nghonwy. Mae proses wedi’i 
chwtogi ar gyfer asesu anghenion yn cael ei hystyried a ddylai wella prydlondeb 
rhyddhau ymhellach. Ymwelodd AGGCC â staff gwaith cymdeithasol ysbytai a 
esboniodd na fydd hyn yn golygu unrhyw risg i gleifion, oherwydd yn fuan ar ôl eu 
rhyddhau, ymwelir â hwy yn eu cartrefi eu hunain i benderfynu a oes angen 
asesiad mwy cynhwysfawr. Esboniodd staff fod gliniaduron wedi eu darparu i’w 
defnyddio ar y ward.  Fodd bynnag, mae’r cyfarpar yn hen ac nid yw’n addas ar 
gyfer y dasg. Mae staff felly wedi mynd yn ôl at ysgrifennu asesiadau â llaw a 
dychwelyd i’r swyddfa i roi’r wybodaeth yn y cyfrifiadur. O ganlyniad, mae’r amser 
sydd ar gael i’w dreulio ar y ward wedi lleihau mewn gwirionedd yn hytrach na 
chynyddu fel oedd y bwriad. Bydd angen i’r cyngor ystyried darparu dyfeisiau mwy 
effeithiol ac ymarferol os yw prydlondeb asesiadau yn mynd i wella. 
 
Mae’r Prosiect Un Ward gyda thîm gwaith cymdeithasol ysbyty Llandudno y cyngor 
wedi arwain at well cyfathrebu â chydweithwyr iechyd, gyda chyfarfodydd 
wythnosol yn cael eu cynnal i drafod a gwella ansawdd y trefniadau rhyddhau. Mae 
cynnydd wedi bod yn gadarnhaol ac mae digwyddiadau o ryddhau anniogel wedi 
cael eu lleihau o bymtheg y llynedd i ddim eleni. Mae Conwy wedi datblygu llythyr 
cwyno anffurfiol ac mae’n annog gweithwyr cymdeithasol i lenwi hwn pan fo 
rhywun wedi cael ei ryddhau heb becyn gofal. Mae Conwy yn ceisio cyfleoedd i 
ddysgu gwersi a gwella gwasanaethau mewn modd rhagweithiol 
 
Mae AGGCC yn gwybod am achlysuron pan fo pwysau wedi ei roi ar ddarparwyr 
cartrefi gofal i dderbyn pobl, o’r ysbyty weithiau, gydag anghenion nad ydynt yn 
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gallu eu bodloni. Mae’n rhaid i staff gwaith cymdeithasol ymgyfarwyddo â 
Datganiad o Ddiben y cartref i sicrhau y gellir bodloni anghenion unigolyn cyn 
gwneud trefniadau i leoli. 
 
Mae’r data perfformiad yn dangos bod cyfran uchel o ofalwyr sy’n hysbys i’r 
gwasanaethau cymdeithasol wedi cael cynnig asesiad, ond bod tua dwy ran o dair 
o’r rhain wedi gwrthod hynny. Hefyd, mae’r data’n dangos bod llai na thraean 
mewn gwirionedd wedi derbyn gwasanaeth. Efallai y bydd Conwy’n dymuno 
archwilio’r rhesymau am hyn ac ystyried ffyrdd i wella hyn yn y dyfodol. 
 
Plant 
 
Ym mis Mai 2012 cynhaliwyd arolwg ffôn o foddhad defnyddwyr ar ran y cyngor 
gan gwmni ymchwil. Y ddwy neges a ddaeth i’r amlwg a nodwyd oedd yr angen i 
weithwyr cymdeithasol wrando mwy a bod yn fwy cefnogol a goddefgar. Mae’r 
cyngor wedi adolygu ei drefniadau cyfathrebu ac wedi gweithredu sawl menter 
gyda’r Bwrdd Lleol Diogelu Plant. Mae hyfforddiant pellach wedi ei ddarparu i staff 
ar draws pob asiantaeth, gan gynnwys hyfforddiant arbenigol i sicrhau ymyrraeth, 
cymorth a gwybodaeth fwy effeithiol. Mae’r cyngor wedi gwella ystod, hygyrchedd 
ac eglurder gwybodaeth i rieni o ran y prosesau amddiffyn plant. 
 
Lansiodd y cyngor ei wasanaeth Tîm o amgylch y Teulu i hwyluso mynediad at 
wybodaeth, cyngor a chymorth ar weithgareddau, gwasanaethau a gofal plant 
drwy ddefnyddio un rhif ffôn yn unig a gweithredu fel siop un stop ar gyfer 
gwybodaeth. Mae hwn yn ddatblygiad diweddar ac nid yn ei lwyddiant wedi ei 
werthuso eto. Caiff pobl ddefnyddio gwefan Conwy hefyd sydd â dolen i gysylltu â’r 
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd. Aeth AGGCC i’r wefan a gweld, ar hyn o 
bryd, bod gwybodaeth yn gyfyngedig, er enghraifft, dim ond dau warchodwr plant a 
dwy feithrinfa ddydd sydd wedi’u rhestru a gall hyn gamarwain ymholwyr am ystod 
a nifer y gwasanaethau sydd ar gael. Efallai y gallai’r cyngor ddarparu gwybodaeth 
fwy cynhwysfawr pe byddai’n mewnbynnu’r wybodaeth yn uniongyrchol yn hytrach 
na dibynnu ar sefydliadau i gyflwyno eu manylion eu hunain.  Ar hyn o bryd nid oes 
unrhyw fanylion am gostau defnyddio’r gwasanaethau hyn ar y wefan, a byddai 
gwybodaeth fwy cynhwysfawr yn ddefnyddiol i rieni. 
 
Mae’r wybodaeth am berfformiad yn nodi gwelliannau yn y rhan fwyaf o feysydd yn 
y gwasanaethau i blant. Bu gwelliant amlwg yn y nifer o asesiadau cychwynnol a 
gwblhawyd o fewn yr amserlen saith diwrnod ac o asesiadau craidd a gwblhawyd o 
fewn 35 diwrnod gwaith. 
  
Mae’r meysydd sy’n dal i fod angen eu gwella’n cynnwys cwblhau a phrydlondeb 
adolygiadau o gynlluniau plant mewn angen a phlant sy'n derbyn gofal, ac 
ymweliadau statudol â phlant sy'n derbyn gofal hefyd. Mae canran y plant sy'n 
derbyn gofal ac sydd â chynllun addysg personol o fewn 20 diwrnod ar ôl dechrau 
derbyn gofal neu sydd wedi dechrau mynychu ysgol newydd wedi gostwng yn 
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sylweddol eleni ac nid yw’r rhesymau am hyn yn glir. Bydd AGGCC yn trafod 
perfformiad ymhellach gyda’r cyngor mewn cyfarfodydd ymgysylltu yn y dyfodol.. 
 
Meysydd o gynnydd  
 
• Rhyddhau amserol cyson o’r ysbyty.   
• Risg gostyngol o ryddhau anniogel o’r ysbyty. 
• Prydlondeb asesiadau cychwynnol a chraidd yn y gwasanaethau i blant. 
 
Meysydd i’w gwella 
 
• Ymateb mwy effeithiol i ymholwyr ar y ffôn. 
• Adolygiadau ac ailasesiadau i bobl hŷn, yn enwedig y rhai mewn gofal preswyl. 
• Archwilio cyfarpar amgen i gynyddu effeithlonrwydd gweithwyr cymdeithasol yn 

yr ysbyty. 
• Darparu gwybodaeth fwy cywir ar wefan y cyngor am y gwasanaethau gofal 

plant sydd ar gael. 
• Cwblhau a phrydlondeb adolygiadau yn y gwasanaethau i blant. 
• Archwilio’r rhesymau dros y gostyngiad mewn cynlluniau addysg personol i 

blant sy'n derbyn gofal. 
• Archwilio’r rhesymau am y raddfa isel o fanteisio ar asesiadau gofalwyr. 
 
Y gwasanaethau a ddarparwyd: 
 
Yn rhan o’r rhaglen drawsnewid, mae archwiliadau wedi eu cwblhau ar gomisiynu 
a chontractio, mynediad a gwybodaeth ac o’r fframwaith arfer gan gynnwys 
sicrwydd ansawdd, asesu, cynllunio gofal, adsefydlu, anabledd a diogelu.  Mae’r 
adroddiadau canlyniadol yn darparu dadansoddiad hunanfeirniadol sy’n nodi beth 
sydd angen ei wneud i wella arferion ar draws y gwasanaethau. Cyflwynwyd nifer o 
argymhellion ac mae’r cyngor eisoes wedi gwneud rhai newidiadau. Mae gan y 
cyfarwyddwr bellach olwg cyffredinol clir o’r gwasanaethau a ddarperir ac mae 
mewn sefyllfa fwy gwybodus i greu newid lle y bydd o fwyaf o fudd i bobl yng 
Nghonwy sy’n defnyddio’r gwasanaethau cymdeithasol. 
 
Oedolion 
 
Mae gan Gonwy ystod dda o adnoddau sydd ar gael i oedolion. 
 
Canfu arolygiad diwethaf AGGCC o asiantaeth gofal cartref Conwy bod 
gwasanaethau da yn cael eu darparu. Mae’r gwasanaeth wedi ei wella ymhellach 
drwy greu cymorth dementia arbenigol a darpariaeth i bobl ag anghenion iechyd 
meddwl.  Mae’r cyngor yn ceisio safbwyntiau pobl o’r gwasanaeth gofal cartref yn 
flynyddol. 
 
Mae dau gyfleuster gofal ychwanegol yn weithredol ar hyn o bryd ac mae dau arall 
i gael eu hagor yn ddiweddarach yn y flwyddyn, sy’n rhoi gwell dewis i fwy o bobl 
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ar gyfer byw’n annibynnol ond bod cymorth yn dal ar gael iddynt os oes ei angen.  
Canfu AGGCC fod y cartref gofal preswyl Llys Elian yn darparu gwasanaeth o 
ansawdd da i bobl â dementia ac mae’n buddsoddi ymhellach i wella’r gwasanaeth 
a ddarperir. Mae gwasanaeth gofal dementia ac ail-alluogi ardal Bae Colwyn yn 
gweithredu o’r un adeilad, gan ddarparu cyfle rhagorol i gyfuno gwybodaeth ac 
adnoddau. Mae’r cyngor yn ceisio safbwyntiau pobl sy’n defnyddio’r 
gwasanaethau, eu perthnasau a staff ac ystyrir y safbwyntiau hyn wrth ddatblygu 
gwasanaethau. 
 
Mae AGGCC wedi nodi bod ansawdd a dibynadwyedd y gwasanaethau cartref a 
gomisiynir yn allanol gan asiantaethau eraill yn cael eu monitro’n agos a chymerir 
camau ar gyfer unrhyw wendid yn gyflym.  Ceisir safbwyntiau pobl sy’n defnyddio’r 
gwasanaeth ac mae hyn yn rhan hanfodol o’r broses sicrwydd ansawdd. Roedd 
adroddiad y cyfarwyddwr yn cydnabod bod y flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn 
gyfnod anodd i ddarparwyr gofal preswyl ac mae AGGCC yn ymwybodol  bod y 
cyngor wedi darparu cymorth ychwanegol a mwy o hyblygrwydd ynglŷn â thaliadau 
i helpu busnesau sydd mewn trafferth. Bu mwy o angen i gynnal cyfarfodydd dan y 
protocol atgyfeirio pryderon i uwch swyddogion pan oedd AGGCC wedi nodi diffyg 
cydymffurfiad parhaus a/neu ofal gwael droeon. Mae’r cyngor wedi defnyddio’r 
maes hwn yn effeithiol i gael safbwynt amlddisgyblaeth o’r gwasanaeth a cheisio 
cymorth gan gydweithwyr iechyd i helpu cartrefi nyrsio sy’n methu i wella arfer. 
 
Eleni, mae mwy o oedolion yng Nghonwy wedi cadw eu hannibyniaeth drwy 
wasanaethau â’u sail yn y gymuned yn enwedig gofal cartref, gofal dydd ac ail-
alluogi, ac mae mwy o oedolion dan 65 oed yn defnyddio taliadau uniongyrchol i 
gael mynediad at y cymorth hwn. Bellach, mae pobl sy’n cael profiad o golli 
annibyniaeth yn sydyn am dymor byr yn cael budd o wasanaethau therapydd 
galwedigaethol a neilltuwyd yn ddiweddar i’r tîm ailalluogi i gyflymu’r broses asesu 
a gwella’r ddarpariaeth o wasanaethau. Mae cyfanswm yr oedolion sydd angen 
gwasanaethau preswyl yn ddigyfnewid i raddau helaeth. 
 
Bu datblygiadau pellach yn y gwasanaethau sy’n cefnogi pobl ag anableddau 
dysgu pryd yr hybir agwedd ailalluogi. Mae hyn yn dilyn adolygiad o’r gwasanaeth 
a nododd gorddarpariaeth yn y maes hwn. Er bod gwell annibyniaeth a grymuso 
defnyddwyr gwasanaeth yn gadarnhaol, efallai y bydd y cyngor yn dymuno cynnal 
adolygiadau rheolaidd o unigolion yr effeithir arnynt er mwyn sicrhau bod eu 
hanghenion yn parhau i gael eu bodloni’n effeithiol. Bydd AGGCC yn ystyried y 
ffactor hwn yn ei arolygiad o’r gwasanaethau gofal cartref a reoleiddir eleni. 
 
Mae AGGCC wedi gweld y cynllun datblygu gweithlu gofal cymdeithasol ac fe’i 
gwnaed yn ymwybodol drwy gydol y flwyddyn o’r hyfforddiant a gynigir i staff sy’n 
gweithio mewn cartrefi gofal preifat yng Nghonwy. Ystyrir bod hyn yn gadarnhaol 
a’i fod yn helpu i sicrhau y darperir gofal i bobl gan staff cymwys a gwybodus 
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Plant 
 
Cynhaliodd AGGCC arolygiad rheoleiddio o wasanaeth preswyl seibiant byr ar 
gyfer anabledd y cyngor a chanfuwyd darpariaeth gwasanaeth o ansawdd da 
unwaith eto. Cynhelir adolygiadau archwilio ansawdd rheolaidd sy’n ystyried pob 
agwedd ar y gweithrediad. Byddai ansawdd yr adolygiadau hyn a’r adroddiadau 
dilynol yn cael eu gwella ymhellach pe byddent yn cynnwys safbwyntiau 
rhanddeiliaid am y gwasanaeth. 
 
Mae nifer y plant a oedd yn arfer derbyn gofal a oedd mewn addysg neu 
gyflogaeth yn 19 oed wedi cynyddu ond mae’r nifer yn dal yn gymharol isel o’i 
gymharu â gweddill Cymru. Dywed y cyngor ei fod wedi adolygu ei brosesau ac 
wedi llunio cynllun gweithredu sy’n cynnwys panel NEET (pobl nad ydynt mewn 
addysg, cyflogaeth na hyfforddiant) i nodi pobl ifanc yn gynharach a darparu’r 
cymorth sydd ei angen i’w galluogi i fod mewn addysg neu gyflogaeth erbyn eu 
bod yn 19 oed. Mae’r cynllun yn dal yn ei ddyddiau cynnar ac felly nid yw’r 
buddiannau wedi cael eu gweld eto.  Bydd gan AGGCC ddiddordeb yn yr effaith y 
mae’r newidiadau hyn yn eu cael ar fywydau’r grŵp hwn o bobl ifanc yn y flwyddyn 
i ddod. Mae cynghorydd gyrfaoedd wedi ymuno â’r tîm gadael gofal yn ddiweddar 
a bydd hyn yn helpu’r rhai sy’n gadael gofal i benderfynu ar eu camau nesaf.  
Secondiad yn unig yw hwn ac efallai y bydd y cyngor yn dymuno gwneud 
trefniadau mwy parhaol pe byddai’r datblygiad newydd hwn yn llwyddiannus. 
 
Yn ychwanegol at hyn, mae’r rhaglen Beth am Ddechrau Gweithio yn darparu 
cymorth i bobl ifanc anodd eu cyrraedd sy’n 16 oed a hŷn i’w helpu i gyflawni eu 
potensial, a thrwy hynny, lleihau aelwydydd di-waith a chyfrannu at leihau tlodi 
plant. 
 
Mae ymgynghoriadau eraill wedi eu cynnal gyda chlybiau ar ôl ysgol, gofalwyr 
maeth a phlant sy’n cael eu maethu. Mae’n amlwg bod y cyngor yn rhagweithiol o 
ran ceisio safbwyntiau am eu perfformiad ac mae hyn yn anorfod wedi arwain at 
nifer o strategaethau ar gyfer newid, ac mae canlyniadau hynny yn parhau. 
Dyfeisiwyd cynlluniau gweithredu, ond nis penderfynwyd ar amserlenni ar eu cyfer 
bob amser ac felly ni ellir eu mesur. Byddai’n ddefnyddiol i Gonwy sefydlu proses 
werthuso i brofi ac adrodd ar y cynnydd a wneir gyda’r cynlluniau gweithredu hyn. 
 
Meysydd o gynnydd 
 
• Gwell cymorth i rai sy’n gadael gofal. 

 
Meysydd i’w gwella 
 
• Monitro ac adrodd mwy effeithiol ar gynnydd y cynlluniau gweithredu, gan 

gynnwys defnyddio cerrig milltir fel y gellir asesu perfformiad.   
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Yr effaith ar fywydau pobl: 
 
Oedolion 
 
Mae ystod dda o ddewisiadau ar gael bellach i bobl yng Nghonwy i wella eu 
profiad o wasanaethau â'u sail yn y gymuned. Mae gan bobl fwy o allu i arfer dewis 
a rheolaeth ar eu cymorth personol gan gynnwys y defnydd o daliadau 
uniongyrchol. Mae staff y gwasanaethau cymdeithasol yn fwy hyderus o ran 
hyrwyddo buddiannau’r gwasanaeth, ond nid yw’r gyfradd o fanteisio ar hyn wedi 
newid yn sylweddol. 
 
Yn 2012/13 parhaodd AGGCC i arsylwi ar gyfarfodydd effeithiol a gynhelir dan y 
protocol atgyfeirio pryderon i uwch swyddogion lle’r oedd gweithio 
rhyngasiantaethol cydweithredol yn amlwg iawn. Er bod rhai gwasanaethau o 
ansawdd gwael wedi rhoi'r gorau i weithredu, mae’r cyngor wedi bod yn rhan 
allweddol o arwain cymorth rhyngasiantaethol i rai gwasanaethau sy’n methu ac 
mae hynny wedi bod yn effeithiol. Mae pobl sy’n byw yn y cartrefi hyn wedi gallu 
parhau i wneud hynny.    
 
Mae hyfforddiant wedi ei ddarparu i staff mewn cartrefi gofal ar amddiffyn oedolion 
agored i niwed i gynyddu ymwybyddiaeth a bu cynnydd yn y nifer o atgyfeiriadau a 
arweiniodd at gymryd camau o 218 y llynedd i 245 yn 2012/13. Mae data’n nodi 
bod nifer llawer uwch o’r atgyfeiriadau hyn wedi arwain at allu rheoli’r risg, er y 
cydnabyddir y gall hyn fod o ganlyniad i gofnodi mwy cywir ar y system TG.  Mae 
AGGCC wedi cael ei chynnwys fel mater o drefn yn y cyfarfodydd aml-asiantaeth 
hyn ac mae’r dull cydweithredol hwn wedi bod yn effeithiol o ran nodi arferion 
gwael yn gyflym a gwella canlyniadau i bobl sy’n defnyddio’r gwasanaethau. 
 
Mae’r hanes cadarnhaol o ran cyflawni rhyddhau prydlon o'r ysbyty a gwaith 
parhaus ar wella ansawdd yr asesiadau hyn yn helpu i sicrhau y bydd cleifion yn 
cael eu dychwelyd i’w cartrefi gyda’r perygl lleiaf posibl i’w hannibyniaeth.  Mae 
adolygiadau o brosesau cysylltiedig wedi nodi potensial pellach ar gyfer gwelliant, 
ac mae llwyddiant hyn yn dibynnu ar gyfathrebu da a gweithio mewn 
cydweithrediad â chydweithwyr iechyd.  Mae rhwystrau megis trosiant uchel staff 
nyrsio a’r effaith y mae hyn yn ei gael ar rwydweithio wedi cael eu nodi ac mae 
angen goresgyn y rhain er mwyn cyflawni’r llwyddiant mwyaf posibl. 
 
Mae AGGCC wedi gweld bod pobl yn cael eu cynnwys ac yn cyfrannu at eu 
hasesiadau a’u cynlluniau gofal, ac yn gyffredinol maent yn gallu arfer dewis a 
rheolaeth.  Fodd bynnag, cafwyd digwyddiadau unigol o bobl ddim yn cael dewis 
pan fyddant yn symud allan o gartref gofal preswyl ac nid yw ymatebion i geisiadau 
am ailasesiadau bob amser yn brydlon. Mae hwn yn faes i’w wella. 
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Plant 
 
Yn dilyn ffigurau perfformiad siomedig y llynedd, rhoddodd y cyngor sylw sylweddol 
i’r maes hwn gan graffu ar berfformiad a chynnal archwiliadau. Mae rhai prosesau 
wedi eu newid i ganiatáu ar gyfer gweithio mwy effeithiol a sicrhau bod data a 
gofnodir yn adlewyrchu arfer yn gywir. 
 
Mae prydlondeb cynadleddau amddiffyn plant wedi gwella gyda phob cynhadledd 
bron yn cael ei chynnal o fewn 15 diwrnod eleni. Cynhelir cyfran uchel o 
gyfarfodydd grŵp craidd cychwynol o fewn yr amserlenni gofynnol o 10 diwrnod, 
gwelliant bach ar y llynedd. 
 
Yn ychwanegol, canfu archwiliad y cyngor fod ansawdd cynlluniau gofal i blant 
mewn angen wedi gwella gan ddod â nhw’n nes at safon y rhai i blant sy'n derbyn 
gofal neu ar y gofrestr amddiffyn plant. Bydd angen i’r cyngor barhau i archwilio 
arferion tra bod y ffordd well o weithio’n cael ei sefydlu. 
 
Meysydd sydd yn dal angen eu gwella yw cwblhau a phrydlondeb adolygiadau o 
gynlluniau plant mewn angen a phlant sy'n derbyn gofal ac o ymweliadau statudol 
â phlant sy'n derbyn gofal. Mae canran y plant sy'n derbyn gofal sydd â chynllun 
addysg personol o fewn 20 diwrnod ysgol o ddechrau derbyn gofal neu ddechrau 
mewn ysgol newydd wedi gostwng yn sylweddol. Mae hwn yn faes y mae angen i’r 
cyngor roi sylw iddo. 
 
Mae prydlondeb cwblhau cynlluniau gofal ar gyfer lleoliadau cyntaf plant sy'n 
derbyn gofal wedi gwella’n sylweddol ac mae hynny'n wir hefyd am ganran y plant 
a oedd â chynllun ar gyfer sefydlogrwydd yn yr ail adolygiad. 
 
Canfu arolygiad o’r gwasanaeth preswyl ym mis Ionawr 2013 bod cyswllt anaml 
gyda gweithwyr allweddol a diffyg cyfarfodydd tŷ wedi gadael plant yn teimlo na 
wrandewir ar eu safbwyntiau a’u dewisiadau bob amser. Mae hwn yn faes i'w 
wella. 
 
Mae canran y plant sydd wedi cael tri neu fwy o leoliadau yn ystod y flwyddyn yn 
debyg i’r llynedd ac mae’n unol â chynghorau eraill. Wedi’u cynnwys yn y data hwn 
mae pum person ifanc a oedd yn ymddangos i fod yn ddigartref ac a oedd wedi 
cael newid lleoliad sawl gwaith, ac mae’r cyngor yn datgan nad yw’r data hwn yn 
adlewyrchu sadrwydd cyffredinol y plant sy'n derbyn gofal mewn lleoliadau maeth. 
 
Mae’r cyngor wedi adolygu’i brosesau, ac wedi datblygu dull mwy rhagweithiol i 
nodi a gweithredu ar ganlyniadau i rai sy’n gadael gofal. Nid yw’r newidiadau a 
wnaed wedi effeithio hyd yma ar y data perfformiad ond mae pennaeth y 
gwasanaethau i blant yn hyderus bod yr arwyddion cynnar yn galonogol. 
 
Mae’r cyngor yn adrodd ei fod wedi datblygu gwasanaethau llety i’r rhai sy’n 
gadael gofal gan ganiatáu cyfnod pontio hirach sydd felly’n cynnig sadrwydd i bobl 
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y tu hwnt i 18 oed. Nid oedd hwn yn faes y gwnaed gwaith dilynol arno gan 
AGGCC eleni. 
 
Datblygodd y cyngor gynllun strategaeth gweithredu ar gyfer digartrefedd ieuenctid 
ym mis Mawrth 2013 yn nodi ffrydiau gwaith prosiect i wthio datblygiadau yn eu 
blaenau. Mae hwn yn ei ddyddiau cynnar a bydd AGGCC yn gallu gwerthuso'r 
canlyniadau yn well y flwyddyn nesaf. 
 
Yn 2011/12 dim ond hanner ei gynlluniau plant mewn angen a adolygwyd gan y 
cyngor o fewn yr amserlenni. Ni chyflwynwyd data cymharu eleni ac mae hwn yn 
faes y bydd AGGCC yn ei ddilyn. 
 
Meysydd o gynnydd 
 
• Ansawdd rhyddhau o'r ysbyty. 
• Cysondeb mewn addysg i blant sy'n derbyn gofal. 
• Datblygiad i leihau digwyddiadau o bobl yn rhai NEET. 
 
Meysydd i’w gwella 
 
• Prydlondeb ailasesiadau pan ofynnir amdanynt gan ddarparwyr gofal. 
• Prydlondeb adolygiadau o gynlluniau plant mewn angen 
• Sicrhau bod ymweliadau statudol at blant sy'n derbyn gofal yn cael eu cwblhau. 
• Gwella canlyniadau i rai sy’n gadael gofal. 
• Sicrhau bod plant mewn gofal preswyl yn teimlo bod ganddynt lais ac y 

gwrandewir arnynt. 
 
GALLU 
 
Darparu Gwasanaethau Cymdeithasol: 
 
Mae’r rhaglen drawsnewid wedi rhoi’r cyngor mewn sefyllfa gref i asesu effaith ei 
wasanaethau a’u defnyddio yn y modd mwyaf effeithiol ac effeithlon. Yn dilyn 
ymgynghoriad â rhanddeiliaid allweddol, mae’r cyngor yn barod i wneud 
newidiadau a fydd yn ystyried y pwysau ariannol cyfredol ond yn lleihau cymaint â 
phosibl ar effaith hynny a gwella ansawdd y gwasanaethau i ddefnyddwyr 
gwasanaeth. Er y gall gwell integreiddio gyda phartneriaid a chyfuno adnoddau 
leihau dyblygu a chost, bydd angen adolygu'r ffyrdd newydd o weithio yn rheolaidd 
i werthuso unrhyw effaith ganlyniadol ar ddefnyddwyr gwasanaeth. 
 
Mae’r cyngor eisoes wedi gwneud arbedion drwy hyrwyddo mentrau megis 
taliadau uniongyrchol ac efallai y bydd bellach yn cael ei orfodi i edrych mewn 
mannau eraill i nodi posibiliadau ar gyfer arbedion pellach. Mae cyfleodd ar gyfer 
ymddeol yn gynnar wedi cael eu derbyn gan rai aelodau o staff ac mae 
trafodaethau gyda’r cyfarwyddwr yn nodi ei bod yn obeithiol na fydd angen cwtogi 
staff ymhellach. Mae salwch yn cael ei fonitro’n ofalus a chymerir camau 
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gweithredu disgyblaeth pan fo angen. Mae symleiddio gwasanaethau’n cael ei 
ystyried, yn arbennig yn y gwasanaethau i oedolion lle mae cyfuno staff yn dal yn 
bosibilrwydd.  Bu ymgynghori â staff i gofnodi eu syniadau am sut y gallai hyn 
weithio ac i ystyried eu hofnau. Mae hwn yn amlwg yn waith sydd ar y gweill a 
bydd yn cymryd amser i ddwyn ffrwyth. 

Canfu AGGCC fod y cyngor yn darparu ystod o hyfforddiant perthnasol a oedd yn 
cael ei gynnig i ddarparwyr eraill a’r gwasanaeth maethu gan weithredu 
strategaeth glir ar gyfer hyfforddiant, cymorth a goruchwyliaeth i ofalwyr maeth.  
Mae’r gwasanaeth yn awyddus i wella ac mae’n ymateb yn gadarnhaol ac yn ddi-
oed i argymhellion a wneir gan AGGCC. 

Mae cofnodion yn dangos bod staff wedi gwneud cais am hyfforddiant ond mai 
anaml y cafodd ei ddarparu. Mae staff yn cydnabod yr angen i wella eu 
gwybodaeth a’u sgiliau a dylai’r cyngor ymateb yn briodol. Roedd hwn yn faes a 
nodwyd ar gyfer ei wella y llynedd a gwneir gwaith dilynol arno eto yn 2013/2014.   
 
Ceir strategaeth ddatblygu gweithlu ar gyfer y gwasanaethau i blant a theuluoedd, 
a chaiff anghenion hyfforddiant a datblygu eu cydnabod yn y strategaeth. Mae’r 
cynllun hyfforddi yn rhestru’r hyfforddiant sydd ar gael a nifer yr aelodau staff sydd 
wedi gwneud cais i ddilyn yr hyfforddiant hwn. Cofnodir, hyd yn hyn yn 2012/2013, 
mai dim ond dau o’r 81 cais sydd wedi eu cyflawni. Mewn gwrthgyferbyniad, mae 
adroddiad monitro diwedd y flwyddyn ar gyfer 2012/2013 yn datgan bod 
hyfforddiant wedi ei ddarparu i rai gweithwyr cymdeithasol ar gyfer anghenion 
penodol. Nid yw AGGCC yn sicr pa un o’r cofnodion sy’n gywir a bydd angen i’r 
cyngor ganfod ffyrdd o ddarparu hyn i sicrhau gweithlu hyderus a chymwys. 
 
Mae AGGCC wedi gweld tystiolaeth mewn lleoliadau a reoleiddir o sefydlogrwydd 
a chymhwysedd staff. 
 
Meysydd o gynnydd 
 
• Sicrwydd ansawdd ym mhob maes. 
 
Meysydd i’w gwella 
 
• Hyfforddiant parhaus i staff lle mae’r angen am sgiliau a gwybodaeth 

ychwanegol wedi ei nodi ganddynt. 
 
Darparu cyfeiriad: 
 
Mae’r cyfarwyddwr wedi gweld cyflwyniad darn uchelgeisiol o waith eleni sydd 
wedi ei galluogi i werthuso gwasanaethau cymdeithasol Conwy a nodi 
blaenoriaethau ar gyfer y dyfodol. Mae adroddiad y cyfarwyddwr yn nodi 
gweledigaeth glir o ble y mae hi’n dymuno i’r gwasanaeth fod a pha newidiadau 
fydd yn angenrheidiol. Mae’n ddiamau y bydd penodiad parhaol y cyfarwyddwr 
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gwasanaethau cymdeithasol a phennaeth gwasanaethau i blant yn helpu i greu 
sefydlogrwydd yn y gwasanaeth, er y bydd y pennaeth gwasanaethau i blant a 
phennaeth y rhaglen llywodraethu, effeithlonrwydd a thrawsnewid yn gadael.  
Gwnaed llawer o gynnydd eleni a bydd momentwm parhaus yn hanfodol i 
weithredu’r newidiadau. 
 
Mae cyfunioni â phartneriaid allweddol wedi bod yn bwyslais ar gyfer y flwyddyn.  
Yn y gwasanaethau i oedolion roedd hyn gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi 
Cadwaladr ac yn y gwasanaethau i blant roedd yn bennaf gydag addysg. Gallai 
problemau yn y bwrdd iechyd gael effaith ar weithio mewn partneriaeth yn y 
dyfodol. 
 
Mae’r adran gwasanaethau cymdeithasol wedi craffu’n drylwyr ar ei harferion a’i 
phrosesau eleni, ac wedi llunio adroddiadau hunanfeirniadol, gonest sy’n dangos 
gwir barodrwydd i wella safonau a gwneud y defnydd gorau o adnoddau er budd 
pobl Conwy. 
 
Mae’r cyngor wedi sefydlu pwyllgor craffu o aelodau sydd â gwybodaeth a 
dealltwriaeth helaeth o’r gwasanaethau cymdeithasol. Mae’r aelodau’n gefnogol 
iawn ac yn ymwneud â gwaith y gwasanaeth. Mae’r adran gwasanaethau 
cymdeithasol wedi craffu’n feirniadol ar ei gweithrediadau ei hun eleni ac mae nifer 
o strategaethau a chynlluniau gweithredu wedi eu llunio. Byddai’n ddefnyddiol pe 
gellid sicrhau bod adroddiadau ar y cynnydd a wneir mewn meysydd gwahanol a 
phenodol ar gael yn uniongyrchol i’r pwyllgor craffu. 
 
Meysydd o gynnydd 
 
• Mae cyfarwyddwr y gwasanaethau cymdeithasol a phennaeth y gwasanaethau 

i oedolion bellach yn eu swyddi yn barhaol.   
• Mae gweithio mewn partneriaeth â’r bwrdd iechyd wedi arwain at well 

gwasanaethau i gleifion mewn ysbytai.   
 
Meysydd i’w gwella. 
 
• Cynllunio olyniaeth a threfniadau wrth gefn yn dilyn ymddeoliad pennaeth y 

gwasanaethau i blant.  
• Sicrhau bod gan aelodau’r pwyllgor craffu fynediad at ystod eang o 

adroddiadau cynnydd a pherfformiad. 
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