
   

 
 

                                                                                                                                      
Adolygiad Blynyddol a Gwerthusiad o Berfformiad 2012/2013 
 
Enw’r Cyngor: Cyngor Sir y Fflint 
 
Mae’r adroddiad hwn yn nodi’r meysydd allweddol o gynnydd ar gyfer y 
flwyddyn 2012/13 yn Adran Gwasanaethau Cymdeithasol Sir y Fflint a 
meysydd i’w gwella yn y dyfodol  

 
 

Crynodeb 
 
Mae’r cyngor yn elwa o arweinyddiaeth gref a gweledigaeth eglur. Yn gyffredinol, 
mae wedi parhau i wneud cynnydd mewn nifer o feysydd allweddol. Mae’n gallu 
cynnig tystiolaeth o amrywiaeth o ganlyniadau cadarnhaol a ddarparwyd trwy ei 
weddnewidiad strategol o wasanaethau. Mae wedi nodi ei fwriad i roi pobl mewn 
rheolaeth o’r gwasanaethau y maent yn eu derbyn ac i gefnogi mwy o bobl i fyw 
bywydau annibynnol. Mae'n ceisio lleihau’r ddibyniaeth ar ei wasanaethau trwy 
gryfhau cymorth mewn cymunedau a defnyddio technoleg newydd. 
 
Mae’r cyngor yn flaengar ac yn arloesol. Cydnabuwyd hyn gan y nifer o wobrau a 
ddyfarnwyd iddo. 
 
Gwasanaethau i oedolion 
 
Mae canlyniad pwyslais y cyngor ar atal wedi golygu y cefnogir llai o bobl mewn 
gofal preswyl bellach, a gallant fyw bywydau mwy annibynnol. Mae ei wasanaeth 
ail-alluogi wedi bod yn arbennig o lwyddiannus yn helpu pobl i adennill 
annibyniaeth ac nid oes angen gwasanaethau parhaus ar y mwyafrif o 
ddefnyddwyr.  
 
Nodwyd diogelu oedolion fel maes y dylid ei gryfhau ac mae’r cyngor wedi cymryd 
camau i wella’r ffordd y rheolir risg. 
 
Ceir problemau parhaus o ran gwella gwasanaethau iechyd cymuned wrth i’r 
cyngor hysbysu nad yw’r prosesau gwneud penderfyniadau cymhleth ym Mwrdd 
Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) bob amser wedi hwyluso gweithio ar y 
cyd i sicrhau canlyniadau a rennir yn y gorffennol. 
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Gwasanaethau i blant 
 
Mae perfformiad yn erbyn amrywiaeth sylweddol o ddangosyddion cenedlaethol yn 
dal i fod ymhlith y gorau yng Nghymru. Mae’r cyngor yn darparu ymateb effeithiol i 
atgyfeiriadau a dderbynnir ac yn perfformio’n dda o ran cyflawni ei gyfrifoldebau yn 
ymwneud ag amddiffyn plant a phlant sy’n derbyn gofal. Dylai ystyried y potensial i 
wella sadrwydd lleoliadau. 
 
Mae’r cyngor wedi datblygu amrywiaeth o wasanaethau ataliol ac mae'n darparu 
cefnogaeth dda i bobl ifanc sy’n gadael gofal ac mae mynediad at lety wedi gwella. 
 
Ailstrwythurwyd adroddiad perfformiad blynyddol y cyngor i adlewyrchu elfennau 
allweddol y Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) a bydd yn hwyluso 
craffu cyhoeddus gwell yn erbyn meysydd allweddol arweinyddiaeth, comisiynu, 
gwelliant, llais i ddinasyddion, diogelu ac integreiddio gwasanaethau. 
 
Mae’r adroddiad yn cydnabod bod yr hinsawdd economaidd gyfredol, newidiadau 
mewn lles a phwysau demograffig yn cyflwyno heriau sylweddol ar gyfer y dyfodol 
ac mae’n gynyddol realistig ynglŷn â sut i baratoi ar gyfer gofynion newydd a 
disgwyliadau cyhoeddus sy’n newid. 
 
Mae AGGCC wedi nodi’r risgiau posibl canlynol: 
 
• Cynaliadwyedd cynllunio ariannol yn y tymor canolig. 
• Gallu parhaus i ddylanwadu ar gynllunio strategol sy’n canolbwyntio ar yr ardal 

leol gyda BIPBC. 
• Sicrhau canlyniadau digonol o gadarn o ran diogelu oedolion. 
 
Ymateb i feysydd datblygu’r llynedd 
 
Bu ymateb cymysg i’r meysydd datblygu allweddol a nodwyd gan AGGCC. Mae’r 
cyngor yn cydnabod hyn ac wedi blaenoriaethu’n briodol y meysydd hynny lle na 
sicrhawyd cynnydd digonol hyd yma. 
 
O ran blaenoriaethau penodol y llynedd: 
 
• Mae’r cyngor yn contractio gydag amrywiaeth o sefydliadau trydydd sector i 

gynorthwyo gofalwyr am gost o £435,000 y flwyddyn – mae hyn yn cynnwys 
comisiynu Gwasanaeth Gwybodaeth Gofalwyr Gogledd-ddwyrain Cymru 
(GGGGDdC) yn benodol i gynnal rhai asesiadau gofalwyr ar ei ran. Hefyd, bu 
cynnydd i nifer y gofalwyr ifanc y mae’r cyngor yn ymwybodol ohonynt a 
darparwyd cefnogaeth i fwy ohonynt hefyd.   

• Sicrhawyd mwy o ddarpariaeth seibiant byr dros nos i blant a phobl ifanc ag 
anableddau. Mae’r contract newydd gyda Gweithredu dros Blant yn cynnig 
mwy o allu a mwy o hyblygrwydd. Yn dilyn gwaith ailwampio, mae'r uned 
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seibiant byr yn Arosfa wedi ailagor bellach, ac mae’r gallu wedi cynyddu o 220 
noson y flwyddyn i 350.   

• Mae’r cyngor yn parhau i fuddsoddi adnoddau mewn gwella’r broses diogelu 
oedolion – er bod rhywfaint o gynnydd wedi ei wneud, datgelodd yr ymweliad 
safle bod angen gwneud mwy i sicrhau canlyniadau sy’n gyson gadarn. 

• Gwnaed cynnydd da o ran sicrhau bod ymweliadau statudol ac adolygiadau ar 
gyfer plant sy’n derbyn gofal yn bodloni gofynion. 

• Bu cynnydd sylweddol o ran prydlondeb addasiadau mawr a mân-addasiadau. 
 
Arfer da a nodwyd 
 
Mae AGGCC wedi nodi’r meysydd canlynol o arfer da: 
 
• Datblygiad ail gynllun gofal ychwanegol sy’n cynnwys 15 fflat dementia a 

adeiladwyd yn benodol – y cyntaf yng Nghymru. 
• Cyrraedd rownd derfynol yr Acolâd Gofal Cymdeithasol yn y categori 

Dinasyddion yn Rheoli Gwasanaethau am waith cymorth sy’n cael ei lywio gan 
ddinasyddion. 

• Buddugwr Acolâd Gofal Cymdeithasol yn y categori Canlyniadau Gwell trwy 
Gydweithio am ei ddull gwella wrth ddarparu cefnogaeth well i bobl ag 
anghenion iechyd meddwl. 

• Neilltuo hyd at 10 uned o stoc dai Sir y Fflint i’r rhai sy’n gadael gofal bob 
blwyddyn. 

• Daeth y cyngor yn ail yng Ngwobrau Cenedlaethol Cymdeithas Teidiau a 
Neiniau’r DU yn 2013 am ei wasanaethau Cyfarfodydd Perthnasau a Grŵp 
Teuluol.  

• Cyfraniad y tîm monitro contractau i brosesau diogelu oedolion – yn enwedig o 
ran rhybuddio, asesu risg a chymryd cyfrifoldeb am weithredoedd i sicrhau 
canlyniadau cadarnhaol i bobl sy’n agored i niwed. 

 
Ymweliadau ac arolygiadau a gynhaliwyd yn ystod y flwyddyn 
 
Cwblhaodd AGGCC raglen o arolygiadau o wasanaethau a reoleiddir sy’n 
gweithredu yn ardal Sir y Fflint a chynhaliodd gyfarfodydd ymgysylltu rheolaidd 
gydag uwch swyddogion y cyngor.  
 
Cynhaliwyd ymweliad safle ym mis Ionawr 2013 i ystyried y defnydd o asesu risg 
mewn prosesau diogelu oedolion. 
 
Bu presenoldeb sylweddol mewn amrywiaeth o gyfarfodydd diogelu yn y 
gwasanaethau i oedolion ac i blant. 
 
Meysydd i AGGCC wneud gwaith dilynol ynddynt y flwyddyn nesaf 
 
Nodwyd nifer o feysydd penodol i’w gwella ym mhrif ran yr adroddiad hwn. Bydd 
cynnydd y cyngor o ran y rhain yn cael ei drafod gyda’r cyngor yn ystod 
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cyfarfodydd ymgysylltu rheolaidd yn ystod y flwyddyn i ddod. Mae’r rhain yn 
cynnwys: 

 
• Effaith buddsoddi adnoddau mewn cryfhau trefniadau diogelu oedolion. 
• Defnyddio Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid. 
• Gwaith i nodi a chefnogi gofalwyr sy’n oedolion. 
• Trefniadau cydweithio gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. 
 
Hefyd, bydd AGGCC yn cynnal arolygiad thematig cenedlaethol o blant sy’n 
derbyn gofal ac adolygiad thematig cenedlaethol o gomisiynu gofal cymdeithasol 
ar gyfer pobl hŷn. 
 
PERFFORMIAD 
 
Llunio gwasanaethau: 
 
Oedolion 
 
Mae’r cyngor yn parhau i wneud cynnydd o ran ail-lunio’r gwasanaethau i oedolion 
o fewn rhaglen o weddnewid strategol sydd â’r nod o sicrhau cydbwysedd rhwng 
dulliau ataliol a chefnogi’r rhai sydd eisoes yn agored i niwed. Ceir synnwyr eglur ei 
fod yn deall yr anghenion yn yr ardal a’i fod yn cynllunio’n fwy effeithiol i fodloni 
galw yn y dyfodol. 
 
Profir hyn gan y ffaith fod niferoedd cynyddol o bobl yn gallu cadw eu 
hannibyniaeth, a bod llai o bobl angen gwasanaethau parhaus, sydd wedi ei ategu 
gan fuddsoddiad cynyddol mewn amrywiaeth o wasanaethau, fel datblygiadau 
gofal ychwanegol arbenigol sy’n darparu cefnogaeth ychwanegol pan fo angen 
hynny. 
 
Mae’r cyngor yn cydnabod bod dinasyddion yn ganolog i’r broses hon, ac mae’n 
ymsefydlu mwy o reolaeth i bobl leol yn y prosesau gwneud penderfyniadau 
strategol - mae hyn yn creu mwy a mwy o ymroddiad a chyfrifoldeb am ddatblygu 
gwasanaethau ar gyfer y dyfodol, y mae angen iddynt fodloni’n well disgwyliadau 
cyhoeddus sy’n newid ac addasu i bwysau demograffig. 
 
Mae comisiynu gwell yn flaenoriaeth ac yn cael ei ddatblygu’n gynyddol ar gyfer yr 
hirdymor - datblygwyd strategaethau ar gyfer anabledd dysgu a gwasanaethau 
iechyd meddwl yn ddiweddar sy’n rhagweld anghenion a galw yn ystod y pum 
mlynedd nesaf a thu hwnt. Mae’r cynllun ar gyfer pobl hŷn i ddilyn.   
 
Mae’r cyngor yn cydnabod yr angen i ddatblygu gwasanaethau ar draws ffiniau 
sy’n manteisio i’r eithaf ar botensial gallu rhanbarthol, cyfraniad gwerthfawr 
asiantaethau partner a swyddogaethau hanfodol y sectorau annibynnol a 
gwirfoddol – yr olaf wrth gefnogi gwaith ataliol yn benodol. 
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Mae BIPBC wedi ymateb i adroddiad gan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) 
a Swyddfa Archwilio Cymru yn ddiweddar trwy ddatblygu cynllun gweithredu sydd 
â’r nod o wella trefniadau llywodraethu, arweinyddiaeth a rheoli – bydd hyn yn 
gofyn am gyfraniad parhaus gan y cyngor er mwyn sicrhau bod blaenoriaethau 
lleol yn cael y sylw priodol.  
 
Plant 
 
Mae’r cyngor yn parhau i fuddsoddi mewn gwasanaethau ar gyfer plant a phobl 
ifanc. Ei nod yw ymsefydlu model ymyrraeth gynnar sy’n sail i ymrwymiad i atal, â 
llai o bwyslais ar ymyrraeth argyfwng acìwt. 
 
Dangosir hyn gan weithrediad diweddar y Gwasanaeth Cymorth i Deuluoedd 
Integredig sy’n ceisio gweithio gyda theuluoedd mewn ffordd gynharach a mwy 
cydgysylltiedig i sicrhau sefydlogrwydd a chanlyniadau hirdymor gwell. Mae’r 
cyngor wedi adeiladu ar wersi a ddysgwyd o waith arbrofol mewn lleoedd eraill ac 
yn credu ei fod mewn sefyllfa gref i ddatblygu dull lleol llwyddiannus yn gyflym.   
 
Mae’r rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf yn rhan allweddol o ymateb y cyngor i 
strategaeth tlodi plant Llywodraeth Cymru, ac wedi ei chynllunio i wella 
canlyniadau i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd. Mae’n gweithio ochr yn ochr â 
mentrau fel y Gwasanaeth Cymorth i Deuluoedd Integredig, gan roi pwyslais 
penodol ar weithio gyda’r teulu cyfan a thargedu’r rhai sy’n byw mewn tlodi.   
 
Meysydd o gynnydd 
 
• Buddsoddi mewn gwella comisiynu yn y gwasanaethau i oedolion. 
• Ail-alluogi yn cael ei ymsefydlu’n ymarferol. 
• Dull ymyrraeth gynnar yn y gwasanaethau i blant. 
 
Meysydd i’w gwella 
 
• Y gallu i ddylanwadu ar gynllunio strategol wedi ei ganolbwyntio ar yr ardal leol 

gyda BIPBC. 
 
Cael gafael ar gymorth: 
 
Oedolion  
 
Mae’r cyngor wedi sefydlu trefniadau da i alluogi pobl i gael digon o wybodaeth 
wrth iddynt wneud penderfyniadau am fentrau a gwasanaethau iechyd a lles. 
 
Ceir amrywiaeth gynhwysfawr o wybodaeth gynyddol electronig sydd ar wefannau 
ac y gellir ei diweddaru’n hawdd, wedi ei hategu gan daflenni argraffedig mewn 
nifer o leoliadau allweddol. Yn y ddau fformat, mae’r wybodaeth yn hygyrch, yn 
hawdd ei darllen ac yn cynnig canllawiau eglur ar wasanaethau y gellir eu darparu, 
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er bod rhywfaint o gydnabyddiaeth bod angen gwella hyn ar gyfer pobl ag 
anabledd dysgu. 
 
Mae’r cyngor wedi parhau i ddatblygu ac ehangu dulliau a chyfleusterau cysylltu er 
mwyn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau i’r cyhoedd gael gafael ar gyngor a 
chefnogaeth yn well. Mae menter Cyswllt Sir y Fflint yn weithredol yn Nhreffynnon 
bellach, a threfnwyd i ganolfannau pellach agor yng Nghei Connah, Bwcle a’r 
Fflint. 
 
Mae’r ymateb i atgyfeiriadau yn dda, ac adlewyrchir hyn mewn meysydd 
gweithgarwch allweddol fel gweithio mewn partneriaeth â chydweithwyr iechyd i 
gefnogi prosesau rhyddhau priodol a phrydlon o’r ysbyty, ac mae’r cyfraddau 
ymhlith y gorau yng Nghymru. 
 
Bu newid i ystyried ail-alluogi fel dewis i bawb trwy sefydlu timau dyletswydd Ail-
alluogi a Chyswllt Cyntaf – mae hwn yn gam pwysig i ymsefydlu diwylliant sy’n 
hybu a chefnogi annibyniaeth ar gam cynnar. 
 
Roedd angen cefnogaeth hirdymor mewn cartrefi gofal ar lai o bobl hŷn yn ystod y 
flwyddyn, a chadarnhawyd hyn o’i adrodd yn erbyn y dyddiad cyfrifiad o 31 Mawrth 
2013 sy’n mesur niferoedd ar y diwrnod hwnnw o’u cymharu â’r un dyddiad y 
flwyddyn flaenorol. 
 
Mae hyn yn wir hefyd am oedolion iau ag anabledd corfforol neu synhwyraidd yn 
ogystal â’r rhai ag anabledd dysgu, er y bu cynnydd bach i’r niferoedd sydd angen 
gofal preswyl o ran yr olaf. 
 
Gostyngodd nifer yr oedolion iau ag anghenion iechyd meddwl a gefnogwyd yn y 
gymuned, ac roedd angen gofal preswyl ar lai ohonynt. Cyflawnwyd hyn yng 
nghyd-destun y cyngor yn parhau i ymsefydlu ei ddull adfer - mae’n rhoi’r pwyslais 
ar alluogi pobl i gyfeirio eu hadsefydliad eu hunain â llai o ddibyniaeth ar 
gefnogaeth hirdymor. 
 
Er i nifer cynyddol o bobl hŷn gael eu cefnogi yn y gymuned, fel yr adroddwyd ar 
ddyddiad y cyfrifiad, cefnogwyd llai yn ystod y flwyddyn – esboniodd y cyngor bod 
hwn yn ganlyniad a ddisgwyliwyd yn sgil gwaith ataliol cynyddol, rhestrau aros llai 
a chofnodi data yn fwy cywir. 
 
Adolygwyd cynlluniau gofal mwy o ddefnyddwyr gwasanaeth, ac mae perfformiad 
yn symud i’r cyfeiriad cywir ar ôl i fwy na 90% fodloni’r safon hon. Fodd bynnag, 
mae rheoli gofal effeithiol wedi ei seilio ar adolygiadau prydlon i bawb, er mwyn 
sicrhau bod angen yn parhau i gael ei ddiwallu’n briodol a bod ansawdd 
gwasanaethau unigol yn cael ei fonitro a’i brofi yn rheolaidd. 
 
Mae’r cyngor wedi contractio Gwasanaeth Gwybodaeth Gofalwyr Gogledd-
ddwyrain Cymru (GGGGDdC) i gefnogi ei nod o nodi a chefnogi mwy o ofalwyr 
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sy’n oedolion. Mae wrthi’n gweithio ar hyn o bryd i sicrhau bod y broses o gasglu 
data yn cael ei gwella er mwyn sicrhau y gellir adolygu canlyniadau yn effeithiol. 
Mae'n debygol mai anghysondeb data byrdymor yw'r gostyngiad i nifer y gofalwyr y 
mae’r cyngor yn ymwybodol ohonynt, er ei fod yn dal i gymharu’n weddol dda â’r 
rhan fwyaf o’r rhai eraill yng ngogledd Cymru.   
 
Plant 
 
Mae’r cyngor wedi sefydlu systemau da i hysbysu plant, pobl ifanc a’u teuluoedd 
am wasanaethau, opsiynau a dewisiadau sydd ar gael mewn amrywiaeth o 
fformatau hygyrch. 
 
Mae gwaith aml-asiantaeth yn gynyddol effeithiol i sicrhau y cyd-gysylltir ac y 
canolbwyntir ar waith ataliol yn well, gan ddarparu canlyniadau gwell ar gam 
cyswllt cynnar. 
 
Mae’r niferoedd atgyfeirio a adroddwyd yn parhau i fod yn gymharol isel ac maent 
wedi gostwng ymhellach yn ystod y flwyddyn ddiwethaf - o 821 i 709. Fodd 
bynnag, pan ystyrir yr holl gysylltiadau â’r gwasanaethau i blant, mae’r ffigur hwn 
yn cynyddu i 7,784 - wedi cynyddu o 5,751 y flwyddyn flaenorol. Mae prydlondeb y 
penderfyniadau a wneir yn dda iawn ac mae’r cyngor wedi ymateb yn dda i’r 
flaenoriaeth wella hon o’r llynedd. 
 
Yn gymesur, neilltuir mwy o atgyfeiriadau ar gyfer asesiad bellach ac mae hyn yn 
awgrymu bod prosesau sgrinio yn fwy effeithiol - cefnogir hyn ymhellach gan 
dystiolaeth fod llai o ail-atgyfeiriadau’n cael eu derbyn. Ceir mwy o blant sy’n 
derbyn gofal, ynghyd â chynnydd sylweddol i nifer y plant mewn angen. 
 
Mae prydlondeb o ran cynnal asesiadau cychwynnol a chraidd yn dda iawn ac 
wedi gwella ymhellach yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, ac mae systemau ar gyfer 
symud gwaith i’r lefel uwch a’r lefel is yn effeithiol.   
 
Fel sy'n briodol, mae’r cyngor wedi blaenoriaethu adolygiadau prydlon ar gyfer yr 
holl blant a phobl ifanc sy’n derbyn gwasanaethau a cheir tystiolaeth gynyddol bod 
hyn yn derbyn y sylw angenrheidiol gan y cynhaliwyd mwy yn unol â’r amserlen, er 
bod angen gwneud hyn yn fwy cyson ar gyfer plant mewn angen yn benodol. 
 
Mae hefyd wedi nodi ei fwriad i nodi mwy o ofalwyr ifanc - mae’r nifer wedi 
cynyddu yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, a darparwyd gwasanaeth i gyfran uchel 
ohonynt. Mae wedi ymateb i’r Fforwm Gofalwyr Ifanc ac mae bellach wedi 
comisiynu prosiect Gofalwyr Ifanc Barnardo’s i gynnal asesiadau ar ei ran.     
 
Mae’r cyngor wedi buddsoddi mewn creu tîm pontio arbenigol sydd mewn sefyllfa 
well i gefnogi pobl ifanc ag anabledd rhwng 16 a 25 oed trwy ddefnyddio dull  
integredig o ddiwallu angen yn ystod y cyfnod hollbwysig hwn yn eu bywydau. 
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Meysydd o gynnydd 
 
• Llai o bobl hŷn yn cael eu cefnogi mewn gofal preswyl. 
• Pwyslais cynyddol gryf ar ail-alluogi. 
• Gwasanaethau i ofalwyr ifanc. 
• Creu’r tîm pontio arbenigol. 
 
Meysydd i’w gwella  
 
• Holl ddefnyddwyr y gwasanaethau i oedolion yn derbyn adolygiad prydlon. 
• Casglu data am ofalwyr sy’n oedolion. 
• Adolygiadau prydlon i blant mewn angen. 
 
Y gwasanaethau a ddarparwyd: 
 
Oedolion  
 
Mae’r cyngor wedi ymrwymo i gefnogi pobl i gadw eu hannibyniaeth cymaint â 
phosibl ac yn parhau i ddatblygu modelau gofal newydd yn rhan o’i strategaeth 
weddnewid. 
 
Darperir tystiolaeth o amrywiaeth gynyddol o ddewis o adnoddau sydd ar gael gan 
ddatblygiad diweddar ail gynllun gofal ychwanegol – Llys Jasmine – ar ôl 
ychwanegu 15 o fflatiau dementia a adeiladwyd yn benodol yn y ganolfan sy'n 
cynnwys 61 o fflatiau. Dyma’r cyntaf o’i fath yng Nghymru a bydd yn darparu mwy 
o ddewisiadau byw’n annibynnol i bobl hŷn ag anghenion gofal a chefnogaeth. 
Bwriedir agor dau ddatblygiad gofal ychwanegol arall erbyn 2016. 
 
Ceir pwyslais cynyddol ar y dewis a rheolaeth bersonol a gynigir drwy hyrwyddo, 
yn ymarferol, taliadau uniongyrchol a chefnogaeth a gyfeirir gan ddinasyddion. 
Mae hyn yn rhan allweddol o strategaeth weddnewid y cyngor ac mae'r niferoedd 
yn cynyddu’n sylweddol, wrth i bron i 200 o oedolion gael penderfynu ar y ffordd 
orau y maent yn dymuno rheoli eu hannibyniaeth erbyn hyn. Yn arwyddocaol, mae 
nifer y bobl hŷn sy’n manteisio ar daliadau uniongyrchol bron wedi dyblu yn ystod y 
flwyddyn ddiwethaf. Cyrhaeddodd y cyngor rownd derfynol yr Acolâd Gofal 
Cymdeithasol yn y categori Dinasyddion yn Rheoli Gwasanaethau am waith 
cefnogaeth a gyfeirir gan ddinasyddion. 
 
Mae’r cyngor yn sbarduno mwy o ddefnydd o dechnoleg newydd ac mae'n 
ehangu’r defnydd o deleofal yn rhan o’i strategaeth ail-alluogi, gydag offer 
cynyddol soffistigedig sy’n gallu monitro newidiadau i angen yn well trwy 
synwyryddion a chanfodyddion. Mae’r cynnydd a adroddwyd o 44% i bobl a 
gefnogir yn eu cartrefi eu hunain gan systemau teleofal yn ystod y flwyddyn 
ddiwethaf yn dystiolaeth o hyn.   
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Mae’r strategaeth comisiynu anabledd dysgu wedi ei ddatblygu’n ddiweddar ac 
mae'n canolbwyntio'n eglur ar annibyniaeth gyda “dim ond digon o gefnogaeth” i 
hybu lles a sicrhau diogelwch. Cydnabyddir bod angen i gynllunio fod yn well ac 
mae angen cynyddu nifer y dewisiadau cefnogaeth – yn enwedig y rhai sy’n 
hyrwyddo dewis o opsiynau seibiant byr a llety sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau 
annibyniaeth. O’r bobl hynny ag anabledd dysgu y mae’r cyngor yn ymwybodol 
ohonynt,  cymharol brin yw'r nifer sy’n byw mewn cartref gofal o’i gymharu ag 
ardaloedd eraill yng ngogledd Cymru. 
 
Mae’r strategaeth comisiynu iechyd meddwl wrthi'n cael ei gorffen ac mae'n 
canolbwyntio ar hybu annibyniaeth a’r dull adfer. Mae’n cydnabod effaith yr 
hinsawdd economaidd sydd ohoni, newidiadau lles a’r potensial am fwy o dlodi. 
Trwy bwyslais cynyddol ar weithio gwell gyda phartneriaid allweddol a’r sector 
gwirfoddol, nod y cyngor yw atgyfnerthu ei ddull ataliol ac ymyrraeth gynnar pan 
fo'n bosibl a phrofir hyn yn rhannol drwy'r gyfradd lleoliadau isaf mewn cartrefi 
gofal yng ngogledd Cymru. 
 
Mae mwy o bobl yn defnyddio’r dull adfer i sicrhau canlyniadau cadarnhaol. Er 
enghraifft, cefnogwyd 12 o bobl i gael cyflogaeth trwy Camau Nesaf yn ystod y 
flwyddyn ddiwethaf - cynnydd o bump ar y flwyddyn flaenorol. Mae hon yn rhaglen 
bwysig sy’n galluogi mynediad at addysg, hyfforddiant, gwaith gwirfoddol a 
chyflogaeth. Mae adborth gan ddefnyddwyr gwasanaeth yn cynnig sicrwydd bod 
dealltwriaeth a gwerthfawrogiad da o’r pwyslais ar wella. 
 
Mae'r cyngor wedi ennill gwobr Acolâd Gofal Cymdeithasol yn y categori 
Canlyniadau Gwell trwy Gydweithio am ei ddull adfer wrth ddarparu gwell 
cefnogaeth i bobl ag anghenion iechyd meddwl. 
 
Ceir pwyslais cryf ar sicrhau ansawdd o fewn agwedd y cyngor at fonitro 
contractau a defnyddir hyn yn ymarferol i wella safonau a mynd i’r afael ag arfer 
gwael mewn gwasanaethau a gomisiynwyd. Mae’n rhan bwysig o’r broses 
ddiogelu, gan rybuddio’n aml am bryderon yn ogystal â chyflawni swyddogaeth 
allweddol o ran monitro risgiau gweddilliol. 
 
Plant 
 
Mae’r cyngor yn gweithio’n dda gydag asiantaethau partner a cheir trefniadau sydd 
wedi eu hen sefydlu sy’n cynllunio gwasanaethau o fewn fframwaith dadansoddi 
anghenion strategol, yn bennaf yng nghyd-destun y cynllun partneriaeth plant a 
phobl ifanc cyfredol. 
 
Mae fforwm y gwasanaethau i blant yn cyfarfod bob tri mis ac yn sbardun 
allweddol ar gyfer gwella gwasanaethau i blant sy’n derbyn gofal a’r rhai sy’n 
gadael gofal. Fe’i mynychir gan y prif weithredwr, uwch swyddogion y cyngor, 
aelodau etholedig a dau o bobl ifanc o’r grŵp Siarad dros Blant Mewn Gofal a’r 
rhwydwaith Cefnogaeth i’r Rhai sy’n Gadael Gofal. 
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Mae’r prosiect mentoriaid gwirfoddol wedi cynnal ei gynnydd dros y flwyddyn 
ddiwethaf wrth i tua 50% o wirfoddolwyr gymryd rhan ers mwy na blwyddyn - mae 
hyn yn sicrhau rhywfaint o gysondeb a chynnydd mewn profiad. Mae’r pwyslais ar 
gefnogi plant sy’n derbyn gofal, plant mewn angen a’r rhai sy’n gadael gofal i 
ddatblygu sgiliau personol, cymdeithasol a byw’n annibynnol. 
 
Mae’r gwasanaeth maethu wedi bod yn destun adolygiad mewnol dros y flwyddyn 
ddiwethaf ac mae wrthi’n ystyried nifer o ddewisiadau ar gyfer datblygiad pellach ar 
hyn o bryd. Mae’r gronfa gofalwyr maeth mewnol wedi cynyddu ac yn cynnwys 100 
o ofalwyr cymeradwy bellach. Datblygwyd gwefan gofalwyr maeth ddiogel ac mae 
hyn yn hwyluso cyfathrebu gwell, a cheir cyfleuster i gadw lle ar gyfer hyfforddiant 
a digwyddiadau a fforwm sgwrsio i ddilyn. 
 
Daeth y cyngor yn ail yng Ngwobrau Cenedlaethol Cymdeithas Teidiau a Neiniau’r 
DU 2013 am ei Wasanaethau Cyfarfodydd Perthnasau a Grŵp Teuluol. Mae hyn 
yn llwyddiant sylweddol gan ei fod yn gydnabyddiaeth o’i werth, nid yn unig yng 
Nghymru, ond yn y DU yn ei chyfanrwydd.  
 
Mae cyfran y plant sy’n derbyn gofal a fu mewn tri neu fwy o leoliadau wedi 
cynyddu yn ystod y flwyddyn ddiwethaf ac mae angen i’r cyngor flaenoriaethu 
gwelliant er mwyn lleihau’r effaith y gall hyn ei gael. 
 
Mae’r cyngor wedi ymrwymo i sicrhau bod gan y rhai sy’n gadael gofal fynediad at 
lety addas, a chyflawnwyd hyn gan bawb yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Hefyd, 
sicrhawyd cytundeb gweithredol yn ddiweddar i neilltuo hyd at 10 uned y flwyddyn 
o stoc dai Sir y Fflint at y diben hwn yn benodol. 
 
Meysydd o gynnydd  
 
• Datblygiad ail gynllun gofal ychwanegol sy’n cynnwys 15 fflat dementia a 

adeiladwyd i'r diben. 
• Cyrraedd rownd derfynol yr Acolâd Gofal Cymdeithasol yn y categori 

Dinasyddion yn Rheoli Gwasanaethau am waith cefnogaeth a gyfeirir gan 
ddinasyddion. 

• Enillydd Acolâd Gofal Cymdeithasol yn y categori Canlyniadau Gwell trwy 
Gydweithio am ei ddull adfer i ddarparu cefnogaeth well i bobl ag anghenion 
iechyd meddwl. 

• Cynyddu’r defnydd o dechnoleg i gefnogi annibyniaeth yn y gwasanaethau i 
oedolion. 

• Y prosiect mentora gwirfoddolwyr. 
• Daeth y cyngor yn ail yng Ngwobrau Cenedlaethol Cymdeithas Teidiau a 

Neiniau’r DU 2013 am ei Wasanaethau Cyfarfodydd Perthnasau a Grŵp 
Teuluol.  

• Llety i’r rhai sy’n gadael gofal. 
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Meysydd i’w gwella  
 
• Sefydlogrwydd lleoliadau i blant sy’n derbyn gofal. 
 
Yr effaith ar fywydau pobl: 
 
Oedolion 
 
Ceir tystiolaeth allbwn gynyddol bod symudiad strategol y cyngor tuag at hybu 
ataliad, ymyrraeth fyrdymor a chefnogi annibyniaeth yn sicrhau canlyniadau a 
dargedwyd – dangosir hyn fwyaf gan y ffaith fod llai o bobl angen gofal preswyl a 
mwy o bobl yn cael eu cefnogi i fyw’n annibynnol yn eu cartrefi eu hunain. 
 
Mae mwy o bobl yn defnyddio gwasanaethau ail-alluogi ac mae’r cyngor yn dweud 
nad oedd 62% angen unrhyw gymorth gofal cartref ychwanegol o’i gymharu â 54% 
y flwyddyn flaenorol - a hyn er y cynnydd mewn niferoedd, i fyny o 605 i 759 dros 
yr un cyfnod. Mae adborth gan ddefnyddwyr gwasanaeth wedi bod yn gadarnhaol 
ac yn cynnig tystiolaeth storïol bod y dull hwn yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol 
i fywydau pobl. 
 
Mae mwy o offer yn cael eu rhannu a mwy o addasiadau’n cael eu trefnu, ac mae’r 
ddau beth yn cynrychioli ffactorau pwysig ar gyfer cefnogi pobl yn eu cartrefi eu 
hunain am gyn hired â phosibl. 
 
Caiff ymateb ei gydgysylltu fwyfwy ar sail integredig o fewn model o ddarparu 
gwasanaethau’n lleol. Mae’r cyngor wedi ymrwymo i symud tuag at ddull tîm wedi 
ei gyd-leoli gyda chydweithwyr iechyd, lle mae gweithwyr cymdeithasol, 
therapyddion galwedigaethol ac aelodau staff nyrsio cymuned yn cydweithio mewn 
tair ardal ddaearyddol sy’n cyfateb i ffiniau iechyd.   
 
Mae’r cyngor wedi nodi ei fwriad i ddatblygu arfer mwy cadarn i ddiogelu oedolion 
ac mae wedi ail-fodelu ei ddull yn ddiweddar trwy benodi aelodau staff 
ychwanegol. Mae atgyfeiriadau diogelu wedi cynyddu’n sylweddol yn ystod y 
blynyddoedd diweddar.   
 
Cynhaliwyd ymweliad safle ddechrau 2013 i asesu arfer asesu risg a’i effaith yn 
bennaf, ond ystyriwyd peth arfer diogelu cyffredinol hefyd.   
 
Canfuwyd bod yr ymateb cychwynnol yn anghyson ag oediadau wrth drefnu rhai 
cyfarfodydd strategaeth. Hefyd, nododd ddadansoddiad o ffeiliau achos angen 
eglur i nodi cyfrifoldebau ac atebolrwydd asiantaethau perthnasol yn fwy cadarn - 
yn enwedig o ran egluro arweinwyr ymchwilio, swyddogaethau perthnasol, 
amserlenni gweithredu, olrhain a threfniadau adolygu. Mae angen targedu a chyd-
gyfuno  ymatebion i sefyllfaoedd mwy cymhleth yn well, a’u monitro’n ymarferol. 
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Canfu’r arolygwyr bod risg yn agwedd ar arfer diogelu a ystyriwyd yn gyffredinol, er 
nad oedd hyn yn cael ei gofnodi’n gyson bob amser, nac yn cael ei adolygu’n 
ffurfiol ar ddiwedd unrhyw ymyrraeth. Yn arbennig, nid oedd cofnodion o 
gyfarfodydd strategaeth a chynadleddau achos bob amser yn nodi risgiau, sut y 
gellid sicrhau bod y rhain cyn lleied â phosibl neu sut y gellid cael gwared arnynt o 
bosibl, gan bwy, erbyn pryd, a sut y byddai llwyddiant yr ymyrraeth yn cael ei fesur. 
Roedd hyn yn ei gwneud hi'n anodd weithiau i benderfynu ar effaith gweithgarwch 
diogelu ac fe’i blaenoriaethwyd gan y cyngor fel maes y mae angen ei gryfhau.    
 
Mae’r cyngor yn cydnabod y gellir ond dod ag ymchwiliadau diogelu i ben pan fydd 
canlyniadau diogel wedi eu nodi, eu cofnodi a’u hadrodd yn ddigonol. Er mai 
dyma’r achos yn gyffredinol, canfu’r arolygwyr dystiolaeth nad oedd hyn yn cael ei 
ddangos yn gyson ac mae angen i uwch reolwyr gael eu sicrhau bod hyn yn cael ei 
reoli a’i fonitro fel mater o drefn.   
 
Mae’r tîm contractau yn elfen arbennig o effeithiol ar gyfer nodi, rhybuddio, monitro 
ac adolygu risgiau diogelu mewn lleoliadau gofal, ond mae angen gwneud mwy i 
gryfhau’r swyddogaeth rheoli gofal mewn materion diogelu.   
 
Mae’r cyngor wedi cynhyrchu cynllun gweithredu yn ddiweddar sydd â’r nod o 
gryfhau trefniadau diogelu - er clod iddo, mae wedi mabwysiadu dull agored a 
thryloyw ar gyfer gwella a fydd yn cael ei ddilysu trwy ddefnyddio ffrindiau 
beirniadol annibynnol arbenigol. 
 
Mae gan Drefniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid broffil cynyddol, ond mae 
gweithgarwch yn dal i fod yn isel yn gyffredinol. Er y bu cynnydd i geisiadau ac 
awdurdodiadau safonol, mae’r nifer ar gyfer yr olaf, chwech, yn dal i fod yn is na’r 
hyn y gellid ei ddisgwyl – er mai dyma’r uchaf yng ngogledd Cymru. Fodd bynnag, 
mae’r cyngor, fel corff goruchwylio wedi buddsoddi adnoddau yn y maes pwysig 
hwn ac mae mewn sefyllfa well bellach i sicrhau y cefnogir pobl sy’n agored i 
niwed i fanteisio i’r eithaf ar eu gallu i wneud penderfyniadau cyn troi at gyfyngiad 
neu ataliad gyda mesurau diogelu lles pennaf priodol. 
 
Bydd y lefel isel o weithgarwch ledled gogledd Cymru yn gyffredinol yn ganolbwynt 
i fwy o sylw y flwyddyn nesaf. 
 
Plant 
 
Mae’r cyngor wedi ymrwymo i barhau i ddatblygu system amddiffyn plant effeithiol 
sy’n cydnabod bod cymorth cynnar yn well i blant a phobl ifanc. Gan ddefnyddio 
dull sy’n canolbwyntio’n gynyddol ar y plentyn, mae’n amlwg yn fwy ymatebol a 
hyblyg o ran addasu i anghenion unigol mewn sefyllfaoedd sy’n aml yn gymhleth. 
 
Ceir llai o blant a phobl ifanc ar y gofrestr amddiffyn plant, wrth i’r nifer ostwng i 58, 
o’i chymharu â 95 ar yr un adeg y flwyddyn flaenorol, er bod maint grŵp brodyr a 
chwiorydd yn debygol o fod yn ffactor yn yr achos hwn ac mae niferoedd wedi 
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cynyddu’n sylweddol ers hynny. Bu gwelliant cynaliadwy i brydlondeb cynadleddau 
cychwynnol, cyfarfodydd grŵp craidd ac adolygiadau amddiffyn plant.   
 
Caiff adolygiadau ar gyfer plant sy’n derbyn gofal eu rheoli’n fwy cadarn bellach ac 
mae’r cyngor wedi ymateb yn dda o ran blaenoriaethu gwelliannau yn y 
swyddogaeth allweddol hon. 
 
Mae cynnal iechyd da yn ganolog i anghenion plant sy’n derbyn gofal, yn bennaf 
oherwydd y ffaith eu bod yn agored i niwed ac effaith ddofn hynny. Mae gan y 
cyngor swyddogaeth allweddol i’w chyflawni o ran sicrhau bod trefniadau 
partneriaeth yn gweithio’n dda a bod anghenion iechyd yn cael eu diwallu mewn 
ffordd gydgysylltiedig a phrydlon. Fodd bynnag, mae hwn yn gyfrifoldeb a rennir 
gyda BIPBC ac mae angen gwneud mwy i wella perfformiad yn y maes pwysig 
hwn gan mai dim ond 47% o blant sy’n derbyn gofal dderbyniodd asesiad iechyd 
yn unol ag amserlenni, a dim ond 53% dderbyniodd archwiliad deintyddol yn ystod 
y flwyddyn – dyma rai o’r cyfrannau isaf yng Nghymru. 
 
Rhoddwyd y cerdyn Access to Action (A2A) ar waith mewn pedair ysgol uwchradd 
a bydd yn cael ei gyflwyno ym mhob un o’r lleill yn ystod y flwyddyn. 
 
Ceir arwyddion bod cyrhaeddiad addysgol cyffredinol yn well, ond mae llawer o 
waith i’w wneud o hyd gan fod perfformiad ymhlith y gwaethaf yng Nghymru ar 
gyfer plant 16 oed sy’n derbyn gofal. Mae angen i’r cyngor flaenoriaethu gwelliant 
yn y maes hwn a darparu’r sylw cynaliadwy sy’n ofynnol er mwyn sicrhau'r 
cyfleoedd gorau posibl mewn bywyd i bobl ifanc a bod perfformiad ymhlith y gorau 
yng Nghymru. 
 
Mae canlyniadau ar gyfer oedolion ifanc 19 oed a oedd yn derbyn gofal yn 
flaenorol yn dda, ac mae’n hysbys bod naw o’r un ar ddeg a nodwyd mewn 
addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth – mae hyn yn cynrychioli gwaith effeithiol gan 
y cyngor. 
 
Meysydd o gynnydd 
 
• Cynnydd i niferoedd y bobl sy’n defnyddio gwasanaethau ail-alluogi. 
• Darparu offer ac addasiadau sy’n cefnogi annibyniaeth. 
• Swyddogaeth monitro contractau ym maes diogelu oedolion. 
• Defnydd o ffrindiau beirniadol i brofi effeithiolrwydd diogelu oedolion.  
• Adolygu anghenion plant sy’n derbyn gofal. 
• Cyflwyno A2A. 
• Gwella canlyniadau i’r rhai sy’n gadael gofal. 

 
Meysydd i’w gwella  
 
• Sicrhau canlyniadau cyson gadarn ym maes diogelu oedolion. 
• Swyddogaeth rheoli gofal gryfach ym maes diogelu oedolion. 
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• Asesiadau iechyd ar gyfer plant sy’n derbyn gofal. 
• Archwiliadau deintyddol i blant sy’n derbyn gofal. 
• Cyrhaeddiad addysgol i blant sy’n derbyn gofal yn 16 oed. 
 
GALLU 
 
Darparu Gwasanaethau Cymdeithasol: 
 
Mae’r cyngor yn parhau i wneud cynnydd pendant wrth weddnewid y ddarpariaeth 
o wasanaethau sy’n sicrhau mwy o annibyniaeth a dewis i bobl leol. Mae wedi 
mabwysiadu’r athroniaeth o weithredu fel busnes cymdeithasol sy’n gynaliadwy ac 
yn sicrhau effaith fesuradwy i wella’r gwasanaeth. 
 
Dangosir hyn gan fuddsoddiad mewn comisiynu doethach a fydd yn rhoi’r sgiliau 
modern gofynnol i aelodau staff allweddol i sicrhau gwasanaethau o ansawdd 
uchel a darparu rheolaeth ariannol well. Chwilir fwyfwy am gyfleoedd ar gyfer 
cydweithredu er mwyn gwella cynhyrchiant, ansawdd gwasanaethau a grym prynu 
ar y cyd, yn fwyaf amlwg gydag ymrwymiad cryf i ddatblygu’r Ganolfan Gomisiynu 
Ranbarthol. 
 
Mae gofal a ddarperir i bobl yn eu cartrefi eu hunain yn ganolog i gynnal eu 
hannibyniaeth a lleihau’r angen am ofal preswyl. Yn amlwg, mae’r cyngor yn 
canolbwyntio ar y rhai sydd fwyaf mewn angen gan y neilltuir mwy o oriau staff 
bellach i ddarparu gofal mwy uniongyrchol, a gwnaed hynny i ychydig yn llai o bobl 
yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. 
 
Mae cynllun ariannol credadwy yn sail i uchelgeisiau i ddarparu rhaglen syml, 
effeithlon ac effeithiol o wasanaethau sy’n lleihau dibyniaeth a’r angen am 
gefnogaeth barhaus. Yng nghyd-destun ei strategaeth tymor canolig, llwyddodd y 
gwasanaethau cymdeithasol i ragori ar darged arbedion y llynedd o £1m - gwnaed 
hyn yn bennaf trwy gomisiynu gwell a hyrwyddo ymatebion mwy creadigol a hyblyg 
i ddiwallu angen a galw rhagweledig. Cefnogir hyn ymhellach gan ymrwymiad i 
fanteisio i’r eithaf ar botensial technoleg i gefnogi rhaglen o welliant parhaus. 
 
Mae’r cyngor wedi ymrwymo i ddatblygu gweithlu cryf a phroffesiynol – mae’n deall 
bod hyn yn hanfodol er mwyn darparu gwasanaethau o ansawdd gwell. Mae’n 
hyrwyddo yn fwy pendant ei raglen hyfforddiant atgyfnerthu ar gyfer gweithwyr 
cymdeithasol sydd newydd gymhwyso, sy’n cynnig credydau tuag at y Dystysgrif 
Raddedig mewn Atgyfnerthu Arfer Gwaith Cymdeithasol – y cyngor cyntaf yng 
Nghymru i gefnogi hyn.  
 
Roedd sylwadau yn adroddiad y llynedd ar y lefel uchel o absenoldeb ymhlith y 
gweithlu ac roedd hyn yn flaenoriaeth ar gyfer sylw cynaliadwy. Mae hyn wedi bod 
yn destun sylw gan y pwyllgor craffu ac mae’r cyngor yn derbyn bod angen 
gwneud mwy – ceir rhywfaint o dystiolaeth ddiweddar efallai bod hyn yn dechrau 
gwella bellach, ond bydd angen ei fonitro’n agos. 
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Mae rheoli perfformiad fwyfwy yn troi'n swyddogaeth brif ffrwd o fewn y sefydliad a 
cheir hyder cynyddol mewn gwybodaeth a’i defnydd ystyrlon i fonitro cynnydd o ran 
gwella. Mae wedi buddsoddi adnoddau mewn glanhau data er mwyn sicrhau ei fod 
yn fwy cywir, a bydd hyn yn ei adael mewn gwell sefyllfa i wneud penderfyniadau 
cytbwys am effaith ei amcanion strategol.   
 
Mae cwynion yn y gwasanaethau i oedolion wedi gostwng yn sylweddol yn ystod y 
flwyddyn ddiwethaf, i lawr o 89 i 51 – esboniodd y cyngor bod hyn yn bennaf 
oherwydd ailstrwythuro rhai gwasanaethau darparwyr. Aeth pedwar yn eu blaenau 
i gam dau, o’i gymharu â 10 y flwyddyn cynt. Dywed y cyngor yr ymatebwyd i 86% 
o gwynion yn unol â’r amserlenni a nodwyd – roedd y rheini nad oeddent yn unol 
â’r amserlen oherwydd nad oedd aelodau staff allweddol ar gael a chytunwyd â’r 
achwynwyr i oedi’r broses.   
 
Derbyniwyd 140 o ganmoliaethau yn ystod y flwyddyn. 
 
Derbyniodd y gwasanaethau i blant 57 o gwynion yn ystod y flwyddyn ac aeth 
pump ohonynt yn eu blaenau i gam dau. Dywedodd y cyngor yr ymatebwyd i 80% 
ohonynt yn unol ag amserlenni a nodwyd - yn yr un modd â’r gwasanaethau i 
oedolion, roedd y rheini nad oeddent yn unol â’r amserlen oherwydd nad oedd 
aelodau staff allweddol ar gael a chytunwyd â’r achwynwyr i oedi’r broses.    
 
Derbyniwyd 67 o ganmoliaethau yn ystod y flwyddyn. 
 
Meysydd o gynnydd  
 
• Ymrwymiad rhanbarthol i weithio mewn partneriaeth. 
• Dull cynyddol effeithiol o reoli perfformiad. 
• Rhaglen atgyfnerthu ar gyfer gweithwyr cymdeithasol sydd newydd gymhwyso. 
 
Meysydd i’w gwella  
 
• Mae canlyniadau rheoli absenoldebau yn dal i fod yn faes i’w wella o’r flwyddyn 

flaenorol. 
 
Darparu cyfeiriad: 
 
Ceir cefnogaeth wleidyddol a chorfforaethol gref i amcanion allweddol y 
gwasanaethau cymdeithasol ac adlewyrchir hyn gan fuddsoddiad parhaus yn y 
rhaglen weddnewid. Mae aelod newydd o’r cabinet wedi goruchwylio’r 
gwasanaethau cymdeithasol ers mis Mai 2012. 
 
Mae arweinyddiaeth yn gryf a cheir synnwyr eglur o gyfeiriad a phwrpas. Mae 
pennaeth newydd y gwasanaethau i oedolion wedi dod ag ysgogiad newydd ac 
mae cyflymder newid cadarnhaol yn cynyddu wrth i’r dull ail-alluogi gael ei 
ymsefydlu mewn arfer.   
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Mae diwylliant busnes cymdeithasol yn cael ei feithrin sy’n sail i’r holl 
weithgareddau gwaith ac a fydd yn gymorth mawr i'r cyngor sicrhau ffyrdd o 
weithio cynaliadwy, hyblyg, ac y gellir eu haddasu, a fydd yn ei roi mewn gwell 
sefyllfa i ymateb i’r heriau anochel sydd o’i flaen. 
 
Mae uwch reolwyr yn cyfathrebu’n dda o ran rhannu eu gweledigaeth gyda’r 
gweithlu a sicrhau ei ymrwymiad. Hefyd, mae’r cyngor yn awyddus i gydnabod 
arfer da ac adlewyrchir hyn yng ngwobrau blynyddol Rhagoriaeth Sir y Fflint sydd 
wedi dathlu gwaith llwyddiannus yn ystod y flwyddyn ddiwethaf mewn meysydd fel 
ail-alluogi, cyfranogiad y rhai sy’n gadael gofal a chyfranogiad defnyddwyr 
gwasanaeth iechyd meddwl mewn hyfforddiant. 
 
Ceir cynrychiolaeth a dylanwad cynyddol ar sail ranbarthol sy’n helpu i sicrhau bod 
blaenoriaethau gofal cymdeithasol wedi eu cyd-gyfuno’n well, bod amcanion yn 
seiliedig ar ganlyniadau a bod atebolrwydd wedi ei ddiffinio’n fwy eglur. Mae 
arweinyddiaeth ar lefel ranbarthol yn dystiolaeth o hyn, mewn mentrau fel bwrdd 
rhaglen teleofal ranbarthol gogledd Cymru a sefydlwyd yn ddiweddar, lle mae’r 
cyngor yn arwain ac yn cadeirio’r bwrdd. 
 
Mae craffu gwleidyddol wedi ei dargedu’n gynyddol ac yn gymesur, ac mae herio 
cytbwys priodol yn gynyddol amlwg mewn adroddiadau sydd ar gael i’r cyhoedd. 
 
Meysydd o gynnydd  
 
• Cynyddu dylanwad ac arweinyddiaeth ranbarthol. 
• Mae pennaeth newydd y gwasanaethau i oedolion yn darparu cyfeiriad cryf ac 

ysgogiad newydd gyda’r agenda gweddnewid ac o ran sicrhau gwasanaethau 
diogelu oedolion mwy cadarn. 
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