
   

 
 

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

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 

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

 
 

Crynodeb 
 
Mae’r cyngor wedi parhau i wneud cynnydd o ran ailfodelu ei wasanaethau er 
mwyn cynnig pwyslais eglur ar alluogi pobl i gadw eu hannibyniaeth trwy 
gefnogaeth, ail-alluogi a mynd i’r afael â rhwystrau i gynhwysiant cymdeithasol. 
Caiff effeithiolrwydd y datblygiadau hyn ei werthuso’n barhaus. Gwnaed rhagor o 
gynnydd o ran ymgysylltu â defnyddwyr gwasanaeth. Mae’r cyngor yn cydnabod yr 
heriau y mae’n eu hwynebu i sicrhau bod ymgysylltu â defnyddwyr gwasanaeth 
wedi ei ymsefydlu’n gadarn ac yn cael ei weithredu’n gyson. 
 
Gwasanaethau i oedolion 
 
Datblygwyd cynlluniau strategol a chomisiynu yn y rhan fwyaf o feysydd 
gwasanaeth gan ddarparu eglurder o ran cyfeiriad datblygiad gwasanaethau yng 
nghyd-destun ffactorau demograffig, yr hinsawdd ariannol ac, mewn rhai meysydd, 
newid deddfwriaethol. Mae hyn yn arbennig o wir yn y gwasanaethau i oedolion. 
Nid oes cymaint o dystiolaeth o eglurder ac effeithiolrwydd cynllunio busnes ac 
mae angen i’r cyngor sicrhau bod cynlluniau busnes yn ddigon penodol a 
chyraeddadwy ac yn cael eu rheoli’n ddigonol i sicrhau eu bod yn sbarduno 
gwelliant. 
 
Mae’r cyngor wedi dangos agwedd ragweithiol ac egnïol tuag at ddatblygu 
gwasanaethau i ofalwyr ac mae’n gwerthuso effeithiolrwydd hyn mewn 
ymgynghoriad â gofalwyr a grwpiau cynrychioli. 
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Gwasanaethau i blant 
 
Mae’r gwasanaethau i blant wedi parhau i ddatblygu dull ataliol o ddarparu 
gwasanaethau mewn partneriaeth ag asiantaethau statudol ac annibynnol eraill. 
Mae adborth defnyddwyr yn dangos bod y rhain yn darparu canlyniadau da i rai 
defnyddwyr gwasanaeth. 
 
Cafwyd rhywfaint o welliant o ran asesu a rheoli gofal y gwasanaethau i blant, ond 
araf yw’r gwelliant o hyd yn rhai o’r meysydd pwysig y mae angen eu gwella. Mae 
camau yn cael eu cyflwyno i fynd i’r afael â pherfformiad gwael mewn rhai 
meysydd ac mae angen i’r cyngor sicrhau bod trefniadau rheoli perfformiad a 
sicrhau ansawdd yn cefnogi eu heffeithiolrwydd yn effeithiol. Mae hyn yn arbennig 
o berthnasol i’r gwaith datblygu helaeth i wasanaethau a fwriedir ym meysydd 
diogelu oedolion a phlant yn ystod 2013/14. 
 
Mae adroddiad y cyfarwyddwr yn gosod perfformiad a’r cynlluniau i ddatblygu 
gwasanaethau yn y dyfodol yn y cyd-destun demograffig, deddfwriaethol ac 
ariannol. Rhoddir pwyslais ar ddatblygiadau ac amcanion ar gyfer y dyfodol, ac er 
y cyfeirir at rai heriau a meysydd i’w gwella neu eu datblygu, prin yw’r dadansoddi 
beirniadol a geir yn yr adroddiad o feysydd lle mae’r cyngor wedi wynebu heriau 
sylweddol wrth geisio bodloni ei amcanion neu sicrhau cyflymdra’r gwelliant. Mae’r 
cyngor yn darparu gridiau radar neu naratifau er mwyn darparu mwy o fanylion am 
weithrediadau gwasanaethau a sicrhau canlyniadau. Mae ansawdd y rhain yn 
amrywio o un gwasanaeth i’r llall, ond mae’r cyngor yn barod iawn i ddarparu 
tystiolaeth i gefnogi datganiadau a wnaed pan fydd ar gael. 
 
Mae AGGCC wedi nodi’r risgiau posibl canlynol: 
 
• Risg parhaus o ran ei allu i ddylanwadu ar waith cynllunio strategol ar gyfer 

ardaloedd penodol gyda BILlPBC (sy’n parhau ers y llynedd oherwydd mwy o 
newidiadau trefniadol). 

• Datblygu menter bartneriaeth fawr i sefydlu Canolfan Ddiogelu Aml-asiantaeth 
dan arweiniad Heddlu Gogledd Cymru ac i integreiddio prosesau diogelu plant 
ac oedolion y cyngor. 

 
Ymateb i feysydd datblygu’r llynedd  
 
Er bod y cyngor wedi darparu tystiolaeth o gynnydd yn y rhan fwyaf o feysydd i’w 
gwella a nodwyd yn adroddiad gwerthuso perfformiad y llynedd, mae rhai meysydd 
yn parhau’n feysydd i’w gwella ar gyfer y flwyddyn i ddod. Mae’r rhain yn cynnwys 
cynnydd yn y mentrau ar y cyd gyda BILlPBC a chyflymdra gwelliant yn y 
gwasanaethau i blant. 
 
Arfer da a nodwyd 
 
Mae AGGCC wedi nodi’r meysydd canlynol o arfer da: 
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• Cyflwyno adolygiadau gan gymheiriaid yn rhan o’r trefniadau sicrhau ansawdd 
yn y gwasanaethau i bobl hŷn. 

• Ymsefydlu gwaith ymgysylltu â defnyddwyr gwasanaeth ym model gwasanaeth 
Llwyddo Newid Gyda’n Gilydd. 

 
Ymweliadau ac arolygiadau a gynhaliwyd yn ystod y flwyddyn  
 
Cynhaliwyd arolwg o’r trefniadau ar gyfer Asesu a Rheoli Gofal Plant mewn Angen 
yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ym mis Mawrth 2013. 
 
Roedd yr arolygiad yn canolbwyntio ar werthuso prydlondeb ac ansawdd 
asesiadau a chefnogaeth i blant mewn angen a’u teuluoedd, gan wasanaethau’r 
cyngor a chan y rhai y mae’r cyngor yn eu comisiynu ac yn eu darparu mewn 
partneriaeth. Cynhaliwyd y dadansoddiad o ffeiliau achos ar ddetholiad o achosion 
a atgyfeiriwyd i'r cyngor rhwng Hydref a Rhagfyr 2012. 
 
Dangosodd y dadansoddiad o ffeiliau achos fod y cyngor wedi gwella perfformiad 
mewn nifer o feysydd, gan gynnwys prydlondeb yr asesiad cychwynnol, gwneud 
penderfyniadau, nifer yr ail-atgyfeiriadau a dderbyniwyd ac ansawdd y cofnodi. 
 
Fodd bynnag, roedd ansawdd yr asesiadau’n dal i fod yn anghyson ac mae angen 
eu gwella. Roedd y gwaith o gofnodi asesiadau risg a rheoli risg ar ffeiliau’n dal i 
fod yn wael ac argymhellwyd y dylai’r cyngor archwilio’n rheolaidd yr atgyfeiriadau 
na neilltuir ar gyfer asesiad er mwyn sicrhau mwy o graffu ar y broses o wneud 
penderfyniadau. 
 
Derbyniwyd adborth cadarnhaol am y gwasanaethau Llwyddo Newid Gyda’n 
Gilydd ac am ddatblygiad pellach y gwasanaethau ataliol. Nodwyd bod gallu rheoli 
yn y tîm asesu yn cael ei gynyddu trwy ychwanegu swydd reoli ychwanegol.   
 
Cymerodd Wrecsam ran yn astudiaeth thematig AGGCC o swyddogaeth 
cyfarwyddwr y gwasanaethau cymdeithasol. Casgliad cyffredinol yr astudiaeth 
honno oedd bod y trefniadau presennol yn effeithiol ar y cyfan, er na 
chydymffurfiwyd â chanllawiau. 
 
Cyfarfu AGGCC ag uwch swyddogion y cyngor trwy gydol y flwyddyn a 
chynhaliodd arolygiadau o wasanaethau a reoleiddir sy’n cael eu rhedeg gan y 
cyngor ac sy’n gweithredu yn ardal Wrecsam.  
 
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 mewn cyfarfodydd 
ymgysylltu rheolaidd yn ystod y flwyddyn i ddod. 
 
Bydd y meysydd y bydd AGGCC yn canolbwyntio arnynt yn benodol yn cynnwys; 
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• Sefydlu’r ddeddfwriaeth Trefniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid. Mae hyn yn 
rhan o adolygiad cenedlaethol.  

• Cynnydd mentrau ar y cyd gyda BILlPBC. 
• Perfformiad o ran diogelu oedolion a phlant wrth sefydlu’r ganolfan ddiogelu 

aml-asiantaeth ac uned ddiogelu integredig y gwasanaethau i oedolion ac i 
blant. 

• Arolygiad thematig cenedlaethol o blant mewn gofal. 
• Adolygiad thematig cenedlaethol o gomisiynu gofal cymdeithasol ar gyfer pobl 

hŷn.  
 
PERFFORMIAD 
 
Llunio gwasanaethau: 
 
Oedolion 
 
Mae’r cynllun comisiynu cyffredin ar gyfer y gwasanaethau i oedolion yn darparu 
strategaeth gynhwysfawr ar gyfer datblygiad a gweithgarwch gwasanaethau. 
Mae’n cynnwys dadansoddiad o anghenion a gweledigaeth, ac fe’i hategir gan 
strategaethau gwasanaeth unigol ar gyfer y rhan fwyaf o feysydd gwasanaeth. 
Mae pwysigrwydd nodi anghenion sydd heb eu diwallu a chanlyniad cyfranogiad 
defnyddwyr gwasanaeth a phartneriaid wedi ei fynegi’n dda. Mae’r duedd 
ddiweddar i allanoli mwy o wasanaethau wedi amlygu’r angen am wybodaeth a 
dylanwad safle marchnad mwy soffistigedig er mwyn cefnogi mentrau strategol, ac 
mae gwaith ar y gweill gyda darparwyr i ddatblygu’r rhain. Y nod gyffredinol yw 
sicrhau bod buddsoddiadau a gwasanaethau’n canolbwyntio’n bennaf ar sicrhau’r 
annibyniaeth a’r dewis mwyaf posibl trwy ddatblygu gwasanaethau cyffredinol. 
Mae’r dull hwn yn llywio’r strategaeth ail-alluogi, y broses o gomisiynu 
gwasanaethau a’r defnydd o grantiau i hyrwyddo gwasanaethau cymunedol. 
 
Nid yw gwasanaethau Iechyd Meddwl yn cael eu cefnogi gan gynllun strategol 
eglur eto. Mae’n bosibl mai un o’r ffactorau a gyfrannodd at hynny fu’r broses faith 
o ailstrwythuro o fewn BILlPBC. Mae’r cyngor yn cydnabod bod angen i’r gwaith 
symud yn ei flaen ac i newidiadau arfaethedig i drefniadau rheoli a modelau 
gwasanaethau gael eu cyflawni i sicrhau y cefnogir ei amcanion gwasanaeth. 
 
Datblygwyd y broses o ymgysylltu â defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr 
ymhellach. Er y gwelwyd cynnydd, mae’r cyngor yn deall bod angen gwneud mwy i 
sicrhau cysondeb ar draws meysydd gwasanaethau ac i ddatblygu strategaethau 
effeithiol ar gyfer ymgysylltu â grwpiau anodd eu cyrraedd. 
 
Mae’r cyngor yn dangos ymrwymiad eglur i waith partneriaeth ac mae’n arwain 
neu’n cyfrannu at nifer o fentrau rhanbarthol. Dangosodd yr arolygiad o 
swyddogaeth cyfarwyddwr y gwasanaethau cymdeithasol bod y swyddogaeth yn 
cael ei pharchu a bod yr ymrwymiad i waith partneriaeth yn cael ei gydnabod gan 
brif bartneriaid Wrecsam. Dywed y cyngor y gwnaed rhywfaint o gynnydd mewn 
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datblygiadau gwasanaeth lleol gyda’r adran iechyd ac mewn rhai trefniadau 
ariannu ar y cyd. Fodd bynnag, mae’r darlun o ran datblygiadau gwasanaeth mawr 
eraill gyda’r adran iechyd yn dal i beri problemau.  
 
Plant 
 
Arweinir gwaith y Gwasanaeth Atal a Gofal Cymdeithasol gan gyfres o ddogfennau 
strategol sy’n cynnwys cynllun y Cyngor, Cyd-gynllun Wrecsam a chynllun 
Teuluoedd yn Gyntaf. Mae Strategaeth Gomisiynu’r Fframwaith Plant a Phobl Ifanc 
2009 yn cael ei diweddaru ar hyn o bryd trwy gynnal adolygiad llai manwl, gan y 
rhagwelir y bydd angen gwneud mwy o waith i sicrhau cydymffurfiad â chanllawiau 
arfaethedig Llywodraeth Cymru. Ceir Strategaeth Gomisiynu Plant a Phobl Ifanc  
2013 - 2016 ar ffurf ddrafft. Canolbwynt y strategaeth gomisiynu fu adolygiad o 
werth am arian contractau cyfredol ac ail-dendro contractau gan ganolbwyntio mwy 
ar ganlyniadau. Mae’r ddogfen yn cyfeirio at asesiad o anghenion ac at 
ymgynghori â phlant, pobl ifanc a gofalwyr ond ni roddir fawr o fanylion. Mae gan y 
dogfennau strategol y cyfeirir atynt wahanol amserlenni a chanolbwynt. Fel y 
dywedwyd yn adroddiad y llynedd, nid yw bob amser yn eglur i ba raddau y mae 
cynlluniau darparu gwasanaethau yn ddigon manwl a phenodol i gefnogi’r gwaith o 
gyflawni bwriadau strategol. 
 
Bu gwella ymgysylltiad â phlant yn flaenoriaeth barhaus i’r cyngor a gwnaed 
cynnydd yn y maes hwn. Mae Strategaeth Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc wedi'i 
sefydlu, a ategwyd gan becyn cymorth cyfranogiad. Datblygwyd rhai mentrau 
cadarnhaol iawn ymhellach a chyflwynwyd mentrau newydd. Fodd bynnag, nid yw 
rhai mentrau arfaethedig wedi datblygu oherwydd diffyg gallu o fewn y 
gwasanaeth. Mae’r rhain wedi cynnwys cynllun i’r swyddogion diogelu ac adolygu 
annibynnol gofnodi safbwyntiau plant ym mhob adolygiad yn ogystal â chynlluniau i 
gyflwyno proses flynyddol ar gyfer casglu safbwyntiau plant, pobl ifanc a gofalwyr 
nad ydynt mewn cysylltiad â’r gwasanaeth bellach. Mae angen cynnydd pellach yn 
y maes hwn felly. 
 
Meysydd o gynnydd  
 
• Ymgysylltu â defnyddwyr gwasanaeth mewn meysydd gwasanaeth penodol. 
• Datblygu dogfennau cynllunio strategol yn y rhan fwyaf o feysydd gwasanaeth y 

gwasanaethau i oedolion. 
 
Meysydd i’w gwella  
 
• Cynllunio strategol a datblygiad gwasanaeth yn y gwasanaethau iechyd 

meddwl. 
• Datblygu datganiadau sefyllfa'r farchnad i gefnogi datblygiad gwasanaeth 

effeithiol. 
• Prosesau ffurfiol i gasglu a chrynhoi adborth defnyddwyr gwasanaeth yn gyson 

er mwyn gwella gwasanaethau. 
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Cael gafael ar gymorth: 
 
Oedolion 
 
Cafodd modelau darparu gwasanaethau newydd ym maes gofal cymdeithasol i 
oedolion eu datblygu ymhellach trwy gynnig ail-alluogi neu alluogi i’r holl grwpiau 
defnyddwyr gwasanaethau. Gwnaed y gwasanaeth hwn yn fwy hygyrch trwy greu 
swyddi therapi galwedigaethol ychwanegol a swydd swyddog datblygu’r gweithlu. 
Mae’r cyngor yn ceisio integreiddio ail-alluogi i nifer o wahanol wasanaethau, gan 
gynnwys y ddarpariaeth o wasanaeth mwy hirdymor, gofal canolraddol a gofal 
estynedig. Mae’r model gofal estynedig ar gael yng ngogledd y sir yn unig ar hyn o 
bryd ac mae angen datblygu’r gwasanaeth hwn mewn partneriaeth â BILlPBC, 
ledled y sir, er mwyn cynnig gwasanaeth mwy cyfartal. 
 
Mae’r cyngor wedi ymateb yn gadarnhaol i ganfyddiadau adolygiad achos difrifol 
trwy gynyddu lefel ymyriadau gwaith cymdeithasol a thrwy gyflwyno polisi oedolion 
sy’n agored i niwed newydd ar gyfer y Tîm Asesu Cyswllt gyda’r nod o hybu 
diogelwch pobl ymhellach. Nod y cyngor yw datblygu’r gwasanaethau ymateb 
ymhellach yn ystod 2013/14 fel bod yr holl asesiadau cychwynnol yn cael eu 
cynnal gan y Tîm Asesu Cyswllt cyn gwneud atgyfeiriad ailalluogi pan fo hynny’n 
briodol. 
 
Asesiad y cyngor ei hun yw bod y trefniadau presennol ar gyfer cysylltu â’r adran 
yn gweithio’n foddhaol ond mae angen gwneud mwy i ddatblygu dull systemau 
cyfan i nodi unigolion sydd mewn perygl o golli eu hannibyniaeth cyn i argyfyngau 
ddatblygu. Mae’r cyngor yn perfformio’n dda o ran hwyluso’r broses o ryddhau pobl 
o’r ysbyty, fel y gwelir yn y nifer isel o achosion o oedi wrth drosglwyddo gofal. 
Mae’r gwasanaeth gofal canolraddol hefyd yn dweud ei fod yn llwyddo i osgoi 
derbyniadau i’r ysbyty a hwyluso rhyddhad cynnar. 
 
Mae’r cyngor wedi cydnabod bod angen gwella a diweddaru gwybodaeth iechyd 
meddwl. Mae’r gwaith hwn yn cael ei wneud ac mae’n cynnwys creu dolenni ar y 
wefan i wasanaethau iechyd meddwl lleol yn y trydydd sector ac i BILlPBC. 
Sefydlwyd atgyfeiriadau electronig, un pwynt mynediad ac un cyfarfod dyraniadau 
ar gyfer Timau Iechyd Meddwl Cymunedol. Dywed y cyngor fod amserau aros am 
wybodaeth ar gyfer asesiadau ac ymyriadau wedi cynyddu ar draws rhanbarth 
Gogledd Cymru. Nid yw’r ystadegau hyn ar gael fesul sir a phrin yw dadansoddiad 
y cyngor o’i berfformiad ym maes darparu gwasanaethau iechyd meddwl. Mae 
ystyriaeth yn cael ei rhoi i wneud newidiadau i drefniadau rheoli yn rhan o’r 
adolygiad o drefniadau partneriaeth cyfredol gyda BILlPBC. Mae angen symud 
ymlaen â’r gwaith hwn. 
 
Plant 
 
Nodwyd nifer o feysydd i’w gwella yn adroddiad gwerthuso perfformiad y llynedd. 
Dangosodd y dadansoddiad o ffeiliau achos a gynhaliwyd yn ystod yr arolygiad ym 
mis Mawrth 2013 fod perfformiad wedi gwella mewn sawl maes, gan gynnwys 
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prydlondeb gwneud penderfyniadau wrth ymateb i atgyfeiriadau a dderbyniwyd a 
chynnal asesiadau cychwynnol. Gwelwyd bod ansawdd asesiadau yn amrywiol, 
gan fod rhai yn cyrraedd safon foddhaol tra bod arolygwyr o’r farn bod eraill yn 
wan. Prin oedd y dystiolaeth o ddadansoddiadau risg effeithiol a gofnodwyd mewn 
ffeiliau. 
 
Er y bu gwelliant yn y rhan fwyaf o feysydd, mae gwybodaeth am berfformiad yn 
dangos bod angen gwelliant pellach. Mae nifer y cysylltiadau â’r adran sy’n cael eu 
nodi fel atgyfeiriadau yn llawer uwch nag yng nghynghorau eraill gogledd Cymru, 
hyd yn oed ar ôl ystyried nifer yr atgyfeiriadau na chawsant eu neilltuo ar gyfer 
asesiad. Mae’r cyngor yn cymharu’n dda â chynghorau eraill Cymru o ran nifer yr 
asesiadau cychwynnol a gynhaliwyd, canran yr atgyfeiriadau a neilltuwyd ar gyfer 
asesiad a’r rhai a neilltuwyd i weithwyr cymdeithasol cymwysedig. Bu gwelliant i 
ganrannau’r plant a welwyd ac a welwyd ar eu pennau eu hunain yn ystod asesiad, 
er bod angen gwelliant pellach. Mae perfformiad o ran prydlondeb asesiadau 
cychwynnol a chanrannau’r ail-atgyfeiriadau a dderbyniwyd wedi gwella. Mae 
angen i berfformiad yn y meysydd hyn wella’n sylweddol o hyd, yn enwedig o ran 
cwblhau asesiadau cychwynnol yn brydlon. 
 
Dirywiodd perfformiad o ran yr asesiadau craidd a gwblhawyd yn unol â’r 
amserlenni a gytunwyd. Mae hyn yn peri pryder gan fod hwn wedi ei nodi’n faes y 
mae angen ei wella’n sylweddol ers rhai blynyddoedd. Roedd perfformiad hefyd yn 
y chwartel isaf o ran canran y cynlluniau gofal a oedd ar waith ar ddechrau lleoliad 
a’r ymweliadau statudol â phlant sy’n derbyn gofal gan y cyngor. Mae’r dystiolaeth 
yn awgrymu bod angen i’r cyngor roi blaenoriaeth i gyflymu’r gwelliant yn y 
meysydd hyn. 
 
Mae’r cyngor wedi cymryd rhai camau i ymateb i’r arolygiad yn 2011 nad oeddent 
wedi cael amser i wneud argraff erbyn arolygiad eleni. Roedd y rhain yn cynnwys 
cyflwyno model risg, sefydlu grŵp arfer cofnodi i wella ansawdd cofnodi ac adnodd 
rheoli ychwanegol ar gyfer y Tîm Asesu Plant a Theuluoedd. Mae’r cyngor wedi 
darparu cynllun gweithredu i ymateb i argymhellion arolygiad 2013 a’r meysydd o 
berfformiad gwael yn ymwneud â phrydlondeb asesiadau cychwynnol a chraidd a 
nodwyd. Mae’r cynllun yn cynnwys sefydlu Canolfan Ddiogelu Aml-asiantaeth. 
Menter mewn partneriaeth a arweinir gan Heddlu Gogledd Cymru yw hon. Mae’r 
cyngor hefyd yn bwriadu integreiddio cyfrifoldebau diogelu plant ac oedolion y 
cyngor mewn un uned. Mae’r rhain yn ddatblygiadau pwysig sy’n cynnig potensial i 
wella’r gwasanaeth. Bydd y broses o newid yn y gwasanaeth rheng flaen 
hollbwysig hwn yn galw am reoli risg a pherfformiad effeithiol. Bydd cynnydd o ran 
y datblygiadau hyn yn cael ei ystyried yn ystod cyfarfodydd ymgysylltu AGGCC 
gyda’r cyngor yn ystod 2013/14. 
Mae protocol ar y cyd rhwng y gwasanaethau i oedolion a phlant ar gyfer plant sy’n 
symud i’r gwasanaethau i oedolion yn cael ei adolygu ar hyn o bryd gyda’r nod o 
sicrhau bod y broses yn cael ei chyflawni mewn ffordd ddi-dor a bod cyfrifoldebau 
asiantaethau partner wedi eu diffinio’n eglur. Bydd gwasanaethau i blant ac i 
oedolion sydd wedi eu hintegreiddio yn cyfrannu at y cynllun pontio terfynol cyn 
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symud i’r gwasanaethau i oedolion yn 18/19 oed. Mae gwaith yn parhau ar gyfer 
penderfynu ar bosibilrwydd creu tîm 0 i 25, yn cynnwys aelodau staff o’r 
gwasanaethau i blant ac i oedolion. Y nod yw gwella ansawdd y gwasanaeth a 
chefnogi’r broses bontio ynghyd â gofynion cynllunio a chomisiynu yn y dyfodol. 
 
Meysydd o gynnydd  
 
• Gwneud penderfyniadau prydlon a’r gyfradd ail-atgyfeiriadau yn y 

gwasanaethau i blant. 
• Gwneud gwasanaethau ailalluogi/galluogi i oedolion yn fwy hygyrch. 
 
Meysydd i’w gwella 
 
• Mynediad at asesu ac ymyrraeth i ddefnyddwyr gwasanaethau iechyd meddwl. 
• Prydlondeb ac ansawdd asesiadau cychwynnol a chraidd yn y gwasanaethau i 

blant. 
 
Y gwasanaethau a ddarparwyd: 
 
Oedolion  
 
Mae gwaith datblygu gwasanaethau i gefnogi amcanion strategol y cyngor yn 
symud yn ei flaen ac mae’r cyngor yn darparu rhai gwasanaethau cymunedol 
arloesol mewn partneriaeth â’r trydydd sector. Mae’r rhain yn cynnwys grantiau i 
grwpiau cymunedol ddatblygu gwasanaethau penodol er mwyn diwallu angen a 
nodwyd. Mae’r cyngor wedi nodi mai cyfyngedig yw’r ddarpariaeth gofal dydd 
mewn ardaloedd gwledig, a gall hygyrchedd fod yn broblem i grwpiau anodd eu 
cyrraedd, ac nad yw hyn yn cael ei ddarparu’n gyson ar hyd a lled y fwrdeistref. 
Cydnabyddir nad yw gwasanaethau yn aml yn hygyrch i bobl sy’n byw mewn 
cartrefi preswyl. Ymhlith y camau sy’n cael eu cymryd i wella’r ddarpariaeth i’r 
grwpiau hyn mae adolygiad o gludiant cymunedol cymorthdaledig a gwasanaethau 
cefnogi pobl ac ehangu gofal canolraddol er mwyn darparu gwasanaeth y tu allan i 
oriau swyddfa. 

Ni chymerwyd cam gweithredu a nodwyd i adolygu anghenion llety pobl hŷn ac 
ymgorffori argymhellion cyflawnadwy yn y strategaeth dai leol yn unol â’r amserlen 
a ddymunwyd, ond mae hynny’n digwydd erbyn hyn. Sefydlwyd dau brosiect byw â 
chymorth newydd yn y gwasanaeth anabledd dysgu. Mae darparu tai fforddiadwy i 
ddiwallu anghenion arbennig pobl hŷn ac anabl, yn ogystal â phobl sy’n derbyn 
gwasanaethau iechyd meddwl, yn dal i fod yn feysydd y mae angen eu datblygu 
ymhellach. 

Gwnaed newidiadau o ran y strwythur sefydliadol a darparu gwasanaethau yn y 
gwasanaeth anabledd dysgu er mwyn cefnogi dull o ddarparu gofal sy’n 
canolbwyntio'n fwy ar alluogi. Dywed y cyngor fod angen ymsefydlu hyn 
ymhellach, ond ceir tystiolaeth fod gwasanaethau yn cael eu cynnig fwyfwy trwy 
ddull sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn. 
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Prif ganolbwynt y gwaith a wnaed yn y gwasanaethau iechyd meddwl oedd sefydlu 
Mesur Iechyd Meddwl Cymru a newid sefydliadol. Dywed y cyngor fod 
gwasanaethau iechyd meddwl yn symud tuag at system ddi-oed o gefnogi pobl 
hŷn â salwch meddwl anorganaidd. Arweiniodd arolygiad AGGCC o’r gwasanaeth 
gwella mewnol at adroddiad cadarnhaol. Darparwyd gwasanaethau newydd i 
gefnogi pobl sy’n ceisio gwella ar ôl camddefnyddio sylweddau ac sydd hefyd yn 
dioddef o iselder ôl-enedigol. Er bod gan ddefnyddwyr gwasanaeth farn 
gadarnhaol o’r gwasanaethau cymorth, mae’r adborth yn awgrymu bod angen 
iddynt gael eu cynnig yn fwy cyson ar draws y sir ac i oriau agor gael eu hymestyn 
neu eu gwneud yn fwy hyblyg. Bwriedir cynnal adolygiad o gontractau gyda’r 
trydydd sector ar gyfer cefnogi gofalwyr a darparu gwasanaethau ataliol lefel isel 
yn ystod y flwyddyn i ddod. 
 
Mae’r cyngor wedi parhau i ddatblygu ei ddefnydd o holiaduron i gasglu adborth 
gan ddefnyddwyr gwasanaethau a defnyddio’r rhain wrth werthuso perfformiad. 
Mae’r adborth yn awgrymu lefelau uchel o fodlonrwydd ymhlith defnyddwyr 
gwasanaeth yn gyffredinol. Bu gostyngiad i lefelau bodlonrwydd mewn rhai 
meysydd, fel y wybodaeth a ddarparwyd pan fu newid o ran gweithiwr gofal cartref. 
Mae’r cyngor yn gallu darparu tystiolaeth ei fod wedi cymryd camau yn sgil adborth 
a dderbyniwyd. Mae’n mynegi ymrwymiad i sicrhau y datblygir hyn ymhellach ac y 
caiff ei weithredu’n gyson ar draws y gwasanaethau. 
 
Mae lleoliad Wrecsam fel sir ar y ffin wedi creu rhywfaint o gymhlethdod gyda 
chontractio o ran y gofynion cofrestru ar gyfer darparwyr yn Lloegr wrth weithredu 
yng Nghymru. Mae’r cyngor wedi gweithio gydag AGGCC i egluro’r gofynion a 
bydd yn gwneud addasiadau i’w broses dendro. Mae’r broses monitro contractau 
yn rhagweithiol ac mae wedi dangos ymrwymiad i weithio gydag AGGCC i wella 
gwasanaethau gyda’r nod o sicrhau gwell canlyniadau i ddefnyddwyr gwasanaeth. 
 
Nid oedd perfformiad y cyngor cystal yn ystod y flwyddyn o ran canran y 
defnyddwyr gwasanaeth a dderbyniodd adolygiad o’u cynllun gofal ac mae angen 
iddo wella ei berfformiad yn y maes hwn yn y flwyddyn i ddod. Ar nodyn mwy 
cadarnhaol, mae’r cyngor wedi comisiynu gwasanaeth gan Fforwm Dros Bum Deg 
Oed Wrecsam i gynnal cyfweliadau â defnyddwyr gwasanaeth i gael adborth ar eu 
profiadau, eu cynnwys yn y gwaith o ddatblygu gwasanaethau, a nodi grŵp cyfeirio 
o bobl sy’n fodlon i’r cyngor gysylltu â nhw at ddibenion ymgynghori. Mae hwn yn 
ddatblygiad cadarnhaol iawn. 
 
Plant 
 
Mae Wrecsam wedi parhau i ddatblygu’r rhyngwyneb rhwng gwasanaethau ataliol 
a statudol. Mae’r gweithdrefnau derbyn yn y gwasanaethau i blant wedi eu trefnu i 
ganiatáu ystyriaeth gynnar o ba un a yw gwasanaethau Llwyddo Newid Gyda’n 
Gilydd yn addas ar gyfer y cysylltiadau hynny â’r adran nad ydynt yn bodloni’r 
meini prawf cymhwyso ar gyfer gwasanaethau statudol. Cefnogir y ddesg 
ddyletswydd gan ganllawiau ar feini prawf cymhwyso sy’n cael eu hadolygu’n 
flynyddol gan y Bwrdd Lleol Diogelu Plant. 
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Yn ystod arolygiad AGGCC ym mis Mawrth 2013, gwelwyd tystiolaeth o 
amrywiaeth dda o wasanaethau, gan gynnwys y ffaith fod gwasanaethau cefnogi 
rhianta ar gael i gefnogi gwaith ataliol. Ar y pryd, roedd rhestr aros ar gyfer 
gwasanaethau Gweithredu dros Blant, ac er nad oedd unrhyw restr aros ar gyfer 
Llwyddo Newid Gyda’n Gilydd, teimlwyd fod defnyddwyr yn araf i fanteisio arnynt 
weithiau. 
 
Mae gwasanaeth Llwyddo Newid Gyda’n Gilydd yn cynnwys gweithdrefnau cadarn 
ar gyfer cynnwys plant a’u teuluoedd yn y gwaith o gynllunio ac adolygu’r 
gwasanaethau y maent yn eu derbyn, ac mae hyn yn cael dylanwad cynyddol ar 
gomisiynu gwasanaethau. Bu’r adborth gan deuluoedd sy’n derbyn gwasanaethau 
Llwyddo Newid Gyda’n Gilydd yn gadarnhaol iawn. 
 
Mae’r cyngor wedi dangos gwell perfformiad o ran cofnodi plant a welwyd yn rhan 
o asesiad a phlant a welwyd ar eu pennau eu hunain, ond mae perfformiad ar 
gyfer y ddau ddangosydd hyn yn dal i fod yn is na’r cyfartaledd cenedlaethol. Mae’r 
cyngor wedi cyflwyno dogfennau newydd i sicrhau bod y wybodaeth hon a’r gwaith 
o rannu asesiadau gyda theuluoedd yn cael eu cofnodi’n fwy cywir. 
 
Bu cynnydd yn nifer y plant a oedd angen derbyn gofal yn ystod y flwyddyn. Bu 
gwelliant o ran sefydlogrwydd lleoliadau ond, o’i gymharu â chynghorau eraill, mae 
hwn yn dal i fod yn berfformiad gwael sy’n rhoi Wrecsam yn y chwartel isaf yng 
Nghymru. Mae’r cyngor yn bwriadu adolygu’r cynllun WRAP gan iddo gael 
anawsterau yn recriwtio’r nifer a ddymunir o ofalwyr maeth therapiwtig. Dywed y 
cyngor fod y gwasanaeth wedi llwyddo i ddarparu gwasanaeth i wyth o blant a 
phobl ifanc, ond mae’r anawsterau parhaus wrth recriwtio gofalwyr maeth yn 
cyfyngu ar unrhyw gynlluniau i ehangu’r gwasanaeth.  
 
Mae cydgysylltydd pontio a gweithiwr cymdeithasol arbenigol i gefnogi plant sy’n 
symud o’r gwasanaethau i blant i’r gwasanaethau i oedolion yn ei swydd erbyn 
hyn, ac mae gwasanaethau i gefnogi plant ag anableddau i barhau i dderbyn gofal 
yn eu cartrefi yn cynnwys seibiant gyda gofalwyr maeth neu ganolfan breswyl 
arbenigol, taliadau uniongyrchol neu gymorth gweithiwr prosiect. 
 
Bu gwelliant i brydlondeb yr adolygiadau statudol o blant sy’n derbyn gofal i 92.3% 
wedi eu cwblhau yn unol ag amserlenni ond mae perfformiad y cyngor yn dal i fod 
yn y chwartel isaf o’i gymharu â chynghorau eraill yng Nghymru. Fodd bynnag, 
mae adolygiadau o blant mewn angen hefyd wedi gwella ac mae perfformiad y 
cyngor yn ei roi yn y chwartel uchaf ar gyfer y dangosydd hwn. Mae perfformiad y 
cyngor o ran ymweliadau statudol â phlant sy’n derbyn gofal wedi gwella hefyd. 
 
Meysydd o gynnydd  
 
• Datblygu modelau newydd o wasanaethau cymorth cymunedol i oedolion. 
• Adolygiadau o blant mewn angen. 
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Meysydd i’w gwella  
 
• Adolygiadau o gynlluniau gofal defnyddwyr y gwasanaethau i oedolion. 
• Mwy o dai ar gael i bobl sy’n agored i niwed. 
• Sefydlogrwydd lleoliad i blant sy’n derbyn gofal gan y cyngor. 
 
Yr effaith ar fywydau pobl: 
 
Oedolion 
 
Dywed y wybodaeth a ddarparwyd gan y cyngor fod nifer y bobl hŷn a gefnogir 
mewn cartrefi gofal wedi gostwng rhywfaint dros y flwyddyn a bod cyfradd y bobl a 
gefnogir yn y gymuned wedi codi rhyw fymryn. Mae’r ddarpariaeth bresennol yn 
cynnwys amrywiaeth o wasanaethau sy’n cynnwys tai gofal ychwanegol a thai 
gwarchod neu gynlluniau tai â chymorth. Mae nifer y pecynnau teleofal wedi 
cynyddu’n gyffredinol, er na chyrhaeddodd nifer y pecynnau teleofal newydd y 
targed a bennwyd. Llwyddodd y cyngor i leihau’r amser aros am asesiad therapi 
galwedigaethol ac ar gyfer cwblhau Grant Cyfleusterau i’r Anabl. 
 
Mae’r cyngor wedi ymestyn y model ail-alluogi i grŵp dalgylch ehangach. Mae’r 
adborth a’r adolygiad yn awgrymu y bu cynnydd araf yn nifer y bobl nad oes angen 
gwasanaethau wedi’u prynu parhaus arnynt yn sgîl ail-alluogi, er na chyrhaeddodd 
y cyngor ei darged o 54%. Roedd 60% o ddefnyddwyr gwasanaeth yn teimlo bod 
eu hannibyniaeth a’u hansawdd bywyd wedi gwella yn sgil yr ymyriad. Mae’r 
cyngor yn dangos ymrwymiad i gael adborth ac i ddatblygu mesurau perfformiad 
ystyrlon. 
 
Gwnaed cynnydd sylweddol o ran datblygu gwasanaethau i ofalwyr yn ystod y 
flwyddyn. Mae Wrecsam yn perfformio’n dda o ran nifer y gofalwyr hysbys sy’n 
cael cynnig ac yn derbyn asesiad. Mae’r adborth yn dangos bod 87% o’r gofalwyr 
a aseswyd o’r farn bod hynny wedi eu helpu. Mae tri chwarter y rhai a aseswyd yn 
derbyn gwasanaeth ac mae nifer y gofalwyr â chynlluniau argyfwng wrth gefn wedi 
cynyddu. 
 
Mae fframwaith canlyniadau gofalwyr wedi ei ddatblygu erbyn hyn, mewn 
ymgynghoriad ag unigolion a mudiadau gofalwyr a’r cyngor. Gan ymateb i’r 
adborth bod mynediad at wybodaeth yn flaenoriaeth, mae’r wefan yn cael ei 
datblygu ymhellach ac mae hunanasesiad ar-lein yn cael ei brofi. Mae gwaith i 
ddatblygu cynllun gofalwyr hŷn, a nodwyd fel blaenoriaeth allweddol y llynedd, 
wedi cychwyn. 
 
Derbyniodd Wrecsam achrediad allanol am ei ddull o gefnogi gweithwyr cyflogedig 
sy’n cyflawni swyddogaeth ofalu ochr yn ochr â’u swydd. Mae gwaith yn cael ei 
wneud gyda’r gwasanaethau corfforaethol i ddatblygu strategaeth ar gyfer cefnogi 
gofalwyr sy’n gweithio i Wrecsam mewn ymgynghoriad â gofalwyr. 
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Mae’r cyngor wedi amlygu gwaith ei uned hawliau lles fel maes o arfer da. Dywed 
fod yr uned yn darparu gwaith achos wedi ei deilwra, cyngor, cynrychiolaeth mewn 
tribiwnlysoedd a gwasanaethau hyfforddiant, sydd wedi arwain at fuddion ariannol 
cyffredinol o tua £7.7m. 
 
Cynhaliwyd adolygiad ledled y gwasanaeth o waith diogelu oedolion yn 2012 a 
arweiniodd at y cynnig i ddatblygu uned ddiogelu gwasanaethau cymdeithasol ar y 
cyd (plant ac oedolion). Bydd y cyngor hefyd yn gweithredu Canolfan  Ddiogelu 
Aml-asiantaeth gyda Heddlu Gogledd Cymru. Gwell effeithlonrwydd, rhannu 
gwybodaeth, asesu risg, gwneud penderfyniadau a llai o ddyblygu yw’r 
canlyniadau a ddisgwylir. 
 
Cyflwynwyd modiwl newydd yn system TG RAISE yn ystod y flwyddyn er mwyn 
gwella’r drefn o adrodd ar berfformiad. Newidiwyd swyddogaeth y cydgysylltydd 
Amddiffyn Oedolion sy’n Agored i Niwed ac mae cyfarfodydd strategaeth yn cael 
eu cadeirio gan reolwr arweiniol neilltuedig bellach. Mae’r cyngor wedi nodi nifer o 
faterion yn ymwneud â chysondeb ac ansawdd arfer yn y trefniadau cyfredol sydd 
hefyd wedi cael eu hamlygu gan AGGCC. Bydd rhagor o hyfforddiant yn cael ei 
ddarparu i reolwyr arweiniol neilltuedig er mwyn sicrhau bod hyn yn arwain at 
ganlyniadau gwell i ddefnyddwyr gwasanaeth. Mae polisïau a gweithdrefnau 
newydd yn cael eu datblygu i baratoi ar gyfer yr uned ddiogelu ar y cyd ar gyfer 
plant ac oedolion a gofynion disgwyliedig y ddeddfwriaeth Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Lles arfaethedig. Mae adroddiadau perfformiad a ddarparwyd gan 
y tîm dyletswydd brys yn parhau i awgrymu bod hwn yn wasanaeth ymatebol. 
 
Mae nifer yr hysbysiadau ac awdurdodiadau Trefniadau Diogelu Rhag Colli 
Rhyddid yn parhau i fod yn isel yn Wrecsam. Adlewyrchir y lefelau gweithgarwch 
isel hyn mewn cynghorau eraill yng Nghymru a nodwyd y lefelau gweithgarwch isel 
hyn gan AGGCC a bydd yn flaenoriaeth ar gyfer mwy o sylw y flwyddyn nesaf.  
 
Plant 
 
Cyfeiriwyd at y camau a gymerwyd gan y cyngor i gynyddu cyfranogiad plant, pobl 
ifanc a’u teuluoedd yn gynharach yn yr adroddiad. Mae cyfranogiad plant unigol a 
theuluoedd yn dal i fod yn faes y mae angen ei wella ymhellach. 
 
Mae canran y gofalwyr ifanc hysbys yr aseswyd eu hanghenion ac y darparwyd 
gwasanaeth ar eu cyfer wedi codi ond mae perfformiad yn dal i fod yn y chwartel 
isaf o’i gymharu â chynghorau eraill yng Nghymru. Dywed y cyngor fod 
gwasanaethau gofal cymdeithasol i oedolion a phlant yn cydweithio’n gynyddol er 
mwyn sicrhau bod gofalwyr o bob oed yn cael cyfleoedd cyfartal i dderbyn cymorth 
waeth beth fo’u hamgylchiadau unigol. Dechreuwyd y gwaith o ddatblygu 
gwybodaeth i ofalwyr ifanc, i ddiwygio’r Strategaeth Comisiynu Gofalwyr er mwyn 
cynnwys gofalwyr ifanc a datblygu gwefan gofalwyr ifanc. Fodd bynnag, 
cydnabyddir bod y gwaith hwn yn dal i gael ei ddatblygu. Mae’r cyngor yn disgwyl 
adrodd ar ganlyniadau’r gweithgarwch hwn yn 2013/14. 
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Dywed y cyngor fod nifer fwy o blant wedi dechrau derbyn gofal yn ystod y 
flwyddyn, sy’n adlewyrchu tuedd genedlaethol. Mae hyn wedi rhoi pwysau ar y 
cyngor o ran cynnal neu wella perfformiad fel y’i mesurir gan ddangosyddion 
perfformiad, ac mae perfformiad wedi dirywio mewn rhai achosion. 
 
Cyfeiriwyd eisoes at berfformiad o ran sefydlogrwydd lleoliadau, ond mae canran y 
plant a phobl ifanc y cefnogwyd eu lleoliad cyntaf gyda chynllun gofal ar ddechrau’r 
lleoliad hefyd wedi dirywio. Mae perfformiad y cyngor yn y chwartel isaf o ran 
canran y plant a phobl ifanc sydd â chynlluniau addysg personol o fewn 10 diwrnod 
o gael eu lleoli. Dywed y cyngor y cymerwyd camau i fynd i’r afael â hyn ac mae 
cydgysylltydd plant sy’n derbyn gofal yn cwblhau pob cynllun addysg personol 
bellach. 
 
Ni ddarparwyd unrhyw ddata ar blant sy’n derbyn gofal yn cael archwiliadau 
deintyddol neu’n cael eu cofrestru gyda meddyg teulu. Mae’r trefniadau i aelodau 
staff BILlPBC ddarparu’r wybodaeth hon wedi methu yn ystod y flwyddyn, ond mae 
angen i’r cyngor sicrhau bod ganddo drefniadau ar waith i ddarparu’r wybodaeth 
hon yn rhan o’i gyfrifoldebau rhianta corfforaethol. 
 
Amlygodd yr arolygiad o wasanaeth maethu Wrecsam yn ystod y flwyddyn arferion 
gweithdrefnol gwael o ran lleoliadau gyda pherthnasau. Ymatebodd pennaeth y 
gwasanaeth i hyn a chymerwyd camau i wella arfer asesu a rheoli gofal yn y maes 
hwn. 
 
Mae’r cyngor wedi gwella ei berfformiad o ran nifer y plant a oedd yn arfer derbyn 
gofal ac y mae’n dal i fod mewn cysylltiad â hwy yn 19 oed, ac o ran y ganran sydd 
mewn llety addas. Mae’r ganran nad ydynt mewn addysg, hyfforddiant na 
chyflogaeth yn adlewyrchu perfformiad cymharol wael fodd bynnag. Mae mwy o 
bobl ifanc wedi bod yn cysylltu â chanolfan gyswllt y gwasanaethau integredig sy’n 
dynodi y bu hwn yn ddatblygiad cadarnhaol.  
 
Gwelwyd rhyw fymryn o ddirywiad i berfformiad y cyngor o ran nifer y cynadleddau 
amddiffyn plant cychwynnol a gynhaliwyd o fewn 15 diwrnod yn ystod y flwyddyn. 
Fodd bynnag, mae’r ganran yn dal i fod dros 94% ac mae angen ei ystyried yng 
ngoleuni’r ffaith y cynhaliwyd mwy o gynadleddau achos. Mae nifer y grwpiau 
craidd cychwynnol a gynhaliwyd o fewn 10 diwrnod yn adlewyrchu perfformiad 
gwell, sy’n rhoi Wrecsam yn y chwartel uchaf o’i gymharu â chynghorau ledled 
Cymru. Mae nifer yr adolygiadau o blant ar y gofrestr amddiffyn plant a gynhaliwyd 
o fewn amserlenni statudol yn dangos bod perfformiad wedi dirywio ers y flwyddyn 
flaenorol, ond mae Wrecsam yn dal i fod ychydig yn uwch na chyfartaledd Cymru 
yn hyn o beth. 
 
Cyfeiriwyd eisoes at sefydlu’r ganolfan ddiogelu aml-asiantaeth trwy drefniant 
partneriaeth a ariannwyd gan grant gyda Heddlu Gogledd Cymru yn ystod 
2013/14. 
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Meysydd o gynnydd  
 
• Amrywiaeth y gwasanaethau i ofalwyr. 
• Pwyslais y gwasanaeth ar ail-alluogi, annibyniaeth a chynhwysiant. 
 
Meysydd i’w gwella  
 
• Cyfrifoldebau rhianta corfforaethol o ran archwiliadau iechyd, cynllunio a 

sefydlogrwydd lleoliadau a chynlluniau addysg personol. 
• Datblygu gwasanaethau i ofalwyr ifanc. 
• Rheoli atgyfeiriadau amddiffyn oedolion. 
• Arfer gwell o ran asesu a lleoli gyda gofalwyr sy’n berthynas (mae cynllun 

gweithredu’n cael ei gyflwyno eisoes). 
 
GALLU 
 
Darparu Gwasanaethau Cymdeithasol: 
 
Dywed y cyngor fod cynlluniau ariannol tymor canolig ar waith ar draws y cyngor 
ynghyd â rhaglenni effeithlonrwydd gwasanaeth manwl ar gyfer pob adran. Mae 
hysbysu pwyllgorau craffu am eithriadau wedi ei ymsefydlu yn nhrefniadau monitro 
cyllidebau'r cyngor yn gyffredinol bellach. Cefnogwyd y gwasanaethau i blant gan y 
cyngor yn y blynyddoedd diwethaf a chynyddwyd eu cyllideb i gydnabod lefel y 
galw. Mae dadansoddiad o berfformiad a lefelau gweithgarwch cyfredol yn 
awgrymu y bydd y maes hwn yn parhau dan bwysau yn 2013/14. 
 
Mae gofal cymdeithasol i oedolion yn parhau i arwain ar Brosiect Trydydd Sector y 
cyngor cyfan sydd â’r nod o gyflwyno ffordd fwy strategol/buddion 
cymunedol/gwerth am arian o weithio wrth ariannu’r sector. Mae’r cyngor yn 
cefnogi datblygiad canolfan gomisiynu Gogledd Cymru ac yn disgwyl i hyn sicrhau 
arbedion pellach ar leoliadau gofal cost uchel/niferoedd isel ar gyfer gofal 
cymdeithasol i oedolion ac ar gyfer y gwasanaethau i blant o bosibl. Fodd bynnag, 
mae’r cyngor yn cydnabod hefyd bod angen rhoi ystyriaeth barhaus i gostau 
refeniw’r cynllun.  
 
Bydd llwyddiant y cyngor o ran parhau i wella gwasanaethau a bodloni ei 
amcanion strategol a chyrraedd targedau ariannol ar yr un pryd yn cael ei 
ddylanwadu gan effeithiolrwydd ei drefniadau rheoli perfformiad. Mae’r cyngor wedi 
cyfeirio at newidiadau a wnaed i’r trefniadau adrodd ar berfformiad yn ystod y 
flwyddyn a darparodd dystiolaeth sy’n dangos fod y rhain yn dal i fod yn fwy 
datblygedig mewn rhai meysydd gwasanaeth nag eraill. Yn gyffredinol, mae 
adrodd ar berfformiad o ran y blaenoriaethau a nodir yng nghynllun y cyngor yn 
fwy manwl nag mewn agweddau eraill ar ddatblygu gwasanaethau. Nid yw’n eglur 
o’r dystiolaeth a ddarparwyd gan y cyngor a yw cynllun busnes y gwasanaethau 
cymdeithasol yn cael ei gefnogi’n ddigon cyson ac effeithiol gan gynlluniau digon 
manwl ar lefel gwasanaethau unigol sy’n benodol, yn gyraeddadwy, yn fesuradwy 
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a lle mae cyfrifoldeb am fodloni amcanion wedi ei dargedu'n ddigonol o ran 
amserlen ac wedi ei briodoli i reolwyr unigol. Ni fodlonwyd amcanion mewn rhai 
achosion, ac mae’r sefyllfa’n aneglur mewn eraill. Mae hwn yn faes y mae angen i’r 
cyngor wella ei berfformiad ynddo. 
 
Mae’r cyngor yn parhau i gymryd camau i wella ei weithgarwch sicrhau ansawdd 
ac, fel y nodwyd eisoes, mae’n archwilio ac yn cyflwyno ffyrdd o gynyddu 
cyfranogiad defnyddwyr gwasanaeth yn y broses hon. Mae hyn, yn ogystal â 
gwaith archwilio i gefnogi gwelliant gwasanaethau, yn fwy datblygedig mewn rhai 
meysydd gwasanaethau nag eraill ac mae’n faes y mae angen i’r cyngor barhau i 
ddatblygu ei ddull ynddo. 
 
Mae rhaglen y gweithlu gofal cymdeithasol wedi ei hen ddatblygu ac yn gysylltiedig 
ag amcanion strategol. Mae’r adran gwasanaethau cymdeithasol yn cyflogi canran 
uchel o aelodau staff cymwysedig ac mae tystiolaeth a ddarparwyd gan y cyngor 
yn awgrymu bod mynediad at hyfforddiant yn gyffredinol dda, ar gyfer aelodau staff 
mewnol ac aelodau staff y sector gwirfoddol ac annibynnol, ac mae’n ymateb i 
anghenion gweithredol. Aethpwyd i’r afael â phroblemau blaenorol ynghylch 
sefydlogrwydd y gweithlu. Mae Wrecsam yn perfformio’n dda o ran cynnal lefelau 
cymwysterau o fewn y sector annibynnol er gwaethaf yr amgylchedd anodd. 
 
Cynhaliwyd adolygiad o gymorth gweinyddol ledled y cyngor. Arweiniodd hynny at 
leihau’r cymorth busnes mewn rhai meysydd er gwaethaf pryderon a fynegwyd gan 
yr adran gwasanaethau cymdeithasol y byddai hyn yn effeithio ar berfformiad 
rheng flaen. 
 
Meysydd o gynnydd  
 
• Ymrwymiad parhaus i hyfforddi a datblygu aelodau staff sy’n ymateb i 

newidiadau i fodelau gwasanaeth. 
 
Meysydd i’w gwella  
 
• Arddangos effeithiolrwydd cynlluniau busnes a rheoli perfformiad.  
 
Darparu cyfeiriad: 
 
Mae cynllun y cyngor yn amlinellu rhaglen “newid” eglur i’w gweithredu ar draws 
swyddogaethau’r cyngor. Mae amcanion strategol penodol ar gyfer y 
gwasanaethau cymdeithasol wedi eu cynrychioli’n eglur yng nghynllun y cyngor ac 
yn y trefniadau craffu ac adrodd sy’n galluogi aelodau ac uwch reolwyr i gynnig 
teimlad o gyfeiriad a phwrpas. Fodd bynnag, mae angen i’r cyngor ystyried a yw’r 
gefnogaeth gorfforaethol i’r gwasanaethau i blant yn ddigonol i alluogi’r 
gwasanaeth i gyflymu’r broses o wella sy’n dal i fod yn araf mewn rhai meysydd. 
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Yn dilyn yr etholiad lleol ym mis Mai 2012, mae’r adran gwasanaethau 
cymdeithasol wedi darparu hyfforddiant gofal cymdeithasol wedi ei deilwra i 
aelodau, a chafwyd ymateb cadarnhaol iddo gan uwch reolwyr ac aelodau. 
Cymerodd arweinydd y cyngor, dau aelod arweiniol y gwasanaethau cymdeithasol 
a chadeirydd/is-gadeirydd y pwyllgor craffu ar addysg, diogelu a lles ran lawn yn 
arolygiad AGGCC o swyddogaeth cyfarwyddwr y gwasanaethau cymdeithasol. 
Cafwyd cyfraniad ganddynt hefyd i'r gwaith o lunio adroddiad blynyddol y 
cyfarwyddwr. 
 
Mae’r cyngor yn cydnabod pwysigrwydd craffu a chyfranogiad aelodau mewn 
partneriaethau allweddol ac mae’n derbyn adroddiadau rheolaidd ar waith canolfan 
gomisiynu Gogledd Cymru. Cynhelir dau gyfarfod y flwyddyn gydag uwch reolwyr 
BILlPBC i gydnabod pwysigrwydd y bartneriaeth hon a materion parhaus yn 
ymwneud ag ymgysylltu, datblygu gwasanaethau a threfniadau ariannu ar y cyd. 
 
Mae’r strwythur corfforaethol yn hwyluso cyd-gyfuno agos rhwng yr agendâu 
addysg a gofal cymdeithasol i blant. Bu hyn yn arbennig o gadarnhaol wrth 
ddatblygu gwasanaethau Llwyddo Newid Gyda’n Gilydd. Dywedir bod 
swyddogaeth arweiniol y gwasanaethau cymdeithasol yn y gwaith o gomisiynu’r 
trydydd sector yn parhau i gael effaith gadarnhaol. 
 
Mae’r gwasanaethau cymdeithasol wedi mynegi rhai pryderon bod y cyngor yn 
mynd ati i ganoli prosesau busnes fel rheoli cwynion, perfformiad ac ymgysylltu, o 
ran y gefnogaeth a fydd ar gael i dimau rheng flaen yn y dyfodol. Er bod rhai 
strwythurau wedi eu sefydlu i wella cydweithio rhwng adrannau, mae hwn yn dal i 
fod yn faes i’w ddatblygu ymhellach.   
 
Mae’r cyngor wedi darparu tystiolaeth fod aelodau wedi cynnal ymweliadau rota ac 
ymweliadau â thimau rheng flaen. Mae’r arolygiad o’r gwasanaethau i blant ym mis 
Mawrth 2013, a sylwadau’r cyngor ei hun ar effaith newidiadau i’r trefniadau 
cyfathrebu blaenorol rhwng aelodau, uwch reolwyr a thimau rheng flaen, yn 
dangos bod angen datblygu’r gweithgareddau hyn ymhellach er mwyn iddynt fod 
mor effeithiol â phosibl. 
 
Meysydd o gynnydd  
 
• Trefniadau craffu. 
• Cydweithio rhanbarthol ac isranbarthol. 
 
Meysydd i’w gwella  
 
• Sicrhau cydymffurfiad â’r canllawiau statudol o ran swyddogaeth cyfarwyddwr y 

gwasanaethau cymdeithasol. 
• Cyflymdra’r gwelliant yn y gwasanaethau i blant (nodwyd y llynedd). 
• Cyfathrebu rhwng aelodau ac uwch reolwyr a thimau rheng flaen. 
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