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Adolygiad Blynyddol a Gwerthusiad o Berfformiad 2013-14 
 
Awdurdod Lleol: Cyngor Sir Ddinbych 
 
Mae’r adroddiad hwn yn nodi prif feysydd cynnydd Adran Gwasanaethau 

Cymdeithasol Cyngor Sir Ddinbych ar gyfer y flwyddyn 2013-14 a’r meysydd 

i’w gwella 

 

Crynodeb 

Mae’r cyngor wedi llunio cynllun pum mlynedd i foderneiddio ei wasanaethau. Mewn 
gwasanaethau cymdeithasol bydd hyn yn golygu gweddnewid nid yn unig patrwm 
gwasanaethau gofal cymdeithasol, ond hefyd siâp y gweithlu a gyflogir i ddarparu 
gofal a chefnogaeth. Mae’r cyngor yn credu y bydd y newid diwylliannol hwn yn ei 
helpu i baratoi i weithredu Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 
2014 a darparu gwasanaethau cymdeithasol cynaliadwy yn y dyfodol. 
 
Yn ystod y flwyddyn bu newidiadau staffio sylweddol a oedd wedi cael eu cynllunio 
yn yr adran. Roedd y rhain yn cynnwys newidiadau ar lefel arwain drwy benodi 
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol newydd ac ailstrwythuro timau staffio ar 
gyfer nifer o wasanaethau sy’n cael eu darparu i blant ac i oedolion.  
 
Mae adroddiad y cyfarwyddwr yn cydnabod y newidiadau demograffig sylweddol 
sy’n wynebu’r cyngor ac yn ystyried eu goblygiadau ar gyfer datblygu gwasanaethau 
gofal cymdeithasol mewn hinsawdd ariannol ansicr. Drwy wneud hyn mae tystiolaeth 
gref o ddull gweithredu strategol ar gyfer mynd i’r afael â’r sialensiau hyn. Mae dull 
gweithredu’r cyngor yn cynnwys adolygu gwasanaethau cyfredol; cyflwyno modelau 
ymarfer arloesol; datblygu partneriaethau integredig; ac edrych ar bosibilrwydd 
comisiynu rhai gwasanaethau’n rhanbarthol. 
 
Mae effaith craffu cadarn yn enwedig drwy system o ‘sialensiau gwasanaeth’ a drwy 
wrando ar farn pobl, yn sylfaen i’r agenda moderneiddio. Mae cynnydd yn cael ei 
wneud drwy gyflwyno dulliau gweithredu arloesol i gefnogi lles emosiynol oedolion 
iau a hŷn, gwaith prosiect integredig gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, 
ac ymyriadau cynnar ar gyfer plant a theuluoedd.   
 
Mae adroddiad y cyfarwyddwr yn dangos ymrwymiad, creadigrwydd a phragmatiaeth 
yn ei ymateb i ‘More Than Just Words/Mwy Na Geiriau’, gyda thystiolaeth glir o flaen 
gynllunio sydd wedi’i ddylunio i gynyddu ymwybyddiaeth o’r Gymraeg a’r nifer sy’n 
defnyddio’r Gymraeg, a chynyddu hygyrchedd gwasanaethau cymdeithasol yn iaith 
yr angen. 
 
At ei gilydd, mae perfformiad adran gofal cymdeithasol y cyngor yn ystod y flwyddyn 
yn gryf. Ar ôl cyflwyno modelau gweithio newydd yn 2013-14 ar gyfer gwasanaethau 
i blant ac i oedolion bydd angen gwerthuso’r rhain yn drwyadl dros y flwyddyn nesaf. 
Mae dull gweithredu’r cyngor gyda phlant sy’n derbyn gofal yn gofyn am ffocws 
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strategol i sicrhau bod modd gwella’r profiadau a’r canlyniadau ar gyfer y plant a’r 
bobl ifanc dan sylw.     
   
Ymateb i feysydd datblygu’r llynedd 
 
Rhoddodd y cyngor strategaethau ar waith i wella’r meysydd perfformiad a nodwyd 
yn adroddiad 2012-13 AGGCC 
 

Maes i’w wella a nodwyd yn 2012-13 Cynnydd yn 2013-14 
 

Sefydlu canlyniadau mesuradwy clir i 
helpu i werthuso gwasanaethau sydd 
eisoes yn bodoli a gwasanaethau sy’n 
cael eu cynnig 

Cyflwynwyd nifer o wasanaethau 
newydd. Mae strategaethau gwerthuso 
cadarn eto i’w defnyddio sy’n gallu 
cofnodi canlyniadau, yn enwedig i blant 
ac i deuluoedd.  
 

Asesiad a chefnogaeth i ofalwyr Cafodd rhywfaint o gynnydd ei wneud 
drwy drefniadau comisiynu gydag 
asiantaethau trydydd sector a’r gwaith 
datblygu yn arwain at Strategaeth 
Gwybodaeth ac Ymgynghori Gofalwyr 
Gogledd Cymru. 
 

Perfformiad mewn perthynas â phlant 
sy’n derbyn gofal 

Mae proses yn dod i’r amlwg ond mae 
llawer eto i’w wneud. 
 

Lefelau salwch staff Cynnydd cychwynnol drwy gyflwyno 
dulliau sydd wedi’u dylunio i arwain at 
ostyngiad mewn lefelau salwch. 
 

Gwaith partneriaeth gyda Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Betsi Cadwaladr 

Yn gwella, gydag ymarferion partneriaeth 
penodol a rhaglenni wedi’u cyflwyno ar y 
cyd â Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi 
Cadwaladr. 
 

Trefniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid Arwyddion cynnar o gynnydd drwy 
alluogi carfan fach o bobl i allu cael 
hyfforddiant er mwyn iddynt allu cynnal 
asesiadau Trefniadau Diogelu Rhag Colli 
Rhyddid yn 2014-15. 
 

 
    
Meysydd y bydd AGGCC yn mynd ar eu trywydd y flwyddyn nesaf 
 
Nodwyd meysydd i’w gwella yng nghorff yr adroddiad hwn a bydd y cynnydd mewn 
perthynas â’r rhain yn cael ei fonitro yn ystod cyfarfodydd ymgysylltu a drefnir. 
Amlinellir y meysydd blaenoriaeth isod.  
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 Effaith newidiadau i seilwaith staffio ar gyfer Amddiffyn Oedolion Agored i 
Niwed er mwyn sicrhau bod y broses diogelu yn cael ei gweithredu’n amserol, 
yn gyson ac yn awdurdodol ar draws yr awdurdod. 

 Sefydlu proses ymchwil gadarn ar gyfer gwrando ar a chofnodi profiadau a 
chanlyniadau i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd. Dylai hyn ganolbwyntio’n 
benodol ar y gwasanaethau cefnogi plant a theuluoedd ac ymyriadau cynnar 
sydd wedi cael eu hail siapio a gwasanaethau ar gyfer plant sy’n derbyn gofal. 

 Gwella ansawdd darpariaeth a chanlyniadau ar gyfer plant sy’n derbyn gofal. 
 
 
Ymweliadau AGGCC yn ystod y flwyddyn 
 
Cwblhaodd AGGCC raglen lawn o arolygiadau rheoleiddio yn Sir Ddinbych.  
Roedd AGGCC hefyd wedi cyfrannu’n sylweddol at gyfarfodydd diogelu ar gyfer 
plant ac oedolion a chyfarfodydd uwchgyfeirio pryderon yn ymwneud â chartrefi gofal 
oedolion.  
 
Cynhaliwyd Arolygiad AGGCC o wasanaethau mabwysiadu’r cyngor ym mis 
Tachwedd 2013. Cafodd arolygiad AGGCC o Wasanaethu Maethu ei wneud ym mis 
Ionawr 2014. Cafodd y cyngor hefyd ei gynnwys yn yr arolygiad cenedlaethol o 
ddiogelu a chynllunio gofal plant sy’n derbyn gofal a phobl ifanc sy’n gadael gofal, 
sy’n dangos ymddygiad agored i niwed neu beryglus (‘arolygiad plant sy’n derbyn 
gofal’) a chwblhaodd hunan werthusiad fel rhan o’r adolygiad cenedlaethol o 
gomisiynu. 
 
 

Perfformiad 
 
Siapio Gwasanaethau 
 
Oedolion 
 
Mae rhaglen y cyngor ar gyfer moderneiddio gwasanaethau cymdeithasol yn 
canolbwyntio ar ddatblygu mentrau newydd sy’n cefnogi annibyniaeth ac yn gwella 
lles. Mae’r dull gweithredu hwn yn seiliedig ar ragolygon o anghenion y boblogaeth 
leol, gan gynnwys rhagolygon o ddata cenedlaethol a gwybodaeth am y farchnad. 
Felly mae’n seiliedig ar y wybodaeth orau sydd ar gael.  Y cyngor yw’r awdurdod 
sydd hefyd yn cynnal gweithgareddau ‘canolbwynt’ Comisiynu Gogledd Cymru sy’n 
helpu i siapio darparu gwasanaethau a chefnogaeth i oedolion sy’n byw yn Sir 
Ddinbych drwy fonitro ansawdd yn well, cydweithio rhanbarthol, a dull gweithredu ar 
sail tystiolaeth ar gyfer comisiynu gwasanaethau i’r rheini sydd ag anghenion 
cymhleth a thymor hir.   
 
Yn ystod 2013-14 roedd pwyslais y cyngor ar alluogi pobl chwe deg pump oed a hŷn 
i aros yn annibynnol. Mae rhwydweithiau wedi cael eu datblygu i helpu pobl sydd ag 
anghenion cymhleth i aros yn eu cymunedau lleol. Mae rhai enghreifftiau’n cynnwys 
darparu rhaglenni wedi’u targedu sydd wedi cael eu dylunio i ddiwallu lles emosiynol 
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oedolion hŷn fel ‘Siediau’r Dynion’ a Phrifysgol y Drydedd Oes sydd ill dau wedi cael 
eu dylunio i atal ynysu cymdeithasol, hybu rhannu sgiliau a diddordebau, a nodi 
meysydd penodol o help a chefnogaeth. Mae cynllun gwirfoddolwyr ar gael hefyd o’r 
enw ‘Ymwybyddiaeth Oed ac Urddas mewn Gofal’ sy’n recriwtio pobl hŷn i hyfforddi 
ymarferwyr sy’n gweithio yn y proffesiynau iechyd a gofal cymdeithasol a 
chynghorwyr yn Sir Ddinbych.  
 
Roedd bwriad yn 2013-14 i gyflwyno prosiect cydweithredol newydd gyda Bwrdd 
Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a ddyluniwyd i roi Un Pwynt Mynediad ar gyfer 
ymholiadau iechyd a chymdeithasol ond roedd oedi gyda hyn, ond wedyn 
dechreuodd ym mis Mehefin 2014. 
Mae’r cyngor yn darparu tystiolaeth o ymgynghori a gwrando ar safbwyntiau’r 
oedolion hynny a’u teuluoedd sy’n cael cefnogaeth i ddiwallu anghenion gofal tymor 
hir a chymhleth weithiau. Roedd perfformiad wedi gwella mewn perthynas â nifer yr 
adolygiadau o gynlluniau gofal a gafodd eu gwneud, er bod y galw am adolygiadau 
wedi codi hefyd. Yn 2013-14 cyflwynodd y cyngor rota o ymweliadau i wyth o 
wasanaethau’r cyngor gan aelodau etholedig lle’r oeddent yn siarad â defnyddwyr y 
gwasanaethau hyn a’r staff sy’n eu cefnogi, cyn cyflwyno adroddiad sy’n cael ei 
rannu â’r gwasanaeth ac wedyn datblygir cynllun gweithredu i fynd i’r afael ag 
unrhyw gamau gweithredu priodol.    
 
Mae mwy a mwy o bobl sydd ag anableddau dysgu yn byw yn Sir Ddinbych ac mae’r 
gwasanaethau ar eu cyfer yn cael eu darparu gan fwyaf gan ddarparwyr sector 
annibynnol yn y sir. Mae nifer cymharol fawr o bobl hŷn ag anableddau dysgu yn 
byw yn y sir hefyd. Gall symud at ddarparu trefniadau byw â chymorth (a phecynnau 
cefnogaeth ddwys i unigolion sydd ag anghenion cymhleth iawn), hefyd gynnwys 
darparu gwasanaethau i nifer o bobl sydd â chyflyrau sbectrwm awtistig. Mae’r ystod 
hon o anghenion yn golygu goblygiadau i’r cyngor. Bydd angen iddo asesu a 
gwerthuso’n gywir ansawdd bywyd y bobl sy’n byw yn y gwasanaethau hyn er mwyn 
iddo allu bod yn hyderus bod anghenion penodol unigolion yn cael eu diwallu.       
 
 
Plant 
 
Mae’r model ymyriadau cynnar a ddatblygwyd ac a weithredwyd gan y cyngor yn 
2013-14 ar gyfer plant agored i niwed a’u teuluoedd yn adlewyrchu dull gweithredu 
pendant ac wedi’i ddiffinio sy’n seiliedig ar fodel theoretig. Mae plant a’u teuluoedd 
yn cael eu cefnogi ar adegau o’r dydd pan fydd eu hangen am gefnogaeth fwyaf hy 
yn fuan yn y bore a min nos, gan y gwasanaeth Tîm o Amgylch y Teulu. Yr amcan 
yw rhagweld ac atal sefyllfaoedd argyfwng, ac felly osgoi camu i fyny i’r 
gwasanaethau Plant a Theuluoedd.   
Mae’r Tîm o Amgylch y Teulu yn rhan o’r rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf ac roedd 186 
o deuluoedd yn cael eu gwasanaethu drwy’r gwasanaeth hwn yn 2013-14, ac roedd 
137 o’r rheini’n atgyfeiriadau newydd. Mae’r model darparu Teuluoedd yn Gyntaf 
sydd wedi cael ei ail siapio yn cael ei fireinio ymhellach mewn ymateb i adborth gan 
deuluoedd a rhanddeiliaid. Dros y flwyddyn ddiwethaf mae’r cyngor wedi gweithio i 
rymuso ac uwch sgilio rheini plant mewn angen (a’u teuluoedd) er mwyn atal derbyn 
plant i ofal. 
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Mae Cyngor Sir Ddinbych felly wedi gallu dangos arloesedd o ran siapio’r rhannau 
hynny o’i wasanaethau i blant sy’n ymwneud ag ymyriadau cynnar a chefnogaeth i 
blant anabl. Mae’r cyngor hefyd yn ymdrechu i weithredu dull gweithredu integredig 
ar gyfer cefnogaeth teulu.  
 
Yn dilyn adolygiad o wasanaethau i blant anabl, cafodd y rhestr aros ar gyfer therapi 
galwedigaethol ei lleihau ac wedyn cafodd ei thynnu’n llwyr. Mae’r cyngor wedi 
penodi cydlynydd pontio ac annibyniaeth amser llawn.      
Mae’r cyngor wedi cyflwyno swyddi newydd mewn gwasanaethau ar gyfer plant sy’n 
derbyn gofal ac wedi gweithio hefyd gyda Barnardos i ail siapio eu gwaith gyda phobl 
ifanc i baratoi i bontio i fod yn oedolion o’r oed 14 ymlaen.   
 
Drwy weithredu offer sy’n seiliedig ar dystiolaeth ac mewn partneriaeth ag ymwelwyr 
iechyd ymysg pobl eraill, bu gwelliannau mewn perfformiad o ran prosesau diogelu 
ar gyfer plant sy’n derbyn gofal, roedd 94% o adolygiadau a 89% o ymweliadau 
statudol wedi cael eu cynnal yn amserol. Er bod anawsterau o ran recriwtio i swyddi, 
mae’r cyngor yn cyrraedd ei amserlenni mewn perthynas â phlant ar y gofrestru 
amddiffyn plant, gyda 100% o’r adolygiadau amddiffyn plant yn cael eu cynnal yn 
amserol. 
 
Meysydd Cynnydd 
 

 Sefydlwyd rhaglenni creadigol i ddiwallu lles emosiynol oedolion hŷn a’r 
boblogaeth o oedolion sy’n ddynion. Cyfnerthu cynnar o’r dull gweithredu tîm ar 
sail ymarfer i’r model ymyriadau cynnar plant agored i niwed a’u teuluoedd. 

 Gweithredu cynlluniau arloesol i gefnogi lles emosiynol oedolion iau a hŷn. 

 Ymgynghori ag oedolion a’u teuluoedd i gyfrannu at ddylunio gwasanaethau ac 
ansawdd bywyd oedolion yn enwedig ar gyfer y rheini sydd ag anghenion tymor 
hir a chymhleth.  

 
Meysydd i’w Gwella 
 

 Gwerthuso ansawdd bywyd a chanlyniadau pobl sydd ag anableddau dysgu 
sy’n byw yn y nifer o wasanaethau byw â chymorth. 

 Diffinio strategaeth glir a phroses ymchwil ar gyfer gwrando ar a chofnodi 
profiadau a chanlyniadau plant a phobl ifanc, yn enwedig o ran y 
gwasanaethau ymyriadau cynnar a oedd wedi cael eu hail siapio’n ddiweddar 
ac mewn gwasanaethau ar gyfer plant sy’n derbyn gofal.  

 
 
Cael Help 
 
Oedolion 
  
Mae’r cyngor yn ymdrechu i ddod o hyd i ffyrdd o wella hygyrchedd gwybodaeth a 
chyngor i oedolion sy’n byw yn y sir ac mae’n ymgysylltu ag amrywiaeth o 
randdeiliaid er mwyn gwneud hynny. Mae hyn yn cynnwys ffocws y cyngor ar 
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ddarparu gwasanaethau ataliol ac ail-alluogi sydd wedi cael ei hyrwyddo drwy waith 
partneriaeth creadigol gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.  
 
Er enghraifft, ar ôl cyhoeddi datganiad o fwriad ar y cyd gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Betsi Cadwaladr, mae ymarferwyr gofal cymdeithasol ac iechyd yn cydweithio’n 
agosach i ddarparu asesiad a chefnogaeth i bobl sydd mewn perygl bod eu hiechyd 
yn dirywio. Mae hyn yn cynnwys cefnogaeth i’r rheini sydd ag anghenion cymhleth 
a’u teuluoedd. Un o ganlyniadau’r gwaith hwn yw’r bwriad i gyflwyno un pwynt 
mynediad. 
 
Yn 2013-14 dechreuodd y cyngor waith cyfyngedig ar benwythnos gan weithio gyda 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, gan gynnwys darparu gweithiwr 
cymdeithasol a gweithwyr cefnogaeth iechyd a gofal cymdeithasol i ddarparu 
pecynnau cychwynnol o ofal i bobl sy’n gadael yr ysbyty, er mwyn gallu rhyddhau 
mewn ffordd lyfn ac amserol. Caiff llwyddiant hyn a mentrau eraill ei gadarnhau drwy 
gyfradd cymharol isel o oedi wrth drosglwyddo gofal am resymau gofal cymdeithasol 
yn Sir Ddinbych (0.5% fesul 1000 o’r boblogaeth o’i gymharu â chyfartaledd Cymru 
sef 4.7%). Roedd y cyngor a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr hefyd wedi 
ymuno â phartneriaeth ffurfiol i gyflogi grŵp o staff rhan amser o’r enw Gweithwyr 
Cefnogaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol. 
 
Yn yr ymdrech i alluogi pobl hŷn i gadw neu ailennill eu hannibyniaeth, roedd 
gwasanaeth derbyn ac ail-alluogi’r cyngor wedi gweithio gyda 379 o bobl yn ystod 
2013-14, a chafodd 296 o’r rheini eu cefnogi i ddychwelyd i’w cartrefi eu hunain o’r 
ysbyty. Roedd yr ymgynghori a gynhaliwyd gan y cyngor â’r rheini a oedd wedi 
derbyn y gwasanaeth derbyn ac ail-alluogi yn gadarnhaol iawn yn gyffredinol.  
 
Mae gweithio gydag asiantaethau eraill wedi helpu’r cyngor i ffocysu eu 
gwasanaethau lle mae’r angen mwyaf. Mae’r Gwasanaeth Offer Cymunedol 
Integredig yn cael ei ddarparu drwy bartneriaeth gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi 
Cadwaladr ac mae’n darparu amrywiaeth o offer. Yn 2013-14 roedd wedi helpu 
1,923 o bobl i fyw gartref yn ddiogel. Mae hyn yn gynnydd o 10% o’i gymharu â’r 
llynedd. 
 
Yn 2013-14 cyflwynodd y cyngor gyllid untro i ddatblygu cefnogaeth i rieni pobl hŷn 
ag Anableddau Dysgu; cefnogaeth i ofalwyr pobl â dementia (gan gynnwys 
cefnogaeth yn y cartref); a chefnogaeth ychwanegol i ofalwyr ar ôl asesiad. Yn 2013-
14 roedd cynnydd bach yn nifer y gofalwyr a gafodd gynnig asesiad neu adolygiad; a 
hefyd yn nifer yr asesiadau neu adolygiadau a gynhaliwyd. Bydd angen i’r cyngor 
gofio bod Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Cymru (2014) yn cryfhau 
hawliau gofalwyr ac yn rhoi dyletswyddau ar y cyngor i ddiwallu eu hanghenion a 
asesir.  
 
Ar lefel strategol, mae’r cyngor yn ymwneud â Grŵp Strategol Gofalwyr Gogledd 
Cymru i ddatblygu Strategaeth Gwybodaeth ac Ymgynghori Gofalwyr Gogledd 
Cymru, gyda’r nod y bydd hyn yn gwella’r dull gweithredu sy’n cael ei ddefnyddio i 
asesu anghenion a’r gefnogaeth a roddir i ofalwyr. Mae’r cyngor hefyd wedi 
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comisiynu trefniadau gyda chwe asiantaeth trydydd sector i ddarparu cefnogaeth i 
ofalwyr. 
 
 
Plant 
 
Mae’r cyngor yn darparu gwybodaeth hygyrch am y gwasanaethau gofal a 
chefnogaeth sy’n cael eu darparu i blant a’u teuluoedd yn Sir Ddinbych drwy feysydd 
allweddol fel ei wasanaeth ymyriadau cynnar. Mae cyflwyno timau ymarfer lleol (a 
gwasanaeth dwys saith niwrnod yr wythnos a ddarperir gan y Tîm Cefnogaeth Teulu) 
yn galluogi mynediad da at ymarferwyr ar gyfer plant a’u teuluoedd. Cafodd y Tîm 
Cyswllt Cyntaf ei ailenwi yn Porth Cefnogaeth Plant a Theuluoedd ac mae’n 
ffynhonnell werthfawr o wybodaeth, cyngor a gweithgareddau ar gyfer plant, 
teuluoedd a gofalwyr ifanc. Mae gwefan y cyngor yn rhoi gwybodaeth gryno sy’n 
ymwneud â phlant, phobl ifanc a theuluoedd, plant sy’n derbyn gofal, maethu a 
mabwysiadu. Byddid yn gallu gwella’r wybodaeth hon ymhellach drwy ddefnyddio 
technoleg symudol fel apiau ffôn a fersiynau hawdd eu darllen er mwyn sicrhau bod 
gwybodaeth ar gael yn hawdd i bob oed sy’n ei chael hi’n anodd darllen y Gymraeg 
neu’r Saesneg.  
At ei gilydd, mae’r cyngor yn monitro ac yn darparu gwybodaeth sy’n dangos patrwm 
bod perfformiad ei wasanaethau plant a theuluoedd yn gwella. Er gwaethaf cynnydd 
bach mewn atgyfeiriadau cyffredinol a ddaeth i law, roedd gostyngiad bach o 23 
mewn atgyfeiriadau i’r Gwasanaethau Plant a Theuluoedd yn 2013-14 wrth gymharu 
â 2012-13 (799 i 766 y naill a’r llall). Roedd ailgyfeiriadau wedi disgyn yn ystod y 
flwyddyn (19% yn 2012-13 i 17% yn 2013-14).  Gall y gostyngiad hwn ddangos 
effeithiolrwydd y broses asesu ac ymyrryd sydd wedi cael ei hail siapio. Fodd 
bynnag, nid yw’r llwybr a’r canlyniadau ar gyfer y bobl nad ydynt yn cyrraedd y 
trothwy ar gyfer gofal a chefnogaeth gan wasanaethau cymdeithasol yn glir.  
 
Mae gan y cyngor brotocol ar waith rhwng gwasanaethau cymdeithasol, addysg a 
gwasanaethau teuluoedd yn gyntaf i hyrwyddo adnabod a chyfeirio ar gyfer asesiad 
a mynediad at wasanaethau ar gyfer gofalwyr ifanc. Yn ystod y flwyddyn mae’r 
cyngor, a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a dau awdurdod arall yng 
Ngogledd Cymru wedi bod yn edrych ar ddatblygu gwasanaeth gofalwyr ifanc 
isranbarthol. Ar ôl proses dendro, dechreuodd y gwasanaeth newydd ar 1af Ebrill 
2014.  
 
Cynhelir cyfarfodydd ddwywaith yr wythnos gydag asiantaethau eraill gan gynnwys 
yr Heddlu, Addysg ac Iechyd i ystyried atgyfeiriadau er mwyn i’r asiantaeth fwyaf 
priodol gefnogi’r plant a’u teuluoedd a gweithio gyda nhw. 
 
Roedd gostyngiad sylweddol yn nifer y cymwysterau a gafodd y plant sy’n derbyn 
gofal yn ystod y flwyddyn, gan awgrymu nad yw’r broses addysgol yn gwasanaethu 
rhai pobl ifanc yn dda o ran eu helpu i baratoi i fod yn oedolion. Gellid mynd i’r afael 
â hyn yn rhannol drwy’r cam sydd i’w groesawu a gymerwyd yn ystod y flwyddyn sef 
penodi swyddog Cyswllt Addysg amser llawn dynodedig ar gyfer plant sy’n derbyn 
gofal sy’n ail-ddylunio ac yn cyflwyno Cynllun Addysg Personol diweddar. Mae’r 
adran gwasanaethau cymdeithasol yn comisiynu Barnardos i ddarparu cynghorydd 
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personol penodol i bobl ifanc sy’n gadael gofal. Mae angen i’r cyngor fonitro’r 
datblygiadau hyn yn agos.  
 
Roedd arolygiad AGGCC o blant sy’n derbyn gofal wedi ystyried y canlyniadau i’r 
bobl ifanc a oedd yn gadael gofal a gafodd eu cyfweld yn Sir Ddinbych. Dywedwyd 
bod rhai pobl ifanc sy’n gadael gofal yn teimlo’n rhwystredig oherwydd y diffyg 
gwybodaeth a oedd ar gael iddynt am eu hawliau - yn enwedig mewn perthynas â 
thai a chefnogaeth ariannol ac nad oedd y cyngor yn darparu cyfleoedd 
galwedigaethol i bobl ifanc sy’n gadael gofal ennill annibyniaeth economaidd.      
 
Mae’r cyngor yn gallu dangos ffocws ar blant sy’n derbyn gofal sy’n agored i 
ddioddef cam-fanteisio rhywiol ac mae wedi cryfhau ei berthynas gyda Heddlu 
Gogledd Cymru. Sir Ddinbych yw’r unig awdurdod lleol sy’n cymryd rhan yn 
adolygiad yr NSPCC o les emosiynol plant sy’n derbyn gofal. Ym mis Hydref 2013 
gweithredodd y cyngor y protocol  Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus diwygiedig a fydd 
yn effeithio ar broses a phrydlondeb pob achos teulu cyfraith gyhoeddus.   
 
 
Meysydd Cynnydd 
 

 Mae ymarferwyr gofal cymdeithasol ac iechyd yn gweithio gyda’i gilydd yn 
agosach i ddarparu asesiad a chefnogaeth i bobl sydd mewn perygl y bydd eu 
hiechyd yn dirywio, gan gynnwys y rheini sydd ag anghenion cymhleth a’u 
teuluoedd. 

 Dechreuodd y cyngor waith cyfyngedig dros benwythnosau gyda Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Betsi Cadwaladr, gan gynnwys darparu gweithiwr cymdeithasol a 
gweithwyr cefnogaeth iechyd a gofal cymdeithasol, er mwyn darparu pecynnau 
cychwynnol o ofal i bobl sy’n gadael yr ysbyty. 

 
Meysydd i’w Gwella 
 

 Cyfraddau uwch o asesiad a chefnogaeth i ofalwyr. 

 Byddid yn gallu gwella’r wybodaeth sy’n cael ei darparu gan y cyngor 
ymhellach drwy ddefnyddio technoleg symudol fel apiau a drwy baratoi a 
chyhoeddi fersiynau ar-lein hawdd eu darllen er mwyn iddynt fod yn hygyrch i 
blant ac i’r rheini sy’n ei chael hi’n anodd darllen.  

 Bod yn glir am y math o wasanaethau caiff teuluoedd eu cyfeirio atynt os nad 
ydynt yn cyrraedd y trothwy asesu er mwyn cael defnyddio’r Gwasanaeth Plant 
a Theuluoedd (dim ond 10% o’r rheini sy’n cael eu hasesu sy’n cyrraedd y 
trothwy) 

 Cynyddu cefnogaeth y cyngor i blant sy’n derbyn gofal drwy gyfleoedd 
cyflogaeth a phrentisiaeth a gwybodaeth am hawliau. 
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Gwasanaethau a Ddarperir 
 
Oedolion 
 

Yn 2013-14 roedd y cyngor wedi ailstrwythuro’r gweithlu gofal cymdeithasol sy’n 
cefnogi oedolion i dimau ardaloedd lleol, gyda mwy o swyddogaeth ar gyfer 
ymarferwyr gofal cymdeithasol ymarferol. Y nod yw i’r adran gofal cymdeithasol i 
oedolion allu ffocysu ei adnoddau’n well ar ymyriadau cynnar, a chefnogaeth 
galluogi, ond hefyd ymateb i’r bobl hynny sydd ag anghenion cefnogaeth a gofal 
tymor hwy.   
 
Drwy gynllunio a chefnogaeth wedi’u cyfarwyddo gan ddinasyddion mae mwy o 
bwyslais ar reolaeth a dewis personol ac mae cyfleoedd pobl yn cael eu gwella 
drwy’r lefel uchel o ymgysylltu ag adrannau cyngor eraill a mudiadau trydydd sector 
er mwy darparu amrywiaeth o wasanaethau cymdeithasol i bobl. Fodd bynnag, bach 
oedd y gwelliant yn ystod 2013-14 o ran nifer y bobl a oedd yn defnyddio taliadau 
uniongyrchol – dewis a fyddai’n galluogi pobl i wneud eu penderfyniadau eu hunain 
am y pecynnau o ofal a phrynu cymhorthion ac addasiadau. 
 
Mae pwyslais dull gweithredu’r cyngor ar y rheini sydd ag anghenion cymhleth a 
thymor hir yn parhau i fod ar sefydlu cefnogaeth ymatebol, sydd wedi’i theilwra yn ôl 
anghenion unigolion, ac yn eu cymuned eu hunain cymaint ag y bo modd. Yn ystod y 
flwyddyn cafodd 94% o’r cynlluniau gofal unigol eu hadolygu’n amserol.  
 
Yn ystod y flwyddyn sefydlwyd rhaglen hyfforddi diogelu corfforaethol a bydd yn cael 
ei chyflwyno yn 2014-15, i sicrhau bod pobl agored i niwed yn cael eu diogelu. 
Roedd y gwasanaeth Amddiffyn Oedolion Agored i Niwed wedi derbyn a gweithio 
gyda 87 o atgyfeiriadau ar ran pobl agored i niwed yn ystod y flwyddyn. Cafodd 
arweinyddiaeth Amddiffyn Oedolion Agored i Niwed ei hymestyn i reolwyr timau 
ardaloedd lleol ac yng ngoleuni’r newid sylweddol hwn bydd hi’n bwysig bod y 
cyngor yn monitro hyn yn ofalus ac yn sicrhau bod y gwasanaeth hwn sy’n fwy lleol 
yn cael ei weithredu mewn ffordd amserol, gyson ac awdurdodol ar draws yr 
awdurdod.  
 
Cafodd gwasanaeth Telecare y cyngor sydd wedi ennill gwobrau ei ddarparu i 1,550 
o bobl yn 2013-14. Mae hwn yn galluogi pobl i alw am help o’u cartrefi os bydd 
argyfwng. Bu gostyngiad bach yn nifer y cwynion a wnaed yn ymwneud â’r gofal 
cymdeithasol a dderbyniwyd yn 2013-14 o’i gymharu â’r flwyddyn flaenorol. Yn 
gyffredinol roedd y cwynion a ddaeth i law yn perthyn i dair thema a oedd yn achosi 
pryder sef; cyfathrebu; ymgysylltu; a staff. Mae system ar waith i ddatrys y cwynion 
hynny sy’n cael eu cynnal, ac roedd y perfformiad o ran delio â chwynion yn ystod y 
flwyddyn wedi gwella gyda 97% o gwynion cam 1 a 100% o’r holl gwynion cam 2 yn 
cael sylw cyn pen y cyfnod a nodir.   
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Plant 
 

At ei gilydd, mae’r dull gweithredu creadigol sydd wedi cael ei ddefnyddio gan y 
cyngor o ran gweithredu modelau adnabod, ymyriadau cynnar a darpariaeth ataliol i 
blant a theuluoedd yn ystod 2013-14 wedi creu argraff. Mae’r newidiadau i batrymau 
gweithio a ddigwyddodd yn dangos arweinyddiaeth effeithiol gan y cyngor ac 
ymrwymiad go iawn gan ei staff. Wrth gydnabod bod y rhain yn newidiadau 
diweddar, byddai’n fuddiol i’r cyngor lunio proses ffurfiol o fesur a gwerthuso’r 
canlyniadau a gyflawnir yn annibynnol er mwyn cefnogi gwella parhaus. 
 
Roedd cynnydd bach yn nifer y plant mewn lleoliadau derbyn gofal, ar wahân i ofal 
seibiant, gyda 100% o’r plant sy’n derbyn gofal yn cael cynlluniau gofal yn ystod eu 
lleoliad cyntaf ac roedd cwblhau cynlluniau sefydlogrwydd yn yr ail adolygiad wedi 
gwella,(75% yn 2012-13 i 94% yn 2013-14).  
 
Mae nifer y plant sy’n derbyn gofal a oedd â chynllun gofal iechyd mewn lle yn dal i 
roi perfformiad y cyngor ymysg yr isaf yng Nghymru (38.4% o’i gymharu â 
chyfartaledd cenedlaethol o 81%). Er mwyn mynd i’r afael â hyn yn hwyr yn 2013-14 
cyflwynodd y cyngor swydd newydd sef nyrs benodedig amser llawn ar gyfer plant 
sy’n derbyn gofal. Mae’r cyngor yn hyderus y bydd y swydd hon yn arwain at 
welliannau sylweddol o ran effaith a chynnydd. Bydd hi’n haws asesu hyn yn ystod 
2014-15. 
 
Bu gostyngiad sylweddol yn y sgôr cyfartalog pwyntiau/cymwysterau allanol (163.9) 
a gyflawnir gan bobl ifanc 16 oed sy’n derbyn gofal. Efallai fod hyn oherwydd 
nodweddion penodol yn y garfan ar gyfer 2013-14. Fodd bynnag dyma’r sgôr isaf a 
gyflawnwyd gan y cyngor dros y tair blynedd diwethaf, mae’n ddisgyn y tu ôl i’r 
cyfartaledd cenedlaethol (261.5), ac felly bydd angen craffu ar hyn yn drwyadl yn 
ystod 2014-15. 
 
Roedd canran y plant sy’n derbyn gofal a newidiodd ysgol unwaith neu fwy, nid dim 
ond oherwydd newidiadau sy’n ymwneud ag oed, wedi cynyddu yn 2013-14.  Roedd 
perfformiad hefyd wedi disgyn o ran sefydlogrwydd lleoliadau plant sy’n derbyn gofal. 
Dylai’r cyngor geisio deall cefndir y gostyngiad hwn mewn perfformiad ac ymateb 
iddo. Dylai hefyd wrando ar brofiadau’r bobl ifanc, a sefydlu cynllun 
rhyngddisgyblaethol ac amlddisgyblaethol clir ar gyfer gwella. 
 
Meysydd Cynnydd 
 

 Partneriaethau cynllunio a chefnogi wedi’u cyfarwyddo gan ddinasyddion yn 
cynyddu’r amrywiaeth o gyfleoedd a dewisiadau sydd ar gael i bobl hŷn. 

 Adolygiad blynyddol o berfformiad ar gyfer y rheini sydd ag anghenion tymor hir 
a chymhleth.  

 Gwreiddio timau ymarfer yn lleol er mwyn darparu ymyriadau cynnar a 
chefnogaeth i blant a theuluoedd yn ystod oriau anghymdeithasol a’r adegau 
pan fydd mwy o angen. 
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 Penodi swyddog cyswllt addysg a chynnydd yn nifer y plant sy’n cael cynlluniau 
gofal yn ystod eu lleoliad cyntaf a chwblhau cynlluniau sefydlogrwydd yn yr ail 
adolygiad. 

 
Meysydd i’w Gwella 
 

 Ar ôl newidiadau o ran arweinwyr sicrhau bod y broses Amddiffyn Oedolion 
Agored i Niwed yn cael ei gweithredu mewn ffordd amserol, gyson ac 
awdurdodol ar draws yr awdurdod. 

 Cynyddu’r cyfleoedd i bobl ddefnyddio taliadau uniongyrchol. 

 Gwerthuso’r dulliau ymyriadau newydd sy’n cael eu defnyddio ac asesu’r effaith 
ar ansawdd bywyd i blant a’u teuluoedd Canlyniadau ar gyfer plant sy’n derbyn 
gofal, yn enwedig sefydlogrwydd lleoliadau, mynediad at ofal iechyd sylfaenol a 
chyfleoedd addysg a chyflogaeth  

 
 

Effaith ar Fywydau Pobl 
 
Oedolion 
 

Mae ffocws y cyngor ar adnabod ac ymyrryd yn gynnar yn cyfrannu at ganlyniadau i 
bobl oherwydd bod mwy yn cael eu galluogi i fyw’n annibynnol yn eu cartrefi eu 
hunain, gyda llai ohonynt angen gofal preswyl a thymor hir.   
 
Roedd cynnydd yn y galw am wasanaethau ail-alluogi yn ystod y flwyddyn, gyda 
77% o bobl ddim angen rhagor o wasanaethau gofal cymdeithasol (cynnydd o 5% o’r 
flwyddyn flaenorol).   Mae’r bobl sy’n defnyddio’r gwasanaeth yn gweld cryfder yn 
null gweithredu cyflym, personol a pharchus ail-alluogi o ran gweithio gyda phobl. 
 
Mae newidiadau wedi cael eu cyflwyno o ran arwain y broses diogelu ac mae 
rheolwyr timau ardaloedd lleol wedi dod yn rheolwyr arweiniol dynodedig sy’n gyfrifol 
am reoli achosion amddiffyn oedolion agored i niwed. Y rheswm dros y newid yw 
cefnogi’r cynnydd a ddisgwylir yn y galw mewn atgyfeiriadau diogelu. Yn 2013-14 
cyfeiriwyd 87 o bobl ac ymatebwyd iddynt o dan y broses diogelu. 
 
Roedd gweithgarwch o ran Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid wedi aros yn isel 
yn ystod 2013-14, gyda dim ond 12 o atgyfeiriadau’n cael eu gwneud a chaniatawyd 
5 o’r rheini. Mae’r cyngor yn cydnabod ar ôl dyfarniad y Goruchaf Lys ym mid 
Mawrth 2014, bydd angen iddo gynllunio ac ymateb i’r sialensiau a fydd yn codi 
oherwydd y cynnydd posibl yn nifer y ceisiadau o 2014 ymlaen. Yn ystod 2013-14 
roedd yr adran gofal cymdeithasol i oedolion wedi cefnogi chwe aelod o staff i gael 
hyfforddiant Trefniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid er mwyn iddynt allu cynnal 
asesiadau. Yn 2014-15 mae’r adran yn bwriadu galluogi rhagor o staff i gael 
hyfforddiant mewnol neu allanol er mwyn meithrin eu gallu i gynnal asesiadau ac 
edrych ar gydweithredu rhanbarthol.  
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Plant 
 

Mae’r cyngor yn darparu tystiolaeth o ymrwymiad a chraffu cadarn ac effeithiol i 
ddiogelu am amddiffyn plant a chefnogir hyn drwy ddull gweithredu corfforaethol 
cadarn.  Yn y pen draw mae’r cyngor yn ceisio creu diwylliant o ddiogelu drwy ei 
wasanaethau gofal cymdeithasol. Yn ystod y flwyddyn rhoddwyd llawer iawn o sylw i 
asesu a rheoli ffactorau risg sy’n ymwneud â diogelu ac amddiffyn plant. Caiff hyn ei 
ddangos drwy’r digwyddiadau rhannu dysgu a mabwysiadu dulliau gweithredu 
‘ymarfer gorau’.  
 
Rhaid i’r holl brosiectau sy’n cael eu darparu gan yr adran gofal cymdeithasol 
gwblhau teclyn hunan-archwilio diogelu (ar gyfer plant, pobl ifanc ac ar gyfer 
oedolion) yn flynyddol, a rhaid i’r holl brosiectau sy’n dod o dan y rhaglen Teuluoedd 
yn Gyntaf sicrhau bod trefniadau diogelu mewn lle, ac adrodd mewn adolygiadau 
contract rheolaidd. Roedd nifer y plant ar y gofrestr amddiffyn plant wedi disgyn 
rhywfaint yn ystod y flwyddyn (88 yn 2012 -13 i 85 yn 2013 -14). Roedd perfformiad 
y cyngor yn 99% o ran nifer y cynadleddau amddiffyn plant cychwynnol a 91% o’r 
cyfarfodydd craidd cychwynnol a gafodd eu cynnal yn amserol. 
 
Mae mesurau a gyflwynwyd ddiwedd 2013-14 i roi sylw i feysydd penodol 
archwiliadau iechyd a chynllunio addysgol yn rhoi rhywfaint o dystiolaeth o gryfhau 
dull gweithredu’r cyngor ar gyfer codi proffil rhianta corfforaethol ar gyfer plant sy’n 
derbyn gofal. Cyflwynwyd gwaith partneriaeth gyda’r trydydd sector hefyd i weithio 
gyda phobl ifanc 14 oed ac ymlaen i baratoi at fod yn oedolion. Serch hynny mae 
dangosyddion perfformiad yn awgrymu dirywiad parhaus mewn perfformiad o ran 
canlyniadau i bobl ifanc sy’n gadael gofal ac wrth i bobl ifanc bontio rhwng 
gwasanaethau. Mae hyn yn awgrymu bod angen i’r cyngor herio ei hun ynghylch y 
ffordd mae’n trin ei swyddogaeth rhianta corfforaethol er mwyn stopio a mynd i’r 
afael â’r meysydd hyn sy’n dirywio.  
  
Meysydd Cynnydd 

 

 Canlyniadau gwasanaeth ail-alluogi ar gyfer pobl 
 
Meysydd i’w Gwella 

 

 Mesur prydlondeb a chysondeb y dull gweithredu diogelu ar draws yr awdurdod 
ar ôl cyflwyno arweinyddiaeth leol ar gyfer rhai atgyfeiriadau Amddiffyn 
Oedolion Agored i Niwed yn ddiweddar. 

 Canlyniadau iechyd, deintyddol ac addysgol plant sy’n derbyn gofal. 

 Gwella sefydlogrwydd lleoliadau plant sy’n derbyn gofal. 
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Capasiti 
 
Darparu Gwasanaethau Cymdeithasol 

 
Yn ystod 2013-14 cyflwynodd y cyngor newidiadau mawr yn yr adran ar y lefel 
arwain ac o ran seilwaith staffio. I gefnogi’r newidiadau hyn cyflwynwyd amseroedd 
gweithio hyblyg ac arferion a swyddogaethau staffio newydd mewn ardaloedd lleol; 
gan arwain at fwy o ffocws ar ddarparu cefnogaeth ymarferol i blant, i oedolion ac i 
deuluoedd ar adegau o’r dydd pan roedd eu hangen fwyaf. Mae hon yn amlwg yn 
broses sy’n esblygu ac yn anochel bydd hi’n cymryd amser i gyfnerthu ymarferion a 
strwythurau staffio newydd.  
 
Mae’r cyngor wedi gweld bod angen cefnogi a datblygu’r gweithlu gofal cymdeithasol 
ac mae hyn yn cynnwys yr holl sefydliadau sy’n cefnogi pobl agored i niwed yn Sir 
Ddinbych. Mae rhywfaint o gynnydd wedi cael ei wneud yn ystod 2013-14 ac roedd 
93% o’r staff gwasanaethau cymdeithasol cymwys wedi cael gwerthusiad 
perfformiad blynyddol. Cyflwynwyd ffyrdd o leihau absenoldeb staff mewn 
gwasanaethau cymdeithasol yn ystod y flwyddyn a dywedodd y cyfarwyddwr er bod 
patrwm bod pethau’n gwella yn ystod pedwerydd chwarter 2013-14 bod lleihau 
lefelau absenoldeb staff yn dal yn flaenoriaeth.    
 
Ar ben hynny, mae’r cyngor hefyd yn gweithio mewn hinsawdd ariannol heriol ac 
ansicr, a bydd cyfanswm y gostyngiad yn y refeniw a geir ar draws 2013-14 – 2014-
15 yn £11.6m. Roedd y gwariant ar ofal cymdeithasol y pen o’r boblogaeth yn 2013-
14 yr uchaf yng ngogledd Cymru a’r pumed uchaf yng Nghymru. Mae gan 
wasanaethau cymdeithasol yn Sir Ddinbych y nifer isaf o staff fesul poblogaeth yng 
ngogledd Cymru sef 7 fesul 1000. 
 
Un sialens fawr i wasanaethau gofal cymdeithasol yn y cyngor fydd sicrhau 
cynaliadwyedd cyflwyno’r modelau darparu gwasanaeth sy’n greadigol, ymyriadau 
cynnar ac ataliol. Yn y tymor byr efallai bydd hi’n anodd dod o hyd i’r dystiolaeth i 
gyfiawnhau cyflwyno a pharhau i ddefnyddio modelau o’r fath, yn hytrach na’r dulliau 
gweithredu mwy traddodiadol. Felly mae’n hanfodol i’r cyngor ddatblygu a chyflwyno 
strategaeth ymchwil gadarn er mwyn iddo fesur, monitro a gwerthuso’r rhaglenni 
newydd hyn yn ffurfiol. Dylid cofnodi data gwaelodlin, prosesau ymyrryd a 
chanlyniadau i’r bobl mae’n eu gwasanaethau a dylid rhannu’r hyn a ddysgir. 
 
Mae ehangu posibilrwydd defnyddio asesiadau Trefniadau Diogelu rhag Colli 
Rhyddid yn ddiweddar yn debyg o olygu goblygiadau sylweddol o ran adnoddau i’r 
cyngor, drwy fwy o geisiadau. Yn ystod 2013-14 nid oedd Trefniadau Diogelu rhag 
Colli Rhyddid yn amlwg iawn ac roedd nifer isel yr atgyfeiriadau’n adlewyrchu 2012-
13.  Fodd bynnag, roedd parodrwydd y cyngor i ymateb i’r cynnydd mewn galw, wedi 
cael ei ddangos yn rhannol drwy’r hyfforddiant a roddwyd i chwe aelod o staff gyda’r 
sgiliau i gynnal asesiadau Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid. Fodd bynnag, 
bydd angen i unrhyw asesiadau Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid gyd-fynd â 
swyddogaethau presennol y staff hyn. Felly mae’r cyngor yn cydnabod bod angen 
cynyddu hyfforddiant Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid i staff er mwyn cynyddu 
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ei gapasiti i asesu ac adlewyrchu angen mwy cyffredinol i brif ffrydio Trefniadau 
Diogelu rhag Colli Rhyddid drwy’r cyngor, gofal cymdeithasol ac iechyd. 
 
 
Rhoi cyfeiriad 
 

Mae demograffeg Sir Ddinbych yn newid yn enwedig mewn perthynas â chynnydd 
yn y boblogaeth hŷn a’r nifer gynyddol o bobl sydd ag anableddau dysgu. Mae’r 
cyngor wedi ceisio rhoi sylw i’r rhain a’r pwysau cysylltiedig ar y gyllideb drwy 
gyflwyno ei agenda moderneiddio gorfforaethol, drwy ail-gydbwyso ei weithlu gofal 
cymdeithasol fwyfwy, drwy ymgysylltu â’r cyhoedd a gofyn am eu safbwyntiau a drwy 
edrych ar gynllunio a darparu gwasanaethau mewn ffyrdd creadigol yn aml.  
 
Mae eglurder a ffocws yn adroddiad y Cyfarwyddwr sy’n amlinellu’r cyfeiriad ar gyfer 
gwasanaethau gofal cymdeithasol yn y sir, gan gynnwys y partneriaethau sydd wedi 
cael eu sefydlu ac sy’n cael eu datblygu i helpu i gyflawni’r amcanion hyn. Yn y 
cyngor mae llawer o ddiddordeb a chefnogaeth gan aelodau etholedig. Maen nhw’n 
chwarae rhan allweddol yng nghyfarfodydd ‘herio gwasanaeth’ enghreifftiol lle maent 
yn cwestiynu’r swyddogion arweiniol am berfformiad ac effaith gwasanaethau’r 
cyngor. 
 
Y cyngor sy’n cynnal ‘canolbwynt’ Comisiynu Gogledd Cymru sy’n siapio darparu 
gwasanaethau a chefnogaeth i oedolion sy’n byw yn Sir Ddinbych. Mae uwch 
swyddogion o adran gwasanaethau cymdeithasol Sir Ddinbych yn cyfrannu at y 
cyfarfodydd misol a gweithgareddau rhwydwaith Cydweithredfa Gwella 
Gwasanaethau Cymdeithasol Gogledd Cymru (NWSSIC). Nod y corff hwn yw 
rhagamcanu a galluogi gwelliannau wedi’u cydlynu o ran darparu cydweithio rhwng 
adrannau gwasanaethau cymdeithasol ar draws y rhanbarth. Wrth i nifer y bobl sy’n 
mynd i lety preswyl ddisgyn, mae’r cyngor wedi buddsoddi i sicrhau bod cynlluniau 
gofal pobl wedi cael eu hadolygu yn amserol.    
 
Roedd swyddogaeth y cyngor fel ‘rhiant corfforaethol’ plant a phobl ifanc sy’n derbyn 
gofal ganddo wedi gweld dim ond arwyddion cychwynnol o gynnydd yn ystod 2013-
14, gyda swyddi allweddol yn wag a oedd wedi’u dylunio i wella personoli cynllunio 
addysgol a mynd i’r afael â chanlyniadau iechyd a deintyddol. Cafodd y swyddi gwag 
hyn eu llenwi tua diwedd 2013-14 ac felly mae hi’n rhy gynnar gwybod beth fu’r 
effaith hyd yma.  Fodd bynnag, roedd arolygiad thematig cenedlaethol AGGCC o 
blant sy’n derbyn gofal wedi nodi bod y canlyniadau ar gyfer pobl ifanc sy’n gadael 
gofal yn destun pryder. Bydd angen i aelodau roi cefnogaeth well er mwyn sicrhau 
bod perchnogion effeithiol ar nodau strategol a bod y nodau hynny’n cael eu newid 
yn gamau gweithredu ar draws gwasanaethau’r cyngor a gan asiantaethau partner. 
Bydd angen sicrhau gofal iechyd priodol, mwy o gefnogaeth addysgol a 
chanlyniadau, a chyfleoedd cyflogaeth neu brentisiaeth drwy’r cyngor, ar gyfer yr holl 
blant sy’n derbyn gofal ganddo. 


