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1. Crynodeb

1.1. Mae'r cyngor wedi gwneud cynnydd cadarn yn gwella gwasanaethau
cymdeithasol a pharatoi ar gyfer newidiadau i ddod. Mae gan y cyngor
weledigaeth i roi cymorth i bobl yn eu cymunedau mewn ffyrdd
creadigol, hyblyg a chost effeithiol, a gwella profiadau a dewisiadau i
bobl ag anghenion cymhleth. Mae'r cyngor wedi dechrau datblygu
gwasanaethau ar y llinellau hyn ar y cyd ag egwyddorion y Ddeddf
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru). Mae mwy o
ymgysylltiad a chefnogaeth gan y bwrdd iechyd bellach, yn flaenorol
roedd y ddiffyg hwn wedi amharu ar ddatblygiad.

1.2. Mae gwell aliniad rhwng y cyngor ehangach a'r adrannau sy’n cynnig
gwasanaethau cymdeithasol, fel y gwelir yn y blaenoriaethau a dulliau
gweithredu sy'n cael eu rhannu. Cafwyd cefnogaeth hefyd i'r adran
gyda'i hadolygiadau diweddar o’r gwasanaethau i oedolion a
gwasanaethau plant.

1.3. Mae’r ymdrechion i weithio yn fwy cost effeithiol ac effeithlon, ynghyd â’r
codiadau sydd wedi eu cynllunio mewn treth cyngor, wedi galluogi’r
Cyngor i haneru ei ddiffyg ariannol o £50 miliwn i £25 miliwn, gydag
arbedion effeithlonrwydd pellach o £18 miliwn i’w gwireddu dros y
blynyddoedd nesaf.

1.4. Mae'r perfformiad mewn rhai meysydd o wasanaethau cymdeithasol
wedi bod yn gwella'n gynyddol bob blwyddyn, ac mae meysydd cadarn
o arfer a chanlyniadau da megis ar gyfer plant sy’n derbyn gofal. Mae
newid mewn cynllunio gwasanaethau wedi bod yn araf mewn meysydd
eraill, megis gwasanaethau i bobl ag anableddau dysgu a'r strategaeth
llety i oedolion.

1.5. Bydd y newidiadau a fwriedir mewn gwasanaethau cymdeithasol yn
gofyn am newid mewn arfer a diwylliant sefydledig. Mae natur a
graddfa'r newidiadau mae gwasanaethau cymdeithasol yn eu hwynebu
ar hyn o bryd yn achosi risgiau sylweddol y bydd angen lefel uchel o
arweinyddiaeth a chymorth arnynt er mwyn eu cyflenwi mewn dull
amserol. Dylai'r trefniadau newydd, gydag aelod cabinet ar gyfer
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oedolion ac iechyd ac aelod cabinet ar gyfer plant a phobl ifanc, ei
gwneud yn haws i weld y datblygiadau gwasanaeth newydd ac i
ymgysylltu â'r bwrdd iechyd.

1.6. Mae'r cyngor yn perfformio'n gryf yn rhoi gofynion ‘Mwy na Geiriau’ – y
fframwaith ar gyfer y Gymraeg – ar waith.

2. Yr ymateb i’r meysydd i'w gwella a nodwyd y llynedd

Maes i'w wella a nodwyd y llynedd Cynnydd yn 2014-2015
Cynllunio strategol gyda Bwrdd Iechyd
Prifysgol Betsi Cadwaladr mewn
gwasanaethau i oedolion.

Mae cynnydd sylweddol wedi ei
wneud yn cyd-gynllunio a chyd-
ddatblygu gwasanaethau i oedolion.

Cynllunio strategol gyda Bwrdd Iechyd
Prifysgol Betsi Cadwaladr mewn
gwasanaethau iechyd meddwl plant a'r
glasoed.

Cafwyd rhywfaint o gynnydd yn
sefydlu cyfarfodydd rheolaidd gydag
uwch-reolwyr yn y bwrdd iechyd.
Mae effaith y berthynas well hon eto i
gael ei gwerthuso.

Defnyddio gwybodaeth gan baneli plant
sy'n derbyn gofal i ddisgrifio anghenion
a thueddiadau'r boblogaeth.

Mae cynnydd wedi ei wneud o ran
arferion adrodd y paneli a fydd yn
galluogi'r cyngor i ganfod patrymau
dros gyfnod o amser.

Amseroldeb asesiadau cychwynnol
mewn gwasanaethau plant.

Gwelliant bychan mewn perfformiad.
Mae trefniadau newydd wedi'u
gwneud i wella amseroldeb
ymhellach.

Gwelliant parhaus i leihau nifer y plant
sy'n cael eu hail-atgyfeirio.

Cafwyd gwelliant mewn perfformiad
bob blwyddyn. Mae dealltwriaeth
gynyddol o'r data a'r gwahaniad
rhwng hysbysiadau ac atgyfeiriadau.

Ymwybyddiaeth o wasanaethau
eiriolaeth a defnydd ohonynt.

Cafodd y gwasanaeth eiriolaeth ei roi
i dendr yn rhanbarthol unwaith eto yn
2014, ac mae trefniadau ar waith yn
awr i godi ymwybyddiaeth.

Cysondeb wrth ymateb i gwynion. Gwell perfformiad – mwy o reoli a
goruchwylio cwynion.

Mynediad at ofal iechyd a llety i blant
sy’n derbyn gofal.

Mae'r perfformiad mewn perthynas ag
asesiadau iechyd plant sy'n derbyn
gofal yn parhau i fod ymhell y tu ôl i
gyfartaledd Cymru. Mae llety symud
ymlaen yn dal angen ei ddatblygu.
Mae’r Cyngor wedi sefydlu’r cynllun
‘Pan fydda i’n Barod’ sydd yn
yn cynnig opsiwn pellach i blant sy’n
derbyn gofal.

Gwerthusiad o effaith y strwythurau
diogelu corfforaethol

Mae diogelu'n cael blaenoriaeth uchel
o fewn y cyngor. Ni welwyd
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tystiolaeth o effaith y trefniant newydd
hyd yma.

Amseroldeb cynadleddau amddiffyn
plant.

Mae perfformiad o ran cynnal
cynadleddau amddiffyn plant
cychwynnol wedi gwella ychydig, ond
mae’n is na’r cyfartaledd ar gyfer
Cymru (85% o'i gymharu â 93%).
Mae hwn yn parhau i fod yn faes i'w
wella.

Codi ymwybyddiaeth o oblygiadau a
gofynion y Trefniadau Diogelu rhag Colli
Rhyddid a gwella'r trefniadau
llywodraethu ar gyfer gweithredu'r
trefniadau.

Cafwyd cynnydd sylweddol mewn
ceisiadau Trefniadau Diogelu rhag
Colli Rhyddid, ac mae'r cyngor wedi
cynyddu nifer yr aseswyr.

Sicrhau ansawdd. Mae uned diogelu ac ansawdd
newydd wedi cael ei sefydlu. Mae
angen gweithio trwy'r prosesau
newydd.

Cymorth rhiantu corfforaethol gan y
cyngor a phartneriaid i blant sy'n derbyn
gofal.

Mae aelodau newydd ar y Panel
Rhiantu Corfforaethol, ac mae mwy o
gymorth corfforaethol i blant sy'n
derbyn gofal.

3. Ymweliadau ac arolygiadau a wnaed yn ystod y flwyddyn

3.1. Mae ymweliadau â safleoedd yn rhoi cyfle i AGGCC siarad â phobl sy’n
defnyddio'r gwasanaethau a’u teuluoedd, a’r staff sy'n rheoli a gweithio
yn y gwasanaethau. Yn ystod 2014-2015, cynhaliwyd ymweliadau â:

• Thai Gofal Ychwanegol Cae Garnedd.

• Tîm Integredig Iechyd a Gofal (wedi eu lleoli yn Ysbyty Alltwen) i bobl
hŷn a phobl ag anableddau. 

3.2. Cyfarfu AGGCC hefyd ag uwch-swyddogion y cyngor trwy gydol y
flwyddyn i adolygu perfformiad gwasanaethau cymdeithasol a thrafod
cynnydd gyda'r meysydd i'w gwella a nodwyd yng ngwerthusiad
perfformiad y llynedd. Ymgysylltodd y cyngor yn effeithiol ag AGGCC,
ac fe hwylusodd fynediad i alluogi ymweliadau â safleoedd.

3.3. Yn ystod y flwyddyn, cynhaliodd AGGCC arolygiadau o wasanaethau a
reoleiddir sy'n cael eu rhedeg gan y cyngor a chan weithredwyr
annibynnol. Roedd hyn yn cynnwys adolygiadau o'r gwasanaeth
mewnol ar gyfer maethu, y gwasanaeth lleoli oedolion, cartrefi gofal, a



4

gwasanaethau gofal cartref. Mae manylion y rhain yn yr adroddiadau
sydd wedi eu cyhoeddi, ac maent ar gael ar wefan AGGCC.

4. Meysydd y bydd AGGCC yn gwneud gwaith dilynol arnynt y flwyddyn
nesaf

4.1. Mae nifer o feysydd penodol ar gyfer gwella wedi cael eu nodi yng
nghorff yr adroddiad hwn. Bydd cynnydd y cyngor mewn perthynas â'r
rhain yn cael ei drafod gyda'r cyngor yn ystod cyfarfodydd ymgysylltu
rheolaidd yn ystod y flwyddyn sydd i ddod. Bydd meysydd penodol ar
gyfer camau dilynol yn cynnwys:

• Gwelliannau yn yr arfer o amddiffyn oedolion agored i niwed.

• Moderneiddio gwasanaethau anableddau dysgu.

• Strategaeth a gwasanaethau comisiynu iechyd meddwl.

5. Cynllun arolygu ac adolygu AGGCC ar gyfer 2015-2016

• Adolygiad cenedlaethol o ofal cartref.

• Adolygiad cenedlaethol o wasanaethau i bobl ag anableddau dysgu.

• Adolygiad cenedlaethol o gynllunio gofal ar gyfer plant sy'n derbyn
gofal.

6. I ba raddau mae’r profiadau a’r canlyniadau ar gyfer pobl sydd angen gofal
a chefnogaeth yn gwella eu lles?

Oedolion

Trosolwg

6.1. Mae'r cyngor yn symud tuag at ei nod o sicrhau bod pobl yn derbyn y
gofal cywir ar yr adeg gywir, yn y lle cywir a gan y gweithwyr proffesiynol
cywir. Mae'r cyngor wedi gweithio mewn partneriaeth â'r bwrdd iechyd i
gyflawni hyn, ac enghraifft o'r gwasanaethau a ddatblygwyd i fodloni
anghenion pobl ag anghenion cymhleth yw'r pedair uned tymor byr yng
nghartrefi gofal y cyngor er mwyn osgoi derbyn i ysbytai. Mae cyfraddau
oedi wrth ryddhau cleifion o'r ysbyty oherwydd rhesymau gofal
cymdeithasol yn parhau i fod yn sylweddol is na’r cyfartaledd ar gyfer
Cymru ac yn is nag yn y flwyddyn flaenorol.
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6.2. Gwellodd perfformiad o ran cwblhau adolygiadau gofal blynyddol, ac
roedd yn uwch na'r cyfartaledd ar gyfer Cymru (83% o'i gymharu ag
80%). Yn ystod y flwyddyn, nodwyd y dylai'r cyngor a'r bwrdd iechyd
sicrhau bod ganddynt bolisïau, gweithdrefnau ac arferion effeithiol ar y
cyd i sicrhau bod anghenion gofal preswylwyr cartrefi gofal yn cael eu
hail-asesu’n amserol.

6.3. Mae nifer y bobl y rhoddodd y cyngor gymorth iddynt mewn cartrefi gofal
i bob 1,000 o'r boblogaeth dros 65 oed ar ddiwedd y flwyddyn wedi
gostwng o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol. Fodd bynnag, mae hyn yn
dal i fod gyda’r uchaf yng Nghymru (24 o'i gymharu â chyfartaledd
Cymru o 19). Mae'r cyngor wedi rhoi cymorth i lawer mwy o bobl mewn
cartrefi cymunedol na'r cyfartaledd yng Nghymru am flynyddoedd lawer,
ac mae pobl yn fwy tebygol o fyw mewn cartrefi gofal sy'n eiddo i'r
cyngor yng Ngwynedd nac mewn cynghorau eraill yng Nghymru.

6.4. Canfu arolygiadau AGGCC o gartrefi gofal i oedolion y cyngor fod
preswylwyr yn siarad yn gadarnhaol am ansawdd y gofal roeddent yn ei
dderbyn. Nododd arolygiadau o'r gwasanaethau hyn bryderon ynghylch
gweinyddu meddyginiaeth a chynnal rheolwyr cofrestredig effeithiol, ond
cymerodd y cyngor gamau gweithredu amserol ac effeithiol pan godwyd
pryderon.

6.5. Roedd tystiolaeth yn y prosiect Corneli Cudd o arfer da oedd wedi cael
ei ddatblygu mewn partneriaeth â Phrifysgol Bangor a'i chanolfan
gelfyddydau ac arloesedd, Pontio. Chwaraeodd cerddor a phobl ifanc
o'r ysgol leol gerddoriaeth a chanu caneuon Cymraeg, ac roedd y
gerddoriaeth a'r canu'n rhan hanfodol o hunaniaeth a phrofiadau bywyd
cynnar llawer o'r bobl hyn. Gwellodd y gerddoriaeth a'r cynnwrf
ansawdd bywyd y bobl oedd yn byw yn y cartrefi.

6.6. Mae diogelu'n flaenoriaeth i'r cyngor, ac mae wedi rhoi trefniadau
corfforaethol ar waith i wella arferion diogelu. Mae angen iddo bellach
roi newidiadau ar waith yn ei brosesau diogelu oedolion. Mae gan y
cyngor bolisi corfforaethol ar gyfer diogelu plant ac oedolion agored i
niwed, ac mae ganddo banel strategol sefydledig o aelodau ac uwch-
swyddogion. Caiff y panel strategol gymorth gan banel gweithredol gyda
rheolwyr o bob un o adrannau'r cyngor. Mae tystiolaeth bod y prosesau
diogelu corfforaethol wedi arwain at gamau gweithredu sydd wedi
hyrwyddo diogelu ledled y cyngor. Mae'r panel wedi gwneud hyn trwy
geisio gwybodaeth ac adroddiadau am ddigwyddiadau lleol penodol o
fewn gwasanaethau'r cyngor, ac mae wedi dysgu o brofiadau unigolion
agored i niwed. Mae'r panel diogelu strategol yn gweithredu rhaglen
waith sy'n seiliedig ar ddysgu gan achosion lleol a chenedlaethol, yn
edrych ar y gwersi gan archwiliadau, ac yn datblygu hyfforddiant,
polisïau newydd, a dangosfwrdd diogelu. Mae tystiolaeth bod y panel
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gweithredol ac adrannau'r cyngor yn rhoi cynlluniau ar waith i wella
arferion diogelu. Mae angen sicrhau bod y gwelliannau a nodwyd o ran
diogelu yn digwydd yn gyson ac yn amserol.

6.7. Yn ystod y flwyddyn, cafwyd 178 o atgyfeiriadau oedolion agored i
niwed, chwech yn llai nag yn y flwyddyn flaenorol. O'r atgyfeiriadau
hyn, cwblhawyd 100% ohonynt gyda'r risg yn cael ei reoli. Cyfrannodd
y cyngor at Adolygiad o Arfer Gwasanaethau Oedolion, a nododd fod
angen gwelliannau yn arferion amddiffyn oedolion agored i niwed y
cyngor. Pan fyddant yn weithredol, bydd y rhain yn cynyddu ymwneud
darparwyr gofal ac yn gwneud yr archwiliad a'i ganlyniad yn fwy eglur.
Bydd diogelu oedolion yn faes y bydd AGGCC yn cymryd camau dilynol
mewn perthynas ag ef yn 2015-2016.

6.8. Llwyddodd y cyngor i reoli pedair proses uwchgyfeirio pryder ynghylch
cartrefi gofal a gwasanaeth gofal cartref, ble cafwyd pryder ynghylch
ansawdd y gofal a ddarparwyd. Roedd hyn ddwywaith cymaint ag yn y
flwyddyn flaenorol. Gweithiodd y cyngor yn effeithiol i reoli a chau
asiantaeth gofal cartref trwy ddefnydd da o dîm brocera'r cyngor a
gwasanaethau ac adnoddau'r cyngor ei hun. Roedd y cyngor yn
gweithio'n dda gyda phartneriaid allweddol ac yn gwneud cynlluniau
wrth gefn gofalus.

6.9. Mae’r Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid yn darparu fframwaith
cyfreithiol i amddiffyn pobl sy'n byw mewn cartrefi gofal ac ysbytai ac
sy'n agored i niwed oherwydd anhwylder meddyliol a diffyg galluedd
meddyliol. Cafodd y cyngor gynnydd sylweddol (o saith i 365) mewn
ceisiadau ar gyfer awdurdodiadau Trefniadau Diogelu rhag Colli
Rhyddid, sydd wedi arwain at oedi o ran ymgymryd ag asesiadau.
Mae'r cyngor wedi ymateb trwy benodi cydgysylltydd a chynyddu nifer yr
aseswyr budd pennaf.

6.10. Mae'r cyngor wedi dechrau datblygu strategaeth comisiynu iechyd
meddwl, a bydd gwasanaethau iechyd meddwl yn faes y bydd AGGCC
yn cymryd camau dilynol mewn perthynas ag ef yn 2015-2016. Canfu'r
cyngor fod angen moderneiddio ei wasanaethau anableddau dysgu a
datblygu amrywiaeth o wasanaethau sy'n canolbwyntio ar y person i
gynyddu annibyniaeth. Mae'r cyngor yn mabwysiadu'r model datblygu
sy'n canolbwyntio ar y person ar gyfer gwasanaethau anabledd dysgu,
ac mae hwn yn ceisio gwireddu dyheadau'n well wrth wneud pobl yn
annibynnol. Mae'r agwedd hon yn hyrwyddo dysgu sgiliau newydd ac
yn helpu pobl i wneud cymaint o bethau ag y gallant drostynt eu hunain.
Mae hwn yn faes y bydd AGGCC yn cymryd camau dilynol mewn
perthynas ag ef yn y flwyddyn i ddod. Yn ystod 2014-2015, mae'r
cyngor hefyd wedi ymgymryd ag adolygiad o wasanaethau i oedolion.
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Mae'r cyngor yn nodi y bydd yr adolygiad yn cael ei gyhoeddi ym mis
Medi 2015.

6.11. Mae nifer y bobl sy'n defnyddio taliadau uniongyrchol wedi cynyddu i
120, gan alluogi'r bobl hyn i gael mwy o ddewis, hyblygrwydd a
rheolaeth wrth gynnal eu hannibyniaeth. Yn ystod y flwyddyn, sefydlodd
y cyngor grŵp gorchwyl, a gyda defnyddwyr gwasanaeth, fe gyd-
gynhyrchodd ganllawiau newydd ar gyfer taliadau uniongyrchol, ac mae
cynlluniau ar y gweill i gyd-gynhyrchu’r trefniadau yn y flwyddyn sydd i
ddod.

Blaenoriaethau cenedlaethol allweddol (oedolion)

Gwasanaethau ataliol ac ymyrraeth gynnar

6.12. Yn ystod y flwyddyn, mae'r cyngor wedi datblygu gwasanaethau ataliol
gyda phartneriaid, gan agor ail adnodd gofal ychwanegol yn ystod mis
Rhagfyr 2014 ym Mangor, ac mae'n bwriadu agor un arall ym
Mhorthmadog yn 2017. Cafodd adnodd gofal ychwanegol Cae Garnedd
ym Mangor ei ddatblygu gan bartneriaeth gyda Thai Gogledd Cymru, ac
mae'n darparu llety o ansawdd uchel. Dywedodd y bobl oedd yn byw
yng Nghae Garnedd eu bod yn derbyn gofal o ansawdd uchel. Roedd yr
adnodd yn sefydlu ei weithgareddau cymunedol a chymdeithasol.
Dywedodd y gofalwyr oedd yn gweithio yn yr adnodd gofal ychwanegol
eu bod yn cael eu cefnogi'n dda ac yn gallu darparu gofal gwell a mwy
diogel yn y datblygiad newydd.

6.13. Cafodd y rhaglen Heneiddio'n Dda ei datblygu yn ystod y flwyddyn mewn
partneriaeth ag Age Cymru, gyda chanolfannau ym Mlaenau Ffestiniog,
Penrhyndeudraeth, Cricieth, Porthmadog a Thremadog yn cael eu
sefydlu ar yr egwyddorion ataliol o gadw pobl hŷn yn egnïol ac yn iach a 
gwella a chreu cyfleoedd cymdeithasol iddynt yn eu cymunedau lleol.

6.14. Fe wnaeth y cyngor asesu neu adolygu anghenion 241 o ofalwyr
oedolion yn 2014-2015, sy'n ostyngiad o'r 298 o ofalwyr a gawsant eu
hasesu yn ystod y flwyddyn flaenorol. Mae hyn yn destun pryder gan
fod nifer y rhai sy'n gofalu am oedolion sy'n derbyn asesiad o'u
hanghenion eu hunain wedi codi dros y pedair blynedd diwethaf yng
Nghymru, er bod y nifer wedi cwympo'n barhaus yng Ngwynedd. Nifer y
gofalwyr oedolion a gawsant eu hasesu neu eu hail-asesu ar eu hawl eu
hunain yn ystod y flwyddyn y darparwyd gwasanaeth ar eu cyfer yn
ystod y flwyddyn oedd 132.

6.15. Yn ystod y flwyddyn, adolygodd y cyngor pa mor effeithiol oedd y
gwasanaeth ailalluogi, a nododd i'r gwasanaeth gynhyrchu arbedion o
un filiwn o bunnau ac nad yw 58% o bobl sy'n derbyn y gwasanaeth
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angen gwasanaeth am o leiaf un flwyddyn. Nodwyd y gellid targedu'r
gwasanaeth ymhellach i wella effeithlonrwydd, a gellid canolbwyntio'n
fwy ar ganlyniadau cytûn i'r dinesydd yn hytrach na cheisio lleihau
defnydd o'r gwasanaeth yn y dyfodol.

Integreiddio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol ar gyfer pobl hŷn ag 
anghenion cymhleth

6.16. Rhoddwyd blaenoriaeth i integreiddio gwasanaethau iechyd a gofal
cymdeithasol gan y bwrdd gwasanaeth lleol, a chafodd ei gyflenwi gan y
tîm trawsnewid integredig a'r fforwm sirol, sydd yn cynnwys y trydydd
sector a phartneriaid tai. Ategwyd at weithio integredig gan rywfaint o
gyd-leoli a gwell cyfathrebu rhwng systemau technoleg gwybodaeth.
Cafodd rheolwr trawsnewid ei benodi ar y cyd ar draws gwasanaethau
iechyd a gwasanaethau cymdeithasol, ac fe ddangosodd cynlluniau
wedi eu cyllido gan y gronfa gofal canolradd ganlyniadau gwell i bobl.
Un enghraifft yw'r defnydd o fferyllydd cymunedol, sy'n ymweld â phobl
yn eu cartrefi ac sydd wedi gwella defnyddio meddyginiaeth yn effeithiol,
lleihau gwastraff, a gwella lles unigolion.

6.17. Symudodd y cyngor a'r bwrdd iechyd tuag at weithio saith diwrnod yr
wythnos a galluogi cleifion i gael eu rhyddhau o'r ysbyty dros y
penwythnos. Bydd lolfa ryddhau integredig yn Ysbyty Gwynedd yn cyd-
fynd â hyn, gyda'r nod o wella cyfathrebu amlddisgyblaethol a lleihau
cyfnod amser cleifion yn yr ysbyty.

6.18. Gwnaeth y Cyngor gynnydd sylweddol wrth gychwyn y ffordd newydd o
weithio yn Ysbyty Alltwen, Porthmadog, lle mae tîm o staff
gwasanaethau cymdeithasol a iechyd yn gweithioar y cyd i ddarparu
gwasanaethau i bobl hŷn a phobl ag anableddau.  Cafwyd ymgysylltu 
cryf gyda'r bwrdd iechyd i ddatblygu'r gwasanaeth hwn trwy werthuso'r
dull traddodiadol o weithio, sefydlu gwerthoedd newydd, a darparu
cymorth ar lefel uwch i roi'r rhaglen ar waith. Mae'r gwasanaeth yn
canolbwyntio ar bobl ac ar weithredu egwyddorion Deddf
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, gan ddefnyddio
agwedd 'yr hyn sy'n bwysig' ac adeiladu ar gryfderau pobl. Nod y
gwasanaeth yw gwneud penderfyniadau amserol mor effeithiol â
phosibl. Mae arweinwyr yn y cyngor a'r bwrdd iechyd wed bod ar flaen
y gad yn herio a newid arferion, trwy oresgyn rhwystrau biwrocrataidd a
chael gwared ar brosesau aneffeithlon. Bydd y cyngor a'r bwrdd
iechyd yn wynebu heriau wrth osod y gwerthoedd a'r dulliau gwaith a
ddatblygwyd yn y rhaglen beilot yn y brif ffrwd ar raddfa fwy. Gallai'r dull
newydd o weithio achosi newidiadau sylweddol o bosibl ac arbedion
mewn gwasanaethau i oedolion, a bydd yn dylanwadu ar y cyfeiriad
newydd i wasanaethau i bobl hŷn.  
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Meysydd o gynnydd

• Gweithio'n strategol ac yn weithredol gyda'r bwrdd iechyd

• Datblygu arferion sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn ac sy’n cyd-fynd ag
egwyddorion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru).

Meysydd i’w gwella

• Diogelu oedolion

• Cymorth i ofalwyr

Plant a phobl ifanc

Trosolwg

6.19. Roedd perfformiad gwasanaethau i blant yn debyg i'r flwyddyn flaenorol,
gyda chanlyniadau da'n cael eu cyflawni i blant sy'n derbyn gofal ac
angen i wella perfformiad o ran gwaith asesu, rheoli gofal, ac adolygu o
fewn gwasanaethau plant.

6.20 Mae rheolaeth y cyngor o atgyfeiriadau wedi gwella bob blwyddyn. Mae
hysbysiadau ac atgyfeiriadau yn cael eu gwahanu, gan arwain at leihad
yn nifer yr atgyfeiriadau plant mewn angen. Fodd bynnag, mae'r
gyfradd ail-atgyfeirio'n dal i fod yn uwch na’r cyfartaledd yng Nghymru
(26% o'i gymharu â 21%).

6.21. Mae perfformiad o ran amseroldeb asesiadau cychwynnol wedi gwella,
ond mae'n dal i fod yn is na’r cyfartaledd yng Nghymru (70% o'i
gymharu â 76%), ac mae'n dal yn faes y mae angen i'r cyngor ei wella.

6.22. Darparodd y gwasanaeth gofal cartref i blant anabl ofal o ansawdd da,
wedi ei deilwra'n unol ag anghenion, dewis a hoffterau unigol. Dylai'r
gwasanaeth ddatblygu gwell gwerthusiad o'i gapasiti i ddarparu'r
gwasanaeth sydd ei angen.

6.23. Roedd nifer y plant ar y gofrestr amddiffyn plant ar ddiwedd y flwyddyn
yn debyg i'r tair blynedd diwethaf yn dilyn cynnydd yn 2012-2013. Mae
perfformiad y cyngor o ran cynnal cynadleddau amddiffyn plant
cychwynnol wedi gwella fymryn, ond mae’n is na’r cyfartaledd yng
Nghymru (85% o'i gymharu â 93%). Cafwyd cwymp hefyd ym
mherfformiad y cyngor o ran cynnal adolygiadau statudol a
chynadleddau adolygu amddiffyn plant. Cyfrannodd colli'r cydlynydd
amddiffyn plant a salwch staff at y cwymp mewn perfformiad yn y
meysydd hyn. Mae amseroldeb cynadleddau amddiffyn plant yn dal i
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fod yn faes sydd angen ei wella. Hefyd, mae angen i'r cyngor gynnal a
gwella amseroldeb adolygiadau plant sy'n derbyn gofal, sy'n cael eu
rheoli gan yr uned diogelu ac ansawdd ar hyn o bryd.

6.24. Profiad AGGCC yn ystod y flwyddyn oedd bod materion diogelu'n cael
sylw'n brydlon, a bod cyfarfodydd strategaeth a phrosesau amddiffyn
plant yn cael eu rheoli'n dda.

6.25. Mae'r cyngor wedi cyflawni o ran cyflenwi cynlluniau gweithredu i wella
gwasanaethau diogelwch yn dilyn dynladdiad domestig ac adolygiad
achos difrifol yr adroddwyd amdanynt y llynedd. Cafwyd dau adolygiad
aml-asiantaeth yn ystod y flwyddyn ac un arall sydd wedi datblygu yn
adolygiad estynedig ar arferion gwasanaethau plant. Mae swyddogion
yn y cyngor wedi ymgymryd â hyfforddiant adolygu arferion
gwasanaethau plant ac wedi cyfrannu at adolygiadau ledled y
rhanbarth. Mae'r cyngor wedi cymryd camau gweithredu mewn
perthynas â gwelliannau a nodwyd yn adolygiad thematig AGGCC
‘Diogelu a Chynllunio Gofal ar gyfer Plant sy’n Derbyn Gofal a’r Rhai
sy’n Gadael Gofal sy’n dangos Ymddygiad Agored i Niwed neu
Ymddygiad Peryglus’. Gwnaed cynnydd o ran gwella dealltwriaeth o
wybodaeth paneli a'r her a ddarparir gan aelodau etholedig. Fodd
bynnag, mae cynnydd yn araf mewn meysydd fel gwella darparu
gwasanaethau iechyd corfforol a meddyliol i blant sy'n derbyn gofal.

Blaenoriaethau cenedlaethol allweddol

Gwasanaethau ataliol ac ymyrraeth gynnar

6.26. Daeth gwasanaethau ataliol ac ymyrraeth gynnar dan reolaeth yr adran
plant a chefnogi teulu yn ystod y flwyddyn, ac mae hyn wedi bod o
gymorth o ran gweithio'n agosach gyda'r timau. Bydd hyn yn caniatáu
gwell cynllunio gofal i fodloni gofynion y Ddeddf Gwasanaethau
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru). Yn ystod y flwyddyn, mae'r cyngor
wedi datblygu ei wasanaethau ataliol ac ymyrraeth gynnar. Mae
ymestyn y ddarpariaeth Dechrau'n Deg i Fethesda a Thal-y-sarn wedi
cynyddu nifer y plant o oedran cyn ysgol sy'n derbyn cymorth i wella eu
sgiliau cyn mynd i'r ysgol yn sylweddol. Mae cynlluniau datblygu pellach
i ymestyn y ddarpariaeth i Ddolgellau, Pen-y-groes a Gallt y Sil.
Rhoddodd y tîm o amgylch y teulu – Gyda'n Gilydd – gymorth i 85 o
deuluoedd, a chanfu ymchwil gan Brifysgol Cymru fod 80% o'r
teuluoedd wedi nodi bod y gwasanaeth wedi rhoi cymorth iddynt wneud
gwelliannau hir dymor. Cafwyd cadarnhad allanol hefyd gan werthusiad
gan Brifysgol Oxford Brookes bod y gwasanaeth o ansawdd uchel a'i
fod yn gwneud cyfraniad cadarnhaol i deuluoedd. Mae'r Gwasanaethau
Integredig Cymorth i Deuluoedd, sy'n gweithio'n agos â theuluoedd i
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gyflawni newid mewn ymddygiad, yn weithredol, ac mae'r adborth yn
gadarnhaol am y gwasanaeth, ond bydd gwerthusiad mwy manwl o'r
gwaith yn bosibl yn 2015-2016.

6.27. Nododd adolygiad dechrau i'r diweddy cyngorfuddiannau sefydlu Tîm
Trothwy Gofal i osgoi gosod plant mewn gofal trwy ymyrraeth fer,
ddwys. Mae'r tîm wedi bod yn gweithio ers dechrau mis Chwefror 2015.
Mae’r cyngor yn nodi canlyniadau dechreuol da gan y gwasanaeth, ac
mae'n bwriadu defnyddio'r sgiliau sydd wedi cael eu datblygu i
drawsnewid gwasanaethau plant.

Plant sy'n derbyn gofal

Niferoedd plant sy'n derbyn gofal
ar 31 Mawrth

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gwynedd 163 179 175 195 203 185 194

6.28. Mae nifer y plant sy'n derbyn gofal wedi amrywio o gwmpas y rhifolyn
194 am y pedair blynedd diwethaf. Dros y saith mlynedd diwethaf,
mae'r cyngor wedi derbyn nifer cynyddol o blant sy'n derbyn gofal yn
unol â'r duedd ledled Cymru. Ar ddiwedd y flwyddyn, roedd hyn yn 8.19
plentyn i bob 1,000 yng Ngwynedd (o'i gymharu â chyfartaledd Cymru o
8.82).

6.29. Casglodd adolygiad y cyngor o’r dechrau i’r diwedd yn 2013-2014 y
dylai'r cyngor leihau nifer y plant sy'n derbyn gofal. Yn ystod y flwyddyn,
daeth 64 o blant yn blant sy'n derbyn gofal, peidiodd 55 o blant â derbyn
gofal, a chafodd pump eu mabwysiadu. Mae nifer cynyddol o blant wedi
cael eu lleoli gyda'u rhieni dros y tair blynedd diwethaf, gan gynyddu o 6
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i 17 ac i 27 yn 2015. Cwympodd nifer y lleoliadau gyda theuluoedd neu
ffrindiau dros y tair blynedd (o 45 i 33 i 30 yn yr un modd). Mae nifer y
lleoliadau y tu allan i’r sir wedi aros yn sefydlog o gwmpas 13, gyda
lleihad yn nifer y lleoliadau maethu asiantaeth dros dair blynedd (o 31 i
28 i 24).

6.30. Am y tair blynedd diwethaf, dechreuodd lleoliad pob plentyn sy'n derbyn
gofal gyda chynllun gofal ar waith, ac mae cynlluniau sefydlogrwydd yn
cael eu cwblhau ar amser ymron bob tro. Roedd perfformiad o ran
presenoldeb a chyflawniad addysgol plant sy'n derbyn gofal yn dda ar y
cyfan, ond roedd y cymwysterau allanol a gyflawnwyd gan blant 16
mlwydd oed ymhell uwchben cyfartaledd Cymru (pwyntiau cymhwyster
allanol cyfartalog o 428 o'u cymharu â 274).

6.31. Dim ond gwelliannau bach a wnaed gan y bwrdd iechyd o ran canran y
plant sy'n derbyn gofal sy'n derbyn asesiad iechyd yn ystod y flwyddyn,
ac mae hwn yn dal yn sylweddol is na chyfartaledd Cymru (51% o'i
gymharu ag 81%).

6.32. Eleni eto, mae gan 100% o'r rhai sy'n derbyn gofal gynllun llwybr ar
waith a chynghorydd personol penodedig. Mae hyn wedi bod yr un fath
am y tair blynedd diwethaf, ac mae'r cyngor yn gyson yn uwch na
chyfartaledd Cymru o 90%.

6.33. Mae'r cyngor wedi rhedeg un o dri chynllun peilot sy'n ymestyn lleoliadau
maethu y tu hwnt i ben-blwydd pobl ifanc yn ddeunaw oed. Mae'r
cynllun ‘Pan fydda i'n Barod’ wedi rhoi mwy o ddewis llety i saith o bobl
ifanc a'r cyfle i weithio'n agosach gyda nhw i'w paratoi ar gyfer bod yn
annibynnol. Mae'r cyngor wedi gallu dysgu gan y cynllun peilot a
chyfrannu at ddatblygu'r gwasanaeth.

6.34. Cynhaliodd AGGCC arolygiad o wasanaeth maethu'r cyngor ym mis
Hydref a mis Tachwedd 2014, a chafwyd ei fod yn wasanaeth uchel ei
barch, oedd yn ymatebol i anghenion y plant ac yn cael ei redeg yn dda.
Mae plant sy'n derbyn gofal yn cael eu gweld yn rheolaidd gan weithwyr
cymdeithasol, yn cael eu hannog i fynegi eu barn, ac yn cymryd rhan
weithredol ym mywyd y teulu.

Meysydd o gynnydd

• Cynhaliwyd canlyniadau da i blant sy'n derbyn gofal

• Datblygu gwasanaethau ataliol
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Meysydd i’w gwella

• Amseroldeb asesiadau cychwynnol

• Amseroldeb cynadleddau amddiffyn plant

• Amseroldeb adolygiadau plant sy'n derbyn gofal

• Amseroldeb asesiadau iechyd i blant sy'n derbyn gofal

7. Pa mor dda mae arweinyddiaeth, llywodraethiad a chyfeiriad y cyngor yn
hyrwyddo gwelliant mewn canlyniadau a lles ar gyfer pobl sydd angen gofal
a chefnogaeth

7.1. Mae'r cyngor wedi datblygu protocol sy'n disgrifio perthynas y
cyfarwyddwr statudol gyda'r swyddogion allweddol. Mae'r protocol yn
cael ei nodi yng nghyfansoddiad newydd y cyngor, a bydd y swyddogion
allweddol yn edrych arno ac yn ei gymeradwyo. Mae'r cyngor wedi
penodi swyddogion i swyddi newydd pennaeth oedolion, iechyd a lles, a
phennaeth plant a chefnogi teuluoedd.

7.2. Mae absenoldeb rhai aelodau o staff allweddol wedi amharu ar allu'r
cyngor i gynyddu datblygiadau yn ystod y flwyddyn, gan roi cryn alw ar y
cyfarwyddwr corfforaethol a'i thîm. Gwnaeth y cyngor drefniadau i rannu
cyfrifoldebau a datblygu gwaith yr adran, gan gynnwys secondio
pennaeth arall o fewn y cyngor i fod yn bennaeth dros dro ar yr adran
oedolion, iechyd a llesiant. Mae'r cyngor wedi wynebu heriau sylweddol
wrth ddarparu capasiti ac arweinyddiaeth broffesiynol mewn
gwasanaethau i oedolion yn ystod amser o newid mawr.

7.3. Mae cyfarwyddwr statudol gwasanaethau cymdeithasol wedi bod ar lefel
cyfarwyddwr corfforaethol yn y cyngor am ymron i ddwy flynedd. Yn
ystod y cyfnod hwn, gwelwyd tystiolaeth o well ddealltwriaeth a
blaenoriaethu o faterion gwasanaethau cymdeithasol o fewn busnes y
cyngor. Mae’r cyngor wedi dangos yn glir eu bod yn rhoi blaenoriaeth i
faterion y maes ac yn cefnogi newidiadau mewn ymarfer, sy’n ofynnol
yn ôl Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru), a sydd yn
cael eu gweld yn digwydd yn Alltwen.

7.4. Mae capasiti hefyd wedi lleihau o ganlyniad i newidiadau yn y strwythur
corfforaethol, gyda gostyngiad o dri chyfarwyddwr corfforaethol i ddau.
Mae'n bwysig bod arweinyddiaeth gwasanaethau cymdeithasol yn cael
digon o amser i ganolbwyntio ar y cyfrifoldebau statudol ac ar
drawsnewid gwasanaethau.
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7.5. Mae'r cyngor wedi cyfrannu at ac wedi elwa ar fentrau rhanbarthol sydd
wedi datblygu gofal cymdeithasol a'r sector. Mae'r heriau sy'n wynebu
gwasanaethau cymdeithasol yn flaenoriaeth i'r cyngor, ac mae
Partneriaeth Gwynedd a Môn yn nodi pobl hŷn, teuluoedd 
camweithredol, a chymunedau cynaliadwy/adfywio cymunedol fel ei dair
blaenoriaeth.

7.6. Mae'r cyngor wedi cael trafferth ymgysylltu â'r bwrdd iechyd yn y
gorffennol. Fodd bynnag, ceir tystiolaeth dda bod hyn yn gwella ar lefel
strategol, weithredol a gwleidyddol. Mae enghraifftiau o hyn yn cynnwys
cynllun peilot Allt Wen ac ystyriaeth o berfformiad a gwelliannau mewn
arferion rhyddhau o'r ysbyty ym mhwyllgor craffu'r cyngor. Mae
trefniadau gweithio newydd y bwrdd iechyd ar gyfer ardaloedd wedi
gwella gweithio mewn partneriaeth yng Ngwynedd.

7.7 Mae’r adrannau, drwy weithredu dull newydd o weithio, wedi
canolbwyntio ar drefniadau gweithio, ymddygiad a diwylliant sy'n rhoi
pobl wrth galon popeth mae'r cyngor yn ei wneud. Mae aliniad
sylweddol rhwng egwyddorion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a
Llesiant (Cymru) 2014, cynllun peilot Allt Wen, a Ffordd Gwynedd. Mae'r
agweddau'n canolbwyntio ar bobl, yn goresgyn rhwystrau strwythurol a
biwrocrataidd, ac yn cyflenwi’r hyn sy'n bwysig i bobl mewn ffordd
effeithlon.

7.8. Mae sylw corfforaethol wedi ei roi i gefnogi moderneiddio
gwasanaethau cymdeithasol ac ymateb i'r Ddeddf. Mae'r ddau
adolygiad sylweddol o drefniadau gweithredol mewn gwasanaethau
plant ac oedolion wedi cael eu cefnogi gan y gwasanaeth corfforaethol.
Mae'r strwythur adrannol newid wedi caniatáu aliniad agosach rhwng
gwasanaethau cymdeithasol plant a gwasanaethau ataliol.

7.9. Mae'r cyngor wedi manteisio ar gyfleoedd ac wedi parhau i ddatblygu ei
wasanaethau'n raddol. Mae'r cyngor yn adnabod bod angen iddo wella
cyfathrebu gyda phartneriaid er mwyn cynhyrchu gwasanaethau ar y
cyd. Ni wnaeth y cyngor ddatblygu a gweithredu ei strategaethau
comisiynu strategol a gyhoeddwyd yn flaenorol yn llawn. Mae angen
amrywiaeth ehangach o wasanaethau, gan gynnwys gwasanaethau i
bobl sydd â dementia a datblygu gwasanaethau gofal cartref mewn
ardaloedd gwledig ynysig.

7.10. Y gyllideb ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol ar gyfer 2014-2015 oedd
£59,056,000, gyda tharged o £6,084,000 ar gyfer arbedion dros y tair
blynedd nesaf. Mae'r cyngor yn wynebu diffyg cyllideb o oddeutu
£50,000,000 hyd at 2017-2018, ac er mwyn mynd i'r afael â hyn, efallai
y bydd gostyngiad pellach yn y gyllideb gwasanaethau cymdeithasol.
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Bydd hyn yn rhoi pwysau ychwanegol ar y gwasanaethau cymdeithasol,
a bydd angen rheoli a chraffu ar y risgiau sy'n gysylltiedig â hyn.

7.11. Yn ystod y flwyddyn, fe ymddeolodd yr aelod cabinet ar gyfer gofal wedi
blynyddoedd lawer yn y swydd. Cymerwyd ei le gan aelod cabinet ar
gyfer oedolion ac iechyd ac aelod cabinet ar gyfer plant a phobl ifanc.
Gyda chymorth gan y trefniadau newydd yn yr adran, bydd yr aelod
cabinet ar gyfer plant a phobl ifanc yn arwain ar rianta corfforaethol. Fe
ddylai'r aelod cabinet ar gyfer oedolion ac iechyd gael gwell golwg ar
ddatblygiadau newydd y gwasanaeth ac ymgysylltiad â'r bwrdd iechyd.

7.12. Mae'r cyngor wedi perfformio'n dda yn rhoi gofynion Mwy na geiriau – y
fframwaith ar gyfer y Gymraeg – ar waith. Wrth roi ail flwyddyn ei
gynllun gweithredu ar waith, mae'r cyngor wedi datblygu ei
ddealltwriaeth o ble mae angen iddo wella adnoddau Cymraeg a
chymryd camau ymarferol yn datblygu ei weithlu Cymraeg ei iaith. Yng
nghynhadledd Mwy na Geiriau 2015, enillodd y cyngor wobrau am
ddatblygu adnoddau arloesol ar gyfer gweithio gyda phobl sydd â phlant
ag anghenion dysgu, gweithio mewn partneriaeth i ddatblygu
gwasanaethau ataliol ac arweinyddiaeth, a datblygu ysgolion iach.
Mae’r cyfarwyddwr corfforaethol hefyd yn arwain ar yr agenda hwn yn
genedlaethol ac yn cyfrannu at y strategaeth fydd yn dilyn Mwy na
geiriau.

7.13. Mae'r cyngor wedi gwella ei oruchwyliaeth a rheolaeth o'r gwasanaeth
cwynion. Yn ystod y flwyddyn, dychwelodd aelodau staff allweddol at
eu swyddogaethau sylweddol yn rheoli'r broses gwyno, ac mae mwy o
oruchwyliaeth o gwynion gan y cyfarwyddwr corfforaethol. Mae'r
cyngor wedi rhoi'r canllawiau ar gyfer rheoli cwynion a ddaeth i rym yn
2014 ar waith, a chafwyd gostyngiad sylweddol yn nifer y cwynion sydd
wedi symud ymlaen at ymchwiliad ffurfiol. Nid oedd unrhyw
ymchwiliadau ffurfiol cam dau yn ystod y flwyddyn. Gwnaed un cais am
ymchwiliad ffurfiol cam dau, ond canfu'r ymchwilydd annibynnol fod
ymchwiliad cynhwysfawr iawn eisoes wedi cael ei gwblhau ar gam un.
Bu cynnydd yn nifer yr ymholiadau a sylwadau oedd yn awgrymu datrys
problemau'n gynharach. Fodd bynnag, ni chafodd yr holl gwynion eu
rheoli o fewn yr amserlenni disgwyliedig, a methwyd ag ymdrin ag 13%
o gwynion cam un ar gyfer plant a 26% ar gyfer oedolion o fewn yr
amserlenni disgwyliedig. Roedd amrywiaeth o resymau am yr oediadau
hyn, ond yn bennaf roedd yr oedi oherwydd diffyg capasiti rheoli.

Meysydd o gynnydd

• Gwell aliniad rhwng y cyngor a'r adran

• Gweithredu Mwy na Geiriau
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• Gwell goruchwyliaeth a rheolaeth o gwynion

Meysydd i’w gwella

• Gweithredu rhaglenni moderneiddio

• Craffu a goruchwylio rhoi rhaglenni moderneiddio ar waith


