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1. Cefndir 
 

1.1. Ar ddiwedd bob blwyddyn ariannol, mae’n ofynnol i bob Cyfarwyddwr Statudol 
Gwasanaethau Cymdeithasol baratoi a chyhoeddi adroddiad mewn perthynas â 
pherfformiad y Gwasanaethau Cymdeithasol o fewn yr awdurdod lleol yn ystod 
y flwyddyn flaenorol.  
 

1.2. Diben yr adroddiad blynyddol yw nodi taith yr awdurdod lleol tuag at wella wrth 
ddarparu gwasanaethau i bobl yn eu hardaloedd, y rheiny sy'n derbyn 
gwybodaeth, cyngor a chymorth, a’r unigolion a'r gofalwyr hynny sy'n derbyn 
gofal a chymorth. O dan ofynion newydd y Ddeddf Gwasanaeth Cymdeithasol a 
Llesiant mae angen i'r adroddiad ddangos sut mae awdurdodau lleol wedi 
hyrwyddo lles a rhoi cyfrif am gyflwyno safonau lles. 
 

1.3. Gofynnir i mi fel Cyfarwyddwr ystyried yr ystod wybodaeth a phrofiadau sy’n 
effeithio ar allu Gwasanaethau Cymdeithasol y Cyngor i ddarparu gwasanaethau 
dibynadwy, cynaliadwy, o’r safon uchaf, gan fynegi fy marn yn yr adroddiad a’i 
gyflwyno i’r Cyngor. 

 
1.4. Mae’r adroddiad yn tynnu sylw at unrhyw wersi a ddysgwyd, ac yn amlinellu’r 

blaenoriaethau am y flwyddyn i ddod. Mae hefyd yn egluro sut y gwnaethom 
asesu anghenion pobl, a’u cynnwys yn ganolog wrth siapio ein gwasanaethau 
a’n darpariaeth gofal. 

 
1.5. Mae perfformiad Gwasanaethau Cymdeithasol Gwynedd yn dda ar y cyfan eto 

eleni. Mae gallu datgan hyn ar gyfer blwyddyn sydd wedi bod mor heriol yn bleser 
llwyr, ac yn adlewyrchu ymroddiad a gwytnwch ein staff gofal a gwaith 
cymdeithasol. Mae’n amlwg o’r perfformiad a adroddir yma bod rheolwyr a staff 
wedi gwneud ymdrech arwrol i allu dygymod gyda’r gofynion sydd wedi bod 
arnynt yn ystod y flwyddyn.  

 
1.6. Fel yr amlygir yn yr adroddiad, rydym wedi profi heriau sylweddol yn ogystal, ac 

yn sicr mae gennym faterion allweddol sydd angen sylw gennym ar lefel leol, 
ranbarthol a chenedlaethol. Mae ein gweithwyr a darparwyr gofal wedi wynebu 
heriau anferthol drwy gydol y cyfnod dan sylw, yn cynnwys recriwtio a chadw 
staff ar y rheng flaen, cynaliadwyedd ariannol, talu cyflog teg i’r gweithwyr ynghyd 



â sicrhau lleoliadau addas i drigolion y sir. Mae’r materion hyn yn cyfrannu at yr 
her o barhau i ddarparu gofal, ac mae ceisio sicrhau’r gofal gorau i bobl Gwynedd 
yn flaenoriaeth i mi fel Cyfarwyddwr Statudol, ac hefyd i’r Cyngor yn ei 
gyfanrwydd. O ganlyniad, rydym yn gweithio’n galed, ar y cyd â’n partneriaid 
allweddol, i geisio sicrhau bod gwasanaethau priodol ar gael yn lleol yn unol â’n 
hasesiadau anghenion poblogaeth. Mae hyn yn wir am y meysydd plant ac 
oedolion fel ei gilydd 

 
1.7. Mae perfformiad y gwasanaethau perthnasol yn cael eu herio yn unol â 

threfniadau perfformiad mewnol y Cyngor ac mae adroddiadau ar y perfformiad 
hwn yn cael eu cyflwyno gan yr aelodau Cabinet perthnasol yn rheolaidd.  Bydd 
trosolwg o berfformiad y gwasanaethau am y flwyddyn gyfan hefyd ar gael yn 
Adroddiad Perfformiad Cyngor Gwynedd ar gyfer 2021-22. 

 
 

2.     Argymhelliad 
 

2.1. Gofynnir i’r Cyngor dderbyn yr adroddiad sydd wedi ei gyflwyno gan y 
Cyfarwyddwyr Statudol ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol yr awdurdod.   
 
 

3.    Barn y Swyddogion Statudol  
 

 
Y Swyddog Monitro: 
 
Mae cyflwyno’r adroddiad i’r Cyngor Llawn yn rhoi cyfle i ystyried y gwaith a’r heriau 
sydd yn wynebu’r “Gwasanaethau Cymdeithasol o bersbectif y Cyfarwyddwr Statudol. 
Rwy’n fodlon gyda phriodoldeb yr adroddiad. 
 
Pennaeth Cyllid: 
 
Credaf fod yr adroddiad blynyddol yn adlewyrchiad teg o weithgareddau’r 
Gwasanaethau Cymdeithasol am 2021/22. Rwyf yn fodlon na fydd cymeradwyo’r 
adroddiad blynyddol hwn yn golygu unrhyw ymrwymiad ariannol ychwanegol gan y 
Cyngor. 
 


