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1. Cyflwyniad 
 

1.1. Ar ddiwedd bob blwyddyn ariannol, mae’n ofynnol i bob Cyfarwyddwr Statudol 
Gwasanaethau Cymdeithasol baratoi a chyhoeddi adroddiad ynglŷn â 
dyletswyddau gwasanaethau cymdeithasol o fewn yr awdurdod lleol dros y 
flwyddyn flaenorol.  
 

1.2. Mae’n rhaid i’r adroddiad hwnnw gael ei gyhoeddi cyn gynted ag y bo’n ymarferol 
bosib ar ôl diwedd y flwyddyn ariannol.  
 

1.3. Dylai’r adroddiad egluro perfformiad y Cyngor wrth gyflawni ei swyddogaethau 
gwasanaethau cymdeithasol am y flwyddyn sydd wedi mynd heibio, ac mae’n 
rhaid iddo esbonio’r modd y mae swyddogaethau eraill y Cyngor wedi cyfrannu 
at lesiant pobl, a’r modd y bydd hynny’n parhau.  
 

1.4. 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. 
 

2. Yr Adroddiad 
 

2.1. Pwrpas yr adroddiad yw amlinellu ein taith at wella yng Ngwynedd wrth ddarparu 
gwasanaethau i’r unigolion sydd angen cyngor, cefnogaeth neu ofal gennym. 

 
2.2. Yn unol â gofynion newydd Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 

(Cymru) 2014 (y Ddeddf) mae’r adroddiad yn ystyried sut mae Cyngor Gwynedd 
wedi hyrwyddo lles a chyflawni’n erbyn y safonau ansawdd sydd wedi eu gosod 
gan y Ddeddf. Eleni rwyf wedi amlinellu’r diffiniadau o’r safonau hynny, fel y’i 
disgrifir yn y Ddeddf, yn Atodiad 2 i’r adroddiad. 

 
2.3. Mae’r adroddiad hefyd yn tynnu sylw at unrhyw wersi a ddysgwyd, ac yn 

amlinellu’r blaenoriaethau am y flwyddyn i ddod. Mae hefyd yn egluro sut 



wnaethom asesu anghenion pobl, a’u cynnwys yn ganolog wrth siapio ein 
gwasanaethau a’n darpariaeth gofal. 
 

2.4. Fel y gwyddoch, daeth argyfwng Covid-19 i’n taro ar ddiwedd y flwyddyn ariannol 
2019/20. Wrth gwrs, y flaenoriaeth oedd sicrhau ein bod yn gallu parhau i 
ddarparu gwasanaethau hanfodol a gofalu am ein trigolion bregus. Mae hynny 
wedi golygu oedi yn paratoi’r adroddiad hwn at eich sylw, ac ymddiheuraf am 
hynny. 

 
2.5. Rwy’n falch iawn o nodi fod perfformiad gwasanaethau cymdeithasol ar gyfer y 

flwyddyn a fu wedi bod yn gadarnhaol unwaith eto. Fel y gwyddoch, rydym ar 
siwrne ers rhai blynyddoedd er mwyn trawsffurfio ein gwasanaethau, gan newid 
diwylliant a sicrhau ein bod yn darparu ein gwasanaethau cymdeithasol mewn 
modd sy’n cadw’r unigolyn yn ganolog bob amser. Mae rhai materion angen sylw 
penodol gennym a byddaf yn sicrhau fod y materion hyn yn derbyn y sylw priodol 
gan yr adrannau perthnasol. Ar y cyfan, rwy’n fodlon gyda’r cynnydd sydd wedi 
ei wneud, ond mae’n hollbwysig i ni a’n partneriaid barhau i fuddsoddi amser ac 
adnoddau i wireddu’r weledigaeth o weithredu fel un. Nid yw hyn bob tro yn 
hawdd ond credaf bod y cyfnod diweddar wedi amlygu i bawb ohonom pa mor 
bwysig ydi hi i ni weithredu fel un ac mewn modd sy’n cyflawni’r hyn sy’n bwysig 
i bobl. 
 

2.6. 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. 
Bellach, ceir presenoldeb cynrychiolwyr o’r Pwyllgor Craffu Gwasanaethau yn y 
cyfarfodydd herio perfformiad. Mae trosolwg o berfformiad y gwasanaethau am 
y flwyddyn gyfan hefyd i’w gael yn Adroddiad Perfformiad Cyngor Gwynedd ar 
gyfer 2019/20, sydd ar raglen y cyfarfod yma heddiw. 
 

3. Argymhelliad 
 

3.1. Gofynnir i’r Cyngor dderbyn yr adroddiad ar gyfer ei chyhoeddi.   
 

4. Barn y Swyddogion Statudol  
 
Y Swyddog Monitro: 
 

Mae’n ofyn ar y  Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol baratoi Adroddiad 
Blynyddol yn unol ac arweiniad statudol dan  Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Llesiant ( Cymru ) 2014. Fel rhan o’r trefniadau yna disgwylir I’r adroddiad gael ei 
rhannu gyda aelodau er sicrhau atebolrwydd effeithiol. Mae’r adroddiad yma yn 
cyfarch y gofynion yma. 
 
Pennaeth Cyllid: 
Nodaf fod rhan ddiwethaf adroddiad blynyddol y Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Cymdeithasol yn nodi prif flaenoriaethau Gwasanaethau Cymdeithasol am y flwyddyn 
2020/21.  Disgwylir bod yr adrannau perthnasol (gwasanaethau Oedolion a Phlant) yn 
anelu i gyflawni’r blaenoriaethau hyn o fewn eu hadnoddau presennol, drwy gyd-
weithio ar weithgareddau gyda gwahanol adrannau a chyrff allanol, a drwy sicrhau 



ariannu ychwanegol gan Lywodraeth Cymru.  Ni fydd cymeradwyo’r adroddiad 
blynyddol hwn yn golygu unrhyw ymrwymiad ariannol ychwanegol gan y Cyngor – 
rhoddir sylw pellach i hynny yn y drefn arferol yng nghylch cyllidebu 2021/22.     
 


