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1. CYFLWYNIAD 
 

NEGES GAN AELODAU CABINET 
 

 

Y Cynghorydd Susan Elsmore, Yr Aelod Cabinet dros 
Ofal Cymdeithasol, Iechyd a Lles 

 

Y Cynghorydd Graham Hinchey, Yr Aelod Cabinet dros 
Blant a Theuluoedd 

 
 
Rydyn ni’n croesawu'r 9fed Adroddiad Blynyddol hwn ar effeithlonrwydd Gwasanaethau 
Cymdeithasol yr Awdurdod Lleol.   Fel Aelodau Cabinet â chyfrifoldeb uniongyrchol dros y 
Gwasanaethau Cymdeithasol, y rheiny sydd angen gofal a chymorth yn ein dinas yw ein 
blaenoriaeth gyntaf, a chaiff hyn ei adlewyrchu o ran pa mor bwysig yw’r Gwasanaethau 
Cymdeithasol i’r Cabinet a’r Cyngor yn gyffredinol. 
 
Mae’r adroddiad hwn yn adlewyrchu’r cynnydd a wneir i sicrhau bod y Gwasanaethau 
Cymdeithasol yng Nghaerdydd yn cael eu hintegreiddio gyda’r amrywiaeth ehangaf o 
wasanaethau Cyngor a phartneriaid sy’n canolbwyntio ar helpu teuluoedd ac unigolion i fod yn 
annibynnol, i ffynnu a chyflawni eu llawn botensial.   Tra’n canolbwyntio ar y flwyddyn ariannol 
flaenorol, dylai’r adroddiad hwn adlewyrchu siwrne ddatblygu hir dymor, a’r nod yw sicrhau bod y 
Cyngor yn gallu defnyddio gwasanaethau cymdeithasol ac adnoddau ac arbenigaeth partneriaid ar 
draws y system gyfan i gynnig cefnogaeth mewn ffyrdd sy’n gwneud synnwyr o safbwynt y rheiny 
sy’n defnyddio, yn hytrach na’n darparu gwasanaethau.   Mae llawer i’w wneud o hyd i gyflawni’r 
nod hwn a’r angen i gynyddu cyflymder newid oedd y prif yrrwr y tu ôl i'r penderfyniad diweddar i 
sefydlu Cyfarwyddwr Corfforaethol, Pobl a Chymunedau. 
 
Rydyn ni’n gwbl ymwybodol o’r heriau y mae'r Gwasanaethau Cymdeithasol yn eu hwynebu o ran 
diwallu’r lefel gynyddol o angen ledled y ddinas ac mae’n holl bwysig bod y ffocws ar gefnogaeth a 
chymorth cynnar yn parhau i gael ei ddatblygu fel bod gwasanaethau a chefnogaeth ar gael i bawb 
sydd eu hangen ar yr adeg y mae eu hangen arnynt. 
 
Mae’r dull systemau cyfan mwy cydlynol a ddechreuwyd a sefydlu endid Gwasanaethau 
Cymdeithasol unigol ac a fydd yn cynyddu yn unol ag amcanion Lles Bwrdd Gwasanaeth 
Cyhoeddus Caerdydd yn gwbl gyson â gofynion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) 
2014.  Mae’r broses o alinio diben ar draws yr holl bartneriaid yn rhoi sylfaen gwirioneddol i ni ar 
gyfer cydweithredu cynaliadwy ac integreiddio sy’n cyd-fynd ag argymhellion Adolygiad Seneddol 
Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru. 
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Rydyn ni’n credu ei fod yn bwysig bod Adroddiad Blynyddol yr Awdurdod Lleol yn rhoi darlun 
atebol cyhoeddus o’r Gwasanaethau Cymdeithasol sy’n cydnabod cryfderau a gwendidau, ac sy’n 
ein galluogi i wybod beth sydd angen i ni ganolbwyntio arno dros y 3 blynedd nesaf er mwyn 
gwella ymhellach; mae’r adroddiad hwn yn rhoi mewnwelediad cytbwys.   Mae’n dweud wrthym 
fod gennym fwy o hyder ynghylch y dyfodol ond mae’n rhaid i ni ganolbwyntio ar wella'r ffordd yr 
ydym yn helpu a chefnogi teuluoedd, unigolion a chymunedau i ffynnu. 
 
Gan edrych ymlaen, rydyn ni’n gwybod bod angen i ni gryfhau ein dulliau ataliol i oedolion a 
phlant a theuluoedd.   I gefnogi pobl i fyw'r bywyd y maen nhw eisiau ei fyw mae angen i ni 
ganolbwyntio ar sut yr ydym yn cysylltu pobl a chymunedau ac yn targedu ymyraethau i atal 
anghenion pobl rhag gwaethygu i’r lefel cymorth nesaf.   Mae gwasanaethau cymorth teuluoedd 
a gwasanaethau ail-alluogi effeithiol iawn yn bwysig a byddwn yn adolygu darpariaeth gyfredol i 
sicrhau ei bod yn cael yr effaith orau posibl.   Byddwn hefyd yn cefnogi’r ffocws parhaus ar 
arferion – Arwyddion Diogelwch i blant a theuluoedd, ac arferion seiliedig ar gryfder i oedolion.   
Rydyn ni wedi ymrwymo i gefnogi Gwasanaethau Cymdeithasol sydd nid yn unig yn gweithio’n 
dda fel adran integredig, ond hefyd yn gweithio’n dda â rhannau eraill o'r Cyngor a phartneriaid i 
ddiwallu anghenion pobl ag anghenion gofal a chymorth.   Yn olaf, mae cefnogi’r gweithlu gofal 
cymdeithasol cyfan i ddatblygu a gwella eu harferion er mwyn iddynt allu rhoi’r gorau i bobl 
Caerdydd yn flaenoriaeth allweddol.   Mae angen y gweithlu parhaol cywir, gyda sgiliau, 
gwerthoedd a dyheadau'r Cyngor i fod ar flaen y gad o ran Gwasanaethau Cymdeithasol 
cynaliadwy ac arloesol. 
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RHAGAIR 
 

 
Tony Young, Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol 
 
Fel Cyfarwyddwr Statudol Gwasanaethau Cymdeithasol y Cyngor 
mae’n rhan o fy swydd i adrodd i chi’n flynyddol ar ba mor dda rwyf 
i’n meddwl y mae Gwasanaethau Cymdeithasol y Cyngor yn 
perfformio’n gyffredinol.  Mae’r adroddiad sy’n dilyn yn ymwneud â blwyddyn 
2017/18 a dyma ganlyniad proses gynllunio, adolygu a gwerthuso a gynhelir gan Reolwyr 
Gweithredol yn y Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol.   Diben yr adroddiad hwn yw 
nodi ein cynnydd o ran datblygu gwasanaethau sy’n galluogi pobl yng Nghaerdydd i gyrchu 
gwybodaeth, cyngor a chymorth a sicrhau gofal a chymorth lle bo’n bosibl, yn dilyn asesiad. 
 
Er taw hwn yw 9fed Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol yr Awdurdod Lleol, 
dyma’r ail ers gweithredu Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (Deddf 
GGCLl) yn Ebrill 2016.   Gan mai dyma fy adroddiad olaf fel Cyfarwyddwr y Gwasanaethau 
Cymdeithasol, yn dilyn fy ymddeoliad o gyflogaeth llawn amser yn Ebrill 2018, hoffwn gymryd y 
cyfle hwn i gyfleu rhai negeseuon allweddol sy’n adlewyrchu ar berfformiad, iechyd ac 
addasrwydd y gwasanaethau cymdeithasol o bersbectif personol ar ôl 5 mlynedd yn y rôl 
statudol yng Nghaerdydd. 
 

• Cydnabyddir bod y Gwasanaethau Cymdeithasol yng Nghaerdydd nawr mewn sefyllfa 
llawer gwell o gymharu â’i safle gwan yn 2012/13.  Ar yr adeg honno: 

o Roedd y Gwasanaethau Oedolion a Phlant yn cael eu harwain, eu rheoli a’u trefnu 
ar wahân, gan effeithio’n negyddol ar waith y Cyfarwyddwr statudol o ran arwain 
a rheoli arferion diogel, datblygu’r gweithlu, cydlyniad strategol neu wella 
perfformiad. 

o Roedd perfformiad yn wan gyda’r Gwasanaethau Plant yn denu sylw’r arolygiaeth 
ac o ganlyniad mewn perygl o ymyrraeth. 

o Roedd morâl yn isel yn gyffredinol gydag arferion rheng-flaen ac uwch reolwyr yn 
brwydro ag arweinyddiaeth dameidiog a oedd yn newid yn aml. 

o Roedd gwaith partneriaeth yn cael ei nodweddu gan siomedigaeth ymysg 
partneriaid yn gyffredinol ynghylch parodrwydd y Gwasanaethau Cymdeithasol i 
gydnabod pa mor bwysig yw gwaith partneriaeth neu ymgysylltu’n effeithiol yn yr 
her o geisio cydgyfeirio agendâu a rhannu ymdrech o ran nodweddion cyffredin. 

o Roedd hyder partneriaid o ran i ba raddau roedd y Gwasanaethau Cymdeithasol yn 
agored i her briodol o ran arferion diogelu, yn isel. 

https://www.linkedin.com/start/view-full-profile?_ed=0_1rl2DkuuGce0QCd9jrQxgJwuXr5n-iSRJRCzY6LKfzNEcRqGDTFUZBRVbL4HnJy_&trk=public_profile_tc-view
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o Nid oedd gan y Gwasanaethau Cymdeithasol le amlwg yn y Cyngor, na’n gorfforaethol 
ac roedd hyn yn cael ei adlewyrchu gan ddiffyg tryloywder o ran y berthynas rhwng y 
Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Aelodau, yn enwedig mewn perthynas â’r adran 
Graffu. 

o Roedd proffil Gwasanaethau Cymdeithasol Caerdydd yn yr amgylchedd 
genedlaethol ehangach yn anhryloyw gydag enw drwg. 

• Mae llawer wedi newid ers hynny ac er bod llawer i’w wneud i wella perfformiad a 
gwasanaethau i ddinasyddion ymhellach, mae'n amlwg ar bob cyfrif, bod y sefyllfa ar 
ddiwedd 2017/18 yn gwbl wahanol i’r sefyllfa yn 2012/13. 

• O ran y Gyfarwyddiaeth ei hun, mae cyflawni’r newid hwn wedi bod yn ymdrech ar y cyd 
gan reolwyr a staff a oedd wastad wedi bod â’r gallu a’r dyhead i ddarparu gwelliant 
parhaus ond a oedd wedi bod yn rhwystredig o ran eu dyheadau, oherwydd nad oedd 
ganddynt y pŵer i’w cyflawni neu oherwydd difaterwch neu ddiffyg sylw o ran pa mor 
bwysig oedd eu cyfraniad i ddarpariaeth ac arferion rheng flaen. 

• Yn fwy eang, byddai newid y Gwasanaethau Cymdeithasol wedi bod yn amhosibl heb 
gymorth corfforaethol cryf a chan aelodau, ffocws a buddsoddiad, felly eto mae ymdrech 
tîm ar draws y corff corfforaethol cyfan wedi bod yn holl bwysig. 

• Fel Cyfarwyddwr yn ymadael roeddwn eisiau diolch i’r holl staff yn y Gyfarwyddiaeth, fy 
Nhîm Rheoli Estynedig, y Prif Weithredwr a chydweithwyr yn yr Uwch Dîm Rheoli.   
Hoffwn hefyd ddiolch i eraill yn yr adran Gyllid, AD, Datblygu Sefydliadol, Gwasanaethau 
Cyfreithiol a rolau perfformio sydd wedi ei wneud yn bosibl i mi gyflawni fy rôl fel y 
Cyfarwyddwr Statudol, gyda’r hyder y byddwn yn cael cefnogaeth yn y rôl honno. 

• Bydd y Gwasanaethau Cymdeithasol yn parhau i fod yn allweddol o ran lles miloedd o 
ddinasyddion a theuluoedd ledled y ddinas ar adeg o gymhlethdod cynyddol,  
camweithredu cymdeithasol a gofid.   Bydd staff yn y Gyfarwyddiaeth yn parhau i weithio 
gyda’r trallod difrifol hwnnw mewn amgylchiadau sy’n gofyn llawer ganddynt o ran 
gwydnwch ac ymrwymiad personol a bydd y cyfrifoldeb yn parhau i fod ar reolwyr, 
arweinwyr ac aelodau i gefnogi staff rheng flaen yn y dasg honno. 

• Mae cynaladwyedd yn parhau i fod yn her o ran y galw ac o ran pwysau ariannol.   Er bod 
y Cyngor wedi bod yn hynod gefnogol o ran buddsoddi mewn Gwasanaethau Cymdeithasol 
yng Nghaerdydd, nid yw hyn yn gynaliadwy dros y tymor hirach heb gymorth ariannol 
llywodraeth genedlaethol pellach - yn y cyd-destun hwn nid yw'n wahanol iawn i’r GIG.    Ond 
mae’n wahanol o ran y bydd erydiad graddol gwasanaethau cymunedol yn cyflymu'r 
dadleoliad cymdeithasol sy’n gyrru’r galw am ymyrraeth a chymorth mwy costus ar gyfer 
y Gwasanaethau Cymdeithasol.   Caiff hyn ei gydnabod yn rhannol yn Adolygiad Seneddol 
Llywodraeth Cymru, ond mae her allweddol yn parhau sydd yn ei hanfod yn ymwneud â 
chyllid strwythurol hir dymor ar gyfer cynghorau ar y cyfan ac yn arbennig ar gyfer y 
Gwasanaethau Cymdeithasol. 

• Fodd bynnag rwy’n hyderus, heb ystyried yr heriau cyllid, nad oes unrhyw reswm pam na 
ddylai Gwasanaethau Cymdeithasol Caerdydd fod ymysg y gorau o ran ansawdd, ystod ac 
effeithiolrwydd y gwasanaethau a gynigir i'r rheiny sydd angen gofal a chymorth.   Mae 
nawr mewn sefyllfa dda i ymgysylltu mewn lefel bellach ac ehangach o newid gyda 
phartneriaid, i sicrhau ei fod yn parhau’n addas, perthnasol ac ymatebol i anghenion newidiol 
poblogaeth gynyddol ac amrywiol. 
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Y Broses Herio 
Roedd y dadansoddiad a’r beirniadaethau yn yr adroddiad hwn yn destun proses herio a oedd yn 
cynnwys profi a chasglu adborth gan dimau staff trwy’r Rhwydwaith Cenhadon Staff a 
dinasyddion trwy'r Panel Dinasyddion.   Cynhaliwyd digwyddiadau herio gyda Chyngor Trydydd 
Sector Caerdydd a oedd wedi’u cynllunio ar wahân ar gyfer plant sy’n derbyn gofal a'r rheiny sy’n 
gadael gofal.   Gyda’i gilydd, roedd y sesiynau ymgysylltu hyn yn ein galluogi i gryfhau ein 
gwerthusiad ac addasu’r adroddiad hwn fel oedd yn briodol. 
 
O ran adborth gan y Panel Dinasyddion, cafodd canlyniadau drafft eu rhannu gyda dinasyddion a 
chafodd dinasyddion eu gwadd i sgorio’r canlyniadau yr oedd ganddynt brofiad uniongyrchol 
ohonynt.   Mae’n braf nodi y cafwyd 195 ymateb, 90 ohonynt gan bobl oedd â phrofiad o 
ddefnyddio'r Gwasanaethau Cymdeithasol yn y 12 mis diwethaf.   Mae’r prif themâu a ddaeth i’r 
amlwg yn awgrymu nad yw newidiadau i ddarpariaeth gwasanaeth a fydd yn arwain at wrando mwy 
ar bobl, ystyried eu safbwyntiau a nodi cryfderau wedi cael eu cynnwys yn ddigonol eto i gael eu 
hadlewyrchu’n gyffredinol ym mhrofiad pobl sy’n defnyddio'r Gwasanaethau Cymdeithasol.    Mae 
dadansoddiad o’r ymatebion yn nodi bod dinasyddion yn gyffredinol yn fwy tebygol o anghytuno â’r 
canlyniadau na chytuno â hwy.   Fodd bynnag, dylid nodi oherwydd bod pobl ond wedi ymateb i’r 
canlyniadau yr oedd ganddynt brofiad uniongyrchol ohonynt, mae rhai niferoedd yn isel ac felly mae 
angen bod yn ofalus wrth ddehongli’r data hwn.   Mae’n bryderus nodi bod 82% (32 / 39) yn 
anghytuno â’r canlyniad "prosesau gwell i leihau’r tebygolrwydd o ofalwyr yn cyrraedd pwynt 
argyfwng”.   Fodd bynnag, mae’n galonogol nodi bod 64% (11 / 17) o bobl yn cytuno bod "partneriaid 
mewn Addysg ac Iechyd wedi cynyddu dealltwriaeth o'u cyfrifoldebau diogelu a bod 70% (7 / 10) o 
bobl yn cytuno bod y Grant Dydd Gŵyl Dewi yn golygu bod pobl sy’n gadael gofal yn cael cymorth 
gwell trwy addysg uwch.  Caiff ymatebion a sylwadau eu rhannu ag uwch reolwyr er mwyn i'r adborth 
gael ei ystyried i lunio newidiadau i wella darpariaeth gwasanaeth. 
 
Trosolwg 
Mae’n bleser gennyf adrodd bod Cyngor Caerdydd wedi gwella mewn rhai meysydd allweddol 
o'r Gwasanaethau Cymdeithasol.   Lle nad yw perfformiad wedi gwella, mae dal yn cael ei 
ystyried yn dda yng nghyd-destun pwysau ariannol difrifol a’r cynnydd enfawr o ran galw a 
chymhlethdod.   Mae Gwasanaethau Cymdeithasol i oedolion a phlant yn parhau’n flaenoriaeth 
amlwg i Gyngor Caerdydd ac mae’r Cyngor yn parhau i amddiffyn cyllideb y Gwasanaethau 
Cymdeithasol.  Adlewyrchir hyn yn y ffaith bod y Cyngor yn cefnogi ei gyllideb ar gyfer 2018/19 
a’r dyraniad o £8.4m o dwf net ar gyfer y Gwasanaethau Cymdeithasol, gan gynnwys 10 swydd 
ychwanegol; a hyn ar adeg pan fo gofyn i feysydd blaenoriaeth eraill ar gyfer y Cyngor weithredu 
ar gyllidebau llai. 
 
Tra bo 2016/17 i bob pwrpas yn flwyddyn drosiannol allweddol i'r Gyfarwyddiaeth, o ran ymateb yn 
effeithiol i flwyddyn gyntaf Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 ac o ran uno'r 
gwasanaethau Oedolion a Phlant yn 2015 yn un Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol, mae 
2017/18 wedi’i nodweddu gan gamau mawr o ran datblygu modelau darparu newydd.    Roedd yr hyn 
a ystyriwyd yn ddatganiadau o fwriad strategol yn 2016/17 wedi’i wireddu o ran darpariaeth 
gwasanaeth gwell yn ystod 2017/18, fel y dangoswyd yn y nifer o esiamplau a nodir yn yr adroddiad 
sy’n dilyn.   Mae’r rhain yn cynnwys: 

 
• Symud o amryw safleoedd y Gwasanaethau Plant sy’n Derbyn Gofal i mewn i un 

cyfleuster unigol wedi ei adnewyddu sy’n hygyrch i bobl ifanc. 
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• Agor adeilad newydd - Canolfan John Kane – i ddarparu'r Gwasanaethau Troseddau 
Ieuenctid. 

• Lansio ac agor y Ganolfan Adnoddau Llencyndod. 
• Lansio Canllaw a Phrotocol Diogelu ar gyfer Mosgiau a Madrassas. 
• Ail Gynhadledd Pobl Ifanc - Byddwch Ddiogel! 
• Lansio Gwasanaeth Taliadau Uniongyrchol newydd. 
• Lansio’r Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig. 
• Agor Canolfan Ddydd i Bobl Hŷn ar ei newydd wedd. 
• Lansio cynllun gweithwyr cymdeithasol dan hyfforddiant newydd. 
• Cyflwyno fframwaith / offeryn Asesu Risg newydd ar gyfer Byw’n Annibynnol â Chymorth. 
• Gostyngiadau pellach o ran Oedi wrth Drosglwyddo Gofal – gyda Chaerdydd a Bro 

Morgannwg yn cyflawni statws meincnodi. 
• Rhoi’r Cynllun Gweithredu Gofalwyr Ifanc ar waith. 
• Digwyddiad Dathlu cyntaf y Bwrdd Gweithlu Rhanbarthol. 

 
Hefyd, fel y mae’r adroddiad yn dangos mewn llawer o leoedd, mae staff a rheolwyr wedi gallu 
cynnal gwelliant ansoddol parhaus a chanlyniadau da i ddinasyddion a hynny ar adeg â mwy o 
alw a chymhlethdod. Wrth ddarllen yr esiamplau achos a nodir yn yr adroddiad hwn, rhaid 
ystyried effaith personol y gwaith a wneir gydag unigolion a pha mor bwysig yw rhoi sylw agos a 
gofalus i anghenion yr unigolion hynny er mwyn cyflawni canlyniadau personol da. 
 

3 Ymrwymiad Allweddol a Nod Strategol Tîm Rheoli'r Gyfarwyddiaeth: 
 
Diben lles, gofal cymdeithasol ac iechyd yng Nghaerdydd yw rhoi’r 
cyfleoedd gorau i bawb fyw'r bywyd y maen nhw eisiau ei fyw a chyflawni 
canlyniadau cadarnhaol'. 
 
O ran plant a theuluoedd, byddwn yn dod o hyd i ffyrdd diogel a phriodol o weithio â theuluoedd 
i'w helpu i ddiwallu anghenion eu plant, gan gynnwys eu hangen i gael eu hamddiffyn rhag niwed.   
Lle bynnag y bo’n ddiogel, byddwn yn edrych ar ffyrdd o gefnogi plant a phobl ifanc i aros gyda'u 
teulu biolegol neu deulu estynedig ac osgoi'r angen i blant a phobl ifanc dderbyn gofal. 
 

• Y Cartref yn Gyntaf – byddwn yn sicrhau’r cyfleoedd gorau posibl i gefnogi plant ac 
oedolion yn eu cartrefi lle mae’n ddiogel gwneud hynny, gan osgoi ymyrraeth neu ofal 
diangen. 

• Yr Hyn sy’n Bwysig i Mi – byddwn yn sicrhau bod yr hyn sy’n bwysig i’r rheiny a 
allai fod angen gofal a chymorth wrth wraidd ein dull asesu anghenion a’r holl gynlluniau 
unigol.  Caiff lleisiau plant, oedolion a’u gofalwyr a theulouoedd eu trin â pharch gan 
arwain popeth a wnawn cyn belled â bod hyn yn gyson â diogelwch y rheiny sydd angen 
gofal a chymorth. 

• Dyfodol Fforddiadwy – byddwn yn sicrhau bod ein strategaethau hir dymor, 
prosesau comisiynu a dylunio gwasanaethau yn sicrhau bod darpariaeth gofal a chymorth 
yn fforddiadwy er mwyn i ni allu parhau i gefnogi pobl yn y gymuned ar adeg â llai o gyllid. 
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Mae ein diben yn arwain popeth a wnawn.  Mae'n llunio ein diwylliant, ein harferion, 
ein systemau, sut rydym yn recriwtio a datblygu ein pobl a buddsoddi ein 
hamser ac adnoddau. 
 
Yn tanategu ein diben mae pedair egwyddor: 
 

• Gwrando ar bobl i ddeall beth sy’n bwysig iddynt; 
• Adeiladu ar gryfderau, nid diffygion; 
• Cysylltu pobl â phobl eraill a’u cymunedau; 
• Perthnasau wrth wraidd gofal a chymorth. 

 
Mae hyn yn golygu bod angen i ni dreulio amser yn cael y sgyrsiau cywir fel ein bod yn gweithio â 
phobl yn seiliedig ar yr hyn sy’n bwysig iddynt; gan gydnabod eu cryfderau a’u galluoedd a'r 
adnoddau sydd ar gael iddynt trwy eu rhwydweithiau o deulu, ffrindiau a chymunedau.   Dyma 
sydd wrth wraidd trawsnewid a arweinir gan arferion.   Ein nod yw gweithio gyda phobl; ochr yn 
ochr â hwy, nid iddyn nhw. 
 
Mae'r un egwyddorion yn llywodraethu sut rydym yn gweithio mewn partneriaeth.  Ni ddylai 
bywydau pobl fodoli o fewn Gwasanaethau Cymdeithasol yn unig.   Fel Gwasanaethau 
Cymdeithasol, rydym yn cydnabod y bydd yr adnoddau a'r asedau y mae pobl eu hangen i fyw eu 
bywydau yn bodoli y tu allan i'r Gwasanaethau Cymdeithasol - gyda phartneriaid Tai, Cyflogaeth ac 
Iechyd ymysg eraill.   Mewn cyd-destun strategol a gweithredol byddwn yn gweithio ag eraill i 
ddatblygu partneriaethau cynhyrchiol a gwasanaethau integredig sy’n cefnogi pobl yn well i 
gyflawni eu canlyniadau. 
 

O ystyried yr effaith hir dymor ar ganlyniadau a dulliau darparu a 
fwriadwyd drwy roi Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles 
(Cymru) 2014 ar waith, a chan mai dim ond ar 6 Ebrill 2016 y cafodd ei 
rhoi ar waith, mae’n golygu ein bod ni yn 2017/18 ac am y 2-3 blynedd 
nesaf dal yn y blynyddoedd cynnar o raglen barhaus o drawsnewid.   Er 
hynny, fel y mae’r adroddiad yn dangos, mae llawer wedi’i gyflawni yn 
y ddwy flynedd gyntaf yma, yn enwedig o ran ail-lunio darpariaeth a’r 
ffordd yr ydym yn gweithio â phobl sydd angen gofal a chymorth. 
 

Mae’r adroddiad wedi’i gwblhau yn unol â thempled cenedlaethol cytunedig sy’n ceisio 
hyrwyddo cysondeb o ran dull a galluogi cymariaethau gwybodus gwell o ran cyflawni 
canlyniadau lles ledled Cymru. 
 
Y Prif Niferoedd mewn Cyd-destun 
Mae gan Gaerdydd boblogaeth o 361,468 (yn 2016) gyda 73,994 o blant a phobl ifanc 0-17 

oed a 287,473 o oedolion sy’n 18 oed a hŷn.  O’r rhain, mae 2,787 yn derbyn gwasanaethau 

gan y Gwasanaethau Plant ac mae 7,047 yn derbyn gwasanaethau gan y Gwasanaethau 
Oedolion ar unrhyw un pwynt penodol mewn amser; mae miloedd yn croesi ein trothwy bob 
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blwyddyn.  Mae miloedd yn derbyn cymorth i gael gwell canlyniadau drwy ein cymorth 
byrdymor neu, o ganlyniad i gyfnod o ofal, yn mynd ymlaen i fyw bywydau annibynnol. 
 
Derbyniodd y Gwasanaethau Plant 28,569 o gysylltiadau / atgyfeiriadau yn 2016/17. Roedd 

830 o blant yn derbyn gofal ar 31 Mawrth 2018, ac roedd 230 ar y Gofrestr Amddiffyn Plant. 
 
Derbyniodd y Gwasanaethau Oedolion 6,657 o ymholiadau a 1,113 o atgyfeiriadau 

Amddiffyn Oedolion Agored i Niwed yn ystod 2017/18. Aseswyd neu adolygwyd  7,662 o 

oedolion yn ystod y flwyddyn ac roedd 7,047 yn derbyn gwasanaethau ar 31 Mawrth 2018, 

roedd 1,004 ohonynt yn derbyn gofal preswyl a nyrsio, roedd 3,333 yn byw gartref gyda 

phecynnau gofal cymdeithasol ac roedd 2,710 yn derbyn gwasanaethau eraill. 
 
Neges gan Gyfarwyddwr Newydd y Gwasanaethau Cymdeithasol  
 

 
Claire Marchant, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol o fis Gorffennaf 2018 
 
Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at ymuno â Chaerdydd fel Cyfarwyddwr y Gwasanaethau 
Cymdeithasol ar adeg pan fo gymaint wedi’i gyflawni i ddatblygu Gwasanaethau Cymdeithasol 
cryf a sefydlog.   Mae’r ffaith bod Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi'r cynllun cenedlaethol ar 
gyfer iechyd a gofal cymdeithasol, 'Cymru Iachach:  Ein Cynllun ar gyfer Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol yn rhoi cyfle gwych i ni weithio â’n partneriaid i wireddu’r potensial ar gyfer 
trawsnewidiad radical yn ddarpariaeth wirioneddol. 
 
Mewn unrhyw raglen o drawsnewid, i ddechrau rhaid blaenoriaethu'r broses o ddatblygu a 
chefnogi'r gweithlu a fydd yn sicrhau newid.   Mae ymrwymiad a brwdfrydedd y gweithlu o ran 
gweithio â phobl a darparu gwasanaethau, yn aml mewn sefyllfaoedd heriol a chymhleth wedi bod yn 
amlwg i mi.   Fy mlaenoriaeth uchaf fel y Cyfarwyddwr newydd yw recriwtio, cadw, cefnogi a 
datblygu’r gweithlu gofal cymdeithasol.   Mae'r bobl gywir, sy’n rhannu’r gwerthoedd, sydd â’r 
sgiliau a’r uchelgais i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl yn holl bwysig o ran cyflawni’r 
canlyniadau gorau posibl i bobl. 
 
Mae gwasanaethau cyhoeddus cynaliadwy yng Nghymru yn ddibynnol ar Wasanaethau 
Cymdeithasol sy’n gynaliadwy o bersbectif gwasanaeth ac ariannol.   Gyda’r gweithlu cywir, bydd 
fy ffocws ar y 4 maes canlynol: 
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1. Gweithio gydag eraill i leoli Gwasanaethau Cymdeithasol mewn ardaloedd a chymunedau 
er mwyn i bobl ag anghenion gofal a chymorth allu cysylltu â'r nifer o asedau a 
chyfleoedd sydd ar gael. 

2. Sicrhau bod gwasanaethau ataliol yn cael eu targedu ac yn effeithiol o ran cadw pobl yn 
ddiogel, yn iach ac wedi’u cefnogi, ac wrth wneud hynny lleihau’r angen i bobl fod angen 
yr haen nesaf o wasanaeth. 

3. Defnyddio Arwyddion Diogelwch ac arferion seiliedig ar gryfderau er mwyn i ni fod yn hyderus 
o ran safon asesu, rheoli risg a chynllunio gofal sy’n canolbwyntio ar y person a ffocysu ar yr 
hyn sy’n bwysig i’r person sy’n byw eu bywydau eu hunain. 

4. Datblygu a chomisiynu gwasanaethau trwy berthnasau cadarnhaol â darparwyr sy’n 
flaengar o ran eu bod yn adlewyrchu'r canlyniadau o fewn cynlluniau gofal, wedi'u 
hintegreiddio mewn ardaloedd ac yn dangos gwerth am arian sy’n allweddol i 
gynaladwyedd. 

 
Mae nifer o heriau i’w goresgyn o ran darparu Gwasanaethau Cymdeithasol da iawn, yn bennaf 
caledi ariannol a chymhlethdod cynyddol o ran angen.   Mae gan Gaerdydd y raddfa, yr uchelgais, y 
bobl a’r partneriaid sy’n golygu ffocws ac arweinyddiaeth effeithiol ar bob lefel y gallwn ymdrin â’r 
heriau hyn ac alinio adnoddau i wella canlyniadau a thrawsnewid bywydau ein pobl a’n cymunedau 
mwyaf agored i niwed. 
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2. CRYNODEB O BERFFORMIAD Y 
CYFARWYDDWR 
 
Er taw 2017/18 oedd yr ail flwyddyn i'r mesurau newydd a gyflwynwyd gan y Fframwaith 
Canlyniadau Cenedlaethol yn dilyn gweithredu Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) 
2014, gael eu rhoi ar waith, nid ydynt eto’n cynnig sail ddibynadwy ar gyfer llunio cymariaethau 
blynyddol neu ar sail genedlaethol rhwng cynghorau. Cafodd hyn ei adlewyrchu ym 
mhenderfyniad Llywodraeth Cymru i beidio â chyhoeddi data Gwasanaethau Cymdeithasol 
cymharol Cymru gyfan ym mis Medi 2017, oherwydd nad yw'n ddigon cadarn eto.   Er bod hyn yn 
golygu nad yw elfen allweddol o reoli perfformiad da ar gael yn llawn i ni, mae’r Gyfarwyddiaeth 
o’r farn bod perfformiad cyffredinol wedi bod yn gadarnhaol yn ystod y flwyddyn o ystyried y galw 
a'r cymhlethdod cynyddol. Mae’r dystiolaeth ar gyfer hyn wedi’i nodi yn y paragraffau isod, ond 
mae'n braf nodi gwelliannau yn y meysydd canlynol: 
 

• Canran y plant sy’n derbyn gofal ar 31 Mawrth a gafodd 3 lleoliad neu fwy yn ystod y 
flwyddyn - 9.0% (75 / 830) yn 2017/18 o 10.9% (79 / 725) yn 2016/17. 

• Cynnydd o ran y ganran o oedolion cymwys sy’n gofalu am oedolion a gafodd gynnig 
Asesiad Gofalwr yn ystod y flwyddyn i 87.2% (2,899 / 3,326) o 79.5% (2,833 / 3,563) yn 
2016/17. 

 
Yn yr un modd, mae meysydd lle ymddengys bod perfformiad yn wannach neu’n llai effeithiol ac 
er nad yw’r data eto mor ddibynadwy ag sydd angen o ran cymharu, rydym yn awyddus i ymdrin 
ag unrhyw faterion sy'n gysylltiedig â'r data canlynol: 
 

• Gostyngiad o ran canran y rheiny sy’n gadael gofal sydd mewn addysg, hyfforddiant neu 
gyflogaeth 12 mis ar ôl gadael gofal i 49.4% (43 / 87) o 58.5% (55 / 94) yn 2016/17. 

• Gostyngiad o ran canran y bobl a gafodd help i fynd yn ôl i fyw'n annibynnol heb 
wasanaethau gofal parhaus, trwy ymyrraeth byr dymor i 70.5% (777 / 1,102) o 90.8% (461 / 
508) yn 2016/17, ond roedd nifer y bobl wedi cynyddu’n sylweddol. 

 
Yn ogystal â'r dangosyddion ansoddol newydd, cafodd arolygon ansoddol eu defnyddio am yr ail 
flwyddyn.   Yn anffodus, er bod mwy o arolygon wedi’u cyflwyno yn 2017/18, mae’r cyfraddau 
dychwelyd yn llawer is na’r flwyddyn flaenorol, a allai fod oherwydd eu bod yn newydd yn 2016/17 
ac wedi denu ymateb gwell am y rheswm hwnnw.   Er hynny, mae’r rhain yn rhoi gwybodaeth 
werthfawr i ni ynghylch safbwyntiau dinasyddion o ran y gwasanaeth a dderbyniant ac mae’r rhain 
i’w gweld gydol yr adroddiad. 
 
GWASANAETHAU I OEDOLION 
 
NEGES ALLWEDDOL – Mae Gwasanaethau Cymdeithasol i oedolion yn parhau ymysg 
blaenoriaethau uchaf y Cyngor, gan dderbyn cefnogaeth gref gan y Cabinet a’r Prif 
Weithredwr.  Rydym yn arbennig o ymroddedig i wella prosesau atal er mwyn sicrhau’r 
cyfleoedd gorau i bobl fyw mor annibynnol a diogel â phosibl. 
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Yn ystod 2017/18, prif ffocws y Gwasanaethau Oedolion oedd helpu pobl i fyw’n annibynnol, 
galluogi pobl i ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen arnynt i fyw ar eu pen eu hunain, eu cefnogi ag 
addasiadau rhesymol i’w cartrefi, a chynnig gwasanaethau mewn ffordd sy’n bodloni eu 
hanghenion a’u canlyniadau. 
 
O ganlyniad i’r ymdrech: 

GWASANAETHAU I BLANT 
 
NEGES ALLWEDDOL – Mae Gwasanaethau Plant yn parhau ymysg blaenoriaethau uchaf y 
Cyngor, gan dderbyn cefnogaeth gref gan y Cabinet a’r Prif Weithredwr.  Yn ystod 2017/18 
mae’r gwasanaeth wedi canolbwyntio ar ddatblygu meysydd allweddol o ddatblygiad strategol, 
yn arbennig o amgylch atal ac integreiddio, gan wneud gwaith ar yr un pryd i wella arferion ar 
lawr gwlad. 
 
Mewn perthynas â’r Gwasanaethau Plant, yn ystod 2017/18 parhaodd y ffocws ar wella 
perfformiad mewn perthynas â dangosyddion sydd â’r arwyddocâd mwyaf ar gyfer arferion 
diogel ac effeithiol yn ymwneud â phlant. 
 
Roedd 2017/18 yn flwyddyn o weithgareddau arwyddocaol yn y Gwasanaethau Plant gyda 
lansiad Support4Families (cymorth cynnar drws ffrynt), y Mynegai Anabledd a’r Gwasanaeth 
Awtistiaeth Integredig.   Yn ogystal â hyn, agorwyd y Ganolfan Adnoddau Llencyndod, a’r cwbl 
ochr yn ochr â defnyddio’r dull Arwyddion Diogelwch o ran darparu gwasanaeth. 
 
Ymysg y meysydd a gafodd flaenoriaeth yn ystod y flwyddyn roedd: 
 
 
 
 
 
 
Yn ystod y flwyddyn roedd ffocws parhaus ar recriwtio a chadw – roedd canran swyddi gwag 
gweithwyr cymdeithasol yn debyg iawn ar 23.2% o 23.5% yn 2016/17, er gwelwyd ychydig o 
amrywiad yn ystod y flwyddyn gyda’r gyfradd swyddi gwag yn disgyn islaw 20% am y tro cyntaf 
ers Medi 2015, i 18.5% yn Awst 2017.  Er ei fod yn ymddangos na wnaeth y gwelliant yn 
Chwarter 2 barhau ar gyfer gweddill y flwyddyn, mae archwiliadau pellach yn dangos bod 
aelodau staff presennol wedi'u penodi i rolau uwch newydd, gan adael eu swyddi blaenorol fel 
swyddi gwag.   Er ein bod ni yn y gorffennol wedi gallu recriwtio gweithwyr cymdeithasol sydd 
newydd gymhwyso, mae’r broses o gadw a datblygu cohort sefydlog o ymarferwyr mwy profiadol a 
medrus wedi bod yn fwy heriol ac mae hyn yn ei dro wedi cael effaith o ran cynnal gwasanaeth diogel 

• Gostyngiad o ran y gyfradd oedi wrth drosglwyddo gofal i bobl 18+ 
oed i 4.7 (110) yn 2017/18 o 5.2 (123) yn 2016/17. 

• Cynnydd o ran canran yr oedolion cymwys sy’n gofalu am oedolion 
a gynigiwyd Asesiad Gofalwr iddynt yn ystod y flwyddyn i 87.2% 
(2,899 / 3,326) o 79.5% (2,833 / 3,563) yn 2016/17. 

• Gostyngodd nifer yr achosion o symud rhwng ysgolion heb fod yn achosion o 
bontio ar gyfer plant sy’n derbyn gofal i 10.0% (48 / 494) o 13.3% (56 / 421) yn 
2016/17. 

• Gostyngodd nifer y bobl ifanc sy’n dod i’r system troseddau ieuenctid am y tro 
cyntaf i 75 o 109 yn 2016/17. 
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ac effeithiol.   Mae ein cryfder cynyddol o ran cadw staff felly yn rhoi hyder i ni fod ein hymrwymiad i 
wneud Caerdydd yn gyrchfan o ddewis ar gyfer gwaith cymdeithasol yn dechrau cael effaith.   O’r 22 
o swyddi a grëwyd o gynnig pwysau ariannol 2017/18, mae 9 wedi’u llenwi.   Pe bai’r swyddi gwag a 
gododd oherwydd dyrchafiadau yn cael eu heithrio, byddai’r canlyniad DP ar gyfer y chwarter yn 
gyfradd swyddi gwag o 20.9%.   Mae ymdrin â’r sefyllfa swyddi gwag yn parhau i fod yn 
flaenoriaeth a disgwylir gwelliant pellach wrth i’r staff sydd newydd eu penodi ddechrau yn eu 
swyddi yn Chwarter 1. 
 
CANLYNIADAU AROLYGON 
 

• Daeth adroddiad arolwg Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) ar Gartref Plant Crosslands a 
gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2017 i’r casgliad “bod y bobl ifanc yn ddiogel, hyderus ac 
yn cymryd rhan mewn gweithgareddau a ffordd o fyw adeiladol.   Cânt eu hannog i fynegi 
eu hunain a datblygu hunan gyfrifoldeb a dywedodd y tri pherson ifanc y siaradon ni â hwy 
eu bod yn hoffi'r staff ac yn teimlo'n hyderus gyda’r gefnogaeth a roddir ganddynt.   Maen 
nhw’n mwynhau sefydlogrwydd o ran lleoliad; cysondeb o ran staff ac maen nhw'n cael eu 
hannog i ddatblygu perthnasau ac ymlyniadau gyda'u gofalwyr.   Caiff ‘normaleiddio’ ei 
hyrwyddo ynghyd â hawliau pobl ifanc i ffynnu a theimlo fel eu bod yn cael eu 
gwerthfawrogi.   Mae’r safle yn darparu’n dda i’r diben; mae digon o staff medrus a 
phrofiadol a threfniadau cadarn ar gyfer rheoli ac arwain y cartref.” 
 

• Cynhaliodd AGC arolwg ar hap o Tŷ Storrie (cyfleuster preswyl wedi’i gomisiynu sy’n cynnig 
gofal ysbeidiol i blant anabl) ym mis Mawrth 2017.  Cododd yr adroddiad bryderon difrifol 
mewn perthynas â staffio ac arweinyddiaeth yn y cartref a chysondeb o ran gofal, a 
chyflwynwyd hysbysiadau diffyg cydymffurfiaeth i'r darparwr. 
Gweithiodd y Gwasanaethau Plant gyda’r darparwr i ddatblygu cynllun gwella cadarn a 
oedd yn ceisio ymdrin â’r pryderon.   Fel ymateb, fe wnaeth y darparwr gryfhau’r strwythur 
rheoli, gan roi Rheolwr Cofrestredig profiadol ar secondiad yno, penodi arweinydd tîm 
newydd a chynnal gweithgareddau adeiladu tîm. Fe wnaeth adolygu a gwella systemau a 
phrosesau rheoli, diweddaru hyfforddiant i staff a gweithio’n agored ac yn adeiladol â 
rheolwyr y Gwasanaethau Plant.   Roedd hefyd yn cynnwys rhieni yn y siwrne wella a 
gwnaed gwelliannau i'r ardd ac addurn mewnol y cartref. 
Ym mis Hydref 2017, cynhaliodd AGC arolwg dilynol. Nododd yr adroddiad bod camau 
effeithiol wedi’u cymryd ers arolwg Mawrth, a bod lles y plant a chysondeb y gofal wedi 
gwella.   Nododd yr arolygydd bod morâl y staff wedi gwella a bodd staff yn ymddangos fel 
eu bod yn fwy brwdfrydig; nodwyd yr amgylchedd ffisegol gwell hefyd.   Mae'r Cyngor 
wrthi'n ystyried ei ddewisiadau ar gyfer rhedeg y ddarpariaeth yn y dyfodol.   Yr opsiwn a 
ffefrir yw ei redeg yn fewnol, fodd bynnag, disgwylir i'r penderfyniad terfynol gael ei wneud 
gan y Cabinet yn 2018.  Gweler tudalen 26 am ragor o wybodaeth. 
 

• Byw â chymorth (llety byw'n annibynnol i oedolion ag anabledd dysgu): 
Cafodd Gwasanaeth Llety Byw â Chymorth Mewnol y Gwasanaethau Cymdeithasol ei 
arolygu yn ystod y flwyddyn. Roedd yr adroddiad yn cydnabod meysydd o arfer da gan nodi 
bod pobl wedi adrodd eu bod yn hapus â’r gofal yr oeddent yn ei gael a'u bod yn mwynhau 
eu bywydau.  
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Cymerodd y Gwasanaethau Plant ran mewn hunan asesiad cenedlaethol mewn perthynas â phlant 
sy'n derbyn gofal a’r rheiny sy’n gadael gofal.   O’r wybodaeth a ddarparwyd, daeth AGC i’r 
casgliad bod “gwaith y gwasanaethau plant yn cael ei werthfawrogi gan y cyngor a bod 
buddsoddiad dros y 2 flynedd a mwy diwethaf wedi cefnogi gwelliant. Mae’r awdurdod lleol yn 
adnabod proffil y boblogaeth plant sy'n derbyn gofal yn dda ac yn cynllunio gwasanaethau i 
ddiwallu anghenion y boblogaeth.   Er bod y galw yn uchel mae’r awdurdod yn buddsoddi mewn 
gwasanaethau cymorth cynnar a hefyd yn ail-fodelu ei strwythur i ddiwallu’r galw yn fwy 
effeithiol". 
 
Cynhaliwyd arolygon ar y meysydd canlynol hefyd yn ystod y flwyddyn, ac rydym yn disgwyl 
adroddiadau ar gyfer y rhain: 
 

• Iechyd Meddwl 
Cynhaliodd AGC ac Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) arolwg ar y cyd o Wasanaethau 
Iechyd Meddwl yn Awst 2017. 
 

• Darpariaeth Gofal a Chymorth i Garchar Caerdydd - Cyflwynodd Deddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2014 lawer o ddyletswyddau newydd i Gyfarwyddwyr 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Chynghorau â darpariaeth ystâd ddiogel yn eu hardal 
(carchardai, cartrefi diogel neu debyg) i sicrhau mynediad effeithiol gan garcharorion i ofal 
a chymorth i'r rheiny yn yr ystâd ddiogel. Adborth cychwynnol o arolwg ystâd ddiogel AGC 
/ Arolygiaeth Carchardai Ei Mawrhydi (ACEM) yn Chwefror 2018 o'r gwaith a wneir gan 
weithwyr cymdeithasol yng Ngharchar Caerdydd, tystiolaeth o waith asesu o safon dda, a 
gefnogir gan y Dull Seiliedig ar Gryfderau newydd i waith cymdeithasol yn y Gwasanaethau 
Oedolion. Rydym yn disgwyl am yr adroddiad terfynol. 

 
“Mwy na Geiriau” 
 
Mae cyflwyno Deddf Safonau’r Gymraeg wedi cryfhau'r sefyllfa sy’n 
gwella’n raddol o ran darparu gwasanaethau dwyieithog yn yr adran 
gofal cymdeithasol ac yn y Cyngor yn gyffredinol.   Mae’r Ddeddf wedi 
helpu i atgyfnerthu’r gofynion sydd eisoes yn bodoli ar gyfer y 
gwasanaethau cymdeithasol a nodir yn Mwy na Geiriau ar gyfer 
gwasanaethau cymdeithasol dwyieithog. 
 
Mae’r Gwasanaethau Cymdeithasol yng Nghaerdydd yn cydnabod pa 
mor bwysig yw diwallu'r angen iaith Gymraeg fel rhan o asesiadau a 
gofal arferol ac maen nhw wedi ymrwymo i ddarparu a datblygu 
gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg. 
 

Amcanion Safonau’r Gymraeg ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol:  
 

Cynyddu cyfleoedd i bobl dderbyn Iechyd a Gofal Cymdeithasol drwy gyfrwng y Gymraeg trwy:  
 

• Sicrhau bod gwasanaethau Cymraeg yn cael eu cynnig i bob aelod o staff yn y 
Gwasanaethau Cymdeithasol ac o fewn gwasanaethau wedi’u comisiynu 

•  Cynnwys darpariaeth gwasanaeth cyfrwng Cymraeg o fewn manylebau contractau, 

 



 

16 
 

cytundebau lefel gwasanaeth a phrosesau cyllid grant trydydd sector ac annibynnol.  
• Datblygu cynlluniau i sicrhau y gellir darparu gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg gyda 

staff cyfredol sy’n siarad Cymraeg; lle nodir bylchau yng nghapasiti’r gweithlu i ddarparu 
drwy gyfrwng y Gymraeg, dylai’r rhain gael eu hadlewyrchu yn Strategaeth Sgiliau 
Dwyieithog y sefydliad.  

 
 
Er bod canran y siaradwyr Cymraeg yn gymharol isel, mae’r niferoedd (sy’n debygol o fod dros 
40,000 erbyn hyn) yn golygu mai Caerdydd yw’r awdurdod lleol â’r 4ydd nifer uchaf o siaradwyr 
Cymraeg yng Nghymru.   Mae nifer y siaradwyr Cymraeg yng Nghaerdydd wedi dyblu ers cyfrifiad 
1991.   Mae Asesiad Anghenion Poblogaeth Caerdydd a Bro Morgannwg yn adrodd yr ystadegau 
canlynol yn gysylltiedig â phroffil cymunedol iaith Gymraeg Caerdydd. 
 
Mae cynnydd yn ystod y flwyddyn wedi cynnwys: 
 

• Sefydlu Fforwm Rhanbarthol i wella’r gwaith o gydlynu gweithgarwch Cymraeg yn y 
gwasanaeth, ac i sicrhau cydweithio â phartneriaid. 

• Mae staff ar draws y sefydliad yn parhau i gael eu hatgoffa’n rheolaidd am ofynion 
Safonau’r Gymraeg trwy’r “Brîff Materion Cymraeg”. 

• Mae swyddi gwaith cymdeithasol Cymraeg wrthi'n cael eu creu. 
• Hyrwyddo cyfleoedd hyfforddiant drwy gyfrwng y Gymraeg ar draws y gwasanaeth yn 

rheolaidd. 
• Mae cwestiynau wedi’u hychwanegu i DigiGov i gael darlun mwy cynhwysfawr a diweddar.   

Caiff staff y Gwasanaethau Cymdeithasol eu hannog i ddiweddaru eu cofnod iaith. 
• Mae cwestiynau wedi’u hychwanegu i CareFirst i gofnodi'r cynnig actif. Rydym wrthi’n 

edrych ar ba mor llwyddiannus y mae’r rhain wedi bod o ran cofnodi cyfraddau ac o ran 
hyrwyddo’r cynnig actif. 

• Rydym wedi gallu nodi esiamplau cadarnhaol o weithwyr cymdeithasol sy’n sensitif o ran 
nodi anghenion iaith Gymraeg yn ystod eu gwaith achos gyda chanlyniadau cadarnhaol.   
Mae angen gwaith pellach i nodi pa mor dda mae hyn yn cael ei wneud ar draws y 
gwasanaeth gan weithwyr cymdeithasol nad ydynt yn siarad Cymraeg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y gyfran o bobl o bob oed sy’n 
gallu siarad Cymraeg yng 

Nghaerdydd yw 11.1% - sy’n 
sylweddol is na chyfartaledd 

Cymru o 19%, ond mae’n 
cynrychioli 36,735 o bobl. 

Mae dros 1 o bob 4 o bobl ifanc 
15 oed ac ieuengach yn siarad 

Cymraeg yng Nghaerdydd 
(26.7%) ond mae hyn dal yn is 

na chyfartaledd Cymru ar gyfer 
y grŵp hwn (37.6%). 
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HERIAU’R DYFODOL 
 
Mae aelodau craffu yn parhau i fod yn gefnogol iawn o’r Gyfarwyddiaeth a'i uchelgeisiau ar 
gyfer gwelliant parhaus ond maen nhw hefyd wedi bod yn bryderus ar ôl dysgu am y ffactorau 
ehangach sy'n gyrru'r twf cyffredinol o ran galw a chymhlethdod.   Mae hyn wedi ysgogi dadl 
eang ynghylch arwyddocâd patrymau newidiol bywyd modern; y pwysau ar deuluoedd sy’n 
gweithio yn gysylltiedig â diwallu anghenion gofal plant a pherthnasau hŷn neu fregus ar yr un 
pryd; y pwysau a brofir o ran y cyfryngau cymdeithasol, yn enwedig gan blant; natur newidiol y 
boblogaeth a’i hanghenion; capasiti unigolion diegwyddor i guro asiantaethau o ran canfod ffyrdd 
newydd o ecsbloetio'r rheiny sy’n agored i niwed; ac i ba raddau y mae'r rheiny sy'n cael eu 
heffeithio fwyaf gan newid yn cael trafferth ymdopi. 
 
Er nad oes un ateb clir i’r cyfuniad hwn o ffactorau sy’n arwain at ofid a galw, mae’n amlwg bod 
angen i’r Gwasanaethau Cymdeithasol weithio gydag amrywiaeth o bartneriaid er mwyn ymdrin 
â’r heriau amrywiol.    I’r perwyl hwn, mae’r Adolygiad Seneddol yn amserol o ran uno lluoedd 
iechyd a gofal cymdeithasol lle gall wneud gwahaniaeth wrth ddiwallu'r heriau hyn o ran y 
boblogaeth oedolion.   Er bod hyn yn golygu goblygiadau i blant a theuluoedd hefyd, mae diwallu 
anghenion y plant hynny yn y system ofal yn mynnu cyfres wahanol o gynghreiriau 
rhyngasiantaeth, ac er bod hyn i’w weld orau yn aelodaeth y Bwrdd Rhanbarthol Diogelu Plant, 
mae rhagor o waith i’w wneud i bennu'r broses llywodraethu partneriaeth orau i roi mwy o sylw i’r 
agenda hon. Wedi’i hwyluso gan y Sefydliad Gofal Cyhoeddus, fe wnaeth y Bwrdd Gwella 
Gwasanaethau i Blant rhyngasiantaeth gamau mawr yn y maes hwn yn ystod y flwyddyn o ran 
datblygu dull partneriaeth ar gyfer strategaeth ataliol; bydd yn bwysig cynnal hyn. 
 
Y prif heriau i Wasanaethau Cymdeithasol Caerdydd: 
 
1 Recriwtio, cadw a datblygu gweithlu gofal cymdeithasol parhaol gyda’r gwerthoedd, y 

sgiliau a’r profiad cywir. 

2 Darparu cynlluniau cynaladwyedd ariannol a gwasanaeth sy’n seiliedig ar dystiolaeth 
gadarn ac achosion busnes. 

3 Datblygu gwasanaethau ymyrraeth ac atal cynnar sy’n lleihau’r galw am wasanaethau mwy 
dwys mewn modd effeithiol. 

4 Sicrhau newidiadau a arweinir gan arferion yn y Gwasanaethau Plant ac Oedolion. 

5 Adolygu gwasanaethau blaenoriaeth i sicrhau eu bod yn rhai cost effeithiol ac yn gallu diwallu'r 
canlyniadau o arferion mwy blaengar mewn modd effeithiol. 
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Y prif heriau i’r Gwasanaethau Plant: 
 
1 Adolygu’r ystod o wasanaethau ymyrraeth ac atal cynnar a sicrhau llwyddiant y Strategaeth 

Cymorth Cynnar â phartneriaid. 

2 Defnyddio Arwyddion Diogelwch fel model o arferion yn y Gwasanaethau Plant a chyda 
phartneriaid. 

3 Sicrhau gweithlu parhaol a chael gwared ar yr angen am weithwyr asiantaeth. 

4 Sicrhau bod digon o’r mathau cywir o wasanaethau yng Nghaerdydd ar gael i ddiwallu 
anghenion y nifer cynyddol o blant sy’n derbyn gofal mewn modd effeithiol ac mewn 
modd cost effeithiol. 

5 Gweithio gyda Chynghorwyr ac Aelodau i sicrhau bod y Cyngor yn diwallu’n effeithiol ei 
gyfrifoldebau rhianta corfforaethol ar gyfer y nifer gynyddol o blant sy’n derbyn gofal. 

 
Y prif heriau sy’n wynebu’r Gwasanaethau Oedolion: 
 
1 Lansio a defnyddio’r Dull Seiliedig ar Gryfderau newydd o ran gwaith cymdeithasol gydag 

oedolion. 

2 Cynnal y farchnad gofal cartref a nyrsio – gweithio gyda darparwyr i weithredu gofynion 
Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016. 

3 Datblygu gweithio yn yr ardal leol sy’n cysylltu pobl ag anghenion gofal a chymorth ag asedau 
cymunedol gan leihau’r angen am gymorth gofal cymdeithasol hir dymor. 

4 Datblygu gwaith integredig â Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Bwrdd, gan sicrhau bod 
pobl yn gweld y person cywir yn y lle cywir ar yr adeg gywir heb atgyfeiriadau diangen. 

5 Adolygu strategaethau comisiynu ar gyfer anableddau dysgu ac iechyd meddwl i sicrhau bod 
darpariaeth yn adlewyrchu’r model arferion seiliedig ar gryfderau. 
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3. SUT MAE POBL YN LLUNIO EIN 
GWASANAETHAU? 
 
Fel rhan o’r rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf mae ein Swyddog Comisiynwyr Ifanc wedi galluogi pobl 
ifanc i asesu gwasanaethau presennol yn erbyn safonau cyfranogi.  Mae darganfyddiadau’r 
adroddiadau hyn wedi cyfrannu at ddatblygu manylebau ar gyfer darpariaeth Teuluoedd yn Gyntaf 
yn y dyfodol.   Bydd hyfforddiant comisiynwyr ifanc a rhieni-gomisiynwyr pellach yn hwyluso'r twf 
mewn comisiynu a arweinir gan ddefnyddwyr. 
 
Mae gwaith ymgysylltu â phobl ifanc hefyd wedi’i wneud mewn perthynas â’r Cynllun 
Hyfforddeiaeth Dechrau Disglair, gan gynnwys: 

• Gweithdai CV a Chwilio am Swydd mewn partneriaeth â’r Tîm I Mewn I Waith. 
• Gweithdai Dyheadau. 
• 2 berson ifanc wedi’u cefnogi i gymryd rhan yng nghynllun gwella gwasanaeth Pitch Perfect 

y Cyngor. 
• Gweithdai “Cake and Make” creadigol mewn partneriaeth ag entrepreneuriaid benywaidd. 
• Clwb darllen i'r rheiny sy’n gadael gofal wedi’i sefydlu. 

 
Mae esiamplau eraill o sut mae pobl wedi cymryd rhan mewn gwaith i ddatblygu’r gwasanaeth yn 
ystod y flwyddyn yn cynnwys: 
 

• Ymgysylltu â rhieni, yn benodol ar enwi'r Gwasanaeth Cymorth Cynnar Drws Ffrynt yn 
Cymorth i Deuluoedd (Support4Families), mae hwn yn enw a gafodd ei nodi a'i ddewis gan 
rieni. 
 

• Cynnwys pobl ifanc mewn gwaith Recriwtio a chyfweliadau ar gyfer 
o Swyddi Ymarferydd Ymyrraeth Cam-fanteisio’n Rhywiol ar Blant yn y Tîm Byddwch 

Ddiogel! 
o Staff a gofalwyr maeth ar gyfer y Ganolfan Adnoddau Llencyndod, gweithwyr 

cymdeithasol ar gyfer y Tîm 13+ a gweithwyr cymdeithasol ac ymgynghorwyr 
personol yn y Gwasanaethau Arbenigol. 
 

• Cynhaliwyd yr ail Gynhadledd Byddwch Ddiogel! i Bobl Ifanc flynyddol ar 13 Mawrth 2018.  
Fe wnaeth ysgolion lleol enwebu 3 phlentyn i fynd i’r gynhadledd. Fe wnaeth cyfranogwyr 
gymryd rhan mewn gweithgareddau a gweithdai i godi ymwybyddiaeth o Gam-fanteisio’n 
Rhywiol ar Blant, gan gynnwys sut y gall plant gadw llygad allan am oedolion peryglus, sylwi 
pan fydd eu ffrindiau mewn perygl, ffonio am help a'u cadw eu hunain a'u ffrindiau'n 
ddiogel.  Erbyn diwedd y dydd, roedd y bobl ifanc wedi’u hyfforddi fel Cenhadon Cam-
fanteisio’n Rhywiol ar Blant gan ein bod yn gwybod bod pobl ifanc yn ymateb yn dda i 
ddysgu gan eu ffrindiau. Bydd Tîm Byddwch Ddiogel! y Gwasanaethau Plant yn gweithio 
gyda’r ysgolion sy’n cymryd rhan i gynnal digwyddiadau pellach lle bydd y cenhadon 
newydd yn addysgu eu ffrindiau. 
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Mae tendr wedi’i gyflwyno i sefydliad hwyluso Think Again - grŵp ymgynghorol sy’n 
cynnwys pobl ifanc sydd wedi cael eu paratoi i bwrpas rhyw a/neu wedi cael eu cam-
fanteisio’n rhywiol. Bydd y grŵp yn ceisio safbwyntiau pobl ifanc ar y gefnogaeth y maen 
nhw wedi’i dderbyn gyda golwg ar wella gwasanaethau i bobl ifanc sydd wedi neu sydd 
mewn perygl o gael eu paratoi i bwrpas rhyw a cham-fanteisio rhywiol. 
 

• Cynhelir digwyddiadau ymgynghori gyda rhieni plant a phobl ifanc anabl i gefnogi'r gwaith 
o gynllunio a datblygu gwasanaeth i blant anabl. 
 

• Arloeswr Cymraeg ar gyfer Arolwg Bright Spots Prifysgol Bryste i blant sy’n derbyn gofal. 
 

• Grŵp Bright Sparks – gyda chyllideb gan Gronfa Dydd Gŵyl Dewi mae’r grŵp sefydledig 
hwn o blant sy’n derbyn gofal a’r rheiny sy’n gadael gofal yn gysylltiedig â datblygiadau o 
ran gwasanaeth a pholisi gyda chymorth ein darparwr eiriolaeth rhagorol y Gwasanaeth 
Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol (GEIC). 
 

• Mae person ifanc yn gweithredu fel ymgynghorydd i’r Pwyllgor Ymgynghori Rhianta 
Corfforaethol. 
 

• Cynhaliwyd Grŵp Ymgynghori â phobl ifanc mewn partneriaeth â’r adran Tai i drafod y 
broses ail-dendro llety. 
 

• Mae gan y Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid (GTI) berson ifanc yn barod i gymryd rhan yng 
nghyfarfodydd Bwrdd y GTI.   Mae’r person hwn yn rhan o'n strategaeth troseddau cyllell 
ac fel cynrychiolodd GTI Caerdydd yn ddiweddar yn adolygiad yr holl bleidiau o droseddau 
cyllell yn y Senedd. 
 

• Fel rhan o adolygiad y Strategaeth Cyfleoedd Dydd fe wnaethon ni weithio mewn 
partneriaeth â Pobl yn Gyntaf Caerdydd a’r Fro i ddylunio holiaduron i gael adborth gan 
bobl sy’n defnyddio'r gwasanaeth a’u teuluoedd. Roedd awgrymiadau’n cynnwys 
adnewyddu’r adeilad a chreu mwy o gyfleusterau i bobl ag anableddau amryfal a dwys. O 
ganlyniad, mae gwaith adnewyddu £300k (yn cynnwys £50k gan y Gronfa Gofal Integredig) 
yn cael ei wneud gan gynnwys: 

o Gosod drysau awtomatig fel bod pobl sy’n defnyddio cadair olwyn yn gallu bod yn 
fwy annibynnol. 

o Gosod teclynnau codi ar nenfwd yr ystafell tŷ bach a newid sydd wedi’i addasu fel 
bod pobl sy’n defnyddio teclyn codi ar gyfer gofal personol yn gallu bod yn fwy 
annibynnol. 

o Adnewyddu’r tŷ bach sydd wedi’i addasu a chreu dau dŷ bach arall wedi’u haddasu. 
o Creu cyfleusterau newid ychwanegol i safon 'Newid Lleoedd'. 
o Diweddaru’r décor drwy'r adeilad. 
o Prynu dodrefn a gosodiadau newydd. 

 
• Mae defnyddio Cynllunwyr Cymorth yn y Gwasanaethau Anabledd Dysgu wedi dangos 

canlyniadau cadarnhaol a mwy o annibyniaeth i ddinasyddion unigol: 
o Mae’r mewnbwn wedi cefnogi dinesydd i gyrchu amryw wasanaethau a nodwyd 

mewn lleoliadau cymunedol integredig gan gynnwys grwpiau cymdeithasol a chael 
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cyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau a gynhelir gan Hyb cymunedol lleol.  Fe 
wnaeth hyn leihau ei unigedd a gwella ei hyder, brwdfrydedd a sgiliau 
cymdeithasol. 

o Drwy’r mewnbwn cafodd dinesydd a oedd yn anfodlon cyn hynny, y cyfle i wneud 
dewisiadau gwybodus er mwyn manteisio ar amrywiaeth o weithgareddau.  Mae’r 
dinesydd nawr yn gysylltiedig â’r Princes Trust, yn mynychu dosbarthiadau 
llythrennedd a rhifedd ac yn cymryd rhan mewn rhaglen Agored gydnabyddedig, 
sydd wedi arwain at fwy o hyder personol, mwy o hunan barch a rhwydwaith 
cymdeithasol ehangach. 

o Drwy’r mewnbwn cafodd dinesydd y cyfle i fanteisio ar weithgareddau i wella 
cysylltiadau cymdeithasol a hyder/brwdfrydedd oherwydd swildod a phryder 
eithafol. Arweiniodd blas ar Track 2000 â hyfforddiant teithio annibynnol at fwy o 
hyder, brwdfrydedd a hunan barch. Mae bellach yn gallu parhau i gyfranogi mewn 
siop elusen V21 yn ei ardal leol a defnyddio’i sgiliau teithio annibynnol. 

 
Ceir detholiad o ddyfyniadau isod: 
 

• Defnyddiwr gwasanaeth y Tîm Adnoddau Cymunedol: 
 
 
 
 
 

• Mam/Tad-cu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Cydweithiwr o’r gwasanaeth carchar:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Defnyddiwr gwasanaeth Cynllunio Cymorth (y Gwasanaeth Anabledd Dysgu): 
 

“Hoffwn ddiolch am y gwasanaeth effeithlon a’r help yr wyf wedi’i gael yn ystod y chwe 
wythnos diwethaf.  Hefyd diolch am yr holl ofalwyr a oedd mor siriol, caredig a chalonogol. 

Diolch i chi i gyd.” 

“Rwy’n ysgrifennu yn gysylltiedig â’r gwaith gwych a wnaeth ein gweithiwr cymdeithasol N, 
roedd hi’n bleserus ac amyneddgar. Gan mai dyma’r trydydd plentyn (fy wyrion) i ni ei gael 
trwy’r Gwasanaethau Cymdeithasol, roedd hi’n graff iawn, rydym yn ddiolchgar iawn i N ac 
am ein hasesiadau cadarnhaol ac am barhau gyda ni er mwyn i’r brodyr a’r chwiorydd allu 
aros gyda’i gilydd o fewn y teulu. Roedd N yn gefnogol iawn ac fe helpodd ni bob cam o’r 

ffordd.  Fe wnawn ein gorau glas i roi bywyd sefydlog hapus i’r plant hyn. Diolch eto. 

Rwy’n weithiwr cymorth i deuluoedd sy’n cefnogi merch feichiog yn y ddalfa. R yw’r 
gweithiwr cymdeithasol sy’n gofalu am yr achos, ac roeddwn i eisiau ysgrifennu atoch i 

ddweud pa mor hapus ydw i gyda gwaith R. Fel y gallwch ddychmygu, rydym yn 
gweithio gyda nifer o weithwyr cymdeithasol o nifer o awdurdodau lleol ac mae’n rhaid 

i mi ddweud, rwyf wedi fy synnu gan empathi a gallu R i gysylltu â Mrs V. Roedd R yn 
gallu rhannu newyddion negyddol iawn mewn ffordd bositif bron a bod. Pwrpas y 

cyfarfod heddiw oedd esbonio i Mrs V y byddai’r babi yn cael ei gymryd ar adeg y geni 
ac y byddai achosion llys yn dechrau ar ôl i’r babi gyrraedd.  Rhannodd R y wybodaeth 

hon yn glir iawn er mwyn i Mrs V allu deall ac roedd ei hagwedd yn gyffredinol yn wych. 
Ro’n i’n teimlo bod y cyfarfod wedi mynd yn arbennig ac ro’n i eisiau rhannu’r gwaith 

da hwn gyda chi i sicrhau bod R yn cael cydnabyddiaeth am ei gwaith gwych. 
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Gwnaed gwaith ar yr ail arolwg cenedlaethol dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles 
(Cymru) 2014. Anfonodd y Gwasanaethau Oedolion holiadur safonol perthnasol Llywodraeth 
Cymru i 2,396 o bobl, a oedd yn casglu data perfformiad ansoddol mewn perthynas â'n gwaith 
cynllunio gofal a chymorth. Y gyfradd ymateb oedd 35% i oedolion oedd angen gofal a chymorth a 
35% i ofalwyr. Anfonodd y Gwasanaethau Plant 868 o holiaduron i blant dros 7 oed a 947 o 
holiaduron i rieni.   Anfonwyd 231 o arolygon i bobl ifanc 18+ oed. Y gyfradd ymateb oedd 19% i 
blant, 9% i rieni a 8% i bobl ifanc 18+ oed. Cyfeirir at y canlyniadau yn y bennod berthnasol gydol 
yr adroddiad hwn. 
 
‘DYSGU’R GWERSI’ – CWYNION A SYLWADAU 
 
Er bod y Gyfarwyddiaeth wedi comisiynu adolygiad annibynnol o’r trefniadau cyfredol ar gyfer 
rheoli cwynion yn 2016/17 a bod rhai newidiadau i drefniadau cyfredol wedi'u cychwyn yn ystod 
y flwyddyn mewn partneriaeth â swyddogion llywodraethu gwybodaeth corfforaethol, mae 
diffyg capasiti wedi atal y Gyfarwyddiaeth rhag gweithredu ar yr holl newidiadau sy’n ofynnol i 
sicrhau dull mwy cydlynol o reoli cwynion y Gwasanaethau Cymdeithasol. Mae cwynion yn 
ffynhonnell gwybodaeth allweddol ar gyfer y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol o ran 
sicrwydd ansawdd yn gyffredinol, yn enwedig mewn perthynas â hawliadau dinasyddion, diogelu 
a dysgu arferion. Un fantais allweddol o’r trefniadau strwythurol newydd yn 2018/19, yw y bydd 
capasiti priodol yn canolbwyntio ar weithredu amrywiaeth o welliannau sydd eu hangen ar y 
broses gwynion. 
 
Er gwaetha'r pryderon presennol am systemau a phrosesau, mae’r Gyfarwyddiaeth wedi 
llwyddo i ymateb yn eithaf effeithiol i amrywiaeth o gwynion, y mae nifer ohonynt yn 
adlewyrchu natur hynod gymhleth achosion unigol. 
 
Plant 
Derbyniodd y Gwasanaethau Plant 124 o gwynion yn ystod 2017/18, dim llawer o newid o'r 128 
o  gwynion a dderbyniwyd yn ystod 2016/17.  Derbyniwyd 8 cwyn yn uniongyrchol gan blant a 
phobl ifanc (neu eiriolwr) yn ystod y flwyddyn o gymharu â 9 yn 2016/17.  Mae'r 124 o gwynion 
yn gyfwerth a 4% o’r plant sy’n derbyn gwasanaethau gennym ni ar unrhyw un adeg yn ystod y 
flwyddyn. 
 
Cafodd 8 ymchwiliad Cam 2 eu cychwyn yn 2017/18 o gymharu â 6 yn 2016/17.  Gwnaed 7 
atgyfeiriad i Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru, o gymharu â 6 yn 2016/17.  Mewn 
perthynas â’r atgyfeiriadau hyn, gwnaeth yr Ombwdsmon y penderfyniadau canlynol: 
 

• Nid oedd angen cymryd camau gyda 5 o’r achosion. 
• Argymhellwyd y dylai 2 achos fynd i Gam 2 cyn cynnwys yr Ombwdsmon eto. 

 

“Mae’r dyn hwn yn wych, fe lwyddodd y cynlluniwr cymorth i wneud rhywbeth. Doedden ni 
byth yn gorfod aros am unrhyw beth”. 
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Mae cwynion Cam 1 yn cael eu datrys yn effeithiol sy’n golygu mai dim ond canran fach o 
gwynion - 6% (8 / 124) sy’n mynd i Gam 2 neu sydd angen camau gan Ombwdsmon Gwasanaeth 
Cyhoeddus Cymru. 
 
Oedolion 
Derbyniodd y Gwasanaethau Oedolion 68 o gwynion yn ystod 2017/18, 1 yn fwy na’r 67 o 
gwynion a dderbyniwyd yn ystod 2016/17.  Mae’r 68 o gwynion yn gyfwerth ag 1% o’r oedolion 
sy’n derbyn gwasanaethau gennym ar unrhyw un adeg yn ystod y flwyddyn. 
 
Cafwyd 7 ymchwiliad Cam 2 yn 2017/18 o gymharu â 5 yn 2016/17.  Ni chafwyd unrhyw 
ymchwiliadau gan Ombwdsmon Gwasanaeth Cyhoeddus Cymru. 
 
Mae cwynion Cam 1 yn cael eu datrys yn effeithiol sy’n golygu mai dim ond canran fach o 
gwynion - 10% (7 / 68) sy’n mynd i Gam 2 neu sydd angen camau gan Ombwdsmon Gwasanaeth 
Cyhoeddus Cymru. 
 
Themâu 
Nodwyd y themâu canlynol mewn perthynas â phlant ac oedolion o’r cwynion a dderbyniwyd yn 
ystod 2017/18: 
 
• Anhapus â system Proactis o bennu cost cartrefi nyrsio preswyl. 
• Derbyniwyd nifer o gwynion newydd mewn perthynas â throsglwyddo i ddarparwr taliadau 

uniongyrchol newydd. 
• Diogelu plant lle ymddengys na weithredwyd ar bryderon a godwyd. 
• Mae esiamplau eraill o'r Gwasanaethau Plant yn cynnwys: 

o Penderfyniadau a wnaed gan weithwyr cymdeithasol a pheidio â dychwelyd galwadau 
ffôn / cyfathrebu â theulu. 

o Cyflwyno gwybodaeth anghywir i’r Llys – ddim yn cael ei herio yn y Llys. 
o Mam-gu (heb hawliau rhianta) ond yn cael cyswllt minimal a ddim yn cael cyfrannu 

mewn cyfarfodydd. 
• Mae esiamplau eraill o’r Gwasanaethau Oedolion yn cynnwys: 

o Anhapus â gwasanaethau'r darparwr e.e. byw â chymorth yn fewnol (anableddau 
dysgu) 

o Cartrefi preswyl / nyrsio ond roedd cwynion yn ymwneud â phrosesau’r darparwyr ac 
nid yr awdurdod lleol. 

o Dim llawer o wasanaethau seibiant ar gael. 
 
Cwynion 
Derbyniodd y Gwasanaethau Plant 58 o gwynion yn ystod 2017/18, cynnydd o 87% ar y 31 a 
dderbyniwyd yn ystod 2016/17. 
 
Derbyniodd y Gwasanaethau Oedolion 19 o gwynion yn ystod 2017/18, cynnydd o 12% ar y 17 a 
dderbyniwyd yn ystod 2016/17. 
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4. HYRWYDDO A GWELLA LLES Y RHEINY 
YR YDYM YN EU HELPU 
 

GWEITHIO GYDA PHOBL I DDIFFINIO A 
CHYD-GYNHYRCHU CANLYNIADAU LLES I 
BOBL SYDD AM GYFLAWNI 
 

Canlyniadau a gyflawnwyd: 
 Mae plant a’u teuluoedd yn cael cefnogaeth well i nodi eu hanghenion a chyflawni eu 

canlyniadau’n gynt drwy’r cynllun Cymorth Cynnar Drws Ffrynt, Cymorth i Deuluoedd. 
 Nodi cryfderau teuluoedd yn well drwy weithredu’r dull Arwyddion Diogelwch gan y 

Gwasanaethau Plant. 
 Mae plant a’u teuluoedd yn nodi eu pryderon a’u cryfderau eu hunain a’r newidiadau 

sydd eu hangen i gyflawni eu gorau drwy weithredu’r dull Arwyddion Diogelwch mewn 
cynadleddau achos Amddiffyn Plant a thrwy waith y Tîm Cymorth i Deuluoedd 
Integredig. 

 Mae anghenion plant yn cael eu deall yn well gan fod staff y Gwasanaethau Plant yn 
gallu treulio mwy o amser gyda’r plant a’u teuluoedd yn dilyn yr ailstrwythuro a gafodd 
ei ariannu gan fuddsoddiad yn y gwasanaeth. 

 Roedd pobl yn gallu gwneud eu dewisiadau eu hunain a chymryd rheolaeth dros y 
gwasanaethau gofal a dderbyniant trwy’r defnydd o Daliadau Uniongyrchol ar gyfer 908 
o blant ac oedolion yn ystod 2017/18. 

 Gwell ymwybyddiaeth ymysg gofalwyr ifanc o’u hawl i asesiad trwy’r Rhaglen Gofalwyr 
ifanc mewn Ysgolion. 

 Mae pobl yn cael dweud eu dweud a’u safbwyntiau’n cael eu clywed a’u hystyried o 
ganlyniad i symud tuag at ddull seiliedig ar gryfderau yn y Gwasanaethau Oedolion. 

 
Beth oedden ni’n bwriadu ei wneud y llynedd?  
 

• Defnydd pellach o swyddogaethau Pwynt cyswllt cyntaf / Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth 
ar draws y Gwasanaethau Cymdeithasol erbyn Mawrth 2018 er mwyn galluogi pobl i nodi 
eu hanghenion eu hunain a chyflawni eu canlyniadau eu hunain. 

• Gweithredu’r Rhaglen Dyfodol Pobl Anabl erbyn Rhagfyr 2018 i ailfodelu gwasanaethau i 
blant, pobl ifanc ac oedolion anabl ledled Caerdydd a Bro Morgannwg i wella 
effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd gwasanaethau a chanlyniadau i bobl anabl a’u 
teuluoedd. 

• Parhau i gynyddu nifer y plant ac oedolion ag anghenion gofal a chymorth sy’n derbyn 
Taliadau Uniongyrchol erbyn Mawrth 2018 i alluogi pobl i wneud eu dewisiadau eu hunain 
a chymryd rheolaeth o’r gwasanaethau gofal a dderbyniant. 
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• Dechrau ymgyrch erbyn Mawrth 2018 i godi ymwybyddiaeth Gofalwyr Ifanc o’u hawl i 
Asesiad Gofalwyr Ifanc. 

• Cwblhau’r gwaith o roi’r Fframwaith Arwyddion Diogelwch ar waith yn y Gwasanaethau 
Plant erbyn Mawrth 2020 er mwyn sicrhau bod pob aelod o staff yn y Gyfarwyddiaeth yn 
gallu ymgysylltu â theuluoedd gan ddefnyddio’r Fframwaith Asesu Risg Arwyddion 
Diogelwch. 

• Ystyried y posibilrwydd o ddylunio model newydd ar gyfer darparu Gwasanaethau 
Oedolion ar ddull seiliedig ar gryfderau tebyg i Arwyddion Diogelwch i alluogi pobl i fod 
mor annibynnol â phosibl am gymaint o amser â phosibl, a bod yn rhan o’u cymuned leol. 

 
I ba raddau wnaethon ni lwyddo a pha wahaniaeth wnaethon ni? 
 
Pwynt cyswllt Cyntaf / Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth (GCCh) 
Yn y Gwasanaethau Plant, lansiwyd y cynllun Cymorth Cynnar Drws Ffrynt, a elwir Cymorth i 
Deuluoedd, ar 27 Tachwedd 2017.  Mae hwn yn rhoi mwy o gapasiti i wneud mwy o waith allweddol 
ar gyfer teuluoedd risg uchel, a datblygu pwynt cyswllt amgen gyda’r nod o leihau nifer yr 
atgyfeiriadau i’r Hyb Diogelu Aml-asiantaeth (HDAA).  Mae’r Gwasanaethau Plant wedi neilltuo dau 
weithiwr cymdeithasol i weithio gyda Cymorth i Deuluoedd i gynnig cysondeb a sicrhau rhyngwyneb 
effeithiol gyda HDAA.  Bydd datblygu’r gwasanaeth hwn fel rhan o’r cynllun Cymorth i Deuluoedd yn 
helpu i ddarparu trefniadau gwell sy’n ehangach na Teuluoedd yn Gyntaf.  Mae project ar y gweill sy’n 
edrych ar sut mae gwasanaethau a rhaglenni eraill yn gallu cysylltu gyda’r cynllun ‘drws ffrynt’.  Yn 
ogystal â’r ymrwymiad gan y Gwasanaethau Plant, mae’r project yn edrych ar y cysylltiadau gyda’r 
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd, Iechyd (gan gynnwys y Gwasanaethau Iechyd Meddwl a 
Chamddefnyddio Sylweddau), a’r ‘Porth’ cyflogadwyedd sy’n cael ei ddatblygu yn dilyn Cymunedau 
yn Gyntaf.  Gall hyn arwain at gyd-leoli rhai elfennau, ond hefyd llwybrau cliriach rhwng 
gwasanaethau a rhaglenni. 
 
Mae’r gyfradd galwadau sy’n dod trwy’r llwybr dargyfeirio a’r effaith ar gysylltiadau’r Hyb Diogelu 
Aml-asiantaeth (HDAA) yn cael ei fonitro’n agos.  Mae dangosyddion cynnar yn nodi bod hyn wedi 
bod yn effeithiol o ran lleihau nifer y cysylltiadau ac wedi arwain at gynnydd o ran nifer y 
teuluoedd sy’n derbyn cymorth cynnar.  Mae nifer y galwadau ffôn i’r HDAA, yn dilyn cyflwyno rhif 
dargyfeirio HDAA yn Rhagfyr 2017, yn dangos bod 46.6% wedi’u dargyfeirio i ffwrdd o’r HDAA 
(28.5% i ‘Cymorth i Deuluoedd’ a 18.1% i’r Tîm Derbynfa a Data).  Derbyniwyd 53.4% o alwadau 
gan yr HDAA. 
 
Mae Pwynt cyswllt cyntaf (PCC) y Gwasanaethau Byw’n Annibynnol (GBA) ar gyfer y 
Gwasanaethau Oedolion yn cynnwys amrywiaeth o wasanaethau gyda’r nod o ddarparu 
gwasanaethau ataliol.  Tîm holistig yw’r GBA sy’n cynnwys Therapyddion Galwedigaethol, 
Cyfleoedd Dydd, Teleofal, Pryd ar Glud, Gwasanaeth Ymweliadau, a Gwasanaeth Offer Byw’n 
Annibynnol.  Mae’r GBA yn canolbwyntio ar gryfderau dinasyddion i’w helpu i gyflawni eu 
canlyniadau ac mewn 70% o achosion mae’r GBA yn gallu dod o hyd i ateb amgen ac nid oes angen 
i’r dinasyddion gael eu hatgyfeirio i’r Gwasanaethau Cymdeithasol. 
 
Mae Gwasanaeth Ymweliadau’r GBA hefyd yn cynnig ymweliadau i’r henoed ac oedolion agored i 
niwed sydd angen ymweliadau yn eu cartrefi eu hunain.  PCC y GBA sy’n cynnal camau cychwynnol 
y broses asesu, yna caiff y broses ei hanfon ymlaen at Dîm Gofal Cymdeithasol PCC.  Mae’r staff 
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gwaith cymdeithasol yn PCC yn gweithio i ddatblygu gwydnwch ac annibyniaeth y dinasyddion yn y 
lle cyntaf trwy sgyrsiau sy’n ehangu ar sut mae dinasyddion yn gweld eu hunain a pha systemau 
cefnogaeth sydd ganddynt yn emosiynol ac yn ymarferol.  Yna bydd gweithwyr cymdeithasol PCC 
yn gweithio gyda dinasyddion Caerdydd i sefydlu eu canlyniadau a’u galluogi i ddod o hyd i ffyrdd 
cynaliadwy o fyw mor annibynnol ag y gallant yn eu cymunedau.  Mae gan PCC y GBA a Thîm Gofal 
Cymdeithasol PCC hefyd gysylltiadau gwaith agos gyda’r Tîm Asesu Gofalwyr yn Neuadd y Sir, o ran 
anghenion gofalwyr. 
 
Yn ystod 2017/18 cafodd rôl rheolwyr y tîm gwaith cymdeithasol yn PCC ei hymestyn i gynnwys 
Ysbyty Prifysgol Llandochau (YPLl) ac Ysbyty Prifysgol Cymru (YPC).  Mae hyn yn helpu i ddatblygu a 
defnyddio dull / llwybr clir a chyson i ddinasyddion sy’n defnyddio’r Gwasanaethau Oedolion. 
 

Y Diweddaraf ar Berfformiad a Chanlyniadau Arolwg  
 

 
• Canran yr oedolion sydd wedi cael cymorth gan y gwasanaeth gwybodaeth, cyngor a 

chymorth (GCCh) ac sydd heb gysylltu â’r gwasanaeth eto yn ystod y flwyddyn  
2017/18 = 83.6% (1,947 / 2,329); 2016/17 = 86.2% (1,333 / 1,547) 
 

• Canran yr asesiadau a gwblhawyd ar gyfer plant o fewn graddfeydd amser statudol  
2017/18 = 75.7% (1,983 / 2,618); 2016/17 = 86.3% (2,056 / 2,383) 
 

 
Cymorth pontio ‘Rhaglen Dyfodol Pobl Anabl’ i blant anabl ac agored i niwed  
Seibiant Integredig i Blant 
Fel y soniwyd yn gynharach (gweler tudalen 14 am ragor o wybodaeth) cynhaliodd Arolygiaeth 
Gofal Cymru (AGC) arolwg di-gyhoeddiad o Tŷ Storrie ym mis Mawrth 2017.  Cododd yr adroddiad 
bryderon difrifol mewn perthynas â staffio ac arweinyddiaeth yn y cartref a chysondeb gofal, a 
chyflwynwyd hysbysiadau diffyg cydymffurfiaeth i’r darparwr.  Yn ystod y flwyddyn, mae ffocws y 
Gwasanaethau Plant wedi bod ar weithio gyda’r darparwr i ddatblygu a gweithredu cynllun gwella 
i ymdrin â’r pryderon.  Mae’r Cyngor wrthi’n ystyried ei opsiynau ar gyfer rhedeg y ddarpariaeth yn 
y dyfodol.  Yr opsiwn a ffefrir yw ei rhedeg yn fewnol, ond disgwylir i’r Cabinet wneud y 
penderfyniad terfynol yn 2018. 
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Y Gwasanaeth Anghenion Cymhleth 
Mae’r Gwasanaeth Anghenion Cymhleth wedi cael ei ail-frandio fel y Project Gwasanaethau 
Anabledd Integredig (PGAI) yn ystod y flwyddyn.  Cafodd cyllid ei roi ar gyfer cynnwys 
gweithgareddau i gefnogi integreiddio ar draws y gwasanaethau Iechyd, Gofal Cymdeithasol ac 
Addysg gyda’r gweithgareddau canlynol yn cael eu cyflawni: 

• Mae’r project wedi cynnig dull gwell i grŵp o blant a phobl ifanc ag ystod o anghenion mwy 
cymhleth trwy ddefnyddio dull partneriaeth ar draws y gwasanaethau Iechyd, Addysg a 
Gofal Cymdeithasol. 

• O fewn hyn cafodd nifer o sesiynau hyfforddi eu cyflwyno i ystod eang o randdeiliaid i 
gefnogi’r defnydd o ddulliau sy’n canolbwyntio ar y person ar draws gwasanaethau sy’n 
gweithio gyda phlant a phobl ifanc ag anableddau a’u teuluoedd. 

• Mae swyddi gwaith cymdeithasol ychwanegol wedi’u llenwi i wella’r gwasanaeth Iechyd ac 
Anabledd Plant. 

• Mae gennym wasanaeth pontio gwell yng Ngwasanaethau Plant Caerdydd, gyda’r Grŵp 
Rhyngwyneb Adolygiad Pontio yn goruchwylio’r gwaith o gynllunio prosesau pontio i’r holl 
blant ag anableddau y mae’r Gwasanaethau Cymdeithasol yn ymwybodol ohonynt. Mae 
hyn wedi arwain at gynnig rhanbarthol ledled Caerdydd a’r Fro sy’n sicrhau dulliau teg o 
ran pontio ar draws y rhanbarth, ac sy’n cryfhau datblygiad y gweithlu yn y maes hwn. 

• Mae prosesau ar gyfer asesiadau a chydlynu aml-asiantaeth yn cael eu treialu a byddant yn 
parhau i gael eu peilota y flwyddyn nesaf gyda’r nod o werthuso i lunio’r camau nesaf. 

 
Cafodd adroddiad ei gomisiynu i gefnogi dealltwriaeth o Ofal Parhaus ar draws y Gwasanaethau 
Iechyd a Gofal i blant cymhleth a allai fod angen cymorth ychwanegol gan y gwasanaeth iechyd a 
gofal cymdeithasol.  Mae ymgysylltu â rhanddeiliaid allweddol wedi dechrau ac wedi arwain at 
gwblhau adroddiad a fydd yn galluogi trefniadau cydweithio ar draws y gwasanaethau Iechyd, 
Addysg a gofal Cymdeithasol o ran darparu cynlluniau gofal a chymorth er lles plant a phobl ifanc 
ag anghenion cymhleth iawn.  Bydd yr adroddiad yn llunio polisi a gweithdrefn sy’n galluogi 
gwneud penderfyniadau cynnar rhwng y gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a galluogi 
dulliau partneriaeth o ran asesu, cynllunio a darparu gwasanaethau. 
 
Mae projectau peilot unigol wedi’u gwerthuso ac wedi adrodd canlyniadau cadarnhaol a dulliau 
gweithio trawsnewidiol. Mae’r projectau peilot a fydd yn parhau y flwyddyn nesaf fel a ganlyn: 

• Gwasanaethau i rieni sydd â phlant ag Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd 
(ADCG) - mae’r peilot hwn wedi bod yn llwyddiannus, ond mae gweithgareddau comisiynu 
ehangach wedi effeithio ar faint o wasanaethau y gellir eu cynnig.  Caiff project peilot 
newydd, mewn partneriaeth a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ei dreialu yn 
2018/19 i gefnogi dull mwy cynaliadwy o sicrhau bod teuluoedd y mae eu plant yn cael eu 
diagnosio yn cael gwybodaeth a chymorth ôl-ddiagnostig. 

• Gwasanaeth ‘Gwell na Llyfr’ - mae’r project peilot hwn wedi ategu at y cynllun ‘Drws ffrynt’ 
o ran gwasanaethau i blant anabl, gyda dros 350 o deuluoedd yn cael eu cefnogi’n 
uniongyrchol trwy’r gwasanaeth gwybodaeth yn Ysbyty Dewi Sant sy’n galluogi teuluoedd i 
gael gwybodaeth ac apwyntiadau ar ôl bod yn y clinig.  Mae’r gwasanaeth hwn yn parhau i 
leihau’r angen am atgyfeiriadau i aml-wasanaethau gan glinigwyr, gyda theuluoedd yn cael 
mynediad i wybodaeth a gwasanaethau sy’n diwallu eu hanghenion orau o’r sgwrs gyntaf. 
Bydd y gwasanaeth hwn yn parhau yn 2018/19 fel rhan o’r Gwasanaeth Tîm Anabledd O 
Amgylch y Teulu ehangach yng Nghaerdydd, a Llinell Gyngor Teuluoedd yn Gyntaf ym Mro 
Morgannwg. 
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Astudiaeth Achos – Y Gwasanaeth Anghenion Cymhleth 
 

Mae A yn ferch 17 oed.  Mae wedi bod yn defnyddio cadair olwyn ers dwy flynedd, a chyda symudedd corfforol 
cyfyngedig, yn dilyn damwain ddifrifol.  Mae hefyd wedi’i diagnosio ag awtistiaeth gweithredu lefel uchel. 

 
Cafodd gweithiwr cymdeithasol yn ISDP ei neilltuo i A ym mis Mawrth 2017 gyda’r nod o:   

- Gefnogi’r teulu trwy addasiadau yn eu heiddo (sy’n addas i ddefnyddiwr cadair olwyn)  
- Hwyluso proses bontio esmwyth i’r Gwasanaethau Oedolion.  

 
Er mwyn cyflawni’r nodau hyn nododd IDSP y nod ychwanegol o ddatblygu perthynas ag A a’i chefnogi i gymryd 

rhan. 
 

Amcanion a gyflawnwyd: 
- Cafodd grant cyfleusterau anabl ei gwblhau’n llwyddiannus.  Fe wnaeth y Gwasanaethau Plant gefnogi 

A a’i theulu i gael llety dros dro priodol yn ystod y cyfnod yr oedd y gwaith adeiladu’n cael ei wneud. 
- Fe wnaeth y gweithiwr cymdeithasol ddatblygu perthynas gadarnhaol gydag A trwy ymweliadau 

rheolaidd.  Nid oedd A wedi ymgysylltu gyda’i 2 weithiwr cymdeithasol blaenorol. 
- Oherwydd ei bod wedi colli apwyntiadau ac oherwydd ei hoedran, roedd y tîm amlddisgyblaeth wedi 

colli cysylltiad ag A.  Cysylltodd gweithiwr cymdeithasol gyda’r ymgynghorydd iechyd arweiniol, a 
chynhaliwyd 2 gyfarfod tîm amlddisgyblaeth.  Fe wnaeth A fynychu a chyfrannu at y ddau (nid oedd 
wedi gwneud hyn o’r blaen).  Bellach mae proses bontio glir i’r Gwasanaethau Gofal Iechyd Oedolion 

wedi’i chynllunio ar ei chyfer. 
- Gwaith ‘cyfunol’ cydlynol rhwng asiantaethau.  Cysylltiad rheolaidd rhwng y gweithiwr cymdeithasol a’r 

seicolegydd cynorthwyol sy’n gweithio’n uniongyrchol ag A. 
- Mae arferion sy’n canolbwyntio ar y person wedi’u defnyddio i wneud newidiadau i becyn gofal A i 

sicrhau ei fod yn diwallu ei hanghenion yn well. 
- Mae A wedi gofyn i gwrdd â’i gweithiwr cymdeithasol ac mae’n rhannu ei safbwyntiau gyda hi. Mae 

hyn wedi galluogi A i gael rheolaeth dros feysydd o’i bywyd.  Er enghraifft, mae A wedi nodi ei bod hi’n 
hoffi rhai gofalwyr yn well nag eraill ac mae wedi gofyn i beidio cael gofal gan rai.  Mae’r gwasanaeth 

wedi parchu’r safbwyntiau a’r dymuniadau hyn ac wedi gweithredu arnynt. 
- Proses bontio wedi’i chynllunio gyda’r Gwasanaethau Oedolion – gweithiwr cymdeithasol o’r 

Gwasanaethau Oedolion wedi’i neilltuo a gwaith wedi dechrau 2017- bron i flwyddyn cyn pen-blwydd A 
yn 18 oed. 

 
Effaith: 

- Mwy o amser i wneud gwaith ymchwil ar y ffyrdd gorau o ymgysylltu gydag A (oherwydd ei 
Anhwylderau yn y Sbectrwm Awtistig mae technegau penodol yn ddefnyddiol – os nad yw’n cymryd 

rhan mewn modd priodol bydd yn terfynu perthnasau). 
- Mwy o amser i ddatblygu perthynas waith gadarnhaol gydag A. 

- Amser wedi’i dreulio gyda chynllunwyr cymorth yn y Gwasanaethau Oedolion i ystyried cynllunio sy’n 
canolbwyntio ar y person a sut y gellid defnyddio hyn ar gyfer A. 

- Goruchwyliaeth gan y prif weithiwr cymdeithasol rhanbarthol sydd â chefndir o weithio yn y 
Gwasanaethau Oedolion.  O ystyried oed A roedd yn bwysig ystyried y sefyllfa o’r persbectif hwn, yn 

arbennig mewn perthynas â phroblemau capasiti pan gafodd problemau diogelu posibl eu codi. 
- Roedd yr hyfforddiant capasiti meddwl yn ddefnyddiol o ran ystyried ‘arfer gorau’.  Bydd hyfforddiant 

nawr ar gael i fwy o bobl ac yn cael ei gomisiynu trwy IDSP. 
- Canlyniadau gwell i A – mae wedi cymryd rhan yn y broses o wneud newidiadau i’w phecyn gofal, ac yn 

dweud ei dweud o ran beth sy’n digwydd.  Perthynas gryfach gyda’r gweithiwr cymdeithasol. 
- Profiad gwaith cadarnhaol i’r gweithiwr cymdeithasol hefyd, yn cael treulio mwy o amser gydag A a dod 

i’w hadnabod, a’r canlyniadau cadarnhaol cysylltiedig. 
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Comisiynu ar y Cyd Rhanbarthol  
Mae pobl ifanc a rhieni, yn ogystal â gweithwyr proffesiynol wedi dweud wrth y Gyfarwyddiaeth 
trwy ymgynghoriad uniongyrchol, bod y gwasanaethau ‘Teuluoedd yn Gyntaf’ yn rhy gymhleth ac 
nad ydynt yn gwybod sut i’w cyrchu.  Mewn ymateb, mae’r Gyfarwyddiaeth yn ceisio sicrhau 
trefniadau gwasanaeth llai cymhleth, gyda chynnig cliriach ar gael i deuluoedd ledled Caerdydd a 
Bro Morgannwg. 
 
Er y bydd rhai gwasanaethau yn cael eu dad-gomisiynu yn 2018/19, oherwydd newidiadau cyllido, 
mae’r Tîm ‘Teuluoedd yn Gyntaf’ yn gweithio gyda’r Rhaglen Dyfodol Pobl Anabl i adolygu’r 
gwasanaethau a gynigir i sicrhau mai dyma’r gwasanaethau sydd eu hangen ar deuluoedd.  Bydd y 
newidiadau hefyd yn golygu y bydd y Gyfarwyddiaeth yn gallu ystyried defnyddio mwy o gyllid ar 
gyfer y gwasanaethau y mae rhieni wedi dweud sy’n bwysig iddyn nhw, un ohonynt yw’r angen am 
seibiant anffurfiol.  Bydd Teuluoedd yn Gyntaf yn gweithio gyda’r Rhaglen Dyfodol Pobl Anabl i 
beilota dulliau newydd o ran hyn yn ystod y flwyddyn nesaf. 
 
Esiampl dda o newidiadau cadarnhaol yw bod Teuluoedd yn Gyntaf wedi dechrau ariannu’r 
Mynegai Anabledd (MA) yn ystod 2017/18 a’i gylchlythyr chwarterol, oherwydd pa mor bwysig yw 
rhoi gwybod i deuluoedd â phlant anabl pa weithgareddau a mathau eraill o gefnogaeth sydd ar 
gael iddynt.  Cafodd Cydlynydd MA ei benodi i arwain ar gyfer Cynghorau Caerdydd a Bro 
Morgannwg.  Cofrestr wirfoddol Caerdydd a Bro Morgannwg o blant a phobl ifanc ag anableddau 
neu anghenion ychwanegol yw’r MA.  Nod y MA yw cynnig darlun cliriach o faint o blant a phobl 
ifanc ag anableddau neu anghenion ychwanegol sydd a galluogi Caerdydd a Bro Morgannwg i 
weithio ynghyd ag asiantaethau eraill a theuluoedd i ddylanwadu ar y mathau o ddarpariaeth sy’n 
cael eu cynnig / datblygu a chydlynu gwasanaethau’n well. 
 
Pontio  
Dechreuwyd ar y Project Pontio yn Ebrill 2017 fel rhan o’r Rhaglen Dyfodol Pobl Anabl sy’n ceisio 
gwella gwasanaethau i blant a phobl ifanc ag anableddau yn rhanbarth Caerdydd a Bro 
Morgannwg.  Nod y project oedd: 
 

• Creu protocol pontio rhanbarthol y cytunir arno’n ffurfiol gan Gyngor Caerdydd (CC) a 
Chyngor Bro Morgannwg (CBM) a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro (BIPCF). 

• Sicrhau bod pobl ifanc sy’n pontio o’r Gwasanaethau Plant i’r Gwasanaethau Oedolion yn 
derbyn gwasanaeth cydlynol, amserol ac effeithlon sy’n gyson ar draws y rhanbarth. 

• Sicrhau bod gan Gyngor Caerdydd ddigon o adnoddau ar gyfer y broses bontio newydd. 

Mae’r gweithgareddau allweddol canlynol wedi bod yn allweddol i sicrhau ein bod yn parhau ar y 
trywydd cywir i weithredu’r amcanion y cytunwyd arnynt: 

• Mapio’r prosesau pontio rhanbarthol presennol a diffinio proses ranbarthol ar gyfer y 
dyfodol. 

• Dadansoddi’r galw am wasanaethau pontio a rhagfynegi’r galw yn y dyfodol er mwyn 
argymell yr adnoddau sy’n ofynnol. 

• Dylunio deunyddiau hyrwyddo pontio rhanbarthol. 
• Datblygu a hyrwyddo’r ‘Dewisiadau Lleol’ sydd ar gael i ddefnyddwyr gwasanaeth. 
• Peilota’r Cyfarfodydd Rhyngwyneb Adolygiad Pontio (CRhAP) fel grŵp aml-asiantaeth i 

gefnogi gwneud penderfyniadau o ran cynllunio llwybrau i oedolion ifanc. 
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• Gwella’r gwasanaethau pontio trwy’r Gronfa Gofal Integredig (Anableddau Dysgu Oedolion 
– 2 swydd gweithiwr cymdeithasol pontio ychwanegol). 

• Gwella’r gwasanaethau pontio trwy greu 2 swydd gweithiwr cymdeithasol pontio penodol. 

Mae’r rhwydweithiau pontio yn cael eu datblygu ymhellach trwy gyfarfodydd y Grŵp Rhyngwyneb 
Adnoddau Pontio (GRhAP).  Disgwylir i GRhAP, fel model arferion rhanbarthol, ategu at y gwaith 
sydd eisoes wedi’i gwblhau’n effeithiol yng Nghaerdydd.  Mae cyfarfodydd pontio rheolaidd 
wedi’u trefnu gyda’r gwasanaeth Iechyd ac Anabledd Plant a’r gwasanaeth Anableddau Dysgu ac 
mae’r rhain wedi cynnig proses bontio esmwyth a phrofiad pontio cadarnhaol ar y cyfan i blant. 
 
Cynhaliwyd digwyddiad pontio i deuluoedd a gweithwyr proffesiynol i gael gwybodaeth am yr hyn 
sydd ar gael yn lleol yng Nghaerdydd i oedolion ifanc mewn partneriaeth â Choleg Caerdydd a’r 
Fro.  Mae’r adborth wedi bod yn gadarnhaol iawn â gweithwyr proffesiynol a theuluoedd yn nodi’r 
cyfleoedd rhwydweithio a rhannu gwybodaeth ragorol i weithwyr proffesiynol a’r amrywiaeth o 
ddarparwyr ac asiantaethau oedd yn y digwyddiad a oedd yn galluogi teuluoedd i gael 
dealltwriaeth dda o’r hyn sydd ar gael yn lleol.   Bydd y cyfarfodydd cynllunio aml-asiantaeth yn 
cynnwys Gwasanaethau Cymdeithasol a darparwyr lleol o Gaerdydd a Bro Morgannwg yn parhau i 
drefnu digwyddiadau rhanbarthol pellach yn y dyfodol. 
 
Y Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig (GAI) 
Cafodd y gwasanaeth rhanbarthol ei lansio’n ffurfiol ar 27 Medi 2017 yn Neuadd y Sir Caerdydd 
gyda dros 150 o bobl yn mynychu o’r gweithlu integredig a rhanbarthol.  Cafodd pob swydd ei 
llenwi felly mae’r gwasanaeth wedi’i staffio’n llawn nawr. 
 
Mae’r gwasanaeth wedi bod yn canolbwyntio ar ymgysylltu â rhanddeiliaid a dylunio ymyraethau. 
Mae unigolion wedi dechrau cyrchu gwybodaeth, cyngor, cymorth ac ymyraethau a ddarperir dan 
y Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig.  Gwelwyd cynnydd o ran amseroedd aros ar gyfer 
gwasanaethau diagnostig o ganlyniad i anawsterau staffio y tu allan i’r GAI.  Wedi hyfforddiant ar 
ddiwedd y flwyddyn roedd y Tîm GAI yn gallu diagnosio unigolion a lleihau’r amser aros. 
 
System Taliadau Uniongyrchol Well – Lansio’r Gwasanaeth Newydd ym mis Gorffennaf 2017 
Mae Cyngor Caerdydd wedi bod yn gweithredu gwasanaeth Taliadau Uniongyrchol Cyngor 
Caerdydd ers 1996.  Mae’r gwasanaeth yn caniatáu ar gyfer darparu gwasanaethau Gofal Cartref 
unai trwy Gynorthwyydd Personol (CP) neu Asiantaeth Gofal Cartref Cofrestredig (Asiantaeth).  
Mae Taliadau Uniongyrchol (TU) yn offeryn hanfodol i alluogi cynghorau i roi mwy o reolaeth i’r 
bobl sydd angen gofal a chymorth neu eu gofalwyr ar eu rhan.  Maen nhw’n gwneud hyn drwy roi 
arian i’r dinesydd neu ei ofalwr, i gaffael gwasanaeth neu gyflogi cynorthwyydd personol neu 
asiantaeth.  Gellir hefyd defnyddio Taliadau Uniongyrchol i ddiwallu anghenion gofal a chymorth 
plentyn a’i ofalwr. 
 
Mae pontio llwyddiannus i ddarparwr newydd yn ystod 2017/18 wedi golygu bod y gwasanaeth 
newydd yn cynnig gwerth am arian gwell, mwy o gysondeb o ran cefnogaeth, a mwy o dryloywder 
o ran monitor ansawdd a chanlyniadau.  Mae’r Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol yn 
cael ei ddarparu gan y Cyngor ledled Caerdydd i 908 o blant ac oedolion (yn ystod y flwyddyn tan 
31 Mawrth 2018) ac mae’n gyfle i gryfhau a gwella’r cynnig Taliadau Uniongyrchol ymhellach, o 
ganlyniad i Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2014. 
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Y Diweddaraf ar Berfformiad 
• Nifer y plant ac oedolion sydd angen gofal a chymorth yn defnyddio’r Cynllun Taliadau 

Uniongyrchol 
2017/18 = 908; 2016/17 = 933 
 

 
Gofalwyr ifanc 
Cafodd Cynllun Gweithredu Gofalwyr Ifanc Caerdydd a’r Fro yn cynnwys partneriaid Addysg, 
Iechyd a’r Trydydd Sector ei gwblhau a’i weithredu yn ystod y flwyddyn.  Mae’r cynllun wrthi’n 
cael ei weithredu a bydd yn hwyluso ymwybyddiaeth well o’r grŵp hwn a’r cymorth sydd ar gael 
iddynt. 
 
Ar hyn o bryd mae 10 ysgol yng Nghaerdydd yn cael eu cefnogi gan Weithiwr Datblygu Ysgolion 
De-ddwyrain Cymru yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr i weithio tuag at y Rhaglen Gofalwyr Ifanc mewn 
Ysgolion.  Diben y rhaglen yw: 
 

• Sicrhau nad yw gofalwyr ifanc yn cael eu colli mewn ysgolion. 
• Defnyddio dull cenedlaethol o ran cefnogi addysgu, dysgu a chodi ymwybyddiaeth mewn 

ysgolion. 
• Gweithio ochr yn ochr â datblygu’r cwricwlwm Dyfodol Llwyddiannus, gan sicrhau bod y 

rhaglen yn cynnig dull allweddol o gefnogi dysgwyr agored i niwed, y mae llawer ohonynt 
yn ofalwyr ifanc. 

• Sicrhau bod cyfle gwirioneddol i gydweithio gyda’r gwasanaeth iechyd, awdurdodau lleol, 
gofalwyr ifanc, eu teuluoedd a gwasanaethau gofalwyr ifanc. 

 
Mae gweithiwr cymdeithasol o Cymorth i Deuluoedd wedi’i nodi i gynnal asesiadau o ofalwyr ifanc 
a chydgysylltu â grwpiau cymorth priodol.  Mae hwn yn fesur dros dro nes bydd Swyddog Datblygu 
Gofalwyr wedi’i benodi.  Mae’r broses recriwtio ar y gweill a bydd yn cael ei gwblhau yn 2018/19.  
Os bydd gweithiwr cymdeithasol yn gwneud atgyfeiriad i’r Gwasanaethau Plant heb ganiatâd y 
person ifanc, bydd yn cael ei gynghori yn y lle cyntaf i atgyfeirio’r person ifanc i YMCA gan y bydd 
YMCA yn ymgysylltu gyda’r person hwnnw, yn cynnig cymorth a sefydlu p’un a oes angen asesiad 
arno. 
 
Y Model Arwyddion Diogelwch o ran gwaith cymdeithasol â phlant 
Mae’r model Arwyddion Diogelwch yn ddull seiliedig ar gryfderau a ddefnyddir â gwaith achos 
amddiffyn plant, er mwyn cynyddu diogelwch a lleihau risg a pherygl drwy ganolbwyntio ar 
gryfderau, adnoddau a rhwydweithiau teuluoedd.  Mae’r dull yn cefnogi cyfranogiad plant a 
buddsoddiad personol o ran datblygu eu cynllun diogelwch. 
 
Rydyn ni yn ein hail flwyddyn (o bump) o weithredu’r fframwaith Arwyddion Diogelwch sydd 
wedi’i fabwysiadu i alluogi’r gwasanaeth i weithio tuag at weledigaeth strategol: blaenoriaethu 
atal, lleihau’r angen am ymyraethau statudol gan gynnwys achosion gofal a lleihau’r angen i leoli 
plant yn ein gofal. 
 
Mae hyn eisoes wedi dechrau cael effaith cadarnhaol ar ein gwaith ac o ganlyniad ar blant a 
theuluoedd.  Mae’r fframwaith yn galluogi ymarferwyr i roi plant, nid prosesau a gwaith phapur, 
wrth wraidd eu harferion, gan annog pwyslais cryf ar greu cyfleoedd i blant gymryd rhan.  Drwy 
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ganolbwyntio ar gryfderau teuluoedd, tra’n ystyried y niwed gwirioneddol a phosibl a brofir gan y 
plant, gallwn gefnogi plant a theuluoedd i aros gyda’i gilydd pan fo’n ddiogel iddynt wneud hynny. 
 
Mewn digwyddiad dathlu diweddar, gwelwyd ymarferwyr o bob rhan o’r gwasanaeth yn dod ag 
esiamplau o sut mae eu harferion wedi newid i gynnwys arwyddion diogelwch: 
 

• Gweithwyr cymdeithasol yn yr Hyb Diogelu Aml-asiantaeth (HDAA) yn defnyddio 
Arwyddion Diogelwch i fynnu bod partneriaid yn rhoi darlun cytbwys o bryderon a 
chryfderau er mwyn gallu nodi dadansoddiad priodol o risg o’r dechrau. 

• Cynadleddau achos amddiffyn plant wedi’u trawsnewid fel bod teuluoedd yn teimlo fel eu 
bod yn rhan o’r broses ac yn rhan o’r datrysiad. 

• Teuluoedd mewn argyfwng, oherwydd camddefnydd o alcohol a chyffuriau, yn gosod eu 
golau eu hunain ar gyfer newid. 

• Plant yn eu harddegau mewn gofal yn cymryd rhan yn y broses o greu eu cynlluniau 
diogelwch. 

 
Roedd e’n braf gweld pawb mor bositif yn y digwyddiad ac mae’n esiampl o’r effaith y mae’r 
model Arwyddion Diogelwch yn ei gael ar arferion, agwedd a moral y gweithlu.  Dywedodd staff eu 
bod yn teimlo’n frwdfrydig. Mae’r ffordd yr ydym yn gweithio yn newid er gwell ac er bod gennym 
ffordd hir i fynd cyn ein bod ni’n gallu mesur y manteision amlwg i blant a theuluoedd ar draws yr 
holl dimau, rydyn ni’n dechrau gweld sut mae hyn yn gwneud gwahaniaeth i blant a’u teuluoedd. 
 
Dulliau Seiliedig ar Gryfderau yn y Gwasanaethau Oedolion 
Comisiynodd y Cyfarwyddwr y Sefydliad Gofal Cyhoeddus (SGC) i weithio gyda Chaerdydd i 
ddatblygu dull parallel ond seiliedig ar gryfderau pwrpasol ar draws y Gwasanaethau Oedolion.  
Mae’r gwaith hwn yn ymwneud â’r Pecyn Cymorth Anatomeg Gwydnwch a gyhoeddir gan Gofal 
Cymdeithasol Cymru.   Mae’r pecyn cymorth yn cefnogi’r sector i helpu pobl i barhau’n annibynnol 
yn eu cymunedau am hirach.  Er bod y pecyn cymorth ar gyfer ymarferwyr sy’n gweithio gyda 
phobl hŷn yn y gymuned, yn ogystal â chynllunwyr a chomisiynwyr gwasanaethau gofal a 
chymorth i bobl hŷn, mae gweithredu’n dibynnu ar yr egwyddorion yn cael eu defnyddio fel model 
gweithredu ar draws y Gwasanaethau Oedolion yn gyffredinol.  Mae’n helpu i nodi cryfderau ac 
asedau pobl a’r hyn sy’n bwysig iddynt, drwy wrando ar leisiau pobl a chlywed beth mae lles yn ei 
olygu iddyn nhw. Yn ei hanfod mae’n cefnogi Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) 
2014 o ran symud tuag at ddefnyddio arferion gwaith cymdeithasol seiliedig ar ganlyniadau ledled 
Cymru. 
 
Y nod yw cynnig detholiad o ‘offer’ a ddylai herio, ysbrydoli ac annog ailffocysu ar beth mae pobl ei 
eisiau a’i angen.  Bydd llwyddiant y model yn galluogi pobl i fod mor annibynnol â phosibl am 
gyhyd â phosibl, a chyfranogi’n well yn eu cymuned leol, gan osgoi dwy nodwedd sy’n rhan o 
ddulliau rheoli gofal traddodiadol: 
 

• Ymyrraeth rhy gynnar, sydd ar y wyneb yn datrys y broblem ond sy’n cymryd drosodd o 
strwythurau cymorth naturiol y dinesydd gan gynyddu’r risg o unigedd, creu dibyniaeth, a 
chynnig atebion nad ydynt yn galluogi i’r unigolyn gyflawni eu canlyniadau personol. 

• Gorddibyniaeth, sy’n creu dibyniaeth hir dymor ac yn lleihau cyfleoedd ar gyfer newid gan 
leihau annibyniaeth a lles unigol. 
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Eirioli 
Ar ddiwedd 2016/17 fe wnaethon ni gydweithio gyda Chyngor Bro Morgannwg i gyd-gomisiynu 
Gwasanaeth Eirioli Annibynnol rhanbarthol newydd i blant a phobl ifanc gyda Bro Morgannwg yn 
arwain yr ymarfer caffael.  Cymerodd plant a phobl ifanc ran yn y cyfweliadau gwerthuso tendr ac 
enillodd y Gwasanaeth Ymgynghorol Ieuenctid Cenedlaethol (GYIC) y contract a ddechreuodd yn 
Ebrill 2017.   Mae elfen Caerdydd o’r gwasanaeth hefyd yn cynnwys cyfranogi ac ymweliadau 
annibynnol.  Er y cafwyd rhai problemau cychwynnol o ran cofnodi’r ‘Cynnig Actif’ (fel sy’n ofynnol 
yn ôl y rheoliadau), gwneir defnydd da o’r gwasanaeth eirioli ac mae’r adborth o ran ymgysylltu 
gyda’r darparwr yn gadarnhaol.  Ers dechrau’r gwasanaeth rydym wedi gweld cynnydd cyson o ran 
atgyfeiriadau gan blant sy’n manteisio ar ofal a chymorth ond nad ydynt yn derbyn gofal neu yn y 
system Amddiffyn Plant.  Yn ogystal â chefnogi plant a phobl ifanc i atal, dechrau neu newid 
rhywbeth mewn perthynas â’r Gwasanaethau Plant, mae’r gwasanaeth wedi cefnogi nifer o bobl 
ifanc â phrosesau llys / cyfreithiol.  Yn benodol, mae eiriolwyr wedi paratoi adroddiadau ar gyfer y 
llys / tribiwnlys ar safbwyntiau, dymuniadau a theimladau pobl ifanc o ran cyswllt â rhieni a 
lleoliadau addysgol. 
 
Fe wnaethon ni hefyd gydweithio â Chyngor Bro Morgannwg i ddatblygu trefniadau newydd ar 
gyfer eiriolaeth broffesiynol annibynnol i oedolion sydd angen gofal a chymorth.  Cynhaliwyd 
sesiynau ymgysylltu â darparwyr eirioli ar draws y rhanbarth gyda chymorth a chyngor yn cael ei 
ddarparu gan Golden Thread.  Fe wnaeth hyn helpu swyddogion i lunio cynigion ar gyfer 
trefniadau newydd y disgwylir iddynt ddod i rym ym mis Mehefin 2018.  Caiff gwasanaeth porth 
eirioli 2 flynedd ei beilota, yn cynnig un pwynt cyswllt ar gyfer yr holl wasanaethau eirioli trwy 
linell gyngor dros y ffôn a gwefan, ynghyd a chynnal yr holl wasanaethau eirioli presennol yn y 
rhanbarth, gan gynnwys gwasanaeth eirioli proffesiynol annibynnol. 
 
Beth yw ein blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn nesaf a pham? 
 

• Galluogi pobl i aros yn annibynnol yn eu cartrefi a lleihau dibyniaeth ar ymyraethau dwys 
drwy atal mynediadau i’r ysbyty, cyflymu prosesau rhyddhau o’r ysbyty yn ddiogel a 
chefnogi byw â chymorth drwy: 

o Hyrwyddo’r Gwasanaeth Pwynt Cyswllt Cyntaf i atal mynediadau diangen i’r ysbyty. 
o Datblygu Pwynt Cyswllt Cyntaf i gefnogi pobl i adael yr ysbyty’n ddiogel ac mewn 

modd amserol. 
o Ymestyn Taliadau Uniongyrchol i fwy o bobl. 
o Sefydlu ail-alluogi fel y model uno ar gyfer darparu gofal cartref cymunedol. 

 
• Defnyddio’r Rhaglen Dyfodol Pobl Anabl erbyn Mawrth 2023 i ddatblygu a gweithredu 

gwasanaethau wedi’u hail-fodelu i blant, pobl ifanc ac oedolion anabl ledled Caerdydd a 
Bro Morgannwg i wella effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd gwasanaethau a chanlyniadau i 
bobl ifanc anabl a’u teuluoedd. 
 

• Sicrhau bod plant ac oedolion yn cael eu hamddiffyn rhag risg neu niwed a chamdriniaeth 
drwy: 

o Barhau i weithredu â phartneriaid allweddol y model “Arwyddion Diogelwch”, 
methodoleg gwasanaeth cyfan seiliedig ar gryfderau i weithio â phlant a 
theuluoedd sydd angen gofal a chymorth; targed cwblhau 2022 
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o Dylunio a gweithredu model parallel yn y gwasanaethau oedolion erbyn 2022. 
 

• Codi ymwybyddiaeth yn ystod 2018/19 o hawl gofalwyr ifanc i gael asesiad o’u hanghenion 
unigryw a sicrhau bod darpariaeth briodol i ddiwallu’r anghenion a aseswyd. 
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GWEITHIO GYDA PHOBL A 
PHARTNERIAID I AMDDIFFYN A 
HYRWYDDO IECHYD A LLES EMOSIYNOL 
CORFFOROL A MEDDWL POBL 
 
Canlyniadau a gyflawnwyd: 

 
Beth oedden ni’n bwriadu ei wneud y llynedd? 
 

• Ailedrych ar effeithiolrwydd y trefniadau partneriaeth cyfredol ar gyfer darparu 
Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a Phlant yn eu Harddegau erbyn Mawrth 2018 i nodi 
ffyrdd o wella gwasanaethau yn y maes hwn 
 

• Gweithredu Cynllun Gwella’r Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid erbyn Mawrth 2018 mewn 
ymateb i ddarganfyddiadau arolwg Arolygiaeth Prawf Ei Mawrhydi. 
 

• Gweithio gyda phartneriaid i gynnal y gostyngiad o ran achosion o Oedi wrth Drosglwyddo 
Gofal am resymau gofal cymdeithasol yn ystod 2017/18 i gefnogi prosesau rhyddhau mwy 
amserol i leoliad gofal mwy priodol. 
 

• Gweithredu argymhellion Adolygiad y Gwasanaethau Cymunedol ar y cyd â Bwrdd Iechyd y 
Brifysgol, yn gysylltiedig â model y Gwasanaethau Iechyd Meddwl Cymunedol yn y dyfodol 
er mwyn cefnogi a darparu gwasanaethau iechyd meddwl cymunedol erbyn Mawrth 2019. 

 
 
 

 Osgoi rhoi plant yn y system derbyn gofal yn ystod y flwyddyn o ganlyniad i fentrau 
ataliol fel y Ganolfan Adnoddau Arddegau ac Ymateb Cyflym. 

 Gwella lles emosiynol ac iechyd meddwl plant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal trwy gyd-
ariannu (gydag Iechyd) Seicolegydd Clinigol i ddarparu ymgynghoriadau i blant, pobl 
ifanc, gofalwyr a gweithwyr cymdeithasol. 

 Mae darpariaeth tai yn diwallu anghenion emosiynol pobl ifanc yn well trwy waith ar y 
cyd rhwng y gwasanaethau Plant a Thai ar y Porth Ieuenctid. 

 Canlyniadau gwell i bobl ifanc Caerdydd drwy barhau i leihau faint o bobl ifanc sy’n mynd 
i’r system cyfiawnder troseddol am y tro cyntaf (o 109 yn 2016/17 i 73 yn 2017/18). 

 Rhyddhau mwy amserol i leoliad gofal mwy priodol drwy leihau nifer yr achosion o Oedi 
wrth Drosglwyddo Gofal (ODG) am resymau gofal cymdeithasol o 123 yn 2016/17 i 110 
yn 2017/18. 

 Ansawdd y gofal a brofir gan bobl hŷn a’u perthnasau mewn lleoliadau gofal cartref 
wedi’i wella’n sylweddol drwy ddefnydd effeithiol o’r weithdrefn Pryderon. 
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I ba raddau wnaethon ni lwyddo a pha wahaniaeth wnaethon ni? 
 
Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phlant yn eu harddegau (GIMPA) 
Fe wnaeth y Gwasanaethau Plant ac Iechyd gydariannu seicolegydd ymrwymedig i fod ar gael yn 
llawn amser ar gyfer y Gwasanaeth Plant sy’n Derbyn Gofal.  Yr adborth gan staff yw bod hyn yn 
cael effaith gadarnhaol ar waith â phlant sy’n derbyn gofal. 
 
Mae strwythur y GIMPA yn newid a bydd y gwasanaeth yn mynd yn ol i Fwrdd Iechyd y Brifysgol.  
Bydd y Gwasanaethau Plant yn parhau i weithio’n agos â Bwrdd Iechyd y Brifysgol yn ystod y 
broses bontio a ddylai helpu i wella’r ddarpariaeth pan fydd yn ol yng Nghaerdydd. 
 

Y Diweddaraf ar Berfformiad 
• Canran y plant sy’n gweld deintydd cofrestredig o fewn 3 mis o dderbyn gofal 

2017/18 =59.6% (96 / 161) o 48.4% (89 / 184) yn 2016/17. 
Mae’r gwelliant a welir yn bennaf oherwydd y dulliau cofnodi gwell a roddwyd ar waith ran 
o’r ffordd drwy’r flwyddyn. Rydym yn rhagweld gwelliannau pellach yn 2018/19. 
 

• Canran y plant sy’n derbyn gofal sydd wedi cofrestru gyda meddyg teulu 
2017/18 =83.5% (348 / 417) o 84.0% (321 / 382) yn 2016/17. 
Mae perfformiad wedi gwella yn 2016/17 o ganlyniad i wybodaeth ar gofnodi cofrestriadau 
gyda meddyg teulu yn cael ei rhoi i reolwyr i alluogi monitro rhagweithiol i flaenoriaethu 
gwelliant. Cafodd y gwelliant hwn ei gynnal yn 2017/18. 

 

 
 
 
Y Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid (GTI) 
Mae poblogaeth pobl ifanc 11-18 oed Caerdydd wedi bod tua 30,000 am nifer o flynyddoedd, ond 
mae nifer y bobl ifanc y mae’r GTI wedi gweithio gyda hwy wedi lleihau o 460 yn 2011 i 229 yn 
2015, gostyngiad o fwy na hanner.  Mae’r gostyngiad hwn yn rhywbeth i’w ddathlu ac yn dangos y 
rôl effeithiol sydd gan y GTI yn y Gwasanaethau Plant o ran cadw plant a chyhoedd Caerdydd yn 
ddiogel.  Mae gwaith caled ac ymroddiad y staff yn GTI Caerdydd i leihau troseddu yn adlewyrchu’r 
tuedd cenedlaethol o ran gwaith a wneir i gadw plant allan o’r system cyfiawnder troseddol a’r 
llwyddiant o ran lleihau nifer y bobl ifanc sy’n mynd i mewn i’r system cyfiawnder troseddol a’r 
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carchar.   Mae’r canlyniadau gwell hyn i bobl ifanc wedi arwain at lai o lwythi achos i staff a 
gostyngiad o ran nifer y gwasanaethau yn y blynyddoedd diwethaf. 
 
Y ffocws ar gyfer y GTI nawr yw parhau gyda’r gwaith gwych sydd eisoes wedi’i wneud tra’n 
ymdrin â’r cynnydd o ran cymhlethdod y bobl ifanc sy’n (ail)-droseddu’n gyson er mwyn lleihau’r 
achosion o ail-droseddu.  Mae’r Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid (BCI) ac Adroddiad Taylor (diwygiad) 
(2017) yn dangos y tueddiadau hyn ac yn datblygu ffyrdd y gallai gwasanaethau ymateb.  Mae GTI 
Caerdydd wedi symud yn ddiweddar o Penhill i adeilad John Kane (a adnewyddwyd yn ddiweddar) 
fel rhan o’n gwaith i ddatblygu gwasanaethau’n gyffredinol.  Bydd y pwyslais ar y garfan gymhleth 
hon o blant, a darparu gwasanaeth sy’n rhoi anghenion y person ifanc wrth wraidd yr ymyrraeth 
yn hytrach na disgwyl i’r ymyrraeth bresennol fod yn addas i’r person ifanc (Taylor, 2017). 
 
Drwy gyflwyno’r model Rheoli Achosion Pellach (RhAP), sy’n edrych ar sut mae effaith Profiadau 
Plentyndod Negyddol (PPN) yn cael dylanwad ar ymddygiad, gan dargedu’n benodol y troseddwyr 
cyson sydd mewn perygl o fynd i’r carchar, mae Caerdydd a Chymru yn arwain y ffordd gydag 
ymatebion arloesol i ail-droseddu.  Mae staff wedi cwblhau hyfforddiant ar y model hwn yn 
ogystal â chael hyfforddiant i gyflwyno’r model Arwyddion Diogelwch y mae Caerdydd yn ei 
weithredu fel dull seiliedig ar gryfderau o ran gweithio gyda theuluoedd.  Mae 9 person ifanc yn 
cael eu rheoli gan ddefnyddio’r model RhAP ar adeg ysgrifennu.  Mae’r GTI yn cydnabod bod 
angen i ni i gyd weithio ynghyd i roi ymateb unedig i blant y ddinas, felly mae wedi dod yn fwy 
integredig yn y Gwasanaethau Plant ac wrth wneud hynny mae wedi ymrwymo i gryfhau ei 
bartneriaethau gydag asiantaethau fel y Ganolfan Adnoddau Arddegau (CAA) newydd a’r Tîm 
Byddwch Ddiogel! yng Nghaerdydd, gan ddarparu rhaglenni rhianta a chynghori ar gyfarfodydd 
aml-asiantaeth. Hefyd, mae ein perthnasau partneriaeth ehangach yn allweddol o ran datblygu 
ymateb i ddiwallu’r cynnydd o ran cymhlethdod a’r themâu presennol a rhai newydd wrth i ni fynd 
i’r afael â’r cynnydd o ran trosedd cyllell, ecsploetiaeth a defnyddio cyffuriau.  Rydym yn 
gweithio’n galed ar lefel strategol gyda’r Gwasanaeth Ieuenctid, Iechyd ac Addysg i ddatblygu 
ymyraethau cydweithredol i ddiwallu’r heriau i’r holl blant ledled y ddinas i sicrhau bod pob un o’n 
plant a phoblogaeth ehangach Caerdydd yn ddiogel. 
 
Mae gweithgareddau eraill yn y GTI yn ystod y flwyddyn yn cynnwys: 
 

• Dyma’r ail flwyddyn i randir y GTI gael ei redeg gyda’r holl gynnyrch yn cael ei roi i Ganolfan 
Huggard i fwydo’r digartref yng Nghaerdydd. 

• Mae recriwtiaid newydd wedi’u recriwtio a’u hyfforddi i gymryd rhan mewn nifer o rolau 
gyda’r GTI, megis gweithredu fel oedolion priodol yn yr orsaf heddlu, hwyluso’r Gorchymyn 
Atgyfeirio a Phaneli Datrys Cymdogaethau. 

• Mynychodd person ifanc sy’n cael ei oruchwylio gan y GTI drafodaeth bwrdd crwn yn 
ymwneud â throsedd cyllell yn y Senedd. 

 
Y Diweddaraf ar Berfformiad  

• Nifer y bobl ifanc sy’n mynd i mewn i’r System Cyfiawnder Ieuenctid am y tro cyntaf  
Gwelwyd gwelliant o ran perfformiad â gostyngiad o ran nifer y rheiny sy’n mynd i’r system 
am y tro cyntaf yn gostwng i 75 o 109 yn 2016/17. 
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Oedi wrth Drosglwyddo Gofal 
Y cyfanswm o ran achosion Oedi wrth Drosglwyddo Gofal ar gyfer 2017/18 yw 110 o gymharu â 
123 ar gyfer 2016/17, gostyngiad o 10.6%.   Y cyfanswm o ran achosion Oedi wrth Drosglwyddo 
Gofal ar gyfer y rhai 75+oed ar gyfer 2017/18 yw 55 o gymharu â 56 ar gyfer 2016/17, gostyngiad o 
1.8%. 
 
Mae’r Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol wedi parhau i weithio’n agos â Chyngor Bro 
Morgannwg i leihau achosion o Oedi wrth Drosglwyddo Gofal am resymau gofal cymdeithasol.   
Mae Tîm Aml-ddisgyblaeth wedi’i sefydlu gyda Chynorthwywyr Gwaith Cymdeithasol mewn lle 
sy'n cwrdd bob bore gyda wardiau penodol i fynd trwy’r “Rownd Bwrdd”.    Eu tasg yw casglu 
gwybodaeth, casglu atgyfeiriadau ac ymgymryd ag unrhyw achosion a all elwa o ymyrraeth gynnar 
nad ydynt yn berthnasol i waith cymdeithasol e.e. Tai. 
 
Caiff y gwaith o reoli'r Gwasanaeth Rhyddhau Integredig yn Ysbyty Prifysgol Cymru (YPC) ac Ysbyty 
Prifysgol Llandochau (YPLl) ei wneud gan yr un person.   Mae hyn wedi bod o fudd i ddinasyddion 
drwy alinio gwaith papur a phrosesau i sicrhau cydraddoldeb i ddinasyddion ledled y ddinas.   
Cafodd rheolwr tîm newydd ei benodi yn YPLl sy’n bwriadu sicrhau dealltwriaeth o ran prosesau 
gwaith cymdeithasol ar draws pob ward, mae hefyd yn ceisio adeiladu perthnasau cadarnhaol â 
phob ward. 
 
Yn dilyn newid o ran staffio hanner ffordd drwy’r flwyddyn, mae gan Dîm YPC nawr garfan lawn o 
gynorthwywyr gwaith cymdeithasol sy’n magu hyder yn y rôl. 
 
Ail-alluogi 
Mae gwaith yn mynd rhagddo i wella effeithiolrwydd y Tîm Adnoddau Cymunedol (TAC) cyfredol o 
ran pwy sy'n defnyddio’r gwasanaeth, am ba hyd a phryd maent yn cael eu rhyddhau. Mae 
adolygiad ac adroddiad llawn i’r sefyllfa bresennol wedi’u cwblhau a’u rhannu ag Uwch Reolwyr yn 
y Cyngor a’r Bwrdd Iechyd. Mae camau nesaf yn cynnwys cwblhau adroddiad ar y newidiadau sydd 
angen eu gwneud o ran sut mae TAC yn gweithredu i gael yr effaith fwyaf – caiff hyn ei gwblhau 
erbyn Mehefin 2018.  Caiff gwelliannau i TAC eu gweithredu cyn gynted â phosibl a disgwylir i nifer 
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o’r rhain fod ar waith erbyn Mehefin 2018.  Caiff yr holl welliannau eu gweithredu’n llawn erbyn 
Rhagfyr 2018. 
 

Astudiaeth Achos – Ail-alluogi 
 

Roedd Mrs. P yn byw gartref ac yn cael ei chefnogi gan ei gŵr, sef ei phrif ofalwr. Daeth gŵr Mrs. P 
yn wael ac yn anffodus bu farw. Tra roedd ei gŵr yn yr ysbyty, roedd Mrs P yn byw mewn llety 

gofal preswyl. 
 

Cafodd Mrs. P ei hatgyfeirio i’r Tîm Adnoddau Cymunedol (TAC). Cynhaliodd y tîm asesiad a 
rhoddwyd cynllun ar waith am gyfnod o ail-alluogi ac asesu. 

 
Gyda chymorth y tîm, y gymuned a’i theulu, roedd Mrs. P wedi gallu dychwelyd adref ac mae’n 

parhau i fyw gartref. 
 

Cafodd Mrs. P, sy’n mwynhau byw gartref drawiad tra roedd TAC yn bresennol ac fe gwympodd ym 
mreichiau gofalwr.  Tra’n aros am y gwasanaethau argyfwng cyflawnodd y gofalwyr ymarfer 

adfywio cardio-pwlmonaidd arni gan ddefnyddio eu sgiliau i sicrhau bod Mrs P yn parhau i anadlu 
a’i hatal rhag mygu.   Aethpwyd â Mrs P i’r ysbyty gyda chlot gwaed, ac mae wedi goroesi. 

 
Cawsom nodyn diolch gan y teulu sy’n gwbl grediniol pe na bai’r gofalwyr wedi ymyrryd y byddai 

eu mam wedi marw. 
 

 
Y Diweddaraf ar Berfformiad 

• Graddfa’r oedi wrth drosglwyddo gofal oherwydd rhesymau gofal cymdeithasol fesul 1,000 o’r 
boblogaeth dros 18 oed 2017/18 = 4.67 o 5.22 yn 2016/17 
 
Cyfanswm yr achosion oedi am resymau gofal cymdeithasol i rai 18+ oed = 110 o 123 yn 2016/17. 
Mae perfformiad wedi parhau i wella i 4.67 o 5.22 yn 2016/17 a 11.18 yn 2015/16 (pan taw 
cyfanswm yr achosion oedi am resymau gofal cymdeithasol i rai 18+ oed oedd 263). 
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• Graddfa’r oedi wrth drosglwyddo gofal oherwydd rhesymau gofal cymdeithasol fesul 1,000 o’r 
boblogaeth dros 75 oed 2017/18 = 2.33 o 2.38 yn 2016/17 
 
Cyfanswm yr achosion oedi am resymau gofal cymdeithasol i rai 75+ oed = 55 o 56 yn 2016/17.   
 

• Canran yr oedolion a gwblhaodd gyfnod o ail-alluogi a: 
• â phecyn gofal a chymorth llai 6 mis yn ddiweddarach 2017/18 = 85.3% (656 / 769) o 66.7% 

(10 / 15) yn 2016/17 
• dim pecyn gofal 6 mis yn ddiweddarach  

2017/18 = 77.2% (594 / 769) o 83.4% (251 / 301) yn 2016/17. 
 
 
Adolygiad o Wasanaethau Iechyd Meddwl Cymunedol 
Mae’r Adolygiad o Wasanaethau Cymunedol yn ceisio gwella ymhellach y gwasanaethau iechyd 
meddwl integredig i oedolion o oed gwaith yn y gymuned, sy’n cynnwys y Timau Cymunedol 
Iechyd Meddwl (TCIM), Timau Argyfwng a thimau arbenigol o fewn system gymunedol gyfan gan 
gynnwys y gwasanaethau iechyd meddwl gofal sylfaenol a gwasanaethau anstatudol.   Mae’r 
adolygiad yn ategu’r “Strategaeth Llunio ein Dyfodol a’n Lles” a'r cynllun darparu “Gyda’n Gilydd 
dros Iechyd Meddwl”. 
 
Mae angen newid oherwydd: 
 

• Y galw am wasanaethau Iechyd Meddwl – mwy o atgyfeiriadau gan feddygon. 
• Amser Cyswllt – llai o amser yn cael ei dreulio gyda defnyddwyr y gwasanaeth Iechyd 

Meddwl oherwydd adnoddau prin a phwysau o ran ymrwymiadau'r rota dyletswyddau. 
• Amrywiaeth gweithredol – mae’r trefniant gydag 8 TIMC ar wahân yn achosi dyblygu wrth 

reoli timau a’u swyddogaeth ac yn arwain at sawl cyfrwng cyfathrebu.   Mae hyn yn 
cynyddu’r posibiliad o wneud camgymeriadau, dyblygu ac anghydraddoldeb o ran 
darpariaeth gwasanaeth ledled Caerdydd a’r Fro. 

• Llety – amlygodd adolygiad bryderon o ran iechyd a diogelwch mewn hanner o 
ganolfannau’r TIMC, gyda risgiau llywodraethu wedi’u codi dro ar ôl tro gan Fwrdd Iechyd y 
Brifysgol (BIB) a staff a rheolwyr TIMC yr Awdurdod Lleol. 

• Y Broses Asesu – mae’n aneffeithlon gyda gormod o waith papur.   Mae ffocws yr asesu yn 
cymryd llawer o amser ac adnoddau’r TIMC sy’n arwain at oedi o ran canlyniadau asesu a 
llai o gapasiti ar gyfer ymyraethau gwella hir dymor. 

• Adborth cyffredinol – ers ymgysylltu yn 2014/15, mae 94 o ddefnyddwyr gwasanaeth a 
gofalwyr wedi ymateb i arolwg.  Ymatebodd teuluoedd gan amlygu’r angen am bwynt 
cyswllt o fewn gwasanaethau, yn enwedig gwasanaeth y TIMC. 

 
Mae model ardal wedi’i argymell ac wrthi’n cael ei ystyried ar gyfer yr holl Wasanaethau Iechyd 
Meddwl Cymunedol gan gynnwys TIMC, Timau Ateb Argyfwng a Thriniaeth yn y Cartref a'r holl 
dimau arbenigol er mwyn iddynt allu gweithredu o ganolfan tîm ardal ganolog gyda phwynt 
mynediad canolog i'r holl wasanaethau.   Bydd Bro Morgannwg (Ysbyty’r Barri) yn peilota’r model 
ardal arfaethedig am 6 mis (Mawrth - Medi 2018).  Yn unol â chanlyniadau’r peilot, y nod fydd 
gweithredu’r model ardal mewn dau safle pellach yng Ngogledd a De Caerdydd. 
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Beth yw ein blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn nesaf a pham? 
 

• Gwella Cymorth Cynnar erbyn Mawrth 2022 i gefnogi plant a theuluoedd cyn i’w 
hanghenion waethygu i’r pwynt bod angen ymyraethau statudol arnynt drwy gytuno ar 
Strategaeth Cymorth Cynnar / Ataliol. 
 

• Atal plant rhag mynd i’r system cyfiawnder troseddol a gweithio gyda phlant sydd eisoes 
yn y system cyfiawnder troseddol i leihau’r posibiliad ohonynt yn ail-droseddu trwy’r 
ymyraethau a gynigir gan bartneriaid yng Ngwasanaeth Troseddau Ieuenctid Caerdydd 
erbyn Mawrth 2019. 
 

• Adolygu cynnydd yn erbyn blaenoriaethau gwella allweddol a nodwyd o ganlyniad i 
Arolygiad Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid Arolygiaeth Carcharau Ei Mawrhydi (ACEM) 
2015. 
 

• Nodi a manteisio ar gyfleoedd i weithio gyda phartneriaid yn ystod 2018/19 i hyrwyddo 
Iechyd Cyhoeddus a lleihau anghydraddoldeb iechyd. 
 

• Gweithio gyda phartneriaid i gynnal y gostyngiad o ran Oedi wrth Drosglwyddo Gofal am 
resymau gofal cymdeithasol yn ystod 2018/19 i gefnogi rhyddhau mwy amserol i leoliad 
gofal mwy priodol. 
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CYMRYD CAMAU I AMDDIFFYN A 
DIOGELU POBL RHAG CAMDRINIAETH, 
ESGEULUSTOD NEU NIWED 
 
Canlyniadau a gyflawnwyd: 
 Mae plant mewn cymunedau ffydd yn cael eu diogelu’n well yn dilyn creu canllaw 

polisi ar gyfer Mosgiau a Madrasau. 
 Mae plant yn cael eu hamddiffyn yn well rhag cael eu cam-fanteisio’n rhywiol o ganlyniad i 

effaith y Strategaeth Cam-fanteisio’n Rhywiol ar Blant a’r Tîm Byddwch Ddiogel!. 
 Mae addysg i gyfoedion mewn ysgolion wedi galluogi plant i sylwi pan fo’u ffrindiau mewn 

perygl o gael eu cam-fanteisio’n rhywiol a / neu eu cam-fanteisio gan gyfoedion ac yn 
gwybod lle i fynd am help (mae cenhadon Byddwch Ddiogel! cymwys mewn 14 ysgol sy’n 
darparu addysg i gyfoedion). 

 Mae gwaith ar y cyd rhwng y Tîm Byddwch Ddiogel! ac ysgolion wedi rhoi dealltwriaeth 
well i fechgyn o bŵer, rheolaeth, rhyw a’r gyfraith ac maen nhw’n gallu cadw eu 
hunain yn ddiogel yn well. 

 Mae pobl ifanc wedi cymryd rhan mewn penderfyniadau ynghylch recriwtio staff trwy 
gael dweud eu dweud yn ystod y broses recriwtio gyda rhai o dimau’r Gwasanaethau 
Plant. 

 Mae gan bartneriaid yn yr adran Addysg ac Iechyd ddealltwriaeth well o’u cyfrifoldebau 
diogelu a phryd y dylent gysylltu â gweithiwr proffesiynol ynghylch pryderon diogelu. 

 Mae ymateb i ddiogelu plant ac oedolion yn parhau i wella wrth i’r Hyb Diogelu Aml-
asiantaeth (HDAA) gael ei ddefnyddio fwy fwy. 

 Diogelu 3,333 o oedolion sy’n derbyn gofal yn y cartref a 1,004 o oedolion sydd mewn 
gofal preswyl / nyrsio drwy gynnal y gostyngiad o ran nifer y darparwyr y mae 
ganddynt bryderon sy’n cael eu huwchgyfeirio. 

 Mae’r broses o ddiogelu oedolion wedi’i chryfhau ymhellach yn dilyn gweithredu Deddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2014 drwy wella effeithiolrwydd y Byrddau 
Diogelu Rhanbarthol a’r systemau diogelu yng Nghaerdydd. 

 
Beth oedden ni wedi bwriadu ei wneud y llynedd? 
 

• Adnewyddu’r weledigaeth a’r strategaeth diogelu ar draws y Gyfarwyddiaeth erbyn 
Mawrth 2018 er mwyn ystyried polisi cenedlaethol newydd a chanllawiau ymarfer sydd 
wrthi’n cael eu creu. 
 

• Datblygu a gweithredu dull i wella ymgysylltiad â chymunedau mewn cymunedau mawr a 
ffydd yn enwedig erbyn Mawrth 2018 i wella'r broses o ddiogelu plant ar draws amryw 
gymunedau yng Nghaerdydd. 
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• Cryfhau capasiti’r gwasanaethau cymdeithasol plant i ymdrin ag anghenion cynyddol 
gymhleth plant gan gynnwys plant sy’n cael eu masnachu, plant sy’n destun ystyriaethau 
Amddifadedd Rhyddid a phlant sy’n dioddef o gyflyrau iechyd meddwl. 
 

• Cryfhau gweithdrefnau Amddiffyn Plant mewn ymgynghoriad â staff a phartneriaid erbyn 
Mawrth 2108 i sicrhau bod oedolion yn cael eu hamddiffyn rhag niwed. 

 
I ba raddau wnaethon ni lwyddo a pha wahaniaeth wnaethon ni? 
 

Y Diweddaraf ar Berfformiad a Chanlyniadau’r Arolwg 
 

 
 

• Canran yr achosion o ail-gofrestru plant ar gofrestri amddiffyn plant awdurdod lleol 
2017/18 = 6.6% (26 / 391); 2016/17 = 3.9% (13 / 343) 
O’r 388 o blant a gafodd eu rhoi ar y Gofrestr Amddiffyn Plant (CAP) yn ystod y flwyddyn, roedd 26 
wedi bod ar y CAP yn ystod y 12 mis blaenorol. 
 

• Hyd yr amser ar gyfartaledd ar gyfer yr holl blant a oedd ar y gofrestr amddiffyn plant yn ystod y 
flwyddyn 
2017/18 = 250 diwrnod (87,985 / 352); 2016/17 = 230 diwrnod (113,250 / 492) 
 

• Canran y cynadleddau amddiffyn plant cychwynnol a oedd i fod i gael eu cynnal yn ystod y flwyddyn 
a gynhaliwyd o fewn 15 diwrnod gwaith o’r drafodaeth ar y strategaeth  
2017/18 =85.6% (376 / 439) o 94.2% (374 / 397) yn 2016/17. 
 
Yn ystod y flwyddyn, gwelwyd cynnydd cyson yn niferoedd y plant oedd yn derbyn gofal 
gan yr awdurdod ac mae hyn yn effeithio ar lwythi gwaith y SAA a Chadeiryddion y 
Cynadleddau.   Effeithiwyd ymhellach ar berfformiad gan fod yr holl SAA wedi mynychu 
bloc o hyfforddiant Arwyddion Diogelwch wythnos o hyd yn ystod y flwyddyn – arweiniodd 
hyn at oedi o ran cynnal rhai cyfarfodydd ac adolygiadau.    Cafwyd hefyd gyfnodau o 
salwch ymysg SAA, Cadeiryddion ac ysgrifenwyr cofnodion cymorth busnes sy’n cefnogi 
Cynadleddau, a arweiniodd at oedi pellach o ran dyrannu a chynnal cyfarfodydd. 
 
Ceisio sicrhau nad yw cyfarfodydd yn y dyfodol yn cael eu cynnal y tu allan i’r graddfeydd 
amser, mae’r trefniadau canlynol wedi’u cytuno: 

o Cynnig i gefnogi cymeradwyo 2 swydd ychwanegol (SAA / Cadeiryddion) – maen 
nhw wrthi’n recriwtio ar gyfer y rhain nawr. 

o Mae rota dyletswydd yn cael ei chreu er mwyn cyflenwi dros gyfnodau salwch a 
gwyliau blynyddol, ac er mwyn i’r holl gyfarfodydd ac adolygiadau gael eu cynnal o 
fewn graddfeydd amser. 
Caiff y rota newydd ei chyflwyno yn Chwarter 2 2018/19. 
 

• Canran yr adolygiadau amddiffyn plant a gynhelir o fewn graddfeydd amser statudol yn ystod y 
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flwyddyn 
2017/18 =96.8% (718 / 742). 
 
Gwelwyd gostyngiad bach o ran perfformiad o 98.8% (1,000 / 1,012) yn 2016/17.  Gweler uchod 
am ragor o wybodaeth. 

 

 
 

• Canran yr ymweliadau statudol â phlant sy’n derbyn gofal oedd i fod i gael eu cynnal yn ystod y 
flwyddyn a gynhaliwyd yn unol â’r rheoliadau 
2017/18 = 94.4% (2,161 / 2,289). 
 
Gwelwyd gostyngiad o ran perfformiad o 95.1% (1,933 / 2,033) yn 2016/17. 
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Gweledigaeth a Strategaeth Diogelu  
Y bwriad yn wreiddiol oedd cwblhau’r broses o greu Gweledigaeth a Strategaeth ar gyfer Diogelu 
yng Nghaerdydd erbyn 31 Mawrth 2018.  Mae oedi yn gysylltiedig â swyddi gwag yn golygu ein 
bod ni nawr yn ceisio cwblhau’r broses yn 2018/19. 
 
Ymgysylltu â Chymunedau  
Mae’r cyfreithiau yn gysylltiedig â hawliau plant, Deddfau Plant 1989, 2004 a Deddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2014, yn nodi’n glir, wrth roi i blant y cymorth â’r diogelwch y mae 
ganddynt hawl i’w cael, dylid ystyried ethnigrwydd a chrefydd.   Mae Caerdydd yn gymuned 
amrywiol iawn gyda nifer o sefydliadau cymunedol sydd wedi ymrwymo i ddiwallu a gwasanaethu 
anghenion plant a'u teuluoedd. 
 
Dechreuodd gwaith gyda’r gymuned Foslemaidd a chyhoeddwyd ‘Diogelu ein Plant:  Canllaw i 
Ysgolion Mosg a Lleoliadau Astudiaethau Islamaidd’.    Cafodd y canllaw, sy’n ymwneud â 
gwerthfawrogi a chadw plant Moslemaidd sy'n derbyn addysg Islamaidd yng Nghaerdydd yn 
ddiogel, ei lansio gan Fwrdd Diogelu Plant Rhanbarthol Caerdydd a Bro Morgannwg mewn 
partneriaeth â chymunedau Moslemaidd Caerdydd a Chyngor Moslemaidd Cymru yn ystod yr 
Wythnos Diogelu Genedlaethol (w/c 13 Tachwedd 2017). 
 
Diben y canllaw hwn yw codi ymwybyddiaeth gymunedol ynghylch diogelu plant a chynnig 
gwybodaeth ynghylch sut i ddelio â phryderon.   Mae’n ymateb uniongyrchol i geisiadau rhieni, 
aelodau cymunedol ymrwymedig ac addysgwyr sy’n ymgyrchu dros hawliau plant a phobl ifanc 
Moslemaidd.   Mae’n nodi sut i ddiogelu plant yng nghyd-destun addysg Islamaidd mewn 
sefydliadau fel Mosgiau, canolfannau cymunedol, clybiau ac mewn lleoliadau eraill gan sicrhau 
safonau cyfartal yn yr amgylchiadau hyn. 
 
Y nod cyffredin yw rhoi i’r rheiny sy’n gyfrifol am ddarparu addysg Islamaidd, p’un ai mewn Mosg 
neu rywle arall, y wybodaeth i greu amgylchedd diogel lle gall plant a phobl ifanc ddatblygu 
gwerthoedd a sgiliau a fydd yn eu galluogi i fod yn hyderus ac yn aelodau actif yn eu grwpiau ffydd 
a’r gymuned ehangach. 
 
Gobeithir y bydd y canllaw hwn yn galluogi mosgiau lleol a’r gymuned Foslemaidd ehangach gadw 
plant a phobl ifanc yn ddiogel drwy fod yn ymwybodol o arwyddion cyffredin o esgeulustod a 
chamdriniaeth, ac yn bwysicaf oll, drwy wybod beth i’w wneud i sicrhau eu bod yn ddiogel. 
 
Mae Bwrdd Diogelu Plant Rhanbarthol Caerdydd a Bro Morgannwg nawr yn trafod ac yn nodi 
cymunedau ffydd eraill sy’n dymuno ymgysylltu a fydd o fudd i’r model cymunedol Moslemaidd.    
Mae gwaith wedi dechrau gyda’r gymuned Fangladeshaidd yng Nghaerdydd i godi ymwybyddiaeth 
gymunedol ynghylch diogelu plant a chynnig gwybodaeth am sut i ddelio â phryderon. 
 
Anghenion cynyddol gymhleth  
Cafodd Tîm Byddwch Ddiogel! o ymarferwyr ymyrraeth Cam-fanteisio’n Rhywiol ar Blant (CRhB) 
arbenigol ei sefydlu yn ystod y flwyddyn.   Mae’r ymarferwyr yn gweithio gyda phlant sydd mewn 
perygl o gael eu hecsbloetio i leihau'r risg a chynyddu ffactorau amddiffynnol.    Maen nhw’n 
gweithio’n uniongyrchol gyda’r plentyn i gynyddu ei ddealltwriaeth o gam-fanteisio, codi ei 
ymwybyddiaeth o sut y gallai fod mewn perygl a'i gefnogi i gymryd rôl actif wrth asesu risg a 
chynllunio diogelwch.   Bydd y gwaith uniongyrchol hwn yn cyfrannu at y gofal a'r cymorth a roddir 
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i deuluoedd lle mae plentyn mewn perygl sylweddol o gael ei hecsbloetio.   Bydd ymarferwyr yn 
gweithio'n agos gyda’r gweithiwr cymdeithasol i helpu i gadw plant gartref ac yn eu cymunedau, 
gan atal newid lleoliad a hyrwyddo sefydlogrwydd lleoliad.   Mae’n rhy fuan i roi sylwadau ar 
effaith eto, ond disgwylir i’n hymateb i gefnogi pobl ifanc sydd wedi cael eu hecsbloetio, neu sydd 
mewn perygl o gael eu hecsbloetio gael ei gryfhau’n sylweddol. 
 
Diogelu Oedolion 
Mae datblygu Gweithdrefnau Diogelu Cymru Gyfan ar gyfer Amddiffyn Plant ac Oedolion ar y 
gweill nawr gyda Byrddau Rhanbarthol Diogelu Caerdydd a’r Fro yn rhan o’r gwaith o ddatblygu’r 
gweithdrefnau.   Cyhoeddodd Byrddau Diogelu Caerdydd a’r Fro ddiweddariad rhanbarthol o’r 
enw Project Adolygu Gweithdrefnau Diogelu Cymru Gyfan Caerdydd ar Fro, Brîff Rheng Flaen a 
ddosbarthwyd i bob aelod o staff y Gwasanaethau Oedolion.   Cafodd y brîff ei ddylunio’n benodol 
ar gyfer staff rheng flaen a roddodd ddiweddariad rhwydd a chyflym ar gynnydd hyd yn hyn.   Caiff 
y gweithdrefnau drafft newydd eu cyflwyno i wefan Academi Cymru Gyfan i alluogi adborth ac 
ymgynghoriad cenedlaethol.   Gall staff y Gyfarwyddiaeth gymryd rhan drwy gofrestru ar yr 
Academi Cymru Gyfan trwy’r ddolen ganlynol Academi Cymru Gyfan i weld yr holl wybodaeth ar y 
project a hefyd rhoi adborth ar y gweithdrefnau newydd wrth iddynt gael eu datblygu. 
 
Fel rhan o ymrwymiad parhaus y Gwasanaethau Oedolion i gryfhau diogelu, mae dyddiadau 
hyfforddiant Diogelu Oedolion Lefel 2 wedi’u trefnu ar gyfer bob aelod o staff y Gwasanaethau 
Oedolion.   Mae gweithdai 3 awr yn datblygu ymwybyddiaeth hanfodol o rolau a chyfrifoldebau 
unigol bob aelod o staff a rheolwr o ran cydnabod camdriniaeth, rhoi gwybod am gamdriniaeth ac 
atal camdriniaeth. 
 

Astudiaeth Achos – Diogelu Oedolion 
 

Cafodd Mrs. J ei hatgyfeirio i’r Awdurdod Lleol gan weithwyr proffesiynol iechyd a gweithiwr 
cymdeithasol yn dilyn pryderon ynghylch dealltwriaeth y teulu / gofalwr o  anghenion gofal pwysau 

a maeth a aseswyd Mrs. J.   Fe wnaeth y gweithwyr proffesiynol iechyd hynny yn unol â’r 
ddyletswydd i adrodd i’r Awdurdod Lleol bod sail resymol i amau camdriniaeth, fel sy’n ofynnol dan 

Ddeddf Gwasanaeth Cymdeithasol a Lles 2014. 
 

Roedd Mrs. J yn ddynes oedrannus fregus ac roedd pawb wedi rhoi gwybod bod ganddi ddiffygion 
gwybyddol a fyddai’n golygu nad yw’n gallu gwneud penderfyniadau perthnasol.   Ni chwblhawyd 

unrhyw asesiadau Capasiti Meddwl ffurfiol a chafodd y syniad nad oedd gan Mrs.  J y capasiti 
meddwl i wneud y penderfyniadau perthnasol ei ddadlau gan y teulu / gofalwr.   Roedd Mrs. J a’i 

theulu / gofalwr wedi byw’n hapus gyda’i gilydd am 40+ mlynedd; roedd eu perthynas wedi bod yn 
ddadleuol ar adegau yn y gorffennol gyda Mrs.  J yn gallu dadlau ei hachos, ond mae’r dynamig 

hwn wedi newid ers i Mrs. J fynd yn fregus. 
 

Y broblem gynhennus oedd diffyg cydymffurfiaeth o ran darparu gwely ysbyty i gefnogi gofal 
pwysau a chaniatáu i Mrs J newid safle i gefnogi cymeriant maeth diogelach; roedd y teulu / 
gofalwr o’r farn y byddai darparu offer trydanol o’r fath yn dychryn Mrs J.  Roedd gweithwyr 

proffesiynol gofal cymdeithasol ac iechyd / darparwyr gwasanaeth wedi ceisio datrys y pryderon 
fel rhan o’r strategaeth atal niwed ond nid oeddent wedi gallu gwneud hynny ar lefel diogelu lleol, 

felly rhannwyd eu pryderon â’r Tîm Diogelu Oedolion. 
 

https://learning.wales.nhs.uk/course/index.php?categoryid=49
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Cynhaliwyd trafodaeth strategaeth aml-asiantaeth gan y Swyddog Diogelu Oedolion yn yr Hyb 
Diogelu Aml-asiantaeth (HDAA) ac o ystyried y risg o niwed sylweddol – niwed o ran pwysau a  
maeth gwael  / mygu yn y dyfodol – dechreuwyd gweithdrefnau ymchwilio diogelu oedolion. 

 
Parhaodd y Tîm Iechyd a Gofal Cymdeithasol i roi cyngor, cyfarwyddyd a gwasanaethau gofal a 

chymorth i Mrs J a seibiant i’r teulu / gofalwr gydol camau’r ymchwiliad. 
 

Cynhaliwyd cyfarfod strategaeth aml-asiantaeth gyda phartneriaid perthnasol gan gynnwys Uned 
Amddiffyn y Cyhoedd Heddlu De Cymru o ran ystyried troseddau a44 dan y Ddeddf Capasiti 
Meddwl.   Roedd aelodau’r cyfarfod strategaeth aml-asiantaeth yn gytûn nad oeddent am 

droseddu'r teulu / gofalwr a oedd yn credu ei bod yn gweithredu er lles Mrs. J a chytunwyd ar 
ymholiadau pellach mewn ymateb i safbwyntiau gwahanol y teulu / gofalwr a’r Tîm Gofal Iechyd 

Lliniarol ar ddarpariaeth ac offer gofal. 
 

Yr hyn a ddysgwyd o’r astudiaeth achos hwn yw na sefydlwyd dymuniadau Mrs J o ran gofal a 
chymorth – oherwydd y byddai’r teulu / gofalwr wastad yn siarad drosti a mynychodd Swyddog 

Awdurdodedig y cyfarfod strategaeth aml-asiantaeth ar gyfer ymgynghori cyn gynted â phosibl ar 
Orchymyn Cymorth Amddiffyn Oedolyn.    Parhaodd y Tîm Iechyd a Gofal Cymdeithasol i roi gofal a 

chymorth gydol y cyfnod gan gysylltu’n ddyddiol â Mrs J er mwyn sicrhau bod yr asesiad risg yn 
cael ei adolygu’n barhaus er mwyn gallu cymryd camau amddiffyn brys pe bai angen gwneud 

hynny.    Parhaodd Mrs J i dderbyn gofal pwysau a dilynodd staff gyngor Therapi Iaith a Lleferydd 
wrth helpu gyda rhoi bwyd a hylif.   Cynhaliwyd ymgynghoriad ychwanegol gyda’r gwasanaeth 

Eiriolaeth Capasiti Meddwl Annibynnol (ECMA) gydag asesiad gan Nyrs Hyfywdra Meinwe a 
chynhaliwyd cyfarfod Cynhadledd Achos gyda’r teulu / gofalwr i esbonio’r broses strategol, 

pryderon a rhesymau dros gamau a gynlluniwyd. 
 

Cafodd yr achos hefyd ei glywed gan Banel Risg y Gwasanaethau Oedolion, a bydd gweithiwr 
cymdeithasol yn ceisio cynnal Asesiad Capasiti Meddwl pellach ar gyfer y penderfyniadau 

perthnasol a bydd adolygiad  / cyfarfod lles gorau yn cael ei gynnal.   Yn anffodus yn ystod y cyfnod 
hwn bu farw Mrs J: nid oedd ei marwolaeth yn annisgwyliedig:  Bu farw Mrs J gartref gyda’i theulu 

/ gofalwr yn ôl ei dymuniad.    Roedd staff gofal yn bresennol. 
 

 
Y Diweddaraf ar Berfformiad 

• Canran yr ymholiadau amddiffyn oedolion a gwblhawyd o fewn graddfeydd amser statudol  
2017/18 = 97.9% (1,400 / 1,430). 
 
Roedd gwelliant o ran perfformiad yn sefydlog o 98.0% (1,033 / 1,054) yn 2016/17. 
 

 
Beth yw ein blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn nesaf a pham? 
 

• Sicrhau bod plant ac oedolion yn cael eu hamddiffyn rhag niwed a chamdriniaeth drwy godi 
ymwybyddiaeth ymysg y cyhoedd a gweithwyr proffesiynol gydol cyfnod y cynllun. 
 

• Sicrhau bod plant ac oedolion yn cael eu hamddiffyn rhag y risg o niwed a chamdriniaeth 
drwy ddiwygio’r Strategaeth Cam-fanteisio’n Rhywiol ar Blant erbyn Mawrth 2019 i 
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gynnwys themâu newydd o gam-fanteisio ar blant ac oedolion. 
 

• Adnewyddu’r weledigaeth a’r strategaeth diogelu ar draws y Gyfarwyddiaeth erbyn 
Mawrth 2019 er mwyn ystyried polisi cenedlaethol newydd a chanllawiau ymarfer sydd 
wrthi’n cael eu creu. 
 

• Comisiynu adolygiad annibynnol o effeithiolrwydd yr Hyb Diogelu Aml-asiantaeth mewn 
ymgynghoriad â’r Byrddau Rhanbarthol Diogelu Plant ac ystyried argymhellion ar gyfer 
newid / gwelliant gan geisio rhoi newidiadau ar waith erbyn Mawrth 2020. 
 

• Adolygu a datblygu dulliau i wella ymgysylltiad â chymunedau mewn cymunedau mawr a 
ffydd yn enwedig erbyn Mawrth 2019 i wella'r broses o ddiogelu plant ar draws yr amryw 
gymunedau yng Nghaerdydd. 
 

• Cryfhau gweithdrefnau Amddiffyn Plant mewn ymgynghoriad â staff a phartneriaid erbyn 
Mawrth 2019 i sicrhau bod oedolion yn cael eu hamddiffyn rhag niwed. 
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ANNOG A CHEFNOGI POBL I DDYSGU, 
DATBLYGU A CHYFRANOGI MEWN 
CYMDEITHAS 
 
Canlyniadau a gyflawnwyd: 
 Cyfleoedd gwell i blant sy’n derbyn gofal a’r rheiny sy’n gadael gofal trwy’r Cynllun 

Hyfforddeiaeth Dechrau Disglair – dechreuodd 27 o bobl ifanc ar leoliad hyfforddeiaeth 
yn ystod y flwyddyn ac mae 2 berson ifanc wedi derbyn rolau Hyfforddai â thâl. 

 Galluogi troseddwyr ifanc i gyrraedd eu potensial yn well drwy wella eu hymgysylltiad ag 
addysg, hyfforddiant a chyflogaeth gan 1.2 awr yr wythnos (13%) i bobl ifanc o oed ysgol 
statudol a 2.9 awr yr wythnos (50%) i bobl ifanc sy’n hŷn na’r oed ysgol statudol gydol eu 
cyfnod gyda’r Gwasanaeth Troseddwyr Ifanc. 

 Cyflawni canlyniadau addysgol i blant sy’n derbyn ysgol gyda 76% (22 / 29) o blant sy’n 
derbyn gofal yn cyflawni'r Dangosydd Pwnc Craidd yng Nghyfnod Allweddol 2 (yn 
cyrraedd Lefel 4 mewn Gwyddoniaeth, Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg) o gymharu 
â 50% (41 / 82) o’r holl blant sydd angen gofal a chymorth. 

 Mae safbwyntiau pobl ifanc sy’n derbyn gofal a chymorth gan y Gwasanaethau Plant 
wedi’u hystyried yn ystod y broses o weithio tuag at y statws Dinas sy’n Dda i Blant. 

 Mae profiad bywyd plant ac oedolion â nam gweld, sy’n colli clyw neu'r ddau synnwyr yn 
cael ei wella gan eu bod yn gallu manteisio ar wybodaeth, offer a gwasanaethau priodol i 
hwyluso eu hannibyniaeth. 

 Mae safbwyntiau pobl â Demensia yn cael eu hystyried wrth weithio tuag at statws 
Dinas sy’n Deall Demensia. 

 Gwella ansawdd bywyd pobl â demensia trwy ddatblygu cyfleoedd dydd arbenigol a 
gweithio tuag at Statws Dinas sy’n Deall Demensia. 

 
Beth oedden ni wedi bwriadu ei wneud y llynedd? 
 

• Cyflwyno’r Strategaeth Rhianta Corfforaethol erbyn 2019 i sicrhau bod y Cyngor a’i 
bartneriaid yn cyd-fodloni eu cyfrifoldebau i bob plentyn a pherson ifanc sydd yn eu gofal 
drwy geisio'r un canlyniadau cadarnhaol y byddai pob rhiant da eu heisiau ar gyfer ei blant 
ei hun. 
 

• Gweithio i wneud Caerdydd yn Ddinas sy’n Deall Demensia erbyn Mawrth 2018 i gefnogi’r 
rheiny yr effeithir arnynt gan ddemensia, gan eu galluogi i gyfrannu at, a chymryd rhan 
mewn cymdeithas prif ffrwd. 
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I ba raddau wnaethon ni lwyddo a pha wahaniaeth wnaethon ni? 
 

Canlyniadau Arolwg  
 

 
 
 
Strategaeth Rhianta Corfforaethol / Cyrhaeddiad Addysgol Plant sy’n Derbyn Gofal 
Yn ystod y flwyddyn mae nifer y plant sy’n derbyn gofal wedi parhau i gynyddu i 830 o 721 ar 31 
Mawrth 2017.  Mae hyn er gwaethaf mentrau ataliol, fel y Ganolfan Adnoddau Arddegau (CAA) ac 
Ymateb Cyflym sy’n llwyddo i atal plant rhag dechrau derbyn gofal.   Y prif reswm dros y cynnydd 
diweddar yw oherwydd bod babanod newydd anedig angen derbyn gofal o enedigaeth.   Tua 
diwedd y flwyddyn fe wnaethon ni lansio Gwasanaeth Adlewyrchu rhanbarthol a fydd yn gwneud 
gwaith â ffocws gyda merched y mae 1 neu fwy o'u plant wedi cael eu tynnu o'u gofal yn y 3 
mlynedd diwethaf.   Y nod cyffredinol yw atal ail-feichiogi a thynnu plant o’u gofal, ond bydd yn 
cymryd peth amser i’r fenter gael effaith.    Mae data a ddarperir trwy ein cyfranogiad yn 
Rhwydwaith Dinasoedd Craidd y DU y Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Plant yn dangos bod 
cyfraddau’r plant sy’n derbyn gofal yn fater cenedlaethol ac nad yw Caerdydd yn unigryw o ran 
cyfraddau derbyn plant sy’n derbyn gofal. 
 

Y Diweddaraf ar Berfformiad 
 

  
 
Yn ystod y flwyddyn cynhaliwyd dadansoddiad o blant sy’n derbyn gofal mewn lleoliadau y tu allan 
i’r ardal a ddangosodd bod plant yn cael eu lleoli’n briodol.   Mae gwaith i ddychwelyd plant sy’n 
derbyn gofal mewn lleoliadau y tu allan i’r ardal i Gaerdydd pan fo hyn yn briodol o ran diwallu 
anghenion y person ifanc yn parhau ac mae 15 person ifanc wedi dychwelyd i Gaerdydd yn ystod y 
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flwyddyn.   Gweithiwyd â darparwyr annibynnol i ddod â chartrefi preswyl plant newydd i 
Gaerdydd ac yn ystod y flwyddyn, agorwyd 2 gartref newydd â 3 ystafell wely. 
 

Y Diweddaraf ar Berfformiad 
 

 
 

 
Astudiaeth Achos – Plant sy’n Derbyn Gofal 

Unigolyn 16 oed a gafodd ei eni’n ferch ond sy’n uniaethu fel gwryw 
 

Mae angen i C gael e leoli cryn bellter i ffwrdd i atal cyswllt heb ei oruchwylio.    Mae pryderon 
gyda chyswllt heb ei oruchwylio bod mam C yn gweithredu yn erbyn y cytundebau a wnaed i annog 

rheolaeth o ran ffiniau a defnyddio ffôn symudol.   Gofynnodd y meddyg am lai o gyswllt i leihau 
ymyrraeth y fam gyda chynllun cymorth meddygol C.   Mae’r fam yn gwrthod derbyn pryderon o 

ran: rhoi gwybodaeth sy’n gwrthdaro i C.  Cododd cyswllt diweddar bryderon ynghylch 
rhyngweithio anarferol ac emosiynol niweidiol o bosibl. 

 
Mae angen i C gael ei leoli gyda staff ASD profiadol a chymwys i greu cynlluniau rheoli 

ymddygiad sy’n ystyried diagnosis ASD.   Mae C wedi’i ddiagnosio ag ASD â thueddiadau iselder, 
pryder ac ymddygiad obsesiynol, ochr yn ochr â dadansoddiad seicolegydd bod angen cymorth DDT 

gan ddefnyddio model trawma.   Mae hyn yn cael effaith sylweddol ar berthnasau C ag eraill, yn 
ogystal ag anallu i negodi ffiniau.   Mae technegau rheoli ymddygiad a negodi wedi bod yn 

aneffeithiol mewn lleoliadau blaenorol. 
 

Mae angen i C gael cyngor therapiwtig i edrych ar ymlyniad a thrawma ar gyfer rheoli 
ymddygiad a gwaith hanes bywyd i'r dyfodol.   Mae C wedi cael ei effeithio’n sylweddol gan hanes 

o esgeulustod a thrawma difrifol.   Nid yw C yn blaenoriaethu ei gofal personol na deintyddol, ac 
mae angen dweud wrthi am ymolchi.   Mae angen cymorth strwythuredig ar C i reoli faint o 

galorïau mae’n ei gael.   Mae C wedi dangos gallu cyfyngedig iawn i hunan-reoleiddio sydd wedi 
arwain at bryderon difrifol o ran ei ddatblygiad i oedolaeth.   Mae’r meddyg wedi mynegi pryder y 
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byddai C wastad angen goruchwyliaeth gan oedolyn i atal ei natur agored i niwed rhag achosi 
niwed difrifol iddo, neu ei ymddygiad ei hun o ran unrhyw ryngweithiad rhywiol ar-lein yn dod yn 

fater ‘fforensig'. 
 
Mae angen i C gael ei leoli i weithredu ffiniau cadarn ac addasiadau tra’n adolygu effaith 
unrhyw newidiadau o ran ei ddefnyddio o'r cyfryngau cymdeithasol ar C.   Mae C yn ddyn ifanc 
tyner sydd â nifer o gysylltiadau i bobl ifanc ar y cyfryngau cymdeithasol.   Fodd bynnag, mae’n 
cael trafferth cyfathrebu ag eraill sy’n dymuno mynegi eu hunain, ac nid yw'n gallu dangos 
empathi nac edifeirwch yn hawdd.   Mae hyn wedi gwneud perthnasau gartref ac yn yr ysgol yn 
anodd a gall C deimlo’n unig a cheisio cyfathrebu ar y rhyngrwyd – sydd wedi arwain at 
bresenoldeb addysgol is, cyswllt anaml gyda theulu a ffrindiau, a'r anwyldeb a chyswllt corfforol a 
ddaw o hynny.   Mae angen i C gael rheolau llym ar ddyfeisiau i reoli cynnwys rhywiol. 
 
Yn ystod y flwyddyn mae’r Pwyllgor Ymgynghorol Rhianta wedi cytuno i weithredu ffrydiau gwaith 
sydd wedi'u halinio'n agos â'r Strategaeth.   Bydd pob aelod yn arwain ar ffrwd gwaith allweddol ac 
yn cael ei gefnogi gan swyddogion enwebedig.   Mae hyn yn adlewyrchu pa mor bwysig yw rôl 
hyrwyddo Rhianta Corfforaethol aelodau a'u cyfraniad o ran dechrau mentrau polisi'r Cyngor.   Y 
bwriad yw sicrhau gweithrediad llawn y Strategaeth Rhianta Corfforaethol ac i Aelodau geisio 
gwybodaeth a llywio datblygiadau ar draws y Cyngor. 
 
Yn ogystal â rôl allweddol CPAC ym mhenderfyniad y Cyngor i gynyddu'r grant gadael gofal yn 
2015, yn 2017/18, cytunodd y Cabinet i eithrio’r rheiny sy’n gadael gofal rhag gorfod talu treth 
gyngor, y cyntaf o gynghorau Cymru i wneud hynny. 
 
Gweler tudalen 79 am wybodaeth ychwanegol. 
 

Y Diweddaraf ar Berfformiad 
• Canran y plant sy’n cyflawni’r dangosydd pwnc craidd yng nghyfnod allweddol 2 

2017/18 = 50.0% (41 / 82) o 50.0% (39 / 78) yn 2016/17. 
 

• Canran y plant sy’n cyflawni’r dangosydd pwnc craidd yng nghyfnod allweddol 4 
2017/18 = 12.0% (9 / 75) o 18.4% (16 / 87) yn 2016/17. 
 

• Canran y plant sy’n derbyn gofal, sydd, yn ystod y flwyddyn tan 31 Mawrth wedi cael 1 neu fwy o 
newidiadau yn yr ysgol yn ystod cyfnodau o dderbyn gofal nad oedd o ganlyniad i drefniadau pontio  
Fe wnaeth perfformiad wella i 10.0% (48 / 494) o 13.3% (56 / 421) yn 2016/17, er bod y targed o 
12% wedi’i diwallu.  
Roedd hyn er gwaethaf ymdrechion i sicrhau bod yr holl blant yn cael eu lleoli’n briodol a bod plant 
yn dychwelyd i Gaerdydd o leoliadau y tu allan i’r ardal pan fo hyn yn briodol. 

 
 



 

53 
 

 
 

• Canran presenoldeb disgyblion sy’n derbyn gofal tra mewn gofal mewn ysgolion cynradd  
Gwelwyd perfformiad tebyg ar 96.6% o 96.9% yn 2016/17. 

 

 
 

• Canran presenoldeb disgyblion sy’n derbyn gofal tra mewn gofal mewn ysgolion uwchradd  
Gwelwyd perfformiad tebyg ar 95.4% o 94.5% yn 2016/17. 
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Dinas sy’n Deall Demensia 
Mae tua 5,000 o bobl yn byw gyda demensia yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg.   Rhagwelir bod 
tua dau draean o bobl sy’n byw gyda demensia yn byw yn y gymuned, gyda thraean yn byw mewn 
cartrefi gofal nyrsio neu breswyl.   Er mai Caerdydd a Bro Morgannwg sydd â’r lefel uchaf o ran 
diagnosis yng Nghymru ar 58%, Cymru sydd â’r cyfraddau isaf o ran diagnosis demensia o unrhyw 
ran o’r Deyrnas Unedig.   Mae cyfran fawr o bobl felly yn byw heb ddiagnosis ffurfiol, sy’n amharu 
ar eu gallu i fanteisio ar gymorth a gwasanaethau perthnasol. 
 
Mae nifer o’r rhanddeiliaid ar Grŵp Llywio Demensia Caerdydd a’r Fro yn credu bod demensia yn 
fater i bawb.   Mae yna ddealltwriaeth a rennir hefyd, fel gydag unrhyw salwch, y gall y gymdeithas 
yr ydym yn byw ynddi wneud bywyd yn haws i bobl â demensia a’u gofalwyr.   Mae Cymunedau 
sy’n Deall Demensia a Chynlluniau Cyfeillion Demensia yn cael eu hystyried fel rhan fawr o’r ateb 
hwn, a chydnabyddir bod amgylcheddau sy’n deall dementia hefyd yn chwarae rhan.   Mae’r Grŵp 
Ffocws ar Ddemensia yn cwrdd bob 6 i 8 wythnos i edrych ar gynnydd o ran cymorth demensia a'r 
gwaith cysylltiedig yng Ngogledd Caerdydd.   Mae’r grŵp yn cynnwys cynrychiolwyr o Heddlu De 
Cymru, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, Hybiau a Llyfrgelloedd Caerdydd, a Gwasanaethau 
Byw’n Annibynnol.    Mae cynllun gweithredu ar gyfer Gogledd Caerdydd wedi’i ddatblygu ac 
mae’r cynllun hwn yn cysylltu’n uniongyrchol â’r cynllun Caerdydd sy’n Deall Demensia Dinas Eang.   
Mae gwaith ag ysgolion lleol yn parhau ac mae cysylltiadau â Grwpiau Sgowtiaid a Geidiau lleol 
wedi’u sefydlu i helpu i gefnogi mentrau Demensia yng Ngogledd Caerdydd.   Cynhelir sesiwn 
cymorth misol i bobl â Demensia a’u gofalwyr yng Nghanolfan Eglwys Thornhill. 
 
Beth yw ein blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn nesaf a pham? 
 

• Adolygu llwybrau i blant â namau synhwyraidd a datblygu gwaith partneriaeth ymhellach 
ar draws y Gwasanaethau Plant ac Oedolion a gyda sefydliadau namau synhwyraidd 3ydd 
sector yn ystod 2018/19 i: 

o Wella mynediad i wybodaeth a gwasanaethau i blant ac oedolion â cholled 
synhwyraidd. 

o Cynnig llwybrau clir a chyson rhwng y Gwasanaethau Cymdeithasol a’r 
Gyfarwyddiaeth Addysg a gyda sefydliadau namau synhwyraidd 3ydd sector i 
gefnogi plant ac oedolion â namau synhwyraidd yng Nghaerdydd. 
 

• Sicrhau'r canlyniadau gorau i blant a phobl ifanc y daw eich Cyngor yn gyfrifol amdanynt 
drwy gyflwyno’r Strategaeth Rhianta Corfforaethol ar draws y Cyngor a gyda phartneriaid 
erbyn Mawrth 2019 i hyrwyddo cyflawni’r un canlyniadau cadarnhaol i blant mewn gofal y 
byddai pob rhiant yn dymuno ar gyfer eu plant eu hunain. 
 

• Sicrhau’r canlyniadau gorau i blant a phobl ifanc y daw eich Cyngor yn gyfrifol amdanynt 
drwy wella capasiti’r Cyngor i gomisiynu a chynnig lleoliadau cost effeithiol o safon uchel 
yn ardal Caerdydd, gan leihau’r angen i Blant sy’n Derbyn Gofal gael eu lleoli y tu allan i’r 
ardal erbyn Mawrth 2023. 
 

• Atgyfnerthu statws Caerdydd fel Dinas sy’n Deall Demensia yn ystod 2018/19 i gefnogi’r 
rheiny yr effeithir arnynt gan ddemensia, gan eu galluogi i gyfrannu at, a chymryd rhan 
mewn cymdeithas prif ffrwd.  Bydd hyn yn cynnwys: 
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o Adnewyddu canolfannau dydd presennol i gynnig cymorth demensia  
o Sefydlu gwasanaeth dydd demensia arbenigol mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd y 

Brifysgol. 
 

• Gweithio gyda Chymunedau yn ystod 2018/19 i fynd i’r afael ag unigedd. 
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CYNORTHWYO POBL I DDATBLYGU’N 
DDIOGEL AC I GYNNAL PERTHNASAU 
DOMESTIG, TEULUOL A PHERSONOL IACH: 
 
Canlyniadau a gyflawnwyd: 
 Mae rhagor o deuluoedd yn derbyn cymorth pan fo arnynt ei angen trwy wasanaeth 

cymorth cynnar Cymorth i Deuluoedd. 
 Mae adnoddau’r Hyb Diogelu Aml-asiantaeth (HDAA) yn cael eu targedu'n fwy effeithiol, yn 

rhannol drwy atgyfeirio teuluoedd sydd angen cymorth cynnar i Cymorth i Deuluoedd (mae 
galwadau i HDAA nad oes angen camau pellach wedi lleihau o 14,342 (82.9%) am y 9 mis yr 
oedd HDAA yn weithredol yn 2016/17 i 13,108 (61.4%) am y flwyddyn 2017/18 yn ei 
chyfanrwydd). 

 Mae teuluoedd yn cael rhagor o gymorth i fynd i’r afael â’u trafferthion trwy roi 
mynediad mwy amserol at gymorth trwy wasanaethau cymunedol Cymorth i 
Deuluoedd. 

 Llwyddodd y Ganolfan Adnoddau Arddegau i atal 43 o blant a phobl ifanc rhag mynd i 
ofal yn ystod y flwyddyn. 

 Cafodd plant eu cefnogi i barhau i fyw gartref gyda’u brodyr a’u chwiorydd trwy 
ddefnyddio asesiadau ymlyniad. 

 Cafodd mwy o blant eu cefnogi i barhau i fyw gydag aelodau’r teulu trwy gynnydd o 
ran asesiadau Pobl Gysylltiedig a wnaed yn rhyngwladol (gan gynnwys Tsieina, Albania, 
Tsiecoslofacia, Portiwgal, America a Rwmania. 

 Sicrhawyd lleoliadau parhaol i blant gyda 33 achos o fabwysiadu yn 2017/18. 
 Ateb anghenion cymhleth pobl hŷn a phobl ag anableddau dysgu yn well yn eu cymuned 

leol drwy ddatblygu Cyfleoedd Dydd. 
 Gwelwyd gostyngiad o ran y tebygolrwydd o ofalwyr yn cyrraedd pwynt argyfwng drwy 

ddatblygu prosesau gwell a fydd yn darparu gwasanaeth o safon. 
 
Beth oedden ni wedi bwriadu ei wneud y llynedd? 
 

• Gweithredu gwasanaethau newydd yn 2017/18 er mwyn hyrwyddo sefydlogrwydd teuluol 
a lleihau achosion o dôr teuluol. 
 

• Gweithredu model Cyfleoedd Dydd newydd erbyn Mawrth 2018 i gynyddu annibyniaeth i 
oedolion ag anghenion gofal a chymorth. 
 

• Creu Strategaeth Cyfleoedd Dydd Anabledd 2018-20 a pharatoi achos busnes effeithiol ar 
gyfer ailddatblygu Canolfan Ddydd Tremorfa i helpu pobl ag anabledd dysgu i deimlo fel eu 
bod yn cael eu gwerthfawrogi, i fod yn fwy annibynnol a chynyddu cyfleoedd ar gyfer dewis 
a rheoli ar gyfer pob unigol. 
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• Cynnig Asesiad Gofalwr i'r holl ofalwyr (oedolion) cymwys sy’n gofalu am oedolion yn ystod 
blwyddyn ariannol 2017/18 i sicrhau eu bod yn derbyn yr help a’r cymorth sydd eu hangen 
arnynt, yn y ffyrdd priodol. 

 
I ba raddau wnaethon ni lwyddo a pha wahaniaeth wnaethon ni? 
 

Y Diweddaraf ar Berfformiad a Chanlyniadau’r Arolwg  
 

 
 

• Canran yr adolygiadau plant sy’n derbyn gofal a gynhelir o fewn graddfeydd amser statudol yn 
ystod y flwyddyn 
2017/18 =93.0% (2,129 / 2,289). 
 
Gwelwyd rhywfaint o ostyngiad o ran perfformiad o 94.8% (1,928 / 2,033) yn 2016/17. 
 

 
Sefydlogrwydd Teuluol 
Mae’r Ganolfan Adnoddau Arddegau (CAA) yn cynnig cymorth dwys i deuluoedd gan ddefnyddio’r 
model seiliedig ar gryfderau Arwyddion Diogelwch.   Fel rhan o’r pecyn cymorth sydd ar gael i 
deuluoedd mae’r CAA yn cefnogi pobl ifanc a’u teuluoedd ar adegau pan nad yw gwasanaethau 
eraill ar gael o bosibl.   Mae’r gwasanaeth yn cynnwys gwaith allgymorth, gwaith 1 i 1 o leiaf 2-3 
gwaith yr wythnos, cwnsela, therapi, seibiant dros nos ac mae’n cynnig cyfleoedd ar gyfer cymorth 
i deuluoedd yn y ganolfan ac yn eu cartrefi eu hunain (gan gynnwys penwythnosau a nosweithiau), 
gan alluogi’r gwasanaeth i fod yn ymatebol i anghenion newidiol y teuluoedd sy’n derbyn y 
gwasanaeth. 
 
Caiff achosion eu hasesu o’r cychwyn cyntaf i sicrhau bod y meini prawf i gadw’r plentyn gartref yn 
glir ac yn cael ei gefnogi gan yr holl weithwyr proffesiynol ac aelodau’r teulu.    Cynhelir 
adolygiadau dilynol, a fynychir gan y person ifanc, aelodau’r teulu a gweithwyr proffesiynol aml-
asiantaeth, o leiaf bob 4 wythnos i sicrhau bod y risgiau yn cael eu rheoli a bod y cynllun yn cael ei 
ddilyn. 
 
Ers i’r gwasanaeth fynd yn fyw yn Ebrill 2017, mae CAA wedi gweithio gyda 50 o blant a phobl 
ifanc.  Llwyddwyd i atal 43 o’r 50 o blant a phobl ifanc rhag mynd i ofal; cafodd 3 eu maethu; 
cafodd 3 eu rhoi mewn cartrefi preswyl a chafodd 1 person ifanc a oedd eisoes yn derbyn gofal eu 
hadsefydlu gartref.   Mae hyn yn gyfwerth â 12% yn cael eu lletya a 88% yn aros gartref / yn cael 
eu hadsefydlu gartref gan osgoi cost amcangyfrifedig o £738,000. 
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Mae cynlluniau i ail-gomisiynu’r Gwasanaeth Cynadleddau i Deuluoedd wedi cael eu hail-ystyried 
yn ystod y flwyddyn a gwnaed penderfyniad i ail-gyfeirio'r arian i gyfarfodydd rhwydwaith 
Arwyddion Diogelwch i ymgymryd â'r swyddogaeth hon. 
 

Astudiaeth Achos – Adsefydlu Gartref 
 

Roedd G yn 14 pan ddaeth yn rhan o’r system gofal oherwydd bod ei mam wedi methu â rheoli ei 
hymddygiad heriol.   Roedd G yn teimlo fel nad oedd ei mam, ei thad na'i theulu yn ei charu na’i 

heisiau; nid oedd G mewn cyswllt gyda'i thad oherwydd bod ganddo deulu newydd, er gwaetha'r 
ffaith ei bod wedi cael perthynas agos gydag ef yn y gorffennol.   Mae ei absenoldeb yn ei bywyd 

wedi achosi llawer o drawma i G.   Mae G wedi cael trafferth yn creu perthnasau agos oherwydd ei 
bod yn teimlo fel ei bod wedi cael ei gwrthod ac mae hyn wedi arwain ati’n cael trafferth yn ffurfio 
perthnasau iach.   Mae hyn wedi cael effaith ar ei haddysg, cyfeillgarwch, hunan barch a hyder ac o 

ganlyniad mae G yn agored i niwed ac yn ymosodol. 
 

Cafodd G ei rhoi mewn gofal maeth, ond dirywiodd pethau oherwydd ymddygiad heriol G a’r ffaith 
nad oedd eisiau derbyn cyrffyw.   Yn dilyn ei thor-perthynas â’i gofalwr maeth, cafodd G ei rhoi 

mewn cartref preswyl gyda'r bwriad o gael ei hadsefydlu gartref. 
 

Neilltuwyd gweithiwr CALl i G ar 9 Tachwedd 2017.  Y nod oedd i’r teulu gael strategaethau ymdopi 
gwell i reoli holl anghenion y plant er mwyn atal y sefyllfa rhag dirywio.   Roedd hyn yn cynnwys 

capasiti rhianta rhieni a llys-rieni, datrys problemau, cyfathrebu, meddwl ôl-ddilynol a pherthnasau 
teuluol. 

 
Fe weithiodd CALl gyda G a’i theulu ar adeiladu / cryfhau perthnasau teuluol, atgyfnerthu rheolau / 

ffiniau ac ailadrodd y cynllun diogelwch. 
 

Roedd tor-perthynas ei rhieni yn anodd iawn i G ac roedd G yn gweld bai ar ei mam am hyn, a 
arweiniodd at straen yn eu perthynas.   Dywedodd G ei bod eisiau byw gyda’i mam a’i bod hi eisiau 

i’w perthynas wella.   Cefnogodd CALl G i ysgrifennu llythyr teimladau i’w thad yn gysylltiedig â 
chyswllt.   Nid oedd hyn yn llwyddiannus, gan na anfonodd ei thad ymateb da ond; fe wnaeth G 

ddelio â hyn yn dda ac mae’n teimlo fel ei bod wedi cael pen ar y mater. 
 

Roedd problemau yn yr ysgol wedi arwain at G yn cael ei gwahardd; cefnogodd CALl G i ddod o hyd 
i ddarpariaeth addysgol; i ddechrau, sicrhau hyfforddiant cyn iddi gael ei derbyn yn yr ysgol. 

Cafodd G fynd adref ar 30 Tachwedd 2017.  Mae G nawr yn hapus gartref; mae ei pherthnasau 
gyda’i mam, partner y fam a brodyr/chwiorydd wedi gwella’n sylweddol.   Mae G yn gwneud yn 
dda iawn yn yr ysgol, yn diwallu bob un o’i thargedau gyda phresenoldeb o 95% a disgwylir iddi 

lwyddo yn ei TGAU. 
 

Y Diweddaraf ar Berfformiad 

• Canran y plant a gafodd gefnogaeth i barhau i fyw gyda’u teulu 
2017/18 = 51.0% (864 / 1,694) o 55.2% (894 / 1,619) yn 2016/17. 
 
O’r 1,691 o blant â Chynllun Gofal a Chymorth ar 31 Mawrth 2018, roedd 861 yn cael eu 
cefnogi i fyw gartref (h.y. ddim yn derbyn gofal). 
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• Canran y plant sy’n derbyn gofal a gafodd fynd adref ar ôl derbyn gofal yn ystod y flwyddyn  
2017/18 = 8.7% (91 / 1,042) o 11.6% (116 / 982) yn 2016/17. 
 
O’r 1,039 o blant sydd wedi derbyn gofal yn ystod y flwyddyn, mae 86 wedi dychwelyd adref. 

 
Er bod y dangosyddion hyn yn awgrymu bod llai o blant yn byw gyda’u teuluoedd, nid yw hyn yn 
ddarlun cywir o’r tuedd yng Nghaerdydd oherwydd mae mwy o blant yn cael eu lleoli gartref neu’n 
dychwelyd adref dan nawdd y Gorchymyn Gofal nag yn flaenorol.  Nid yw’r mesur yn caniatáu i ni 
gyfri’r plant hyn yn y cohort. 
 
Yn ogystal â’r 86 o blant a ddychwelodd adref o ofal, cafodd 117 o blant eu rhoi yng ngofal eu 
rhieni, ond maen nhw’n parhau’n destun Gorchymyn Gofal, a chafodd 76 o blant eu rhoi gyda 
gofalwyr sy’n perthyn iddynt.   Mae’r ffigurau hyn yn adlewyrchu ein pwyslais cryf ar leoli plant 
gyda’r teulu a rheoli risg dan delerau Gorchymyn Gofal.   Mae Tîm Lleoli gyda Rhieni yn cael ei 
beilota i ganolbwyntio ar reoli’r achosion hyn, a sicrhau bod y Gorchmynion Gofal yn cael eu 
diddymu mewn modd amserol.   Mae gweithiwr ymroddedig o’r Ganolfan Adnoddau Llencyndod 
wedi’i nodi i weithio’n uniongyrchol gyda phlant sy’n derbyn gofal yr ystyrir eu bod yn barod i gael 
eu hadsefydlu gartref. 
 
Rydym hefyd yn gwybod bod mwy o blant yn cael eu dargyfeirio i ddarpariaeth Cymorth Cynnar 
na’n flaenorol oherwydd effeithiolrwydd Cymorth i Deuluoedd a’r Ganolfan Adnoddau 
Llencyndod. 
 
 
Cyfleoedd Dydd Y gobaith yw trwy weithredu’r ffordd newydd hon o weithio, y bydd yn lleihau’r 
potensial i ofalwyr gyrraedd pwynt argyfwng ac yn cynnig gwasanaeth o ansawdd gwell. 
 

Y Diweddaraf ar Berfformiad a Chanlyniadau’r Arolwg 
 

 
 

• Nifer yr asesiadau gofalwyr a gwblhawyd 
2016/17 = 705. 
Fe wnaeth perfformiad wella i 798 o 705 yn 2016/17. 
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Canran yr oedolion cymwys sy’n gofalu am oedolion a gafodd gynnig Asesiad Gofalwyr yn ystod y 
flwyddyn 

2017/18 = 87.2% (2,899 / 3,326) o gymharu gyda 79.5% (2,833 / 3,563) yn 2016/17. 
 

 
 

 
I Ofalwyr Ifanc, gweler tudalen 31. 
 

Y Diweddaraf ar Berfformiad 
• Canran y plant sy’n derbyn gofal ar 31 Mawrth sydd wedi bod mewn 3 lleoliad neu fwy yn ystod y 

flwyddyn 
Fe wnaeth perfformiad wella i 9% (75 / 830) o 10.9% (79 / 725) yn 2016/17 a chafodd y targed o 9% 
ei ddiwallu.  Mae’r gwelliant hwn wedi’i gyflawni er gwaethaf yr ymdrechion a wnaed i sicrhau bod 
yr holl blant yn cael eu lleoli’n addas a bod plant yn dod yn ôl i Gaerdydd o leoliadau y tu allan i’r 
ardal lle bo’n briodol.  Mae hyn yn golygu bod rhai plant wedi cael eu symud fel cam rhagweithiol - 
nid oherwydd tor-perthynas yn y lleoliad - i leoliad sy’n fwy addas i’w hanghenion hir dymor / neu i 
ddychwelyd o leoliad y tu allan i’r ardal. 
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Beth yw ein blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn nesaf a pham? 
 

• Codi ymwybyddiaeth y cyhoedd o’r gofyniad i adrodd trefniadau Maethu Preifat i’r 
awdurdod lleol erbyn Mawrth 2019 er mwyn sicrhau bod plant sy’n rhan o’r trefniadau hyn 
yn hysbys a bod cefnogaeth briodol yn cael ei rhoi. 
 

• Sicrhau bod yr holl oedolion-ofalwyr di-dâl cymwys sy’n gofalu am oedolion yn ystod 
blwyddyn ariannol 2018/19 yn derbyn yr help a’r cymorth sydd eu hangen arnynt, yn y 
ffyrdd sydd eu hangen arnynt. 
 

• Defnyddio’r model Cyfleoedd Dydd newydd yn ystod 2018/19 i sicrhau bod pobl yn cael y 
gofal a’r cymorth sydd eu hangen arnynt, tra’n cynnig seibiant i’w gofalwyr. 
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GWEITHIO GYDA A CHEFNOGI POBL I 
SICRHAU LLES ECONOMAIDD GWELL, CAEL 
BYWYD CYMDEITHASOL A BYW MEWN 
LLETY ADDAS SY’N DIWALLU EU 
HANGHENION 
 
Canlyniadau a gyflawnwyd: 
 Cyfleoedd gwell i blant sy’n derbyn gofal a’r rheiny sy’n gadael gofal trwy gynllun 

hyfforddeiaeth Dechrau Disglair – dechreuodd 27 o bobl ifanc leoliad hyfforddeiaeth ac 
mae 2 berson ifanc wedi derbyn swydd Hyfforddai gyda thâl 

 Mae pobl ifanc 16 a 17 oed yn byw mewn llety mwy addas trwy’r rhaglen Porth 
Ieuenctid ar y cyd a’r adran Tai.. 

 Mae’r rheiny sy’n gadael gofal yn cael eu cefnogi’n well trwy addysg uwch trwy’r offer 
a ddarperir trwy’r grant Dydd Gŵyl Dewi (dechreuodd 23 o bobl ifanc a oedd yn gadael 
gofal ar addysg uwch yn 2017/18). 

 Mae mwy o bobl yn gallu aros mor annibynnol â phosibl yn eu cartrefi eu hunain oherwydd 
y dull ail-alluogi a ddefnyddir gyda gofal a chefnogaeth. 

 
Beth oedden ni’n bwriadu ei wneud y llynedd? 
 

• Adolygu a diwygio’r Gwasanaethau Cymorth i’r Rheiny sy’n Gadael Gofal erbyn Mawrth 
2018 er mwyn gwella effeithiolrwydd gwasanaeth a chanlyniadau i bobl ifanc. 
 

• Adolygu’r broses comisiynu Byw â Chymorth ar gyfer Oedolion â phroblemau iechyd 
meddwl erbyn Mawrth 2018, i wneud y gorau o lwybr gofal yr unigolyn i fyw’n annibynnol, 
drwy wella ansawdd y gofal gwella mewn amgylchedd diogel a chefnogol. 
 

• Adolygu prosesau Byw â Chymorth Mewnol ar gyfer Anableddau Dysgu i bobl ag 
Anableddau Dysgu erbyn Mawrth 2018 er mwyn gwneud y gorau o annibyniaeth pobl. 
 

• Gweithredu Strategaeth Dai Pobl Hŷn mewn partneriaeth â’r adran Cymunedau yn ystod 
2018/19, i sicrhau bod yr elfen dai sy’n angenrheidiol i gefnogi’r rheiny ag anghenion gofal a 
chymorth ar gael gyda’r niferoedd cywir, y lefel gywir a’r lleoedd cywir ledled y ddinas. 
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I ba raddau wnaethon ni lwyddo a pha wahaniaeth wnaethon ni? 
 

Y Diweddaraf ar Berfformiad a Chanlyniadau’r Arolwg 
 

 
 

• Canran yr holl rai hynny sy’n gadael gofal nad ydynt mewn addysg, hyfforddiant na 
chyflogaeth 12 mis ar ôl gadael gofal 
2017/18 = 49.4% (43 / 87) o 58.5% (55 / 94) yn 2016/17. 
 

• Canran yr holl rai hynny sy’n gadael gofal nad ydynt mewn addysg, hyfforddiant na 
chyflogaeth 24 mis ar ôl gadael gofal 
2017/18 = 48.2% (41 / 85) o 38.2% (39 / 102) yn 2016/17. 
 

• Canran yr holl rai hynny sy’n gadael gofal sydd wedi bod yn ddigartref yn ystod y flwyddyn  
2017/18 = 21.0% (69 / 328) o 17.3% (56 / 324) yn 2016/17. 
Mae’r dangosydd hwn yn cynnwys yr holl rai hynny sy’n gadael gofal hyd at 21 oed neu hŷn 
sydd mewn addysg llawn amser. Mae’n cyfrif unrhyw gyfnod o ddigartrefedd yn ystod y 
flwyddyn ac yn cynnwys amrywiaeth o sefyllfaoedd, megis gwely a brecwast, symud yn 
rheolaidd rhwng ffrindiau a gadael carchar heb gartref i fynd iddo.  Er nad oedd y bobl ifanc 
o reidrwydd yn ddigartref ar yr adeg y bu iddynt adael gofal, mae’r DP hwn yn adlewyrchu 
unrhyw anawsterau y cawsant yn y blynyddoedd dilynol - mae rhai er enghraifft yn aros 
gyda theuluoedd y cariad, a daw’r berthynas hon i ben, gallent fod yn aros ar soffas 
ffrindiau ac ati am gyfnod cyn dod o hyd i rywle arall i fyw ynddo. 

 
 
Gwasanaethau Cymorth i’r Rheiny sy’n Gadael Gofal 
Mae gwaith ar Raglen Paratoi wedi’i wneud mewn partneriaeth â’r adran Dai yn ystod y flwyddyn 
fel rhan o’r gwaith o ail-gomisiynu llety ar gyfer y Porth Ieuenctid (siop un stop ar gyfer llety i’r 
rheiny sy’n gadael gofal a phobl ifanc digartref).  Mae cylch gwaith y tendr llety wedi’i ymestyn i 
gynnwys anghenion uchel y bobl ifanc ac mae profiad gweithredol wedi dylanwadu rhai 
newidiadau eraill, sy’n esiampl o waith partneriaeth da.  Diben y Rhaglen Paratoi yw sicrhau bod 
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pobl ifanc yn barod i fyw’n annibynnol pan fônt yn gadael gofal ac mae darparwyr yn gallu dangos 
y canlyniadau y maent wedi cyfrannu atynt i bobl ifanc. 
 
Cynllun Hyfforddeiaeth Dechrau Disglair 
Mae’r Cynllun Hyfforddeiaeth Dechrau Disglair yn parhau i gefnogi canlyniadau cadarnhaol i blant 
sy’n derbyn gofal a’r rheiny sy’n gadael gofal.  Dechreuodd 27 o bobl ifanc ar leoliad 
hyfforddeiaeth yn ystod y flwyddyn) ac mae 2 berson ifanc wedi derbyn swydd Hyfforddai gyda 
thâl.  Mae’r cynllun wedi’i amlygu fel enghraifft o arfer da gan ESTYN. 
 
 Astudiaeth Achos – Cynllun Hyfforddeiaeth Dechrau Disglair 

 
Dechreuodd R, merch 20 oed a oedd wedi gadael gofal, fel hyfforddai Dechrau Disglair cyn dod 

yn brentis garddwriaethol 
 

Sylwadau gan Gydlynydd Hyfforddeiaeth Dechrau Disglair: 
Fe wnes i gwrdd â R ym Mawrth 2015, nid oedd gan R unrhyw gymwysterau ffurfiol ac nid oedd 

wedi hoffi ei chyfnod yn yr ysgol, nid oedd mewn addysg, hyfforddiant na chyflogaeth.  Dywedodd 
fod ganddi awydd gweithio yn yr Awdurdod Harbwr.  Llwyddwyd i gael lleoliad iddi yno a 

dechreuodd yn Ebrill 2015 gan weithio yno am 4 mis.  Yno cwblhaodd nifer o gyrsiau hyfforddiant a 
roddodd hyder iddi.  Fe wnaeth hi hefyd weithio gyda thiwtor o Gaerdydd a'r Fro gan gwblhau 

modiwlau Agored Cymru. 
Daeth cyfnod R ar leoliad yma i ben ym mis Medi 2015 ac aeth i ITEC ar gwrs ymgysylltu.  Parhaodd 
R gyda hyn tan Chwefror 2016 pan fynegodd ddiddordeb mewn ail-ymuno â’r Hyfforddeiaeth ond 

gyda rhywbeth “â dyfodol iddo”. 
Dechreuodd R gyda’r Tîm Parciau yn Chwefror 2016 ar Brawf Hyfforddeiaeth 8 wythnos gan 

weithio’n galed.  Mae hi’n boblogaidd gyda’r tîm.  Ail-gysylltodd â Choleg Caerdydd a’r Fro gan 
gwblhau ei modiwl Mentora.  Roedd hi’n arweinydd naturiol ac yn ysgogi Hyfforddeion eraill i 

barhau â’u swyddi.  Daeth cyllid ar gael trwy’r adran Addysg yn Ebrill 2016 i ariannu Prentisiaeth 
Arddwriaethol Lefel 2 2 flynedd gyda’r adran Parciau yn dechrau ym Mehefin 2016.  Aeth R am 

gyfweliad ar gyfer y swydd hon a llwyddodd i’w chael. 
Mae R bron â chwblhau’r cymhwyster hwn nawr, ynghyd â dau o’i chyfoedion ac mae’n hi’n 

ymgeisio yr haf hwn (2018) i wneud prentisiaeth arall gyda’r adran Parciau yn y maes Mawn. 
 

Sylwadau gan y Rheolwr Parciau a Rheolwr Llinell R 
“Mae R wastad wedi dod drosodd fel aelod hyderus o staff, ac mae wedi datblygu’r elfen hon o’i 

phersonoliaeth fel sgil cadarnhaol iawn.  Mae hi’n gyfeillgar iawn ac yn derbyn cyfarwyddyd mewn 
modd cadarnhaol, ac yn defnyddio’r wybodaeth hon i sicrhau canlyniadau cadarnhaol.  Mae R 

wedi datblygu set o sgiliau da ac o’r herwydd mae hi’n aelod gwerthfawr o’r Tîm Rheoli Parciau, 
mae R wedi gwneud yn dda ym mhob maes mae wedi gweithio ynddo, gan gynnwys meysydd 
garddwriaeth addurniadol, y blanhigfa cynhyrchu planhigion, gwasanaethau profedigaeth a 

mawn, lle mae hi wedi rhagori ynddo, yn aml yn cymryd y rôl arweiniol o ran cyflawni’r agwedd 
hon ar y gwasanaeth.  Mae R wedi cwblhau lleoliad 2 flynedd mewn coleg garddwriaethol yn 
ddiweddar, eto gyda chanlyniadau cadarnhaol.  Mae hi wedi bod yn esiampl wych ar gyfer y 

Cynllun Dechrau Disglair, ac wedi cymryd rhan yn ddiweddar yn mentora’r hyfforddeion 
diweddaraf.” 

“Rydyn ni’n falch iawn o bopeth mae Rhian wedi’i gyflawni, a dylai hithau hefyd fod yn falch o’i 
hun a’i chyflawniadau”. 
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Iechyd Meddwl – Byw â Chymorth 
Bydd datblygu model llety ‘Craidd a Chlwstwr’ i oedolion â phroblemau iechyd meddwl yng 
Nghaerdydd yn sicrhau darpariaeth ar gyfer cymorth 24 awr dwys i gefnogi pobl ag anghenion 
cymorth uchel yn ogystal â chynllun symud ymlaen.  Bydd yn bosibl cefnogi pobl â phroblemau 
iechyd meddwl difrifol a pharhaus gyda hanes cymhleth, gan gynnwys diagnosis deuol â hanes 
fforensig a chamddefnyddio sylweddau.  Bydd model ‘Craidd a Chlwstwr’ i bobl yn ehangu dewis 
ac yn helpu gyda’r ymdrech i leihau’r defnydd o ofal hir dymor drwy gefnogi pobl i fyw yn y 
gymuned a gweithio tuag at gyflawni byw’n annibynnol. 
 
Mae’r model llety ‘Craidd a Chlwstwr’ yn un lle byddai gan breswylwyr iechyd meddwl sy’n 
oedolion eu fflatiau hunangynhwysol eu hunain, byddai 5 ohonynt yn derbyn cymorth trwy 
ymweliadau a’r chweched yn derbyn cymorth 24 awr mwy dwys.  Mae manteision y model hwn yn 
cynnwys: 
 

• Darpariaeth leol yn y gymuned 
• Mwy o annibyniaeth a chanlyniadau gwell 
• Datblygu’r sgiliau sydd eu hangen i fod yn rhan o’r gymuned a chyfrannu tuag ati 
• Mwy o hyblygrwydd o ran y cymorth a gynigir 
• Datblygu rhwydweithiau cymdeithasol da 
• Mwy o ddiogelwch a gwydnwch 
• Mwy o dawelwch meddwl i deuluoedd a pherthnasau 
• Defnydd mwy effeithlon o’r cymorth a gynigir (dim amser teithio i staff a gostyngiad mewn 

oriau cymorth unigol) 
• Ymateb brys i’r peryglon a nodir trwy dechnoleg. 

 
Sylwadau gan ymgynghorydd personol R 

Daeth R i ofal y gwasanaethau cymdeithasol yn 2012.  Rwyf wedi gweithio gyda R fel ei 
hymgynghorydd personol ers Hydref 2015.  Mae R wedi gwneud llawer iawn o gynnydd, ym mhob 
agwedd o’i bywyd, ond yn enwedig mewn perthynas â’i gwaith.  Mae R wedi dangos ymroddiad 
gwych a gwir awydd i lwyddo yn ei lleoliad gyda'r Tîm Parciau ac mae’r ffaith ei bod wedi symud 

ymlaen o hyfforddeiaeth i brentisiaeth yn dangos y gwaith caled y mae wedi’i wneud.  Mae R wedi 
gallu datblygu ei hyder a’i sgiliau cyfathrebu, sydd wedi arwain ati’n cefnogi rheolwyr tîm yn y 
Gwasanaethau Arbenigol trwy recriwtio staff newydd.  Mae R hefyd wedi derbyn gwobrau, y 

pleidleisiwyd amdanynt gan y Paneli Rhianta Corfforaethol, yn cydnabod y lefel o wydnwch ac 
ymrwymiad y mae hi wedi’i ddangos i sicrhau dyfodol disglair.  Mae’n bleser bod yn ymgynghorydd 

personol i R ac rwy’n falch iawn ohoni hi a’i chyflwyniadau. 
 

Sylwadau gan R 
“Rwyf wastad wedi bod eisiau gweithio a phan ges i gyfle gyda’r adran Parciau ro’n i’n teimlo fel fy 
mod wedi dod o hyd i’r lle iawn.  Mae’n swydd anodd ond rwy’n ei mwynhau, ac rwy’n dod ymlaen 
yn dda iawn gyda’r tîm, rydyn ni’n cael hwyl.  Mae’r gwaith coleg wedi bod yn iawn ac rwyf wedi 
synnu fy hun o ran pa mor dda rwyf wedi dod ymlaen ond dim ond un diwrnod yr wythnos ydyw 

felly dyw e ddim rhy wael! Rwy’n ddiolchgar iawn i [y bobl] sydd wedi fy nghefnogi gyda hyn i gyd, 
rwyf wir eisiau aros yn y Cyngor felly rwy’n gobeithio y caf brentisiaeth arall gyda’r adran Parciau.” 
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Adolygu Byw â Chymorth Mewnol  
Mae offeryn Asesu Risg wedi’i gyflwyno ochr yn ochr ag offeryn archwilio newydd i sicrhau bod 
bob aelod o staff yn ymwybodol o newidiadau i gynlluniau.   Mae adolygiadau ffurfiol o gynlluniau 
rheoli risg wedi’u cwblhau yn ôl yr angen ac o leiaf yn flynyddol.   Mae camau er Iechyd a Lles 
wedi’u rhoi ar waith.   Cynhaliwyd archwiliadau o safleoedd gyda phob cynllun gan Reolwr Dros 
Dro Byw â Chymorth Annibynnol, gan ganolbwyntio ar gydymffurfiaeth y safleoedd â safonau 
iechyd a diogelwch.    Mae meysydd o ddiffyg cydymffurfiaeth wedi’u nodi, eu cofnodi a’u hadrodd 
ar gyfer camau gan IAP neu’r landlord, fel sy’n briodol.  Mae’r model Cymorth Actif wedi’i ail-
gyflwyno i’r cynlluniau ac ar waith, yn hyrwyddo annibyniaeth unigolion a’u galluogi i gael mwy o 
reolaeth dros eu bywydau. 
 
Tai Pobl Hŷn 
Mae pobl yn y DU yn byw’n hirach.  Disgwylir i gyfran poblogaeth Caerdydd rhwng 65 a 84 oed 
gynyddu gan 11.7% yn 2015 i 12.6% yn 2025.  Bydd y rheiny sy'n 85 oed a throsodd yn cynyddu o 
2.0% i 2.3%.   Disgwylir i’r amcan niferoedd ar gyfer y rheiny sy’n 65 oed a throsodd â dementia 
gynyddu o 5,387 yn 2015 i 6,849 yn 2025.  Mae nifer y bobl â 2 salwch cronig neu fwy yn cynyddu, 
ac wrth i bobl heneiddio maen nhw’n fwy tebygol o brofi aml-gyflyrau.   Ar sail breuder, disgwylir 
i'r galw am wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol gynyddu gan 25% yng Ngogledd a Gorllewin 
Caerdydd a 18% yn Ne a Dwyrain Caerdydd dros y 10 mlynedd arall (Asesiad Anghenion 
Poblogaeth Caerdydd a Bro Morgannwg, 2017). 
 
Rydym yn gwybod am yr heriau sy’n wynebu darparwyr a chomisiynwyr tai, gofal cymdeithasol ac 
iechyd oherwydd poblogaeth sy'n heneiddio.   Gall tai gwael neu anaddas effeithio ar iechyd 
corfforol a meddyliol, annibyniaeth a lles pobl hŷn.   Mae ymchwil yn cadarnhau bod amgylchedd 
wedi’i gynnal neu ei ddylunio’n wael yn cynyddu’r risg o faglu a disgyn, a gall cartref oer neu â 
mowld achosi neu waethygu cyflyrau anadlol.   Gall tai sy’n anodd eu cyrchu neu sydd wedi’u lleoli 
i ffwrdd o ffrindiau, teulu neu wasanaethau leihau symudedd a chyfrannu at unigedd 
cymdeithasol.   Mae’r effeithiau unigol wedi’u cronni yn cynyddu’r galw ar wasanaethau iechyd a 
gofal cymdeithasol, gyda goblygiadau ar gyfer gwariant cyhoeddus. 
 
Mae sail yr ymchwil hwn yn llunio datblygiad Strategaeth Llety Pobl Hŷn Caerdydd i’w gweithredu 
yn 2018/19. 
 

Y Diweddaraf ar Berfformiad 
• Oedran yr oedolion ar gyfartaledd sy’n mynd i gartrefi gofal preswyl 

2017/18 = 80; 2016/17 = 82 
 

• Hyd yr amser ar gyfartaledd y mae oedolion (65 oed neu drosodd) yn cael eu cefnogi mewn 
cartrefi gofal preswyl 
2017/18 = 1,014 diwrnod; 2016/17 = 1,067 diwrnod 

 
Beth yw ein blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn nesaf a pham? 
 

• Gweithredu elfennau Strategaeth Gofal a Chymorth yn y Cartref Gofal Cymdeithasol Cymru 
sy’n berthnasol i’r Awdurdod Lleol, erbyn Mawrth 2021 er mwyn cefnogi pobl i aros yn eu 
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cartrefi am gyhyd â phosibl. 
 

• Sicrhau'r canlyniadau gorau i blant a phobl ifanc y mae’r Cyngor yn gyfrifol amdanynt drwy 
wella cyrhaeddiad ac effeithiolrwydd y cymorth sydd ar gael i'r rheiny sy’n gadael gofal 
drwy gryfhau'r Cynllun Hyfforddeiaeth Dechrau Disglair yn ystod 2018/19. 
 

• Gweithredu'r Strategaeth Tai Pobl Hŷn mewn partneriaeth â Cymunedau yn ystod 2018/19, i 
sicrhau bod yr elfennau tai sy’n angenrheidiol i gefnogi'r rheiny ag anghenion gofal a 
chymorth ar gael ar y niferoedd cywir, y lefel gywir ac yn y lleoedd cywir ledled y Ddinas 
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5. SUT RYDYM YN GWNEUD YR HYN YR 
YDYM YN EI WNEUD 
 
EIN GWEITHLU A SUT RYDYM YN CEFNOGI 
EU ROLAU PROFFESIYNOL 
 
Canlyniadau a gyflawnwyd: 
 Gwelliant o ran cynllunio’r gweithlu yn y Gwasanaethau Oedolion ar ôl cymryd rhan yn 

y peilot Cynllunio'r Gweithlu. 
 Darpariaeth gwasanaeth gwell drwy gefnogi staff i allu cyflawni eu rolau’n well: 

o Aeth 10 aelod o staff ar secondiad ar y cwrs gradd Gwaith Cymdeithasol yn 
ystod y flwyddyn. 

o Cafodd 25 aelod o staff eu cefnogi i ddilyn y llwybr Addysg a Dysgu Proffesiynol 
Parhaus yn ystod y flwyddyn. 

o Lansio’r Cynllun Hyfforddeiaeth gweithiwr cymdeithasol lefel mynediad newydd  
o Gweithredu’r model goruchwylio cyfoedion trwy Arwyddion Diogelwch. 
o Darparu goruchwyliaeth glinigol ar gyfer rhai o dimau'r Gwasanaethau Plant.  

 
Y Diweddaraf ar Berfformiad 

• Canran y Cynlluniau Perfformiad a Datblygiad Personol a ddechreuwyd o fewn y raddfa 
amser ofynnol 
Fe wnaeth perfformiad wella i 96% o 92% yn 2016/17 a chafodd y targed o 90% ei ddiwallu. 
 

• Canran yr Adolygiadau Perfformiad a Datblygiad Personol bob Chwe Mis a gwblhawyd o 
fewn y raddfa amser ofynnol 
Fe wnaeth perfformiad wella i 98% o 92% yn 2016/17. 
 
Mae neges gyson o ran pwysigrwydd Adolygiadau Perfformiad a Datblygiad Personol wedi’i rhannu 
gan uwch reolwyr gydol y flwyddyn ac mae wedi cael effaith gadarnhaol ar berfformiad. 
 

• Nifer y diwrnodau salwch cyfwerth â llawn amser ar gyfartaledd a gollwyd fesul aelod o 
staff 
2017/18 = 16.5. 
 
Mae perfformiad wedi gwella ychydig o 17 yn 2016/17. 
Cafodd salwch yn y Gwasanaethau Plant ei adolygu yn ystod y flwyddyn ar gyfer y 
categorïau lle cafwyd y mwyaf o dwf yn Chwarter 2 (problemau cefn, cenhedlol-wrinol a 
niwrolegol) a darganfuwyd bod pop un ohonynt yn absenoldebau anochel. 
Yr her benodol mewn perthynas â salwch yn y Gwasanaethau Oedolion yw’r risg o ddal 
dolur rhydd a chwydu oherwydd gofal personol gan y gwasanaethau Gofal Dydd ac yn y 
Cartref.    Mae polisi Iechyd Cyhoeddus yn nodi bod rhaid i gyflogeion fod i ffwrdd am 72 
awr ar ôl cael y dolur rhydd a chwydu a chaiff polisi lleol ei ddatblygu i sicrhau bod y Cyngor 
yn cydymffurfio â’r canllaw hwn. 
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Recriwtio a chadw yn y Gwasanaethau Plant 
Yn ystod y flwyddyn roedd ffocws parhaus ar recriwtio a chadw – roedd canran swyddi gwag 
gweithwyr cymdeithasol wedi aros yn sefydlog ar 23.2% o 23.5% yn 2016/17, er gwelwyd 
ychydig o amrywiad yn ystod y flwyddyn gyda’r gyfradd swyddi gwag yn disgyn islaw 20% am y 
tro cyntaf ers Medi 2015, i 18.5% yn Awst 2017.  Er ei fod yn ymddangos na wnaeth y gwelliant 
yn Chwarter 2 barhau ar gyfer gweddill y flwyddyn, mae archwiliadau pellach yn dangos bod 
aelodau staff presennol wedi'u penodi i rolau uwch newydd, gan adael eu swyddi blaenorol fel 
swyddi gwag.   Er ein bod ni yn y gorffennol wedi gallu recriwtio gweithwyr cymdeithasol sydd 
newydd gymhwyso, mae’r broses o gadw a datblygu cohort sefydlog o ymarferwyr mwy 
profiadol a medrus wedi bod yn fwy heriol ac mae hyn yn ei dro wedi cael effaith o ran cynnal 
gwasanaeth diogel ac effeithiol.   Mae ein cryfder cynyddol o ran cadw staff felly yn rhoi hyder i 
ni fod ein hymrwymiad i wneud Caerdydd yn gyrchfan o ddewis ar gyfer gwaith cymdeithasol yn 
dechrau cael effaith.   O’r 22 o swyddi a grëwyd o gynnig pwysau ariannol 2017/18, mae 9 
wedi’u llenwi.   Pe bai’r swyddi gwag a gododd oherwydd dyrchafiadau yn cael eu heithrio, 
byddai’r canlyniad DP ar gyfer y chwarter yn gyfradd swyddi gwag o 20.9%.   Mae ymdrin â’r 
sefyllfa swyddi gwag yn parhau i fod yn flaenoriaeth a disgwylir gwelliant pellach wrth i’r staff 
sydd newydd eu penodi ddechrau yn eu swyddi yn Chwarter 1. 
 

Y Diweddaraf ar Berfformiad 
• Canran yr holl swyddi gwaith cymdeithasol ym mhob tîm (Gwasanaethau Plant)  

2017/18 = 23.2%. 
 
Er bod nifer y swyddi gwag wedi parhau'n sefydlog ar 23.3% o 23.5% yn 2016/17, mae nifer y 
gweithwyr cymdeithasol asiantaeth wedi gostwng. 

 

 
 

 
Beth yw ein blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn nesaf a pham? 
 

• Parhau i ddatblygu a chefnogi’r gweithlu drwy weithredu gofynion Deddf Rheoleiddio ac 
Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 i sicrhau bod yr holl weithwyr proffesiynol 
perthnasol wedi'u cymhwyso’n briodol erbyn 2020. 
 

• Ymateb i'r Adolygiad Seneddol o Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru yn ystod y 
flwyddyn sy’n cyflwyno achos dros ddiwygio system Iechyd a Gofal Cymru, yn enwedig y 
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ffordd y mae gofal a chymorth yn cael ei darparu gan y cyhoedd, cyrff annibynnol a chyrff y 
trydydd sector. 
 

• Gwella'r broses o recriwtio a chadw gweithwyr cymdeithasol plant, gan sicrhau bod y 
Cyngor yn cyflawni ac yn cynnal cyfradd swyddi gwag sy’n is na 18% erbyn Mawrth 2019 i 
godi safonau a sicrhau safon a lefelau gallu staff trwy ddatblygu’r gweithlu yn effeithiol er 
mwyn galluogi’r rheiny ag anghenion gofal a chymorth i gyflawni'r hyn sy’n bwysig iddyn 
nhw. 
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EIN HADNODDAU ARIANNOL A SUT RYDYM 
YN CYNLLUNIO AR GYFER Y DYFODOL 
 
Canlyniadau a gyflawnwyd: 
 
 Cafodd 15 plentyn oedd yn derbyn gofal eu dychwelyd i Gaerdydd gan arbed tua 

£917,000. 
 Llwyddodd y Gwasanaethau Oedolion i sicrhau tanwariant cyllidebol o £1,226 miliwn 

drwy gefnogi mwy o bobl gartref, cryfhau cynlluniau gofal i’r rheiny sydd angen gofal ac 
alinio hyn â darpariaeth mwy cost-effeithiol a chael y gwerth gorau am arian wrth 
gomisiynu a chaffael pecynnau preswyl ac yn y cartref. 

 Sicrhawyd £3,442 miliwn o arbedion gan y Gwasanaethau Cymdeithasol yn gyffredinol.  
 Defnydd priodol o arian cyhoeddus a sicrhawyd gyda’r Uwch Reolwyr yn goruchwylio’r 

gyllideb trwy’r Gwasanaeth Integredig a’r Strategaeth Gyllid. 
 
Y Gwasanaeth Integredig a’r Strategaeth Ariannol 
Yn gyffredinol mae ein rhaglenni o newid strategol a amlinellir trwy’r adroddiad hwn yn 
adlewyrchu ein bwriad clir i sicrhau bod cynaliadwyedd ariannol yn llifo o strategaeth gwasanaeth 
effeithiol fel ymdrech integredig yn hytrach na’n cael ei yrru gan dargedau ariannol yn unig. 
 
Cafodd y strategaeth ariannol ei rhoi ar waith fesul cam, yn dechrau gyda datblygiad y Strategaeth 
Cymorth Cynnar trosfwaol yn y Gwasanaethau Plant a gefnogwyd gan y Cabinet yn nhymor yr 
hydref 2016.  Roedd hyn yn cynnwys datblygu ac ail-ffurfweddu gwasanaethau cymorth cynnar yn 
y gymuned a gefnogir gan y rhaglenni Teuluoedd yn Gyntaf ar un pen o’r continwwm, i Arwyddion 
Diogelwch yn y Gwasanaethau Cymdeithasol plant statudol ar y pen arall.  Mae data a ddarperir 
trwy ein cyfranogiad yn Rhwydwaith Dinasoedd Craidd y DU y Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Plant 
yn dangos nad yw Caerdydd yn unigryw o ran cyfraddau derbyn plant sy’n derbyn gofal.     Yn 
ystod y flwyddyn rydym wedi dechrau gweld rhywfaint o sefydlogrwydd o ran cyfradd derbyn 
plant sy’n derbyn gofal gyda rhai arwyddion cynnar o ostyngiad, er mae anweddolrwydd y gyfradd 
hon dros flwyddyn gyfan yn golygu ei bod hi'n rhy gynnar i wybod.    Yn sicr, mae esiamplau 
calonogol trwy’r adroddiad, o effeithiolrwydd y Ganolfan Adnoddau Llencyndod (CALl) Cymorth i 
Deuluoedd (cymorth cynnar drws ffrynt), Hyb Diogelu Aml-asiantaeth (HDAA) ac Arwyddion 
Diogelwch, a bod y weledigaeth systemau cyfan yn dechrau cael effaith gadarnhaol ar deuluoedd a 
chefnogi plant gartref yn fwy effeithiol.    Yn erbyn y cefndir hwn, mae’r 2-3 mlynedd nesaf a 
photensial Plant yn Gyntaf a'r hyblygrwydd newydd o ran cyllido nawr yn rhoi cyfle i wneud mwy i 
gryfhau gwydnwch teuluoedd yn eu cymunedau, llawer mwy o'r trothwy ar gyfer ymyrraeth 
statudol a dylid canolbwyntio ar hyn wrth fynd ymlaen. 
 
Yn yr ail gam, mae’r Gwasanaeth Integredig a’r Strategaeth Ariannol wedi canolbwyntio ar 
ddatblygiadau paralel yn y Gwasanaethau Oedolion.   Yn wahanol i’r Gwasanaethau Plant, mae 
hyn wedi digwydd yng nghyd-destun cyllideb weithredol y Gwasanaethau Oedolion sydd wedi’i 
mantoli am ddwy flynedd yn olynol, mewn cyferbyniad amlwg i’r blynyddoedd blaenorol.   Rhaid 
canmol y rheolwyr yn y Gwasanaethau Oedolion a’r Cyfarwyddwr Cynorthwyol yn arbennig am y 
cyflawniad hwn.    Ac mae datblygu strategaeth ariannol gynaliadwy i’r Gwasanaethau Oedolion 
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wedi bod yn effeithiol iawn o ran sicrhau bod timau a rheolwyr yn canolbwyntio ar yr angen i 
ddiwygio ein dull o ran integreiddio gydag Iechyd ac yn rhanbarthol.   Mae hyn wedi cynnwys 
pedair prif raglen waith a ddechreuwyd yn sylweddol gyda chefnogaeth Sefydliad Gofal Cyhoeddus 
yn ail chwarter y flwyddyn: 
 

• Datblygu ‘Strategaeth Ail-alluogi’ systemau cyfan gydag Iechyd gan gynnwys: 
o Adolygu model gweithredu’r Tîm Adnoddau Cymunedol (TAC). 
o Cynnwys darparwyr yn y gwaith o ddatblygu dull ail-alluogi o ran darparu gofal yn y 

cartref. 
• Datblygu Strategaeth Llety i Bobl Hŷn. 
• Datblygu model newydd ar gyfer arferion Gwaith Cymdeithasol Oedolion fel y model 

Arwyddion Diogelwch. 
• Datblygu Strategaeth Anableddau Dysgu Rhanbarthol newydd. 

 
Mae’r rhaglen hon wedi cynnig cyfres o ffrydiau gwaith yn y Gwasanaethau Oedolion yn yr un 
modd â gwaith blaenorol a ddechreuwyd yn y Gwasanaethau Plant a gyda'i gilydd bydd y rhain yn 
gwneud cyfraniad sylweddol o ran sicrhau bod y Gwasanaethau Cymdeithasol yn cael eu darparu 
ar sail fwy cynaliadwy’n ariannol wrth fynd ymlaen.   Yn amlwg, mae yna gyd-destun ehangach o 
ran y rhaglenni hyn yng nghyd-destun yr Adolygiad Seneddol ac mae’r rhaglenni hyn yn cynnig 
llwyfan da ar gyfer y cyfeiriad cyffredinol hwnnw a datblygiad strategol pellach a newid i geisio 
canlyniadau gwell i ddinasyddion. 
 
Fframwaith Sicrwydd Ansawdd 
Mae swydd prif weithiwr cymdeithasol - rheolwr sicrwydd ansawdd (PWC - Rheolwr SA) wedi’i 
chreu yn ystod y flwyddyn.  Ar ôl cael ei benodi, bydd deiliad y swydd yn goruchwylio rheolwyr 
tîm, gweithwyr cymdeithasol, cynorthwywyr gwaith cymdeithasol a gweithwyr cymorth mewn 
modd proffesiynol. 
 
Bydd y PWC - Rheolwr SA hefyd yn gyfrifol am ddatblygu ac arwain ar weithredu Strategaeth 
Archwilio a Sicrwydd Ansawdd i'r Gwasanaethau Plant ac Oedolion a gweithredu Prosesau 
Sicrwydd Ansawdd cadarn ar draws y Gyfarwyddiaeth. 
 
Bydd dyletswyddau a chyfrifoldebau eraill yn cynnwys: 
 

• Adolygu polisïau ac arferion presennol ac arwain ar ddatblygu a gweithredu datblygiadau 
polisi newydd. 

• Cefnogi a hyrwyddo diwylliant arfer gorau yn gyntaf yn y gwasanaeth a chodi 
disgwyliadau ar draws y gweithlu a fydd o’r safon uchaf. 

• Monitro a rheoli perfformiad a datblygiad gweithwyr cymdeithasol, cynorthwywyr gwaith 
cymdeithasol a gweithwyr cymorth yn y gwasanaeth mewn partneriaeth â rheolwyr tîm. 

• Cyflawni archwiliadau sicrwydd ansawdd cadarn mewn timau a gwasanaethau i nodi arfer 
da a meysydd lle mae angen gwelliant. 

• Dadansoddi a dehongli gwybodaeth archwilio, gan adrodd i amrywiaeth o 
gynulleidfaoedd, gan gynnwys y Byrddau Diogelu, Uwch Reolwyr mewn gwasanaethau a 
Rheolwyr ac ymarferwyr eraill. 
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• Gwneud argymhellion ar gyfer gwelliannau mewn arferion a gweithio gyda rheolwyr tîm i 
gyflawni’r argymhellion. 

 
Ail-gomisiynu Gwasanaethau Teuluoedd yn Gyntaf 
Mae prosesau monitro contractau ac ymgysylltu â rhanddeiliaid wedi cadarnhau bod Teuluoedd 
yn Gyntaf wedi darparu gwasanaethau sydd wedi gwneud gwahaniaeth go iawn i deuluoedd yng 
Nghaerdydd.   Mae’r gwasanaethau hyn yn cynnig amrywiaeth eang o help yn amrywio o gyngor a 
gwybodaeth ysgafn i gymorth mwy dwys am gyfnodau hirach o amser i tua 20,000 o unigolion bob 
blwyddyn.   Ond, rydyn ni hefyd yn gwybod y gallai ein systemau ar gyfer nodi pryd mae angen 
help ar deuluoedd a sicrhau eu bod yn derbyn y cymorth sydd ei angen arnynt, fod yn gliriach.    
Mae’r cyd-destun yr ydym yn gweithio ynddo hefyd wedi newid, gyda mwy o bwyslais ar 
ymyrraeth gynnar ac atal trwy Strategaeth Cymorth Cynnar Caerdydd a thrwy roi Deddf 
Gwasanaethau Cymdeithas a Lles (Cymru) 2004 a Deddf Lles Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 
2015. 
 
Yn ystod y flwyddyn bontio gyfredol, mae wedi bod yn flaenoriaeth i gynnal darpariaeth.   Ond, 
mae ail-gomisiynu’n rhoi cyfle i ni ddysgu o’n brofiad yn ystod y rhaglen gyntaf i wella trefniadau 
ac yn unol â chanllawiau newydd Llywodraeth Cymru, i adeiladu ar feysydd sydd wedi bod yn 
llwyddiant ac ymdrin â meysydd sydd angen cael eu datblygu.  Yn benodol, mae’n gyfle i 
ddefnyddio cyllid Teuluoedd yn Gyntaf mewn modd mwy strategol i leihau nifer y plant a'r bobl 
ifanc sydd angen ymyraethau mwy dwys, fel derbyn gofal. 
 
Mae gwaith wedi ei wneud gyda Tros Gynnal Plant, darparwr Tîm o Amgylch y Plentyn, i ddatblygu 
a gweithredu Gwasanaeth Cymorth Cynnar, sy'n cynnig yr elfen ganolog ar ffurf model ‘Cymorth 
Cynnar Drws Ffrynt', gweler tudalen 25 am ragor o wybodaeth. 
 
Mae Gwasanaethau Rhianta cyfredol wedi cynnig rhaglenni rhianta seiliedig ar dystiolaeth fel rhan 
o’r rhaglen Cymorth i Deuluoedd yn gyntaf.   Mae’r gwasanaethau hyn wedi cael eu defnyddio’n 
dda, yn dangos canlyniadau da a lefelau uchel o foddhad gan deuluoedd.   Ond, oherwydd y ffordd 
y cafodd y gwasanaethau gwreiddiol eu comisiynu gwelwyd darpariaeth dameidiog gan nifer o 
wahanol ddarparwyr gwasanaethau, yn darparu gwasanaethau cyffredinol ac ardal ar draws 
gwahanol becynnau.   O ganlyniad, mae rhieni wedi cael eu hanfon o un gwasanaeth i'r llall cyn 
gallu cyrchu’r gwasanaeth cywir, neu maen nhw wedi datgysylltu.   Felly un o flaenoriaethau'r 
cynigion newydd yw sicrhau gwasanaeth unigol mwy cydlynol gydag un pwynt mynediad a fydd yn 
sicrhau bod rhieni'n cael y gwasanaeth rhianta mwyaf priodol. 
 
Model newydd ar gyfer comisiynu gofal yn y cartref 
Mae’r Cyngor wrthi’n trefnu pecynnau gofal yn y cartref trwy ddefnyddio methodoleg benodol a 
phlatfform TG.   Gelwir y fethodoleg yn Rhestr Darparwyr Cymeradwy Dynamig (RhDCD), sy'n 
gysylltiedig â System Pwrcasu Dynamig (SPD).   Cyflenwr TG o’r enw ADAM (Matrix SCM gynt) sy’n 
darparu’r system TG o’r dechrau i’r diwedd sy’n tanategu’r prosesau o gaffael a rheoli pecynnau 
gofal yn y cartref.   Mae’r broses hon yn costio tua £190,000 y flwyddyn.   Mae’r Cyngor yn dod i 
ddiwedd dau drefniant cytundebol ar wahân a rhaid iddo ddechrau trefniant newydd â darparwyr 
ar gyfer comisiynu gofal yn y cartref dim hwyrach na 4 Tachwedd 2018.  Drwy wneud hynny, gall y 
Cyngor ddewis defnyddio unrhyw un o'r dulliau canlynol: 
 

a. Newid sut mae’n comisiynu gofal yn y cartref a symud i ffwrdd o’r model DAPL. 



 

74 
 

b. Dechrau trefniadau tebyg iawn i’r rheiny sydd mewn lle, drwy greu DAPL newydd ac 
ymestyn y contract gydag ADAM. 

c. Dechrau trefniadau sy’n debyg iawn i’r rheiny sydd mewn lle, drwy greu DAPL newydd, 
ond dewis cyflenwr arall i ddarparu’r system TG sy’n cefnogi’r DAPL. 

 
Mae’r Cyngor wedi cyflwyno cyfres o fesurau effeithiol sy'n cefnogi'r broses DAPL i wella ansawdd 
y ddarpariaeth a lleihau'r gost.  Y mesur pwysicaf o ran gweithredu'r broses DAPL yw’r mesur 
Sgorio Ansawdd Darparwyr (SAD). 
 
Defnyddir y SAD fel rhan o’r broses i benderfynu pa ddarparwr ar y DAPL fydd yn cymryd y gofal ar 
gyfer pob defnyddiwr gwasanaeth newydd.   Dan y broses hon, rhoddir pwyslais cyfartal (50%) ar 
ansawdd (h.y. y SAD) a chost (h.y. y gyfradd y maen nhw’n ei chyflwyno ar gyfer y pecyn gofal 
hwnnw).    Bydd yr holl ddarparwyr sy’n cyflwyno cynnig i gymryd pecyn gofal yn cael sgôr am eu 
hansawdd a'u cost a chaiff y rhain eu cyfuno i roi’r darparwyr mewn trefn ar sail eu sgôr.    Rhoddir 
y pecyn gofal i’r darparwr â’r sgôr uchaf. 
 
Mae darparwyr wedi cefnogi’r fenter hon gan eu bod yn gallu gweld eu sgôr, pam eu bod wedi 
cael y sgôr hwn, sut y gallant wella a sut mae hyn yn effeithio ar y tebygolrwydd ohonynt yn cael 
pecynnau newydd yn y dyfodol.   Mae hefyd yn dangos i ddarparwyr bod y sgorau a’r 
penderfyniadau yn cael eu gwneud yn unol â’r broses y cytunwyd arni.   Mae rhoi pwyslais cyfartal 
ar ansawdd a chost yn dangos nad yw Cyngor Caerdydd yn dyfarnu’r pecynnau i'r darparwr rhataf; 
cafodd 85% o becynnau newydd a ddyfarnwyd yn y 12 mis diwethaf eu rhoi i'r cynigiwr â'r sgôr 
ansawdd uchaf. 
 
Trwy’r fforymau rheolaidd, mae’r Gyfarwyddiaeth wedi cael adborth gan ddarparwyr sydd wedi 
dweud eu bod nhw’n credu mai'r trefniadau cyfredol yw'r ffordd orau o gadw'r farchnad yn 
gynaliadwy ac yn gystadleuol.   Mae’r mwyafrif o ddarparwyr hefyd yn credu bod y SAD yn rhoi 
lefel briodol o fusnes iddynt ac maen nhw’n gwerthfawrogi’r hyblygrwydd i allu cymryd mwy neu 
lai o becynnau mewn ymateb i ysgogiadau allanol.   Mae’r trefniadau hyn wedi bod mewn lle am 
bedair blynedd ac mae darparwyr wedi creu strwythurau a phrosesau mewnol i weithio â hwy.   
Byddai unrhyw newid sylweddol i’r trefniadau hyn angen i'r 70+ o ddarparwyr ar y DAPL newid sut 
maen nhw’n gweithredu i ddelio ag unrhyw drefniadau comisiynu newydd.   Byddai hyn yn 
amharu’n helaeth ar y Cyngor a’r darparwyr ac yn debygol o arwain at rai darparwyr sy’n darparu 
gofal ar ran Cyngor Caerdydd ar hyn o bryd yn dewis peidio ag ymuno â'r trefniant newydd. 
 
Barn y darparwyr yw nad oes angen newidiadau sylweddol ar y trefniadau cyfredol ac nad ydynt 
yn briodol.   Pan fo’r trefniadau DAPL cyfredol yn dod i ben ym mis Tachwedd 2018, mae'r 
contractau sydd gan y Cyngor â phob darparwr i ddarparu gofal i bob defnyddiwr gwasanaeth 
hefyd yn dod i ben.   Ar y cam hwn, gall y Cyngor a darparwyr gerdded i ffwrdd o unrhyw un o’r 
contractau hyn neu bob un ohonynt.   Fodd bynnag, mae’r Cyngor yn awyddus i sicrhau parhad ar 
gyfer defnyddwyr gwasanaeth cyfredol.   I gefnogi hyn bydd y Cyngor yn ceisio cadarnhad gan 
ddarparwyr ymhell cyn Tachwedd 2018 eu bod yn dymuno ymuno â’r DAPL newydd.   Bydd hyn yn 
rhoi sicrwydd i bob parti, gan gynnwys defnyddwyr gwasanaeth, ac yn rhoi amser i ddatrys unrhyw 
bryderon a allai fod gan y darparwyr am y DAPL newydd. 
 
Mae’r Gyfarwyddiaeth yn glir ac yn cefnogi’n llwyr barhad y dull DAPL, yn lle symud i Fframwaith 
neu unrhyw drefniant comisiynu arall. 
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Beth yw ein blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn nesaf a pham? 
 

• Parhau i weithredu strategaeth darparu gwasanaethau a chyllid ar draws y Gwasanaethau 
Plant ac Oedolion gydol 2018/19, lle mae’r broses o gomisiynu a darparu gwasanaethau yn 
seiliedig ar dystiolaeth, yn canolbwyntio ar ganlyniadau ac yn fasnachol gadarn. 
 

• Defnyddio’r Fframwaith Sicrwydd Ansawdd yn y Gwasanaethau Plant a’i addasu i’w 
weithredu ar draws y Gyfarwyddiaeth erbyn Mawrth 2019 i sicrhau bod plant, teuluoedd 
ac oedolion yn elwa o’r safon gwasanaeth uchaf posibl o fewn adnoddau. 
 

• Cynnwys y broses o reoli cwynion y Gwasanaethau Plant ac Oedolion erbyn Mawrth 2019 
er mwyn sicrhau ymateb cyson i gwynion ar draws y Gwasanaethau Cymdeithasol. 
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EIN GWAITH PARTNERIAETH, 
ARWEINYDDIAETH, LLYWODRAETHU AC 
ATEBOLRWYDD GWLEIDYDDOL A 
CHORFFORAETHOL 
 
Gweithio mewn Partneriaeth 
Mae’r camau mawr a wnaed gan y Gyfarwyddiaeth dros y 3-4 blynedd diwethaf o ran sefydlu 
perthnasau mwy agored a chydweithredol gyda phartneriaid strategol yn parhau i gryfhau ein 
capasiti i gydgyfeirio agendâu a chyfuno adnoddau. 
Mae partneriaethau cydweithredol yn parhau’n ofyniad allweddol ar gyfer gwasanaethau 
effeithiol.   Mae’r rhain yn cynnwys: 
 

• Gweithredu'r Strategaeth Cymorth Cynnar. 
• Gweithredu'n llawn Strategaeth Camfanteisio'n Rhywiol ar Blant hynod ragweithiol 

Caerdydd - ‘Not in Our City, Not to Our Children’. 
• Cyfuno effeithiolrwydd yr Hyb Diogelu Aml-asiantaeth. 
• Creu Uned Gweithlu Gofal Cymdeithasol Rhanbarthol drwy gyfuno adnoddau ar draws y ddau 

Gyngor. 
• Datblygiad parhaus y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol, yn cefnogi rhaglen actif o 

weithdai, sesiynau datblygu strategol a chyfarfodydd bwrdd. 
• Dechrau’r broses o ddatblygu Strategaeth Anableddau Dysgu Rhanbarthol newydd. 
• Gweithio i weithredu Cyllidebau Cyfun Rhanbarthol drwy gefnogi Rhan 9 Deddf 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2014. 
• Cynnydd sylweddol gyda’r Rhaglen Dyfodol Anableddau rhanbarthol ar draws y 

gwasanaethau iechyd, addysg a chymdeithasol yn y ddau gyngor. 
 
Mae Partneriaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol Integredig (PIGCI) Caerdydd yn cynnig trosolwg ar 
gyfer datblygu a darparu rhaglenni a ariennir i oedolion trwy’r Gronfa Gofal Integredig (CGI).   O 
ganlyniad rydym wedi gallu sefydlu amrywiaeth eang o wasanaethau newydd, sy’n cael eu 
darparu fwyfwy ar y cyd, i gefnogi oedolion ag anghenion gofal a chymorth. 
 
Mae diwallu anghenion y plant hynny ar drothwy’r system ofal yn mynnu cyfres wahanol o 
gynghreiriau rhyngasiantaeth, ac er bod hyn i’w weld orau yn aelodaeth y Bwrdd Rhanbarthol 
Diogelu Plant, mae rhagor o waith i’w wneud i bennu'r broses llywodraethu partneriaeth orau 
i roi mwy o sylw i’r agenda hon.   Wedi’i hwyluso gan y Sefydliad Gofal Cyhoeddus, fe wnaeth y 
Bwrdd Gwella Gwasanaethau i Blant rhyngasiantaeth gamau mawr yn y maes hwn yn ystod y 
flwyddyn o ran datblygu dull partneriaeth ar gyfer strategaeth ataliol; bydd yn bwysig cynnal hyn. 
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Byrddau Diogelu Rhanbarthol 
Mae 2017/18 wedi bod yn bwysig yn ceisio cryfhau byrddau diogelu rhanbarthol oedolion a 
phlant. 
 
Mae cyfres o ddigwyddiadau ar gyfer yr holl bartneriaid diogelu wedi ein galluogi i gydnabod 
bod y ddau fwrdd wedi bod yn gweithredu’n is na'r disgwyl ar nifer o agweddau.   Roedd y 
rhain yn cynnwys llawer o rwystredigaeth yng nghyfarfodydd y bwrdd plant o ran eu bod wedi 
dilyn proses arddull pwyllgor ar draul ymgysylltu â ffocws mwy priodol ar feirniadaeth 
ryngbroffesiynol a gofyn cwestiynau sylfaenol ynghylch gweithgareddau amddiffyn plant craidd.    
Roedd gan y ddau fwrdd ddiffyg cyfres data priodol a fyddai'n galluogi aelodau i holi ynghylch 
gweithgareddau amddiffyn oedolion a phlant craidd.    Daeth hefyd yn amlwg bod y ddau 
fwrdd yn wynebu heriau a phroblemau a oedd yn gyffredin i'r ddau ond nid oedd unrhyw le 
lle gellid cyd-drafod y problemau hyn yn effeithiol, sy'n arwain at ddyblygu neu ystyriaethau 
tameidiog.   Roedd hyn yn wir p’un a oedd hynny’n ymwneud â chynllunio busnes neu logisteg 
sefydliadol neu’n bwysicach yn ymwneud â phryderon polisi allweddol – e.e.  Ffiniau’r Sir, 
Cam-fanteisio'n Rhywiol, Diogelu yn y Sector Ffydd, cefnogi unigolion agored i niwed mewn 
cystodaeth a mwy.   Dylid nodi bod rhai o’r heriau a’r bylchau a nodwyd yn y rhanbarth hefyd 
wedi'u hamlygu gan y Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol pan werthusodd Adroddiadau 
Blynyddol 2016/17 o bob un o'r 6 Rhanbarth. 
 
Roedd hefyd yn amlwg bod y bwrdd plant yn wynebu her sylweddol o ran cwblhau’r ôl-
groniad o Adolygiadau Arfer Plant (AAP).  Yn ogystal ag adlewyrchu gafael aneffeithiol ar y 
broses AAP/Adolygu Arfer Oedolion (AAO), pryderon ynghylch cael gafael ar adolygwyr AAP / 
AAO ac awduron ac anawsterau yn y broses o sicrhau cytundeb y Bwrdd, roedd yn amlwg 
uwchlaw popeth arall fod absenoldeb uned fusnes effeithiol ar gyfer y ddau fwrdd am 2 
flynedd wedi bod yn ffactor allweddol yn tanseilio gallu’r byrddau i weithredu’n effeithiol. 
 
Mae camau mawr wedi’u cymryd i ddatgloi’r heriau rhyng-gysylltiedig hyn, gan greu gwir 
fomentwm o ran goresgyn yr ôl-groniad o Adolygiadau Arfer Plant gan weithredu fel sail i 
effeithiolrwydd cyffredinol y bwrdd.   Mae’r rhain yn cynnwys: 
 

• Sefydlu Uned Fusnes ar y Cyd i’r Byrddau, sydd wedi’i staffio’n llawn ac sy’n effeithiol 
ac egnïol iawn 

• Ymuno â chyfarfodydd chwarterol y byrddau a’r digwyddiad undydd gyda ffocws cryf 
ar y cyd-flaenoriaethau agenda allweddol, gan gynnwys polisi, dadansoddi, datblygu 
strategol a hanfodion effeithiolrwydd busnes 

• Trefniadau cyd-gadeirio cryfach dan arweiniad Cyfarwyddwyr â chefndiroedd arbenigol 
mewn diogelu oedolion a phlant 

• Strwythurau is-grŵp cyffredin diwygiedig dan arweiniad uwch weithwyr bwrdd 
proffesiynol priodol, gan alluogi ffocws mwy effeithiol ar gyflawni yn erbyn 
blaenoriaethau blynyddol 

• Agenda bwrdd symlach i alluogi penderfyniadau gwell, mwy o gyfranogiad, trafodaeth â 
mwy o ffocws a hyrwyddo dysgu a herio rhyngasiantaeth 

• Symudiad o ran cwblhau Adolygiadau Arfer Plant nad ydynt wedi’u gorffen 
• Gwefan sydd wedi’i lansio o’r newydd 
• Adnewyddu hyfforddiant ymysg gweithwyr proffesiynol oedolion a phlant 
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Mae’r Bwrdd hefyd wedi gwneud cynnydd da o ran arwain y gwaith o adolygu Gweithdrefnau 
Diogelu Plant ac Oedolion Cymru Gyfan, a bydd ymgynghoriad cenedlaethol ar ddrafft cyntaf 
Adran 1 yn cael ei gynnal cyn bo hir. 
 
Gwerthoedd a Blaenoriaethau’r Cyngor 
Mae cefnogi ac amddiffyn pobl yn parhau’n un o 4 prif flaenoriaeth y Cyngor a chaiff hyn ei 
adlewyrchu yn y cymorth parhaus ac uniongyrchol a roddir i’r Gwasanaethau Cymdeithasol yn 
ystod 2017/18.  Fe wnaeth y weinyddiaeth newydd atgyfnerthu’r ymrwymiad clir hwn trwy osod 
dyheadau a bwriadau ei pholisi strategol 'Uchelgais Prifddinas'.   Gyda 3 blaenoriaeth arall y 
Cyngor a diwygio Gwerthoedd Craidd y Cyngor, ystyrir bod darpariaeth gwasanaethau 
cymdeithasol yn chwarae rôl strategol hanfodol o ran gwella canlyniadau i ddinasyddion, 
teuluoedd a chymunedau ledled y ddinas. 
 
Er mai newydd gael eu ffurfio y maen nhw, yn dilyn yr etholiad ar ddechrau 2017, mae Pwyllgorau 
Craffu'r Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc a Chymunedau ac Oedolion yn parhau i chwarae rôl bwysig 
o ran cefnogi'r ymdrech tuag at wella perfformiad ar draws y Gwasanaethau Cymdeithasol. 
 
Cryfhau Gwasanaethau Cymdeithasol fel Endid Unedig 
Yn 2014/15, daeth y Cyngor i’r casgliad, yn enwedig o ran Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles 
(Cymru) 2014 ac i alluogi integreiddiad strategol gwell, y dylid sefydlu un Gyfarwyddiaeth 
Gwasanaethau Cymdeithasol dan un Cyfarwyddwr o 2015/16.  Mae hyn wedi sicrhau ffocws cryfach 
ar ddulliau 'teulu cyfan' / system gyfan ac ar integreiddio cryfach gyda phartneriaid, gan fanteisio ar 
gyfleoedd i rannu arloesiadau, adnoddau a chostau'n fwy effeithiol.   O gael y cyfle i weithio mewn 
Cyfarwyddiaeth sydd wedi'i alinio'n fwy cydlynol i’r gwerthoedd ac arferion sy'n gynhenid i 
swyddogaeth Gwasanaethau Cymdeithasol ac sydd wedi’u hatgyfnerthu gan Ddeddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2014, mae staff a rheolwyr yn awyddus i fod yn rhan o Wasanaethau 
Cymdeithasol modern a chymryd rhan yn y gwaith o ddatblygu ffyrdd newydd o weithio gydag 
unigolion a chymunedau i hyrwyddo annibyniaeth well.   Mae hyn yn amlwg yn gryfder o ystyried 
dyfodiad yr Adolygiad Seneddol a bydd y cwbl yn llifo o hwnnw o ran integreiddio ag iechyd. 
 
Ymgysylltu â Staff 
Un ffactor allweddol ar gyfer datblygu ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau i’r gymuned yn 
llwyddiannus yw ymgysylltu â staff.    Yn ystod y flwyddyn fe wnaethon ni barhau i ymgysylltu â’n 
cenhadon staff ar faterion allweddol sy’n effeithio ar y Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Cyngor yn 
gyffredinol.   Fe wnaethon ni gynyddu nifer y cenhadon i 15 ac fe wnaethon nhw gymryd rhan actif 
mewn gweithgareddau cyfathrebu / ymgysylltu yn eu timau staff. 
 
Cymerodd staff ran yn yr arolwg staff y Cyngor blynyddol ac roedd cyfranogiad yn y broses yn 
galonogol, roedd 269 aelod o staff wedi cwblhau’r arolwg.   Mae adborth allweddol o’r arolwg 
wedi ein helpu i lunio ein dull o ymdrin â’r problemau canlynol yn gysylltiedig â'r gweithlu:  
 

• Gwella mynediad i gyfleoedd dysgu a datblygu yn y Gwasanaethau Oedolion drwy ehangu 
ein cyfleoedd secondiad gwaith cymdeithasol i gynnwys staff y Gwasanaethau Oedolion.  
Cafwyd 9 cais gyda 2 aelod o staff y Gwasanaethau Oedolion wedi’u rhoi ar secondiad a 2 
o'r Gwasanaethau Plant. 
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• Datblygu dulliau sy'n hyrwyddo iechyd a lles staff – gyda lles staff yn cael ei ystyried fel 
eitem agenda sefydlog ym mhob un o Gyfarfodydd Iechyd a Diogelwch y Gyfarwyddiaeth. 

• Ymrwymiad i wella prosesau cyfathrebu / ymgysylltu â staff ar draws y Gyfarwyddiaeth – 
trwy gylchlythyron (Gwasanaethau Plant) a datblygu proses i ddarparu sesiynau ymgysylltu 
â staff rheolaidd gydag uwch reolwyr. 

 
Fe wnaethon ni hefyd gynnal arolwg Iechyd a Diogelwch staff sy’n rhoi gwybodaeth werthfawr i ni 
am broblemau iechyd a diogelwch allweddol sy’n peri gofid i staff.   Siapiodd eu hadborth y cynllun 
gweithredu Iechyd a Diogelwch blynyddol ar gyfer y Gwasanaethau Cymdeithasol.   Roedd hyn yn 
cynnwys peilot ar drefniadau pellach ar gyfer gweithio'n unigol a dulliau cryfach ar gyfer 
cyfathrebu mentrau iechyd a diogelwch i staff trwy ddiweddariadau gan swyddogion arweiniol 
Iechyd a Diogelwch y Gwasanaethau Cymdeithasol a chreu hysbysfyrddau Iechyd a Diogelwch 
penodol ym mhob un o weithleoedd y gwasanaethau cymdeithasol. 
 
Yn y Gwasanaethau Plant, y prif gerbyd ar gyfer ymgysylltu â staff oedd yr ymdrech strategol fawr 
ar weithredu’r model ‘Arwyddion Diogelwch' sydd wedi dibynnu’n helaeth ar ymgynghori'n agos ar 
draws y gwasanaeth yn cynnwys bob haen o'r Gyfarwyddiaeth, pennu amser ar gyfer gweithdai a 
hyfforddiant a datblygiad staff ychwanegol. 
 
Hefyd, mae staff a rheolwyr wedi cymryd rhan actif mewn grwpiau project sy'n ceisio newid y 
ffordd y caiff gwasanaethau eu darparu er mwyn gwneud y gorau o adnoddau ac ymateb i 
anghenion newidiol. 
 
Pwyllgor Ymgynghorol Rhianta Corfforaethol (PYRhC) 
Rhianta Corfforaethol yw’r term a ddefnyddir i ddisgrifio cyfrifoldeb awdurdodau lleol i gynnig y 
gwasanaethau a’r cymorth gorau posibl i blant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal.   Rôl y rhiant 
corfforaethol yw ceisio’r un canlyniadau i blant sy’n derbyn gofal gan Gyngor Caerdydd y byddai 
pob rhiant da eu heisiau ar gyfer ei blentyn ei hun.   Rôl PYRhC yw gweithredu fel corff hyrwyddo 
dan arweiniad aelodau, yn goruchwylio gweithrediad effeithiol Strategaeth Rhianta Corfforaethol 
Cyngor Caerdydd.   Prif nod PYRhC a’r strategaeth yw sicrhau bod cyfleoedd bywyd plant sy’n 
derbyn gofal, plant mewn angen a'r rheiny sy’n gadael gofal yn cael eu gwella o ran iechyd, 
cyrhaeddiad addysgol, a mynediad i hyfforddiant a chyflogaeth, er mwyn helpu’r plant hyn i fod yn 
oedolion cynhyrchiol. 
 
Yn dilyn yr etholiadau, cytunodd y pwyllgor newydd y byddai’n bwysig osgoi’r posibiliad o 
weithredu fel unrhyw bwyllgor craffu arall a bod angen gweithredu llai fel pwyllgor ffurfiol sy’n 
treulio llawer o’i amser yn ystyried adroddiadau ysgrifenedig; roedd y pwyllgor eisiau 
canolbwyntio mwy ar gamau gweithredu mewn ffordd sy’n galluogi aelodau i weithredu fel 
eiriolwyr ar draws y Cyngor ehangach.   Fel rhan o'r gwaith i symud i ffwrdd o'r dull pwyllgor 
arferol, cytunwyd y byddai pob aelod o'r pwyllgor yn gweithredu fel yr arweinydd a’r hyrwyddwr 
sy’n gyfrifol am un o’r prif flaenoriaethau yn y Strategaeth Rhianta Corfforaethol, byddai pob un yn 
cael swyddog ‘cefnogi’ i’w helpu gyda’r ymdrech honno yn ogystal â’r ddau berson ifanc a 
ymunodd â’r pwyllgor fel aelodau.   Rhannwyd y portffolios fel a ganlyn: 
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Thema Aelod Swyddog 

Atal 
1. Atal ac ymyrryd yn gynnar mewn modd 

effeithiol. 
2. Lleihau nifer y plant sy’n derbyn gofal mewn 

modd diogel. 

 
Y Cynghorydd 
Bablin Molik 

 
RhG Atal ac Ymyrraeth 
Gynnar / 
RhG Diogelu Strategol a 
Phartneriaethau / 
Rh Gwasanaethau Targedig 
/ 
RhG Diogelu 
 

Profiad plant sy’n derbyn gofal a chanlyniadau 
3. Hyrwyddo dyfodol parhaol. 
4. Darparu lleoliadau o safon uchel. 
5. Paratoi pobl ifanc sy’n gadael gofal yn 

briodol ar gyfer bod yn oedolyn, gan ystyried 
eu holl anghenion gan gynnwys eu lles. 

 

 
Y Cyng. 
Graham 
Hinchey 

 
RhG Gwasanaethau 
Arbenigol / 
rheolwyr tîm, Gwasanaeth 
Arbenigol 

Gwasanaethau arbenigol 
6. Parhau i wella gwasanaethau i blant ag 

anableddau, gan gynnwys gofal seibiant byr. 
7. Gwella a chefnogi iechyd emosiynol a lles 

meddwl plant sy’n derbyn gofal. 
 

 
Y Cynghorydd 
Sue Lent 

 
Rh Gwasanaethau Targedig 
/ 
RhG Diogelu Strategol a 
Phartneriaethau 

Addysg  
8. Gwella cyrhaeddiad a chyflawniadau addysg i 

blant sy’n derbyn gofal. 
 

 
Y Cynghorydd 
David Walker 

 
Arweinydd Cyrhaeddiad 

Rôl Rhianta Corfforaethol yn y Cyngor  
9. Cryfhau rôl Pwyllgor Ymgynghorol Rhianta 

Corfforaethol yn y Cyngor. 
 

 
Y Cynghorydd 
Ashley Lister 

 
RhG Atal ac Ymyrraeth 
Gynnar 

 
Yn ogystal â chytuno i’r portffolios uchod, mae esiamplau pellach o waith a wnaed gan PYRhC yn 
ystod 2017/18 yn cynnwys: 
 

• Derbyn brîff ar y cais llwyddiannus a defnydd bwriadedig o gyllid gan y Gronfa Dydd Gŵyl 
Dewi (2017-19) i bobl ifanc sydd wedi cael gofal. 

• Derbyn brîff ar y Rhaglen Bright Spots a’r ‘Arolwg Eich Bywyd, Eich Gofal’ cysylltiedig, a 
fyddai’n cael ei gynnal yng Nghaerdydd cyn bo hir. 

• Derbyn briffiau ar addysg plant sy’n derbyn gofal gan gynnwys cyflwyniad ar y Grant 
Datblygu Disgyblion (GDD) gan swyddog arweiniol rhanbarthol Consortiwm Addysg 
Canolbarth y De. 

• Derbyn cyflwyniad ar Wasanaethau Trawma Datblygiadol i blant sy’n derbyn gofal. 
• Derbyn yr Adroddiad Sicrwydd Ansawdd blynyddol (Rheoliad 42) ar gyfer Gwasanaeth 

Maethu Cyngor Caerdydd 2016/17. 
• Derbyn adroddiad blynyddol Gwasanaeth Mabwysiadu Rhanbarthol Caerdydd, y Fro a’r 

Cymoedd. 
• Derbyn adroddiad bob dwy flynedd y Swyddog Adolygu Annibynnol. 
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• Derbyn adroddiadau ar arolygon Arolygiaeth Gofal Cymru, adroddiad ansawdd gofal 
Rheoliad 33 blynyddol, adroddiadau, perfformiad a chwynion ymwelydd annibynnol 
Rheoliad 32. 

 
Y Bwrdd Diogelu Corfforaethol 
 
Sefydlwyd y Bwrdd Diogelu Corfforaethol ym mis Mawrth 2015 ac mae’n cynnwys uwch 
gynrychiolwyr o bob Cyfarwyddiaeth i sicrhau bod yr holl wasanaethau sy’n wynebu'r cyhoedd yn 
cynnwys ymwybyddiaeth diogelu yn eu gweithrediadau.   Nid yw’r Bwrdd yn ymwneud ag arferion 
gweithredol yn y Gwasanaethau Cymdeithasol neu ysgolion, ei nod yw hyrwyddo arferion diogelu 
ar draws y Cyfarwyddiaethau o ran rhannu gwybodaeth a chasglu data, ymwybyddiaeth 
weithredol rheng-flaen, hyfforddiant staff a fetio a gwahardd staff sydd â chyswllt helaeth neu heb 
ei oruchwylio ag oedolion neu blant agored i niwed. 
 
Roedd rhaglen waith 2017/18 yn canolbwyntio ar weithredu’r cynigion a nodir isod: 
 

• Datblygu a lledaenu polisi Diogelu Corfforaethol ar draws yr awdurdod. 
• Hyfforddiant ar gyfer Aelodau etholedig – cynhaliwyd y sesiwn gyntaf ym mis Hydref 2017 

– dyddiadau pellach i ddilyn. 
• Gweithredu e-fodiwl corfforaethol ar Ymwybyddiaeth Diogelu ar gyfer staff newydd a staff 

presennol nad ydynt wedi cael unrhyw hyfforddiant ymwybyddiaeth diogelu o’r blaen. 
• Datblygu cynllun gweithredu byw gyda ffocws sy'n mabwysiadu'r argymhellion a amlygwyd 

yn Adolygiad Swyddfa Archwilio Cymru o Ddiogelu Corfforaethol. 
• Monitro perfformiad – gweithredu set o ddangosyddion perfformiad a ffurflen wybodaeth. 

 
Bydd rhaglen waith 2018/19 y Bwrdd Corfforaethol yn canolbwyntio ar y meysydd canlynol: 
 

• Parhau i weithredu'r cynllun gweithredu llawn gan ddiwallu pob cam gweithredu a nodir yn 
adolygiad Swyddfa Archwilio Cymru (SAC) o Ddiogelu Corfforaethol 2015.  Mae’r cynllun 
gweithredu yn ymwneud â’r holl argymhellion a wnaed ar draws y 7 maes allweddol a 
nodir yn yr adolygiad:  

o Arweinyddiaeth gorfforaethol 
o Polisi corfforaethol 
o Recriwtio staff mewn modd diogelach 
o Hyfforddiant a datblygu 
o Gwasanaethau partneriaid, gwirfoddolwyr a gwasanaeth a gomisiynir 
o Systemau 
o Craffu a sicrwydd 

• Creu a gweithredu is-grŵp Bwrdd Diogelu Corfforaethol i gyflawni agweddau gweithredol a 
datblygiadol o’r cynllun gweithredu ac adrodd i'r Bwrdd llawn ar gynnydd. 

• Olrhain a monitro'r defnydd o’r hyfforddiant diogelu e-ddysgu ar draws pob adran yn y 
Cyngor. 

• Cyfathrebu ac ymgysylltu â holl staff y cyngor ac aelodau etholedig i sicrhau 
ymwybyddiaeth, dealltwriaeth a chydymffurfiaeth â’r Polisi Diogelu Corfforaethol. 
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• Adolygu'r holl brotocolau recriwtio diogelach cyfredol yn y cyngor, i sicrhau bod pob swydd 
a lenwir gan yr awdurdod yn cydymffurfio gyda, ac yn mabwysiadu proses recriwtio ddiogel 
ac effeithiol. 

• Adolygu’r cynllun gweithredu yn rheolaidd yn unol ag argymhellion yr is-grŵp. 
• Cytuno ac adrodd yn chwarterol ar gyfres o ddata diogelu corfforaethol a fydd yn llunio'r 

Bwrdd Diogelu Corfforaethol a'r Cyngor. 
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6. CYRCHU GWYBODAETH BELLACH A 
DOGFENNAU ALLWEDDOL 
 
Gellir cael gwybodaeth bellach o’r ffynonellau canlynol:  
 
Tudalen 14  Adroddiadau Arolwg Gwasanaethau Cymdeithasol a Gofal Cymru 
Tudalen 71 a Thudalen 73 Strategaeth Cymorth Cynnar 
Tudalen 16 a Thudalen 66 Adroddiad Asesiad Anghenion Poblogaeth 
 
Canllaw Dangosydd Perfformiad 
Adroddiadau ar Berfformiad 
Adroddiadau Craffu 
Adroddiadau Pwyllgor Ymgynghorol Rhianta Corfforaethol 
 
 

https://arolygiaethgofal.cymru/?lang=en&_ga=2.162152892.1001252398.1552396747-1268591983.1546768788
https://www.cardiff.gov.uk/CYM/Eich-Cyngor/Strategaethau-cynlluniau-a-pholisiau/Gofal-cymdeithasol-a-Thai/Strategaeth-Cymorth-Cynnar/Pages/default.aspx
https://www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/Gwasanaethau-Cymdeithasol-a-Lles/asesiad-o-anghenion-poblogaeth/Pages/default.aspx
https://gov.wales/topics/health/socialcare/well-being/performance/?skip=1&lang=cy
http://cardiff.moderngov.co.uk/ieDocHome.aspx?LLL=1
https://www.cardiff.gov.uk/CYM/Eich-Cyngor/Cynghorwyr-a-chyfarfodydd/Craffu/Pages/default.aspx
http://cardiff.moderngov.co.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=139&LLL=1

