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1. CYFLWYNIAD 
 
NEGES GAN AELODAU’R CABINET 
 
Y Cynghorydd Susan Elsmore, Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol, 
Iechyd a Lles 
Y Cynghoydd Graham Hinchley, Aelod Cabinet dros Blant a 
Theuluoedd: 
 
Rydym yn croesawu’r wythfed Adroddiad Blynyddol hwn gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Cymdeithasol.  Fel yr Aelodau Cabinet â chyfrifoldeb uniongyrchol dros y Gwasanaethau 
Cymdeithasol, y bobl sydd ag angen gofal a chymorth yn ein dinas yw ein blaenoriaeth, ac 
adlewyrchir hyn ym mhwysigrwydd y Gwasanaethau Cymdeithasol i’r Cabinet a’r Cyngor cyfan. 
 
Mae’r adroddiad hwn hefyd yn cynrychioli gwella cydlyniad, cryfder ac effeithiolrwydd y 
Gwasanaethau Cymdeithasol yng Nghaerdydd, yn ail flwyddyn y Gyfarwyddiaeth gyfunol, a arferai 
fod yn ddwy Gyfarwyddiaeth ar wahân, un i Blant ac un i Oedolion.  Gan ganolbwyntio ar y 
flwyddyn ariannol flaenorol, dylid deall yr adroddiad hwn fel un sy’n cynrychioli datblygiad 
strategol tymor hwy.  Gwelwyd y penderfyniad i gyfuno’r ddwy Gyfarwyddiaeth fel rhywbeth 
allweddol sy’n ein galluogi i reoli a darparu gwasanaethau cymdeithasol mor effeithiol ac 
effeithlon â phosibl.  O ganlyniad,  mae’r Cyngor yn gallu rheoli gwasanaethau cymdeithasol a 
pharu adnoddau ac arbenigedd yn well ar draws y system gyfan, hyrwyddo annibyniaeth 
dinasyddion unigol a galluogi mwy o bobl i aros o fewn eu teuluoedd ac yn eu cartrefi.  Mae llawer 
i’w wneud i gyflawni hyn hyd eithaf y gallwn â’r adnoddau sydd gennym. 
 
Er ein bod yn cydnabod bod y dull systemau cyfan, mwy cydlynol hwn yn gyson â gofynion Deddf  
Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2014, rhaid i ni gydnabod maint y dasg sy’n ein 
hwynebu.  Y mae twf demograffig a phwysau cynyddol llymder ariannol yn gwneud risgiau’r daith 
o’n blaenau yn un o heriau diffiniol llywodraeth genedlaethol a lleol.  Mae natur yr heriau hyn yng 
nghyd-destun dinas gymhleth sydd ar dwf cyflym ac sy’n gynyddol amrywiol yn eu gwneud yn 
arbennig o arwyddocaol i Gaerdydd. 
 
Felly credwn ei bod yn bwysig bod Adroddiad Blynyddol y Cyfarwyddwr yn rhoi darlun sy’n atebol 
i’r cyhoedd o’r Gwasanaethau Cymdeithasol sy’n cydnabod cryfderau a gwendidau ac sy’n ein 
galluogi i wybod beth sy’n rhaid i ni ei ganolbwyntio arno dros y 3 blynedd nesaf er mwyn gwella 
ymhellach; mae’r adroddiad hwn yn cynnig y ddealltwriaeth gytbwys honno.  Mae’n dweud 
wrthym fod gennym reswm i fod yn fwy hyderus ynghylch y dyfodol ond rhaid i ni ganolbwyntio ar 
wella’r hyn a gynigiwn i’r bobl yn ein cymunedau sydd ag angen gofal a chymorth. 
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RHAGAIR 
 
Fel Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol Statudol y Cyngor 
mae’n rhan o’m swydd i roi gwybod i chi bob blwyddyn pa mor dda 
yw perfformiad cyffredinol Gwasanaethau Cymdeithasol y Cyngor yn 
fy marn i.  Mae’r adroddiad canlynol yn ymwneud â blwyddyn 2016/17 ac o ganlyniad i 

broses o gynllunio, adolygu a gwerthuso gan Reolwyr Gweithredol yn y Gyfarwyddiaeth 
Gwasanaethau Cymdeithasol.  Bwriad yr adroddiad yw nodi ein cynnydd wrth ddatblygu 
gwasanaethau sy’n galluogi pobl yng Nghaerdydd i gael gwybodaeth, cyngor a chymorth, a 
sicrhau gofal a chymorth os ydynt yn gymwys amdano yn dilyn asesiad. 
 
Er taw hwn yw Wythfed Adroddiad Blynyddol y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol, 
dyma’r adroddiad cyntaf ers Ebrill 2016, ar ôl Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 
(Cymru) 2014. 
 
Mae dyfodiad y Ddeddf GCLl yn newid mawr i’r fframwaith cyfreithiol i ddatblygu a chyflawni 
gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru.  Ymhlith y meysydd y mae’r newid wedi effeithio 
arnynt fwyaf mae: 
 

 Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth - Mae Deddf newydd GCLl yn nodi gofynion newydd ar 
awdurdodau lleol i sefydlu trefniadau gwybodaeth, cyngor ac asesu i unigolion sydd 
eisiau cymorth, yn ei hanfod i wella mynediad a galluogi pobl i gael yr help cywir yn gynt. 

 Cyd-gynhyrchu - Mae’r Ddeddf GCLl yn addasu'n sylfaenol y berthynas rhwng y 
Gwasanaethau Cymdeithasol a dinasyddion unigol, gan osod pwyslais sylweddol ar sicrhau 
pan fyddwn yn asesu angen ac yn rhoi mynediad i wasanaethau, fod unigolion eu hunain yn 
chwarae rôl llawer cryfach wrth benderfynu ar ganlyniadau personol sydd angen eu cyflawni 
ac wrth benderfynu sut i’w cyflawni. 

 Atal – Mae’r Ddeddf GCLl yn rhoi ‘atal’ wrth wraidd popeth.  Mae’n gofyn i’r 
Gwasanaethau Cymdeithasol weithio gyda phartneriaid a chymunedau i ddatblygu 
modelau gwasanaeth a chymorth newydd.  Dylai’r modelau gwasanaeth newydd hyn 
gael eu dylunio i’w gwneud yn fwy tebygol y gall dinasyddion unigol aros yn eu cartrefi a 
chyda’u teuluoedd a’u cymunedau a’u bod yn cael ‘ymyriadau’ gwasanaeth cyhoeddus 
llai ymwthiol. 

 Integreiddio – Dan y Ddeddf GCLl rhaid i ni sefydlu gwasanaethau sydd wedi’u 
hintegreiddio’n effeithiol rhwng asiantaethau allweddol ac â’r GIG yn benodol, fel y gall 
dinasyddion gael budd o wasanaethau effeithlon a bod mynediad parod i ystod lawn yr 
help proffesiynol sydd ar gael, waeth pa asiantaeth y cysylltir â hi. 

 Gofalwyr – Mae’r Ddeddf GCLl hefyd yn ymestyn i hawliau gofalwyr, ac mae’n 
gydnabyddiaeth hanfodol o anghenion y gallai fod gan ofalwyr. 

 Diogelu – Mae’r Ddeddf wedi atgyfnerthu trefniadau diogelu, yn benodol i oedolion. 
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Y mae’r gofynion newydd hyn yn set sylweddol o heriau gweddnewidiol i wasanaethau 
cymdeithasol yng Nghymru eu hateb.  Y mae’r adroddiad dilynol yn cynnig cipolwg ar y cynnydd 
rydym wedi’i gyflawni yng Nghaerdydd wrth ateb yr heriau hyn gan amlygu’r meysydd sydd 
angen eu datblygu ymhellach dros y tymor canolig.  Mae bod yn realistig yn bwysig wrth ystyried 
pa mor llwyddiannus y byddwn, o ystyried bod dyfodol cyllid gwasanaethau cyhoeddus yn hynod 
o ansicr ar ei orau, ac ar ei waethaf yn fygythiad i gynaliadwyedd. 
 
Newid arall sy’n deillio o’r Ddeddf yw natur yr adroddiad hwn ei hun.  Disgwylir i Gyfarwyddwyr 
Gwasanaethau Cymdeithasol ledled Cymru bellach wneud eu hadroddiadau ar sail y templed 
cyffredin a nodir isod. 
 

Proses Herio 
 

Roedd y dadansoddiad a’r beirniadaethau o’r adroddiad hwn yn destun proses herio a oedd yn 
cynnwys profi a chasglu adborth gan dimau staff drwy’r Rhwydwaith Cenhadon Staff.  
Cynlluniwyd proses benodedig i ddinasyddion hefyd ond yn anffodus ni oedd modd bwrw 
ymlaen â hi oherwydd bod nifer y cyfranogwyr mor isel, er gwaethaf ymdrechion i hyrwyddo’r 
digwyddiad drwy ddarparwyr trydydd sector.  Fel dewis arall, cyfarfu’r unigolion â diddordeb â’r 
Cyfarwyddwr Cynorthwyol dros Wasanaethau Plant.  Hefyd, cynhaliwyd digwyddiadau herio, 
drwy Gyngor Trydydd Sector Caerdydd (CTSC) ac ar wahân i blant sy’n derbyn neu’n gadael gofal.  
Gyda’i gilydd, galluogodd y sesiynau ymgysylltu hyn i ni atgyfnerthu ein gwerthusiad a diwygio’r 
adroddiad hwn yn unol â hynny. 
 
Rwy’n falch y gallaf adrodd bod Cyngor Dinas Caerdydd yn parhau i wella meysydd allweddol y 
Gwasanaethau Cymdeithasol er gwaethaf pwysau ariannol difrifol.  Mae Gwasanaethau 
Cymdeithasol i oedolion a phlant o hyd yn flaenoriaeth amlwg i Gyngor Dinas Caerdydd ac mae’r 
Cyngor yn parhau i ddiogelu cyllideb y Gwasanaethau Cymdeithasol i raddau helaeth.  
Adlewyrchir hyn wrth i’r Cyngor gymeradwyo ei gyllideb ar gyfer 2017/18 a neilltuo £9.2m net i 
dyfu’r Gwasanaethau Cymdeithasol, gan gynnwys 59 swydd ychwanegol; mae hyn ar adeg pan 
fo meysydd blaenoriaeth eraill y cyngor yn gorfod gweithredu o fewn cyllidebau llai. 
 
Mae Gwasanaethau Cymdeithasol yn cael eu darparu yng nghyd-destun cynnydd parhaus yn y 
galw amdanynt, sy’n her real o ran sicrhau cysondeb yn safon y gwasanaeth mewn meysydd 
allweddol.  Ar ôl cyfuno’r Cyfarwyddiaethau Oedolion a Phlant yn un endid Gwasanaethau 
Cymdeithasol yn 2015/16, eleni, bu ein Cyfarwyddiaeth yn achub ar y cyfle i sicrhau cydlyniant gwell o 
ran polisi ac ymarfer er mwyn gallu cynnig gwasanaethau cymdeithasol mwy effeithiol.  Gan 
weithredu Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 gwelwyd newid 
diwylliannol dirnadol yn ein dull o gyflawni gofal a chymorth.  Mae ein ffocws strategol cryf ar 
wella gwasanaethau wedi sicrhau'r math o ganlyniadau o ran canlyniadau arolygu sy’n gwella 
hyder ynghylch y rhagolygon ar gyfer perfformiad gwell fyth yn y dyfodol. 
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3 Ymrwymiad Allweddol a Nod Strategol Tîm Rheoli’r Gyfarwyddiaeth: 

 
Mae rhoi Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 
ar waith o 6 Ebrill 2016 yn golygu bod 2016/17 wedi bod yn flwyddyn o 
newid i bob Cyngor yng Nghymru a’i bartneriaid.  Cwblhawyd yr 
adroddiad hwn yn unol â thempled cenedlaethol y cytunwyd arno sydd 
am hyrwyddo cysondeb gweithredu a galluogi cymariaethau â sail well 
iddynt wrth gyflawni canlyniadau lles ledled Cymru. 
 
 

Ystadegau Pennawd yn eu Cyd-destun 
 

Mae gan Gaerdydd boblogaeth o 357,200 (2015) gyda 73,500 o blant a phobl ifanc 0-17 

oed a 283,700 o oedolion 18+ oed.  O’r rhain, caiff 2,473 wasanaethau gan y Gwasanaethau 

Plant a chaiff  7,719 wasanaethau gan y Gwasanaethau Oedolion; daw miloedd newydd atom bob 

blwyddyn.  Caiff miloedd help i gyflawni canlyniadau gwell drwy gymorth byrdymor, neu o 
ganlyniad i gyfnod o ofal, fynd ymlaen i fyw bywydau annibynnol. 
 

Cafodd y Gwasanaethau Plant 29,389 o gysylltiadau / atgyfeiriadau yn 2016/17. Roedd 721 o 

blant dan ofal ar 31 Mawrth 2017, a 191 ar y Gofrestr Amddiffyn Plant. 
 

Cafodd Gwasanaethau Oedolion 8,102 o ymholiadau ac 837 o atgyfeiriadau Oedolion Agored 

i Niwed yn ystod 2016/17.  Aseswyd neu adolygwyd  7,289 o oedolion yn ystod y flwyddyn ac 

roedd 7,719 yn cael gwasanaeth ar 31 Mawrth 2017, yr oedd 1,022 yn cael gofal preswyl neu 

nyrsio, 3,505 yn byw gartref â phecynnau gofal cymdeithasol a 3,192 yn cael gwasanaethau 

eraill. 
 

 Gartre’n Gyntaf – sicrhau'r nifer uchaf posib o gyfleoedd i gefnogi plant ac oedolion gartref 

lle bo’n ddiogel gwneud hynny, gan osgoi ymyrraeth neu ofal diangen. 

 Beth sy’n Bwysig i Fi – sicrhawn fod yr hyn sy’n bwysig i bobl sydd angen gofal a 

chymorth wrth wraidd ein hasesiadau angen a chynlluniau unigol.  Caiff llais plant, oedolion a 
gofalwyr a theuluoedd eu trin â pharch a'r tu ôl i bopeth a wnawn cyn belled â’i fod yn gyson â 
diogelwch y sawl sydd angen cymorth a gofal. 

 Dyfodol Fforddiadwy – byddwn yn sicrhau bod ein strategaethau tymor hwy, comisiynu 

a dylunio gwasanaethau’n sicrhau fforddiadwyedd gofal a chymorth fel y gallwn ddal i gefnogi pobl 
yn y gymuned yng nghyd-destun cyllideb sy’n lleihau. 
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2. CRYNODEB O BERFFORMIAD Y 
CYFARWYDDWR 
 
Ar sail mesurau perfformiad llywodraeth genedlaethol, Gwasanaethau Cymdeithasol Caerdydd 
oedd y rhai a wellodd fwyaf yng Nghymru ar ddiwedd 2015/16. Cefnogwyd hyn gan adroddiadau 
arolygu cadarnhaol o ran: Gwasanaethau Plant, y Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid, Gofal Cartref 
ac Ail-alluogi.  Rhoes hyn sylfaen cadarn i wella yn ystod 2016/17 a gwelwn yn yr adroddiad hwn 
ein heffeithiolrwydd cynyddol. 
 
Rydym yn argyhoeddedig bod nifer o’n heriau, boed yn ariannol, yn rhai perfformiad neu fel arall, 
yn gallu cael eu hymateb iddynt yn fwy effeithiol drwy gydweithio ar draws holl 
Gyfarwyddiaethau’r Cyngor a chyfuno adnoddau i gefnogi pobl mewn ffyrdd gwahanol.  Mae nifer 
o enghreifftiau ohonom yn dechrau projectau newydd neu wedi sicrhau cynnydd go iawn yn ystod 
y flwyddyn, gan gynnwys strategaethau ar y cyd o ran tai a llety, dulliau callach o ddefnyddio 
technegol newydd, moderneiddio arferion gwaith, integreiddio pwyntiau mynediad cyhoeddus 
neu ‘byrth’ a gweithio gyda phartneriaid mewn ffordd fwy cynhyrchiol.  Serch hynny, bydd y rhain 
yn cymryd amser i gael effaith uniongyrchol a gwella pethau i ddinasyddion.  Fel y mae ein ffigurau 
perfformiad yn eu hawgrymu isod, mae cynnydd calonogol yn digwydd. 
 
Roedd 2016/17 yn flwyddyn unigryw o newid o ran rheoli perfformiad a mesur llwyddiant o 
ganlyniad i gyflwyno gofynion adrodd perfformiad newydd a’r Fframwaith Canlyniadau 
Cenedlaethol yn dilyn rhoi Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 ar waith. Er 
bod y gofynion adrodd newydd wedi creu nifer o ddangosyddion perfformiad (DPau) cwbl newydd, 
cadwyd rhai DPau o’r gyfundrefn perfformiad flaenorol.  Gan hynny, mae cymharu blwyddyn ar 
flwyddyn yn anos, ac mae’n anodd dod i gasgliadau cadarn ynghylch ai gwella ynteu waethygu a 
wnaeth y perfformiad.  Serch hynny, barn y Gyfarwyddiaeth yw bod perfformiad cyffredinol wedi 
bod yn gadarnhaol yn ystod y flwyddyn yng nghyd-destun galw uwch a chymhlethdod cynyddol.  
Nodir y dystiolaeth dros y farn hon yn y paragraffau isod, ond mae'n arbennig o dda nodi gwelliant 
yn y meysydd canlynol: 
 

 Amseroldeb ymweliadau statudol  i blant sy’n derbyn gofal – 95% (1,922 / 2,033) yn 
2016/17 o 87%  (1,537 / 1,744) yn 2015/16. 

 Gwelodd presenoldeb plant sy’n derbyn gofal mewn ysgolion uwchradd yng Nghaerdydd o 
94.5% o 91.8% yn 2015/16. 

 Gostyngiad yng nghyfradd yr achosion Oedi Wrth Drosglwyddo Gofal i 5.22 o 11.18 yn 
2015/16. 

 Canran y bobl a aeth yn ôl i fyw’n annibynnol heb wasanaethau gofal parhaus, drwy 
gynyddu ymyrraeth fyrdymor i 90.8% (461 / 508) o 72.6% (488 / 672) yn 2015/16. 

 
Yn ogystal â’r dangosyddion meintiol newydd, cyflwynwyd arolygon ansoddol am y tro cyntaf.  
Mae’r rhain yn rhoi gwybodaeth ‘feddal’ werthfawr i ni am farn dinasyddion ar y gwasanaeth a 
gânt a nodir y rhain drwy’r adroddiad.  Nodir yr oedd nifer isel o ymatebion gan ofalwyr, ac mae 
hwn yn rhywbeth y byddwn am ei wella yn 2017/18. 
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GWASANAETHAU I OEDOLION 
 

NEGES ALLWEDDOL – Mae Gwasanaethau Cymdeithasol i oedolion yn dal yn un o 
flaenoriaethau’r Cyngor, gan gael cefnogaeth gref gan y Cabinet a’r Prif Weithredwr.  Rydym yn 
arbennig o ymrwymedig wrth wella atal, i sicrhau'r nifer uchaf posibl o gyfleoedd i bobl fyw mor 
annibynnol a diogel â phosibl. 
 
Yn ystod 2016/17, prif ffocws Gwasanaethau Oedolion oedd helpu pobl i fyw’n annibynnol, gan 
alluogi pobl i ddatblygu’r sgiliau y mae eu hangen arnoch i fyw ar eu pen eu hunain, gan eu 
cefnogi ag addasiadau rhesymol i’w cartref a rhoi gwasanaethau mewn ffordd sy’n bodloni eu 
hanghenion a’u canlyniadau. 
 
Arweiniodd hyn at: 
 

GWASANAETHAU I BLANT 
 
NEGES ALLWEDDOL – Mae Gwasanaethau Cymdeithasol i blant yn dal yn un o flaenoriaethau’r 
Cyngor, gan gael cefnogaeth gref gan y Cabinet a’r Prif Weithredwr.  Yn ystod 2016/17 mae’r 
gwasanaeth wedi canolbwyntio ar ddatblygu meysydd allweddol datblygu strategol, yn benodol 
atal ac integreiddio gan gynnal gwaith i wella arfer ar lawr gwlad. 
 
O ran Gwasanaethau Plant, yn ystod 2016/17 parhawyd i ganolbwyntio ar wella perfformiad o 
ran dangosyddion sydd â’r arwyddocâd mwyaf ar gyfer arfer diogel ac effeithiol i blant. 
 
Roedd 2016/17 yn flwyddyn o weithgarwch sylweddol yn y Gwasanaethau Plant gyda lansiad y 
Strategaeth Rhianta Corfforaethol Camfanteisio’n Rhywiol Ar Blant a llunio’r Strategaeth Rhianta 
Corfforaethol.  Yn ogystal â hyn, cwblhawyd y broses o sefydlu’r Hyb Diogelu Amlasiantaethol 
(MASH) a rhoi dull Arwyddion Diogelwch ar waith i wasanaethau. 
 
 
 
 
 

 Cynnydd yn nifer yr oedolion a gawsai Daliadau Uniongyrchol o 615 ar 
31 Mawrth 2016 i 621 ar 31 Mawrth 2017. 

 Cynnydd yng nghanran y bobl a helpwyd i adennill eu hannibyniaeth 
heb wasanaethau parhaus, drwy ymyrraeth fyrdymor o 72.6% (488 / 
672) i 90.8% (461 / 508). 

 Cynnydd yn nifer y gofalwyr (oedolion) 18+ oed sy’n hysbys i’r 
Gwasanaethau Cyhoeddus y cynigiwyd asesiad neu adolygiad o’u 
hangen o 76.8% (2,735 / 3,562) yn 2015/16 i 79.5% (2,833 / 3,563). 

 Gostyngiad yng nghyfradd yr achosion Oedi wrth Drosglwyddo Gofal o 
5.22 i 11.18 yn 2015/16. 

 Gostyngiad yng nghyfradd y bobl hŷn y mae’r Awdurdod yn eu cefnogi 
mewn cartrefi gofal i bob 1,000 o’r boblogaeth o 17.6 ar 31 Mawth 
2016 I 16.6 ar 31 Mawrth 2017 
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Ymhlith y meysydd a flaenoriaethwyd yn ystod y flwyddyn mae: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yn ystod y flwyddyn roedd ffocws parhaus ar recriwtio a chadw – cynyddodd canran y swyddi 
gwag Gweithiwr Cymdeithasol fymryn i 23.5% o 22.2% yn 2015/16 ac mae mentrau recriwtio’n 
mynd rhagddynt.  Caiff rhaglen recriwtio newydd ei lansio ar ddechrau 2017/18 i barhau â’r 
broses o lenwi swyddi gwag.  Y prif reswm na ostyngodd nifer y swyddi gwag cyffredinol yw y bu 
mwy o drosglwyddiadau a dyrchafiadau mewnol, sy’n awgrymu bod cyfraddau cadw’n gwella a bod 
staff yn buddsoddi yn nyfodol y Gyfarwyddiaeth.  Roedd rhai enghreifftiau da o staff yn cael 
dyrchafiadau, gan felly ategu datblygiad gyrfaol a chadw staff.  O ganlyniad i’n gwaith i wella 
recriwtio a chadw, mae gweithlu mwy sefydlog ar draws y gwasanaeth yn dod i’r amlwg ac, 
heblaw pan fo angen cyflenwi dros famolaeth, mae llai o ddibyniaeth ar staff asiantaeth.  Mae 
cytundeb dal ar waith, pan fo pob swydd wag wedi'i llenwi, y bydd y Gwasanaethau Plant yn dal i 
recriwtio i “gronfa” o Weithwyr Cymdeithasol ychwanegol.  Bydd hyn yn galluogi’r gwasanaeth i 
gynnal cysondeb o ran darpariaeth gwasanaeth a llwythi achos wrth reoli trosiant staff iach heb 
orfod dibynnu ar weithwyr cymdeithasol asiantaeth drud. 
 

CANLYNIADAU AROLWG 
 

 Cyflwynwyd adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru (SAC) ar yr Adolygiad ar Achosion o Oedi 
Wrth Drosglwyddo Gofal (OWDG) ym Medi 2016 i’r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol ym 
mis Hydref.  Argymhellodd adroddiad SAC cynharach yn 2009 yr angen am ddull mwy 
integredig o hyrwyddo annibyniaeth pobl hŷn, gan ddynodi y byddai angen i’r gwelliant 
mewn perfformiad fod yn sylweddol.  Cydnabu adroddiad 2016 fod: 
 

o Partneriaid yn gweithio’n dda gyda’i gilydd i reoli OWDG gan wireddu eu cynlluniau 
ar gyfer model systemau cyfan. 

o Mae’r bartneriaeth yn dechrau cael budd o gael haen reoli sefydlog, gyson yng 
Nghaerdydd. 

o Y ffordd y gweithiodd Tîm Adnoddau Cymunedol Cyngor Caerdydd i lenwi’r bwlch 
byrdymor critigol mewn gofal cartref. 

 

 Cyhoeddus Adroddiad Arolygu Gwasanaeth Gofal Cartref - Timau Adnoddau Cymunedol 
(TACau) - Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC), Deddf Safonau 
2000  ar 30 Medi 2016. Daeth yr arolwg i’r casgliad bod y ‘Gwasanaeth yn gweithio’n dda o 
fewn y Bwrdd Iechyd Lleol a bod asesiadau ar y cyd yn arfer cyffredin.  Roedd pobl sy’n 
defnyddio’r gwasanaeth yn ganmoliaethus iawn ohono, a gwybodaeth y staff gofal.  Ni 
chyhoeddwyd unrhyw hysbysiadau diffyg cydymffurfio yn yr arolwg hwn ac ni nodwyd 
unrhyw feysydd i’w gwella. 
 

 Amseroldeb adolygiadau amddiffyn plant cychwynnol  - sefydlog 
ar 94.2% (374 / 397) o 94.4% (526 / 557) yn 2015/16. 

 Amseroldeb adolygiadu plant sy’n derbyn gofal yn sefydlog ar 
94.8% (1,928 / 2,033) - 94.5% (1,676 / 1,774) yn 2015/16. 

 Amseroldeb ymweliadau â phlant sy’n derbyn gofal wedi gwella i 
95.1% (1,933 / 2,033) o 86.6% (1,537 / 1,774) in 2015/16. 
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 Yn yr Adolygiad Perfformiad Blynyddol o Wasanaethau Cymdeithasol Cyngor Caerdydd yn 
2016/17, nododd Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) y 
canlynol: 
 

o Fod sefydlogrwydd arwain wedi dod â chyfeiriad ac eglurhad angenrheidiol i’r adran 
sydd o fudd i’r gwasanaeth yn ei grynswth. 

o Adroddwyd bod adleoli timau Gwasanaethau Cymdeithasol wedi’i gwblhau a bod 
staff yn gadarnhaol yn ei gylch  Mae gweithio hyblyg yn ymsefydledig yn y 
Gwasanaethau Oedolion a’r Gwasanaethau Plant.  Mae cydleoli’n galluogi gweithio 
mwy cydlynol rhwng Gwasanaethau Oedolion a Phlant ac mae'n gweithio'n dda. 

o Bod yr awdurdod lleol yn ymateb yn dda i heriau cyfredol yn y Gwasanaethau Plant o ran y 
cynnydd parhaus yn niferoedd yr achosion gofal.  Mae’r awdurdod lleol wedi cynyddu nifer 
yr adnoddau sydd ganddo i ymateb yn effeithiol i geisiadau personau cysylltiedig.  
Penodwyd tîm penodedig o bedwar gweithiwr cymdeithasol i’r tîm newydd hwn.  Bydd 
AGGCC yn dilyn y datblygiad hwn yn ystod y flwyddyn i ddod. 

o Mae’r awdurdod lleol wedi ymateb yn dda i anghenion llety plant ar eu pen eu 
hunain yn ceisio lloches.  Mae Caerdydd wedi arwain wrth gydlynu dyrannu plant i 
awdurdodau lleol ar draws Cymru ac wedi ymrwymo i sicrhau bod pobl ifanc yn cael 
gofal priodol. 

o Gwnaed cynnydd sylweddol wrth  leihau nifer yr achosion oedi wrth drosglwyddo 
gofal.  Rhoddwyd adnoddau ychwanegol i dimau ysbyty a, gyda threfniadau 
partneriaeth gwell â Bwrdd Iechyd y Brifysgol (BIP) mae wedi sicrhau buddion i 
ddinasyddion Caerdydd wrth leihau amseroedd gadael yr ysbyty am resymau gofal 
cymdeithasol. 

o Capasiti yn y gwasanaethau preswyl a gofal cartref dal yn fregus.  Gwyddom am 
fater penodol digonolrwydd lleol o ran y ddarpariaeth nyrsio dementia.  Mae’n 
gadarnhaol nodi bod yr awdurdod lleol wedi dechrau ar ymgyrch recriwtio fawr 
gyda nifer o wasanaethau gofal cartref i ddenu gweithwyr gofal i’r sector.  Byddai 
adborth cychwynnol yn dynodi rhywfaint o lwyddiant. 

 

“Mwy na Geiriau” 
 
Yn sgil cyflwyno Safonau’r Gymraeg mae mwy o gyfrifoldeb 
corfforaethol dros sicrhau gwasanaethau dwyieithog mewn gofal 
cymdeithasol a’r cyngor cyfan.  Mae’r ddeddfwriaeth y tu ôl i 
Safonau’r Gymraeg wedi helpu i atgyfnerthu gofynion pwysig 
Mwy na Geiriau.  Mae'r Strategaeth Ddilynol newydd i Mwy 
na Geiriau a chynllun gweithredu 2016-19 yn cysylltu pob un 
o'i amcanion â'r rhan berthnasol o Safonau’r Gymraeg.  Mae 
hyn yn galluogi’r Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau 
Cymdeithasol i ganolbwyntio ar bwysigrwydd yr angen iaith 
a’r cynnig rhagarweiniol ym maes gwasanaethau 
cymdeithasol, gyda phwyslais ar gefnogi’r staff wrth fodloni 
gofynion Mwy na Geiriau a Safonau’r Gymraeg. 
 
Mae gwasanaethau cymdeithasol Caerdydd yn cydnabod 
pwysigrwydd bodloni’r angen iaith Gymraeg fel rhan o asesu a 
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gofal rheolaidd ac maent yn ymrwymedig i ddarparu a datblygu gwasanaethau iaith Gymraeg.  Yn 
ystod y flwyddyn, bu’r Gyfarwyddiaeth yn gweithio at wella capasiti i ddarparu gwasanaethau 
dwyieithog a bod diffyg capasiti yn y timau a adlewyrchir yn y nifer fechan o siaradwyr Cymraeg ar 
draws y Cyngor.  Anogir staff i gofrestru â gwersi Cymraeg a defnyddio unrhyw Gymraeg sydd 
ganddynt.  Mae cynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg yn anodd dan y broses recriwtio sydd ohoni a 
gobeithio y caiff Asesiadau Ieithyddol eu hintegreiddio yn y broses recriwtio Adnoddau Dynol er 
mwyn dechrau gallu gwneud gwahaniaeth.  Hyd yma ni hysbysebwyd ond 1 swydd yn Gymraeg 
hanfodol ac, yn anffodus, ni chafwyd unrhyw geisiadau. 
 

Amcanion Safonau’r Gymraeg ar gyfer y Gwasanaethau Cymdeithasol: 
 
Cynyddu cyfleoedd i bobl gael gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn Gymraeg trwy 
wneud y canlynol: 

 Sicrhau bod y cynnig rhagweithiol ar gael gwasanaeth Cymraeg yn cael ei gyfleu i bob aelod 
o staff Gwasanaethau Cymdeithasol ac o fewn y gwasanaethau a gomisiynir. 

 Cynnwys darpariaeth Gymraeg yn y trydydd sector a manylebau contract annibynnol, 
cytundebau lefel gwasanaeth a phrosesau ariannu grantiau. 

 Datblygu cynlluniau i wella’r gallu i gynnig gwasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg gyda 
staff Cymraeg; pan ganfyddir diffyg gallu yn y gweithlu i gynnig gwasanaethau trwy’r 
Gymraeg, dylid cynnwys hyn yn Strategaeth Sgiliau Dwyieithog y sefydliad. 
 

 
Mae Asesiad Anghenion y Boblogaeth, Caerdydd a Bro Morgannwg yn adrodd yr ystadegau 
canlynol o ran proffil cymunedol iaith Gymraeg Caerdydd: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O ystyried y cynnydd yn yr angen am addysg Gymraeg, cynradd ac uwchradd, yn yr ardal, mae’r 
duedd yn dangos cynnydd tebygol o siaradwyr Cymraeg yng Nghaerdydd yn y dyfodol.  Gall 
bodloni anghenion y bobl hyn fod yn fwy heriol gan nad oes gennym gymaint o staff Cymraeg eu 
hiaith ar gael ag sydd yn rhannau eraill o Gymru, lle mae canran uwch o siaradwyr Cymraeg 
ymhlith y boblogaeth. 

Canran y bobl o bob oedran all 
siarad Cymraeg yng Nghaerdydd 

yw is 11.1% - sy’n is o lawer o 
gyfartaledd Cymru 19%, ond 

mae’n 36,735 o bobl. 

Mae dros 1 o bob 4 o bobl ifanc 
15 oed ac iau ‘n siarad Cymraeg 

yng Nghaerdydd (26.7%) ond 
mae dal yn is o lawer na 

chyfartaledd Cymru gyfan i’r un 
grŵp oedran (37.6%). 

Ymhlith oedolion mae’r ganran all 
siarad Cymraeg yn gyson ia na 

chyfartaledd Cymru ac yn lleihau gydag 
oedran, un o bob 20 o bobl 65+ oed yn 
gallu siarad Cymraeg yng Nghaerdydd a 
Bro Morgannwg (5%), o’i gymharu ag 1 

o bob 6 (16.2%) yng Nghymru. 
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Mae ymarfer i broffilio sgiliau yn y Gymraeg yn mynd rhagddo, ond nodwyd pwyntiau penodol 
mewn derbynfeydd a Phwyntiau Cyswllt Cyntaf.  Ar y cyfan, nid ydym yn bwrw’r targed 
corfforaethol o sicrhau bod 10% o staff pob tîm yn medru’r Gymraeg at lefel a’u galluogent i 
gynnig gwasanaeth dwyieithog ar bob amser. 
 
Yn ystod y flwyddyn, bu i ni fodloni anghenion siaradwyr Cymraeg drwy wneud y canlynol: 
 

 Cofnodir dewis Cymraeg ar gronfa ddata cleientiaid CareFirst fel y gwyddom i ymateb i 
angen iaith y person o’r pwynt hwnnw ymlaen ac i annog staff i wneud cynnig rhagweithiol. 

 Mae’r holl wybodaeth ysgrifenedig sydd ar gael yn gyhoeddus yn Gymraeg yn cydymffurfio 
â’r Safonau ac rydym yn gweithio at sicrhau bod gohebiaeth hefyd yn cydymffurfio. 

 Mae staff unigol yn dangos cydymffurfiaeth ac yn gynyddol wybodus am faterion i’w 
gwasanaethau (e.e. posteri a gwefannau).  Pan fo archwiliadau wedi nodi diffyg 
cydymffurfiaeth mae staff yn barod iawn i unioni pethau – sy’n dangos cynnydd o ran 
ymwybyddiaeth staff a diwylliant. 

 Mae swyddogion arweiniol Strategaeth Mwy na Geiriau wedi adrodd lefel gynyddol o 
ddiddordeb ymhlith staff sydd am ddysgu Cymraeg neu wella’u hyder dwyieithog. 

 Rydym wedi ceisio sicrhau ein bod yn cydymffurfio’n llawn â’r Safonau a thrwy wneud 
hynny dylem fod yn cynnig gwasanaeth o safon i’r cyhoedd. 

 

Cyflawniadau yn 2016/17 
 

 Ychwanegwyd cwestiynau i gofnodi dewis iaith Gymraeg unigolion a gwneud cynnig 
rhagweithiol i system cofnodion cleientiaid CareFirst. 

 Cyhoeddwyd arolwg i broffilio anghenion sgiliau, hyder a hyfforddiant penodol staff a 
dysgwyr Cymraeg, fel y gall y Gyfarwyddiaeth ddeall y ddarpariaeth a’r capasiti sy’n 
bodloni i roi cynnig rhagweithiol i bob gwasanaeth.  Er ein bod yn aros am rai ymatebion, 
mae wedi amlygu bod gennym fwlch yn y gallu i gynnig gwasanaeth cwbl ddwyieithog. 

 Mae hyfforddiant ymwybyddiaeth o’r Gymraeg yn dal i gael ei gyflwyno. 

 Anogwyd dysgwyr newydd a siaradwyr Cymraeg i ddilyn hyfforddiant i wella’u hyder. 

 Mae ateb proses gorfforaethol yn cael ei ddatblygu i sicrhau bod gweithwyr Cymraeg eu 
hiaith yn cael eu recriwtio pan ddaw swyddi’n wag mewn timau na allant gynnig 
gwasanaeth cydradd yn y Gymraeg (gan ychwanegu Asesiad Ieithyddol i broses recriwtio 
DigiGov). 

 Mae gwybodaeth i hyrwyddo cynnig rhagweithiol a chydymffurfiaeth â’r safonau’n 
parhau i gael ei dosbarthu i'r holl staff Gwasanaethau Cymdeithasol. 

 Cafwyd trafodaethau rhwng y Gwasanaethau Cymdeithasol, Caerdydd Ddwyieithog a 
staff Comisiynu i nodi’r ffordd fwyaf effeithiol a phriodol o gyfleu gofynion iaith Gymraeg 
i ddarparwyr gwasanaethau trydydd parti.   
Mae dull corfforaethol sy’n ymestyn y tu hwnt i ofal cymdeithasol i holl ddarparwyr y cyngor yn 
cael ei ystyried ar hyn o bryd. 
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HERIAU YN Y DYFODOL 
 
Y prif heriau sy’n wynebu Gwasanaethau Cymdeithasol Caerdydd: 
 

1 Parhau i roi Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 ar waith. 

2 Cwblhau a dechrau gweithredu Strategaeth Gwasanaethau a Chyllid Integredig i 2017-
2022/27 er mwyn sicrhau dyfodol cynaliadwy i Wasanaethau Cymdeithasol. 

3 Datblygu meysydd allweddol datblygu integredig yn rhanbarthol yng Nghyngor Bro 
Morgannwg, Bwrdd Iechyd y Brifysgol a phartneriaid. 

4 Ymsefydlu ymhellach y Pwynt Cyswllt Cyntaf / swyddogaethau Gwybodaeth, Cyngor a 
Chymorth y Gwasanaethau Cymdeithasol erbyn mis Mawrth 2018 er mwyn galluogi pobl i 
nodi eu hanghenion eu hunain a chyflawni eu canlyniadau eu hunain. 

5 Agenda comisiynu strategol - bydd datblygu fframwaith comisiynu strategol integredig a 
chydlynol i’r Gyfarwyddiaeth yn flaenoriaeth yn 2017/18. Bydd yn ein galluogi i sicrhau’r 
cydbwysedd mwyaf effeithiol rhwng costau ac ansawdd.  Bydd yn sicrhau bod 
gwasanaethau’n cael eu dylunio, eu caffael a’u rheoli mewn ffordd sy’n sicrhau’r budd 
mwyaf i blant ac oedolion ac sy'n hyrwyddo annibyniaeth. 

6 Paratoi at roi Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 ar waith. 

 
Y prif heriau sy’n wynebu’r Gwasanaethau Plant: 
 

1 Gweithredu ac ymsefydlu’r dull Arwyddion Diogelwch. 

2 Gwella recriwtio a chadw Gweithwyr Cymdeithasol Plant, yn sicrhau bod y Cyngor yn 
cyflawni ac yn cynnal cyfradd swyddi gwag sy’n is nag 18% Mawrth 2018 i godi safonau ac 
ysgogi lefelau safon a chymhwysedd staff drwy ddatblygu’r gweithlu’n effeithiol er mwyn 
galluogi’r sawl ag anghenion gofal a chymorth i gyflawni’r hyn sy’n bwysig iddyn nhw. 

3 Lleihau nifer y plant sy’n derbyn gofal a newid parhaus mewn diwylliant at yr agenda ataliol. 

4 Agenda Camfanteisio’n Rhywiol Ar Blant (CRB) – ehangu cyrraedd effeithiol y Strategaeth 
CRB i ehangu ymwybyddiaeth teulu a chymunedol ac atgyfnerthu eu gallu i ddiogelu eu 
plant. 

5 Atgyfnerthu capaisiti gwasanaethau cymdeithasol plant i fynd i’r afael ag anghenion cynyddol 
gymhleth plant gan gynnwys plant a fasnachir, plant sy’n destun ystyriaethau Amddifadu o 
Ryddid a phlant sy’n cael trafferth â chyflyrau iechyd meddwl. 

 
Y prif heriau sy’n wynebu’r Gwasanaethau Oedolion: 
 

1 Gweithio gyda phartneriaid i gynnal gwelliannau i leihau achosion Oedi Wrth Drosglwyddo 
Gofal am resymau gofal cymdeithasol yn 2017/18 i  helpu pobl i adael yr ysbyty  i leoliad 
gofal mwy priodol. 
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2 Bregusrwydd y farchnad gofal cartref a nyrsio – capasiti cyfyngedig yn y farchnad dal yn 
bryder i Gaerdydd am ei fod yn lleihau’r gallu i ddechrau pecynnau gofal newydd.  Mae hyn 
yn arwain at gynyddu amseroedd aros ac oedi wrth adael yr ysbyty. 

3 Heriau o ran cyllid Gofal Iechyd Parhaus (GIP) – mae angen rhoi sgiliau a hyder i Weithwyr 
Cymdeithasol ateb yr heriau wrth drafod cyfrifoldebau ariannu â phartneriaid Iechyd mewn 
perthynas â phecynnau gofal unigol. 

4 Cyflog Byw - neilltuwyd adnoddau ychwanegol yng nghyllideb 2016/17 i adlewyrchu effaith 
pwysau cost o ran y Cyflog Byw Cenedlaethol (CBC).  Cytunwyd ar ddull tebyg o ran cyllideb 
2017/18. 

5 Datblygu Strategaeth Cyfleoedd Dydd Anableddau Dysgu a pharatoi achos busnes effeithiol 
ar gyfer ailddatblygu Canolfan Ddydd Tremorfa. 

6 Datblygu a gweithredu Strategaeth Tai Pobl Hŷn mewn partneriaeth â Chymunedau. 

7 Gweithredu argymhellion yr Adolygiad Gwasanaethau Cymunedol ar y cyd â Bwrdd Iechyd y 
Brifysgol o ran model i Wasanaethau Iechyd Meddwl Cymunedol yn y dyfodol. 
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3. SUT MAE POBL YN LLUNIO EIN 
GWASANAETHAU? 
 
Yn ystod y flwyddyn rydym wedi cynnwys pobl mewn datblygu gwasanaethau mewn sawl ffordd – 
ymhlith yr uchafbwyntiau mae: 
 

 Grŵp ymgynghori â phobl ifanc o ran y Strategaeth Rhianta Corfforaethol a chyngor ar 
fersiwn pobl ifanc y ddogfen. 

 Mae’r Gwasanaeth Maethu a’r Gwasanaeth Llety Â Chymorth wedi ymgynghori â phobl 
ifanc ar ddylunio dogfennau recriwtio a gwybodaeth. 

 Roedd pobl ifanc yn rhan o’r broses gyfweld ar gyfer y Rheolwr Tîm Pobl Ifanc 14+ sy’n 
Derbyn Gofal, Gweithwyr Cymdeithasol y Gwasanaeth Plant Sy'n Derbyn Gofal a Gweithiwr 
Cymorth dan Hyfforddiant. 

 Mae gennym grŵp o bobl ifanc wedi’u hyfforddi’n Gomisiynwyr Ifanc sy’n dechrau ar ein 
cynorthwyo ag ail-gomisiynu Teuluoedd Yn Gyntaf ac roeddem yn rhan o’r gwaith o 
gomisiynu’r rhaglen bresennol. 

 Roeddem yn helpu i gynnal digwyddiad llais rhieni lle dywedodd rhieni wrth grŵp o 
weithwyr proffesiynol am eu profiadau o'r gwasanaeth fel y gallwn ddysgu gwersi o ran yr 
hyn ac weithiodd a’r hyn na weithiodd - er mwyn ein helpu i lunio datblygiad 
gwasanaethau teuluol yn y dyfodol. 

 
Gan adeiladu ar ein gwobr gaffael am gynnwys pobl ifanc wrth gomisiynu rhaglen gyntaf 
Teuluoedd yn Gyntaf yn 2012, rydym wedi parhau i weithio gyda dinasyddion drwy: 
 

 Gynnwys pobl ifanc drwy waith Arolygwyr Ifanc (a reolir gan y Gwasanaeth Ieuenctid) lle 
hyfforddir pobl ifanc i arolygu’n holl wasanaethau Teuluoedd yn Gyntaf i asesu pa mor dda 
maen nhw’n cynnwys dinasyddion yn eu gwaith.  Rydym hefyd yn gweithio gyda’r grŵp 
hwn i baratoi at gomisiynu rhaglen nesaf Teuluoedd yn Gyntaf yn ystod 2017/18. 

 Ariannwn sefydliad o’r enw Spice i redeg rhaglen credydau amser (a ariennir ar y cyd â 
Phartneriaethau Cymdogaeth a Chymunedau yn Gyntaf).  Mae hyn wedi bod yn fodd i 
wobrwyo gwirfoddolwyr, ond rydym hefyd yn gweithio gyda nhw i ddatblygu grŵp cyfeirio 
o rieni all ddweud wrthym am y gwasanaethau y mae arnynt eu hangen yn y rownd 
gomisiynu nesaf. 

 Mae Spice hefyd yn rhan o gonsortiwm a arweinir gan Brifysgol Caerdydd ac yn gweithio 
gyda Tros Gynnal Plant i gyflawni darn o waith a gyd-gynhyrchir â theuluoedd i ddatblygu 
gwasanaeth camu i lawr o’r Gwasanaethau Plant.  Cynhaliwyd digwyddiad a oedd yn 
cynnwys 39 o oedolion â 39 o blant (hwyluswyd gan Spice) yn ogystal â grŵp ffocws â’r 
grŵp Comisiynwyr Ifanc.m  Maent hefyd yn cynnal ‘ethnograffi gyflym’ sy’n cynnwys 
cysgodi teuluoedd am gyfnod o amser i ddysgu eu pryderon a’u problemau.  Yn olaf, caiff 
canlyniadau’r cyfnod hwn o waith eu rhoi’n ôl i grŵp llywio a grŵp rhanddeiliaid i nodi 
math y gwasanaeth y mae angen ei datblygu. 

 Trefnodd Barnardo’s a’r Gwasanaethau Plant ddigwyddiad llais dinasyddion yn Nhachwedd 
2016. Rhoes gyfle i glywed am brofiad y 7 teulu, gan gynnwys rhai a oedd wedi cael 
gwasanaethau Teuluoedd Yn Gyntaf.  Byddwn yn defnyddio canfyddiadau'r digwyddiad 
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hwn fel rhan o’n gwaith ymgysylltu â rhanddeiliaid i lywio cynlluniau ar gyfer y rownd nesaf 
o gomisiynu. 

 
Yn y Gwasanaethau Oedolion, cynhaliwyd ymgynghoriad Taliadau Uniongyrchol â rheolwyr achos, 
Gweithwyr Cymdeithasol a dinasyddion i asesu’r gwasanaethau sydd ohonynt a sefydlu 
egwyddorion ar gyfer modelau gwasanaeth yn y dyfodol.  Nodir y canlynol: 
 

 Ymatebodd tua 30% o’r bobl sy’n cael Taliad Uniongyrchol (gan gynnwys Plant ac Oedolion) 
(187). 

 Credai 90% y gallai Taliadau Uniongyrchol fodloni eu hanghenion gofal 

 Credai dros 70% o ymatebwyr fod y gwasanaeth Taliadau Uniongyrchol yn bodloni neu’n 
rhagori ar ddisgwyliadau. 
 

Fel rhan o’r broses rheoli achosion ac adolygu yn y Gwasanaethau Oedolion, mae materion sy’n 
ymwneud â safon gwasanaethau a roddir gan ddarparwyr gofal cartref y sector annibynnol yn cael 
eu cofnodi a sgôr yn cael ei roi fel rhan o’r Sgôr Ansawdd Darparwr (SAD) blynyddol.  Defnyddir 
hyn fel rhan o elfen ansawdd y broses gwneud cais ar y system adam a ddefnyddir i ddyrannu 
pecynnau gofal cartref i’r ceisydd sy’n cyflwyno’r sgôr uchaf yn seiliedig ar system sgorio 50% 
ansawdd / 50% cost. 
 
Ceir adborth rheolaidd gan ddefnyddwyr sy’n defnyddio gwasanaethau model adfer Iechyd 
Meddwl Tŷ Canna ac mae’r Adborth Gwasanaethau Dydd Anableddau Dysgu wedi cynnwys: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O ran y Gwasanaeth Dydd Anghenion Cymhleth, mae adborth gan deuluoedd, gofalwyr, rheolwyr 
achos a chydweithwyr Iechyd o ran y Gwasanaeth Dydd Anghenion Cymhleth yn cynnwys: 
 

 Teuluoedd / gofalwyr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Mae Tŷ Canna’n amhrisiadwy 
“Mae’n rhoi teimlad o bwrpas imi – rhywbeth i’m harwain ar fy nhaith” 

“Mae wedi ysgogi fy meddwl a’m helpu i symud at wella” 
“Bu Tŷ Canna’n allweddol wrth fy helpu i gael swydd ac unioni pethau yn fy mywyd.” 
“Mae’r staff yn brofiadol ac wedi cael hyfforddiant i helpu pobl ag anghenion iechyd 

meddwl” 
“Mae Tŷ Canna’n fodd i fyw imi – pwy â ŵyr yn lle y byddwn hebddo” 

 

“Gwasanaeth da iawn, E yn hapus iawn hefyd”. 
“Mae C yn llai pryderus eleni ac yn mwynhau ei wasanaeth dydd a bu’r newidiadau 

gadarnhaol iawn, mae’r newid wedi treiddio i bob agwedd ar ei fywyd. Mae’n ddigyffrou a 
hapus gartref ac allan gyda'r teulu, sy'n effeithio ar y teulu cyfan”. 

“Yn bles iawn â lefel y cymorth gan bob aelod o staff”. 
“R yn dysgu bod yn fwy annibynnol”. 

“Ples iawn” 
“Hapus iawn â’r gwasanaeth, mae wedi newid fy mywyd a gwella un R” 

“N yn gwrando arnaf fwy, yn hapusach, ddim mor flinedig ac yn ferch wahanol” 
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 Rheolwyr Achos / Cydweithwyr Iechyd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dechreuodd gwaith ar yr elfen arolwg cenedlaethol o’r mesurau perfformiad meintiol i’r 
Gwasanaethau Cymdeithasol gydag arolwg dinasyddion yn cael ei gynnal ar draws y 
Gwasanaethau Oedolion a Phlant.  Yn y Gwasanaethau Oedolion anfonwyd holiadur safonol 
Llywodraeth Cymru at 1,266 o bobl ym mis Hydref 2016, a gasglodd ddata perfformiad ansoddol ar 
ein cynllunio gofal a chymorth.  Y gyfradd ymateb oedd 39% ymhlith oedolion ag angen gofal a 
chymorth a 40% ymhlith gofalwyr.  Yn y Gwasanaethau Plant, anfonwyd 673 o holiaduron i blant 
dros 7 oed a 522 o holiaduron i rieni.  Cyflwynwyd 217 o arolygon ychwanegol i bobl ifanc 18+ oed.  
Y gyfradd ymateb oedd 31% ymhlith plant, 12% ymhlith rhieni a 12% ymhlith pobl ifanc 18+ oed.  
Cyfeirir at y canlyniadau yn y bennod berthnasol yn yr adroddiad hwn. 
 

‘DYSGU GWERSI’ – CWYNION A SYLWADAU 
 
Comisiynodd y Gyfarwyddiaeth adolygiad annibynnol o’r trefniadau cyfredol ar gyfer rheoli cwynion 
er mwyn cefnogi dull cydlynol o ymwneud â sicrhau ansawdd ar draws y Gwasanaethau Cymdeithasol 
yn eu crynswth a sicrhau dysgu mwy effeithiol o’u canlyniadau.  Nododd nifer o argymhellion 
welliannau allweddol ar draws y Gyfarwyddiaeth ac fe’u gweithredir yn 2017/18. 
 
Plant 
Cafodd y Gwasanaethau Plant 128 o gwynion yn 2016/17, gostyngiad o 5% o’r 135 o gwynion a 
ddaeth i law yn ystod 2015/16. Cafwyd 9 cwyn yn uniongyrchol gan blant a phobl ifanc (neu 
eiriolwr) yn ystod y flwyddyn o’i gymharu ag 20 yn 2015/16. 
 
Bu 6 archwiliad Cam 2 yn 2016/16 o’u cymharu â 9 yn 2015/16. Bu 6 atgyfeiriad i Ombwdsmon 
Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru o’u cymharu â 4 yn 2015/16. Dyma ganlyniadau cysylltiedig â 
hyn: 
 

 Mae’r Gwasanaethau Plant yn cwblhau eu hymateb i argymhellion a ddaeth i law gan yr 
Ombwdsmon o ran 1 gŵyn. 

 Cysylltodd yr Ombwdsmon â’r Gwasanaethau Plant a phenderfynodd na fyddent yn 
ymchwilio i 4 cwyn. 

 Cysylltodd yr Ombwdsmon â’r Gwasanaethau Plant i asesu 1 gŵyn a chytunwyd bwrw 
ymlaen ag ymchwiliad Cam 2. 

 
Datrysir cwynion Cam 1 yn effeithiol sy’n golygu mai canran fechan o gwynion yn unig – 8% 
(10/128) – a aeth ymlaen at Gam 2 neu Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru. 

“Anfonodd Mrs K lythyr annwyl yn dweud pa mor dda mae K yn ei wneud yn y gwasanaeth a’i 
bod mor hapus, yn llawn cymhelliant ac yn fwy abl yn gorfforol. Diolch am eich gwaith caled 

”. 
“Mae’r hyfforddiant mae staff Gofal Dydd wedi’i gael wedi cael effaith cadarnhaol iawn ar sut 

rydym yn dapraru’r gwasanaeth newydd hwn.” 
“Cydymdeimlad, ymrwymiad a gofalgar”. 
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Oedolion 
Cafodd y Gwasanaethau Oedolion 67 o gwynion yn ystod 2016/17, gostyngiad gan 11% o’r 75 o 
gwynion a ddaeth i law yn 2015/16. 
 
Roedd 5 ymchwiliad Cam 2 yn 2016/17 o’u cymharu â 3 yn 2015/16. Nid oedd ymchwiliadau gan 
Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru, o’i gymharu â 2 yn 2015/16. Datryswyd 1 
atgyfeiriad i’r Ombwdsmon drwy ymateb i gais “ateb cyflym” yn hytrach na symud at 
ymchwiliad. 
 
Caiff cwynion Cam 1 eu datrys yn effeithiol, sy’n golygu mai canran fechan o gwynion yn unig – 
7% (5) - sy’n bwrw ymlaen at Gam 2 neu Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru. 
 
Themâu 
O’r cwynion a ddaeth i law yn ystod 2016/17 nodwyd y themâu canlynol o ran plant ac oedolion: 
 

 Staff ddim yn dychwelyd galwadau / ymateb i negeseuon / cyfathrebu gwael. 

 Cwynion ynghylch ansawdd gofal e.e. darparu gwasanaethau / galwadau a gollwyd. 

 Rheoli achos ac adolygu e.e. anfodlon ar y gwasanaeth a roddir gan y Gweithiwr 
Cymdeithasol, oedi wrth ymateb i gais am wasanaeth a/neu ganlyniad asesu. 

 Ymhlith yr enghreifftiau eraill o’r Gwasanaethau Plant mae: 
o Materion ariannol e.e. angen ad-dalu gordaliadau Budd-Dal Tai. 
o Materion ynghylch y cyswllt rhwng plant sy'n derbyn gofal a’u teuluoedd 

 Eraill – enghreifftiau o’r Gwasanaethau Oedolion gan gynnwys: 
o Trigolion sy’n hunan-ariannu nas asesir yn ariannol mewn ffordd amserol. 
o Anfodlon ar systemau caffael sy’n cyfyngu mynediad i ddarparwyr penodol. 

 
Canmoliaeth 
Cafodd y Gwasanaethau Plant 31 canmoliaeth yn 2016/17, gostyngiad gan 30% o’u cymharu â’r 
44 a gafwyd yn 2015/16. 
 
Cafodd y Gwasanaethau Oedolion 17 canmoliaeth yn ystod 2016/17, cynnydd gan 240% o’u 
cymharu â’r 5 a gafwyd yn 2015/16. 
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HYRWYDDO A GWELLA LLES Y RHAI 
RYDYM YN EU HELPU 
 

4. GWEITHIO GYDA PHOBL I DDIFFINIO A 
CHYD-GYNHYRCHU CANLYNIADAU LLES Y 
MAE POBL AM EU CYFLAWNI 
 
Canlyniadau a gyflawnwyd: 

 Pobl a alluogwyd i nodi eu hanghenion eu hunain a chyflawni eu canlyniadau eu hunain 
drwy sefydlu Pwynt Cyswllt Cyntaf a swyddogaethau Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth 
ag asiantaethau partner. 

 Caiff pobl ifanc gefnogaeth well wrth symud o faethu i annibyniaeth ar ôl rhoi cynllun 
Pan Fydda i’n Barod ar waith. 

 Galluogwyd mwy o bobl i wneud eu dewisiadau eu hunain a chymryd rheolaeth ar y 
gwasanaethau gofal a gânt drwy barhau i gynyddu nifer y bobl sy’n manteisio ar 
Daliadau Uniongyrchol i blant ac oedolion o 905 yn ystod 2015/16 i 933 yn ystod 
2016/17. 

 Caiff pobl gefnogaeth well i gyfranogi pan fydd awdurdodau lleol yn arfer dyletswyddau 
statudol o ran dilyn adolygiad o ddarpariaeth eirioli yng Nghyngor Bro Morgannwg. 

 

Beth y cynlluniom ei wneud y llynedd? 
 

 Gweithredu a sefydlu’r swyddogaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth ag asiantaethau 
partner erbyn Mawrth 2017 er mwyn rhoi’r gallu i bobl bennu eu hanghenion eu hunain a 
chael canlyniadau dros eu hunain. 

 Gwella effeithiolrwydd cymorth trosglwyddo i blant anabl ac agored i niwed sy’n dod yn 
oedolion drwy weithredu Protocol Trosglwyddo rhanbarthol ar draws Caerdydd a Bro 
Morgannwg erbyn Mawrth 2017 i sicrhau eu bod yn dod yn oedolion yn ddidrafferth. 

 Cynnydd ar ail-fodelu gwasanaethau i blant anabledd, pobl ifanc ac oedolion ifanc –25 oed 
ar draws Caerdydd a Bro Morgannwg erbyn mis Rhagfyr 2018 i wella effeithiolrwydd ac 
effeithlonrwydd gwasanaethau a chanlyniadau i bobl ifanc a’u teuluoedd. 

 Cynllunio a gweithredu model newydd ar gyfer darparu gwasanaethau cymdeithasol plant 
ac ymyriadau gwaith cymdeithasol erbyn Mawrth 2017 i wella effeithiolrwydd ac 
effeithlonrwydd gwasanaethau drwy weithredu methodoleg arfer gytûn, achrededig y 
cytunwyd arni'n seiliedig ar: 

o Arwyddion Diogelwch 
o Arfer Adferol 
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 Gweithredu a sefydlu Cynllun Pan Fydda i’n Barod i gefnogi pobl ifanc wrth symud o faethu 
i fyw’n annibynnol erbyn mis Mawrth 2017. 

 Parhau i gynyddu nifer y bobl sy’n manteisio ar daliadau uniongyrchol fel dewis amgen i 
ofal uniongyrchol i oedolion yng Nghaerdydd ag anghenion gofal a chymorth yn unol â 
Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 erbyn Mawrth 2017 i alluogi 
pobl i wneud eu dewisiadau eu hunain a rheoli’r gwasanaeth gofal a gânt. 

 Adolygu darpariaeth Eiriolaeth, gan weithio gyda’r Fro i sicrhau dull cyson o weithredu 
ymhob gwasanaeth erbyn Mawrth 2017. 

 

Sut llwyddom ni a pha wahaniaeth wnaethom ni? 
 
Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth 
Lansiwyd y Pwynt Cyswllt Cyntaf i’r Gwasanaethau Oedolion ar 1 Hydref 2015 i ymateb i 
ymholiadau yn y Gwasanaeth Byw'n Annibynnol, Iechyd a Gofal Cymdeithasol.  Mae’n gweithi o 
fewn Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 fel gwasanaeth brysbennu 
teleffoni sef y cam cyntaf wrth ddod o hyd i ddatrysiadau amgen drwy sgyrsiau sy’n deillio o 
ganlyniadau.  Yn 2016/17, datrysodd y gwasanaeth 2,002 o achosion gan gynnwys materion lefel 
isel hyd at roi atgyfeiriadau, gwybodaeth a chyngor yn ogystal ag achosion sydd ag angen mwy o 
sylw uniongyrchol; fe’u hatgyfeirir at Swyddogion Byw’n Annibynnol a all gynnal lefel o asesu 
cyfannol, gan osgoi’r angen am ymyriadau Gwasanaethau Cymdeithasol mwy sylweddol.  
Integreiddiwyd lefel bellach o asesu i’r PCC mewn achosion cymhlethach sydd wedi gwella 
effeithiolrwydd y gwasanaeth ar y cyfan. 
 
Integreiddiwyd y tîm gwaith cymdeithasol i’r PCC ym Medi 2016, sy’n cynnwys 5 Gweithiwr 
Cymdeithasol sy’n cynnwys ymarferwyr profiadol iawn.  Mae’r tîm wedi bod yn cydweithio â 
Swyddogion Cyswllt a Swyddogion Ymweld i sicrhau defnyddio dull ataliol ac y caiff unigolion 
gymorth i adennill a chynnal bywyd annibynnol yn y gymuned.  Mae’r Gweithwyr Cymdeithasol yn 
cydweithio â Swyddogion Cyswllt bob dydd i roi cyngor ac arweiniad ar gysylltiadau dros y ffôn 
sy’n gofyn am Wybodaeth, Cyngor a Chymorth cyn cynnwys y Gwasanaethau Cymdeithasol. 
 

Mis (2016/17) 
Ebr-
2016 

Mai -
2016 

Meh-
2016 

Gorff-
2016 

Awst-
2016  

Medi-
2016 

Hyd-
2016 

Tach-
2016 

Rhag
-2016 

Ion-
2017 

Chwe
-2017 

Maw-
2017 

Nifer yr 
Asesiadau 
Lles a 
gwblhawyd 
gan PCC 

220 218 281 313 357 287 241 279 210 284 259 220 

Nifer datrys 
gan 
ddarpariaeth 
IAA gan PCC 

89 100 156 187 229 177 148 175 157 205 183 157 

Nifer 
atgyfeiriadau 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol 

131 118 125 126 128 110 93 104 53 79 76 63 

Canran y 
deliwyd â hi 
gan y tîm PCC 
heb atgyfeirio 
at y Gwas. 
Cym. 

40% 46% 56% 60% 64% 62% 62% 63% 75% 72% 71% 71% 
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Drwy hyfforddiant mewn methodoleg IAA, gall y Pwynt Cyswllt Cyntaf (PCC) a’r Gwasanaeth Byw'n 
Annibynnol nodi pan fo angen atgyfeirio pobl â chyflyrau iechyd ac anghenion gofal cymhleth at y 
Gwasanaethau Cymdeithasol.  Mae cymorth gwasanaethau cymdeithasol o fewn y gwasanaethau 
atal rhoi mynediad i weithwyr proffesiynol â gwybodaeth helaeth sy’n galluogi nodi unigolion a 
ddylai gael atal trydyddol i helpu i atal oedi wrth drosglwyddo cyflyrau.  Yn ogystal â’r PCC, mae 
ein Gwasanaethau Ataliol yn cynnwys y timau aml-sgil canlynol - Therapi Galwedigaethol, 
Gwasanaeth Offer ar y Cyd, Gwasanaeth Cyfleusterau Anabl, Tîm Cyfleoedd Dydd, a thîm o 
Swyddogion Byw’n Annibynnol sy’n galluogi oedolion i fanteisio ar wasanaethau a all helpu i 
gyflawni’r nod o fyw’n annibynnol gartref.  Os, ar ôl siarad â PCC, oes angen rhagor o wybodaeth 
neu gyngor ar ddinasyddion ar eu cefnogi eu hunain i fyw’n annibynnol bydd y SBA yn cytuno â 
nhw.  Bydd sgwrs ‘beth sy'n bwysig’ yn cael ei chynnal i ddysgu pa ganlyniadau personol y maen 
nhw am eu cyflawni a sut y gallwn eu cynorthwyo wrth dynnu unrhyw rwystrau y maen nhw’n eu 
hwynebu.  Drwy gynnal ymweliadau holistig gall y SBA nodi’r angen am, ac atgyfeirio at, ystod o 
wasanaethau gwahanol fel gweithgareddau cymdeithasol lleol, tai gwarchod, addasiadau i’r 
cartref, ail-alluogi cymunedol, teleofal, profion diogelwch tân, profion budd-daliadau, therapi 
galwedigaethol, cymorth yn ôl yr angen, cyfleoedd dydd a gwybodaeth a chyngor ar ofal 
cymdeithasol. 
 
Os oes angen PCC ar rywun ar ddigartrefedd byddwn yn eu hatgyfeirio at dîm opsiynau tai’r 
awdurdod lleol.  Caiff unrhyw un a gyflwynir am gymorth gwybodaeth, help  a chyngor i helpu i 
atal digartrefedd.  Bydd hyn hefyd yn cynnwys gwasanaethau cyfryngu.  Pan nad yw’n opsiwn 
ymarferol caiff cleientiaid asesiad o’u hanghenion a gallant gael eu gosod mewn hostel neu lety â 
chymorth gyda llwybr ar fyw’n annibynnol.  Mae’r dull amlddisgyblaeth hwn o weithio’n caniatáu 
am gyfnewid gwybodaeth ac arbenigedd yn gyson rhwng timau sy’n sicrhau gwasanaeth PCC 
amserol o safon uchel. 
 
O ran plant a phobl ifanc anabl, mae arian y Gronfa Gofal Integredig wedi galluogi cyflawni 
gwasanaeth pwynt cyswllt cyntaf yn Ysbyty Dewi Sant ac Ysbyty Llandochau sy’n cefnogi teuluoedd 
i gael gwybodaeth yn gynnar ac asesu’r angen am atgyfeirio effeithiol at gymorth. 
 
O un o’n sesiynau her daeth i’r amlwg fod dinasyddino a’u teuluoedd wedi dysgu o’u profiad yr 
hoffent i’r ffordd rydym yn ymgysylltu â nhw fod yn fwy sensitif i’w hanghenion a chael lefel o 
ddewis o gylch y gweithiwr y byddant yn ei gael.  Rydym wedi ystyried yr adborth hwn a gwneir 
pob ymdrech i sicrhau bod y Gweithiwr Cymdeithasol a’r dinasyddion yn cael cymorth da a’u bod 
yn cydweddu ei gilydd.  Fodd bynnag, os nad dyma'r achos, caniatawn i bobl gael rhywfaint o 
ddewis ac ystyried newid Gweithiwr Cymdeithasol.  Gwyddom hefyd y bydd adegau pan fydd 
angen dewisiadau gofal a chymorth a gofalwyr o ran dyddiadau ac amseroedd ymweld, ac rydym 
yn ymdrechu i fodloni eu dymuniadau lle y bo’n bosibl. 
 

Diweddariad Perfformiad a Chanlyniadau Arolwg 
• Nifer yn gadael gofal = Ie = 19 / 27 = 70.4% 

 
• Pobl yn adrodd eu bod wedi’u trin ag urddas a pharch 

Oedolion = Ie = 440 / 476 = 92.4% 
Gofalwyr = Ie = 4/5 = 80.0% 
Plant = Ie = 172 / 210 = 81.9% (parch) 
Gadael Gofal = Ie = 24 / 27 = 88.9% 
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• Pobl â chynllun gofal a chymorth yn dweud eu bod yn gwybod â phwy y dylent gysylltu yn y 

Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch eu gofal a'u cymorth 
Oedolion = Ie = 388 / 472 = 82.2% 
Gofalwyr (cymorth yn unig) = Ie = 3 / 5 = 60.0% 
Plant = Ie = 182 / 210 = 86.7% 
Gadael gofal = Ie = 23 / 27 = 85.2% 
 

• Pobl yn adrodd eu bod yn teimlo eu bod yn rhan o unrhyw benderfyniadau a wneir am eu 
gofal a’u cymorth 
Oedolion = Ie = 365 / 472 = 77.2% 
Gofalwyr (cymorth yn unig) = Ie = 3 / 5 = 60.0% 
Plant (gwrando ar eu barn hefyd) = Ie = 150 / 210 = 71.4% 
Gadael gofal = Ie = 21 / 27 = 77.8% 
 

• Pobl sy’n fodlon ar y gofal a’r cymorth a gânt 
Oedolion = Ie = 381 / 472 = 80.7% 
Gofalwyr = Ie = 3 / 5 = 60.0% (cymorth 
Plant = Ie = 173 / 210 = 82.4% 
Gadael gofal = Ie = 22 / 27 = 81.5% 
 

• Canran yr oedolion sydd wedi cael cymorth gan y gwasanaeth gwybodaeth, cyngor a 
chymorth (IAA) heb gysylltu â’r gwasanaeth eto yn ystod y flwyddyn 
2016/17 = 86.2% (1,333 / 1,547)  
 

• Canran yr asesiadau a gwblhawyd i blant o fewn terfynau amser statudol 
2016/17 = 86.3% (2,056 / 2,383) 
 

 
Mae’r PCC i’r Gwasanaethau Plant yn gyfuniad o Dewis a’r Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd 
(er gwybodaeth) a'r Hyb Diogelu Amlasiantaethol (MASH) am gyngor a chymorth. 
 
Gwnaed cynnydd cadarnhaol wrth ddatblygu’r fersiwn bersonol o Dewis, i Gaerdydd a’r Fro, ers ei 
lansio yn Ebrill 2016. Mae hwn yn gyfeirlyfr newydd o adnoddau a fydd yn rhoi mynediad gwell 
drwy’r Gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth (IAA), sy’n galluogi pobl i gael yr help cywir, 
ar yr adeg gywir, i fodloni eu hamgylchiadau unigol.  Ar hyn o bryd, mae ganddo 1,200 o gofnodion 
a uwchlwythir i'r system ac mae'n dal i dyfu.  Mae Dewis yn cael ei ddefnyddio’n rheolaidd fel rhan 
o’r Gwasanaeth IAA ar draws y rhanbarth.  Cafodd ei gynnwys yn yr hyfforddiant lleol i gefnogi 
ymarfer wrth roi’r Ddeddf ar waith ac ychwanegwyd y ddolen at wefan a thudalennau mewnrwyd 
gofal cymdeithasol y Cyngor.  Trefnwyd dwy sioe deithiol ar les ym mis Medi ar gyfer gweithwyr 
proffesiynol (Iechyd, Heddlu, Tân, Ambiwlans, staff y Cyngor a Chynghorwyr) ac i ymgysylltu ac 
ymrymuso ymhellach â'r trydydd sector wrth uwchlwytho adnoddau ar Dewis.  Yn y tymor hwy, 
bydd Dewis yn cefnogi datblygu a chomisiynu gwasanaethau ataliol ar draws Caerdydd a Bro 
Morgannwg.  Drwy weithio mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd y Brifysgol a’r trydydd sector a fydd 
yn dechrau gwneud defnydd cynyddol o’r gronfa ddata a fydd yn cynnig dealltwriaeth well o ba 
wasanaethau sydd ar gael a bydd yn ein galluogi i nodi unrhyw flychau. 
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Cymorth trosglwyddo ‘Rhaglen Dyfodol Anabledd’ i blant anabl ac agored i niwed 
Mae rhaglen £2.54 miliwn Cronfa Gofal Integredig (CGI) lwyddiannus wrthi’n cefnogi’r Rhaglen 
Dyfodol Anabledd i drawsnewid gwasanaethau i blant anabl ac oedolion ag anableddau dysgu ag 
anghenion cymhleth.  Mae hyn wedi ein galluogi i ganolbwyntio ar wella dulliau darparu ar gyfer 
oedolion ag anawsterau dysgu a phlant ag anghenion cymhleth ac mae wedi cynnwys creu dwy 
swydd gweithiwr trosglwyddo yn y Tîm Anableddau Dysgu Oedolion i weithio yn y gwasanaeth 
anghenion cymhleth sy’n cefnogi oedolion ifanc 16+ oed. 
 
Gydag arian y Gronfa Gofal Cymdeithasol mae’r Gyfarwyddiaeth wedi datblygu peilot trosglwyddo 
Caerdydd a’r Fro mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro i adolygu profiadau 
trosglwyddo pobl ifanc na fyddent fel arfer yn cael gwasanaethau gan y Gwasanaethau Plant.  
Bydd y canlyniadau a’r gwerthusiad o’r peilot hwn yn cefnogi dealltwriaeth well o anghenion y 
bobl ifanc a llywio arfer yn y dyfodol i bobl ifanc a fydd yn symud at wasanaethau cymunedol. 
 
Mae protocol trosglwyddo ar y cyd yn cael ei ddatblygu â Bro Morgannwg i nodi’r llwybr i bobl 
ifanc symud o’r Gwasanaethau Plant i’r rhai Oedolion ac i ategu gwaith Rhaglen Dyfodol 
Anableddau.  Bydd y gwaith hwn yn ystyried y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a fydd yn cynnwys 
ymgynghori â rhanddeiliaid. 
 
Ail-fodelu gwasanaethau i blant, pobl ifanc ac oedolion ifanc 0-25 oed anabl. 
Mae cynnydd yn cael effaith bositif sylweddol ar gynllunio ail-gomisiynu gwasanaetha i blant a 
phobl ifanc anabl yn y dyfodol a chynnig amrywiaeth o fodelau i lywio’r potensial ar gyfer ail-
gomisiynu rhanbarthol.  Mae cynnwys plant a phobl ifanc yn y Datganiad o Fwriad Strategol wedi 
sicrhau llwyfan a sylfaen ar gyfer comisiynu yn y dyfodol.  Caiff ymarfer cwmpasu rhanbarthol 
pellach ei gyflawni yn 2017/18 a fydd yn llywio sefyllfa’r farchnad newydd ac asesiad o angen a 
fydd yn llywio manylebau’r gwasanaeth ar gyfer darparu gwasanaethau craidd gan symud tua’r 
dyfodol. 
 
O ganlyniad i raglen y Gronfa Gofal Canolraddol (CGC), rhoddwyd arian ar gyfer gwasanaethau 
cofleidiol ychwanegol ar draws Iechyd, Addysg, trydydd sector a’r Gwasanaethau Cymdeithasol o 
ran niwroddatblygiad (Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd ac Anhwylder y 
Sbectrwm Awtistig).  Comisiynwyd 4 gwasanaeth peilot rhanbarthol ar ymyrraeth gynnar ac atal 
chwalu teuluoedd sef: 
 

 Cymorth Rhianta Rhanbarthol - Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd (ADHD) 
ac Anhwylder y Sbectrwm Awtistig (ASA). 

 Sgiliau Byw’n Annibynnol – ADHD ac ASA. 

 Gwasanaethau trosglwyddo – ADHD ac ASA. 

 Gwasanaethau i Rieni ag Anableddau Dysgu. 
 
Lansiwyd y Mynegai Anabledd yn ystod y flwyddyn a nodir yn y pwynt cyswllt cyntaf i deuluoedd â 
phlant 0-18 oed. Bydd ariannu’r gwasanaeth yn parhau yn 2017/18 drwy Teuluoedd yn Gyntaf, yn 
ogystal â’r dull rhanbarthol, a elwir yn Mynegai Anabledd Caerdydd a’r Fro. 
 
Mae adroddiad opsiynau o ran gofal seibiant yn cael ei baratoi a’i ymgynghori arno gydag Iechyd 
ar ddechrau 2017/18 i lywio manyleb y gwasanaeth. 
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Model newydd i wasanaethau cymdeithasol plant 
Mae Arwyddion Diogelwch yn ddull gweithredu trefniadol diogelwch seiliedig ar gryfder at lwyth 
achos amddiffyn plant sydd am gydweithio â’r holl bobl sy’n rhan o achos i asesu a chynllunio at 
wella diogelwch a lleihau risg a pherygl drwy ganolbwyntio ar gryfderau, adnoddau a 
rhwydweithiau teuluoedd.  Mae’r dull yn ymgysylltu â phlant fel y gallant gynorthwyo â, a 
buddsoddi mwy yn eu cynllun diogelwch eu hunain a’r nod yw sicrhau canlyniadau gwell i blant a 
theuluoedd. 
 
Dechreuwyd gweithredu’r dull Arwyddion Diogelwch ac mae'n ail-lunio’r ffordd y mae Gweithwyr 
Cymdeithasol yn ymgysylltu â phlant a’u teuluoedd ac mae’r adborth gan staff wedi bod yn 
gadarnhaol iawn.  Mae’n rhy fuan i benderfynu ar effaith hyn ar y cam hwn, ond mae’r 
dangosyddion cynnar yn galonogol gydag ymarferwyr bod dulliau Arwyddion Diogelwch yn 
dechrau cael effaith gadarnhaol.  Bydd y fethodoleg Arwyddion Diogelwch yn allweddol wrth 
gyflawni dyheadau Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 o ran yr agenda 
ataliol ond hefyd yn ymateb i’r hyn y mae teuluoedd ei eisiau fwyaf i’w plant.  Bydd cyflawni 
canlyniadau gwell yn y ffordd hon a lleihau’r angen i blant fod dan ofal cyhoeddus hefyd yn ein 
galluogi i leihau gwariant ar ffurfiau drud o ofal ac ail-fuddsoddi mewn cymorth ac atal mwy 
effeithiol.  Mae pob aelod o staff wedi cwblhau’r hyfforddiant cyflwyno Arwyddion Diogelwch a 
thrwy 2017/18 bydd gwaith yn canolbwyntio ar ddatblygu arweinwyr arfer ac adolygu prosesau 
arfer cyfredol i sicrhau eu bod yn alinio ag Arwyddion Diogelwch. 
 
Cynllun Pan Fydda I’n Barod 
Mae’r cynllun hwn yn galluogi pobl ifanc i barhau i fyw â’u gofalwyr maeth wedi eu 18 oed ac fe’i 
lansiwyd yn llwyddiannus yn ystod y flwyddyn ac fe’i hadolygwyd.  Diweddarwyd gweithdrefnau a 
systemau electronig i gael gwybodaeth perfformiad a monitro canlyniadau.  Cyfathrebir drwy 
bosteri / taflenni a chyflwyniadau gan staff gwaith cymdeithasol allweddol, Ymgynghorwyr 
Personol, Asiantaethau Maethu a Swyddogion Adolygu Annibynnol.  Cyflwynwyd gwybodaeth am 
y cynllun i’r Pwyllgor Cynghori Rhianta Corfforaethol hefyd.  Cynhaliwyd sesiynau hyfforddiant i 
ofalwyr maeth a staff cymorth sydd â diddordeb yn y cynllun fel rhan o’r rhaglen dreigl o 
ymwybyddiaeth. 
 
Taliadau uniongyrchol 
Mae Taliadau Uniongyrchol yn daliadau gan yr Awdurdod Lleol sydd ar gael i’r bobl sydd ag 
anghenion gofal a chymorth dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.  
Mae’r gwasanaeth yn cynnig gwasanaethau Gofal Cartref naill ai drwy Gynorthwy-ydd Personol 
neu Asiant Gofal Cartref Cofrestredig (Asiantaeth) a’r nod yw hyrwyddo annibyniaeth, gwella 
cynhwysiant cymdeithasol a gwella hunanhyder.  Bwriad y Gyfarwyddiaeth yw cynyddu’r 
niferoedd sy’n defnyddio Taliadau Uniongyrchol. 
 
Ar hyn o bryd mae 20% o’r pecynnau gofal cartref cyffredinol yn cael eu rheoli drwy Daliadau 
Uniongyrchol (tua £6 miliwn y flwyddyn o ran gofal oedolion, £700,000 y flwyddyn o ran plant).   
Cynyddodd nifer y Taliadau Uniongyrchol yn y flwyddyn o 165 i blant i 187, ac o 740 i 746 i 
oedolion rhwng 2015/16 a 2016/17. Dan y trefniadau a wnaed rhai blynyddoedd yn ôl, 
comisiynodd y Gyfarwyddiaeth ddarparwr sector annibynnol i gefnogi unigolion a theuluoedd sy’n 
manteisio ar Daliadau Uniongyrchol ar sail contract gwerth tua £700,00 y flwyddyn.  Mae’r 
trefniant hwn, yn ei hanfod, wedi cyflawni pecyn gofal cyffredinol waeth faint o gymorth y mae ei 
angen ar ddinasyddion.  Ar ôl adolygiad a gynhaliwyd yn 2016/17, caiff model cymorth newydd ei 
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sefydlu ar sail gwasanaeth wedi’i ail-gomisiynu’n llwyr, gan gynnwys dull mwy hyblyg, wedi’i 
deilwra i anghenion unigol.  Bydd hyn yn rhoi mwy o reolaeth i bobl dros eu bywydau ac yn eu 
galluogi i fyw’n fwy annibynnol.  Penderfynir ar y darparwr i’r model newydd o Daliadau 
Uniongyrchol drwy broses dendro ac mae’r Gyfarwyddiaeth yn gweithio at gael contract newydd 
ar waith yn haf 2017. 
 

Diweddariad Perfformiad 

• Cyfanswm y plant ac oedolion ag angen gofal a chymorth sy’n defnyddio’r Cynllun Taliadau 
Uniongyrchol 
2016/17 – 933 (746 i oedolion a 187 i blant) 
 

 
Darpariaeth eirioli - oedolion 
I Awdurdodau Lleol Caerdydd a Bro Morgannwg gydymffurfio â’u dyletswyddau i hwyluso Eirioli 
Proffesiynol Annibynnol (EPA) nod Grŵp Llywio Eiriolaeth (GLlE) Caerdydd a’r Fro yw rhoi EPA ar 
waith erbyn Mawrth 2018. Cyngor Bro Morgannwg yw’r prif gomisiynydd i’r gwasanaeth hwn.  
Bydd y gwasanaeth yn: 
 

 Helpu unigolion i siarad allan a chael eu barn, eu dymuniadau a’u hawliadau wedi’u hystyried 
gan eu teulu, gofalwyr neu weithwyr proffesiynol pan fo angen gwneud penderfyniadau sy’n 
effeithio ar eu bywydau. 

 Sicrhau bod gan unigolion yr holl wybodaeth y mae ei hangen arnynt i wneud penderfyniadau 
a dewisiadau ar sail gwybodaeth. 

 Cefnogi unigolion i leisio’u penderfyniadau a’u barn, neu siarad ar eu rhan.  Gallai hyn 
gynnwys sicrhau bod barn a dymuniadau unigol yn cael eu hegluro a’u hystyried yn llawn yn 
ogystal â sicrhau bod hawliau unigol yn cael eu deall a'u hamddiffyn. 

 
Gwnaed hunanasesiad o’r Gwasanaethau Eirioli yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg gan 
ddefnyddio adnodd Hunanasesu’r Sefydliad Gofal Cymdeithasol er Rhagoriaeth i gasglu cymaint o 
wybodaeth â phosibl ar y farchnad leol.  Cynlluniodd y grŵp weithdy i Ebrill 2017, lle bydd 
swyddogion o bob rhan o’r rhanbarth yn cwrdd â darparwyr eirioli i baratoi ymarfer tendro at haf 
2017. 
 
Eiriolaeth - plant 
Yn ystod y flwyddyn, gwnaed trefniadau i ymestyn y contract cyfredol i eiriolaeth broffesiynol 
annibynnol plant a phobl ifanc i gwmpasu’r cyfnod dros dro wrth i Gaerdydd weithio gyda Bro 
Morgannwg i gomisiynu Gwasanaeth Eirioli rhanbarthol yn unol â gofynion Llywodraeth Cymru i 
gael dull cenedlaethol o ymdrin â gwasanaethau eirioli plant a phobl ifanc.  Gwnaed cynnydd da 
wrth gomisiynu’r gwasanaeth newydd y disgwylir iddo fod ar waith erbyn diwedd Mehefin 2017. 
 
Cynyddodd nifer yr atgyfeiriadau ar y gwasanaeth yn raddol dros y flwyddyn, yn bennaf o ran plant 
sy'n derbyn gofal ar y Gofrestr amddiffyn plant ond gwelwyd cynnydd yn y chwarter olaf yn nifer 
yr atgyfeiriadau ar gyfer Plant Ar Eu Pen Eu Hunain Yn Ceisio Lloches (UASC) ac yn benodol angen 
am eiriolydd ar eu cyfer yn ystod  y broses asesu oedran. 
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Sefydlwyd grŵp gweithredol yn ystod y flwyddyn yn ogystal â'r grŵp monitro contract.  Mae’r 
grŵp gweithredol yn cynnwys rheolwyr / ymarferwyr a all weithio gyda’r darparwr i fynd i’r afael â 
materion ymarfer eirioli.  Roedd yn ychwanegiad cadarnhaol at drefniadau gweithio rhwng y 
Gwasanaethau Plant a’r darparwr. 
 
Mae’r darparwr yn dal i gyflawni gwaith ymgysylltu allweddol gyda phlant a phobl ifanc fel rhan o’r 
trefniant contract.  Yn ystod y flwyddyn cwblhawyd darn o waith cyfranogi o ran datblygu llyfryn 
newydd i blant a phobl ifanc dan ofal gofalwyr maeth mewnol.  Mae’r darparwr hefyd wedi 
cefnogi grŵp o blant a phobl ifanc i gyflawni’r elfen her o Adroddiad y  Cyfarwyddwr 2015/16 a 
gwnaed ymarfer tebyg i 2016/17. Yn ogystal â llawer o gwestiynau a sylwadau rhagorol ar yr 
adroddiad, cododd y bobl ifanc y pryderon canlynol ynghylch materion cyfathrebu: 
 

 Gofynnwyd i’r holl staff ddychwelyd galwadau cyn gynted â phosibl. 

 Gofynnwyd i Weithwyr Cymdeithasol a/neu Ymgynghorwyr Personol roi gwybod iddynt 
pryd maen nhw’n mynd ar wyliau a gyda phwy y gallant gysylltu yn ystod yr amser hwnnw. 

 Gofynnwyd i bob aelod o staff gadw ei negeseuon ateb wedi’u diweddaru fel bod unrhyw 
un sy’n gadael neges yn gwybod pryd y caiff ei chlywed. 

 
Ystadau Diogel 
O Ebrill 2016 roedd awdurdodau lleol yn gyfrifol am asesu a bodloni anghenion gofal a chymorth 
oedolion yn yr ystâd ddiogel yng Nghymru.  I wneud hyn yn gyfrifol, roedd 2 Weithiwr 
Cymdeithasol yng Ngharchar Caerdydd.  Ond nid oedd arwydd clir bod hyn yn effeithiol ac ym mis 
Rhagfyr 2016 daethai’r trefniant i ben.  Mae gan y Gyfarwyddiaeth bellach Weithwyr Cymdeithasol 
cymwys yn y pwynt cyswllt cyntaf ac wrth Asesu Oedolion sy’n ymateb i unrhyw gyswllt o 
garcharorion ledled y wlad yn ôl yr angen. 
 
Adolygu taliadau 
Disodlodd Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yr asesiad ariannu a’r 
ddeddfwriaeth codi tâl blaenorol.  Mae’r Ddeddf yn darparu un fframwaith cyfreithiol ar gyfer codi 
am ofal a chymorth.  Mae’r rheoliadau oddi tani’n agos iawn at y fframwaith sydd ohono.  O 
ganlyniad adroddwyd i’r Cabinet ym Mawrth 2016 y byddai ein polisi codi tâl cyfredol yn cael ei 
fireinio i adlewyrchu unrhyw newidiadau gofynnol. 
 
Mae Is-grŵp Codi Tâl Rhanbarthol wedi cwrdd yn rheolaidd gydol y flwyddyn i ystyried elfennau o 
godi tâl pan allai fod angen gwneud newidiadau polisi yn ôl disgresiwn.  Bydd hyn yn amodol ar 
gyngor cyfreithiol terfynol cyn argymell neu fabwysiadu unrhyw newid i’r polisi. 
 

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

 Ymsefydlu ymhellach swyddogaethau Pwynt Cyswllt Cyntaf / Gwybodaeth, Cyngor a 
Chymorth ar draws y Gwasanaethau Cymdeithasol erbyn mis Mawrth 2018 er mwyn 
galluogi pobl i nodi eu hanghenion eu hunain a chyflawni eu canlyniadau. 

 Gweithredu’r Rhaglen Dyfodol Anabledd erbyn Rhagfyr 2018 i ailfodelu gwasanaethau i 
blant, pobl ifanc ac oedolion ifanc anabl 0-25 oed ar draws Caerdydd a Bro Morgannwg i 
wella effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd gwasanaethau a chanlyniadau bobl ifanc anabl a’u 
teuluoedd. 
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 Parhau i gynyddu nifer y plant ac oedolion ag anghenion gofal a chymorth sy’n cael 
Taliadau Uniongyrchol erbyn Mawrth 2018 i alluogi pobl i wneud eu dewisiadau eu hunain 
a chymryd rheolaeth dros y gwasanaethau gofal a gânt. 

 Cwblhau’r Arwyddion Diogelwch yn y Gwasanaethau Plant erbyn Mawrth 2020 er mwyn 
sicrhau bod yr holl staff yn y Gyfarwyddiaeth yn gallu ymgysylltu â theuluoedd gan 
ddefnyddio’r Fframwaith Asesu Risg Arwyddion Diogelwch. 

 Cyflawni ymgyrch erbyn Mawrth 2018 i godi ymwybyddiaeth Gofalwyr Ifanc o’u hawl ar 
Asesiad Gofalwyr Ifanc. 

 Ystyried posibiliad dylunio model newydd i ddarparu Gwasanaethau Oedolion ar ddull 
seiliedig ar gryfderau sy’n debyg i Arwyddion Diogelwch i alluogi pobl i fod mor annibynnol 
â phosibl gyhyd â phosibl, ac yn rhan o’r gymuned leol. 
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5. GWEITHIO GYDA PHOBL A 
PHARTNERIAID I DDIOGELU A 
HYRWYDDO IECHYD CORFFOROL, 
IECHYD MEDDWL A LLES EMOSIYNOL 
POBL 
 
Canlyniadau a gyflawnwyd: 

 

Beth y cynlluniom ei wneud y llynedd? 
 

 Gweithredu ac ymsefydlu’r Strategaeth Cymorth Cynnar yn ystod blwyddyn ariannol 
2016/17 drwy weithio gydag ysgolion ac asiantaethau eraill i sicrhau: 

o Cyfeirir atgyfeiriadau at yr asiantaeth briodol 
o Cefnogir plant ar y cyfle cyntaf 
o Dechreuodd nifer y plant sy'n derbyn gofal a chyfradd y derbyniadau sy’n derbyn 

gofal leihau. 

 Cyfrannu at lunio protocol cydweithiol rhwng y Gwasanaethau Iechyd a’r Gwasanaethau 
Plant erbyn Mawrth 2017 sy’n bodloni anghenion plant sy'n derbyn gofal. 

 Lleihau’r gyfradd ail-drosed yn ystod blwyddyn ariannol 2016/17 drwy wella 
effeithiolrwydd gwaith atal ac ymyrryd y Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid (GTI) ynghyd ag 
ymrwymiad gwell gan asiantaethau partner. 

 Cytuno ar fodel ymarferol â Bwrdd Iechyd y Brifysgol i reoli a chyflawni gwasanaethau 
iechyd a gofal cymdeithasol ym maes gofal cymdeithasol oedolion ym mlwyddyn ariannol 
2016/17 mewn modd integredig i alluogi dinasyddion i gael y gofal cywir ar yr adeg gywir 
yn y lle cywir drwy gydweithio a gwneud arbedion effeithlonrwydd gwell. 

 Osgowyd derbyn i’r system dan ofal / bod ar y Gofrestr Amddiffyn Plant i 344 o blant yn 
ystod y flwyddyn o ganlyniad i fentrau ataliol. 

 Gadael yr ysbyty’n fwy amserol i ofal mwy priodol drwy leihau nifer yr achosion o Oedi 
Wrth Drosglwyddo Gofal (OWDG) am resymau gofal cymdeithasol o 264 yn 2015/16 i 
123 yn 2016/17. 

 Gwella ansawdd y gofal i bobl mewn cartrefi preswyl i gynnig amgylchedd byw 
cadarnhaol a diogel lle gall dinasyddion fwynhau bywyd bob dydd; a welir drwy’r nifer is 
o ddarparwyr comisiynu dan ‘uwchgyfeirio pryderon’. 

o 3 gofal cartref ac 8 gofal preswyl / nyrsio ar 31 Mawrth 2016 wedi lleihau i 1 gofal 
cartref a 2 ofal preswyl / nyrsio ar 31 Mawrth 2017. 

 Canlyniadau gwell i bobl ifanc Caerdydd drwy barhau i leihau nifer y sawl sy’n dod i’r 
system cyfiawnder troseddol am y tro cyntaf (o 130 yn 2015/16 i 109 yn 2016/17) gan 
gyfrannau at yr amcan a rennir “Mae pobl yng Nghaerdydd yn ddiogel ac yn teimlo’n 
ddiogel”. 
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 Gwella ansawdd gofal preswyl i gefnogi gofal gwell i bobl mewn tai preswyl erbyn Mawrth 
2017. 

 Gweithio gyda’n partneriaid iechyd i leihau cyfanswm y trigolion yng Nghaerdydd sy’n profi 
Oedi Wrth Drosglwyddo Gofal wrth adael yr ysbyty erbyn Mawrth 2017 i sicrhau eu bod yn 
gadael yn fwy amserol i leoliad gofal mwy priodol. 

 

Sut llwyddom ni a pha wahaniaeth wnaethom ni? 
 
Strategaeth Cymorth Cynnar 
Gwnaed cynnydd da wrth gyflawni ein blaenoriaethau o ran atal, sydd wedi lliniaru’r cynnydd 
posibl yn nifer y plant sy'n derbyn gofal.  Arbedwyd 344 o blant rhag mynd i’r system dan ofal / 
bod ar y Gofrestr Amddiffyn Plant i yn ystod y flwyddyn o ganlyniad i fentrau ataliol. 
 
Yn ystod y flwyddyn, mae Teuluoedd yn Gyntaf wedi symud i’r Gwasanaethau Plant.  Cafodd hyn 
effaith gadarnhaol ar atal gan fod Teuluoedd Yn Gyntaf yn ganolog o weithredu Strategaeth 
Cymorth Cynnar Caerdydd ac wedi helpu i atgyfnerthu ymhellach berthnasau gwaith rhwng 
Teuluoedd yn Gyntaf, y Strategaeth Cymorth Cynnar a’r Gwasanaethau Plant. 
 
Buddion allweddol ddod â Theuluoedd yn Gyntaf i’r portffolio Gwasanaethau Cymdeithasol yw: 

 Atgyfnerthu trefniadau o ran y cyfraniad wnaeth Teuluoedd yn Gyntaf at drefniadau 
Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 
(Cymru) 2014. 

 Mae trefniadau gwaith rhwng y Tîm o Amgylch y Teulu (TAT) a’r Gwasanaethau Plant wedi 
gwella ac mae proses well ar waith am gamu teuluoedd i lawr o’r gwasanaethau statudol 
pryd bydd eu hanghenion yn lleihau. 

 Cyfle i’r Gwasanaethau Plant weithio’n agos â thîm canolog Teuluoedd Yn Gyntaf i gyflawni 
gwaith ymchwil â rhieni i ddylunio gwasanaeth camu i lawr newydd.  Treialir hyn yn 
2017/18. 

 
Mae’r Fframwaith Asesu’r Teulu Ar Y Cyd (JAFF) wedi bod yn hanfodol wrth nodi’r rhwystrau 
tebygol a sicrhau bod trefniadau clir ar waith i nodi pan fydd angen cymorth cynnar ychwanegol ar 
deuluoedd. 
 
Mae sesiynau ymgysylltu â rhanddeiliad wedi dechrau ac maen nhw’n dechrau nodi'r hyn sydd 
wedi gweithio’n dda a’r hyn sydd angen ei wneud yn wahanol.  Mae’r negeseuon canlynol yn dod 
i’r amlwg: 
 

 Mae pobl weithiau wedi drysu ynghylch ble y dylent fynd am  gymorth ac am gael 
gwybodaeth well am y gwasanaethau sydd ar gael. 

 Mae teuluoedd eisiau gwasanaethau fod ar gael yn ôl yr angen gan gynnwys y tu allan i 
oriau swyddfa ‘arferol’. 

 Mae gweithio allweddol yn hanfodol i sicrhau bod teuluoedd yn manteisio ar yr holl 
wasanaethau y mae eu hangen arnynt. 

 
Bydd ail-gomisiynu gwasanaethau teuluoedd yn gyfan yn gyfle i ddatblygu systemau a 
gwasanaethau cliriach, gyda chwmpas i gynnwys JAFF wrth ddylunio gwasanaethau. 
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Protocol cydweithio rhwng y Gwasanaeth Iechyd a’r Gwasanaethau Plant 
Penodwyd seicolegydd rhan amser, a leolir yn y timau Plant Sy'n Derbyn Gofal, gan Iechyd i roi 
gwasanaeth penodedig i blant sy’n derbyn gofal.  Cynhelir ymgynghoriadau mewn meddygfeydd a 
chafwyd effaith gadarnhaol ar y timau ond mae natur rhan amser y rôl yn golygu bod o hyd 
rhywfaint o oedi wrth fodloni anghenion plant a phobl ifanc ac o ganlyniad mae costau therapi 
amgen yn codi.  Nodwyd arian i gydariannu cynnig Bwrdd Iechyd y Brifysgol i gael seicolegydd 
llawn amser.  Mae capasiti’r Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed (CAMHS) o hyd yn 
broblemus.  Yn ystod y flwyddyn i ddod, byddwn yn cydweithio â’r Gwasanaeth Iechyd i 
benderfynu ar ba wasanaethau ac adnodd y mae eu hangen i fodloni anghenion iechyd plant ag 
angen gofal a chymorth. 
 

Diweddariad Perfformiad 

• Canran y plant a welwyd gan ddeintydd cofrestredig o fewn 3 mis o dderbyn gofal 
2016/17 = 48.8% (89 / 184) o 84.4% (394 / 467) yn 2015/16. 
Newidiodd y canllaw i’r DP hwn felly nid oes modd cymharu’r ffigwr ag alldro 2015/16 y 
dangosydd profion deintyddol yn llawn.  Gellir priodoli rhan o’r gostyngiad i’r ffaith y 
nodwyd adnodd a ganolbwyntiwyd dros dro fel bod modd i gofnodi’r wybodaeth hon yn 
well yn ystod 2015/16 ac nid oedd yr adnodd hwn ar gael yn 2016/17. 
 

• Canran y plant sy’n derbyn gofal a gofrestrir â meddyg teulu 
2016/17 = 84.0% (321 / 382) o 47.6% (274 / 576) yn 2015/16. 
Gwybodaeth i alluogi monitro rhagweithiol wrth gofnodi cofrestriadau meddyg teulu i 
alluogi Rheolwyr Gweithredol a Thimau i flaenoriaethu gwelliant.  Mae hyn wedi cyfrannu 
at welliant sylweddol ym mherfformiad 2016/17. 

 

 
Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid 
O ran y proffil Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid dros y flwyddyn ddiwethaf byddwn yn 
canolbwyntio wrth fwrw ymlaen ar dargedu’n effeithiol y garfan o droseddwyr ifanc parhaus o 
ystyried y gwelliannau yn y ffigurau Tro Cyntaf a chystodiaeth.  Cyflwyno’r model Rheoli Achosion 
Uwch yw ymateb y Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid a’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu a ariennir 
ganddynt ac mae’r adnoddau’n seiliedig ar gynllun peilot llwyddiannus ym mhrojectau eraill GTI 
Cymru. 
 
Mae’r data diweddaraf a ddilyswyd sydd gennym o ran ail-droseddu’n ymwneud â data ail-
droseddu o Ionawr 2014 i Ragfyr 2014. Mae'r data ail-drsoeddu bob amser yn ddyflwydd oed a 
daw'r wybodaeth hon o Gyfrifiadur Cenedlaethol yr Heddlu, nid y system rheoli achosion GTI. 
 
O gymharu misoedd Ionawr a Rhagfyr 2014 â misoedd Ionawr a Rhagfyr 2013 gwelwn gynnydd yn 
y cyfraddau ail-droseddu.  Er gwaetha’r ffaith fod llai o bobl ifanc yn y garfan a llai o bobl ifanc yn 
ail-droseddu, roedd 26 achos yn fwy o ail-droseddu o’i gymharu â’r flwyddyn flaenorol.  Awgryma 
hyn fod GTI yn gweithio gyda charfan lai o bobl ifanc mwy proliffig.  Mae Gwasanaethau 
Troseddau Ieuenctid Caerdydd a Bro Morgannwg yn ystyried defnyddio Rheoli Achosion Uwch a 
gobeithio y bydd hyn yn helpu i fodloni anghenion y garfan lai ond mwy proliffig hwn o bobl ifanc 
sy’n ail-droseddu. 
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Lleihaodd nifer y bobl ifanc a ddaeth i’r system troseddau ieuenctid o 130 yn 2015/16 i 109 yn 
2016/17. Cyflawnodd y 109 o bobl ifanc 209 o droseddau. 
 
Yn ystod 2016/17 roedd cynnydd bach yn y gwarediadau cystodaeth yng Nghaerdydd o 20 i 18 yn 
2015/16. Roedd hyn yn rhannol achos bod 4 o bobl ifanc yn cael nifer o ddedfrydau am gyflawni 
nifer o fyrgleriaethau fel grŵp yn 6 mis cyntaf 2016/17. 
 
Cyflwynwyd proses asesu newydd – ‘AssetPlus’ – yn 2016/17. Mae’r Ased hynaf yn cael ei ddwyn i 
ben gan y BCI ar 1 Gorffennaf 2017. Hyfforddwyd staff i gyflawni’r asesiad newydd ac maent yn 
datblygu dealltwriaeth well o’r model.  Bydd hyn yn parhau yn 2017. 
 
Mae 'brysbennu’ yn gweithio gyda phobl ifanc 10-17 o Gaerdydd a Bro Morgannwg sy'n cael eu 
harestio a'u dwyn i Orsaf Heddlu Bae Caerdydd am droseddau sy'n berthnasol i Waredu Adferol 
Ieuenctid.  Mae gwaith adferol yn cael ei gyflawni â dioddefwyr, sy’n eu gwahodd i fod yn rhan o’r 
broses gyda’r nod o roi’r gallu iddynt gau pen y mwdwl a symud ymlaen oddi wrth y drosedd.  
Mae’r angen am ymateb Brysbennu wedi lleihau’n sylweddol dros gyfnod o 3 blynedd.  Yn ystod 
cyfnod 3 mis diwethaf 2016, cafwyd 54 o atgyfeiriadau a’r drosedd fwyaf cyffredinol o hyd yw 
dwyn o siopau (26%).  Mae’r newidiadau i’r ffordd mae’r heddlu’n ymateb i’r troseddau hyn ac 
ymatebion ymyrraeth gynnar GTI wedi cael effaith gadarnhaol ar achosion brysbennu.  O 
ganlyniad, byddwn yn lleihau’r cyllid ac yn ail-dendro’r contract erbyn 31 Mawrth 2017. Bydd y 
tendr yn adlewyrchu anghenion newidiol y gwasanaeth. 
 
Nifer yr Adroddiadau Cyn Dedfrydu a ysgrifennwyd ac a gyflwynwyd i’r Llys yn 2016/17 oedd 103, 
o’u cymharu ag 89 yn 2015/16. 
 

Diweddariad Perfformiad 

 Niferoedd yn y system cyfiawnder ieuenctid am y tro cyntaf (NTC) 
Perfformiad wedi gwella gyda gostyngiad i 109 yn 2016/17 o 130 yn 2015/16. 
 

 
Model i reoli a chyflawni gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol integredig mewn gofal 
cymdeithasol oedolion 
Fel rhan o'r gofyniad i nodi yn Rhan 9 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2014, mae 
angen i Fyrddau Partneriaeth Lleol sefydlu cronfeydd a rennir o ran swyddogaethau llety cartrefi 
gofal erbyn Ebrill 2018. Fel rhan o’r gwaith comisiynu ehangach, disgwylir i Fyrddau Iechyd Lleol 
ac awdurdodau lleol wneud y canlynol: 
 

 Cwblhau Asesiad Anghenion y Boblogaeth a dadansoddiad o’r farchnad i gynnwys 
anghenion hunan-ariannwyr (cwblhawyd a chymeradwywyd hyn gan y Bwrdd Partneriaeth 
Lleol, ac fe’i cyflwynwyd i’r Gweinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd 
Cyhoeddus erbyn diwedd mis Mawrth yn ôl y gofyn). 

 Cytuno ar Ddatganiad Sefyllfa Marchnad Integredig a Strategaeth Gomisiynu briodol. 

 Cytuno ar gontract a manyleb cyffredin. 

 Datblygu dull integredig o gytuno ar ffioedd â darparwyr. 

 Llunio dull integredig o sicrhau ansawdd. 
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 Mabwysiadu defnydd didwyll o adnoddau. 
 
Mae Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Caerdydd a Bro Morgannwg wedi sefydlu project 
cydgomisiynu i ddatblygu’r gwaith hwn fel rhan o’r broses o ail-ddylunio’r system gyfan.  Mae’r 
Bwrdd Project Cydgomisiynu’n creu sylfaen i lywio Datganiad Sefyllfa Marchnad Integredig 
Caerdydd a’r Fro i Bobl Hŷn.  Cwblhawyd mapio Gwasanaethau Pobl Hŷn a lluniwyd Datganiad o 
Fwriad Strategol i Wasanaethau Pobl Hŷn i drafod ymhellach â rhanddeiliaid. 
 
Gofal preswyl i oedolion 
Llwyddodd y tîm Datblygu Contractau a Gwasanaethau gynnal 76 ymweliad a drefnwyd i 22 o 
gartref i i archwilio ansawdd gofal a monitro perfformiad Cartrefi Preswyl / Nyrsio ledled 
Caerdydd.  O ganlyniad i’r broses sicrhau ansawdd hon, gallai’r Gyfarwyddiaeth gynorthwyo 
Rheolwyr Cofrestredig â gwella safon gofal drwy roi cyngor ac arweiniad.  Lle na fu hyn yn 
effeithiol, mae’r Gyfarwyddiaeth wedi gweithredu Gweithdrefn Uwchgyfeirio Pryderon sydd wedi 
gofyn i’r Rheolwr Cofrestredig weithredu gwelliant ar sail Cynllun Gweithredu ac amserlen y 
cytunwyd arnynt. 
 
Cefnogodd rhoi Gweithdrefnau Uwchgyfeirio Pryderon Gwasanaethau Oedolion ar waith yn 
briodol yn 2016/17 welliant yn safon y gofal mewn gofal preswyl a nyrsio.  Gwelwyd gostyngiad 
blwyddyn ar flwyddyn yn nifer y darparwyr gofal sy’n uwchgyfeirio pryderon; gydag 1 gofal cartref 
a 2 gofal preswyl / nyrsio ar 31 Mawrth 2017 o’i gymharu â 3 sefydliad gofal cartref ac 8 gofal 
preswyl / nyrsio ar 31 Mawrth 2016. O ganlyniad i roddi darparwyr ar uwchgyfeirio pryderon 
lleiheir capasiti yn y farchnad yn ystod y broses. 
 
Un o argymhellion adroddiad annibynnol Operation Jasmine a gomisiynwyd gan Lywodraeth 
Cymru oedd i’r contract gofal preswyl a nyrsio gael ei adolygu gyda bwriad i atgynferthu trosolwg a 
rheoli ansawdd.  Dechreuwyd ar waith i adolygu’n contract mewn partneriaeth â Bro Morgannwg.  
Sefydlwyd grŵp adolygu contract ac mae’r aelodau’n cynnwys Bro Morgannwg, Bwrdd Iechyd y 
Brifysgol (adrannau nyrsio a chyllid) a thrawstoriad o ddarparwyr o Gaerdydd a’r Fro.  Cynhaliwyd 
cyfarfodydd rheolaidd gydol y flwyddyn i nodi arfer da ac argymell gwelliannau i’w gwneud yn 
2017/18. Bydd eu gweithredu’n ystyried Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol 
(Cymru) 2016. 
 

Diweddariad Perfformiad 

• Cyfartaledd oedran oedolion sy’n mynd i gartrefi gofal preswyl 
2016/17 = 82 
 

• Cyfnod cyfartaledd cynorthwyo oedolion (65+ oed) mewn cartrefi gofal preswyl 
2016/17 = 1,067 diwrnod 
 

 
Oedi Wrth Drosglwyddo Gofal 
Mae Cyfarwyddiaeth y Gwasanaethau Cymdeithasol wedi dal i weithio’n agos ag Iechyd a Chyngor 
Bro Morgannwg i leihau nifer yr achosion Oedi Wrth Drosglwyddo Gofal (OWDG) am resymau 
gofal cymdeithasol.  Mae hyn wedi cynnwys cydweithio â’r partneriaid hyn i weithredu’r 
argymhellion ar gyfer cydadolygiad o aeaf 2015/16 a chyfrannu at gynllun gweithredu ar gyfer 
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camau arfaethedig dros aeaf 2016/17. Daeth adolygiad Swyddfa Archwilio Cymru o berfformiad 
OWDG yn ardal Caerdydd a Bro Morgannwg i’r casgliad bod gwaith partneriaeth rhwng Cyngor 
Caerdydd ac Iechyd wedi gwella’n sylweddol, gan roi llwyfan cadarnhaol ar gyfer cynnal 
perfformiad gwell o ran OWDG yn y flwyddyn gyfredol ac yn y dyfodol. 
 
Cyfanswm yr achosion OWDG ar gyfer Mawrth 2016/17 fel yr adroddwyd gan y Bwrdd 
Partneriaeth iechyd a gofal cymdeithasol Integredig yw 58 o’i gymharu â 107 ar gyfer yr un cyfnod 
y llynedd, sef gostyngiad gan 46%.  Cyfanswm yr achosion OWDG 75+ oed ar gyfer 2016/17 yw 34, 
o’i gymharu â 26 yn 2015/16, sef cynnydd gan 31%.  Nifer y diwrnodau gwely a gollwyd yn 2016/1 
yw 1,371  o’i gymharu â 1,224 yn 2015/16, cynnydd 12%. 
 
Er bod cyfraddau OWDG yn gwella’n sylweddol yn ystod y flwyddyn, mae cynnal y cyfraddau is hyn 
yn heriol.  I liniaru at aeaf 2016/17, sefydlwyd Tîm Pontio gan ddefnyddio arian o raglen y Gronfa 
Gofal Canolraddol i wella gallu’r Timau Adnoddau Cymunedol (TAC) i liniaru yn erbyn ‘brig’ y 
ffigurau OWDG.  Mae’r Tîm Pontio’n darparu pecynnau ‘cadw’ nes i becynnau a gomisiynir ddod ar 
gael ac yn rhoi gwasanaeth yn achosion argyfwng a fydd yn gwella llif y system yn sylweddol.  Yn y 
cyfamser un strategaeth hirdymor i wella yw datblygu modelau darparu amgen i ofal cartref. 
 

Diweddariad Perfformiad 

• Cyfradd yr achosion o oedi wrth drosglwyddo gofal am resymau gofal cymdeithasol i bob 
1,000 o’r boblogaeth 75+ oed 
2016/17 = 5.22 (cyfanswm yr achosion o oedi am resymau gofal cymdeithasol 18+ oed = 
123) 
Perfformiad wedi gwella’n sylweddol i 5.22 o 11.18 yn 2015/16 (cyfanswm yr achosion o 
oedi am resymau gofal cymdeithasol 18+ oed = 263). Rhagorwyd ar y targed gan 10.79. 

 

 
 

 
Ail-alluogi 
Mae 2 Dîm Adnoddau Cymunedol (TAC) yng Nghaerdydd.  Mae’r ddau wedi symud i batrwm 
gweithio 7 diwrnod i alluogi rhyddhau ar y penwythnos, gan roi gwasanaethau camu i fyny a 
chamu lawr i osgoi mynd i’r ysbyty neu gyflymu’r broses o’i adael.  Mae’r Timau Adnoddau 
Cymunedol yn cynorthwyo cleifion nad ydynt yn ddigon da i ddychwelyd adref ond sy’n feddygol 
sefydlog ac nad oes angen iddynt fod yn yr ysbyty.  Mae’r timau integredig amlddisgyblaeth yn 
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cynnwys staff Iechyd o Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro a staff Cyngor Caerdydd.  Mae 
Rheolwyr Gofal Cartref, staff Gofal Cartref a’r TACau ac Age Connects yn cynnig ystod o 
wasanaethau ail-alluogi a nododd adroddiad arolygu cadarnhaol gan Arolygiaeth Gofal a 
Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) i’r gwasanaeth ganolbwyntio ar ganlyniadau ac 
annibyniaeth gan staff cymwys a hyderus yr oedd ganddynt strwythur arwain clir sy'n rhoi 
cyfathrebu da.  Ymhlith yr adborth gan ddinasyddion roedd: “Staff yn gwrando” a chynnig dewis, 
“alla i ddim eu canmol ddigon" a dim 'brys' wrth roi gofal, "gallu siarad'. 
 

Diweddariad Perfformiad 

• Canran yr oedolion a gwblhaodd gyfnod o ail-alluogi a: 
• sydd â phecyn llai o ofal a chymorth 6 mis yn ddiweddarach 

2016/17 = 66.7% (10/15) 
• heb becyn gofal 6 mis yn ddiweddarach 

2016/17 = 83.4% (251 / 301) 
 

 
Adolygiad o Wasanaethau Iechyd Meddwl Cymunedol 
Yn 2015, cynhaliwyd proses ymgysylltu helaeth a geisiodd farn staff cymunedol, dinasyddion ag 
angen gofal a chymorth, gofalwyr ac ystod o randdeiliaid eraill gan gynnwys meddygon teulu.  Y 
cam nesaf yw cyflawni rhaglen waith a fydd yn mynd i’r afael â rhai o’r materion a gododd yn 
ystod y broses ymgysylltu a cheisio gwella’r ffordd a ddarparwn ein gwasanaethau iechyd meddwl 
cymunedol yn seiliedig ar Fodel Lleol.  Ym mis Tachwedd 2016 sefydlwyd grŵp llywio’r rhaglen 
weithredu i oruchwylio’r rhaglen.  Mae’r grŵp yn cynnwys cyflogeion yr Awdurdod Lleol a Bwrdd 
Iechyd y Brifysgol.  Mae’n dîm amlddisgyblaeth, gyda chynrychiolwyr o wasanaethau clinigol, 
adnoddau dynol a disgyblaethau rheoli.  Rhannwyd y rhaglen ddatblygu’n 4 ffrwd waith fel y nodir 
isod a dyrannwyd grŵp gorchwyl a gorffen i bob ffrwd waith: 
 

 Llwyth gwaith dyletswydd 

 Rheoli atgyfeiriadau newydd 

 Safonau gofal i gleifion eilaidd 

 Symud i fodel lleol 
 

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

 Ailystyried effeithiolrwydd y trefniadau partneriaeth cyfredol ar gyfer darparu 
Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed erbyn mis 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 ganfyddiadau arolwg Arolygiaeth Gwasanaethau Prawf Ei Mawrhydi. 
 

 Gweithio gyda phartneriaid i gynnal y gostyngiad yn yr achosion Oedi Wrth Drosglwyddo 
Gofal am resymau gofal cymdeithasol yn 2017/18 i gefnogi pobl i adael yr ysbyty’n fwy 
amserol i leoliad gofal mwy priodol. 
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 Gweithredu argymhellion yr Adolygiad o Wasanaethau Cymunedol ar y cyd â Bwrdd Iechyd 
Y Brifysgol, o ran model y dyfodol i Wasanaethau Iechyd Meddwl Cymunedol er mwyn 
cefnogi’n effeithiol a chyflawni gwasanaethau iechyd meddwl cymunedol erbyn Mawrth 
2019. 
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6. GWEITHREDU I AMDDIFFYN A 
DIOGELU POBL RHAG CAM-DRIN, 
ESGEULUSO NEU NIWED 
 
Canlyniadau a gyflawnwyd: 

 Clywed lleisiau plant a’u teuluoedd yn fwy effeithiol. 

 Caiff plant eu hamddiffyn yn well rhag Camfanteisio’n Rhywiol Ar Blant (CRhB) o ganlyniad i 
effaith y Strategaeth CRhB. 

 Diogelu’n fwy effeithiol 3,505 o oedolion mewn gofal cartref a 1,074 o oedolion mewn 
gofal preswyl / nyrsio drwy leihau nifer y darparwyr dan uwchgyfeirio pryderon.   
Gweler tudalen 32 am ragor o wybodaeth. 

 Mae ymateb i ddiogelu plant ac oedolion yn gwella wrth i drafodaethau strategaeth 
amlasiantaeth gael eu cynnal ar waith gan felly gwella amseroldeb ymatebion. 

 

Beth y cynlluniom ei wneud y llynedd? 
 

 Gweithredu’r gyda phartneriaid y Strategaeth Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant (CRhE) 
erbyn Mawrth 2017, i atal CRhB, i amddiffyn a rhoi cymorth i'r rhai y mae CRhB wedi 
effeithio arnynt a delio â drwgweithredwyr.  

 Gwella’r system ar gyfer amddiffyn plant rhag niwed sylweddol drwy weithredu trefniadau 
Hyb Diogelu Amlasiantaethol (MASH) newydd ar gyfer rheoli cyfeiriadau erbyn Mehefin 
2016. 

 Gweithredu gofynion newydd Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 
o ran Diogelu Oedolion yn ystod blwyddyn ariannol 2016/7 i amddiffyn oedolion mewn 
perygl, gweithredu Gorchymyn/Gorchmynion Amddiffyn a Chefnogi Oedolion a sefydlu 
Byrddau Diogelu Oedolion newydd gan gynnwys Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol. 

 

Sut llwyddom ni a pha wahaniaeth wnaethom ni? 
 

Diweddariad Perfformiad a Chanlyniadau Arolwg 

• Pobl yn dweud eu bod yn teimlo’n ddiogel 
Oedolion = Ie = 354 / 469 = 75.5% 
Gofalwyr = Ie = 5 / 5 = 100.0% 
Plant = Ie = 181 / 210 = 86.2% 
Gadael gofal = Ie = 19 / 27 = 70.4% 
 

• Canran ailgofrestru plant ar gofrestri amddiffyn plant yr awdurdod lleol 
2016/17 = 3.9% (13 / 343) 
O’r 343 o blant a ychwanegwyd at y Gofrestr Amddiffyn Plant (CAP) yn ystod y flwyddyn 
roedd 13 wedi bod arni yn ystod y 12 mis blaenorol. 
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• Cyfartaledd aros i blant ar y gofrestr amddiffyn plant yn ystod y flwyddyn 
2016/17 = 230 diwrnod (113,250 / 492) 
 

• Canran y cynadleddau amddiffyn plant cychwynnol dyledus yn y flwyddyn a gynhaliwyd o 
fewn 15 diwrnod i drafod y strategaeth 
2016/17 = 94.2% (374 / 397) 
Roedd perfformiad yn sefydlog o 94.4% (526 / 557) yn 2015/16. 
 

• Canran yr adolygiadau amddiffyn plant a gynhaliwyd o fewn amserlenni statudol yn ystod y 
flwyddyn  
2016/17 = 98.8% (1,000 / 1,012) 
Perfformiad wedi gwaethygu fymryn o 99.8% (1,017 / 1,019) yn 2015/16. 

 

 
 

• Canran yr ymweliadau statudol plant sy'n derbyn gofal yn ystod y flwyddyn a gynhaliwyd yn 
unol â rheoliadau 
2016/17  = 95.1% (1,933 / 2,033) 
Gwelliant o 86.6% (1,537 / 1,774) yn 2015/16. 
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“Nid yn ein Dinas, Nid ein Plant” – Strategaeth Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant (CrhB) Caerdydd 
Mae’r strategaeth wedi galluogi cynnydd sylweddol wrth sicrhau bod plant a phobl ifanc yn cael eu 
diogelu rhag CRhB  drwy: 
 

 Ddwyn yr holl bartneriaid allweddol ynghyd â nod a chynllun gweithredu cyffredin. 
 Galluogi archwiliad a dadansoddiad o effeithiolrwydd y gwasanaeth. 
 Sefydlu prosesau yn y Gwasanaethau Plant ac mewn sefydliadau allanol i nodi plant mewn 

perygl ar y cyfle cyntaf posibl. 
 Clywed lleisiau plant a’u teuluoedd yn fwy effeithiol. 
 Hyrwyddo ymwybyddiaeth dinas gyfan yn economi’r nos. 
 Hwyluso cydweithio amlasiantaeth effeithiol ar draws y sectorau statudol a gwirfoddol 

gyda sefydliadau’n cydweithio at amcanion cyffredin. 
 Sicrhau arian ar gyfer darparu gwasanaeth arbenigol i’r plant yn y perygl mwyaf. 
 Galluogi darparu gwasanaethau ataliol ar y cyfle cyntaf. 
 Sicrhau amharu ar bobl a lleoliadau sy’n peri pryder. 
 Cefnogi plant i dorri’n rhydd o gam-fanteisio rhywiol a gwella o’u profiadau 
 Codi proffil Caerdydd ar draws Cymru a’r DU fel esiampl o arfer da. 

 
Nodau’r Strategaeth yw: 
 

1. Deall maint y broblem 
Mae grŵp strategol CRhB y Bwrdd Diogelu Plant Rhanbarthol (BDPRh) wedi dechrau proses 
o ddeall y darlun CRhB yn yr ardal.  Mae’n casglu data allweddol CRhB a gwybodaeth am 
dueddiadau yn ogystal â manylion yr holl weithgareddau i fynd i’r afael â CRhB gan bob 
asiantaeth gan gynnwys sefydliadau statudol a thrydydd sector yn ardal Caerdydd a Bro 
Morgannwg.  Bydd yn cynnig dealltwriaeth leol o’r darlun CRhB yn yr ardal a beth sy’n cael 
ei wneud i fynd i’r afael â hynny, a bydd yn gwerthuso effeithiolrwydd gweithio 
amlasiantaeth o ran CRhB. 
Trefniadau i gynnwys llais y plentyn a’i deulu mewn Cyfarfodydd Diogelu Amlasiantaeth 
CRhB bellach ar waith.  Gwneir gwaith  dros y flwyddyn i ddod i wneud trefniadau i blant a 
theuluoedd ddod i’r cyfarfodydd hyn. 
 

2. Codi ymwybyddiaeth 
Hyfforddwyd athrawon, gweithwyr ieuenctid, mentoriaid ieuenctid a Swyddogion Lles 
Addysg i'w helpu i godi ymwybyddiaeth i CRhB drwy eu gwaith dyddiol gyda phlant.  
Gwnaed gwaith penodol gydag ysgolion i ddatblygu rhaglen ymwybyddiaeth CRhB yn 
benodol i fechgyn i sicrhau eu bod yn deall ymddygiad derbyniol mewn perthnasau, sut 
mae delio â phwysau gan gyfoedion, deall y gwahaniaeth rhwng ffantasi a realiti, pa 
ymddygiad sy’n anghyfreithlon a chanlyniadau i’w dyfodol os torrant y gyfraith. 
Mae gwaith wedi dechrau ar ymgyrch benodol i godi ymwybyddiaeth rhieni, gofalwyr, 
gweithwyr proffesiynol a chymunedau – cynllunnir cyflwyno’r ymgyrch yn haf 2017. 
 

3. Nodi’r rhai mewn perygl a rhoi cymorth cynnar 
Mae hyfforddiant yn dal i gael ei roi i weithwyr proffesiynol ar draws y Gwasanaethau Plant 
a sefydliadau eraill (gan gynnwys hosteli a darparwyr llety â chymorth ledled y ddinas) i 
sicrhau bod plant mewn perygl yn cael eu nodi cyn gynted â phosibl. 
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Sefydlwyd grŵp i weithwyr proffesiynol sy’n gwneud gwaith uniongyrchol i leihau’r risg 
CRhB a chreu gwydnwch i sicrhau bod gweithwyr yn cael cymorth ac adnoddau priodol. 

4. Cynorthwyo dioddefwyr i dorri’n rhydd rhag cam-fanteisio rhywiol a gwella a’u profiadau 
Yn ystod y flwyddyn gwnaed ymarfer mapio a nododd bod angen gwasanaeth arbenigol i 
gefnogi dioddefwyr i dorri’n rhydd rhag cam-fanteisio rhywiol a gwella o’u profiadau.  O 
ganlyniad, sicrhawyd arian i Dîm Atal CRhB Amlasiantaeth dros dro (3 blynedd) i gyflawni’r 
gwaith hwn. 
Gwnaed gwaith i ddeall sut mae modd cynnal y grŵp cyfranogi dioddefwyr orau i warchod 
yn erbyn trawmateiddio’r bobl ifanc ymhellach. 

5. Amharu ar ddrwgweithredwyr a’u herlyn 
Gwnaed cynnydd ynghylch sefydlu Panel Diogelwch Cymunedol Amlasiantaeth i reoli’r risg 
CRhB gan bobl a llefydd sy’n peri pryder.  Drafftiwyd Cylch Gorchwyl y mae dan 
ymgynghoriad bellach gyda’r bwriad o gytuno arno ar ddechrau 2017/18 cyn ei ddosbarthu 
i asiantaethau partner. 
Mae gwaith yn mynd rhagddo â’r heddlu a sefydliadau’r trydydd sector i ddechrau 
cydweithio i ymgysylltu â chymuned fusnes economi’r nos ynghylch atal CRhB.  Hefyd, 
lluniwyd taflen wybodaeth i yrwyr tacsi ar y cyd ag Adran Drwyddedu Caerdydd.  Bydd yn 
barod i’w dosbarthu i’r 2,200 o yrwyr trwyddedig yn y ddinas dros yr wythnosau nesaf. 

 
Cytunwyd ar arian ychwanegol fel rhan o gyllideb 2017/18 i sefydlu’r Tîm Atal CRhB Amlasiantaeth 
dros dro yn barhaol.  Mae hyn yn golygu y bydd y tîm yn dal i weithredu’r Strategaeth Atal CRhB, 
bodloni disgwyliadau a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru yn y Cynllun Cenedlaethol i fynd i’r 
afael â CRhB a mynd i’r afael â’r angen a welwyd.  Manylodd yr ymchwiliad craffu diweddar 
ddiffygion yr ymateb adweithiol, cyfyngedig i CRhB cyn dechrau gwaith atal CRhB 16 mis yn ôl.  
Bydd tîm CRhB yn atal tynnu’n ôl y cynnydd a wnaed ac yn sicrhau na ddychwelir at y sefyllfa a fu 
cyn mis Hydref 2015. 
 
Bydd y tîm yn gweithio gyda phlant a theuluoedd i godi ymwybyddiaeth o’r risgiau i blant, lleihau’r 
risgiau a chadw plant yn ddiogel.  Bydd y tîm CRhB yn gweithio i sicrhau bod arfer ar draws y 
gwasanaeth a’r Cyngor ehangach o safon uchel, gan allu nodi a bodloni anghenion. 
 
Rhagwelir y bydd y tîm yn: 

 Atal cam-drin drwy CRhB drwy ymyrryd mor gynnar â phosibl lle mae plant mewn perygl. 

 Cadw plant yn ddiogel yn eu teuluoedd a’u hatal rhag dod dan ofal yr awdurdod lleol. 

 Cefnogi a chynnal lleoliadau lle caiff plant eu gofalu amdanynt gan yr awdurdod lleol. 

 Gweithio ar draws y cyngor i gynorthwyo a galluogi swyddogion i nodi plant mewn perygl 
ac ateb yr angen drwy gymorth ataliol. 

 Gwneud Caerdydd yn lle anodd i ddrwgweithredwyr CRhB weithredu ynddo 
 
Hyb Diogelu Amlasiantaethol (MASH) 
Sefydlwyd yr Hyb Diogelu Amlasiantaeth yn ystod y flwyddyn i wella’r system ar gyfer amddiffyn plant 
rhag niwed sylweddol drwy weithredu trefniadau newydd ar gyfer rheoli atgyfeiriadau. 
 
Mae’r galw’n parhau'n uchel sy'n effeithio ar gapasiti'r holl bartneriaid.  Caiff cais twf llwyddiannus 
i 2017/18 ei ddefnyddio i liniaru hyn drwy atgyfnerthu adnoddau’r tîm presennol a datblygu 
gwasanaeth camu i lawr ar y cyd â Theuluoedd yn Gyntaf i reoli nifer fawr yr achosion nad ydynt 
yn cyrraedd y trothwy Gwasanaethau Plant.  Dengys dangosyddion cynnar fod ein hymateb i 



 

40 
 

ddiogelu plant ac oedolion yn gwella e.e. trafodaethau strategaeth amlasiantaeth yn cael eu 
cynnal gan felly gwella amseroldeb ymatebion.  Cynhelir cyfarfodydd trothwy amlasiantaeth â’r 
holl bartneriaid bob wythnos ac fe’u cadeirir gan Gyfarwyddwr Cynorthwyol y Gwasanaethau 
Plant.  Mae’r cyfarfodydd yn sicrhau ansawdd sampl o achosion ac yn cadarnhau bod yr ymateb 
amlasiantaeth at bryderon diogelu’n parhau’n gadarn.  Mae ansawdd yr atgyfeiriadau’n fater 
parhaus a chynhelir cyfarfodydd adborth rheolaidd ag asiantaeth atgyfeiriol i wella ansawdd yr 
atgyfeiriadau a ddaw i law.  Trafodir Sicrwydd Ansawdd mewn cyfarfodydd trothwy wythnosol er 
mwyn nodi arfer da a rhoi adborth i bartneriaid.  Rhoddir crynodeb manwl o effaith ac 
effeithiolrwydd yn 2017/18 i ganiatáu am gyfnod hwyach o amser i wybodaeth fod yn ystyrlon. 
 
Cynllun Trosglwyddo Cenedlaethol / Cynllun Dublin 
Lansiwyd y Cynllun Trosglwyddo Cenedlaethol, trefniant trosglwyddo gwirfoddol newydd rhwng 
awdurdodau lleol i ofalu am blant digwmni sy’n cyrraedd y DU ac yn ceisio lloches, ar 1 Gorffennaf 
2016. Y diben oedd annog yr holl awdurdodau lleol i wirfoddoli i gynorthwyo plant digwmni sy’n 
ceisio lloches fel bod dosbarthiad tecach o gyfrifoldebau gofalu ledled y DU.  Dan y cynllun, gallai 
plentyn sy’n cyrraedd un awdurdod lleol eisoes dan bwysau yn gofalu am y plant hyn gael ei 
drosglwyddo i gyngor arall gyda chapasiti. 
 
Yn dilyn ymyriad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol, cytunodd y Cyngor sefydlu 
canolfan dderbyn a llety a drefnir i 11 o blant.  Roedd y plant hyn yn rhan o Gynllun Dublin sy’n 
golygu bod ganddynt gysylltiadau teuluol yn y DU a chânt eu haduno â’u teuluoedd ar ôl cynnal 
asesiadau priodol.  O’r 11 plant a ddaeth, cafodd 10 eu gosod â theuluoedd gydag un mewn gofal 
hirdymor. 
 
Hefyd, mae Cyngor Caerdydd wedi dal i gael gofal i blant ar eu pen eu hunain yn ceisio lloches sy’n 
cyrraedd y ddinas naill ai’n annisgwyl neu wedi’u masnachu i’r wlad. 
 
Diogelu Oedolion 
Mae Bwrdd Rhanbarthol Diogelu Oedolion (SARB) Caerdydd a Bro Morgannwg yn newydd, a thros 
y flwyddyn ddiwethaf bu’n gweithio ar ddatblygu bwrdd cadarn a chydlynol i’r rhanbarth.  Wrth 
symud ymlaen, argymhellir o’r pwynt hwn i’r Bwrdd gael ei alw’n Fwrdd Rhanbarthol Diogelu 
Oedolion - Caerdydd a Bro Morgannwg.  Bydd hyn yn sicrhau bod  gwaith y bwrdd yn dal natur 
ddaearyddol a demograffig yr ardal a’i dyheadau i ddiogelu’r boblogaeth yn yr ardal honno.  Ar ôl 
dadansoddi canlyniadau Adolygiad Strategol 6 mis – ‘Cynigion ar y Ffordd a Weithredwn a’r Hyn a 
Wnawn’ (a oedd yn cynnwys cyfres o 3 gweithdy a hwyluswyd gan Athro Emeritws Lles Plant yn 
Adran Astudiaethau Cymdeithasegol Prifysgol Sheffield) cytunwyd taw dwy brif flaenoriaeth SARB 
o 2016 i 2019 fyddai Gofal Cartref / Cartrefi Nyrsio a Dementia.  Ar ôl hynny creodd y Bwrdd 
gynllun gweithredu 3 blynedd i bob blaenoriaeth. 
 
Lleolwyd Rheolwyr Arweiniol Dynodedig Diogelu Oedolion yn yr Hyb Diogelu Amlasiantaethol ers 
Medi 2016 a buont yn defnyddio’r system ‘MHub’ amlasiantaeth integredig i ddiogelu oedolion 
yng Nghaerdydd yn well. 
 
Bydd creu 2 swyddog awdurdodi ar gyfer y Gorchmynion Diogelu Oedolion a Diogelwch newydd yn 
galluogi swyddogion awdurdodedig i siarad ag oedolyn yr amheuir ei fod mewn perygl o gam-drin neu 
esgeulustod yn gyfrinachol i ddysgu a all wneud penderfyniadau ei hun, asesu a yw mewn perygl a 
phenderfynu a ddylid gweithredu. 
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Diweddariad Perfformiad 

• Canran yr ymholiadau diogelu oedolion a gwblhawyd o fewn amserlenni statudol  
2016/17 = 98.0% (1,033 / 1,054) 
 

 
Trefniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid 
Mae Amddifadu o Ryddid (AoR) yn rhan o’r fframwaith cyfreithiol a nodir yn Neddf Galluedd 
Meddyliol 2005. Mae’n sicrhau hawliau dynol unigol.  Mae’r diogelu cymorth ac yn diogelu pobl na 
allant wneud penderfyniadau drostynt eu hunain neu gydsynio i’w gofal.  Y nod yw diogelu 
hawliau dynol pobl dros 18 oed os oes amheuaeth am eu galluedd meddyliol i wneud 
penderfyniadau gwybodus am eu gofal a’u triniaeth pan font yn yr ysbyty neu’n byw mewn cartref 
gofal.  Maen nhw’n sicrhau bod pobl ond yn cael eu hamddifadu o’u rhyddid os yw er budd iddynt 
ac nad oes ffordd arall o'u cadw'n ddiogel. 
 
Er mwyn sicrhau bod pobl yn cael budd o fesurau diogelwch priodol gweithredwn Fwrdd 
Goruchwylio ar y cyd â Chyngor Bro Morgannwg a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro.  Mae’n 
ein galluogi i flaenoriaethu’r bobl ag angen asesiad brys fwyaf, ond gwyddom fod rhestr aros fawr 
o asesiadau sydd angen eu hawdurdodi.  Mae maint a natur yr her hon yng Nghaerdydd yn unfath 
â gweddill y DU. 
 
Adolygiadau Rheoli Annibynnol 
Yn ystod y flwyddyn, comisiynwyd 2 adolygiad rheolwr annibynnol o ran achosion cymhleth sy’n 
cynnwys plant mewn perygl er mwyn sicrhau y caiff gwersi eu dysgu.  Y gwersi allweddol sy’n cael 
eu rhannu â staff yw: 
 

• Cymhlethdod achosion 
• Cydymffurfiaeth gudd gan y teulu / rhieni. 
• Pwysigrwydd canolbwyntio ar brofiad y plentyn. 
• Pwysigrwydd ystyried patrymau ymddygiad yn y gorffennol a chronoleg amlasiantaeth 

gadarn. 
• Pwysigrwydd nodi uwch reolwr a enwir i oruchwylio ymchwiliadau cymhleth. 

 

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

 Adnewyddu gweledigaeth a strategaeth diogelu ar draws y Gyfarwyddiaeth erbyn Mawrth 
2018 i gydymffurfio â’r canllawiau polisi ac arferion cenedlaethol newydd sy’n cael eu 
llunio. 
 

 Datblygu a gweithredu dull o wella ymgysylltu â chymunedau'n gyffredinol a chymunedau 
ffydd yn benodol erbyn Mawrth 2018 i wella diogelwch plant ledled amryw gymunedau 
Caerdydd. 
 

 Atgyfnerthu gallu gwasanaethau cymdeithasol plant i fynd i’r afael ag anghenion cynyddol 
gymhleth plant gan gynnwys plant a fasnachir, plant sy’n destun ystyriaethau Amddifadu o 
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Ryddid a phlant sy’n cael trafferth â chyflyrau iechyd meddwl. 
 

 Atgyfnerthu gweithdrefnau Diogelu Oedolion drwy ymgynghori â staff a phartneriaid erbyn 
Mawrth 2018 i sicrhau bod oedolion yn cael eu diogelu rhag niwed. 
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7. ANNOG A CHEFNOGI POBL I DDYSGU, 
DATBLYGU A CHYFRANNU AT 
GYMDEITHAS 
 
Canlyniadau a gyflawnwyd: 

 Cyfleoedd gwell i blant sy’n derbyn gofal a’r rhai sy’n gadael gofal drwy’r Cynllun 
Hyfforddeiaeth Plant sy’n Derbyn Gofal - dechreuodd 31 o bobl ifanc leoliad hyfforddeiaeth 
yn ystod y flwyddyn gyda 7 wedi cael prentisiaethau. 

 Galluogi troseddwyr ifanc i gyrraedd eu potensial yn well drwy wella ymgysylltu mewn 
addysg, hyfforddiant a chyflogaeth gan 2 awr yr wythnos i bobl ifanc o oedran ysgol 
statudol a 2.4 awr yr wythnos i bobl ifanc uwch oedran statudol ysgol yn ystod eu 
hamser â’r Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid. 
Gweler tudalen 30 am ragor o wybodaeth am droseddau ieuenctid. 

 Cyrhaeddiad canlyniadau addysgol plant sy'n derbyn gofal gyda 73.1% (19 / 26) o blant 
sy’n derbyn gofal yn cyflawni’r Dangosydd Pwnc Craidd ar Gyfnod Allweddol 2 (cyrraedd 
Lefel 4 mewn Gwyddoniaeth, Mathemateg a Chymraeg neu Saesneg) o'i gymharu â 
50.0% (39 / 78) o'r holl blant ag angen gofal a chymorth. 

 

Beth y cynlluniom ei wneud y llynedd? 
 

 Cwblhau’r Strategaeth Rhianta Corfforaethol gyda’n partneriaid erbyn mis Mawrth 2017 er 
mwyn sicrhau bod y Cyngor a’r Partneriaid ar y cyd yn cyflawni eu dyletswyddau i bob 
plentyn a pherson ifanc sydd dan eu gofal drwy gyrchu’r un canlyniadau cadarnhaol y 
byddai pob rhiant da am ei sicrhau ar gyfer ei blant ei hun. 
 

 Gweithio i wneud Caerdydd yn ddinas a gydnabyddir fel un sy’n ystyriol o ddementia erbyn 
mis Mawrth 2018 i gefnogi'r sawl a effeithiwyd gan ddementia, gan eu galluogi i gyfrannu 
at a chymryd rhan mewn cymdeithas prif ffrwd. 

 

Sut llwyddom ni a pha wahaniaeth wnaethom ni? 
 

Canlyniadau arolwg 

• Pobl sy’n adrodd y gallan wneud yr hyn sy’n bwysig iddynt 
Oedolion = Ie = 219 / 470 = 46.6% 
Gofalwyr = Ie = 3 / 6 = 50.0% 
Plant = Ie = 138 / 210 = 65.7% 
Gadael gofal = Ie = 19 / 27 = 70.4% 
 

• Pobl yn adrodd eu bod yn fodlon ar eu rhwydweithiau cymdeithasol 
Oedolion = Ie = 383 / 468 = 81.8% 
Gofalwyr = Ie = 4/5 = 80.0% 
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Plant = Ie = 177 / 210 = 84.3% (parch) 
Gadael Gofal = Ie = 17 / 27 = 63.0% 
 

 
Strategaeth Rhianta Corfforaethol / Cyflawniad Addysgol Plant Sy'n Derbyn Gofal 
Cytunwyd ar y Strategaeth Rhianta Corfforaethol gan y Pwyllgor Cynghori Rhianta Corfforaethol 
(PCRHC) ac fe’i cymeradwywyd gan y Cabinet yn ystod y flwyddyn.   Gwnaed gwaith gydol y 
flwyddyn i wella canlyniadau i blant sy’n derbyn gofal.  Mae PCRHC yn cynrychioli cyfrifoldeb yr 
awdurdod fel corff corfforaethol i sicrhau’r gwasanaethau a’r cymorth gorau posibl i blant a phobl 
ifanc sy’n derbyn gofal sy’n cynnwys ystod gymhleth a haenog o weithgarwch sy’n gofyn am 
ymwybyddiaeth o brofiadau sy’n cael eu byw gan blant sy’n derbyn gofal ac ymrwymiad i aelodau 
ei weld iddynt eu hunain.  Cymerwyd rhai camau cadarnhaol o ran arfer cyfrifoldebau rhianta 
corfforaethol.  Gwnaed ymweliadau â rhai timau gwaith cymdeithasol ac ysgolion ynghyd â mwy o 
ymweliadau a rhyngweithio â phobl ifanc, a grisialwyd drwy bresenoldeb pobl ifanc yn y Pwyllgor. 
 
Ymhlith y digwyddiadau a alluogodd PCRHC i ennill y ddealltwriaeth a’r wybodaeth angenrheidiol i 
gyflawni ei gyfrifoldebau roedd: 

 Mynychu digwyddiad ymgynghori â phobl ifanc ar Adroddiad Blynyddol 2015/16 y 
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol. 

 Cael cyflwyniad gan y Cydlynydd dan Hyfforddiant Plant Sy'n Derbyn Gofal a 2 berson ifanc a 
oedd dan hyfforddiant ond sydd bellach â phrentisiaethau â’r Cyngor. 

 Cyfarfod â’r Gwasanaeth Ymgynghorol a Chymorth Llys Plant a Theuluoedd i hwyluso 
gweithdy ar y cyd o ran Arwyddion Diogelwch a Lleoliad â Rheoliadau Rhieni. 

 Cael cyflwyniad ar gynllun Pan Fydda i’n barod. 

 Cael cyflwyniad ar ddatblygiad Thematig Estyn o’r gwasanaeth addysg i blant sy’n derbyn gofal 
gyda 4 maes arfer da yn cael eu nodi. 

 
Cafodd PCRHC hefyd adroddiad ar y Digwyddiad Gwrando a gynhaliwyd yn Chwarter 4 2015/16 a 
gyflwynwyd gan y Gwasanaeth Eirioli Ieuenctid Cenedlaethol (NYAS) a hwylusodd y digwyddiad.  
Cafwyd nifer o bwyntiau difyr gan bobl ifanc a daethpwyd i’r casgliad ei bod yn amlwg eu bod yn 
fodlon ar y gwasanaeth y maen nhw’n ei gael.  Mynegodd nifer o bobl ifanc rai pryderon o ran 
cymorth a chyllid tai, gwaith cymdeithasol / ymgynghorydd personol.  Siaradont yn gadarnhaol am 
y rhaglen hyfforddi sy’n rhoi cyfleoedd iddynt ennill profiad gwaith a theimlent y caent fudd o 
gymorth cyfoedion a mwy o baratoi at adael gofal a byw’n annibynnol.  Hoffent hefyd i’r cyngor 
ystyried buddion ychwanegol fel mynediad am ddim i gyfleusterau chwaraeon a hamdden a 
phasys bws.  Cynhaliwyd Digwyddiad Gwrando pellach er mwyn i PCRHC ymateb i’r adroddiad a 
thrafod ei argymhellion â phobl ifanc. 
 
Cynhaliwyd digwyddiad Gwobrwyon Bright Sparks blynyddol lle mae rhai sy’n gadael gofal a phlant 
sy'n derbyn gofal yn dathlu eu cyflawniadau yn ystod 2016. Cynlluniwyd y digwyddiad gan 6 
pherson ifanc a ffurfiodd Dîm Bright Sparks a chyflwyno gwobrau i’r enillwyr rhwng 5 a 23 oed, a 
enwebwyd gan eu Gweithiwr Cymdeithasol neu Ymgynghorydd Personol.  Cydnabuwyd pobl ifanc 
a’r rhai sy’n gadael gofal ac fe’u canmolwyd am eu cyflawniadau a chawsant dystysgrif a medal i 
gydnabod eu cyflawniadau.  Rhoddwyd hefyd wobrau ar gyfer y darparwyr gwasanaeth gorau, y 
gofalwyr maeth gofal a’r ysgolion mwyaf cefnogol. 
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Dechreuwyd ar waith wedi ei dargedu ar y cyd â’r Gyfarwyddiaeth Addysg i ddychwelyd plant sy'n 
derbyn gofal mewn lleoliadau y tu hwnt i’r ardal yn ôl i Gaerdydd.  Y bwriad yw nodi lefel a math yr 
angen a’r adnoddau sydd ar gael er mwyn llywio cynllunio a datblygu yn y dyfodol i gael y lefel 
gywir o ddarpariaeth yn lleol.  Yn ystod y flwyddyn dychwelwyd 16 o blant sy’n derbyn gofal i 
Gaerdydd gan arbed tua £1.1 miliwn. 
 
Adnewyddwyd yr Ymgyrch Recriwtio Maethu Fewnol yn ystod y flwyddyn.  Lansiwyd Ymgyrch 
‘Cyfrwch eich Hun i Mewn’ ym mis Chwefror 2017 gan geisio denu pobl a allai feddwl na allant 
faethu.  E.e. pobl sengl, cyplau unrhyw a phobl ag anabledd. 
 
Y darlun cyffredinol o ran perfformiad yn ystod y flwyddyn yw darlun sy’n gwella neu ar y llwybr 
cywir i gyrraedd y targed.  Mae gwelliannau wedi deillio o waith manwl dros nifer o flynyddoedd i 
wella canlyniadau ar gyfer plant sy’n derbyn gofal, gan gynnwys ffocws pellach ar gydweithio 
gyda’r Gwasanaeth Addysg.  Mae angen gwaith pellach i adeiladu ar y gwelliannau hyn ac mae 
cydweithio rhwng y Gwasanaeth Plant ac Addysg yn mynd rhagddo. 
 

Diweddariad Perfformiad 

• Canran y plant sy’n cyflawni dangosydd pwnc craidd cyfnod allweddol 2 
2016/17 = 50.0% (39 / 78) 
 

• Canran y plant sy’n cyflawni dangosydd pwnc craidd cyfnod allweddol 4 
2016/17 = 18.4% (16 / 87) 
 

• Canran y plant sy'n derbyn gofal sydd, yn ystod y flwyddyn tan 31 Mawrth, wedi symud 
ysgol o leiaf unwaith yn ystod cyfnodau dan ofal nad oeddent oherwydd trefniadau 
trosglwyddo. 
Perfformiad wedi gostwng i 13.3% (56 / 421) o 9.1% (34 / 372) yn 2015/16, er y bwriwyd y 
targed o 12%.   
Rhagwelwyd hyn oherwydd ymdrechion penodol i sicrhau bod yr holl blant mewn lleoliad 
addas ac y dychwelir plant i Gaerdydd o leoliadau tu allan i’r ardal lle y bo’n briodol. 
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• Canran presenoldeb plant sy’n derbyn gofal mewn ysgolion cynradd 
Perfformiad yn sefydlog ar 96.9% o 96.7% yn 2015/16. 

 

 
 

• Canran presenoldeb plant sy’n derbyn gofal mewn ysgolion uwchradd 
Perfformiad wedi gwella i 94.5% o 91.8% yn 2015/16. 

 

 
 

 
Dinas sy’n Ystyriol o Ddementia 
Mae pobl hŷn yn boblogaeth bwysig ar dwf yng Nghaerdydd.  I aros yn iach mae angen inni 
gydweithio fel cymuned i roi cyfleoedd i gynnal iechyd da ac yna gofal a chymorth i bobl pan fo’u 
hiechyd yn dirywio.  Yng Nghaerdydd rydym am wneud dau beth: helpu pobl i fyw bywydau 
iachach fel bod nifer y bobl newydd â dementia’n gostwng dros amser a gwneud newidiadau 
cadarn i bobl â dementia, eu gofalwyr, teuluoedd a ffrindiau. 
 
Mae dementia’n disgrifio set o symptomau a all gynnwys colli cof a chael anawsterau wrth feddwl, 
datrys problemau neu iaith.  Fe’i hachosir pan niweidir yr ymennydd gan heintiau fel Alzheimer’s 
neu gyfres o strociau.  Mae dementia’n gwaethygu’n raddol.  Mae’n brin ymhlith pobl dan 65 oed, 
ond daw’n fwy cyffredin wrth i bobl heneiddio.  Dros y blynyddoedd diwethaf bu ffocws cynyddol 
ar ddementia'n lleol ac yn genedlaethol oherwydd bod y boblogaeth yn heneiddio sydd wedi 
arwain at fwy o bobl â dementia.  Mae tua 5,000 o bobl yn byw gyda dementia yng Nghaerdydd a’r 
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Fro.  Amcangyfrifir bod tua dwy ran o dair o bobl sy’n byw â dementia’n byw yn y gymuned, gyda 
thraean yn byw mewn cartrefi preswyl neu ofal nyrsio.  Er bod gan Gaerdydd a Bro Morgannwg y 
lefel diagnosis uchaf yng Nghymru sef 58%, mae gan Gymru’r cyfraddau isaf o ddiagnosis dementia 
yn y DU.  Mae nifer fawr o bobl felly’n byw heb ddiagnosis ffurfiol, gan amharu ar fynediad ar 
gymorth a gwasanaethau perthnasol. 
 
Cyhoeddwyd Strategaeth Dementia Genedlaethol Ddrafft 2017-2022 Llywodraeth Cymru yn 
Ionawr 2017. Themâu allweddol y Strategaeth yw: 
 

 Lleihau risg a hyrwyddo iechyd 

 Adnabod a nodi 

 Asesu a diagnosis 

 Byw gystal â phosib am gyn hired â phosib â dementia 

 Yr angen am fwy o gymorth yn y gymuned 

 Mwy o ofal a chymorth arbenigol 

 Cefnogi’r cynllun: 
o Addysg a hyfforddiant 
o Ymchwil 

 
Wrth baratoi at Strategaeth Dementia Caerdydd a’r Fro 2017-2027 cwblhaodd a chyhoeddodd 
Partneriaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol Integredig Caerdydd a’r Fro Asesiad Anghenion 
Dementia ym mis Chwefror 2017. Defnyddiodd yr Asesiad Anghenion Iechyd Dementia ddata o’r 
ffynonellau canlynol: adolygu’r data sydd presennol, cynnal grŵp ffocws â phobl â dementia; 
cyfweld â 27 o ofalwyr, staff a rhanddeiliaid.  O’r gwaith hwn nodwyd 9 thema allweddol: 
 

1. Credai pob un o’r grwpiau a gyfwelwyd fod dementia yn berthnasol i bawb.  Cydnabuwyd, 
fel gydag unrhyw salwch, y gall y gymdeithas rydym yn byw ynddi addasu i wneud bywyd 
yn haws i bobl â dementia.  Gwelwyd y cymunedau ystyriol o ddementia a chynlluniau 
cyfeillion dementia’n rhan fawr o’r ateb hwn, gyda chydnabyddiaeth fod amgylcheddau 
ystyriol o ddementia hefyd yn bwysig. 

2. Credai pob grŵp fod y negeseuon allweddol ynghylch atal dementia angen eu hatgyfnerthu 
a’u hymgyrchu arnynt ymhellach.  Gwybodaeth gyfyngedig sydd o’r 6 cham y gall pobl eu 
cymryd i leihau’r risg o ddementia: gweithgarwch corfforol, pwysau iach, gweithgarwch 
cymdeithasol a meddyliol; osgoi goryfed alcohol; rhoi’r gorau i ysmygu ac ymrwymo i 
adolygu iechyd. 

3. Nodwyd ynysu fel problem fawr gan bobl â dementia.  Mae unigedd yn peri risg uwch o 
ddirywiad gwybyddol.  Roedd trafnidiaeth yn ffactor mawr yn yr ynysu hwn, gyda’r rhan 
fwyaf o bobl â dementia ddim yn gallu gyrru. 

4. Er y gwnaed llawer o waith i wella cydlyniad gwasanaethau mae o hyd le i wella.  
Cydnabuwyd hyn gan staff, gofalwyr a phobl â dementia. 

5. Roedd consensws gan y grwpiau gwahanol fod angen i bawb â dementia gael eu trin â 
charedigrwydd a chydymdeimlad, a bod angen i staff gael eu hyfforddi nid yn unig ar y 
pethau sylfaenol ond i lefel lle maent yn teimlo’n hyderus ac y gallant fwynhau gofal am 
bobl â dementia. 

6. Credai pob grŵp perthnasol (pobl â dementia, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol) y dylai 
cymorth fod ar gael mewn gofal sylfaenol.  Mae hyn yn gofyn am fwy o hyfforddiant, 
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cymorth a datblygu i sicrhau bod gofal sylfaenol yn teimlo cefnogaeth i gynnal y 
gwasanaethau y mae eu hangen. 

7. Cydnabyddir gwerth gofal am ofalwyr pobl â dementia.  Caiff lles gofalwyr effaith 
uniongyrchol ar ansawdd bywyd pobl â dementia. 

8. Amlygwyd yr angen i gael llawer mwy o wybodaeth am beth i’w wneud mewn argyfwng 
gan ofalwyr a staff.  Hefyd, ystyriwyd amseroldeb y gwasanaethau yn bwysig.  Mae 
gofalwyr yn aml ond yn gofyn am gymorth mewn argyfwng felly mae angen cymorth arnynt 
yn gyflym. 

9. Credai’r holl ymatebwyr fod anghydraddoldeb diangen wrth roi mynediad i wasanaethau. 
Dywedwyd bod angen i ofalwyr “frwydro dros wasanaethau”.  Roedd pryderon helaeth 
onid yw’r teulu’n gofyn am wasanaethau na châi pobl â dementia’r holl wasanaethau y 
mae eu hangen arnynt. 

 
Defnyddiwyd y themâu hyn fel y themâu allweddol i Strategaeth Dementia Caerdydd a’r Fro 2017-
2027 gan taw’r rhain yw’r prif broblemau a nodwyd gan y rhanddeiliaid lleol, staff, dinasyddion ag 
angen gofal a chymorth a gofalwyr. 
 
Er mwyn llunio’r strategaeth hon, cynhaliwyd digwyddiad ar 14 Mawrth 2017 i ennill barn ar beth 
ddylai’r weledigaeth fod ac i gasglu syniadau ar gyfer gwella.  Fel rhan o hyn cynhaliwyd ymarfer i 
helpu i flaenoriaethu camau gweithredu a awgrymwyd o ran derbyniadwyedd a chyfateboldeb.  
Mae’r strategaeth yn disgrifio’r weledigaeth a’r amcanion strategol ar gyfer Strategaeth Dementia 
Caerdydd a’r Fro ar gyfer y 10 mlynedd nesaf.   Dewiswyd y cyfnod 10 mlynedd i ganiatáu i 
gynllunwyr ystyried mentrau tymor hwy fel datblygiadau tai newydd o ran dementia. 
 
Mae gan Gaerdydd a’r Fro Gynllun Dementia 3 blynedd ar waith erbyn mis Ebrill 2014 a ddaeth i 
ben ym mis Mawrth 2017. Gyrrodd lawer o welliant dros y 3 blynedd diwethaf.  Ymhlith y camau 
gweithredu a gwblhawyd drwy'r Cynllun Dementia 3 blynedd bresennol mae: 
 

 Gweithredu ardaloedd cymunedol ystyriol o ddementia a gafodd statws cydnabyddedig.  

 Cyflwyno Gwneud i Bob Cyswllt Gyfrif. 

 Gweithredu strategaethau Teleofal / teleiechyd. 

 Datblygu Rhwydwaith Hyrwyddwyr Dementia. 

 Gweithredu arolwg ’10 munud o’chr amser’ yn helaeth (mewn lleoliad cleifion mewnol 
Iechyd Meddwl). 

 Creu darpariaeth hyfforddiant ar draws iechyd a gofal cymdeithasol, a model at y dyfodol. 

 Cefnogi Arloesi Gwasanaethau Cyhoeddus gan ddefnyddio Dylunio mewn Rhanbarthau 
Ewropeaidd (SPIDER) wedi’i gwblhau. 

 Cwblhau archwiliad cryno o gleifion mewnol ysbytai cyffredinol. 

 Un pwynt mynediad i atgyfeiriadau brys ac argyfwng Iechyd Meddwl. 

 Llwybr rhestr wirio cyffuriau gwrth-seicotig a dementia wedi’i ardystio a’i lansio. 

 Defnyddio'r model ailffocysu, o fewn cyfyngiadau adnoddau presennol, yn llawn. 

 Hyd yr arhosiad i bobl â dementia wedi’i archwilio. 

 Seiciatrig Cyswllt Ysbyty Rhanbarth i'r Gwasanaeth Pobl Hŷn wedi’i ddatblygu. 

 Datblygu llwybr addysg gofalwyr. 

 Hyfforddi ar ddulliau anfferyllol wrth reoli ymddygiad wedi’u cyflwyno, yn cwmpasu staff 
iechyd a gofal cymdeithasol mewn ardaloedd peilot. 
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Ymhlith y camau gweithredu allweddol ar gyfer Blwyddyn 3 i’w dwyn ymlaen mae: 
 

 Datblygu capasiti gwasanaethau cof ymhellach gyda’r galw cynyddol amdanynt. 

 Datblygu safon lleoliadau cartrefi preswyl a gofal nyrsio os yw’n briodol ac ystyried 
opsiynau byw â chymorth. 

 Datblygu canllawiau safonol ar sut mae cynnal adolygiad meddyginiaeth gwrth-seicotig. 

 Gweithredu arolwg Gofalwyr Dementia ‘2 funud o’ch amser’ yn helaeth. 

 Datblygu cyfleoedd seibiant drwy asesu angen ac yna cyflwyno’r cyfleoedd newydd. 

 Cynyddu nifer y cyfleoedd i gyfleoedd seibiant gwahanol a’u hyrwyddo. 

 Cynyddu cyfleoedd i bobl â dementia farw yn eu dewis o le. 

 Cyflwyno cynlluniau peilot cymunedau ystyriol o ddementia, gan werthuso’r cynlluniau 
peilot ac ystyried integreiddio’r rhain ym mhob un o gymunedau Caerdydd a’r Fro. 

 Datblygu adolygiad 15 mis Fframwaith Ansawdd a Chanlyniadau gofal sylfaenol i dempled 
safonol a hyfforddi clinigwyr gofal sylfaenol. 

 Ail-archwilio rhagnodi cyffuriau gwrth-seicosis i bobl â dementia. 
 
Cynllun Cyfeillion Gwirfoddol 
Cynllun sydd ar gael i blant mewn angen 7-16 oed sy’n cael eu hasesu fel addas ar gyfer y cynllun.  
Aiff gwirfoddolwyr â’r person ifanc allan i’r gymuned leol, gan roi cyfleoedd iddynt gyfrannu at 
amryw weithgareddau hamdden a chwaraeon.  Maen nhw’n ceisio dod o hyd i weithgaredd y gall 
y person ifanc ddal i’w wneud pan ddaw’r gwasanaeth i ben. 
 
Oherwydd cyfyngiadau ar adnoddau, roedd recriwtio gwirfoddolwyr a chyfleoedd datblygu’n 
gyfyngedig yn ystod y flwyddyn, ond gallai’r cynllun recriwtio nifer o wirfoddolwyr newydd, gan 
gynnig cymorth i 16 o bobl ifanc yn ystod y cyfnod hwn.  Gallai’r bobl ifanc a barwyd â gwirfoddol 
brofi gweithgareddau newydd a gwahanol a dysgu sgiliau newydd a helpodd i wella eu 
hunanhyder a gwella perthnasau â’u teulu ac eraill.  Canfu pobl ifanc sy’n manteisio ar y cynllun ei 
fod yn fuddiol, ac wedi siarad yn gadarnhaol yn ei gylch. 
 
Rhithysgol 
Mae hwn bellach ar waith, ac mae’n cynnwys yr holl blant sy’n derbyn gofal yng Nghaerdydd ac 
ysgolion y tu allan i’r ardal.  Mae’n cynnwys data cyrhaeddiad, presenoldeb a diarddel ac mae’r 
Gyfarwyddiaeth Addysg wrthi’n cynnwys gwybodaeth gan ysgolion bob tymor.  Gellir creu proffil 
un dudalen ar unrhyw bryd sy’n werthfawr iawn i adolygiadau ac os yw plentyn yn newid ysgol.  
Mae’r wybodaeth yn ein helpu i sicrhau bod gan blant gymorth ychwanegol lle y bo’n briodol ac i 
roi mwy o ffocws i gyfarfodydd cynnydd disgyblion â’r Tîm Addysg Plant Sy'n Derbyn Gofal o ran 
gwella canlyniadau. 
 
Cynllun Hyfforddi Plant Sy'n Derbyn Gofal 
Mae’r Cynllun Hyfforddeiaeth Plant Sy'n Derbyn Gofal yn dal i gefnogi canlyniadau cadarn i bobl 
ifanc.  Bu 60 o bobl ifanc drwy’r cynllun (dechreuodd 31 leoliad hyfforddeiaeth yn ystod y 
flwyddyn) ac mae 7 o bobl ifanc ar hyn o bryd yn brentisiaid â Chyngor Caerdydd.  Amlygwyd y 
cynllun fel maes arfer da gan ESTYN.  Dywedodd un person ifanc am y cynllun iddo “newid fy 
mywyd”. 
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Dinas Ystyriol o Blant. 
Yn ystod y flwyddyn gwnaeth Caerdydd gais llwyddiannus i fod yn rhan o’r Rhaglen Hawliau Plant.  
Chwaraeodd y Gwasanaethau Plant rôl allweddo lwrth ddatblygu’r cais a dynodwyd Caerdydd yn 
Bartner Hawliau Cronfa Argyfwng Ryngwladol Plant y Cenhedloedd Unedig (UNICEF) o 2017. 
Nododd UNICEF fod cais Caerdydd yn dangos ymrwymiad i hawliau plant, dyheadau mawr i blant a 
phobl ifanc yn yr awdurdod lleol a gweledigaeth gydlynol ar sut mae defnyddio’r rhaglen fel dull 
newid.  Mae Caerdydd yn dal i weithio at ei dyhead o ennill statws Dinas Ystyriol o Blant. 
 
Cynnig Ardal Plant 
Ym mis Ionawr 2017 cyflwynwyd cynnig traws-Gyfarwyddiaeth i Lywodraeth Cymru’n ceisio 
cytundeb i Gaerdydd dreialu Ardal Plant.  Atgyfnerthodd y cynnig ystod o ddatblygiadau sydd 
eisoes yn digwydd yn y Cyfarwyddiaethau Addysg, Gwasanaethau Plant a Chymunedau, gan 
adeiladu ar ddull ardal sydd eisoes ar waith wrth gyflawni gwasanaethau pobl hŷn.  Mae’r cynnig 
yn canolbwyntio ar y syniad er taw cyfrifoldeb rhieni yw gofalu am blentyn, fod angen cymuned i 
fagu plentyn er mwyn cynnig yr amgylchedd maethu gorau i’r unigolyn fel bod ganddo’r cyfle 
gorau posibl i gyflawni ei botensial. 
 
Wrth wraidd cynnig Caerdydd mae’r nod i atal a diogelu plant rhag effaith Profiadau Plentyndod 
Negyddol (PPN).  Mae’r cynnig yn cydnabod bod mynd i'r afael â PPN yn gofyn i ni fod yn graffach 
ynghylch ymyrraeth gynt ym mywydau aelodau ieuengaf cymdeithas gan symud y pwyslais i atal a 
diogelu.  Gweledigaeth Ardal Plant Caerdydd yw y bydd yn gwneud y canlynol: 
 

 Llai o blant sy’n derbyn gofal – gan y bydd yn y pen draw yn golygu y caiff anghenion llai o 
blant eu bodloni yn y Llysoedd, yn y system ofal neu’r system cyfiawnder troseddol.  Bydd 
mwy  o blant yn gallu mwynhau bywyd teuluol yn eu cartrefi eu hunain. 

 Dyfodol Cynaliadwy – Gwasanaethau Cost-effeithiol – caiff oblygiadau i asiantaethau a 
fydd yn gallu cynnal gwasanaethau’n well yn wyneb pwysau ariannol sylweddol a hefyd yn 
defnyddio cyfradd fwy o’r adnoddau hyn yn well er budd mwy o blant.  Llai o wario symiau 
mawr ar ychydig blant â chanlyniadau cyffredinol gwael; mwy o wario symiau is cost-
effeithiol ar boblogaeth ehangach o blant gan sicrhau canlyniadau gwell.  Bydd 
cysgomisiynu gwasanaethau i ateb anghenion ar y cyd yn galluogi darparu anodau’n well ac 
yn cynnig gwerth am arian mewn gwasanaethau. 

 Cyrhaeddiad Addysgol Gwell - caiff plant eu cefnogi'n fwy effeithiol i fod yn rhan o fywyd 
ysgol, yn academaidd a thrwy gyfleoedd dysgu gwell.  Byddem yn disgwyl i weld 
presenoldeb well, llai o ddiarddeliadau, lefelau cyflawni gwell a lles cadarnhaol. 

 Canlyniadau Cyrchfan Cadarnhaol i Bobl Ifanc - bydd cydweithio rhwng ysgolion, 
teuluoedd, cymunedau, darparwyr hyfforddiant a chyflogwyr ar lefel ardal benodol, yn 
gwella hynny o gymorth y gellir ei roi i bobl ifanc y gallent fod mewn perygl o beidio â 
symud i addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth bellach ôl-16. Bydd llwybrau dysgu a 
chyfleoedd priodol yn cael eu cynllunio’n fwy effeithiol a byddent yn fwy hygyrch. 

 
Os yw Llywodraeth Cymru’n cytuno i’r cynnig, bwriedir dechrau arno yn 2017/18. 
 
Iechyd Meddwl – Model Adsefydlu Tŷ Canna 
Mae gwasanaeth Allgymorth Tŷ Canna’n rhoi dull ymarferol ac ysgogol i unigolion â chyflyrau 
iechyd meddwl ac anghenion cymhleth chwanegol.  Bu Gwasanaethau Oedolion yn gweithredu’r 
model adsefydlu am dros 6 blynedd, atgyfeiriwyd 139 o bobl i’r gwasanaeth yn 2015/16. Mae pob 
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person a atgyfeirir i’r gwasanaeth yn cwblhau adnodd asesu ac yn cytuno ar nodau y maen nhw 
am eu cyflawni a sut mae gweithio at hynny.  Mae’r gwasanaeth yn cynnwys sesiynau allgymorth 
unigol, gweithgareddau, cyfleoedd gwirfoddoli a gwasanaethau a arweinir gan ddefnyddwyr.  
Mae’r gwasanaeth hefyd wedi cyflogi 4 unigolyn Cymorth Cyfoedion rhan amser sydd wedi cael 
ymyriadau gan y gwasanaeth eu hunain ac sydd wedi byw â phrofiad cyflyrau iechyd meddwl.  
Maen nhw’n rhoi gwybodaeth a gobaith i eraill a atgyfeiriwyd at y gwasanaeth sydd am wneud 
newidiadau i’w bywydau.  Ymhlith yr adborth sydd wedi dod gan ddefnyddwyr y gwasanaeth mae: 
 

 ‘Rhoddodd Tŷ Canna y cymorth a’r anogaeth roedd eu hangen arnaf i edrych ymlaen yn lle 
meddwl am y gorffennol am y tro cyntaf yn fy mywyd fel oedolyn.’ 

  ‘Allwn i ddim bod wedi gofyn am fwy’ 

  ‘Rwyf bellach am symud o'r Gwasanaethau Iechyd Meddwl, sy'n rhywbeth y credwn na 
wnawn fyth'. 

  ‘Gobeithio mynd i’r Brifysgol eleni’ a ‘dechrau a chyfleoedd newydd’. 
 
Gwasanaethau Dydd Anableddau Dysgu 
Yn ystod 2016/17 ail-gyfluniwyd y gwasanaeth i ddod yn Wasanaeth Dydd Anghenion Cymhleth ac 
mae’r gwasanaeth bellach yn cefnogi dysgwyr ag anabledd dysgu ag ymddygiad cymhleth a heriol, 
gydag anableddau lluosog a sylweddol, gyda’r Anhwylder Sbectrwm Awtistig a dementia.   Mae’r 
Gwasanaethau Oedolion wedi buddsoddi’n helaeth mewn datblygu staff i sicrhau bod ganddynt y 
sgiliau a’r wybodaeth ac y gallant fodloni anghenion cymhleth, a rhoddwyd hyfforddiant ar 
Ymwybyddiaeth Awtistiaeth, Rheoli Osgo, Epilepsi a Meddwl sy’n Canolbwyntio ar y Person.    Mae 
gan ddinasyddion lawer mwy o bresenoldeb cymunedol ac yn ennill sgiliau newydd.  Mae 
teuluoedd yn dal i fynegi boddhad ar y gwasanaeth a’r cymorth. 
 
Project Gweithio'n Lleol Llanisien 
Mae’r Gwasanaethau Oedolion wedi bod yn gweithio’n agos gyda chydweithwyr Cymunedau o 
ran datblygu a gweithredu cynllun peilot i lywio model gofal cartref a chymorth cymunedol 
newydd.  Mae’r Project wedi gwneud cynnydd cadarn at gyflawni yn erbyn y 4 ffrwd waith sef: 
 

 Cydlynu Cyfleoedd Dydd – gan gynnwys gwella cydweithio rhwng y sector preifat, y sector 
cyhoeddus a’r trydydd sector i fodloni anghenion trigolion yn fwy effeithiol. 

 Gofal Cartref Lleol – gan gynnwys treialu ffordd newydd, hyblyg o weithio sy’n wahanol i’r 
dull ‘amser a thasg’ traddodiadol. 

 Gwasanaethau Iechyd – gan gynnwys cynnal a datblygu cyswllt rheolaidd rhwng y Cyngor 
ac Iechyd (e.e. clystyrau meddyg teulu lleol a thimau nyrsio ardal). 

 Strategaeth Tai’r Dyfodol -  gan gynnwys adolygu a chynnig atebion ar gyfer materion â’r 
rhestr tai, i sicrhau bod y rhai ag anghenion cymhleth yn cael eu darparu ar eu cyfer yn 
amserol. 

 
Cynllunwyr Cymorth 
Mae ail-gyflunio Swyddogion Gwasanaethau Dydd Anableddau Dysgu wedi arwain at 6 swydd 
cyfateb i amser llawn Cynllunwyr Cymorth yn nhimau Anableddau Dysgu dwyrain a gorllewin 
Caerdydd.  Mae Cynllunwyr Cymorth yn gweithio gydag oedolion a atgyfeiriwyd ar ryw bwynt i’w 
helpu i ddatblygu eu potensial llawn, eu galluogi i fod yn fwy annibynnol ac integreiddio â’u 
cymuned leol e.e. trefnu lleoliadau gwaith gwirfoddol. 
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Profion Iechyd 
Gan ddefnyddio Cronfa Gofal Integredig dan y Rhaglen Dyfodol Anableddau, mae Grwpiau 
Anableddau Dysgu a arweinir gan ddefnyddwyr wedi bod yn hyrwyddo ‘Profion Iechyd’ i 
ddinasyddion ar y cyd â meddygon teulu i godi ymwybyddiaeth a chynyddu nifer y bobl sy’n 
manteisio arno. 
 

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

 Cyflawni’r Strategaeth Rhianta Corfforaethol erbyn 2019 i sicrhau bod y Cyngor a’i 
bartneriaid yn cyflawni eu cyfrifoldebau i'r holl blant a phobl ifanc sydd yn eu gofal drwy 
geisio’r un canlyniadau cadarnhaol y byddai unrhyw riant da am eu cael i’w blant. 
 

 Gweithio i wneud Caerdydd yn Ddinas Ystyriol o Ddementia erbyn Mawrth 2018 i gefnogi’r 
rhai y mae dementia yn effeithio arnynt, gan eu galluogi i gyfrannu at, a chyfranogi mewn 
cymdeithas prif ffrwd.  
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8. CYNORTHWYO POBL I DDATBLYGU’N 
DDIOGEL A CHYNNAL PERTHNASAU 
DOMESTIG, TEULU A PHERSONOL IACH 
 
Canlyniadau a gyflawnwyd: 

 Gwella cymorth i oedolion drwy wasanaethau dydd arbenigol o safon (gan gynnwys 
dementia). 

 Anogir oedolion i fanteisio’n annibynnol ar weithgareddau cymdeithasol a chyfleoedd 
ymgysylltu gan weithio’n fwy effeithiol â chydweithwyr mewn Cymunedau i gwblhau 
Project peilot Gweithio’n Lleol Llanisien sy’n cynnig gwybodaeth, cyngor a chymorth. 

 

Beth y cynlluniom ei wneud y llynedd? 
 

 Cyflawni gwelliannau i wasanaethau Gofal Dydd ar draws yr holl grwpiau cleient 
Gwasanaethau Oedolion erbyn mis Mawrth 2017 i sicrhau annibyniaeth 

 Cynnig Asesiad Gofalwyr i’r holl ofalwyr cymwys sy’n oedolion sy’n gofalu am oedolion ym 
mlwyddyn ariannol 2016/17 i sicrhau eu bod yn cael help a chymorth yn y ffordd briodol. 

 

Sut llwyddom ni a pha wahaniaeth wnaethom ni? 
 

Diweddariad Perfformiad a Chanlyniadau Arolwg 

• Pobl yn adrodd eu bod yn teimlo’n rhan o’u cymuned 
Oedolion = Ie = 227 / 458 = 49.6% 
Gofalwyr = Ie = 4 / 5 = 80.0% 
Plant = Ie = 155 / 210 = 73.8% (yn yr ardal) 
Gadael gofal = Ie = 55.6% 
 

• Rhieni’n dweud eu bod yn teimlo’n rhan o benderfyniadau a wneir ar ofal a chymorth eu 
plant 
Ie = 24 / 65 = 36.9% 
 

• Canran yr adolygiadau plant sy’n derbyn gofal a gynhaliwyd o fewn amserlenni statudol yn 
ystod y flwyddyn  
2016/17 = 94.8% (1,928 / 2,033) 
Perfformiad wedi aros yn sefydlog o 94.5% (1,676 / 1,774) yn 2015/16. 
 

 
Gwasanaethau gofal dydd i bobl hŷn 
Cynnydd yn ystod y flwyddyn yn cefnogi amcanion cyffredinol gwasanaethau dydd pobl hŷn gan 
gynnwys: 
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 Gwasanaethau’n ymatebol i anghenion pobl â dementia a/neu faterion iechyd meddwl 
gweithredol. 

 Gwasanaethau’n ymatebol i anghenion pobl ag anghenion gofal a chymorth uchel. 

 Cefnogir pobl yn y ganolfan ddydd all fodloni eu hanghenion orau. 

 Gwellwyd perthnasau gwaith ar y cyd â chydweithwyr ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd 
a'r Fro er budd dinasyddion y mae arnynt angen gofal a chymorth / rhieni a’u teuluoedd. 

 Diweddaru ansawdd y llety a’r amwynderau i gyrraedd safonau gofal cyfoes a disgwyliadau 
dinasyddion a gofalwyr. 

 
Yn ystod 2016/17 gweithiodd y Gyfarwyddiaeth yn agos â’n cydweithwyr mewn Cymunedau wrth 
gynllunio a dylunio gwaith strwythurol gofynnol i adnewyddu’r canolfannau.  Minehead Road fydd 
y gwaith cyntaf i’w gwblhau.  Mae’r holl staff canolfannau dydd wedi cynnwys mewn trafodaethau 
a phenderfyniadau i sicrhau bod cymysgedd profiad a sgiliau priodol i gefnogi pobl ym mhob un o’r 
tair canolfan ddydd ar ei newydd wedd. 
 
Bydd ymarfer tebyg yn dechrau yn un arall o’n Canolfannau Dydd Pobl Hŷn ar Grand Avenue o fis 
Ebrill 2017 ymlaen.  Bydd hwn yn ddarn o waith hirdymor i sicrhau bod gennym holl fanylion y 
gofynion er mwyn gweithredu gwasanaeth wedi’i ail-fodelu. 
 
Asesiadau Gofalwyr i Ofalwyr sy’n Oedolion 
Cynigiwyd asesiad gofalwyr i 79.5% o ofalwyr hysbys (2,833 o gynigion i 3,563 o ofalwyr) o’i 
gymharu â 76.8% yn 2015/16 (2,734 cynnig i 3,562 o ofalwyr).   Nifer yr asesiadau gofalwyr a 
gwblhawyd yn ystod y flwyddyn oedd 705 sy’n fwy na’r targed blynyddoedd o 600 er bod hynny’n 
ostyngiad o 771 yn 2016/17. Roedd hyn yn bennaf oherwydd adnodd cyfyngedig i gyflawni'r 
asesiadau a ddatryswyd drwy benodi 3 Gweithiwr Asesu Gofalwyr yn ystod y flwyddyn felly 
rhagwelir y bydd cynigion Asesiad Gofalwr yn gwella yn 2017/18. 
 
Roedd y Gwasanaethau Oedolion hefyd yn llwyddiannus wrth sicrhau bod cyllid ychwanegol fel 
rhan o gyllideb 2017/18 ar gyfer 2 swydd Gweithiwr Asesu Gofalwyr barhaol.  Ymhlith eu 
dyletswyddau bydd: 

 Cwblhau Asesiadau Gofalwyr ac adolygiadau. 

 Nodi gwasanaethau y gellir eu defnyddio drwy’r gymuned i gefnogwyr gofalwyr a’u cefnogi 
nhw a/neu’r person y maen nhw’n gofalu amdano i fanteisio ar grantiau allanol. 

 Gwaith allgymorth mewn lleoliadau cymunedol fel Hybiau, Meddygfeydd a Chanolfannau 
Gwybodaeth Ysbyty. 

 Mynd i ddigwyddiadau i godi ymwybyddiaeth gofalwyr ynghylch gweithwyr proffesiynol a 
chyhoeddus. 

 
Mynychodd y Swyddog Polisi Gofalwyr gyfarfodydd tîm tua diwedd y flwyddyn i atgyfnerthu 
dyletswydd y Cyngor i ofalwyr a nodi rhwystrau i gynnig Asesiadau Gofalwyr gyda’r nod o wella 
cydymffurfiaeth timau wrth gynnig Asesiad Gofalwyr a chynyddu nifer yr atgyfeiriadau i’r Tîm 
Gofalwyr.  Dros y flwyddyn i ddod, caiff pob gofalwr sy’n oedolyn sy’n hysbys i’r gwasanaeth (heb 
gael cynnig asesiad gofalwr yn 2016/17) gynnig asesiad gofalwr. 
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Diweddariad Perfformiad a Chanlyniadau Arolwg 

• Gofalwyr yn adrodd eu bod yn teimlo wedi’u cefnogi i barhau i ofalu 
Ie = 3 / 5 = 60% 
 

• Gofalwyr yn dweud eu bod yn teimlo’n rhan o ddylunio’r cynllun gofal a chymorth i’r person 
y maen nhw’n gofalu amdano 
Ie = 4 / 5 = 80.0% 
 

• Nifer yr asesiadau gofalwyr a gwblhawyd 
2016/17 – 705. 
 
Cyrhaeddodd perfformiad y targed o 600 er bod hynny’n ostyngiad o 771 yn 2015/16. 

 

 
 

• Canran yr oedolion cymwys sy’n gofalu am oedolion y cynigiwyd Asesiad Gofalwyr iddynt yn 
ystod y flwyddyn 
2016/17 = 79.5% (2,833 / 3,563) o’i gymharu â 76.8% yn 2015/16 (2,735 / 3,562). 
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Gofalwyr ifanc 
Mae’r Project Gofalwyr Ifanc Teuluoedd Yn Gyntaf, Gofal i Chi, yn rhoi cymorth unigol a grŵp i 
ofalwyr ifanc 5-15 oed i’w galluogi i ddeall a rheoli’n well eu rôl ofalu yn ymarferol ac yn 
emosiynol.  Cyflawnent waith grŵp â 21 o ofalwyr ifanc gan roi cymorth unigol i 9 gofalwr ifanc 
rhwng Ebrill 2016 a Mawrth 2017. Hefyd, mae YMCA Caerdydd yn gweithio gyda’r Gwasanaeth 
Ieuenctid i gynnig darpariaeth ieuenctid arbennig i ofalwyr ifanc a ariennir drwy ffynonellau 
amgen.  Caiff trefniadau i gefnogi gofalwyr ifanc eu hadolygu yn 2017/18 i sicrhau bod 
gwasanaethau’n ategu ei gilydd ac nad oes dyblygu. 
 
Teuluoedd Diogel i Blant 
Roedd hwn yn wasanaeth atal newydd sy’n gweithio gyda’r Gwasanaethau Plant i gysylltu 
teuluoedd mewn angen â gwirfoddolwyr lleol a all eu helpu a’u cynorthwyo drwy argyfwng.  Yn 
ystod y flwyddyn gwnaed 26 atgyfeiriad at Deuluoedd Diogel i Blant a derbyn i’r system ofal / 
osgowyd eu cynnwys ar y Gofrestr Amddiffyn Plant 26 gwaith.  Gwnaeth iechyd hefyd 
atgyfeiriadau uniongyrchol i’r gwasanaeth hwn i roi, e.e. seibiant am hyd at 7 diwrnod tra mae’r 
fam yn yr ysbyty.  Heb y ddarpariaeth seibiant hon, byddai’r atgyfeiriadau hyn wedi cael eu 
gwneud i’r Gwasanaethau Plant ar gyfer lleoliadau maethu. 
 
Cynadleddau Grŵp Teuluol 
Mae Cynadleddau Grŵp Teuluol yn defnyddio cryfderau’r teulu / ffrindiau i wneud eu cynllun eu 
hunain i gefnogi a diogelu eu plant.  Derbyniodd 23 o blant wasanaeth gan fenter ataliol y 
Cynadleddau Grwpiau Teulu.  Llwyddwyd i osgoi gorfod chwilio llety o ganlyniad i ddadfeiliad 
teuluol neu ychwanegu at y Gofrestr Amddiffyn Plant ar gyfer 12 o’r plant yma. 
 

Diweddariad Perfformiad 

• Canran y plant a gefnogir i aros gyda’r teulu 
2016/17 = 55.2% (894 / 1,619) 
O’r 1,619 o blant â Chynllun Gofal a Chymorth ar 31 Mawrth 2017, roedd 895 yn cael eu 
cefnogi i fyw gartref (h.y. ddim yn derbyn gofal). 
 

• Canran y plant sy’n derbyn gofal a ddychwelodd adref o ofal yn ystod y flwyddyn 
2016/17 = 11.6% (116 / 982) 
O’r 982 o blant a ofalwyd yn ystod y flwyddyn mae 116 wedi dychwelyd adref. 

 

 
Cymhorthfa Gyfreithiol a Chynllunio Gofal 
Gwelwyd cynnydd yn yr achosion a gyflwynwyd i’r Gymhorthfa Gyfreithiol gan gynnwys 
Gweithwyr Cymdeithasol yn manteisio ar gyngor cyfreithiol ar unwaith ac archwiliad clir o 
benderfyniadau.  Mae’r gymhorthfa’n dal i sicrhau bod cynlluniau gofal yn cael eu cwblhau a bod 
gan uwch reolwyr oruchwyliaeth cynllunio gofal a nodi tueddiadau a phatrymau sy’n dod i’r 
amlwg. 
 

Diweddariad Perfformiad 

• Canran y plant sy’n derbyn gofal ar 31 Mawrth â 3 neu fwy o leoliadau yn ystod y flwyddyn 
Gwaethygodd perfformiad i 10.9% (79 / 725) o 9.9% (64 / 644) yn 2015/16 er y bwriwyd y 
targed o 12%. 
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Rhagwelwyd hyn oherwydd ymdrechion penodol i sicrhau bod yr holl blant mewn lleoliad 
addas ac y dychwelir plant i Gaerdydd o leoliadau tu allan i’r ardal lle y bo’n briodol.  Mae 
hyn yn golygu y gallai rhai plant fod wedi’u symud mewn ffordd ragweithiol – nid oherwydd 
problemau – i leoliad gwell sy’n fwy addas i fodloni anghenion hirdymor / neu i ddychwelyd 
i’r ardal. 

 

 
 

 
Asesiadau Pobl Gysylltiedig 
Yn y rhan fwyaf o amgylchiadau caiff lles y plant ei fodloni orau yn y teulu.  Mae asesiadau Pobl 
Gysylltiedig yn asesiadau o bobl â chysylltiad blaenorol â phlant a phobl ifanc (e.e. perthynas, 
ffrind neu unrhyw un arall â chysylltiad blaenorol) i benderfynu ar ba un ai a yw’n briodol iddynt 
ddod yn ofalwr maeth i’r plentyn.  Mae’r galw am yr asesiadau hyn yn uchel a dechreuwyd 89 o 
asesiadau yn 2016/17. 
 
Lleoliad â rhieni 
Mae nifer y plant sy'n derbyn gofal sydd gyda’u rhieni wedi parhau i godi (o 77 yn 31 Mawrth 2016 
i 93 yn 31 Mawrth 2017). Bydd cais pwysau ariannol llwyddiannus yn ein galluogi i greu tîm o 
Weithwyr Cymdeithasol i ddelio’n benodol ag achosion oherwydd y lefel uchel o ymwelwyr a 
goruchwyliaeth y mae eu hangen.  Gobeithio y gallai tîm arbenigol sicrhau adyniadau 
Gorchmynion Gofal mwy amserol gan felly ddod â statws derbyn gofal y plant hyn i ben yn ôl yr 
angen.  Bydd recriwtio’n dechrau yn 2017/18. 
 
Gwasanaethau Cyswllt Dan Oruchwyliaeth 
Cafodd y gwasanaeth cyswllt dan oruchwyliaeth ei ailgomisiynu yn ystod 2015/16 a dechreuodd y 
gwasanaeth newydd, a ddarparwyd gan Swanstaff, ym Mai 2016. Bu effaith y gwasanaeth cyswllt 
dan oruchwyliaeth yn sylweddol o ran galluogi Gweithwyr Cymdeithasol i gael mwy o amser i 
gyflawni ei rôl lle yn flaenorol roeddent yn rheoli eu rôl ynghyd â goruchwylio cyswllt.  Hefyd, mae 
ansawdd cofnodi sesiynau cyswllt wedi gwella sy’n cynorthwyo â chynllunio gofal priodol a 
chanlyniadau gwell i blant. 
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Beth yw ein blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn nesaf a pham? 
 

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

 Gweithredu model newydd o Gyfleoedd Dydd erbyn mis Mawrth 2018 (yn amodol ar 
gwblhau gwaith adeiladu mawr a ddylai gael ei gwblhau i bob pwrpas erbyn y dyddiad 
hwn) i sicrhau’r lefel uchaf o annibyniaeth i oedolion ag anghenion gofal a chymorth. 
 

 Datblygu Strategaeth Cyfleoedd Dydd Anableddau Dysgu 2018-20  a pharatoi achos busnes 
effeithiol i ailddatblygu Canolfan Ddydd Tremorfa i helpu pobl ag anabledd dysgu i deimlo’n 
fwy gwerthfawr, bod yn fwy annibynnol a sicrhau’r cyfleoedd mwyaf posibl dros ddewis a 
rheoli i bob unigolyn. 
 

 Cynnig Asesiad Gofalwyr i’r holl ofalwyr cymwys sy’n oedolion sy’n gofalu am oedolion ym 
mlwyddyn ariannol 2017/18 i sicrhau eu bod yn cael help a chymorth yn y ffordd briodol. 
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9. GWEITHIO GYDA A CHYNORTHWYO 
POBL I GYFLAWNI LLES ECONOMAIDD 
GWELL; BOD Â BYWYD CYMDEITHASOL A 
BYW MEWN LLETY ADDAS SY'N BODLONI 
EU HANGHENION 
 
Canlyniadau a gyflawnwyd: 

 Cyfleoedd gwell i blant sy’n derbyn gofal a’r rhai sy’n gadael gofal drwy’r Cynllun 
Hyfforddeiaeth Plant sy’n Derbyn Gofal – dechreuodd 31 o bobl ifanc leoliad 
hyfforddeiaeth yn ystod y flwyddyn gyda 7 wedi cael prentisiaethau. 
 
Gweler tudalen 50 am ragor o wybodaeth. 

 Pobl yn dal i gael cefnogaeth well wrth fanteisio ar weithgareddau yn y gymuned sy’n 
paru â’u diddordebau a’u canlyniadau a ddymunir.   
Deilliodd o’n llwyddiant wrth sicrhau cyllid i gynnal y Project Iach a Llesol ag Age 
Connects. 

 

Beth y cynlluniom ei wneud y llynedd? 
 

 Datblygu gwasanaeth arbenigol amlddisgyblaeth erbyn mis Medi 2016 i atal pobl ifanc rhag 
mynd i ofal. 

 

Sut llwyddom ni a pha wahaniaeth wnaethom ni? 
 

Diweddariad Perfformiad a Chanlyniadau Arolwg 

 Pobl yn adrodd eu bod yn byw yn y cartref cywir iddyn nhw 
Oedolion = Ie = 388 / 454 = 85.5% 
Gofalwyr = Ie = 6 /6 = 100.0% 
Plant = Ie = 173 / 210 = 82.4% 
Gadael gofal = Ie = 19 / 27 = 70.4% 
 

 Plant a phobl ifanc sy’n adrodd eu bod yn hapus â phwy y maen nhw’n byw  
Ie = 179 / 210 = 85.2% 
 

 Pobl yn adrodd eu bod wedi cael gofal a chymorth drwy eu dewis iaith 
Oedolion (18-24 oed) = Ie = 450 / 470 = 95.7% 
gofalwyr (18-24 oed) = Ie = 5 / 5 = 100.0% 
Plant (16-17 oed) = Ie = 39 / 55 = 70.9% 
Gadael gofal = Ie = 23 / 27 = 85.2% 
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 Oedolion ifanc sy’n adrodd eu bod yn cael cyngor, help a chymorth i’w paratoi at fod yn 
oedolion 
Oedolion ifanc = Ie = 5 / 7 = 71.4% 
 

 Pobl yn adrodd eu bod yn dewis byw mewn cartref gofal preswyl 
Oedolion = Ie = 55 / 87 = 63.2% 
 

 Canran pawb sy’n gadael gofal sydd mewn addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth o leiaf 12 
mis ar ôl gadael gofal 
2016/17 = 58.5% (55 / 94) 
 

 Canran pawb sy’n gadael gofal sydd mewn addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth o leiaf 24 
mis ar ôl gadael gofal 
2016/17 = 38.2% (39 / 102) 
 

 Canran pawb sy’n gadael gofal sydd wedi bod yn ddigartref yn ystod y flwyddyn 
2016/17 = 17.3% (56 / 324) 
Mae’r dangosydd hwn yn cynnwys pawb sy’n gadael gofal hyd at 21 oed neu uwch os ydynt 
mewn addysg llawn amser   
Mae’n cyfrif unrhyw gyfnod o ddigartrefedd yn ystod y flwyddyn ac yn cynnwys 
amrywiaeth o sefyllfaoedd fel gwely a brecwast, symud rhwng ffrindiau a gadael carchar 
heb gartref i fynd iddo.  Er efallai nad yw pobl ifanc wedi bod yn ddigartref wrth adael 
gofal, mae’r DP hwn yn adlewyrchu unrhyw anawsterau a gânt dros y blynyddoedd dilynol 
– mae rhai e.e. yn aros â theulu cariad, ac os yw hyn yn torri lawr gallent fod yn cysgu ar 
soffa’n rhywle cyn dod o hyd i rywle arall i fyw. 

 

 
Canolfan Adnoddau Pobl Ifanc 
Disgwylir i’r Ganolfan Adnoddau Pobl Ifanc atal llety pobl ifanc ar ymylon gofal gan felly atgyfeirio 
gwariant o leoliadau maethu / preswyl drud i blant sy’n derbyn gofal i ymyriadau ataliol llai costus.  
Mae’r tîm wedi recriwtio’n llawn a bydd y gwasanaeth ar waith o fis Ebrill 2017. Caiff effaith ei 
monitro yn 2017/18. Cynhaliwyd digwyddiad ymgysylltu rhanddeiliaid i atgyfnerthu trefniadau 
partneriaeth â rhanddeiliaid allweddol a chytunwyd ar fodel i gyflawni’r elfen seibiant a lansio 
ymgyrch recriwtio ar y cyd â’r Gwasanaeth Maethu gan y bydd gofalwyr yn ofalwyr maeth 
cymeradwy. 
 
Porthol Tai 
I gydnabod yr angen i sicrhau bod pobl ifanc 16 oed a hŷn sy’n ddigartref yn cael cymorth priodol, 
mewn partneriaeth â’r Gyfarwyddiaeth Cymunedau a Thai, yn 2015/16 datblygom borthol i bobl 
ifanc 16+ oed i fanteisio ar gyngor a chymorth tai.   Mae gan y gwasanaeth nifer o haenau sydd ar 
gyfer bodloni anghenion amrywiol.  Roedd y porthol yn ddatblygiad cadarnhaol iawn i bobl ifanc 
ag angen llety.  Mae’r gwasanaeth yn hygyrch, yn lleihau  pryder ymhlith pobl ifanc ac yn lleihau 
digartrefedd.  Mae’r Porthol yn gweithio’n dda gyda’r holl bartneriaid yn ei gefnogi a phrin fod 
problemau wrth leoli.  Ond rydym yn cael trafferth gosod rhai pobl ifanc ag anghenion eithriadol o 
fawr 16 a 17 oed ond rydym wrthi’n gweithio ar broject gyda Thai i ddylunio darpariaeth Cyngor 
“na all ddweud na!”. 
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Rhwng 5 Hydref 2015 a 21 Chwefror 2017, crëwyd 695 o leoliadau yr oedd 79% ohonynt (546) o 
ganlyniad i symud ymlaen cadarnhaol.  Dengys hyn lefel y gweithgarwch ynghylch lleoliadau pobl 
ifanc a bod 79% o symudiadau pobl ifanc yn gadarnhaol.  Gosodwyd pobl ifanc o fewn 11 o hosteli 
llety â chymorth yn amrywio o gymorth lefel uchel i denantiaethau annibynnol.  Mae’r gronfa 
ddata’n nodi taith pobl ifanc gan ddechrau â llety Gwasanaethau Plant ac yn gorffen â symud i 
fyw’n annibynnol gan gynnal tenantiaeth a llety. 
 
Pobl Hŷn – Partneriaeth Iach a Llesol 
Cafodd y project hwn gan Age Connects ei sefydlu i ddechrau fel project peilot i ddarparu 
gwasanaeth i bobl hŷn a oedd wedi’u hynysu’n gymdeithasol.  Roedd y Cyngor yn llwyddiannus 
wrth geisio cyllid o’r Gronfa Gofal Integredig ar gyfer y project fel menter i atal allgau 
cymdeithasol.  Model gwasanaeth gwirfoddol ydyw gyda phwyslais ar gynnal annibyniaeth a 
gwydnwch pobl, gan atal gwaethygiad yn eu hiechyd a’u lles.  Nod y project yw cefnogi pobl wrth 
fanteisio ar weithgareddau yn y gymuned sy’n paru â’u diddordebau a’u canlyniadau a ddymunir. 
 
Mae’r project wedi creu sylfaen gref o wirfoddolwyr sy’n gweithio gyda nifer o bobl hŷn.  Roedd 
211 o wirfoddolwyr yn cyfrannu at y project; ac roedd 57 o wirfoddolwyr ychwanegol yn cael eu 
recriwtio yn 2016/17. Roedd 80% ohonynt yn ferched ac 20% yn ddynion ar ddiwedd y flwyddyn 
ariannol.  Mae’r gwirfoddolwyr yn cynnig ystod o wasanaethau gan gynnwys cyfeillio (80%), creu a 
hyrwyddo cysylltiadau cymunedol (15%) a chymorth project (5%). 
 
Mae hefyd yn rhan o’r Project Gweithio’n Lleol a arweinid gan Gymunedau, gweler tudalen 51 am 
ragor o wybodaeth.  Mae'r Gronfa wedi adnewyddu ei chyfraniad ariannol i’r project ar gyfer 
2017/18. Caiff y cyllid ei ddefnyddio i barhau â gwaith y sefydliad darparu (Age Connects) wrth 
ddatblygu a sefydlu cynllun cymorth cyfoedion a system gyfeillio gyda phobl hŷn unigol yn cwrdd 
ac yn gwneud pethau â’i gilydd. 
 
Canlyniad allweddol i’r project yw gostyngiad yn nifer y bobl hŷn sy’n mynd i wasanaethau iechyd 
a gofal statudol.  Mae’r cynllun peilot yn ataliol ac felly gwelir effeithiolrwydd y project drwy’r 
effaith a gaiff ar unigedd ac allgau ymhlith defnyddwyr y gwasanaeth.  Mae adnodd mesur 
penodol yn cael ei ddefnyddio i fonitro’r gwaith sef ‘Ymgyrch i Drechu Unigedd’.  
 
Pobl Hŷn – Gofal Ychwanegol 
Mae Gofal Ychwanegol yn cyfuno athroniaeth gofal ynghyd â gwasanaethau cymorth tai o fewn 
amgylchedd tai.  Nod y gwasanaeth yw cynnig dull a gynllunnir o gylch y person wrth ddarparu 
gofal a chymorth tai i denantiaid y cynllun.  Caiff y cymorth a roddir ei gomisiynu er mwy galluogi a 
chynorthwyo pobl i fyw yn eu llety eu hunain o fewn y cynlluniau Gofal Ychwanegol, ac wrth 
gynnal a hyrwyddo eu hannibyniaeth er mwyn cyflawni ansawdd bywyd da a rhoi cymorth i 
ofalwyr. 
 
Lleolir y ddau gynllun yng Nghaerdydd yng Ngogledd a Gorllewin y Ddinas.  Mae’r ddau’n llety 
pwrpasol i bobl hŷn, pobl hŷn â dementia neu golled cof cynnar a phobl â nam corfforol a 
synhwyraidd na allant (neu mae’n debygol na allant yn y dyfodol) barhau i fyw’n annibynnol yn eu 
cartref.  Mae’r gwasanaeth yn rhoi cymorth effeithiol er mwyn atal derbyniadau diangen i’r ysbyty 
ac atal neu ohirio lleoliadau cartref gofal.  Cydnabyddir gan y Gyfarwyddiaeth y byddai tai gofal 
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ychwanegol a newydd yn gwella’n sylweddol ein gallu i gefnogi annibyniaeth well i bobl hŷn a bydd 
hyn yn ganolog i’r Strategaeth Tai Pobl Hŷn newydd o 2017/18. 
 
Iechyd Meddwl – Byw â Chymorth 
Mae Gwasanaethau Oedolion ar hyn o bryd yn comisiynu drwy ystod o ddarparwyr gymorth 
preswyl 24 awr arbenigol ac adsefydlu ar gyfer 28 o oedolion â phroblemau iechyd meddwl rhang 
18 a 64 oed. Mae’r gwasanaethau’n helpu oedolion â phroblemau iechyd meddwl i wella eu 
bywydau mewn amgylchedd diogel, gyda’r nod o’u cynorthwyo at annibyniaeth. 
 
Iechyd Meddwl – Cymorth Yn Ôl Yr Angen 
Prif amcan y cynllun yw rhoi ansawdd bywyd gwell i oedolion â phroblemau iechyd meddwl drwy 
gynorthwyo pobl wrth gamu i lawr o ofal / cymorth preswyl i fyw’n annibynnol yn eu cartrefi eu 
hunain.  Mae gan Gyngor Caerdydd 10 o bobl ar y cynllun a gomisiynir sy’n rhoi pecynnau cymorth 
dwys 7 diwrnod yr wythnos. 
 

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

 Adolygu a diwygio’r Gwasanaethau Cymorth i rai sy’n gadael gofal erbyn mis Mawrth 2018 
er mwyn gwella effeithiolrwydd y gwasanaeth a'r canlyniadau i bobl ifanc. 
 

 Adolygu’r broses gomisiynu Byw â Chymorth i Oedolion â phroblemau iechyd meddwl 
erbyn Mawrth 2018 i sicrhau bod llwybr gofal yr unigolyn at fyw’n annibynnol well drwy 
wella ansawdd adsefydlu mewn amgylchedd diogel a chefnogol. 
 

 Adolygu Byw â Chymorth Mewnol Anableddau Dysgu i bobl ag Anableddau Dysgu erbyn 
Mawrth 2018 er mwyn sicrhau’r lefel uchaf o annibyniaeth i bobl. 
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SUT GWNAWN NI’R HYN A WNAWN 
 
10. EIN GWEITHLU A SUT RYDYM YN 
CYNORTHWYO EU ROLAU PROFFESIYNOL 
 
Canlyniadau a gyflawnwyd: 

 1,183 o staff wedi’u hyfforddi i roi Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 
(Cymru) 2014 ar waith 

 Sefydlu Partneriaeth Gweithlu Rhanbarthol. 

 Gwella gwasanaethau drwy gefnogi staff i allu cyflawni eu rolau’n well: 
o 6 staff wedi’u secondio ar y cwrs gradd Gwaith Cymdeithasol yn ystod y 

flwyddyn. 
o 21 aelod o staff yn cael cymorth i ddilyn llwybr Addysg a Dysgu Proffesiynol 

Parhaus yn ystod y flwyddyn. 

 
Cyflwyno’n llwyr ail gam y rhaglen hyfforddiant arbenigol i gefnogi gweithredu lleol Deddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 erbyn mis Mawrth 2017 i gefnogi staff i 
gydymffurfio â deddfwriaeth newydd. 
Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 wedi cyflwyno newidiadau 
sylweddol i’r ffordd y caiff gofal cymdeithasol i ddarparu yng Nghymru ac mae’r Gyfarwyddiaeth 
wrthi’n mynd drwy gyfnod o newid diwylliannol sylweddol ar ôl gweithredu’r Ddeddf ar 6 Ebrill 
2016. Penodwyd cydlynydd rhanbarthol Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy i gydlynu’r 
gwaith sydd angen ei wneud i symud at y newidiadau hyn i fod yn fater o drefn.  Yn ystod y 
flwyddyn cafodd 1,183 o bobl ar draws Caerdydd a’r Fro hyfforddiant ar y ddeddf ar lefel briodol.  
Mae newidiadau mewn arfer oherwydd gweithredu’r Ddeddf yn dod i’r amlwg ar draws timau yn y 
rhanbarth, ond mae’n broses hir ac mae’n rhy gynnar i fesur effaith y newidiadau hyn.  Mae’r 
arwyddion cynnar yn gadarnhaol gydag ymarferol yn adrodd ffordd fwy ymgysylltiedig o weithio 
sydd wedi gwella perthnasau a dealltwriaeth.  Mae gweithredu’r dull Arwyddion Diogelwch hefyd 
yn dechrau cael effaith gadarnhaol. 
 
Mae hyfforddiant seiliedig ar gryfderau wedi dechrau.  Mae’n broses gydlynol rhwng y person sy’n 
cael ei gefnogi gan wasanaethau a’r sawl sy’n eu cefnogi gan eu galluogi i gydweithio i benderfynu 
ar ganlyniad sy’n manteisio ar gryfderau ac asedau’r bobl hyn.  O ganlyniad, mae’n ymwneud yn 
benodol ag ansawdd y berthynas sy’n datblygu rhwng y sawl sy’n darparu ac a gefnogir, yn ogystal 
ag elfennau y mae person sy’n ceisio cymorth yn eu dwyn i’r broses.  Drwy weithio ar y cyd mae’n 
hyrwyddo’r cyfle i unigolion gyd-gynhyrchu gwasanaethau a chymorth yn hytrach na defnyddwyr 
yn unig o’r gwasanaethau hynny.  Mae’r term ‘cryfder’ yn cyfeirio at elfennau gwahanol sy’n helpu 
neu’n galluogi’r unigolyn i ddelio â heriau mewn bywyd yn gyffredinol ac wrth fodloni eu 
hanghenion a chyflawni eu canlyniadau a ddymunir yn benodol.  Mae’r elfennau hyn yn cynnwys: 
 

 Eu hadnoddau, galluoedd, sgiliau, gwybodaeth, potensial personol ac ati. 
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 Eu rhwydwaith cymdeithasol a’i adnoddau, galluoedd, sgiliau ac ati. 

 Adnoddau cymunedol, a elwir hefyd yn ‘gyfalaf cymdeithasol’ neu ‘adnoddau cyffredinol.’ 
 
Amcan y dull seiliedig ar gryfderau hwn yw diogelu annibyniaeth, gwydnwch a gallu unigolion i 
wneud dewisiadau a’u lles.  Gall cefnogi cryfderau’r person helpu i fynd i’r afael ag anghenion 
(cymwys ai peidio) am gymorth mewn ffordd sy’n caniatáu i berson arwain, a bod mewn rheolaeth 
o, fywyd arferol ac annibynnol beunydd i’r graddau y bo hynny’n bosibl.   Gall hefyd helpu i oedi 
anghenion pellach. 
 
Mae effaith hyn eto i’w mesur a’i gwerthuso cyn gynted â phosibl.  Mae cynlluniau ar waith i 
wneud hyn ar yr adeg briodol.  Eisoes gellir gweld rhywfaint o effaith o lwyddiant yr hyfforddiant 
wrth alluogi ymarferwyr wrth drin a thrafod â dinasyddion a theuluoedd. 
 
Dechreuwyd trafodaethau rhwng Sefydliadau Addysg Uwch drwy Bwyllgorau Rheoli Rhaglenni a 
chynrychiolwyr Adrannau Hyfforddiant rhanbarthol y llynedd ac maen nhw’n parhau i sicrhau bod 
y Ddeddf a’r gwerthoedd sy’n sail iddi’n sefydledig ar y cyrsiau israddedig a gradd meistr gwaith 
cymdeithasol.  Lansiwyd Fframwaith Tair Blynedd Gyntaf mewn Ymarfer Cyngor Gofal Cymru yng 
Nghaerdydd gyda hyfforddiant ar Ddeddf GCLL yn ffurfio rhan o’r rhaglen hyfforddiant i Weithwyr 
Cymdeithasol newydd gymhwyso.  Roedd yr adborth ar y rhaglen eleni’n gadarnhaol iawn gyda’r 
gweithwyr newydd gymhwyso’n adrodd dysgu gwell yn dilyn o’r cyrsiau gradd gwaith 
cymdeithasol.  Mae angen hyfforddwyr wedi’u comisiynu i sicrhau bod Deddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol A Llesiant (Cymru) 2014 yn gwbl sefydledig yn eu hyfforddiant a’u deunydd 
hyfforddi.  Mae Swyddogion Hyfforddiant yn monitro ac yn adolygu hyn. 
 
Mae rheolwyr yn gwybod am y cysylltiadau rhwng Deddf SSWB a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol 2015 a rhoddir materion perthnasol i staff mewn cyfarfodydd tîm. 
 
Ymsefydlu’r Bartneriaeth Gweithlu Rhanbarthol a chytuno ar Strategaeth gweithlu sector cyfan 
2017-2020 i fodloni gofynion statudol erbyn mis Mawrth 2017 
Mae’r gwaith a wnaed ar y wefan Datblygu Gweithlu Rhanbarthol wedi’i gymeradwyo gan 
bartneriaid a disgwylir pan gaiff ei lansio yn 2017/18 y bydd yn cryfhau cyfathrebu ar draws y 
sector ac yn hyrwyddo’r proffesiwn gofal cymdeithasol i’r sawl sy’n ystyried newid gyrfa. 
 
Cytunwyd ar flaenoriaethau gofal cymdeithasol rhanbarthol gan y Bwrdd Gweithlu Rhanbarthol ac 
mae Cynghorau Caerdydd a Bro Morgannwg wedi cymeradwyo argymhellaid i gyfuno eu 
Hyfforddiant Gwasanaethau Cymdeithasol  perthnasol a Thimau Datblygu’n un Uned Datblygu 
Gweithlu Gofal Cymdeithasol Ranbarthol.  Mae dathliad rhanbarthol a gynhelir gan Goleg 
Caerdydd a’r Fro wedi’i gynllunio at 2017/18 i gydnabod y nifer sylweddol o weithwyr gofal sy’n 
cyflawni cymwysterau. 
 
Gan fod trefniadau partneriaeth rhanbarthol cadarn ar waith, yr her i’r asiantaethau partner fydd 
sicrhau gweithredu blaenoriaethau’r Bwrdd yn effeithiol o ran hyrwyddo newid diwylliannol 
ymhlith y gweithlu a galluogi carfan fawr o gyflogeion i fodloni gofynion Deddf Rheoleiddio ac 
Adolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 dros y tair blynedd nesaf. 
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Llunio Strategeath Gweithlu Gwasanaethau Cymdeithasol erbyn mis Mawrth 2017 i wella 
cyllunio, recriwtio a chadw’r gweithlu a dysgu a datblygu staff 
Mae Strategaeth Gweithlu Gwasanaethau Cymdeithasol sydd am wella bywydau pobl ag angen 
gofal a chymorth yng Nghaerdydd ac i’w cadw’n ddiogel yn cael ei llunio.  Ni ellir ond gwneud hyn 
drwy: 

 Weithlu hyderus, cymwys a medrus. 

 Gweithlu sy’n deall  cyfrifoldebau ei gilydd a chydweithio i sicrhau gwasanaethau 
perthnasol, ymatebol o safon uchel. 

 
Elfen allweddol o hyn yw gwella effeithiolrwydd ein recriwtio o staff gwaith cymdeithasol parhaol 
ym mhob tîm, ac  atgynferthu gallu’r Cyngor i gynnal gweithlu gofal cymdeithasol profiadol o safon 
uchel. 
 
Bydd y strategaeth yn nodi: 

 Ein hymrwymiad i’n gweithlu, yn sicrhau ein bod yn recriwtio ac yn cadw staff â 
chymwysterau a phrofiad addas, a bod gan staff y cymorth, y wybodaeth a’r sgiliau y mae 
eu hangen.  Bydd yn cynnig fframwaith strategol ar gyfer datblygu ein blaenoriaethau ar 
gyfer datblygu’r gweithlu Gwasanaethau Cymdeithasol dros y 3 blynedd nesaf. 

 Mae ein fframwaith o flaenoriaethau i greu diwylliant sy’n cefnogi a galluogi gweithlu 
hyblyg, medrus, amrywiol llawn cymhelliant.  Bydd yn cydnabod y cyfraniad gwerthfawr a 
wna cyflogeion wrth gyflawni ein gwasanaethau a chaiff ei lunio gan nodau, gweledigaeth a 
gwerthoedd Cyngor Dinas Caerdydd a’r blaenoriaethau allweddol yw Cynllunio, Recriwtio, 
Dysgu Staff a Datblygu a Chadw’r Gweithlu.  

 
Yn ystod y flwyddyn, mae’r Grŵp Strategaeth Datblygu’r Gweithlu Gwasanaethau Plant wedi’i 
gynnwys yn gadarnhaol mewn gwaith i ddatblygu Rhaglen Hyfforddi Gweithwyr Cymdeithasol.  
Caiff y cynllun hwn ei weithredu ym mis Medi 2017 pan fydd yn cynnwys 2 gyfle Rhaglen Hyfforddi 
yn y  Gyfarwyddiaeth.  Disgwylir i hyn godi proffil Gweithwyr Cymdeithasol ar draws y Cyngor a 
rhoi cyfleoedd i gyflogeion mewn Cyfarwyddiaethau eraill i ddysgu mwy am rôl Gweithwyr 
Cymdeithasol a manteisio ar gyfle i’w ystyried ar gyfer hyfforddiant ffurfiol wedyn yn ogystal â 
gwella cyfleoedd cyfredol i feithrin ein Gweithwyr Cymdeithasol ein hunain. 
 

Diweddariad Perfformiad 

 Canran y Cynlluniau Datblygiad a Pherfformiad Personol a ddechreuwyd o fewn yr amserlen 
ofynnol 
Perfformiad wedi gostwng fymryn i 92% o 97% yn 2015/16 ond bwriwyd y targed o 90%. 
 

 Canran yr Adolygiadau Hanner Blwyddyn Datblygiad a Pherfformiad Personol a gwblhawyd 
o fewn yr amserlen ofynnol 
Gwellodd perfformiad i 92% o 86% yn 2015/16.  
 
Rhoddodd uwch reolwyr neges gyson am bwysigrwydd Adolygiadau Datblygiad a 
Pherfformiad Personol gydol y flwyddyn gan gael effaith gadarnhaol ar berfformiad.  
Adolygwyd y broses yn gorfforaethol, a chaiff dull newydd ei weithredu yn 2017/18. 
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 Nifer y diwrnodau salwch cyfwerth ag amser llawn a gollwyd i bob aelod o staff ar 
gyfartaledd 
2016/17 = 16.95 
 
Perfformiad wedi gwaethygu o 14.12 yn 201/16. 
Adolygwyd salwch Gwasanaethau Plant yn ystod y flwyddyn yn y categorïau lle'r oedd y twf 
mwyaf yn Chwarter 2 (problemau cefn, genito-wrinol a niwrolegol) a phenderfynwyd bod 
pob un yn absenoldebau angenrheidiol. 
Yr her benodol o ran salwch yn y Gwasanaethau Oedolion yw’r perygl o heintio dolur rhydd 
a chwydu oherwydd rhoi gofal personol yn y gwasanaethau Cartref a Gofal Dydd.  Mae 
polisi Iechyd Cyhoeddus yn nodi bod yn rhaid i gyflogeion fod i ffwrdd am 72 awr yn dilyn 
achosion o ddolur rhydd a chwydu a chaiff polisi lleol ei lunio i sicrhau bod y Cyngor yn 
cydymffurfio â’r canllaw hwn. 
Hyfforddwyr rheolwyr i gyflawni Asesiadau Risg Straen â staff sydd bellach yn cael eu 
cynnal ar draws y Gyfarwyddiaeth yn ôl yr angen. 

 

 
Rhoi prosesau ar waith erbyn mis Mawrth 2017 i gefnogi iechyd a lles y gweithlu Gwasanaethau 
Cymdeithasol 
Mae nifer o fentrau wedi eu cynnal yn ystod y flwyddyn gan gynnwys: 
 

 Adolygu gweithdrefnau goruchwylio staff. 

 Gweithredu briffiau tîm yng nghyd-destun gweithio hyblyg / symudol. 

 Digwyddiadau staff ‘Cwrdd â’r Tîm Rheoli’. 

 Hyfforddiant  i reolwyr o ran Asesiadau Risg Straen. 

 Cyflwyno amser hyblyg ar draws y Gyfarwyddiaeth yn unol â pholisi Cydbwyso Gwaith 
Bywyd y Cyngor. 

 Sioeau teithiol i gyflogeion. 
 
Mae gan y Cyngor Strategaeth Iechyd a Lles Cyflogeion, 2016-19, yn cwmpasu Iechyd a Lles 
Corfforol, Iechyd Meddwl a Lles, arian, maeth, gweithgarwch corfforol ac ymarfer corff a 
chydbwysedd bywyd / gwaith.  Mae gweithgor gyda chynrychiolwyr o’r Gwasanaethau 
Cymdeithasol yn gweithio at Safon Iechyd Corfforaethol. 
 
Mae’r Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol wedi penodi 7 Hyrwyddwr Iechyd a Lles sy’n 
hyrwyddo ystod o fentrau cymorth Iechyd a Lles gan gynnwys cymorth iechyd meddwl drwy Is-
grŵp Amser i Siarad Cymru.  Mae’r Grŵp yn cynnwys hyrwyddwr Iechyd a Lles Gwasanaethau 
Cymdeithasol sy’n cynrychioli Gwasanaethau Iechyd Meddwl.  Gwnaeth y Cyngor hefyd lofnodi 
addewid ‘Amser Newid Cymru’.  Hon yw’r ymgyrch genedlaethol gyntaf i ddod â’r stigma a’r 
gwahaniaeth y mae pobl â phroblemau iechyd meddwl yn ei ddioddef i ben. 
 
Yn ystod 2016/17, gweithredwyd ymwybyddiaeth a hyfforddiant ar Asesiadau Risg Straen staff a’u 
monitro gan Weithgor Swyddogion Iechyd a Diogelwch y Gwasanaethau Cymdeithasol. 
 
Mae llwyth achosion yn y Gwasanaethau Plant yn dal i gael eu monitro a’u hadolygu’n rheolaidd 
gan reolwyr.  Canolbwyntir yn benodol ar lwyth gwaith pan fo llwyth achosion Gweithiwr 
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Cymdeithasol yn fwy nag 20 – adolygir y rhain i sicrhau dyrannu priodol a diogel.  Nifer cyfartalog y 
llwythi achos Gweithwyr Cymdeithasol ar 31 Mawrth 2017 oedd 16.7, o’i gymharu â 17.9 ar 31 
Mawrth 2016. Mae cynnal llwythi achos rheoladwy’n rhag-amod i weithredu ‘Arwyddion 
Diogelwch’ sef ein dull strategol newydd i arfer Gwasanaethau Plant.  Roedd cais twf i sicrhau nifer 
o swyddi gwaith cymdeithasol llawn amser newydd yn llwyddiannus a gwnaed trefniadau i 
recriwtio i swyddi newydd. 
 
Yn y Gwasanaethau Oedolion, nid yw llwythi achos cyfartalog bellach yn ddangosydd cywir o 
lwythi gwaith rheolwyr achos oherwydd newidiadau yn y ffordd y caiff achosion eu dyrannu.  Mae 
cyflwyno gweithwyr adolygu ym mhob gwasanaeth wedi golygu bod mwyafrif y dinasyddion y mae 
arnynt angen gofal a chymorth yn methu mwyach â chael gweithiwr penodol a bod rheolwyr 
achosion yn fwyfwy annhebygol o weithio’n barhaus â’r un bobl.  Byddai ffigwr llwythi achosion 
cyfartalog yn methu nodi nifer y dinasyddion ag angen gofal a chymorth sydd bellach heb reolwr 
achos a enwir.  Caiff llwythi achos unigolion eu monitro gan Reolwyr Tîm yn ystod goruchwyliadau 
staff ac adolygiadau personol rheolaidd. 
 
Gweithredu’r Strategaeth Gweithio Hyblyg / Symudol ar draws y Gwasanaethau Cymdeithasol 
erbyn mis Mawrth 2017 i ysgogi’n effeithiol y gweithlu Gwasanaethau Cymdeithasol 
Cwblhawyd project Gweithio Symudol Hyblyg yn ystod y flwyddyn gan ysgogi tua 640 o staff 
Gwasanaethau Cymdeithasol.  Ymhlith y timau fu’n destun hyn mae Derbyn ac Asesu, Plant mewn 
Angen, Plant sy’n Derbyn Gofal, Gwasanaeth Diogelu, Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid, 
Gwasanaeth Maethu, Gwasanaeth Cymorth Ymyriadau i Deuluoedd, Tîm Dyletswydd mewn 
Argyfwng, Asesiadau Oedolion y Gwasanaeth Gofal Cartref, Tîm Gwasanaethau Iechyd Meddwl 
Pobl Hŷn, Therapi , Camddefnyddio Sylweddau, Adolygu, Gwasanaeth Ymgynghorydd Personol, 
Tîm Anableddau Dysgu.   Gwnaeth ysgogi’r timau Iechyd Meddwl erbyn diwedd Mawrth 2017 
gwblhau’r broses o gyflwyno Gweithio Symudol Hyblyg ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol. 
 
Ffactorau llwyddiant hanfodol y project oedd y gallu i symud / adleoli staff a chau adeiladau.  Dylai 
hyn (ynghyd â buddion cysylltiedig gan gynnwys ôl-troed carbon is a chostau teleffoni is) gael eu 
hystyried fel y prif fudd o weithio hyblyg ar hyn o bryd.  Ymhlith y buddion ariannol eraill, fel llai o 
filltiredd, argraffu a storio’n cynnig buddion bach iawn ac yn cymryd hirach i’w gwireddu.   Mae’r 
buddion mwy ‘meddal’, fel cynhyrchiant, cydbwysedd bywyd / gwaith a rheoli galw, yn anos eu 
mesur ond rydym yn hyderus y na ellid bod wedi delio â’r cynnydd sylweddol yn y galw am y 
gwasanaeth heb fuddion gweithio symudol hyblyg.  Mae’r wybodaeth ansoddol, fel adborth 
uniongyrchol i staff neu drwy’r arolwg, wedi bod yn arbennig o ddefnyddiol ac mae’n bwysig iawn 
o ran cadw staff.  Mae adborth gan ddefnyddwyr ‘pen’ wedi cynnig dealltwriaeth werthfawr o’r 
buddion a materion ynghylch gweithio hyblyg.  Ymhlith yr adborth cadarnhaol a gafwyd gan staff 
mae: “Mwy o amser i gwblhau cofnodion a gwaith papur = llai o straen” sydd “bendant wedi cael 
effaith ar iechyd a lles pobl sydd yn ei dro’n gwella cynhyrchiant a pherfformiad.” 
 
Fel sefydlwyd rydym wedi buddsoddi llawer i gyflawni ffyrdd newydd o weithio.  Yr hyn y mae 
angen i ni ei wneud yn awr yw grymuso staff i weithio yma, pryd a sut maen nhw’n dewis (os 
bodlonir anghenion busnes) gan gynnwys hyblygrwydd mawr ac ond ychydig o gyfyngiadau.  Bydd 
hyn yn optimeiddio perfformiad ac yn cyflawni gwerth gorau a gwasanaeth cwsmeriaid.  Mae’r 
dechnoleg newydd yn galluogi pobl i weithio mewn ffordd sydd orau i’w hanghenion, heb 
gyfyngiadau traddodiadol o le a phryd y caiff tasgau eu perfformio.  Mae angen i waith fod yn 
rhywbeth rydym yn wneud, nid yn rhywle yr awn yno.  Mae’r adnoddau newydd a chyffrous a rodd 



 

68 
 

am ein helpu i weithio mewn ffyrdd gwahanol, i ddiwallu anghenion cwsmeriaid, lleihau costau, 
cynyddu cynhyrchiant a gwella cynaliadwyedd. 
 
Datblygu a gweithredu Uned Busnes Gwasanaethau Cymdeithasol integredig erbyn Mawrth 
2017 
Mae swyddogaethau busnes y Gyfarwyddiaeth wedi cael budd sylweddol o gyfuno'r 
swyddogaethau plant ac oedolion gan sicrhau rhagor o arbedion effeithlonrwydd a galluogi 
cymorth i gael ei ddarparu’n fwy effeithiol. 
 
Cyflawnwyd adolygiad annibynnol o gwynion a mynediad i brosesau cofnodion a chadarnhawyd 
bod yr awdurdod lleol yn cydymffurfio â chanllawiau Llywodraeth Cymru.  Amlygodd yr adroddiad 
beth sy’n gweithio’n dda, amlinellu meysydd i’w gwella a gwneud argymhellion o ran gwella 
ansawdd ac effeithlonrwydd y broses gwyno ar draws y Gyfarwyddiaeth.  Caiff y camau hyn eu 
dwyn ymlaen yn 2017/18. 
 
Gwella recriwtio a chadw Gweithwyr Cymdeithasol Plant, sicrhau bod y Cyngor yn cyflawni ac yn 
cynnal cyfradd swyddi gwag is na 18% erbyn mis Mawrth 2017 i godi safonau a gyrru lefelau 
ansawdd a chymhwysedd staff drwy datblygu gweithlu effeithiol er mwyn galluogi'r rhai y mae 
arnynt anghenion gofal a chymorth i gyflawni’r hyn sy’n bwysig iddynt. 
O ganlyniad i’n gwaith i wella recriwtio a chadw, mae gweithlu mwy sefydlog ar draws y 
gwasanaeth yn dod i’r amlwg ac, ac eithrio cyflenwi dros famolaeth, mae llai o ddibyniaeth ar staff 
asiantaeth.  Mae’r gyfradd swyddi gwag wedi codi fymryn yn ystod y flwyddyn i 23.5% (o 22.2% yn 
2015/16 yn bennaf achos dyrchafu a throsglwyddo mewnol – mae rhai enghreifftiau da o staff yn 
cyflawni penodiadau dyrchafu gan felly ategu datblygiad a chadw staff).  Neges yr ymgyrch 
recriwtio ddiweddaraf yw bod Gwasanaethau Plant Caerdydd yn dechrau cael ei ystyried yn lle da i 
weithio ynddynt.  Caiff rhaglen recriwtio newydd ei lansio ar ddechrau 2017/18 i barhau â’r broses 
o lenwi swyddi gwag.  Mae cytundeb dal ar waith, pan fo pob swydd wag wedi'i llenwi, y bydd y 
Gwasanaethau Plant yn dal i recriwtio i “gronfa” o Weithwyr Cymdeithasol ychwanegol.  Bydd hyn 
yn galluogi’r gwasanaeth i gynnal cysondeb o ran darpariaeth gwasanaeth a llwythi achos wrth 
reoli trosiant staff iach heb orfod dibynnu ar weithwyr cymdeithasol asiantaeth drud. 
 

Diweddariad Perfformiad 

 Canran y swyddi gwag gwaith cymdeithasol ym mhob tîm 
2016/17 = 23.5% 
Cynyddodd nifer y swyddi gwag i 23.5% o 22.2% yn 2015/16. 
 

 
Datblygiadau Hyfforddiant Rhanbarthol i Gaerdydd a Bro Morgannwg 
Yng Nghaerdydd cynigiwyd dros 450 o gyrsiau yn ystod 10 mis cyntaf y flwyddyn ariannol, gyda 
nifer y lleoedd a gynigiwyd yn cyrraedd 6,500 gyda 77% yn cael eu llenwi.  Mae’r ffigurau hyn yn 
dangos ymrwymiad staff ar draws y rhanbarth yn y sector statudol a’r trydydd sector i’w 
Datblygiad Proffesiynol Parhaus eu hunain a’r galw i roi hyfforddiant ystyrlon ac effeithiol. 
 
Mae’r Uned Hyfforddiant yn sicrhau bod pob cwrs yn cynnwys nodau a gwerthoedd Deddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.  Mae modelau newydd o ymarfer da sy’n 
dod i’r amlwg a ddatblygwyd ac wedi dod yn rhan o brosesau bob dydd yn allweddol i sicrhau bod 
y Ddeddf yn cael ei defnyddio mewn ffordd ystyrlon ac ymarferol o ddydd i ddydd.  Er enghraifft, 
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mae’r Ddeddf yn ‘cyfateb’ i raddau helaeth i’r modelau a gyflwynwyd yn hanner cyntaf y flwyddyn 
gan gynnwys Arwyddion Diogelwch Caerdydd, Sgyrsiau Gwell a Hyfforddiant Dementia helaeth. 
 
Yn ystod 2016 mae modiwlau Cyngor Gofal Cymru wedi’u cyflwyno i grwpiau o staff drwy gydol y 
rhanbarth.  Bu, a bydd, rhaglen hyfforddiant helaeth ar gael sy’n cynnwys hyfforddiant fel 
Ymlyniad Brodyr/Chwiorydd, Masnachu Pobl, Adeiladu Gwydnwch mewn Pobl Ifanc, Trefniadau 
Diogelu Rhag Colli Rhyddid, Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl a Dadansoddi Risg. 
 
Hyfforddiant Diogelwch Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
O fewn y Bartneriaeth Gweithlu Rhanbarthol ym Mro Morgannwg cymerwn bob cyfle i hyrwyddo 
angenrheidrwydd cyflawni hyfforddiant Diogelwch.  Mae hyn yn ofynnol i staff Gwasanaethau 
Cymdeithasol a byddwn hefyd yn ei wneud ar gael am ddim i asiantaethau annibynnol, trydydd 
sector a gwirfoddol.  Anfonir gwahoddiadau rheolaidd i bob asiantaeth partner.  Cyflawnir dau fath 
o hyfforddiant, wyneb yn wyneb ac e-ddysgu.  Mae camau’n cael eu cymryd i sicrhau bod gofynion 
yn cael eu bodloni.  Cynhaliwyd 1,050 o leoedd hyfforddiant ar Ddiogelu yn 2016/17. 
 

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

 Adolygu swyddi yn y Gyfarwyddiaeth erbyn mis Mawrth 2018 i gefnogi llwybr gyrfa 
gweithlu Gwasanaethau Cymdeithasol i sicrhau cydymffurfiaeth â safonau Cyngor Gofal 
Cymru. 
 

 Gwella recriwtio a chadw Gweithwyr Cymdeithasol Plant, sy’n sicrhau bod  y Cyngor yn 
cyflawni ac yn cynnal cyfradd swyddi gwag is na 18% erbyn mis Mawrth 2018 i godi safonau 
a gyrru ansawdd a lefelau cymhwysedd staff drwy ddatblygu’r gweithlu’n effeithiol er 
mwyn galluogi’r rhai ag anghenion gofal a chymorth i gyflawni'r hyn sy’n bwysig iddynt. 
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11. EIN HADNODDAU ARIANNOL A SUT 
RYDYM YN CYNLLUNIO AT Y DYFODOL 
 
Canlyniadau a gyflawnwyd: 

 Dychwelwyd 16 o blant sy’n derbyn gofal i Gaerdydd gydag arbediad cost o tua £1.1 
miliwn. 

 Adolygu’r holl wariant Gwasanaethau Oedolion a gomisiynwyd a arweiniodd at £1 filiwn 
o arbedion. 

 Cyflawnwyd £4.939 miliwn o arbedion gan y Gwasanaethau Cymdeithasol ar y cyfan. 

 
Cyflawni cynigion arbedion 2016/17 a datblygu cynllun ariannol tymor canolig erbyn mis 
Mawrth 2017 i nodi cynigion arbedion 2017/18 
Adroddodd alldro 2016/17 y Gwasanaethau Cymdeithasol orwariant o £6.745m yn erbyn cyllideb 
o £146.285m.  Mae hyn yn adlewyrchu diffyg arbedion o £2.614m yn erbyn targed cyfunol o 
£7.553m ar gyfer 2016/17 a 2015/16 ar gyfer Gwasanaethau Plant ac Oedolion.  Er y cyd-destun 
hwn, cyflawnodd y Gyfarwyddiaeth £4.939m mewn arbedion yn ystod y flwyddyn. 
 
Yn y Gwasanaethau Plant mae’r gorwariant (£4.277m) yn adlewyrchu diffyg arbedion o £3.487m 
yn ogystal â thwf costau rhagweledig (£1.4m) o ran maethu allanol.   Cynyddodd nifer y lleoedd 
maethu gan 47 yn ystod y flwyddyn ariannol, sy’n adlewyrchu twf yn nifer y plant sy'n derbyn gofal 
(+81) yn ystod yr un cyfnod.  Roedd twf cost net o ran lleoliadau preswyl newydd. Roedd yr alldro 
hefyd yn cynnwys gorwariant wrth gefnogi costau'r rhai sy’n gadael gofal a chostau cyfreithiol 
allanol.  Mae’r defnydd parhaus o staff asiantaeth yn dal i effeithio ar gyllidebau staffio mewn 
meysydd penodol fel diogelu a gadael gofal er bod cyfanswm y staff asiantaeth a ymgysylltwyd 
wedi lleihau.  Mae tystiolaeth bod y mesurau a roddwyd ar waith i fynd i’r afael â chostau 
asiantaeth yn dwyn ffrwyth ac yn sylfaen i fod yn hyderus yn ei gylch dros y flwyddyn i ddod. 
 
Yn y Gwasanaethau Oedolion, mae’r gorwariant (£2.468m) yn adlewyrchu diffyg arbedion o 
£1.147m ond hefyd orwariant sylweddol mewn gwasanaethau a gomisiynir i bobl hŷn.  Mae hyn 
yn cynnwys twf sylweddol yn nifer yr oriau gofal cartref a gyflawnwyd (+9%) yn ystod y flwyddyn a 
chynnydd chwyddiant o ran pris gwely nyrsio (+10). Mae pwysau gofal cartref tebyg yn amlwg 
mewn cyllidebau comisiynu anableddau corfforol.  Roedd fodd bynnag talu am danwariant mewn 
gwasanaethau iechyd meddwl, gan adlewyrchu llai o ymrwymiadau na’r disgwyl yn erbyn 
cyllidebau a gofal preswyl Amddifadu o Ryddid.  Roedd hefyd arbedion sylweddol ar draws 
cyllidebau staffio oherwydd swyddi gwag.  Mae arbedion a wnaed mewn perthynas â chyllidebau 
comisiynu anableddau dysgu'n adlewyrchu arwyddocâd cynyddol anghenion iechyd yn y 
boblogaeth defnyddwyr a’r twf o ran cyfraniad cronfa Gofal Iechyd Parhaus Bwrdd Iechyd Y 
Brifysgol. 
 
Gweithiodd y Gyfarwyddiaeth yn agos â phartneriaid allweddol Cyllid yn ail hanner y flwyddyn i 
ddatblygu Gwasanaeth Integredig a Strategaeth Ariannol Gwasanaethau Cymdeithasol 5-10 
mlynedd.  Canolbwyntiodd dwy ran gyntaf ein dadansoddiad o’r boblogaeth a rhagfynegiadau 
gwariant ar blant ac oedolion ac fe’u cyflwynwyd er trafodaeth â’r Cabinet fel gwaith yn mynd 
rhagddo a chyfrannodd y dadansoddiad hwn at drosolwg Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru o 
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bwysau ar draws Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru.  Bydd trydydd adroddiad terfynol yn dwyn y 
rhain yn strategaeth gyffredinol i nodi opsiynau wedi’u costio i alluogi'r rhai sy’n gwneud 
penderfyniadau i greu model cynaliadwyedd ariannol i’r Gwasanaethau Cymdeithasol yn y 
dyfodol. 
 
Elfen ganolog o’r diwygiadau y mae angen i ni eu gwneud yw arfer asesu gwaith cymdeithasol.  
Gwyddom fod ein dull traddodiadol wedi tueddu i ganolbwyntio ar ddigyddion pobl a risgiau wrth 
asesu anghenion a datblygu cynlluniau gofal unigol.  Gwyddom hefyd fod hyn yn tueddu i wanychu 
annibyniaeth bersonol yn hytrach na’i hyrwyddo a bod hyn yn ei dro’n cynnwys gorddarparu 
gwasanaethau’n aml.  Er mwyn canolbwyntio ar ddull seiliedig ar asedau sy’n hyrwyddo 
annibyniaeth, bwriadwn ail-lunio ein model gwaith cymdeithasol yn y Gwasanaethau Plant drwy 
ddefnyddio’r gwersi a ddysgir wrth i ni weithredu ‘Arwyddion Diogelwch’ yn y Gwasanaethau 
Plant.  Mae’r Cyfarwyddwr yn trafod â chydweithwyr mewn dinas arall i ystyried y potensial am 
bartneriaeth wrth ddatblygu model newydd o waith cymdeithasol ag oedolion. 
 
Er mwyn sicrhau bod y Strategaeth Gwasanaetha a Chyllid Integredig yn cael budd o arfer gorau 
DU-gyfan wrth optimeiddio cynaliadwyedd ariannol, mae’r Cyfarwyddwr wedi gweithio gyda’r 
Sefydliad Gofal Cyhoeddus a’r Athro John Bolton fel partner datblygu gyda chymorth CLLLC. 
 
Datblygu a gweithredu dull strategol o gomisiynu i’r Gyfarwyddiaeth erbyn mis Mawrth 2017 i 
gyflawni gwerth am arian a chanlyniadau gwell i bobl 
Fel rhan o’r gofyniad a nodir yn Rhan 9 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 
2014 rhaid i Fyrddau Partneriaeth Rhanbarthol sefydlu cronfeydd a rennir o ran swyddogaethau 
llety gofal cartref erbyn mis Ebrill 2018. Fel rhan o’r gwaith cydgomisiynu ehangach, disgwyl i 
Fyrddau Iechyd Lleol ac awdurdodau lleol wneud y canlynol: 
 

 Cyflawni Asesiad Anghenion y Boblogaeth a dadansoddiad o’r farchnad i gynnwys 
anghenion hunan-arianwyr. 

 Cytuno ar Ddatganiad Sefyllfa Marchnad Integredig a Strategaeth Gomisiynu briodol. 

 Cytuno ar gontract a manyleb cyffredin. 

 Datblygu dull integredig o gytuno ar ffioedd â darparwyr. 

 Llunio dull integredig o sicrhau ansawdd. 

 Mabwysiadu defnydd didwyll o adnoddau. 
 
Mae Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Caerdyd a Bro Morgannwg wedi sefydlu project 
cydgomisiynu i ddatblygu’r gwaith hwn fel rhan o’r broses o ail-ddylunio’r system gyfan.  Gwnaed 
y gwaith canlynol i sicrhau bod Cyngor Caerdydd yn bodloni gofynion y Ddeddf i sefydlu Bwrdd 
Partneriaeth Rhanbarthol a gweithio i integreiddio iechyd a gofal cymdeithasol: 
 

 Penodi Cadeirydd ac aelodaeth gytûn i’r Bwrdd. 

 Cylch gorchwyl a threfniadau llywodraethu cytûn. 

 Gweithdai, yn canolbwyntio ar gyflwyno aelodau a gweithio’n ôl ardal. 

 Dadansoddi ffrydiau gwaith a phrojectau cyfredol a chytuno ar flaenoriaethau i’r dyfodol. 

 Cwblhau Asesiad Anghenion y Boblogaeth. 
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Mae’r Bwrdd Project Cydgomisiynu’n parhau i greu sylfaen i lywio Datganiad Sefyllfa Marchnad 
Integredig Caerdydd a’r Fro i Bobl Hŷn.  Cwblhawyd mapio Gwasanaethau Pobl Hŷn a lluniwyd 
Datganiad o Fwriad Strategol i Wasanaethau Pobl Hŷn drafft i drafod ymhellach â rhanddeiliaid. 
 
Cafwyd gweithdy cyllideb a rennir rhwng Cyngor Caerdydd, Cyngor Bro Morgannwg a Bwrdd 
Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro i ystyried y cytundeb model a ddatblygwyd gan Sir Gwent a’r 
materion y bydd angen i’r Bartneriaeth eu hystyried o ran sefydlu cyllideb a rennir ar gyfer llety 
gofal erbyn mis Ebrill 2018. 
 
Cwblhawyd yr Asesiad Anghenion Y Boblogaeth sy’n ofynnol dan y Ddeddf ac fe’i cyflwynwyd i’r 
Gweinidog Gwasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd y Cyhoedd erbyn 31 Mawrth 2017. 
 
Optimeiddio cyfleoedd i gydweithio ar draws y rhanbarth ac yn ehangach lle mae potensial i 
gyflawni gwasanaethau mwy effeithiol yn ystod blwyddyn ariannol 2016/17 
Mae ymgysylltu da ag asiantaethau partner yn gynyddol bwysig ar draws nifer o feysydd gan 
gynnwys: 
 

 Cytundeb partneriaid statudol i sefydlu ac ariannu Uned Diogelu Busnes gyfunol i hwyluso’r 
agendâu Byrddau Diogelu Oedolion a Phlant Rhanbarthol.  

 Cydleoli Gwasanaethau Iechyd Meddwl i Bobl Hŷn gyda Chyngor Bro Morgannwg a Bwrdd 
Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro. 

 Ymgyrch Bod yn Weithiwr Gofal. 

 Sefydlu Bwrdd Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol Rhanbarthol. 

 Datblygu Uned Hyfforddi Gweithlu Gofal Cymdeithasol Ranbarthol. 

 Ailgomisiynu Gwasanaethau Eirioli’n rhanbarthol. 

 Rhaglen waith weithredol i alluogi sefydlu Cyllidebau a Rennir. 

 Llunio Datganiad Rhanbarthol o Fwriad Strategol ar gyfer Gwasanaethau Pobl Hŷn 
Integredig. 

 
Datblygu Fframwaith Sicrwydd Ansawdd ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol i ddwyn gyhyd ag 
elfennau sicrwydd ansawdd a dysgu mewn gweithgareddau allweddol yn y Gyfarwyddiaeth 
erbyn mis Mawrth 2017 
Datblygwyd Fframwaith Sicrwydd Ansawdd Gwasanaethau Plant i recriwtio Swyddog Sicrwydd 
Ansawdd, ac ar adeg ysgrifennu mae archwiliadau rheoli Achosion yn dal i gael eu defnyddio gydol 
y flwyddyn a’u nodi yn y themâu canlynol: 
 

 Tystiolaeth o waith amlasiantaeth da mewn timau Iechyd Plant ac Anableddau a Maethu. 

 Defnydd da o’r Polisi Gofal Diogel. 

 Mae angen cynnal ymweliadau a’u cofnodi mewn ffordd fwy amserol. 

 Mae angen i gronolegau gael eu diweddaru. 
 
Caiff themâu sy’n deillio o gwynion eu hystyried hefyd bob chwarter a’u cyflwyno i’r Pwyllgor 
Cynghori Rhianta Corfforaethol.  Caiff gwaith ar hyfforddiant i fynd i’r afael â’r themâu a gwella 
ymarfer eu dwyn ymlaen ar ôl bod y Swyddog Sicrwydd Ansawdd yn ei swydd. 
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Mae angen i’r Gyfarwyddiaeth bellach ymsefydlu’r swydd newydd a chan ddefnyddio’r fframwaith 
SA Gwasanaethau Plant ddechrau datblygu model paralel ar gyfer gweithredu Gwasanaethau 
Oedolion. 
 
Meincnodi perfformiad gwasanaeth â dinasoedd craidd, neu sefydliadau meincnod perthnasol, 
erbyn mis Mawrth 2017, er mwyn sicrhau canlyniadau gwell i ddinasyddion, busnesau ac 
ymwelwyr 
Wedi ein hysbrydoli gan waith da Project Rhaglan Sir Fynwy ar y cyd â’r awdurdod hwnnw, rydym 
wedi datblygu model lleoliad ar gyfer cymorth cartref i bobl â dementia, pan fydd tîm ymrwymedig 
o staff yn gofalu am garfan o’n cleientiaid o fewn lleoliad penodol.  Rydym wrthi’n gweithio gyda 
darparwr i sefydlu’r gwasanaeth. 
 
Yr ystyriaeth ganolog yn llawer o'n gwaith strategol a datblygu yw Deddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, ddaeth i rym ym mis Ebrill 2016. Rydym yn aelodau 
gweithgar o ffrydiau Cymdeithas Genedlaethol Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru 
(ADSSC)  ar gyfer meincnodi a chymharu arfer. 
 

 Mae’r grŵp Modelau Gwasanaeth newydd yn ystyried modelau o waith mewn amryw 
berthnasau â’r Ddeddf yn cynnwys comisiynu, ymyrraeth gynnar a modelau darparu 
newydd. 

 Grŵp Dulliau Newydd o Ymarfer, ystyried meysydd fel eirioli, asesu, cymhwysedd, cynllunio 
gofal a gwybodaeth, cyngor a chymorth. 

 Grŵp Gwybodaeth Busnes, sy’n ystyried materion o ran mesur perfformiad a chofnodi 
data.  Gwnaed llawer iawn o waith gan yr Is-grŵp Perfformiad i gytuno ar ddehongliad 
cenedlaethol o ganllawiau dangosyddion ac adroddiadau Cymru Gyfan.  Caiff gwaith a 
wneir ei adlewyrchu yn natblygiad mecanweithiau adrodd gan System Gwybodaeth Gofal 
Cymunedol Cymru. 

 
Ym mis Tachwedd 2016 lluniwyd adroddiad manwl i’r Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion yn 
ddadansoddiad darpariaeth gofal cartref Caerdydd yn erbyn Dinasoedd Craidd Lloegr yn ogystal ag 
awdurdodau eraill Cymru.  Bydd hyn yn llywio comisiynu a datblygu ein gwasanaeth cartref.  
Negeseuon allweddol yr adroddiad oedd: 
 

 Nod y Cyngor yw hyrwyddo ansawdd mewn gwasanaethau gofal cartref drwy gael 50% o’r 
meini prawf a ddefnyddir i ddyfarnu pecynnau gofal yn seiliedig ar asesu ansawdd y 
darparwyr. 

 Mae gan Gaerdydd sector gofal cartref amrywiol.  Mae ar hyn o bryd 63 o ddarparwyr gofal 
cartref wedi’u cofrestru ar ein Rhestr Darparwyr Cymeradwy; sy’n cymharu â 39 a oedd ar 
y rhestr pan ddaeth ar waith yn gyntaf ym mis Tachwedd 2014. 

 Mae system prynu gwasanaethau gofal “Sproc.net” wedi cynnig nifer o fuddion gan 
gynnwys dyrannu gwaith yn agored, effeithlonrwydd ac amseroldeb sefydlu pecynnau, 
pwyslais ar ansawdd, costau mewnol is i’r Cyngor a chyflawni cynnydd yn nifer y 
darparwyr. 

 Mae Cyngor Caerdydd wedi cydnabod na all awdurdodau lleol ddibynnu ar y system i greu 
capasiti ei hun a bod yn rhaid datblygu marchnad gydategol ac ymgysylltu â darparwyr i 
lunio a rheoli’r farchnad. 
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 Mae capasiti a chynaliadwyedd yn y farchnad dal yn bryder i Gaerdydd a bydd angen i’r 
awdurdod lleol barhau i edrych ar ffyrdd o ddatblygu ffyrdd newydd o weithio i wella 
capasiti. 

 Mae’r Fforwm Darparwyr Gofal Cartref yn cwrdd bob chwarter â’r Cyngor i drafod 
materion am y farchnad, i edrych ar arfer gorau a thrwy weithio mewn partneriaeth ysgogi 
gwelliant parhaus ansawdd yn y sector. 

 Mae’r Cyngor yn gweithio i hyrwyddo’r agweddau cadarnhaol ar rôl y gweithiwr gofal â thâl 
i geisio cynyddu diddordeb yn y sector a thynnu pobl newydd i’r sector Gofal i weithio. 

 
Cyflwynwyd data elfen arolwg cenedlaethol y Mesurau Perfformiad Gwasanaethau Cymdeithasol 
newydd erbyn 31 Mawrth 2017. Gwelsai 1,350 o holiaduron yn cael eu dosbarthu, a phan 
gyhoeddir canlyniadau cenedlaethol yn nes ymlaen yn 2017/18 bydd yn ein galluogi i gymharu ein 
data gwasanaeth ansoddol yn erbyn holl awdurdodau eraill Cymru. 
 
Sefydlu Bwrdd Gwella i gyflawni’r cynllun gwella i Wasanaethau Oedolion erbyn mis Mawrth 
2017 
Ar yr adeg ysgrifennu, mae trefniadau llywodraethu o ran datblygiad strategol cyffredinol y 
Gwasanaethau Cymdeithasol yn cael eu hadolygu i sicrhau aliniad mwy effeithiol â Rhaglen 
Datblygu Sefydliadol y Cyngor, a’r Gwasanaeth Integredig a Strategaeth Gyllid sy’n dod i’r amlwg. 
 
Roedd y Bwrdd Gwella Gwasanaethau Oedolion yn hwyluso dadansoddiad strategol a gwelliant 
cyffredinol gyda chynnydd amlwg yn cael ei wneud o ran holl argymhellion yr ymgynghoriad 
allanol gwreiddiol yn 2015.  Mae perfformiad, ansawdd, meddwl strategol tymor hwy, cynllunio 
ariannol a phartneriaethau oll mewn sefyllfa sylweddol well.  O ystyried hyn a sefydlu cynnydd 
mewn swyddogaeth Gwasanaethau Cymdeithasol newydd, mae’r Gyfarwyddiaeth wrthi’n ad-
drefnu ei ddull o ddatblygu strategol dan Raglen ‘Gwasanaethau Cymdeithasol y Dyfodol’ newydd.  
Ar y cyd â chydweithwyr Datblygu Sefydliadol, bydd y rhaglen yn ail-ffocysu ar ddatblygiad 
strategol, yn benodol mewn ymateb i flaenoriaethau Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Llesiant (Cymru) 2014 (e.e. integreiddio, cynnwys dinasyddion ac atal) a thros y tymor hwy h.y. 
2017-2027. Yn arbennig o bwysig bydd llunio Strategaeth Gwasanaeth a Chyllid Integredig 2017 - 
2027. 
 
Mae Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Caerdydd a Bro Morgannwg wedi sefydlu project 
cydgomisiynu. 
 
Cynnal ymgyrch yn 2016 ag Asiantaethau Cartref y Sector Preifat i ddenu mwy o gyflogeion i’r 
sector gofal cymdeithasol i wella capasiti a gwella ansawdd 
Mae Cynllun Rhaglen Gweithgareddau Cyfathrebu a Chyfryngau'r Gyfarwyddiaeth i’r ‘Ymgyrch Bod 
yn Weithiwr Gofal’ wrthi’n mynd rhagddo a’r nod yw annog mwy o  bobl i wneud cais am rolau 
gofalu yn y sector preifat a’r sector cyhoeddus.  Dechreuodd lansiad cyfryngau cymdeithasol 
‘Ymgyrch Bod yn Weithiwr Gofal’ ym mis Tachwedd 2016 a pharhaodd gyda ffrwd gyson o 
negeseuon tan ddiwedd mis Mawrth 2017. Roedd yn cynnwys hysbysebion Facebook a Twitter.  
Roedd y gynulleidfa a dargedwyd yn cynnwys trigolion lleol, y trydydd sector, gweithwyr ieuenctid, 
grwpiau cymunedau yn gyntaf, myfyrwyr / prifysgolion a’r wasg leol a gwyddom iddi gyrraedd 2.9 
miliwn o bobl.  Cafodd yr ymgyrch argraff dda ar draws yr holl lwyfannau cyfryngau cymdeithasol 
ac mae’n dal i ennyn diddordeb ymhlith trigolion Caerdydd. 
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Beth yw ein blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn nesaf a pham? 
 

 Cwblhau a dechrau gweithredu Strategaeth Gwasanaeth a Chyllid Integredig ar gyfer 2017 
– 2022/27 er mwyn sicrhau dyfodol cynaliadwy i’r Gwasanaethau Cymdeithasol. 
 

 Ymsefydlu Fframwaith SA yn y Gwasanaethau Plant a’i addasu i’w weithredu ym mhob 
rhan o’r Gyfarwyddiaeth erbyn mis Mawrth 2018 i sicrhau bod plant, teuluoedd ac 
oedolion yn cael budd o’r safon orau posibl o wasanaeth o fewn yr adnoddau sydd ar gael. 
 

 Ailgomisiynu Gwasanaethau Teuluoedd Yn Gyntaf erbyn Mawrth 2018 i sicrhau’r effaith 
fwyaf posibl i blant a’u teuluoedd. 
 

 Gweithredu model comisiynu newydd o ran gofal cartref erbyn mis Tachwedd 2018 er 
mwyn ail-gydbwyso’r gwasanaethau a gwella perfformiad a chynaliadwyedd. 
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12. EIN GWAITH PARTNERIAETH, 
ARWEINYDDIAETH WLEIDYDDOL A 
CHORFFORAETHOL, LLYWODRAETHU AC 
ATEBOLRWYDD 
 

Gwaith partneriaeth 
Mae’r Gyfarwyddiaeth wedi cymryd camau mawr wrth sefydlu perthnasau mwy agored a 
chydweithredol â phartneriaid strategol.  Mae partneriaethau ar y cyd yn rhagofyniad hollbwysig 
i sicrhau gwasanaethau effeithiol.  Mae’r rhain yn cynnwys: 
 

 Gweithredu’r Strategaeth Cymorth Cynnar 

 Datblygu ‘Ddim yn Ein Dinas, Ddim i’n Plant’ - Strategaeth ragweithiol iawn Camfanteisio’n 
Rhywiol Ar Blant Caerdydd; roedd hon hefyd yn sail i sicrhau arian twf i sefydlu tîm CRhB 
parhaol. 

 Lansio’r Hyb Diogelu Amlasiantaethol. 

 Sefydlu Bwrdd gweithlu Gofal Cymdeithasol Rhanbarthol, gan ddenu partneriaid o 
sefydliadau darparu academaidd, darparwyr gofal cartref cenedlaethol a rhanbarthol, a 
phartneriaid iechyd. 

 Datblygu cynigion rhanbarthol i sefydlu Uned Gweithlu Gofal Cymdeithasol Ranbarthol 
drwy gyfuno adnoddau o’r ddau Gyngor. 

 Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol newydd, yn noddi rhaglen weithredol o weithdai, 
cyfarfodydd bwrdd sesiynau datblygu strategol. 

 Datblygu cynigion rhanbarthol ar gyfer comisiynu gwasanaethau eirioli. 

 Cyd-noddi menter beilot Pobl Goll i gefnogi dioddefwyr dementia a’u teuluoedd. 
 
Mae Partneriaeth Integredig Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn bwrw golwg dros ddatblygu a darparu 
rhaglen a ariennir i oedolion drwy’r gronfa Gofal Integredig.  O ganlyniad roeddem yn gallu sefydlu 
ystod o wasanaethau newydd, y mae’r rhan fwyaf ohonynt yn cael eu cyflwyno ar y cyd, i gefnogi 
oedolion ag anghenion gofal a chymorth.  Sefydlwyd 3 yn y cyfnod blaenorol ac wrthi’n dangos 
eu heffeithiolrwydd gan gynnwys y Pwynt Cyswllt Cyntaf, Ymyriadau Ataliol ac Atebion Llety.  Yn 
ddiweddarach sefydlwyd project Rhyddhau i Asesu a ariannwyd gan y Gronfa Gofal Canolraddol 
ar ddiwedd y flwyddyn i: 
 

 Alluogi unigolion 65+ oed i fanteisio ar y cyfle i adael yr ysbyty ar gam cynharach, gyda 
mynediad i asesiad priodol o angen yn eu cartref a mynediad gwell i ail-alluogi. 

 Lleihau nifer yr achosion o oedi wrth drosglwyddo gofal gydag asesiadau cymunedol / 
trefniadau lleol ar draws Caerdydd a’r Fro. 

 Sicrhau eglurdeb wrth atgyfeirio llwybrau i gleifion sy’n dychwelyd adref. 

 Osgoi gosod unigolion yn ddiangen mewn gofal sefydliadol gan felly wella capasiti cartrefi 
gofal i’r rhai y mae eu hangen. 
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Gwerthoedd a Blaenoriaethau’r Cyngor 
Mae cefnogi a diogelu pobl yn un o 4 prif flaenoriaeth y Cyngor ac adlewyrchir hyn yn y cymorth 
parhaus ac uniongyrchol a roddwyd i’r Gwasanaethau Cymdeithasol yn ystod 2016/17. Yng 
nghyd-destun heriau ariannol mawr ledled y Cyngor, cytunodd y Cyngor i arian ychwanegol i’r 
Gwasanaethau Cymdeithasol wrth drefnu cyllideb 2017/18.  Cytunwyd ar gyfanswm net o £9.2m 
gan gynnwys 59 o swyddi ychwanegol mewn ymateb i dwf demograffig ac i gefnogi ystod o 
raglenni ataliol newydd.  Ynghyd â 3 blaenoriaeth eraill y Cyngor, ac adnewyddu Gwerthoedd 
Craidd y Cyngor, gwelir bod darpariaeth gwasanaethau cymdeithasol yn chwarae rôl strategol 
hanfodol wrth wella canlyniadau i ddinasyddion, teuluoedd a chymunedau ledled y ddinas. 
 
Mae’r Pwyllgorau Craffu Plant a Phobl Ifanc a Gwasanaethau Cymunedol ac Oedolion yn 
chwarae rhan bwysig wrth gefnogi'r ymdrech at wella perfformiad ar draws y Gwasanaethau 
Cymdeithasol.  Mae’r ddau Bwyllgor wedi cyflawni ymholiadau yn ôl disgresiwn er mwyn 
atgynferthu proffiliau corfforaethol ar heriau allweddol sy’n effeithio ar bobl ag angen gofal a 
chymorth. 
 

Atgynferthu Gwasanaethau Cymdeithasol mewn Ffordd Unedig 
Yn 2014/15, daeth y Cyngor i’r casgliad ei bod yn amserol, yn enwedig yn sgil Deddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 ac i alluogi integreiddio strategol gwell, sefydlu un 
Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol dan un Cyfarwyddwr o 2015/16. Bwriadwyd hyn er 
mwyn sicrhau ffocws cryfach ar ddulliau system ‘teulu cyfan’ / system gyfan ac integreiddio dyfnach â 
phartneriaid, gan fanteisio ar gyfleodd i rannu arloesi, adnoddau a chostau’n fwy effeithiol.  Er 
gwaethaf y ffaith fod y Gyfarwyddiaeth newydd yn un ddiweddar, mae staff a rheolwyr wedi 
croesawu a chofleidio'r cyfle i weithio mewn Cyfarwyddiaeth sydd wedi’i hadlinio'n well â 
gwerthoedd ac arferion sy’n greiddiol i swyddogaeth Gwasanaethau Cymdeithasol ac a 
atgyfnerthir gyda Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Mae adborth 
anffurfiol yn dynodi bod staff yn awyddus i fod yn rhan o swyddogaeth Gwasanaethau 
Cymdeithasol wedi’i moderneiddio a bod yn rhan o ddatblygu ffyrdd newydd o weithio gydag 
unigolion a chymunedau i hyrwyddo annibyniaeth fwy a lleihau dibyniaeth ddiangen ar 
wasanaethau sy’n creu dibyniaeth. 
 

Datblygu Ehangach 
O ystyried y cynnydd a wnaed er 2013 yn y gwasanaethau cymdeithasol plant, cytunwyd y 
gallai’r Bwrdd Gwella Gwasanaethau Plant, a sefydlwyd yn 2014, gamu i’r neilltu erbyn diwedd 
2015/16 ac mae’r agenda wella bellach wedi’i hintegreiddio ar sail ‘busnes yn ôl yr arfer'. 
 
Galluogodd hyn i ni droi ein sylw at greu dull dinas gyfan gwbl wahanol wrth gefnogi plant a 
theuluoedd yn gyffredinol, yn hytrach na ffocws culach a mewnsyllol ar y gwasanaeth statudol ei 
hun.  Ynghyd â phartneriaid allweddol a dan gadeiryddiaeth y Prif Weithredwr, sefydlwyd bwrdd 
newydd ar ddiwedd 2015/16 gyda’r nod o hyrwyddo atal a chymorth cynnar fel ein bod, ym mhob 
lleoliad lle mae plant yn tyfu i fyny - cymunedau lleol a hybiau, grwpiau chwarae a lleoliadau 
diwylliannol a chwaraeon - yn gweithredu ar y cyd i’w helpu i ffynnu a datblygu ar un llaw, ac yna 
chwalu rhwystrau a allai eu hatal rhag gwneud hynny ar y cyfle cyntaf posibl. 
 
Yn ystod 2016/17, nododd y partneriaid nifer o flaenoriaethau i gefnogi’r shifft hwn mewn 
ffocws strategol gan gynnwys ystyried sefydlu Ardal Plant; mabwysiadu dull ymhob lleoliad a 
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lunnir gan ymchwil Profiad Plentyndod Negyddol ac ailffocysu rhaglenni presennol a ariennir yn 
fwy effeithiol at atal.  Yn dilyn ymrwymiad y Cyngor wrth weithio tuag at wneud Caerdydd yn 
'Ddinas Ystyriol o Blant’ rydym wedi sicrhau cefnogaeth Sefydliad Addysgol, Gwyddonol a 
Diwylliannol y Cenhedloedd Unedig (UNESCO) fel un o 3 ‘Phartner Hawliau Plant’ ledled y DU.  
Bydd y rhaglen with hon, a arweinir gan Addysg, yn bwysig wrth hyrwyddo’r dull strategol 
newydd hwn gyda phartneriaid a bydd yn ein galluogi i’w ategu’n effeithiol gydag agenda 
hawliau a chyfranogi plant gref. 
 
Sefydlwyd Bwrdd Gwella Gwasanaethau Plant sy'n debyg i’r Gwasanaethau Plant a’i 
rhagflaenodd yn hydref 2015, eto wedi'i gadeirio gan y Prif Weithredwr.  Cefnogwyd y 
Cyfarwyddwr a’r Bwrdd yn yr agenda wella gan ‘ddiagnostig’ annibynnol a gyflawnwyd gan 
gyswllt Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ac a gyflwynwyd i Bwyllgor Craffu’r Gwasanaethau 
Cymunedol ac Oedolion ac i Fforwm Her y Cyngor.  Galluogodd hyn ddatblygiad cynllun gwella a 
ganolbwyntiodd ar gynhwysion allweddol llwyddiant ac a gafodd ei gynnwys yn Neddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, strwythur cyffredinol y Gyfarwyddiaeth 
newydd, Integreiddio, Comisiynu, Perfformiad a Chyllideb.  Fel gyda’r Gwasanaethau Plant, 
gweithiodd y dull hwn yn dda wrth gyflymu a chefnogi rhaglen waith i sicrhau effeithiolrwydd 
gweithredol gwell a gafael rheoli cyffredinol.  Chwaraeodd Rhaglen Datblygu Sefydliadol y Cyngor 
rôl sylweddol wrth hwyluso newidiadau allweddol ynghylch Taliadau Uniongyrchol, y Pwynt 
Cyswllt Cyntaf a chomisiynu.  Gallai’r Gyfarwyddiaeth, o ganlyniad i’r rhaglenni hyn, roi gofal 
cymdeithasol oedolion ar sylfaen cadarnach, dan arweiniad y Cyfarwyddwr Cynorthwyol a’i thîm 
rheoli newydd. 
 
Fel gyda phob Cyfarwyddiaeth, roedd y Gwasanaethau Cymdeithasol yn gallu herio perfformiad 
mewn cyfarfodydd ‘Siambr Seren’ rheolaidd gyda’r Cabinet a’r Cyfarwyddwyr perthnasol. 
 

Cynnwys Staff 
Un ffactor allweddol i ddatblygu’n llwyddiannus ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau i’r 
gymuned yw drwy gynnwys staff.  Yn ogystal â’n grŵp o genhadon cyflogeion, rydym wedi 
cynnwys staff yn y Gwasanaethau Oedolion mewn cyfres o gyfleoedd i gwrdd â’r Cyfarwyddwr 
Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gwasanaethau Oedolion.  Er i’r rhain 
fynd gryn ffordd i alluogi’r Gyfarwyddiaeth i agor llwybrau newydd i drafod, cydnabyddwn fod 
angen i ni gynyddu amlder a gafael y sesiynau hyn i ddatblygu ffyrdd eraill o hwyluso mwy o 
ddeialog. 
 
Yn y Gwasanaethau Plant, y brif ffordd o gynnwys staff oedd ymdrech strategol fawr ynghylch 
gweithredu’r ‘Arwyddion Diogelwch’ sydd wedi dibynnu’n fawr ar ymgynghori agos ar draws y 
gwasanaeth sy’n cynnwys pob haen o’r Gyfarwyddiaeth, gan ymrwymo amser sylweddol mewn 
gweithdai a hyfforddiant a datblygu staff ychwanegol.  Yn 2017/18 bydd angen i ni ganolbwyntio 
mwy ar ymgysylltu traws-Gyfawryddiaeth. 
 

Pwyllgor Cynghori Rhianta Corfforaethol (PCRhC) 
Rhianta Corfforaethol yw 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 canlyniadau y 
byddai pob rhianta da am i’w plentyn eu cael ar gyfer plant sy’n derbyn gofal gan Gyngor 
Caerdydd.  Rôl PCRhC yw goruchwylio gweithrediad effeithiol Strategaeth Rhianta Corfforaethol 
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Cyngor Caerdydd i geisio sicrhau bod cyfleoedd bywyd plant sy'n derbyn gofal, plant mewn angen 
a’r rhai sy’n gadael gofal yn cael eu hoptimeiddio o ran iechyd, cyrhaeddiad addysgol, a mynediad i 
hyfforddiant a swyddi er mwyn iddynt ddod yn oedolion mewn ffordd ddiogel a chynhyrchiol. 
 
Ymhlith yr enghreifftiau o’r gwaith a wnaeth yn 2016/17 mae: 
 

 Cymeradwyo argymell 2 berson ifanc i ddisodli’r cynrychiolydd o’r gwasanaeth eirioli a 
gomisiynwyd fel ymgynghorwyr parhaol, ac i gynrychiolydd o Fwrdd Iechyd y Brifysgol 
ymuno â’r ymgynghorwyr presennol. 

 Cynnal ymweliadau â chartref plant tu allan i’r ardal, timau Gwasanaethau a Dargedir yn y 
Gwasanaethau Plant, Ysgol Gynradd Tredelerch a’r Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid. 

 Cael cyflwyniad gan Gydlynydd y Cynllun Rhaglen Hyfforddi a 2 berson ifanc a soniodd am 
eu profiad o’r cynllun.  Mewn ymateb i gais gan bobl ifanc, ail-frandiwyd y cynllun i 
waredu’r geiriau ‘Plant Sy'n Derbyn Gofal’ o’r teitl, a chynlluniwyd lansiad ar-lein ac ap. 

 Cafwyd adroddiadau ansawdd gofal o ran cartref plant Crosslands (unig gartref plant 
uniongyrchol Cyngor Caerdydd).  Ni chodwyd unrhyw faterion sylweddol yn ystod y 
flwyddyn ac anfonodd y Pwyllgor lythyr at staff y cartref i gydnabod y gwaith da sy’n cael ei 
wneud. 

 Cafwyd adroddiadau ar arolygiadau, ansawdd ymweliadau gofal cartrefi plant, perfformiad, 
cwynion, lleoliadau y tu allan i’r ardal, y Gwasanaeth Adolygu Annibynnol, Gwasanaeth 
Mabwysiadu Rhanbarthol, Addysg ac Eiriolaeth. 

 
Gweler tudalen 44 am ragor o wybodaeth. 
 

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 
Roedd trefniadau lywodraethu rhanbarthol a rheoli projectau da ar waith i baratoi at y Ddeddf yn 
Ebrill 2016. Mae’r rhain wedi adeiladu ar drefniadau a fodolai i hyrwyddo integreiddiad iechyd a 
gofal cymdeithasol.  O ganlyniad i’r cyd-destun hwn ac ymrwymiad didwyll staff a rheolwyr i ffyrdd 
newydd o weithio mewn ymateb i’r Ddeddf, llwyddom wneud cynnydd mawr wrth weithredu’r 
Ddeddf o ran: 
 

 Sefydlu model Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth effeithiol. 

 Sefydlu Dewis fel y prif lwyfan i gael gwybodaeth. 

 Gweithio i sicrhau cyswllt effeithiol â Charchar Caerdydd ynghylch anghenion y sawl sy’n 
pasio drwy’r ystâd ddiogel. 

 Atgyfnerthu diogelu oedolion, yn bennaf drwy adnewyddu’r Bwrdd Diogelu Oedolion 
Rhanbarthol. 

 Lansio Bwrdd Gweithlu Gofal Cymdeithasol rhanbarthol newydd. 

 Cyflawni Asesiad Anghenion y Boblogaeth. 

 Paratoi arolygon ansoddol yn gysylltiedig â’r Ddeddf newydd a gyflwynwyd i 2,678 o 
ddinasyddion. 

 Adnodd asesu a rheoli gofal newydd. 

 Hyfforddiant ar y Ddeddf i 1,183 o staff ar draws Caerdydd a Bro Morgannwg. 
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Bwrdd Diogelu Corfforaethol 
Sefydlwyd y Bwrdd Diogelu Corfforaethol ym mis Mawrth 2015 ac mae’n cynnwys uwch 
gynrychiolwyr o’r holl Gyfarwyddiaethau i sicrhau bod yr holl wasanaethau cyhoeddus yn 
integreiddio ymwybyddiaeth o ddiogelu yn eu gwaith.  Nid yw’r Bwrdd yn ymwneud ag arfer 
gweithredol yn y Gwasanaethau Cymdeithasol nac ysgolion ond mae am hyrwyddo arfer diogelu 
traws-Gyfarwyddiaeth effeithiol yn benodol o ran rhannu gwybodaeth a chasglu data, 
ymwybyddiaeth rheng flaen weithredol, hyfforddi staff a fetio a gwahardd staff a gaiff gyswllt 
sylweddol neu nas goruchwylir ag oedolion neu blant agored i niwed. 
 
Canolbwyntiodd rhaglen waith 2016/17 ar weithredu’r cynigion isod.  Ni chynyddodd y gwaith mor 
effeithiol ag y gobeithiai’r pwyllgor ond roedd Rheolwr Gweithredol dros Ddiogelu a’i 
harweinyddiaeth fwy effeithiol ac actif eisoes yn cyflymu agenda’r pwyllgor; disgwylir gweld 
cynnydd mwy dirnadol yn 2017/18.  Bydd y Cabinet yn ystyried Adroddiad Blynyddol o waith y 
Bwrdd hwn maes o law. 
 
Rhaglen Waith 2016/2017 
 

 Gwiriadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (GDG) – awdurdodi a gweithredu'r gofyniad i 
sicrhau bod pob staff y mae’n rhaid iddo dan y gyfraith gael gwiriad wneud hynny, a bod y 
gwiriadau ond yn cael eu cynnal yn unol â meini prawf gwirio GDG, a’r gofyniad i 
Lywodraethwyr Ysgolion gael gwiriad. 

 Hyfforddiant– datblygu e-ddysgu, DVD a hyfforddiant i Aelodau. 

 Monitro perfformiad – gweithredu set o ddangosyddion perfformiad a ffurflen wybodaeth. 

 Cyfathrebu ac ymgysylltu – sicrhau bod yr holl gyflogeion yn y Cyngor yn deall eu 
cyfrifoldebau a’r hyn sy’n ofynnol ganddynt. 

 
Yn 2017/18 bydd y Bwrdd yn canolbwyntio ar: 
 

 Ail-lansio e-fodiwl dysgu Diogelu newydd i’r holl staff yn yr awdurdod. 

 Hyfforddi Aelodau newydd ar Ddiogelu. 

 Lansio Polisi Diogelu Corfforaethol. 

 Gweithredu cyfathrebu ac ymgysylltu staff, gan gynnwys briffiau i sicrhau bod staff yn 
cydnabod eu dyletswyddau i adrodd a’u bod yn gwybod am y polisi a’r hyfforddiant uchod. 

 Archwilio prosesau cyflogaeth diogel i sicrhau cydymffurfiaeth (e.e. proses GDG). 
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13. CAEL RHAGOR O WYBODAETH A 
DOGFENNAU ALLWEDDOL 
 
Mae rhagor o wybodaeth ar gael o’r ffynonellau canlynol: 
 
Tudalen 9 Adroddiadau Arolygu Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru 
Tudalen 9 a 33 Adolygiad Swyddfa Archwilio Cymru o Achosion o Oedi wrth Drosglwyddo Gofal - 

Cymuned Iechyd a Gofal Cymdeithasol Caerdydd a'r Fro 
Tudalen 29 Strategaeth Cymorth Cynnar 
Tudalen 70 Adroddiad Asesu Anghenion y Boblogaeth 
Canllawiau Dangosyddion Perfformiad 2016/17 
Adroddiad Perfformiad 
Adroddiad Craffu 
Adroddiad Pwyllgor Ymgynghorol Rhianta Corfforaethol 

http://cssiw.org.uk/our-reports/?lang=cy
https://www.wao.gov.uk/cy/cyhoeddi/adolygiad-o-oedi-wrth-drosglwyddo-gofal-cymuned-iechyd-gofal-cymdeithasol-caerdydd-ar-fro
https://www.wao.gov.uk/cy/cyhoeddi/adolygiad-o-oedi-wrth-drosglwyddo-gofal-cymuned-iechyd-gofal-cymdeithasol-caerdydd-ar-fro
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
http://gov.wales/topics/health/socialcare/well-being/performance/?skip=1&lang=cy
http://cardiff.moderngov.co.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=151&LLL=1
http://cardiff.moderngov.co.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=151&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

