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Sut i ddefnyddio’r ddogfen hon

Fersiwn hawdd ei ddeall yw hwn. Mae’r geiriau a’r hyn 
maen nhw’n feddwl yn hawdd i’w darllen a’u deall.  

Efallai na fedrwch chi ddarllen a deall y ddogfen 
hon heb help. Gofynnwch i rywun rydych chi’n ei 
adnabod i’ch helpu chi.

Efallai bydd rhai geiriau yn anodd i’w deall. Mae’r 
rhain wedi cael eu hysgrifennu mewn glas trwm. 
Mae’n dweud beth maen nhw’n feddwl mewn bocs 
o dan y gair.

Os bydd y gair anodd yn cael ei ddefnyddio eto bydd 
e’n cael ei ysgrifennu mewn glas cyffredin. Gallwch 
chi edrych ar beth mae’n feddwl ar dudalen 29.

Pan fydd y ddogfen yn dweud ni, mae hyn yn 
meddwl Gwasanaethau Cymdeithasol Caerdydd.  I 
gael mwy o wybodaeth cysylltwch â:

Kim Brown

kimbrown@cardiff.gov.uk

Cafodd y ddogfen hon ei gwneud yn hawdd ei 
deall gan Hawdd ei Ddeall Cymru gan ddefnyddio 
Photosymbols.

mailto:kimbrown%40cardiff.gov.uk?subject=
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Cyflwyniad

Ynglŷn â’r adroddiad hwn

Mae’r adroddiad hwn ynglŷn â’r pethau wnaethon 
ni’n dda yn 2018 i 2019. A’r pethau sydd arnon ni 
angen eu gwneud nesaf.

Mae’n rhaid i ni feddwl llawer ynglŷn â chael llai o 
arian i redeg gwasanaethau.  A phobl yn byw yn 
hirach.

Felly mae arnon ni angen rhedeg gwasanaethau yn 
y ffyrdd gorau a rheoli’r costau yn dda.

Mae arnon ni eisiau bod yn agored ynglŷn â beth 
mae pobl yn ei ddweud am ein gwaith. Hefyd mae 
arnon ni eisiau siarad am y pethau rydyn ni’n dda 
am eu gwneud. A bod yn onest ynglŷn â’r pethau y 
mae arnon ni angen eu gwneud yn well.
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Y pethau mawr sy’n ein hwynebu

Ein heriau mwyaf yw:

1. Cael staff da.

2. Cyflwyno cynllun tair blynedd â’r arian sydd 
gennym ni.

3. Gwneud yn siŵr bod hawliau pobl yn cael eu 
cwrdd.

4. Gwneud yn siŵr bod pobl yn cael eu cadw’n 
ddiogel.
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5. Gwneud yn siŵr bod pobl ag anabledd yn cael y 
gwasanaethau sydd eu hangen arnyn nhw trwy 
gydol eu bywyd.

6. Gwneud yn siŵr ein bod ni’n edrych ar beth y 
mae pobl yn gwneud yn dda.

7. Gwneud y mwyaf o’n gwasanaethau yn y 
gymuned.

8. Gweithio’n dda gyda mudiadau eraill.
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Cael dweud eich barn

Mae arnon ni eisiau gwneud yn siŵr ein bod yn 
gwrando ar bobl. A’u bod yn cael dweud eu barn yn y 
ffordd y mae ein gwasanaethau yn cael eu rhedeg.

Er mwyn gwneud yn siŵr bod hyn yn digwydd mae 
gennym ni gynllun sy’n cael ei alw’n Fframwaith 
Ymgysylltu Dinasyddion.

Rydyn ni hefyd yn casglu rhai rheolau at ei gilydd 
gyda Chyngor Bro Morgannwg.  Mae hyn yn cael 
ei alw’n Bolisi Ymgysylltu a Chydgynhyrchu 
Cymunedol.

Dyma rai enghreifftiau o’r pethau sydd wedi cael 
eu gwneud:

 ▪ Wedi anfon arolygon at bobl sydd wedi defnyddio 
ein gwasanaethau.

 ▪ Wedi gofyn i bobl ein helpu i gyfweld a staff ar 
gyfer swyddi.

 ▪ Wedi gofyn i bobl beth maen nhw’n feddwl am 
fyw gyda chefnogaeth.
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Fe gawson ni 255 o gwynion ynglŷn â gwasanaethau 
cymdeithasol yn 2018 i 2019.  Rhai enghreifftiau o’r 
cwynion oedd:

 ▪ Bod yn anfodlon gyda’r gwasanaethau.

 ▪ Newid i gynlluniau gofal ar ôl arolwg.

Arolwg sy’n digwydd pan fyddwn ni’n gwirio 
cynllun. Neu’n edrych ar ffordd y mae 
rhywbeth yn gweithio i wneud yn siŵr ein bod 
ni’n gweithio yn y ffordd orau.

Dywedodd pobl wrthyn ni hefyd eu bod nhw’n 
hapus â’n gwasanaethau. Mae hyn yn cael ei alw’n 
ganmoliaeth.

Fe gawson ni 131 canmoliaeth ynglŷn â 
gwasanaethau cymdeithasol yn 2018 i 2019.
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Bod yn iach

Mae arnon ni eisiau cefnogi pobl i gael cyrff a 
meddyliau iach.

Rydyn ni wedi gweithio gyda phobl i wella eu lles.

Mae lles yn unrhyw beth sy’n ymwneud â’ch 
iechyd a’ch hapusrwydd chi.

Dyma rai enghreifftiau o bethau sydd wedi cael eu 
gwneud:

 ▪ Helpu plant i feddwl beth maen nhw’n dda am ei 
wneud. A beth sydd arnyn nhw angen ei wneud i 
gyrraedd eu nodau. 

 ▪ Mae mwy o bobl yn defnyddio Taliadau 
Uniongyrchol.

Taliadau Uniongyrchol fydd pobl yn ei gael pan 
fyddan nhw’n dewis sut y mae arian i dalu am 
wasanaethau’n cael ei wario.

 ▪ Rydyn ni’n edrych ar beth y mae pobl yn gwneud 
yn dda. Yn lle edrych ar beth mae pobl ddim yn 
gallu ei wneud.
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 ▪ Mae pobl yn cael gwell cefnogaeth pan fyddan 
nhw’n gadael yr ysbyty.

 ▪ Gweithio’n fwy agos gyda’r Bwrdd Iechyd i roi 
gwell gwasanaethau.

 ▪ Mae rhieni plant ag anableddau yn cael mwy o 
wybodaeth am wasanaethau sy’n gallu eu helpu.

 ▪ Mwy o gefnogaeth i rieni sydd â phlant 
sydd ag Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a 
Gorfywiogrwydd.

Mae Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a 
Gorfywiogrwydd yn anhwylder ble mae 
plentyn yn ei chael hi’n anodd canolbwyntio ar 
un peth.

 ▪ Mwy o gefnogaeth i blant sy’n symud i 
wasanaethau i oedolion.
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 ▪ Rydyn ni wedi’i gwneud hi’n haws i oedolion gael 
eiriolaeth.

Mae eiriolaeth yn digwydd pan fydd rhywun yn 
siarad ar eich rhan.

 ▪ Gwell cefnogaeth a chartrefi i bobl ifainc sydd eu 
hangen.

 ▪ Pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl i gael 
mwy o gefnogaeth yn y gymuned.

 ▪ Gwell gofal mewn cartrefi gofal.



Tudalen 13



Tudalen 14

Y pethau y mae arnon ni eisiau eu gwneud y 
flwyddyn nesaf

 ▪ Gwneud yn siŵr bod hawliau plant ac oedolion yn 
cael eu cwrdd.

 ▪ Mwy o bobl i gael taliadau uniongyrchol.

 ▪ Pob person ifanc sydd ag anghenion dysgu 
ychwanegol i gymryd rhan yn eu cynlluniau i 
symud i wasanaethau i oedolion.

 ▪ Rhoi mwy o gefnogaeth i ofalwyr ifainc.

 ▪ Pobl ifainc ag anabledd dysgu i gael cyngor 
newydd ynglŷn â symud i wasanaethau i 
oedolion.
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 ▪ Gweithio mwy gyda mudiadau eraill i gefnogi 
teuluoedd yn gynnar.  A gwella iechyd meddwl 
pobl ifainc.

 ▪ Cefnogi pobl ag anabledd dysgu i fod yn fwy 
annibynnol. Mae gennym ni gynllun ar gyfer 
hyn sy’n cael ei alw’n Strategaeth Gomisiynu 
Anableddau Dysgu Rhanbarthol.

 ▪ Mwy o gefnogaeth a chyfleoedd yn ystod y dydd 
ar gyfer pobl â phroblemau iechyd meddwl.
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Cadw pobl yn ddiogel

Mae arnon ni eisiau gwneud yn siŵr bod pobl yn cael 
eu cadw’n ddiogel rhag niwed a chael eu cam-drin.

Rydych chi’n cael eich cam-drin pan fydd 
rhywun yn eich brifo neu’n eich trin chi yn wael.

Dyma rai enghreifftiau o bethau sydd wedi cael eu 
gwneud:

 ▪ Mae oedolion yn cael eu cadw’n fwy diogel gan 
ein bod ni wedi adolygu ein gwaith ni.

 ▪ Mae staff wedi cael mwy o hyfforddiant ynglŷn â 
chadw pobl yn ddiogel.

 ▪ Rydyn ni’n gweithio’n well gyda mudiadau eraill i 
gadw pobl yn ddiogel.
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Y pethau y mae arnon ni eisiau eu gwneud y 
flwyddyn nesaf

 ▪ Rhoi rheolau newydd ar waith ynglŷn â chadw 
pobl yn ddiogel. Maen nhw’n cael eu galw’n 
Weithdrefnau Diogelu Cymru Gyfan.

 ▪ Gwneud yn siŵr bod pobl yn deall cam-drin yn 
well.

 ▪ Gwneud yn siŵr bod pobl yn cael y gefnogaeth 
orau.
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Cefnogi pobl i ddysgu a 
chymryd rhan

Rydyn ni’n meddwl ei bod hi’n bwysig i bobl fedru 
dysgu a chael medrau newydd.

Dyma rai enghreifftiau o bethau sydd wedi cael eu 
gwneud:

 ▪ Mae mwy o gyfleoedd i blant mewn gofal medru 
dysgu. Ac mae mwy o blant mewn gofal yn cael 
cymwysterau.

 ▪ Mae mwy o wybodaeth a chefnogaeth i bobl sydd 
â phroblemau â’u golwg.

 ▪ Mae mwy o wasanaethau dydd ar gyfer pobl sydd 
â dementia.

Mae dementia yn anhwylder sy’n effeithio ar yr 
ymennydd. Gall pobl gael problemau â’u cof a 
theimlo’n ddryslyd.
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Y pethau y mae arnon ni eisiau eu gwneud y 
flwyddyn nesaf

 ▪ Gwneud yn siŵr bod plant mewn gofal yn cael yr 
un cyfleoedd â phlant eraill.

 ▪ Mwy o gyfleoedd i bobl sydd â dementia gymryd 
rhan.

 ▪ Cefnogi pobl i fod yn fwy annibynnol.
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Cefnogi pobl i gael perthynas 
iach

Mae arnon ni eisiau cefnogi pobl i gael perthynas 
dda â’u teuluoedd. A chyda phobl eraill.   

Dyma rai enghreifftiau o bethau sydd wedi cael eu 
gwneud:

 ▪ Mae mwy o deuluoedd yn cael y gefnogaeth iawn 
pan fydd ei angen arnyn nhw.

 ▪ Dydy rhai plant, a fuasai wedi gorfod mynd i 
gartref gofal ar un adeg, ddim yn gorfod mynd 
nawr.

 ▪ Mae mwy o wasanaethau yn ystod y dydd i bobl 
ag anableddau dysgu. Ac i bobl hŷn.

 ▪ Mae mwy o gefnogaeth i ofalwyr.
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Y pethau sydd arnon ni eisiau eu gwneud y 
flwyddyn nesaf

 ▪ Gwneud yn siŵr bod pobl yn cael eu rhoi’n gyntaf.

 ▪ Rhoi mwy o gefnogaeth i ofalwyr.

 ▪ Cael mwy o gyfleoedd dydd i bobl ag anableddau 

dysgu.
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Bywyd, arian a thai
Dyma rai enghreifftiau o’r pethau sydd wedi cael 
eu gwneud:

 ▪ Mwy o hyfforddiant a phrofiad gwaith i blant 
mewn gofal a phlant sy’n gadael gofal.

 ▪ Mwy o bobl sydd angen cefnogaeth yn gallu aros 
yn eu cartref eu hunain. Llai o bobl yn mynd i 
gartref gofal.

 ▪ Fe ysgrifennon ni gynllun sy’n cael ei alw’n 
Strategaeth Tai Pobl Hŷn.

Y pethau sydd arnon ni eisiau eu gwneud y 
flwyddyn nesaf

 ▪ Gwneud yn siŵr bod plant a phobl ifainc yn cael y 
cyfleoedd gorau mewn bywyd.

 ▪ Cael mwy o dai ar gyfer pobl ifainc sy’n gadael 
gofal.

 ▪ Cefnogi pobl sydd heb lawer o arian.
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Ein staff
Dyma rai enghreifftiau o’r pethau sydd wedi cael 
eu gwneud:

 ▪ Wedi gwneud gwell cynlluniau i gael mwy o staff 
yn gweithio mewn gwasanaethau i oedolion a 
phlant.

 ▪ Wedi rhoi mwy o gefnogaeth i staff wneud eu 
gwaith.

 ▪ Wedi rhoi hyfforddiant i staff ynghylch sut i fod 
yn dda am wrando a siarad â phobl.

Y pethau sydd arnon ni eisiau eu gwneud y 
flwyddyn nesaf

 ▪ Gwneud yn siŵr bod yr holl staff yn cael 
hyfforddiant ynghylch Deddf Rheoleiddio ac 
Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016.

 ▪ Creu prosiectau newydd â’r arian rydyn ni wedi’i 
gael.

 ▪ Gwneud yn siŵr bod gennym ni ddigon o reolwyr. 
A defnyddio llai o staff o asiantaethau.



Tudalen 26

Arian
Dyma rai enghreifftiau o’r pethau sydd wedi cael 
eu gwneud:

 ▪ Rydyn ni wedi arbed llawer o arian trwy gefnogi 
pobl gartref.

 ▪ Rydyn ni wedi arbed llawer o arian trwy gael 
gwell cynlluniau gofal.

 ▪ Fe gefnogon ni bobl i ddod o hyd i wasanaethau 
i’w helpu i aros yn iach.

 ▪ Fe newidion ni’r ffordd rydyn ni’n gweithio. 
Helpodd hyn ni i roi gwell cefnogaeth i bobl.

 ▪ Fe gawson ni arian i helpu i wneud cymunedau’n 
gryfach.

 ▪ Fe weithion ni gyda phobl yn gynnar i helpu i atal 
problemau rhag mynd yn waeth.
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 ▪ Fe wnaethon ni gynllun newydd ynglŷn â’r 
ffordd y byddwn ni’n cefnogi oedolion ag 
anableddau dysgu.

 ▪ Mae rhai o’n gwasanaethau’n gweithio mwy 
gyda’i gilydd er mwyn eu gwneud yn well.

Y pethau sydd arnon ni eisiau eu gwneud y 
flwyddyn nesaf

 ▪ Cyflwyno cynllun sy’n rhedeg am dair blynedd 
ar gyfer gwasanaethau i oedolion ac ar gyfer 
gwasanaethau i blant.

 ▪ Newid y ffordd mae arian yn cael ei reoli mewn 
gwasanaethau i oedolion a gwasanaethau i blant

 ▪ Gwneud rhestr wirio i weld a yw’r 
gwasanaethau yn rhedeg yn dda.

 ▪ Edrych ar beth yw’r costau gofal gyda mudiadau 
sy’n rhedeg cartrefi gofal.



Tudalen 28

Gweithio gyda’n gilydd

Rydyn ni’n gweithio mwy ar y cyd gyda mudiadau 
eraill. Er enghraifft, rydyn ni’n gweithio mwy gyda’r 
Bwrdd Iechyd.

Mae gennym ni arian newydd i gyflwyno 
gwasanaeth sy’n cael ei alw’n Fi, Fy Nghartref 
a’m Cymuned. Bydd hyn yn helpu i wneud 
cymunedau’n gryfach. A bydd yn helpu pobl i fod 
yn fwy annibynnol.

Rydyn ni hefyd yn gweithio mwy gyda’n gilydd i helpu 
i gadw pobl yn ddiogel. Mae grŵp yng Nghaerdydd 
yn helpu gyda hyn. Mae’n cael ei alw’n Grwpiau 
Gweithredol Lleol ar gyfer Diogelu Caerdydd.

Rydyn ni’n gwrando mwy ar staff a chael eu barn. 

Mae arnon ni eisiau dal ati i weithio mwy gyda’n 
gilydd i helpu i wneud yn siŵr ein bod ni’n cefnogi 
pobl yn well.
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Geiriau anodd

Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd
Mae Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd yn anhwylder ble 
mae plentyn yn ei chael hi’n anodd canolbwyntio ar un peth.

Arolwg
Arolwg sy’n digwydd pan fyddwn ni’n gwirio cynllun. Neu’n edrych ar y 
ffordd y mae rhywbeth yn gweithio i wneud yn siŵr ein bod ni’n gweithio 
yn y ffordd orau.

Cam-drin
Rydych yn cael eich cam-drin pan fydd rhywun yn eich brifo neu’n eich 
trin chi’n wael.

Dementia 
Mae hwn yn anhwylder sy’n effeithio ar yr ymennydd. Gall pobl gael 
problemau â’u cof nhw a theimlo’n ddryslyd.

Eiriolaeth
Mae eiriolaeth yn digwydd pan fydd rhywun yn siarad ar eich rhan chi.

Lles 
Mae lles yn unrhyw beth sy’n ymwneud â’ch iechyd a’ch hapusrwydd chi.

Taliadau Uniongyrchol
Dyma fydd pobl yn ei gael pan fyddan nhw’n dewis sut y mae arian i 
dalu am wasanaethau’n cael ei wario.
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