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Fel Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol y Cyngor, un o fy nyletswyddau 
pwysicaf ydy adrodd wrth y Cyngor yn flynyddol ynghylch safon a pherfformiad 
y Gwasanaethau Cymdeithasol yng Nghaerdydd. Dyma fy adroddiad blynyddol 
cyntaf fel Cyfarwyddwr Statudol y Gwasanaethau Cymdeithasol gyda Chyngor 
Caerdydd, ar ôl i mi ddod i’r swydd ym mis Gorffennaf 2018. Mae’n fraint ac yn 
gyfrifoldeb sylweddol cychwyn deall, rhoi arweiniad a siapio gwella canlyniadau 
pobl mwyaf agored i niwed yn ein dinas. Ochr yn ochr â mi, mae Deborah Driffield 
a Louise Barry wedi ymuno â Thîm Rheoli’r Gwasanaethau Cymdeithasol yn y 
flwyddyn ddiwethaf fel Cyfarwyddwr Cynorthwyol y Gwasanaethau Plant a Chyfar-
wyddwr Cynorthwyol y Gwasanaethau Oedolion. Fel tîm rheoli newydd, cawsom 
y cyfle i ddeall y cryfderau, heriau a’r cyfleoedd sy’n wynebu’r Gwasanaethau 
Cymdeithasol yng Nghaerdydd.

Isod mae rhai dyfyniadau sy’n dangos y profiad a gafodd pobl pan wnaethom ni bethau’n iawn:

• Merch defnyddiwr Tîm Adnoddau Cymunedol:

“Diolch gymaint i chi bob un am helpu fy mam i fyw gartref yn ddiogel ar ôl bod yn Ysbyty’r 
Brifysgol ac Ysbyty Llandochau.  Rydyn ni’n dau yn hynod ddiolchgar am eich cymorth ac yn 

gwerthfawrogi popeth a wnaethoch drosti.”

• Rhiant:

“Hoffwn ddiolch i fy ngweithiwr cymdeithasol am yr holl gymorth a roddodd i mi, fy nghefnogi bob 
cam o’r daith a holi i weld sut ydw i. Y llynedd, ces i amser called iawn a helpaist ti fi trwy fy achos llys 

a rhoi llawer o ddewder a hyder i mi, bûm i’n lwcus dy fod ti wrth fy ochr. Bûm i’n anghwrtaid iawn 
â thi yn y cychwyn ac rwy’n ddrwg iawn am hynny ond hyd yn oed bryd hynny, roeddet ti’n dymer 
dawel ac yn amyneddgar â mi. Rwyt ti wedi gwneud cymaint i mi a’m mab. Rwy’n dy barchu di’n 

fwy na neb. A nawr mae hi’n amser dweud ffarwel. Byddaf i’n gwed dy eisiau di’n fawr.”

• Barnwr wrth Weithiwr Cymdeithasol a’r Gwasanaeth Plant sy’n Derbyn Gofal:

“Enghraifft ragorol o’r hyn y dylid ei gyflwyno i’r llys.”
Ar ddiwedd y gwrandawiad, dywedodd y barnwr fod y gweithiwr 

cymdeithasol wedi “gwneud popeth bosibl”.

• Byw â Chymorth Anabledd Dysgu (defnyddiwr gwasanaeth):

“Byddai pobl yn arfer siarad â mi fel petawn yn blentyn ac mae hynny’n
fy ngwylltio. Mae’r staff yma yn gwrando arna i ac yn fy mharchu.”

Claire Marchant, 
Cyfarwyddwr y Gwasanaethau 
Cymdeithasol

RHAGAIR Y CYFARWYDDWR

1



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

Llwyddiannau Allweddol
•  Ehangu’r model Pwynt Cyswllt Cyntaf presennol i’r Gwasanaethau Oedolion, i gynnwys pobl sy’n cyrchu 

gwasanaethau o’r ysbyty - Cynllun Ewch â Fi Adre.
•  Adolygiad o fodel y Tîm Adoddau Cymunedol ar yr egwyddor y dylai fod gan bawb gyfle i gael eu hail-

alluogi i fod mor annibynnol â phosibl.
•  Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol - yn rhoi rheolaeth i’r person sy’n derbyn Taliad 

Uniongyrchol dros ddewis y bobl sy’n darparu ei ofal a’r hyblygrwydd i drefnu ei fywyd i adlewyrchu ei 
anghenion yn eu cyfanrwydd.

•  Paratowyd i drosglwyddo’r Gwasanaeth Ysbaid Integredig ar gyfer plant (Tŷ Storrie) i’r awdurdod 
lleol yn 2019/20.

•  Gweithio gyda phartneriaid yng Nghyngor Bro Morgannwg a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro i 
integreiddio gwasanaethau anabl.

•  Strategaeth Gydgomisiynu ar gyfer pobl ag anableddau dysgu gyda Chyngor Bro Morgannwg a Bwrdd 
iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.

• Mae Mynegai Anabledd Caerdydd a’r Fro  yn parhau i weithio’n dda.
•  Mae Gwasanaeth Rhianta Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd (ADHD)  yn parhau 

i gael ei gomisiynu.
• Gwasanaethau Ymbarel Rhieni ag Anableddau Dysgu.
•  Gwasanaethau Pontio o fewn iechyd Plant ac Anabledd Dysgu Oedolion wedi eu datblygu yn ystod y 

flwyddyn.
•  Mae model Arwyddion Diogelwch, dull gweithio ar sail cryfderau gyda phlant a theuluoedd sydd ag 

angen gofal a chymorth yn cael ei ddefnyddio’n eang.
•  Mae Gwasanaethau Oedolion yn gweithio’n agos â Gofal Cymdeithasol Cymru i gyflwyno dulliau 

seiliedig ar gryfderau i’w gwaith, wedi ei seilio ar yr hyn sy’n bwysig i bobl wrth fyw bywyd da. 
• Wedi dechrau’r broses o benderfynu lefel yr angen a’r bylchau yn y ddarpariaeth ar gyfer gofalwyr ifanc.
•  Eiriolaeth ar ran plant a phobl ifanc - Mae’r gwaith o gynyddu’r nifer o atgyfeiriadau cynnig 

rhagweithiol wedi dechrau ac mae atgyfeiriadau yn sgil hynny’n cynyddu.
•  Porth Unigol ar gyfer pob Gwasanaeth Eirioli ar ran Oedolion yng Nghaerdydd a’r Fro, yn atgyfeirio at 

ddarparwyr eiriolaeth cymeradwy yn unig drwy’r teclyn sgrinio cymeradwy. 

Heriau a Risgiau Allweddol
• Prydlondeb asesiadau Diogelu rhag Amddifadu o Ryddid.
• Cysondeb arfer ar sail cryfderau trwy holl dimau’r Gwasanaethau Oedolion a Phlant.
• Asesiadau a gwasanaethau ar gyfer gofalwyr ifainc.
•  Nifer isel o blant a phobl ifanc yn cymryd y cynnig eiriolaeth er bod nifer y cynigion gweithredol 

wedi cynyddu yn ystod y flwyddyn.
•  Newid dyluniad y gwasanaethau, ceisio gweithredu i gadw pobl yn iach yn hytrach nag ymateb i 

argyfwng.
•  Mae heriau yng ngwasanaeth y Swyddog Adolygu Annibynnol wrth i nifer y plant sy’n derbyn gofal 

gynyddu.
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GWEITHIO GYDA PHOBL A PHARTNERIAID I DDIOGELU A HYBU 
IECHYD CORFFOROL, IECHYD MEDDWL A LLES EMOSIYNOL POBL

Llwyddiannau Allweddol
•  Dull cyflawni newydd ar gyfer Gwasanaethau Cymorth a Chefnogaeth Teuluoedd wedi ei 

ddatblygu’n barod ar gyfer ei weithredu yn 2019/20.
•  Er gwaethaf cynnydd yn nifer y bobl ddaeth am y tro cyntaf at sylw’r Gwasanaeth Troseddau 

Ieuenctid yn gynnar yn y flwyddyn, gostyngodd niferoedd gydol y flwyddyn yn sgil ystod o waith a 
wnaed i fynd i’r afael â cyfraddau troseddu ac aildroseddu. 

• Parhawyd i weithio i hybu iechyd y cyhoedd.
• Cyfradd  Oedi wrth Drosglwyddo Gofal yn parhau’n un o’r isaf yng Nghymru gyfan.

Heriau a Risgiau Allweddol
• Rheoli galw a chymhlethdod llwythi achos yn y Gwasanaethau Plant.
• Cyfradd is o gyswllt â’r Gwasanaethau Plant yn arwain at asesiad.
•  Mae aelodau wedi ysgrifennu at y Cyfarwyddwr Gweithrediadau ar gyfer Bwrdd Iechyd Meddwl 

Clinigol Bwrdd Iechyd Prifsygol Caerdydd a’r Fro yn argymell datblygu a gweithredu strategaeth a/
neu gynllun i roi ffocws ar yr Adolygiad ar y Gwasanaethau Cymunedol.

RHOI CAMAU AR WAITH I AMDDIFFYN A DIOGELU POBL RHAG 
CAM-DRIN, ESGEULUSO A NIWED

Llwyddiannau Allweddol
•  Roedd digwyddiadau yr Wythnos Ddiogelu Genedlaethol yn Nhachwedd 2018 yn llwyddiant mawr wrth 

godi ymwybddiaeth am ddiogelu ac amddiffyn.
•  Mae Caerdydd mewn sefyllfa dda, yng nghyd-destun y DU, o ran ei fod yn awdurdod lleol sy’n meddwl 

mewn ffordd flaengar am faterion yn ymwneud â’r agenda camfanteisio.
• Gwasanaethau ar gael i helpu plant sy’n arddangos Ymddygiad Rhywiol Niweidiol.
•  Datblygwyd proses newydd i ddelio gyda phryderon ynghylch Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod 

ac fe’u cytunwyd gan bartneriaid amlasiantaeth.
• Fframwaith Sicrwydd Ansawdd ar gyfer Gwasanaethau Plant ac Oedolion.
•  Cwblhawyd adolygiad ar Hyb Diogelu Amlasiantaethol a rhoddwyd camau ar waith i wella capasiti ac 

effeithlonrwydd rheoli atgyfeiriadau a systemau asesu risgiau.
•  Sefydlwyd gwasanaeth Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASV) 

newydd (RISE) er mwyn i ni allu ymateb mewn ffordd wedi ei theilwra at lefel risg, lefel angen, oedran ac 
effaith camdriniaeth ddomestig. 

•  Ymwreiddiwyd Polisi Amddiffyn Mosgiau a chwblhawyd hyfforddiant ar gyfer pob Mosg yn y ddinas.   
Bydd y cam nesaf o ymgysylltu gyda chymunedau yn sicrhau y caiff polisiau a digwyddiadau tebyg 
eu datblygu ar gyfer sectorau a chymunedau ffydd eraill ledled y ddinas.

•  Cytunwyd ar ddogfen drothwy ac mae’n cael ei datblygu i gynorthwyo staff wrth adnabod rhesymeg 
clir wrth wneud penderfyniadau yn ymwneud ag amddiffyn oeodolion.

Heriau a Risgiau Allweddol
• Sicrhau cysondeb prosesau sicrhau ansawdd i gynorthwyo gwella arfer.
• Pontio achosion rhwng yr Hyb Diogelu Aml Asiantaeth a Derbyn ac Asesu.
• Gweithredu cynllun gwella diogelu oedolion yn llawn.
•  Ansawdd rhai gwasanaethau darparwr a ddengys yn ôl y nifer a gaiff eu rheoli trwy’r prosesau 

uwchraddio pryderon.

3



ANNOG A CHEFNOGI POBL I DDYSGU, DATBLYGU A CHYFRANOGI 
MEWN CYMDEITHAS

Llwyddiannau Allweddol
• Datblygu llwybrau ar gyfer plant â namau synhwyraidd.
•  Gwnaeth Aelodau Etholedig y Pwyllgor Rhianta Corfforaethol weithgaredd targedig mewn meysydd 

blaenoriaeth allweddol.
•  Bydd Strategaeth Gomisiynu ar gyfer plant sy’n derbyn gofal yn darparu’r wybodaeth hanfodol 

sydd ei hangen arnom i ddeall anghenion ein plant sy’n derbyn gofal a sut y gallwn ddiwallu’r 
anghenion hynny orau.

•  Cychwynwyd Adolygiad ar y Gwasanaeth Maethu gyda’r nod o ddatblygu model busnes effeithiol i 
alluogi’r tîm maethu mewnol i dyfu ac arwain gwasanaethau maethu Caerdydd.

•  Ymglymwyd â darparwyr preifat sydd wedi mynegi diddordeb mewn agor cartrefi preswyl newydd 
yng Nghaerdydd.

•  Cynnig yn cael ei ddatblygu i gefnogi agor darpariaeth preswyl mewnol rheoledig ychwanegol ar 
gyfer y rhai rhwng 16 ac 19 oed.

•  Mae cynnydd da’n cael ei wneud o ran cwblhau cynllun cyflawni aml-asiantaeth i weithredu 
Strategaeth Dinas sy’n Dda i Blant Caerdydd.

• Mae Caerdydd yn gweithio tuag at fod yn  Ddinas sy’n Deall Dementia.

Heriau a Risgiau Allweddol
• Cyfradd isel o gofrestriadau amddiffyn plant a nifer uchel o blant yn derbyn gofal.
• Mae nifer y plant a ddychwelir adref wedi gofal yn ystod y flwyddyn yn isel.
• Mae angen datblygu eto’r prosesau i ddod â phlant allan o ofal.
•  Mae argaeledd a safon lleoliadau ar gyfer plant sy’n derbyn gofal wedi bod yn bry-der sylweddol 

dros y flwyddynb ddiwethaf, gan arwain at nifer uwch o blant yn cael eu hanfon y tu allan i 
Gaerdydd ac awdurdodau cyfagos.

• Nifer uchel o blant yn derbyn gofal yn cael eu rhoi â rhieni.
• Nifer y gofalwyr sy’n berthynas yn is nag yr hoffem (ond mae’r nifer yn codi).
• Gostyngiad yn nifer y gofalwyr maeth Awdurdod Lleol dros y flwyddyn.
• Cynllunio gofal parhaol ar gyfer plant a phobl ifanc.
•  Nifer uchel o blant yn aros am eu mabwysiadu 12 mis ar ôl gwneud y Gorchymyn Lleoli
• Gwella cyrhaeddiad addysgol ar gyfer plant yng nghyfnod allweddol 4.
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CYNORTHWYO POBL I DDATBLYGU’N DDIOGEL AC I GYNNAL 
PERTHNASAU DOMESTIG, TEULUOL A PHERSONOL IACH

Llwyddiannau Allweddol
• Cyflawnwyd ymgyrch i godi ymwybyddiaeth ynghylch trefniadau maethu preifat.
•  Datblygu ymarfer a systemau i symud cydbwysedd gofal i sicrhau bod y pobl ifanc iawn yn y 

lleoliadau iawn am y cyfnod iawn.
•  Mae’r gwasanaeth Ymateb Cyflym yn rhoi cyngor a chymorth i rieni er mwyn galluogi plant i aros yn 

y cartref teuluol pan fo hynny’n ddiogel ac yn briodol.
•  Mae Tîm Integredig Cymorth i Deuluoedd yn gweithio gyda phlant a theuluoedd lle mae risg 

y gallai’r teulu chwalu yn sgil cam-drin sylweddau gan riant, iechyd meddwl a/neu gamdriniaeth 
ddomestig.

•  Y broses atgyfeirio wedi ei hagor i Oedolion sy’n Gofalu er mwyn i ofalwyr gael mynediad 
uniongyrchol at y Tîm Cymorth i Ofalwyr.

•  Agorwyd gwasanaeth dydd arbenigol Dementia fel gwasanaeth integredig mewn partneriaeth â 
bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yng Nghanolfan Ddydd Grand Avenue.

• Gwaith rhyng-genedlaethau yng Nghanolfan Ddydd Minehead Road.

Heriau a Risgiau Allweddol
• Gwella ymwybyddiaeth o drefniadau maethu preifat.
• Niferoedd cymharol isel o ofalwyr sy’n berthynas.
• Nifer isel o drefniadau Gwarchodaeth Arbennig.
• Niferoedd uchel o blant â Gorchmynion Gofal sy’n byw gyda’u rhieni

GWEITHIO GYDA PHOBL A’U CYNORTHWYO I GAEL LLES 
ECONOMAIDD GWELL, BYWYD CYMDEITHASOL A BYW MEWN LLETY 
ADDAS SY’N BODLONI EU HANGHENION

Llwyddiannau Allweddol
•  Mae Strategaeth Gofal a Chymorth Gartref Gofal Cymdeithasol Cymru wedi ein helpu gyda’n 

gwaith yn y sector gofal cartref.  Mae hyrwyddo eu gwaith fel swydd â sgiliau a gwybodaeth sy’n cael 
ei werthfawrogi ac yn rhoi boddhad wedi bod yn un o’r prif flaenoriaethau parhaus.

•  Cynhaliwyd Digwyddiad Dathlu Blynyddol i gydnabod gwaith y sector gofal a chydnabod 
llwyddiannau wrth ennill cymwysterau.

•  Mae Cynllun Hyfforddi Dechrau Disglair yn parhau i helpu’r gwaith o sicrhau deilliannau 
cadarnhaol ar gyfer plant sy’n derbyn gofal a galluogi rhai sy’n gadael gofal i gael mynediad at 
gyfleoedd hyfforddi gyda Chyngor Caerdydd.

• Cymeradwywyd y Strategaeth Tai Pobl Hŷn.
• Comisiynwyd porth llety newydd

Heriau a Risgiau Allweddol
• Gwella nifer y rhai sy’n gadael gofal ac mewn Addysg, Hyfforddiant a Chyflogaeth.
• Gwella canlyniadau sy’n gysylltiedig â digartrefedd.
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EIN GWEITHLU A SUT RYDYM YN CYNORTHWYO EU ROLAU 
PROFFESIYNOL

Llwyddiannau Allweddol
•  Gwnaed llawer o waith i godi ymwybyddiaeth o ofynion Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal 

Cymdeithasol (Cymru) 2016 (RISCA) i sicrhau bod y sector yn barod ar gyfer RISCA.
•  Sefydlwyd Grŵp Project Gweithlu yn ystod y flwyddyn yn gweithio yn unol â chynllun gweithredu i fynd 

i’r afael â recriwtio a chadw staff mewn Gwasanaethau Plant.
• Mae adborth gan staff yn dangos bod ein rhaglen fentora yn gweithio’n dda.
• Cwblhaodd 2 berson y cynllun hyfforddi gwaith cymdeithasol.
•  Yn ystod y flwyddyn, cyfarfu’r Cyfarwyddwr ac uwch reolwyr â myfyrwyr gwaith cymdeithasol 

blwyddyn olaf ar leoliad yng Nghaerdydd.  Roedd adborth yn gadarnhaol ynghylch y cymorth maen 
nhw wedi ei dderbyn ac maen nhw’n awyddus i gael eu cyflogi’n barhaol yng Nghaerdydd. 

Heriau a Risgiau Allweddol
•  Mae Deddf Rheoleiddio ac Archwilio Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 yn gofyn am i’r holl weithwyr 

gofal yn y cartref gofrestru erbyn 2020
•  Gostwng lefel y swyddi gwag yn y Gwasanaethau Plant, sy’n datrys problemau recriwtio a chadw ac yn 

lleihau’r ddibyniaeth ar weithwyr asiantaeth
•  Gwella data cyfweliad gadael – mae cynnydd da wedi ei wneud ar ddatblygu mecanweithiau i gasglu 

gwybodaeth berthnasol ac mae rhywfaint o’r wybodaeth wedi bod yn ddefnyddiol. Fodd bynnag, mae 
angen rhagor o waith i sicrhau bod systemau cefnogol mewn lle er mwyn cael digon o wybodaeth.

• Effaith y lefelau salwch mewn meysydd gwasanaeth allweddol.
•  Gweithredu strwythur uwch reolwyr a tharfu cyn lleied â phosibl ar y gweithlu a’r gwasanaethau.
•  Mae angen diweddaru polisïau a gweithdrefnau ac mae angen datblygu gweithdrefnau ar gyfer 

cynllunio gofal.

EIN HADNODDAU ARIANNOL A SUT RYDYM YN CYNLLUNIO AT Y DYFODOL

Llwyddiannau Allweddol
•  Mae alldro cyllideb yn dangos bod y symud at atal ac ymyrryd yn gynnar mewn Gwasanaethau 

Oedolion wedi ein galluogi i weithio o fewn y gyllideb..
• Gweithredu strategaeth cyllid a gwasanaeth cynaliadwy:
  o     Cryfhau cymorth a chefnogaeth cynnar i blant a theuluoedd 
  o     Strategaeth Comisiynu ar gyfer Plant 
  o     Cynllun Strategol - ‘Cyflawni Canlyniadau Rhagorol i bob un o’n Plant’
  o      Bydd cynllun strategol - ‘Cysylltu Pobl a Chymunedau’ ar gyfer oedolion yn cael ei gyflwyno i’r 

Cabinet yn Ionawrf 2020.  
•  Daethpwyd â rheolaeth Cwynion Gwasanaethau Plant ac Oedolion at ei gilydd a’u halinio gyda 

swyddogaethau cwynion corfforaethol.
•  Alinio pellach o ran gwasanaethau ‘atal’ a chymorth cyntaf - mae llywodraethiant ar gyfer Rhaglen Teuluoedd 

yn Gyntaf Llywodraeth Cymru wedi ei alinio gyda Chefnogi Pobl, Dechrau’n Deg a llifoedd cyllid atal eraill.
•  2 ymarferiad ymgynghori cynhwysfawr i lywio datblygiad dull o osod ffioedd gofal wedi ei seilio ar 

dystiolaeth, un gyda darparwyr cartrefi gofal ac un gyda darparwyr gwasanaethau gofal yn y cartref.

Heriau a Risgiau Allweddol
•  Pwysau yn parhau yn y Gwasanaethau Plant yn enwedig o ran digonolrwydd y maeth cywir o lety, gofal a 

chymorth, a dibynadwyedd ar weithwyr cymdeithasol o asiantaethau mewn maes sy’n tyfu.
• Mae’r system gyllid  tua diwedd ei hoes ac mae angen system newydd.
•  Mae angen cytuno dulliau gosod ffioedd newydd gyda darparwyr i sicrhau cynaliadwyedd o ran cyllid a 

gwasanaethau. 6


