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Crynodeb 
 
Mae’r adran wedi wynebu galw a heriau sylweddol eleni o ran diwallu anghenion 
amrywiol poblogaeth fawr. Mae adroddiad y cyfarwyddwr yn cyfleu darlun cymysg 
o ran gwelliant a pherfformiad. Ceir asesiad clir o’r heriau sy’n wynebu Caerdydd 
yn ystod y blynyddoedd nesaf o ran recriwtio a chadw staff mewn gwasanaethau 
plant a gwella perfformiad mewn meysydd fel cynllunio ac adolygu gofal. Mae’r 
cyfarwyddwr wedi cymryd trosolwg strategol o wasanaethau er mwyn deall 
meysydd y mae angen eu gwella a’u datblygu. Mae hyn wedi arwain at ddyrannu 
adnoddau mewn ffordd fwy realistig mewn cyfnod o gwtogi ar gyllidebau. Bydd hyn 
yn cael ei ategu yn sgil penodi Cyfarwyddwr Cynorthwyol ar gyfer gwasanaethau 
plant a swydd ychwanegol rheolwr gweithredol comisiynu strategol ar gyfer 
gwasanaethau oedolion.  
 
Mae tystiolaeth yn adroddiad y cyfarwyddwr bod y cyngor yn cymryd camau i 
baratoi ar gyfer effaith Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 
2014. Mae gwasanaethau integredig â chyngor Bro Morgannwg a byrddau iechyd 
prifysgol yn cael eu cryfhau. 
 
Mae cefnogaeth gorfforaethol gref o hyd i gyflenwi gwasanaethau cymdeithasol 
sydd wedi gweld y cyngor yn cryfhau’r strwythur rheoli ac yn darparu mwy o arian 
i’r gyfarwyddiaeth. Mae’r her o leihau costau wrth ddarparu gwasanaethau wedi 
cael sylw yn adroddiad y cyfarwyddwr. Er bod rhai meysydd wedi’u canfod lle gellir 
gwneud arbedion, nid yw’n amlwg a yw’r rhain yn ddigon i sicrhau’r arbedion sydd 
eu hangen. 
 
Mae adroddiad y cyfarwyddwr yn amlinellu’r weledigaeth ar gyfer ailstrwythuro 
gwasanaethau plant. Er bod rhai dangosyddion perfformiad yn awgrymu gwelliant 
yn 2013-14, mae sawl dangosydd arall yn disgrifio perfformiad sy’n is na 
pherfformiad awdurdodau cymaradwy eraill ac sy’n is na chyfartaledd Cymru. 
Oherwydd llwythi achosion uchel a swyddi gweithwyr cymdeithasol sydd heb eu 
llenwi mae’r cyngor yn bwriadu caffael tîm generig i helpu 250 o achosion er mwyn 
lleddfu’r pwysau ar staff rheng flaen yn y gwasanaethau plant. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

Adolygiad  Blynyddol a Gwerthusiad o Berfformiad 2013 - 2014 

 
Awdurdod Lleol:                        
 

Cyngor Dinas Caerdydd 

Mae’r adroddiad hwn yn nodi’r meysydd allweddol o gynnydd yn Adran 
Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Dinas Caerdydd  am y flwyddyn 
2012/13 2013- 14 



   

2 

Mae tystiolaeth i’w gweld o ymgynghori â phobl Caerdydd sydd wedi bod yn sail i 
strategaethau’r cyngor ar gyfer datblygu gwasanaethau ac sydd wedi amlygu 
meysydd y mae angen eu gwella. 
 
Mewn ymateb i fframwaith Llywodraeth Cymru ar gyfer darparu iechyd a gofal 
cymdeithasol integredig i bobl hŷn ag anghenion cymhleth mae’r cyngor wedi 
amlinellu ei gynlluniau i ddatblygu gwasanaethau integredig ymhellach i’r grŵp hwn 
mewn ‘Datganiad o Fwriad’. Mae gan Gaerdydd drefniadau partneriaeth ar waith 
eisoes â’r bwrdd iechyd prifysgol a Chyngor Bro Morgannwg ac mae’r ddogfen hon 
yn egluro sut y bydd y cysylltiadau hyn yn cael eu cryfhau. Mae hwn yn faes y 
bydd AGGCC yn ei fonitro yn ystod y flwyddyn nesaf.  
 
Bu hon yn flwyddyn anodd i wasanaethau gofal cymdeithasol oedolion. Mae 
penodi cyfarwyddwr iechyd a gofal cymdeithasol wedi arwain at welliannau mewn 
rhai meysydd allweddol o berfformiad. Fel yn achos gwasanaethau plant 
mabwysiadwyd dull strategol i adolygu’r gwasanaethau gofal cymdeithasol 
oedolion a ddarperir gan y cyngor. Mae’r adolygiad hwn wedi amlygu meysydd i’w 
gwella a’r angen i ailstrwythuro timau i weithio’n fwy effeithiol.  
 
Mae Arolygiad Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) yn parhau i 
gwrdd yn rheolaidd â’r cyfarwyddwyr ac maent wedi’u calonogi gan y dull a 
fabwysiadwyd gan y cyngor ers i’r tîm rheoli newydd ddechrau ar ei waith. Mae 
penodiad Cyfarwyddwr Cynorthwyol ar gyfer gwasanaethau plant a rheolwr 
gweithredol comisiynu strategol yn cael eu gweld fel swyddi allweddol a fydd yn 
arwain at welliant pellach. Bydd AGGCC yn ystyried buddiannau’r penodiadau hyn 
i gyflawni gwelliant fel y dangoswyd mewn meysydd perfformiad allweddol yn 
2014-15.  
 
Ymateb i feysydd gwelliant y llynedd 
 

Maes i’w wella a nodwyd y llynedd Cynnydd yn 2013 - 14 

Recriwtio cynghorwyr personol. 
 

Mae rhai swyddi wedi’u llenwi ond mae 
angen recriwtio rhagor i sicrhau bod gan 
y gwasanaeth ddigon o staff i ateb y 
galw. Fodd bynnag, mae rheolwr tîm 
parhaol wedi’i benodi i arwain y 
gwasanaeth. Mae cynyddu gallu 
cynghorwyr personol yn faes i’w 
ddatblygu yn 2014/15. Mae canran y 
plant sy’n cael cynghorydd personol 
wedi gostwng yn sylweddol o 89.5% i 
40% Priodolir y gostyngiad hwn i 
welliannau yng nghywirdeb y dull o 
gofnodi perfformiad. 
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Recriwtio gofalwyr maeth  
 

Dangosodd tystiolaeth o’n harolygiad o 
wasanaeth maethu Caerdydd fod yr 
awdurdod wedi recriwtio mwy o ofalwyr. 
 

Parhau i wella argaeledd taliadau 
uniongyrchol 
 

Bu cynnydd o 37 yn nifer y plant sy’n 
defnyddio taliadau uniongyrchol. Bu 
cynnydd o 97 yn nifer yr oedolion sy’n 
defnyddio taliadau uniongyrchol.  
 

Gallu’r tîm CAP i brosesu cysylltiadau 
cychwynnol yn brydlon 

Mae dangosyddion perfformiad yn 
dangos dirywiad pellach, gyda 
gostyngiad yng nghanran y 
penderfyniadau a wneir ar atgyfeiriadau 
o fewn un diwrnod gwaith ac asesiadau 
cychwynnol sydd wedi’u cwblhau o fewn 
saith diwrnod gwaith.  
 

Ansawdd y penderfyniadau a wneir ar 
adeg y cysylltiad cychwynnol. 

Gwelwyd gwelliant sylweddol yn nifer yr 
atgyfeiriadau nad oedd yn mynd ymlaen 
i asesiad cychwynnol. Roedd y canran 
yn 1.9%, sy’n sylweddol is wrth ei 
gymharu ag awdurdodau tebyg a 
chyfartaledd Cymru gyfan o 16.7%. 
 

Y cynnydd yn nifer yr ail-atgyfeiriadau 
mewn blwyddyn  

Bu gostyngiad yn nifer yr ail-
atgyfeiriadau yn y flwyddyn ddiwethaf. 
Mae cyfanswm yr ail-atgyfeiriadau 
fymryn yn uwch wrth ei gymharu â 
chyfartaledd Cymru gyfan. 
 

Trothwyon ar gyfer pobl â namau 
synhwyraidd a chorfforol  

Mae strategaeth namau synhwyraidd a 
chorfforol wedi’i gynhyrchu. Mae’r 
cyngor yn fodlon bod trothwyon wedi eu 
gweithredu’n gyson.  
 

Ansawdd a chomisiynu gwasanaethau 
ar gyfer pobl ag anghenion iechyd 
meddwl  

Mae’r cyngor yn cymryd camau i roi 
sylw i ansawdd a chomisiynu 
gwasanaethau i bobl ag anghenion 
iechyd meddwl. Mae adborth o 
adolygiadau o leoliadau gofal a 
reoleiddir wedi dangos bod hwn yn un 
maes sydd angen i wella. 
 

Adolygu cynlluniau plant mewn angen Mae dangosyddion perfformiad yn 
dangos cynnydd o 13 bwyntiau canran i 
55.1% o adolygiadau a gwblhawyd yn 
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unol â’r amserlen statudol. Mae hyn yn 
parhau’n sylweddol is na ffigurau 
awdurdodau tebyg a chyfartaledd 
Cymru gyfan o 78.8%. 
 

Cyflawni cyfrifoldeb statudol y cyngor yn 
y gwasanaeth maethu  

Canfu arolygiad o wasanaethau 
maethu’r cyngor feysydd lle bu gwelliant 
yn ystod y flwyddyn ddiwethaf a 
chynnydd graddol yn nifer y gofalwyr 
sydd wedi’u recriwtio. 
 

Sicrhau bod cynlluniau gofal ar waith ar 
gyfer plant sy’n derbyn gofal ar y pwynt 
derbyn  

Bu gostyngiad bychan yn nifer y 
cynlluniau gofal a gwblhawyd ar y pwynt 
derbyn. Mae dangosyddion perfformiad 
yn dangos cyfradd gwblhau o 62.5%, 
sy’n sylweddol is o’i gymharu ag 
awdurdodau tebyg a chyfartaledd 
Cymru. 
 

Oediadau wrth drosglwyddo gofal am 
resymau gofal cymdeithasol  

Mae’r cyngor wedi gwneud cynnydd i 
leihau nifer yr oediadau wrth 
drosglwyddo gofal, ac er ei fod yn uwch 
na chyfartaledd Cymru mae’n dangos 
bod y cyngor yn rhoi sylw i’r broblem. 
 

Cost gwasanaethau i bobl â nam 
synhwyraidd a chorfforol  

Mae’r cyngor yn cynnal adolygiad i’r holl 
becynnau gofal cost uwch. 
 

Adolygiadau statudol ar gyfer plant sy’n 
derbyn gofal 

Mae dangosyddion ar gyfer cwblhau 
adolygiadau statudol ar gyfer plant sy’n 
derbyn gofal yn dangos gostyngiad 
bychan i 92.4%.  
 

Cynlluniau addysg personol ar gyfer 
plant sy’n derbyn gofal 

Bu gwelliant bychan yn yr ymdrech i 
sicrhau bod Cynlluniau Addysg 
Personol ar gael i blant sy’n derbyn 
gofal. Fodd bynnag, mae 23.9% yn 
sylweddol is o’i gymharu ag 
awdurdodau tebyg a chyfartaledd 
Cymru gyfan o 62.7%. 
 

Cyfarfodydd proffesiynol Rhan 4 Gwelodd AGGCC welliant yn y maes 
hwn yn dilyn ein hymweliad safle â’r 
rheolwr tîm.  
 

Nifer y plant sy’n derbyn gofal gan y Bu cynnydd yn nifer y plant sy’n derbyn 
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cyngor gofal o 557 yn 2012-13 i 611 yn 2013-
14 .  
 

Gweithredu strwythur rheoli cynaliadwy Mae’r cyngor wedi penodi cyfarwyddwr 
gwasanaethau cymdeithasol a 
chyfarwyddwr iechyd a gofal 
cymdeithasol oedolion. 
 

Cryfhau’r gallu rheoli ac arwain gyda 
phenodiad uwch reolwyr parhaol a 
phrofiadol  

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf gwelwyd 
y cyfarwyddwr yn gweithredu strwythur 
rheoli newydd. Mae cynlluniau i 
gryfhau’r tîm rheoli ymhellach drwy 
benodi Cyfarwyddwr Cynorthwyol ar 
gyfer gwasanaethau plant a rheolwr 
gweithredol ar gyfer comisiynu strategol 
ar gyfer gwasanaethau oedolion. 
 

 
Ymweliadau ac arolygiadau a gynhaliwyd yn ystod y flwyddyn 

 

 Ymweliad safle â’r tîm nam synhwyraidd. 

 Cyfarfod â’r rheolwr diogelu ynghylch cyfarfodydd proffesiynol rhan 4. 

 Cyfarfodydd ymgysylltu chwarterol ag uwch swyddogion i adolygu 
perfformiad a chynnydd yn erbyn meysydd a nodwyd yng ngwerthusiad 
ACRF 2012/13. 

 Arsylwi yng nghyfarfodydd pwyllgorau craffu oedolion a phlant a rhianta 
corfforaethol. 

 Presenoldeb mewn fforymau darparwyr gofal preswyl a nyrsio a gofal cartref. 

 Arolygu cynllunio diogelu a gofal plant sy’n derbyn gofal ac sy’n gadael gofal 
sy’n arddangos ymddygiad agored i niwed neu beryglus, o fewn Cyngor 
Dinas Caerdydd (‘arolygiad plant sy’n derbyn gofal’). 

 Arolygu gofal dydd a reoleiddir, gwasanaethau gofal plant ac oedolion 
Caerdydd. 

 
Meysydd i AGGCC wneud gwaith dilynol ynddynt y flwyddyn nesaf 
 

 Adolygu gweithrediad ac effeithiolrwydd y tîm iechyd ac anabledd plant. 

 Adolygu cynnydd yn natblygiad bondiau effaith gymdeithasol. 

 Ansawdd comisiynu gwasanaethau ar gyfer oedolion ag anghenion iechyd 
meddwl. 

 Adolygu effeithiolrwydd y trefniadau ar gyfer cyflenwi iechyd a gofal 
cymdeithasol integredig i bobl ag anghenion cymhleth. 

 Bydd AGGCC yn cyfrannu at adolygiad a gynhelir o dan arweiniad Swyddfa 
Archwilio Cymru i edrych a yw cynghorau’n effeithiol wrth helpu pobl hŷn i 
fyw’n annibynnol, gan gynnwys trwy waith cydlynus ar draws iechyd a gofal 
cymdeithasol. 
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Perfformiad 
 
Llunio gwasanaethau 
 
Gwelwyd y cyngor eleni’n mabwysiadu adolygiad mwy strategol o’i wasanaethau. 
Mae hyn wedi bod yn her o safbwynt gallu’r cyfarwyddwr i gyflwyno newid tra’r 
oedd yn ceisio cyflawni ei ymrwymiad fel cyfarwyddwr statudol gwasanaethau 
cymdeithasol. Dylai’r bwriad i benodi Cyfarwyddwr Cynorthwyol ar gyfer 
gwasanaethau plant a rheolwr gweithredol comisiynu strategol ar gyfer 
gwasanaethau oedolion hybu gallu’r tîm uwch reolwyr ymhellach i gyfeirio 
adnoddau at y blaenoriaethau a nodwyd yn adroddiadau’r cyfarwyddwr. 
 
Nododd adroddiad y cyfarwyddwr mai un o heriau mwyaf y cyngor fydd gweithredu 
Deddf Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 i gydweithio â 
phartneriaid i wella canlyniadau i bobl Caerdydd. 
 
Nodwyd yr angen i barhau i gryfhau trefniadau comisiynu a phartneriaeth â’r bwrdd 
iechyd prifysgol a Chyngor Bro Morgannwg fel maes y mae angen ei wella yn 
adolygiad blynyddol a gwerthusiad o berfformiad AGGCC yn 2012/13. Mae 
trefniadau perfformiad wedi’u cryfhau’n sylweddol drwy iechyd integredig a 
llywodraethu ac uno’r byrddau diogelu plant ac oedolion â Bro Morgannwg ac un 
pwynt mynediad ar gyfer gwasanaethau cyffuriau ac alcohol.   
 
Mae tystiolaeth o ymgynghori â phobl Caerdydd sydd wedi bod yn sail i 
strategaethau’r cyngor ar gyfer datblygu gwasanaethau ac mae wedi tynnu sylw at 
feysydd lle mae angen gwella. Roedd hyn yn cynnwys ymgynghori ar ddatblygiad y 
strategaeth pobl hŷn yn yr arolwg preswylwyr ‘Ask Cardiff’. Roedd adborth o’r 
arolwg yn dangos bod cost a chyllid yn uchel ymhlith pryderon pobl, gyda 
gwybodaeth ac ymwybyddiaeth o wasanaethau’n cael eu gweld fel maes y mae 
angen ei wella. Bu’r cyngor yn ymgynghori hefyd â chynrychiolwyr cymunedau du 
a lleiafrifoedd ethnig Caerdydd a’r fforwm pobl hŷn. Mae adborth o’r ymgynghoriad 
yn cael ei ddefnyddio i lunio’r strategaeth pobl hŷn ar gyfer Caerdydd.  
 
 
Oedolion  
 
Mae penodi cyfarwyddwr iechyd a gofal cymdeithasol oedolion wedi arwain at 
ddatblygiadau mewn cyflenwi ac adolygu’r gwasanaethau a ddarperir i bobl. Roedd 
angen cynnal trosolwg strategol o wasanaethau er mwyn deall cwmpas a her y 
gwasanaethau a ddarperir ar hyn o bryd.  
Dylai penodi rheolwr gweithredol comisiynu strategol gynyddu’r gallu i ddatblygu ac 
adolygu gwasanaethau ymhellach ac i alluogi’r cyfarwyddwr i ganolbwyntio ar 
weithio mewn partneriaeth a’r meysydd sydd angen eu datblygu fel y nodwyd yn 
adroddiad y cyfarwyddwr. 
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Mae’r cyngor wedi datblygu gwasanaeth ail-alluogi i helpu pobl i fod yn annibynnol 
unwaith eto, i leihau’r niferoedd sy’n cael eu derbyn i ysbytai ac i hwyluso 
rhyddhau cynharach. Mae dangosyddion perfformiad yn dangos bod nifer y bobl 
hŷn sy’n cael cymorth yn y gymuned (a thrwy hynny’n cadw’u hannibyniaeth yn 
hwy) wedi aros yn sefydlog ar 46.4. Mae hyn yn parhau’n is nag awdurdodau tebyg 
ac yn is na chyfartaledd Cymru o 74.5. Fodd bynnag, mae canran y bobl y mae’r 
cyngor yn eu cynorthwyo mewn gofal preswyl hefyd wedi gostwng ac mae’n is o’i 
gymharu ag awdurdodau tebyg ac mae hefyd yn is na chyfartaledd Cymru. Er bod 
canran yr achosion o oedi wrth drosglwyddo gofal o ysbytai yn sylweddol uwch na 
chyfartaledd Cymru gyfan, mae dadansoddiad o’r duedd chwe blynedd yn dangos 
gwelliant yn y maes perfformiad hwn, a hynny am y tro cyntaf ers 2010-11. Mae 
meysydd efallai yr hoffai’r cyngor eu datblygu a’u hystyried yn y flwyddyn sy’n dod i 
roi cymorth pellach i bobl i aros yn annibynnol yn y gymuned ac i leihau’r 
ddibyniaeth ar ofal preswyl yng ngoleuni’r cyfyngiadau cyllidebol. 
 
Mae Caerdydd wedi datblygu cynllun dementia tair blynedd mewn partneriaeth â 
Bro Morgannwg, y bwrdd iechyd prifysgol, partneriaid o’r trydydd sector, 
defnyddwyr gwasanaeth a’u cynrychiolwyr. Mae’r cyngor hefyd wedi ymateb i 
fframwaith Llywodraeth Cymru ar gyfer darparu iechyd a gofal cymdeithasol 
integredig i bobl hŷn ag anghenion cymhleth yn ei ‘Ddatganiad o Fwriad’. Bydd 
AGGCC am ystyried effeithiolrwydd y trefniadau partneriaeth hyn yn ystod y 
flwyddyn. 
 
Mae adroddiad y cyfarwyddwr yn cydnabod pwysigrwydd ‘mwy na geiriau’n unig’, y 
fframwaith polisi ar gyfer gwasanaethau yn y Gymraeg. Mae’r ymrwymiad hwn yn 
cael ei weithredu drwy lunio gwasanaethau i alluogi siaradwyr Cymraeg i gael help 
drwy gyfrwng y Gymraeg. Fel rhan o gysylltiad AGGCC â fforymau gofal cartref 
gwelwyd fod y cyngor yn gofyn i ddarparwyr beth yw eu gallu i ddarparu 
gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg drwy nodi gweithwyr gofal a all ddarparu’r 
gwasanaeth hwn. Fel rhan o raglen cynhwysiant cymunedol mae ‘cymorthfeydd’ 
wedi eu cynnal â grwpiau lleiafrifoedd ethnig i alluogi pobl i gael gwell 
ymwybyddiaeth o’r gwasanaethau a ddarperir gan y cyngor.  
 
Dywed y Cyfarwyddwr fod cynnydd o 97 o oedolion sy’n cael taliadau uniongyrchol 
sy’n rhoi dewis gwirioneddol i bobl ar sut maent yn cael cymorth. 
 
 
Plant 

 
Mae’r Gwasanaeth Integredig Cymorth i Deuluoedd (IFSS) yn drefniant 
partneriaeth ar y cyd â Bro Morgannwg a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro. 
Mae gwybodaeth yn yr adroddiad blynyddol yn dangos bod y gwasanaeth yn cael 
effaith drwy ymgysylltu â theuluoedd ag anghenion cymhleth a heriol. Mae’r 
gwasanaeth yn rhan o waith ataliol sy’n cael ei wneud gan y cyngor â phobl ifanc 
a’u teuluoedd. Mae dadansoddiad o’r adborth a’r ystadegau a ddarparwyd gan y 
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gwasanaeth yn dangos bod hwn yn brosiect llwyddiannus sy’n cael ei 
werthfawrogi.  
 
Mae’r cyngor yn parhau i edrych ar ddatblygiad bondiau effaith gymdeithasol i 
wella canlyniadau plant sy’n derbyn gofal. Er bod y gwaith yn y camau cynnar o 
hyd mae grŵp bwrdd a phrosiect wedi’i sefydlu i oruchwylio’r gwaith arloesol hwn. 
 
 
Meysydd o gynnydd 
 

 Llwyddodd y cyngor i gynyddu’r defnydd o daliadau uniongyrchol ar gyfer 
oedolion a phlant.  

 Mae’r Gwasanaeth Integredig Cymorth i Deuluoedd wedi bod yn 
llwyddiannus yn ei waith ataliol â phlant a’u teuluoedd. 

 Mae’r cyngor wedi gweld lleihad yn nifer y bobl sy’n profi oedi wrth 
drosglwyddo eu gofal o’r ysbyty. Fodd bynnag, mae angen rhagor o waith i 
sicrhau gwelliant pellach yn y maes hwn. 

 Mae’r cyngor yn gweithredu ‘mwy na geiriau’n unig’. 

 Mae’r gwasanaeth ailalluogi’n darparu gwasanaeth da i bobl Caerdydd. 
 
Meysydd i’w gwella 
 
Dylai’r cyngor: 
 

 Barhau i leihau nifer yr achosion o oedi wrth drosglwyddo gofal; a  

 Pharhau i wella argaeledd taliadau uniongyrchol i blant ac oedolion.   
 
 
Cael gafael ar gymorth 
 
Oedolion  
  
Mae’r cyngor yn parhau i ganolbwyntio ei ymdrechion ar fesurau ataliol i leihau 
dibyniaeth ar wasanaethau preswyl. Mae’r gwasanaeth ailalluogi’n awr wedi’i 
gydleoli â chydweithwyr iechyd mewn dwy swyddfa yng Nghaerdydd. Mae 
defnyddio’r model ymyriad ‘cam i fyny’, ‘cam i lawr’ yn sicrhau bod y gwasanaeth 
yn targedu pobl â’r lefel ymyrraeth fwyaf priodol pan fydd ei angen. Eleni gwelwyd 
gostyngiad yn nifer yr achosion o oedi wrth drosglwyddo gofal o’r ysbyty. Mae 
perfformiad yn y maes hwn yn un lle mae angen i’r cyngor ddal ati i wella. 
 
Canfu ymweliad safle gan AGGCC â’r tîm nam corfforol a synhwyraidd fod y 
gwasanaeth wedi cael ei ailstrwythuro i gyflenwi gwasanaeth symlach a mwy 
ymatebol. Roedd rhai anghysonderau o ran rolau a chyfrifoldebau staff a oedd yn 
gweithio ar yr un lefel. Mae trosolwg mwy strategol gan y rheolwyr o’r trefniadau 
hyn yn cael ei gynnal i ystyried rolau a chyfrifoldebau gweithwyr cymwysedig a’r 
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effaith ar gyllidebau staffio, cyflenwi gwasanaethau a’r defnydd mwyaf effeithlon o 
staff cymwysedig.  
 
Roedd gwaith yn cael ei wneud i leihau cost uchel pecynnau gofal; fodd bynnag, 
nid yw hyn yn hawdd gan fod pobl sydd wedi arfer â lefel uchel o ofal yn amharod i 
dderbyn unrhyw leihad yn y gwasanaeth. Mae pwyslais cryf ar gynorthwyo pobl i 
reoli eu cyllideb eu hunain drwy ddefnyddio taliadau uniongyrchol.  
 
Mae adroddiad y cyfarwyddwr wedi cadarnhau bod yr holl adolygiadau ar gyfer 
pobl hŷn sy’n cael gwasanaeth gofal yn gyfoes. Mae AGGCC wedi nodi bod hwn 
yn faes lle mae angen gwella yn sgil ei arolygiad o wasanaethau gofal a reoleiddir. 
Mae AGGCC yn cydnabod bod gwelliannau wedi’u gwneud yn y flwyddyn 
ddiwethaf i ansawdd a phrydlondeb adolygiadau gofal ar gyfer pobl hŷn.  
 
Mae gwaith wedi’i wneud ag oedolion sy’n gofalu drwy ymarferiad ymgynghori a 
gwblhawyd fis Chwefror 2014. Mae dangosyddion perfformiad yn dangos 
gostyngiad yng nghanran y gofalwyr sy’n cael cynnig asesiad o angen a gofalwyr 
sy’n cael cynnig gwasanaeth yn dilyn asesiad. Mae’r cyngor wedi nodi hwn fel 
maes i’w ddatblygu yn y flwyddyn nesaf ac mae ganddo gynlluniau i ddatblygu 
ymhellach y cymorth a roddir i ofalwyr drwy waith ar y cyd â grŵp strategaeth 
gofalwyr Bro Morgannwg. Mae hwn yn faes yr hoffai AGGCC ei adolygu yn y 
flwyddyn nesaf. 
 
 
Plant 
 

Dywed y cyfarwyddwr fod cynnydd o 35% wedi bod yn nifer yr atgyfeiriadau at 
wasanaethau plant a oedd angen asesiad cychwynnol yn ystod y flwyddyn 
ddiwethaf. Nid yw’r rheswm am y cynnydd wedi’i nodi yn adroddiad y cyfarwyddwr. 
Mae dangosyddion perfformiad yn dangos bod hyn wedi effeithio ar nifer yr 
asesiadau sy’n cael eu cynnal o fewn saith diwrnod, a’u bod wedi gostwng o 
67.4% i 40.1%.  Bu gostyngiad o 90.7% i 80.3% yn nifer yr atgyfeiriadau lle mae 
penderfyniad yn cael ei wneud mewn un diwrnod. Fodd bynnag, yn yr un cyfnod 
mae canran yr atgyfeiriadau nad aethant i asesiad cychwynnol wedi gostwng yn 
sylweddol sy’n awgrymu bod cyfran uchel  o’r atgyfeiriadau’n briodol. Bu 
gostyngiad yn nifer yr ail-atgyfeiriadau o fewn 12 mis. 
 
Er nad oes llawer o gynnydd wedi’i wneud yng nghanran lleoliadau cyntaf plant 
sy’n derbyn gofal a oedd â chynllun gofal, roedd gostyngiad sylweddol yn 2013-14 
yn nifer y plant a oedd wedi cael tri neu fwy o leoliadau mewn blwyddyn. Mae 
canran y gofalwyr ifanc sy’n hysbys i wasanaethau cymdeithasol a aseswyd wedi 
cynyddu’n sylweddol i 100%. Mae’r maes perfformiad hwn yn uwch na’r 
cyfartaledd cenedlaethol o 85.9%. Mae’r perfformiad o ran darparu gwasanaeth 
gwaith cymdeithasol i ofalwyr ifanc wedi gostwng o 98% i 68.4%. Fodd bynnag, 
dywed y Cyngor fod pob gofalwr ifanc yn cael eu cyfeirio, neu’n cael cymorth i gael 
mynediad at wasanaethau cyffredinol neu drydydd sector yn y gymuned. 
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Mae canran y bobl ifanc sy’n cael cynghorydd personol wedi gostwng yn sylweddol 
yn y flwyddyn ddiwethaf ac mae’n is na pherfformiad awdurdodau tebyg a 
chyfartaledd Cymru gyfan. Priodolwyd y gostyngiad hwn i welliannau yng 
nghywirdeb y dull o gofnodi perfformiad. Mae’n siomedig nad yw’r cyngor wedi 
gwneud cynnydd digonol ar recriwtio cynghorwyr personol oherwydd cyfyngiadau 
cyllido. Mae’r cyfarwyddwr wedi penodi rheolwr tîm parhaol i arwain y gwasanaeth 
cynghorwyr personol ac mae wedi datgan bod cynyddu nifer y cynghorwyr 
personol yn faes i’w ddatblygu yn 2014-15. Roedd rhai sy’n gadael gofal a holwyd 
fel rhan o arolygiadau plant sy’n derbyn gofal yn bositif am y cymorth roeddent yn 
ei gael gan eu cynghorwyr personol. Roeddent yn cael eu grymuso i gael llais ac i 
ymgysylltu mewn ffordd ystyrlon mewn penderfyniadau a oedd yn effeithio ar eu 
bywydau. Roedd dealltwriaeth eglur a oedd yn cael ei rhannu ac ymrwymiad ar ran 
staff i ddiogelu pobl ifanc ac i wella eu canlyniadau. Roedd y gweithwyr a 
gyfwelwyd yn brofiadol mewn rheoli risg ac roeddent yn gyfarwydd â’r broses. 
Hefyd, canfu’r arolygiad plant sy’n derbyn gofal ddiffyg yn y gwasanaethau iechyd 
meddwl oedd ar gael i bobl ifanc yr oedd eu lles yn cael ei effeithio ond nad oedd 
yn cyrraedd y trothwyon i gael manteisio ar wasanaeth iechyd meddwl plant a 
phobl ifanc. Mae adroddiad y cyfarwyddwr wedi tynnu sylw at y gwaith sy’n cael ei 
wneud â’r gwasanaeth iechyd meddwl plant a’r glasoed i wella canlyniadau i blant 
a phobl ifanc. Mae dangosyddion perfformiad yn dangos cynnydd yn nifer yr 
adolygiadau plant mewn angen a gynhaliwyd o fewn yr amserlen statudol, sef 
55.1%. Fodd bynnag, mae’r perfformiad yn 2013-14 yn dal yn ddiffygiol o’i 
gymharu ag awdurdodau tebyg a’r cyfartaledd Cymru gyfan o 78.8%. Mae’r 
cyfarwyddwr yn ymwybodol o’r angen i wella perfformiad yn y maes hwn. 
 
Meysydd o gynnydd 
 

 Mae’r cyngor wedi gwella perfformiad o ran cynnal adolygiadau o becynnau 
gofal pobl hŷn. 

 Mae’r cyngor wedi adolygu’r trothwyon ar gyfer pobl ag anableddau 
synhwyraidd a chorfforol. 

 Mae’r cyngor yn adolygu cost uchel pecynnau gofal.  

 Mae’r cyngor wedi gwella perfformiad o ran ansawdd penderfyniadau mewn 
asesiadau cychwynnol mewn gwasanaethau plant. 

 Mae’r cyngor wedi llwyddo i leihau nifer yr ailatgyfeiriadau.  

 Mae’r cyngor yn gwella nifer yr asesiadau gofalwyr ifanc. 
 
Meysydd i’w gwella 
 
Dylai’r cyngor: 
 

 Weithio â chydweithwyr iechyd i sicrhau bod plant a phobl ifanc ag anghenion 
iechyd meddwl yn cael gwasanaethau iechyd meddwl plant a’r glasoed 
priodol i ddiwallu eu hanghenion; 

 Parhau i leihau nifer yr achosion o oedi wrth drosglwyddo gofal;  
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 Gwella nifer yr asesiadau oedolion sy’n gofalu; a 
 
 
Y gwasanaethau a ddarparwyd 
 

Oedolion  

 
Amcan gwasanaethau a ddarperir yw cynorthwyo pobl i aros yn y gymuned. Mae 
cynnydd yn y niferoedd sy’n cael taliadau uniongyrchol ac effaith y gwasanaeth 
ailalluogi’n dystiolaeth o gynnydd y model hwn o ddarparu gwasanaethau.  
 
Mae gan y cyngor ddwy asiantaeth gofal cartref sydd wedi’u cofrestru ag AGGCC. 
Mae un asiantaeth yn wasanaeth ailalluogi ac mae’r ail asiantaeth yn darparu 
cymorth i bobl yn eu llety. Canfu arolygiadau AGGCC o’r ddau wasanaeth uchod 
er bod peth lle i wella, roedd y bobl sy’n cael y gwasanaethau’n profi canlyniadau 
positif ac roeddent yn cael cymorth effeithiol i adennill neu i gadw eu 
hannibyniaeth. 
 
Mae gan Gyngor Dinas Caerdydd nifer o wasanaethau gofal a reoleiddir o fewn ei 
ffiniau. Ar y cyfan mae ansawdd gwasanaethau gofal preswyl, cartrefi nyrsio a 
chartref wedi gwella yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Mae AGGCC wedi nodi dau 
wasanaeth gofal oedolion, a gomisiynir gan ddarparwyr allanol, fel ‘gwasanaethau 
sy’n achos pryder’. Mae’r cyngor wedi gweithio mewn ffordd bositif i sicrhau newid 
ac i wella canlyniadau i bobl a oedd yn defnyddio’r gwasanaethau hyn. 
 
Roedd yr Adolygiad Blynyddol a Gwerthusiad o Berfformiad ar gyfer 2012-13 wedi 
nodi bod ansawdd a chomisiynu gwasanaethau iechyd meddwl preswyl yn faes a 
oedd angen ei wella. Mae’r cyfarwyddwr yn amlinellu nifer o gynlluniau i hybu lles 
meddyliol ac i leihau stigma. Mae strategaeth iechyd meddwl a chynllun cyflenwi ar 
y cyd wedi eu datblygu mewn partneriaeth â chyngor Bro Morgannwg a’r bwrdd 
partneriaeth iechyd meddwl. Rhagwelir y bydd strategaeth gomisiynu ar y cyd yn 
cael ei datblygu tua diwedd y flwyddyn ariannol bresennol. Fodd bynnag, 
datgelodd arolygiad AGGCC o wasanaethau preswyl ar gyfer pobl â phroblemau 
iechyd meddwl ddarlun cymysg o ran ansawdd y gwasanaethau a oedd yn cael eu 
comisiynu a phrydlondeb adolygiadau. Mae hwn yn faes y bydd AGGCC am 
edrych arno yn y flwyddyn nesaf. 
 
Mae gan y cyngor strategaeth gomisiynu anabledd dysgu ac mae wedi parhau i 
integreiddio’r gwasanaeth ymhellach â Bro Morgannwg a Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Abertawe Bro Morgannwg. Mae’r cyngor wedi cynnal adolygiad o’r gwasanaeth ac 
mae wedi canfod meysydd i’w datblygu. Gan eu bod yn ymwybodol o bwysau ar y 
gyllideb – a chost uchel gwasanaethau preswyl i bobl ag anabledd dysgu – mae 
gan y cyngor raglen o ymyriadau i helpu pobl i symud yn ôl i Gaerdydd. Mae 
gwaith ar y cyd â gwasanaethau tai i ganfod llety addas ar gyfer pobl (a 
chydweithio mwy clos â gwasanaethau plant) yn galluogi’r gyfarwyddiaeth i 
gynllunio’n fwy effeithiol i ddarparu gwasanaethau i bobl ag anghenion cymhleth.  
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Plant 
 
Mae’r cyngor yn darparu ystod o wasanaethau ar gyfer plant a’u teuluoedd. Canfu 
arolygiad AGGCC o gartref plant y cyngor bod pob agwedd ar y gwasanaeth 
wedi’u datblygu’n dda ac yn effeithiol i helpu a galluogi’r bobl ifanc i wneud 
cynnydd cymdeithasol a datblygiadol positif.  
 
Yn y flwyddyn ddiwethaf gwelwyd y cyngor yn canolbwyntio ar ail-frandio’r 
gwasanaeth maethu. Canfu arolygiad AGGCC fod gwelliannau wedi’u gwneud yn y 
gwasanaeth sydd wedi arwain at godi proffil y gwasanaeth a chynyddu nifer y 
gofalwyr sy’n cael eu recriwtio. Canfu arolygiad AGGCC o wasanaeth maethu 
Caerdydd fod y gwasanaeth wedi ymateb yn bositif i argymhellion a wnaethpwyd 
yn ein harolygiad blaenorol a bod gwelliannau wedi’u gwneud. Mae’r awdurdod 
wedi ymrwymo i gynorthwyo, hyfforddi a datblygu gofalwyr maeth. 
 
Ym mis Medi 2013 cwblhaodd AGGCC arolygiad o wasanaeth mabwysiadu 
Caerdydd. Canfu AGGCC fod ansawdd staff y tîm mabwysiadu, gan gynnwys y 
staff cymorth gweinyddol, y ddau reolwr tîm a’r panel mabwysiadu, yn dda ac y 
bydd eu gwybodaeth a’u harbenigedd yn gwneud cyfraniad positif at welliant 
parhaus y gwasanaeth. Roedd safon yr hyfforddiant paratoi yn uchel ac roedd 
mabwysiadwyr yn siarad mewn ffordd bositif am ansawdd eu hasesiadau. Fodd 
bynnag, nid yw arweinwyr y gwasanaeth wedi sicrhau bod ei berfformiad wedi’i 
optimeiddio ac mae ei effeithiolrwydd o ran hysbysebu, recriwtio ac asesu darpar 
fabwysiadwyr wedi bod yn anghyson ers yr arolygiad diwethaf.  
 
Bu gostyngiad yn nifer y plant mewn angen. Er bod gwelliant yng nghanran yr 
adolygiadau o gynlluniau plant mewn angen o 42.7% i 55.1%, mae hyn yn 
parhau’n sylweddol is na chyfartaledd Cymru. Mae angen rhagor o waith os yw’r 
cyngor am ddiwallu’n llawn anghenion y grŵp hwn o bobl ifanc agored i niwed. 
Dylai’r gwaith ataliol sy’n cael ei wneud gan y Gwasanaeth Integredig Cymorth i 
Deuluoedd a’r cydweithio â phartneriaid yn y trydydd sector helpu i sicrhau bod y 
gwelliant yn y maes hwn sydd angen gwella’n parhau. 
 
Canfu’r arolygiad plant sy’n derbyn gofal fod gan yr awdurdod drefniadau effeithiol 
ar waith i rannu gwybodaeth ag asiantaethau partner a allai helpu cynllunio ar y 
cyd ar gyfer plant sy’n derbyn gofal. Roedd asesiad o anghenion y boblogaeth sy’n 
derbyn gofal wedi cael ei gomisiynu gyda Theuluoedd yn Gyntaf i helpu â 
chynllunio strategol ar gyfer dyfodol y gwasanaeth. 
 
Roedd arweinyddiaeth glir a diwylliant positif yn bodoli yn y tîm rheoli, er nad oedd 
pob swydd wedi’i llenwi ar adeg yr arolygiad plant sy’n derbyn gofal. Roedd 
dadansoddiad cynhwysfawr o lwyth gwaith a pherfformiad ar gael a oedd yn 
dangos y gallu i ddiwallu anghenion plant sy’n derbyn gofal. Bu pwyslais ar 
sefydlogi’r gweithlu ac roedd cynlluniau ar waith i ddatblygu gwasanaeth arbenigol 
ar gyfer plant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal. Mae cynnydd da wedi’i wneud ac 
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roedd dull realistig wedi’i fabwysiadu i roi sylw i orddibyniaeth ar weithwyr 
asiantaethau. Roedd trefniadau ar gyfer darparu gwasanaethau rheng flaen wedi 
cael eu hadolygu ac roedd uwch reolwyr wedi nodi problemau sydd angen sylw.  
 
Canfu’r arolygiad fod ansawdd asesiadau’n anghyson, nid oeddent yn cael eu 
diweddaru bob tro ac nid oeddent yn adlewyrchu anghenion cyfredol pobl ifanc 
sy’n derbyn gofal. Roedd cofnodion cynllunio gofal yn gyfyngedig ac nid oedd 
llawer o dystiolaeth yn dangos sut yr oedd pobl ifanc yn cael cyfrannu at y broses. 
Roedd fformat y cynlluniau’n hwyluso mynediad rhwydd at wybodaeth neu 
ymgysylltiad ac nid oeddent yn cynnwys adran benodol i gofnodi barn y plant a’r 
bobl ifanc. Roedd gwaith yn parhau i ddiwygio dogfennau electronig ac roedd 
cymorth effeithiol yn cael ei ddarparu gan staff cymorth busnes TG sydd â 
gwybodaeth a dealltwriaeth dda am yr asesiad o angen penodol. 
 
Meysydd o gynnydd 
 

 Mae’r cyngor yn darparu gwasanaethau ail-alluogi a byw â chymorth da. 

 Mae’r cyngor wedi ail-frandio’r gwasanaeth maethu i ddenu mwy o ofalwyr 
maeth. 

 Mae gwasanaeth da’n cael ei ddarparu yng nghartref plant y cyngor. 

 Mae asesiad o anghenion y boblogaeth sy’n derbyn gofal wedi cael ei 
gomisiynu i oleuo cynllunio strategol ar gyfer dyfodol y gwasanaeth. 

 Mae’r cyngor wedi llwyddo i leihau nifer y gweithwyr asiantaeth. 
 
Meysydd i’w gwella 
 

Dylai’r cyngor: 
 

 adolygu trefniadau comisiynu gwasanaethau ar gyfer oedolion ag anghenion 
iechyd meddwl; 

 sicrhau bod adolygiadau plant mewn angen yn cael eu cynnal yn unol ag 
amserlenni statudol; a 

 gwella’r anghysonderau yn ansawdd asesiadau plant sy’n derbyn gofal.  
 
 
Yr effaith ar fywydau pobl  
 
Oedolion  
 

Mae defnyddio taliadau uniongyrchol yn rhoi dewis gwirioneddol i bobl o ran sut 
maent am weld eu gwasanaeth yn cael ei gyflenwi. Er bod y cyngor wedi gwella 
perfformiad o ran defnyddio taliadau uniongyrchol, mae arolygon ac 
ymgynghoriadau diweddar wedi dangos nad oedd pedwar allan o bob pum 
ymatebwr yn ymwybodol o drefniadau taliadau uniongyrchol. Os yw’r cyngor am 
barhau i gynyddu’r defnydd o daliadau uniongyrchol mae angen rhoi mwy o 
bwyslais ar godi ymwybyddiaeth o hyn ac o wasanaethau eraill. 
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Fel rhan o ymweliad AGGCC â’r tîm nam synhwyraidd gwelwyd er bod 
atgyfeiriadau newydd yn cael eu prosesu’n brydlon, roedd rhestr aros sylweddol ar 
gyfer cael cymhorthyddion ac addasiadau. Mae adnoddau staff prin yn golygu bod 
blaenoriaeth yn cael ei roi i atgyfeiriadau brys, ac nid yw hynny’n cael llawer effaith 
ar y rhestr aros. Mae peth gwaith wedi’i wneud i adolygu’r trefniadau sydd ar waith 
ar gyfer pobl sydd angen cymhorthyddion ac addasiadau.  Mae’n rhy gynnar, fodd 
bynnag, i werthuso effaith y gwaith hwn. 
 
Mae trefniadau partneriaeth effeithiol ar waith i amddiffyn oedolion agored i niwed. 
Mae’r gweithdrefnau amddiffyn oedolion yn gweithio’n dda ac mae trothwyon yn 
cael eu gweithredu’n gyson ac mae risgiau’n cael eu nodi. Os oes pryderon wedi 
dod i’r amlwg yn safonau’r gofal a ddarperir mewn gwasanaethau preswyl, mae’r 
cyngor wedi defnyddio ei weithdrefnau uwchgyfeirio pryderon i sicrhau gwelliannau 
mewn canlyniadau i bobl agored i niwed. Yn ddiweddar penododd y cyngor reolwr 
gweithredol ar gyfer diogelu gwasanaethau oedolion, plant ac addysg. Mae’r 
datblygiad hwn yn faes y bydd AGGCC am roi sylw iddo yn ystod y flwyddyn nesaf. 
 
 
Plant 
 
Mae nifer y plant sy’n derbyn gofal wedi cynyddu yn ystod y flwyddyn ddiwethaf ac 
mae’r perfformiad o ran cynnal adolygiadau statudol yn is na chyfartaledd Cymru. 
Mae ymweliadau statudol â phlant sy’n derbyn gofal yn rhan bwysig o’r broses o 
ddiogelu a hybu lles. Roedd hwn yn faes i’w wella a nodwyd yn adolygiad 
perfformiad y llynedd.  
 
Canfu’r arolygiad plant sy’n derbyn gofal fod y Bwrdd Lleol Diogelu Plant (LSCB) 
wedi symud i ôl troed rhanbarthol. Roedd hunan asesiad wedi’i gwblhau ac roedd 
cynllun busnes ar waith. Cytunwyd ar flaenoriaethau eglur sy’n cynnwys gwella’r 
trefniadau rheoli a lleihau cam-fanteisio’n rhywiol ar blant (CSE). Cafodd nifer o 
brotocolau eu datblygu gan y LSCB a oedd yn ymwneud yn benodol â’r plant a 
phobl ifanc mwyaf agored i niwed. 
 

Amlygodd gwerthusiad AGGCC o berfformiad y cyngor am 2012-13 nifer o 
bryderon gan ddarparwyr cofrestredig gwasanaethau gofal dydd o dan wyth oed yn 
ymwneud ag oedi cyn rhoi adborth a chanlyniadau’n dilyn atgyfeiriadau amddiffyn 
plant. Cynhaliodd AGGCC ymweliad safle â’r tîm diogelu o fewn gwasanaethau 
plant yn ystod 2013-14 i ymchwilio i anghysonderau’r gwasanaeth, i unrhyw 
rwystrau rhag gwella a pherfformiad cyffredinol y gwasanaeth. Roedd y rheolwr 
dros dro’n ymwybodol o’r galw ar y gwasanaeth ac ef ar hyn o bryd yw’r unig 
berson sydd â chyfrifoldeb am gadeirio cyfarfodydd strategaeth o dan ran 4. Er nad 
yw cyfarfodydd amddiffyn plant a gynhelir o dan ran 3 y ddeddf wedi arwain at yr 
un pryderon fe ymddengys fod llai o eglurder o safbwynt prosesau ar gyfer 
cyfarfodydd rhan 4.  
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Ers i AGGCC gwrdd â’r rheolwr gwelwyd gwelliannau sylweddol ym mhrydlondeb 
cyfarfodydd strategaeth ac yn yr wybodaeth a ddarparir i AGGCC lle mae staff sy’n 
gweithio mewn gwasanaethau gofal a reoleiddir yn cael eu cynnwys. Dylai 
penodiad rheolwr gweithredol alluogi’r gwasanaeth i gael golwg fwy strategol ar 
ddarpariaeth effeithiol y tîm diogelu. 
 
Mae’r cyngor wedi cael peth llwyddiant o ran gwella cyrhaeddiad addysgol plant 
sy’n derbyn gofal. Dywed y Cyfarwyddwr fod deg o bobl ifanc yn cael eu cefnogi 
mewn prifysgol a bod cyrhaeddiad addysgol cyfartalog plant sy’n derbyn gofal yng 
nghyfnodau allweddol dau a thri wedi gwella. Mae canran y bobl ifanc mewn 
addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth fymryn yn is na chyfartaledd Cymru. 
 
Ar y llaw arall, ni fu llawer o welliant yng nghanran y bobl ifanc â chynllun addysg 
personol (PEP), sef 23.9%. Mae hyn yn sylweddol is na chyfartaledd Cymru o 
62.7%. Mae’n bwysig bod gan bob plentyn perthnasol sy’n derbyn gofal PEP o 
safon uchel i bennu targedau a chamau pendant i ymateb i anghenion a dyheadau 
pob plentyn ac i gael cofnod parhaus o’u cyflawniadau.   
 
Meysydd o gynnydd 
 

 Mae’r cyngor wedi gwella’r trefniadau ar gyfer cyfarfodydd strategaeth 
proffesiynol mewn gwasanaethau plant. 

 Mae’r cyngor wedi penodi rheolwr gweithredol ar gyfer diogelu ac adolygu. 
 
Meysydd i’w gwella 
 

Dylai’r cyngor: 

 
 barhau i godi ymwybyddiaeth o argaeledd taliadau uniongyrchol; 

 gwella perfformiad o ran nifer yr adolygiadau statudol ar gyfer plant sy’n 
derbyn gofal; a  

 gwella perfformiad i sicrhau bod gan blant sy’n derbyn gofal gynlluniau 
addysg personol. 

 
 

Gallu  
 
Cyflawni Gwasanaethau Cymdeithasol 
 
Dywed y cyfarwyddwr iechyd a gofal cymdeithasol fod gorwariant o £3.624m wedi 
bod yn 2013-14, sy’n adlewyrchu twf o 9% mewn oriau gofal drwy wasanaethau 
gofal yn y cartref a chynnydd yng nghost lleoliadau cartrefi preswyl a nyrsio. Mewn 
gwasanaethau oedolion, sicrhawyd cyllid ychwanegol yn 2014-15 mewn ymateb i 
bwysau ar ofal yn y cartref a phreswyl. Mae’r arian ychwanegol wedi’i osod yn 
erbyn yr arbedion gofynnol o £6.2m o’r gyllideb gofal cymdeithasol. 
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Dywed gwasanaethau plant fod gorwariant o £570,000 wedi bod; mae hyn yn 
sylweddol lai o’i gymharu â’r gorwariant o £1.9 miliwn yn 2012/13. 
 
 
Bydd yr amcanestyniad o’r cynnydd yn y boblogaeth yn ystod y 15 mlynedd nesaf 
yn effeithio ar allu’r cyngor i ddarparu gwasanaethau ar y lefel bresennol. Dylai 
pwyslais ar ddatblygu cymorth a gwasanaethau i gynorthwyo pobl yn y gymuned 
olygu oedi cyn y bydd pobl yn cael eu derbyn i ofal preswyl neu gael pecynnau 
gofal. Bydd hyn yn arwain at gynnydd yng nghymhlethdod a lefel anghenion pobl 
sy’n cael eu derbyn i ofal preswyl a chost uwch i’r cyngor. Hefyd, mae diffyg 
galluedd mewn cartrefi preswyl a nyrsio’n golygu her i’r cyngor i geisio cynnig 
dewis i bobl Caerdydd. Mae hefyd yn cynyddu’r gost. Mewn ymateb, mae’r cyngor 
ar hyn o bryd yn adolygu model comisiynu gofal yn y cartref a lleoliadau cartrefi 
nyrsio a phreswyl. Dylai’r trefniadau newydd gael eu gweithredu yn 2014. Mae’r 
cyngor hefyd yn cymryd camau i adolygu pecynnau gofal costus ac i gynnal 
adolygiadau o leoliadau y tu allan i’r sir. Mae cwmpas y cyfyngiadau cyllidebol yn 
awgrymu na fydd y mesurau hyn yn debygol o fod yn ddigon i sicrhau’r arbedion 
angenrheidiol. 
 
Mae’r cyngor wedi penodi Rheolwyr Gweithredol parhaol mewn gofal cymdeithasol 
plant i gynorthwyo’r cyfarwyddwyr i fwrw ymlaen â newidiadau ac i wella’r 
gwasanaeth a ddarperir. Cafwyd trosolwg mwy strategol o’r gwasanaethau a 
ddarperir mewn gofal cymdeithasol plant ac oedolion. Mae gallu’r cyfarwyddwyr i 
fwrw ymlaen â hyn wedi’i gyfyngu ar adegau oherwydd y prinder uwch reolwyr 
mewn swydd a chwmpas y rheolaeth dros y meysydd gwasanaeth maent yn 
gyfrifol amdanynt.  
 
Mae adroddiad y cyfarwyddwr wedi nodi cadw staff a maint llwythi gwaith yn y 
gwasanaethau plant fel materion allweddol y mae angen i’r cyngor roi sylw iddynt. 
Mae hyn wedi effeithio ar rai meysydd perfformiad mewn gwasanaethau plant. 
Mae’r cyfarwyddwyr wedi lleihau nifer y gweithwyr asiantaeth ac maent yn recriwtio 
ar hyn o bryd i lenwi swyddi gwag. I roi sylw i’r llwythi achosion cynyddol o fewn y 
tîm, mae’r Cyfarwyddwr wedi sicrhau cymorth i gaffael tîm a reolir ar gyfer 250 o 
achosion mewn gwasanaethau plant. Mae hwn yn faes y bydd AGGCC am edrych 
arno yn y flwyddyn nesaf i ystyried y trefniadau rheoli ac ansawdd y gwasanaethau 
a ddarperir.  
 
Meysydd o gynnydd 

 

 Mae’r cyngor yn adolygu’r trefniadau ar gyfer comisiynu gofal cartref a 
lleoliadau cartrefi preswyl a nyrsio.  

 
Meysydd i’w gwella 

 
 Cadw gweithwyr cymdeithasol. 
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Darparu cyfeiriad 
 

Mae penodiad cyfarwyddwr gwasanaethau cymdeithasol a chyfarwyddwr iechyd a 
gofal cymdeithasol oedolion yn gam arloesol ac mae wedi dod â sefydlogrwydd i 
arweinyddiaeth a chyfeiriad yr adran. Y cyfarwyddwr gwasanaethau cymdeithasol 
enwebedig hefyd yw’r cyfarwyddwr gwasanaethau plant. Yn absenoldeb 
Cyfarwyddwr gwasanaethau plant mae cwmpas y rheoli o ran ymgymryd â rôl 
statudol y cyfarwyddwr mewn goruchwylio a rheoli gwasanaethau cymdeithasol 
wedi ei ymestyn yn ormodol ar adegau.  
 
Mae cynorthwyo plant sy’n derbyn gofal i gyflawni eu llawn botensial wedi ei nodi 
fel blaenoriaeth gorfforaethol. Yn ystod yr arolygiad plant sy’n derbyn gofal canfu 
AGGCC fod aelodau etholedig a swyddogion corfforaethol yn ymwybodol o’r 
datblygiadau a gwelwyd ymroddiad cryf i gynorthwyo plant a phobl ifanc sy’n 
derbyn gofal. Roedd trefniadau rhianta corfforaethol wedi’u datblygu’n dda, ac 
roeddent yn herio perfformiad. Roedd nifer o fecanweithiau ar waith i alluogi 
aelodau etholedig i gwrdd â defnyddwyr gwasanaeth ac i wirio ansawdd y 
gwasanaethau roeddent yn ei gael. 
 
Roedd AGGCC wedi bod yn bresennol mewn nifer o gyfarfodydd y pwyllgor craffu 
yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Canfuwyd fod her effeithiol a dealltwriaeth o 
bolisïau gwasanaethau cymdeithasol o hyd. Mae ymrwymiad corfforaethol cryf i 
wasanaethau cymdeithasol i sicrhau bod pobl Caerdydd yn cael gwasanaethau o 
safon uchel. 
 
Yr her i Gaerdydd yn ystod y flwyddyn nesaf fydd cynnal a gwella ansawdd wrth 
reoli gwasanaeth gyda galwadau cynyddol arno a chyllideb sy’n lleihau. Mae dull 
strategol i wynebu’r her hon wedi’i fabwysiadu, ond bydd angen cynnal rhagor o 
adolygiadau o wasanaethau i sicrhau bod gofynion ac anghenion pobl Caerdydd 
yn cael eu diwallu. 
 
Meysydd o gynnydd 

 

 Mae’r cyngor wedi cryfhau gallu rheoli ac arwain drwy benodi cyfarwyddwr 
gwasanaethau cymdeithasol parhaol a phenodi cyfarwyddwr iechyd a gofal 
cymdeithasol oedolion. 

 
Meysydd i’w gwella 
 
Dylai’r cyngor: 
 

 Fwrw ymlaen â chynlluniau i recriwtio’r swyddi uwch arweinwyr a rheolwyr y 
cytunwyd arnynt yn yr adran. 


