
PWYLLGOR CRAFFU PLANT A PHOBL IFANC

DYDD MAWRTH, 6 RHAGFYR 2016

Yn 
bressenol:

Cynghorydd Richard Cook (Cadeirydd), 
Y Cynghorwyr Boyle, Chaundy, Joyce, Murphy, Dianne Rees a/ac 
Lynda Thorne

Aelodau Cyfetholedig: Patricia Arlotte (Cynrychiolydd Gatholig 
Rufeinig), Carol Cobert (Cynrychiolydd yr Eglwys yng Nghymru) a/ac 
Karen Dell'Armi (Cynrychiolydd Rhiant-Lywodraethwr)

39 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB 

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorydd Gordon.

40 :   DATGAN BUDDIANNAU 

Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau buddiannau.

41 :   COFNODION 

Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 8 Tachwedd 2016 yn gofnod 
cywir a chawsant eu llofnodi gan y Cadeirydd.

42 :   CONSORTIWM ADDYSG CANOLBARTH DE CYMRU 

Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Sarah Merry (Aelod Cabinet, Addysg), Nick 
Batchelar (Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes) a Jackie Turner (Cyfarwyddwr 
Cynorthwyol Addysg a Dysgu Gydol Oes) a Hannah Woodhouse, Rheolwr 
Gyfarwyddwr Consortiwm Addysg Canolbarth De Cymru i’r cyfarfod. 

Dywedwyd wrth Aelodau fod yr adroddiad hwn yn galluogi'r Pwyllgor i dderbyn briff ar 
adroddiad Archwilio Estyn Consortiwm Addysg Canolbarth De Cymru a gyhoeddwyd 
ym mis Mai 2016, ynghyd â chynnydd sy’n cael ei wneud wrth ymateb i argymhellion 
yr archwiliad a briff ar gynlluniau’r Consortiwm ar gyfer y dyfodol ac i ddatblygu 
system hunan-wella ar gyfer ysgolion ledled ardal y Consortiwm. 

Dywedwyd wrth Aelodau y byddai adroddiad Perfformiad Blynyddol yn cael ei ddwyn 
gerbron y Pwyllgor ym mis Chwefror.

Mae arolwg o Benaethiaid a Llywodraethwyr wedi’i wneud; 50% ar gyfer Penaethiaid 
a 30% ar gyfer Llywodraethwyr oedd y cyfraddau ymateb.

Dywedwyd wrth Aelodau fod nifer o feysydd cadarnhaol yn y strategaeth a’r 
weledigaeth a bod adborth cadarnhaol iawn wedi’i dderbyn mewn perthynas ag 
Ymgynghorwyr Her a chysondeb gwelliannau yn ogystal â sylwadau cadarnhaol 
ynglŷn â chwmpas a graddfa cymorth ysgol; cafwyd 4 argymell ar gyfer gwaith 
pellach a nodwyd yn yr adroddiad.



Gwahoddodd y Cadeirydd gwestiynau a sylwadau gan yr Aelodau: 

 Bu aelodau’n bryderus fod disgwyliadau Ymgynghorwyr Her o wybodaeth a 
hyfforddiant Llywodraethwyr yn uwch na’r realiti; dywedwyd wrth aelodau fod 
rhaglen hyfforddi eang ledled Cymru, a rhywfaint o hyfforddiant ledled y 
rhanbarth, mae’n bosibl nad yw hyn yn bodloni anghenion a bod angen 
hyfforddiant pwrpasol, dylai Ymgynghorwyr Her adnabod yr angen hwn.

 Trafododd aelodau ddilema gorfod nodi ysgolion sy’n methu ac a fyddai nodi 
gormod ohonynt yn adlewyrchu gwaith yr ymgynghorwyr her.  Yn wir, 
perfformiad Plant Prydau Ysgol Am Ddim yn ysgolion ymgynghorwyr her yw’r 
mesur.

 Nododd aelodau’r sylwadau gan yr Athro Reynolds sydd wedi’u rhyddhau a 
gofynnon nhw a yw’r consortia yn cytuno â nhw.  Dywedwyd wrth aelodau fod 
gan yr Athro Reynolds farn gref iawn ar ansawdd, yn enwedig mewn 
perthynas â hyfforddiant cychwynnol athrawon.  Nodwyd bod gwaith gyda 
phrifysgolion yn bwysig gydag elfen well ar sail ysgolion gan fod angen 
canolbwynt cryf ar ansawdd addysgu uchel mewn ysgolion.

 Gofynnodd aelodau a yw’r 4 consortia yn rhannu llwyddiant/problemau ac os 
felly, sut mae’n cael eu tracio a'u mesur.  Dywedwyd wrth aelodau eu bod yn 
eu rhannu a’u bod yn cwrdd bob mis a bod pob consortia yn arwain elfen o 
waith ar y cyd megis hyfforddiant i ymgynghorwyr her, perfformiad ôl 16 a 
Bagloriaeth Cymru.  Ychwanegwyd bod y 4 consortia yn wahanol iawn o ran 
llywodraethu a threfniadau gan fod gan bob awdurdod lleol ofynion gwahanol.  
Ychwanegwyd y rhennir arfer gorau gan fod ymrwymiad i gynnig system 
hunan-wella sy’n agwedd allweddol yn y rhanbarth.

 Nododd aelodau bwysigrwydd cael cysylltiadau cryf gydag AD i gadw lan gyda 
newid a nodi perfformiad sy’n gwaethygu.   Dywedodd swyddogion fod gan 
Benaethiaid yr offer cywir i’w ddefnyddio fel y mynnont ac â’r pŵer i’w 
ddefnyddio; mae hefyd yn bwysig y rhoddi cyngor cyson a chadarn.

 Gofynnodd aelodau a ddisgwylir adroddiad gwaeth ar ôl yr archwiliad nesaf 
gan fod yr adroddiad hwn yn dangos gwelliant er nad yw adroddiad PISA yn 
dangos gwelliant.  Dywedwyd wrth aelodau fod adroddiad PISA ar sail data 
Cymru gyfan ac nad oes modd echdynnu gwybodaeth ranbarthol ohono; 
byddai pob ysgol wedi cael ei chanlyniadau ei hun.  Yn y rhanbarth mae 
Caerdydd yn gwella gyflymaf, mae mwy i’w neud o ran perfformiad ond mae 
angen ymwreiddio prosesau; ni fyddai newid mawr yn y strategaeth yn helpu 
nawr.  Ychwanegodd aelodau nad oes gwelliant wedi bod ers 2006 ac nad 
yw'r adroddiad yn adlewyrchu amser.

CYTUNWYD – Bod y Cadeirydd ar ran y Pwyllgor yn ysgrifennu at yr Aelodau 
Cabinet yn cyfleu arsylwadau'r Pwyllgor wrth drafod y ffordd ymlaen.

43 :   PERFFORMIAD CHWARTER 2 – ADDYSG A CHAERDYDD 2020. 
GWELEDIGAETH NEWYDD AR GYFER ADDYSG A DYSGU YNG 
NGHAERDYDD – GWAELODLIN PERFFORMIAD MEDI 2016 



Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Sarah Merry (Aelod Cabinet dros Addysg) a 
Nick Batchelar (Cyfarwyddwr, Addysg a Dysgu Gydol Oes) i’r cyfarfod.

Dywedwyd wrth aelodau bod rhan gyntaf yr adroddiad hwn yn rhoi adroddiad 
Perfformiad Corfforaethol y Gyfarwyddiaeth Addysg a Gydol Oes ar gyfer Chwarter 2 
2016/17 i'r Pwyllgor ar ôl iddo gael ei ystyried gan y Cabinet ar 21 Tachwedd 2016  

Rhoddwyd yr adroddiad i’r Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc sefyllfa o ran 
perfformiad gwaelodlin yn erbyn canlyniadau y'u dymunir a phrif nodau strategaeth 
Caerdydd 2020 newydd ei chyhoeddi, fel ar ddechrau'r flwyddyn academaidd 
2016/17. Darparwyd y waelodlin hon i gefnogi aelodau yn eu rolau o graffu ar 
berfformiad y gwasanaethau Addysg a chanlyniadau ar gyfer plant a phobl ifanc.  Yn 
ogystal, tynnodd yr adroddiad sylw at sut bydd perfformiad yn erbyn y strategaeth yn 
cael ei lywodraethu a’i reoli.

Gwahoddodd y Cadeirydd y Cynghorydd Merry i wneud datganiad a dywedodd fod 
llawer o ddangosyddion wedi gwella fel y maen nhw’n uwch na chyfartaledd Cymru, 
mae gwelliannau'n cael eu cyflawni'n gyflymach na gweddill Cymru, sy'n gadarnhaol 
iawn.  Hefyd dywedodd fod mesur lles emosiynol yn bwnc diddorol ac y byddai’n 
anodd mesur canlyniadau hyn.

Dywedodd y Cyfarwyddwr fod gan adroddiad PISA nifer o gafeatau, gan gynnwys 
rhybudd ar gymryd sylwadau eang gan ei fod yn giplun mewn amser.  Dywedodd y 
byddai'r canlyniadau ar gyfer Cymru yn arwain at bryder go iawn, ac y byddai angen 
canolbwyntio ar hyfforddi/arwain/llywodraethu; mae'n bwysig i wneud yn dda iawn ar 
y rhan yn hytrach nag ymateb i ganlyniadau'r adroddiad.  

Nodwyd bod strategaeth Caerdydd 2020 yn strategaeth lefel uchel gyda chynlluniau 
gweithredu amrywiol yn sefyll o dani.

Gwahoddodd y Cadeirydd gwestiynau a sylwadau gan yr Aelodau ar Berfformiad 
Corfforaethol:

 Gan gyfeirio at ail-lunio, gofynnodd aelodau a oes unrhyw anawsterau neu 
enghreifftiau o welliannau wedi bod.  Dywedwyd wrth aelodau bod llawer o 
newid a chynnydd wedi bod, un prif faes yw'r gwasanaeth derbyn, bu 
ymgynghoriad ar dderbyniadau cyd-drefnedig; newid i wybodaeth dderbyn a 
rhieni bod â'r hawl i arfer dewisiadau.  

 Cyfeiriodd aelodau at gyllid Ysbrydoliaeth i Waith a gofynnon nhw am 
eglurhad ar hyn.  Dywedodd swyddogion os defnyddir y cyllid hwn yna na 
fydden nhw'n gallu lleihau elfennau cyllid eraill, felly penderfynwyd peidio â 
mynd â'r cyllid Ysbrydoliaeth i Waith yn ei flaen.

 Ceisiodd aelodau eglurhad ar pam bod 50% o ddisgyblion yn derbyn Prydau 
Ysgol Am Ddim a pham nad yw'r un peth â’r holl ddisgyblion eraill.  Esboniodd 
swyddogion nad oes eisiau bwlch ond bod angen gosod targedau sy’n 
uchelgeisiol ond cyraeddadwy; mewn rhai o ysgolion mae’r bwlch yn gul iawn.  
Mae llawer o waith yn cael ei wneud gyda disgyblion mewn caledi ariannol gan 
gynnwys ymyriadau, cymorth, tracio, cynnig profiadau'r tu allan i’r ysgol na 



fyddent yn cael mynediad atynt fel arall; mae’r holl bethau hyn yn helpu i 
gulhau’r bwlch a chodi dyheadau.

 Nododd aelodau y byddai data disgyblion AAA yn rhan o ddata disgyblion 
Prydau Ysgol Am Ddim ac y dylai hyn gael ei wahanu o'r data ar gyfer y rhai 
hynny mewn caledi ariannol; dywedwyd swyddogion eu bod yn gweithio gyda'r 
Fro ar ddarpariaeth AAA, nad ydynt yn cyflawni’r arbedion y maent am eu 
cyflawni a bod arbed wedi israddio; un prif ffactor yn y tymor canolig yw 
ailfodelu darpariaeth yng Nghaerdydd i ddefnyddio adnoddau'n well i fodloni’r 
angen.  

 Gofynnodd aelodau am fwy o wybodaeth am y prif chwartel i weld ein 
dyheadau; dywedodd swyddogion y caiff hyn ei roi trwy'r swyddog craffu.

 Gofynnodd aelodau a yw’r gwelliannau’n gynaliadwy a cheision nhw sicrwydd 
bod newidiadau’n digwydd.  Dywedodd swyddogion y cyflwynir yr Adroddiad 
Perfformiad Blynyddol ym mis Ionawr, byddai hyn yn edrych ar ysgolion mewn 
categorïau gwahanol a rhoi mwy o wybodaeth; nodwyd bod y gwelliannau'n 
well ym maes Cynradd ar hyn o bryd.

 Gofynnodd aelodau sut mae lefelau absenoldeb salwch yn effeithio ar redeg 
yr adran; cytunodd swyddogion ei fod yn fesur pwysig ond nad yw’r wybodaeth 
wrth law ond caiff ei rhoi i aelodau; roedd swyddogion yn edrych ar sut mae 
absenoldeb yn cael ei rheoli a’r broses dychwelyd i’r gwaith yn ogystal â 
llesiant staff.  Roedd aelodau yn ddiolchgar am y wybodaeth i ddilyn yn 
enwedig mewn perthynas â chynnydd mewn timau penodol.  Nodwyd na 
fesurir llesiant yn hawdd a bod angen i ddyheadau fod yn gywir er mwyn i 
lesiant wella.

Gwahoddodd y Cadeirydd gwestiynau ar Strategaeth Caerdydd 2020:

 Gofynnodd aelodau sut byddai’r Cyngor yn rheoli’r gwaith o gyflawni’r 
weledigaeth 2020.  Dywedodd swyddogion y’i chyflawnir trwy’r Bwrdd 
Datblygu Addysg sy’n cylch gwaith hirdymor; nid oes bwrdd rheoli unigol ar 
gyfer y strategaeth hon; mae'r elfen weithredol yn sefyll mewn meysydd 
amrywiol megis y consortiwm/addysg/datblygu economaidd; darpariaeth AAA 
yn y Fro a gydag Iechyd ac ati. Cyfrifoldeb uniongyrchol y Cyfarwyddwr yw 
sicrhau bod yn gyfarwyddiaeth yn darparu yn hefyd sut i ddylanwadu eraill 
trwy addysg uwch/Coleg Caerdydd a’r Fro; felly mae’n agwedd a ystyrir. 

 Gofynnodd aelodau a oes unrhyw welliannau yn y grwpiau Prydau Ysgol Am 
Ddim/Plant sy’n Derbyn Gofal/Nad ydynt Mewn Addysg,  Cyflogaeth neu 
Hyfforddiant; dywedodd swyddogion y byddai'r grŵp o ddisgyblion nad ydynt 
mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant yn is na'r llynedd, mae angen i 
Blant sy’n Derbyn Gofal wella ac mae gwaith yn cael ei wneud gyda 
Gwasanaethau Plant ar hyn; mae’r gwaith ar Brydau Ysgol Am Ddim wedi’i 
drafod.

 Gofynnodd aelodau am fwy o wybodaeth am Wella’r Amgylchedd Dysgu ac a 
oes modd cynnig y cymorth hwn mewn gwirionedd.  Dywedodd swyddogion 
eu bod yn dod i ddiwedd Band A yn y rhaglen wella adeiladau ysgol; bu 
trafodaeth anffurfiol am fodel ariannu ar gyfer Band B; mae swyddogion wedi 



cynnal arolwg gloywi ar ystadau ysgolion a byddai grŵp rhanddeiliaid ysgol yn 
cael ei sefydlu ym mis Ionawr er mwyn dadansoddi. 

 Gofynnodd aelodau am eglurhad ar wybodaeth sylfaenol a dywedwyd wrthynt 
fod rhywfaint o’r wybodaeth hon o 2014/15 gan nad yw Llywodraeth Cymru yn 
cyhoeddi rhywfaint o wybodaeth tan 18 mis yn hwyrach.

 Trafododd aelodau ddileu lleoedd ysgol, nodwyd, pan fo rhieni yn tynnu 
disgyblion o ysgolion am gyfnodau hir, fod angen edrych ar y mater o leoedd 
yn cael eu cadw/dileu.

CYTUNWYD – Bod y Cadeirydd ar ran y Pwyllgor yn ysgrifennu at yr Aelodau 
Cabinet yn cyfleu arsylwadau'r Pwyllgor wrth drafod y ffordd ymlaen.

44 :   EFFEITHIOLRWYDD LLYWODRAETHWYR YSGOL 

Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Sarah Merry (Aelod Cabinet, Addysg), Nick 
Batchelar (Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes) a Jackie Turner (Cyfarwyddwr 
Cynorthwyol Addysg a Dysgu Gydol Oes) i’r cyfarfod. 

Rhodd yr adroddiad y diweddaraf i’r pwyllgor ar weithredu argymhellion y Pwyllgor  ar 
ôl ymateb cadarnhaol Aelodau'r Cabinet i'r adroddiad ymchwilio.

Gwahoddodd y Cadeirydd y Cynghorydd Merry i wneud datganiad  a dywedodd bod 
newid mawr wedi bod ers cyflwyno'r panel penodiadau, mae safon ceisiadau'n  cael 
eu derbyn wedi dangos ei fod  wedi bod yn llwyddiannus.  Hefyd erbyn hyn gofynnir i 
lywodraethwyr nodi set o sgiliau ar y ffurflen gais a gellir paru hyn ag ysgolion y mae 
angen y sgiliau hynny arnynt.  Ychwanegwyd bod Gwasanaethau Llywodraethwyr yn 
gwneud gwaith da ynghylch yn.

Cydnabu’r Cyfarwyddwr Cynorthwy-ydd y gefnogaeth iddi gael gan Wasanaethu 
Llywodraethwyr wrth baratoi'r adroddiad.  Rhoddwyd amlinelliad i aelodau o bob un 
o’r argymhellion yn yr adroddiad a’r camau nesaf.

Gwahoddodd y Cadeirydd gwestiynau a sylwadau gan yr Aelodau ar yr adroddiad:

 Gofynnodd aelodau a yw hyn yn cael ei hwyluso mewn cydweithrediad â'r 
LGA a dywedwyd wrthynt bod swyddogion wedi cwrdd â'r LGA ac wedi cael 
trafodaeth da, bydd y LGA yn ysgrifennu at Lywodraeth Cymru nesaf a 
gobeithio y bydd yr Awdurdod Lleol yn ymateb yn llawn i’r argymhellion.

 Gofynnodd aelodau beth fyddai’r canlyniad mewn realiti, a ofynnir i bobl 
wneud mwy heb gael eu talu, a fyddai mwy o lywodraethwyr ac ati. Dywedodd 
swyddogion fod y pwysau ar Lywodraethwyr yn eithriadol felly byddai mwy o 
gymorth gwell i lywodraethwyr newydd gan y gall y rôl fod yn frawychus; 
ychwanegwyd y gallu craffu ymateb yn annibynnol i'r adroddiad ac yn myfyrio 
ar bwysau o'r fath.

 Gofynnodd aelodau a asesir Cyrff Llywodraethu ar berfformiad ac os na, sut 
mesurir nhw ar gyfer effeithiolrwydd.  Dywedwyd wrth aelodau eu bod yn 
dibynnu ar ymgynghorwyr her ychydig; bu pryder ynghylch y model 



llywodraethu y mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori arno a’r sefyllfa y bydd 
yr ALl ynddo os caiff ei ddeddfu ac os pethau’n mynd o’u lle.

 Nodwyd y dylai Rhiant-Lywodraethwyr dderbyn hyfforddiant mewnol cyn 
dechrau yn eu rolau.  Nodwyd hefyd nad yw rhywfaint o hyfforddiant yn cyd-
fynd â disgwyliadau nifer o ymgynghorwyr her yn enwedig mewn perthynas â 
deall data ac yn enwedig ar gyfer rhiant-lywodraethwyr.

 Gofynnodd aelodau a oes unrhyw swyddi gwag wedi’u llenwi ers i’r panel gael 
ei sefydlu; dywedodd yr Aelod Cabinet fod y nifer wedi lleihau ond nifer yn 
fawr.

CYTUNWYD – Bod y Cadeirydd ar ran y Pwyllgor yn ysgrifennu at yr Aelodau 
Cabinet yn cyfleu arsylwadau'r Pwyllgor wrth drafod y ffordd ymlaen.

45 :   ADRODDIAD CABINET DRAFFT - DIWEDDARIAD AR RAGLEN A 
THREFNIANT PONTIO TEULUOEDD YN GYNTAF 

Croesawodd y cadeirydd y Cynghorydd Sue Lent (yr Aelod Cabinet dros y 
Blynyddoedd Cynnar, Plant a’u Teuluoedd, a’r Dirprwy Arweinydd), Tony Young 
(Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol), Angela Bourge (Rheolwr Gweithredol, 
Adnoddau), a Ceri George (Rheolwr Projectau Gwella – Atal a Phartneriaethau) i’r 
cyfarfod.

Rhodd yr adroddiad cyfle i’r Pwyllgor i adolygu a sylwi ar bapurau drafft y Cabinet ar 
drefniadau dros dro arfaethedig ar gyfer y cyfnod pontio, sy’n cynnwys amrywio 
cysylltiadau cyfredol er mwyn ymestyn eu telerau cyswllt cychwynnol, digomisiynu 
nifer o’r gwasanaethau a chomisiynu o bosibl peilot/trefniadau eraill yn ystod y cyfnod 
pontio.

Rhoddwyd i’r aelodau gopi o lythyr a dderbyniwyd gan SOVA mewn perthynas ag 
atal cyllid a digomisiynu gwasanaeth. 

Gwahoddodd y cadeirydd yr Aelod Cabinet i wneud datganiad a dywedodd y 
disgwylir i adroddiad gael ei ddwyn gerbron y Cabinet yn yr wythnos nesaf; maen 
nhw'n trio amddiffyn trefniadau pontio felly roedd y llythyr gan SOVA yn anffodus; 
mae hyn wedi'i ariannu gan grant ond ei weinyddu gan y Cyngor.

Dywedodd y Cyfarwyddwr fod yr adroddiad technegol hwn yn nodi trefniadau pontio 
blwyddyn 1, croesawyd y newidiadau sy’n canolbwyntio ar yr hyn y gellir ei wneud o 
ran atal, ond byddai hyn yn effeithio ar ddarparwyr eraill sy'n anffodus. 

Rhoddwyd cyflwyniad i aelodau oedd yn cynnwys gwybodaeth am y sefyllfa gyfredol, 
cyfeiriadau newydd, cynigion a gwasanaethau i gael eu hymestyn, paratoi ar gyfer 
comisiynu newydd ac amserlen ddrafft.

Gwahoddodd y Cadeirydd gwestiynau a sylwadau gan yr Aelodau;

 Nododd aelodau fod y llythyr yn awgrymu y gallai tynnu cyllid yn ôl gynyddu'r 
gwaith a wneir gan y tîm o amgylch y teulu a cheision nhw eglurhad ar hyn.  
Dywedodd swyddogion fod gwaith yn cael ei wneud i nodi teuluoedd y mae 



angen help arnynt, gan eu hatgyfeirio at y gwasanaeth iawn a hefyd gweithio 
gydag ysgolion.  Mae gwasanaeth ffôn am ddim hefyd wedi'i sefydlu gyda'r 
gobaith o'i ymestyn, nodwyd fodd bynnag fod angen i wasanaethau Step 
Up/Down wella.

 Nododd aelodau ei fod yn adroddiad cadarn gyda rhesymau cadarn dros 
ddileu elfennau o gyllid ond pwysleisio nhw ei bod yn bwysig, wrth ail-
gomisiynu, archwilio perthnasau gyda darparwyr newydd yn hytrach na mynd 
yn ôl i berthnasau gyda sefydliadau blaenorol.  Cytunodd swyddogion ac 
esbonion nhw y byddai’r broses dendro newydd yn ei gwneud yn glir ei bod ar 
agor i bawb, gan gynnwys elfennau mewnol posibl; mae swyddogion yn 
edrych ar archebion sefydlog ar hyn o bryd.

CYTUNWYD – Bod y Cadeirydd ar ran y Pwyllgor yn ysgrifennu at yr Aelodau 
Cabinet yn cyfleu arsylwadau'r Pwyllgor wrth drafod y ffordd ymlaen.

46 :   GWYBODAETH AM REOLIR PERFFORMIAD CHWARTER 2 - 
GWASANAETHAU PLANT 

Croesawodd y Cynghorydd Sue Lent (Aelod Cabinet ar gyfer Blynyddoedd Cynnar, 
Plant a Theuluoedd a’r Dirprwy Arweinydd) a Tony Young (Cyfarwyddwr, 
Gwasanaethau Cymdeithasol) i'r cyfarfod.

Dywedwyd wrth aelodau fod  yr adroddiad hwn yn galluogi’r Pwyllgor i fonitro 
perfformiad y gwasanaeth a chwestiynu cynnydd y gwasanaeth o ran bodloni ei 
dargedau cytunedig.

Gwahoddodd y Cadeirydd gwestiynau a sylwadau gan yr Aelodau;

 Gofynnodd aelodau a fyddai’r Fframwaith Sicrwydd Ansawdd yn sefydlog a 
dywedwyd wrthynt y byddai.

 Gan gyfeirio ar swyddi gwag am Weithiwyr Cymdeithasol, gofynnodd aelodau 
pa mor well byddai’r gwasanaethu’n gweithredu pe baent yn cael eu llenwi.  
Dywedodd swyddogion fod staff asiantaeth yn fwy drud felly pe bai’r holl 
swyddi gwag yn cael eu llenwi, byddai’r gwasanaeth yn rhatach i’w redeg, yn 
ogystal, byddai’n galluogi mwy o hyfforddi a datblygu, cynllunio dilyniant ac ati. 
Dywedwyd wrth aelodau fod ymgyrch recriwtio llwyddiannus iawn wedi bod yn 
ddiweddar.

 Gofynnodd aelodau am ddiweddariad ar bwll o weithwyr cymdeithasol; 
Dywedodd swyddogion eu bod wedi cael cytundeb ond nad oes pwynt ei 
symud yn ei flaen tan fo'r swyddi parhaol wedi'u llenwi.  Dywedodd yr Aelod 
Cabinet eu bod yn edrych ar ymestyn y cyfnod hysbysebu angenrheidiol i 
helpu i lenwi swyddi gwag wrth iddynt godi.

CYTUNWYD – Bod y Cadeirydd ar ran y Pwyllgor yn ysgrifennu at yr Aelodau 
Cabinet yn cyfleu arsylwadau'r Pwyllgor wrth drafod y ffordd ymlaen.



47 :   ADRODDIAD GOHEBIAETH 

Dywedwyd wrth aelodau y cyflwynir yr adroddiad hwn yn ogystal ag adroddiad 
crynodeb o lythyrau a anfonwyd i’r Aelodau Cabinet ynghyd ag unrhyw ymatebion 
wedi’u derbyn.

CYTUNWYD:  Nodi cynnwys yr adroddiad.

48 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF 

Bydd cyfarfod nesaf y Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc 10 Ionawr 2017 am 2.30pm 
yn Ystafell Bwyllgor 4, Neuadd y Sir, Caerdydd.

Daeth y cyfarfod i ben am Time Not Specified


