
AGENDA
Pwyllgor PWYLLGOR CRAFFU PLANT A PHOBL IFANC

Dyddiad ac amser 
y cyfarfod

DYDD MAWRTH, 7 MAWRTH 2017, 4.30 PM

Lleoliad YSTAFELL BWYLLGORA 4 - NEUADD Y SIR

Aelodaeth Cynghorydd Richard Cook (Cadeirydd)
Cynghorywr Boyle, Chaundy, Gordon, Joyce, Murphy, Dianne Rees a/ac 
Lynda Thorne 

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

Tua 
Amser.

1  Ymddiheuriadau am absenoldeb  

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

4.30 pm

2  Datgan Buddiannau  

I gael eu gwneud ar ddechrau'r eitem agenda dan sylw, yn unol â 
Chod Ymddygiad Aelodau.

3  Cofnodion  

Cymeradwyo, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod blaenorol ar 10 
Ionawr 2017, ac 14 Chwefror, 2017.

4  Cymraeg yn y Strategaeth Addysg  (Tudalennau 1 - 88)

Mae'r adroddiad hwn yn rhoi i'r Pwyllgor gyfle i adolygu'r Adroddiad 
drafft y Cabinet yn nodi'r Gymraeg yn Strategaeth Addysg ar gyfer 
Caerdydd 2017-2020.

(a) Y Cynghorydd Sarah Merry (Aelod Cabinet dros Addysg) fod yn 
bresennol, ac efallai yn dymuno gwneud datganiad;

(b) Nick Batchelar (Cyfarwyddwr, Addysg a Dysgu Gydol Oes) a 
Swyddogion o'r Gyfarwyddiaeth Addysg a fydd yn cyflwyno'r 

4.35 pm



adroddiad a bod ar gael i ateb unrhyw gwestiynau a allai fod 
gan yr aelodau; ac

(c) Cwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor

Bydd y ffordd ymlaen ar gyfer yr eitem hon yn cael ei ystyried ar 
ddiwedd y cyfarfod.

5  Polisi Derbyniadau Ysgolion  (Tudalennau 89 - 202)

Mae'r adroddiad hwn yn rhoi i'r Pwyllgor y cyfle i adolygu'r Polisi 
Derbyn Cyngor ddiwygio ynghyd â manylion y derbyniadau peilot 
cydlynu gydag ysgolion ffydd.

(a) Y Cynghorydd Sarah Merry (Aelod Cabinet dros Addysg) fod yn 
bresennol, ac efallai yn dymuno gwneud datganiad;

(b) Nick Batchelar (Cyfarwyddwr, Addysg a Dysgu Gydol Oes) a 
Swyddogion o'r Gyfarwyddiaeth Addysg a fydd yn cyflwyno'r 
adroddiad a bod ar gael i ateb unrhyw gwestiynau a allai fod 
gan yr aelodau; ac

(c) Cwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor

Bydd y ffordd ymlaen ar gyfer yr eitem hon yn cael ei ystyried ar 
ddiwedd y cyfarfod.

5.05 pm

6  Chwarter addysg 3 Perfformiad a Chaerdydd 2020 - 'Anelu at 
Ragoriaeth'  (Tudalennau 203 - 256)

Mae'r adroddiad hwn yn rhoi i'r Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf am 
y dangosyddion perfformiad corfforaethol ar gyfer yr Adran Addysg, 
ynghyd â'r Caerdydd 2020 - 'Anelu at Gynllun Ragoriaeth'.

(a) Y Cynghorydd Sarah Merry (Aelod Cabinet dros Addysg) fod yn 
bresennol, ac efallai yn dymuno gwneud datganiad;

(b) Nick Batchelar (Cyfarwyddwr, Addysg a Dysgu Gydol Oes) a 
Swyddogion o'r Gyfarwyddiaeth Addysg a fydd yn cyflwyno'r 
adroddiad a bod ar gael i ateb unrhyw gwestiynau a allai fod 
gan yr aelodau; ac

(c) Cwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor

Bydd y ffordd ymlaen ar gyfer yr eitem hon yn cael ei ystyried ar 
ddiwedd y cyfarfod.

5.35 pm

7  Plant Addysg Rhywiol - Adroddiad Cynnydd  (Tudalennau 257 - 
266)

Mae'r adroddiad hwn yn galluogi'r pwyllgor i adolygu'r cynnydd a wneir 
i weithredu'r argymhellion Pwyllgor ar ôl y Gorchwyl a gorffen 

6.05 pm



Ymchwiliad.

(a) Y Cynghorydd Sue Lent (Aelod Cabinet ar gyfer y Blynyddoedd 
Cynnar, Plant a Theuluoedd a Dirprwy Arweinydd) fod yn 
bresennol, ac efallai yn dymuno; 

(b) Tony Young (Cyfarwyddwr, Gwasanaethau Cymdeithasol) a 
Swyddogion o'r Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol 
yn cyflwyno'r adroddiad a bod ar gael i ateb unrhyw gwestiynau 
a allai fod gan yr aelodau; ac 

(c) Cwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

Bydd y ffordd ymlaen ar gyfer yr eitem hon yn cael ei ystyried ar 
ddiwedd y cyfarfod.

8  Gwasanaethau Plant Chwarter 3 Adroddiad Perfformiad  
(Tudalennau 267 - 296)

Mae'r adroddiad hwn yn galluogi'r Bwyllgor i adolygu ac asesu 
perfformiad Gwasanaethau Plant ar draws nifer o ddangosyddion 
perfformiad allweddol.

(a) Y Cynghorydd Sue Lent (Aelod Cabinet ar gyfer y Blynyddoedd 
Cynnar, Plant a Theuluoedd a Dirprwy Arweinydd) fod yn 
bresennol, ac efallai yn dymuno gwneud datganiad;  

(b) Tony Young (Cyfarwyddwr, Gwasanaethau Cymdeithasol) a 
Swyddogion o'r Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol 
yn cyflwyno'r briffio ar gael i ateb unrhyw gwestiynau a allai fod 
gan yr aelodau; ac  

(c) Cwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

Bydd y ffordd ymlaen ar gyfer yr eitem hon yn cael ei ystyried ar 
ddiwedd y.

6.35 pm

9  Adroddiad y Grŵp Gorchwyl FGM  (Tudalennau 297 - 342)

I roi i'r Pwyllgor yr adroddiad gan y Grŵp Gorchwyl FGM diweddar i'w 
gymeradwyo i'w gyflwyno i'r Cabinet.

(a) Martyn Hutchings – Prif Swyddog Craffu, yn cyflwyno adroddiad 
yn fyr; ac  

(b) Cwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor.

Bydd y ffordd ymlaen ar gyfer yr eitem hon yn cael ei ystyried ar 
ddiwedd y.

7.05 pm

10  Adroddiad y Grŵp Tasg Amser Tymor yr Ysgol  (Tudalennau 343 - 
362)

7.15 pm



Darparu'r pwyllgor gyda'r adroddiad gan y Grŵp Tymor yr Ysgol yn 
ddiweddar Tasg i'w gymeradwyo i'w gyflwyno i'r Cabinet.

(a) Martyn Hutchings – Prif Swyddog Craffu, yn cyflwyno adroddiad 
yn fyr; ac  

(b) Cwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor.

Bydd y ffordd ymlaen ar gyfer yr eitem hon yn cael ei ystyried ar 
ddiwedd y.

11  Adroddiad Blynyddol  (Tudalennau 363 - 396)

I roi i'r Pwyllgor gyda chopi o'r Adroddiad Blynyddol drafft y Pwyllgor i'w 
gymeradwyo a chytundeb i'w gyflwyno i'r Cyngor.

(c) Martyn Hutchings – Prif Swyddog Craffu, yn cyflwyno adroddiad 
yn fyr; ac  

(d) Cwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor.

Bydd y ffordd ymlaen ar gyfer yr eitem hon yn cael ei ystyried ar 
ddiwedd y.

7.30 pm

12  Adroddiad gohebiaeth  (Tudalennau 397 - 404)

I ddarparu copïau i'r Pwyllgor o'r Gohebiaeth a anfonwyd ac ymatebion 
a dderbyniwyd ers mis Tachwedd 2016.
 
(a) Swyddog Sgriwtini i gyflwyno'r adroddiad yn fyr; ac 

(b) Cwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor.

7.40 pm

13  Y Ffordd Ymlaen  7.50 pm

Davina Fiore
Cyfarwyddwr, Llywodraethu a Gwasanaethau Cyfreithiol
Dyddiad:  Dydd Mercher, 1 Mawrth 2017
Cyswllt:  Mandy Farnham, 029 2087 2618, Mandy.Farnham@caerdydd.gov.uk


