
PWYLLGOR CRAFFU PLANT A PHOBL IFANC

DYDD MERCHER, 19 GORFFENNAF 2017

Yn 
bressenol:

Cynghorydd Bridgeman (Cadeirydd)

Cynghorwyr De'Ath, Philippa Hill-John, Joyce, Murphy, Taylor 
a/ac Singh

73 :   PENODI CADEIRYDD AC AELODAU'R PWYLLGOR 

Penodwyd y Cynghorydd Lee Bridgeman yn Gadeirydd y Pwyllgor hwn a’r canlynol 
yn aelodau’r pwyllgor yng nghyfarfod y Cyngor ar 25 Mai 2017:

Y Cynghorwyr De’Ath, Philippa Hill-John, Joyce, Morgan, Murphy, Phillips, Singh a 
Rhys Taylor.

Carol Cobert (Cynrychiolydd yr Eglwys yng Nghymru), Patricia Arlotte (Cynrychiolydd 
yr Eglwys Babyddol), Karen Dell’Armi (Cynrychiolydd Rhiant-Lywodraethwr).

74 :   CYLCH GORCHWYL 

Craffu, mesur a hyrwyddo gwelliant ym mherfformiad y Cyngor o ran cynnig 
gwasanaethau a chydymffurfio â pholisïau, nodau ac amcanion y Cyngor ym maes 
plant a phobl ifanc, gan gynnwys:

 Cynllun Gwella’r Ysgol  Anghenion Addysgol Arbennig
 Trefniant yr Ysgol  Gwasanaethau 

Llywodraethwyr
 Gwasanaethau Cymorth yr 

Ysgol
 Gwasanaethau Cymdeithasol i 

Blant
 Lles Addysg a Chynhwysiant  Gwasanaethau’r Ieuenctid a 

Chyfiawnder
 Datblygiad yn y Blynyddoedd 

Cynnar
 Gwasanaethau Chwarae i 

Blant

Asesu effaith ein partneriaethau gyda, adnoddau a gwasanaethau a gynigir gan 
sefydliadau allanol, yn cynnwys Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Cyrff Cyhoeddus a 
Noddir gan y Cynulliad a chyrff lled-adrannol anllywodraethol ar effeithiolrwydd 
gwasanaethau’r Cyngor.

Adrodd mewn cyfarfod Cabinet neu Gyngor perthnasol a rhoi argymhellion ynghylch 
mesurau a all wella perfformiad y Cyngor a’i wasanaethau yn y maes.

75 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEBAU 

Derbyniwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorwyr Linda Morgan a Mike Phillips.

76 :   DATGAN BUDDIANNAU 

Atgoffodd y Cadeirydd yr Aelodau o’u cyfrifoldeb o dan Ran 3 o God Ymarfer yr 
Aelodau.  Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.



77 :   COFNODION 

Cyflwynwyd a nodwyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 7 Mawrth 2017.

78 :   RHAGLEN TEULUOEDD YN GYNTAF – TREFNIADAU AIL-GOMISIYNU 

Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Graham Hinchey (Aelod Cabinet dros Blant 
a Theuluoedd), Tony Young (Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol), Irfan Alam 
(Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gwasanaethau Plant) Angela Bourge (RhG, Perfformiad 
ac Adnoddau Strategol), a Ceri George (Rheolwr Gwella Projectau – Atal a 
Phartneriaethau) i’r cyfarfod.  Rhoddwyd cyflwyniad i’r aelodau mewn perthynas â 
threfniadau comisiynu newydd:

 Rhesymau dros yr Adroddiad hwn;
 Sefyllfa Bresennol;
 Canllaw Newydd;
 Adolygiad;
 Gwersi a Ddysgwyd; 
 Tîm y Teulu;
 Canolbwynt ar Anabledd;
 Gwasanaethau Rhianta;
 Gwasanaethau Cymorth Ieuenctid; ac
 Amserlen Ddrafft.

Cafodd Aelodau wahoddiad i wneud sylwadau, gofyn cwestiynau neu geisio eglurhad 
pellach am y wybodaeth dderbyniwyd.  Mae’r trafodaethau hynny wedi eu crynhoi 
isod:

 Holodd yr aelodau am ymrwymiad Llywodraeth Cymru (LlC) a dywedwyd 
wrthynt fod LlC wedi cadarnhau cyllid ar gyfer 2017-18 a bod y contract 
blynyddol yn dod i ben ym mis Mawrth 2018.
  

 Gall LlC gadarnhau lefelau cyllid yn flynyddol yn unig ond bu pryderon 
ynghylch y Cyngor yn mynd i mewn i gontractau 4 blynedd gwerth £5m bob 
blwyddyn.  

 Cododd yr aelodau bryderon ynghylch yr amserlen a roddwyd a chwestiynon 
nhw a oedd yn realistig. 

 Dywedodd swyddogion ei bod yn uchelgeisiol ond eu bod yn credu ei bod yn 
realistig. 

 Holodd yr aelodau am y weithdrefn ar gyfer sicrhau bod y cyhoedd yn gwbl 
ymwybodol o wasanaethau Teuluoedd yn Gyntaf a dywedwyd wrthynt fod 
Strategaeth Gyfathrebu yn cael ei chynllunio ar hyn o bryd.  

 Diben Teuluoedd yn Gyntaf yw sicrhau bod gwasanaethau ar gyfer plant a 
phobl ifanc yn cael eu gwella.



 Mae’n bwysig ystyried yr hyn y mae ei angen ar deuluoedd; mae’n ymwneud â 
gweithio gyda nhw a’u cefnogi.

 Dywedwyd wrth yr aelodau fod tîm canolog da ar hyn o bryd a dull reoli 
contractau llawer mwy clir.

CYTUNWYD - Bod y Cadeirydd yn ysgrifennu ar ran y Pwyllgor at yr Aelod Cabinet 
er mwyn cyfleu eu sylwadau a’u harsylwadau. 

79 :   RHAN Y GWASANAETHAU PLANT O GYNLLUN CYFLAWNI'R 
GWASANAETHAU CYMDEITHASOL 2017-19 

Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Graham Hinchey (Aelod Cabinet dros Blant 
a Theuluoedd) a Tony Young (Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol) i’r 
cyfarfod i gyflwyno’r adroddiad.  Diben hyn yw galluogi’r Pwyllgor i adolygu a 
gwerthuso prif gyflawniadau’r Gyfarwyddiaeth yn ystod y flwyddyn flaenorol, ei 
chyfraniad at Gynllun Corfforaethol y Cyngor ar gyfer 2017-19 a heriau’r dyfodol sy’n 
wynebu’r Gwasanaethau Plant.

Cafodd Aelodau wahoddiad i wneud sylwadau, gofyn cwestiynau neu geisio eglurhad 
pellach am y wybodaeth dderbyniwyd. 

Adolygodd y Pwyllgor yr adroddiad a’r sylwadau a dderbyniwyd gan y Cyfarwyddwr a 
CHYTUNWYD i nodi’r adroddiad.

80 :   CYNLLUN GWEITHREDU ADDYSG A DYSGU GYDOL OES 2017-19 

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

Gwahoddodd y Cadeirydd yr Aelod Cabinet i wneud datganiad a dywedodd fod 
addysg yn flaenoriaeth ar gyfer y weinyddiaeth ddiwethaf ac mae hefyd yn 
flaenoriaeth yn y cynllun 5 mlynedd Uchelgais Prifddinas newydd. 

Cafodd Aelodau wahoddiad i wneud sylwadau, gofyn cwestiynau neu geisio eglurhad 
pellach am y wybodaeth dderbyniwyd.  Mae’r trafodaethau hynny wedi eu crynhoi 
isod:

 Holodd yr aelodau am natur darpariaeth ysgolion fydd ar gael yn y 
datblygiadau newydd wedi cyfeirio atynt yn y CDLl a dywedwyd wrthynt fod y 
cynigion Band A ar gyfer 2019-24 yn cyfeirio at 2 ddatblygiad mawr a bod y 
Tîm Cynllunio Trefnidiaeth Ysgolion, ynghyd â’r Adran Gynllunio, yn ystyried 
faint o ysgolion fydd eu hangen, yn ogystal â’u cyfrwng. 

 Mynegodd yr aelodau bryderon ynghylch digonedd y lleoedd ysgol a holon 
nhw a feddylir am ail-lunio’r dalgylchoedd presennol.



 Dywedodd y Cyfarwyddwr bod angen cynnal ymgynghoriad a chyhoeddi’r 
Trefniadau Derbyn i’r Ysgol bob blwyddyn   Mae’r Athro Chris Taylor, Prifysgol 
Caerdydd, yn cynnal asesiad ar hyn o bryd ar a yw’r weithdrefn gyfredol yn 
addas i’w diben, bydd dalgylchoedd ymhlith y trefniadau hynny a gaiff eu 
hystyried.  Disgwylir iddo adrodd yn ôl ar ddiwedd mis Medi a bydd adroddiad 
yn cael ei gyflwyno i’r Cabinet ym mis Hydref neu fis Tachwedd.

 Cyfeiriodd yr aelodau at adroddiadau Estyn blaenorol ac yn enwedig at a oes 
cronfa addysgu ddigonol a holon nhw am yr hyn sy’n cael ei wneud i sicrhau 
bod cronfa ddigonol.  Nododd swyddogion bod newidiadau wedi bod yn 
addysg athrawon yng Nghymru, gyda’r trefniadau cyfredol yn cael eu 
beirniadu sydd wedi arwain at wneud y newidiadau.

CYTUNWYD - Bod y Cadeirydd yn ysgrifennu ar ran y Pwyllgor at yr Aelod Cabinet 
er mwyn cyfleu eu sylwadau a’u harsylwadau. 

81 :   RHAGLEN WAITH 

CYTUNWYD – Cynnal fforwm i drafod y Rhaglen Waith

82 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF 

Cynhelir cyfarfod nesaf y Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc ar ddydd Mawrth 12 
Medi 2017.

Daeth y cyfarfod i ben am 7.34 pm


