
PWYLLGOR CRAFFU PLANT A PHOBL IFANC

DYDD MAWRTH, 10 HYDREF 2017

Yn 
bressenol:

Cynghorydd Bridgeman(Cadeirydd)

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

19 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB 

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan Karen Dell’Armi a'r Cynghorydd 
Linda Morgan.

20 :   DATGAN BUDDIANNAU 

Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau buddiannau

21 :   COFNODION 

Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod ar 19 Gorffennaf 2017 yn gofnod cywir; cytunwyd 
bod cofnodion y cyfarfod ar 12 Medi 2017 yn gofnod cywir ar yr amod bod Rebecca 
Crump (Cynrychiolydd Rhiant-Lywodraethwr) yn cael ei hychwanegu atynt.  
Llofnododd y Cadeirydd y cofnodion.

22 :   GWASANAETH MABWYSIADU RHANBARTHOL Y FRO, Y CYMOEDD A 
CHAERDYDD - ADRODDIAD BLYNYDDOL 

Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Graham Hinchey (yr Aelod Cabinet dros 
Blant a Theuluoedd), Rachel (Pennaeth Gwasanaethau Plant, Cyngor Sir Bro 
Morgannwg), Angela Harris (Rheolwr Mabwysiadu Rhanbarthol), Tony Young 
(Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol) ac Irfan Alam (Cyfarwyddwr 
Cynorthwyol, Gwasanaethau Plant) i’r cyfarfod i gyflwyno’r adroddiad, a gafodd ei 
ddarllen a'i ystyried yn ôl y Pwyllgor. 

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

 Mae’n amlwg bod cydweithio’n llwyddo yn yr achos hwn, fodd bynnag, mae’n 
amlwg ei fod yn faes sy’n ei chael hi’n anodd, yn enwedig o ystyried prinder 
staff a chyllid. Nid yw’n glir os mai diben yr adolygiad yw argymell adnoddau 
ychwanegol neu ailstrwythuro i liniaru rhai o’r problemau. Cynghorwyd yr 
aelodau mai cyfuniad o’r ddau ydoedd.  Mae’r Gwasanaeth yn gwneud achos 
dros gynyddu nifer y staff, ond dywedwyd wrtho fod angen cyflwyno achos 
busnes yn dangos tystiolaeth o’r adnoddau sydd eu hangen a sut y bwriedir 
defnyddio’r adnoddau. 

 Nododd aelodau fod yr adolygiad yn dal i fynd rhagddo, ond mae’n debygol o 
ddod i ben a pharatoi fersiwn drafft erbyn canol mis Tachwedd.  



 Gofynnodd aelodau am ddiweddariad ar y gwelliannau a'r blaenoriaethau i’w 
gweithredu y cyfeiriwyd atynt yn adroddiad 2015-16, a rhoddwyd gwybod 
iddynt mai nod yr adroddiad hwn oedd cynnig adroddiad byrrach a chynnwys 
rhai o’r canfyddiadau yn yr adroddiad hwnnw: 

o mae’r gwasanaeth wedi symud i weithredu dull mwy arbenigol o weithio 
ac mae'n ofynnol iddo ddyrannu gwaith yn gyfartal os oes angen mewn 
ardal benodol; 

o cynhaliwyd hyfforddiant i ddefnyddio’r cyfrifiaduron llechen newydd, 
fodd bynnag bu ambell broblem dechnegol a disgwylir iddynt fynd yn 
fyw yn yr ychydig fisoedd nesaf; 

o mae’r wefan bellach yn weithredol ar ôl mynd yn fyw ym mis Gorffennaf 
eleni, ac mae wedi bod yn adnodd defnyddio i fabwysiadwyr ddysgu am 
y gwasanaeth; 

o Gwneir gwaith parhaus i geisio symleiddio’r broses o ddod i hyd i deulu 
gan weithio ar sail cyfnod o 12 wythnos ar ôl derbyn yr atgyfeiriad; 

o Er bod nifer o brosesau bellach yn cael eu cynnal yn Gymraeg, 
llythyrau’n cael eu hanfon yn Gymraeg os nodir Cymraeg fel dewis iaith 
ac mae’r wefan yn ddwyieithog, derbynnir bod dal angen gwneud mwy 
wrth fynd ymlaen; ac 

o Mae’r gwaith o ddatblygu cyfleoedd ar gyfer ymgysylltu a chael adborth 
gan ddefnyddwyr gwasanaeth yn parhau - mae'n ddarn o waith 
swmpus. 

 Mynegodd aelodau bryder ynghylch y niferoedd isel o Rieni Biolegol yn 
manteisio ar sesiynau cwnsela a rhoddwyd gwybod iddynt nad yw Caerdydd 
yn unigryw, dengys y ffigurau bod y niferoedd yn isel ar draws Cymru, ac yn 
aml, yn ystod y cyfnod cynnar hwnnw, nid yw rhieni eisiau ymgysylltu. 

 Ymholodd aelodau ynghylch y rhestr ganolog o Aelodau Panel ac aelodaeth y 
cyd-banel rhanbarthol, o gofio am yr anawsterau o ran recriwtio. Rhoddwyd 
gwybod i aelodau fod yn rhaid i’r cadeiryddion annibynnol, y mae 2 ohonynt, 
fod â rhywfaint o gefndir mewn mabwysiadau, ac ar hyn o bryd mae 2 is-
gadeirydd. 

Mae’r aelodau annibynnol yn cynnwys gofalwyr maethu, rhieni sy’n 
mabwysiadu a phobl sydd â chysylltiad â mabwysiadwyr.  Mae Gweithiwyr 
Cymdeithasol hefyd yn rhan o’r panel. Mae’n rhaid bod ganddynt gefndir 
mewn mabwysiadu, gofal plant neu faethu.  Oherwydd ei fod yn ymrwymiad 
sylweddol o ran amser, mae recriwtio gweithwyr cymdeithasol yn anodd ac 
mae angen mwy o Weithwyr Cymdeithasol.  Anaml iawn y caiff cyfarfodydd eu 
canslo; cynhelir 4 cyfarfod panel y mis. 

 Gofynnodd aelodau am wybodaeth am nifer yr achosion mabwysiadu a 
fethwyd, a rhoddwyd gwybod iddynt y cynhaliwyd adolygiad mewnol dros y 4 
blynedd ddiwethaf; mae wedi rhoi rhywfaint o dystiolaeth a rhywfaint o 
wybodaeth anecdotaidd am fabwysiadu. Er y datgelodd ganran isel o 
fethiannau, roedd hynny dal yn ormod gan amlygu pa mor hanfodol yw 
cefnogaeth effeithiol wrth fabwysiadau a’r angen am ddigon o adnoddau. 

 Ceisiodd aelodau eglurder ynghylch pam y bu cynnydd yn nifer y plant sy’n 
cael eu rhoi i fabwysiadu. Rhoddwyd gwybod gan swyddogion fod cynnydd yn 



nifer y plant sy’n cael eu hatgyfeirio ac yna eu lleoli’n genedlaethol a hefyd 
bod newid yn y dull Barnwrol wedi bod; mae’n rhaid i fabwysiadu fod y dewis 
olaf, a dyna ydyw.  Mae’r Awdurdod mewn sefyllfa well erbyn hyn i nodi ac 
asesu’r sefyllfa yn cynnwys y plentyn yn gynharach. 

 Gofynnodd aelodau am wybodaeth am Ddiwrnodau Gweithgareddau a 
rhoddwyd gwybod iddynt y cânt eu cynnal fel arfer gan gwmni preifat. Gall 
mabwysiadwyr posibl chwilio drwy gyfeirlyfr a chwilio am blant i’w 
mabwysiadu. Mae’n weithgaredd sydd wedi bodloni ers cryn dipyn o amser. 
Mae rhywfaint o bobl wedi’i wrthwynebu, ond yn ôl y plant mae'n ddiwrnod 
llawn hwyl a fwynheir ganddynt. Mae’r plant a’r mabwysiadwyr sy’n mynychu 
diwrnodau gweithgareddau wedi’u paratoi ar ei gyfer - hwyl yw prif bwyslais y 
diwrnod.  Caiff plant eu paratoi drwy roi gwybod iddynt eu bod yn cwrdd â 
Mamau a Thadau posibl. Fe’u defnyddir fel arfer ar gyfer y plant y mae'n anos 
eu lleoli.
 

 Ceisiodd aelodau eglurder ynghylch y gefnogaeth a dderbynnir er mwyn 
sicrhau nad yw’r mabwysiadu’n methu, a rhoddwyd gwybod iddynt fod yn rhaid 
i bob plentyn gael cynllun cefnogaeth a gedwir gan y mabwysiadwyr. Rhoddir 
cefnogaeth yn ystod mabwysiadu ac ar ôl hynny drwy'r Gorchymyn 
Mabwysiadu, fodd bynnag, os bydd angen rhagor o gefnogaeth ar ôl y 
Gorchymyn Mabwysiadu, gellir darparu hynny.  Mae'r Awdurdod lleoli yn 
gyfrifol am 3 blynedd ar ôl y Gorchymyn. 

CYTUNWYD – bod y Cadeirydd, ar ran y Pwyllgor, yn ysgrifennu at yr Aelod Cabinet 
a Phennaeth Gwasanaethau Plant ym Mro Morgannwg, yn cyfleu sylwadau'r 
Pwyllgor wrth drafod y ffordd ymlaen.

23 :   DATBLYGU'R YSTAD YSGOL - ADRODDIAD DRAFFT Y CABINET (I’W 
DDILYN) 

Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Sarah Merry (Aelod Cabinet dros Addysg, 
Cyflogaeth a Sgiliau), Nick Batchelar (Cyfarwyddwr, Addysg a Dysgu Gydol Oes) a 
Janine Nightingale (Pennaeth Trefniadaeth, Mynediad a Chynllunio Ysgolion) i’r 
cyfarfod.  

Gwahoddodd y Cadeirydd yr Aelod Cabinet i wneud datganiad, lle y cyfeiriodd at yr 
adolygiad o'r ystâd ysgol a'r heriau a wynebir ar hyn o bryd; y pwysau cynyddol ar 
ysgolion uwchradd; yr angen i ddatblygu darpariaeth er mwyn bodloni Anghenion 
Dysgu Ychwanegol; a’r Cynllun Datblygu Lleol a’r safleoedd tai mawr. 

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



 Ceisiodd aelodau eglurder ynghylch pa un a fydd cynllun cynnal a chadw 
gwarantedig ar waith ar gyfer ysgolion newydd-adeiledig o gofio am yr 
anawsterau o ran cynnal a chadw a wynebwyd mewn nifer o ysgolion, a 
rhoddwyd gwybod iddynt yr ymdrinnir â hyn i ryw raddau yn rhan o gyllid Banc 
B. Mae’n rhaid blaenoriaethu cynnal a chadw yr ystâd ysgol. 

 Rhoddwyd gwybod i aelodau yr ymdrinnir ar hyn o bryd â’r gordanysgrifio a 
ragwelir o leoedd ysgol uwchradd erbyn mis Medi 2019 – caiff ysgolion 
newydd eu hadeiladu, efallai y bydd capasiti mewn gwahanol ardaloedd ysgol 
a lle y mae ysgolion yn llawn ar hyn o bryd, efallai bydd angen rhoi mesurau 
dros dro ar waith. 

 Gofynnodd aelodau am wybodaeth am ddifrifoldeb y sefyllfa o ran lleoedd 
ysgol ar ôl mis Medi 2019 a rhoddwyd gwybod iddynt, er y bu newidiadau 
mawr yn y garfan ysgol gynradd; er bod 3100 wedi gadael ysgol uwchradd 
eleni a 4300 wedi ymuno, nid yw’r ffigwr hwnnw wedi newid ers y llynedd. 
Cynllunnir adeiladu ysgolion uwchradd a chynradd ar gyfer yr ardaloedd lle y 
cynllunnir datblygiadau tai newydd, er enghraifft bydd gan y datblygiad 
arfaethedig yn ardal Radur ysgol uwchradd newydd a 5 ysgol gynradd 
newydd.  Rhoddodd y Cyfarwyddwr wybod, unwaith y bydd disgyblion yn rhan 
o'r system, gellir olrhain y niferoedd a’u rhagamcanu, fodd bynnag, mae gan 
Gaerdydd gyfradd uchel o dderbyniadau yn ystod y flwyddyn.  Rhagwelir hefyd 
y bydd angen 290 o leoedd ychwanegol i ddisgyblion sydd â chyflyrau 
sbectrwm awtistig, anghenion dysgu cymhleth, ac anghenion ymddygiadol, 
emosiynol a chymdeithasol. 

 Rhoddwyd gwybod i aelodau y caiff adroddiad pellach ei baratoi i'r Cabinet ar 
ôl cadarnhau'r trefniadau cyllido a fydd yn mynd i'r afael â'r pryderon ynghylch 
darpariaeth ar gyfer y rhai hynny ag anghenion dysgu ychwanegol ac unrhyw 
addasiadau i ddarpariaeth bresennol.  
Nododd y Cyfarwyddwr fod darpariaeth ADY yn rhywbeth y mae angen mynd 
i’r afael â hi cyn gynted â phosibl, ac yn enwedig yn ystod y flwyddyn 
academaidd hon.  

 Nododd aelodau y bydd natur a swm y cyllid gan Lywodraeth Cymru ar gael 
erbyn diwedd eleni 

 Ceisiodd aelodau gwybodaeth am y Model Buddsoddi Cydfuddiannol (MBC) a 
rhoddwyd gwybod iddynt ei fod wedi’i gyflwyno gan Lywodraeth Cymru fel 
ffordd wahanol o gyllido Band B. Rhoddwyd gwybod i aelodau y byddai 
llywodraethu’r model hwnnw yn allweddol; mae’n ffordd ddrud i’r sector 
cyhoeddus adeiladu ysgolion newydd a byddai’n rhaid i unrhyw ysgol 
weithredu at gapasiti llawn, fwy neu lai, drwy gydol oes yr ysgol. Yr hyn a 
fyddai’n well i Gaerdydd fyddai'r dewis cyfalaf o gofio am y pryderon logistaidd 
o ran MBC, yn enwedig pa mor gyflym y gellid adeiladu ysgolion.  

 Ymholodd aelodau am y prognosis ar gyfer y 3 ysgol cyflwr Cat D; Ysgolion 
Uwchradd Cantonian, Fitzalan a Willows a rhoddwyd gwybod iddynt fod yna 
ymrwymiad i sicrhau nad oes unrhyw ysgol Cat D yng Nghymru. Fodd bynnag, 
cydnabyddir na chaiff ysgolion newydd eu hadeiladu nes 2021, os cânt eu 
hariannu drwy’r dull cyfalaf Band B.  Felly, yn ystod y cyfnod hwnnw, mae’n 
rhaid bod yr ysgolion yn ddiogel ac yn cydymffurfio.  Mae £5m wedi’i wario ar 



yr ysgolion hynny er mwyn sicrhau'r uchod, ac erbyn hyn ceir rheolwyr ystâd 
wedi'u cyd-ariannu yn yr ysgolion y'u hystyrir fwyaf mewn perygl.  Bydd 
deialog agored a diweddariadau cyson ar gyflwr yr adeiladau hynny.  
Rhagwelir y byddai angen rhagor o gyllid.  Nododd aelodau y bydd yr ysgolion 
Cat D yn cael eu dymchwel yn y pen draw. 

 Rhoddodd y Cyfarwyddwr wybod i'r aelodau na ellir gwneud penderfyniadau 
am ysgolion newydd ar gyfer yr ardaloedd hynny hyd nes bod sicrwydd 
ynghylch cyllid, y raddfa a'r llwybr cyllido. 

 Ymholodd aelodau a oes mwy o le i fod yn fwy uchelgeisiol ynghylch 
darpariaeth Gymraeg.  Rhoddodd y Cyfarwyddwr wybod fod yna ymrwymiad i 
ehangu darpariaeth Gymraeg, ac yn sicr mae hynny wedi digwydd drwy Fand 
B. Ar hyn o bryd, mae 86% o leoedd mewn ysgolion cynradd cyfrwng 
Cymraeg wedi’u cymryd, sy’n uwch nag ysgolion cyfrwng Saesneg. 

 Caiff mesurau dros dro eu hystyried wrth fynd ymlaen er mwyn mynd i’r afael 
â’r problemau o ran lleoedd ysgol. Ymholodd aelodau ba mor greadigol y 
mae’r mesurau hynny’n debygol o fod a pha un a allai MBC fynd i'r afael â’r 
problemau cynnal a chadw. Rhoddwyd gwybod i aelodau hyd oni chaiff y 
sefyllfa ariannu, y math a’r swm, ei chadarnhau, ni ellir fformiwleiddio unrhyw 
gynlluniau ar gyfer unrhyw fesurau dros dro manwl. Ni fydd cynlluniau MBC yn 
denu cwmnïau oni bai eu bod yn berchen ar y ddarpariaeth – mae’n ffordd o 
sicrhau adeiladau newydd. 

 Gofynnodd aelodau i Swyddogion sut, yn eu barn nhw, y gallu’r broses Graffu 
hon helpu i gefnogi’r daith hon, a rhoddwyd gwybod iddynt nad yw addysg yn 
gêm wleidyddol; mae angen dadl agored a thryloyw yn enwedig ynghylch y 
penderfyniadau buddsoddi anodd y mae angen eu gwneud wrth fynd ymlaen. 

CYTUNWYD – bod y Cadeirydd, ar ran y Pwyllgor, yn ysgrifennu at yr Aelod Cabinet 
yn cyfleu sylwadau'r Pwyllgor wrth drafod y ffordd ymlaen.

24 :   DYDDIADAU'R CYFARFODYDD NESAF. 

Bydd cyfarfod nesaf y Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc am 4.30pm ar Ddydd 
Mawrth 14 Tachwedd 2017.


