
PWYLLGOR CRAFFU PLANT A PHOBL IFANC

DYDD MAWRTH, 12 RHAGFYR 2017

Yn 
bressenol:

Cynghorydd Bridgeman (Cadeirydd), 
Y Cynghorwyr De'Ath, Philippa Hill-John, Joyce, Morgan, Phillips, 
Taylor a/ac Singh

: Aelodau Cyfetholedig: Patricia Arlotte (Cynrychiolydd Gatholig 
Rufeinig) a/ac Karen Dell'Armi (Cynrychiolydd Rhiant-Lywodraethwr)

35 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB 

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan Carol Cobert a Rebecca Crump.

36 :   DATGAN BUDDIANNAU 

Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiannau.

37 :   COFNODION 

Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 10 Hydref 2017 yn gofnodion 
cywir, ac fe’u llofnodwyd gan y Cadeirydd. 

38 :   BLAENORIAETHAU BAND B - YSGOLION YR 21AIN GANRIF – 
ADRODDIAD CABINET DRAFFT 

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 i gyflwyno’r adroddiad y dywedodd y Pwyllgor ei fod 
wedi ei ddarllen a’i ystyried. 

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:

 Croesawodd yr Aelodau lefel y buddsoddi ar gyfer y rhaglen Band B, wedi’i 
hanner ariannu gan Lywodraeth Cymru a’i hanner ariannu gan y Cyngor.  
Fodd bynnag, gofynnodd yr Aelodau am y cynlluniau i fynd i'r afael â'r 
materion sy'n ymwneud â chapasiti ac adeiladau ysgol a dywedwyd wrthynt 
fod gwaith parhaol yn cael ei wneud i fynd i'r afael â'r materion, ni fydd Band B 
yn mynd i'r afael â'r holl faterion sy'n ymwneud â chapasiti ac adeiladau y 
mae'r awdurdod yn eu hwynebu.  

 Dywedwyd wrth yr Aelodau fod hyn yn un o gyfres o adroddiadau a gaiff eu 
cyflwyno i’r Cabinet sy’n ceisio eglurhad o ran a fyddai'r gwaith arfaethedig o 
ailadeiladu Ysgol Uwchradd Fitzalan ar y safle cyfredol neu a fyddai’r ysgol yn 
cael ei symud.   Dywedodd swyddogion y byddai angen ymgynghori ar  unrhyw 
newidiadau i leoliad yr ysgol dros bellter o 2 filltir a bydd angen i’r Cabinet 
benderfynu arnynt, ond mae’n debygol y caiff Ysgol Uwchradd Fitzalan ei 
hailadeiladu ar y safle presennol.  



Byddai angen yn gyntaf i’r cabinet bennu’r blaenoriaethau; ac wedyn pennu’r 
gyllideb a chynnal ymgynghoriad.  O ran Ysgol Uwchradd Fitzalan ni fyddai 
unrhyw waith ailadeiladu yn arwain at symud neu estyniad sylweddol, ac o ran 
Woodlands, byddai’n angenrheidiol ymgynghori â phartneriaid ar sut y caiff 
darpariaeth ei chyflunio a’r angen i newid enw’r ysgol.

 Roedd yr Aelodau am gael sicrwydd y byddai pecyn cynnal a chadw cryf yn 
rhan o’r broses dendro a dywedwyd wrthynt fod Caerdydd ar hyn o bryd yn 
awdurdod cynnal ar gyfer fframwaith caffael Cyfalaf Ysgol De-ddwyrain 
Cymru, sy’n darparu contractwyr profiadol a chymwys .   Wrth ystyried 
projectau adeiladu ac adnewyddu ar gyfer ysgolion mae bellach wedi dod yn 
glir, o ganlyniad i ddysgu o Fand B, mai dyluniadau safonol yn hytrach na rhai 
pwrpasol neu ddyluniadau un tro yw’r ffordd ymlaen, ynghyd â thendro mewn 
llawer o ysgolion, er enghraifft ar gyfer 3 ysgol yn hytrach nag 1. Fodd bynnag, 
nid yw gwaith cynnal a chadw yn ffurfio rhan o’r broses dendro ac felly mae 
angen cyfrif anghenion cynnal a chadw yn y costau.

 Gofynnodd yr Aelodau am y cynnydd sy’n cael ei wneud gyda’r llwyth wrth 
gefn o waith cynnal a chadw a dywedwyd wrthynt na fydd Band B yn datrys yr 
holl faterion cynnal a chadw ond bydd gwaredu adeiladau ysgol gradd D yn 
effeithio ar y llwyth wrth gefn.

   
 Ceisiodd yr Aelodau eglurhad mewn perthynas â rhai materion a godwyd 

mewn perthynas â defnyddio cyfleusterau er lles y gymuned, deallwyd y bydd 
cwmni preifat yn cymryd awenau'r gwaith o gynnal a chadw sawl cae a 
chodwyd pryderon ynghylch a fyddai grwpiau chwaraeon cymunedol yn gallu 
fforddio defnyddio'r caeau hynny.  Dywedwyd wrth yr Aelodau nad yw unrhyw 
drefniadau gweithredol wedi’u cwblhau o ran cynnal a chadw ar hyn o bryd.

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

39 :   ADRODDIAD PERFFORMIAD CORFFORAETHOL CHWARTER 2 - 
ADDYSG 

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 i gyflwyno’r adroddiad y dywedodd y Pwyllgor ei fod 
wedi ei ddarllen a’i ystyried.  Roedd yr Aelodau yn ymwybodol y derbynnir yr 
adroddiad perfformiad blynyddol ar gyfer Ysgolion Caerdydd gan y Pwyllgor ym mis 
Ionawr ac y bydd y canlyniadau llawn ar gael ar yr adeg honno ac o ganlyniad  nodon 
nhw y byddent yn 
gwneud sylwadau,  ceisio eglurhad neu godi cwestiynau pan fo’r adroddiad llawn ar 
gael.    

Roedd y Cyfarwyddwr am roi gwybod i'r Aelodau bod Ysgol Uwchradd y Dwyrain yn 
dal mewn mesurau arbennig a’i bod yn dangos arfer cryf; bod Ysgolion Uwchradd yr 
Eglwys Newydd a Radyr wedi cwblhau gwaith monitro a bod disgwyl am ganlyniadau 
ar gyfer Ysgol Gynradd Trelái, er y gwyddir bod gwelliant sylweddol wedi bod.  



40 :   ADRODDIAD PERFFORMIAD CHWARTER DAU - GWASANAETHAU 
PLANT 

Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Graham Hinchey (Aelod Cabinet dros Blant 
a Theuluoedd) ac Irfan Alam (Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gwasanaethau Plant) i’r 
cyfarfod i gyflwyno’r adroddiad.

Gwahoddwyd yr Aelod Cabinet i wneud datganiad a dywedodd fod Chwarter 2 wedi 
bod yn rhesymol dda o ystyried y pwysau, y galwadau am wasanaethau a'r 
goblygiadau cyllidebol.  Mae anawsterau o hyd gyda recriwtio staff, nid yn unig yng 
Nghaerdydd ond ledled De-ddwyrain Cymru; mae’r Cyngor yn trio sicrhau 2 gartref 
newydd; ac mae ymgyrch barhaol i recriwtio gofalwyr maeth.  2 flynedd yn ôl roedd 
555 o blant yn derbyn gofal, ar hyn bryd 802 yw’r ffigwr hwnnw ac mae cynnydd wedi 
bod yn nifer yr achosion cymhleth. 

Dywedodd y Cadeirydd bod gan yr Aelodau gyfle i ystyried yr adroddiad a'r atodiadau 
a nododd nad ydynt yn bwriadu gofyn unrhyw gwestiynau penodol yn ystod y 
cyfarfod. Nid oedd y Pwyllgor am gael yr un wybodaeth bob mis, roeddent am gael 
eglurhad o welliannau go iawn sy’n cael eu gwneud.  

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

41 :   Y FFORDD YMLAEN 

Trafododd aelodau'r wybodaeth a dderbyniwyd a nodi nifer o broblemau y cytunodd y 
Cadeirydd fyddai’n cael eu cynnwys yn y llythyrau fyddai’n cael eu gyrru, ar ran y 
Pwyllgor, i’r Aelodau Cabinet a’r Swyddogion perthnasol.

42 :   DYDDIADAU'R CYFARFODYDD NESAF. 

Bydd cyfarfod nesaf y Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc ar 9 Ionawr 2018.


