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Yn 
bressenol:

Cynghorydd McGarry(Cadeirydd)

Cynghorwyr Ahmed, Carter, Ebrahim, Jenkins, Kelloway, Lent 
a/ac Molik

44 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB 

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorydd Goddard.

45 :   DATGAN BUDDIANNAU 

Derbyniwyd datganiad o fuddiant gan y Cynghorydd Lent, a ddatganodd fuddiant 
personol dan eitem 6 gan fod ei mab yn cael gofal preswyl oddi wrth y gwasanaeth 
Anabledd Dysgu.

46 :   COFNODION 

Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 5 Rhagfyr 2018 yn gofnod cywir 
a chawsant eu llofnodi gan y Cadeirydd.

47 :   ADRODDIAD SWYDDFA ARCHWILIO CYMRU – ADOLYGIAD AR SAFON 
ANSAWDD TAI CYMRU GAN GYNNWYS BARN TENANTIAID 

Croesawodd y Cadeirydd Sara-Jane Byrne a Ron Price o Swyddfa Archwilio Cymru 
i'r cyfarfod.

Dywedodd y Cadeirydd wrth yr Aelodau fod yr eitem hon yn eu galluogi i gynnal 
adolygiad perfformiad o Adolygiad Swyddfa Archwilio Cymru o Safon Ansawdd Tai 
Cymru, gan gynnwys barn tenantiaid ar gyfer Caerdydd.  

Byddai'r eitem yn cael ei hystyried mewn dwy ran – yn gyntaf, byddai Swyddfa 
Archwilio Cymru yn mynd â'r Aelodau drwy'r adroddiad ac yn ateb cwestiynau'r 
Aelodau, ac yna bydd cyflwyniad byr a sesiwn holi ac ateb gyda'r Aelod Cabinet a'r 
swyddogion.  

Rhoddwyd trosolwg lefel uchel o'r adroddiad i'r Aelodau gyda rhai canfyddiadau 
allweddol wedi'u hamlygu megis gwybodaeth am y gwaith maes a ymgymerwyd, y 
mathau o ymchwil a ddefnyddiwyd a phwy gafodd gyfweliad; hefyd wybodaeth ar 
waith grŵp ffocws a gomisiynwyd ac a wnaed gan Tai Pawb a Diverse Cymru a 
sefydliad Ethnic Minorities and Youth Engagement Wales (EYST) gyda thenantiaid 
cyngor anabl a thenantiaid Duon a Lleiafrifoedd Ethnig y cyngor.

Dywedwyd wrth yr Aelodau fod yr adroddiad yn gadarnhaol ar y cyfan a bod y 
casgliad hefyd yn gadarnhaol; roedd y Cyngor wedi bodloni'r safonau ychydig 
flynyddoedd yn ôl a bu dull cadarnhaol o gynnal y safonau a hefyd sut roedd y 
Cyngor yn parhau i fynd i'r afael â'r methiannau derbyniol.  Hysbyswyd yr Aelodau 
bod hyn yn cael ei gyflawni drwy ddull integredig, arweinyddiaeth gynaliadwy, 
buddsoddi mewn stoc tai, cysylltiadau rhwng cynlluniau gweithredu, gwybodaeth 
gynhwysfawr a data ar y stoc dai, gan ddefnyddio deallusrwydd i gefnogi’r gwaith 



arolygu yr ymgymerir ag ef er mwyn casglu data a dealltwriaeth o eiddo 
anhraddodiadol ymysg pethau eraill.

Cyfeiriwyd at y problemau a wynebwyd gyda chontractwyr a bod y rhain wedi derbyn 
sylw; mae tenantiaid wedi bod yn gadarnhaol yn eu hymatebion yn yr arolwg tai.  

I gloi, dywedwyd wrth yr Aelodau fod trefniadau craffu effeithiol ar waith; roedd y 
Cyngor yn canolbwyntio'n gryf ar ofal cwsmeriaid yn y ffordd y mae'n rhyngweithio â'i 
denantiaid a bod hyn yn gyson â chanfyddiadau arolwg y Cyngor ei hun a gynhaliwyd 
ychydig flynyddoedd yn ôl.

Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i’r aelodau ofyn cwestiynau a rhoi sylwadau:

Cyfeiriodd yr Aelodau at y Grwpiau Ffocws a gynhaliwyd a gofynnwyd pam nad oedd 
pobl dosbarth gwaith Gwyn wedi cael eu cynrychioli hefyd.  Hysbyswyd yr Aelodau 
mai'r cynrychiolwyr ar y grwpiau ffocws oedd y rhai a oedd yn llai tebygol o ymateb i'r 
arolwg ffôn.  Cyrhaeddodd yr arolwg ffôn ystod ehangach o bobl a bu grŵp ffocws 
cyffredinol o denantiaid hefyd ac nid oedd unrhyw un wedi'i wahardd.

Nododd yr Aelodau fod y canlyniadau'n ymddangos nad oedd y gymuned Pobl 
Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig yn teimlo eu bod yn rhan o wahanol agweddau ar y 
gwasanaeth.  Dywedwyd wrth yr Aelodau mai niferoedd bach iawn oedd y rhain ond 
siomedig serch hynny, gan ychwanegu bod y Cyngor yn gwneud llawer o ran 
ymgysylltu â'r gymuned Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig, yn enwedig drwy’r 
Hybiau, cyfieithiadau a staff rheng flaen.

Gofynnodd yr Aelodau sut mae Caerdydd yn cymharu ag awdurdodau lleol eraill 
mewn perthynas â meincnodi, ac fe'u cynghorwyd bod Caerdydd wedi bodloni'r 
safonau flynyddoedd yn ôl tra bod rhai awdurdodau lleol eraill yn dal i geisio'u 
cyflawni.  Dywedwyd wrth yr Aelodau nad yw Caerdydd bob amser yn cymharu ei 
hun ag eraill er bod ganddynt y wybodaeth/data i wneud hynny a chyfeiriwyd at y 
pwynt hwn yn yr adroddiad.

Gan gyfeirio at ymgysylltu â'r gymuned Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig a phobl 
anabl, roedd Aelodau o'r farn y dylai'r broses ymgysylltu fod yn fwy penodol o'r 
dechrau ac os nad oedd rhai llwybrau ymgysylltu yn gweithio, yna dylid rhoi cynnig ar 
eraill.

Cyfeiriodd yr Aelodau at y term 'anodd eu cyrraedd' ac roeddent o'r farn bod hwn yn 
amhriodol gan y dylid gwneud gwell ymdrech i'w cyrraedd.

Gofynnodd yr Aelodau i gynrychiolwyr Swyddfa Archwilio Cymru a oeddent o'r farn 
bod yr adroddiad yn adlewyrchiad cywir o'r sefyllfa yng Nghaerdydd ac fe'u 
cynghorwyd gallant ond adrodd ar y data sydd ganddynt, ac roedd y gyfradd ymateb 
ar 5% yn ymateb boddhaol, yn enwedig wrth ategu hynny at wybodaeth a gasglwyd 
yn y grwpiau ffocws; roedd hefyd yn gyson â'r wybodaeth a gasglwyd yn ystod 
arolwg a gynhaliwyd gan Gaerdydd felly roeddynt yn hyderus ei fod yn adlewyrchu’r 
sefyllfa.

Gofynnodd yr Aelodau a gynhaliwyd rhagor o ymgysylltu â grwpiau agored i niwed 
eraill ac fe'u cynghorwyd y gellid darparu canlyniadau manwl yr arolwg ffôn pe byddai 
angen, ond nad oedd rhagor o wybodaeth ar gael yn benodol ar gyfer grwpiau 
agored i niwed.

Roedd aelodau o'r farn ei fod yn adroddiad cadarnhaol iawn ar y cyfan a'u bod yn 
falch o'r datganiad agoriadol a'r cyfeiriad at gyfraniad Craffu, gan ofyn a oedd unrhyw 
beth arall y gellid ei wneud.  Dywedwyd wrth yr Aelodau ei bod yn bwysig bod y 



momentwm yn parhau, gan fynd i'r afael â methiannau derbyniol, buddsoddi pellach, 
ymgysylltu â thenantiaid a bod Craffu yn parhau i ofyn cwestiynau a herio.

Nododd yr Aelodau fod 36% o denantiaid yn dweud eu bod yn ei chael yn anodd 
gwresogi eu cartrefi am amryw o resymau a gofynnodd am fwy o wybodaeth am y 
rhesymau hyn.  Dywedwyd wrth yr Aelodau y byddai data bodlonrwydd y Cyngor ei 
hun yn cynnwys manylion am y rhesymau hyn, ond nodwyd y bu buddsoddiad mewn 
gwresogi cartrefi a bod y sgoriau SAP yn uwch na'r safon angenrheidiol.

Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Lynda Thorne, yr Aelod Cabinet dros Dai a 
Chymunedau; Sarah McGill, Cyfarwyddwr Corfforaethol Pobl a Chymunedau; Jane 
Thomas, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Tai a Chymunedau a Colin Blackmore, Rheolwr 
Gwella Adeiladau i'r cyfarfod. 

Gwahoddodd y Cadeirydd yr Aelod Cabinet i wneud datganiad lle dywedodd ei bod 
am ddiolch i Swyddfa Archwilio Cymru am yr adroddiad ac am eu proffesiynoldeb 
wrth gynnal yr adolygiad.  Ychwanegodd yr Aelod Cabinet ei bod wedi'i phlesio gan y 
canfyddiadau cadarnhaol iawn yn yr adroddiad ac yn falch iawn o'r gwasanaeth a'r 
staff tai ymroddedig sy'n ei ddarparu.  Gan mai Caerdydd oedd yr awdurdod cyntaf 
yng Nghymru i gyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC) yn 2012 mae bellach yn 
gallu symud ymlaen i gyflawni mwy dros ei chymunedau.  Enghraifft o hyn yw'r 
rhaglen adeiladu tai newydd sydd y mwyaf yng Nghymru.  

Dywedodd yr Aelod Cabinet ei bod yn glir o adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru, er 
gwaethaf y cynlluniau uchelgeisiol hyn, fod y tenantiaid presennol yn parhau i fod 
wrth wraidd busnes Caerdydd, gan ychwanegu ei bod yn eithaf anodd dod o hyd i 
unrhyw adborth negyddol yn yr adroddiad, fodd bynnag mae staff bob amser yn 
edrych ar yr hyn y gallant wneud yn well ac felly, er gwaethaf natur gadarnhaol iawn 
y canfyddiadau, maent wedi nodi rhai meysydd posibl i'w gwella a fyddai'n cael eu 
hamlinellu yn y cyflwyniad i'r Aelodau.

Rhoddwyd cyflwyniad i'r Aelodau ar y meysydd i'w gwella, ac ar ôl hynny roedd y 
Cadeirydd yn gwahodd cwestiynau a sylwadau gan yr Aelodau.

Nododd yr Aelodau'r cyfeiriad at y ffaith nad oedd staff yn ymwybodol o'r Ddeddf 
Llesiant/Cenedlaethau'r Dyfodol a gofynnwyd pam fod diffyg o'r fath rhwng staff ac 
uwch reolwyr yn hyn o beth.  Cynghorodd swyddogion fod y Deddfau wedi'u 
gwreiddio yn yr holl gynlluniau a byddai staff yn ymwybodol o egwyddorion y 
cynlluniau hyn yn y gwasanaeth ond efallai nad ydynt yn ymwybodol o'r 
ddeddfwriaeth sy'n eu cwmpasu.

Cyfeiriodd Aelodau at leithder ac yr oeddent yn falch o weld y byddai adolygiad yn 
cael ei gynnal.  Gofynnodd Aelodau pa mor dda y mae Caerdydd yn manteisio ar 
gyllid/grantiau i ddelio â materion penodol fel hyn a sut mae Caerdydd yn cymharu ag 
Awdurdodau Lleol eraill o ran cael gafael ar gyllid/grantiau.  Cynghorodd swyddogion 
eu bod yn cyfarfod yn fisol â chydweithwyr ynni cynaliadwy a chynhelir trafodaethau 
rheolaidd gyda chydweithwyr yn Llywodraeth Cymru yn ogystal â swyddogion o 
Awdurdodau Lleol eraill.  Mae Caerdydd yn dda iawn am wella eiddo ac mae 
cyllidebau ar gyfer ynni a materion penodol ond yr her wirioneddol yw mynediad, ni 
ellir gorfodi pobl i gael gwaith wedi’i wneud oni bai ei fod yn risg i iechyd a diogelwch.  

Gofynnodd yr Aelodau a fyddai arian y Cyfrif Refeniw Tai yn cael ei ddefnyddio i 
lenwi bylchau yng nghyllido gan Lywodraeth Cymru neu a oedd hyn yn llai o 



flaenoriaeth gan fod y safonau wedi'u bodloni.  Dywedodd swyddogion y gellir dod â'r 
rhan fwyaf o eiddo i'r safon gan inswleiddio'r atig a'r wal o gyllidebau presennol, os 
oedd angen mwy, fel gorgladin ac inswleiddio waliau allanol, er enghraifft ar gyfer 
ystadau cyfan, yna byddent yn edrych ar gostau cyfle a rhoi cais mewn ar gyfer 
bidiau mawr.

Bu aelodau'n trafod lles cymunedau cyfan mewn perthynas ag Ymddygiad 
Gwrthgymdeithasol a nododd nad yw'r adroddiad yn sôn am hyn, gan ofyn a oedd 
modd edrych ar hyn.  Dywedodd swyddogion fod llawer o waith yn digwydd eisoes ar 
y mater hwn, ond nodwyd yn aml nad oedd digwyddiadau'n cael eu cofnodi, ond y 
cânt eu nodi yn ystod cyfweliadau ymadael.  Ychwanegodd swyddogion ei bod yn 
bwysig annog adrodd ond hefyd edrych ar y tenantiaid sy'n troseddu hefyd gan eu 
bod yn aml yn agored i niwed.

Nododd Aelodau fod rhai tenantiaid yn cael problemau o ran talu i wresogi eu cartrefi 
a gofynnwyd beth oedd cyrhaeddiad y Tîm Cynghori Ariannol.  Dywedodd 
swyddogion eu bod yn adrodd ar lwyddiant y Tîm Cynghori Ariannol sy'n hynod 
lwyddiannus wrth sicrhau buddion i denantiaid, bod y gwasanaeth hwn yn mynd allan 
i'r gymuned hefyd ac i mewn i gartrefi pobl; gan nodi y gallent bob amser wneud mwy 
fel hysbysebu'r gwasanaeth.

O ran methiannau derbyniol, gofynnodd yr Aelodau a oedd uchafswm nifer ar gyfer 
pob eiddo.  Cynghorodd swyddogion y gallai fod nifer o fewn eiddo, fodd bynnag 
roedd y rhain yn cael eu targedu ac adlewyrchwyd hyn yn yr adroddiad a chafwyd 
tystiolaeth o'r sgoriau SAP a oedd yn cynyddu'n raddol ac y byddai hyn yn parhau.

CYTUNWYD:  Bod y Cadeirydd ar ran y Pwyllgor yn ysgrifennu at yr Aelod Cabinet 
yn cyfleu arsylwadau’r Pwyllgor wrth drafod y ffordd ymlaen.

48 :   LLETY CYMORTH I BOBL IFANC: ANGHENION CYMHLETH 

Tynnwyd yr Eitem yn ôl

49 :   Y GWASANAETH BYW Â CHYMORTH I OEDOLION AG ANABLEDD 
DYSGU. 

Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Susan Elsmore (Aelod Cabinet dros Ofal 
Cymdeithasol, Iechyd a Lles); Claire Marchant (Cyfarwyddwr y Gwasanaethau 
Cymdeithasol); Emma Mulinder (Rheolwr Gweithredol - Anableddau Dysgu); a 
Denise Moriarty (Swyddog Cynllunio Arweiniol Strategol, Gwasanaethau 
Cymdeithasol) i'r cyfarfod.

Dywedwyd wrth yr Aelodau bod yr eitem wedi'u galluogi i wneud gwaith craffu cyn 
gwneud penderfyniadau ar Wasanaethau Byw â Chymorth ar gyfer Oedolion ag 
Anableddau Dysgu cyn iddynt gael eu hystyried yn y Cabinet ar 24ain Ionawr 2019.

Gwahoddodd y Cadeirydd yr Aelod Cabinet i wneud datganiad lle dywedodd fod 311 
o unigolion yn cael eu cefnogi gan y gwasanaeth drwy 100 o gynlluniau mewn 6 
lleoliad; roedd gwariant sylweddol o £18.2 miliwn y flwyddyn, felly roedd yn hanfodol 
sicrhau gwerth am arian a mwy hanfodol i gomisiynu gwasanaethau sy'n darparu 
gwasanaethau cymorth o ansawdd uchel.



Rhoddwyd cyflwyniad i'r Aelodau ar y Gwasanaeth Byw â Chymorth i Oedolion ag 
Anabledd dysgu, ac ar ôl hynny gwahoddodd y Cadeirydd gwestiynau a sylwadau 
gan yr Aelodau.

Roedd yr Aelodau'n falch o weld llinell amser fanwl ar gyfer y broses hon.

Gofynnodd yr Aelodau a allai darparwyr wneud cais am fwy nag un ardal ac fe'u 
cynghorwyd y gallent naill ai wneud cais am 1 neu 2 o ran arbedion effeithlonrwydd, 
fodd bynnag, mae sut y byddai hyn yn gweithio'n ymarferol mewn perthynas â pha 
feysydd yn dal i gael ei drafod.  Dywedwyd wrth yr Aelodau y byddai darparwr yn 
ystyried yr hyn a ddyfarnwyd yn y broses dendro ac y byddai'r ail ddarparwr yn cael 
ei ddyfarnu, ond bod angen cynnwys hyn yn y broses.  Dywedwyd wrth yr Aelodau 
hefyd y byddai cyfle i'r sefydliadau bach/consortia/cwmnïau cydweithredol wneud 
cais.

Gofynnodd yr Aelodau a oedd y £18.2 miliwn yn cynnwys y lleoliadau y tu allan i'r Sir 
ac fe'u cynghorwyd bod 84 lleoliad y tu allan i'r Sir a bod y swm hwn yn £11 miliwn.  
Roedd Cymorth Gofal Cartref a Chymorth yn gysylltiedig â Thai yn swm o £16.2 
miliwn.  Ychwanegwyd nad yw bob amser yn briodol i bobl ddychwelyd yn lleol, 
edrychir ar bob achos yn unigol; byddai'r grŵp gorchwyl arfaethedig yn edrych ar Yn 
Nes at Adref yn fanwl.

Roedd yr Aelodau'n falch o weld y cyfeiriad at leoliadau gwledig ac roeddent yn falch 
o weld bod y gwasanaeth yn gyffredinol yn datblygu, ond mynegwyd rhai pryderon 
ynghylch y ffaith na chytunwyd ar ddewisiadau pobl a sut y caiff cynlluniau gofal eu 
trefnu wedyn, yn enwedig pan fydd y dewis yw peidio â dychwelyd yn lleol.  
Cyfeiriodd yr Aelodau hefyd at Lywodraeth Cymru yn ariannu pobl am 3 blynedd ac 
nad yw'r polisi hwn wedi newid, tra bod ariannu Caerdydd am y cyfnod wedi’r 3 
blynedd hynny wedi newid.  Nododd swyddogion fod hwn yn faes pwysig iawn y 
byddai'r Grŵp Gorchwyl yn edrych arno'n fanylach ynghyd â'r rôl Addysg sy’n 
ehangu.

Nododd yr Aelodau yr argymhelliad a oedd yn cyfeirio at ddirprwyo awdurdod i 
Gyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol ar gyfer pob agwedd ar y broses, ond 
gofynnodd a oedd rhai penderfyniadau eisoes wedi'u gwneud.  Rhoddwyd sicrwydd 
i'r Aelodau nad oeddent.

Cyfeiriodd yr Aelodau at yr hollt 60/40 a gynigiwyd a gofynnwyd beth oedd hyn yn ei 
olygu mewn termau ariannol.  Esboniodd swyddogion na fyddai'r bandio’n newid, a'i 
fod yn ymwneud mwy â chynyddu'r sgôr ar gyfer arddangos ansawdd.  
Ychwanegodd yr Aelod Cabinet fod y rhaniad 60/40 yn rhywbeth yr oedd y Pwyllgor 
wedi gofyn amdano yn y gorffennol.

Roedd Aelodau o'r farn bod hwn yn ddirprwyaeth sylweddol a fyddai'n cael ei 
dirprwyo'n well i'r Cabinet.

Nododd yr Aelodau nad oedd unrhyw gyfeiriad at y rhaniad 60/40 yn yr argymhellion 
ac roedd barn y dylai fod yno.  Nododd y swyddogion hynny.

Roedd yr aelodau o'r farn y dylid rhoi mwy o fanylion yn yr Adroddiad Cabinet er 
mwyn gallu gwneud penderfyniadau gwybodus.



CYTUNWYD:  Bod y Cadeirydd ar ran y Pwyllgor yn ysgrifennu at yr Aelod Cabinet 
yn cyfleu arsylwadau’r Pwyllgor wrth drafod y ffordd ymlaen.

50 :   DIOGELU – ADRODDIAD AR GYNNYDD AC ADOLYGIAD POLISI 

Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Chris Weaver (Aelod Cabinet dros Gyllid, 
Moderneiddio a Pherfformiad a Chadeirydd y Bwrdd Diogelu Corfforaethol); Claire 
Marchant (Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol); ac Alys Jones (Rheolwr 
Gweithredol, Diogelu) i'r cyfarfod.

Dywedwyd wrth yr Aelodau bod yr eitem wedi'u galluogi i graffu ar drefniadau diogelu 
cyn iddynt gael eu hystyried gan y Cabinet ar 24ain Ionawr 2019.

Gwahoddodd y Cadeirydd yr Aelod Cabinet i wneud datganiad lle dywedodd ei bod 
yn bwysig cydnabod bod gan bob rhan o’r sefydliad gyfrifoldeb dros ddiogelu; roedd 
yr Aelod Cabinet yn bresennol i adlewyrchu'r cyfrifoldeb corfforaethol bod pawb yn 
cymryd perchenogaeth o'r mater hwn ac i gefnogi hyn mae hyfforddiant wedi cael ei 
ddatblygu ac yn cael ei gyflwyno fel hyfforddiant gorfodol i bob aelod o staff fel e-
fodiwl.  Mae angen nawr diweddaru'r polisi ac roedd yn bwysig ar hyn o bryd clywed 
barn y Pwyllgor craffu.

Rhoddwyd cyflwyniad i'r Aelodau ar yr Adroddiad Cynnydd ac Adolygiad Polisi 
Diogelu ac ar ôl hynny gwahoddodd y Cadeirydd gwestiynau a sylwadau gan yr 
Aelodau.

Gofynnodd yr Aelodau a oedd ehangu cwmpas Diogelu dim ond o ganlyniad i'r 
Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles.  Esboniodd swyddogion fod y Ddeddf 
wedi arwain at newidiadau sylweddol mewn termau deddfwriaethol, gan gynnwys 
cryfhau'r sefyllfa o ran oedolion sy'n agored i niwed a'r ddyletswydd i adrodd. 
Gofynnodd yr Aelodau a oedd y canfyddiad bod pethau’n well ers cyflwyno'r Ddeddf 
ac os felly pam oedd rhaid i’r Ddeddf dod â’r materion hyn i’r amlwg.  Esboniodd 
swyddogion fod mwy o gydnabyddiaeth, dros flynyddoedd lawer, fod angen cryfhau 
Diogelu; cafwyd digwyddiadau difrifol a oedd wedi digwydd yn genedlaethol ac esgoli 
cynyddol dros nifer o flynyddoedd; roedd y Ddeddf yn cydgrynhoi'r holl ddeddfwriaeth 
flaenorol ac yn gwneud y sefyllfa o ran Diogelu’n glir.

Mynegodd yr Aelodau bryder am y newidiadau sylweddol a grybwyllwyd a gofynnodd 
tybed a fyddai hyn yn golygu y byddai geiriad y Ddeddf yn cael ei wanhau mewn 
blynyddoedd i ddod wrth i heriau gael eu hwynebu.  Dywedodd swyddogion na fyddai 
hyn yn digwydd, mae'r Ddeddf yn rhoi cyfrifoldeb statudol ar Gyfarwyddwr y 
Gwasanaethau Cymdeithasol i weithio ar draws y cyfarwyddiaethau ar Ddiogelu; 
bydd y Ddeddf yn parhau i fod yn ddeddfwriaeth gref dros y 5/10 mlynedd nesaf ac 
yn rhoi Oedolion ar yr un sail â Phlant.

Gan gyfeirio at y Ddyletswydd i Adrodd, gofynnodd yr Aelodau a oedd digwyddiadau 
a gofnodwyd yn yr Ysgolion neu Lety Byw â Chymorth, er enghraifft, yn cael eu 
cofnodi a'u hadrodd yn ganolog i'r Cyngor, gan nad dyma oedd y wybodaeth a 
ddarparwyd iddynt o'r blaen.  Esboniodd swyddogion fod cyfeiriad at atgyfeiriadau 
Diogelu yn yr adroddiad a'r nod oedd sicrhau bod pawb yn deall yn llawn y 
ddyletswydd i adrodd.  Roedd gwaith i'w wneud o ran edrych ar ffynonellau 
atgyfeiriadau a phwysleisio pwysigrwydd rhannu'r digwyddiadau a hysbyswyd i'r 
Cyngor gan mai dyma beth y dylid ei wneud.



Gofynnodd yr Aelodau a oedd cronfa ddata ganolog ar gael ar gyfer cofnodi'r holl 
atgyfeiriadau, ac os oedd, sut y rheolwyd hyn pe bai'r atgyfeiriadau wedi bod yn 
gamgymeriadau neu'n gamddealltwriaeth.  Dywedodd swyddogion fod cofnodion o'r 
holl atgyfeiriadau a risgiau wedi'u nodi, bod pryderon proffesiynol yn cael eu 
trosglwyddo i'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a'r Heddlu os oes angen.  Pe 
ystyrid bod camgymeriad neu gamddealltwriaeth, byddai cyfarfod canlyniadau a 
phenderfynu, os byddai hynny'n ddi-sail, byddai hyn yn cael ei gofnodi'n glir.

Roedd yr Aelodau'n pryderu am y cyfeiriad at gostau heb eu cyllidebu yn yr 
adroddiad a gofynnwyd am eglurhad ar hyn.  Eglurodd yr Aelod Cabinet nad oedd y 
Bwrdd Diogelu Corfforaethol wedi cael ei greu gyda chyllideb; roedd Alys Jones yn ei 
swydd erbyn hyn ac efallai y bydd angen creu swydd arall ond yn gyffredinol roedd 
yn rhaid i'r cyfarwyddiaethau gynnwys Diogelu yn eu busnes fel arfer, hyfforddi staff 
drwy'r e-fodiwl, Cyfarwyddwyr yn cymryd yr awenau a phawb yn deall risgiau felly ni 
ddylai unrhyw gostau fod yn gysylltiedig; os bydd y newidiadau hyn yn cael eu 
cyflwyno i Gadeiryddion Craffu, fodd bynnag.

Cyfeiriodd yr Aelodau at y Bwrdd Diogelu Corfforaethol blaenorol, gan ofyn pa mor 
gynaliadwy yw'r Bwrdd newydd.  Dywedodd yr Aelod Cabinet nad oedd ganddo 
unrhyw fwriad i adael iddo ddiddymu, mae'r polisi wedi bod i'r Uwch Dîm Rheoli sawl 
gwaith, bydd y Prif Weithredwr a’r Uwch Reolwyr Corfforaethol yn cefnogi hyn; 
byddai wedi'i sefydlu ac erbyn hyn yr oedd yna gyd-destun a gofynion deddfwriaethol 
hefyd.

Dywedwyd wrth yr Aelodau fod y Pwyllgor Archwilio wedi bod yn ddefnyddiol iawn yn 
y maes hwn ac mai'r gobaith oedd y byddai gwaith Craffu'n cael ei gynnwys hefyd.

CYTUNWYD:  Bod y Cadeirydd ar ran y Pwyllgor yn ysgrifennu at yr Aelod Cabinet 
yn cyfleu arsylwadau’r Pwyllgor wrth drafod y ffordd ymlaen.

51 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI) 

Dim

52 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF 

21 Ionawr 2019 am 4.30pm yn Ystafell Bwyllgor 1, Neuadd y Sir, Caerdydd.

Daeth y cyfarfod i ben am 7.20 pm


