
PWYLLGOR CRAFFU PLANT A PHOBL IFANC 
 
DYDD MAWRTH, 11 MEHEFIN 2019 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Bridgeman (Cadeirydd),  
Y Cynghorwyr Cunnah, Philippa Hill-John, Joyce, Phillips, Taylor a/ac 
Singh 
 

 Patricia Arlotte (Cynrychiolydd Gatholig Rufeinig), Carol Cobert 
(Cynrychiolydd yr Eglwys yng Nghymru), Rebecca Crump 
(Cynrychiolydd Rhiant-Lywodraethwr), Karen Dell'Armi 
(Cynrychiolydd Rhiant-Lywodraethwr) 
 

1 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorwyr Linda Morgan ac 
Yasmin Bahary (cynrychiolydd Cyngor Ieuenctid Caerdydd). 
 
2 :   PENODI CADEIRYDD AC AELODAU'R PWYLLGOR  
 
Nododd y Pwyllgor fod y Cyngor, yn ei gyfarfod blynyddol ar 23 Mai 2019, wedi 
penodi'r Cynghorydd Lee Bridgeman yn Gadeirydd a'r Aelodau canlynol i'r Pwyllgor: 
 
Y Cynghorwyr Cunnah, Philippa Hill-John, Joyce, Mackie, Phillips, Taylor a Singh; a’r 
Aelodau cyfetholedig Patricia Arlotte (Cynrychiolydd Yr Eglwys Gatholig Rhufeinig), 
Carol Cobert (Cynrychiolydd yr Eglwys yng Nghymru), Rebecca Crump 
(Cynrychiolydd Rhiant-lywodraethwr) a Karen Dell' Armi (Cynrychiolydd Rhiant-
lywodraethwyr). 
 
3 :   CYLCH GORCHWYL  
 
Nododd y Pwyllgor y Cylch Gorchwyl fel y cytunwyd arno gan y Cyngor yn ei gyfarfod 
blynyddol ar 23 Mai 2019: 
 
I graffu, mesur a mynd ati i hyrwyddo gwelliant ym mherfformiad y Cyngor o ran 
darparu gwasanaethau a chydymffurfiaeth â pholisïau, nodau ac amcanion y Cyngor 
ym maes plant a phobl ifanc, gan gynnwys: 
 
• Gwella ysgolion  
• Trefniadaeth ysgolion  
• Gwasanaethau cymorth ysgol  
• Lles a chynhwysiant addysg 
• Datblygiad y blynyddoedd cynnar  
• Anghenion addysgol arbennig  
• Gwasanaethau llywodraethwyr  
• Gwasanaethau cymdeithasol plant  
• Partneriaeth plant a phobl ifanc 
• Gwasanaethau ieuenctid a chyfiawnder  
• Gwasanaethau chwarae  
 
I asesu effaith partneriaethau gydag adnoddau a gwasanaethau a ddarperir gan 
sefydliadau allanol gan gynnwys Llywodraeth Cymru, gwasanaethau Llywodraeth 



Leol ar y cyd, Cyrff Cyhoeddus a noddir gan Lywodraeth Cymru a chyrff 
anllywodraethol lled-adrannol ar effeithiolrwydd y broses o ddarparu gwasanaethau’r 
Cyngor. 
 
Cyflwyno adroddiad i gyfarfod priodol o'r Cabinet neu'r Cyngor ar ei ganfyddiadau a 
gwneud argymhellion ar fesurau a allai wella perfformiad neu ddarpariaeth 
gwasanaeth y Cyngor yn y maes hwn. 
 
4 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Datganodd y Cynghorydd Mike Phillips fuddiant personol yn Eitem 8 ar y sail bod ei 
ferch yn awtistig a'i bod yn ceisio cymorth anghenion dysgu ychwanegol. 
 
5 :   COFNODION  
 
Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 9 Ebrill 2019 yn gofnod cywir a 
chawsant eu llofnodi gan y Cadeirydd. 
 
6 :   CYNLLUN CYFLAWNI'R GYFARWYDDIAETH GWASANAETHAU PLANT  
 
Cytunodd y Pwyllgor y byddai eitemau'r agenda mewn perthynas â Chynllun 
Cyflawni'r Gyfarwyddiaeth a pherfformiad chwarter 4 yn cael eu trafod mewn un 
eitem. 
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Graham Hinchey (Aelod Cabinet dros Blant 
a Theuluoedd) a Deborah Driffield (Cyfarwyddwr Cynorthwyol Dros Dro, 
Gwasanaethau Plant) i’r cyfarfod er mwyn cyflwyno’r adroddiad. 
 
Gwahoddodd y Cadeirydd y Cynghorydd Hinchey i wneud datganiad yn nodi'r gwaith 
gyda phartneriaid a Llywodraeth Cymru i fynd i'r afael â'r problemau sy'n wynebu pob 
awdurdod ar draws y wlad; nifer y plant a ddygwyd yn ôl i Gaerdydd; yr heriau a 
wynebir gan y ddinas a'r anawsterau gyda staff asiantaeth.   
 
Rhoddodd y Cyfarwyddwr Cynorthwyol Dros Dro gyflwyniad i'r Aelodau mewn 
perthynas â Chynllun Cyflawni'r Gyfarwyddiaeth.   Amlygwyd nifer o faterion; 
Arwyddion Diogelwch, Siarter Rhieni, Hyrwyddo Iechyd Meddwl, Diogelu - yn 
enwedig y bygythiad o ecsbloetio mewn Dinas fawr; Hyfforddeiaeth Bright Start, 
Cynllunio'r Gweithlu sy'n faes pwysau allweddol - cynyddu nifer y swyddi Gwaith 
Cymdeithasol, lleihau nifer y lleoliadau preswyl trwy gynyddu lleoliadau maeth, 
Cymorth Cynnar a Phorth Teulu, Strategaeth Gomisiynu, a Gofalwyr Ifanc.  
 
Gwahoddodd y Cadeirydd y Cynghorydd Hinchey i wneud datganiad mewn 
perthynas â pherfformiad chwarter 4, pan dynnodd sylw at ba mor dda yr oedd 
Cynllunio Gofal yn datblygu a Hawliau'r Plentyn ym myd Addysg.  Roedd pryderon 
ynghylch y mathau amrywiol o leoliadau a gynigid a hefyd y defnydd o staff 
asiantaeth a llif staff ar draws ffiniau.    
 
Yna, rhoddodd y Cyfarwyddwr Cynorthwyol Dros Dro gyflwyniad i'r Aelodau mewn 
perthynas â pherfformiad Chwarter 4 a rhoddodd rywfaint o wybodaeth mewn 
perthynas â pheth o'r gwaith sy'n cael ei wneud gan y Bwrdd Cyflawni Canlyniadau 
Rhagorol. 
 



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

  Cyfeiriodd yr Aelodau at ddau fater a godwyd o'r blaen; cadw a 
recriwtio gweithwyr cymdeithasol a gofalwyr maeth annibynnol yn 
erbyn sefyllfa gofalwyr maeth awdurdod lleol.    
 
Roedd yr Aelodau'n falch o weld bod cynnydd wedi bod yn nifer y 
gofalwyr maeth ac yn gofyn am ragor o wybodaeth ac fe'u 
cynghorwyd bod llawer o waith yn cael ei wneud ym maes 
maethu, a bod cynnydd wedi bod yn y ffioedd hefyd, mae nifer 
fawr o ymgyrch gyhoeddusrwydd a digwyddiadau.   Dylid cael 
galwadau dilynol o fewn 24 awr.   Erbyn hyn, mae gwell 
dealltwriaeth o'r hyn sy'n ofynnol a'r broses, mae angen llawer 
iawn o gefnogaeth ar bob cam.   Dod â gofalwyr maeth yn ôl i'r 
awdurdod, drwy well dealltwriaeth, gwell cefnogaeth a phecyn 
gwell gallai arbed cymaint â £ 4.1 m i'r awdurdod – ni fyddai 
gorwariant.   Rydym am edrych ar fodel yr Alban gyda 
Llywodraeth Cymru er mwyn cymryd yr elw a gwella'r system.  
 
Trafododd yr Aelodau gartrefi gofal annibynnol, os gallwn ddatrys 
problemau lleoliadau yng Nghymru yn hytrach na mynd i 
Fanceinion, Llundain – mae arbedion mawr, ond yn bwysicach 
fyth mae'r canlyniadau hefyd yn well.  Roedd yr adroddiad y tu 
allan i'r Sir yn codi rhai materion sy'n cael eu hystyried ar hyn o 
bryd, ond efallai y dylai'r derminoleg fod yn nes at adref yn hytrach 
na'r tu allan i'r Sir.   
 
Cynigiodd y Pwyllgor gymorth i swyddogion ar y materion hyn.     
 
Cyfeiriodd y Cyfarwyddwr Cynorthwyol at yr heddlu yn Abertawe 
gan godi pryderon am nifer y cartrefi annibynnol i blant sydd 
wedi'u sefydlu yno a dod â phlant i mewn ar draws y ffin, mae'n 
cysylltu â'r llety cost isel yn yr ardaloedd hynny.    Os edrychwch 
ar y map o Gymru a lle mae'r awdurdodau lletyol ac awdurdodau 
lleoli, nid yw'n gwneud synnwyr.   Mae angen Cynllun Comisiynu 
Cymru.  Dylai fod lefel briodol o leoliadau o fewn rhanbarth De 
Cymru.  
 

  Holodd yr Aelodau a ydym yn cymharu ein sefyllfa ag awdurdodau 
eraill o ran cadw staff gwaith cymdeithasol, a pha arferion gorau y 
gellir eu gweld yn yr awdurdodau hynny.   Dywedwyd wrth yr 
aelodau, ar gyfer y profiad newydd, cymwys a hyd at 3 blynedd, 
bod gan yr awdurdod hwn arfer cadarn iawn, bu ceisiadau gan 
weithwyr cymdeithasol yn yr Alban oherwydd bod y cynnig o 
Gymru wedi creu argraff arnyn nhw. Ceir goruchwyliaeth reolaidd, 
fodd bynnag, nid oes gennym fframwaith sefydlu da ond mae 
hwnnw'n cael ei adolygu ar hyn o bryd.  Mae dadansoddwr 
busnes yn gwneud astudiaeth gymharol o delerau ac amodau 
awdurdodau cyfagos.  Hysbyswyd yr Aelod nad oedd y 
Cyfarwyddwr Cynorthwyol Dros Dro yn ymwybodol o unrhyw 
werth ychwanegol y mae awdurdodau cyfagos yn ei ddarparu, y 



gallwn ddysgu ohono.  Yr ydym wedi ceisio rhoi hyfforddiant a 
mentora yn un o'n cynlluniau, sy'n rhywbeth sy'n digwydd yn 
Lloegr. 
 

  Gan gyfeirio at ofalwyr ifanc, gofynnodd yr Aelodau i'r Pwyllgor 
rannu'r broses o ddatblygu'r polisi hwnnw.   Mae'n ardal yng 
Nghaerdydd sydd heb ei datblygu'n ddigonol, nid oes gan 
Gaerdydd ddarpariaeth o fath asesu, ond mae cyllid wedi'i sicrhau 
ar gyfer hynny.  Mae yna gynllun gofalwyr, ac mae gofalwyr ifanc 
yn rhan o hynny.   Bwriedir cynnal digwyddiadau i ofalwyr yn ystod 
y misoedd nesaf a gellir dod â diweddariad i gyfarfod yn y dyfodol.  
 

  Cyfeiriodd Aelodau at rai o'r mesurau perfformiad yn y cynllun 
cyflawni (Blaenoriaeth 2 y Gyfarwyddiaeth Strategol), mae rhai 
ohonynt yn benodol iawn ac yn cyfeirio at ffigurau a ddarperir am 
blant sy'n derbyn gofal a'u lleoli gyda rhieni.   Holodd yr Aelodau 
pam y pennwyd targed canrannol mor isel.    Dywedwyd wrth yr 
Aelodau bod lleoliadau gyda rhieni, plant yn aros gyda'u rhieni 
ond eu bod yn destun Gorchymyn Gofal.  Mae'r Farnwriaeth, 
oherwydd nad oes ganddynt hyder yn y Gwasanaethau 
Cymdeithasol i ddarparu cefnogaeth i deuluoedd oherwydd 
materion adnoddau, yn amlach yn gwneud Gorchymyn Gofal fel 
sefyllfa ddiofyn i sicrhau bod y Gwasanaethau Cymdeithasol yn 
parhau i gymryd rhan. Mae 149 o achosion yn cael eu dosbarthu 
fel rhai sy'n derbyn gofal ond yn byw gartref gyda rhieni – dylid ei 
dorri o 50% mewn gwirionedd. 
 

  Holodd yr Aelodau a oedd yn bosibl darparu gwybodaeth i sawl un 
o blant Addysg Heblaw yn yr Ysgol sy'n derbyn gofal.  Dywedodd 
y Cyfarwyddwr Cynorthwyol, er nad oedd unrhyw ffigurau ar gael, 
ei bod yn thema sy'n dod i'r amlwg wrth edrych ar ecsbloetio 
troseddol a throseddau cyllyll a phryderon sylweddol mewn 
perthynas ag unrhyw rai o'r achosion ecsbloetio.  Mae yna grŵp 
gorchwyl a gorffen sy'n cynnwys yr heddlu, ni'r Cyngor yn 
gorfforaethol a maes iechyd sydd wedi nodi 9 o achosion lle mae 
llinell amser yn cael ei gwneud, mae llawer ohonynt yn cynnwys 
troseddau â chyllyll.  Mae bod allan o addysg ffurfiol bob amser yn 
ffurfio rhan o hyn. 
  

  Cyfeiriodd yr Aelodau at y wybodaeth a ddarparwyd mewn 
perthynas â'r weledigaeth strategol a holodd sut yr ydym yn 
monitro'r nifer o blant a leolir y tu allan i'r Sir nad ydynt yn derbyn 
lleoliadau addysg am gyfnod hir, ac mewn perthynas â'r rhai sy'n 
gadael gofal sydd wedi profi digartrefedd, pa mor hir y maent yn 
aros mewn llety dros dro heb gymorth. 
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau y gellir darparu'r wybodaeth maes o 
law, ond cafwyd cyfarfodydd gyda'r gwasanaeth tai i edrych ar 
lwybr i bobl ifanc 16 - 18 oed i ddechrau. Nid yw llawer o'r rhai 
sy'n gadael gofal yn ymdopi ac maent yn ddigartref.   Bu grŵp 
gorchwyl a gorffen yn adolygu hynny.  Gellir darparu rhagor o 
wybodaeth mewn cyfarfod diweddarach. 



 

  Bu'r Aelodau'n trafod yr adroddiadau wythnosol sy'n cael eu 
cynnal gan y staff ac er ei fod yn helpu i gydbwyso'r llwythi gwaith, 
nid yw bob amser yn helpu gyda straen a'r angen i'r staff wneud 
mwy.   Dywedwyd wrth yr Aelodau bod y staff yn pryderu 
rhywfaint, ond nid ydynt bob amser yn hoffi targedau ond mae'n 
newid diwylliannol. 
 
O ran mesur deilliannau personol mae gwaith i'w wneud, ond mae 
mwy o Weithwyr Cymdeithasol yn prynu mewn i hynny.  Bydd 
rheolwyr da yn ymwybodol o anghenion eu staff, ac mae angen 
treulio amser gyda nhw.   Ni ddylai CDP fod yno dim ond er mwyn 
ei wneud. 
 

  Dywedwyd wrth yr Aelodau y bydd gwybodaeth am nifer yr 
ysgolion sy'n gallu cynorthwyo disgyblion â nam ar y synhwyrau 
sy'n eu galluogi i fynychu ysgol o'u dewis, yn cael ei darparu maes 
o law.  Fodd bynnag, nodwyd bod nifer o'r ysgolion uwchradd yn 
darparu cymorth da iawn, er enghraifft y gwaith a wneir gyda 
phlant sy'n derbyn gofal yn Ysgol Uwchradd Teilo Sant yr Eglwys 
yng Nghymru.  
 

 Gofynnodd yr Aelodau am eglurhad ar y dull newydd o ymdrin â 
lles 'yn seiliedig ar le' ac fe'u cynghorwyd ei fod mewn babandod, 
ac felly nid oes llawer o wybodaeth am ganlyniadau penodol.  
Rydym wedi ymgymryd ag ailstrwythuro ac yn mynd yn ôl i weithio 
ar sail ardal lle byddwn yn cysylltu mewn ysgolion, y canolfannau 
iechyd a'r canolfannau tai.   Mae'n debyg bod yr ardaloedd 
daearyddol y byddwn yn mynd â hwy yn ôl i'r dwyrain a'r gorllewin 
ac ardal fach yn y canol. 
 
Bydd yn ymwneud â datblygu cymunedol wrth edrych ar atal tlodi, 
cynhwysiant cymdeithasol.   Bydd angen cynnal nifer o 
ddigwyddiadau ymgysylltu, ac o ran canlyniadau rydym am weld 
gwelliannau mewn addysg, iechyd ac i waith. 
 
Holodd yr Aelodau a fyddai hyn hefyd yn cynnwys materion yn 
ymwneud â hunan-niwed ac iechyd meddwl, ac fe'u cynghorwyd 
ei fod yn rhan o gais cronfa gofal canolraddol sydd wedi'i hagor i 
Wasanaethau Plant am y tro cyntaf yn ymwneud â chymorth 
therapiwtig a chysylltu gwasanaethau hynny, ar gyfer pobl ifanc a 
rhieni hefyd.  

 
CYTUNWYD - Bod y Cadeirydd yn ysgrifennu ar ran y Pwyllgor at yr Aelod Cabinet 
er mwyn cyfleu eu sylwadau a’u harsylwadau a thrafodwyd y ffordd ymlaen.  
 
7 :   CYNLLUN CYFLAWNI'R GYFARWYDDIAETH ADDYSG  
 
Datganodd y Cynghorydd Mike Phillips fuddiant personol yn yr eitem hon ar y sail 
bod ei ferch wedi cael diagnosis o awtistiaeth a'i bod yn ceisio cymorth anghenion 
dysgu ychwanegol.  
 



Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Sarah Merry (Dirprwy Arweinydd ac Aelod 
Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau), Suzanne Scarlet (Rheolwr Gweithredol, 
Partneriaethau a Pherfformiad) a Natalie Stork (Rheoli Perfformiad a Gwybodaeth) i'r 
cyfarfod. 
 
Gwahoddodd y Cadeirydd y Cynghorydd Merry i wneud datganiad lle'r oedd yn 
egluro mai'r neges ganolog yw darparu ar gyfer holl blant y ddinas beth bynnag fo'u 
hamgylchiadau a'u cefndir.  O ran y dangosyddion perfformiad, croesewir adborth 
ynglŷn â'r cynnydd yr ydym yn ei wneud ac i sicrhau bod y dangosyddion cywir wedi 
cael eu dewis.     
 
Rhoddwyd trosolwg i'r aelodau o gyd-destun y cynllun ar gyfer y flwyddyn 2019-20, 
gan barhau i fwrw ymlaen â'r blaenoriaethau a nodwyd fel rhan o strategaeth 
Caerdydd 2020.   Mae mwy o wybodaeth wedi'i darparu am hunanasesu, yn hytrach 
nag adroddiadau hunanarfarnu mawr mae angen hunanwerthuso drwy'r amser.   
 
Dywedwyd wrth y Pwyllgor bod y cynllun bron wedi'i gwblhau, ond mae angen 
sicrhau bod y ddogfen yn cael ei diweddaru'n gyson.   Mae pob un o'r blaenoriaethau 
yn y cynllun wedi cael eu strwythuro fel y gallwn edrych ar sut rydym yn mesur 
perfformiad a llwyddiant.  
 
Cafodd Aelodau wahoddiad i holi cwestiynau, gofyn am eglurhad pellach neu wneud 
sylwadau. Mae’r trafodaethau hynny wedi eu crynhoi isod: 
 

  Holodd yr Aelodau fwlch cyrhaeddiad ethnig, yn enwedig y grŵp 
Sipsiwn-Teithwyr a holodd am y rheswm pam nad oes targed yn y 
cynllun ac fe'u cynghorwyd bod yr adroddiad perfformiad 
blynyddol yn rhoi manylion am berfformiad nifer o grwpiau.   Mae 
Blaenoriaeth Strategol 3 yn cyfeirio at gau'r bwlch cyrhaeddiad 
ond ni chyfeiriwyd at unrhyw grŵp targed penodol ar hyn o bryd.  
Fodd bynnag, nododd Aelodau fod y ffordd y mae cyrhaeddiad 
disgyblion yn newid, yn enwedig yng Nghyfnod Allweddol 4.  Gallai 
sgoriau pwyntiau wedi'u capio wneud y mesur cyrhaeddiad yn fwy 
heriol yn y dyfodol.    
 

  Gofynnodd yr Aelodau am wybodaeth ynghylch y gostyngiad yn y 
12 mis diwethaf yn nifer y plant sy'n derbyn gofal ac a gynghorwyd 
nad oedd y wybodaeth wrth law ond y gellid ei darparu.  
 

  Trafododd yr Aelodau'r bobl Addysg Heblaw yn y Ysgol, gan 
gwestiynu sut y nodwyd y rhai hynny, a oedd y ffigurau'n gywir, 
nifer yr oriau o addysgu arbenigol a ddarparwyd a sut y caiff hynny 
ei fonitro.  Gwnaed pwynt o nodi'r grŵp hwn, at ddibenion y 
cynllun hwn caiff ei wneud erbyn adeg cyfrif.   Mae cofrestr o'r holl 
blant sy'n cael eu haddysgu y tu allan i'r ysgol.   Gall dysgwyr 
Addysg Heblaw yn y Ysgol berthyn i amrywiol ddarpariaethau, 
Llywodraeth Cymru sy'n pennu'r grwpiau hynny.  Rydym yn ceisio 
cynyddu cyfranogiad gan Ymgynghorwyr Her fel bod mwy o 
atebolrwydd ar gyfer y cohort hwn o ddysgwyr a fydd yn helpu i 
gynyddu amlygrwydd perfformiad y grŵp hwnnw.  Nodir yn y 
cynllun fel maes i'w wella.  Cyfeirir at blant sy'n derbyn gofal yn y 
grŵp hwnnw eu bod yn cael eu haddysgu y tu allan i'r ysgol.  Nid 



yw plant sy'n cael addysg ddewisol yn y cartref yn dod o fewn y 
grŵp hwnnw, mae trafodaethau ar y gweill gyda Llywodraeth 
Cymru ar hyn o bryd ynglŷn â'r grŵp hwnnw o leygwyr ac mae 
data'n cael ei gasglu.   Nid yw atebolrwydd mor llym ag y dylai fod 
ar hyn o bryd, yn amlwg mae diogelu i'w ystyried.  
 

  Roedd yr Aelodau am gael sicrwydd bod gan arweinwyr ysgolion 
yr amser a'r cyfle i sicrhau, gyda chyflwyno'r ddeddfwriaeth ADY 
a'r cwricwlwm newydd i Gymru, y gellir cael trawsnewid 
llwyddiannus.   O ran ADY ac o ran cynllunio mae'r awdurdod 
mewn sefyllfa dda i fod yn barod ar gyfer y newid hwnnw.  Mae'r 
gwaith yn parhau gyda Chonsortiwm Canolbarth y De a 
Llywodraeth Cymru (LlC) ac yn darparu ar gyfer hyfforddiant.  Ceir 
rhai cwestiynau, heriau ynghylch cyfrifoldebau ysgolion ac 
awdurdodau lleol a'r gallu i ddelio â hwy.   Mae hynny'n cael ei 
godi.  
 
O ran y cwricwlwm newydd, mae'r ymgynghoriad drafft yn cael ei 
arwain gan Lywodraeth Cymru, ond mae'n rhywbeth y mae gan yr 
awdurdod lai o reolaeth drosto.   Mae grwpiau clwstwr yn cael eu 
trefnu ac maent yn cynnig cyfleoedd i arweinwyr ysgolion gymryd 
rhan yn y wybodaeth ddiweddaraf am ddiwygio.   Mae Natalie 
Gould yn arwain y cwricwlwm ar gyfer Consortiwm Canolbarth y 
De, mae hi wedi rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i ni am y cynllun 
cyflawni, ond mae'n faes cymhleth.  
  

  Holodd yr Aelodau a oedd unrhyw wybodaeth bellach am asesu 
arholiadau ac a fydd newidiadau o fewn y cwricwlwm newydd.   
Cynghorodd yr Aelod Cabinet fod y ffocws cychwynnol ar lefel 
ysgol gynradd ac ar ôl hynny newidiadau a fydd yn gweithio drwy'r 
system.   O ran asesu'r cwricwlwm - mae mor wahanol ac fe allai 
fynd yn broblematig.  Mae'r fframwaith atebolrwydd ac asesu 
cyfan yn cael ei adolygu a'r cymwysterau y mae ysgolion yn eu 
defnyddio.   Bydd symudiad tuag at fesur dilyniant dysgwyr unigol 
- dysgu unigol i blant unigol.   Nid oes eglurder ar hyn o bryd 
mewn perthynas â CA4.   Mae'n rhaid cael eglurder o ran y 
trefniadau asesu ar gyfer asesu erbyn cyflwyno'r cwricwlwm 
newydd.  
  

  Cyfeiriodd Aelodau at ddwy ardal o her, yn gyntaf o ran faint o 
waith y gallai fod angen ei wneud ar y pen mwy cymhleth wrth 
lunio cynlluniau ar gyfer disgyblion unigol, ac yn ail am y rhywfaint 
o amwysedd terminoleg sy'n arwain at wahaniaethau o ran 
dehongli, er enghraifft defnyddio'r termau mwyafrif ac 
arwyddocaol. 
 
O ran disgwyliadau athrawon bydd angen mawr am ddysgu 
proffesiynol ychwanegol.   Mae grant yn cael ei ddirprwyo'n 
benodol i ysgolion i sicrhau eu bod yn barod ar gyfer gweithredu'r 
cwricwlwm newydd.  
 

  Holodd yr Aelodau ynghylch recriwtio athrawon i Ysgolion Cyfrwng 



Cymraeg, yn enwedig o gofio'r argyfwng recriwtio, a'r hyn a oedd 
yn cael ei roi ar waith i fynd i'r afael â'r prinder.  Mae gwaith yn 
mynd rhagddo mewn perthynas â chynllunio a datblygu'r gweithlu 
gyda'r consortiwm.   Mae angen sicrhau bod y gweithlu'n gallu 
ymateb i'r angen i gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg.    
  

 
CYTUNWYD - Bod y Cadeirydd yn ysgrifennu ar ran y Pwyllgor at yr Aelod Cabinet 
er mwyn cyfleu eu sylwadau a’u harsylwadau a thrafodwyd y ffordd ymlaen.  
 
8 :   BAND B YSGOLION YR 21AIN GANRIF - AILDDATBLYGU YSGOLION 

CANTONIAN, RIVERBANK A WOODLANDS  
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Sarah Merry (Dirprwy Arweinydd ac Aelod 
Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau), Richard Portas (Cyfarwyddwr Rhaglen, 
Trefnu a Chynllunio Ysgol) a Michele Dudridge-Friedl (Rheolwr Gweithredol, Trefnu a 
Chynllunio Ysgolion) 
 
Gwahoddodd y Cadeirydd y Cynghorydd Sarah Merry i wneud datganiad a oedd yn 
ailadrodd y materion yn ymwneud â chyflwr Ysgol Uwchradd Cantonian, y 
ddarpariaeth o leoedd mewn ysgolion ond hefyd yr angen i gynyddu'r ddarpariaeth 
arbenigol.  Mae'n safle ysgol uwchradd arbennig o fawr, felly mae'n gyfle ardderchog 
i symud Woodlands a Riverbank er mwyn caniatáu iddynt gael eu hailadeiladu a 
chynyddu'r ddarpariaeth. 
 
Dywedodd Cyfarwyddwr y Rhaglen y bu ymgynghori helaeth iawn, bu'n drylwyr a 
chafwyd 759 o ymatebion, gyda'r mwyafrif ohonynt yn gadarnhaol. 
 
Cafodd Aelodau wahoddiad i holi cwestiynau, gofyn am eglurhad pellach neu wneud 
sylwadau.   Mae’r trafodaethau hynny wedi eu crynhoi isod: 
 

  Holodd yr Aelodau ynghylch y sefyllfa o ran dalgylchoedd yn ardal 
Gorllewin Caerdydd a phryd y cânt eu hystyried a nodwyd syndod 
nad oeddent wedi'u hadolygu'n flaenorol.  Dywedodd yr Aelod 
Cabinet fod Ysgol Uwchradd Fitzalan bellach wedi cyrraedd yr hyn 
a ystyrir yn fwy na'r maint gorau, bydd ysgol Uwchradd Cantonian 
yn cael ei chynyddu, mae ysgolion Uwchradd Willows, Cathays a 
Chaerdydd i gyd yn destun ymgynghoriad.   Bydd yna addasiadau 
dalgylch sydd bob amser yn anodd i rieni.   Ni fydd byth baru 
perffaith rhwng lleoedd ysgol a dalgylchoedd.  Nid rhaglen tymor 
byr yw Band B, ond mae'n rhaid ei adolygu'n barhaus.    
 

  Holodd yr Aelodau ynghylch datgomisiynu a gwaredu'r safleoedd 
hyn pan fo cynigion ar gyfer trosglwyddo ysgolion i safleoedd 
newydd ac fe'u cynghorwyd y byddai hen adeiladau yn cael eu 
dymchwel yn gyffredinol pe bai peryglon iechyd a diogelwch – 
byddent yn cael eu lefelu, ac ar y pwynt, efallai y byddwn yn edrych 
ar gael derbynneb cyfalaf.  Yn y cyd-destun hwn, efallai y byddwn 
hefyd yn edrych ar ystyried defnyddio addysg fel blaenoriaeth.   Ni 
chafwyd penderfyniad clir ar hyn o bryd.  Nid ydynt yn safleoedd 
mawr ond maent yn agos i safleoedd eraill.     
 



  Gyda chyflwyno deddfwriaeth ADY, holodd yr Aelodau a ydym yn 
diogelu darpariaeth ADY at y dyfodol wrth symud ymlaen.   
Dywedwyd wrth yr Aelodau y byddai'r ymgynghoriad yn cynyddu o 
70 – 112 ar ôl yr ymgynghori. 
 
Mae angen cydgysylltu'r ddarpariaeth hirdymor ac mae'r project yn 
cael ei wthio cyn belled ag y gall - ond mae'n bosibl iawn y bydd 
cynigion pellach yn hwyrach ymlaen.  Nid yw’r awgrym y bydd hyn 
yn darparu'r holl leoedd ychwanegol sydd eu hangen arnom fel 
dinas. Mae maint y cynnydd yn Riverbank wedi'i leihau am yr union 
reswm hwnnw gan fod angen cydbwyso'r cynnydd â maint y safle. 
 
Mae'r adolygiad ADY wedi bod yn sail i dwf y lleoedd yn y cynigion 
hyn.   Mae nifer o ddisgyblion yn gallu profi eu hunain o'r sir – mae 
angen i ni wneud iawn am hyn ond mae'n rhaid i ni sicrhau 
sbectrwm priodol o ddarpariaeth.   
 

 
CYTUNWYD - Bod y Cadeirydd yn ysgrifennu ar ran y Pwyllgor at yr Aelod Cabinet 
er mwyn cyfleu eu sylwadau a’u harsylwadau a thrafodwyd y ffordd ymlaen.  
 
9 :   DATBLYGIAD Y RHAGLEN WAITH 2019-20  
 
PENDERFYNWYD:   Nodi'r argymhelliad fel y nodir yn yr adroddiad.  
 
 
10 :   GOHEBIAETH  
 
PENDERFYNWYD:  Nodi'r adroddiad gohebiaeth.  
 
 
11 :   Y FLAENRAGLEN WAITH  
 
PENDERFYNWYD:   Nodi cynnwys y Flaenraglen Waith diwygiedig. 
 
 
12 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
PENDERFYNWYD:   
 

(i) Ardystio bod yr adroddiad blynyddol drafft yn cael ei ystyried fel eitem frys ar y 
sail y disgwylir i'r adroddiad blynyddol gael ei dderbyn gan y cyngor llawn 
ar 20 Mehefin 2019  
 

(ii) Cymeradwyo'r adroddiad blynyddol 2018-19  
 
13 :   Y FFORDD YMLAEN  
 
Trafododd Aelodau’r wybodaeth a dderbyniwyd a nodi nifer o broblemau y cytunai’r 
Cadeirydd fyddai’n cael eu cynnwys yn y llythyrau fyddai’n cael eu hanfon, ar ran y 
Pwyllgor, at yr Aelodau Cabinet a’r Swyddogion perthnasol. 
 



14 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF  
 
Mae dyddiad cyfarfod nesaf y Pwyllgor Craffu ar Blant a Phobl Ifanc yn cael ei gynnal 
ar ddydd Mawrth 9fed Gorffennaf 2019 am 4.30pm 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 7.30 pm 
 


