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PWYLLGOR YMGYNGHOROL RHIANTA CORFFORAETHOL

DYDD MAWRTH, 2 EBRILL 2019

Present: Councillor Merry(Chairperson)
Councillors Bowden, Driscoll, Hinchey, Jenkins, Lent, Lister, 
Molik a/ac Weaver

Officers 
Present:

Deborah Driffield, Assistant Director, Children’s Services
Phil Bradley, Operational Manager, Children’s Services

Advisors 
Present:

Gillian James a/ac Rose Whittle, Head of Operations, 
Community Child Health Directorate

49 :   AELODAETH 

Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Driscoll i'w gyfarfod cyntaf o'r Pwyllgor 
Ymgynghorol Rhianta Corfforaethol.  

50 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB 

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb oddi wrth Emma Phipps-McGill 
(Ymgynghorydd Pwyllgor)

51 :   DATGANIADAU O FUDDIANT 

Doedd dim datganiadau buddiannau yn y cyfarfod hwn.

52 :   CYFLWYNIAD GAN Y GWASANAETH EIRIOLAETH IEUENCTID 
CENEDLAETHOL 

Croesawodd y Cadeirydd Ely Jones, Rheolwr Gwasanaeth, Gwasanaeth Eiriolaeth 
Ieuenctid Cenedlaethol Caerdydd a'r Fro i'r cyfarfod.

Cyfeiriwyd yr aelodau at y cyflwyniad a ddarparwyd a oedd yn amlinellu'r 
gwasanaethau a ddarperir gan y Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol, sy'n 
cynnwys y canlynol:

 Gwasanaeth eiriolaeth annibynnol broffesiynol;
 Cynnig Gweithredol;
 Gwasanaeth ymweld annibynnol;
 Cyfranogiad; a
 Gwaith/datblygiad ychwanegol gan y Gwasanaeth Eiriolaeth 

Ieuenctid Cenedlaethol gan gynnwys NYAS Cymru, Safonau IV, 
Project Iechyd Meddwl a Lles, Project Undod. Eiriolaeth a Mentora 
Cymheiriaid ac Eiriolaeth Rhieni.

Gwahoddwyd y Pwyllgor i wneud sylwadau, gofyn am eglurhad neu godi cwestiynau 
ar y wybodaeth a dderbyniwyd.  Mae’r trafodaethau hynny wedi eu crynhoi isod:
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 Cyfeiriodd yr aelodau at y 350 o atgyfeiriadau a gofynnwyd iddynt 
o ble neu ble y daeth yr atgyfeiriadau.  Hysbyswyd yr aelodau bod 
y mwyafrif yn dod o amrywiaeth o weithwyr proffesiynol, fel arfer 
gweithwyr cymdeithasol, ond hefyd gan weithwyr proffesiynol 
addysg a chyfreithiol.

 Dywedwyd wrth yr Aelodau bod 15 o Eiriolwyr Cymheiriaid, ar 
draws yr holl ardaloedd awdurdod lleol.  Darparwyd yr arian ar 
gyfer yr eiriolwyr hynny gan Lywodraeth Cymru.

 Holodd yr Aelodau a allai gweithwyr cymdeithasol weithredu fel 
eiriolwyr ar gyfer pobl ifanc, eglurwyd y bydd gweithwyr 
cymdeithasol yn gweithredu o ran y 'lles gorau' ond yn aml mae 
gan y bobl ifanc farn wahanol iawn ynglŷn â beth yw eu 'lles 
gorau', a all yn ei dro yn achosi gwrthdaro buddiannau.

 Roedd yr aelodau'n cynghori mai'r llwybr atgyfeirio arferol i'r 
prosiect Iechyd Meddwl a Lles oedd yn cael ei weithredu gan y 
Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol oedd trwy'r Llinell 
Iechyd Genedlaethol, fodd bynnag roeddent yn gallu derbyn 
atgyfeiriadau lleol a fyddai fel arfer yn dod drwy'r swyddfa yng 
Nghaerffili. 

Nododd yr aelodau gynnwys y cyflwyniad a ddarparwyd ar ran y Gwasanaeth 
Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol.

53 :   GOSTYNGIAD DIOGEL I BLANT SY'N DERBYN GOFAL: DIWEDDARIAD 
AR LAFAR AR Y GRŴP CYNGHORI'R GWEINIDOG 

Croesawodd y Cadeirydd Deborah Driffield (Cyfarwyddwr Cynorthwyol, 
Gwasanaethau Plant) a Phil Bradley (RhG, Gwasanaethau Plant) i'r cyfarfod.  
Rhoddwyd diweddariad ar lafar i aelodau ar waith y ‘Grŵp Cynghori ar Wella 
Canlyniadau ar gyfer Plant’ sydd wedi cael y dasg o ddatblygu rhaglen i leihau nifer y 
plant sy'n derbyn gofal ac i gefnogi pobl sy'n gadael gofal yn well.  

Dywedwyd wrth yr Aelodau bod y cam cyntaf bellach wedi dod i ben, y cam hwnnw'n 
ymdrin â rôl y Swyddog Arolygu Annibynnol a'r canllawiau safonau ac arfer da 
cysylltiedig. Mae Cam 2 yn mynd rhagddo ar hyn o bryd; cynllunio sefydlogrwydd yw 
un o'r ffrydiau gwaith sy'n ymdrin â gwella canlyniadau i blant a phobl ifanc mewn 
gofal preswyl a datblygu cymorth pellach i'r rhai sy'n gadael gofal.  Nododd yr 
aelodau fod grŵp gorchwyl wedi'i sefydlu i ystyried y gwelliant mewn canlyniadau i 
blant a phobl ifanc mewn gofal preswyl ac roedd ganddynt ddiddordeb mewn gweld 
pa gyllid fyddai'n cael ei ddarparu pe bai angen llety preswyl pellach.

Nodwyd y bydd cynrychiolwyr o Lywodraeth Cymru yn ymweld â phob awdurdod 
lleol, trefnwyd yr ymweliad â Chaerdydd ar gyfer mis Mai. Ymhlith y pynciau / 
blaenoriaethau i'w hadolygu bydd y gostyngiad yn nifer y plant sy'n derbyn gofal, 
lleoliadau y tu allan i'r ardal, lleoliadau y tu allan i Gymru a phlant a phobl ifanc sy'n 
cael eu lletya oherwydd anawsterau dysgu rhieni.
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Dywedwyd wrth yr Aelodau hefyd bod y strategaeth Gwasanaethau Plant yn y camau 
datblygu terfynol yn lleol ac yn adlewyrchu'r holl flaenoriaethau hynny.   

Gwahoddwyd y Pwyllgor i wneud sylwadau, gofyn am eglurhad neu godi cwestiynau 
ar y wybodaeth a dderbyniwyd.  Mae’r trafodaethau hynny wedi eu crynhoi isod:

 Holodd yr Aelodau a oedd gostyngiad yn nifer y plant sy'n derbyn 
gofal yng Nghymru yn bosibl a lle dywedir bod Prif Weinidog 
Cymru yn bwriadu gosod targedau, fodd bynnag, mae'n rhaid cael 
sgyrsiau ynghylch sut y gosodir y targedau hynny.  Yn enwedig 
gan nad y mater yn unig yw nifer y plant a phobl ifanc sy'n derbyn 
gofal ond y rhai sy'n aros mewn gofal pan ellid ystyried 
canlyniadau amgen.  Nododd yr aelodau fod angen i'r gefnogaeth i 
aelodau'r teulu fod yn gadarn.

 Amlinellodd y Cynghorydd Hinchey (Aelod Cabinet dros Blant a 
Theuluoedd) y gwaith sy'n cael ei wneud i gynyddu nifer y gofalwyr 
maeth, a dywedodd fod 'noson faethu' lwyddiannus wedi bod yn 
ddiweddar lle cafodd nifer o ofalwyr maeth posibl newydd gyfle i 
siarad â gofalwyr maeth presennol.  Hysbyswyd yr Aelodau bod 
nifer o brojectau parhaus eraill, a allai fod wedi'u hamlinellu yng 
nghyfarfodydd y Pwyllgor yn y dyfodol.  

 Nododd yr Aelodau hefyd fod Julie Morgan AC, y Dirprwy 
Weinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn mynychu 
cyfarfod yfory i drafod y gostyngiad yn nifer y bobl ifanc sy'n mynd i 
ofal yr awdurdod lleol.   

 Hysbyswyd yr Aelodau bod y Gwasanaeth Ymyrraeth Gynnar yn 
cael ei lansio'r mis hwn sy'n cynnig cefnogaeth cyn cyrraedd 
argyfwng.  

54 :   PAPUR BRIFFIO: DEDDF GWASANAETHAU CYMDEITHASOL A 
LLESIANT (CYMRU) 2014, RHAN 6 - PLANT SY'N DERBYN GOFAL A 
PHLANT SY'N DERBYN LLETY 

Croesawodd y Cadeirydd Deborah Driffield (Cyfarwyddwr Cynorthwyol, 
Gwasanaethau Plant) a Phil Bradley (RhG, Gwasanaethau Plant) i'r cyfarfod.  Roedd 
y papur briffio yn barod i roi amlinelliad i Aelodau o Ran 6 o Ddeddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 sy'n ymwneud â Phlant sy'n Derbyn Gofal a 
Phlant sy'n Derbyn Llety.

Nododd yr Aelodau gynnwys y papur briffio.

55 :   DIWEDDARIAD AR FFRYDIAU GWAITH YR AELODAU 

Roedd y Cynghorydd Lister wedi rhoi diweddariad i'r Aelodau mewn perthynas â'i ran 
yn y Cylch Gorchwyl drafft diwygiedig ar gyfer y Pwyllgor, sy'n ymddangos yn nes 
ymlaen yn yr agenda a'r angen i bob Aelod fynychu unrhyw hyfforddiant Rhianta 
Corfforaethol a drefnir gan y Gwasanaethau Democrataidd.  Pwysleisiodd y 
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Cynghorydd Lister bwysigrwydd holl Aelodau'r Pwyllgor yn annog cydweithwyr i 
fynychu unrhyw sesiynau hyfforddi a ddarperir.

56 :   YMWELIADAU AELODAU 

Dywedodd y Cynghorydd Bowden wrth yr Aelodau ei bod hi a'r Cynghorydd Merry 
wedi mynychu Ysgol Hywel Dda ym mis Chwefror eleni.  Nododd yr aelodau fod yr 
ysgol yn esiampl o'r gwaith y mae angen ei wneud o amgylch Plant sy'n Derbyn 
Gofal a'r rhai sydd ar ymylon gofal.  

 Gofynnodd yr Aelodau am yr anawsterau a wynebir gan Blant sy'n 
Derbyn Gofal neu'r rhai ar ymyl car sy'n cael eu hadleoli oherwydd 
lleoliad presennol gofalwyr maeth yn y ddinas ac fe'u hysbyswyd 
bod pob ymdrech yn cael ei wneud i gadw'r plentyn neu'r person 
ifanc yn yr un ysgol, ond derbynnir bod 'parthau' o ofalwyr maeth 
mewn rhai ardaloedd.

 Hysbyswyd yr aelodau bod athrawon dynodedig yn yr ysgolion sy'n 
goruchwylio unrhyw blant sy'n derbyn gofal sy'n mynychu'r ysgol.  
Mae'r athrawon hynny yn cyfarfod yn rheolaidd ac yn rhannu arfer 
dda i geisio cynnal yr un safonau ar draws holl ysgolion y ddinas.

 Holodd yr Aelodau am unffurfiaeth penderfyniadau i wahardd plant 
a phobl ifanc o'r ysgol a dywedwyd wrthynt, er bod Llywodraeth 
Cymru wedi cyhoeddi canllawiau i'w dilyn, nad oes trothwy 
cyffredin yng Nghymru.  Dywedwyd wrth yr Aelodau bod gan yr 
Awdurdod fwy o reolaeth yng Nghaerdydd ac mae'n gallu herio 
ysgolion am eu penderfyniadau.

  Nododd yr Aelodau gynnwys adroddiad yr ymweliad.

57 :   ADOLYGU’R CYLCH GORCHWYL 

Croesawodd y Cadeirydd Gill Nurton (Rheolwr, Gwasanaethau Pwyllgor ac Aelodau) 
i'r cyfarfod.

Hysbyswyd yr Aelodau bod drafft y Cylch Gorchwyl wedi'i ddosbarthu i'r Aelodau i'w 
ystyried.  

Gwahoddwyd y Pwyllgor i wneud sylwadau, gofyn am eglurhad neu godi cwestiynau 
ar y wybodaeth a dderbyniwyd.  Mae’r trafodaethau hynny wedi eu crynhoi isod:

 Trafododd yr Aelodau’r Cylch Gorchwyl a gofynnwyd am rai o'r 
derminoleg a ddefnyddiwyd ac a oedd angen diwygiadau pellach, 
yn enwedig mewn perthynas â pharagraffau (a) ac (g).  Nododd 
swyddogion y byddai ystyriaeth bellach yn cael ei rhoi i'r 
derminoleg a'r mecanweithiau adrodd cyn iddynt gael eu 
cadarnhau gan y Cyngor.

58 :   BLAENGYNLLUN 
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Nododd yr aelodau gynnwys y blaengynllun.  Nodwyd hefyd y dylid cynnal adolygiad 
o ffrydiau gwaith presennol Aelodau'r Pwyllgor.

59 :   ADRODDIADAU BRIFFIO 

Darparwyd yr adroddiadau briffio canlynol i'r Aelodau:

 Adroddiad Perfformiad Chwarter 3
 Adroddiadau Chwarter 3 ar Gwynion
 Adroddiadau Unigol Cofrestredig (Tŷ Storrie)

Trafododd yr Aelodau adroddiad perfformiad Chwarter 3:

 Cyfeiriodd yr Aelodau at y gorwariant cynyddol a pham na 
ragwelwyd hyn a dywedwyd wrthynt fod llawer o fuddsoddiad wedi 
bod yn y Gwasanaeth Plant, ond mae'n amhosibl rhagweld nifer y 
plant a fydd yn dod i ofal awdurdod lleol dros gyfnod o amser.

 Trafododd yr Aelodau’r ddibyniaeth ar staff asiantaeth ac a ddylid 
rhoi contractau amser llawn iddynt.  Hysbyswyd yr Aelodau nad yw 
bob amser mor hawdd ag y mae'n ymddangos, nid yw Swyddogion 
pellach yn dymuno ansefydlogi gweithlu sydd eisoes yn agored i 
niwed.  Hysbyswyd yr Aelodau bod adolygiad yn digwydd ar hyn o 
bryd.

 Holodd yr Aelodau am nifer yr atgyfeiriadau i'r Hyb Diogelu Aml-
asiantaeth gan yr Heddlu ac fe'u hysbyswyd bod y ffigur yn uchel 
oherwydd bod nifer o'r galwadau at ddibenion gwybodaeth.  

Nododd y Pwyllgor gynnwys yr adroddiadau amrywiol.

60 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI) 

Ni chyflwynwyd unrhyw eitemau brys.

61 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF 

Byddai'r aelodau yn derbyn dyddiadau cyfarfod yn y dyfodol ar ôl iddynt gael eu 
cytuno yng Nghyfarfod Blynyddol y Cyngor.

The meeting terminated at 4.00 pm


