
CYDBWYLLGOR CRAFFU 
 
DYDD MERCHER, 26 MEHEFIN 2019 
 
  
Yn 
bressenol: 

Cynghorwyr Ahmed, Bridgeman, Carol Cobert, Rebecca Crump, 
Karen Dell'Armi, Gibson, Jenkins, Joyce, McGarry, Naughton 
a/ac Singh 
 

1 :   CADEIRYDD  
 
Enwebwyd ac eiliwyd y Cynghorydd Lee Bridgeman fel Cadeirydd ar gyfer y cyfarfod. 
 
2 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorwyr Goddard, Taylor, 
Phillips and Lent. 
 
Cafwyd ymddiheuriadau hefyd gan Patricia Arlotte. 
 
3 :   DATGANIADAU O FUDDIANT  
 
Ni chafwyd unrhyw rai. 
 
4 :   ATAL CYFRANOGIAD POBL IFANC MEWN DELIO Â CHYFFURIAU - 

YMATEB Y CABINET  
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod y Cyd-bwyllgor wedi cyflwyno ei adroddiad 
Ymchwiliad ar Atal Cyfranogiad Pobl Ifanc mewn Delio â Chyffuriau i'r Cabinet ar 15 
Tachwedd 2018, a chymeradwywyd ymateb llawn i'r adroddiad gan y Cabinet ar 18 
Ebrill 2019. 

 
Roedd adroddiad yr Ymchwiliad yn cynnwys 19 o argymhellion i'r Cabinet ymateb 
iddynt. Nododd ymateb y Cabinet fod chwe argymhelliad wedi eu derbyn yn rhannol 
a 12 wedi eu derbyn yn llawn ac un i ddilyn (17). 

 
Roedd copi o'r adroddiad a'r ymateb ynghlwm wrth yr adroddiad. 

 
Nododd yr Aelodau yr ymateb cadarnhaol a ddarparwyd gan y Cabinet. 

 
PENDERFYNWYD: derbyn yr adroddiad a gofyn am gynllun gweithredu llawn yn 
gweithredu'r argymhelliad yn gynnar yn yr hydref. 
 
5 :   ADRODDIAD BLYNYDDOL GWASANAETHAU CYMDEITHASOL 

AWDURDODAU LLEOL 2018-19  
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau bod y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal i alluogi Aelodau i 
graffu ar yr Adroddiad Blynyddol drafft Gwasanaethau Cymdeithasol yr Awdurdod 
Lleol, a ddylai roi darlun clir o effeithiolrwydd Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol y 
Cyngor. Byddai'r Cabinet yn ystyried yr Adroddiad ar 11 Gorffennaf 2019.   
 



Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Susan Elsmore (Aelod Cabinet, Gofal 
Cymdeithasol, Iechyd a Lles); y Cynghorydd Graham Hinchey (Aelod Cabinet, Plant 
a Theuluoedd); Claire Marchant (Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol) a 
Deborah Driffield (Cyfarwyddwr Cynorthwyol - Gwasanaethau Plant) 

 
Hysbysodd y Cadeirydd yr Aelodau y byddai'r cwestiynu yn cael ei rannu'n dair 
adran, yn gyntaf yr Adroddiad Cyffredinol, yna gwasanaethau Plant ac yn olaf 
Gwasanaethau Oedolion. 
 
Gwahoddodd y Cadeirydd y Cynghorydd Elsmore i wneud datganiad lle dywedodd hi 
mai hwn oedd ei chweched tro yn y Pwyllgor yn cyflwyno'r adroddiad hwn; roedd yr 
adroddiad yn ddadansoddiad tryloyw a gonest o'r cynnydd sylweddol a wnaed hyd 
yma yn ogystal ag amlinellu'r heriau wrth gyflwyno gwasanaethau cymdeithasol yn y 
cefndir o galedi, poblogaeth gynyddol a mwy o anghenion a galw am ofal a chymorth.  
Ychwanegodd y byddai'r Pwyllgor yn ymwybodol o'r mewnforio y mae'r Cabinet yn ei 
roi i gefnogi pobl agored i niwed. 
Cyfeiriodd yr Aelod Cabinet at yr ystod gadarnhaol o ymatebion arloesol a wnaed 
mewn amserau heriau a chyfeiriodd yn benodol at yr agenda ataliol a'r 
Gwasanaethau Byw'n Annibynnol a Chyswllt Cyntaf - gan nodi bod y CIW yn 
adlewyrchu'r dull person-ganolog ac yn fodlon â'r gwaith ataliol yn cael ei wneud.  
Cyfeiriwyd hefyd at y Gwasanaeth Dydd Dementia Integredig yn Grand Avenue a'r 
gwaith gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, a adlewyrchwyd yn yr 
awyrgylch cadarnhaol a'r lefel o ofal sy'n taro ymwelwyr yno.  Yn olaf, roedd yr Aelod 
Cabinet yn dymuno talu teyrnged i'r gweithlu a diolch iddynt am eu hymroddiad a'u 
trugaredd. 
 
Gwahoddodd y Cadeirydd y Cynghorydd Hinchey i wneud datganiad lle dywedodd ei 
bod yn braf gweld y gwaith sydd wedi'i wneud, gyda chefnogaeth fawr gan 
gydweithwyr ar draws y Cyngor cyfan, y Pwyllgor Craffu a'r Cabinet.  Ychwanegodd 
fod y blaenoriaethau yn y Cynllun Corfforaethol yn adlewyrchu'r hyn y mae'r Cyngor 
eisiau rhagori arno.  Cyfeiriwyd at gyflwyno'r model newydd ar gyfer rhwydwaith 
iechyd a chymorth teuluol cynnar sydd wedi cael ei lansio'n feddal.  Nododd fod y 
Cyngor bellach yn ei drydedd flwyddyn o'r ganolfan adnoddau i bobl ifanc ac roedd 
yn falch iawn o'r cyflawniadau a wnaed yno.  Nododd fod nifer is o blant bellach yn 
dod yn ôl o'r system ac roedd ymrwymiad i ailuno â'r teulu lle bo'n briodol.  Roedd yr 
Aelod Cabinet yn dymuno cyfeirio'n benodol at Crosslands a’r adroddiad AGC 
penigamp a dderbyniodd y safle ac ailadroddodd ei ddiolch i'r gweithlu a oedd yn 
ymroddedig ac a oedd wedi croesawu newid.  Yn olaf, roedd yn dymuno diolch i'r 
Cyfarwyddwr a'r Cyfarwyddwyr Cynorthwyol am eu gonestrwydd a nododd na all 
pethau newid yn gyflym ond os bodlonir y canlyniadau'n gywir yna bydd newid yn 
dilyn. 
 
Gwahoddodd y Cadeirydd Claire Marchant i amlinellu'r cyflwyniad yn crynhoi 
Adroddiad Blynyddol Drafft Gwasanaethau Cymdeithasol yr Awdurdod Lleol 2018-19; 
wedi hynny gwahoddodd gwestiynau a sylwadau gan Aelodau'r Pwyllgor; 
 
Adroddiad Cyffredinol 
 
Roedd yr Aelodau o'r farn bod yr adroddiad yn gynhwysfawr ac yn glir iawn ond yn 
hir, yn enwedig cyflwyniad y Cyfarwyddwyr ac yn ystyried ei fod yn dyblygu rhywfaint 
o'r wybodaeth yn yr adroddiad ei hun ac y gellid ei chrynhoi.  Derbyniodd y 



Cyfarwyddwr hyn ac eglurodd ei fod yn dempled rhagnodedig ond ei bod am 
gynnwys ei barn gyffredinol ar berfformiad hefyd. 
 
Gofynnodd yr Aelodau a fyddai fersiwn hawdd ei defnyddio ar gael i'r cyhoedd ac fe'u 
cynghorwyd y byddai yna fersiwn o’r fath. 
 
Gwasanaethau Plant 
 
Cyfeiriodd yr aelodau at Radicaleiddio a phobl agored i niwed a gofynnwyd am fwy o 
wybodaeth am hyn.  Dywedodd y Cyfarwyddwr ei fod yn cael ei ategu gan yr agenda 
Pobl Agored i Niwed ym maes Diogelu, gan gynnwys pobl ifanc ac Oedolion ag 
anableddau / anableddau dysgu.  Roedd y Cyngor yn mabwysiadu ymagwedd 
gydgysylltiedig gyda phartneriaid ar draws y Cyngor a gyda'r Heddlu; Bwrdd 
Partneriaeth Rhanbarthol (BPRh) a'r Grŵp Diogelu Lleol ar gyfer Caerdydd ochr yn 
ochr â'r Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol.  Yn weithredol, byddent yn adeiladu ar 
yr hyn a oedd yn gweithio'n dda gyda'r dull aml-asiantaeth yn hytrach na datblygu 
ffyrdd newydd o weithio o gwmpas pob mater. 
 
Nododd yr Aelodau ganlyniadau'r Arolwg ac nad oedd unrhyw ddata cymharol i'r 
blynyddoedd blaenorol; ystyriodd yr Aelodau y byddai'r data 5 mlynedd diwethaf yn 
ddefnyddiol yn yr adroddiad i weld tueddiadau a chyfeiriad.  Dywedodd y 
Cyfarwyddwr y gellid cynnwys hyn yn fersiwn derfynol yr adroddiad. 
 
Roedd yr aelodau'n synnu mai dim ond cyfradd ymateb o 5% oedd yn y grŵp oedran 
18+ a gofynnodd beth y gellid ei wneud i gynyddu hyn.  Dywedodd y Cyfarwyddwr 
fod cefnogaeth Cronfa Gofal Integredig i ddatblygu cefnogaeth i ofalwyr ifanc ar 
draws y Ddinas, roedd y gwasanaeth yn gobeithio ymgysylltu mwy â phobl ifanc ac 
roedd yn gobeithio gweld cynnydd yn y gyfradd ymateb y flwyddyn nesaf. 
 
Gofynnwyd i'r Cyfarwyddwr am bresenoldeb Plant sy'n Derbyn Gofal yn yr ysgol 
uwchradd a'r ffaith ei fod wedi gostwng o'i gymharu â'r 2 flynedd ddiwethaf.  
Dywedodd y Cyfarwyddwr y byddent yn gweithio gydag Addysg a Phenaethiaid 
ynghylch cyrhaeddiad a phresenoldeb, roedd gwaith eisoes yn mynd rhagddo ar y 
mater hwn.  Ychwanegodd y Cyfarwyddwr fod nifer o blant yn cael eu haddysgu y tu 
allan i leoliad yr ysgol a bod angen drysu hyn a byddai hyn yn flaenoriaeth ar gyfer 
eleni. 
 
Nododd yr aelodau fod canran yr holl ymadawyr gofal sydd mewn addysg, 
hyfforddiant neu gyflogaeth erbyn 24 mis ar ôl gadael gofal yn llawer gwaeth na 2 
flynedd yn ôl a gofynnodd beth oedd yn cael ei wneud i wrthdroi'r duedd hon.  
Eglurodd y Cyfarwyddwr Cynorthwyol eu bod wedi trosglwyddo'r gwasanaeth i'r 
Gwasanaeth i Mewn i Waith gan y byddai cynnydd yn yr amrywiaeth o opsiynau sydd 
ar gael i bobl ifanc, nid yn unig ar gyfer gwaith ond ar gyfer gwahanol elfennau o 
gefnogaeth ac maent yn disgwyl gweld gwelliannau.  Ychwanegodd yr Aelod Cabinet 
fod angen cynnwys mwy o amrywiaeth o weithleoedd hefyd fel diwydiant i roi 
potensial ehangach i'r gwasanaeth Gwasanaeth i Mewn i Waith.  Roedd yr aelodau 
o'r farn bod angen i'r rhyngwyneb rhwng ysgolion/gwaith ddechrau'n iau i atal 
ymddieithrio cyn iddo ddigwydd. 
 
Cyfeiriodd yr aelodau at amnewid y Systemau Cyllid a gofynnodd am yr effaith ar 
staff.  Dywedodd y Cyfarwyddwr eu bod yn y broses o Weithredu ar Gyllid Gofal ac 
roedd yn siŵr y byddai hyn yn cynyddu effeithlonrwydd dim. 



 
Nododd yr Aelodau fod yr adroddiad yn cyfeirio llawer at Oedolion ag anghenion 
iechyd meddwl ond nad oedd yr un faint o fanylion am Blant.  Eglurodd y 
Cyfarwyddwr ei bod yn debyg mai mater technegol oedd hwn gan ei fod yn 
adlewyrchu'r cyfrifoldeb cyfreithiol gyda Phlant ar lawer o wahanol lefelau, ni fydd 
rhai yn dod i gysylltiad â'r gwasanaethau cymdeithasol felly nid ydynt wedi'u cynnwys 
yn yr adroddiad.  Roedd llawer o waith yn cael ei wneud ar iechyd meddwl plant, 
gyda buddsoddiad sylweddol gan Lywodraeth Cymru mewn ysgolion ar gyfer 
gwytnwch.  Roedd Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed bellach yn cael 
ei reoli'n lleol. Gyda phlant ag anghenion sylweddol, roedd yr her o ddod o hyd i'r 
gwasanaeth iawn ar yr adeg iawn yn parhau. 
 
Nodwyd bod mwy o ymwybyddiaeth o ran y cynnydd mewn hunan-niweidio, 
anhwylderau bwyta a chymryd cyffuriau a gofynnodd yr Aelodau pa mor agos y mae'r 
gwasanaeth yn gweithio gydag ysgolion ar y materion hyn.  Dywedodd y 
Cyfarwyddwr fod y Gwasanaeth Cymorth Cynnar yn sylweddol, roedd yn ddyddiau 
cynnar ond byddai cyfle i graffu ymhellach ar hyn.  Maent yn gweithio'n agos gydag 
ysgolion, mae materion yn cael eu nodi ac maent yn gweithio gyda'r ysgolion a'r 
teuluoedd; roedd disgwyl y byddai cynnydd gwirioneddol yn cael ei wneud yn y 
flwyddyn i ddod.  Ychwanegodd yr Aelod Cabinet fod gan y BPRh ddiddordeb yn yr 
agenda Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a bod newidiadau diweddar yn y 
rheoliadau sy'n ymwneud ag aelodaeth yn golygu bod yna bellach amrywiaeth o 
gynrychiolwyr ar draws Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro ac y byddai yna Addysg 
aelod yn ymuno yn fuan hefyd. 
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at Fyrddau Partneriaeth Plant mewn awdurdodau eraill a 
dywedodd y Cyfarwyddwr fod hyn yng Nghaerdydd yn eistedd islaw'r BPRh.  
Ychwanegodd yr Aelod Cabinet fod y BPRh bellach yn ysgogydd gyda gwaith 
partneriaeth ardderchog, ond mae pethau eraill yn digwydd hefyd fel athrawon yn 
cael hyfforddiant Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod, cyflwyno 10 Swyddog 
gwydnwch, partneriaethau rhwng Llywodraeth Cymru/Bwrdd Iechyd/Iechyd 
Cyhoeddus Cymru, sy'n caniatáu i'r Cyngor ddeall beth mae pobl yn ei wneud.  
Roedd Llywodraeth Cymru hefyd yn canolbwyntio ar fuddsoddi yn y genhedlaeth 
nesaf. 
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at reoli galw a chymhlethdod yr angen a chyflwyno’r Tribiwnlys 
Addysg Anghenion Dysgu Ychwanegol, gan ofyn a fu unrhyw bwyntiau cyfyng mewn 
gwasanaethau.  Dywedodd y Cyfarwyddwr eu bod yn gweithio'n agos gyda 
chydweithwyr, gan weithio gyda darpariaethau addysg yn lleol fel rhan o'r newid i'r 
dull anabledd oed cyfan. 
 
Gofynnodd yr Aelodau a oedd unrhyw enghreifftiau o Arwyddion Diogelwch megis 
astudiaethau achos bywyd go iawn y gallai'r Pwyllgor eu gweld yn y dyfodol.  
Ymrwymodd y Cyfarwyddwr Cynorthwyol i gyflwyno fideos o brofiadau go iawn i 
gyfarfod yn y dyfodol. 
 
Cafwyd trafodaeth ar lwyddiant modelau'r Alban mewn perthynas â Maethu a gellid 
dysgu gwersi o'r arfer gorau hwn.  Ystyriodd yr Aelodau y gallai ymweliad ymchwiliol i 
Gaeredin neu Glasgow fod yn werth chweil.  Ychwanegwyd bod yna hefyd arferion 
gorau yn yr Alban yn ymwneud â'r Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid, Troseddau 
Cyllyll a Gwasanaethau Cymdeithasol yn gyffredinol, y gellid eu cynnwys mewn 
unrhyw ymweliad ymchwiliol.  Cytunodd y swyddogion ac eglurwyd hefyd eu bod yn 



edrych ar awdurdodau eraill fel Bryste a Newcastle mewn rhai ardaloedd i'w 
cymharu. 
 
Cyfeiriodd yr aelodau at gwynion a nododd er bod Gwasanaethau Oedolion yn aros 
yn weddol sefydlog, roedd cwynion Gwasanaethau Plant wedi cynyddu o gymharu â 
2017/18.  Eglurodd y Cyfarwyddwr fod y mwyafrif llethol o gwynion yn cael eu datrys 
ar y cam cynharaf, sef cam 1, nad oedd yn wir gydag awdurdodau lleol eraill, ac nad 
oedd y ffigur ei hun yn uchel i awdurdod maint Caerdydd.  Fodd bynnag, roedd y 
cwynion yn darparu lens i'r hyn sydd angen ei wella. 
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at weithredu argymhellion yr Adolygiad Gwasanaethau 
Cymunedol a gofynnwyd beth oedd y bwriad o ran beth i’w wneud eleni.  Dywedodd 
y Cyfarwyddwr fod y llythyr Craffu wedi bod yn ddefnyddiol; maent yn gweithio'n agos 
gyda'r Bwrdd Iechyd ar sut i wreiddio gweithio seiliedig ar gryfder fel model ymarfer. 
 
Gofynnodd yr Aelodau i fwy o wybodaeth am Deuluoedd yn Gyntaf ddod i gyfarfod yn 
y dyfodol, fel nifer y teuluoedd sydd wedi elwa o'r gwasanaeth.  Cytunodd y 
swyddogion i ddod â nodyn briffio i gyfarfod yn y dyfodol ar hyn. 
 
Gan gyfeirio at weithio mewn partneriaeth, roedd yr Aelodau'n deall ei bod yn 
hanfodol ond gofynnodd a oedd mwy o risg o wanhau'r cyfrifoldeb gyda'r mwy o bobl 
sy'n cymryd rhan. Eglurodd y Cyfarwyddwr fod atebolrwydd yn hollol glir yn y 
ddeddfwriaeth ac na ellir ei wanhau.  Gellir cyflawni cyfrifoldebau trwy ystod o 
drefniadau fel partneriaid, ond mae'n rhaid iddynt weithio gyda'i gilydd i gyflawni'r 
cyfrifoldeb hwnnw'n effeithiol.  Maent yn treulio amser yn meithrin cydberthnasau a 
llywodraethu fel ei fod yn llifo'n effeithiol. 
 
Cafodd yr aelodau eu calonogi gan yr adroddiad ar Adolygiad Maethu a gofynnwyd a 
fyddai'r adolygiad yn edrych ar nifer y rhieni maeth sydd gan blentyn ac effaith y 
plentyn yn symud o gwmpas.  Eglurodd y Cyfarwyddwr Cynorthwyol mai prif nod yr 
adolygiad yw recriwtio gofalwyr maeth mwyn; gan esbonio ymhellach bod gwahanol 
fathau o ofalwyr maeth fel Argyfwng / Tymor Byr a thymor hir pan fo gorchymyn 
sefydlogrwydd yn ei le. 
 
Cyfeiriodd yr aelodau at gefnogi pobl ag anableddau dysgu a gofynnwyd a fyddai'r 
Cyngor yn barod ar gyfer mis Mawrth 2020.  Dywedodd yr Aelod Cabinet ei bod wedi 
bod yn rhan o lansiad y Strategaeth Comisiynu ar y Cyd ar gyfer Anableddau Dysgu; 
roedd yn allweddol nodi nad oedd gan Iechyd erioed un cyn hyn, a oedd wedi cymryd 
dwy flynedd a hanner i ddatblygu.  Nawr bod y strategaeth wedi'i datblygu byddai'r 
cynlluniau gweithredu yn dilyn a byddai cyfleoedd i graffu arnynt. 
 
Gofynnodd yr Aelodau a oedd y staff yn cofleidio newidiadau diwylliannol ac fe'u 
cyfeiriwyd at yr enghreifftiau Arwyddion Diogelwch sy'n dangos bod yr hyn sy'n 
gweithio'n dda a hefyd yr hyn y gellir gweithio arno ymhellach.  Nid yw cyrsiau 
hyfforddi ar eu pennau eu hunain yn ddigon, mae newid diwylliannol yn cymryd 
amser i wreiddio mewn ymarfer; roedd yr ymdrech a'r sgyrsiau'n digwydd nawr.  
Ychwanegodd y Cyfarwyddwr Cynorthwyol fod cynlluniau gwella clir ar gyfer 
Arwyddion Diogelwch a bod mesurau fel archwiliadau ffeiliau achos yn cael eu 
cynnal. 
 
 
 



Gwasanaethau Oedolion 
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at Heriau'r Dyfodol a'r Newid Diwylliannol yn y Dull Seiliedig ar 
Gryfder, gan ofyn faint o amser y byddai hyn yn ei gymryd.  Eglurodd y Cyfarwyddwr 
ei fod yn newid bywyd, yn welliant parhaus.  Roedd y newid mewn ymarfer yn y 
Gwasanaethau Oedolion yn sylfaenol i sut maen nhw'n gweithio ochr yn ochr â 
phobl, sut maen nhw wedi comisiynu gwasanaethau i ddarparu hyblygrwydd ar gyfer 
canlyniadau pobl i helpu pobl i fyw eu bywydau yn eu cymunedau. 
 
Nododd yr aelodau'r diwylliannau gwahanol iawn o ran Iechyd a Gwasanaethau 
Cymdeithasol a gofynnwyd sut yr oedd y rhain wedi'u hintegreiddio i wneud y Bwrdd 
Partneriaeth Rhanbarthol mor llwyddiannus.  Dywedwyd wrth yr Aelodau fod y daith 
yn parhau, ond mae egni a phartneriaeth aeddfed mewn lle.  Y prawf yw wrth wneud 
penderfyniadau allweddol/anodd fel adnoddau neu newidiadau gwleidyddol, ond 
mae'r trefniadau Llywodraethu cryf wedi golygu nad yw'r Bwrdd wedi cael ei ddal yn 
erbyn y rhain. 
 
Diolchodd y Cadeirydd i bawb a fynychodd. 
 
CYTUNWYD – bod y Cadeirydd, ar ran y Cyd-bwyllgor, yn ysgrifennu at yr Aelodau 
Cabinet yn cyfleu sylwadau'r Cyd-bwyllgor wrth drafod y ffordd ymlaen. 
 
6 :   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 gyrru, ar ran y 
Pwyllgor, i’r Aelodau a’r Swyddogion perthnasol. 
 
7 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Ni chafwyd unrhyw rai. 
 
8 :   GOHEBIAETH YN DILYN Y CYFARFOD PWYLLGOR  
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 6.35 pm 
 


