
PWYLLGOR CRAFFU GWASANAETHAU OEDOLION A CHYMUNEDOL 
 
DYDD MERCHER, 6 TACHWEDD 2019 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Jenkins(Cadeirydd) 

 Cynghorwyr Ahmed, Lent a/ac McGarry 
 

41 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorwyr P Hill-John a Carter. 
 
42 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau buddiannau. 
 
43 :   COFNODION  
 
Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 2 Hydref 2019 yn gofnod cywir a 
chawsant eu llofnodi gan y Cadeirydd. 
 
44 :   GWAHARDD Y CYHOEDD  
 
PENDERFYNWYD: bod Atodiad C i'r eitem ganlynol yn gyfrinachol ac nad yw i'w gyhoeddi 

yn rhinwedd paragraffau 14 a 21 o Atodlen 12A i Ddeddf Llywodraeth Leol 1972. 

Gwaherddir y cyhoedd o’r cyfarfod i gyflwyno’r eitem hon yn unol â’r un ddeddfwriaeth. 
 
45 :   STRATEGAETH GOSOD FFIOEDD CARTREFI GOFAL POBL HŶN 2019-

2024  
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Susan Elsmore, yr Aelod Cabinet dros Ofal 
Cymdeithasol ac Iechyd, Tony Young, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol ac 
Angela Bourge, Rheolwr Gweithredol, Perfformiad Strategol ac Adnoddau i'r cyfarfod. 
 
Atgoffodd y Cadeirydd yr Aelodau y byddai angen symud i sesiwn gaeedig os 
oeddent am drafod Atodiad C.  
 
Estynnodd y Cadeirydd wahoddiad i'r Cynghorydd Elsmorear i wneud datganiad lle 
dywedodd mai adroddiad manwl iawn oedd hwn, a oedd yn dechnegol iawn ei natur, 
ond mae'n cyflwyno canlyniad yr ymarfer cost gofal a gymerwyd dros fisoedd lawer 
eleni.  Roedd yn darparu'r gallu i fod yn dryloyw wrth symud ymlaen o ran cost y 
gofal a'r ffioedd a delir am gomisiynu.   Mae gan yr Uchelgais Prifddinas bwyslais 
mawr ar y ffordd rydym yn trin pobl hŷn ac mewn perthynas â Gwasanaethau 
Oedolion, pobl hŷn mewn cartrefi gofal.  Roedd yn bwysig cael pethau'n iawn ac 
mae'n bwysig cael dull o weithredu sy'n seiliedig ar dystiolaeth wrth symud ymlaen.  
 
Cafodd yr aelodau gyflwyniad ac wedyn gwahoddodd y Cadeirydd gwestiynau a 
sylwadau ganddynt; 
 
Nododd yr aelodau fod rhai darpariaethau ansawdd uwch a rhai nad oeddent yn 

uwch, a gofynnwyd a oedd unrhyw gydberthynas â'r hyn y maent yn ei godi o ran 

taliadau.  Dywedodd swyddogion nad oedd hyn yn wir, roedd rhai yn gost uchel ac 



mewn pryderon cynyddol a rhai sy'n codi llai na'r cyfartaledd ac nid oes unrhyw 

broblem gyda'r ddarpariaeth.  

Cyfeiriodd yr Aelodau at y system gaffael Prynu Dynamig a gofyn a fyddai hyn yn 

parhau.  Eglurodd swyddogion eu bod yn symud i ffi safonol felly byddai'r broses o 

gaffael ar sail pris yn darfod.   Pe bai'n cael ei gymeradwyo, byddai angen ystyried 

beth fyddai'n cael ei ddefnyddio.   Gall y system gaffael Prynu Dynamig gaffael ar 

ansawdd a ffioedd felly nid oes angen i chi ddefnyddio system fel y cyfryw o gwbl.  

Mae angen gweithio gyda darparwyr dros y misoedd nesaf.   Gofynnodd yr Aelodau a 

oedd perygl o droi i ffwrdd rhai darparwyr a dywedodd swyddogion fod ffioedd 

safonol yn cael eu derbyn ym mron pob rhan o Gymru, ac mae'r ymgysylltu hyd yma 

wedi lleihau'r risg hwnnw.  

Nododd yr Aelodau fod 19 o ddarparwyr wedi cymryd rhan yn yr ymgynghoriad a bod 

y ffigurau y cytunwyd arnynt ar gyfer ffioedd safonol wedi'u cymryd o hyn; gofynnodd 

yr Aelodau a oedd 19 o ddarparwyr yn gynrychiolaeth deg o Gaerdydd yn gyffredinol.  

Eglurodd y swyddogion mai 19 allan o 35 o ddarparwyr carfan benodol oedd, yn 

ymwneud â gofal am bobl hŷn.  Roedd arbenigwyr wedi cynghori bod hon yn sampl 

gynrychioliadol i wneud astudiaeth ddichonadwy. 

Cyfeiriodd Aelodau at y cynnydd o £1.5 miliwn ac yna'r cynnydd £600 mil yn y 

cyflwyniad a gofynnwyd am eglurder ar hyn.  Eglurodd swyddogion mai'r £1.5 miliwn 

yw'r gost ychwanegol dros gyfnod o amser a bod y £600 mil yn ymwneud â phot 

penodol o arian, y cynnydd yn y flwyddyn ariannol gyfredol ar gyfer carfan benodol. 

Cyfeiriodd yr Aelodau at y 6 argymhelliad i'r Cabinet; roedd argymhellion 4 a 5 yn 

dirprwyo awdurdod i'r Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol, a gofynnwyd i'r 

Aelodau pam yr oedd angen gwneud hynny.  Esboniodd swyddogion, yn unol ag 

Atodlen Dirprwyo'r Cyngor, y ceisir dirprwyo gan y Cabinet i'r Cyfarwyddwr 

Gwasanaethau Cymdeithasol ei gymryd yn flynyddol.  Os bydd elfennau'n newid, 

megis y gweithlu, mae angen ystyried hyn yn flynyddol.   Y Cabinet sy'n rhoi'r 

cyfeiriad cyffredinol a’r manylion yw cyfrifoldeb y Cyfarwyddwr Gwasanaethau 

Cymdeithasol mewn ymgynghoriad â'r Aelod Cabinet.  

Nododd yr Aelodau nad yr holl 79 o ddarparwyr gofal sy’n darparu'r gofal penodol 

hwn; eglurodd y swyddogion fod 35 o’r darparwr sy’n darparu gofal penodol i bobl 

hŷn. 

Gofynnodd yr Aelodau pam fod amrywiaeth rhwng y ffioedd ac os oedd cydberthynas 

rhwng y swm a godwyd a hyd y contract.  Nid oedd swyddogion yn ystyried bod 

cydberthynas o ran hyd y contract; dywedasant fod heriau yn y farchnad ar brydiau, 

bod un darparwr wedi cau a bod angen ceisio trefniadau amgen a arweiniodd at 

gynnydd ym mhris gofal.  Cafodd y gwahaniaeth mewn costau ei lywio'n bennaf gan 

y model gweithredu a'r farchnad.  

Gofynnodd yr Aelod a fyddai'r elfennau eraill yn dod gerbron y Pwyllgor a dywedodd 

y swyddogion y byddent, gan egluro bod llawer o waith sylweddol yn cael ei 

gyflwyno, fel y Polisi Codi Tâl a Chomisiynu Cyffredinol ar gyfer y Sector Cartrefi 

Gofal. 

Nododd yr Aelodau'r cynnydd o 88% yn nifer y bobl dros 85 a gofynnwyd a oedd 

swyddogion yn hyderus y gallai'r system ymdopi.   Eglurodd swyddogion fod angen 

iddynt dyfu a datblygu'r farchnad, bod angen iddynt ddarparu gofal yn y cartref, yn 



benodol ar gyfer dementia, darparu mwy o ail-alluogi yn y cartref ac ati ac roedd 

llawer o wahanol ffyrdd i gadw i fyny â'r galw demograffig y mae'r Cyngor yn ei 

wynebu.  Ychwanegodd yr Aelod Cabinet fod y BPRh yn cyfuno cyllidebau ac yn 

edrych ar sut y maent yn cyfathrebu fel rhanbarth dros amser i sicrhau bod mwy o 

hyblygrwydd a chynaliadwyedd. 

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. 
 
46 :   GWAHARDD Y CYHOEDD  
 
Trafododd yr Aelodau y Prawf Lles y Cyhoedd mewn perthynas â'r eitem ganlynol. 

 

Rhoddwyd y cyngor cyfreithiol canlynol i'r Pwyllgor:  

 

Mae'r adroddiad, yr atodiadau a'r cyflwyniad i gyd wedi'u heithrio.  Mae angen 
ychwanegu'r cyngor cyfreithiol canlynol at y goblygiadau cyfreithiol yn yr adroddiad  
 
"Nid yw'r adroddiad hwn na'r atodiadau yn agored i'w harchwilio gan y cyhoedd.    
Maent yn cynnwys “gwybodaeth yn ymwneud ag unrhyw gamau a gymerwyd neu 
sydd i'w cymryd mewn cysylltiad ag atal, ymchwilio neu erlyn trosedd”.  Mae'r 
wybodaeth hon eithriedig o dan baragraff 18 o Atodlen 12A, rhan 4 o Ddeddf 
Llywodraeth Leol 1972." 
 
Mewn perthynas a yw budd y cyhoedd mewn cynnal yr eithriad yn gorbwyso budd y 
cyhoedd o ran datgelu'r wybodaeth, mae'r cyngor yn gadarnhaol ynghylch cynnal yr 
eithriad.  Mae'r adroddiad (paragraff 11) yn nodi bod y canllawiau a roddir i 
Awdurdodau Lleol gan yr Adran Gwaith a Phensiynau yn cynnwys gofyniad am Bolisi 
Gwirio Seiliedig ar Risg a bod y canllawiau hefyd yn awgrymu na ddylai'r wybodaeth 
a gedwir yn y polisi gael ei gyhoeddi oherwydd sensitifrwydd y cynnwys.   Drwy 
ddatgelu'r wybodaeth a geir yn yr adroddiad a'r atodiadau, byddai'r Awdurdod Lleol 
yn cyhoeddi ychydig o'r wybodaeth fwyaf sensitif o'r polisi. 
 

Ychwanegwyd, pe bai'r wybodaeth ar asesiadau ar gael i'r cyhoedd, y gellid osgoi'r modd y 

gwneir yr asesiadau, felly y cyngor oedd bod yr adroddiad a'r atodiadau yn parhau i fod 

wedi'u heithrio. 

 

Ystyriodd yr Aelodau'r materion ac er eu bod yn teimlo nad oedd prawf lles y 
cyhoedd wedi'i fodloni a'u bod wedi ystyried yr eitem mewn sesiwn agored, roeddent 
yn ymwybodol, er mwyn symud pethau ymlaen a chlywed gan dystion a oedd yn 
bresennol yn y sesiwn gaeedig, eu bod yn cytuno ar gyfaddawd. 
 

PENDERFYNWYD: bod yr Adroddiadau a'r Atodiadau yn gyfrinachol ac nad ydynt i'w 

cyhoeddi yn rhinwedd paragraff 18 o Atodlen 12a, Rhan 4 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972. 

Gwaherddir y cyhoedd o’r cyfarfod i gyflwyno’r eitem hon yn unol â’r un ddeddfwriaeth. 
 
47 :   GWIRIO AR SAIL RISG AR FUDD-DAL TAI  
 
Mae’r eitem hon yn gyfrinachol ac nid i’w cyhoeddi, yn rhinwedd paragraff 18 Atodlen 
12A Deddf Llywodraeth Leol 1972. Gwaherddir y cyhoedd o’r cyfarfod i gyflwyno’r 
eitem hon yn unol â’r un ddeddfwriaeth. 
 



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. 
 
48 :   YMATEB Y CABINET I YMCHWILIAD PWYLLGORAU CRAFFU PLANT A 

PHOBL IFANC A GWASANAETHAU CYMUNEDAU AC OEDOLION 'ATAL 
CYFRANOGIAD POBL IFANC O RAN DELIO MEWN CYFFURIAU'  

 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Lynda Thorne, yr Aelod Cabinet dros Dai a 
Chymunedau, Sarah McGill, Cyfarwyddwr Corfforaethol; Alison Jones, Rheolwr 
Diogelwch Cymunedol Dros Dro a James Helan o'r Gwasanaeth Ieuenctid. 
 
Gwahoddodd y Cadeirydd y Cynghorydd Thorne i wneud datganiad lle diolchodd i'r 
Pwyllgor am y gwahoddiad i roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd yr 
argymhellion a nodwyd yn yr ymchwiliad craffu ar y cyd, sef 'Atal Cyfranogiad Pobl 
Ifanc o ran Delio mewn Cyffuriau'  Ychwanegodd fod llawer o gynnydd wedi bod ers 
i'r Cabinet gymeradwyo 18 o'r 19 argymhelliad, ac mae'r ymchwiliad wedi chwarae 
rhan bwysig wrth helpu i lunio blaenoriaethau Partneriaeth Diogelwch Cymunedol 
Caerdydd. 
 
Cydnabuwyd pwysigrwydd yr ymchwiliad gan ymrwymiad yn y Cynllun Corfforaethol, 
ers annerch y Pwyllgor Craffu ddiwethaf, mae'r Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol 
a'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus wedi cymeradwyo model newydd o 
Lywodraethu ac Ymgysylltu ar gyfer Diogelwch Cymunedol a nodwyd mai cyflwyno 
Model Butetown, fel y'i nodwyd yn adroddiad yr ymchwiliad, yw'r ffordd ymlaen o ran 
mynd i'r afael â throseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol yng Nghaerdydd. 
 
Mae Model Butetown wedi'i adolygu a'i adnewyddu'n ddiweddar a sefydlwyd 
gweithgor ardal arall yn y Sblot a Thremorfa.  
 
Mae llawer o'r gwaith a wnaed wedi bod yn ymwneud â deall y darlun yng 
Nghaerdydd a gwneud camau i wella gweithio mewn partneriaeth ar draws y 
sectorau cyhoeddus a phreifat a'r trydydd sector.   Mae rhywfaint o'r gwaith yn mynd 
rhagddo yn cynnwys:  
 
Ymgorffori'r Model Partneriaeth Diogelwch Cymunedol sy'n cynnwys gweithio ar sail 
ardal a Llinellau Sirol ac Ecsbloetio ar y rheini sy'n agored i niwed fel dwy o’r prif 
flaenoriaethau. 
 
Gwella gweithio mewn partneriaeth, gan gynnwys mapio trefniadau presennol a 
gwella cyfathrebu drwy'r rhwydwaith Diogelwch Cymunedol. 
 
Ymgysylltu â phartneriaid ar draws pob sector i drafod a chytuno ar ffyrdd gwell o 
weithio'n weithredol ac yn strategol; roedd hon yn elfen allweddol o'r gweithdy yn y 
gynhadledd Diogelwch Cymunedol yn ddiweddar. 
 
Nodir y cysylltiadau â'r Hybiau sy'n parhau i chwarae rhan allweddol yn y gwaith o 
ddarparu cyfleoedd a gwyriadau ar gyfer pobl ifanc a rhai enghreifftiau o'r rhain yn y 
Pecyn Agenda. 
 
Mae'r Cyngor yn chwarae rhan allweddol yn strategaeth ail-gomisiynu 
camddefnyddio sylweddau y bwrdd cynllunio ardal a bod gwaith y Bwrdd hwn yn 



adrodd i'r Trefniadau Llywodraethu Diogelwch Cymunedol, mae hynny'n thema 
allweddol yn yr ymchwiliad gorchwyl a gorffen. 
 
Creu cysylltiadau hollbwysig â gwaith y Bwrdd Diogelu o ran nodi a mynd i'r afael â 
gwendidau a diogelu cyd-destunol.  
 
Cysylltu â'r Heddlu i adnewyddu eu grwpiau datrys problemau a chysylltu'r rhain â'r 
blaenoriaethau gweithio ar sail ardal. 
 
Parhau i gefnogi gwaith y Gwasanaethau “I mewn i Waith” sy'n chwarae rhan 
allweddol wrth gefnogi pobl ifanc i weddnewid eu bywydau. 
 
Gweithio gyda'r Uned Lleihau Trais sydd newydd ei sefydlu, a fydd yn ymdrin â thrais 
a bregusrwydd ar draws y rhanbarth. 
 
Parhau i weithio gyda chydweithwyr yn y trydydd sector a gwella'r broses o rannu 
data a deallusrwydd ar draws partneriaid.  
 
Ychwanegodd yr Aelod Cabinet y gellir gweld bod llawer o waith eisoes yn mynd 
rhagddo ond mae a wnelo â dod â'r cyfan ynghyd a gweithio gyda'n gilydd felly'r brif 
flaenoriaeth fydd dod â'r gwaith i gyd i mewn i gynllun gweithredu ehangach a 
sicrhau trefniadau partneriaeth ar waith i ychwanegu'r materion y tynnir sylw atynt yn 
adroddiad yr ymchwiliad ac ar draws yr ystod o flaenoriaethau ar draws Diogelwch 
Cymunedol. 
 
Cafodd yr aelodau gyflwyniad ac wedyn gwahoddodd y Cadeirydd gwestiynau a 
sylwadau ganddynt; 
 
Nododd yr aelodau ei bod yn ymddangos mai argymhelliad 18 oedd yr ysgafnaf 
ohonynt i gyd a gofyn a ellid canolbwyntio mwy ar hyn.  Eglurodd swyddogion fod y 
materion o ran mynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol yn anodd eu dethol, 
roedd cymaint yn digwydd ar hynny yn cysylltu â'i gilydd i effeithio ar ymddygiad 
gwrthgymdeithasol.   Er y gellid symud tuag at orfodaeth mewn rhai meysydd, mae 
ymyrraeth wedi'i thargedu hefyd yn gweithio'n dda iawn mewn llawer o feysydd.  
 
Gofynnodd yr Aelodau a oedd gorfodaeth yn fater ar wahân ac a oedd swyddogion 
yn bryderus ynghylch dilyn y trywydd hwn.   Eglurodd y swyddogion mai atal a 
gweithredu ar sail cryfder oedd y prif ffocws; Nid oedd swyddogion yn awgrymu na 
fyddai gorfodaeth, gan fod llawer o weithgarwch gorfodi eisoes fel niwsans 
cyhoeddus, sŵn a sbwriel ond byddai'r ffocws ar atal ac i ddeall y broblem yr ydych 
am ei datrys yn y lle cyntaf.  Ychwanegodd yr Aelod Cabinet fod llawer eisoes yn 
digwydd a'i fod yn ymwneud â dod â'r cyfan at ei gilydd a chael y gwahanol 
sefydliadau i siarad â'i gilydd.   Mae'r gorchwyl a'r gorffen wedi rhoi ffocws i'r 
Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol a'r gwaith y mae'n ei wneud; roedd camau mawr 
yn cael eu cymryd ac mae angen i hyn barhau yn y dyfodol.  Oherwydd y gwaith hwn 
a'r gwaith a wnaed gyda'r hybiau, nid yw'r gymuned yn ofni siarad â'r heddlu mwyach 
a gwelwyd tystiolaeth o hyn yn Butetown a'r cynnydd yn nifer y cyrchoedd cyffuriau 
llwyddiannus.  
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at argymhellion 15 ac 16 a'r cynllun gweithredu ar gyfer gwella 
ac amserlenni ynghylch y cyfryngau cymdeithasol.   Dywedodd swyddogion fod hwn 
yn faes sy'n eithaf anodd, ac mae angen mwy o waith i'w wneud ar y fethodoleg.   



Mae ysgolion wedi gwneud rhywfaint o waith yn y maes hwn ond gall fod yn anodd 
pennu strategaeth gyfathrebu genedlaethol.   Ychwanegodd swyddogion fod hwn yn 
ddarn o waith â blaenoriaeth a byddent yn dwyn ynghyd y mathau o 
negeseuon/llinynnau cyfathrebu y maent am eu defnyddio erbyn diwedd y flwyddyn 
ariannol.  
 
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. 
 
49 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Dywedwyd wrth y Cadeirydd bod y Cynghorydd Goddard wedi ymddiswyddo fel 
aelod o’r Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymunedau ac Oedolion, ond ei fod am 
aros ar y grŵp tasg a gorffen presennol. 
 
Gofynnodd y Cadeirydd i'r Aelodau am gytundeb i'r Cynghorydd Goddard barhau ar y 
grŵp tasg a gorffen presennol. 
 
PENDERFYNWYD: bod y Cynghorydd Goddard yn parhau ar y grŵp tasg a gorffen 
presennol. 
 
50 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF  
 
Disgwylir i gyfarfod nesaf y Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymunedau ac Oedolion 
ddigwydd ar 4 Rhagfyr am 4.30pm yn Ystafell Bwyllgor 4, Neuadd y Sir, Caerdydd. 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 7.15 pm 
 


