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Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Bridgeman (Cadeirydd),  
Y Cynghorwyr Cunnah, Joyce, Naughton, Parkhill, Phillips, Taylor 
a/ac Singh 
 

 Aelodau Cyfetholedig: Patricia Arlotte (Cynrychiolydd Gatholig 
Rufeinig), Carol Cobert (Cynrychiolydd yr Eglwys yng Nghymru) a/ac 
Matthew Richards (Cynrychiolydd Rhiant-Lywodraethwr) 
 

  
 

26 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorwyr Linda Morgan a 
Graham Hinchey. 
 
Cafwyd ymddiheuriadau hefyd gan Karen Dell' Armi.  
 
Nododd y Cadeirydd fod Patricia Arlotte wedi bod yn aelod o'r Pwyllgor hwn am 15 
mlynedd. Mae Patricia wedi bod yn effeithiol iawn o ran Craffu erioed ac wedi dal i 
gyfrif nifer o Aelodau'r Cabinet a swyddogion dros y blynyddoedd. Mae Patricia hefyd 
wedi cadeirio ymchwiliad tasg a gorffen sydd ddim yn waith hawdd. Ar ran y Pwyllgor, 
dymunai'r Cadeirydd ddiolch iddi am ei gwaith caled a'i hymrwymiad dros y 
blynyddoedd.  
Roedd y Cadeirydd hefyd am fanteisio ar y cyfle i groesawu tri aelod newydd i'r 
Pwyllgor.  Y Cynghorydd Thomas Parkhill a oedd wedi cymryd lle Pippa Hill-John, 
Matthew Richards, y Cynrychiolydd Rhiant-lywodraethwr newydd ac yn olaf Connor 
Clarke, sef cynrychiolydd newydd y Cyngor Ieuenctid. 
 
27 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Derbyniwyd datganiadau o fuddiant gan y Cynghorwyr Naughton a Phillips. 
 
Datganodd y Cynghorydd Naughton fuddiant personol fel aelod o Awdurdod Tân De 
Cymru. 
 
Datganodd y Cynghorydd Phillips fuddiant personol gan fod aelod o'r teulu wedi 
ceisio mynediad at rai gwasanaethau cwnsela. 
 
28 :   COFNODION  
 
Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 9 Gorffennaf 2019 yn gofnod 
cywir a chawsant eu llofnodi gan y Cadeirydd. 
 
29 :   ADRODDIAD SWYDDFA ARCHWILIO CYMRU - ADOLYGIAD O'R 

TREFNIADAU CORFFORAETHOL AR GYFER DIOGELU PLANT  
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod yr adroddiad hwn yn rhoi cyfle i Swyddfa Archwilio 
Cymru gyflwyno ei hadroddiad ar drefniadau diogelu corfforaethol i'r Pwyllgor.  



Roedd yr eitem hon hefyd yn galluogi'r Pwyllgor i gael gwybodaeth am y camau sy'n 
cael eu datblygu a'u gweithredu gan y Cyngor, er mwyn mynd i'r afael â'r 
argymhellion a nodwyd yn Adroddiad yr Archwiliad.  

 
Croesawodd y Cadeirydd Ian Phillips o Swyddfa Archwilio Cymru i'r Pwyllgor a 
amlinellodd yr adroddiad, ac yna gwahoddodd y Cadeirydd gwestiynau a sylwadau 
gan yr Aelodau;  
 
Holodd yr Aelodau ynglŷn â Chomisiynu Gwasanaethau a'r hyn y dylai'r Cyngor ei 
ystyried mewn perthynas â hyn, o ran arfer gorau ac a oedd unrhyw risg i 
ddefnyddwyr gwasanaeth.  Dywedwyd wrth yr Aelodau y gallai diffyg darpariaeth 
diogelu mewn contractau, o bosibl, fod yn risg sylweddol.   Gallai'r Cyngor fod yn fwy 
eglur yn y ddarpariaeth hyfforddiant Diogelu mewn contractau.  Nodwyd ei bod yn 
bwysig bod yn glir iawn o ran yr hyn a ddisgwylir wrth gomisiynu darpariaeth a rhoi 
cyfle i ddarparwyr fonitro'r darparwyr hynny.  
 
Nododd yr Aelodau ei bod wedi bod yn 3 blynedd ers yr archwiliad blaenorol a 
gofynnwyd pa amserlenni realistig pe bai'r argymhellion o'r archwiliad blaenorol wedi 
cael eu gweithredu o fewn.   Dywedwyd wrth yr Aelodau bod llawer o agweddau wedi 
methu.   Roedd disgwyl i argymhellion gael eu cymryd yn brydlon yn dilyn adroddiad 
archwilio; byddai disgwyl gwaith ar yr argymhellion hyn o fewn 6/12 mis fel canllaw 
bras. 
 
Gofynnodd yr Aelodau a oedd hyn yn fater sefydliadol neu a oedd rhwystrau 
ymarferol ac fe'u cynghorwyd bod gweinyddiaeth newydd yn ystod y cyfnod; a 
Chyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol newydd yn y rôl, a oedd wedi cyflwyno'r 
hyn y gellid dadlau y dylid bod wedi'i wneud o'r blaen. 
 
Nodwyd mai prin iawn oedd y cyfeiriadau at Hawliau Plant a gofynnodd yr Aelodau a 
oedd hyn wedi'i gynnwys yn yr archwiliad.  Esboniwyd nad oedd yn destun ffocws; 
roedd cwmpas cul o ran yr adolygiad hwn ac nid oedd wedi codi yn yr archwiliad 
penodol hwn. 
 
Gofynnodd yr Aelodau a oedd amserlen ar gyfer gwaith dilynol ar gyfer yr archwiliad 
hwn ac fe'u cynghorwyd nad oedd, roedd yn nodwedd barhaus o ran cysylltu â'r 
Cyngor ond nid oes llinell amser ffurfiol.   

  
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Chris Weaver, Aelod y Cabinet dros Gyllid, 
Moderneiddio a Pherfformiad, sy'n cynnwys Diogelu Corfforaethol, i'r cyfarfod a 
gwahoddodd ef i wneud datganiad. 
 
Dywedodd y Cynghorydd Weaver ei fod yn croesawu'r adroddiad archwilio ac yn ei 
ystyried yn adlewyrchiad cywir.   Roedd Cyfarwyddwr newydd y Gwasanaethau 
Cymdeithasol wedi gwthio'r ffocws ymlaen i weithredu gan gynnwys y Bwrdd Diogelu 
a'r Uwch Dîm Rheoli a rhoi'r flaenoriaeth a'r ffocws sydd eu hangen arni. 

 
Croesawodd y Cadeirydd Claire Marchant, Cyfarwyddwr y Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Chris Pyke, Rheolwr Archwilio Mewnol, a gofynnodd iddynt fynd â'r 
Aelodau drwy eu hymateb i argymhellion yr adroddiad. 
 
Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i’r aelodau ofyn cwestiynau a rhoi sylwadau: 
 



Gofynnodd yr Aelodau am y wybodaeth ddiweddaraf am yr adroddiad drafft ar y polisi 
gwirfoddoli a dywedwyd wrthym ei fod wedi'i anfon i'r adran Adnoddau Dynol, y 
byddai'n ymgynghori arno ac y dylai fod yn ôl ym mis Tachwedd, y byddai'n mynd i'r 
pwyllgor craffu priodol cyn y Cabinet. 
 
Nododd Aelodau y byddai cyflawni targed o 100% i gael yr holl staff wedi'u hyfforddi 
o ran Diogelu yn her a gofynnwyd sut yr eir i'r afael â hyn.  Dywedwyd wrth yr 
Aelodau ei fod o fewn y Cynllun Corfforaethol a'i fod yn orfodol; mae angen iddo fod 
yn adolygiadau perfformiad pobl, gan gynnwys y bobl hynny nad oes ganddynt 
fynediad hawdd i gyfrifiaduron.  Roedd cysylltiadau â'r Tîm Cyfathrebu i farchnata'r e-
fodiwlau, roeddent yn cael eu hysbysebu ar flaen y dudalen ar y fewnrwyd a'u 
cyfathrebu drwy'r Uwch Dîm Rheoli a'r Bwrdd Diogelu. 
 
Nododd Aelodau'r gydymffurfiaeth o 61% ar gyfer hyfforddiant ym mis Mawrth a 
gofynnwyd beth oedd y sefyllfa bresennol.   Nid oedd gan swyddogion y ffigurau 
cyfredol ond byddent yn eu darparu ar ôl y cyfarfod.   Dywedodd yr Aelod Cabinet ei 
fod yn cydnabod bod 100% yn darged heriol ond y rheswm dros wneud hynny yw er 
mwyn ei gwneud yn glir bod hyn yn ddisgwyliedig ac yn gorfforaethol bwysig.   
 
Roedd aelodau o'r farn bod yr amserlenni ar gyfer sicrhau cynnydd yn bwysig a 
gofynnwyd a oedd y rhain wedi'u mapio, gan gynnwys ardaloedd targed ac ati.   
Esboniodd swyddogion fod y dull a ddefnyddiant yn seiliedig ar risg; maent yn 
gwybod ble mae'r meysydd risg a thargedir cefnogaeth i'r meysydd hynny; roedd yn 
bwysig sicrhau bod y data hwnnw ar gael. 
 
O ran Comisiynu, gofynnodd yr Aelodau a oedd unrhyw waith ôl-weithredol yn cael ei 
wneud o ran Cyfrifoldeb Corfforaethol ac fe'u cynghorwyd ei fod; roedd Comisiynu a 
Chaffael wedi nodi a chymryd argymhellion penodol o'r adroddiad archwilio i sicrhau 
ei fod yn cael ei gynnwys yn y contract a'r gweithlu. 
 
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. 
 
30 :   ADRODDIAD BLYNYDDOL BWRDD DIOGELU RHANBARTHOL 

CAERDYDD A BRO MORGANNWG-2018-2019  
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod yr adroddiad hwn wedi rhoi cyfle i'r Pwyllgor adolygu 
ac asesu gwaith y Bwrdd Diogelu Rhanbarthol ar gyfer y flwyddyn ddiwethaf. Mae'r 
adroddiad yn ymdrin â diogelu Oedolion a Phlant, felly atgoffwyd yr Aelodau gall y 
Pwyllgor ond Craffu ar faterion sy'n ymwneud â Phlant a Phobl Ifanc.  

 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Chris Weaver, Aelod y Cabinet dros Gyllid, 
Moderneiddio a Pherfformiad, Claire Marchant, Cyfarwyddwr y Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Kate Bishop, Rheolwr Busnes y Bwrdd a gofynnodd iddynt gyflwyno 
Adroddiad Blynyddol y Bwrdd i'r Pwyllgor. 

 
Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i’r aelodau ofyn cwestiynau a rhoi sylwadau: 
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at agenda Prevent a phryderon ynghylch sut yr oedd hyn yn 
cael ei ddatblygu.   Gofynnodd yr Aelodau pa waith oedd yn cael ei wneud gyda'r 
cymunedau ffydd i sicrhau eu bod yn cael eu datblygu'n briodol.   Eglurodd y 
swyddogion eu bod yn darparu hyfforddiant ar gyfer pob Mosg yng Nghaerdydd a'r 



Fro.  Datblygasant bolisi ar gyfer mosgiau a lleoliadau Islamaidd eraill yn 2017; roedd 
hwn bellach yn cael ei ddatblygu ar gyfer grwpiau ffydd eraill.  Roedd Prevent wedi 
bod ar agenda cyfarfod y Bwrdd Diogelu, yna aeth pob asiantaeth unigol ati i'w 
datblygu; roedd mwy o waith i'w wneud ond roedd cysylltiadau agos wedi'u hadeiladu 
i'w seilio ar 2019/20.  Dywedodd y Cyfarwyddwr fod gwaith da wedi'i wneud hyd yn 
hyn i ddeall pob cymuned ar draws Caerdydd, ac i weithio gyda hwy i ddatblygu eu 
polisïau eu hunain.   Mae gan Prevent ei deddfwriaeth benodol ei hun ac mae'n mynd 
i fwy o fanylder na diogelu cyffredinol, sy'n benodol i'r grwpiau.  
 
Roedd yr Aelodau'n cyfeirio at y gwaith Rheoli Trothwy yn parhau ac i'r Grŵp 
Gorchwyl a Gorffen ar Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod a gofynnwyd sut y caiff 
y rhain eu dadansoddi o ran effeithiolrwydd.  Eglurodd y Cyfarwyddwr eu bod yn 
olrhain effaith y gwaith y maent yn ei wneud; bod archwiliadau'n cael eu cynnal; bod 
goblygiadau polisi ac ati, a bod y Bwrdd yn ystyried y cyfan gyda'i gilydd, gan weithio 
mewn partneriaeth â'n cymunedau ein hunain.  Nododd yr Aelodau'r gwaith tasg a 
gorffen blaenorol ar Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod ac roeddent o'r farn y 
gallai fod yn ddefnyddiol rhannu hyn â swyddogion. 
 
O ran Adolygiadau Diogelu Plant, gofynnodd yr Aelodau sut y penderfynwyd ar yr 
achosion, gan nodi mai dim ond 5 a oedd wedi'u cwblhau; gan ofyn a oedd proses ar 
gael i aelodau fwydo i mewn i'r achosion sy'n cael eu hadolygu a sut mae'r 
adolygiadau yn bwydo i mewn i ymarferwyr ar lawr gwlad trwy adborth ac ati.  
Esboniodd swyddogion fod meini prawf penodol i'w bodloni er mwyn cynnal 
adolygiadau Diogelu Plant, mae'r meini prawf hyn ar y wefan ac maent ar gael gan y 
fforwm atgyfeirio hefyd.  Mae achosion wedyn yn mynd i'r is-grŵp Adolygiad Ymarfer 
Plant/Adolygiad Ymarfer Oedolion, sy'n penderfynu a yw'n bodloni'r meini prawf, os 
felly argymhellir i gyd-gadeiryddion y Bwrdd, os ydynt yn cytuno, yna mae'r broses yn 
cychwyn at Lywodraeth Cymru.  Mae'n broses hirfaith.   Dywedodd y Cyfarwyddwr 
fod yr holl ethos yn ymwneud â dysgu, buddsoddi mewn digwyddiadau dysgu ac 
edrych ar ddysgu a chanlyniadau, gan sicrhau bod argymhellion yn cael eu 
hadlewyrchu i ymarferwyr; er mwyn llywio arferion polisi, gweithdrefnau, archwiliadau 
ac ati.   Mae'r uned fusnes a'r is-grŵp Adolygiad Ymarfer Plant/Adolygiad Ymarfer 
Oedolion yn cadw'r holl argymhellion y maent yn eu lledaenu i Aelodau'r Bwrdd ac 
ymarferwyr fel bod y wybodaeth yn cael ei bwydo yn ôl i'r Bwrdd.  
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at yr Is-grŵp Archwilio Plant, gan nodi mai dim ond 1 o bob 4 
blaenoriaeth oedd wedi'u bodloni, 1 wedi'i ddwyn ymlaen i'r flwyddyn nesaf a 2 wedi 
methu.  Gofynnodd yr Aelodau a oedd y ffocws wedi bod ar ormod o bethau ac roedd 
blaenoriaethau wedi llithro a beth oedd yn cael ei wneud y flwyddyn nesaf i fynd i'r 
afael â hyn.   Eglurodd y swyddogion fod y Bwrdd yn edrych ar is-grwpiau i sicrhau 
eu bod yn gweithio fel y dylent a bod eu blaenoriaethau'n tynnu allan o gynlluniau 
blynyddol ac argymhelliad yr Adolygiad Ymarfer Plant.  Mae angen cynlluniau gwaith 
symlach wrth symud ymlaen.   Ychwanegodd y Cyfarwyddwr ei fod yn ymwneud ag 
effeithiolrwydd, cryfhau trefniadau cadeirydd yr is-grŵp; dylai'r Cadeirydd fod o'r 
Bwrdd Diogelu Rhanbarthol ac yn llwyr ddeall y blaenoriaethau cyffredinol. 
 
Gofynnodd yr Aelodau a oedd unrhyw dystiolaeth bod awdurdodau lleol yng 
Nghymru yn defnyddio Cartrefi Plant anghofrestredig, fel yr adroddwyd yn y 
cyfryngau.  Dywedodd y Cyfarwyddwr fod hyn yn cyfeirio at ddefnyddio llety byw â 
chymorth a bod Caerdydd yn defnyddio byw â chymorth yn rheolaidd pan fo yn y 
cynllun gofal; byddai'n cael ei ddiogelu a'i adolygu'n rheolaidd.  Bu achlysuron pan na 
fydd yn bosibl bodloni cynllun gofal am gyfnod byr iawn a gellir rhoi trefniadau 



diogelwch ar waith hyd nes y gellir cyflawni hyn.   Gofynnodd yr Aelodau a fyddai'r 
BDRh yn edrych ar hyn a chawsant wybod ei fod yn flaenoriaeth i'r BDRh. 
 
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.  
 
31 :   ADRODDIAD PERFFORMIAD CHWARTER 1 GWASANAETHAU PLANT  
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod yr adroddiad hwn yn rhoi'r wybodaeth am berfformiad 
i'r Pwyllgor ar gyfer chwarter cyntaf 2019/20.  Byddai Aelodau'n cael cyfle i holi'r 
Aelod Cabinet a'r swyddogion am y perfformiad, yn ogystal â'r camau rheoli i fynd i'r 
afael ag unrhyw feysydd o berfformiad gwael.   

 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Chris Weaver, ar gyfer yr eitem hon a 
gwahoddwyd ef i wneud datganiad lle dywedodd y byddai'n dda gweld y fersiwn 
fanwl o'r adroddiad perfformiad. 

 
Croesawodd y Cadeirydd Claire Marchant, Cyfarwyddwr y Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Deborah Driffield, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Dros Dro, 
Gwasanaethau Pant a gofynnwyd iddynt gyflwyno'r adroddiad ar berfformiad i'r 
Pwyllgor. 
 
Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i’r aelodau ofyn cwestiynau a rhoi sylwadau: 
 
Roedd yr Aelodau'n cyfeirio at yr adroddiad sy'n amlygu materion ond yn brin o 
fanylion am sut i ddatrys y problemau, gan gyfeirio'n benodol at Blant/Anableddau.   
Eglurodd y swyddogion y bu gwaith comisiynu mawr ar gyfer gofal cartref ac mai 3 
darparwr yn unig a oedd ar gael ar gyfer plant.   Cafwyd ymarferion ymgysylltu cyn yr 
ymarfer ail-dendro ond dim ond hyn a hyn o fanylion y gellid eu cynnwys yn yr 
adroddiad, ond mae cynlluniau sylweddol o dan bob un o'r pwyntiau bwled.   Gellid 
dod ag adroddiad mwy manwl yn ôl i'r Pwyllgor. 
 
Gofynnodd yr Aelodau am waith ardal ac arwyddion o effaith diogelwch ar lwythi 
achosion.   Roedd swyddogion o'r farn nad yw llwythi achosion yng Nghaerdydd yn 
sylweddol uwch nag mewn mannau eraill; esboniwyd mai gwaith ardal yw tair ardal, 
gyda 3 thîm plant sy'n derbyn gofal ym mhob un; mae'r gweithiwr cymdeithasol 
bellach yn gweithio gyda'r teulu yn hytrach na'r plentyn; mae hyn yn ei gwneud hi'n 
haws cysylltu darpariaeth, i gamu pethau i lawr a dylai ei gwneud yn haws i wreiddio 
atal.  Mae Arwyddion Diogelwch yn siwrnai, a bydd ardal yn rhoi mwy o seilwaith iddi, 
gyda mwy o amser i fwy o reolwyr fyfyrio ar arfer.   Mae'n cymryd mwy o amser, gan 
weithio gyda theuluoedd i sefydlu ffordd ymlaen, ond mae'n helpu yn y pen draw.    
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at y cynnig am dîm wedi'i dargedu o weithwyr achos a gofyn o 
ble y byddai'r rhain yn dod.   Eglurodd y Cyfarwyddwr Cynorthwyol, pan ddechreuodd 
wneud newidiadau yn y gwasanaeth plant sy'n derbyn gofal, y bu llawer o 
wrthwynebiad gyda phobl yn gadael; roedden nhw wedi comisiynu timau rheoli a dod 
â nhw i mewn pan oedd hi'n anodd, mae'n costio arian felly nid yw'n cael ei 
ddefnyddio heb ystyriaeth lawn ond roedd y gwahaniaeth roedd y tîm wedi'i wneud 
mewn 4 wythnos yn unig yn anhygoel.  O ran modelu, mae'r rheolwyr presennol yn 
gweithio'n wahanol yn awr hefyd.  
 



Roedd Aelodau'n cyfeirio at beidio â bodloni anghenion addysgol ac yn gofyn beth 
yw'r materion a beth sy'n cael ei wneud i'w datrys.  Dywedwyd wrth yr Aelodau bod 
hwn yn fater o bwys i blant y tu allan i'r sir, bod gwaith mawr yn mynd rhagddo gydag 
addysg i ddeall y materion sy'n codi gan gynnwys darparu addysg mewn lleoliadau a 
bod gan Gaerdydd nifer isel o oriau i gwrdd ag allbynnau addysgol.   Mae'r Bwrdd 
Diogelu a'r Pwyllgor Cynghori ar Rianta Corfforaethol hefyd yn canolbwyntio ar y 
mater hwn. 
 
Mewn perthynas â lefelau salwch a'r bobl sy'n gadael y gwasanaeth; gofynnodd yr 
Aelodau a oedd diwylliant yr adran yn cael ei drafod, yn enwedig pan fydd pobl 
newydd yn cael eu recriwtio.  Eglurodd swyddogion fod salwch tymor byr, hyd yn 
ddiweddar, yn is nag adrannau eraill; roedd salwch hirdymor yn fwy problemus; mae'r 
rhan fwyaf o fewn y proses ddisgyblu er nad yw rhai ohonynt.  O ran diwylliant, 
dywedwyd wrth yr Aelodau fod yna ddiwylliant bwlio cryf iawn pan oedd y 
Cyfarwyddwr Cynorthwyol presennol wedi dechrau yn ei swydd ac mae hyn yn dal i 
effeithio ar y gallu i recriwtio.   Roedd hi'n glir bellach na fyddai hyn yn cael ei oddef, 
fe'i gwnaed yn glir sut mae'r model rheoli presennol yn ymddwyn yn briodol ac yn 
gadarn; fodd bynnag, roedd y bwlio wedi bod yn hir iawn a byddai'n cymryd amser i 
fynd.  Gofynnodd yr Aelodau am niferoedd yr achosion disgyblu sy'n parhau, ac fe'u 
cynghorwyd y gellid darparu'r ffigurau ar ôl y cyfarfod.  
 
Nododd Aelodau fod trosiant staff yn eithaf uchel a gofynnwyd am hyd gyflogaeth ar 
gyfartaledd yn y pum mlynedd diwethaf.   Cytunodd swyddogion i ddod o hyd i'r 
wybodaeth a'i darparu ar ôl y cyfarfod; fodd bynnag, nodwyd bod symudiad staff yn 
fewnol hefyd. 
 
Roedd aelodau o'r farn ei bod yn braf clywed swyddogion yn siarad mor agored a 
gonest.   Ategwyd hyn gan yr Aelod Cabinet a oedd o'r farn ei bod yn wych gweld 
swyddogion yn bod mor blaen gyda’r Pwyllgor Craffu ag yw’r Aelod Cabinet. 
 
Gwnaeth Aelodau gyfeirio at y project Myfyrio a gofynnwyd iddynt sut yr oedd hyn yn 
mynd yn ei flaen.  Dywedodd swyddogion fod hyn yn anodd ei ateb, roedd yn broject 
ardderchog ond cafodd ei godi gyda'r gwasanaeth mabwysiadu ynghylch pryderon o 
ran proses y llys.  Ar hyn o bryd os yw plentyn yn cael ei fabwysiadu yn erbyn 
dymuniadau yna cynigir Myfyrio iddo. Unwaith y caiff y plentyn ei fabwysiadu yna 
bydd rôl y Cyngor yn gorffen.  Mae'r Gwasanaeth Mabwysiadu Rhanbarthol yn 
darparu cymorth parhaus fel bod swyddogion wedi gofyn a fyddent yn ystyried 
gweithio gyda rhieni i'w hannog i fynd i Fyfyrio ymhellach ar hyd y broses.  Cytunodd 
swyddogion i edrych ar nifer yr atgyfeiriadau a rhoi'r wybodaeth i'r Pwyllgor.  
 
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.  
 
 
32 :   ARWYDDION DIOGELWCH - CYNNYDD  
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod yr adroddiad hwn yn rhoi cyflwyniad i'r Pwyllgor ar y 
cynnydd sy'n cael ei wneud o ran gwreiddio'r model arwyddion diogelwch ar draws y 
gwasanaethau i blant.  
 
Croesawodd y Cadeirydd Claire Marchant, Cyfarwyddwr y Gwasanaethau 
Cymdeithasol, Deborah Driffield, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Dros Dro ar gyfer 



Gwasanaethau Plant a Shirley Saunders, Rheolwr Gweithredol Gwasanaethau Plant 
a gofynnwyd iddynt fynd ag Aelodau drwy eu cyflwyniad. 
 
Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i’r aelodau ofyn cwestiynau a rhoi sylwadau: 
 
Nododd y Cadeirydd fod y Cyfarwyddwr Cynorthwyol blaenorol wedi dweud dros 2 
flynedd yn ôl y byddai Caerdydd yn gweithredu Arwyddion Diogelwch yn llawn, a 
gofynnodd i ba raddau y mae hyn wedi cael ei ddatblygu pan fydd y Cyfarwyddwr 
Cynorthwyol presennol wedi dechrau yn ei swydd.  Dywedwyd wrth yr Aelodau y bu 
llawer o wrthwynebiad gan uwch reolwyr, gelyniaeth tuag at hyfforddwyr ac 
ymgynghorwyr; roedd cyfarfod diweddar gyda'r ymgynghorwyr wedi ystyried bod 
Caerdydd ar tua 3/10 o ran y graddfeydd gweithredu.  Nodwyd bod Lloegr yn cael ei 
hariannu gan Lywodraeth Ganolog a'i bod yn cael llawer o gefnogaeth o ran hyn a'u 
bod yn dal i fod ond 5/10 ar y raddfa.  Nodwyd hefyd nad oedd Llywodraeth Cymru 
wedi mabwysiadu Arwyddion Diogelwch.  Blwyddyn 3 oedd hi erbyn hyn ac nid oedd 
rhagor o arian ar ôl ar gyfer hyfforddiant.   Mynegodd y Cadeirydd ei rwystredigaeth 
gan fod rhagflaenwyr wedi dweud bod pethau'n symud ymlaen llawer mwy na hyn.  
Dywedodd Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol fod angen i'r blociau 
adeiladu fod ar waith yn briodol ac, o dan y strwythur blaenorol, ni fyddai hyn wedi 
bod yn bosibl; roedd angen newidiadau mawr gan gynnwys adeiladu swyddi.  Roedd 
y Cadeirydd o'r farn y gallai fod yn ddefnyddiol edrych ar ymatebion blaenorol i 
lythyrau Pwyllgor ar y mater hwn, i egluro ei rwystredigaeth.  
 
Roedd aelodau'n gwerthfawrogi gonestrwydd swyddogion ond roeddent o'r farn ei fod 
yn codi pryderon sylweddol o ran craffu.   Nid oedd yr Aelodau'n glir a oedd 90 o staff 
a hyfforddwyd yn dda neu'n ddrwg; nid oedd unrhyw adrodd ar effaith Arwyddion 
Diogelwch ar blant a theuluoedd; roedd yr holl wybodaeth yn seiliedig ar brofiad eraill 
neu ymchwil ac nid oedd sail dystiolaeth.  Gofynnodd yr Aelodau beth yn union oedd 
yn cael ei ddathlu ym mis Ionawr 2020.   Eglurodd y swyddogion ei fod yn ymwneud 
â choladu data, roedd llawer o dystiolaeth o deuluoedd/llysoedd ac ati ond roedd yn 
anodd adrodd am hyn.  Dywedwyd bod angen system rheoli perfformiad/sicrhau 
ansawdd i allu adrodd; roedd tystiolaeth o'r effaith, ond roedd angen iddi fod yn fwy 
cydlynol o ran sut yr ydym yn adrodd yn ystadegol.  O ran hyfforddiant, esboniodd 
swyddogion fod angen i hyn fod yn gynaliadwy, yn enwedig i'n gweithlu ein hunain 
yng Nghaerdydd.   Mae cynllun perfformiad gyda 4 pedrant, ond roedd yn anodd 
iawn dangos tystiolaeth uniongyrchol mai Arwyddion Diogelwch yn unig oedd yr 
effaith.  Cynigiodd swyddogion ddod ag adroddiad mwy gwyddonol i gyfarfod yn y 
dyfodol.    
 
Er y gallai fod tystiolaeth anecdotaidd, nododd yr Aelodau y byddai'n ddefnyddiol cael 
naratif iddo.   Gofynnodd yr Aelodau a fyddai modd cymharu sylwadau 
teuluoedd/plant sydd wedi bod drwy Arwyddion Diogelwch; dywedodd y swyddogion 
y gallai hyn fod yn bosibl os oedd ganddynt weithwyr cymdeithasol cyn ac ar ôl 
Arwyddion Diogelwch. 
 
Gofynnodd yr Aelodau a oedd y costau'n gysylltiedig â'r ffigurau gwirioneddol, ac fe'u 
cynghorwyd bod hynny'n wir.  
 
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.  
 
 



33 :   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. 
 
34 :   RHAGLEN WAITH 2019-2020  
 
PENDERFYNWYD: nodi'r adroddiad. 
 
35 :   GOHEBIAETH  
 
PENDERFYNWYD: nodi'r adroddiad. 
 
36 :   Y FLAENRAGLEN WAITH  
 
PENDERFYNWYD: cytuno ar y rhaglen waith. 
 
37 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Dim. 
 
38 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF  
 
8 Hydref 2019 am 4.30pm yn Ystafell Bwyllgor 4, Neuadd y Sir. 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 7.45 pm 
 


