
PWYLLGOR CRAFFU PLANT A PHOBL IFANC 
 
DYDD MAWRTH, 12 TACHWEDD 2019 
 
Yn 
bressenol: 

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

 Aelodau Cyfetholedig: Carol Cobert (Cynrychiolydd yr Eglwys yng 
Nghymru), Karen Dell'Armi (Cynrychiolydd Rhiant-Lywodraethwr) a/ac 
Matthew Richards (Cynrychiolydd Rhiant-Lywodraethwr) 
 

  
 

9 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorydd Rhys Taylor a gan 
Patricia Arlotte (Cynrychiolydd yr Eglwys)  Nododd Cynghorydd Kanaya Singh y 
byddai'n hwyr yn mynychu'r cyfarfod. 
 
10 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Datganodd y Cynghorydd Lee Bridgeman fuddiant personol yn eitem 8, ar y sail ei 
fod yn cael ei gyflogi gan sefydliad Gweithredu dros Blant. 
 
11 :   COFNODION  
 
Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 24 Medi yn gofnod cywir ac 
wedi'u llofnodi gan y Cadeirydd yn amodol ar ddiwygio'r penderfyniad yng Nghofnod 
35 
 
PENDERFYNWYD:    
 
(i) I nodi’r adroddiad.  
(ii) I nodi y bydd pob gohebiaeth yn y dyfodol yn cael ei dosbarthu i 

holl Aelodau'r Pwyllgor ac na fydd yn cael ei hadrodd i'r Pwyllgor. 
 
 
12 :   'ATAL CYFRANOGIAD POBL IFANC O RAN DELIO MEWN CYFFURIAU' - 

YMATEB A CHYNNYDD PELLACH  
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau bod yr eitem hon yn galluogi'r Pwyllgor i adolygu ac 
asesu'r cynnydd sy'n cael ei wneud yn ogystal ag unrhyw gamau i'w cymryd yn y 
dyfodol o ran gweithredu argymhellion yr ymchwiliad ar y cyd.  
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Linda Thorne (Aelod Cabinet dros Dai a 
Chymunedau) ar gyfer yr eitem hon a'i gwahodd i wneud datganiad lle tynnodd sylw 
at bwysigrwydd y wybodaeth a'r argymhellion a ddarparwyd o ganlyniad i'r 
ymchwiliad, a'i bod wedi cael ei chydnabod gan yr ymrwymiadau a wnaed yn y 
Cynllun Corfforaethol.   
 



Croesawodd y Cadeirydd Sarah McGill (Cyfarwyddwr Corfforaethol, Pobl a 
Chymunedau), Alison Jones (Rheolwr Diogelwch Cymunedol Dros Dro) a Phillip 
Norton (Arweinydd Cyflawniad Addysg wedi'i Thargedu) i'r cyfarfod. Cafodd yr 
Aelodau cyflwyniad a oedd yn amlinellu'r ymatebion i'r argymhellion a ddarparwyd o 
ganlyniad i'r ymchwiliad.   
 
Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i’r Aelodau ofyn cwestiynau a rhoi sylwadau. 
 

  Cyfeiriodd yr Aelodau at y gwasanaethau anodd eu cyrraedd, a 
gofynnwyd a fyddai unrhyw ddarpariaeth ar gyfer gwasanaethau 
lloeren.  Yn enwedig lle nad oes Hyb ar hyn o bryd.  Nododd yr 
Aelodau bod angen gwneud y defnydd gorau o'r asedau sydd ar 
gael, mae'n bwysig gallu nodi bylchau ac anghenion a lle mae 
grwpiau sy'n barod i ddarparu gweithgareddau.  Yn yr hinsawdd ar 
hyn o bryd, nid oes rhagor o arian ar gael.      
 

  Trafododd yr aelodau Addysg Heblaw yn yr Ysgol, gwaharddiadau 
a rôl Llywodraethwyr.  Dywedwyd wrth yr Aelodau fod rhaglen 
hyfforddi llywodraethwyr ar gael ar gyfer y rhai sy'n ymwneud â 
gwaharddiadau.   Mae'n bwysig sicrhau bod unrhyw symudiadau'n 
cael eu rheoli'n dda, gan mai dim ond nifer fach o ysgolion sy'n 
cael eu tandanysgrifio ac mae'n bwysig sicrhau nad yw disgyblion 
sy'n cael eu gwahardd yn cyrraedd yr un ysgolion yn y pen draw.    
   

  Holodd yr Aelodau a oedd y Gwasanaeth Ieuenctid yn eistedd o 
fewn y Gyfarwyddiaeth gywir, ac fe'u cynghorwyd y teimlid y dylai 
eistedd gydag Addysg a bod yna elfennau gwahanol, yn amlwg, 
ond bod dull gweithredu ar y cyd rhwng Tai, Cymunedau, Addysg 
a Gwasanaethau Plant yn hanfodol.  Mynegwyd pryder ynghylch 
natur y cymorth a ddarperid yn enwedig ar ôl oriau ysgol ac yn 
ystod gwyliau ysgol.   Trafododd yr Aelodau y posibilrwydd o 
ddefnyddio gwirfoddolwyr.  Mae angen ymgysylltu o fewn y system 
oedolion ac ieuenctid.    
 

  Nododd yr Aelodau ei bod yn bwysig ystyried y bylchau 
daearyddol wrth ystyried dull gweithredu ar sail ardal a sicrhau bod 
ymrwymiad i ddarparu adnoddau ychwanegol mewn ardaloedd lle 
mae bwlch, a bod yr adnoddau hynny yn integreiddio mor effeithiol 
â phosibl, yn enwedig lle mae brwdfrydedd ac ymrwymiad 
gwirioneddol gan y gymuned. Mae yna ardaloedd sydd dan eu 
sang â chyfleusterau a sefydliadau sy'n delio â materion cyffuriau, 
diod a digartrefedd.  Lle mae pobl ifanc yn dyst i ymddygiad 
gwrthgymdeithasol sy'n gysylltiedig â'r materion hynny o ddydd i 
ddydd.   Mae angen rhoi ystyriaeth hefyd i ble y lleolir yr 
adnoddau/cyfleusterau hynny.    

 
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.  
 
 
13 :   CAERDYDD: DINAS SY’N DDA I BLANT - ADRODDIAD AR GYNNYDD  
 

https://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s35585/Item%204%20-%20Prevent%20Drug%20Dealing%20Presentation%2012.11.19.pdf


Dywedwyd wrth yr Aelodau bod yr eitem hon yn galluogi'r Pwyllgor i adolygu ac 
asesu'r cynnydd sy'n cael ei wneud o ran datblygu'r rhaglen i wneud Caerdydd yn 
Ddinas sy’n Dda i Blant ar lefel byd-eang, a amlinellwyd yn yr adroddiad briffio a 
ddarparwyd.   
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Sarah Merry (Dirprwy Arweinydd ac Aelod 
Cabinet dros Gyflogaeth, Addysg a Sgiliau) ar gyfer yr eitem hon a gwahoddodd hi i 
wneud datganiad lle diolchodd i'r Pwyllgor am y gefnogaeth a roddwyd i'r polisi hwn.   
 
Croesawodd y Cadeirydd Mike Tate (Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Addysg a Dysgu 
Gydol Oes), Lee Patterson a Suzanne Scarlett i'r cyfarfod.  
 
Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i’r Aelodau ofyn cwestiynau a rhoi sylwadau. 
 

  Croesawodd yr Aelodau'r wybodaeth a oedd wedi'i chynnwys yn yr 
adroddiad cynnydd, a rhoddodd adborth cadarnhaol mewn 
perthynas â'r hyfforddiant a oedd wedi'i ddarparu.    
 

  Mynegodd yr Aelodau y dylai pobl ifanc gael eu cynrychioli ar bob 
pwyllgor craffu yn ysbryd y polisi, yn sicr, maent wedi rhoi gwerth 
ychwanegol i'r pwyllgorau hyn.  
 

  Trafododd yr Aelodau fynediad plant a phobl ifanc i addysg o 
ansawdd uchel, y cwricwlwm ar gyfer bywyd a'r farn bod angen 
symud tuag at yr hyn y mae ar blant ei angen i baratoi ar gyfer 
bywyd.  Dylai gael ei ymgorffori yn y dysgu yn yr amgylchedd 
addysg.    
Nodwyd ei bod yn bwysig bod rhieni angen deall yr angen a bod 
yn rhan o'r angen am gwricwlwm gydol oes.     Bydd dealltwriaeth 
rhieni yn bwysig.  
 

  Cododd yr Aelodau lefel yr adnoddau mewn gwahanol feysydd; 
darparu hyfforddiant cerddoriaeth neu allu teuluoedd i ddarparu'r 
offer neu'r cyfarpar angenrheidiol er mwyn bod mewn sefyllfa i 
ddefnyddio cyfleusterau chwaraeon.   Dywedodd yr Aelod Cabinet 
fod Caerdydd 2030 yn nodi y dylai pob plentyn gael y cyfle i gael 
amrywiaeth o brofiadau, ond nododd fod angen adnoddau 
gwahanol ar ysgolion gwahanol, er enghraifft, mewn rhai achosion 
mae angen adnoddau dim ond i gael rhai o'r plant yn barod i 
ddysgu pan fydd y dyddiau ysgol yn dechrau.     
 
O ran chwaraeon, mae'n rhaid i ni sicrhau bod plant sy'n byw yn yr 
ardaloedd hynny yn cael cyfle i ddefnyddio cyfleusterau y tu allan 
i'r ysgol, ac nid yn ystod y dydd yn unig.   Nodwyd bod Prifysgol 
Fetropolitanaidd Caerdydd yn caniatáu mynediad i blant yn arc 
ddeheuol Caerdydd i ddefnyddio'r cyfleusterau yng nghampws 
chwaraeon Prifysgol Fetropolitanaidd Caerdydd.  Fel Cyngor 
mae'n rhaid i ni fod yn fwy creadigol a defnyddio cefnogaeth 
rhwydweithiau partner i gynorthwyo pobl ifanc. Nid cyfrifoldeb yr 
ysgolion yn unig yw hyn. 
 

  Trafododd yr Aelodau lygredd yn y ddinas a nodi bod parthau 20 



m.y.a. yn cael eu hymestyn, a holodd a ellid ystyried parthau 
gwrth-segura.  Dywedodd yr Aelod Cabinet fod Priffyrdd yn 
adolygu'r sefyllfa ar hyn o bryd.  Bydd parthau gwahardd ond 
maent yn dechrau gydag ysgolion, yn enwedig y rhai sydd â 
lleoliadau a mynediad anodd.   Mae Ysgol Hamadryad yn 
enghraifft o ysgol sydd wedi cymryd cyfrifoldebau o ddifrif am gael 
cynllun trafnidiaeth priodol.  Mae'n anodd newid meddylfryd rhieni 
ond mae'n bosibl.   Un o'r ffyrdd gorau yw cael y bobl ifanc i 
gymryd rhan gan y byddant yn well o ran plismona rhieni. 
 

  Trafododd yr Aelodau effaith ariannol y rhaglen; beth yw'r gwariant 
a beth rydym wedi'i gael ohono?  Pwrpas y rhaglen Dinas sy’n Dda 
i Blant mewn gwirionedd yw sicrhau ein bod yn parchu hawliau 
plant a rhoi fframwaith i herio cydweithwyr - ydych chi wir yn 
parchu eu hawliau a'r hyn mae'n ei olygu? Nid oes gan rai pobl y 
dyfnder dealltwriaeth.   Mae'r cwestiwn hwnnw bellach yn cael ei 
brofi yn awr ac a oes proses gadarn ar waith ai peidio.   Rhaid iddo 
fod yn gynaliadwy.   Byddwn yn cael ein barnu maes o law 
ynghylch a yw'r newidiadau sydd wedi'u gwneud yn gynaliadwy ai 
peidio.    

 
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.  
 
 
14 :   ADOLYGIAD O FAETHU - ADRODDIAD AR GYNNYDD  
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod yr eitem yn rhoi cyfle i'r Aelodau gael gwybod am y 
cynnydd sy'n cael ei wneud o ran adolygu maethu, gan gynnwys y gwaith sy'n cael ei 
wneud ar draws gofal gan berthnasau a'r Fframwaith Maethu Cenedlaethol a'r 
Cynllun Rhanbarthol. 
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Graham Hinchey (Aelod Cabinet dros Blant 
a Theuluoedd) ar gyfer yr eitem hon a gwahoddodd ef i wneud datganiad lle 
dywedodd fod maethu yn gyfrifoldeb corfforaethol.  Mae nifer fawr o ddigwyddiadau 
wedi'u trefnu ac mae’r neges maethu wedi'i wthio drwy'r Ddinas. 
 
Croesawodd y Cadeirydd Claire Marchant (Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Cymdeithasol) a Kate Hustler (Rheolwr Gweithredol, Amnewid Gofal Teulu) i'r 
cyfarfod.    Rhoddwyd cyflwyniad i'r Aelodau a oedd yn amlinellu'r canlynol:  
 
Y cynnydd hyd yn hyn – Arweinydd y Project Maethu 
 

  Adolygu 'Cynnig Caerdydd' 

  Cynnydd yn yr elfen ffi o'r taliad  

  Elfennau lwfans wedi'u codi i isafswm cyfraddau cenedlaethol o 
leiaf 

  54 taliad wythnosol y flwyddyn 

  Taliadau am ben-blwyddi, gwyliau a gwyliau crefyddol  

  Cyflwyno monitro perfformiad  

 
Hynt y gwaith hyd yma - Recriwtio 



 

  Cyflwyno gweithgaredd ar-lein sylweddol  

  Adolygu'r wefan  

  Ymgyrch cyfryngau cymdeithasol gyda hysbysebion taledig ar 
Facebook a Google, ynghyd â straeon rheolaidd ar dudalennau 
Facebook a Twitter y Cyngor 

  Ymrwymiad gan y BGC i hyrwyddo drwy eu llwyfannau ar-lein 

  Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig yn hyrwyddo drwy 
lwyfannau ar-lein 

  Baneri mewn parciau ledled y ddinas  

  Atgyfeiriadau maethu o Hybiau a’r Gwasanaethau I Mewn i Waith  

  Hysbysebion yn Tenants Times a chylchgrawn y Bwrdd Iechyd 

  Papur briffio i Gynghorwyr ei rannu ar-lein 

  Presenoldeb mewn digwyddiadau ledled y ddinas h.y. Castell 
Caerdydd, IKEA a digwyddiadau cymunedol  

  Datblygu cysylltiadau â Pride UK, ymrwymiad i rannu gwybodaeth 
ar-lein 

  Cefnogir gan Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol 

  Effaith - 28 cais mewnol newydd ar y gweill, wedi cymeradwyo 7 
gofalwr maeth newydd ers mis Ionawr 2019, yn disgwyl 6 gofalwr 
maeth mewnol newydd yn y Panel cyn y Nadolig. 

 
Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i’r Aelodau ofyn cwestiynau a rhoi sylwadau. 

  Trafododd yr Aelodau y gwasanaeth maethu mewnol a'r cyfraddau 
a ddarparwyd.   Nodwyd bod gan Gaerdydd 20% o asiantaethau 
maethu mewnol ac 80% annibynnol, ond ar draws Cymru roedd y 
ffigurau uwch yn fewnol.  Dywedwyd wrth yr Aelodau y byddai'n 
rhaid i'r awdurdod allu cystadlu ag asiantaethau maethu 
annibynnol a gweithredu fel busnes.   Rhaid i unrhyw gyfraddau a 
delir fod yn gystadleuol, er nad yw'r hyn sy'n cael ei ddarparu i 
ofalwyr maeth mewnol yn llawer gwahanol yn gyffredinol.   
 
Ar hyn o bryd, mae'r tîm mewnol yn ceisio gweithredu mwy fel 
busnes wrth ymdrin ag ymgeiswyr newydd.   Ymatebir i'r dulliau a 
wneir gan ofalwyr mewn modd rhagweithiol.  Erbyn hyn, mae yna 
dargedau sy'n golygu y bydd y tîm yn gwneud unrhyw gyswllt o 
fewn 24 awr.    
 
Yr amser asesu yw 6 – 8 mis ar hyn o bryd, mae'r tîm yn 
gweithredu o ddau leoliad gwahanol ar hyn o bryd.  Bydd hyn yn 
newid yn fuan a phan fydd y timau gyda'i gilydd bydd adolygiad o'r 
gwaith gweinyddol yn cael ei gynnal i sicrhau bod y cais yn cael ei 
symud ymlaen mor amserol ag sy'n bosibl.  
 

  Mewn perthynas â nifer y plant a phobl ifanc ag aelodau 
asiantaethau maethu annibynnol yn cwestiynu'r ganran a oedd y tu 
allan i'r Sir, ni ellid darparu'r wybodaeth honno'n gywir, ond 
deallwyd bod y mwyafrif o fewn y ddinas.   Eglurwyd y byddai rhai 
allan o'r ddinas oherwydd bod yn rhaid iddynt fod am resymau 
diogelwch.    
 

  Cododd Aelodau'r ffaith y bu anawsterau o ran recriwtio am gyfnod 



hir o amser.   Dywedodd yr Aelod Cabinet fod yr anawsterau 
wedi'u hamlinellu i'r Pwyllgor o leiaf 2 flynedd yn ôl, ond erbyn hyn 
mae tua 28 o asesiadau yn cael eu cynnal ar hyn o bryd ac mae 
mwy o fuddsoddiad ar hyn o bryd mewn blynyddoedd blaenorol.   
Yn flaenorol, cododd y Pwyllgor faterion yn ymwneud â thargedau 
perfformiad ac mae'r rhain wedi cael eu newid.   Mae bwlch 
ariannu o £3.9 miliwn mewn Gwasanaethau Cymdeithasol ar hyn o 
bryd, rhaid buddsoddi mwy yn y gwasanaeth a chysylltir â 
Llywodraeth Cymru amdano'n rheolaidd.    
 
Penodwyd RhG newydd ac mae wedi bod yn y swydd ers mis 
Medi y llynedd.  O ran marchnata, mae llawer yn digwydd, mae 
adolygiad yn parhau i fynd rhagddo, sy'n ymdrin yn benodol â 
ph'un a yw'r marchnata'n canolbwyntio’n iawn ai peidio, ac a yw'r 
neges yn gywir.  Mae angen tacluso a dilysu rhifau niferoedd y 
gofalwyr maeth a'r lleoliadau sydd ar gael.  Ceir ymrwymiad i 
sicrhau bod lleoliadau maeth ar gael.   
 

  Trafododd yr Aelodau nifer y lleoliadau a oedd wedi torri i lawr.   
Mae'n ymddangos bod yna 10 lleoliad mewnol a 87 o leoliadau 
allanol wedi torri yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.   Mae popeth 
posibl yn cael ei wneud i atal hynny rhag digwydd.   

 
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.  
 
 
15 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Datganodd y Cynghorydd Bridgeman fuddiant personol yn yr eitem hon ar y sail ei 
fod yn gweithio i Sefydliad Gweithredu dros Blant, a oedd yn ymwneud â phrynu 
cartref plant, ni chafodd ei agor erioed ac mae'n cael ei werthu. 
 
Ardystiwyd yr eitem hon gan y Cadeirydd fel mater o frys gan y disgwylir iddi gael ei 
hystyried gan y Cabinet ar 21 Tachwedd 2019 yn dilyn gweithredu'r cyfnod cyn yr 
etholiad a bod ei hystyriaeth gan y Pwyllgor Craffu yn cael ei hystyried yn hanfodol yn 
y proses gwneud penderfyniadau.  Nid oedd yr eitem ar gael cyn cyhoeddi agenda'r 
Pwyllgor.  
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau bod yr eitem yn galluogi'r Pwyllgor i adolygu ac asesu 
Cynllun Strategol 3 blynedd y Gyfarwyddiaeth er mwyn sicrhau canlyniadau rhagorol 
i blant, ac i adolygu sut y bydd y Cyngor a'i bartneriaid yn datblygu dulliau atal, gwella 
arfer, cymorth a datblygu'r gweithlu a gwella gwasanaethau a pherfformiad.   
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Graham Hinchey, Claire Marchant 
(Cyfarwyddwr, y Gwasanaethau Cymdeithasol), ac Angela Bourge (Rheolwr 
Gweithredol, Perfformiad Strategaeth ac Adnoddau) i'r cyfarfod.     
 
Rhoddwyd cyflwyniad i'r Aelodau a oedd yn amlinellu'r Strategaeth Gwasanaethau 
Plant (2019-2022) a'r blaenoriaethau comisiynu ar gyfer 2019-2022: 
 

  Ail-lunio Cymorth a Chefnogaeth Gynnar i Deuluoedd;  



  Ein Plant a'n Pobl Ifanc yn agosach at Gaerdydd; 

  Cymorth Therapiwtig ac Iechyd Meddwl a Lles; 

  Ail-lunio Seibiannau Byr; 

  Gwella'r Gwasanaeth Maethu Lleol; 

  Cynyddu nifer y lleoliadau lleol sydd ar gael drwy ymgysylltu â'r 
farchnad gydweithredol;  

  Cynyddu'r ddarpariaeth breswyl leol gan gynnwys darpariaeth frys;  

  Darpariaeth i'r Glasoed; a 

  Dadansoddiad o anghenion  

 
Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i’r Aelodau ofyn cwestiynau a rhoi sylwadau. 
 

  Trafododd yr Aelodau yr angen i gynyddu capasiti preswyl yng 
Nghaerdydd, ond roeddent yn awyddus i sicrhau, o gofio'r 
achosion proffil uchel diweddar, eu bod yn addas i'r diben a'u bod 
mewn ardaloedd addas.   Nodwyd, os ydym i fod yn Ddinas sy'n 
Dda i Blant, nid yw'n addas os yw preswylwyr yn erbyn Cartref 
Plant sy'n cael ei weithredu yn yr ardal lle maent yn byw.   
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau ei fod yn gartref i blant yr oedd ei 
angen, nid dim ond mwy o gartrefi fel Crosslands, ond mae angen 
mwy o asesiadau tymor byr hefyd.  Mae angen yr holl ystod o 
ddarpariaeth.   Dyma holl bwynt y strategaeth hon, sy'n ddogfen 
allweddol sy'n symud ymlaen. Mae Crosslands yn darparu gofal o 
ansawdd gwych, gobeithir y bydd hyn yn cael ei ailadrodd gyda 
Thŷ Storrie maes o law.    
 

  Dywedwyd wrth yr Aelodau bod dadansoddiad dwfn o'r anghenion 
yr ydym yn ceisio eu bodloni wedi'i ddatblygu, bod y strategaeth 
wedi'i datblygu i edrych ar y system gyfan.   Mae dadansoddiad 
manwl a pharhaus o bob un o'r blaenoriaethau.    
 
Trafododd yr Aelodau y mater o gadw Gweithwyr Cymdeithasol a 
dywedwyd wrthym fod pethau'n gwella, ond bod problem o ran y 
cyflog sydd ar gael i Weithwyr Cymdeithasol yng Nghaerdydd.   
Rydym yn ceisio 'tyfu ein gweithwyr cymdeithasol ein hunain' ac ar 
hyn o bryd rydym wedi secondio 10 aelod o staff ar gwrs.  Mae 
sgyrsiau'n mynd gyda Llywodraeth Cymru ynglŷn â recriwtio a 
chadw gweithwyr cymdeithasol ar draws Cymru.    
 

 
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.  
 
 
16 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF  
 
Mae dyddiad y cyfarfod nesaf y Pwyllgor i’w gadarnhau. 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 8.45 pm 
 


