
PWYLLGOR CRAFFU PLANT A PHOBL IFANC 
 
DYDD MAWRTH, 17 RHAGFYR 2019 
 
Yn 
bressenol: 

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

 Aelodau Cyfetholedig: Patricia Arlotte (Cynrychiolydd Gatholig 
Rufeinig), Karen Dell'Armi (Cynrychiolydd Rhiant-Lywodraethwr) a/ac 
Matthew Richards (Cynrychiolydd Rhiant-Lywodraethwr) 
 

  
 

18 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorwyr Linda Morgan a 
Rhys Taylor a gan Carol Cobert (Cynrychiolydd yr Eglwys) 
 
19 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Datganodd y Cynghorydd Mike Phillips fuddiant personol yn eitem 4 ar y sail bod y 
teulu wedi ymgysylltu â rhai o'r gwasanaethau yr ymdriniwyd â hwy yn yr eitem.  
 
20 :   COFNODION  
 
Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 8 Hydref 2019 yn gofnod cywir a 
chawsant eu llofnodi gan y Cadeirydd. 
 
21 :   BRIFFIO O RAN CYMORTH AC ATAL CYNNAR  
 
Mae'r eitem yn galluogi Aelodau i gael eu briffio ar y cynnydd sy'n cael ei wneud o 
ran gweithredu'r Gwasanaeth Cymorth ac Atal Cynnar. 
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Graham Hinchey (Aelod Cabinet dros Blant 
a Theuluoedd), Deborah Driffield (Cyfarwyddwr Cynorthwyol Dros Dro, 
Gwasanaethau Plant) Jane Thomas (Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Gwasanaethau 
Oedolion) ac Avril Hooper (Rheolwr Gweithredol, Cymorth Cynnar) i'r cyfarfod. 
Dangoswyd fideo i'r Aelodau yn manylu ar effaith y Gwasanaeth Cymorth Cynnar. 
 
Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i’r Aelodau ofyn cwestiynau a rhoi sylwadau. 
 

  Trafododd yr Aelodau fanylion y model newydd; beth sydd wedi 
newid a beth sydd i'w gyflawni.  Dywedwyd wrth yr Aelodau ei bod 
yn bwysig datblygu system newydd er mwyn dwyn ynghyd 
amrywiaeth o ddarpariaeth amlasiantaeth gyda'r nod o leihau 
effaith profiadau niweidiol yn ystod plentyndod ar lesiant.   Yr hyn a 
oedd yn peri pryder arbennig oedd mynediad at y gwahanol 
wasanaethau a’r cyswllt â hwy.   Mae'r model newydd bellach yn 
rhoi un pwynt cyswllt i deuluoedd drwy ffôn, e-bost, testun neu'r 
rhyngrwyd ac oddi yno gellir cysylltu â'r tîm cywir.    Dywedwyd 
wrth yr Aelodau bod adnoddau digonol ar gael a bod y llwyth 
achosion yn cael ei reoli.   Ar hyn o bryd mae targedau ar gyfer y 



galwadau a dderbynnir, maent hefyd yn cael eu monitro at 
ddibenion hyfforddi.   Nid oes unrhyw dargedau ar gyfer ymyrryd, 
fodd bynnag, bydd fframwaith ansawdd. 

 
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.  
 
 
22 :   ADRODDIAD BLYNYDDOL Y GWASANAETH MABWYSIADU 

RHANBARTHOL  
 
Rhoddodd yr adroddiad hwn gyfle i'r Aelodau adolygu Adroddiad Blynyddol y 
Gwasanaeth Mabwysiadu Rhanbarthol.   
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Graham Hinchey (Aelod Cabinet dros Blant 
a Theuluoedd), Deborah Driffield (Cyfarwyddwr Cynorthwyol Dros Dro, 
Gwasanaethau Plant) ac Angela Harris (Rheolwr Mabwysiadu Rhanbarthol) i'r 
cyfarfod. Cyflwynodd Angela Harris ei hadroddiad.  
 
Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i’r Aelodau ofyn cwestiynau a rhoi sylwadau. 
 

  Trafododd yr Aelodau nifer y plant, 35, a oedd wedi'u lleoli y tu 
allan i'r rhanbarth a'r rhesymau dros hynny.   Nodwyd bod diffyg 
mabwysiadwyr o hyd, yn enwedig wrth ymdrin â grwpiau o frodyr a 
chwiorydd, plant a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol a 
phlant hŷn.  Mae hon yn broblem genedlaethol.  Nododd yr 
Aelodau fod angen ymgysylltu'n well â chymunedau pobl dduon a 
lleiafrifoedd ethnig i annog mabwysiadwyr.    

 
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.  
 
 
23 :   ADRODDIAD BLYNYDDOL Y PWYLLGOR CYNGHORI RHIANTA 

CORFFORAETHOL 2018-19  
 
Mae'r eitem yn galluogi Aelodau i adolygu ac asesu Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor 
cyn iddo gael ei osod gerbron y Cyngor. 
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Graham Hinchey (Aelod Cabinet dros Blant 
a Theuluoedd), y Cynghorydd Sarah Merry (Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet 
dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau a Chadeirydd y Pwyllgor), Deborah Driffield 
(Cyfarwyddwr Cynorthwyol Dros Dro, Gwasanaethau Plant) a Natasha Hidderley 
(Rheolwr Gweithredol, Gwasanaethau Plant) i'r cyfarfod.  Cyflwynwyd yr adroddiad 
gan Natasha Hidderley.  
 
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.  
 
 
24 :   ADRODDIAD CYNNYDD AR GYFER TROSEDDWYR IFANC  
 



Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Graham Hinchey (Aelod Cabinet dros Blant 
a Theuluoedd), Deborah Driffield (Cyfarwyddwr Cynorthwyol Dros Dro, 
Gwasanaethau Plant)  a Finn Madell (Rheolwr Gweithredol, Gofal Adferol / Gofal 
Ymadael / Ymyl Gofal, Gwasanaethau Plant). 
 
Fe wnaeth Finn Madell, a ymgymerodd â'i swydd ym mis Medi eleni, gyflwyno'r papur 
briffio i'r Aelodau.  
 
Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i’r Aelodau ofyn cwestiynau a rhoi sylwadau. 
 

  Nododd yr Aelodau fod 9 o ladradau wedi bod yn y chwarter 
penodol hwn.   Dywedwyd wrth yr Aelodau y gobeithir nad yw 
hynny'n ddechrau tuedd tuag i fyny, bod y ffigwr yn anarferol o 
uchel a bod angen dadansoddiad pellach mewn perthynas â'r 
rhesymau dros hynny.  
 

  Trafododd yr Aelodau adnoddau i gefnogi'r Llinell Sirol.  
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod gwaith yn mynd rhagddo gyda 
Bwrdd Diogelwch Cymunedol y Gwasanaeth Ieuenctid a bod 
Strategaeth Glasoed yn cael ei datblygu. 

 
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.  
 
 
25 :   ADRODDIAD PERFFORMIAD CHWARTER DAU GWASANAETHAU PLANT  
 
Mae'r adroddiad yn rhoi gwybodaeth i'r Pwyllgor am berfformiad yn ystod ail chwarter 
2019/20 ac yn galluogi asesiad o'r cynnydd sy'n cael ei wneud o ran gwella 
canlyniadau i blant mewn angen a phlant sy'n derbyn gofal.  
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Graham Hinchey (Aelod Cabinet dros Blant 
a Theuluoedd), Deborah Driffield (Cyfarwyddwr Cynorthwyol Dros Dro, 
Gwasanaethau Plant) i’r cyfarfod. 
 
Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i’r Aelodau ofyn cwestiynau a rhoi sylwadau. 
 

  Bu'r Aelodau'n trafod recriwtio gofalwyr maeth a hefyd recriwtio a 
chadw gweithwyr cymdeithasol.   Cafodd yr Aelodau wybod bod 28 
o geisiadau gofalwyr maeth yn cael eu prosesu ar hyn o bryd.   
Nodwyd ei fod yn anodd iawn lleihau'r cyfnod asesu i gyfnod dan 6 
mis.  
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau nad yw canran y swyddi gwag o ran 
gwaith cymdeithasol yn gwella ar hyn o bryd.   Mae'r ymgyrch 
recriwtio yn dal i fynd rhagddi.  
 

 
CYTUNWYD – bod yr Aelodau yn nodi'r adroddiad. 
 
 
26 :   Y FLAENRAGLEN WAITH  



 
Gofynnir i'r Aelodau gytuno ar Flaenraglen Waith y Pwyllgor ar gyfer y cyfarfod 
rheolaidd nesaf ynghyd â rhestr ddangosol ar gyfer y 3 mis dilynol. 
 
CYTUNWYD – cymeradwyo cynnwys y Flaenraglen Waith diwygiedig. 
 
27 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Ni chyflwynwyd unrhyw eitemau brys.  
 
28 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF  
 
Nodwyd bod cyfarfod nesaf y Pwyllgor ar ddydd Mawrth 14 Ionawr 2020 am 5.00pm, 
ac y bydd y cyfarfod i Graffu ar y Gyllideb yn cael ei gynnal ar ddydd Mawrth 18 
Chwefror 2020 am 10.30am. 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 4.00 pm 
 


