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PWYLLGOR YMGYNGHOROL RHIANTA CORFFORAETHOL 
 
DYDD MAWRTH, 17 MEDI 2019 
 
Yn Bresennol: Councillor Merry(Cadeirydd) 
 Councillors Bowden, Driscoll, Hinchey, Hopkins, Jenkins, Lent 

a/ac Lister 
 

Swyddogion 
yn Bresennol 

Claire Marchant (Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol), 
Natasha Hidderley (RG, Gwasanethau Arbenigol) a/ac Sheila 
Davies (RG, Cyfreithiol - Cymunedau) 

Ymgynghorwyr 
oedd yn 
Bresennol 

Rose Whittle a/ac Gillian James 

76 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Ni dderbyniwyd unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb ar gyfer y cyfarfod hwn.  
 
77 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Nid oedd unrhyw ddatganiadau buddiannau yn unol â Chod Ymddygiad yr Aelodau 
ar gyfer y cyfarfod hwn. 
 
78 :   COFNODION  
 
Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 15 Gorffennaf 2019 yn gofnod 
cywir a chawsant eu llofnodi gan y Cadeirydd. 
 
79 :   GWAITH DATBLYGU IECHYD MEDDWL AC EMOSIYNOL BIP CAERDYDD 

A’R FRO  
 
Croesawyd Dr Libby Erin (Seicolegydd Clinigol) i'r cyfarfod gan y Cadeirydd, a 
nodwyd, yn anffodus, nad oedd Dr Jenny Hunt, Pennaeth Seicoleg Plant, wedi gallu 
bod yn bresennol. 
 
Rhoddwyd cyflwyniad i'r Aelodau yn amlinellu'r sefyllfa sydd ohoni o ran y 
Gwasanaeth Trawma Datblygiadol i Blant sy'n Derbyn Gofal.  
 
Amlinellodd Dr Libby y Gwasanaeth, y grŵp ymlyniad Meithrin, gwybodaeth am yr 
ymgynghoriad a gweithio ar y cyd, enghraifft o'r gwaith sy'n cael ei wneud a hefyd sut 
mae'r sefyllfa'n mynd rhagddi; gan gynnwys  

 twf y tîm; 

 rhennir gwaith rhwng Caerdydd a'r Fro gyda thimau wedi’u hymwreiddio yn y 
Gwasanaethau Cymdeithasol;  

 yr holl weithwyr cymdeithasol yn mynychu'r grŵp ymlyniad meithrin erbyn 
2020; 

 hyfforddiant ar ddechrau taith gofal maeth/hyfforddiant athrawon a gweithwyr 
cymdeithasol sy’n fyfyrwyr a fydd yn helpu i symud tuag at atal; 

 ateb y galw am therapi a hyfforddiant; a 

 dod yn gwbl ymatebol i drawma. 
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Gwahoddwyd y Pwyllgor i wneud sylwadau, gofyn am eglurhad neu godi cwestiynau 
ar y wybodaeth a dderbyniwyd.  Mae’r trafodaethau hynny wedi eu crynhoi isod: 
 

  Holodd yr Aelodau am natur y problemau a gododd yn ystod 
cyfarfodydd gyda theuluoedd a phlant a nodon nhw fod yr un 
themâu yn codi’n aml, er enghraifft materion yn ymwneud ag 
ymddiriedaeth a diffyg naratif cydlynol.  Mae cywilydd hefyd yn 
bwnc enfawr. Mae hyn oll yn cael ei fwydo nôl i hyfforddiant a 
sgyrsiau yn y dyfodol. 
 

  Nododd yr Aelodau nad oedd rhestr aros fel y cyfryw.  Un ai mai 
capasiti gan y tîm neu does dim, mae trosiant yn araf oherwydd 
natur y gwaith. 
 

  Holodd yr Aelodau a oedd yn bosibl arsylwi ar un o'r grwpiau gan 
gofio materion preifatrwydd a diogelu data. 
 

  Dywedwyd wrth yr Aelodau fod athrawon yn awchu am gael 
gwybodaeth ac nad oes diffyg ymwybyddiaeth - yn anecdotaidd 
mae'r mewnbwn yn ddefnyddiol iawn i’r athrawon.   Gobeithir y gall 
y model ymateb i drawma gael ei ymwreiddio mewn ysgolion. 
 

  Trafododd yr Aelodau'r cyllid ac a oedd yr adnoddau priodol gan y 
gwasanaeth.  Ariennir y gwasanaeth ar hyn o bryd drwy Arian 
Gofal Integredig ac ar hyn o bryd mae cyllid yn cael ei roi ar gyfer 
5 aelod ychwanegol o staff.  Byddai costau unrhyw leoliad gofal 
maeth yn chwalu yn llawer mwy.  

 
PENDERFYNWYD:   Nodi'r cyflwyniad. 
  
 
80 :   DIWEDDARIAD AR FAETHU  
 
Croesawodd y Cadeirydd Kate Hustler (Rheolwr Gweithredol, Gofal Teulu, 
Gwasanaethau Plant) i'r cyfarfod. 
 
Rhoddwyd cyflwyniad i'r Aelodau yn rhoi gwybodaeth am y broses recriwtio a chadw 
gofalwyr maeth; ffioedd a lwfansau a'r camau i'w cymryd yn y dyfodol. 
 
Gwahoddwyd y Pwyllgor i wneud sylwadau, gofyn am eglurhad neu godi cwestiynau 
ar y wybodaeth a dderbyniwyd.   
 

  Trafododd yr Aelodau ‘r gwaith o fonitro cydymffurfiaeth sydd wedi 
bod ar waith dros y misoedd diwethaf, sy'n galluogi'r tîm i edrych ar 
rwystrau a drifft.   
 

  Dywedwyd wrth yr Aelodau fod gofalwyr maeth yn cael oddeutu 
£450 yr wythnos ar hyn o bryd, nid yw'r rhan fwyaf o'r arian a 
dderbynnir yn drethadwy ac mae gan ofalwyr maeth hawl o hyd i 
fudd-daliadau cyffredinol eraill.  Nodwyd, fodd bynnag, nad yw'n 
ymwneud ag arian yn unig, ond yn aml â chymorth, hyfforddiant a'r 
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berthynas â gweithwyr cymdeithasol. 
 

 
PENDERFYNWYD:   Nodi'r cyflwyniad. 
 
81 :   GRANT DATBLYGU DISGYBLION AR GYFER PLANT SY’N DERBYN 

GOFAL  
 
Croesawodd y Cadeirydd Siriol Burford, Arweinydd Rhanbarthol GAD Plant sy'n 
Derbyn Gofal, Consortiwm Canolbarth y De, i'r cyfarfod. 
 
Rhoddwyd cyflwyniad i'r Aelodau yn amlinellu natur y GAD, manylion y grant ar gyfer 
2019-2020, y model cenedlaethol ar gyfer 2019-2020 ynghyd ag amcanion a 
chanlyniadau.  Rhoddwyd cyflwyniad i'r Aelodau hefyd yn amlinellu'r trefniadau 
adrodd o haf 2019.   
 
Gwahoddwyd y Pwyllgor i wneud sylwadau, gofyn am eglurhad neu godi cwestiynau 
ar y wybodaeth a dderbyniwyd.   
 

  Trafododd yr Aelodau'r cyllid i fynd i glystyrau o ysgolion i feithrin 
gallu ac i ddarparu ymyriadau pwrpasol.  Nodwyd bod angen 
cydweithredu da rhwng yr ysgolion.  Bydd y cyllid yn seiliedig ar 
dystiolaeth ac effaith.  Bydd gan y clystyrau arweinydd PDG a fydd 
yn gweithio mewn ysgolion cynradd ac uwchradd.  Bydd yr 
Aelodau’n cael astudiaethau achos maes o law.   
 

  Er bod cyflwyniad wedi'i roi yn amlinellu'r trefniadau adrodd 
newydd, dywedwyd wrth yr Aelodau nad oedd modd rhoi gwybod 
am y ffigurau hyd yn hyn.  Gobeithir y bydd y data ar gael ar gyfer 
cyfarfod nesaf y Pwyllgor. 

 
PENDERFYNWYD:   Nodi'r cyflwyniad 
 
 
82 :   ADRODDIADAU BLYNYDDOL TŶ STORRIE A CROSSLANDS  
 
Croesawodd y Cadeirydd Angela Bourge i'r cyfarfod.  Derbyniodd yr Aelodau yr 
Adroddiadau Sicrwydd Ansawdd Blynyddol rhwng 1 Ebrill 2018 a 31 Mawrth 2019 yn 
ymwneud â chartrefi plant Tŷ Storrie a Crosslands.   
 
Rhoddwyd cyflwyniad i’r Aelodau.  Nodwyd bod yn rhaid i'r Unigolyn Cyfrifol, dan 
reoliadau 73 a 74, gynnal 3 ymweliad misol a llunio adroddiad ar ddigonolrwydd yr 
adnoddau sydd ar gael i ddarparu'r gwasanaeth yn unol â gofynion darparwyr 
gwasanaeth a nodir yn rhannau 3 – 15 y rheoliadau.   
 
Aeth y cyflwyniad i’r afael â chwynion a chyhuddiadau, staffio, adborth gan bobl ifanc 
a rhieni a meysydd i'w datblygu.  
 
Gwahoddwyd y Pwyllgor i wneud sylwadau, gofyn am eglurhad neu godi cwestiynau 
ar y wybodaeth a dderbyniwyd.   
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  Nododd yr Aelodau'r heriau staffio sylweddol yn ystod y cyfnod 
gyda’r rheolwr dros dro’n newid ddwywaith, a bod ffocws yn y 
dyfodol, ymysg pethau eraill, ar sicrhau cyfnod mwy cyson a 
sefydlog i staff a fydd yn ei dro yn cael effaith gadarnhaol ar 
ansawdd gofal.   
 

 
PENDERFYNWYD:   Nodi’r adroddiad. 
 
83 :   ADFYWIO’R STRATEGAETH RHIANTA CORFFORAETHOL  
 
Dywedodd Natasha Hidderley, Rheolwr Gweithredol, Gwasanaethau Arbenigol, wrth 
yr Aelodau fod y Strategaeth Rhianta Corfforaethol yn cael ei hadolygu ar hyn o bryd, 
a gofynnodd a oedd yr Aelodau'n teimlo y dylid ei chysoni â strategaeth newydd y 
Gwasanaethau Plant. 
 
CYTUNWYD:  Cysoni'r Strategaeth Rhianta Corfforaethol newydd â'r Strategaeth 
Gwasanaethau Plant. 
 
84 :   FFRYDIAU GWAITH  
 
CYTUNWYD: Alinio ffrydiau gwaith presennol yr Aelodau â'r rhai y cyfeirir atynt yn y 
Strategaeth Plant, bydd yr Aelodau yn cael gwybod pwy yw RhG y ffrydiau gwaith 
amrywiol hynny. 
 
85 :   YMWELIADAU AELODAU  
 
Trafododd yr Aelodau'r awgrymiadau ar gyfer trefnu ymweliadau gan Aelodau pan 
geir gwybodaeth bellach am y ffrydiau gwaith. 
 
86 :   RHAGLEN WAITH 2019/20  
 
CYTUNWYD:  Nodi’r Blaengynllun / Rhaglen Waith 
 
87 :   ADRODDIADAU UNIGOL COFRESTREDIG TŶ STORRIE A CROSSLANDS  
 
Nid yw’r adroddiadau sy’n berthnasol i’r eitem hon i’w cyhoeddi am eu bod yn 
cynnwys gwybodaeth wedi ei heithrio yn unol â’r disgrifiad a geir ym mharagraff 12 
rhan 4 a pharagraff 21 rhan 5 Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972. 
 
PENDERFYNWYD:  
 
(i) Caiff y cyhoedd eu gwahardd o’r cyfarfod er mwyn ystyried yr 

eitem hon; a 
 

(ii) Y câi cynnwys yr adroddiad ei nodi. 
 
88 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Nid oedd unrhyw faterion brys i’w trafod. 
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89 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF  
 
Bydd cyfarfod nesaf y Pwyllgor Ddydd Llun 18 Tachwedd 2019. 
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Robert Hopkins i’r Pwyllgor. 
 
Daeth y cyfarfod I ben yn 4.30 pm 
 


