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PWYLLGOR YMGYNGHOROL RHIANTA CORFFORAETHOL 
 
DYDD LLUN, 18 TACHWEDD 2019 
 
Yn 
Bresennol: 

Cynghorydd Merry(Cadeirydd) 

 Cynghorwyr Bowden, Driscoll, Hinchey, Hopkins a/ac Lister 
  
  
90 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorwyr Jenkins a Lent a 
Rose Whittle, yr Ymgynghorydd Pwyllgor. 
 
91 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau buddiannau yn unol â Chod Ymddygiad yr 
Aelodau. 
 
92 :   APP MIND OF MY OWN  
 
Croesawodd y Cadeirydd Matt Osborne (Rheolwr Gwasanaeth, Mind of My Own) i'r 
cyfarfod. 
 
Rhoddwyd cyflwyniad i'r Aelodau yn amlinellu'r defnydd o’r ap a gwasanaethau Mind 
of My Own, a sut maent yn integreiddio yn y sector Gwasanaethau Cymdeithasol yng 
Nghymru a Lloegr.   
 
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: 
 

 Gofynnodd yr Aelodau am eglurhad ynghylch beth fyddai'n digwydd pe bai 
unrhyw gyfathrebu’n cael ei wneud drwy’r ap yn hwyr yn y nos neu pe bai’r 
cyfathrebu'n fater brys, a dywedwyd wrthynt fod yna broses ar gyfer sgrinio 
adroddiadau.  Bydd y cyswllt yn cael ei wneud ar ôl hynny.  Bydd cynllun 
gweithredu ar gyfer hyfforddi staff.   
 

 Trafododd yr Aelodau oedran y plant sy’n gallu defnyddio'r app.  Nodwyd bod 
plant iau a'r rhai sydd ag anghenion ychwanegol weithiau'n ei chael hi'n anodd 
mynegi eu barn.  Mae'r app yn eu helpu i rannu eu barn, eu dymuniadau a'u 
teimladau drwy ddelweddau gan ddefnyddio Mind of My Own Express. 

 

 Nododd yr Aelodau y ceisiwyd adborth gan awdurdodau eraill sy’n defnyddio'r 
app - Caerloyw a Llundain, a oedd yr un mor gadarnhaol.  

  
 
93 :   CYFLWYNIAD RHAGLEN LLES MAETHU  
 
Croesawodd y Cadeirydd Colin Turner (Cyfarwyddwr y Rhwydwaith Maethu yng 
Nghymru) ac Elizabeth Bryan (Rheolwr Rhaglen, y Rhwydwaith Maethu yng 
Nghymru) i'r cyfarfod. 
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Rhoddwyd cyflwyniad i'r Aelodau, a oedd hefyd yn cynnwys fideo, yn amlinellu 
gwybodaeth am y rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru ac a gaiff ei chyflawni 
gan 'y Rhwydwaith Maethu'.  Nodwyd bod rhaglen beilota wedi’i chynnal yn rhanbarth 
Cwm Taf rhwng 2017 – 2019.  Bydd cam cyflwyno’n raddol ar draws Cymru.  
 
Derbyniodd y Rhwydwaith Maethu yng Nghymru bron i filiwn o bunnoedd gan 
Lywodraeth Cymru. Cododd Llywodraeth Cymru bryderon ynghylch nifer y plant 
mewn cartrefi maeth. Mae rhaglen beilota ar y cyd â Gwasanaethau Cymdeithasol 
Cwm Taf ar y gweill ar hyn o bryd i bennu'r arferion cymorth gorau ac Arloeswyr Lles 
Maethu, ond ni fydd adroddiad gwerthuso yn barod am sawl blwyddyn.  
 
Mae'r Rhwydwaith Maethu yng Nghymru yn cyflwyno'r rhaglen fesul cam ar draws 
Cymru a sefydlu Bwrdd Rhaglen yw'r cam nesaf i Gaerdydd.  Gobeithir y bydd yn 
cael ei sefydlu cyn y Nadolig gyda dosbarthiadau meistr yn cael eu trefnu ar gyfer y 
gwanwyn. Amcan pob dosbarth meistr fydd galluogi gofalwyr maeth a gweithwyr 
cymdeithasol sy'n goruchwylio i ennill y sgiliau, y cymhwysedd a'r hyder sydd eu 
hangen i helpu i ysbrydoli plant a phobl ifanc i gyflawni eu potensial.  
 
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: 
 

 Cadarnhaodd yr Aelodau eu bod yn cefnogi'r rhaglen. 
 

 Mynegwyd pryderon ynghylch y pwysau ariannol ar ysgolion sydd â nifer o 
blant sy'n derbyn gofal; ni all ysgolion fforddio gwneud y gwaith yr hoffen nhw 
ei wneud.  Dywedwyd wrth yr Aelodau y byddai buddsoddiad yn y rhaglen. 

 

 Trafododd yr Aelodau natur y dosbarthiadau meistr i'w cynnal ac roeddent yn 
awyddus i sicrhau y bydd y wybodaeth honno'n cael ei rhannu'n eang.  Caiff 
gofalwyr maeth eu recriwtio fel arloeswyr y rhaglen, yn ogystal â'r sgiliau a'r 
profiad sydd ganddynt, byddant yn cael hyfforddiant a chymorth i'w helpu i 
drosglwyddo dysgu.  Bydd hyn yn helpu i rannu adnoddau a deall materion 
lleol. 

 

 Mynegodd yr Aelodau bryder nad yw gofalwyr maeth yn teimlo eu bod yn cael 
eu gwerthfawrogi, a holodd a allai cymryd rhan yn y rhaglen hon arwain at ryw 
fath o gymhwyster cydnabyddedig.  Dywedwyd wrth yr Aelodau y byddai 
Arloeswyr Gofal Maeth yn cael rhywfaint o arian ac er nad oes cymhwyster ar 
hyn o bryd, maent yn ceisio creu dogfen fapio.   

 
94 :   DIWEDDARIAD AR Y CYFLWYNIAD GWEITHIO MEWN ARDALOEDD  
 
Croesawodd y Cadeirydd Natasha Hidderley (Rheolwr Gweithredol Dros Dro, 
Gwasanaethau Arbenigol) i'r cyfarfod. 
 
Rhoddwyd cyflwyniad manwl i'r Aelodau yn amlinellu’r model ardaloedd newydd ar 
gyfer y Gwasanaethau Plant.  Caiff Caerdydd ei rhannu yn dair ardal, a phob un 
ohonynt â rheolwr gweithredol; Gogledd Caerdydd, Dwyrain Caerdydd a De 
Caerdydd.   
 

https://www.thefosteringnetwork.org.uk/policy-practice/projects-and-programmes/fostering-wellbeing
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Y nod yw sicrhau rhagoriaeth a gwella taith plentyn drwy gysoni gwasanaethau â'r 
model.  Dadansoddwyd yr ardaloedd gan edrych ar amddifadedd, plismona, addysg 
ac iechyd ac o ganlyniad sefydlwyd y tair ardal allweddol.  
 
Ar hyn o bryd mae 718 achos yng Ngogledd Caerdydd, mae 877 achos yn Nwyrain 
Caerdydd ac mae 791 achos yn Ne Caerdydd.   
 
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: 
 

 Dywedodd yr Aelodau eu bod yn cefnogi'r model a'r rhanbarthau model lleol a 
grëwyd.    

 

 Trafododd yr Aelodau yr angen i gydweithio, yn enwedig rhwng Gweithwyr 
Cymdeithasol a’r maes addysg.  Dywedwyd wrth yr Aelodau fod y model 
newydd yn ddechrau newydd, ond bod y tair ardal mor fawr â rhai 
awdurdodau.   
 

 Cododd Aelodau'r angen am gyllid ar gyfer plant sy'n derbyn gofal, nodwyd 
bod y grant amddifadedd disgyblion ar gyfer plant sy'n derbyn gofal yn cael ei 
weinyddu gan y consortia.    Croesawodd yr Aelodau y cyfle i glywed gan y 
consortia ynglŷn â sut y mae'r cyllid hwnnw'n cael ei ddyrannu. 

 
95 :   ADOLYGIAD PRESWYL NYAS  
 
Croesawodd y Cadeirydd Elly Jones (Rheolwr Gwasanaeth, NYAS) i'r cyfarfod. 
 
Rhoddwyd cyflwyniad i'r Aelodau - diweddariad ar wasanaeth cyfranogiad NYAS – 
'mae cyfranogiad yn golygu gwrando ar blant ac ystyried eu barn yn ystyrlon.  Dylid 
cefnogi pob plentyn i fynegi ei farn yn rhydd; dylai gael ei glywed a dylid gwrando 
arno’. 
 
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: 
 

 Trafododd yr Aelodau gynnwys plant ifanc a'r adborth a roddwyd.  Nodwyd 
bod grwpiau ffocws bach yn cael eu ffurfio gyda phobl ifanc i drafod y 
gwasanaeth a ddarperir gan weithwyr cymdeithasol, ansawdd y cymorth a 
roddir, y cyswllt a ddarperir a'r cymorth ôl-ofal ar gyfer y rhai sy'n gadael gofal.  
Nodwyd hefyd bod pobl ifanc wedi bod yn cymryd rhan yn y broses gyfweld yn 
y gwasanaeth. 

 

 Holodd yr Aelodau am natur y newidiadau o ganlyniad i'r cyfranogiad ac 
roeddent yn falch o nodi y cafwyd canlyniadau pendant a bod y digwyddiadau 
gwrando yn rhoi ffynhonnell dda o adborth.    

  
 
96 :   ADRODDIAD BLYNYDDOL Y PWYLLGOR CYNGHORI RHIANTA 

CORFFORAETHOL 2018-19  
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Trafododd yr Aelodau'r Adroddiad Rhianta Corfforaethol Blynyddol Drafft ar gyfer 
2017 – 2018. 
 
PENDERFYNWYD:   Cymeradwyo adroddiad blynyddol drafft y Pwyllgor Cynghori 
Rhianta Corfforaethol yn amodol ar ddau ddiwygiad bach mewn perthynas â 
phresenoldeb a nifer yr achosion gofal a gwblhawyd.    
  
 
97 :   YMWELIADAU AELODAU  
 
Gohiriwyd yr eitem hon tan gyfarfod nesaf y Pwyllgor ym mis Ionawr 2020. 
 
98 :   LLIFAU GWAITH AELODAU  
 
Rhoddwyd gwybodaeth gryno i'r Aelodau am bynciau ar gyfer Llifau Gwaith Aelodau, 
sy'n cyd-fynd â blaenoriaethau'r Strategaeth.  Bydd mwy o wybodaeth yn cael ei rhoi. 
 
99 :   Y FLAENRAGLEN WAITH  
 
Nododd yr Aelodau'r Rhaglen Waith wedi'i diweddaru. 
 
100 :   ADRODDIAD PERFFORMIAD CHWARTER 1 Y GWASANAETHAU PLANT  
 
Gohiriwyd yr eitem hon tan gyfarfod nesaf y Pwyllgor ym mis Ionawr 2020. 
 
101 :   ADRODDIAD AR GWYNION CHWARTER 1 Y GWASANAETHAU PLANT  
 
Gohiriwyd yr eitem hon tan gyfarfod nesaf y Pwyllgor ym mis Ionawr 2020. 
 
102 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Ni chodwyd unrhyw eitemau brys yn y cyfarfod.  
 
103 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF  
 
Bydd cyfarfod nesaf y Pwyllgor ddydd Mawrth 28 Ionawr 2020 am 2.00pm. 
 
 
Daeth y cyfarfod I ben yn 4.30 pm 
 


