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PWYLLGOR YMGYNGHOROL RHIANTA CORFFORAETHOL 
 
DYDD MAWRTH, 28 IONAWR 2020 
 
Yn Bresennol: Councillor Merry(Chairperson) 
 Councillors Bowden, Hinchey, Hopkins, Jenkins, Lent a/ac Lister 

 
Swyddogion 
yn Bresennol 

Sheila Davies (RhG, Cyfreithiol - Cymunedol) 

Ymgynghorwyr 
oedd yn 
Bresennol 

Claire Marchant (Cyfarwyddwr, Gwasanaethau Cymdeithasol), 
Deborah Driffield (Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Gwasanaethau 
Plant), Rose Whittle a/ac Gillian James 
 

104 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Ni dderbyniwyd unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb ar gyfer y cyfarfod hwn. 
 
105 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau buddiannau yn unol â Chod Ymddygiad yr Aelodau 
 
106 :   COFNODION  
 
Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 17 Medi a 18 Tachwedd yn 
gofnod cywir a chawsant eu llofnodi gan y Cadeirydd. 
 
107 :   DIWEDDARIAD/BRÎFF AR LEOLIADAU ALLAN O’R ARDAL  
 
Croesawodd y Cadeirydd Kate Hustler, Rheolwr Gweithredol, Gofal Teulu Amnewid 
i'r cyfarfod.  
 
Rhoddwyd cyflwyniad i'r Aelodau yn amlinellu'r sefyllfa bresennol yn ymwneud â 
lleoliadau ar 21 Ionawr 2020.   Roedd y cyflwyniad yn amlinellu'r themâu ar gyfer 
lleoliadau, lleoliad lleoliadau yn seiliedig ar fath (gofal preswyl, perthnasau, gofalwyr 
maeth mewnol ac Asiantaethau Maethu Annibynnol), Problemau, gwaith ar y gweill 
gyda chynnydd preswyl mewnol a'r camau nesaf.   
 
Gwahoddwyd y Pwyllgor i wneud sylwadau, gofyn am eglurhad neu godi cwestiynau 
ar y wybodaeth a dderbyniwyd.   
 

  Holodd yr Aelodau sut yr oedd yr awdurdod yn cadw mewn 
cysylltiad â'r plant hynny sy'n byw ymhellach i ffwrdd a dywedwyd 
wrthynt fod Gweithwyr Cymdeithasol yn cynnal ymweliadau ac 
adolygiadau. Dywedwyd wrth yr Aelodau y byddai'r Swyddogion 
Adolygu Annibynnol bob amser yn cael goruchwyliaeth.  Cynigir 
eiriolaeth iddynt hefyd.   Y gobaith hefyd yw cynyddu ymweliadau 
annibynnol.  
 

  Holodd yr Aelodau a oedd yr holl ofal yn cael ei reoleiddio lle 
bynnag y'u gosodwyd.   Dywedwyd wrth yr Aelodau mai'r tro 
diwethaf i unrhyw fath o ofal heb ei reoleiddio gael ei ddefnyddio 
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oedd yn Nadolig 2018.    
 

  Cyfeiriodd yr Aelodau at achlysur pan oedd anghenion penodol y 
plentyn yn golygu eu bod wedi'u lleoli allan o'r ardal a gofynnodd a 
oedd dealltwriaeth glir o'r hyn sy'n gyrru hynny.   Dywedwyd wrth 
yr Aelodau ei fod fel arfer yn ymwneud â brodyr a chwiorydd, 
weithiau mae'n anodd lleoli teuluoedd mwy, mae achlysuron hefyd 
pan fydd er budd gorau'r brodyr a chwiorydd.   Fel arfer, gellir lleoli 
brodyr a chwiorydd gyda'i gilydd os yw'n fewnol, mae'n anos mewn 
gofal preswyl.   Cynhelir asesiad bob amser i nodi a yw er budd 
gorau i aros gyda'i gilydd.    
 

  Croesawodd yr Aelodau'r wybodaeth ddiweddaraf am y gwaith 
sydd ar y gweill i ddatblygu uned asesu mewnol a dywedwyd wrth 
yr Aelodau y bydd ymgynghori ag Aelodau a bydd diwydrwydd 
dyladwy yn cael ei wneud mewn perthynas â'r ardal.  

 
108 :   CYFLWYNIAD LLEISIAU O’R MAES GOFAL  
 
Croesawodd y Cadeirydd Chris Dunn, Rheolwr Rhaglenni, Lleisiau o Ofal Cymru i'r 
cyfarfod a roddodd gyflwyniad i'r Aelodau.  
 
Roedd y cyflwyniad hwnnw a amlinellwyd yn rhoi rhywfaint o wybodaeth ragarweiniol 
gyffredinol i'r Aelodau am y prosiect; y gwerthoedd a'r mentrau allweddol; 
pwysigrwydd perthnasoedd brodyr a chwiorydd i bobl ifanc o ran iechyd emosiynol a 
meddyliol; o gael eu caru; ac o sefydlogrwydd a thorri'r stigma na all pobl ifanc mewn 
gofal wneud pethau y gall eraill eu gwneud.    
 
Gwahoddwyd y Pwyllgor i wneud sylwadau, gofyn am eglurhad neu godi cwestiynau 
ar y wybodaeth a dderbyniwyd. 
 

  Trafododd yr Aelodau gyllid ac a oedd digon yn cael ei dderbyn.   
Nododd yr Aelodau na ddarperir unrhyw wasanaethau statudol 
sy'n gwneud gwahaniaeth yn y sefyllfa o ran cyllid.   Mae cyllid 
hefyd wedi'i dorri'n ganolog, fodd bynnag, mae gwaith yn mynd 
rhagddo gydag ymddiriedolaeth elusennol i geisio lleddfu'r baich 
ariannu.   Mae'r diffyg cyllid wedi golygu bod prosiectau wedi 
gorfod cael eu hatal.   
 

  Roedd yr Aelodau'n adnabod yr hyn y gallent ei wneud i helpu a 
dywedwyd wrthynt ei bod yn bwysig cael sgyrsiau am gyfrifoldebau 
rhieni corfforaethol a chodi ymwybyddiaeth o'r lleisiau o ofal; os 
oes gweithgareddau a mentrau'n digwydd byddai pobl ifanc yn 
croesawu presenoldeb rhieni corfforaethol; bod yn hyrwyddwyr ar 
gyfer pobl ifanc â phrofiad o ofal; cwestiynu'r hyn y mae'r Cyngor 
a'i bartneriaid yn ei wneud i gefnogi pobl ifanc - er enghraifft, mae 
Llywodraeth Cymru ar fin ymgymryd â 6 o bobl ym Mharc Cathays 
sy'n gadael gofal.  Gall y Cyngor hefyd gynnig lleoliadau a 
hyfforddeiaethau.   
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109 :   EITEM ADDYSG - PERFFORMIAD PLANT SY'N DERBYN GOFAL 
CAERDYDD 2018-2019 - ADRODDIAD GWYBODAETH  

 
Darparwyd adroddiad Briffio i'r Aelodau mewn perthynas â Pherfformiad Plant sy'n 
Derbyn Gofal yng Nghaerdydd a oedd yn darparu dadansoddiad o'r canlyniadau 
addysgol ar gyfer blynyddoedd academaidd Plant sy'n Derbyn Gofal ym 
mlynyddoedd 2, 6 9 ac 11.   Dywedwyd wrth yr Aelodau ei bod yn bwysig nodi, gan 
gyfeirio'n benodol at wybodaeth Cyfnod Allweddol 4, fod y mecanwaith adrodd wedi 
newid; daw'r wybodaeth a ddarperir o bwynt penodol mewn pryd, sef diwedd Mawrth 
2019 sy'n dangos bod 79 o bobl ifanc yn derbyn gofal ym mlwyddyn 11, ac roedd 27 
ohonynt allan o'r Sir.    
 
Gwahoddwyd y Pwyllgor i wneud sylwadau, gofyn am eglurhad neu godi cwestiynau 
ar y wybodaeth a dderbyniwyd. 
 

  Cyfeiriodd yr Aelodau at y gwahaniaeth ym mherfformiad y rhai 
mewn gofal a'r ysgol yn lleol yn hytrach na'r rhai y tu allan i'r sir.   
Dywedwyd wrth yr Aelodau y rhoddir pwyslais ar ddod â phobl 
ifanc yn ôl i Gaerdydd cyn gynted â phosibl ac mai'r cyfle gorau i'r 
bobl ifanc hynny yw eu bod yn mynychu'r ysgol yn lleol fel bod 
ganddynt fynediad at yr holl wasanaethau cymorth y gellir eu 
darparu.    
 

  Roedd yr Aelodau'n bryderus o wybod a oedd ysgolion yn gwneud 
popeth o'r gallu i beidio ag eithrio plant mewn gofal yn y sector 
uwchradd a dywedwyd wrth y tîm fod yr ysgol bob amser yn cael ei 
herio gan y tîm am yr unrhyw waharddiad arfaethedig, ond unwaith 
eto os yw plant yn yr ysgol y tu allan i'r sir, mae'n llawer anoddach 
herio.   
 

  Gofynnodd yr Aelodau pam nad ydym yn cael yr un wybodaeth 
gan awdurdodau lleol eraill mewn perthynas â'r bobl ifanc hynny 
sy'n cael eu lleoli y tu allan i'r sir, fel y wybodaeth a gafwyd gan ein 
traciwr rhithwir ein hunain.  Dywedodd y swyddog, er bod gan bob 
Awdurdod Lleol draciwr, fod ein system yn siarad â'n traciwr – yr 
un awdurdodau eraill, fodd bynnag, yw'r un awdurdodau eraill, 
mae'r system Cynllun Addysg Personol newydd yn helpu i 
ddarparu mwy o wybodaeth.   
 

  Nododd yr Aelodau fod y fformat a'r system gyfrifoldeb newydd 
wedi'u cychwyn ym mis Medi 2019.   Mae'n flaenoriaeth 
ddatblygiadol barhaus ond mae gwelliannau eisoes yn y 
wybodaeth sy'n cael ei chasglu a'i darparu.    
 

 
110 :   ADRODDIAD SAA  
 
Croesawodd y Cadeirydd Matt Osbourne (Rheolwr Gwasanaeth, Gwasanaethau 
Plant) i'r cyfarfod i gyflwyno Adroddiad Monitro'r Swyddogion Adolygu Annibynnol; 
adroddiad a dderbyniodd y Pwyllgor gan y gwasanaeth SAA ddwywaith y flwyddyn. 
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Gwahoddwyd y Pwyllgor i wneud sylwadau, gofyn am eglurhad neu godi cwestiynau 
ar y wybodaeth a dderbyniwyd. 
 

  Trafododd yr Aelod y cynnydd yn y boblogaeth Plant sy'n Derbyn 
Gofal a nododd y tueddiadau a nodwyd drwy archwiliadau achos a 
dadansoddiad poblogaeth mewn cyfeiriad penodol at y Llysoedd 
yn gwneud mwy o ddefnydd o broses gyfreithiol i leoli plant gartref 
gyda rhiant o dan Reoliadau Lleoli gyda Rhieni.  Nododd yr 
Aelodau y gall fod yn anodd dangos cynnydd boddhaol i'r Llys y bu 
digon o newid a fyddai'n cyfiawnhau newid y gorchymyn.   Mae tîm 
wedi bod yn adolygu holl orchmynion gofal Rheoliadau Lleoli gyda 
Rhieni, mae tua 100 o achosion.  Mae'r adolygiad wedi cymryd 
mwy o amser bod teuluoedd, a ragwelwyd am y tro cyntaf, yn aml 
wedi dibynnu ar gynnwys y Gwasanaethau Cymdeithasol ac nid 
ydynt am i'r Gwasanaeth Cymdeithasol hwnnw dynnu'n ôl.   Er bod 
y Rheoliadau Lleoli gyda Rhieni ar waith, er bod y person ifanc yn 
byw gartref, mae gan yr Awdurdod Lleol yr un dyletswyddau 
statudol ag unrhyw Blentyn arall sy'n Derbyn Gofal.  
 

  Nododd yr Aelodau fod y lefel uwch o drosiant yn anochel wedi 
arwain at ddrifftio er gwaethaf y gweithwyr cymdeithasol a'r 
rheolwyr newydd sy'n gwneud yr hyn a allant i leihau oedi.   
Dywedodd y Cyfarwyddwr fod cadw a recriwtio staff yn flaenoriaeth 
sylweddol ac yn rhywbeth y mae'r Gyfarwyddiaeth wedi bod yn ei 
chael hi'n anodd.   Er ei bod yn ymddangos bod recriwtio'n gwella, 
mae cadw staff yn dal i fod yn broblem; mae rhywfaint o hynny'n 
ganlyniad i hyrwyddiadau mewn mannau eraill ond mae rhai o 
ganlyniad i awdurdodau cyfagos yn talu mwy.  Dywedodd yr Aelod 
Cabinet dros Blant a Theuluoedd fod cyllid yn gweithio ar becyn o 
welliannau ar hyn o bryd.   Gellir darparu diweddariad maes o law.  
 

  Trafododd yr Aelodau y Gwasanaethau Wedi'u Targedu ac 
Arbenigol gan symud i ardaloedd yn Nwyrain, Gorllewin a De'r 
Ddinas yn ystod yr wythnos nesaf.   Mae swyddogion yn credu mai 
dyma'r canlyniad cyffredinol gorau i'n Plant sy'n Derbyn Gofal ond 
yn derbyn bod hynny ar hyn o bryd yn gyfnod anodd a bod y 
newidiadau a'r ailstrwythuro wedi bod yn aflonyddgar.    
 

  Mynegodd yr Aelodau bryder bod y drifft hefyd wedi arwain at 
beidio â chynnal adolygiadau ar amser ac wedi holi sut y byddai 
hynny'n effeithio ar ein Plant sy'n Derbyn Gofal.    Dywedodd y 
Swyddog, er bod y nifer cynyddol o blant wedi rhoi pwysau 
ychwanegol ar lwyth gwaith staff, nad oes unrhyw awdurdod lleol 
yn cyrraedd y trothwy o 100%.   Anaml iawn y bydd adolygiadau'n 
fwy nag ychydig ddyddiau y tu allan i'r amser ac os felly, mae’r 
SAA yn gwneud ymdrech ar y cyd i sicrhau bod cymaint o 
wybodaeth ar gael i sicrhau'r gorau i'r plentyn. 
 

  Holodd yr Aelodau am y graddfeydd amser ar gyfer cynhyrchu 
cofnodion/adroddiadau o ganlyniad i Adolygiadau sy'n Derbyn 
Gofal neu Gynadleddau Amddiffyn Plant a dywedwyd wrth y staff 
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nad oes amserlenni penodol, fodd bynnag, mae arfer gorau.   Bydd 
Ffurflenni Monitro yn cael eu cwblhau o fewn 5 diwrnod, a gwneir y 
rhan fwyaf ohonynt o fewn yr amser hwnnw, yna cânt eu hanfon at 
Reolwyr Tîm i'w hadolygu.   Mae'r broses yn cael ei hadolygu a'i 
gwella'n rheolaidd.  

 
111 :   ADRODDIADAU PERFFORMIAD CHWARTER 1 A 2 GWASANAETHAU 

PLANT  
 
Rhoddwyd Adroddiadau Perfformiad Chwarter 1 a 2 y Gwasanaethau Plant i'r 
Aelodau mewn perthynas â Phlant sy'n Derbyn Gofal. 
 
PENDERFYNWYD:  Nodi cynnwys yr adroddiad. 
 
112 :   ADRODDIADAU AR GWYNION CHWARTER 1 A 2 Y GWASANAETHAU 

PLANT  
 
Rhoddwyd Adroddiadau Cwynion a Sylwadau Chwarter 1 a 2 y Gwasanaethau Plant 
i'r Aelodau mewn perthynas â Phlant sy'n Derbyn Gofal. 
 
PENDERFYNWYD:  Nodi cynnwys yr adroddiadau. 
 
113 :   LLIFAU GWAITH AELODAU  
 
CYTUNWYD: I gadarnhau'r ffrydiau gwaith, sicrhau bod pob ardal yn cael ei 
chynnwys a threfnu cyfarfodydd gydag aelodau unigol.    
 
114 :   YMWELIADAU AELODAU  
 
PENDERFYNWYD:  Nodi’r wybodaeth yn yr adroddiad. 
 
115 :   BLAENRAGLEN WAITH  
 
Dywedodd y Cyfarwyddwr Cynorthwyol fod y gwaith o ddatblygu'r strategaeth yn 
mynd rhagddo ar hyn o bryd a bydd rhaglen waith ddiwygiedig a awgrymir yn cael ei 
dosbarthu. 
 
116 :   PAPURAU BRIFFIO  
 
Adroddiad Blynyddol Mabwysiadu yn y Fro, y Cymoedd a Chaerdydd  
Nododd yr aelodau gynnwys yr Adroddiad. 
 
117 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Ni chodwyd unrhyw eitemau brys yn y cyfarfod.   
 
118 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF  
 
Bydd cyfarfod nesaf y Pwyllgor Cynghori Rhianta Corfforaethol ddydd Mawrth, 17 
Mawrth am 2.00pm. 
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119 :   DIWEDDARIAD AR YR YMGYNGHORIAD AR Y STRATEGAETH RHIANTA 
CORFFORAETHOL  

 
Rhoddwyd cyflwyniad i'r Aelodau yn diweddaru'r sefyllfa mewn perthynas ag 
Ymgynghoriad y Strategaeth Rhianta Corfforaethol.   Nododd yr Aelodau yr 
amserlenni presennol:  

 Chwefror – Ymgynghoriadau wedi'u cwblhau, sesiynau rhanddeiliaid ac 
adolygiad o lenyddiaeth;  

 Mawrth – Sesiynau grŵp ysgrifennu strategaeth a chyd-gynhyrchu  

 Ebrill – Strategaeth Ddrafft TRhC a PCRhC 

 Mai - Craffu a Chabinet  

 Mai – Lansio'r Strategaeth  
 
Gwahoddwyd y Pwyllgor i wneud sylwadau, gofyn am eglurhad neu godi cwestiynau 
ar y wybodaeth a dderbyniwyd. 
 

  Teimlai'r Aelodau fod angen llais ar ofalwyr a sefydliadau Kingship, 
yn enwedig gan eu bod wedi cael eu tangynrychioli'n draddodiadol.    

  Teimlai'r Aelodau fod yr amserlen yn optimistaidd.  

 
 
Daeth y cyfarfod I ben yn 4.50 pm 
 


