
PWYLLGOR CRAFFU GWASANAETHAU OEDOLION A CHYMUNEDOL 
 
DYDD LLUN, 14 MEDI 2020 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Jenkins(Cadeirydd) 

 Cynghorwyr Ahmed, Carter, Gibson, Philippa Hill-John, Lent, 
Lister a/ac McGarry 
 

82 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Dim. 
 
83 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Dim. 
 
84 :   COFNODION  
 
Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 17 Chwefror a 4 Mawrth 2020 
fel cofnod cywir. 
 
85 :   ADRODDIAD BLYNYDDOL GWASANAETHAU CYMDEITHASOL 

AWDURDOD LLEOL 2019/20  
 
Dywedodd y Cadeirydd fod yr eitem hon yn galluogi Aelodau i graffu cyn penderfynu 
ar Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol yr Awdurdod Lleol 2019-20.  
Yn unol â chylch gorchwyl y Pwyllgor, atgoffodd y Cadeirydd yr Aelodau y byddant 
dim ond yn ystyried meysydd sy'n perthyn i gylch gwaith Gofal Cymdeithasol i 
Oedolion.  
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Susan Elsmore, Aelod Cabinet dros Ofal 
Cymdeithasol, Iechyd a Lles; Claire Marchant, Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Louise Barry - Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gwasanaethau Oedolion. 
 
Gwahoddodd y Cadeirydd y Cynghorydd Elsmore i wneud datganiad lle dywedodd ei 
bod yn hapus i gyflwyno'r adroddiad a phwysleisiodd mai adroddiad ôl-weithredol 
ydoedd hyd at 31 Mawrth 2020.   Mae'r adroddiad yn tynnu sylw at y gwaith a'r 
cyflawniadau cadarnhaol a gyflawnwyd cyn a thrwy'r pandemig.   Roedd yr Aelod 
Cabinet am gofnodi ei diolch am y gwaith sylweddol a wnaed a'r rôl ganolog y mae 
gofal cymdeithasol wedi'i chwarae mewn ymateb y gwasanaeth cyhoeddus i'r 
pandemig.   Ychwanegodd fod yr adroddiad yn adlewyrchu mai pobl sydd angen 
gofal a chymorth yw blaenoriaeth y Cyngor.  
 
Cafodd yr Aelodau gyflwyniad ac wedyn gwahoddodd y Cadeirydd gwestiynau a 
sylwadau gan yr Aelodau. 
 
Nododd yr Aelodau fod yr heriau'n wahanol iawn i flwyddyn yn ôl a gofynnwyd a 
ystyriwyd bod yr heriau'n fwy.   Dywedodd swyddogion fod yr heriau y mae 
cymdeithas yn eu hwynebu gymaint yn fwy na blwyddyn yn ôl a'u bod yn ddigynsail.   
Mae'r heriau'n effeithio ar y bobl fwyaf agored i niwed mewn cymdeithas.   Mae gan y 
Cyngor ddyletswyddau statudol i ddarparu'r gofal a'r cymorth cywir ac mae angen 



cynnwys lles a chysylltiad hefyd.   Bydd dirywiad economaidd bob amser yn effeithio 
ar wasanaethau cymdeithasol hefyd.  
 
Roedd yr Aelodau o'r farn bod yr adroddiad yn teimlo'n dryloyw ond am sôn am y 
newidiadau i'r uwch reolwyr gan ofyn pryd y byddai effaith y newidiadau'n cael ei 
gweld ac a oedd perygl i gymaint o newid ar frig y gwasanaethau cymdeithasol ddod 
â mwy o heriau.  Roedd yr Aelod Cabinet yn falch bod yr adroddiad hwnnw'n cael ei 
ystyried yn dryloyw gan mai dyma'r hyn yr oedd wedi'i ddymuno.   O ran newidiadau i 
uwch reolwyr, bu newidiadau sylweddol o ran uwch reolwyr ers 2014 ym maes gofal 
cymdeithasol; erbyn hyn roedd Cyfarwyddwyr Cynorthwyol a Rheolwyr Gweithredol 
yn eu swyddi a oedd yn cael effaith gadarnhaol.  Roedd yr Aelod Cabinet yn drist o 
weld Claire Marchant yn gadael yr awdurdod.   Esboniodd swyddogion fod yr 
ailstrwythuro a gyflwynwyd gyda'r holl Reolwyr Gweithredol wedi'i recriwtio'n llawn a 
bod penodiadau rhagorol wedi'u gwneud.  Mae swyddogion yn setlo fel tîm ac yn 
canolbwyntio ar faterion mawr.  Roedd swyddogion yn hyderus yn y dull tîm o dan 
arweinyddiaeth y Cyfarwyddwyr Cynorthwyol ac roedd Caerdydd mewn sefyllfa dda i 
ddarparu gwasanaethau cymdeithasol.   Ychwanegwyd y cynhaliwyd cyfarfodydd 
gwasanaethau cymdeithasol ar y cyd yn rheolaidd ar draws yr uwch arweinwyr.  
 
Trafododd yr Aelodau’r heriau sy'n wynebu'r gwasanaethau cymdeithasol a nododd 
fod absenoldeb oherwydd salwch wedi cynyddu gan 3 diwrnod.  Roedd yr aelodau'n 
meddwl tybed a oedd yr heriau hyn bellach wedi'u gwreiddio.  Dywedodd yr Aelod 
Cabinet ei bod yn bwysig dangos y sefyllfa wirioneddol yn y gwasanaethau 
cymdeithasol; adroddiad ôl-weithredol oedd hwn ac amlinellir yr heriau.   
Ychwanegwyd hefyd nad yw pob Cyfarwyddwr Awdurdod Lleol wedi llunio adroddiad 
ond teimlai Caerdydd ei bod yn well bod yn dryloyw ac yn agored am yr heriau.  Ar 
hyn o bryd mae Caerdydd yn gwneud yn dda, mae’n cadw staff yn dda, mae 
ymgysylltu â'r cyhoedd a defnyddwyr gwasanaeth yn dda, mae gwaith gyda'r Bwrdd 
Iechyd a phartneriaid yn dda, felly mae llawer i'w ganmol.  Cytunwyd bod heriau ac 
roedd yn bwysig cydnabod y daith barhaus i wella.   Ychwanegodd swyddogion fod y 
gweithlu mewn lle da, bu cynnydd o ran arferion sy'n seiliedig ar gryfder, a oedd yn 
ddarn enfawr o waith a fydd yn parhau i ymsefydlu.   Roedd y farchnad gofal 
cymdeithasol yng Nghaerdydd wedi'i datblygu'n dda ac mae diogelu wedi gwella'n 
sylweddol.   Ychwanegodd swyddogion ei bod yn iawn i fod yn dryloyw o ran yr 
heriau a bod dadansoddiad AGC yn cyd-fynd â'r adroddiad. 
 
Gofynnodd yr Aelodau am linell amser/cynllun ar gyfer gwasanaethau ar gyfer y 
Gwasanaethau Iechyd Meddwl Cymunedol.  Eglurodd yr Aelod Cabinet eu bod yn dal 
i fod yng nghanol y newidiadau ac mae'n siŵr y bydd y pandemig yn cynyddu'r galw 
am y gwasanaeth.   Ychwanegodd swyddogion eu bod yn gweithio'n agos gyda 
chydweithwyr iechyd meddwl a'u bod yn olrhain cyfraddau galw gan fod y pandemig 
yn effeithio ar bobl.   Cytunwyd bod angen iddynt, fel partneriaeth, sefydlu llinell 
amser y gellir ei chyflawni ac y byddai adroddiad ar hyn yn y dyfodol yn cael ei ddwyn 
yn ôl i'r Pwyllgor.  
 
Gofynnodd yr Aelodau a oedd y ddogfen yn briodol ar ei ffurf bresennol gan fod y 
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol presennol yn gadael a dyma yn ei 
glasbrint yn ei hanfod.   Ystyriodd yr Aelodau a fyddai fersiwn ôl-weithredol yn 
hytrach na fersiwn sy'n edrych yn y dyfodol wedi bod yn fwy priodol.   Eglurodd yr 
Aelod Cabinet ei fod yn dilyn fformat rhagnodedig gan Lywodraeth Cymru.   
Ychwanegodd yr Aelod Cabinet ei bod yn cymryd rheol arweinyddiaeth gref mewn 
unrhyw newidiadau a allai ddod fel y mae'r Cabinet.   Ychwanegodd swyddogion nad 



oedd y gofyniad statudol i gynhyrchu adroddiad erioed wedi cael ei ohirio felly 
roeddent yn teimlo ei bod yn bwysig ei gynhyrchu.  Mae'r blaenoriaethau'n deillio o’r 
Uchelgais Prifddinas.  Ar yr adeg hon o'r flwyddyn, mae blaenoriaethau'r staff wedi'u 
pennu ac roedd yn bwysig parhau â'r pethau hyn gyda'r tîm.  
 
Gofynnodd yr Aelodau a oedd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol 
presennol, a oedd wedi bod yng Nghaerdydd ers ychydig dros ddwy flynedd, wedi 
canfod yr heriau'n fwy nag yr oedd wedi'u disgwyl.  Dywedodd y Cyfarwyddwr ei bod 
yn debyg eu bod yn heriau gwahanol na'r disgwyl ond eich bod yn cyflawni yng 
nghyd-destun yr Awdurdod Lleol; mae pethau bob amser yn dod i’r amlwg sy'n 
annisgwyl neu nad oeddent yn rhagweladwy.  Diolchodd y Cyfarwyddwr i'r Cadeirydd 
a'r Pwyllgor am ymateb i’r heriau sydd wedi helpu i yrru pethau yn eu blaen. 
 
Gofynnodd yr Aelodau pryd y byddai'r Cyfarwyddwr newydd ar waith ac fe'u 
cynghorwyd bod adroddiad y Cabinet ymgynghori wedi'i gyhoeddi ddydd Gwener 
diwethaf; cynigion ydynt sy'n mynd i’r cam  ymgynghori, ac os cânt eu derbyn yna 
mae'r broses yn symud ymlaen.  Diolchodd yr Aelod Cabinet i Claire Marchant a'i 
staff am eu holl waith.  
 
 
CYTUNWYD:  y bydd y Cadeirydd yn ysgrifennu ar ran y Pwyllgor at yr Aelod 
Cabinet er mwyn cyfleu sylwadau’r Pwyllgor wrth drafod y ffordd ymlaen.  
 
86 :   ADRODDIAD BLYNYDDOL 2019/20  
 
Dywedodd y Cadeirydd wrth y Pwyllgor fod Cyfansoddiad y Cyngor yn ei gwneud yn 
ofynnol i bob Pwyllgor Craffu 'adrodd yn flynyddol i'r Cyngor ar eu gwaith a gwneud 
argymhellion ar gyfer rhaglenni gwaith yn y dyfodol'.  Roedd yr Aelodau wedi derbyn 
Adroddiad Blynyddol drafft y Pwyllgor ar gyfer 2019 – 2020 i'w ystyried.  
 
PENDERFYNWYD: cymeradwyo'r adroddiad. 
 
87 :   RHAGLEN WAITH 2020/21  
 
Trafododd yr Aelodau’r dull yr hoffai'r Pwyllgor ei gymryd i benderfynu ar y rhaglen 
waith yn y dyfodol.  Gofynnwyd i'r Aelodau ystyried unrhyw eitemau yr hoffent graffu 
arnynt a pha bartneriaid y gellid eu gwahodd fel tystion. 
 
Ystyriodd yr Aelodau mai cyfarfod rhaglennu gwaith o bell i drafod a blaenoriaethu 
eitemau fyddai'r opsiwn gorau.   Gallai Aelodau hefyd gyflwyno eu hawgrymiadau 
drwy e-bost pe dymunent.  
 
Byddai'r prif swyddog craffu yn dosbarthu dyddiadau'r cyfarfod rhaglennu gwaith.  
 
Ystyriodd yr Aelodau y dylai cyfarfodydd pwyllgor yn y dyfodol ddechrau am 4.30 fel 
o'r blaen.  
 
88 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Gwasanaethau Gofal Ychwanegol a Byw â Chymorth i Bobl Hŷn ac Oedolion ag 
Anableddau 
 



Dywedodd y Cadeirydd fod yr eitem hon yn galluogi Aelodau i wneud gwaith craffu 
cyn penderfynu. Ychwanegwyd yr eitem hon at yr agenda o dan eitemau brys ond 
gofynnodd y Cadeirydd iddi gael ei hystyried ar ddechrau'r cyfarfod.  

 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Susan Elsmore, Aelod Cabinet dros Ofal 
Cymdeithasol, Iechyd a Lles; Claire Marchant, Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Louise Barry - Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gwasanaethau Oedolion. 
 
Gwahoddodd y Cadeirydd y Cynghorydd Elsmore i wneud datganiad lle dywedodd ei 
bod yn falch o gyflwyno'r adroddiad a fyddai'n mynd i'r Cabinet ddydd Iau.  Mae'r 
adroddiad yn gofyn am awdurdod dirprwyedig i sicrhau gofal cartref ar gyfer gofal 
ychwanegol a chynlluniau byw â chymorth.   Byddai'n gontract tymor hir yn seiliedig 
ar bris ac, yn bwysig, ansawdd. 
 
Dywedodd y Cyfarwyddwr wrth yr Aelodau mai adroddiad technegol ydoedd ond 
hefyd ei fod yn gyfle i dynnu sylw at y gwaith rhagorol ar draws y Ddinas i gefnogi 
pobl i fod mor annibynnol â phosibl gyda chymorth.   Amlinellwyd manylion y tendr i'r 
Aelodau a nodwyd bod angen i'r contractau newydd fod ar waith erbyn 1 Ebrill 2021.  
 
Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i’r Aelodau ofyn cwestiynau a rhoi sylwadau. 
 
Nododd yr Aelodau fod y contractau presennol yn cael eu hymestyn oherwydd Covid-
19 a bod disgwyl ymateb cyfyngedig.   Gofynnodd yr Aelodau beth fyddai'n digwydd 
pe bai'r pwysau hyn yn dal i fod o gwmpas ym mis Mawrth a phe bai cynllun wrth 
gefn.   Esboniodd swyddogion fod ymgysylltu gweithredol â darpar ddarparwyr posibl 
a'r farchnad.   Mae marchnad weithredol o ddarparwyr ac er bod risg, mae 
Swyddogion yn hyderus y bydd llawer o ddiddordeb yn y contractau.  O ran cronfa 
wrth gefn, eglurodd Swyddogion y byddai'r cyfrifoldeb bob amser yn aros yn ddiofyn 
gyda’r Awdurdod Lleol.  
 
Gofynnodd yr Aelodau a oedd yn arferol trosglwyddo'r cyfrifoldeb i'r Cyfarwyddwr 
Cynorthwyol am y broses gaffael.   Dywedodd swyddogion ei fod yn cyd-fynd â'r 
cynllun dirprwyaethau.  
 
Gofynnodd yr Aelodau a oedd tri mis yn ddigon i fodloni'r broses dendro a rhoi 
ymarfer ar waith.   Dywedodd swyddogion fod yr amserlen yn sicrhau cyfnod pontio; 
bydd trefniadau TUPE a byddai cynllun trosglwyddo clir iawn i'r sefydliad.  
 
Roedd yr aelodau'n poeni bod y broses yn ymddangos yn frysiog a'i bod yn gontract 
mawr i ddirprwyo i'r Cyfarwyddwr Cynorthwyol yn hytrach na mynd yn ôl i'r Cabinet i 
gael penderfyniad.  Gofynnodd yr Aelodau pam mai hwn oedd yr opsiwn gorau yn 
hytrach nag estyniad hwy.   Eglurodd yr Aelod Cabinet fod angen i'r contract fod ar 
waith erbyn 1 Ebrill 2021.   Eglurodd swyddogion ymhellach ei bod yn bwysig 
sicrhau'r gwasanaethau pwysig hyn.   Roeddent yn teimlo bod digon o ddiddordeb 
gan y farchnad a bod darparwyr yn gadarnhaol iawn am y berthynas waith a oedd ar 
waith.  
 
Gofynnodd yr Aelodau am sicrwydd y byddai'r penderfyniadau'n cael eu gwneud ar 
ansawdd yn fwy na chost a dywedodd Swyddogion mai rhaniad 60/40 ydoedd; 
ymchwil yn dangos mai'r gymhareb hon sy'n cael yr ymgeiswyr gorau.  
 



O ran TUPE, gofynnodd yr Aelodau a yw'r Cyngor yn gweithredu fel sianel.   
Esboniodd swyddogion fod templed y cytunwyd arno fel rhan o'r dogfennau tendro a 
gyhoeddwyd ac y bydd y sefydliad sy'n ymadael yn poblogi'r templed.   Mae'r 
ddogfen yn cael ei dosbarthu i bob sefydliad sy'n cyflwyno tendr.   Dyna ddyletswydd 
a chyfrifoldeb y Cyngor.  
 
Gofynnodd yr Aelodau pam nad oedd y darparwr presennol am ymestyn y contract.   
Esboniodd swyddogion fod y darparwr wedi'i leoli yng Ngwent a dim ond pan fyddant 
yn landlordiaid y mae'r darparwr am ddarparu gwasanaethau, felly penderfyniad 
strategol ydoedd.  
 
CYTUNWYD:  y bydd y Cadeirydd yn ysgrifennu ar ran y Pwyllgor at yr Aelod 
Cabinet er mwyn cyfleu sylwadau’r Pwyllgor wrth drafod y ffordd ymlaen.  
 
89 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF - I'W GADARNHAU  
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 3.50 pm 
 


