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Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Bridgeman (Cadeirydd),  
Y Cynghorwyr Cunnah, Hopkins, Melbourne, Molik, Mia Rees a/ac 
Singh 
 

 Aelodau Cyfetholedig:   Patricia Arlotte (Cynrychiolydd Gatholig 
Rufeinig), Carol Cobert (Cynrychiolydd yr Eglwys yng Nghymru), a/ac 
Karen Dell'Armi (Cynrychiolydd Rhiant-Lywodraethwr) 
 
Mia John (Cynrychiolydd y Cyngor Ieuenctid) 

   
 

11 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorwyr Mike Phillips, Heather 
Joyce a Matthew Richards (Cynrychiolydd Rhiant-Lywodraethwyr). 
 
12 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Nid oedd unrhyw ddatganiadau buddiannau yn unol â Chod Ymddygiad yr Aelodau. 
 
13 :   COFNODION  
 
Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 19 Ionawr fel gwir gofnod. 
 
14 :   CYNLLUN CORFFORAETHOL DRAFFT 2021-2024 A CHYNIGION 

CYLLIDEBOL DRAFFT 2021-2022  
 
Rhoddwyd cyfle i’r Aelodau ystyried yr eitemau hynny a gynhwysir yn y Cynllun 
Corfforaethol drafft a'r Cynigion Cyllidebol drafft sy'n dod dan gyfrifoldeb y Pwyllgor 
hwn.  
 
Nodwyd y caiff y cynigion eu hystyried gan y Cabinet ddydd Iau 25 Chwefror, cyn 
cael eu hystyried gan y Cyngor ar 4 Mawrth 2021. 
 
 
Trosolwg Corfforaethol 
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Chris Weaver (Aelod Cabinet dros Gyllid, 
Moderneiddio a Pherfformiad), Chris Lee (Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau); Ian 
Allwood (Pennaeth Cyllid); a Rob Green (Rheolwr Gweithredol - Ysgolion a 
Rheolaeth Gyllidebol) i'r cyfarfod.  
 
Cyfeiriodd y Cynghorydd Weaver at y setliad dros dro a dderbyniwyd ychydig cyn y 
Nadolig sy'n golygu proses gyllidebol fyrrach.  Gan fod y setliad yn well na'r disgwyl, 
mae lefel yr arbedion ychydig yn is, fel y mae’r Dreth Gyngor. 
 
Rhoddodd Ian Allwood, Pennaeth Cyllid gyflwyniad i'r Aelodau pan amlinellodd: 
 



  Cyd-destun Strategol 

  Covid-19 – Edrych ymlaen 

  Setliad Llywodraeth Leol 

  Cyllideb Refeniw Ddrafft (cynilion, diffyg gweithwyr, ffioedd a 
thaliadau) 

  Ymgynghori ac Ymgysylltu 

  Mecanwaith Gwydnwch Ariannol 

  Cronfeydd Wrth Gefn  

  CRT - Cynllun Ariannol Tymor Canolig. 

  Datblygu Rhaglenni Cyfalaf 

  Strategaeth Cyfalaf 2021/22 

  Rhaglen Buddsoddi Cyfalaf a Chyllid Manwl  

 
Diolchodd y Cadeirydd i'r Pennaeth Cyllid am ei gyflwyniad.  Gofynnwyd i’r Aelodau 
wneud sylwadau neu ofyn cwestiynau am y wybodaeth a roddwyd.  Mae’r 
trafodaethau hynny wedi eu crynhoi isod:   
 
 

  Holodd yr Aelodau am yr arbedion effeithlonrwydd ar gyfer 
Addysg, gan dybio ei fod yn ymwneud â'r gyllideb ganolog ar gyfer 
cyflawniad a chynhwysiant ac a yw swyddogion yn hyderus na 
fydd yn cael unrhyw ddarpariaeth andwyol o fewn y Gwasanaeth 
Canolog. Dywedwyd wrth yr Aelodau fod £2.5 miliwn o'r arbedion 
o £10.244 miliwn ar wariant dirprwyedig ysgolion, mae'n 
effeithlonrwydd o 1% ar y gyllideb ysgolion nid ar addysg.  Yn 
flaenorol, rhoddwyd 100% o'r twf demograffig i ysgolion ac yna 
cafodd y twf nad yw'n ddemograffig ei gapio a fyddai'n cynnwys 
unrhyw setliad cyflog ar 70%.  Mae'n rhoi mwy o sicrwydd wrth 
ddefnyddio'r effeithlonrwydd o 1% ac mae bellach wedi bod yn 
rhan o'r mecanwaith pennu cyllideb ers tua 6 neu 7 mlynedd 
bellach.  
 

  Er i'r Aelodau nodi'r symudiad tuag at yr arbedion effeithlonrwydd, 
holasant a oes mwy o arian ac adnoddau ar gyfer ysgolion erbyn 
hyn, yn enwedig o gofio'r anawsterau a wynebir o ganlyniad i'r 
pandemig.  Dywedodd yr Aelod Cabinet ei bod yn wir bod y 
gyllideb hon a'r sefyllfa ariannol sydd i'w hwynebu dros y flwyddyn 
i ddod eleni yn fwy anhysbys nag unrhyw gyllideb yn ystod y 
blynyddoedd diwethaf.  Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu 
cyllid sylweddol dros eleni i dalu am gostau ac incwm a gollwyd 
Covid.  Er bod rhai arwyddion y bydd rhywfaint o arian ar gael yn y 
flwyddyn ariannol nesaf, nid yw'r graddau llawn yn hysbys gan fod 
swm unrhyw gostau pellach yn parhau.  Mae Llywodraeth Cymru 
eisoes wedi rhoi cyllid ychwanegol ar gyfer gweithgareddau 
gwyliau ysgol a sesiynau dal i fyny ac mae'r Cyngor wedi darparu 
swm ychwanegol o £0.5 miliwn ar ben hynny.  Mae balansau 
ysgolion hefyd yn anodd, maent yn ergyd fach i'r sefyllfa.  Nid yw 
cyllid yn diflannu ac nid yw dan fygythiad.  Mae addysg wedi 
gwneud gwaith da o ran ystyried y costau disgwyliedig y bydd yn 
rhaid eu hwynebu ac mae angen edrych ar y cyllid ar gyfer 
ysgolion ar y cyd â'r cyllid ar gyfer Addewid Caerdydd, mentrau 
Dinas sy'n Dda i Blant Bydd Gwasanaethau Ieuenctid a dal i fyny'r 



haf yn hanfodol eleni. 
 

  Nododd yr Aelodau y bydd rhai plant a phobl ifanc yn wynebu 
heriau parhaus y tu hwnt i eleni ac y bydd gwasanaethau yn yr 
ysgol a'r tu allan i'r ysgol sy'n cefnogi addysg a lles dros gyfnod o 
flynyddoedd yn cael eu cynnal.  Mae ymyriadau eleni a'r 
blynyddoedd nesaf yn eithriadol o bwysig. 
 

  Gofynnodd yr Aelodau a yw'r gyllideb Ysgolion wedi'i heithrio rhag 
unrhyw arbedion effeithlonrwydd a chan gyfeirio at y £8.8m o dwf 
ysgolion gofynnodd a yw hynny'n cynrychioli cyllideb ar gyfer 
ysgolion o hyd neu a oes unrhyw dwf mewn termau real o fewn y 
ffigur hwnnw.  Dywedwyd wrth yr Aelodau nad yw'n sefyll o hyd o 
ran twf.  Mae'n dwf o £8.8 miliwn ond mae'n net o'r effeithlonrwydd 
o £2.5 miliwn sy'n cynnwys dyfarniadau cyflog a thwf disgyblion.  
Bydd yn cael ei arwain gan niferoedd disgyblion ond bydd 
elfennau o angen hefyd.  
 

  Nododd yr Aelodau fod y Cynllun Corfforaethol yn cyfeirio at 
effaith pandemig ar iechyd meddwl plant a'r effaith anghymesur ar 
grwpiau difreintiedig.  A fydd cymorth ychwanegol i ysgolion sy'n 
wynebu costau ychwanegol o ganlyniad neu a ddisgwylir ganddynt 
o gyllidebau sy'n bodoli eisoes. Nododd y Pennaeth Cyllid ei bod 
yn debygol y bydd cefnogaeth ychwanegol gan Lywodraeth 
Cymru.  Mae cymorth ychwanegol eisoes wedi'i dderbyn ar gyfer 
prydau ysgol a chludiant i'r ysgol.  Mae'r rhan fwyaf o ysgolion 
hefyd wedi hawlio costau ychwanegol gan Lywodraeth Cymru. 
Caiff y costau hynny eu monitro a bydd sylwadau'n cael eu 
cyflwyno i Lywodraeth Cymru.  
 

  Trafododd yr Aelodau'r Gyllideb Gyfalaf, y buddsoddiad mewn 
adeiladau ysgolion, y Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif a chyllid 
Band B a holodd a yw'r gyllideb yn ddigonol i barhau i fod yn 
addas i gyflawni blaenoriaethau Band B.   Dywedodd yr Aelod 
Cabinet, yn ogystal â Chyllid Band B, fod cyllid pellach wedi'i nodi 
ar gyfer buddsoddi yng ngweddill ystâd yr ysgol. Mae'r cynllun 
Band B yn hollbwysig.  Nid yw'n ymwneud ag adeiladu ysgol 
newydd yn unig, dyma sut mae'n helpu'r gwasanaeth addysg, yn 
helpu pobl ifanc i gael y gorau ohono. Rhaid cael rhaglen o 
gynhyrchu derbyniadau cyfalaf ar draws y cyngor sy'n cael ei 
fonitro a'i gyrru ymlaen o'r blynyddoedd nesaf.   
 
Nododd yr Aelodau ei fod yn rhan hanfodol a mawr o'r 
buddsoddiad, mae ochr yn ochr â chynllun adeiladu tai cyngor, ac 
y bydd yn parhau i fod yn flaenoriaeth enfawr i'r Cyngor. 
 

  Canmolodd yr Aelodau'r gwaith a wnaed gyda'r adliniadau a 
nododd y cynnydd o dros 9% yn y Gwasanaethau Plant.  Nododd 
yr Aelodau fod y swm hwnnw'n ystyried rhai o'r costau a 
ysgwyddwyd yn ystod y flwyddyn hon a bydd angen gwybod i 
gefnogi plant sy'n dod allan o'r pandemig.    
 



 
Gwasanaethau Plant  
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Graham Hinchey (Aelod Cabinet dros Blant 
a Theuluoedd), Sarah McGill (Cyfarwyddwr Corfforaethol Pobl a Chymunedau) a 
Deborah Driffield (Cyfarwyddwr Gwasanaethau Plant) i'r cyfarfod.  
 
Darparodd y Cynghorydd Hinchey ddatganiad lle canmolodd ymrwymiad y gweithlu 
gofal cymdeithasol a'r galwadau cynyddol ar y gwasanaeth ers y cyfnod clo cyntaf 
ym mis Mawrth sydd wedi arwain at gynnydd yn nifer y cysylltiadau sy'n symud 
ymlaen i asesu, cynnydd mewn achosion sy'n parhau i fod ar agor ac sydd angen 
gwasanaethau, cynnydd yn nifer y plant ar y Gofrestr Amddiffyn Plant, plant sy'n 
derbyn gofal a phlant sydd angen gofal a chymorth. 
 
Rhoddodd Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Plant gyflwyniad i'r Aelodau lle amlinellodd 
y galw cynyddol am Wasanaethau Plant; alinio'r gwasanaeth â'r Cynllun 
Corfforaethol; a'r Gyllideb Adeiladu, Chwyddiant Cyflogau'r Gyllideb, Twf y Gyllideb, 
Arbedion Cyllideb a Rhaglen Gyfalaf 21/22 – 25/26. 
 
Diolchodd y Cadeirydd i Gyfarwyddwr y Gwasanaethau Plant am ei chyflwyniad.  
Gofynnwyd i’r Aelodau wneud sylwadau neu ofyn cwestiynau am y wybodaeth a 
roddwyd.  Mae’r trafodaethau hynny wedi eu crynhoi isod:   
 
 

  Gofynnodd yr Aelodau, wrth edrych ar bobl ifanc a'u haildroseddu, 
fod unrhyw DPAau yn mynd yn ôl dros gyfnod hirach i ystyried y 
tueddiadau.  Dywedodd y Cyfarwyddwr y byddai'r wybodaeth ar 
gael ac y gellir cynnwys y wybodaeth yn y cerdyn adroddiad sy'n 
cael ei weithio arno.   
 

  Gofynnodd yr Aelodau am wybodaeth am hyd yr amser y byddai 
person ifanc yn aros yn y ganolfan asesu, a'r hyn sy'n digwydd 
wedi hynny.  Dywedwyd wrth yr Aelodau fod y datganiad o ddiben 
wedi'i gofrestru.  Mae gwaith bellach yn cael ei wneud ar y llwybr i 
mewn i asesu ac allan eto. Byddai'r person ifanc yn aros yn y 
ganolfan asesu am 10 wythnos ar y mwyaf, er nad oes rhaid iddo 
aros mor hir â hynny ar yr amod bod gofal cofleidiol ar waith.  
Hefyd yn ceisio cofrestru rhai o'r gweithwyr cymorth fel gofalwyr 
maeth dros dro fel y gallent gael cymorth dros nos gyda'r bobl 
ifanc hynny.  
 

  Holodd yr Aelodau am ddigonolrwydd y llety a beth yw nifer y 
cartrefi plant sydd wedi'u hadeiladu a nifer y lleoliadau y byddai 
hynny'n cyfateb iddynt.  Cyfeiriodd yr Aelod Cabinet at 
drafodaethau blaenorol ynghylch ehangu lleoliadau.  Mae'r mater 
yn ymwneud ag adeiladu'r math cywir o leoliad a chael y cymorth 
cywir iddynt.  Mae'n bwysig ystyried cartrefi i blant sy'n cael eu 
gwasgaru ledled Caerdydd.  Mae angen i bob Aelod groesawu'r 
bobl ifanc hynny i'n cymuned a'u helpu i fod yn rhan o'r gymuned.   
Mae nifer o enghreifftiau ledled Caerdydd; Trelái, y Mynydd 
Bychan a Cathays. Gellir darparu nifer y cartrefi a nifer y 
lleoliadau.  



 
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod y niferoedd yn cynyddu ond mae'n 
ymwneud â'r math cywir o lety a gweithio gyda phartneriaid i gamu 
pobl allan o dderbyn gofal i'r byd go iawn a chael eu cefnogi'n 
iawn.  
 
Rhoddodd y Cyfarwyddwr ragor o wybodaeth mewn perthynas â'r 
sefyllfa bresennol o ran cartrefi/lleoliadau; bydd yr uned asesu yn 
darparu 4 gwely i bobl ifanc am hyd at uchafswm o 10 wythnos; 
Oakway sydd wedi'i gofrestru fel cam brys i fyny / camu i lawr pan 
fo angen;  Crosslands sy'n 6 gwely sy'n destun adolygiad 
astudiaeth ddichonoldeb ar hyn o bryd, felly, gobeithio, yn ddwy 
uned lai; ac ar hyn o bryd rydym yn chwilio am 2 adeilad newydd 
arall i'w defnyddio.  Rydym hefyd yn gobeithio cymryd mwy o alw 
camu i fyny/ camu i lawr fel y bydd gennym lety wedi'i ddodrefnu y 
gallwn ei ddefnyddio pan fydd ei angen arnom a chronfa o staff y 
gallwn eu defnyddio.   
 

  Cyfeiriodd yr Aelodau at y cynnydd o 9% yng nghyllideb y 
Gwasanaethau Plant eleni a oedd yn cyfateb i £6.7 miliwn, a'r 
galw cynyddol am Wasanaethau Plant a holwyd a fydd y gyllideb 
yn ddigonol i ateb y galw cynyddol hwnnw, yn enwedig yng nghyd-
destun y pandemig.  Dywedwyd wrth yr Aelodau y bydd y cynnydd 
yn y gwaith o adeiladu'r gyllideb yn caniatáu gweithio mwy 
creadigol i reoli teuluoedd sy'n camu i lawr i'r cymorth sydd ar 
gael.  Mae'n rhaid cael amser i gynnal asesiadau cadarn, a 
sicrhau bod modd cysylltu'r plant â lle y gallant fod.  
   

  Nododd yr Aelodau, er nad yw'n ymddangos bod yr awdurdod yn 
gallu denu nifer y Gweithwyr Cymdeithasol sydd eu hangen, y bu 
nifer fawr o geisiadau am y swyddi cynorthwywyr Gweithwyr 
Cymdeithasol a hysbysebwyd – mae 45 wedi cyrraedd y rhestr fer 
a'u cyfweld. 
 

  Gofynnodd yr Aelodau am y cyfeiriad at arbedion effeithlonrwydd o 
ychydig dros £400,000 a oedd yn ymwneud ag ariannu lleoedd 
ychwanegol porth i bobl ifanc a'r gostyngiad canlyniadol yn yr 
angen am leoliadau preswyl; ac a oes angen mesurau lliniaru 
ariannol pe na bai'r targed hwnnw'n cael ei gyrraedd. Dywedodd y 
Cyfarwyddwr mai'r risg fwyaf yw'r newid diwylliannol i Weithwyr 
Cymdeithasol iddynt deimlo'n hyderus i gamu'r plant hynny i lawr 
ac y bydd y plant hynny'n ddiogel ac mai dyma'r peth iawn i'w 
wneud.  Mae'r arbedion effeithlonrwydd i gyd yn berthnasol i’r un 
peth; cynllunio craidd; symud pobl ifanc ymlaen; a sicrhau eich 
bod yn asesu ac yn rheoli risg yn iawn.  Oni bai bod ymarfer 
gwaith cymdeithasol yn iawn ac yn gadarn ni fydd y fframwaith 
ailuno yn gweithio. 
 

  Unwaith y bydd plant yn camu i lawr, mae'r mwyafrif yn cysylltu'n 
ôl â'u teuluoedd, ac felly mae'n ymwneud â'u cefnogi ar y daith 
honno a sicrhau bod y Cynghorwyr Personol a'r gweithwyr 
cymorth yn cael eu cofrestru ac yn deall y ddarpariaeth honno. 



 

  Soniwyd yn gryno am y Strategaeth Cyfiawnder Ieuenctid yn y 
Cynllun Corfforaethol a'r strategaeth gymharol, gofynnodd yr 
Aelodau am eglurhad ynghylch a oedd unrhyw gostau ychwanegol 
wrth weithredu'r strategaeth.  Roedd costau ychwanegol yn 
gysylltiedig â'r ailstrwythuro, er enghraifft Rheolwr Gweithredol 
ychwanegol sy'n gyfrifol am Gyfiawnder Ieuenctid.  Mae 
cydgrynhoi'n digwydd mewn perthynas â'r haen nesaf o reolwyr 
ond mae hynny eisoes wedi'i adeiladu.  Bydd adolygiad hefyd o rai 
o'r contractau, er enghraifft y contract camddefnyddio sylweddau. 
 

  Dywedodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol fod galw eithriadol wedi 
bod ar y gwasanaeth eleni; un o'r darnau allweddol o waith i'w 
datblygu yw deall goblygiadau ariannol gweithredu'r strategaeth a'i 
monitro i asesu beth mae hynny'n ei olygu o ran y gyllideb 
gyffredinol.    
 

 Holodd yr Aelodau a oedd y gwasanaethau a ddarperir yn fewnol, 
sy'n ymddangos yn fwy na'r gwasanaethau a gomisiynwyd, yn 
effeithio ar ein gallu i allgymorth i'r gymuned a magu hyder 
cymunedol yn yr hyn a wnawn. Dywedodd y Cyfarwyddwr nad yw'r 
holl wasanaethau'n cael eu darparu'n fewnol; pob contract – mae 
nifer fawr ohonynt gyda darparwyr allanol ar fin cael eu hadolygu.  
Bydd canolfan adnoddau yn cael ei datblygu o fewn y 
gwasanaethau i blant a fydd yn darparu llwyfan gwell i Weithwyr 
Cymdeithasol gael gafael ar wybodaeth.  Derbynnir nad ydym ar 
hyn o bryd yn gwneud y defnydd gorau o'r hyn sydd eisoes ar gael 
yn y gymuned.   
   

  Cododd yr Aelodau bryderon ynghylch camddefnyddio sylweddau 
ymhlith pobl ifanc yng Nghaerdydd yn cael eu normaleiddio ac a 
yw ymyrraeth gynnar yn gweithio, beth yw'r effaith ar lawr gwlad.  
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod y ffigurau mewn Cyfiawnder 
Ieuenctid yn gostwng ond derbynnir bod yn rhaid cael strategaeth 
atal glir, ond nid camddefnyddio sylweddau yn unig ydyw ond eu 
holl brofiadau plentyndod sy'n effeithio ar p'un a yw plant yn cael 
eu lletya. Mae llinyn atal cyfan o fewn y Gwasanaeth Cyfiawnder 
Ieuenctid; mae Arweinydd Tîm sy'n ymdrin â'r maes hwnnw sy'n 
ymwneud ag atal.  Hoffai'r Cyfarwyddwr weld yr holl bartneriaid yn 
ymuno â'i gilydd; gwasanaethau plant; iechyd a'r heddlu a 
chyfeiriodd at y gwaith ar raglen sy'n cael ei chynnal gyda 
phartneriaid rhanbarthol mewn perthynas ag iechyd meddwl o'r 
enw Dechrau'n Dda. 
 

  Gofynnodd yr Aelodau a oedd pennu'r targed ar gyfer y rhai sy'n 
gadael gofal mewn addysg ar 65% ddim yn ddigon uchelgeisiol.  
Dywedwyd wrth y ffaith bod y targed wedi'i bennu gan y tybiwyd ei 
fod yn gyraeddadwy ond roedd y Cyfarwyddwr yn gobeithio y bydd 
y Strategaeth Rhianta Corfforaethol a'r cynllun gweithredu wedi'u 
hadnewyddu yn mynd i'r afael â hyn.  Nid yw llawer o'r bobl ifanc 
yn agos at weithio'n barod ac mae'n rhaid meddwl yn fwy creadigol 
am yr hyn sydd o ddiddordeb iddynt ac adeiladu ar hynny a gwella 



eu dyheadau. 
 

  Dywedodd yr Aelod Cabinet y bu sesiwn friffio yn ddiweddar yn 
rhoi gwybod i'r Aelodau am y gwaith sy'n cael ei wneud gyda 
Chymorth Cynnar a'r hyn y gellir ei wneud i barhau i adeiladu 
gwasanaethau.  

 
 
Addysg a Dysgu Gydol Oes  
 
Croesawodd y Cadeirydd Sarah Merry (Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros 
Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau); Melanie Godfrey (Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu 
Gydol Oes); Neil Hardee (Pennaeth Gwasanaethau i Ysgolion); Suzanne Scarlett 
(Rheolwr Gweithredol, Partneriaethau a Pherfformiad); Richard Portas (Cyfarwyddwr 
Rhaglen SOP); a Phil Norton (Gwasanaeth Ieuenctid) i'r cyfarfod. 
 
Rhoddodd y Cynghorydd Merry ddatganiad lle diolchodd i staff addysgu, ysgolion ac 
addysg am eu hymdrechion dros y flwyddyn ddiwethaf.  Mae wedi bod yn gyfnod 
anodd iawn i bawb.  Wrth gwrs, mae ysgolion wedi bod ar agor er nad yw pob disgybl 
wedi bod yn mynychu.  O ran y Cynllun Corfforaethol mae effaith Covid-19 wedi'i 
chydnabod ynghyd ag adferiad Sy'n Dda i Blant - gan gynnwys meysydd chwarae, 
labordai arloesi, y brifysgol plant a Rhaglen Cyfoethogi Gwyliau'r Haf (SHEP).  Mae 
hefyd yn bwysig ystyried gweledigaeth Caerdydd 2030 a darpariaeth Ôl-16. 
 
Rhoddodd y Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes gyflwyniad i'r Aelodau yn 
amlinellu alinio'r gwasanaeth â'r Cynllun Corfforaethol; Cronni'r Gyllideb; Chwyddiant 
Cyflogau'r Gyllideb; Twf y Gyllideb, Arbedion Cyllideb a Rhaglen Gyfalaf 21/22 – 
25/26. 
 
Diolchodd y Cadeirydd i'r Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes am ei 
chyflwyniad.   Gofynnwyd i’r Aelodau wneud sylwadau neu ofyn cwestiynau am y 
wybodaeth a roddwyd.  Mae’r trafodaethau hynny wedi eu crynhoi isod:   
 

  Nododd yr Aelodau’r effaith anghymesur ar ddysgwyr y mae'r 
pandemig wedi tynnu sylw atynt; efallai na fydd gan draean o blant 
fynediad i ddyfais symudol.  Holodd yr Aelodau a oedd y targed o 
70% mor uchelgeisiol ag y gallai fod ac a fydd y gwasanaeth yn 
gweithio gydag ysgolion wrth symud ymlaen i gynnal a gwella'r 
ddarpariaeth o wasanaethau digidol ymhellach.  Dywedwyd wrth 
yr Aelodau fod 20,000 o ddyfeisiau wedi'u darparu yn ystod y 
pandemig.  Cyn dechrau'r pandemig roedd dyheadau uchel i wella 
gwybodaeth ddigidol mewn ysgolion a oedd wedi cael cymorth 
gan grant gan Lywodraeth Cymru; i ddechrau roedd yn cynnwys 
sicrhau bod y seilwaith ar waith, wedi hynny darparu'r dyfeisiau a'r 
hyfforddiant.  Newidiodd y pandemig ffocws y cyllid a chynhaliwyd 
adolygiad i nodi bod plant yn cael eu hamddifadu'n ddigidol; y rhai 
nad oedd ganddynt naill ai fynediad i ddyfais neu Wi-Fi digonol. 
Darparwyd dyfeisiau MiFi hefyd i blant nad oeddent yn gallu cael 
Wi-Fi yn eu cartrefi. 
 

 Daeth archwiliad diweddar a gynhaliwyd gydag ysgolion i'r 
casgliad bod 10,300 o ddyfeisiau wedi'u darparu i'r plant hynny 



heb ddyfeisiau, er ein bod yn ymwybodol nad yw rhai'n defnyddio'r 
dyfeisiau a ddarparwyd ac nad yw rhai teuluoedd nad oes 
ganddynt fynediad i ddyfais wedi gofyn am un.  Felly, mae'r 
ffigurau'n newidiol.  Darparwyd gliniadur newydd i bob athro yn yr 
haf hefyd. 
 

 Mae strategaeth TGCh wedi'i llunio gyda Rhanddeiliaid Ysgolion; 
ein dyhead yw y bydd gan bob plentyn sy'n uwch na'r cyfnod 
sylfaen ddyfais. Ar gyfer y cyfnod sylfaen, un ddyfais ar gyfer pob 
dau blentyn. Y nod yw sicrhau bod pob ysgol yn defnyddio'r 
llwyfan cartref.  Yn ystod y mis diwethaf mae Llywodraeth Cymru 
wedi prynu 50,000 o ddyfeisiau ar gyfer holl awdurdodau lleol 
Cymru; Bydd Caerdydd yn derbyn 6,392 o'r dyfeisiau hynny. 
 

 Mae'r cais am ysgolion wrth symud ymlaen tua 2.5% o'r gyllideb a 
ddirprwyir gan ysgolion, sy'n cyfateb i ysgolion gyda'i gilydd yn 
gwario £25,000 am bob £1m o wariant ar gyllideb ddirprwyedig 
ysgolion i sicrhau bod y seilwaith yn ddigonol; cyrraedd dyheadau 
cymhareb y ddyfais; sicrhau cynaliadwyedd y dyfeisiau Mi-Fi i'r 
rhai nad oes ganddynt fynediad at Wi-Fi digonol yn y tŷ; a gwella 
seilwaith clyweledol mewn ysgolion. 
 

  Holodd yr Aelodau, fel y gwelir o Strategaeth y Gyllideb a'r Cynllun 
Corfforaethol, y cyfeiriad at Addewid Caerdydd a'r elfen sy'n 
ymwneud â chyfiawnder ieuenctid, sut y mae'r cyllid i'w 
ddefnyddio.  Dywedwyd wrth yr Aelodau fod y Gwasanaethau 
Ieuenctid wedi cynnig cyfres o ffyrdd y gellid ei wario, hoffai'r 
Aelod Cabinet weld gwelliant yn y ffordd y mae'r Gwasanaethau 
Ieuenctid yn gweithredu dros y flwyddyn nesaf ac i weld ehangu'r 
ymgysylltiad mwy hylifol â phobl ifanc o ran rhai o'r materion tymor 
hwy sy'n codi o'r flwyddyn ddiwethaf. 
 

 Nododd yr Aelodau fod y cyllid yn y MGA ar hyn o bryd yn hytrach 
nag yn y gyllideb sylfaenol ond bod arian yn y gyllideb ar gyfer 
mentora 1:1 sydd hefyd yn bwysig.  
 

  Dywedodd swyddogion fod y bobl ifanc wedi bod yn elwa o'r 
ddarpariaeth mynediad agored, yn enwedig y clybiau ieuenctid 
rhithwir.  Mae uwch weithiwr ieuenctid digidol wedi bod ar waith 
dros y 12 mis diwethaf; cafwyd manteision enfawr o hynny; a 
threfnwyd sesiwn Holi ac Ateb gyda Mark Drakeford; a nifer o 
heriau llesiant ar-lein.  Bu cysylltiad hefyd â'r Strategaeth Atal. 
 

 Mae clybiau ieuenctid dros dro yn ystyriaeth arall, gan yrru'n 
llythrennol i wahanol rannau o'r ddinas ar wahanol nosweithiau. 
Bydd hyn yn caniatáu ehangu contractau gweithwyr ieuenctid 
rhan-amser dros dro.  Bydd yn helpu i ymateb i wahanol faterion 
mewn gwahanol rannau o'r ddinas sy'n rhoi sicrwydd i'r ddinas bod 
pobl yn gweithio gyda phobl ifanc a hefyd yn cael yr adborth gan 
bobl ifanc o ran yr hyn a allai fod ar gael yn y tymor hwy.  Gellid 
ehangu cyrhaeddiad y grant arloesi ieuenctid hefyd.  Gellid 
gwneud llawer o'r pethau hyn drwy ehangu contractau dros dro. 



 

  Holodd yr Aelodau, gan gyfeirio at y targed effeithlonrwydd 
ysgolion, a yw'r £2.54 miliwn yn y gyllideb yn cyfateb i 1% o 
gyllideb ddirprwyedig yr ysgolion ac a yw hynny'n darged realistig 
gyda'r pwysau a ddaw yn sgil adferiad Covid ai peidio.  Dywedwyd 
wrth yr Aelodau fod yr 1% wedi bod yno ers nifer o flynyddoedd. 
Mae'n realistig a bydd yn ddiddorol edrych ar faint balansau 
ysgolion ar ddiwedd y flwyddyn ariannol hon. Un o effeithiau cau'r 
ysgolion yw eu bod wedi gallu gwneud arbedion effeithlonrwydd 
eithaf sylweddol mewn rhai ardaloedd a bydd ysgolion yn gorffen y 
flwyddyn gyda byfferau eithaf sylweddol. 
 

  Gofynnodd yr Aelodau, wrth edrych ar ddarpariaeth gwyliau'r haf, 
fod yr iaith a'r naratif yn cael eu hystyried yn ofalus i sicrhau nad 
yw cenhedlaeth yn cael ei stigmateiddio drwy wneud iddynt feddwl 
eu bod yn werth llai.  Dywedodd yr Aelod Cabinet ei bod yn credu 
bod yr iaith a ddefnyddir yn eithriadol o bwysig - ni fydd plant yn 
eistedd wrth ddesg yn edrych ar yr ysgol gyda bwrdd du, ni fydd 
yn digwydd.  Mae'n hanfodol sicrhau nad yw ein plant a'n pobl 
ifanc yn cael eu gadael gyda'r neges nad oes ganddynt unrhyw 
obaith o gyrraedd eu potensial oherwydd Covid.  Mae'n bwysig eu 
bod yn clywed hynny. Mae angen amrywiaeth o ddarpariaeth i 
weddu i wahanol blant a drwy weithio gyda phartneriaid gallwn 
ehangu lled y cymorth. 
 
Gofynnodd yr Aelodau am eglurhad ynghylch a oedd y rhaglen 
RhCGY yn orfodol ai peidio, a yw ar gael i bawb a sut y mae'n 
llunio?  Gan gyfeirio at ddarpariaeth ysgolion uwchradd, gwnaed 
rhywfaint o waith yn ystod y flwyddyn cyn y llynedd; mae'n 
bwysicach gyda'r ddarpariaeth ysgolion uwchradd i'w gwneud yn 
ddull mwy seiliedig ar wasanaeth ieuenctid.  At hynny, pe bai'r 
cyfan yn digwydd yn yr ysgol, gall rwystro nifer y bobl ifanc a 
fyddai'n ymgysylltu â'r rhaglen. 
 

  Gofynnodd yr Aelodau am ragor o wybodaeth mewn perthynas â'r 
adferiad sy'n ystyriol o blant a chyfeirio at iechyd meddwl a lles; 
sut y bydd y ddarpariaeth yn edrych; a fydd yn 5 diwrnod yr 
wythnos o fynediad i rywun yn yr ysgol neu a fydd yn allanol.  
Gofynnodd yr Aelodau hefyd am y rhestr aros gyfredol ar gyfer 
CAHMS. Dywedwyd wrth yr Aelodau fod adroddiad wedi'i baratoi 
ar gyfer y Cabinet sy'n nodi rhai o'r materion uniongyrchol a sut y 
dylid mynd i'r afael â hwy.  Cynhaliwyd arolwg o Benaethiaid i 
ganfod pa gymorth y maent yn ei geisio; mae'n gofyn am ymateb 
ar y cyd ar draws adrannau'r Cyngor, Addysg, Cymorth Cynnar, 
Cwnsela mewn Ysgolion a chydweithwyr ym maes iechyd meddwl.  
Trefnwyd cyfarfod i edrych ar ddarparu'r lefelau gorau posibl o 
gymorth i ysgolion. Mae hefyd yn bwysig ymgynghori â phobl ifanc 
a bod eu lleisiau'n cael eu clywed.  
 
Mewn perthynas â CAHMS, bu cynnydd o 30% yn y galw am 
wasanaeth sylfaenol a mwy o amseroedd aros yn ôl y disgwyl ar 
hyn o bryd.  Ym mis Hydref, roedd y gwasanaeth yn taro 28 



diwrnod i'r targed asesu ond bellach mae’n nes at 56 diwrnod.  
Mae amseroedd aros ar gyfer gwasanaethau arbenigol bellach 
hyd at tua 24 wythnos yn anffodus. Nodwyd nad yw'r ffigurau 
hynny'n cynnwys y bobl ifanc hynny nad ydynt yn bodloni'r trothwy 
i’w cynnwys yn CAHMS.  Nid yw'n hysbys a fyddai diagnosis 
preifat yn dderbyniol.  
 

  Nododd yr Aelodau y cyfeiriad at feithrin perthynas ag ysgolion bro 
yn y Cynllun Corfforaethol a dywedwyd wrth benaethiaid fod 
penaethiaid wedi adrodd bod y berthynas â'r Gymuned wedi 
gwella yn ystod y pandemig.  Maent wedi gorfod dibynnu ar rieni 
fel addysgwyr cynradd; mae’r berthynas honno wedi gwella yn y 
rhan fwyaf o amgylchiadau.  Mae pwyslais ar hyrwyddo dull ysgol 
fro wrth i ysgolion ddechrau ailagor.  Mae angen datblygu cynllun, 
ond mewn gwirionedd mae eisoes yn cael ei wneud ac mae angen 
adeiladu arno. 
 

  Mynegodd yr Aelodau bryder y gallai ysgolion gael eu cosbi am eu 
gwarged cyllideb presennol a nododd y bydd trafodaethau am hyn 
yng nghyfarfod y Fforwm Cyllideb sydd ar y gweill.  Mae gan 
ysgolion restrau o brosiectau, bydd ymdrechion i beidio â chosbi 
ysgolion.  Yn y gorffennol, rydym wedi cyfarfod ag ysgolion i 
drafod y prosiectau i sicrhau bod y prosiectau hynny'n synhwyrol 
ac y byddant yn cael eu gwario o fewn amser rhesymol.  Bydd rhai 
ysgolion lle bydd rhywfaint o'r balans dros ben yn cael ei gadw, yn 
amlwg ar gyfer yr ysgol honno.  Mae hynny'n fwy pan fydd y 
balans wedi cynyddu dros nifer o flynyddoedd. 
 

  Gofynnodd yr Aelodau am y gostyngiad yng nghyllideb y 
Consortiwm; y rhesymau dros y gostyngiad; ble mae'r arbedion 
wedi'u gwneud; a'r effaith wrth symud ymlaen. Dywedodd y 
Cyfarwyddwr fod y gostyngiad yn arbediad effeithlonrwydd, o ran 
maint dyraniad y gyllideb, ac ni fydd yr arbedion yn cael fawr o 
effaith.  Erbyn hyn, mae ffyrdd newydd o weithio, er enghraifft 
cyfarfod dros Teams. 
 

 
CYTUNWYD – bod y Cadeirydd, ar ran y Pwyllgor, yn ysgrifennu at yr Aelod Cabinet 
yn cyfleu sylwadau'r Pwyllgor wrth drafod y ffordd ymlaen. 
 
15 :   CYNLLUN TREFNIADAETH YSGOLION - ADAMSDOWN A SBLOT  
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod Atodiadau 6, 7, 8 a 9 i Adroddiad y Cabinet yn 
cynnwys gwybodaeth eithriedig o'r disgrifiad a geir ym Mharagraffau 14 a 21 o 

Rannau 4 a 5 o Atodlen 12A i Ddeddf Llywodraeth Leol 1972. 
 
Croesawodd y Cadeirydd Sarah Merry (Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros 
Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau); Melanie Godfrey (Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu 
Gydol Oes); Neil Hardee (Pennaeth Gwasanaethau i Ysgolion); Suzanne Scarlett 
(Rheolwr Gweithredol, Partneriaethau a Pherfformiad);  Richard Portas (Cyfarwyddwr 
Rhaglen SOP); a Michele Duddrige-Friedl (Rheolwr Gweithredol, Cynllunio & 
Ddarpariaeth) i'r cyfarfod. 



 
Gwahoddwyd y Cynghorydd Merry i wneud datganiad y cyfeiriodd yn fyr ynddo at yr 
hanes; y cynllun gwreiddiol oedd ailadeiladu Ysgol Uwchradd Willows ar y safle ym 
Mharc Tremorfa, ysgol Gynradd Gatholig St Albans i'w chau ac ehangwyd Ysgol 
Gynradd Baden Powell a meithrinfa Tremorfa.  Fodd bynnag, nid yw St Albans i'w 
gau mwyach a bu'n rhaid ystyried cynigion pellach.  Y cynnig nawr yw adleoli Ysgol 
Uwchradd Willows ar safle ar Heol Lewis. 
 
Rhoddodd Cyfarwyddwr y Rhaglen amlinelliad byr i'r Aelodau: 
 

 Yr argymhelliad i'r Cabinet yw caffael tir yn Heol Lewis;  

 Darparu adroddiad, maes o law, yn darparu ymatebion yn dilyn ymarfer 
ymgysylltu yn hytrach nag ymgynghoriad; 

 Mae'r lleoliad newydd o fewn milltir i'r safle presennol;  

 Bydd gan yr ysgol chwe dosbarth mynediad (DM), ni fydd chweched 
dosbarth;. 

 O ran addysg mae'n gyfle i gael gweledigaeth newydd ac mae cyfle i 
ailfrandio.  
 

Gofynnwyd i’r Aelodau wneud sylwadau neu ofyn cwestiynau am y wybodaeth nad 
yw’n gyfrinachol a roddwyd.  Mae’r trafodaethau hynny wedi eu crynhoi isod: 
 

  Cyfeiriodd yr Aelodau at gau ysgolion uwchradd yn flaenorol 
oherwydd gostyngiad yn y niferoedd, y ffaith bod y niferoedd 
hynny wedi codi eto ac ar hyn o bryd mae anawsterau gyda nifer y 
lleoedd mewn ysgolion, a'r enghraifft yw Ysgol Uwchradd y 
Dwyrain.  Cyfeiriodd yr Aelodau hefyd at y nifer ostyngedig o 
ddosbarthiadau mynediad (DM) yn y cynigion newydd ar gyfer 
Ysgol Uwchradd Willows.  Dywedwyd wrth yr Aelodau fod 
trafodaethau'n cael eu cynnal ynghylch pwysigrwydd diogelu 
ysgolion yn y dyfodol wrth iddynt gael eu hailadeiladu i ddarparu ar 
gyfer twf; rhaid i achosion busnes gael eu hysgrifennu a'u cyflwyno 
i Lywodraeth Cymru a rhaid cynnal dadansoddiad fforensig 
beirniadol o niferoedd ac amcanestyniadau disgyblion hefyd. 
 
Mae ysgolion ffydd ac ysgol Gyfrwng Cymraeg yn yr ardal a 
ystyriwyd wrth asesu'r 6 DM ar gyfer Ysgol Uwchradd Willows.  
Cyfeiriodd yr Aelodau at y cynlluniau ar gyfer capasiti yn Ysgol 
Uwchradd Cathays a dywedwyd wrth y staff fod y sefyllfa gydag 
Ysgolion Uwchradd Cathays a Willows yn wahanol ac mae 
ganddynt gyd-destun gwahanol.  Nid oes yr un ysgol yr un fath; 
mae angen iddynt ymateb i ddyheadau gwahanol. Dywedodd 
swyddogion fod 6 DM yn briodol o dan yr holl amgylchiadau.  
 

  Gofynnodd yr Aelodau am yr heriau tymor hwy o ran cadw 
teuluoedd lleol a nododd fod pwyslais sylweddol yn y cynnig 
gwreiddiol ar ddarpariaeth ôl-16 a'r hyn y gallai'r ddarpariaeth 
honno ei gynnwys, bu cefnogaeth gref hefyd yn yr elfen ôl-16 yn yr 
ymgynghoriad.  Mae'r cynnig hwn yn llai penodol.  Dywedwyd wrth 
yr Aelodau na theimlwyd y byddai ysgol 6 DM yn gallu cefnogi 
ysgol ôl-16 sy'n ddigon mawr i fod yn hyfyw yn ariannol ar ei ben 
ei hun.  Mae'n bwysig sicrhau bod unrhyw gynnig sy'n symud 



ymlaen yn gynaliadwy.  Mae'n bwysig mynd drwy'r broses 
gomisiynu addysg i gyfrifo'r hyn sy'n bwysig i bawb sy'n 
gysylltiedig.  Mae angen rhaglen well a chadarn.  Mae'n bwysig 
mynd drwy'r broses yn lleol i gyfrifo beth yw'r ateb gorau.  Mae 
llawer o gyfleoedd gwahanol a gyflwynir i’r ysgol.  
 

  Gofynnodd yr Aelodau am gadarnhad am ddarpariaeth ADY ar y 
safle newydd, nodwyd bod gan Ysgol Uwchradd Willows nifer o 
blant sy'n cael eu haddysgu heblaw yn yr ysgol (AHY).  Dywedwyd 
wrth yr Aelodau bod angen ymgynghori ag elfennau darpariaeth 
CAA/ADY o'r broses sy'n cyd-fynd â'r broses ymgysylltu.  Bydd yn 
rhan o'r strategaeth ADY a bydd angen i'r Cabinet ei hystyried 
maes o law.  Nododd yr Aelodau ei bod yn bwysig sicrhau bod 
cydbwysedd cywir y ddarpariaeth SRB/ADY yn cael ei dosbarthu 
ar draws y ddinas.   
  

 Gofynnodd yr Aelodau am eglurhad am nifer y plant sy'n mynychu 
ysgolion ffydd yn yr ardal honno, pa ysgolion ffydd yr oeddent yn 
eu mynychu ac a all yr ysgolion ffydd hynny ymdopi â'r niferoedd 
hynny.  Dywedwyd wrth yr Aelodau bod gan St Iltyd leoedd o hyd, 
maent wedi cynyddu eu Nifer Derbyn Cyhoeddedig (NDC) i 7 DM.  
Ceir Teilo Sant yn yr ardal honno hefyd ac mae rhai yn mynd i 
Ysgol yr Esgob Llandaf, er mai ychydig iawn.  Mae rhai hefyd yn 
mynd i Corpus Christi yn dibynnu ar ble maen nhw'n byw a'r ysgol 
gynradd yr oeddent yn ei mynychu o'r blaen. Disgwylir wrth symud 
ymlaen y bydd digonedd o leoedd, er bod dewisiadau weithiau'n 
newid os oes ysgol newydd. 
  

  Cyfeiriodd yr Aelodau at nifer y disgyblion sy'n mynychu Ysgolion 
Cynradd Marlborough a Howardian nad ydynt yn gallu cael 
mynediad i leoedd yn Ysgol Uwchradd Caerdydd ac sy'n gorfod 
mynychu Ysgol Uwchradd Willows heb ei dewis. Sut mae newid y 
canfyddiad o ysgol os caiff ei symud ymhellach i ffwrdd?  
Dywedwyd wrth yr Aelodau bod yn rhaid llunio strategaeth sy'n 
chwyldroi'r canfyddiad o'r ysgol o fewn ei chymuned leol.  Mae 
Ysgol Uwchradd y Dwyrain yn enghraifft o ysgolion y mae’r 
canfyddiad amdani wedi newid yn aruthrol o fewn y gymuned.  
Mae Fitzalan yn yr un sefyllfa, er nad oedd angen ysgol newydd 
yn yr achos hwnnw.  Mae gan y ddwy ohonynt gyflenwad dalgylch 
sy'n fwy na'r galw. Mae angen ymddiried ym mhob ysgol ac mewn 
cysylltiad â'i chymuned leol ac ymateb i'r hyn sydd ei angen ar ei 
chymuned. Mae'n bwysig bod gan rieni ddealltwriaeth dda o'r holl 
ysgolion sydd ar gael nid yn unig y rhai yn eu hardaloedd lleol.  
Bydd rhieni'n edrych o gwmpas, maent am ystyried yr hyn sy'n 
bwysig iddynt yn eu hamgylchiadau personol eu hunain. Bydd 
angen ystyried dalgylchoedd hefyd o gofio'r datblygiad, er bod 
angen ei ystyried unwaith y bydd y darlun llawn yn hysbys.  
 

  Cyfeiriodd yr Aelodau at Ysgolion Uwchradd Gorllewin Caerdydd a 
Fitzalan, yn enwedig mewn perthynas ag ymgysylltu a'r safleoedd.  
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod gwersi wedi'u dysgu. Bydd yr 
ymarfer ymgysylltu yn wahanol gan nad oes rhaid dilyn y broses 



ymgynghori ffurfiol, mae'n rhoi cyfle i ymgysylltu ar y materion 
pwysig i rieni a'r gymuned. Bydd y dull ymgysylltu hefyd yn 
wahanol o ystyried y pandemig presennol a'r cyfleoedd sydd 
wedi'u cyflwyno.  

 
Symudodd y pwyllgor i sesiwn gaeedig i drafod yr atodiadau cyfrinachol. 
 
CYTUNWYD – bod y Cadeirydd, ar ran y Pwyllgor, yn ysgrifennu at yr Aelod Cabinet 
yn cyfleu sylwadau'r Pwyllgor wrth drafod y ffordd ymlaen. 
 
16 :   Y FFORDD YMLAEN  
 
Trafododd yr Aelodau’r wybodaeth a dderbyniwyd gan nodi nifer o broblemau y 
cytunai’r Cadeirydd fyddai’n cael eu cynnwys yn y llythyrau fyddai’n cael eu hanfon, 
ar ran y Pwyllgor, at yr Aelodau Cabinet a’r Swyddogion perthnasol. 
 
17 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF  
 
Mae dyddiad cyfarfod nesaf y Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc ddydd Llun 15 
Mawrth 2021 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 3.45 pm 
 


