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29 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorwyr Heather Joyce a Mia 
Rees.  Hefyd gan yr Aelodau Cyfetholedig Patricia Arlotte a Matthew Richards. 
 
30 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Nid oedd unrhyw ddatganiadau buddiannau yn unol â Chod Ymddygiad yr Aelodau. 
 
31 :   COFNODION  
 
Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 23 Chwefror fel cofnod cywir o'r 
cyfarfod hwnnw fel y cynigiwyd gan y Cynghorydd Molik a’i eilio gan Karen Dell’Armi.  
Gohiriwyd cymeradwyo cofnodion y cyfarfod ar 15 Mawrth tan y cyfarfod nesaf. 
 
32 :   DIWEDDARIAD Y GWASANAETH CYFIAWNDER IEUENCTID  
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Graham Hinchey (Aelod Cabinet, Plant a 
Theuluoedd), Paul Orders (Prif Weithredwr), Graham Robb (Cadeirydd Annibynnol y 
Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid), Deborah Driffield (Cyfarwyddwr, Gwasanaethau Plant) 
ac Angharad Thomas (Rheolwr Gweithredol, Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid) i'r 
cyfarfod. 
 
Rhoddodd y Cynghorydd Hinchey a Graham Robb ddatganiadau i'r Pwyllgor mewn 
perthynas â'r Diweddariad a ddarparwyd cyn y cyfarfod ynghylch y newidiadau a 
gyhoeddwyd ddoe ac a fydd yn gymwys o ganol mis Gorffennaf ac yn cynnwys 
cyfnod rhybudd neu gyfnod arolygu hirach a threfniadau sgorio.  Bydd mwy o 
bwyslais ar bersonoli; sut rydym yn dangos bod unrhyw gynnig ar gyfer plentyn yn 
iawn iddynt yn unigol.  Rhagwelir y bydd arolygiad 3 wythnos yn cael ei gynnal 
rywbryd o'r Hydref ymlaen  
 
Gofynnwyd i’r Aelodau wneud sylwadau neu ofyn cwestiynau am y wybodaeth a 
roddwyd.  Mae’r trafodaethau hynny wedi eu crynhoi isod:  
 

  Nododd y Pwyllgor y teimlad cadarnhaol a ddaeth drosodd o'r 
gweithdy gynharach gyda phobl ifanc mewn perthynas â'u 
profiadau. 
 



  Trafododd yr Aelodau nifer yr asesiadau sy'n aros i gael eu 
cymeradwyo a'r drifft.  Esboniodd swyddogion nad oedd yn golygu 
nad oedd gwaith wedi'i wneud gyda phobl ifanc, nid oedd yr 
achosion wedi'u cau'n swyddogol a oedd yn golygu ei bod yn 
ymddangos bod 200 o achosion agored pan mai dim ond 140 oedd 
mewn gwirionedd.  Roedd problemau gweinyddol hefyd gyda'r 
asesiadau'n cael eu cymeradwyo, yn enwedig dros gyfnod y 
Nadolig, o ganlyniad i salwch, a staff asiantaeth yn gadael.  Mae'r 
fframwaith Sicrwydd Ansawdd wedi'i ddiwygio ac mae bellach yn 
cael ei oruchwylio gan reolwr asiantaeth ychwanegol.   Bydd 
cydymffurfiaeth yn cael ei monitro'n agos.   
 

  Gofynnodd yr Aelodau am wybodaeth am y dystiolaeth sydd ei 
hangen i ddangos bod y ddarpariaeth a wneir ar gyfer y person 
ifanc yn cael yr effaith a ddymunir.  Dywedwyd wrth yr Aelodau fod 
hyfforddiant pellach, yn enwedig mewn perthynas â chynllunio ac 
adolygu, wedi digwydd sydd wedi arwain at welliannau mewn 
hunanasesiadau.  Gan gyfeirio at y dystiolaeth, dywedwyd wrth yr 
Aelodau ei fod yn ymwneud â barnu risg.  Yn flaenorol, nid oedd 
lefelau risg wedi'u hasesu'n gywir a'u haddasu'n ddiweddarach.  
Nawr mae risg yn cael ei thrafod yn amlach, yn enwedig gyda'r 
Fforwm Cynllunio Rheoli Risg a chyfarfodydd yn cael eu cynnal 
sydd wedi golygu eu bod yn fwy hyderus na fydd angen addasiadau 
ar lefelau risg.  Mae'r holl gyfarfodydd hynny bellach yn cael eu 
cofnodi yn y System Cofnodi Adolygu Plant. 
 

  Dywedwyd wrth yr Aelodau bod tri maes risg yn cael eu hasesu: 
aildroseddu; niwed difrifol; a diogelwch a lles y plentyn.  Caiff pob 
achos ei adolygu ar sail 3 mis, yn dibynnu ar ba mor uchel y gellir 
eu hasesu bob pythefnos neu bob mis.  Cydnabyddir bod cryn 
ffordd i fynd o hyd cyn mesur canlyniadau ac effaith, ac nid 
allbynnau yn unig.  
 

  Eglurodd Graham Robb fod ganddynt fwy o ddiddordeb yn y 
mesurau dilyniant a chyflawniad hirdymor sy'n cael eu sefydlu ar 
hyn o bryd – ond mae'n mynd i gymryd peth amser.  Y gobaith yw y 
bydd dilyniant mewn perthynas â hynny wedi'i wneud erbyn adeg yr 
Arolygiad.   
 

  Nododd y Prif Weithredwr y bu newid sylweddol yn ansawdd y 
llywodraethu ac mae'n amlwg ar sail y trafodaethau cadarnhaol yn y 
cyfarfod fod hynny'n tystio i hynny.  Mae darn mawr o reoli newid i'w 
yrru drwodd o hyd i'w gasgliad ac ni ddylid tanbrisio maint y newid; 
mae ailstrwythuro yn rhan o'r ymarfer hwnnw ynghyd ag ymarfer a 
sicrhau ansawdd.  
 

  Trafododd yr Aelodau effeithiolrwydd partneriaethau strategol.  
Nodwyd bod gan y ffordd y mae'r Pwyllgor wedi ei ailgyfansoddi i 
fod yn dîm datrys problemau partneriaeth y potensial i fod yn 
effeithiol iawn.  Gall adnabod grwpiau sydd â materion penodol, 
cael y bobl iawn yn yr ystafell i ddadansoddi'r broblem, gwneud 
rhywbeth yn ei gylch a mesur yr effaith.   



 

  Cyn bo hir, bydd y Bwrdd Iechyd Prifysgol yn cyhoeddi'r gwaith a 
wneir ar lwybrau iechyd a lles a fydd yn darparu data ac yn ein 
meincnodi yn erbyn yr hyn sy'n digwydd mewn mannau eraill yng 
Nghymru a Lloegr.  Rhagwelir y bydd effaith hynny i'w gweld erbyn 
diwedd y flwyddyn nesaf.   
 

  Roedd yr Aelodau'n pryderu bod cyfeiriadau at fylchau yn y 
ddarpariaeth a'r gwasanaethau yn golygu bod lefelau sylweddol o 
danfuddsoddi mewn gwasanaethau Cyfiawnder Ieuenctid.  
Dywedwyd wrthynt y dylai’r gwaith Anghenion Strategol ar y Cyd 
allu, maes o law, dynnu sylw at a oes bwlch yn y gwasanaeth neu a 
oes bwlch o ran helpu plant i gyrraedd y gwasanaeth hwnnw.   
 

  Trafododd y Pwyllgor y modd y gellir adrodd yn well am 
ganlyniadau yn gyffredinol a dangos tystiolaeth ohonynt. Nodwyd y 
bu newid diwylliant enfawr; mae llawer o wahanol fodelau.  Mae 
angen sgwrs a dealltwriaeth o'r hyn sy'n bwysig i bobl ifanc a nodi'r 
newidiadau y maent am eu gwneud ac yn barod i'w gwneud. Bu 
cysylltiadau ag addysg a'r model hyfforddi.  Derbynnir bod angen 
llawer o hyfforddiant.  Mae'n bwysig dod yn llawer mwy ymwybodol 
o ymgysylltu â theuluoedd; mae'r Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid 
yn tueddu i fod yn ymwneud â'r plentyn yn y system yn unig ond 
mae'n rhaid ehangu hynny i'r teulu.  
 
Roedd cyfarfodydd partneriaeth yn cael eu cynnal yn fisol i drafod 
setiau data, ac mae hynny bellach wedi dod yn gyfarfod chwarterol 
gydag astudiaethau achos gwirioneddol yn cael eu hadolygu a'u 
trafod i weld sut yn union y mae'r gwasanaeth hwn wedi bod yn 
rhan o'r newidiadau yn eu bywydau. Gellir darparu diweddariadau 
mewn perthynas â hynny. 
 

  Gofynnodd yr Aelodau am eglurhad mewn perthynas â'r 8 achos 
ers mis Chwefror sydd wedi bod yn destun asesiad Sicrwydd 
Ansawdd a dywedwyd wrth bob rheolwr fod gan bob rheolwr ddau 
achos i sicrhau ansawdd; sy'n golygu y bydd pob mis 6 – 8 yn cael 
eu cynnal yn dibynnu ar nifer y Rheolwyr Tîm ar y pryd. Bydd y 
ffigurau hynny'n cynyddu.   
 

  Trafododd yr Aelodau feincnodi a sut mae'r gwaith Sicrwydd 
Ansawdd yn cael ei wneud gan Reolwyr Tîm, ac a yw Rheolwyr Tîm 
yn ystyried gwirio'r broses honno'n allanol, er enghraifft gydag 
Awdurdodau Lleol eraill. Dywedwyd wrth yr Aelodau fod Rheolwr 
Gweithredol profiadol o Wasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid arall wedi 
bod yn rhan o'r gwaith o ddatblygu'r broses feincnodi, ond mae 
hynny wedi'i adolygu ers hynny a bod newidiadau wedi'u gwneud.  
Cafwyd goruchwyliaeth yn yr adroddiad, mae bellach yn cael ei 
adrodd mewn Cyfarfodydd Tîm; ar sail 'un wrth un' a ddygir i'r 
Gwasanaethau Plant ac yna'r Bwrdd.  Mae'n rhaid ei weld fel rhan 
o'r swydd, sy'n newid diwylliant i staff.   
 

  Cyfeiriodd yr Aelodau at y newid diwylliant sy'n digwydd ac holodd 



beth oedd y farn mewn perthynas â staffio.  Dywedodd y 
Cyfarwyddwr eu bod yng nghanol proses ffurfiol o ran ymgynghori 
â'r tîm rheoli presennol.  Gwnaed cynnig newydd mewn perthynas â 
Gwasanaethau Cyfiawnder Ieuenctid wrth symud ymlaen; mae'n 
fodel da ond nid yw wedi'i rannu'n eang eto.  Mae'n gynnig clir iawn; 
mae'n rhaid cael newidiadau i yrru pethau ymlaen. 
 

 
CYTUNWYD - Bod y Cadeirydd yn ysgrifennu ar ran y Pwyllgor at yr Aelod Cabinet 
er mwyn cyfleu eu sylwadau a’u harsylwadau yn ystod y drafodaeth ar y ffordd 
ymlaen.  
 
 
33 :   ADFER AC ADNEWYDDU: CYFLAWNI ADFERIAD SY'N DDA I BLANT  
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Huw Thomas (Arweinydd y Cyngor), y 
Cynghorydd Sarah Merry (Dirprwy Arweinydd a'r Aelod Cabinet dros Addysg, 
Cyflogaeth a Sgiliau), Sarah McGill (Cyfarwyddwr Corfforaethol, Pobl a 
Chymunedau), Melanie Godfrey (Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes), Mike 
Tate (Cyfarwyddwr Addysg Cynorthwyol a Dysgu Gydol Oes), Suzanne Scarlett 
(Rheolwr Gweithredol, Partneriaethau a Pherfformiad) a Phil Norton (Gwasanaeth 
Ieuenctid) i'r cyfarfod.  Ymunodd â'r Cynghorydd Graham Hinchey (Aelod Cabinet, 
Plant a Theuluoedd), Deborah Driffield (Cyfarwyddwr Gwasanaethau Plant) a Paul 
Orders (Prif Weithredwr). 
 
Rhoddodd yr Arweinydd ddatganiad lle cyfeiriodd at yr Adroddiad Adfer ac 
Adnewyddu: Darparu Adferiad sy'n Dda i Blant i'w ystyried gan y Cabinet yn ystod yr 
wythnos nesaf.  Mae'n adeiladu ar yr egwyddorion yng Nghaerdydd 2030 ac yn 
cydnabod bod pobl ifanc ymhlith rhai o'r rhai yr effeithiwyd waethaf arnynt gan y 
pandemig.  Er mai dyma'r unig adroddiad sy'n cyflawni'n benodol sut y caiff pobl ifanc 
eu cefnogi, mae'n bwysig nodi eu hawliau a'u hanghenion ym mhob agwedd ar ein 
holl wasanaethau.  
 
Gwnaeth y Cynghorydd Sarah Merry ddatganiad byr lle mynegodd gyffro o ran yr 
adroddiad hwn, er gwaethaf y pwnc, gan gredu ei fod wedi elwa o'r fframwaith Da i 
Blant a'r dull o gyflawni sydd eisoes wedi'i ymgorffori yng ngwasanaethau'r Cyngor.  
Mae'n cydnabod bod yr effaith ar blant a phobl ifanc yn wahanol iawn i bob unigolyn.  
Mae'n amlwg bod rhaid cael negeseuon cadarnhaol i blant a chymorth a chefnogaeth 
wedi'u targedu.   
 
Cyfeiriodd y Cynghorydd Graham Hinchey hefyd at yr angen i'r Ddinas sy'n Dda i 
Blant ymwneud â holl ardaloedd y Cyngor.  
 
Darparodd y Prif Weithredwr ddatganiad lle cyfeiriodd at yr angen am waith lefel 
uchel iawn gan y Cyngor.  Mae'n adroddiad sylweddol cryf gyda mewnbwn gan 
amrywiaeth o wasanaethau'r Cyngor. 
 
Gofynnwyd i’r Aelodau wneud sylwadau neu ofyn cwestiynau am y wybodaeth a 
roddwyd.  Mae’r trafodaethau hynny wedi eu crynhoi isod:  
 

  Cyfeiriodd yr Aelodau at ddarpariaeth yn ystod gwyliau 
arfaethedig yr haf, a rôl y Gwasanaeth Ieuenctid yng 



nghynlluniau gwyliau'r haf, a bod rhai myfyrwyr hŷn yn gadael 
addysg mor gynnar â'r mis nesaf.  Dywedwyd wrth yr Aelodau 
bod arian ychwanegol wedi'i ddarparu i gynyddu'r ddarpariaeth 
mynediad agored a fydd yn helpu i bontio o'r cyfnod clo i 
ddechrau wythnos 5 diwrnod. Yn ogystal â rhaglenni fel Shep a'r 
rhaglen Fit and Fed sy'n rhaglen gymunedol yn ystod y dydd, 
bydd y Gwasanaeth Ieuenctid yn ceisio cryfhau'r hyn y byddent 
fel arfer yn ei gynnig dros yr haf ond mae darpariaeth mynediad 
agored ychwanegol hefyd a fydd yn parhau drwy gydol y 
flwyddyn. Mae nosweithiau ychwanegol a chynigion gwahanol; 
bydd defnydd hyblyg o'r timau allgymorth a'r stryd a bws y 
Gwasanaeth Ieuenctid. Bydd mwy o ddarpariaeth Ieuenctid 
Cymraeg a Digidol yn cael ei chyflymu.   
 

  Nododd yr Aelodau'r Ymateb Cyffredinol yn ystod y tymor byr, 
ond holodd a fyddai'r cyllid ychwanegol yn ymestyn y tu hwnt i'r 9 
- 12 mis os yw'r anghenion wedi'u gwreiddio'n ddyfnach.  
Cyfeiriodd yr Arweinydd at y gyllideb gynyddol ar gyfer 
Gwasanaethau Ieuenctid o fewn y ganolfan ac o fewn yr MGA.  
Bydd y data o raglen yr haf yn cael ei ddadansoddi a'i fonitro.  
Mae'r gallu a'r parodrwydd i wneud hynny yno.  Mae'r adroddiad 
yn glir bod y Gwasanaethau Ieuenctid yn cael eu hadolygu a fydd 
yn rhan o'r adolygiad o gyllideb y flwyddyn nesaf.  
 
Nododd yr Aelodau, er bod y cynnig dros yr haf yn gyffredinol; 
mae'n bwysig sicrhau bod y grwpiau anoddach eu cyrraedd yn 
cael mynediad i'r ddarpariaeth.    
 

  Trafododd yr Aelodau yr angen i gael hyblygrwydd o ran 
anghenion plant a phobl ifanc gan gofio y bydd y pandemig wedi 
effeithio arnynt hwy a'u teuluoedd yn wahanol. 
 

  Trafododd yr Aelodau bwysigrwydd gallu rhaglenni i sicrhau bod 
ein plant yn deall sut mae democratiaeth yn gweithio a sut i leisio 
eu barn mewn maes gwleidyddol ac eiriol dros achosion y maent 
yn credu ynddynt.    
 

  Trafododd yr Aelodau sylwadau a ddaeth yn ddiweddar bod pobl 
ifanc sy'n cymryd cyffuriau yng Nghaerdydd yn normal ac yn 
gobeithio y bydd y ddarpariaeth newydd yn ymgysylltu â phlant 
yn fwy cadarnhaol.  Er bod cyffuriau'n fwy cyffredin nag y dylent 
fod, dywedwyd wrth yr Aelodau na ddylai olygu bod hynny'n 
normal neu y dylai hynny fod yn normal.  Cafwyd mwy o arian o'r 
gyllideb ar gyfer y Gwasanaeth Ieuenctid; bydd yr adolygiad 
presennol ar y gwasanaeth hwnnw yn cael ei ystyried wrth 
ddadlau lle bydd cyllid yn cael ei ddyrannu. 
 

  Holodd yr Aelodau am gyfran y prosiectau y cyfeirir atynt yn yr 
adroddiad nad ydynt yn cael eu hariannu a beth yw'r risg y 
byddant yn cael eu hesgeuluso o ran y sgyrsiau presennol sy'n 
mynd rhagddynt gyda Llywodraeth Cymru (LlC).  Dywedwyd wrth 
yr Aelodau y gofynnwyd i Swyddogion sicrhau bod ymrwymiadau 



a wnaed yn yr adroddiad yn cael eu cynnwys yn y fframwaith 
cyllidebol.  Dywedwyd wrth yr Aelodau y bu newid heddiw ar un 
pwynt penodol, mae'n ymwneud â'r graddau sy'n cael eu pennu 
gan ysgolion; mae ysgolion yn mynd drwy broses o bennu 
graddau ar hyn o bryd, unwaith y dyfernir y graddau hynny gall y 
plant apelio.  Nid yw'r cylch arferol o ailsefyll wedi'i gynnwys yn y 
system felly maent yn aros am gyngor gan Lywodraeth Cymru ar 
sut y mae'r bobl ifanc hynny, nad ydynt yn cyflawni'r canlyniadau 
y byddent wedi gobeithio eu cyflawni oni bai am y pandemig, yn 
gallu mynd i'r afael â'r bwlch hwnnw.    
 

  Gofynnodd yr Aelodau a oes nifer uwch o ddisgyblion yn 
cyflwyno materion lles, gorbryder ac iselder mewn ysgolion ac os 
felly a fydd cwnsela mewn ysgolion yn cael ei ehangu ac a fydd 
hynny'n cael ei gynnig yn ystod yr haf os oes angen.  Dywedodd 
swyddogion fod offeryn cyffredinol yn cael ei ystyried a all nodi 
lles plant a'i fod yn gallu bwydo i mewn i raglenni o fewn yr ysgol.  
Yn yr un modd, rhoddir ystyriaeth i ymestyn darpariaeth cwnsela 
mewn ysgolion a bydd ar gael drwy'r haf fel rhan o'r rhaglen 
Shep. Bydd mentora ychwanegol wedi'i dargedu hefyd.   
 

  Dywedwyd wrth yr Aelodau y bu cynnydd sylweddol yn nifer y 
plant sy'n cael eu derbyn i'r ysbyty o ganlyniad i ymdrechion 
hunanladdiad a hunan-niwed difrifol. Roedd clwstwr o blant tua 5 
neu 6 wythnos yn ôl yn dod drwy'r MASH ac wrth gysylltu â'r 
ysbytai, rhoddwyd gwybod bod o leiaf 9 – 13 o blant mewn 
wardiau pediatrig ar unrhyw un adeg.  Yn anffodus, bu 2 
hunanladdiad yng Nghaerdydd dros y 2 fis diwethaf ac mae 
gennym garfan o bobl ifanc sy'n ceisio hunanladdiad ac 
ymdrechion hunan-niweidio difrifol.  Cynhaliwyd cyfarfodydd 
gydag Iechyd ac Addysg ynghylch monitro'r garfan fach hon o 
bobl ifanc.  Mae diffyg adnoddau arbenigol yng Nghymru i 
gefnogi'r bobl ifanc hyn; codwyd y mater hwn gyda LlC.  Mae hyn 
yn mynd i waethygu cyn iddo wella.  Yn y tymor hwy gobeithir 
cael comisiynu ar y cyd, ond yn y tymor canolig mae angen 
gwasanaeth cofleidiol a thrwy'r Bwrdd Diogelu Rhanbarthol mae 
strategaeth well yn cael ei drafftio ynglŷn â hunan-niweidio ac 
atal hunanladdiad.  
 

 Gofynnodd yr Aelodau am eglurhad ynglŷn â'r dystiolaeth sydd 
gan swyddogion am yr heriau sy'n wynebu ysgolion o ran 
cyrraedd eu disgyblion anoddaf eu cyrraedd ac a oes rhai 
ysgolion yn wynebu her lawer mwy nag eraill ac a oes digon o 
gapasiti yn y system i sicrhau nad yw'r broblem yn mynd yn 
ddwfn?  Dywedodd y Cyfarwyddwr Cynorthwyol fod problem fawr 
ynghylch ail-ymgysylltu pob disgybl, nid dim ond disgyblion 
anodd eu cyrraedd.  Mae'r Gwasanaethau Addysg a Phlant wedi 
cydweithio'n agos iawn i ddatblygu'r panel dysgwyr sy'n agored i 
niwed a nodi'n gynnar pwy yw'r disgyblion a'r bobl ifanc hynny i 
sicrhau bod cefnogaeth briodol o amgylch hynny. Ar hyn o bryd 
mae 100 o hyd ar y panel hwnnw y mae cymorth yn parhau iddyn 
nhw.   Mae rhywfaint o'r ddarpariaeth wedi'i thargedu mewn 



ysgolion yn edrych nid yn unig ar y bobl ifanc sy'n agored i niwed 
ond hefyd y rhai sydd â theuluoedd sy'n agored i niwed.  Mae 
gwaith â ffocws hefyd wedi'i wneud gyda disgyblion AHY. 
 

  Holodd yr Aelodau a yw ffigurau presenoldeb ysgolion wedi  
dychwelyd i'r arfer a dywedwyd wrthynt fod ffigurau presenoldeb 
wedi cynyddu ers y Pasg.  Mae'n anodd parhau i olrhain ac 
mewn perthynas â materion ail-ymgysylltu nid oes unrhyw 
hysbysiadau cosb ar waith ar hyn o bryd ac nid oes unrhyw 
ffordd o orfodi'r mater hwnnw ar hyn o bryd.  Mae'r mater hwnnw 
i'w ystyried gan Lywodraeth Cymru yn dychwelyd i fwy o 
normalrwydd o fis Medi ymlaen.  
 
Nodwyd bod presenoldeb hefyd yn cael ei fonitro'n agos gyda'r 
gwasanaeth Lles Addysg; mae ffigurau mor ddiweddar â’r 
wythnos hon wedi dod drwodd – mae'n gwella'n gyson. Mae'n 
cael ei drafod bob pythefnos i olrhain sut mae lefelau'n gwella; 
bydd rhai heriau o hyd tra bo gan rieni rywfaint o ddisgresiwn o 
hyd.   
 

  Gan gyfeirio at y rhai a adawodd yr ysgol yn 2021, holodd yr 
Aelodau ar ba bwynt y bydd y data a fydd yn ddefnyddiol i'r 
gwasanaeth i ymyrryd mewn ffyrdd penodol ar gael.  Dywedodd 
swyddogion fod y PAB diweddaraf i nodi gwendidau newydd gael 
ei gwblhau.  Bydd ysgolion yn gwneud asesiad CMG i'w 
disgyblion mwyaf agored i niwed am gymorth mentora 
ychwanegol.  Mae amrywiaeth o wendidau yn cael eu hystyried.  
Bydd rhai yn fwy heriol eleni.  Eleni mae gallu i gysylltu â'r 
Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid.  Mae cyfarfod cyrchfannau 
Blwyddyn 11 newydd ddechrau edrych ar y disgyblion AHY 
hynny, mae ganddynt eu PAB arbenigol eu hunain sy'n cyfarfod 
bob pythefnos ag amrywiaeth o weithwyr proffesiynol.   
 

  Dywedwyd wrth yr Aelodau hefyd y bu rhywfaint o arian 
ychwanegol, a bydd manylion yn cael eu darparu i Benaethiaid 
Uwchradd ddydd Iau, i edrych ar y gwariant o ran pontio, yn 
enwedig disgyblion Blwyddyn 11 a 12 i fynd ymlaen i naill ai 
goleg neu chweched dosbarth.   
 
Roedd yr Aelodau'n falch o weld y cydweithio rhwng y 
Cyfarwyddiaethau, yn enwedig o fewn y Gwasanaethau Addysg 
a Phlant. 
 

 
CYTUNWYD - Bod y Cadeirydd yn ysgrifennu ar ran y Pwyllgor at yr Aelod Cabinet 
er mwyn cyfleu eu sylwadau a’u harsylwadau yn ystod y drafodaeth ar y ffordd 
ymlaen.  
 
34 :   BUSNES Y PWYLLGOR  
 



Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf am ohebiaeth; C4 Diweddariad 
perfformiad; Casglu ac Adrodd ar Effaith Briffio Craffu ; a Rhaglennu Gwaith 
PCPPhI.  
 
35 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Ni chodwyd unrhyw eitemau brys yn y cyfarfod. 
 
36 :   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. 
 
37 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF  
 
Dyddiad cyfarfod nesaf y Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc yw dydd Mawrth 13 
Mehefin 2021 am 4.30pm drwy MS Teams. 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 7.35 pm 
 


