
PWYLLGOR CRAFFU PLANT A PHOBL IFANC 
 
DYDD MAWRTH, 13 GORFFENNAF 2021 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Bridgeman(Cadeirydd) 

 Cynghorwyr Cunnah, Hopkins, Joyce, Melbourne, Molik, Phillips, 
Singh a/ac John 
 

50 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorydd Mia Rees a Carol 
Cobert. 
 
51 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Nid oedd unrhyw ddatganiadau buddiannau yn unol â Chod Ymddygiad yr Aelodau. 
 
52 :   COFNODION  
 
Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 11 Mai 2021 fel cofnod cywir 
o'r cyfarfod hwnnw fel y cynigiwyd gan Karen Dell'Armi ac fe'i secondiwyd gan y 
Cynghorydd Bablin Mollik. 
 
53 :   CYNLLUNIO TREFNIADAETH YSGOLION:  EHANGU YSGOL GYNRADD 

PENTYRCH  
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Sarah Merry (Dirprwy Arweinydd ac Aelod 
Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau), Melanie Godfrey (Cyfarwyddwr Addysg a 
Dysgu Gydol Oes), Michele Duddrige-Friedl (Rheolwr Gweithredol, Cynllunio a 
Darpariaeth), a Richard Portas (Cyfarwyddwr Rhaglen Cynllunio Trefniadaeth 
Ysgolion) i'r cyfarfod.   
 
Gwahoddwyd y Cynghorydd Merry i wneud datganiad pan gyfeiriodd at yr adroddiad 
drafft ar gyfer y Cabinet a'i argymhelliad i fynd i ymgynghoriad ar ehangu Ysgol 
Gynradd Pentyrch.  
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod cyllid Adran 106 wedi'i ddyrannu i'r cynnig ac y 
byddai ysgol y pentref yn elwa o'r ddarpariaeth ehangu a meithrin arfaethedig.    
 
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 am eglurhad ynghylch a fyddai'r gwarged rhagamcanol 
o leoedd mewn darpariaeth cyfrwng Saesneg yn cael ei ddefnyddio gan y 
datblygiadau tai newydd yn yr ardal ehangach.  Dywedwyd wrth yr Aelodau 
fod hyder y byddai angen y lleoedd yn y byrdymor.  Roedd yn anodd rhagweld 
tueddiadau tymor hwy gyda sicrwydd, er bod disgwyl gostyngiad yn y gyfradd 
genedigaethau.  Serch hynny, roedd y datblygiad yn un doeth a fyddai'n 
sefydlogi'r ddarpariaeth yn yr ardal leol.   
 



 Gofynnodd yr Aelodau am eglurhad ar gywirdeb y ffigurau rhagamcanol ar 
gyfer y galw cyfrwng Cymraeg a Saesneg, a'r gwahaniaeth rhwng y 
dalgylchoedd ar gyfer ysgolion cyfrwng Cymraeg a Saesneg.  Dywedwyd wrth 
yr Aelodau nad oedd y niferoedd wedi'u cadarnhau eto ac y byddent yn 
parhau i gael eu hystyried nes bod y ffigurau o CYBLD wedi'u dilysu.  Roedd y 
dalgylchoedd yn ehangach ar gyfer ysgolion cyfrwng Cymraeg ac roedd llai o 
bobl yn manteisio ar addysg cyfrwng Cymraeg o hyd.  Roedd y ffigurau a 
ragwelwyd yn seiliedig ar y defnydd hanesyddol.  Roedd yn debygol y byddai 
dalgylchoedd yn cael eu hadolygu yn y dyfodol.  
 

 Holodd yr Aelodau am y cynlluniau ar gyfer addysg cyfrwng Cymraeg mewn 
perthynas â chynigion Plasdŵr. Dywedwyd wrth yr Aelodau fod ymgysylltu 
wedi dechrau mewn perthynas â’r Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg a 
modelau darpariaeth gwahanol. Y nod oedd ehangu'r ddarpariaeth cyfrwng 
Cymraeg ond bu'n rhaid cydbwyso hynny yn erbyn cyfraddau geni sy'n 
gostwng.  Mae cynnig Plasdŵr yn fodel hybrid gydag un math o fynediad 
cyfrwng Saesneg a'r 50% arall yn Gymraeg. Bwriad y model newydd yw 
cynyddu hyder siaradwyr Saesneg wrth ddefnyddio'r Gymraeg.  Nid yw'r 
dosbarthiadau cyfrwng Cymraeg yn ysgolion Creigiau a Gwaelod y Garth yn 
llawn. 
 

 Gofynnodd yr Aelodau am eglurhad ynghylch a oedd y datblygiad arfaethedig 
yn cwmpasu cynlluniau i wella cyflwr yr ysgol.  Dywedwyd wrth yr Aelodau y 
byddai materion yn ymwneud â chyflwr yr ysgol yn cael sylw a'u datrys maes o 
law a bod yr arian sydd ar gael yn cael ei ddefnyddio i'r eithaf.  
 

 Gofynnodd yr Aelodau am eglurhad ar y trefniadau a geisir i ffedereiddio'r 
ysgol.  Dywedwyd wrth yr Aelodau fod trefniadau tebyg eisoes ar waith.  Ysgol 
Gynradd Llanisien Fach sy'n rhoi cymorth.  Nid oes penderfyniad wedi'i wneud 
eto ynghylch pa ysgol fyddai fwyaf priodol i ffedereiddio â hi.  Mae'r Cyngor 
wedi cefnogi Pentyrch dros nifer o flynyddoedd gan fod nifer y niferoedd sy'n 
derbyn a’r safonau wedi amrywio. Mae angen model cynaliadwy ar gyfer yr 
hirdymor.  Mae'r corff llywodraethu yn cyflwyno'r cynnig yn rhagweithiol.  Mae 
angen iddo ei ystyried fel yn fuddiol.  Mae sawl ffederasiwn yn gweithredu'n 
llwyddiannus iawn eisoes. Mae'n anodd denu a chadw penaethiaid o ansawdd 
uchel ar gyfer ysgolion llai.  Mae staff yn y ddwy ysgol wedi elwa o gydweithio.  
 

PENDERFYNWYD:  
 
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. 
 
54 :   CYNLLUNIO TREFNIADAETH YSGOLION:  DARPARIAETH CANOLFAN 

ADNODDAU ARBENIGOL  
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Sarah Merry (Dirprwy Arweinydd ac Aelod 
Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau), Melanie Godfrey (Cyfarwyddwr Addysg a 
Dysgu Gydol Oes), Michele Duddrige-Friedl (Rheolwr Gweithredol, Cynllunio a 
Darpariaeth), a Richard Portas (Cyfarwyddwr Rhaglen Cynllunio Trefniadaeth 
Ysgolion) i'r cyfarfod.   
 



Datganodd y Cadeirydd a'r Cynghorydd Joyce fuddiant personol fel cynghorydd ar 
gyfer Llanrhymni. 
 
Gwahoddwyd y Cynghorydd Merry i wneud datganiad a chyfeiriodd at yr adroddiad 
drafft ar gyfer y Cabinet a'i argymhelliad i fynd i ymgynghoriad ar y cynigion i 
drosglwyddo, ehangu ac ailddatblygu Ysgol Arbennig The Court a'r bwriad i sefydlu 
darpariaeth adnoddau dysgu arbenigol yn Ysgol Gynradd Moorland. 
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod y cynnig ynglŷn ag Ysgol Arbennig The Court yn un o 
gyfres o fesurau a gynlluniwyd, a bod gwerth £1.3m o gyllid wedi'i ddyrannu i 
gyflenwi darpariaeth Dechrau'n Deg. 
 
Gofynnwyd i’r Aelodau wneud sylwadau neu ofyn cwestiynau am y wybodaeth a 
roddwyd.  Mae’r trafodaethau hynny wedi eu crynhoi isod: 
 

 Roedd yr Aelodau'n pryderu a oedd y cynigion yn ddigonol i fodloni'r twf 
disgwyliedig mewn angen am ddarpariaeth adnoddau dysgu arbenigol.  
Dywedwyd wrth yr Aelodau ei bod yn bwysig deall y sefyllfa o ran angen gan 
gynnwys dysgu cymhleth, iechyd emosiynol a lles ac mai dim ond man 
cychwyn oedd y cynnig presennol.   
 

 Gofynnodd yr Aelodau am eglurhad ar gyfanswm costau cyfalaf a refeniw 
disgwyliedig cynnig The Court ac i ba raddau yr oedd derbyniadau cyfalaf o 
werthu safle The Court yn cael eu cynnwys yn y cyfrifiad, a'r berthynas 
ariannol rhwng caffael safle Tŷ Glas a chynnig The Court. Dywedwyd wrth yr 
Aelodau bod y cynnig yn cael ei ariannu o fewn amlen gyfalaf y rhaglen Band 
B.  Mae cwmpas y rhaglen wedi newid dros amser ond yr un yw'r 
fforddiadwyedd.  Does dim perthynas rhwng cynnig The Court a chaffaeliad Tŷ 
Glas. Mae'r derbyniadau o werthu safle The Court yn bwydo i sefyllfa gyfalaf 
gyffredinol Band B.  
 

 Gofynnodd yr Aelodau am eglurhad ynghylch sut y byddai The Court yn cael 
ei reoli ar draws dau safle, ac a fyddai'r ystod oedran sylfaenol lawn yn cael ei 
lletya ar bob safle neu a fyddai'r gwahanol safleoedd yn darparu ar gyfer 
gwahanol grwpiau oedran. Dywedwyd wrth yr Aelodau fod sgyrsiau wedi 
dechrau gyda'r ysgol a bod angen newidiadau staffio a llywodraethu sy'n 
gysylltiedig â threfniant y safle hollt.  Ychydig o blant o'r Cyfnod Sylfaen sydd 
wedi'u cofrestru yn The Court ac er y byddai'r ystod oedran sylfaenol lawn yn 
bresennol ar y ddau safle, plant o'r blynyddoedd hŷn fyddai'n bennaf. Mae'r 
ddau safle wedi'u lleoli'n ofalus ger ysgolion cynradd felly dylid cael 
cynhwysiant a manteision da ar draws y Tyllgoed a Phenybryn.   
 

PENDERFYNWYD:  
 
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. 
 
55 :   PERFFORMIAD CHWARTER 4 Y GWASANAETHAU PLANT 2020/2021  
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Graham Hinchey (Aelod Cabinet dros Blant 
a Theuluoedd), Sarah McGill (Cyfarwyddwr Corfforaethol a Chyfarwyddwr y 



Gwasanaethau Cymdeithasol), a Deborah Driffield (Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Plant) i'r cyfarfod.   
 
Gwahoddwyd y Cynghorydd Hinchey i wneud datganiad ac amlinellodd y data a 
gyflwynwyd yn y diweddariad ar Berfformiad Chwarter 4 y Gwasanaethau Plant 
2020/2021.   
 
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 am eglurhad ar sut mae gwasanaethau'n cadw mewn 
cysylltiad â'r rhai sy'n gadael gofal, yn enwedig  ôl-16 oed, mewn perthynas â'r 
ganran uchel o Bobl sy’n Gadael Gofal a'r rhai sy'n gadael gofal a gofnodwyd 
fel nid mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant (54% ym mis Ionawr 2020, 
34% ym mis Ionawr 2021). Dywedwyd wrth yr Aelodau fod y gostyngiad yn 
addawol ond nid lle'r oedd y Cyngor am fod o hyd.  Mae gan y Cyngor 
ddyletswydd statudol i gadw mewn cysylltiad â phobl ifanc mewn addysg 
llawn-amser tan eu bod yn 25 oed. Mae Gwasanaeth Cynghorwyr Personol yn 
ychwanegol at y Gweithwyr Cymdeithasol ac mae gan bobl ifanc Gynlluniau 
Llwybr sy'n nodi eu dyheadau ac a fydd yn gweithio gyda nhw.  Mae'r Cyngor 
wedi bod yn gweithio ar nodi'r partneriaid sydd ar gael ar gyfer cyfleoedd 
hyfforddiant a chyflogaeth lleol.  Y nod yw i bob person ifanc gael cyfleoedd ar 
gyfer cyflogaeth a hyfforddiant.   

 

 Holodd yr Aelodau am y data sydd ar gael ar gyfran y bobl ifanc sydd wedi 
elwa o Addewid Caerdydd. Dywedwyd wrth yr Aelodau nad oedd gan 
swyddogion y data wrth law ond y byddent yn adrodd yn ôl.  Mae'r data ar gael 
ond mae'n bosibl mai'r bobl sydd wedi elwa fyddai'r rhai sydd wedi cael 
ymyriad sylweddol gan y Gwasanaeth Cynghorwyr Personol a’r Gwasanaeth i 
Mewn i Waith. Mae angen archwilio'r data.   
 

 Gofynnodd yr Aelodau am eglurhad ynghylch pa gategorïau o fewn yr 
ystadegau Amddiffyn Plant oedd wedi gweld y newid mwyaf.  Dywedwyd wrth 
yr Aelodau y bu cynnydd sylweddol mewn achosion o esgeulustod, yn 
gysylltiedig â chynyddu amddifadedd a thlodi plant boed yn genhedlaeth neu'n 
brofiadol am y tro cyntaf.  Mae achosion o gam-drin domestig wedi cynyddu'n 
sylweddol naill ai oherwydd bod cynnydd wedi bod neu oherwydd bod pobl yn 
adrodd mwy.  Mae mwy o wyliadwriaeth ac ymwybyddiaeth o arwyddion cam-
drin corfforol.  Mae swyddogion yn pryderu nad yw cam-drin rhywiol yn cael ei 
ganfod.  Mae'r Cyngor yn rhan o brosiect peilot i ailhyfforddi gweithwyr 
cymdeithasol i wrando ar blant a gofyn y cwestiynau cywir.  
 

 Gofynnodd yr Aelodau am eglurhad ar yr hyn sy'n rhan o'r categori 
Camfanteisio.  Dywedwyd wrth yr Aelodau y bu cynnydd sylweddol mewn 
cam-fanteisio troseddol, a oedd tan yn ddiweddar ar lwybr tebyg i gam-
fanteisio’n rhywiol ar blant.  Mae gwaith ar y gweill i symud pobl ifanc o 
Amddiffyn Plant a nodi materion fel diogelu cyd-destunol.  Mae materion yn 
ymwneud â phriodasau dan orfod a masnachu mewn plant sy'n themâu sy'n 
dod i'r amlwg.   
 

 Holodd yr Aelodau a oedd y gallu i ddelio â'r cynnydd mewn achosion 
Amddiffyn Plant.  Dywedwyd wrth yr Aelodau nad oedd digon o gapasiti i reoli 



ymchwiliadau Amddiffyn Plant.  Mae rheolwyr wedi dweud nad yw eu timau'n 
gallu ymdopi â nifer yr achosion.  Mae gweithwyr wedi dod i mewn o dimau 
eraill i gynorthwyo gydag ymchwiliadau, gydag effeithiau ar y timau eraill 
hynny.  Mae gormod o amser yn cael ei dreulio ar ymchwiliadau a dim digon 
ar gymorth.  Mae angen cymorth gwleidyddol i newid prosesau a strwythurau.  
 

 Holodd yr Aelodau sut yr oedd y bartneriaeth ag Addysg yn gweithio.  
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod cyfarfodydd misol gyda chydweithwyr Addysg, 
cynllun adfer ar y cyd, a bu symud i weithio yn yr ardal.  Bu adfywiad o weithio 
mewn timau asesu ar y cyd (neu dimau o amgylch y teulu).  Mae swyddogion 
yn gweithio'n agos gyda chydweithwyr Addysg i gefnogi iechyd meddwl pobl 
ifanc.   
 

 Gofynnodd yr Aelodau am wybodaeth am y camau a oedd yn cael eu cymryd i 
ymgysylltu â chymunedau, gwneud gwaith ataliol a mynd i'r afael â 
drwgdybiaeth.  Hysbyswyd yr Aelodau bod y cynnydd yn y niferoedd a 
gefnogwyd gan Gymorth i Deuluoedd yn dangos y ffyrdd mwy amrywiol yr 
arferai'r Cyngor gyfathrebu â phobl, yn rhannol oherwydd y pandemig yn 
cyflwyno cyfleoedd i'r gwasanaeth.  Mae cyfleoedd i ddysgu am ffyrdd rhithwir 
o ymgysylltu a chyrraedd niferoedd uwch yn y pen ataliol.  Mae'n bwysig 
ymgysylltu â gweithwyr proffesiynol eraill ar draws y system i ryddhau 
gweithwyr cymdeithasol i gyflawni eu tasgau hanfodol a sicrhau'r ymyrraeth 
gywir ar yr adeg gywir.  Dim ond i ofynion statudol y gall y Gwasanaethau i 
Blant ymateb.  Y gobaith yw y byddai'n bosibl meithrin cysylltiadau â 
chymunedau yn y dyfodol pan fydd ardaloedd yn dychwelyd.  
 

 Holodd yr Aelodau am y risg i les a chadw Gweithwyr Cymdeithasol ac 
ansawdd a phrydlondeb ymchwiliadau a gwneud penderfyniadau sy'n effeithio 
ar bobl ifanc oherwydd bod staff dan bwysau.  Dywedwyd wrth yr Aelodau fod 
gwaith y Gwasanaethau Plant yn cael ei adolygu'n barhaus.  Mae rheolwyr yn 
cyfarfod yn ddyddiol i adolygu achosion.  Mae taliadau cydnabyddiaeth staff 
asiantaeth wedi'i gynyddu i ddenu gweithwyr cymdeithasol mwy profiadol. Mae 
prinder cenedlaethol o weithwyr cymdeithasol sy'n gallu ac yn barod i gynnal 
ymchwiliadau oherwydd cyflog isel.  Mae effaith yr atodiad i'r farchnad wedi 
diflannu wrth i awdurdodau lleol eraill ei gyflwyno.  Ymchwilir i atebion tymor 
hwy megis llwybrau gyrfa diwygiedig a strwythurau cyflog ac Academi 
Hyfforddiant a'r Gweithlu.   
 

 Holodd yr Aelodau a oedd y cynnydd yn y gyllideb ar gyfer Gwasanaethau 
Cymdeithasol yn ddigonol i dalu am y galwadau cynyddol ar Wasanaethau 
nag a ragwelwyd ar ddechrau'r flwyddyn ariannol, ac a oedd yr ewyllys 
gwleidyddol i fynd i'r afael ag unrhyw ddiffyg.  Dywedwyd wrth yr Aelodau fod 
cydweithio mwy gwybodus gyda chydweithwyr Cyllid wrth geisio deall yr 
ansicrwydd o fewn y flwyddyn ariannol bresennol.  Mae'r ansicrwydd allweddol 
yn ymwneud â'r cymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru.  Bydd y pwysau ar y 
Gwasanaethau i Blant yn sylweddol ac yn yr hirdymor  Mae monitro manwl yn 
caniatáu gweithredu cyflym i liniaru pwysau neu alw ar y Gronfa Wrth Gefn.  
Wrth symud ymlaen efallai y bydd angen mwy o gronfeydd wrth gefn yn y 
Gwasanaethau i Blant. 
 

 Holodd yr aelodau pa mor dda y byddai Gwasanaethau Plant yn gallu atal 
chwalu pan fydd plant yn cael eu haduno â'u teuluoedd oherwydd gwell arfer.  



Dywedwyd wrth yr Aelodau fod angen cymorth dwys dros yr hirdymor i rai 
teuluoedd, ond ar hyn o bryd mae diffyg adnoddau ar gyfer cymorth hirdymor 
o'r fath. Mae Hyb Ymyriadau arfaethedig yn cael ei ddatblygu gan ddod â 
gwahanol wasanaethau at ei gilydd i gefnogi teuluoedd am gyfnod. I rai 
teuluoedd, bydd angen prynu gwasanaethau oherwydd nad oes ganddynt eu 
rhwydwaith cymorth eu hunain ar gyfer y tymor hwy.  
 

 Trafododd yr Aelodau sut yr effeithiwyd yn arbennig o wael ar grwpiau agored 
i niwed yn ystod y pandemig.   
 

PENDERFYNWYD:  
 
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. 
 
56 :   ADRODDIAD BLYNYDDOL 2020/2021 YR AWDURDOD LLEOL AR 

WASANAETHAU CYMDEITHASOL  
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Graham Hinchey (Aelod Cabinet dros Blant 
a Theuluoedd), Sarah McGill (Cyfarwyddwr Corfforaethol a Chyfarwyddwr y 
Gwasanaethau Cymdeithasol), a Deborah Driffield (Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Plant) i'r cyfarfod.   
 
Gwahoddwyd y Cynghorydd Hinchey i wneud datganiad ac amlinellodd y wybodaeth 
a gyflwynwyd yn Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol Awdurdodau 
Lleol 2020/2021.   
 
Gofynnwyd i’r Aelodau wneud sylwadau neu ofyn cwestiynau am y wybodaeth a 
roddwyd.  Mae’r trafodaethau hynny wedi eu crynhoi isod: 
 

 Trafododd yr Aelodau'r dirywiad mewn gwasanaethau cymorth ehangach dros 
y blynyddoedd diwethaf.  Dywedwyd wrth yr Aelodau fod profiad diweddar 
wedi dangos yr hyn y gellid ei gyflawni pan oedd unfrydedd ar draws 
sefydliadau ynghylch yr hyn yr oedd angen ei wneud.   

 

 Roedd yr Aelodau o'r farn bod angen mwy o ffocws ar atal.  Dywedwyd wrth yr 
Aelodau fod ymyrraeth cyfnod cynnar yn arwain at lai o angen am ymyrraeth 
cost uchel i ddelio ag argyfyngau yn ddiweddarach.   
 

 Dywedwyd wrth yr Aelodau fod Cyngor Caerdydd wedi darparu mwy o 
ymyrraeth cyfnod cynnar nag awdurdodau lleol eraill a bod awdurdodau eraill 
yn cysylltu â Chyngor Caerdydd am gyngor.   
 

 Gofynnodd yr Aelodau am eglurhad ar sut yr oedd y Cyngor yn bwriadu 
sicrhau bod pobl ifanc yn parhau i fod wrth wraidd cyflawni nodau ac 
amcanion y strategaeth a sicrhau monitro effeithiol.  Dywedwyd wrth yr 
Aelodau y byddai ap Mind of My Own yn caniatáu i'r Gwasanaethau Plant gael 
barn plant yn uniongyrchol.  Mae adborth yn dangos bod pobl ifanc yn fwy 
cyfforddus yn defnyddio'r ap nag mewn cyfarfod wyneb yn wyneb.  Byddai'r 
Fframwaith Cyfranogiad ar flaen y gad o ran sicrhau bod lleisiau plant yn cael 
eu clywed.  Mae pobl ifanc yn cymryd rhan mewn gweithdai comisiynu a 



chyfiawnder ieuenctid.  Rhoddwyd adnoddau i Weithwyr Stori Bywyd, sy'n 
gweithio gyda phobl ifanc i'w helpu i ddeall eu taith bywyd.   
 

PENDERFYNWYD:  
 
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. 
 
57 :   DIWEDDARIAD Y GWASANAETH CYFIAWNDER IEUENCTID  
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Graham Hinchey (Aelod Cabinet dros Blant 
a Theuluoedd), Sarah McGill (Cyfarwyddwr Corfforaethol a Chyfarwyddwr 
Gwasanaethau Cymdeithasol), Deborah Driffield (Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Plant), Graham Robb (Cadeirydd Annibynnol, Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid), 
Angharad Thomas (Rheolwr Gweithredol, Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid), a 
Hannah Williams (Gwasanaeth Prawf, Cadeirydd is-bwyllgor y Bartneriaeth 
Cyfiawnder Ieuenctid) i'r cyfarfod.   
 
Gwahoddwyd y Cynghorydd Hinchey i wneud datganiad ac amlinellodd y wybodaeth 
a gyflwynwyd yn y Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid.   
 
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 am eglurhad ar y blaenoriaethau ar gyfer gweithredu os 
caiff y risg ddisgwyliedig o fwy o blant yn dod i sylw'r Gwasanaeth Cyfiawnder 
Ieuenctid ar ôl y pandemig ei chadarnhau, a oes cydweithio da â Gwasanaeth 
Ieuenctid yr Adran Addysg ac a oes gan y Gwasanaeth Ieuenctid y gallu i 
ddelio â chynnydd posibl yn y galw.  Dywedwyd wrth yr Aelodau y rhagwelir 
cynnydd yn nifer y bobl sy'n dod i sylw'r Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid.  
Mae gweithio mewn partneriaeth â gwasanaethau eraill yn allweddol i reoli'r 
cynnydd yn y galw.   

 

 Gofynnodd yr Aelodau am eglurhad ar sut yr oedd gweithio mewn partneriaeth 
wedi effeithio ar lwybr achosion unigol.  Rhoddwyd amlinelliad i'r Aelodau o 
achos lle'r oedd gweithio mewn partneriaeth wedi arwain at ganlyniad 
llwyddiannus.   
 

 Holodd yr Aelodau i ba raddau yr oedd camddefnyddio sylweddau yn ffactor 
yn y bobl ifanc sy'n dod i sylw'r Gwasanaeth, a pha mor bell y llwyddodd y 
Gwasanaeth i weithio gyda phartneriaid i addysgu pobl ifanc a chyfrannu at 
atal.  Dywedwyd wrth yr Aelodau y bu gostyngiad yn nifer y bobl ifanc sy'n 
cael eu cyfeirio at Weithwyr Camddefnyddio Sylweddau.  Mae'n ymddangos 
bod llai o bobl ifanc yn defnyddio sylweddau er y bu cynnydd yn y niferoedd 
sy'n eu meddu a'u delio.  Bu newid hefyd yn y math o sylweddau sy'n cael eu 
defnyddio.  Mae gwaith ar y gweill gydag ysgolion i gyfrannu at iechyd a lles y 
gymuned ehangach.   
 

 Roedd yr Aelodau'n pryderu am nifer y bobl ifanc sy'n cael eu hecsbloetio'n 
droseddol nad ydynt yn ymwneud ag addysg.  Mae pryder nad yw pobl ifanc 
nad ydynt yn ymwneud ag ysgolion yn ymddangos ar restr y Panel Asesu 
Agored i Niwed ac nad ydynt yn agored i ymyriadau.  Dywedwyd wrth yr 



Aelodau bod arian ychwanegol wedi'i sicrhau gan y Grant Datblygu Disgyblion 
i edrych ar fylchau yn y gwasanaethau a ddarperir.  Awgrymwyd y dylid 
gwneud gwaith ychwanegol o amgylch pobl ifanc nad ydynt yn cael mynediad 
i'r amserlen lawn.  Cydnabyddir bod pobl ifanc nad ydynt yn cael mynediad i'r 
amserlen lawn yn fwy agored i gam-fanteisio troseddol.  Bydd y gwaith yn 
caniatáu i sylfaen dystiolaeth gael ei hadeiladu.   
 

 Roedd yr Aelodau'n pryderu am bobl ifanc nad ydynt yn hysbys i Addysg a 
gwasanaethau eraill.   
 

 Holodd yr Aelodau a oedd y gostyngiad mewn aildroseddu yn dangos tuedd 
hirdymor.  Dywedwyd wrth yr Aelodau fod eleni wedi gweld gostyngiad mawr 
iawn mewn aildroseddu a newydd-ddyfodiaid am y tro cyntaf, ond mae carfan 
fach sy'n aildroseddu'n aml.   
 

 Holodd yr Aelodau am ddefnyddioldeb cymharu ag awdurdodau lleol eraill.  
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod awdurdodau lleol yn helpu ei gilydd mewn 
gwahanol ffyrdd ac yn rhannu arfer da.  
 

 Dywedwyd wrth yr Aelodau fod partneriaid allweddol wedi ymrwymo i 
ddatblygu gwaith y Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid, gan graffu ar ddata 
ynghylch darparu gwasanaethau a darparu atebion.  Mae manteision y dull 
grŵp yn dechrau cael eu gweld.  

 
 

PENDERFYNWYD:  
 
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. 
 
58 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Ni chodwyd unrhyw eitemau brys yn y cyfarfod. 
 
59 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF  
 
Mae dyddiad cyfarfod nesaf y Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc ddydd Iau 16 Medi 
2021 am 4.30 pm drwy MS Teams. 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 8.07 pm 
 


