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PWYLLGOR YMGYNGHOROL RHIANTA CORFFORAETHOL 
 
DYDD MAWRTH, 18 MAI 2021 
 
Yn Bresennol: Cynghorydd Merry(Cadeirydd) 
 Cynghorwyr Hinchey, Jenkins, Lent, Naughton a/ac James 

 
Ymgynghorwyr 
oedd yn 
Bresennol 
 

Deborah Driffield (Cyfarwyddwr, Gwasanaethau Plant) 
Gillian James 

144 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorwyr Bowden a Lister, a gan 
Ely Jones (NYAS) a Rose Whittle (Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, Iechyd 
Plant) (Cynghorwyr Pwyllgor). Dywedodd y Cynghorydd Lent y byddai'n hwyr yn 
cyrraedd. 
 
145 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Nid oedd unrhyw ddatganiadau buddiannau yn unol â Chod Ymddygiad yr Aelodau. 
 
146 :   COFNODION  
 
Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 9 Mawrth fel cofnod cywir. 
 
147 :   PROTOCOL RHIANTA CORFFORAETHOL A CHYLCH GORCHWYL Y 

PWYLLGOR CYNGHORI RHIANTA CORFFORAETHOL  
 
Croesawodd y Cadeirydd Gary Jones, Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd, i'r 
cyfarfod i gyflwyno'r Protocol a'r Cylch Gorchwyl diwygiedig ar gyfer darparu adborth 
cyn ei gyflwyno i'r Cyngor i'w gymeradwyo a'i gynnwys yng Nghyfansoddiad y 
Cyngor.  
 
Nododd yr Aelodau fod y Cylch Gorchwyl hefyd yn nodi'r angen i bob aelod o'r 
Pwyllgor Cynghori ar Rianta Corfforaethol ymgymryd â hyfforddiant perthnasol, i'w 
galluogi i gyflawni eu dyletswyddau'n briodol.   
 
Cyfeiriodd yr Aelodau'n benodol at fod â'r hyder i ofyn cwestiynau a dealltwriaeth o 
waith y Pwyllgor.  
 
PENDERFYNWYD:  
 

 Rhoi barn ar unrhyw gyfleoedd dysgu a datblygu perthnasol y dylai aelodau'r 
pwyllgor eu cyflawni er mwyn sicrhau eu bod yn gallu cyflawni eu cyfrifoldebau 
Rhianta Corfforaethol yn briodol;  

 Awdurdodi Cadeirydd y Pwyllgor Cynghori Rhianta Corfforaethol, mewn 
ymgynghoriad â'r Cyfarwyddwr Gwasanaethau Plant a'r Cyfarwyddwr 
Llywodraethu a Gwasanaethau Cyfreithiol, i ddiwygio Atodiadau A a B i 
adlewyrchu unrhyw adborth perthnasol a gafwyd gan aelodau'r Pwyllgor 
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Cynghori Rhianta Corfforaethol neu yn ystod yr ymgynghoriad â'r Pwyllgor 
Craffu Plant a Phobl Ifanc a'r Cabinet, cyn ei gyflwyno i'r Cyngor; a 

 Bod y Protocol Rhianta Corfforaethol (Atodiad A) yn cael ei gyflwyno i'r Cyngor 
i'w gymeradwyo a'i gynnwys yn y Cyfansoddiad. 

 
148 :   DIWEDDARIAD AR BARTNERIAETH IECHYD A GOFAL CYMDEITHASOL 

RHANBARTHOL  
 
Rhoddodd yr adroddiad y wybodaeth ddiweddaraf i'r Aelodau am y Bartneriaeth 
Dechrau'n Dda newydd a threfniadau llywodraethu diwygiedig y Bwrdd Partneriaeth 
Rhanbarthol.   
 
Croesawodd y Cadeirydd Cath Doman, Cyfarwyddwr Iechyd a Gwasanaethau 
Cymdeithasol, a roddodd gyflwyniad i'r Pwyllgor.    
 
Lansiwyd y Bartneriaeth Dechrau'n Dda yn ffurfiol y mis hwn gyda chyfres o 
gyfarfodydd i'w dilyn ym mis Mehefin a mis Gorffennaf wrth sefydlu trefniadau a llunio 
cyfres o argymhellion i'w cyflwyno i'r BPRh gyda'r bwriad o gytuno ar flaenoriaethau 
ar gyfer y Bartneriaeth Dechrau'n Dda.  Mae'n dwyn ynghyd ddwy raglen fawr, 
ynghyd â gwaith a phrosiectau blaenorol.  Yr uchelgais yw gwella effaith y Bwrdd 
Partneriaeth Rhanbarthol, a chydgysylltu gwasanaethau i gyd-fynd ag anghenion 
plant a'u teuluoedd.    
 
Ystyriodd yr Aelodau gwaith y BPRh yn gymhleth iawn a thrafododd yr angen iddo 
gael ei mireinio.   
 
PENDERFYNWYD:  
 

 Sylwch ar ddatblygiad y Bartneriaeth Dechrau'n Dda  

 Derbyn diweddariadau ar gynnydd ffrydiau gwaith yn rheolaidd 
 
149 :   DIWEDDARIAD AR Y PROSIECT GWYDNWCH  
 
Croesawodd y Cadeirydd Amy Brown, Ymarferydd Prosiect Gwydnwch, i gyflwyno'r 
wybodaeth ddiweddaraf am y prosiect hwn.  Nod y prosiect yw meithrin mwy o 
gapasiti, arbenigedd a gwydnwch iechyd meddwl i blant a phobl ifanc mewn 
lleoliadau addysgol ledled Caerdydd a'r Fro.  Rhoddwyd manylion am waith y 
prosiect i'r Pwyllgor dros y 18 mis diwethaf.  
 
Diolchodd y Cadeirydd i Amy am ei chyflwyniad a gwahoddodd gwestiynau gan yr 
Aelodau.  
 

 Dywedwyd wrth yr Aelodau fod y prosiect yn gweithio'n agos gyda phartneriaid 
fel CAMHS a gwasanaethau 3ydd sector i sicrhau cefnogaeth barhaus. Mae 
angen ymyrraeth Iechyd Meddwl yn aml, ond mae'n ymgysylltu â 
gwasanaethau ieuenctid a gweithgareddau eraill a fydd yn parhau i feithrin 
gwydnwch i bobl ifanc.  Nododd yr Aelodau bwysigrwydd pontio llyfn ac 
amserol rhwng gwahanol ymyriadau.    
 

 Dywedodd swyddogion pa ysgolion oedd yn ymwneud â gwaith grŵp o fewn y 
prosiect.  Dywedwyd wrth yr Aelodau hefyd fod y prosiect wedi'i ymestyn i fis 
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Mawrth 2022 a'i fod wedi'i staffio'n llawn.  Yng Nghaerdydd mae'r prosiectau'n 
gweithio ochr yn ochr â'r Gwasanaeth Lles Emosiynol ac athrawon arbenigol 
mewn ysgolion, ond mae'n cael ei gyflwyno'n raddol i ysgolion unigol.  Mae 
adroddiad gan y Sefydliad Iechyd Meddwl ar gyfer rhan gyntaf y prosiect hyd 
at fis Mawrth 2021 yn cael ei gyhoeddi a chaiff ei ddosbarthu i'r Aelodau.  

 

 Rhoddwyd gwybod i'r Aelodau am sut mae ymyrraeth uniongyrchol yn 
gweithio.  Mae'n cael ei arwain gan seicotherapi datblygiadol gyda 
chyfranogiad athrawon.  Mae ffocws ar gefnogi rhieni i gefnogi plant gyda 
phethau fel rhianta therapiwtig, yn enwedig os bu trawma ym mywyd cynnar y 
plentyn, ac edrych ar sut y gallai hynny effeithio ar eu datblygiad.  Defnyddir 
gwahanol fodelau a strategaethau megis PACE, strategaethau rheoleiddio, 
rheoli pryder, CBT, DBT, CCLlE. Yr allwedd yw sicrhau bod y cartref a'r ysgol 
yn cefnogi'r plentyn mewn ffyrdd sy'n cyfateb.  

 Dywedwyd wrth yr Aelodau fod y prosiect yn ehangu i 3-4 ysgol bob hanner 
tymor.  Nodir y staff ar gyfer hyfforddiant.  Mae'r prosiect yn hwyluso'r rownd 
1af ac yna disgwylir y bydd y staff yn parhau â rowndiau pellach i feithrin 
gwydnwch yn yr ysgol honno. 
 

PENDERFYNWYD:  
 
Nodi'r diweddariad. 
 
150 :   DIWEDDARIAD AR BRIGHT SPARKS/CYFRANOGIAD  
 
Croesawodd y Cadeirydd Samantha Anderson, Swyddog Cyfranogiad, Gwasanaeth 
Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol, Cymru (NYAS Cymru) i'r cyfarfod i roi'r wybodaeth 
ddiweddaraf i'r Aelodau am Bright Sparks a'r cynnydd a wnaed o ran mynd i'r afael 
â'r ddwy flaenoriaeth gyntaf a nodwyd ar ôl ymgynghori â phlant a phobl ifanc â 
phrofiad gofal yng Nghaerdydd.   
 
Diolchodd y Cadeirydd i Samantha am ei diweddariad a gwahoddodd gwestiynau 
gan yr Aelodau.  
 

 Gofynnodd yr Aelodau am wybodaeth am pam yr oedd plant a phobl ifanc yn 
teimlo yr ymgynghorwyd yn ormodol â hwy a sut y gellid mynd i'r afael â hyn.  
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod dyblygu mewn arolygon ac roedd angen mwy 
o bartneriaeth rhwng sefydliadau i leihau nifer yr arolygon.  Mae angen i bobl 
ifanc hefyd deimlo bod y wybodaeth y maent yn ei darparu yn bwysig ac mae 
angen egluro budd ac effaith arolygon.  
 

PENDERFYNWYD:  
 
Nodi'r diweddariad a ddarparwyd gan NYAS 
 
151 :   DIWEDDARIAD AR GYNLLUN PEILOT ASESU A THERAPI  
 
Croesawodd y Cadeirydd Marie Reed, Rheolwr Comisiynu, i roi trosolwg lefel uchel 
i'r Aelodau o'r cynnydd ar y Peilot Asesu a Therapi.  Mae'r peilot yn cynnal 
dadansoddiad bwlch, sicrhau ansawdd ac ymgysylltu â'r farchnad i nodi anghenion a 
phosibiliadau comisiynu.  
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Diolchodd y Cadeirydd i Marie am ei diweddariad a gwahoddodd gwestiynau gan yr 
Aelodau.  
 

 Dywedwyd wrth yr Aelodau y gellid darparu'r wybodaeth ddiweddaraf am y 
peilot bob 6 mis os oes angen.  Cymeradwyodd yr Aelodau'r gofyniad i roi 
adborth pellach mewn 6 mis.  
 

 Cynghorwyd yr Aelodau mewn perthynas â chanlyniadau'r peilot y byddai'r 
peilot, o fewn 6 mis, yn cael dolen ar y data a byddai'r broses yn cael ei 
hymgorffori'n llawn a'i halinio â'r Bwrdd Iechyd.  O fewn 18 mis byddai modd 
adrodd yn ôl ar y themâu sy'n dod o'r data.   

 
PENDERFYNWYD:  
 

 Nodi'r diweddariad 

 Derbyn diweddariad ymhen 6 mis 
 
152 :   DIWEDDARIAD AR GYNLLUN GWEITHREDU’R STRATEGAETH RHIANTA 

CORFFORAETHOL  
 
Croesawodd y Cadeirydd Jade Harrison a Leigh Vella i roi'r wybodaeth ddiweddaraf 
i'r Aelodau am Gynllun Gweithredu'r Strategaeth Rhianta Corfforaethol.   
 
Dywedwyd wrth y pwyllgor nad yw'r Cynllun Gweithredu wedi'i gwblhau, bydd y drafft 
yn cael ei ystyried gan y Grŵp Llywio.  Mae partneriaid yn cymryd rhan gydag 
arweinwyr strategol wedi'u nodi. Mae cyfarfod wedi'i drefnu i gadarnhau a chwblhau 
camau gweithredu.  Mae lle i addasu'r Cynllun ymhellach, sy'n canolbwyntio ar ddeall 
canlyniadau.   
 
Diolchodd y Cadeirydd i Jade am ei diweddariad a gwahoddodd gwestiynau gan yr 
Aelodau.   
 

 Dywedwyd wrth yr Aelodau fod rhaid disgwyl heriau wrth sefydlu grŵp llywio 
arall, ond mae partneriaid allweddol eisoes wedi ymrwymo'r staff a'r adnoddau 
i fynychu gan gynnwys Iechyd, yr Heddlu, Addysg a phartneriaid eraill.  
Bwriedir cynnal cyfarfodydd chwarterol i yrru pethau ymlaen.  Heb arweiniad 
strategol, mae perygl na fydd partneriaid yn gweithio gyda'i gilydd i gyflawni'r 
strategaeth.  

 

 Nododd yr Aelodau fod David Melding a oedd yn arwain Grŵp Cynghori'r 
Gweinidogion Pobl Ifanc wedi camu i lawr, a holwyd pwy oedd yn ymgymryd 
â'r rôl. Roedd disgwyl i Mary Ellen Jones gymryd yr awenau ond cafodd ei 
chyhoeddi fel y Llywydd.   
 

PENDERFYNWYD:  
 

Nodi'r diweddariad. 
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153 :   CYNNIG DANGOSFWRDD DPA  
 
Croesawodd y Cadeirydd Jade Harrison a Leigh Vella i ddarparu gwybodaeth am 
Gynnig Dangosfwrdd DPA. Drafft yw'r dangosfwrdd a chaiff ei fireinio.  Y nod yw 
cefnogi'r Cyngor i ddeall canlyniadau i blant a’r rhai sydd wedi hen adael gofal ar 
draws oes ac asiantaethau, o ran goruchwylio'r Pwyllgor Cynghori Rhianta 
Corfforaethol a hyrwyddo gwaith Rhianta Corfforaethol, a bydd yn bwydo i mewn i 
adroddiadau a chynlluniau blynyddol.  
 
Mae'r dangosfwrdd yn hanfodol er mwyn deall effaith gwasanaethau a darparu 
rhianta corfforaethol cryf, cadarn sy'n wynebu'r dyfodol.   Mae gwahanol bartneriaid 
yn darparu mewnbwn, ac mae Iechyd yn gweithio gyda ni i ddatblygu'r dangosfwrdd.   
 
Diolchodd y Cadeirydd i Jade am ei diweddariad a gwahoddodd gwestiynau gan yr 
Aelodau.   
 

 Dywedwyd wrth yr Aelodau nad yw Iechyd yn casglu data yn yr un modd ond 
eu bod yn gweithio'n rhagweithiol i boblogi'r dangosfwrdd.  Maent wedi penodi 
rheolwr a fydd yn gyrru hyn yn ei flaen.  Mae partneriaid eraill yn gweithio i 
gyflenwi data.  
 

 Holodd yr Aelodau a fyddai'n bosibl cymharu pobl ifanc mewn ysgolion yng 
Nghaerdydd a'r rhai y tu allan i'r ardal.  Fe'u cynghorwyd nad oes llawer y 
gellir ei wneud eleni.  Wrth symud ymlaen bydd modd gwneud mwy o 
gymariaethau.   

 

 Dymunai'r Aelodau ganmol Swyddogion am y gwaith a wnaed ar y Cynnig.  
 
PENDERFYNWYD:  
 
Nodi'r diweddariad 
 
154 :   ADRODDIAD GWYBODAETH AM BERFFORMIAD RHIANTA 

CORFFORAETHOL  
 
PENDERFYNWYD:  
Nodi’r wybodaeth yn yr adroddiad. 
 
155 :   ADRODDIAD GWYBODAETH AM GWYNION A CHANMOLIAETH  
 
Croesawodd y Cadeirydd Deborah Driffield (Cyfarwyddwr, Gwasanaethau Plant) i'r 
cyfarfod i ateb unrhyw gwestiynau a allai fod gan yr Aelodau ar yr adroddiad.   
 
Nododd yr Aelodau fod cwynion wedi gostwng yn y ddau chwarter cyntaf ond eu bod 
wedi dychwelyd i'r arfer yn y ddau ddiwethaf, a holodd a oedd hyn i lawr i Covid.  
Dywedwyd wrth y ffaith ei bod yn ymddangos bod hyn yn wir a'r ddealltwriaeth oedd 
na fyddent yn parhau i godi ond y byddent yn bla.  Bu cynnydd yn nifer y cwynion 
sy'n gysylltiedig â Covid.  Nawr mae pethau'n dychwelyd i amodau mwy arferol mae 
pobl yn gwneud cwynion ôl-weithredol.  
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PENDERFYNWYD:  
 
Nodi’r wybodaeth yn yr adroddiad. 
 
156 :   BLAENRAGLEN WAITH  
 
Croesawodd y Cadeirydd Leigh Vella, Swyddog Rhianta Corfforaethol, i gyflwyno'r 
Flaenraglen Waith.   
 
Roedd yr Aelodau o'r farn ei bod yn gwneud mwy o synnwyr i gael rhaglen o bynciau 
diddorol ac i symud oddi wrth brosiectau unigol.   
 
PENDERFYNWYD:  
 
Cymeradwyo Blaenraglen Waith y Pwyllgor. 
 
157 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Ni nodwyd unrhyw eitemau brys. 
 
158 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF  
 
Cynhelir cyfarfod nesaf y Pwyllgor Cynghori Rhianta Corfforaethol ddydd Mawrth 20 
Gorffennaf 2021 drwy MS Teams. 
 
 
Daeth y cyfarfod I ben yn 3.30 pm 
 


