
PWYLLGOR YMGYNGHOROL RHIANTA CORFFORAETHOL 
 
DYDD MAWRTH, 20 GORFFENNAF 2021 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Merry(Cadeirydd) 

 Cynghorwyr Hinchey, Jenkins, Lent a/ac Naughton 
 

159 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorwyr Bowden a Lister. 
 
160 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau buddiannau. 
 
161 :   PENODI CADEIRYDD AC AELODAU'R PWYLLGOR  
 
Nododd y Pwyllgor fod y Cyngor, yn ei Gyfarfod Blynyddol ar 27 Mai 2021, wedi 
penodi'r Cynghorydd Sarah Merry yn Gadeirydd a'r Aelodau canlynol i'r Pwyllgor ar 
gyfer blwyddyn 2021/2022 y Cyngor: 
  
Aelodau’r Pwyllgor: 
  
Y Cynghorwyr Bowden, Hinchey, Jenkins, Lent, Lister, Naughton a Parkhill (ac un lle 
gwag). 
 
162 :   CYLCH GORCHWYL  
 
Nododd y Pwyllgor fod y Cyngor, yn ei Gyfarfod Blynyddol ar 27 Mai 2021 wedi 
cytuno ar Gylch Gorchwyl y Pwyllgor. 
 
163 :   COFNODION  
 
Cymeradwyodd y Pwyllgor yn gofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 18 Mai 2021, fel y 
cynigiwyd gan y Cynghorydd Lent ac fel y eiliwyd gan y Cynghorydd Jenkins. 
 
164 :   DIWEDDARIAD GWASANAETH ENFYS  
 
Croesawodd y Cadeirydd Dr. Libby Erin a Dr Matthew Lewis o Fwrdd Iechyd 
Prifysgol (BIP) Caerdydd a'r Fro i'r cyfarfod. 
 
Gwahoddodd y Cadeirydd Dr Libby Erin (Seicolegydd Clinigol Ymgynghorol, Seicoleg 
Plant BIP Caerdydd a'r Fro) a Dr Matthew Lewis (Seicolegydd Clinigol, Seicoleg 
Plant BIP Caerdydd a'r Fro) i adrodd ar y gwaith presennol a wneir gan wasanaeth 
Enfys. Mae Enfys yn wasanaeth sy'n seiliedig ar y GIG ar gyfer plant a phobl ifanc 
sy'n derbyn gofal, sydd wedi'u mabwysiadu neu sydd ar ffiniau gofal yng Nghaerdydd 
a'r Fro. Mae'r tîm wedi'i leoli mewn swyddfeydd cynllun agored ac nid yw aelodau o’r 
tîm yn gallu cwrdd â theuluoedd a phlant ar y safle.  
 
Mae nifer y plant sy'n derbyn gofal wedi cynyddu yn ystod y pandemig. Yn ogystal, 
mae llawer o'r plant a'r teuluoedd a gefnogir gan Enfys mewn argyfwng.  Yn 



gynyddol, mae'r gwasanaeth yn gweld angen i gefnogi plant sy'n dal i fyw gyda'u 
teuluoedd biolegol. Ariennir y rhan fwyaf o swyddi am gyfnodau byr sy'n effeithio ar 
ddatblygiad gwasanaethau a staffio. 
 
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 faint o swyddi craidd sy'n cael eu hariannu i'r flwyddyn 
ariannol nesaf. Dywedwyd wrth yr Aelodau fod swyddi hanner y tîm yn cael eu 
hariannu'n barhaol gan gynnwys 5 aelod craidd o staff. Dechreuodd y tîm 
gyda swm bach o arian craidd gan y GIG a chyfraniad bach gan Gyngor 
Caerdydd. Mae'r tîm wedi'i adeiladu gan ddefnyddio arian y Gronfa Gofal 
Integredig (CGI) sy'n dod i ben ym mis Mawrth. Mae'r gwasanaeth yn ceisio 
sicrhau arian cynaliadwy. 

 

 Gofynnodd yr Aelodau am y problemau pobl ifanc ac a oedd defnyddwyr 
gwasanaeth yn ymwybodol o'r problemau ariannu. Dywedwyd wrth yr Aelodau 
fod problemau pobl ifanc yn eang ac yn cynnwys ymddygiadau sy'n herio pobl, 
ymddygiad ymosodol, dianc, mynd i mewn i’w cragen, hunan-niweidio, iselder 
a phryder. Mae Enfys yn gweithio gyda CAMHS i roi cymorth cofleidiol. Ei nod 
yw uwchsgilio oedolion er mwyn iddynt allu deall ymddygiad pobl ifanc yn well. 
Mae’r perthnasau sydd gan bobl ifanc ag oedolion yn ysgogi gwella. Mae'n her 
gwneud cynlluniau hirdymor ond mae'r tîm yn gweithio'n galed i sicrhau bod 
pethau'n dod yn barhaol. 
 

 Gofynnodd yr Aelodau a oedd unrhyw beth y gallai Cyngor Caerdydd ei wneud 
o ran arian. Dywedwyd wrth yr Aelodau fod angen gweithio gyda chydweithwyr 
yn yr awdurdod lleol i gael gwybod faint yr oedd Enfys wedi'i arbed ar draws 
asiantaethau, gan gymharu'r hyn a oedd yn cael ei wario'n flaenorol ac yn awr. 
Ni all y gwasanaeth barhau i redeg dros dro. 
 

 Gofynnodd yr Aelodau am ddiweddariad pellach yng Nghyfarfod nesaf y 
Pwyllgor. 
 

PENDERFYNWYD:  Nodi'r diweddariad. 
 
165 :   VOICES FROM CARE CYMRU - DIWEDDARIAD AR ADOLYGIAD 

LLYWODRAETH CYMRU O RIANTA CORFFORAETHOL  
 
Croesawodd y Cadeirydd Christopher Dunn, Rheolwr Rhaglenni, Voices from Care 
Cymru, i'r cyfarfod gan ei wahodd i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor am 
ymwneud Voices from Care Cymru ag Adolygiad Llywodraeth Cymru o Rianta 
Corfforaethol.  
 
Mae Voices from Care Cymru’n gweithio gyda Llywodraeth Cymru i ymestyn 
dyletswyddau rhianta corfforaethol i bob corff cyhoeddus yng Nghymru ac i ymgorffori 
hyn mewn deddfwriaeth. Byddant yn cynhyrchu Siarter Rhianta Corfforaethol a fydd 
yn galluogi rhanddeiliaid i ymrwymo i ddatganiad cyffredin o well cymorth a chamau 
gweithredu wrth weithio gyda phlant â phrofiad o fod mewn gofal. Byddai Voices from 
Care Cymru yn croesawu cymorth yn ystod y cyfnod ymgynghori ar Rianta 
Corfforaethol, ac atgyfeiriadau gan bobl ifanc â phrofiad o fod mewn gofal yng 
Nghaerdydd. 



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

 Atgoffwyd yr Aelodau am y grŵp gweithredol arfaethedig a fyddai’n edrych ar y 
Strategaeth Rhianta Corfforaethol. Roedd ymchwiliadau ar y gweill i weld sut y 
gellid cysylltu ymdrechion gwahanol gyrff er mwyn osgoi dyblygu. 

 

 Dywedwyd wrth yr Aelodau fod angen cadeirydd newydd ar gyfer y Grŵp 
Trawsbleidiol ar blant sy'n derbyn gofal. 

 

 Gofynnodd yr Aelodau am yr ymatebion gan awdurdodau lleol ledled Cymru i'r 
Siarter Rhianta Corfforaethol. Dywedwyd wrth yr Aelodau fod yr ymatebion yn 
debyg a bod cydnabyddiaeth yn gyffredinol fod angen ymestyn dyletswyddau.  

 

 Dywedwyd wrth yr Aelodau fod aelodau o Dîm Rheoli'r Gyfarwyddiaeth wedi 
ymrwymo i wahanol gamau a fyddai o fudd i bobl ifanc. 

 
PENDERFYNWYD:  Nodi'r diweddariad. 
 
166 :   DIWEDDARIAD AR Y PROSIECT MIND OF MY OWN  
 
Croesawodd y Cadeirydd Leigh Vella a James Agutu, Rheolwr Cyfrifeg, Mind of My 
Own, gan eu gwahodd i adrodd ar y Prosiect Mind of My Own (MOMO) sy'n cael ei 
weithredu ar draws y Gwasanaethau Plant. 
 
Mae MOMO yn gyfres o appiau digidol hygyrch sy'n galluogi plant i fynegi eu hunain 
ac i gyfathrebu â Gweithwyr Cymdeithasol a gweithwyr proffesiynol eraill. Mae wedi 
mynd yn fyw yng Nghaerdydd yn ddiweddar. Ar hyn o bryd mae'n rhaid cynnal 
hyfforddiant ar-lein drwy Microsoft Teams yn hytrach nag wyneb yn wyneb. Yn ôl 
adborth cychwynnol gan awdurdodau lleol eraill mae hyn wedi bod yn llwyddiannus. 
 
Gofynnwyd i’r Aelodau wneud sylwadau neu ofyn cwestiynau am y wybodaeth a 
roddwyd.  Mae’r trafodaethau hynny wedi eu crynhoi isod: 
 

 Dywedwyd wrth yr Aelodau fod tua 150 o ieithoedd ar gael ar yr app. 
 

 Dywedwyd wrth yr Aelodau mai dim ond i gleient yr awdurdod lleol ac nid i'r 
cwmni y mae data o MOMO yn weladwy.  

 

 Bydd data perfformiad yn cael ei reoli o fewn y Tîm Rheoli Plant. Caiff y 
wybodaeth ddiweddaraf am nifer y bobl sy’n defnyddio’r app ei rhoi i’r Pwyllgor  

 
PENDERFYNWYD:  Nodi'r adroddiad a derbyn yr argymhellion sydd ynddo. 
 
167 :   ADRODDIAD AR BERFFORMIAD CYDWEITHFA FABWYSIADU’R FRO, Y 

CYMOEDD A CHAERDYDD YN 2020-21  
 
Croesawodd y Cadeirydd Natasha Hidderley, Rheolwr Gweithredol, Gwasanaethau 
Plant, gan ei gwahodd i adrodd ar yr Adroddiad ar Berfformiad Cydweithfa 
Fabwysiadu’r Fro, y Cymoedd a Chaerdydd yn 2020-21 
 



Roedd y gwasanaethau mabwysiadu wedi perfformio'n dda o ystyried yr addasiadau 
a fu'n angenrheidiol yn ystod pandemig Covid-19. Rhoddwyd ffigurau ar gyfer nifer y 
plant wedi’u hatgyfeirio at wasanaethau, nifer y gorchymynion lleoli wedi’u gwneud, 
nifer y plant wedi'u lleoli'n llwyddiannus, nifer y plant ag anghenion cymhleth 
sylweddol wedi’u mabwysiadu a’u paru. Roedd 45% yn gallu sicrhau gorchmynion o 
fewn 6 mis i orchymyn llys.  Bu cynnydd o flwyddyn i flwyddyn yn nifer yr ymholiadau 
gan fabwysiadwyr a nifer y cymeradwyaethau i fabwysiadu.  
 
Bu cynnydd sylweddol yn y gwasanaethau cymorth mabwysiadu a phwysau 
sylweddol ar wasanaethau mabwysiadu o becynnau gofal cymhleth. Mae'r 
gwasanaethau’n gyffredinol yn parhau i leoli grwpiau o frodyr a chwiorydd ac aelodau 
amrywiol o deuluoedd mewn modd amserol. 
 
PENDERFYNWYD:  Nodi’r adroddiad. 
 
168 :   DIWEDDARIAD AR BRIGHT SPARKS/CYFRANOGIAD  
 
Croesawodd y Cadeirydd Samantha Anderson, Swyddog Cyfranogiad, Gwasanaeth 
Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol Cymru (NYAS Cymru) gan ei gwahodd i adrodd ar 
weithgareddau Clwb Bright Sparks mewn perthynas â blaenoriaethau 2 a 5 a nodir 
yn y Strategaeth Rhianta Corfforaethol, Lles Emosiynol, yn ogystal â gweithgareddau 
eraill. 
 
Mae straeon pobl ifanc yn cael eu casglu ar gyfer 'Beth yw Eich Stori', a fydd yn herio 
stereoteipiau yn y cyfryngau a stigma o ran plant a phobl ifanc mewn gofal a byddant 
ar wefan NYAS yn ddiweddarach yn y flwyddyn. Cynhaliwyd adolygiad o'r broses o 
recriwtio gwirfoddolwyr i'r Prosiect Ymwelwyr Annibynnol. Mae aelodau Bright Sparks 
wedi bod yn rhan o ddatblygiadau newydd o ran gwaith Eiriolaeth yng Nghaerdydd a 
sicrhau bod NYAS yn cydymffurfio â RISCA (Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal 
Cymdeithasol (Cymru) 2016). Rhoddwyd adborth ar Ganllawiau Gwrth-fwlio drafft 
Caerdydd i Dîm Caerdydd sy'n Dda i Blant.  
 
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 falch o glywed bod pobl ifanc yn ymddiddori’n fwy ac yn 
cymryd rhan mewn gwleidyddiaeth a nodon nhw fod digwyddiad cyhoeddus i 
ddod yn ystod Wythnos Democratiaeth ym mis Hydref a fydd yn ystyried rôl a 
chyfrifoldebau Cynghorwyr. 

 

 Nododd yr Aelodau fod Julie Morgan AoS yn cael ei gwahodd i siarad â phobl 
ifanc am eu profiad o etholiadau a gofynnon nhw a ellid gwahodd aelodau o'r 
gwrthbleidiau hefyd, er budd cydbwysedd gwleidyddol. Dywedwyd wrth yr 
Aelodau mai'r bwriad oedd gwneud hynny. 

 
PENDERFYNWYD:  Nodi’r adroddiad. 
 
169 :   CYFLAWNI ADFERIAD SY'N DDA I BLANT  
 
Croesawodd y Cadeirydd Suzanne Scarlett (Rheolwr Gweithredol, Partneriaethau a 
Pherfformiad) a Philip Norton (Gwasanaeth Ieuenctid) gan eu gwahodd i adrodd ar 



adroddiad diweddar y Cabinet o'r enw 'Adfer ac Adnewyddu: Cyflawni Adferiad sy'n 
Dda i Blant  
 
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 ymdrechion i ymgysylltu â Phlant sy'n Derbyn Gofal 
ynghylch gweithgareddau'r haf. Dywedwyd wrth yr Aelodau fod pobl ifanc sydd 
â phrofiad o fod mewn gofal yn ogystal â phobl ifanc eraill sy'n agored i niwed 
yn cael blaenoriaeth o ran cael mynediad at weithgareddau. Mae system 
archebu cynnar sy'n galluogi plant a phobl ifanc sy'n agored i niwed i gael 
mynediad â blaenoriaeth wedi bod yn effeithiol.  
 

 Dywedwyd wrth yr Aelodau y bu ymgysylltu helaeth â phobl ifanc drwy wefan y 
Gwasanaeth Ieuenctid a'r cyfryngau cymdeithasol. Yn ogystal â Gwên o Haf, 
mae'r Gwasanaeth Ieuenctid yn cynnal ei raglen haf arferol drwy Ganolfannau 
Ieuenctid, yn ogystal â digwyddiadau Sioe Deithiol a darpariaeth ieuenctid 
dros dro. Mae mentoriaid ieuenctid yn cefnogi disgyblion Blwyddyn 11 sydd 
mewn perygl o ymddieithrio. 

 

 Dywedwyd wrth yr Aelodau fod capasiti wedi'i ychwanegu at dîm addysg plant 
sy’n derbyn gofal cyn-16 i sicrhau capasiti mentora ychwanegol. Mae timau'n 
cael eu cydgysylltu ar draws Addysg, Gwasanaethau Plant a Phobl a 
Chymunedau i gymryd rhan mewn rhaglen hyfforddi bywyd o'r enw Compass 
for Life.  
 

PENDERFYNWYD:  Nodi'r adroddiad a derbyn argymhellion y Cabinet. 
 
170 :   ADRODDIAD AR BERFFORMIAD (BWRDD GWAITH)  
 
Croesawodd y Cadeirydd Jade Harrison gan ei gwahodd i adrodd ar yr Adroddiad ar 
Berfformiad (Bwrdd Gwaith).  
 
Mae'r Bwrdd Gwaith wedi’i ddatblygu ers y cyfarfod diwethaf ac mae'n dal i gael ei 
ddatblygu. Bydd Bwrdd Gwaith llawnach gyda gwybodaeth iechyd ar gael erbyn mis 
Hydref. Mae'r data sydd i'w ychwanegu o hyd yn cynnwys plant sydd ar goll, 
dadansoddiadau lleoliadau, nifer y plant sy'n agored i wasanaethau iechyd, 
cofrestriadau deintydd cymunedol, plant sy'n agored i wasanaethau Lles Emosiynol, 
gwybodaeth am archwiliadau meddygol ar gyfer Plant sy'n Derbyn Gofal a phlant a 
fabwysiadwyd, a data ar y Tîm Nyrsio Arbenigol ar gyfer Plant sy'n Derbyn Gofal.   
 
Rhoddwyd gwybodaeth hefyd am y datblygiadau diweddaraf mewn gwasanaethau i 
mewn i waith a lleoliadau tai, ac mewn addysg. 
 
PENDERFYNWYD:  Nodi cynnwys yr adroddiad. 
 
171 :   ADRODDIAD AR GWYNION A CHLOD  
 
Croesawodd y Cadeirydd Deborah Driffield (Cyfarwyddwr Gwasanaethau Plant), i'r 
cyfarfod gan ei gwahodd i adrodd ar gwynion a chlod a dderbyniwyd. 
 



Bu cynnydd yn nifer y cwynion dros y 4 chwarter diwethaf, ond bu cynnydd sylweddol 
hefyd yn nifer yr atgyfeiriadau yn ystod yr un cyfnod gan gyd-daro â'r pandemig a'r 
cyfnod clo.  
 
Gofynnodd yr Aelodau a fyddai'n bosibl cael niferoedd cymharol ar gyfer cwynion 
dros y 4 blynedd diwethaf. Dywedwyd wrth yr Aelodau y byddai gofyn i'r Tîm 
Perfformiad edrych ar y ffigurau ar gyfer y blynyddoedd blaenorol a rhoi 
cymariaethau canrannol. 
 
PENDERFYNWYD:  Nodi cynnwys yr adroddiad. 
 
172 :   BLAENRAGLEN WAITH  
 
Gwahoddodd y Cadeirydd Leigh Vella i adrodd ar y Flaenraglen Waith. 
 
Ar gyfer y cyfarfod nesaf bydd eitemau agenda yn seiliedig ar Flaenoriaeth 3 y 
Strategaeth Rhianta Corfforaethol Ddrafft, a bydd adroddiad chwemisol ar gynnydd y 
Strategaeth Rhianta Corfforaethol.  
 
PENDERFYNWYD:  Cymeradwyo’r Flaenraglen Waith. 
 
173 :   ADRODDIADAU AR ADOLYGIADAU O ANSAWDD GOFAL  
 
PENDERFYNWYD - Bod y cyhoedd yn cael eu heithrio o’r cyfarfod o’r pwynt hwn 
gan fod y wybodaeth sydd i'w thrafod yn gyfrinachol gan y Pwyllgor yn cynnwys 
gwybodaeth eithriedig yn unol â’r disgrifiad a geir ym mharagraffau 12 Rhan 4 a 
pharagraff 21 Rhan 5 Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972. Gall y cyhoedd cael 
eu gwahardd o’r cyfarfod ar gais y Pwyllgor yn unol ag Adran 100A(4) Deddf 
Llywodraeth Leol 1972 yn ystod trafodaethau ar yr eitem hon. 
 
PENDERFYNWYD:  Nodi cynnwys yr adroddiad. 
 
174 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Ni nodwyd unrhyw eitemau brys. 
 
175 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF  
 
Bydd cyfarfod nesaf y Pwyllgor Cynghori Rhianta Corfforaethol yn cael ei gynnal 
ddydd Mawrth 19 Hydref 2021 ar MS Teams am 2.00pm 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 4.10 pm 
 


