
PWYLLGOR CRAFFU GWASANAETHAU OEDOLION A CHYMUNEDOL 
 
DYDD MERCHER, 10 TACHWEDD 2021 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Jenkins(Cadeirydd) 

 Cynghorwyr Ahmed, Carter, Gibson, Philippa Hill-John, Lent, 
Lister, Mackie a/ac McGarry 
 

29 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Dim. 
 
30 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Derbyniwyd Datganiad Buddiannau gan y Cynghorydd Lent a ddatganodd fuddiant 
personol yn Eitem 5 gan fod ei mab yn derbyn Gwasanaethau i Oedolion. 
 
31 :   COFNODION  
 
Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 13 Hydref 2021 yn gofnod cywir. 
 
32 :   ASESIAD LLETY SIPSIWN A THEITHWYR WEDI EI DDIWEDDARU - I 

DDILYN  
 
Dywedodd y Cadeirydd wrth yr Aelodau fod yr eitem hon yn eu galluogi i ystyried yr 
Asesiad wedi'i ddiweddaru, cyn i'r Cabinet ei ystyried.   

 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Lynda Thorne, yr Aelod Cabinet dros Dai a 
Chymunedau; Sarah McGill a Jane Thomas o'r Gyfarwyddiaeth Pobl a Chymunedau 
ac Andrew Gregory a Stuart Williams o'r Gyfarwyddiaeth Cynllunio, Trafnidiaeth a’r 
Amgylchedd i'r cyfarfod. 

 
Gwahoddodd y Cadeirydd y Cynghorydd Thorne i wneud datganiad ac ar ôl hynny 
rhoddodd y Swyddogion gyflwyniad i'r Pwyllgor a gwahoddwyd yr Aelodau i ofyn 
cwestiynau a gwneud sylwadau/arsylwadau; 
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at nifer yr ymatebion a gafwyd i'r arolwg ac roedd o'r farn ei 
bod yn nifer isel i seilio amcanestyniad 15 mlynedd arno.  Esboniodd swyddogion fod 
yr ymgysylltu â chymuned benodol sy'n anodd ymgysylltu â hi ar y cyfan, felly 
roeddent o'r farn bod yr ymateb yn dda.   Ychwanegodd swyddogion fod pobl yn 
gyffredinol yn ymateb i arolygon os oes ganddynt angen, derbyniwyd 122 o 
ymatebion.   Nododd yr Aelodau fod yn rhaid i'r Cyngor ddefnyddio ffurflenni a 
phroses a ragnodir gan Lywodraeth Cymru.   Bydd yr adroddiad yn mynd i'r Cabinet, 
yna i Swyddogion Llywodraeth Cymru lle bydd craffu arno, a bydd adborth yn cael ei 
dderbyn.  
 
Nododd yr Aelodau fod nifer o Sipsiwn a Theithwyr yn byw mewn tai brics a morter a 
gofynnodd pam nad oedd Cymdeithasau Tai wedi'u cynnwys yn y Grŵp Llywio.  
Esboniodd swyddogion eu bod wedi ceisio ehangu'r grŵp gymaint â phosibl, roedd 
swyddogion o Dai Cyngor ar y grŵp.   Ychwanegodd swyddogion fod llawer o'r 



ymatebwyr wedi dweud eu bod yn anhapus mewn brics a morter gan y gall hyn 
arwain at osgoi Diwylliant felly roedd yn bwysig darparu lleiniau ar eu cyfer.  
 
Gofynnodd yr Aelodau am gapasiti ar safle Rover Way a dywedwyd wrthynt fod tua 
20 o leiniau ac mae'r safle'n orlawn.  
 
Gofynnodd yr Aelodau am amcanestyniadau cost ar gyfer darparu'r angen 
ychwanegol am dai.   Dywedodd swyddogion fod grant gan Lywodraeth Cymru i 
ddarparu'r lleiniau ychwanegol ond nid ar gyfer prynu'r tir, ychwanegodd ei bod yn 
anodd amcangyfrif costau ar hyn o bryd, ond byddai rhent yn cael ei godi o'r caeau 
pan fyddant ar waith.  
 
Holodd yr Aelodau a fyddai angen nifer o safleoedd ychwanegol ar draws y Ddinas, 
yn seiliedig ar faint safle Rover Way.   Esboniodd swyddogion fod safle Shire Newton 
yn fwy ar tua 60 o gaeau a byddai safle newydd yn cyd-fynd yn well â hynny yn 
hytrach na Rover Way.    Ychwanegodd swyddogion fod y Cyngor eisoes wedi prynu 
rhywfaint o dir wrth ymyl safle Shire Newton.  
 
Nododd yr Aelodau, o'r asesiad diwethaf, y penderfynwyd y byddai angen 48 o 
leiniau newydd o 2016-2021, gofynnodd yr Aelodau a oedd y rhain wedi'u cyflawni 
a'u defnyddio.   Esboniodd swyddogion nad oeddent wedi'u cyflawni hyd yma ac 
mae'r angen tymor byr bellach wedi cynyddu.   Cynhaliwyd trafodaeth ynghylch y 
goblygiadau os na chyrhaeddir anghenion ac a yw'r Awdurdod yn gorfod darparu 
lleiniau i'r rhai sy'n byw mewn brics a morter ar hyn o bryd.   Esboniodd swyddogion 
fod yn rhaid i'r Awdurdod ddiwallu'r angen yn y CDLl, rhaid i'r strategaeth fod yno neu 
byddai'r CDLl yn cael ei ystyried yn ddi-sail.   Gan gyfeirio at ddarparu lleiniau i'r rhai 
sy'n byw mewn brics a morter ar hyn o bryd, eglurodd Swyddogion mai rheoliadau 
Llywodraeth Cymru yw bod anghenion diwylliannol yn cael eu diwallu fel rhan o'r 
Ddeddfwriaeth Cydraddoldeb.  
 
Gofynnodd yr Aelodau a oedd lle i gael safle y tu allan i'r sir mewn partneriaeth ag 
Awdurdod cyfagos.   Esboniwyd bod safleoedd tramwy yn cael eu darparu ar sail 
ranbarthol gydag Awdurdodau cyfagos ond bod angen i safle parhaol fod yng 
Nghaerdydd.  
 
Gofynnodd yr Aelodau pam nad oedd y 48 llain wedi'u darparu rhwng 2016 a 2021 
ac eglurodd Swyddogion eu bod wedi cymryd yr amser hwn i edrych ar safleoedd, 
archwilio gwahanol opsiynau a chynnal asesiadau.   Ychwanegon nhw eu bod yn 
agos at adnabod safle ond ei fod yn broses gymhleth.   Gofynnodd yr Aelodau a 
oedd perygl o beidio â chyflawni eto ac ailadroddodd Swyddogion fod yn rhaid ei 
gynnwys yn y CDLl, roedd 5 mlynedd o waith y tu ôl iddynt erbyn hyn a byddent yn 
cyflwyno adroddiad i'r Cabinet ym mis Medi 2022 gyda strategaeth i gyflawni'r 115 
llain lawn.  
 
Gan gyfeirio at ymatebion i'r arolwg Sipsiwn a Theithwyr, nododd yr Aelodau fod dros 
draean yn nodi nad oeddent yn hapus, gofynnodd yr Aelodau am y rhesymau dros 
hyn.  Esboniodd swyddogion ei fod yn gyfuniad o orfod byw mewn brics a morter, 
safleoedd yn orlawn a'r cyfleusterau ar safleoedd.  
 
Trafododd yr Aelodau’r effaith ar gymunedau eraill ac a ystyrir hyn wrth nodi safle.   
Esboniodd swyddogion mai dim ond edrych ar y niferoedd y maent ar hyn o bryd, y 
cam nesaf fyddai'r opsiynau arfaethedig, yna ymgynghori ehangach ar unrhyw safle 



a gynigir, gan gynnwys ymgynghori â'r gymuned, agosrwydd at ysgolion, mynediad, 
perygl llifogydd ac ati.  Ailadroddodd swyddogion fod yn rhaid iddynt ddilyn proses 
drylwyr iawn gan Lywodraeth Cymru sy'n ymwneud â'r niferoedd.    
 
Gofynnodd yr Aelodau a oedd unrhyw reswm statudol pam na ellid gwneud effaith 
bosibl ar y gymuned yn ystyriaeth fyw yn awr.   Dywedodd swyddogion nad oes 
ganddynt safle wedi'i nodi hyd yma, pan gyflwynir safle, yna bydd yr holl oblygiadau'n 
cael eu hystyried a byddai proses gynllunio lawn lle gellir gwneud gwrthwynebiadau.  
 
Gofynnodd yr Aelodau pam y cafodd yr Heddlu eu cynnwys yn y Grŵp Llywio ac 
eglurodd swyddogion eu bod am gynyddu ymatebion yr arolwg fel eu bod yn 
cynnwys Swyddog Cyswllt yr Heddlu ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr i ledaenu'r neges 
yn y gymuned. 
 
Gofynnodd yr Aelodau a oedd Swyddogion yn hyderus bod hwn yn asesiad cadarn a 
gwydn gyda niferoedd cywir.   Cadarnhaodd swyddogion eu bod yn hyderus ac y 
byddent yn aros am adborth gan Lywodraeth Cymru pan gaiff ei gyflwyno a'i graffu.  
 
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. 
 
33 :   YMATEB Y CABINET I ADRODDIAD YMCHWILIAD 'AGOSACH I ADREF: 

LLEOLIADAU Y TU ALLAN I'R SIR I OEDOLION AG ANABLEDD DYSGU'  
 
Dywedodd y Cadeirydd wrth y Pwyllgor fod yr eitem hon yn rhoi cyfle i'r Aelodau 
archwilio ymateb y Cabinet i'r adroddiad, a chael y wybodaeth ddiweddaraf am rai o'r 
meysydd gwaith allweddol.   
 
Atgoffwyd yr Aelodau mai ffocws gwaith yr ymchwiliad oedd y broses o wneud 
penderfyniadau ar gyfer oedolion sydd ag anabledd dysgu, y mae angen eu 
trosglwyddo'n ôl i'r sir. 
 
Yn ystod yr ymchwiliad, cadarnhawyd mai'r rhan fwyaf o unigolion sy'n trosglwyddo 
o'r tu allan i'r sir, yw'r rhai sydd wedi mynychu darpariaeth addysg bellach arbenigol.   
 
Llywodraeth Cymru fu'n gyfrifol o'r blaen am benderfynu ar fynediad i'r darpariaethau 
hyn, fodd bynnag o dan y Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys 
Addysg Cymru, bydd y cyfrifoldeb hwn yn symud i'r awdurdod lleol.  
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Susan Elsmore, Yr Aelod Cabinet dros Ofal 

Cymdeithasol, Iechyd a Lles; Y Cynghorydd Sarah Merry, Yr Aelod Cabinet dros 

Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau; Sarah McGill a Jane Thomas o'r Gyfarwyddiaeth Bobl 

a Chymunedau; Melanie Godfrey, Richard Portas a Jenny Hughes o'r adran Addysg 

ac Emma Mulinder o'r Gwasanaethau i Oedolion. 

 
Gwahoddodd y Cadeirydd y Cynghorydd Elsmore a'r Cynghorydd Merry i wneud 
datganiadau ac ar ôl hynny rhoddodd Swyddogion gyflwyniad i'r Pwyllgor a 
gwahoddwyd yr Aelodau i ofyn cwestiynau a gwneud sylwadau/arsylwadau;  
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at Argymhelliad 5 a oedd wedi'i dderbyn yn rhannol a 
gofynnodd am eglurder ynghylch pa ran nad oedd wedi'i derbyn.   Dywedwyd wrth yr 



Aelodau fod y Weithdrefn Gwyno yn cael ei diweddaru ar hyn o bryd a byddai'n 
cynnwys sut y byddai anghytundebau ac asesiadau'n cael eu rheoli.   Dywedodd 
swyddogion hefyd y byddai adegau pan fyddai Asesiad Proffesiynol yn dod ar waith.   
Eglurodd yr Aelodau fod yr argymhelliad hwn yn ymwneud ag adolygiad o fyw â 
chymorth a chytunodd Swyddogion y dylai teuluoedd fod yn rhan o adolygiadau ac 
asesiadau.  
 
Roedd yr Aelodau'n siomedig bod Argymhelliad 10 wedi'i wrthod yn ei gyfanrwydd ac 
roeddent o'r farn y gallent fod wedi gwahanu Cymunedau Bwriadol o Addysg.   
Dywedodd swyddogion fod ganddynt gyfrifoldeb o dan y Cod i ddarparu gwybodaeth 
am wahanol leoliadau, yr hyn sydd ar gael, yr hyn sy'n cael ei ddarparu'n lleol a.y.b. i 
deuluoedd fel y gallant wneud penderfyniadau gwybodus.   Mae dyletswydd hefyd ar 
yr Awdurdod i ddarparu'n lleol, cael darpariaeth ddigonol a diwallu pob angen.  
 
Cynhaliwyd trafodaeth ynghylch symud i ffwrdd i fynd i'r coleg a'r profiad cyfannol 
amhrisiadwy gall hynny fod.  Cytunodd swyddogion ond dywedodd fod hon fel arfer 
yn ddarpariaeth leol mewn perthynas ag Addysg Bellach a bod y Cod yn 
canolbwyntio ar Addysg Bellach.   Ychwanegodd swyddogion y gall dysgwyr yng 
Nghaerdydd aros yn yr ysgol nes eu bod yn barod i gael addysg bellach neu tan eu 
bod yn 19 oed.   Pwysleisiwyd, os na ellir diwallu anghenion dysgwyr yn lleol, y 
gallant ddewis lleoliad y tu allan i'r sir.  
 
Mewn perthynas â Chymunedau Bwriadol esboniodd Swyddogion fod y cymunedau 
yno eisoes; roedd y ffocws ar ddatblygu gwasanaethau cymorth yn lleol.  
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at Argymhelliad 14 a theimlai y byddai Llawlyfr yn ddefnyddiol 
yn enwedig i rieni hŷn er eu bod yn derbyn y byddai angen ei ddiweddaru.   
Esboniodd swyddogion eu bod yn datblygu pecyn pontio y gellir ei lawrlwytho a'i 
ddiweddaru'n hawdd – byddai hyn yn cynnwys taflenni a chyfeirio ac ati.  
 
Ceisiodd yr Aelodau egluro mewn perthynas â'r Ganolfan Asesu yn Argymhelliad 19, 
mai dim ond fel opsiwn i ddysgwyr nad oeddent efallai am symud yn ôl adref gyda 
rhieni neu'n teimlo y gallent atchweliad pe baent yn gwneud hynny.   Ymddiheurodd 
swyddogion am y camddealltwriaeth o'r argymhelliad a chytunodd y gallai hyn fod yn 
opsiwn da.  
 
Gofynnodd yr Aelodau faint sydd wedi newid o ganlyniad i'r adroddiad; dywedodd 
swyddogion eu bod bob amser yn hapus i gael ffocws allanol a'u bod yn mwynhau'r 
cyfle i ddangos y gwasanaethau i'r Aelodau ac ennill persbectif gwahanol.  Roedd 
llawer o argymhellion, ysgogodd rhai ohonynt adolygiad o'r ffordd y maent yn gwneud 
pethau a phethau carlam a oedd ar y gweill fel y wefan.  
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at y newid yn y gyfraith lle byddai Awdurdodau'n gyfrifol am 
asesu, comisiynu ac ariannu ac ati a gofynnodd pa waith sy'n cael ei wneud i sicrhau 
nad yw'r Awdurdod yn cael ei beryglu.   Esboniodd swyddogion ei fod yr un sefyllfa â 
darpariaeth AAA Ysgolion; mae'r Awdurdod yn sicr o weithio ar y sail eu bod yn 
cynnal asesiadau proffesiynol, yn cymryd cyngor annibynnol, yn gweithio gyda rhieni 
a phobl ifanc ac ati, mae llawer o wiriadau a balansau, yr hawl i apelio a 
thribiwnlysoedd.  
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at argymhelliad 10 a gofynnodd beth sy'n digwydd os nad oedd 
rhiant neu berson ifanc am gael lleoliad lleol ond ei fod am gael lleoliad y tu allan i'r 



sir.   Esboniodd swyddogion pe gellid diwallu angen addysg yn lleol ond eu bod yn 
dewis y tu allan i'r sir, yna byddai ganddynt yr hawl i apelio lle nad oes hawl i apelio 
ar hyn o bryd.  
 
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. 
 
34 :   BUSNES Y PWYLLGOR  
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod Aelodaeth a Chylch Gorchwyl Grŵp Gorchwyl a 
Gorffen y Cynllun Datblygu Lleol Newydd wedi'u cytuno.   Byddai'r adroddiad gyda 
chanfyddiadau'r Grŵp Gorchwyl a Gorffen yn cael ei adrodd i'r Cabinet ym mis 
Mawrth 2022. 
 
35 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Dim. 
 
36 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF – DYDD MERCHER 8 RHAGFYR 2021  
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 6.25 pm 
 


