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RHAGAIR Y CADEIRYDD 
 

Yr Adroddiad Blynyddol hwn gan y Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc ar gyfer 2016/17 yw 

adroddiad olaf Gweinyddiaeth y Cyngor hwn. Yn gyntaf, hoffwn ddiolch i holl aelodau’r 

pwyllgor, yn enwedig yr aelodau cyfetholedig, am eu gwaith caled, eu gwybodaeth o'r 

materion dan sylw a’u sgiliau holi. Hoffwn hefyd ddiolch i’r swyddogion Craffu am eu 

cefnogaeth broffesiynol ac i’r holl dystion a ddaeth i siarad yng nghyfarfodydd y pwyllgor, 

ac yn arbennig y rhai sydd wedi rhoi o’u eu hamser rhydd i rannu eu harbenigedd â ni yn 

yr ymholiadau Gorchwyl a Gorffen. 

 

Rwy’n arbennig o falch, drwy gydol eleni, fod y pwyllgor wedi bod â chwota llawn o 

Gynghorwyr ar y pwyllgor, heb leoedd gwag.  

 

Yn ystod y flwyddyn mae’r pwyllgor hwn wedi cymryd rhan yn yr ystod lawn o waith craffu 

gan gynnwys cais galw i mewn ac wedi gwahodd nifer o grwpiau ac unigolion i siarad â’r 

pwyllgor un ai fel rhan o ymholiadau Gorchwyl a Gorffen neu gyfarfodydd misol. Mae 

cadeiryddion craffu y pum Cyngor sy’n ffurfio Gwasanaeth Addysg ar y Cyd Consortiwm 

Canolbarth y De wedi cwrdd tair gwaith eleni ac wedi cytuno ar flaengynllun drafft a model 

ar gyfer cydweithio pellach. 

 

Mae bob amser yn anodd mesur effaith craffu. Eleni, o ganlyniad i graffu, cafodd 

penderfyniad y Cabinet i gau Ysgol Meadowbank ei newid ac yna penderfynodd y Cabinet 

wneud y canlynol: 

 

• Adolygu cymorth lleferydd ac iaith yng Nghaerdydd ymhellach gyda’r 

nod o ddod â chynigion diwygiedig ymlaen; 

• Ymgysylltu’n fwy ag ysgolion a rhanddeiliaid eraill mewn perthynas â 

ymyrraeth gynnar ar gyfer plant ag anghenion ymddygiadol, emosiynol 

a chymdeithasol; 

• Gweithio gyda chyrff llywodraethu Ysgol Meadowbank ac Ysgol Allensbank i 

sicrhau bod anghenion plant ag anghenion lleferydd ac iaith a leolir yn yr  

ysgolion yn parhau i gael eu diwallu’n effeithiol, tra’n disgwyl unrhyw gynigion 

diwygiedig. 
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Ar gyfer unrhyw Gynghorwyr newydd sy’n darllen yr adroddiad hwn byddwn yn eich annog 

i gymryd rhan mewn craffu. Mae’n rhoi i chi ddealltwriaeth well o swyddogaethau’r Cyngor, 

rydych yn dod i adnabod swyddogion y Cyngor a chyd-gynghorwyr, gallwch newid pethau 

er gwell trwy ymholiadau Gorchwyl a Gorffen a thrwy dystiolaeth dda gallwch berswadio’r 

Cabinet i newid penderfyniadau.  

 

Dywedais yn adroddiad y llynedd ei bod yn amser adolygu meysydd cyfrifoldeb pwyllgorau 

craffu a rhannu’r llwyth gwaith yn well rhwng pwyllgorau. Mae Pwyllgor y Cyfansoddiad 

bellach wedi awgrymu lleihau nifer y pwyllgorau ac adolygu Cylch Gorchwyl pob pwyllgor. 

Mae angen mawr am hyn oherwydd mae toriadau Cyngor Caerdydd wedi lleihau swyddi 

llawn amser ym maes Craffu o 15 yn 2013/14 i 8 yn 2016/17.Yn ogystal, gyda Phapur 

Gwyn Llywodraeth Cymru ar ddiwygio Llywodraeth Leol yn awgrymu mwy o gydweithio 

gorfodol; a’r Cyngor yn datblygu modelau cyflenwi gwahanol ar gyfer gwasanaeth, mae 

angen newid y ffordd y creffir ar y gwasanaethau hynny a sut y gall Cynghorwyr a 

thrigolion gwestiynu’r rhai hynny sy’n gwneud penderfyniadau.  

 

 
 

Y Cynghorydd Richard Cook  
Cadeirydd Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc 
Mawrth 2017
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CYFLWYNIAD 
 

Mae gan Bwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc rôl bwysig yn y gwaith o asesu 

perfformiad y gwasanaeth a bwydo datblygiad gwasanaeth a pholisi ar draws 

ystod o wasanaethau’r Cyngor, yn cynnwys pob agwedd ar Addysg, Gofal 

Cymdeithasol i Blant, Chwarae Plant a’r Gwasanaeth Ieuenctid. 

 

Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno prif weithgareddau’r Pwyllgor yn ystod 2016-17 

a lle bo’n bosibl, mae'n defnyddio Nodweddion Craffu Da Cenedlaethol er mwyn 

sicrhau'r canlynol: 

 

• Canlyniadau gwell – Mae atebolrwydd democrataidd yn arwain at welliant 

mewn gwasanaeth cyhoeddus; 

• Penderfyniadau gwell – Mae gwneud penderfyniadau’n ddemocrataidd yn 

atebol, yn gynhwysol ac yn gadarn; 

• Cysylltu gwell – Mae’r cyhoedd yn rhan o drafodaeth ddemocrataidd am 

ddarpariaeth gwasanaethau cyhoeddus nawr ac yn y dyfodol. 

 

Rhwng mis Mai 2016 a mis Chwefror 2017, derbyniodd Aelodau’r Pwyllgor 

hyfforddiant mewn gwybodaeth perfformiad a chyllido ac aethant i ymweld â 

gwasanaethau'r rheng flaen. Mae’r Pwyllgor wedi craffu ar ystod eang o destunau 

sy’n cyfrannu at ddatblygu a gwella gwasanaethau plant a phobl ifanc; mae rhestr 

o'r rhain dan y penawdau isod: 

 

• Ymholiadau – Lle mae’r Pwyllgor wedi ymchwilio i destun dros gyfnod o 

amser sydd wedi arwain at gyflwyno adroddiad ffurfiol i'r Cabinet. Mae’r 

Pwyllgor hefyd wedi cwblhau nifer o ymchwiliadau byr undydd. 
 

• Datblygu Polisi – Lle mae’r Pwyllgor wedi cyfrannu at brosesau datblygu 

polisi’r Cyngor trwy ystyried dogfennau polisi drafft.  
 

• Cyn Penderfynu – Lle mae’r Pwyllgor wedi gwerthuso a gwneud sylwadau 

ar gynigion polisi cyn iddynt fynd at y Cabinet a rhoi cyfle i’r Cabinet wybod 

barn yr Aelodau Craffu cyn gwneud penderfyniad. 
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• Monitro – Lle mae’r Pwyllgor wedi monitro perfformiad a chynnydd y 

Cyngor o ran rhoi camau gweithredu y cytunwyd arnynt ynghynt ar waith. 

Mae’r Pwyllgor hefyd wedi sefydlu dau Banel Monitro, y naill ar gyfer 

monitro’r Gyllideb a’r llall ar gyfer monitro Perfformiad.  
 

• Galw i mewn – Pan mae Aelod wedi galw ar y weithdrefn Galw i Mewn dan 

gyfansoddiad y Cyngor er mwyn adolygu penderfyniad y Cabinet cyn ei 

weithredu. 
 

Ymholiadau 
 
 Iechyd ac Anableddau Plant – Adroddiad Cynnydd 

 Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant – Ymateb y Cabinet  

 Effeithiolrwydd Llywodraethwyr Ysgolion – Adroddiad Cynnydd 

 Cyfnodau Tymhorau Ysgolion - Ymholiad 

 Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod - Ymholiad 

 

Paneli’r Pwyllgor  
 
 Monitro’r Gyllideb 

 
Datblygu Polisi  
 

 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 

 Craffu ar Gonsortiwm Canol De Cymru - Cydweithio 

 Polisi Derbyn i Ysgolion 

 Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg  

 
Craffu Cyn Penderfynu 
 
 Cynigion Cyllideb 2017-18  

 Cynllun Corfforaethol 2017 - 2019 

 Strategaeth Caerdydd 2020 – Anelu at Ragoriaeth 

 Darpariaeth Arbenigol ar gyfer Disgyblion Oed Cynradd  

 Trefniadau pontio Teuluoedd yn Gyntaf  

 Taliadau Uniongyrchol 

 
Monitro Perfformiad 
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 Monitro Arolwg ESTYN 

 Gwasanaethau Plant – Monitro Perfformiad Chwarterol 

 Addysg a Dysgu Gydol Oes – Adroddiad Blynyddol Ysgolion 2015/16 ac 

adroddiadau perfformiad chwarterol 

 Consortiwm Canol De Cymru – Diweddariad ar Adroddiad Estyn a chyfraniad y 

consortiwm at godi safonau yn ysgolion Caerdydd 

 Adroddiad Blynyddol y Bwrdd Diogelu – Disgyblion Oed Cynradd gydag 

Anawsterau Iaith a Lleferydd ac Anawsterau Ymddygiadol, Emosiynol a 

Chymdeithasol 

 
Briffio Aelodau 
 
 Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed (CAMHS) 

 Gwasanaeth Ieuenctid 

 Materion cynnal a chadw yn ysgolion Caerdydd 

 
Galw i Mewn 
 
 Ymgynghoriad ar Ddalgylchoedd Ysgolion – Penderfyniad Cabinet CAB/15/84 

 

Llais y Cyhoedd 
 

 Darpariaeth Arbenigol ar gyfer Disgyblion Oed Cynradd gydag Anawsterau 

Iaith a Lleferydd ac Anawsterau Ymddygiadol, Emosiynol a Chymdeithasol 

 

 

Mae Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc wedi cynnal 10 cyfarfod Pwyllgor llawn ac 

un cyfarfod ar y cyd gyda’r Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymunedol ac 

Oedolion ers mis Mai 2016. O ganlyniad i ystyried dros 46 adroddiad yn trafod 

datblygu polisi, craffu cyn penderfynu, monitro cynnydd a pherfformiad 

gwasanaeth, anfonodd Cadeirydd y Pwyllgor Craffu 35 llythyr i'r Cabinet ac at 

swyddogion, a oedd yn cynnwys ceisiadau am wybodaeth, sylwadau ychwanegol 

am eitemau a ystyriwyd yng Nghyfarfodydd y Pwyllgor.  

 

Hefyd, o ganlyniad i’r cyfarfodydd hyn, cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at yr Aelod 

Cabinet perthnasol yn nodi 11 argymhelliad i'r Cabinet ac i swyddogion eu 

hystyried. Bu i’r Pwyllgor dderbyn ymatebion prydlon gan y Cabinet ar gyfer pob 
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llythyr a oedd yn gofyn am ateb. Yn ogystal, rhoddodd swyddogion wybodaeth pan 

oedd gofyn iddynt wneud hynny a chytunont i addasu adroddiadau’r dyfodol yn 

ymateb i ofynion y Pwyllgor. 

 

Crynodeb ar gyfer y Weinyddiaeth hon 2012 - 2017 
  

 
Yn ystod y 5 mlynedd diwethaf, mae’r Pwyllgor hwn wedi cynnal 58 cyfarfod 

Pwyllgor llawn, gan gynnwys cyfarfod ar y cyd gyda Phwyllgor Craffu 

Gwasanaethau Cymunedol ac Oedolion. O ganlyniad i ystyried dros 190 o 

adroddiadau yn ymwneud â datblygu polisi, craffu cyn penderfyniad, monitro 

cynnydd a pherfformiad y gwasanaeth, anfonodd Cadeirydd y Pwyllgor Craffu 134 

o lythyrau at aelodau’r Cabinet ac at swyddogion, a oedd yn cynnwys ceisiadau 

am wybodaeth a sylwadau ychwanegol.  

 

Yn ogystal, ar ôl ystyried y materion hyn mewn cyfarfodydd Pwyllgor, cytunodd yr 

Aelodau i ysgrifennu at yr Aelod Cabinet perthnasol gan nodi 53 o argymhellion 

penodol i’r Cabinet a’r swyddogion eu hystyried. Bu i’r Pwyllgor dderbyn 

ymatebion prydlon gan y Cabinet ar gyfer pob llythyr a oedd yn gofyn am ateb. Yn 

ogystal, rhoddodd swyddogion wybodaeth pan oedd gofyn iddynt wneud hynny a 

chytunont i addasu adroddiadau’r dyfodol yn ymateb i ofynion y Pwyllgor. Gwnaeth 

y Pwyllgor hefyd gynnal hyd at 18 o ymholiadau a chynnal pum cyfarfod Pwyllgor 

galw i mewn arbennig. 
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CWESTIYNAU CYHOEDDUS AR GYFER CRAFFU – 
YMGYSYLLTU GWELL 

 

 
 

Mae pum pwyllgor craffu’r Cyngor yn gwahodd dinasyddion, cynrychiolwyr 

sefydliadau cymunedol a’r trydydd sector er mwyn cynnig tystiolaeth yng 

nghyfarfodydd y Pwyllgor ac mewn ymholiadau Gorchwyl a Gorffen. Yn ystod 

2016/17, bu i’r Pwyllgor dderbyn cyngor, sylwadau a chlywed pryderon gan nifer o 

gynrychiolwyr a oedd wedi eu gwahodd neu wedi gofyn am gael dod i gyfarfod y 

Pwyllgor. 

 

Ym mis Mai 2016, derbyniodd Cadeirydd y Pwyllgor ohebiaeth gan nifer o bobl a 

oedd yn gofyn am gael dod i drafod mater gydag aelodau'r Pwyllgor.  Maent yn 

dymuno mynegi barn, sylwadau a rhoi cyngor i’r Pwyllgor ar gynigion i adolygu’r 

Ddarpariaeth Arbenigol i Ddisgyblion oed cynradd gydag Anawsterau Iaith a 

Lleferydd ac Anawsterau Ymddygiadol, Emosiynol a Chymdeithasol. Yn ogystal, 

roeddynt eisiau i’r Aelodau fod yn ymwybodol o’r effaith y maen nhw’n teimlo y 

bydd cau Meadowbank yn ei gael ar fywydau plant gyda Nam Iaith a Lleferydd yng 

Nghaerdydd sy’n manteisio ar brofiad uniongyrchol y staff, y disgyblion a'r 

amgylchedd y maen nhw'n gweithio ynddi. 

 

Cytunodd y Cadeirydd i wahodd aelodau’r cyhoedd i siarad â’r Pwyllgor. 

Rhannwyd copi o’r ddogfennaeth, yr oedd rhai trigolion wedi’i hanfon at 

Wasanaethau Craffu er mwyn i’r Aelodau ei hystyried, cyn y cyfarfod. 

 

Clywodd y Pwyllgor sylwadau angerddol iawn ynghylch yr addysg a chymorth a 

ddarperir gan yr ysgol, a sut gall y cynigion hyn effeithio ar ganlyniadau’r 

disgyblion gydag anawsterau iaith a lleferydd i’r dyfodol ac i’r disgyblion sydd ag 

anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol. Roedd y Pwyllgor yn 

ymwybodol bod y cyfnod ymgynghori wedi dod i ben, fodd bynnag ar ôl darllen ac 

ystyried y wybodaeth yn yr adroddiad Cabinet ac ystyried y wybodaeth a 

ddarparwyd gan rieni, staff a llywodraethwyr, cytunodd yr Aelodau i adrodd am y 

sylwadau, y pryderon a'r argymhellion wrth y Cabinet o safbwynt y  polisi a'r 

datblygu gwasanaeth a gynigiwyd yn yr adroddiad Cabinet. 
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Felly, penderfynodd y Cabinet y dylid rhoi awdurdod i’r Cyfarwyddwr Addysg a 

Dysgu Gydol Oes, ar y cyd â’r Aelod Cabinet dros Addysg: 

 

• I gynnal adolygiad pellach o gymorth iaith a lleferydd yng Nghaerdydd 

gyda’r nod o greu cynigion diwygiedig; 

• Gweithio'n agosach gydag ysgolion a rhanddeiliaid eraill mewn perthynas 

ag ymyrraeth gynnar i blant sydd ag anghenion ymddygiadol, emosiynol a 

chymdeithasol; 

• I weithio gyda chyrff llywodraethu Ysgolion Meadowbank ac Allensbank i 

sicrhau bod anghenion plant gydag anawsterau iaith a lleferydd yn yr 

ysgolion yn cael eu bodloni'n effeithiol, yn amodol ar unrhyw gynigion 

diwygiedig. 

 

Yn dilyn hynny, ystyriodd y Cabinet adroddiad ar Gynllunio Trefniadaeth 

Ysgolion: Darpariaeth arbenigol i ddisgyblion oed cynradd gydag Anawsterau 

Iaith a Lleferydd a chydag Anawsterau Ymddygiadol, Emosiynol a 

Chymdeithasol yn ei gyfarfod ar 14 Gorffennaf 2016. PENDERFYNWYD; y dylid 

rhoi’r awdurdod i Gyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes, ar y cyd â’r Aelod 

Cabinet dros Addysg: 

 

• I gynnal adolygiad pellach o gymorth iaith a lleferydd yng Nghaerdydd 

gyda’r nod o gyflwyno cynigion diwygiedig; 

• Cynnal gwaith ymgysylltu pellach gydag ysgolion a rhanddeiliaid eraill 

mewn perthynas ag ymyrraeth gynnar i blant gydag anghenion 

ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol; 

• I weithio gyda chyrff llywodraethu Ysgolion Meadowbank ac Allensbank i 

sicrhau bod anghenion plant gyda phroblemau iaith a lleferydd yn cael eu 

bodloni’n effeithiol, yn amodol ar gynigion diwygiedig. 
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Adolygiad Craffu – Penderfyniadau Gwell 
 

 

Roedd adroddiad archwiliad Chwefror 2016 Swyddfa Archwilio Cymru (SAC) yn 

cynnwys yr argymhellion canlynol a oedd yn effeithio ar Graffu yng Nghaerdydd: 

 

• Datblygu dull sy'n golygu bod modd cael trawstoriad craffu (o ystyried natur 

gynyddol darpariaeth gwasanaethau ar y cyd a llywodraethiant ac agenda 

Llesiant Cenedlaethau'r dyfodol). 

• Ystyried rôl craffu o ran mynd ar ôl yr heriau strategol sy’n wynebu'r Cyngor 

ar hyn o bryd. 

• Sicrhau bod aelodau'n cael eu penodi yn gyflym i unrhyw seddi gwag ar 

bwyllgorau craffu. 

• Ystyried gwe-ddarlledu pwyllgorau craffu. 

 

Mewn ymateb i’r argymhellion yn adroddiad Asesiad Corfforaethol 2014 SAC, 

roedd cadeiryddion y pwyllgorau craffu eisoes wedi comisiynu adroddiad Gwella 

Craffu’r Cyngor, a oedd wedi adrodd fis Medi 2015, gan gynnig ystod o gamau 

gweithredu gwella a oedd yn cael eu gweithredu ar hyn o bryd. 

 

Mewn ymateb i argymhellion pellach SAC, cytunodd y Cabinet yn ei gyfarfod ar 21 

Mawrth ar ddatganiad camau gweithredu.  Roedd y rhain yn cynnwys Adolygu 

Craffu, sydd wedi'i gynnal bellach, gydag argymhellion i'w gweithredu o ddechrau'r 

tymor gwleidyddol nesaf.  Roedd yr Adolygiad yn ymgysylltu ag Aelodau, 

swyddogion a rhanddeiliaid allanol a rhannwyd yr adroddiad gyda Phwyllgor y 

Cyfansoddiad ar 2 Mawrth 2017. 

 

Datblygodd y Cyngor drefniadau i graffu ar faterion cyffredin, gan gynnwys: 

 

• Cyfarfodydd ar y cyd i graffu ar faterion cyffredin megis: Fframwaith Adrodd 

y Gwasanaethau Cymdeithasol; Hybiau Cymunedol; Dulliau Darparu 

Amgen; a Masnachu Pobl. 
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• Grwpiau tasg a gorffen ar y cyd, er enghraifft er mwyn ystyried Ardoll 

Seilwaith Cymunedol. 

 

• Craffu ar y cyd gydag awdurdodau cyfagos ar faterion gan gynnwys 

Gwasanaethau Rheoliadol a Gwasanaeth Addysg Ar y Cyd Consortiwm 

Canolbarth y De. 

 

• Ym mis Medi 2015, cytunwyd y byddai’r Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a 

Pherfformiad yn cymryd rôl arweiniol o ran craffu ar waith Bwrdd 

Partneriaeth Caerdydd, gyda'r pedwar Pwyllgor arall yn ymgymryd â gwaith 

craffu manwl o ffrydiau gwaith y Bwrdd Partneriaeth. Cynhaliodd y Pwyllgor 

Craffu Adolygu Polisi a Pherfformiad adolygiad o’r strategaeth Beth sy’n 

Bwysig ym mis Ionawr 2016. 

 

Dyrennir seddi gwag i grwpiau gwleidyddol dan reolau gwleidyddol cyfrannol, a 

chânt eu trafod yn fisol gyda Chwipiau Grwpiau Gwleidyddol. Mae seddi gwag nad 

oedd modd penodi iddyn nhw o grŵp gwleidyddol penodol wedi'u cynnig i grwpiau 

gwleidyddol eraill a chynghorwyr annibynnol.  Mae penodi i seddi gwag ar 

bwyllgorau wedi’i ystyried yn eitem sefydlog ar agendau cyfarfodydd y Cyngor 

Llawn.  Fel mesur dros dro, penderfynwyd yn y Cyngor Llawn fis Gorffennaf 2016 

y dylid lleihau nifer yr aelodau ar bwyllgorau craffu i wyth aelod ar gyfer gweddill y 

Weinyddiaeth hon.  Roedd yr Arolwg Aelodau 2016 yn ymchwilio i’r heriau y mae 

Aelodau yn eu hwynebu wrth lenwi’r llefydd Pwyllgor gwag.  Daethpwyd o hyd i 

lawer o heriau, gan gynnwys dyletswyddau eraill y Cyngor, a phwysau gwaith a 

theuluol.  

 

Mae cyfleusterau gwe-ddarlledu ar waith yn Neuadd y Sir ac yn Siambr Neuadd y 

Ddinas, gan alluogi rhai o gyfarfodydd y Pwyllgorau Craffu a chyfarfodydd y 

Cyngor Llawn i gael eu gwe-ddarlledu.  Cyfarwyddodd Datganiad Cam 

Gweithredu’r Rheolwyr y dylai'r broses gwe-ddarlledu gynnwys un pwyllgor craffu 

fesul mis o fis Rhagfyr 2016 ymlaen. Rhoddodd y pwyllgorau gynnig ar we-

ddarlledu rhwng Tachwedd a Rhagfyr, a cynhaliodd pwyllgor craffu'r Economi a 

Diwylliant y gwe-ddarllediad craffu byw cyntaf ym mis Rhagfyr 2016. 
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Datblygu Aelodau’r Pwyllgor – Penderfyniadau Gwell 
 

 

Mae Craffu yn swyddogaeth gan Aelodau y mae ei lwyddiant yn gysylltiedig â gallu 

a datblygiad Aelodau’r Pwyllgorau Craffu.  Gweithiodd y Tîm Craffu felly yn agos â 

chydweithwyr trwy’r Cyngor er mwyn rhoi ystod o gyfleoedd i Aelodau i adeiladu ar 

neu loywi eu sgiliau Craffu a gwella eu gwybodaeth a dealltwriaeth o ystod o 

faterion perthnasol i’w rôl craffu. 

 

Mae’r Aelodau hefyd yn cynnal cyn gyfarfodydd y Pwyllgor er mwyn trafod, 

dadansoddi a deall y materion dan ystyriaeth a phan fo angen, gofyn am ragor y 

eglurhad ar gyfer yr wybodaeth.  O hyn, pennodd yr Aelodau nifer o drywyddau 

ymholi ar gyfer y cyfarfod. 

 

Parhaodd yr Aelodau gyda gweithredu’r Panel Monitro Cyllideb i wella ffocws 

gwaith yr Aelodau o ran monitro gwariant Cyfarwyddiaethau a gweithredu cynigion 

ar arbedion, ac i leihau nifer yr eitemau a ystyrir mewn cyfarfodydd Pwyllgor.  

Derbyniodd Aelodau briffiau a chanllaw ar amryw o agweddau ar wariant a 

pherfformiad. 



 

14 

   

Uchafbwyntiau gwaith y Pwyllgor yn 2016/17  
 

 
 

Mae adran hon yr Adroddiad blynyddol yn cyflwyno uchafbwyntiau 

gweithgareddau’r Pwyllgor yn ystod 2016-17. Mae’r adroddiad yn nodi’r hyn yr 

oedd y pwyllgor craffu yn ceisio’i wneud ym mhob tasg graffu a’r hyn a lwyddodd 

i’w gyflawni.  

 
 
  

Ymholiadau Grŵp Tasg a Gorffen – Canlyniadau gwell 
 

Rhan bwysig o waith y Pwyllgor yw adnabod ac ymchwilio i un o’r prif feysydd sy’n 

destun gofid er mwyn sicrhau canlyniadau gwell ar gyfer gwasanaethau 

cyhoeddus a sbarduno gwelliant o ran darparu gwasanaeth. Mae’r rhain yn aml yn 

feysydd nad yw Cyfarwyddiaeth wrthi’n gweithio ynddynt, neu rai sy’n 

drawsbynciol eu natur, yn cynnwys nifer o Gyfarwyddiaethau a sefydliadau 

partner. Adroddir ar ganlyniadau’r ymchwiliadau hyn wrth yr Aelod Cabinet er 

mwyn eu trafod, a phan fo’n addas, gweithredu argymhellion y Pwyllgor. 

 

 

Cyfnodau Tymhorau Ysgolion 
  

 
Cytunwyd ar gais i ymchwilio i amseriad gwyliau’r ysgol yng nghyfarfod Cyngor 

Llawn Cyngor Caerdydd ar 28 Gorffennaf 2016, lle cytunwyd ar y cynnig canlynol: 

 

• Prisiau gwyliau drud ofnadwy yn ystod cyfnod traddodiadol gwyliau'r ysgol 

a'r effaith y mae’r costau hyn yn ei gael ar deuluoedd ein dinas; 

• Bod teuluoedd yn dymuno cadw cyfnodau gwyliau’r ysgol dynodedig, ond 

bod prisiau uchel mynd ar wyliau yn ystod y cyfnodau hyn yn rhwystredig – 

gan olygu bod rhaid i deuluoedd ddewis rhwng peidio mynd ar wyliau o 

gwbl, neu mynd â disgyblion allan o’r ysgol yn ystod y tymor ysgol; 

• Symudiadau cynghorau eraill yn y DU i ymchwilio i drefniadau tymor ysgol 

gyda golwg i ystyried lleihau cyfnod gwyliau'r haf er mwyn creu wythnos o 
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wyliau ychwanegol yn ystod y flwyddyn ysgol pan all teuluoedd fynd ar 

wyliau am bris rhatach.  

• Mae’r Cyngor wedi penderfynu gofyn i Aelodau’r Pwyllgor Craffu Plant a 

Phobl Ifanc, fel rhan o’u cynllunio gwaith i’r dyfodol, i ystyried a ydynt yn 

dymuno ymgymryd â dadansoddiad manwl o’r mater. 

 

Cytunodd y Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc yn ei gyfarfod ar 27 Medi i 

ymgymryd ag ymchwiliad i ddiwygio cyfnodau tymor ysgol yn unol â chais y 

Cyngor ar 28 Gorffennaf. Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf y grŵp gorchwyl ar 14 

Tachwedd 2016. 

 

I ddechrau, cytunodd Aelodau’r pwyllgor y byddai’n ddefnyddiol ceisio barn 

Penaethiaid, Athrawon a Chyrff Llywodraethu Ysgolion cyn rhoi unrhyw ymateb i'r 

Cabinet, gan ofyn a ddylid ymchwilio i'r posibilrwydd o newid dyddiadau tymhorau 

ysgolion, ac yna cynnig sail dystiolaeth gadarn er mwyn gallu pwyso a mesur eu 

penderfyniad.  

 

Yna, adolygwyd canlyniadau’r arolwg hwn gan y Grŵp Gorchwyl gan nodi bod 

mwyafrif yr ysgolion a ymatebodd i'r ymchwiliad yn dymuno lleihau gwyliau'r haf o 

un wythnos. Fodd bynnag, ni wnaeth yr arolwg nodi’n glir pa wyliau y dylai’r 

wythnos symud iddo. Adroddwyd am ganlyniad yr arolwg i’r Cabinet ym mis 

Mawrth 2017 iddynt gael ei ystyried. 

 

 

Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod (AOCB) 
  

 

Codwyd yr eitem yn rhan o drafodaethau ynghylch materion i’w hystyried yn 

rhaglen waith y Pwyllgor ym mis Gorffennaf 2016, a gafodd ei gymeradwyo yng 

nghyfarfod y Pwyllgor ar 27 Medi 2016. Nododd yr Aelodau sawl pryder ynghylch: 

 

• A yw hyn yn digwydd yng Nghaerdydd? 

• Sut mae arweinwyr cymunedol yn ymateb i’r arfer? 

• Pa waith sy’n cael ei wneud mewn ysgolion a chymunedau? 

• A fu unrhyw erlyniadau? 
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Yng nghyfarfod cyntaf y Grŵp Gorchwyl, ystyriodd yr Aelodau greu adroddiad 

paratoi ar AOCB a oedd yn cynnwys: 

 

• Diffiniad o AOCB, gan gynnwys y pedwar math gwahanol o AOCB  

• Deddfwriaeth yn ymwneud ag AOCB, yn benodol Deddf Plant 2004, Deddf 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru), Deddf Anffurfio Organau 

Cenhedlu Benywod 2003, adran 73, Deddf Troseddau Difrifol 2015.  

• Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan – PROTOCOL CYMRU 

GYFAN 2011. 

• Lefel AOCB yng Nghymru. 

• Polisïau a Chanllawiau AOCB 

• Cefnogaeth y Trydydd Sector (BAWSO). 

• Y broses sydd ar waith yng Nghaerdydd ar gyfer AOCB. 

• Hyfforddiant i weithwyr proffesiynol. 

• Codi ymwybyddiaeth mewn cymunedau. 

 

Cynhaliwyd dwy drafodaeth rownd y bwrdd gan y Grŵp Gorchwyl gyda llawer o 

randdeiliaid sydd ynghlwm ag AOCB. Nododd y trafodaethau hyn nifer o brif 

faterion a fu i’r grŵp gorchwyl adrodd amdanynt i’r Pwyllgor er mwyn i’r Cabinet, 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro a phartneriaid eraill gael eu hystyried. 

 

Bydd y Cabinet yn cael gwybod am ganfyddiadau'r Ymchwiliad ym mis Mawrth 

2017. 

 

 

Penodi Llywodraethwyr ac Effeithiolrwydd Llywodraethwyr Ysgol 
Awdurdod Lleol 
  

 

Cynhaliwyd yr Ymchwiliad hwn gan y Pwyllgor fel rhan o’i raglen waith 2015/16.  

Cyhoeddwyd yr adroddiad dilynol a oedd yn nodi’r prif ganfyddiadau a’r 

argymhellion ym mis Gorffennaf 2015 ac adroddwyd amdano wrth y Cabinet. 
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Ymatebodd yr Aelod Cabinet dros Addysg i lythyr adroddiad ymchwiliad y Pwyllgor 

ar 19 Hydref 2015. Nododd y llythyr ymateb bod yr Aelod Cabinet yn falch o nodi 

bod canfyddiadau ac argymhellion cyffredinol yr adroddiad yn adlewyrchu ei barn 

ei hun, a bod gwella llywodraethiant ysgolion yn flaenoriaeth i’r gwasanaeth 

Addysg. Nododd yr ymateb i’r adroddiad bod pob un o 10 argymhelliad y Pwyllgor 

wedi’u derbyn. 

 

Datblygodd y Gyfarwyddiaeth Addysg a Dysgu Gydol Oes gynllun gweithredu, 

dyddiedig Gorffennaf 2015, ar gyfer gweithredu’r argymhellion, a oedd yn cynnwys 

eglurhad manwl ar sut yr aed i’r afael a phob argymhelliad  ynghyd â’r dyddiad 

gweithredu disgwyliedig. 

 
Ym mis Rhagfyr 2016, gofynnodd y Pwyllgor am a derbyn adroddiad cynnydd. 

Roedd yr adroddiad cynnydd yn cynnwys eglurhad manwl o’r gwaith a oedd wedi’i 

wneud ers derbyn llythyr adroddiad ymchwiliad y Pwyllgor, ynghyd â'r gwaith o 

ddatblygu ymhellach effeithiolrwydd llywodraethwyr ysgolion o ran gwella 

cyrhaeddiad addysgol eu disgyblion. Roedd yr adroddiad yn nodi'r cynnydd ar 

draws y 10 argymhelliad ynghyd ag egluro’r camau nesaf o ran gwelliant parhaus 

cyrff llywodraethu ysgolion. 

 

Roedd y Pwyllgor yn falch iawn o weld bod pob un o argymhellion adroddiad yr 

ymchwiliad wedi’u trafod. Fodd bynnag, er bod yr Aelodau o'r farn bod yr 

adroddiad cynnydd yn nodi'n fanwl yr hyn oedd yn cael ei wneud, nid oedd rhai o'r 

sylwadau yn yr adroddiad yn adlewyrchu realiti'r hyn oedd yn digwydd mewn cyrff 

llywodraethu ysgolion unigol.  

 

 

Ysgolion sy’n Peri Pryder 
 

 

Cytunodd y Pwyllgor i newid ail gam yr ymchwiliad i ymweld ag ysgolion a oedd 

wedi profi gostyngiadau annisgwyl diweddar yn lefelau perfformio disgyblion.  

Ymwelont â thair ysgol ac roedd ganddynt ddiddordeb penodol yn yr hyn oedd 

wedi achosi gostyngiad yn y lefelau perfformiad, pa gamau oedd wedi'u 

gweithredu, a pha gymorth a chyngor yr oedd yr ysgolion wedi'u derbyn.  

 



 

18 

Yn dilyn ystyried adroddiad canlyniadau ymweliad i’r Pwyllgor ym mis Mai 2016, 

cytunodd yr Aelodau i ysgrifennu at yr Aelod Cabinet gyda'r sylwadau yr oeddent 

wedi'u gwneud yn ystod yr ymweliadau. Trefnwyd yr ymweliadau hyn i alluogi 

Aelodau ymchwilio i’r ffactorau a oedd yn heriol i berfformiad yr ysgolion hynny a 

brofodd ostyngiad annisgwyl yn lefelau perfformiad disgyblion y llynedd. 

 

 

Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant (CRhB) 
 

 
Cytunodd y Pwyllgor i ymgymryd ag Ymchwiliad Gorchwyl a Gorffen ar 

Gamfanteisio’n Rhywiol ar Blant yng Nghaerdydd, gan bod pryderon wedi’u codi 

yn ystod ymchwiliad y llynedd i Fasnachu Pobl.  Nododd y Cyfarwyddwr 

Gwasanaethau Cymdeithasol hefyd bod hyn yn bryder. Trefnodd yr Aelodau'r 

ymchwiliad er mwyn asesu cadernid y strategaeth CRhB, y mesurau ataliol sydd 

ar waith a lefel ymateb y Cyngor a sefydliadau partner i ddigwyddiadau CRhB.  

Cytunodd i ymchwilio i weithio partneriaeth a dyrannu adnoddau sy’n gysylltiedig â 

rheoli CRhB yng Nghaerdydd. Roedd gan aelodau ddiddordeb hefyd mewn asesu 

hyd a lled CRhB mewn rhai cymunedau. 

 

Clywodd y Grŵp Gorchwyl gan sefydliadau trydydd partner, yr Heddlu, Bwrdd 

Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, y Gwasanaeth Prawf, y Gwasanaeth Troseddau 

Ieuenctid, Addysg, Llywodraeth Cymru a Bwrdd Lleol Diogelu Plant. Mae’r 

Aelodau hefyd wedi ystyried Protocol Cymru Gyfan ac enghreifftiau o arfer gorau 

gan awdurdodau lleol eraill. 
Cyflwynwyd yr adroddiad i’r Cabinet ar 27 Gorffennaf 2016, a chytunodd y Cabinet 
ar ymateb llawn ar 13 Hydref 2016. Roedd ymateb y Cabinet yn cadarnhau bod 13 
argymhelliad yr adroddiad wedi'u derbyn.  
Paratoi plant, teuluoedd, cymunedau a gweithwyr proffesiynol i weld arwyddion 
bod plentyn mewn perygl. 

• Atal niwed. 

• Amddiffyn dioddefwyr. 

• Mynd ar ôl, atal ac erlyn drwgweithredwyr. 
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Mae’r strategaeth a’r cynllun gweithredu yn nodi sut mae partneriaid yng 

Nghaerdydd yn benderfynol o wneud popeth allan nhw i ddod o hyd i CRhB lle 

bynnag y bo'n digwydd ac i leihau'r effaith ar blant a theuluoedd. 

Roedd cyllid ychwanegol ar gyfer tîm CRhB wedi'i gynnwys yng nghyllideb 

2017/18. 
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Datblygu Polisi a Chraffu Cyn Penderfynu  
- Penderfyniadau Gwell 

 

 
 
Rhan hanfodol o waith y Pwyllgor hwn yw adolygu ac asesu effeithiolrwydd 

polisïau’r Cyngor a fydd yn effeithio ar fywydau Plant a Phobl Ifanc yng 

Nghaerdydd. Mae’r Pwyllgor wastad yn sicrhau bod ei raglen waith yn galluogi 

craffu ar unrhyw ddatblygiad polisi phenderfyniad rhag-blaen unrhyw adroddiad 

Cabinet sy’n ceisio cymeradwyaeth dros strategaeth neu bolisi sy’n effeithio ar 

Blant a Phobl Ifanc. 

 

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae'r Pwyllgor wedi ymgymryd â chraffu cyn 

penderfynu ar y polisïau hanfodol canlynol: 

 

 Strategaeth 2020 Caerdydd – Anelu at Ragoriaeth 

 Darpariaeth Arbenigol i Ddisgyblion Oed Cynradd  

 Trefniadau pontio Teuluoedd yn Gyntaf  

 Taliadau Uniongyrchol 

 Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg  

 Polisi Derbyn i Ysgolion 

 

 

Strategaeth 2020 Caerdydd – Anelu at Ragoriaeth 
 

 

Derbyniodd y Pwyllgor y strategaeth yn ei gyfarfod fis Mehefin 2016. Roedd yr 

adroddiad yn nodi strategaeth gwelliant hirdymor addysg a dysgu yng Nghaerdydd 

sy’n sicrhau ymrwymiad yr holl brif randdeiliaid i ystod o dargedau a chanlyniadau 

a ddeisyfir. Mae’r adroddiad hefyd yn trafod yr agweddau canlynol ar weledigaeth 

y strategaeth y bydd “Holl blant a phobl ifanc Caerdydd yn mynychu ysgol wych ac 

yn datblygu’r wybodaeth, y sgiliau a’r nodweddion sy’n eu gwneud yn llwyddiannus 

ar lefel bersonol, yn economaidd gynhyrchiol ac yn ddinasyddion cyfranogol”. 

 

Nododd y Pwyllgor bod hon yn ddogfen strategol lefel uchel iawn sy'n 

canolbwyntio ar brif ddyheadau addysg dros y pum mlynedd nesaf. Rhoddwyd 
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gwybod i aelodau bod cynlluniau gweithredol ar waith a fyddai’n cyflawni’r 

mesurau llwyddiant ynghyd â gweithrediadau, mesurau perfformiad a cherrig 

milltir. Roedd yr Aelodau’n deall nad oedd y cynlluniau gweithredu hyn wedi’u 

drafftio’n llawn hyd yma, gan ofyn i’r strategaeth a’r cynlluniau gweithredol gael eu 

cyflwyno i’r Pwyllgor yn ei gyfarfod ym mis Rhagfyr 2016, ac a ddarparwyd wedyn 

,aes o law. 

 

Nodwyd ychydig o bryder ymhlith yr aelodau ynghylch y trefniadau llywodraethiant 

ar gyfer gweithredu ac asesu Strategaeth Caerdydd 2020 – Anelu at Ragoriaeth, a 

fyddai’n cael ei gweithredu gan Fwrdd Datblygu Addysg y Cyngor. Cafodd y 

Pwyllgor wybod wedyn am drefniadau llywodraethiant Strategaethau. 

 

Cytunodd y Pwyllgor ar gynnwys yr adolygiad a monitro gweithrediad y strategaeth 

yn ei raglen waith i'r dyfodol. 

 
 

Trefniadau Pontio Teuluoedd yn Gyntaf 
  

 
Ystyriodd y Pwyllgor adroddiad Arolwg Blynyddol Teuluoedd yn Gyntaf ar gyfer 

2015/16 yn ei gyfarfod ar 18 Hydref 2016. Clywodd yr Aelodau nad oedd 

Caerdydd wedi gosod unrhyw drefniadau pontio ar gyfer diwedd y contract ym mis 

Mawrth 2017. Roedd yr Aelodau’n bryderus y gallai fod perygl na fyddai 

Teuluoedd yn Gyntaf mewn sefyllfa i allu parhau i helpu teuluoedd mewn angen yn 

sgil tanwariant ar staff a nifer y staff oedd yn gadael. Cytunodd yr Aelodau eu bod 

nhw eisiau ystyried yr adroddiad Cabinet drafft cyn gynted ag y bo modd er mwyn 

sicrhau ei fod yn cael ei ystyried gan y Cabinet mewn modd amserol.  

 
Derbyniodd y Pwyllgor yr adroddiad Cabinet drafft yn ei gyfarfod yn Rhagfyr 2016. 

Roedd yr adroddiad yn trafod y trefniadau dros dro arfaethedig ar gyfer y cyfnod 

pontio, gan gynnwys amrywio ychydig ar gontractau presennol er mwyn ehangu 

telerau cychwynnol eu contract, dad gomisiynu rhai o'r gwasanaethau ac o bosib 

comisiynu trefniadau peilot/amgen yn ystod y cyfnod pontio. 
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Roedd yr adroddiad hefyd yn gosod amserlen ar gyfer y trefniadau llywodraethiant 

er mwyn sicrhau pontio llyfn at y trefniadau newydd i ddefnyddwyr gwasanaeth 

ynghyd ag asesiadau o’r effaith ar gydraddoldeb a ddefnyddiwyd i lywio cynigion 

ar gyfer y trefniadau dros dro. 

 

Ysgrifennodd y Pwyllgor wedi hynny gan nodi ei fod yn falch o'r adroddiad Cabinet 

drafft gan ei ystyried yn ymateb positif i'r pryderon a nodwyd gan y Pwyllgor ym 

mis Hydref ynghylch y trefniadau pontio. Adolygodd yr Aelodau’r cynlluniau ar 

gyfer y trefniadau dros dro a’r rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf nesaf. 

 

Awgrymodd y Pwyllgor y dylid ystyried yr holl ddarparwyr priodol fel rhan o'r 

broses dendro, yn sefydliadau mawr a bychan, a bod angen dod â'r adroddiad 

Cabinet drafft yn ôl i'r Pwyllgor hwn cyn i'r Cabinet ei ystyried.  

 

 

Taliadau Uniongyrchol 
  

 
Yn 2005, penododd y Cyngor Glymblaid Caerdydd a’r Fro ar gyfer Pobl Anabl 

(CVCDP) (Diverse Cymru nawr) i ddarparu gwasanaeth a oedd yn gyfrifol am 

gefnogi’r defnyddiwr gwasanaeth ei hun i recriwtio Cynorthwy-ydd Gofal Personol. 

neu i greu contract gydag Asiantaeth.  

 

Mae Diverse Cymru wedi parhau i gynnig y Gwasanaeth Cymorth Taliadau 

Uniongyrchol. Mae gwerth y gwasanaeth gyfwerth â thaliadau uniongyrchol sydd 

oddeutu £700,000. Yn ystod yr 11 mlynedd diwethaf, mae nifer y defnyddwyr wedi 

cynyddu, ac ar hyn o bryd mae 621 o oedolion a 151 o blant yn derbyn Taliad 

Uniongyrchol, gyda 40 oedolyn ac 16 plentyn yn 'gweithio tuag at' Daliad 

Uniongyrchol gyda Diverse Cymru (ffigyrau'n gywir ym mis Tachwedd 2016).  

 

Roedd angen ail-gomisiynu’r gwasanaeth cymorth Taliadau Uniongyrchol er mwyn 

cydymffurfio â gofynion caffael, a hefyd i sicrhau bod y gwasanaeth yn 

integreiddio'n effeithiol gyda modelau presennol o atal a chymorth gofal 

cymdeithasol. Yn ogystal, roedd cyfarfod y Cyngor Llawn ar 25 Chwefror 2016 yn 

cynnwys arbediad o £200,000 o adolygiad ar drefniadau gweinyddol y Taliadau 
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Uniongyrchol, gan gynnwys 'y cytundeb cyfredol gyda darparwr cymorth. Dylid 

ystyried darpariaeth gwasanaeth amgen sy'n canolbwyntio ar ansawdd a'r defnydd 

gorau o adnoddau drwy barhau i gynnal a chadw cymorth y defnyddwyr 

gwasanaeth presennol i'r rheiny sy'n derbyn taliadau uniongyrchol'. 

 

Roedd yr adroddiad Cabinet drafft yn nodi’r cynigion i ail-gomisynu’r gwasanaeth. 

Roedd yr adroddiad yn nodi mai’r model dewisol fyddai un sefydliad yn cynnig y 

Gwasanaeth Cymorth a Chyfrifon a Reolir ledled y Ddinas. Cynigiwyd y dylid 

darparu’r contract Taliadau Uniongyrchol yn un pecyn drwy dendro i’r farchnad am 

ddarparwyr i gynnig gwasanaethau sy’n bodloni canlyniadau unigolion fel a nodir 

yn eu cynlluniau gofal, gan roi mwy o ddewis, rheolaeth ac annibyniaeth i bobl 

dros eu bywydau eu hunain.  

 

Ysgrifennodd y Pwyllgor gan nodi pryder ynghylch prosesau llywodraethiant a 

datrys gwrthdaro yn y system bresennol gan argymell y dylai’r contract newydd 

nodi'n glir y trefniadau llywodraethiant a chyfrifoldebau pob parti ynghyd â chynnig 

proses ddatrys gwrthdaro gynhwysfawr. Nododd y Pwyllgor bryder hefyd fod y 

contract presennol yn cynnig dau raddfa wahanol fesul awr, nad oedd yn bodloni’r 

cyflog byw Sylfaenol ar hyn o bryd. Felly, argymhellodd y Pwyllgor y dylai’r 

Cabinet gael yr opsiwn i sicrhau bod pawb a gyflogir drwy’r system Taliadau 

Uniongyrchol yn derbyn cyflog byw Sylfaenol, sef £8.45 yr awr, fel a nodir ym 

mholisi’r Cyngor.  I gloi, gofynnodd y Pwyllgor am adroddiad cynnydd ar 

weithrediad y project a gweithrediad y gwasanaeth cymorth Taliadau Uniongyrchol 

newydd ar gyfer plant a phobl ifanc un flwyddyn ar ôl i’r contract gael ei lofnodi. 

 

 

Cynigion Cyllideb 2017-18 
 

 

Mae Cyfansoddiad y Cyngor yn galluogi pwyllgorau craffu i ystyried cynigion 

cyllidebol drafft y Cabinet cyn iddynt gael eu hystyried gan y Cabinet a’r Cyngor 

Llawn. Ystyriodd y Pwyllgor Gynllun Corfforaethol drafft y Cyngor a’r cynigion 

cyllidebol drafft ar gyfer 2017-18, gan gynnwys eu cynigion arbed manwl a’r 

Rhaglen Cyfalaf yn ei gyfarfod ym mis Chwefror 2017. Adolygodd y Cynllun 
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Corfforaethol drafft a'r cynigion arbedion cyllidebol, gan brofi eu heffaith ar 

ddeilliannau i blant a phobl ifanc. 

 

Nododd y Pwyllgor lawer o faterion ynghylch adroddiadau'r Cynllun Corfforaethol, 

y Gyllideb Gorfforaethol a Chyllideb y Gyfarwyddiaeth. Cafodd y pryderon hyn eu 

cynnwys mewn llythyr, a anfonwyd at y Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a 

Pherfformiad er mwyn ei ystyried wrth adolygu’r Cynllun Corfforaethol cyffredinol, 

cynigion Ymgynghoriad a’r Gyllideb ar 15 Chwefror 2017 ac i’r Cabinet i’w ystyried 

yn ei gyfarfod ar 16 Chwefror 2017. 

 

Ystyriodd y Cabinet a'r Cyngor Llawn lythyr y Pwyllgor yn ystod eu trafodaethau ar 

y cynigion. Ymatebodd yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Corfforaethol a 

Pherfformiad hefyd i’r llythyr gan roi eglurhad llawn ar y pwyntiau ar yr arbedion 

cyllidebol penodol a nodwyd gan y Pwyllgor. 

 

 

Trefniadau Derbyn i Ysgolion a Chynllun Strategol Cymraeg 
Mewn Addysg 
 

 

Mae disgwyl i’r Pwyllgor ystyried y craffu cyn penderfynu ar Drefniadau Derbyn i 

Ysgolion a Chynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg yn ei gyfarfod terfynol ym 

mis Mawrth 2017. Anfonir canlyniad hwn i’r Cabinet mewn pryd ar gyfer ei gyfarfod 

ar 17 Mawrth 2017.  
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Monitro Perfformiad – Canlyniadau Gwell 
 
 
Mae gan y Pwyllgor rôl ddiffiniedig clir yn nhrefniadau gwella a llywodraethiant y 

Cyngor, ac mae ei raglen waith yn cynnwys lefel uchel o fonitro ac adolygu 

perfformiad Cyfarwyddiaethau, rheoli adnoddau, gosod targedau a rheoli 

perfformiad.  

 

Eleni, adolygodd y Pwyllgor lefel cyfranogiad yr Aelodau yn monitro perfformiad a’r 

gyllideb, yn benodol yn y Pwyllgor. Cytunodd y Pwyllgor i sefydlu Panel Monitro 

Cyllidebol i ryddhau amser yn y Pwyllgor a rhoi gwell ffocws i ddadansoddiad 

gwybodaeth Aelodau drwy banel anffurfiol parhaus sy'n adrodd yn ôl i'r Pwyllgor 

Llawn. 

 
 

Panel Monitro’r Gyllideb 
   

 
Cytunodd y Pwyllgor i greu Panel Monitro’r Gyllideb i ymchwilio’n fwy effeithiol i 

gynnydd pob Cyfarwyddiaeth o ran cyflawni cynigion arbedion cytunedig y Cyngor, 

ac o ran rheoli unrhyw orwariant posib yn ystod y flwyddyn.  

 

Cytunodd y Panel ar raglen o gyfarfodydd i adolygu adroddiadau Monitro’r 

Gyllideb y Cabinet pan a phryd y byddant yn cael eu cyhoeddi. Mae’r Panel wedi 

cwrdd ddwywaith eleni ac wedi adolygu adroddiadau monitro'r gyllideb y Cabinet 

ar gyfer Mis 4 a Mis 6. Adroddwyd am ganlyniad pob cyfarfod y panel (lle bo’n 

briodol) wrth y Pwyllgor ac anfonwyd llythyrau at Gyfarwyddwyr (lle bo angen), yn 

ceisio eglurder ar y rhaglen arbedion, manylion am gyfrifo cyllidebau ac 

ymrwymiad i ymgymryd ag archwiliad manwl.  

 

Ymatebwyd i bob cais am wybodaeth yn brydlon, ac adroddwyd yn ôl i Aelodau yn 

eu cyfarfod Panel nesaf. 
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Adroddiadau Perfformiad Chwarterol - Gwasanaethau Plant 
 

 

Yn ystod 2016/17 nododd y Pwyllgor welliant cyffredinol o ran perfformiad mewn 

sawl dangosydd; fodd bynnag, mynegont eu pryder ynghylch rhai dangosyddion 

oedd yn nodi gostyngiad mewn lefelau perfformiad. Mae’r Pwyllgor wedi adolygu 

pob adroddiad perfformiad corfforaethol chwarterol ynghyd â chyfres o 

ddangosyddion lleol y mae'r Aelodau wedi gofyn iddynt gael eu  monitro'n gyson.  

 

Mae’r Pwyllgor wedi adolygu’r holl adroddiadau dangosyddion perfformiad lleol yn 

fanwl, yn dilyn hynny mae’r Pwyllgor wedi ysgrifennu i nodi os oes ganddynt 

bryderon ynghylch meysydd lle roedd perfformiad un ai'n gostwng yn araf deg, neu 

a brofodd ostyngiad sydyn mewn perfformiad.  Mae aelodau hefyd wedi nodi 

cymaint y maen nhw'n gwerthfawrogi'r gwaith y mae swyddogion wedi'i wneud yn 

y meysydd hynny lle gwelwyd gwelliant. 

 

 

Adroddiadau Perfformiad – Addysg a Dysgu Gydol Oes 
  

 
Parhaodd y Pwyllgor gyda’i ddull newydd o ran craffu perfformiad addysgol drwy 

drefnu archwiliadau cyson drwy gydol y flwyddyn ar agweddau penodol ar 

berfformiad, ynghyd â throsolwg o’r perfformiad blynyddol ym mis Ionawr. Mae’r 

cyfarfodydd wedi canolbwyntio ar ddatblygu a gweithredu strategaeth Caerdydd 

2020 ynghyd â’r adroddiadau Perfformiad Corfforaethol Addysg. 

 

Mae’r adroddiadau monitro perfformiad yn galluogi’r Pwyllgor i adolygu, asesu a 

herio gweithrediad yr holl gamau gweithredu ac felly ddarpariaeth addysg o safon 

a chanlyniadau gwell i blant a phobl ifanc yn ysgolion Caerdydd.  

 

Mae’r Pwyllgor wedi ysgrifennu at yr Aelod Cabinet yn gyson gan geisio eglurder 

ar gamau gweithredu a gwelliannau perfformiad arfaethedig. 

 
 
 



 

27 

Consortiwm Addysg Canol De Cymru - Adroddiad Perfformiad 
Blynyddol 
   

 
 
Ystyriodd y Pwyllgor gynllun busnes y Consortiwm fel rhan o’i ystyriaeth o'r 

Cynllun Busnes Addysg.  Prif nod y Pwyllgor oedd ceisio sicrhau bod y ddau 

gynllun busnes yn gweithio gyda’i gilydd o ran sicrhau gwelliant mewn canlyniadau 

i ddisgyblion Caerdydd.  

 

Yn ogystal, adolygodd y Pwyllgor y gwaith o fonitro ac asesu gwaith y Consortiwm 

yng Nghaerdydd ynghyd â phapur briffio yn nodi sut gwnaeth y Consortiwm 

gyfrannu at godi safonau yn ysgolion Caerdydd. Trafododd yr Aelodau hefyd sut 

gallai pwyllgorau craffu’r pum awdurdod lleol yn y Consortiwm graffu orau ar 

gyfeiriad strategol a chanlyniadau'r Consortiwm.  Cytunont y byddai cadeiryddion a 

swyddogion craffu'r pum pwyllgor craffu yn cwrdd fel panel craffu ar y cyd i 

ymgymryd â throsolwg mwy strategol.  
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Adroddiadau Briffio’r Pwyllgor – Canlyniadau Gwell    

 

 

Cytunodd y Pwyllgor ar dderbyn papurau briffio y tu allan i agenda arferol y 

Pwyllgor fel bod modd iddynt gael eu hadolygu’n fwy effeithiol. Cytunodd y 

Pwyllgor i dderbyn y briffiau hyn pan a phryd yr oeddent ar gael.  

 

Ymhlith y pynciau a drafodwyd roedd: 

 

 Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed 

 Gwasanaeth Ieuenctid 

 Materion cynnal a chadw mewn tair ysgol uwchradd yng Nghaerdydd 

 

Mae canlyniad adolygiad yr Aelodau o’r briffiau wedi’u hadrodd i’r Pwyllgor ac mae 

llythyrau priodol wedi’u hanfon at Gyfarwyddwyr. Ymatebwyd i bob cais am 

wybodaeth yn brydlon, ac adroddwyd yn ôl i Aelodau. 
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Eitemau Posib ar gyfer Rhaglen Waith 2017/18 
 
 

Mae’r Pwyllgor yn derbyn diweddariadau cyson ar y rhaglen waith y mae modd i’r 

Aelodau eu hystyried ac ystyried yr eitemau a awgrymwyd gan aelodau'r cyhoedd, 

pobl ifanc, sefydliadau, Aelodau'r Cyngor a phwyllgorau craffu eraill er mwyn eu 

cynnwys ar y rhaglen waith. Gall Aelodau’r Pwyllgor hefyd awgrymu unrhyw fater 

newydd all fod o ddiddordeb i’r Pwyllgor. 

 

Yn dilyn etholiadau’r Cyngor fis Mai 2017, gallai’r Weinyddiaeth newydd gytuno yn 

y Cyngor i barhau â Phwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc.  Pe byddai’r Pwyllgor yn 

ystyried rhaglen waith newydd ar gyfer y flwyddyn 2017/18, hoffai’r Pwyllgor 

awgrymu bod yr eitemau a ganlyn yn cael eu hystyried ar gyfer y rhaglen waith: 

 

 Ymchwiliad  Gwasanaeth Ieuenctid 

 Gostwng a monitro nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na 

hyfforddiant 

 Perfformiad y consortiwm 

 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 

 Recriwtio a Chadw Gweithwyr Cymdeithasol 

 Dyfodol Disglair, gweithredu adroddiad Donaldson 

 

Mae’r Cyngor yn gyfrifol dros gydlynu cynhyrchu’r prif strategaethau a chynlluniau 

sydd yn ymwneud â datblygu’r gwasanaeth a’r ddarpariaeth ar draws ystod o 

wasanaethau ac asiantaethau.  Gall rhaglen waith y Pwyllgor ar gyfer y dyfodol 

gynnwys: 

 

 Cynllun Gweithredu’r Gwasanaethau Plant 

 Cynllun Corfforaethol a’r Gyllideb 

 Tîm Integredig Cymorth i Deuluoedd 

 Strategaeth Caerdydd 2020 
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Mae’r Pwyllgor wedi ymgymryd â nifer o ymchwiliadau grwpiau gorchwyl yn ystod 

y flwyddyn, ac yn bwriadu nodi materion pellach i’w hystyried yn ystod 

Mehefin/Gorffennaf 2017.  

  

Awgrymir y dylai’r Pwyllgor barhau i dderbyn adroddiadau perfformiad a chynnydd 

cyson ar: 

 

 Berfformiad y Gwasanaethau Plant 

 Perfformiad Ysgolion 

 Cynigion a monitro cyllidebol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gwasanaethau Craffu, Cyngor Dinas a Sir Caerdydd 

Ystafell 263, Neuadd Y Sir, Glanfa'r Iwerydd, Caerdydd  CF10 4UW 

Ffôn: 029 2087 2953    Ebost: barngraffu@caerdydd.gov.uk 
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