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AELODAU PWYLLGOR CRAFFU 
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Y Cynghorydd Richard Cook  (Cadeirydd) 
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Y Cynghorydd Dianne Rees 
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Cynrychiolydd Catholig  
Rufeinig 

Cynrychiolydd 
Yr Eglwys yng Nghymru 

Cynrychiolydd  
Rhiant-Lywodraethwyr 

Cynrychiolydd  
Rhiant-Lywodraethwyr 

Bu i Ms Catrin Lewis (Cynrychiolydd Rhiant-Lywodraethwyr) ymddeol ym mis Chwefror 
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RHAGAIR Y CADEIRYDD 

 

Rwy’n falch o gyflwyno Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor ar gyfer 2015/16. Yn gyntaf, 

hoffwn ddiolch i aelodau’r pwyllgor, yn arbennig aelodau cyfetholedig, am eu gwaith caled 

a gwybodaeth am y materion, sydd wedi gwneud fy ngwaith i’n llawer haws. Hoffwn hefyd 

ddiolch i’r swyddogion Craffu am eu cefnogaeth broffesiynol fel yr arfer ac i’r holl dystion a 

ddaeth i siarad yng nghyfarfodydd y pwyllgor, ac yn arbennig y rhai sydd wedi aberthu eu 

hamser rhydd i rannu eu harbenigedd â ni yn yr ymholiadau Gorchwyl a Gorffen. 

 

Eleni, parhaodd y pwyllgor i fynd i’r afael â phryderon Estyn yn eu hymweliad monitro ym 

mis Chwefror 2014, ac roedd yr Aelodau'n fodlon ar sylwadau Estyn yn y llythyr wedi'r 

trydydd ymweliad, a'r olaf, ym mis Ionawr 2016:  

 

“Mae pwyllgor craffu plant a phobl ifanc yn dod yn fwy ac yn fwy effeithiol. Mae’r Pwyllgor 

wedi cytuno ar fframwaith i roi cyfleoedd datblygu a hyfforddi strwythuredig i’w aelodau. 

Mae’r hyfforddiant hwn wedi helpu aelodau craffu i wella eu dealltwriaeth o’r materion sy’n 

berthnasol i lwyddiant a chyrhaeddiad plant a phobl ifanc, a sut mae dadansoddi'r setiau 

data y mae swyddogion addysg ac ysgolion yn eu defnyddio i dracio canlyniadau. 

 

Mae’r pwyllgor wedi gosod nifer o gamau gweithredu er mwyn rheoli ei ystod 

dyletswyddau a maint yr agenda’n well. Mae hyn yn cynnwys rhaglen o gyn gyfarfodydd a 

briffio, yn ogystal â phaneli monitro sy’n trafod adroddiadau’r gyllideb a pherfformiad yn 

benodol. Bydd y cyn gyfardodydd a’r paneli’n rhoi'r gallu i’r aelodau adnabod trywyddau 

ymholi clir i'w dilyn yng nghyfarfodydd y pwyllgor. Mae’r newidiadau hyn wedi helpu’r 

pwyllgor craffu fod â mwy o ffocws. 

 

Bu i Arolygaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) hefyd arolygu’r 

Gwasanaethau Plant ym mis Ionawr 2016 a gwneud sylwadau am y pwyllgor: 

“Mae’r trefniadau craffu wedi eu hatgyfnerthu.” 

 

Oni bai am y cyfarfodydd misol, rydym wedi cynnal ymholiad Gorchwyl a Gorffen 

Camfanteisio’n Rhywiol Ar Blant a pharhau ein ymholiad ar ysgolion nad ydynt yn 

perfformio gystal ag y gallent trwy ymweld â thair ysgol. Mae’r pwyllgor yn parhau i herio 
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Gwasanaeth Addysg ar y Cyd Consortiwm Canol De Cymru a'r adran Addysg er mwyn 

cynorthwyo ysgolion a gwella safonau addysg nad ydynt eto cystal ag y dylent fod.  

Mae pwyllgor craffu Plant a Phobl Ifanc yn gyfrifol am graffu ar adrannau y mae eu 

gwariant tua 53% o gyllideb net y Cyngor, sef £520 miliwn. O ystyried graddfa’r dasg, 

efallai ei bod yn bryd adolygu meysydd craffu’r pum pwyllgor craffu. 

 

 

 

 

 

 

Y Cynghorydd Richard Cook  

Cadeirydd Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc 

Mehefin 2016
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CYFLWYNIAD 

 

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

perfformiad y gwasanaeth a rhoi gwybodaeth ar gyfer datblygu gwasanaeth a 

pholisi mewn 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 2015-16 

a phan mae'n bosibl, mae'n defnyddio Nodweddion Craffu Da er mwyn sicrhau'r 

canlynol: 

 

• Canlyniadau gwell – Mae atebolrwydd democrataidd yn arwain ar 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 ar hyn o bryd ac yn y dyfodol. 

 

Rhwng mis Mai 2015 a mis Ebrill 2016, derbyniodd Aelodau’r Pwyllgor hyfforddiant 

mewn gwybodaeth perfformiad a cyllido 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 – Pan mae’r Pwyllgor wedi ymchwilio testun dros gyfnod o 

amser ac y mae hynny wedi arwain at gyflwyno adroddiad ffurfiol i'r 

Cabinet. Mae’r Pwyllgor hefyd wedi gwneud nifer o ymchwiliadau byr 

undydd. 
 

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

polisi’r Cyngor trwy ystyried dogfennau polisi drafft.  
 

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

sylwadau ar gynigion polisi cyn yr ânt at y Cabinet a rhoi cyfle i’r Cabinet 

wybod barn Aelodau craffu cyn gwneud penderfyniad. 
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• Monitro – Pan 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 
 

� Effeithiolrwydd Llywodraethwyr Ysgol 

� Camfanteisio’n Rhywiol Ar Blant 

� Ysgolion sy’n Peri Pryder 

� Caffael gwasanaeth maethu allanol 

� Cost rhoi llety i Blant Sy'n Derbyn Gofal 

 

Paneli’r Pwyllgor  
 

� Monitro’r Gyllideb 

� Monitro Perfformiad  
 

Datblygu Polisi  
 

� Gwasanaethau Mabwysiadu Rhanbarthol  

� Deddf y Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 

� Gwarant Ieuenctid 

� Strategaeth Arbed 

� Cynllun Hir Dymor ar gyfer Addysg (Caerdydd 2020) 

� Craffu Consortiwm Canol De Cymru 

 
Craffu Cyn Penderfynu 
 

� Cynigion Cyllideb 2015-16  

� Strategaeth Rhianta Corfforaethol 

� Strategaeth Chwarae 

� Strategaeth Camfanteisio’n Rhywiol Ar Blant 
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Monitro Perfformiad  
 

� Monitro Arolwg ESTYN 

� Gwasanaethau Plant – Monitro Perfformiad Chwarterol 

� Addysg a Dysgu Gydol Oes – Adroddiad Blynyddol Ysgolion 2014/15 ac 

adroddiadau perfformiad chwarterol 

� Gwerthusiad AGGCC ar Ofal Cymdeithasol yng Nghaerdydd yn 2013/14 

(Ar y Cyd gyda Phwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymunedol ac Oedolion) 

� Consortiwm Addysg Canol De Cymru - Adroddiad Perfformiad Blynyddol 

� Cymorth Cyfannol i Deuluoedd 

� Adroddiad Blynyddol Rhianta Corfforaethol 

� Adroddiad Blynyddol Teuluoedd Yn Gyntaf 

 
Briffio Aelodau 
 

� Tîm Maes Rheoli’r Gwasanaethau Cymdeithasol 

� Cynigion Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion 

� Cronfa Gweithwyr Cyhoeddus 

 
Galw i Mewn 
 

� Dalgylchoedd Ysgolion Cyfrwng Cymraeg 

 

Adroddiadau Arolwg 

 

� AGGCC – Adroddiad Arolwg ar y Gwasanaethau Plant 

� Estyn – Llythyr Ymweliad Monitro 

� Swyddfa Archwilio Cymru – Asesiad Corfforaethol 

 

Mae Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc wedi cynnal 12 cyfarfod Pwyllgor llawn a 

dau gyfarfod ar y cyd gyda Phwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymunedol ac 

Oedolion ers mis Mai 2015. O ganlyniad i ystyried dros 41 adroddiad yn trafod 

datblygu polisi, craffu cyn penderfynu, monitro cynnydd a pherfformiad 

gwasanaeth, anfonodd Cadeirydd y Pwyllgor Craffu 32 llythyr i'r Cabinet ac at 

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

am eitemau a ystyrid yng Nghyfarfodydd y Pwyllgor.  
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Hefyd, o ganlyniad i’r cyfarfodydd hyn, cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at yr Aelod 

Cabinet perthnasol yn nodi 13 argymhelliad i'r Cabinet ac i 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. Bu Aelodau’r Pwyllgor hefyd yn rhan o ymholiad grŵp 

gorchwyl a gorffen trawsbynciol ar y cyd ag Aelodau Pwyllgorau Craffu eraill, yn 

benodol ymholiad ar y cyd i Ardoll Seilwaith Cymunedol. 
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CWESTIYNAU CYHOEDDUS AR GYFER CRAFFU – 
CYSYLLTU GWELL 

 

 
 

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

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

cyfarfodydd y Pwyllgor ac ymholiadau Gorchwyl a Gorffen. Yn ystod 2015/16, 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. 

 

Yn ystod haf 2015, cyflwynodd cadeiryddion craffu drefniadau ar gyfer cwestiynau 

cyhoeddus gan Gyngor Trydydd Sector y Ddinas ynghylch materion o ddiddordeb 

i'r Cyngor hwnnw. Ar yr achlysur hwn, ni ganfu Cyngor y Trydydd Sector unrhyw 

faterion o fewn cylch gorchwyl y Pwyllgor ond mae’r Pwyllgor yn dal yn fodlon 

derbyn cwestiynau gan gyrff y trydydd sector a dinasyddion. 

 

Mae’r Pwyllgor yn ymrwymo i sicrhau bod dinasyddion yn cymryd rhan mewn 

Llywodraethu ac y clywir "llais" pobl leol a chymunedau fel rhan o’r broses o 

wneud penderfyniadau a datblygu polisi. I’r diben hwn, mae’r Pwyllgor wedi annog 

cyfraniad y cyhoedd mewn nifer o gyfarfodydd, a daeth cynrychiolwyr gan y 

sefydliadau allanol canlynol i gyfrannu at waith y Pwyllgor: 

 

 

Barnardos YMCA (TÎM ALLGYMORTH 

IECHYD RHYWIOL) 

Gweithredu Dros Blant Heddlu De Cymru 

Canolfan Chwarae Grangetown Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro 

Cadeirydd BLLDP Caerdydd a'r Fro Gwasanaethau Prawf 

Cymru Ddiogelach / Streetlife Canolfan Chwarae Trelái 

NSPCC Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid 

Penaethiaid Ysgol Llywodraethwyr Ysgol 

Canolfan Adnoddau Trais Rhywiol Llywodraeth Cymru 

Iechyd Cyhoeddus Cymru 
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Arolygu ac Asesu Gwaith y Pwyllgor -  

Penderfyniadau Gwell 

 

 

Mae gwaith y Pwyllgor hwn wedi ei asesu gan Arolygiaeth EM dros Addysg a 

Hyfforddiant yng Nghymru (Estyn), Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau 

Cymdeithasol Cymru (AGGCC) ac Asesiad Corfforaethol Swyddfa Archwilio 

Cymru dros y 12 mis diwethaf. Gwnaethpwyd yr asesiadau trwy ddod i ac arsylwi 

ar gyfarfodydd y Pwyllgor, adolygu adroddiadau, cofnodion a llythyrau yn ogystal â 

chyfweliadau â’r Cynghorydd, Richard Cook, Cadeirydd y Pwyllgor, a Swyddogion 

eraill.  

 

Nod yr asesiadau oedd adolygu a chydnabod rôl y Pwyllgor wrth sicrhau bod y 

Weithrediaeth yn atebol, helpu craffu cyn penderfynu ar ddatblygiad polisi, helpu 

herio a monitro perfformiad gwasanaethau ar gyfer plant a phobl ifanc yng 

Nghaerdydd.  

 

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, cyflwynodd yr Arolygiaethau adroddiadau ar 

Gyngor Caerdydd a oedd yn cynnwys asesiad ar waith pwyllgorau Craffu. 

 

Swyddfa Archwilio Cymru – Llywodraethu – “ Mae gwasanaeth craffu’r Cyngor 

yn gwella. Mae Cadeirydd y Pwyllgor Craffu’n cyflwyno camau gweithredu o’r 

cyfarfodydd craffu i’r Aelodau Cabinet perthnasol a chanfu ein adolygiad bod yr 

Aelodau Cabinet yn ymateb yn brydlon." 

 

Estyn – Gwella craffu ar wasanaethau addysg awdurdo d lleol a gweithio 

mewn partneriaeth – “Mae’r awdurdod wedi gwneud cynnydd boddhaol wrth 

weithredu ar yr argymhelliad hwn. 

 

Mae’r awdurdod wedi ymateb yn dda i'r argymhelliad yn brydlon ac yn addas. 

Mae’r Cyngor wedi gwneud newidiadau i strwythur a chyfrifoldebau’r pwyllgor 

craffu. Mae pum pwyllgor craffu bellach ac mae pob un yn gyfrifol dros graffu ar 

waith partneriaeth a’i effaith yn ei raglen waith ei hun. Mae rhaglen waith pwyllgor 
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craffu plant a phobl ifanc yn cynnwys trefniadau ar gyfer craffu ar yr holl 

wasanaethau addysg ar gyfer plant a phobl ifanc. Mae hyn yn cynnwys 

gwasanaethau a ddarperir trwy leoliadau cymunedol ac ysgolion. 

 

“Mae pwyllgor craffu plant a phobl ifanc yn dod yn fwy ac yn fwy effeithiol. Mae’r 

Pwyllgor wedi cytuno ar fframwaith i roi cyfleoedd datblygu a hyfforddi 

strwythuredig i’w aelodau. Mae’r hyfforddiant hwn wedi helpu aelodau craffu i 

wella eu dealltwriaeth o’r materion sy’n berthnasol i lwyddiant a chyrhaeddiad 

plant a phobl ifanc, a sut mae dadansoddi'r setiau data y mae swyddogion addysg 

ac ysgolion yn eu defnyddio i dracio canlyniadau. Mae’r pwyllgor wedi gosod nifer 

o gamau gweithredu er mwyn rheoli ei ystod dyletswyddau a maint yr agenda’n 

well. Mae hyn yn cynnwys cyn gyfardodydd a briffio yn ogystal â monitro paneli 

sy’n rhoi'r gallu i’r aelodau adnabod trywyddau ymholi clir i'w dilyn yng 

nghyfarfodydd y pwyllgor. Mae’r newidiadau hyn wedi helpu’r pwyllgor craffu fod â 

mwy o ffocws. 

 

Mae’r Pwyllgor hefyd yn defnyddio grwpiau gorchwyl a gorffen yn dda er mwyn 

dilyn meysydd â’u nodwyd mewn mwy o fanylder a chynhyrchu adroddiadau ar 

gyfer y pwyllgor craffu ehangach. Mae’r grwpiau gorchwyl a gorffen yn gweithio’n 

dda. Mae eu canfyddiadau wedi, er enghraifft, arwain at welliannau yn null yr 

awdurdod lleol o benodi llywodraethwyr ysgol a pharu sgiliau llywodraethwyr ag 

anghenion cyrff llywodraethu. Yn dilyn pob cyfarfod craffu, mae’r cadeirydd yn 

ysgrifennu at yr aelod cabinet, yn nodi’r canfyddiadau a'r argymhellion o’r cyfarfod 

ac mae’r rhain fel rheol yn glir ac yn heriol. Er enghraifft, yn dilyn y grŵp gorchwyl 

a gorffen a fu’n cyfarfod â phenaethiaid ysgolion a oedd yn y categori coch, roedd 

llythyr y cadeirydd craffu yn cynnwys heriau ac argymhellion i'r adran addysg a’r 

consortiwm rhanbarthol. Fodd bynnag, nid yw’r llythyrau’n cynnwys unrhyw heriau 

nac argymhellion i’r ysgolion y buont yn craffu arnynt.” 

 

AGGCC – Thema 1 – Cynnig Arweiniad – “Roedd y trefniadau craffu wedi eu 

hatgyfnerthu. Bu buddsoddiad sylweddol i hyrwyddo gwella'r Gwasanaethau Plant 

gan ddefnyddio cyngor arbenigwyr er mwyn cynorthwyo ymarfer gwell ac 

atgyfnerthu trefniadau craffu.” 
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,Datblygu Aelodau’r Pwyllgor – Penderfyniadau Gwell  

 

 

Mae Craffu yn wasanaeth gan Aelodau y mae ei lwyddiant yn gysylltiedig yn agos 

at allu a chymwysterau 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. 

 

Gweithiodd y Pwyllgor trwy raglen hyfforddi pedwar modiwl ar berfformiad a 

dadansoddi ysgol er mwyn cynorthwyo’r Cyngor ymhellach wrth wella'r 

canlyniadau addysgol ar gyfer y disgyblion. Roedd y rhain yn nodi lefelau 

gwahanol atebolrwydd ac adrodd ar berfformiad sy'n sail i berfformiad ysgol, gyda 

mewnbwn gan swyddogion craffu, swyddogion perfformiad corfforaethol, rheolwyr 

o Gonsortiwm Canol De Cymru a Gwasanaeth Addysg y Cyngor. Mae’r Pwyllgor 

hefyd yn cynnal cyn gyfarfodydd y Pwyllgor er mwyn trafod, dadansoddi a deall y 

materion y'u hystyrir a phan fo angen, gofyn am ragor y eglurhad ar gyfer yr 

wybodaeth.  O hyn, mae’r Aelodau’n pennu nifer o drywyddau ymholi ar gyfer y 

cyfarfod. 

 

Cyfrannodd Aelodau’r Pwyllgor yn weithredol mewn briffio a oedd yn arwain at 

gyfarfod craffu ar y Gyllideb ym mis Chwefror. Cytunodd yr Aelodau hefyd i greu 

Panel Monitro’r Gyllideb a Phanel Monitro Perfformiad. Datblygwyd y rhain er 

mwyn canolbwyntio’n well ar waith yr Aelodau wrth fonitro perfformiad y 

Gyfarwyddiaeth a gostwng nifer yr eitemau a’u hystyrir yng nghyfarfodydd y 

Pwyllgor.  Derbyniodd Aelodau briffiau a chanllaw ar amryw o agweddau ar 

wariant a pherfformiad. 
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Uchafbwyntiau gwaith y Pwyllgor yn 2015/16  
 

 
 

Mae adran hon yr Adroddiad blynyddol yn cyflwyno uchafbwyntiau 

gweithgareddau’r Pwyllgor yn ystod 2015-16. 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 wneud.  

 
  

Ymholiadau Gr ŵp Gorchwyl 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’r gweithio ynddynt, neu rai sy’n drawsbynciol 

yn ôl 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. 

 

 

Penodi Llywodraethwyr ac Effeithiolrwydd Llywodraet hwyr Ysgol 

Awdurdod Lleol 
  

Cytunodd y Pwyllgor i gwneud ymholiad graddol i Lywodraethwyr Ysgol Awdurdod 

Lleol. Cynhaliwyd cam cyntaf yr ymholiad yn 2014 /15 er mwyn deall rôl 

llywodraethwyr ysgol ac asesu lefel swyddi gwag llywodraethwyr awdurdod lleol yn 

ysgolion Caerdydd. Y prif bethau yr oedd Aelodau yn bwriadu eu cyflawni oedd 

canfod ffyrdd o wella sgiliau llywodraethwyr yr awdurdod lleol; ffyrdd o wella 

proses benodi llywodraethwyr yr awdurdod lleol a ffyrdd o ostwng nifer y swyddi 

gwag ar gyfer llywodraethwyr yr awdurdod lleol.  

 

Derbyniodd ac adolygodd yr Aelodau dystiolaeth gan weithwyr proffesiynol 

allweddol a sefydliadau cynorthwyol, a chytunont ar adroddiad. Argymhellodd yr 

Aelodau bod y Cyngor yn dirprwyo ei bwerau Penodi Llywodraethwyr AALL i Banel 
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Aelodau trawsblaid. Byddai’r Cyfarwyddwr Addysg, Swyddog Monitro a 

chynrychiolydd gan Gymdeithas Llywodraethwyr Caerdydd yn gynghorwyr i’r 

Panel. Dylai’r Panel hefyd sicrhau bod gan y bobl a benodir y sgiliau addas ar 

gyfer y Corff Llywodraethu.  

 

Yna, cadarnhaodd yr Aelod Cabinet bod cefnogaeth ar  gyfer y cynigion hyn 

ac awgrymodd newid y Cyfansoddiad yng nghyfarfod y cyngor ar 29 Ionawr 

2015. Rhoddwyd hyn ar waith yn fuan yn 2015/16. Roe dd y Pwyllgor yn falch 

o weld bod ei argymhellion wedi eu rhoi ar waith yn  llawn. 

 

Cynhaliwyd ail gan yr ymholiad yn ystof mis Mehefin a mis Gorffennaf 2015. Y 

canlyniad disgwyliedig gan y cam hwn oedd adnabod prif ffyrdd o wella 

effeithiolrwydd y Cyrff Llywodraethu. Derbyniodd yr Aelodau wybodaeth gefndirol o 

ran y cymorth a hyfforddiant y mae Cyrff Llywodraethu ysgolion yn eu derbyn, yn 

ogystal â chanfyddiadau arolwg o 599 llywodraethwr. 

 

Cytunodd y grŵp Gorchwyl a Gorffen a’r Pwyllgor ar ddeng argymhelliad penodol 

i’r Cabinet eu hystyried. Roedd y rhain yn cynnwys: Effeithiolrwydd y Corff 

Llywodraethu; Cymorth ar gyfer Cyrff Llywodraethu Ysgolion a Hyfforddi 

Llywodraethwyr a phe rhoddir hyn i gyd ar waith, dros amser, byddai 

effeithiolrwydd Cyrff Llywodraethwyr Caerdydd yn gwella. 

 

Ymatebodd yr Aelod Cabinet i argymhellion yr ymholiadau mewn llythyr manwl 

wedi ei ddyddio mis Hydref 2015.  

 

Yn y llythyr, cytunodd yr Aelod Cabinet ar yr holl argymhellion ac eithrio'r un 

a oedd yn gofyn i’r “Cabinet ymchwilio i ba rai fyd dai manteision 

trosglwyddo Gwasanaethau Cymorth i Lywodraethwyr yn  gyfan gwbl i 

Consortiwm Canolbarth De Cymru”. Roedd y Pwyllgor h efyd yn falch o 

ddysgu bod argymhellion yr ymholiad wedi eu hadolyg u yn ystod arolwg 

diweddar Estyn, a'r sylwad oedd: “mae’r grwpiau gor chwyl a gorffen yn 

gweithio’n dda. Mae eu canfyddiadau wedi, er enghra ifft, arwain at 

welliannau yn null yr awdurdod lleol o benodi llywo draethwyr ysgol a pharu 

sgiliau llywodraethwyr ag anghenion cyrff llywodrae thu.” 
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Ysgolion sy’n Peri Pryder 
 

 

Roedd Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc yn bryderus ynghylch nifer yr ysgolion 

yr oedd Estyn wedi nodi eu bod yn “peri pryder”. Cytunodd yr Aelodau i adolygu'r 

camau gwella ar gyfer nifer o ysgolion ynghyd â’r cymorth a’r cyngor y mae’r 

Cyngor a’r Consortiwm yn eu cynnig. Yn dilyn cwblhau’r cyfarfodydd a’r 

ymweliadau cyn, canfu'r Aelodau nifer o faterion a roesant mewn adroddiad a 

gymeradwyodd y Pwyllgor ym mis Tachwedd 2015. Roedd yr adroddiad yn 

cynnwys 14 argymhelliad i’r Aelod Cabinet a’r Consortiwm eu trafod. Roedd y 

rhain yn cynnwys proses gwella ysgol; rhan Cyrff Llywodraethu a’r Llywodraethwyr 

yn y gwaith o wella ysgol a chategoreiddio cymorth i ysgolion. 

 

Roedd y Pwyllgor yn falch o dderbyn ateb yr Aelod C abinet i ganfyddiadau 

ac argymhellion yr ymholiad ym mis Ionawr 2016. Rho ddodd ymateb llawn i’r 

materion a godwyd yng ngham cyntaf yr ymholiad ac e glurodd y waith sy’n 

mynd rhagddo i wella’r gwasanaethau a chymorth ar g yfer yr ysgolion 

penodol hyn. 

 

Cytunodd yr Aelodau i ail-ffocysu ail gam yr ymholiad er mwyn ymweld ag ysgolion 

a oedd wedi gweld gostyngiad diweddar annisgwyl ym mherfformiad eu disgyblion.  

Roedd yr Aelodau yn benodol am ddarganfod yr hyn a achosodd y gostyngiad yn 

y perfformiad a pha gamau gweithredu a oedd wedi eu gosod yn ogystal â pha 

gymorth a chyngor yr oedd yr ysgolion wedi eu derbyn. Mae’r Aelodau wedi 

ymweld â nifer o ysgolion, ond mae’r ymholiad yn dal i fynd rhagddo.  Y bwriad yw 

adrodd wrth y Pwyllgor yn yr haf. 

 

 

Camfanteisio’n Rhywiol Ar Blant  
 

 

Cytunodd y Pwyllgor i gynnal Ymholiad Gorchwyl a Gorffen ar Gamfanteisio’n 

Rhywiol Ar Blant yng Nghaerdydd oherwydd y mynegwyd pryderon yn ystod 

ymholiad y llynedd ynghylch Masnachu Pobl.  Amlygodd Cyfarwyddwr 

Gwasanaethau Cymdeithasol hefyd bod hwn yn destun pryder. Trefnodd yr 

Aelodau ymholiad i asesu pa mor gadarn oedd strategaeth Camfanteisio’n 
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Rhywiol Ar Blant, y mesurau arbedol a lefel ymateb y Cyngor a sefydliadau partner 

i ddigwyddiadau Camfanteisio’n Rhywiol Ar Blant.  Cytunodd i ystyried gwaith 

partneriaeth a dyrannu adnoddau er mwyn rheoli Camfanteisio’n Rhywiol Ar Blant 

yng Nghaerdydd. Roedd gan Aelodau ddiddordeb hefyd mewn asesu graddfa 

Camfanteisio’n Rhywiol Ar Blant mewn rhai cymunedau. 

 

Ar 7 Ionawr 2016, gofynnodd Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol i Grŵp 

Gorchwyl Camfanteisio’n Rhywiol Ar Blant adolygu Strategaeth Camfanteisio’n 

Rhywiol Ar Blant ddrafft Caerdydd, yr oedd disgwyl ei anfon i'r Cabinet ar 10 

Mawrth 2016. Adolygodd y Grŵp Gorchwyl y Strategaeth drafft a’r Cynllun 

Gweithredu a gwneud nifer o sylwadau ac argymhellion i'r Gyfarwyddiaeth eu 

hystyried cyn rhoi'r Strategaeth ar waith. Adroddwyd hyn wrth y Pwyllgor a'i anfon 

at yr Aelod Cabinet.  

 

Roedd y Pwyllgor yn falch o dderbyn llythyr yn cada rnhau nifer y pwyntiau 

yr oedd y Pwyllgor wedi eu nodi ac yn nodi prif bwy ntiau’r dull a ddefnyddid 

gan bartneriaid yng Nghaerdydd, mewn partneriaeth â ’r Bwrdd Lleol Diogelu 

Plant, er mwyn sicrhau bod gan y Cyngor fan cychwyn  clir er mwyn gwella 

dulliau arbed ac ymyrryd o ran Camfanteisio’n Rhywi ol ar Blant yng 

Nghaerdydd. 

 
Mae’r Grŵp Gorchwyl wedi parhau ei ymchwiliadau i Gamfanteisio’n Rhywiol Ar 

Blant yng Nghaerdydd ac mae wedi clywed gan sefydliadau’r trydydd sector, yr 

Heddlu, Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro, y Gwasanaeth Prawf, Gwasanaeth 

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

Mae’r Aelodau hefyd wedi ystyried Protocol Cymru Gyfan ac enghreifftiau arfer 

dda gan Awdurdodau Lleol eraill. 

 

Mae disgwyl i’r Grŵp Gorchwyl adrodd ei ganfyddiadau wrth y Pwyllgor yn y 

cyfarfod ym mis Mai.  
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Datblygu Polisi a Chraffu Cyn Penderfynu  
Penderfyniadau Gwell 

 

 
 

Prif ran o waith y Pwyllgor yw adolygu ac asesu effeithiolrwydd polisïau’r cyngor a 

fydd yn effeithio ar fywyd Plant a Phobl Ifanc Caerdydd. Mae’r Pwyllgor bob tro’n 

sicrhau bod ei raglen waith yn caniatáu craffu ar unrhyw ddatblygu polisi a chraffu 

cyn penderfynu ar unrhyw adroddiad Cabinet sy’n ceisio cymeradwyaeth ar gyfer 

strategaeth neu bolisi sy’n effeithio ar Blant a Phobl Ifanc. 

 

Yn y gorffennol, mae’r Pwyllgor wedi craffu cyn penderfynu ar y prif bolisïau 

canlynol: 

 

 

Gwasanaethau Mabwysiadu Cenedlaethol a Rhanbarthol 
 

 

Roedd y Pwyllgor eisoes wedi adolygu sefydlu Gwasanaeth Mabwysiadu 

Cenedlaethol a Rhanbarthol yn 2014/15. Roedd yn dymuno derbyn newyddion 

pellach ynghylch gweithredu’r gwasanaeth ac adolygu’r strwythur, rôl y tîm 

canolog, trefniadau llywodraethu a mesuryddion perfformiad eto er mwyn sicrhau 

eu bod yn addas at y diben. Trefnwyd hyn yng nghyfarfod y Pwyllgor ym mis 

Hydref 2015.  

 

Roedd y Pwyllgor yn falch o’r cynnydd a wneir gan y  Gwasanaethau 

Mabwysiadu Cenedlaethol, ac yn arbennig Llywodraeth u a Gweithredu. 

Croesawodd Aelodau’r data ychwanegol ar berfformiad  yn ogystal â’r darlun 

cadarnhaol yr oedd nawr yn ei ddangos.  

 

Argymhellodd yr Aelodau y dylid parhau i graffu ar y Gwasanaeth Mabwysiadu 

Cenedlaethol a Rhanbarthol er mwyn i'r Pwyllgor fod y sicr bod y gwasanaethau’n 

cynnig gwasanaeth addas ar gyfer Plant Sy'n Derbyn Gofal yng Nghaerdydd. 
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Strategaeth Arbed 
  

 

#Cytunodd y Pwyllgor i adolygu sut mae Strategaeth Arbed y Llywodraeth yn 

gweithredu yng Nghaerdydd. Roedd y Pwyllgor am wybod sut yr oedd partneriaid 

amrywiol yn gweithio gyda'i gilydd a sut roedd y Strategaeth yn cael ei datblygi i 

weithio yng Nghaerdydd.  

 

Cafodd y Pwyllgor wybod bod Llywodraeth Cymru yn dal i ddatblygu canllaw 

diweddaraf a theclyn hunan asesu. Roedd Aelodau’n ystyried bod hyfforddiant a 

chodi ymwybyddiaeth yn hollbwysig a gofynnont am gael datblygu hyfforddiant 

penodol ar gyfer y Cynghorwyr.  Yn ogystal, teimlodd Aelodau bod angen gwneud 

cysylltiadau clir â chyfarwyddiaethau’r Cyngor.  

 

Wedi hyn, derbyniodd y Pwyllgor ymateb cadarnhaol i awn gan y Cydlynydd 

Arbed, a oedd yn ymateb i’r holl bwyntiau a gododd yr Aelodau, yn cytuno 

trefnu Hyfforddiant ar gyfer Aelodau a sicrhau y by dd y strategaeth yn nodi 

cysylltiadau clir â holl Gyfarwyddiaethau’r Cyngor.  

 

 

 

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 
  

 

Gofynnodd y Pwyllgor am gyfres o adroddiadau ar y cynnydd o ran sicrhau bod y 

Cyngor yn barod i weithredu Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 

(Cymru) 2014.  

 

Yn gyntaf, ystyriodd y Pwyllgor y Cynllun Gweithredu Lleol a oedd wedi ei 

gyflwyno i Lywodraeth Cymru ar 16 Hydref 2015. Soniodd yr Aelodau bod y 

Cynllun yn adlewyrchu’r naw ffrwd gwaith a ddarperir trwy Raglen Gwasanaethau 

Cymdeithasol Cynaliadwy ac mae’n cynnwys asesiad risg ar gyfer y tasgau y mae 

eu hangen er mwyn gweithredu’r Ddeddf.  Bu i’r Aelodau adolygu strwythur 

llywodraethu’r Rhaglen, a oedd yn cynnwys grwpiau gorchwyl a gorffen ar gyfer 

pob ffrwd gwaith a swyddogion cydlynu arweiniol.  Gofynnodd y Pwyllgor am ragor 
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o adroddiadau sy’n rhoi rhagor o fanylion ar weithredu rhannau'r Ddeddf a fydd yn 

achosi'r newid mwyaf, sef: 

 

• Gwybodaeth, Cyngor a Gwasanaeth Cymorth 

• Asesu Ariannol a Chodi Costau 

• Cynllunio a Hyrwyddo Gwasanaethau Arbedol 

• Cymwysedd/Angen Newid 

• Mesuryddion Perfformiad 

• Eiriolaeth 

 

Mae’r Aelodau nawr yn derbyn cynllun o bapurau brif fio sy’n trafod pob un 

o'r elfennau uchod. Mae’r Aelodau’n rhoi adborth ar  bob ffrwd waith fel bod 

y grwpiau gorchwyl a gorffen rhanbarthol a’r swyddo gion cydlynu arweiniol 

yn gallu ystyried sylwadau, pryderon ac argymhellio n y Pwyllgor. 

 

 

 

Cynigion Cyllideb 2016-17 
 

 

Mae Ymgynghoriad y Cyngor yn rhoi’r gallu i’r Pwyllgorau Craffu i ystyried cynigion 

cyllideb drafft y Cabinet cyn i'r Cabinet a'r Cyngor Llawn eu hystyried.  Ystyriodd y 

Pwyllgor Gynllun Corfforaethol a chynigion cyllidebol drafft y Cyngor ar gyfer 2016 

-17, yn cynnwys y cynigion manwl ar gyfer arbedion a'r Cynllun Cyfalaf yn ei 

gyfarfod ym mis Chwefror 2016. Adolygodd y Cynllun Corfforaethol drafft a’r 

cynigion ar gyfer arbedion cyllidebol drafft, a phrofi eu heffaith ar y canlyniadau ar 

gyfer plant a phobl ifanc. 

 

Bu i’r Pwyllgor fynegi pryder ynghylch yr ymarfer ymgynghori ar y gyllideb ym mis 

Rhagfyr 2015 oherwydd yr ystyriodd Aelodau bod y pwyslais a roddwyd ar sampl 

mor fychan wrth lunio’r gyllideb wedi ei orwneud. Mynegodd yr Aelodau bryder 

ynghylch pa mor bosibl yw llwyddo â'r cynigion arbed cyllidebol. Yn benodol, roedd 

yr Aelodau’n bryderus y gallai’r arbedion o ran tiwtora plant nad ydynt yn yr ysgol 

ddwyn effaith andwyol ar eu canlyniadau addysgol. Mynegodd yr Aelodau bryder 
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nad oedd y cynigion arbed arian ar gyfer y Gwasanaeth Chwarae yn galluogi’r 

gwasanaeth barhau yn ystod cyfnod trosglwyddo’r cyfleusterau.  

 

Ystyriwyd llythyr y Pwyllgor gan y Cabinet a’r Cyng or yn ystod eu 

trafodaethau ynghylch y cynigion. Ymatebodd yr Aelo d Cabinet dros 

Wasanaethau Corfforaethol a Pherfformiad hefyd i’r llythyr gan roi eglurhad 

llawn o’r pwyntiau arbed cyllidebol penodol yr oedd  y Pwyllgor wedi sôn 

amdanynt a chynigodd sicrhad hefyd y byddai adolygi ad o’r ymgynghoriad 

ar y gyllideb yn cynnwys y sylwadau gan y Pwyllgor.  
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Monitro Perfformiad – Canlyniadau Gwell 

 

Mae gan y Pwyllgor rôl glir o ran trefniadau gwella a llywodraethu'r Cyngor ac mae 

ei raglen waith yn cynnwys lefel uchel o fonitro ac adolygu perfformiad y 

Gyfarwyddiaeth, rheoli adnoddau, gosod targedau a rheoli gwelliant.  

 

Eleni, adolygodd y Pwyllgor lefel cyfraniad Aelodau wrth fonitro perfformiad a’r 

gyllideb, yn arbennig yng nghyfarfodydd y Pwyllgor. Cytunodd y Pwyllgor i sefydlu 

Panel Monitro’r Gyllideb a Phanel Monitro Perfformiad er mwyn penderfynu a 

fyddai hyn yn rhyddhau amser yng nghyfarfodydd y Pwyllgor ac yn rhoi ffocws 

gwell i ddadansoddi gwybodaeth gan y Cyngor trwy banel anffurfiol parhaus a 

oedd yn adrodd yn ôl i’r Pwyllgor Llawn. 

 

 

Panel Monitro’r Gyllideb 
   

 

Cytunodd y Pwyllgor i greu Panel Monitro’r Gyllideb er mwyn ymchwilio cynnydd 

pob Cyfarwyddiaeth wrth sicrhau’r arbedion y cytunodd y Cyngor arnynt yn fwy 

effeithiol  ac er mwyn rheoli unrhyw orwario posibl dros y flwyddyn.  

 

Cytunodd y Panel ar raglen o bedwar cyfarfod er mwyn adolygu adroddiadau 

Monitro’r Gyllideb gan y Cabinet pan y cânt eu cyhoeddi. Mae’r Panel wedi 

cyfarfod deirgwaith eleni ac mae wedi adolygu adroddiadau monitro’r gyllideb gan 

y Cabinet ym misoedd 4, 6 a 9. Mae canlyniad pob cyfarfod panel wedi ei adrodd 

wrth y Pwyllgor ac mae’r llythyrau addas wedi eu hanfon at y Cyfarwyddwyr yn 

gofyn am eglurhad o’r cynllun arbed, manylion y cyfrifiadau arian ac ymroddiad i 

wneud ymchwiliad manwl.  

 

Derbyniwyd ymateb i bob cais am wybodaeth yn brydlo n ac fe adroddwyd 

hynny wrth Aelodau yng nghyfarfod canlynol y Panel.  

 

 

Panel Monitro Perfformiad  
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Cytunodd y Pwyllgor i greu Panel Monitro Perfformiad er mwyn arolygu cynnydd 

pob Cyfarwyddiaeth gan ddefnyddio’r dangosyddion perfformiad allweddol. 

 

Mae’r Panel wedi gwneud ei waith yn ystod y cyfarfod cyn y Pwyllgor oherwydd y 

teimlodd bod yr Adroddiadau Perfformio Corfforaethol wedyn yn cael eu 

hadolygu'n well mewn cyfarfod cyhoeddus.  

 

Rhoddodd y tri chyn gyfarfod eisoes y gallu i'r Ael odau i ddeall y resymeg y 

tu cefn i'r dangosyddion mewn mwy o fanylder a gofy nnodd Aelodau am 

eglurhad am rai dangosyddion, gwybodaeth gefndirol ac ymrwymiad i 

wneud gwaith ymchwil mwy manwl i’r rhesymau dros am rywiaeth mewn 

perfformiad.  

 

Mae’r cynllun cyn cyfarfod wedi gweithio’n dda a rh agwelir y bydd hyn yn 

parhau yn y dyfodol.  

 

 

Adroddiadau Perfformiad Chwarterol - Gwasanaethau P lant 
 

 

Yn ystod 2015/16, sylwodd y Pwyllgor yn gyffredinol bod perfformiad yn gwella 

mewn llawer o ddangosyddion; fodd bynnag, mynegodd bryder ynghylch rhai 

dangosyddion a oedd yn dangos gostyngiad o ran perfformiad. Mae’r Pwyllgor 

wedi adolygu pob adroddiad perfformiad chwarterol ynghyd â rhestr o 

ddangosyddion lleol y mae'r Aelodau wedi gofyn am gael eu monitro'n rheolaidd.  

 

Mae’r Pwyllgor wedi adolygu holl adroddiadau dangos yddion perfformiad 

lleol yn fanwl ac wedi hyn, mae'r Pwyllgor bob tro wedi ysgrifennu er mwyn 

mynegi ei bryder ynghylch meysydd lle roedd gostyng iad graddol o ran 

perfformiad neu lle bu gostyngiad sydyn yn y perffo rmiad. Mae Aelodau 

hefyd wedi ysgrifennu yn mynegi eu gwerthfawrogiad o waith y swyddogion 

yn y meysydd lle mae perfformiad wedi gwella. 

Adroddiadau Perfformiad - Addysg a Dysgu Gydol Oes 
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Bu i'r Pwyllgor fwrw ymlaen â'i ddull newydd o graffu ar berfformiad addysgol trwy 

drefnu ymchwiliadau trwy'r flwyddyn ar agweddau penodol ar berfformiad, yn 

ogystal â throsolwg ar y Perfformiad Blynyddol ym mis Ionawr. Fodd bynnag, 

mae’r dull hwn wedi arwain at ddyblygu gwaith adrodd, ac felly fe’i hadolygir wrth 

ddatblygu rhaglen waith y flwyddyn nesaf. 

 

Mae'r adroddiadau monitro perfformiad yn rhoi’r gallu i’r Pwyllgor i adolygu, asesu 

a herio gweithrediad yr holl gamau gweithredol a thrwy hynny sicrhau addysg o 

safon uchel a chanlyniadau gwell ar gyfer plant a phobl ifanc yn ysgolion 

Caerdydd.  

 

Mae’r Pwyllgor wedi ysgrifennu’n rheolaidd at yr Ae lod Cabinet yn gofyn am 

eglurhad o gamau gweithredu ac wedi argymell gwelli annau perfformiad. 

 

 

Consortiwm Canolbarth De Cymru – Adroddiad Perfform iad 

Blynyddol  
   

 
 

Ystyriodd y Pwyllgor gynllun busnes drafft y Consortiwm ac adolygodd y cynllun 

busnes y cytunwyd arno fel rhan o'i waith wrth ystyried y Cynllun Busnes Addysg.  

Prif dasg y Pwyllgor oedd sicrhau bod y ddau gynllun busnes yn cyd-fynd er mwyn 

sicrhau canlyniadau gwell i ddisgyblion Caerdydd.  

 

Adolygodd y Pwyllgor fonitro ac asesu gwaith y Consortiwm yng Nghaerdydd 

hefyd a chytunodd i wneud hyn mewn tri chyfarfod y flwyddyn. Trafododd yr 

Aelodau hefyd sut y gallai Pwyllgorau Craffu’r pum awdurdod lleol sy’n cyfrannu 

graffu ar y gyfarwyddiaeth strategol ac allbwn y Consortiwm orau, a chytunont i 

roi'r gallu, yn gyntaf, i gadeiryddion y pum pwyllgor craffu gyfarfod er mwyn 

ystyried trosolwg mwy strategol.  

 

Yn ei gyfarfod ym mis Mawrth, holodd y Pwyllgor y C yfarwyddwr Addysg a’r 

Consortiwm a oedd y ddau gynllun busnes yn cyd-fynd  â’i gilydd er mwyn 
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hyrwyddo gwelliannau yn y canlyniadau ar gyfer disg yblion Caerdydd. 

Cafodd yr Aelodau gadarnhad bod y ddau gynllun busn es yn sicrhau y 

byddai canlyniadau ar gyfer disgyblion yn gwella yn  ystod y flwyddyn. 

 

 

Adroddiad Arolwg ESTYN 
 

 

Cynhaliodd ESTYN arolwg ar wasanaethau addysgol yng Nghaerdydd dros haf 

2011 er mwyn helpu i ffurfio barn ar berfformiad yr awdurdod addysg lleol. Roedd 

Prif Arolygydd EM yn credu bod angen gwella’n sylweddol ar yr awdurdod lleol.  

Cafwyd ymweliad monitro dilynol ym mis Chwefror 2014 a gydnabu y bu cynnydd, 

ond roedd rhagor yr oedd angen i’r awdurdod lleol ei wneud.  

 

Parhaodd y Pwyllgor i fonitro cynnydd y gwasanaeth wrth wella cyrhaeddiad 

addysgol, a derbyniodd adroddiadau briff a chynnydd rheolaidd trwy gydol y 

flwyddyn.  

 

Parhaodd y Pwyllgor i weithio ar y camau gweithredol a'u lluniwyd er mwyn mynd 

i'r afael ag argymhellion estyn i'r pwyllgor craffu: 

• Sicrhau bod Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc yn derbyn gwybodaeth glir, 

gywir a diweddar yn ogystal â dadansoddiad ansawdd ym mhob adroddiad 

ar berfformiad ysgol; 

• Datblygu a chytuno ar brotocol clir ynghylch rolau a chyfrifoldebau Pwyllgor 

Craffu Plant a Phobl Ifanc a Phanel Craffu Bwrdd Partneriaeth Caerdydd o 

ran perfformiad y gwasanaethau addysg; 

• Datblygu a gweithredu rhaglen o hyfforddiant ffurfiol, yn cynnwys perfformiad 

addysg, dadansoddi ac asesu ar gyfer Aelodau Pwyllgor Craffu Plant a 

Phobl Ifanc; a 

• Sefydlu rhaglen er mwyn craffu ar sut mae Cyfarwyddiaeth Addysg a Dysgu 

Gydol Oes yn rhoi ei Gynllun Gweithredu Ail-ymweliad Monitro, sy’n ymateb i 

argymhellion Estyn ac a fydd yn gwella perfformiad addysgol ysgolion 

Caerdydd, ar waith. 
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Bu arolwg terfynol Estyn ym mis Ionawr 2016, ac aseswyd cynnydd y Cyngor yn ôl 

y chwe argymhelliad. Canlyniad yr asesiad oedd fod y Cyngor wedi gwneud 

cynnydd boddhaol ac fe’i tynnwyd oddi ar restr fonitro Estyn.  

 

Yn berthnasol i’r argymhellion ar gyfer y Pwyllgor Craffu, roedd yn dweud yn 

y llythyr arolwg bod "rhaglen waith pwyllgor craffu  plant a phobl ifanc yn 

cynnwys yn briodol trefniadau ar gyfer craffu ar ho ll wasanaethau addysg 

plant a phobl ifanc. Mae hyn yn cynnwys y gwasanaet hau a ddarperir trwy 

leoliadau cymunedol a thrwy ysgolion. Mae Pwyllgor Craffu Plant a Phobl 

Ifanc yn dod yn fwy a mwy effeithiol. Mae’r Pwyllgo r wedi cytuno ar 

fframwaith er mwyn rhoi cyfleoedd datblygu a hyffor ddi strwythuredig i’w 

aelodau.  Mae’r hyfforddiant wedi helpu aelodau cra ffu i wella eu 

dealltwriaeth o faterion sy’n berthnasol i llwyddia nnau a chyrhaeddiad plant 

a phobl ifanc a deall sut y dylid dadansoddi’r seti au data y mae swyddogion 

addysg ac ysgolion yn eu defnyddio i dracio canlyni adau.” 

 

 

 

Gwerthusiad AGGCC o Ofal Cymdeithasol yng Nghaerdyd d yn 

2014/15 

(Craffu ar y cyd gan Bartneriaeth Ieuenctid Caerdyd d ac AGGCC 
   
   

 

Mae Adroddiad Gwerthuso Perfformiad Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau 

Cymdeithasol Cymru 2014-15 ar Wasanaethau Gofal Cymdeithasol Cyngor Dinas 

Caerdydd yn mynegi barn ar Wasanaethau Oedolion a Gwasanaethau Plant, ac 

yn manylu’r canfyddiadau ynghylch y prif gryfderau yn ogystal â’r meysydd y mae 

angen eu datblygu a gwella. 

 

Mae’r adroddiad yn ystyried Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr Gwasanaethau 

Cymdeithasol 2014-15 yn ogystal â barn archwilwyr eraill ac yn defnyddio gwaith 

arolygu trwy’r flwyddyn fel ffynhonnell. Mae hefyd yn rhoi crynodeb o'r adolygiad a 
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gwerthusiad cyffredinol o berfformiad 2014- 2015. Dyma'r prif negeseuon yn y 

grynodeb: 

 

• Mae adroddiad y Cyfarwyddwr yn rhoi darlun eglur o’r heriau ac o'r 

meysydd lle gwnaed cynnydd, yn ogystal ag amcanion cliriach er mwyn 

gwella; 
 

• Mae’r dangosyddion perfformiad yn dangos rhai prif feysydd y mae angen 

eu gwella er fod y Cyngor yn symud tua’r cyfeiriad cywir; 
 

• Mae angen gwella o ran gostwng nifer y bobl sy’n aros am gael eu 

rhyddhau o’r ysbyty ac mae angen gwella eto ar anghenion derbyn ac 

asesu Plant; 
 

• Dylai penodi is-gyfarwyddwyr, sydd ar y gweill, helpu’r adran i wneud y 

canlynol: 

o Ymgymryd â'r her strategol y mae’n ei hwynebu; 

o Hyrwyddo gwasanaethau cyfannol gyda’r adran Iechyd a Bro 

Morgannwg; 

o Trin modelau gofal newydd; 

o Hyrwyddo lles y defnyddwyr gwasanaeth mewn cyfnod o bwysau 

ariannol cynyddol. 
 

• Mae cymorth corfforaethol cryf ar gyfer darparu gwasanaethau 

cymdeithasol; 
 

• Mae’r Aelodau Etholedig wedi eu briffio ac yn deall goblygiadau Deddf 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant; 
 

• Mae dealltwriaeth gorfforaethol dda o’r heriau sy’n wynebu’r adran a’r 

anawsterau y mae’n eu hwynebu yn ei hymdrech i gynnig gwasanaethau i’r 

rhai sydd fwyaf agored i niwed. 

 

Wedi ystyried adroddiad yr arolwg, ysgrifennodd y C ydbwyllgor at yr Aelod 

Cabinet yn nodi’r sylwadau ac yn mynegi’r pryderon canlynol yn berthnasol 

i’r Gwasanaethau Plant: 
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• mae angen paratoi cynllun gweithredu er mwyn mynd i ’r afael â 

meysydd y mae angen eu gwella fel yr amlygir yn adr oddiad AGGCC; 

 

• Dylai Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol gyflw yno briff 

ysgrifenedig ynghylch ein parodrwydd i weithredu De ddf 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a r gyfer ein 

cyfarfodydd pwyllgor ym mis Ionawr 2016 gydag adrod diadau 

cynnydd ar bob ffrwd gwaith bob mis ar gyfer y cyfa rfodydd pwyllgor 

wedi hynny; 

 

• Angen gwybodaeth ynghylch sut y mae’r Gyfarwyddiaet h yn cynnig 

monitro perfformiad yn maes hollbwysig Cynlluniau A ddysg Personol 

ar gyfer Plant Sy'n Derbyn Gofal a gwybodaeth ynghy lch sut yr 

adroddir hyn; 

 

• Rhoi golwg i Aelodau Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc ar yr arolwg 

ar recriwtio Cynghorwyr Personol; 

 

• Rhoi sicrwydd ynghylch pa mor eglur yw amryw gyfrif oldebau a rolau 

ar gyfer gwasanaethau ymyrraeth gynnar ac arbed. 
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Adroddiadau Briffio'r Pwyllgor – Canlyniadau gwell    

 

 

Cytunodd y Pwyllgor y byddai’n derbyn papurau briffio'r tu allan i agenda arferol y 

Pwyllgor er mwyn eu harolygu'n fwy effeithiol Cytunodd y Pwyllgor i dderbyn y 

briffiau hyn fel yr oeddent ar gael.  

 

Roedd y testunau a drafodwyd yn cynnwys: 

• Swyddi gwag gweithwyr cymdeithasol a’r gronfa o weithwyr cymdeithasol; 

• Craffu ar y gyllideb; 

• Cynlluniau trefn ysgolion. 

 

Mae canlyniad arolwg yr Aelodau ar y briffio wedi e i adrodd i’r Pwyllgor ac 

mae llythyrau priodol wedi eu hanfon at y Cyfarwydd wyr. Ymatebwyd i bob 

cais am wybodaeth yn brydlon ac adroddwyd nhw wrth yr Aelodau.  
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GALW I MEWN Penderfyniad y Cabinet 15/CAB/84 
Dalgylchoedd Ysgolion Cyfrwng Cymraeg – 

Penderfyniadau Gwell    

 

 

Mae Gweithdrefn Galw i Mewn y Cyngor yn caniatáu i unrhyw Aelod anweithredol 

ofyn am alw penderfyniad y mae hysbysiad amdano wedi ei gyflwyno'n 

ysgrifenedig i Reolwr Gweithredol (y Gwasanaethau Craffu) i mewn. Derbyniodd y 

Pwyllgor gais am alw Penderfyniad y Cabinet CAB/15/84 ar Ddalgylchoedd 

Ysgolion Cyfrwng Cymraeg i mewn. Cynhaliwyd cyfarfod Galw i Mewn ar 17 Mai a 

chanlyniad y cyfarfod oedd: 
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Eitemau a Awgrymwyd ar gyfer Rhaglen Waith 2016/17 

 
 

Mae’r Pwyllgor yn derbyn newyddion rheolaidd ynghylch y rhaglen waith a bryd 

hynny, caiff yr Aelodau gyfle i ystyried eitemau a awgrymir gan aelodau'r cyhoedd, 

pobl ifanc, sefydliadau, Aelodau'r Cyngor a Phwyllgorau Craffu eraill i'w rhoi ar y 

rhaglen waith. Gall Aelodau’r Pwyllgor hefyd awgrymu unrhyw eitemau newydd a 

allai fod o ddiddordeb gan y Pwyllgor. 

 

Bydd y Pwyllgor yn dechrau datblygu ei raglen waith ym mis Mehefin 2016. Mae 

wedi argymell blaenoriaethu’r materion canlynol er mwyn craffu arnynt: 

 

• Ysgolion sy’n Peri Pryder 

• Strategaeth Hir Dymor Addysg 

• Newyddion ar y Warant i Bobl Ifanc 

• Ymrwymiad Caerdydd i Gysylltu â’r Ifainc a Symud Ymlaen 

• Penodi Llywodraethwyr Ysgol 

• Perfformiad y Consortiwm 

• Cyfuno Ysgolion Uwchradd Glyn Derw a Michaelston 

• Deddf Gwasanaethau Cyhoeddus a Llesiant  

• Gwasanaeth Mabwysiadu Rhanbarthol 

• Gwasanaeth Chwarae 

 

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

sy’n ymdrin â datblygu gwasanaeth a darpariaeth mewn ystod o wasanaethau ac 

asiantaethau.  Gall rhaglen waith y Pwyllgor gynnwys y canlynol yn y dyfodol: 

 

• Strategaeth Addysg Hir Dymor 

• Cynllun Gwella Gwasanaethau Plant 

• Cynllun Corfforaethol a’r Gyllideb 

• Tîm Cymorth i Deuluoedd Cydlynol 
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Mae’r Pwyllgor wedi cynnal nifer o Ymholiadau Grŵp Gorchwyl a Gorffen yn ystod 

y flwyddyn a bydd yn nodi materion i’w hystyried ymhellach ym mis 

Mehefin/Gorffennaf 2016.  

 

Awgrymir bod y Pwyllgor yn parhau i dderbyn yr adroddiadau perfformiad a 

chynnydd rheolaidd ar y canlynol: 

 

• Perfformiad y Gwasanaethau Plant 

• Perfformiad Ysgolion 

• Cynigion y Gyllideb a Monitro 
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