
 

 
 

PWYLLGOR CRAFFU ADDYSG  
 

COFNODION Y CYFARFOD AML-LEOLIAD A GYNHALIWYD YN NHŶ PENALLTA 

A THRWY MICROSOFT TEAMS DDYDD MAWRTH, 5 GORFFENNAF 2022 

AM 5.30PM 

 
YN BRESENNOL:    

 
Y Cynghorydd T. Parry – Cadeirydd 
Y Cynghorydd J. Rao – Is-gadeirydd 

 
 

Y Cynghorwyr: 
 

E. M. Aldworth, C. Bishop, A. Broughton-Pettit, M. Chacon-Dawson, A. Farina-Childs, C. 
Gordon, B. Miles, L. Phipps, M. Powell, J. E. Roberts, J. Winslade a K. Woodland.  

 
 

Aelod Cabinet: 
 

Y Cynghorydd C. Andrews (Aelod Cabinet dros Addysg a Chymunedau)  
 
 

Ynghyd â: 
 

Swyddogion: R. Edmunds (Cyfarwyddwr Corfforaethol Addysg a Gwasanaethau 
Corfforaethol) , K. Cole (Prif Swyddog Addysg), S. Mutch (Rheolwr y Blynyddoedd Cynnar), J. 
Southcombe (Rheolwr Cyllid), E. Pryce (Cyfarwyddwr Cynorthwyol: Polisi a Strategaeth, y 
Gwasanaeth Cyflawni Addysg), J. Kent (Cyfarwyddwr Cynorthwyol: Y Cwricwlwm, y 
Gwasanaeth Cyflawni Addysg), S. Speedy (Partner Gwella Ysgolion, y Gwasanaeth Cyflawni 
Addysg), P. Warren (Arweinydd Strategol ar gyfer Gwella Ysgolion), L. Lane (Pennaeth 
Gwasanaethau Democrataidd a Dirprwy Swyddog Monitro), M. Jacques (Swyddog Craffu) ac 
M. Afzal (Swyddog Gwasanaethau Pwyllgor). 
 

 
Hefyd yn bresennol: 

 
Yr Aelodau Cyfetholedig:  Mrs T. Millington (Cynrychiolydd Rhiant-lywodraethwyr), Mr G. James 
(Cynrychiolydd Rhiant-lywodraethwyr) a Mr D. Davies (Cymdeithas Llywodraethwyr Caerffili). 
 
 

                                                                  Hefyd yn bresennol: 
 

Y Cynghorwyr: J. Pritchard ac S. Morgan. 
  
   

TREFNIADAU RECORDIO  

 
Atgoffodd y Cadeirydd bawb a oedd yn bresennol fod y cyfarfod yn cael ei ffrydio’n fyw, ac y 
byddai recordiad ar gael yn dilyn y cyfarfod ar wefan y Cyngor, ac eithrio trafodaethau’n 



 

ymwneud ag eitemau cyfrinachol neu eithriedig – Cliciwch yma i wylio.  Dywedwyd wrth y 
Pwyllgor y byddai pleidleisio ar benderfyniadau yn digwydd trwy Microsoft Forms. 
 

    
1. YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  

 
Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorwyr A. Gair ac M. P. James ynghyd â 
Mrs P. Ireland (NEU) ac Mr M. Western (Comisiwn Addysg Archesgobaeth Gatholig 
Caerdydd). 
 

 
2. DATGANIADAU O FUDDIANT  

 
Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiant ar ddechrau nac yn ystod y cyfarfod. 

 
 

3. COFNODION – 15 CHWEFROR 2022 

  
Cynigiwyd ac eiliwyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 15 Chwefror 2022 yn cael eu 
cymeradwyo fel cofnod cywir. Cytunwyd yn unfrydol ar hyn trwy Microsoft Forms. 

 
PENDERFYNWYD cymeradwyo cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Craffu Addysg a 
gynhaliwyd ar 15 Chwefror 2022 fel cofnod cywir ac fe’u llofnodwyd gan y Cadeirydd. 
 
 

4. YSTYRIED UNRHYW FATER A GYFEIRIR AT Y PWYLLGOR CRAFFU YN UNOL Â'R 
WEITHDREFN GALW I MEWN  

 
 Ni chyfeiriwyd unrhyw faterion at y Pwyllgor Craffu yn unol â'r weithdrefn galw i mewn. 
 
 
5. BLAENRAGLEN WAITH Y PWYLLGOR CRAFFU ADDYSG  
 

Cyflwynodd y Swyddog Craffu’r adroddiad a oedd yn amlinellu manylion Blaenraglen Waith y 
Pwyllgor Craffu Addysg ar gyfer y cyfnod rhwng mis Gorffennaf 2022 a mis Medi 2022 ac roedd 
yn cynnwys yr holl adroddiadau a nodwyd yng nghyfarfod y Pwyllgor Craffu Addysg a 
gynhaliwyd ar 15 Chwefror 2022.  Gofynnwyd i Aelodau ystyried y Flaenraglen Waith, ochr yn 
ochr â Blaenraglen Waith y Cabinet, cyn ei chyhoeddi ar wefan y Cyngor. 

 
Ar ôl ystyried yr adroddiad, cynigiwyd ac eiliwyd bod yr argymhellion yn cael eu cymeradwyo.  
Cytunwyd ar hyn yn unfrydol trwy alw’r gofrestr. 
 

PENDERFYNWYD bod Blaenraglen Waith y Pwyllgor Craffu Addysg yn cael ei 
chyhoeddi ar wefan y Cyngor. 

 
 
6. CAEL AC YSTYRIED ADRODDIADAU’R CABINET A RESTRIR AR YR AGENDA 
 
 Ni chafodd yr un o adroddiadau’r Cabinet a restrwyd ar yr agenda eu galw ymlaen i’w trafod 

yn y cyfarfod. 
 
 
7. ADRODDIAD DIWEDDARU AR Y CWRICWLWM I GYMRU 
  

 Ystyriwyd yr adroddiad, a oedd yn rhoi diweddariad i’r Pwyllgor ar weithredu’r Cwricwlwm i 
Gymru mewn ysgolion ar draws y Fwrdeistref Sirol.  
 

https://civico.net/caerphilly


 

Nodwyd y gofyniad i bob ysgol gynradd gyflwyno’r Cwricwlwm i Gymru (2022) o fis Medi 2022 
ymlaen. Cynghorwyd Aelodau fod cyfle gan ysgolion uwchradd i ddewis defnyddio’r 
cwricwlwm neu ohirio tan fis Medi 2023, i roi mwy o amser i baratoi oherwydd y tarfu a gafodd  
ei achosi gan bandemig Covid-19. Amlygwyd bod y Cwricwlwm i Gymru yn rhoi mwy o 
hyblygrwydd i ysgolion, gyda llai o gynnwys rhagnodedig. Byddai hyn yn rhoi mwy o ryddid i 
ysgolion ddewis y dulliau a chyd-destunau ar gyfer dysgu sy’n fwyaf addas i anghenion 
datblygu dysgwyr o fewn cymuned pob ysgol. 

  
Ceisiwyd eglurhad ynghylch y diwygiadau i gymwysterau, gydag un Aelod yn cwestiynu’r 
cyfleoedd dilyniant i ddysgwyr na wnaethant astudio’r pynciau newydd ar lefel TGAU. 
Cadarnhawyd y byddai Llwybrau Naturiol yn hwyluso’r dilyniant i addysg uwch.  
 
Gan fod ysgolion yn cael mwy o annibyniaeth fel rhan o’r diwygiadau, ceisiwyd eglurhad 
ynghylch cyfansoddiad y cwricwlwm newydd. Er gwaethaf yr elfen o hyblygrwydd o ran y cyd-
destun ar gyfer dysgu a dulliau addysgu, sicrhawyd yr Aelod y byddai gwybodaeth a sgiliau 
drwyddi draw/ar draws ysgolion yn aros yn gyson. 
 
Cyfeiriwyd at adran 5.9 yr adroddiad – y penderfyniadau i gyfuno iaith a llenyddiaeth Gymraeg 
ar gyfer dysgwyr mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg a dwyieithog. Holodd yr Aelod a fyddai’r un 
newidiadau yn berthnasol i TGAU Saesneg. Cadarnhawyd bod trefniadau wedi’u gwneud i 
gyfuno iaith a llenyddiaeth Saesneg i roi mwy o ddewis i fyfyrwyr o ran llwybrau dethol.  
 
Ceisiwyd eglurhad pellach ynghylch y newidiadau, gydag Aelod yn holi a fyddai’r uno yn 
lleihau llwythi gwaith i fyfyrwyr. Er y byddai’r newidiadau yn lleihau nifer yr oriau dysgu dan 
arweiniad, cynghorwyd yr Aelod y byddai’r opsiwn i ddewis pynciau o agweddau eraill ar y 
cwricwlwm yn cynyddu amrywiaeth o ran testunau. Sicrhawyd yr Aelod fod ymgynghori wedi 
digwydd ag amrywiaeth o randdeiliaid ynghylch y penderfyniad i gyfuno’r ieithoedd a’r gobaith 
oedd y byddai’r uno yn arwain at nifer fwy yn astudio pynciau sydd wedi bod ar y cyrion yn 
draddodiadol, gan gynnwys ieithoedd rhyngwladol a’r celfyddydau mynegiannol.  
 
Ceisiodd Aelod wybodaeth bellach am y penderfyniad i gyfuno iaith a llenyddiaeth ac a 
fyddai’r uno yn berthnasol i gymwysterau Safon Uwch. Cadarnhawyd y byddai’r uno yn 
berthnasol i Safon Uwch. Sicrhawyd yr Aelod mai cyfuno ieithoedd oedd y cam gorau ymlaen.  
 
Holodd y Pwyllgor a oedd disgwyl i ysgolion gynnwys pob agwedd ar y diwygiadau i 
gymwysterau neu a oedd caniatâd ganddynt i arbenigo mewn pynciau penodol oherwydd y 
cymhlethdodau ynghylch cyflogi athrawon pwnc arbenigol. Cynghorwyd bod gwaith mewn 
partneriaeth ar y maes hwn yn mynd rhagddo ar draws y Fwrdeistref Sirol i gyflwyno’r pynciau 
arbenigol yn gydweithredol.  
 
Ceisiwyd eglurhad ynghylch adran 5.12 yr adroddiad, gydag un Aelod yn holi a oedd y 
Gwasanaeth Cyflawni Addysg (EAS) wedi cael adroddiadau hunanasesu, gwybodaeth y 
gofynnwyd i Benaethiaid ei rhoi yn ystod tymor y gwanwyn 2022. Cadarnhawyd bod yr 
adroddiadau wedi dod i law ac y byddai aelodau EAS yn rhoi diweddariad. 
 
Yn sgil y sefyllfa ddybryd o ran athrawon cyflenwi, codwyd ymholiad ynghylch y cymorth ar 
gyfer dysgu proffesiynol. Cadarnhawyd y byddai EAS ac awdurdodau lleol yn parhau i 
hwyluso mynediad at ddysgu a datblygu proffesiynol i ddiwallu anghenion athrawon a 
gweithwyr proffesiynol ar draws y rhanbarth.  
 
Cyfeiriwyd EAS at adran 5.1 yr adroddiad, a restrodd yr ysgolion a oedd wedi dewis 
ymgorffori agweddau gorfodol ar y cwricwlwm newydd i ddisgyblion blwyddyn 7 o fis Medi 
2022 ymlaen a cheisiwyd eglurhad ynghylch yr ysgolion na chyrhaeddodd y rhestr hon. 
Cynghorwyd Aelodau bod Llywodraeth Cymru wedi rhoi’r opsiwn i ysgolion gymryd amser 
ychwanegol os yr oeddent yn teimlo y byddent yn elwa o’r amser hwnnw at ddibenion 
cynllunio. Sicrhawyd y Pwyllgor na fyddai disgyblion yn cael eu rhoi o dan anfantais oherwydd 
yr oedi wrth weithredu’r cwricwlwm newydd.  
 



 

Codwyd ymholiad ynghylch y mecanweithiau cymorth sydd ar waith i atal dyblygu 
camgymeriadau wrth weithio ar y cyd. Cynghorwyd y Pwyllgor bod partneriaid gwella ysgolion 
wrth law i wneud yn iawn am unrhyw gamgymeriadau a bod gwaith yn cael ei wneud ar y cyd 
ag ysgolion i sicrhau bod sefydliadau addysgol yn ennill gwybodaeth ystyrlon o weithio ar y 
cyd. Rhoddwyd sicrwydd i aelodau fod manteision gweithio mewn partneriaeth yn gorbwyso ei 
anfanteision, er gwaethaf y gwallau posibl.  
 
Ar ôl ystyried yr adroddiad, nododd y Pwyllgor Craffu Addysg y cynnwys. 

 
 
8. STRATEGAETH UCHELGEISIAU A RENNIR 2019-2022 
 

Ystyriwyd yr adroddiad, a oedd yn diweddaru’r Pwyllgor am ganlyniad yr adroddiad a 
gwblhawyd ynghylch cynnydd ers yr Adolygiad gan Gymheiriaid yn 2018. Nodwyd bod yr 
adolygiad gan gymheiriaid gwreiddiol wedi’i arwain gan Aled Evans, ynghyd â thîm yn 
cynnwys tri Chyfarwyddwr Addysg, un Cyfarwyddwr Cynorthwyol a chynrychiolwyr 
Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.   
 
Amlygodd yr adolygiad y blaenoriaethau yn y ‘Strategaeth Uchelgeisiau a Rennir’ ddrafft. 
Comisiynwyd Mr Evans eto i gynnal adolygiad o’r cynnydd a wnaed ers Ionawr 2019 a 
chyflawnwyd hyn rhwng mis Tachwedd 2021 a mis Chwefror 2022. 

 
Cyfeiriwyd at dudalen 29 yr adroddiad, a amlinellodd y risg yn y ffaith nad oedd gan yr 
awdurdod fynediad at wybodaeth y consortiwm am berfformiad a rheolaeth ysgolion, a 
cheisiodd y Pwyllgor eglurhad ynghylch y mesurau a oedd ar waith i leihau’r risg hon. 
 
Cynghorwyd y Pwyllgor fod y wybodaeth yn hygyrch a bod gwaith yn mynd rhagddo i nodi’r 
defnydd gorau o’r wybodaeth a’r dull storio gorau. Cadarnhawyd y byddai gweithgor, yn 
cynnwys penaethiaid, yn dechrau peilot ym mis Medi i asesu hunanwerthusiad athrawon. 
Gobeithiwyd y byddai adroddiad yn amlinellu canlyniad y peilot yn y dyfodol agos. Sicrhawyd 
y Pwyllgor y byddai’r gwaith ynghylch mynediad at wybodaeth yn cynyddu tryloywder ac 
eglurder, gyda phenaethiaid a swyddogion yn gweithio ar y prosiect i gyfuno’r deunydd.  
 
Ceisiwyd eglurhad ynghylch y dulliau cymorth i ddysgwyr ar y cyrion. Cynghorwyd y Pwyllgor 
fod gan ysgolion bolisïau ar waith a bod penaethiaid yn awyddus i ymgysylltu â dysgwyr ar y 
cyrion. Cyfeiriwyd at Ysgol a Chanolfan Adnoddau Cae’r Drindod, ysgol hynod heriol, a’r 
mecanweithiau soffistigedig ar waith ynddi i ymgysylltu â grwpiau dan anfantais. Canmolwyd 
penaethiaid am eu hymdrechion a nodwyd y gwaith cydweithredol â’r Gwasanaeth Ieuenctid o 
ran dysgwyr ar y cyrion. Cynghorwyd y Pwyllgor fod adroddiadau’n amlinellu ffocws y camau 
nesaf ar gael er gwybodaeth bellach.  

 
Nodwyd bod lleisiau disgyblion ledled Caerffili’n cael eu bwydo i’r strategaeth newydd a 
chydnabu Aelodau’r Pwyllgor y pwysigrwydd bod mecanweithiau cymorth ar waith ar gyfer 
dysgwyr ar y cyrion.  
 
Ceisiwyd eglurhad ynghylch y sylwadau a wnaeth arweinwyr ysgol o ran cymorth i ddysgwyr 
ar y cyrion. Cynghorwyd y Pwyllgor bod y sylwadau’n deillio o’r safonau uchel yr oedd 
ysgolion wedi’u gosod ar eu cyfer eu hunain. Sicrhawyd Aelodau bod ysgolion ledled y 
Fwrdeistref Sirol yn ceisio meithrin cynwysoldeb o fewn eu sefydliadau.  
 
Codwyd ymholiad ynghylch y sylwadau a wnaed gan Lywodraethwyr fel rhan o’r broses 
gyfweld, gyda’r Pwyllgor yn ceisio eglurhad ynghylch pam nad oedd llywodraethwyr yn 
teimlo’n rhan o’r blaenoriaethau a amlinellwyd yn y Strategaeth Uchelgeisiau a Rennir. 
Cynghorwyd y Pwyllgor fod ymgynghori wedi digwydd â llond llaw o Lywodraethwyr yn rhan 
o’r broses. Fodd bynnag, cydnabuwyd y gellid bod wedi gwneud mwy o waith i wella lefelau 
ymgysylltu â Llywodraethwyr. Sicrhawyd y Pwyllgor fod lefelau ymgysylltu wedi gwella a 
rhoddodd yr Arweinydd Strategol ar gyfer Gwella Ysgolion ddiweddariad i Aelodau ar y gwaith 
yn y maes hwn.  



 

 
Cynghorwyd y Pwyllgor fod Swyddogion wedi cyfarfod ag amrywiaeth o randdeiliaid a bod 
canlyniad y trafodaethau hynny yn gadarnhaol dros ben, gyda sgyrsiau’n canolbwyntio ar 
hyfforddiant, diogelu a sgiliau. Sicrhawyd aelodau fod adborth wedi’i dderbyn a’r gobaith oedd 
y byddai ymgysylltu â rhanddeiliaid yn parhau i’r dyfodol agos.  
 
Ceisiwyd eglurhad ynghylch recriwtio athrawon cyflenwi, gydag Aelod yn holi a oedd yr 
awdurdod yn bwriadu cyflogi staff dros dro, oherwydd yn flaenorol, cynhaliwyd y recriwtio trwy 
asiantaethau nad oeddent yn cynnig cynllun pensiwn na chyflog athro llawn. Cynghorwyd 
Aelodau bod recriwtio athrawon cyflenwi wedi’i drafod yn llawn ac yn helaeth yn ystod y 
pandemig oherwydd y galw sylweddol am waith cyflenwi. Sicrhawyd Aelodau fod Llywodraeth 
Cymru’n gwneud gwaith ar y maes hwn ac y byddai’r Pwyllgor yn cael gwybod am gynnydd yn 
y misoedd i ddod.  
 
Gofynnodd y Cadeirydd am ddiweddariad gan arweinwyr ysgol a galwyd ar y Prif Swyddog 
Addysg i hwyluso’r trefniadau. Nodwyd cais y Cadeirydd a chytunwyd y byddai’r Pwyllgor yn 
elwa o drafodaeth wyneb yn wyneb gyda phenaethiaid.  
 
Ar ôl ystyried yr eitem, adolygodd y Pwyllgor Craffu Addysg y ddogfen atodedig (Atodiad 1) a 
thrafod, herio a chraffu ar yr wybodaeth ynddi. 

 
9.  ADRODDIAD ASESIAD DIGONOLRWYDD GOFAL PLANT 2022-2027 
 

Ystyriwyd yr adroddiad a roddodd grynodeb o Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant 2022-2027 i 
alluogi’r broses lywodraethu. Hefyd, ceisiodd yr adroddiad gymeradwyaeth i gyflwyno Asesiad 
Digonolrwydd Gofal Plant 2022-2027 i’r Cabinet cyn ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru. 

  

Nododd y Pwyllgor Craffu Addysg fod Rheoliadau Deddf Gofal Plant 2000 (Asesiadau 
Awdurdodau Lleol) (Cymru) yn mynnu bod awdurdodau lleol yn paratoi asesiadau ar 
ddigonolrwydd y ddarpariaeth gofal plant yn eu hardal ac yn adolygu’r rhain yn barhaus. 
Nodwyd bod data wedi’i gasglu dros yr haf a’r hydref yn 2021 a’i ddadansoddi i ysgrifennu’r 
asesiad. Roedd adroddiad yr asesiad yn destun ymgynghoriad â’r cyhoedd am 28 niwrnod ac 
mae’n ofynnol ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru erbyn Medi 22.   
 

Cyfeiriwyd at adran 2.7 yr adroddiad, gydag Aelod yn ceisio eglurhad pellach ynghylch yr 
ymrwymiad i ymestyn y ddarpariaeth gofal plant i blant 3 a 4 oed mewn meithrinfeydd rhan 
amser i fyfyrwyr addysg bellach ac addysg uwch o fis Medi 2022 ymlaen ac, yn benodol, y 
rheswm wrth wraidd oedi’r estyniad. Cynghorwyd bod y cynnig gofal plant presennol yn 
canolbwyntio ar deuluoedd mewn gwaith, felly’r ddau riant yn gweithio ac yn ennill cyfwerth ag 
16 awr yr wythnos ar sail yr isafswm cyflog, a olygai nad oedd myfyrwyr yn bodloni’r meini 
prawf cymhwysedd.   
 
Fodd bynnag, roedd hyn ar fin newid yn sgil ymrwymiad diweddar gan Lywodraeth Cymru i 
ymestyn y ddarpariaeth. Y gobaith oedd y byddai’r ddarpariaeth yn ymestyn hefyd i fyfyrwyr 
sy’n ymgymryd â chymwysterau galwedigaethol yn sgil cwblhau’r cynllun peilot yn 
llwyddiannus.  
 
Gyda rhaglen Dechrau’n Deg yn ehangu o fis Medi 2022 ymlaen, ceisiodd Aelod wybodaeth 
bellach am gynnwys Cam 1 y cynllun datblygu. Cynghorwyd y Pwyllgor fod yr ehangu’n mynd 
i ddigwydd fesul cam o ganlyniad i’r gofyniad am gronni digon o leoedd gofal plant. Rhoddwyd 
gwybod i Aelodau fod Llywodraeth Cymru ar fin cyhoeddi gwybodaeth ynghylch Cam 2 y 
rhaglen yng nghyfnod yr hydref a’r gobaith oedd y byddai pob un o bedair elfen y cynllun yn 
ehangu ac yn cael eu cyflwyno yn ardal Tredegar Newydd ym mis Medi 2022.  
 
Ceisiwyd eglurhad ynghylch y meini prawf cymhwysedd. Esboniodd y Swyddog fod rhaglen 
Dechrau’n Deg yn seiliedig ar godau post, a osodwyd mewn trefn gan ddefnyddio data’r 
Adran Gwaith a Phensiynau (DWP). Yn ei hanfod, roedd y cynllun yn seiliedig ar ardaloedd o 
amddifadedd a chynghorwyd Aelodau fod yr ardaloedd yn cael eu rhoi yn nhrefn crynodiad y 



 

plant 0 i 3 oed yn byw ar aelwyd â oedd yn cael budd-dal incwm. Yn achos plant nad ydynt yn 
byw mewn ardaloedd Dechrau’n Deg, cadarnhawyd bod cymorth ag iaith, lleferydd, datblygiad 
plant a chymorth i rieni ar gael trwy gynllun cyllido Teuluoedd yn Gyntaf a Dechrau’n Deg.  
 
Codwyd ymholiad am flaenoriaethu Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is o amddifadedd. 
Pwysleisiwyd bod y rhanbarthau wedi’u blaenoriaethu gan ddefnyddio data gan y DWP ac 
mai’r tair Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is ychwanegol fyddai’n cael y prif flaenoriaeth. Er, 
roedd nifer o godau post ychwanegol a hepgorwyd yn flaenorol wedi’u cynnwys bellach yn 
ward Sant Iago. O ran niferoedd, cynghorwyd y byddai 171 o blant ychwanegol 0 i 3 oed yn 
cael eu cynnwys yn y rhaglen Dechrau’n Deg o fis Medi 2022 ymlaen.  
 
Ceisiwyd eglurhad ynghylch Pontlotyn, gydag Aelod yn holi am ei statws o ran Ardaloedd 
Cynnyrch Ehangach Haen Is. Cynghorwyd y Pwyllgor mai nifer isel o aelwydydd yn y 
rhanbarth a oedd yn cael budd-dal incwm. Fodd bynnag, ers sawl blwyddyn, roedd ardaloedd 
o’i amgylch a oedd yn bodloni’r meini prawf cymhwysedd ar gyfer Cynllun Dechrau’n Deg.  
 
Diweddarwyd Aelodau ar y gwaith a oedd yn mynd rhagddo o ran Ysgol Idris Davies. Y 
gobaith oedd sicrhau darparwr newydd, a fyddai’n galluogi’r awdurdod i ehangu’r ddarpariaeth 
o fewn y rhanbarth dros gyfnod estynedig.  
 
Gofynnwyd i’r Swyddog gadarnhau a oedd unrhyw gynlluniau ar waith i gasglu barn rhieni 
sy’n gweithio sifftiau o ran y ddarpariaeth. Rhoddwyd gwybod i’r Pwyllgor fod Llywodraeth 
Cymru wedi cynnal arolwg cenedlaethol o rieni, a oedd yn cyfrannu at yr Asesiad 
Digonolrwydd Gofal Plant. Casglodd yr arolwg farn rhieni am waith sifft ac roedd trefniadau 
gofal plant hyblyg yn thema cyffredin a ddaeth i’r amlwg. Cydnabuwyd y byddai hyblygrwydd o 
ran oriau agor yn arwain at heriau i’r cynllun, oherwydd y cyfyngiadau ynghylch oriau agor. 
Fodd bynnag, cafodd Aelodau sicrwydd fod yr awdurdod yn gweithio ar gydbwysedd priodol 
a’r gobaith oedd y byddai’r cydbwysedd yn diwallu anghenion holl ddefnyddwyr y gwasanaeth.  
 

Ar ôl ystyried yr adroddiad, cynigiwyd ac eiliwyd bod yr argymhellion yn cael eu cymeradwyo, 
Cytunwyd ar hyn gan y mwyafrif trwy bleidleisio ar Microsoft Forms a chadarnhad llafar. 

 
PENDERFYNWYD bod Adroddiad Asesu Digonolrwydd Gofal Plant 2022-2027 yn cael 
ei ystyried a’i gyflwyno i’r Cabinet i’w gymeradwyo.  
 

 
 

 Daeth y cyfarfod i ben am 7.36 p.m. 
 
 Wedi'i gymeradwyo fel cofnod cywir, yn amodol ar unrhyw ddiwygiadau neu gywiriadau y 

cytunir arnynt ac a gofnodir yng nghofnodion y cyfarfod a gynhelir ar 26 Medi 2022. 
 
 
 
 

_______________________ 
CADEIRYDD 

 


