PWYLLGOR CRAFFU PERFFORMIAD
Cofnodion cyfarfod Pwyllgor Craffu Perfformiad a gynhaliwyd yn Ystafell
Gynadledda 1a, Neuadd y Sir, Rhuthun, ddydd Iau, 29 Tachwedd 2018 am
10.00am.
YN BRESENNOL
Y Cynghorwyr Ellie Chard, Ann Davies, Martyn Holland, Hugh Irving (Is-Gadeirydd),
Huw Jones (Cadeirydd), Bob Murray ac Arwel Roberts.
Aelodau Cyfetholedig – roedd Kathleen Jones a Neil Roberts yn bresennol ar gyfer eitem
5 ar yr agenda.
Y Cynghorwyr Huw Hilditch-Roberts, Julian Thompson-Hill a Richard Mainon fel Aelodau
Arweiniol ar gyfer eitemau 5, 6 a 7/8 yn y drefn honno.
Roedd y Cynghorydd Graham Timms yn bresennol fel sylwedydd.
HEFYD YN BRESENNOL
Prif Weithredwr(JG), Pennaeth Addysg a Gwasanaethau Plant (KIE), Uwch Swyddog
Gwella Ysgolion – Uwchradd (JM), Rheolwr Tîm Cynllunio Strategol (NK), Rheolwr
Gwella Gwasanaethau (FA), Swyddog Cwynion Statudol a Chorfforaethol (KR), Prif
Swyddog - Gwasanaethau Cynnal (AL), Cydlynydd Craffu (RhE) a Swyddog
Gwasanaethau Democrataidd (KAE).
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YMDDIHEURIADAU
Derbyniwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorwyr Rachel Flynn a Geraint LloydWilliams a’r aelod cyfetholedig David Lloyd.
Croesawodd y Cadeirydd Neil Roberts, aelod cyfetholedig addysg yr Eglwys yng
Nghymru a benodwyd i’w gyfarfod cyntaf yn ei rôl newydd.
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DATGANIADAU O FUDDIANT
Datganwyd cysylltiad personol ar gyfer eitem 5 ar yr agenda, Arholiadau Allanol
Dros Dro ac Asesiadau Athrawon, gan y Cynghorwyr canlynol:








Huw Jones, llywodraethwr yn Ysgol Carrog ac Ysgol Caer Drewyn;
Ellie Chard, llywodraethwr yn Ysgol Tir Morfa;
Martyn Holland - llywodraethwr yn Ysgol Bro Famau;
Hugh Irving, llywodraethwr yn Ysgol Uwchradd Prestatyn;
Arwel Roberts – llywodraethwr yn Ysgol y Castell ac Ysgol Dewi Sant;
David Williams fel rhiant i blentyn mewn ysgol yn Sir Ddinbych;
Huw Hilditch-Roberts fel llywodraethwr yn Ysgol Brynhyfryd a rhiant i blentyn
mewn ysgol yn Sir Ddinbych;



Graham Timms, llywodraethwr yn Ysgol Dinas Bran

Ynghyd â’r aelod cyfetholedig Kathleen Jones, Llywodraethwr yn Ysgol y Parc.
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MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD
Nid oedd unrhyw fater brys.
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COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF
Cyflwynwyd cofnodion y Pwyllgor Archwilio Perfformiad a gynhaliwyd ar 27 Medi
2018.
Materion yn Codi:
Mynegodd y Cynghorydd Martyn Holland ei werthfawrogiad wedi i grynodeb o’i
sylwadau a oedd wedi’u hepgor o gofnodion cyfarfod y Pwyllgor Craffu Perfformiad
gael eu cynnwys.
Eitem 5 ar y Gofrestr Risg Gorfforaethol (tudalen 8) – Cadarnhaodd y Cydlynydd
Craffu bod sylwadau’r Pwyllgor Craffu Perfformiad wedi cael eu cyflwyno yng
nghyfarfod briffio'r Cabinet ar 15 Hydref 2018.
PENDERFYNWYD – y dylid, yn amodol ar yr uchod, derbyn a chymeradwyo
Cofnodion y cyfarfod Pwyllgor Craffu Perfformiad a gynhaliwyd ar 27 Medi
2018 fel cofnod cywir.
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ARHOLIADAU ALLANOL DROS DRO AC ASESIADAU ATHRAWON
Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol ar gyfer Addysg, Plant a Phobl Ifanc adroddiad ar y
cyd gan y Prif Reolwr Addysg ac Arweinydd Uwchradd GwE (a oedd eisoes wedi'i
gylchredeg). Roedd yr adroddiad yn darparu gwybodaeth i’r Pwyllgor am
ganlyniadau Asesiadau Athrawon a oedd wedi’u gwirio o’r Cyfnod Sylfaen (CS) i
Gyfnod Allweddol 3 (CA3) a chanlyniadau arholiadau dros dro Cyfnod Allweddol 4
(CA4) ar gyfer disgyblion Sir Ddinbych yn ystod blwyddyn academaidd 2017/18.
Yn ystod ei gyflwyniad tynnodd yr Aelod Arweiniol sylw at y ffaith bod y trothwy
cyrhaeddiad ar gyfer cyflawni gradd ‘C’ yn yr arholiad TGAU Saesneg yn haf 2018
wedi codi o 20 pwynt o’i gymharu â’r flwyddyn flaenorol. O ganlyniad, yn seiliedig
ar drothwy sgorio 2017, dyfarnwyd gradd ‘D’ i gyfanswm o 107 o ddisgyblion yn Sir
Ddinbych y rhagwelwyd y byddent yn cyflawni gradd ‘C’ yn eu harholiad Saesneg
yn haf 2018 – effeithiodd hyn ar gyfanswm o 700 o ddisgyblion ar draws rhanbarth
GwE.
Dywedodd yr Aelod Arweiniol bod pob awdurdod addysg lleol yng ngogledd Cymru
a GwE wedi codi pryderon wrth Lywodraeth Cymru (LlC) am y cynnydd
anghymesur yn y trothwy TGAU Saesneg o’i gymharu â phynciau eraill a’r effaith
niweidiol yr oedd hyn yn ei gael ar ddisgyblion. Roedd swyddogion addysg yn
ceisio cyngor cyfreithiol ar y mater ar hyn o bryd.

Dywedodd Pennaeth Addysg a Gwasanaethau Plant y Cyngor wrth aelodau bod yr
adroddiad wedi’i gyflwyno mewn gwahanol fformat i flynyddoedd blaenorol er mwyn
cydymffurfio â gofynion LlC. Gan nad oedd data cyrhaeddiad cymharol
cenedlaethol bellach yn cael eu cyhoeddi ar gyfer cyfnodau allweddol addysg, nid
oedd disgwyl i awdurdodau addysg lleol feincnodi eu hunain yn erbyn awdurdodau
eraill – ond gallai consortia addysg rhanbarthol grynhoi setiau data cymharol yn ôl
rhanbarthau pe dymunent.
Dywedodd y Pennaeth Addysg a Gwasanaethau Plant bod canlyniadau ar ddiwedd
Cyfnod Allweddol 2 (CA2) wedi parhau’n gadarn, sefyllfa a oedd wedi aros felly ers
sawl blwyddyn ac yr oedd Estyn wedi’i gydnabod yn ei adroddiad diweddar yn dilyn
ei arolwg o wasanaeth addysg y Cyngor.
Er bod y gostyngiad mewn lefelau perfformiad yn CA4 wedi peri pryder, roedd yn
bwysig cofio’r rhesymau pam fod hyn wedi digwydd a rhoi ystyriaeth i ganfyddiadau
a chasgliadau Arolwg Estyn o Wasanaeth Addysg y Cyngor a oedd wedi bod yn
eithriadol o gadarnhaol. Roedd disgwyl i Estyn wneud cyfeiriadau ffafriol at
wasanaethau addysg Sir Ddinbych yn Adroddiad Blynyddol y Cyfarwyddwr, a
fyddai'n cael ei gyhoeddi ym mis Rhagfyr 2018.
Roedd Atodiad 1 yr adroddiad yn cynnwys adroddiad drafft ar y cyd â GwE ar
berfformiad addysgol Sir Ddinbych. Roedd fformat a strwythur yr adroddiad hwn
wedi’i gytuno ar draws y rhanbarth er mwyn sicrhau bod yr un math o wybodaeth yn
cael ei adrodd i bob awdurdod lleol ac yn yr un fformat.
Dywedwyd wrth y Pwyllgor:
 er bo perfformiad disgyblion CS Sir Ddinbych wedi gostwng mymryn yn
ystod y cyfnod asesu dan sylw, roedd y gostyngiad hwn wedi bod yn is na’r
gostyngiad a gofnodwyd yn rhanbarthol ac yn genedlaethol. Y prif reswm
dros y gostyngiad mewn perfformiad oedd y disgrifyddion canlyniadau mwy
heriol a ddefnyddiwyd wrth asesu canlyniadau mewn iaith a mathemateg;
 Yn ôl y disgwyl, roedd canlyniadau CA2 wedi parhau i wella fel y
blynyddoedd blaenorol. Wrth edrych ymlaen roedd y Cyngor a GwE wedi
nodi’r angen i fynd i’r afael ag effaith amddifadedd ar gyrhaeddiad addysgol,
yn ogystal â sut i gefnogi disgyblion sy’n cyflawni lefelau uchel fel rhan o’u
ffocws addysg gynradd yn y dyfodol;
 roedd lefelau perfformiad yn parhau’n gryf yn CA3 yn unol â pherfformiad
cenedlaethol yn gyffredinol. Roedd perfformiad disgyblion Sir Ddinbych yn
erbyn y Dangosydd Pynciau Craidd (DPC) wedi bod yn dda er gwaethaf y
gostyngiad bach yn eu perfformiad mewn mathemateg. Y rheswm am hyn
oedd y ffaith bod cynnydd bach wedi bod mewn lefelau perfformiad Saesneg
a chynnydd sylweddol ym mherfformiad disgyblion mewn Cymraeg. Roedd
swyddogion yn cydnabod bod angen i ysgolion newid y ffordd y maent yn
herio a defnyddio data CA3 er mwyn sicrhau gwelliant parhaus. Hefyd,
roedd angen gwneud mwy o waith ar wella perfformiad disgyblion sy’n
derbyn prydau ysgol am ddim yn erbyn y DPC;
 oherwydd y newidiadau a gyflwynwyd i’r broses arholiadau CA4 yn ystod
2016-17, roedd y data perfformiad yn dal i fod yn anwadal dros ben, a dyna
pam roedd gostyngiad wedi digwydd yn y lefelau perfformiad yn
genedlaethol yn arholiadau haf 2018. Mae’r gostyngiad hwn yn cael ei





ddwysau ymhellach gan y newid sylweddol yn y trothwy cyrhaeddiad ar gyfer
Saesneg a Mathemateg yn arholiad haf 2018, a’r ffaith mai dim ond un pwnc
Gwyddoniaeth sydd bellach yn cael ei gynnwys yn y sgôr 9 wedi’i chapio. Er
bo’r gostyngiad yn lefelau perfformiad Sir Ddinbych yn erbyn y sgôr 9 wedi’i
chapio o minws 10.4 yn ymddangos yn sylweddol ar yr olwg gyntaf, o
ystyried cyd-destun y newidiadau a gyflwynwyd i’r system arholiadau allanol
yn ystod y blynyddoedd diwethaf roedd y gostyngiad mewn lefelau
perfformiad yn ddealladwy. Roedd Gwasanaeth Addysg Sir Ddinbych yn
rhagweithiol iawn o ran herio a datblygu dangosyddion newydd a byddai
felly’n herio effeithiolrwydd y set newydd o ddangosyddion;
Roedd ysgolion Sir Ddinbych yn canolbwyntio ar gefnogi pob disgybl unigol i
gyflawni a gwireddu ei lawn botensial. Roedd yr Awdurdod a’i ysgolion yn
gweld pob disgybl yn gyfartal ac yn rhoi hawl iddynt dderbyn cefnogaeth
briodol er mwyn sicrhau eu bod yn llwyddo hyd orau eu gallu. Rhinwedd a
gydnabuwyd gan Estyn; a
er mwyn cyflawni Gradd ‘C’ mewn arholiad TGAU Saesneg yn haf 2017
roedd gofyn i fyfyriwr sgorio 200 o bwyntiau, ar gyfer arholiad Tachwedd
2018 roedd y trothwy wedi codi i 206. Fodd bynnag erbyn haf 2018 daeth yn
hysbys bod y trothwy wedi cynyddu i 220, heb unrhyw rybudd o flaen llaw i
awdurdodau addysg nac ysgolion. Roedd CBAC, y Bwrdd Arholi, wedi
mabwysiadu dull gweithredu tebyg ar gyfer yr arholiad TGAU Mathemateg
hefyd. Cytunodd pob Cyfarwyddwr Addysg yng ngogledd Cymru, GwE a
phenaethiaid bod hyn yn annheg ac yn anghyson ag arferion blaenorol, ond
er gwaethaf y ffaith bod pryderon wedi'u codi gyda CBAC a Chymwysterau
Cymru, ni dderbyniwyd ateb boddhaol. O ganlyniad, roedd yr Aelod
Arweiniol wedi codi’r pryderon hyn gyda Gweinidog Cabinet dros Addysg LlC
a gofyn iddi gynnal ymchwiliad.
Roedd newidiadau mor sylweddol â hyn mewn ffiniau trothwy yn ei gwneud
yn eithriadol o anodd i athrawon allu cefnogi disgyblion drwy’r broses arholi.
Gan fod gofyn i bob ysgol awdurdod lleol yng Nghymru ymgofrestru eu
disgyblion ar gyfer arholiadau CBAC – ac nid arholiadau a weinyddir gan
unrhyw fyrddau arholi eraill – gallai disgyblion fod dan anfantais wrth
gystadlu am leoedd addysg bellach a/neu addysg uwch yn erbyn disgyblion
o Loegr a/neu ysgolion annibynnol. Er nad oedd unrhyw awgrym bod CBAC
na Chymwysterau Cymru yn mynd i ailystyried graddau 2018, roedd yn
bwysig wrth ystyried y newidiadau sydd ar y gorwel i'r system arholi, nad
oedd newidiadau sylweddol fel hyn i’r trothwy yn cael eu cyflwyno yn y
dyfodol heb rybudd o flaen llaw.

Gofynnodd Arweinydd Uwchradd GwE i gofnod gael ei wneud o’i ddiolchgarwch
personol i Bennaeth Addysg a Gwasanaethau Plant Sir Ddinbych a staff yr Adran
am amddiffyn ysgolion y sir a dadlau dros y disgyblion. Credai bod y ffaith eu bod
yn sicrhau bod lleisiau’r sir a’r rhanbarth yn cael eu clywed ar lefel genedlaethol yn
galonogol.
Wrth ymateb i gwestiynau aelodau, fe wnaeth yr Aelod Arweiniol, Pennaeth Addysg
a Gwasanaethau Plant, Prif Reolwr Addysg ac Arweinydd Uwchradd GwE:
 sicrhau aelodau y gallai’r Gwasanaeth ‘olrhain’ cynnydd a chyrhaeddiad pob
disgybl unigol trwy gydol eu cyfnod mewn addysg. Roedd y data a gedwir
am bob disgybl yn cynnwys gwybodaeth am unrhyw heriau a allai effeithio ar













eu perfformiad addysgol; boed hynny’n feddygol, corfforol, meddyliol neu
bwysau ar amgylchedd y cartref. Roedd manylion ar y lefel honno yn helpu’r
Cyngor i sicrhau bod ymyrraeth a chefnogaeth briodol ac amserol yn cael ei
chynnig i'r disgybl a'r teulu hefyd yn ôl yr angen, er mwyn helpu pob plentyn i
wireddu ei lawn botensial. Cynghorwyd aelodau i gysylltu â swyddogion os
oeddent yn dymuno gweld y math o ddata a ddefnyddir gan y Gwasanaeth i
‘olrhain’ pob disgybl;
dweud mai un o gryfderau Sir Ddinbych yw ei fod yn gallu ‘olrhain’
perfformiad disgyblion a oedd yn cael eu haddysgu mewn lleoliadau heblaw
am ysgolion (EOTAS). Roedd yr awdurdod yn cynnwys y disgyblion hyn yn
ei ddata perfformiad, nid pob awdurdod sy’n cynnwys data EOTAS yn eu
hadroddiadau. Gan fod y Cyngor yn ymwybodol o ddisgyblion EOTAS, gallai
fonitro eu cynnydd, darparu cefnogaeth yn ôl y gofyn a chydymffurfio â’i
ddyletswyddau diogelu a lleihau’r risg o Gamfanteisio'n Rhywiol Ar Blant.
Nid oedd pob awdurdod lleol yn cynnwys eu disgyblion EOTAS yn eu
hadroddiadau, felly pe baent yn gorffen eu haddysg heb gymwysterau ni
fyddai hynny’n cael ei adlewyrchu yn eu hadroddiadau data. Fodd bynnag,
nid oedd disgyblion a addysgir gartref yn cael eu cynnwys yn y data
canlyniadau, gan nad oedd yn ofynnol iddynt eu cynnwys, ond roedd Sir
Ddinbych yn gwybod pwy odden nhw;
cadarnhau bod y Meysydd Dysgu yn Fframwaith Asesu’r Cyfnod Sylfaen o
ran iaith, llythrennedd, cyfathrebu a mathemateg yn ddefnyddiol i’r
Awdurdod, gan ei fod yn cynorthwyo’r Gwasanaeth Addysg i nodi rhwystrau
dysgu yn gynharach ac yn ei alluogi i ddarparu ymyrraeth briodol ar
ddechrau siwrnai addysgol y disgybl. Roedd y Gwasanaeth Addysg wedi
gweithio gyda’r Gwasanaeth Iechyd ar ddarn o waith a oedd yn canolbwyntio
ar ardaloedd o amddifadedd. Tynnodd sylw at y ffaith bod problemau
datblygu iaith a lleferydd yn amlwg mewn ardaloedd o amddifadedd uchel;
cytuno bod absenoldeb data cymharol at ddibenion meincnodi yn siomedig.
Er hynny, gobeithiwyd y byddai rhywfaint o wybodaeth gymharol ar gael
erbyn i’r canlyniadau a wiriwyd fod yn barod i’w craffu;
cadarnhau bod perygl y gallai data CA4 ar gyfer 2019 fod yn ystumiedig
hefyd, yn debyg i sefyllfa 2018, oherwydd bod y cymhwyster Gwyddoniaeth
yn cael ei adolygu;
dweud bod y term ‘Cymraeg iaith gyntaf’ yn berthnasol i ddisgyblion a oedd
yn derbyn eu haddysg trwy’r system addysg cyfrwng Cymraeg yn y sir, p'un
a oeddent yn siarad Cymraeg adref ai peidio. Roedd Sir Ddinbych yn
perfformio’n dda ar hyn o bryd o ran sgiliau Cymraeg yn y sector cyfrwng
Cymraeg ac yn y sector Cymraeg ail iaith. Gyda’r cwricwlwm newydd a
fyddai’n cael ei gyflwyno byddai Cymraeg fel ail iaith yn dod i ben a byddai
pob disgybl yn cael ei asesu yn ôl ei sgiliau Cymraeg iaith gyntaf;
pwysleisio bod y dangosydd Prydau Ysgol Am Ddim yn ddangosydd
perfformiad crai a ddefnyddir i fesur lefel amddifadedd a’r gefnogaeth sy’n
ofynnol mewn ysgol. Roedd yn amrywio rhwng ysgolion. Roedd
dadansoddiad lleol o’r dangosydd hwn yn allweddol er mwyn sicrhau bod
pob plentyn yn derbyn yr un lefel o gefnogaeth i ddiwallu eu hanghenion
penodol;
dweud bod oddeutu 44 o ddisgyblion ar draws ysgolion y sir yn ymddwyn
mewn modd sy’n cael effaith niweidiol ar ddisgyblion eraill. Roedd yr
Awdurdod yn gweithio gyda’r heddlu, colegau a budd-ddeiliaid eraill i








gefnogi'r disgyblion hyn a mynd i'r afael â'r materion a oedd yn peri iddynt
ymddwyn yn wael. Roedd hwn yn faes gwaith eithriadol o gymhleth a oedd
yn mynnu dull gweithredu tymor canolig a thymor hir yn ogystal ag
ymgysylltiad nifer o wahanol asiantaethau gan nad oedd y disgyblion hyn yn
ymgysylltu â’r gymuned ehangach yn gyffredinol;
cadarnhau bod cyfansoddiad a rôl y Grŵp Monitro Safonau Ysgolion
(GMSY) yn cael eu hadolygu ar hyn o bryd;
esbonio, er bod yr awdurdod lleol yn olrhain cynnydd disgyblion yn rheolaidd
er mwyn rhoi cefnogaeth ddigonol iddynt gyflawni eu graddau arfaethedig,
nid oedd yn gwybod o flaen llaw bod CBAC yn bwriadu codi’r trothwy ar
gyfer gradd ‘C’ i 80 ar gyfer mathemateg a 220 ar gyfer Saesneg. Mae’n
bosibl y bydd hynny wedi effeithio ar opsiynau ôl-16 rhai disgyblion, yn
arbennig o ran prentisiaethau.
Roedd ysgolion chweched dosbarth a cholegau yn ymwybodol o’r broblem a
achoswyd o ganlyniad i godi'r trothwy ac felly gostyngwyd eu meini prawf
mynediad er mwyn galluogi disgyblion i ail-sefyll arholiadau gyda'r bwriad o
gyflawni’r graddau gofynnol, gan gadw mewn cof bod y cynnydd yn y
pwyntiau gofynnol i gyflawni gradd ‘C’ hefyd yn golygu y byddai cynnydd
mewn trothwyau graddau ‘B’ ac ‘A’ hefyd;
cadarnhau nad oedd gan y Cyngor gyfrifoldebau mewn perthynas â
theuluoedd a phlant sipsiwn a theithwyr. Ar ôl i’r Awdurdod gael eu hysbysu
bod teulu sipsiwn neu deithwyr wedi symud i’r ardal, byddai’r Swyddog
Diogelu Addysg yn ymweld â’r teulu i gynnig cefnogaeth ac arweiniad.
Roedd gan yr Awdurdod blant sipsiwn a theithwyr preswyl yn cael eu
haddysgu yn ysgolion y sir. Er bod perswadio teuluoedd teithiol i gofrestru
eu plant mewn ysgol leol a gwneud pob ymdrech i sicrhau eu bod yn
bresennol yn aml yn heriol, roedd y swyddog arbenigol yn brofiadol iawn ac
roedd yn annog teuluoedd i ymgysylltu â’r system addysg; a
cytuno y byddai rhywfaint o ddata cymharol yn cael ei ddarparu gyda’r
adroddiad canlyniadau a wiriwyd ar ddechrau 2019, ond roedd croeso mawr
i’r aelodau ymweld â’r Gwasanaeth yn unigol i fynd trwy’r data a gweld sut y
gwnaethant ddefnyddio’r data a oedd ar gael i herio ysgolion a threfnu
cefnogaeth briodol i’r disgyblion.

Ar ddiwedd trafodaeth y Pwyllgor:
PENDERFYNWYD: - yn amodol ar y sylwadau uchod (i) cydnabod perfformiad ysgolion yn erbyn perfformiad blaenorol a
chefnogi’r meysydd a nodwyd i’w gwella;
(ii) bod llythyr yn cael ei anfon ar ran y Pwyllgor at Gymwysterau Cymru
yn cofrestru pryderon a siom aelodau ynglŷn â’r cynnydd sylweddol
yn y trothwy gradd ‘C’ ar gyfer arholiad TGAU Saesneg haf 2018 o’i
gymharu â throthwy 2017, a’r effaith niweidiol y cafodd hynny ar
fyfyrwyr; a
(iii)bod yr adroddiad y trefnwyd ei gyflwyno i’r Pwyllgor ym mis Ionawr
2019 ar y Canlyniadau Arholiadau Allanol a Wiriwyd yn cynnwys
niferoedd gwirioneddol yn ogystal â chanrannau, a data cymharol
rhanbarthol lle bo hynny’n bosibl, ynghyd â data absenoldeb a
chyfraddau gwaharddiadau ym mhob un o ysgolion y Sir.
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CYNLLUN CORFFORAETHOL CHWARTER 2 - 2017//2022
Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Cyllid, Perfformiad ac Asedau Strategol adroddiad
ac atodiadau’r Rheolwr Tîm Cynllunio Strategol (a oedd eisoes wedi’u cylchredeg)
yn cyflwyno'r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor am berfformiad y Cyngor wrth
ddarparu ei Gynllun Corfforaethol 2017-2022 ar ddiwedd chwarter dau 2018-19.
Tynnodd sylw’r aelodau at adroddiad y Crynodeb Gweithredol ar gynnydd hyd yma
– Atodiad 1, Atodiad 2 a oedd yn cynnwys yr adroddiad perfformiad chwarterol
llawn, ac Atodiadau 3 a 4 a oedd yn cynnwys crynodeb o'r prosiectau a oedd ar y
gweill gyda'r bwriad o wireddu'r Cynllun cyffredinol a’u safleoedd presennol, gan
ddweud bod y Cabinet a'r swyddogion yn fodlon bod y cynnydd hyd yma fel y
cynnydd a ragwelwyd.
Amlygodd y Rheolwr Tîm Cynllunio Strategol nifer o bwyntiau a phenderfyniadau a
wnaethpwyd yn ddiweddar mewn perthynas â phob blaenoriaeth gorfforaethol yn y
Cynllun:
 Blaenoriaeth tai: Roedd y gofrestr newydd ar gyfer Tai Fforddiadwy, Tai
Teg, wedi cael ei hail-lansio’n ddiweddar ar y cyd â Grŵp Cynefin. Roedd
disgwyl i’r grŵp defnyddwyr mwyaf ar gyfer y gofrestr hon fod yn bobl
cyflogedig 25 i 34 oed
 Clymu Cymunedau: Roedd cwmpas 4G wedi gwella yn y sir dros y
misoedd diwethaf, roedd bellach yn unol â’r cyfartaledd cenedlaethol ar gyfer
Cymru. Roedd prosiect ar Bwyntiau Mynediad Digidol wedi cael ei gyflwyno
i’r Bwrdd Dyfodol Digidol yn ystod yr haf. Oherwydd y posibilrwydd na
fyddai’r prosiect hwn yn darparu newid hirdymor ac yn gwireddu gwerth am
arian, penderfynwyd peidio â gweithredu’r prosiect.
 Cymunedau Cryf: Roedd statws y flaenoriaeth hon yn parhau fel
‘blaenoriaeth i’w gwella’ oherwydd bod gwaith ar y gweill i ddod â nifer o
wahanol wasanaethau ac asiantaethau ynghyd i weithio ar ddatblygu
Prosiect Cefnogi Gofalwyr ac achos busnes ar gyfer prosiect ‘Gweithredu i
leihau Cam-Drin Domestig yn Sir Ddinbych’. Roedd gwaith ar y gweill hefyd
ar brosiect yn ymwneud â chreu sir sy’n ‘Gyfeillgar i Ddementia’.
 Yr Amgylchedd: Roedd gwaith yn parhau er mwyn sicrhau bod stoc dai’r
Cyngor yn cyflawni cyfradd ynni ‘C’ erbyn diwedd y Cynllun Corfforaethol
 Pobl Ifanc: Roedd Bwrsari Cyflogaeth Sir Ddinbych yn y broses o gael ei
lansio.
Wrth ymateb i gwestiynau aelodau fe wnaeth yr Aelod Arweiniol a’r Rheolwr Tîm
Cynllunio Strategol:
 sicrhau’r Pwyllgor, er gwaethaf y ffaith bod dangosfwrdd y rhaglen yn dangos
statws ‘mewn perygl’ ar gyfer ysgol ardal newydd Carreg Emlyn, nid oedd y
prosiect mewn perygl ac roedd y gwaith adeiladu wedi hen ddechrau.
Roedd y statws perygl yn bodoli oherwydd yr oedi a gafwyd ar y dechrau
wrth nodi safle dewisedig;
 dweud bod lleoliadau prosiectau tai gofal ychwanegol yn cael eu pennu yn ôl
yr angen am y math hwnnw o lety mewn ardal ynghyd â hyfywedd
economaidd gweithredu’r math hwnnw o gyfleuster. Byddai llety Gofal
Ychwanegol yn golygu bod angen nifer ddigonol o unedau i sicrhau bod ei
gostau gweithredu yn cael eu talu;










cadarnhau bod gwasanaethau a chefnogaeth i Ofalwyr yn ymddangos yn
amlwg yn y Cynllun Corfforaethol. Roedd Strategaeth Gofalwyr y Cyngor
wedi cael ei archwilio gan y Pwyllgor Craffu Partneriaethau yn ddiweddar ac
roedd disgwyl i Adroddiad Gwybodaeth am y gefnogaeth sydd ar gael i
Ofalwyr Ifanc gael ei gylchredeg i aelodau’r Pwyllgor hwnnw yn y dyfodol
agos. Roedd Bwrdd Prosiect Blaenoriaeth Gorfforaethol Cymunedau a’r
Amgylchedd wedi ystyried achos busnes yn ddiweddar i gefnogi’r
Strategaeth Gofalwyr;
hysbysu’r Pwyllgor bod y rhaglen i blannu 2,200 o goed yn y Rhyl a Dinbych
Uchaf wedi’i hariannu’n allanol a’i bod yn gysylltiedig â’r agenda lles, dyna
pam mae’r rhaglen blannu yn gyfyngedig i wardiau mwyaf amddifad y cyngor
sir. Roedd Gwasanaethau Cefn Gwlad y Cyngor yn gweithio’n ddiwyd gydag
ysgolion, cynghorau dinas, tref a chymuned ar brosiectau a chyfleoedd eraill
i blannu coed;
dweud bod Gwasanaeth Cwsmeriaid, Cyfathrebu a Marchnata’r Cyngor yn
gweithio gyda’r Cynllun Tai Teg er mwyn ei hyrwyddo a thynnu sylw
preswylwyr at ei fodolaeth;
dweud bod yr hyn sy’n gwneud eiddo yn ‘eiddo fforddiadwy’ yn cael ei bennu
ar sail fformiwla cenedlaethol graddedig;
cadarnhau bod achos busnes wedi’i gymeradwyo’n ddiweddar i hwyluso
penodiad Swyddog Cartrefi Gwag; a
cadarnhau bod Strategaeth Gyfathrebu ar gyfer prosiectau’r Byrddau
Rhaglen yn eitem sefydlog ar agenda busnes y ddau Fwrdd

Croesawodd Aelodau y ffaith bod y prosiect i wneud Sir Ddinbych yn Gyfeillgar i
Ddementia ar y cyd â Chymdeithas Alzheimer's yn cael ei gynnwys yn y
flaenoriaeth gorfforaethol Cymunedau Cryf a bod y cynnig i gynnwys
gweithgareddau i gefnogi rhieni yn rhan o’r flaenoriaeth gorfforaethol Pobl Ifanc.
Cofrestrodd y Pwyllgor eu pryderon ynglŷn â’r cynnydd yn nifer yr achosion o gamdrin domestig sy’n cael ei adrodd, ond cydnabuwyd bod hyn yn rhannol o ganlyniad
i newid yn y ffordd y caiff digwyddiadau eu cofnodi ac ymgyrchoedd codi
ymwybyddiaeth.
Gofynnodd aelodau’r Pwyllgor i ddigwyddiadau bioamrywiaeth cymunedol, megis
gweithgareddau plannu coed, gael eu hysbysebu i gynulleidfaoedd ehangach er
mwyn gwella lefelau cyfranogi ac fel bo mwy o waith yn digwydd ar y cyd rhwng y
Cyngor Sir, cynghorau dinas, tref a chymuned a busnesau lleol ar waith a mentrau
twristiaeth.
Ar ddiwedd y drafodaeth, aeth y Rheolwr Tîm Cynllunio Strategol a’r Cydlynydd
Craffu ati i gael:
 ffigyrau am nifer y bobl a gafodd help i gael mynediad at dai trwy wahanol
gynlluniau gan y llywodraeth a gwybodaeth am yr hyn y tybiwyd sy’n
berfformiad boddhaol mewn perthynas â helpu pobl i brynu eu cartref;
 gwybodaeth am y gefnogaeth sydd ar gael i fentrau cefn gwlad a
bioamrywiaeth ledled y sir gan y tîm sy’n gweithio yn Loggerheads;
 gwybodaeth am hyd y cytundebau cynnal a chadw sy’n gysylltiedig â choed
a blannwyd o dan y cynllun plannu coed PLANT; a



manylion ynglŷn â phryd y byddai adroddiad ar Strategaeth Arwyddion
Twristiaeth ar gyfer y sir yn cael ei gyflwyno i’r Pwyllgor Craffu Cymunedau

PENDERFYNWYD: - Yn amodol ar y sylwadau uchod a darparu’r wybodaeth
ofynnol i gydnabod perfformiad y Cyngor, ar ddiwedd Chwarter 2 2018-19,
wrth ddarparu ei Gynllun Corfforaethol a gwella canlyniadau i ddinasyddion y
sir
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CWYNION EICH LLAIS CHWARTER 2
Cyflwynodd Aelod Arweiniol Datblygu Isadeiledd Cymunedol adroddiad ac
atodiadau gan y Swyddog Cwynion Statudol a Chorfforaethol (eisoes wedi’u
cylchredeg) a oedd yn rhoi manylion perfformiad y Cyngor wrth ymdrin ag adborth
cwsmeriaid yn ystod ail chwarter blwyddyn adrodd 2018-19. Roedd yr adroddiad
hefyd yn darparu enghreifftiau penodol o’r ffordd yr oedd gwasanaethau’r Cyngor
wedi defnyddio’r wybodaeth a loffwyd o gwynion ac adborth i wella gwasanaethau
ar gyfer y dyfodol.
Roedd adroddiadau chwarterol ar y broses gwynion wedi dangos perfformiad
ardderchog cyson wrth ymdrin â chwynion a’u datrys. Yr unig gŵyn a oedd wedi
methu’r dyddiad targed yn ystod chwarter 2 oedd cwyn Cam 2 yn ymwneud â’r
Gwasanaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd, lle methwyd y dyddiad targed o
ganlyniad i wall dynol. Ar sail perfformiad da cyson y Cyngor wrth ymdrin â
chwynion y Pwyllgor:
PENDERFYNWYD: (i) cydnabod y perfformiad ardderchog cyson wrth ymateb a datrys
cwynion a gyflwynir o dan ei bolisi adborth cwsmeriaid ‘Eich Llais’
a’r weithdrefn gwyno statudol; a
(ii) bod yr adroddiad yn y dyfodol yn cael ei gyflwyno i’r Pwyllgor bob
chwarter fel ‘Adroddiad Gwybodaeth’ i'w alluogi i barhau i fonitro
cydymffurfedd â’r polisi a galw i mewn unrhyw Wasanaeth sy’n
tanberfformio’n neu’n methu â chydymffurfio â’r polisi a’r
weithdrefn ‘Eich Llais’ yn rheolaidd.
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DANGOSFWRDD YMDRECH CWSMERIAID
Dangosfwrdd Ymdrech Cwsmeriaid – Adroddiad Diweddaru Ch2: Cyflwynodd
yr Aelod Arweiniol Datblygu Isadeiledd Cymunedol adroddiad ac atodiadau’r
Rheolwr Gwella Gwasanaethau (eisoes wedi’u cylchredeg) a oedd yn rhoi trosolwg
i’r Pwyllgor o ganlyniadau ymdrech cwsmeriaid a boddhad cwsmeriaid a oedd yn
deillio o'u cysylltiad â'r Cyngor. Roedd yr atodiadau’n cynnwys yr adroddiad
perfformiad blynyddol ar effeithiolrwydd y Gwasanaethau i ymdrin ag ymholiadau (a
oedd yn cynnwys ffigyrau gwirioneddol yn ogystal â chanrannau), enghreifftiau o
eiriau cwsmeriaid a chynigion ar gyfer gwella gwasanaethau yn y dyfodol ynghyd â
throsolwg o’r tuedd hirdymor mewn perthynas â boddhad y cyhoedd â’r ffordd y
mae’r Cyngor yn ymdrin â’u hymholiadau.

Dywedodd y Rheolwr Gwella Gwasanaethau wrth yr Aelodau bod ystadegau sy’n
dangos bod y cyhoedd wedi gorfod gwneud llai o ymdrech i olrhain eu hymholiad yn
golygu bod y Gwasanaeth wedi perfformio’n well i drin a datrys yr ymholiad.
Dywedodd y Rheolwr hefyd bod gwaith ar y gweill ar hyn o bryd, fel rhan o
ddarparu’r flaenoriaeth gorfforaethol ‘Clymu Cymunedau’ yn y Cynllun
Corfforaethol, i uwchraddio gwefan y Cyngor er mwyn galluogi ac annog mwy o
breswylwyr i drafod eu busnes gyda’r Cyngor yn electronig. Trefnwyd bod achos
busnes yn ymwneud â hyn, a fyddai’n cynnwys gwaith i uwchraddio gwefan y
Cyngor, yn cael ei gyflwyno i’r Bwrdd Rhaglen Cymunedau a’r Amgylchedd ym mis
Ionawr 2019.
Ar ddiwedd trafodaeth y Pwyllgor:
Penderfynwyd: ar ôl ystyried yr holl wybodaeth a’r data a ddarparwyd (i) cydnabod y tuedd cynyddol parhaus ym moddhad y cyhoedd â
pherfformiad y Cyngor i ymdrin â'u ymholiadau; a
(ii) yn y dyfodol bod yr adroddiad Dangosfwrdd Ymdrech Cwsmeriaid yn
cael ei gyflwyno i aelodau bob chwe mis fel ‘Adroddiad
Gwybodaeth’ i’w galluogi i barhau i fonitro boddhad y cyhoedd â
pherfformiad Gwasanaethau i ymdrin ag ymholiadau a galluogi’r
Pwyllgor i alw i mewn unrhyw Wasanaeth sy'n tanberfformio’n
rheolaidd o ran darparu gwasanaethau
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RHAGLEN WAITH CRAFFU
Cyflwynodd y Cydlynydd Craffu y flaenraglen i’r Pwyllgor. Hysbyswyd Aelodau o’r
posibilrwydd y byddai llwyth gwaith y cyfarfod nesaf yn un trwm a gofynnodd a
hoffai’r aelodau ail-drefnu eitemau penodol.
Safonau’r Gwasanaeth Llyfrgell – Oherwydd yr oedi yng ngwaith Llywodraeth
Cymru i asesu adroddiadau ar safonau llyfrgelloedd cyhoeddus eleni, cafodd yr
eitem hon ei gohirio tan y cyfarfod nesaf ym mis Ionawr 2019.
Golygai hynny bod pum eitem bosibl (gan gynnwys y pwnc trwm o Arholiadau
Allanol a Wiriwyd ac Asesiadau Athrawon) wedi'u trefnu ar gyfer cyfarfod mis
Ionawr ac roedd hynny’n peri pryder o ran dichonoldeb. Cytunodd y Pwyllgor
ohirio’r eitemau ar yr Asesiadau Effaith o Effeithiolrwydd Lles a’r Strategaeth Ddrafft
Rheoli Fflyd y Cyngor tan gyfarfod diweddarach gan adael agenda Ionawr 2019 i
gynnwys:
1. Arholiadau Allanol a Wiriwyd ac Asesiadau Athrawon.
2. Adroddiad Cenedlaethol ar Reoli Gwastraff yng Nghymru a
3. Safonau Gwasanaeth Llyfrgell 2017/18.
Yng nghyfarfod Grŵp Cadeiryddion ac Is-Gadeiryddion Craffu roedd y Grŵp wedi
gofyn i’r Pwyllgor Craffu ar Berfformiad i ystyried adroddiad ar Wasanaethau Tai yn
ei gyfarfod ym mis Mawrth 2019.
Tynnodd y Cydlynydd Craffu sylw’r aelodau at gopi o’r “ffurflen gynnig i Aelodau" a
oedd yn gynwysedig gydag Atodiad 2. Dywedodd y Cydlynydd Craffu wrth y

Pwyllgor, os oedd ganddynt unrhyw eitemau i’w cyflwyno i’w craffu, y dylent lenwi
ffurflen gynnig a’i hanfon ati hi erbyn canol yr wythnos ganlynol, fel bo modd eu
hystyried yng nghyfarfod nesaf y Grŵp Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion Craffu.
Atgoffwyd Aelodau bod penderfyniadau’r Pwyllgor i’w gweld yn atodiad 4.
PENDERFYNWYD – yn amodol ar yr uchod, y dylid cymeradwyo y Rhaglen
Gwaith i'r Dyfodol.
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ADBORTH GAN GYNRYCHIOLWYR PWYLLGORAU
Nid oedd unrhyw adborth i’w adrodd.
Daeth y cyfarfod i ben am 13:00

