
PWYLLGOR CRAFFU GWASANAETHAU OEDOLION A CHYMUNEDOL 
 
DYDD LLUN, 16 RHAGFYR 2019 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Jenkins(Cadeirydd) 

 Cynghorwyr Carter, Gibson, Lent a/ac McGarry 
 

51 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorwyr Ali Ahmed and P. 
Hill-John. 
 
52 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Dim. 
 
53 :   DIWEDDARIAD AR SAFONAU DYLUNIO AC ADEILADU TAI’R CYNGOR  
 
Dywedodd y Cadeirydd fod yr eitem yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Aelodau am 
raglen Safonau Dylunio ac Adeiladu Tai’r Cyngor.  

 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Thorne, yr Aelod Cabinet dros Dai a 
Chymunedau; Sarah McGill, Cyfarwyddwr Corfforaethol Pobl a Chymunedau; a Dave 
Jaques, Cyfarwyddwr Datblygu Tai. 
 
Cafodd yr aelodau gyflwyniad ac wedyn gwahoddodd y Cadeirydd gwestiynau a 
sylwadau ganddynt; 
 
Dywedodd yr Aelod Cabinet ei bod wedi bod yn siarad â'r Aelod Cabinet dros yr 
Amgylchedd ynghylch casgliadau ailgylchu a gwastraff; mae hi wedi ymweld â 
Stockholm i weld sut maen nhw'n ei wneud ac maen nhw'n edrych ar y ffordd orau 
ymlaen. 
 
Nododd yr Aelodau fod y data o fis Medi 2019 felly mae ychydig yn hen, ond mae'r 
ffigurau yn eithaf ffordd oddi ar y targedau ar gyfer 2022 o ran niferoedd ar y safle; a 
gofynnodd a oedd hyn yn peri pryder.  Dywedodd swyddogion ei fod yn un o'u 
Dangosyddion Perfformiad Allweddol a bod cyflawni hwn yn un o'u prif sbardunau.  
Mae yna risgiau bob amser ond mae cynlluniau'n dangos y byddant yn rhagori ar y 
targed hwnnw; fodd bynnag, roedd yn bwysig nodi y gall fod oedi o ran cynllunio ac 
ati.  Mae amryw o gamau, cynllunio, caffael, contractwyr ac ati.   Bydd Byw yng 
Nghaerdydd yn cynnwys y rhif ar y safle.  Dywedodd yr Aelodau na fyddent am weld 
y ffocws ar brynu’n ôl ac adeiladu newydd yn llithro.  Sicrhaodd Aelod y Cabinet yr 
Aelodau mai dim ond eiddo sydd ar werth y maent yn prynu, nid eiddo â thenantiaid 
oddi wrth landlordiaid preifat; mae pobl ar y rhestr aros blaenoriaeth a llety ar unwaith 
ac os nad oes unrhyw eiddo addas ar gael, gall prynu’n ôl fynd i'r afael â'r anghenion 
hyn. 
 
Roedd aelodau o'r farn nad yw'r safonau dylunio yn ddigon uchelgeisiol ac y gallent 
gynnwys pethau fel paneli ynni haul a thyrbinau gwynt; roedd Aelodau o'r farn ei bod 
yn ymddangos bod drws caeedig ar dechnoleg fodern yn y safonau.  Cydnabu 
swyddogion y gwthio i'r cyfeiriad hwnnw oddi wrth Lywodraeth Cymru, gydag 



uchelgeisiau carbon niwtral ac ati.   Dywedodd swyddogion fod Caerdydd yn arwain y 
ffordd, gyda chartref safon 0 ynni ar safle Ysgol Uwchradd Tredelerch.  Mae gan bob 
un ohonynt bympiau gwres daear, dim storfeydd nwy a batri, ymysg pethau eraill.   
Roedd hyn yn gyffrous ond mae yna risgiau, dyma'r tro cyntaf i nifer o dai fod ar 
werth gyda'r dechnoleg hon; y perygl yw a fydd pobl yn eu prynu neu beidio.  Roedd 
y safonau'n cael eu symud o 2015; adeiladwaith yn gyntaf o hyd, ond mwy o 
dechnolegau; ymrwymiad go iawn o Gaerdydd ydyw. 
 
Soniodd yr Aelodau am wneud lle ac estheteg, gyda 30 o safleoedd posibl ledled y 
ddinas sydd i gyd yn wahanol; ac y gellid defnyddio 2000 o dai i siapio natur 
bensaernïol Caerdydd.   Dywedodd swyddogion fod angen i'r dyluniadau fod yn 
addas ar gyfer yr ardal y mae ynddi, byddant i gyd yn safonol ac o dan broses 
ddylunio a chynllunio cadarn.   Cyfeiriodd yr Aelodau at Goldsmith Street yn Norwich, 
a oedd yn nodwedd amlwg o'r hyn y gall awdurdodau lleol ei gyflawni a gofyn i 
Gaerdydd ei wireddu.   Dywedodd aelodau'r Cabinet fod Goldsmith Street yn ddi-
garbon ond nid yw'n bodloni'r safonau ansawdd dylunio ac maent yn eiddo bach 
iawn; byddai'r cartrefi sy'n cael eu hadeiladu yng Nghaerdydd yn well.  Cytunodd 
swyddogion ac ychwanegodd fod Goldsmith Street yn gynllun trwchus iawn, 2 deras 
hir iawn a dim eiddo ar wahân na lled-wahanedig. Mae Caerdydd yn treialu 
PassivHaus; yr uchelgais yw bod pob cynllun o safon uchel, gydag amrywiaeth o 
fathau o dai Di-garbon ond o ansawdd uchel, sy'n wirioneddol fforddiadwy i'r 
farchnad leol ac adeiladu o ansawdd gwell nag adeiladau preifat. 
 
Gofynnodd yr Aelodau sut roedd hi'n bosibl cynllunio troseddau allan.   Eglurodd 
swyddogion fod amgylchfyd y cyhoedd a'i ansawdd yn bwysig iawn.   Mae angen i 
eiddo fod dan olwg da a'i oleuo'n dda; mae angen i lwybrau fod dan olwg da a'u 
goleuo hefyd yn ogystal â mannau parcio ac ati.  Adolygir y dyluniadau gan y 
swyddog cynllunio troseddu ar gam cynnar.  
 
Cyfeiriodd Aelodau at ymgynghori â chymunedau lle mae'r adeiladau'n cael eu 
cynnig a'u gofyn a yw'n hysbysu a pha adborth a geisir.   Dywedodd swyddogion ei 
fod yn dibynnu ar yr hyn sy'n cael ei wneud.   Rhoddodd swyddogion yr enghraifft o 
Channel View a dywedodd fod y cynigion yn haeddu ymgynghori manwl â thrigolion 
lleol.   Cafwyd 4/5 o sesiynau ymgynghori, gyda phresenoldeb gwell ym mhob 
sesiwn; roedd yr adborth yn well ym mhob sesiwn hefyd.  Mae cynnwys y gymuned 
yn y broses ddylunio a llunio'r cynllun yn bwysig.   Roedd datblygiadau llai, fel 16 o 
gartrefi, yn dal i gynnwys ysgrifennu at drigolion lleol, ymgysylltu ag aelodau lleol a 
chynnal sesiynau ymgynghori cyhoeddus i ddeall unrhyw faterion a rhoi cyfle i fwydo i 
mewn i'r broses ddylunio.   Caiff cynlluniau eu rhannu â thrigolion lleol ar ôl 
ymgynghori ag aelodau lleol ac mae'r broses gynllunio i fynd drwyddi hefyd.   
Rhoddodd yr Aelod Cabinet enghraifft Croft Street lle cafodd y cynlluniau eu diwygio 
ar ôl ymgynghori â thrigolion.   Eglurodd y swyddogion fod Croft Street yn 
adeiladwaith modiwlaidd, ac yn gyffredinol fe'i cefnogwyd yn ystod y camau cyntaf.   
Yn dilyn digwyddiad 2 ddiwrnod gyda'r gymuned leol, roedd yn amlwg bod ofn 
ynghylch maint y datblygiad, ailystyriwyd y cynlluniau a newidiwyd y dyluniadau i 
leihau'r niferoedd i fod yn fwy priodol i'r ardal leol. 
 
Gofynnodd yr Aelodau a yw'r amgylchfyd cyhoeddus a gerddi cymunedol yn golygu 
datblygu dwysedd isel.   Dywedodd swyddogion nad oes yn rhaid iddo fod yn 
ddwysedd isel i gyflawni amgylchfyd cyhoeddus, mae'n ymwneud ag ansawdd y 
gofod a ddarperir gennych, h.y. gerddi to a gofodau tyfu achlysurol.  
 



Gofynnodd yr Aelodau am esboniad o 'Barod am Ofal'.  Eglurodd swyddogion fod 
hyn yn esblygu'r cynllun tai gwarchod, ei fod yn fyw'n annibynnol i bobl hŷn.   Mae'r 
fflatiau'n fwy, gyda drysau llydan a chawodydd gwastad ac ati a lle cymunedol i gael 
cymorth.   Mae'n golygu y gall pobl aros gartref am fwy o amser, gyda mannau 
cymunedol a gwasanaethau sydd hefyd yn helpu i fynd i'r afael ag unigedd 
cymdeithasol.  
 
Roedd aelodau o'r farn y gall ymddangos yn gyffredinol iawn ac nad yw'n unigryw i 
hunaniaeth Caerdydd; gallai'r cynllun mwyaf fod yn brif esiampl o ran dylunio.  
Dywedodd yr Aelod Cabinet ei fod yn rhagorol o ran ei ddyluniad a'i safonau, gan 
ychwanegu bod ar bobl angen dewis, a dyna pam y mae amrywiaeth o gartrefi ledled 
Caerdydd.   Roedd aelodau o'r farn bod gan bob ardal o Gaerdydd ei hunaniaeth 
unigryw ei hun, gydag ysbrydoliaeth i dynnu ohoni.   Cytunodd yr Aelod Cabinet i 
ddweud eu bod yn dewis yr estheteg orau o'r ardal.  
 
CYTUNWYD:  bod y Cadeirydd yn ysgrifennu ar ran y Pwyllgor at yr Aelod Cabinet er 
mwyn cyfleu eu sylwadau a’u harsylwadau a thrafodwyd y ffordd ymlaen. 
 
54 :   ADRODDIAD AR BERFFORMIAD CHWARTER 2  
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Thorne, yr Aelod Cabinet dros Dai a 
Chymunedau a Sarah McGill, Cyfarwyddwr Corfforaethol Pobl a Chymunedau i’r 
cyfarfod. 
 
Hysbyswyd aelodau y byddant yn ystyried Perfformiad Chwarter 2 mewn dwy ran: 
Byddai'r rhan gyntaf yn ystyried perfformiad gan gyfarwyddiaeth Pobl a 
Chymunedau: Tai a Chymunedau a byddai'r ail ran yn ystyried perfformiad 
perthnasol cyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol - Gwasanaethau Oedolion.  

 
Derbyniwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorydd Elsmore ac roedd ei datganiad ar yr 
adroddiadau wedi'i ddosbarthu i'r Aelodau cyn y cyfarfod. 
 
Phobl a Chymunedau: Tai a Chymunedau 
 
Gwahoddodd y Cadeirydd y Cynghorydd Thorne i gyflwyno datganiad lle dywedodd 
ei bod yn falch bod Tai a Chymunedau yn gwneud cynnydd rhagorol yn erbyn eu 
hymrwymiad corfforaethol a’r dangosyddion perfformiad. 

 
Manylwyd ar rai newyddion rhagorol yn yr adroddiad gan gynnwys bod tîm 
amlddisgyblaethol y Cyngor wedi ennill gwobr Comisiynu Tu Hwnt i Ffiniau a noddir 
gan Gaer Las yng Ngwobrau Hyrwyddo Annibyniaeth eleni, a gynhaliwyd gan 
Gymorth Cymru. Mae'r tîm wedi'i leoli yn y Ganolfan Dewisiadau Tai sy'n dod â staff 
o'r GIG, Gwasanaethau Camddefnyddio Sylweddau ac adrannau ar draws y Cyngor 
ynghyd.  
 
Nododd y Cynghorydd Thorne nad oes lleoliad ar gyfer gweithgareddau penodol 
wedi'i sicrhau eto, ond bellach cynigir cysylltu'r ganolfan gweithgareddau dargyfeiriol 
â llety brys ychwanegol sy'n cael ei gyrchu ar hyn o bryd.  
 
Roedd y Cynghorydd Thorne yn falch o weld bod cynlluniau ar gyfer gwelliannau i 
hybiau lles yr Eglwys Newydd a Rhydypennau wedi'u cwblhau, ac ar ôl dymchwel 



Canolfan Siopa Maelfa, mae cam 2 yn mynd rhagddo ar hyn o bryd, gydag 1 cais am 
arian wedi'i gymeradwyo a chynigion pellach yn cael eu hymchwilio.  
 
Gwahoddodd y Cadeirydd Sarah McGill i fynd â'r Aelodau drwy'r canlyniadau fel y 
nodir yn Atodiad A o'r adroddiad:  
 
Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i’r aelodau ofyn cwestiynau a rhoi sylwadau: 
 
Gofynnodd yr Aelodau a oedd unrhyw ddulliau mwy arloesol yn cael eu cymryd y tu 
hwnt i awdurdod tai lleol.   Dywedodd swyddogion ei fod yn ymwneud â magu hyder 
gyda landlordiaid lleol, gan edrych ar ystod eang o gyfleoedd yn enwedig gyda llety 
ail gam, roedd angen ystod o ddarpariaeth.   Dywedodd yr Aelod Cabinet y 
cynhaliwyd adolygiad annibynnol o holl hosteli'r Cyngor, gan edrych ar arfer da ledled 
y wlad.   Roedd hi wedi ymweld â Glasgow a Helsinki ac wedi sylweddoli bod gan 
Gaerdydd ddarpariaeth ragorol ond ei bod hefyd yn canfod arfer da o'r ddwy ddinas.   
Er bod Caerdydd yn gwneud yn dda iawn, dywedodd yr Aelod Cabinet fod mwy i'w 
wneud bob amser.   Bydd y Bwrdd a'r ffrwd waith sy'n is na'r adolygiad annibynnol yn 
dechrau cyflawni hyn.   Mae nifer y bobl sy'n cysgu ar y stryd yn gwella, mae hyn yn 
ymwneud yn rhannol â'r gwaith gyda hostelau, Tai yn Gyntaf a gweithgareddau 
gyda'r tîm allgymorth.   Roedd mwy o ymgysylltu ac ymddiriedaeth.  
 
Cymeradwyodd yr Aelodau waith y swyddogion, ond roeddent o'r farn nad yw'r 
targedau'n ddigon uchelgeisiol, mae rhai o'r un fath â'r llynedd ac roedd cryn dipyn yn 
uwch na hynny, gan roi enghreifftiau o Dai yn Gyntaf ac Atal Digartrefedd.   
Dywedodd swyddogion fod Tai yn Gyntaf yn gynllun newydd iawn, ac y bydd y targed 
ar gyfer hyn yn cael ei adolygu y flwyddyn nesaf.  Edrychwyd ar Atal Digartrefedd y 
llynedd ond mae angen iddynt hefyd ystyried y cynnydd yn y galw a'r pwysau.  Gellir 
edrych ar dargedau gyda'r Pwyllgor yn y dyfodol.  
 
Nododd yr Aelodau fod y targedau mewn perthynas â Chredyd Cynhwysol eisoes 
wedi'u rhagori.  Eglurodd y swyddogion eu bod wedi cael cyllid grant ychwanegol ac 
felly eu bod wedi darparu cymorth ychwanegol.  
 
Gan gyfeirio at lety ail gam, gofynnodd yr Aelodau a oedd y ddibyniaeth ar y sector 
rhentu preifat yn ddiffygiol gan mai dyma'r cohort mwyaf heriol i'w cartrefu.   Eglurodd 
y swyddogion nad oedd pob llety ail gam yn y sector rhentu preifat ond ei fod yn 
wynebu heriau enfawr o ran lefelau llety a rhent.   Mae'r broses asesu yn hanfodol ar 
gyfer gofynion tai a chymorth.   Mae angen i bob agwedd fod yn ei lle ac mae asesu 
yn allweddol, mae'n arwain at ystod lawn o ddewisiadau sydd eu hangen.   Mae tai 
cymdeithasol yn wynebu'r heriau mwyaf.  
 
Gofynnodd yr Aelodau am nifer y diwrnodau y dylid darparu'r grant Cyfleusterau i'r 
Anabl.  Esboniodd swyddogion eu bod wedi derbyn contractiwr newydd ac y byddai 
targed ar wahân ar gyfer y gwaith hwnnw.  
 
Mewn perthynas â gwagleoedd a'r her o ddod â nhw'n ôl i'w defnyddio; gofynnodd yr 
Aelodau a fyddai datblygu'r tîm mewnol yn lleihau'r amser a gymerir.  Dywedodd 
swyddogion mai ie dyna'r uchelgais, ac roeddent yn hyderus iawn y byddai'n cael yr 
effaith yr oeddent ei heisiau.  Nododd yr Aelodau fod y bylchau'n eang a gofynnwyd a 
oedd y gwaith wedi'i wasgaru'n gyfartal.   Dywedodd swyddogion fod angen iddynt 
adeiladu ar gryfderau rhai contractwyr a cheisio dyrannu ymateb cyflym yn y ffordd 
fwyaf priodol.   Roedd angen mwy o wytnwch yn y maes hwn i ddelio â'r cyfnodau 



brig ac isaf Roedd hefyd yn bwysig edrych ar y safonau ac roedd rhywfaint o waith yn 
cael ei wneud i weld a ellid gwneud rhai gwaith pan fo tenantiaid yn y fan a'r lle.  
 
Gwasanaethau Cymdeithasol - Gwasanaethau Oedolion 
 
Croesawodd y Cadeirydd Claire Marchant, Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Louise Barry, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gwasanaethau 
Cymdeithasol i Oedolion i'r cyfarfod a'u gwahodd i wneud eu cyflwyniad i'r Pwyllgor, 
ac ar ôl hynny gwahoddodd y Cadeirydd gwestiynau a sylwadau gan yr Aelodau; 
 
Cyfeiriodd Aelodau at Ddull Seiliedig ar Gryfder, gan nodi y cyfeiriwyd ato'n bennaf 
yn y dogfennau lefel uwch a gofynnwyd beth mae'n ei olygu i staff ar lefel weithredol i 
wneud newid trawsnewidiol.  Eglurodd swyddogion ei fod yn golygu rhoi pobl yng 
nghanol y broses, cyfle ar y cyd i weld beth sydd orau iddyn nhw.   Mae staff yn mynd 
ar gwrs hyfforddi am 2 ddiwrnod ac wedyn yn cael sesiwn ddilynol i fyfyrio ar y dysgu.   
Cynhelir cyfarfodydd wythnosol i weld sut y caiff hyn ei adlewyrchu mewn cynlluniau 
gofal; mae'n newid diwylliannol a chytunodd swyddogion i ddod ag enghreifftiau yn ôl 
o sut y mae'n gweithio'n ymarferol i Bwyllgor yn y dyfodol.  
 
Nododd yr Aelodau fod lefelau salwch wedi cynyddu a gofynnodd am y rhesymau 
dros hyn.   Eglurodd y swyddogion eu bod yn edrych ar hyn ar lefel gronynnog i weld 
beth sy'n digwydd; roedd yn ymwneud yn bennaf â gwasanaethau uniongyrchol.  
Mae swyddogion yn apelio at gamau gweithredu i gefnogi pobl yn gynharach ac i 
helpu staff i aros yn dda yn y gwaith.  
 
Gofynnodd yr Aelodau a oedd y Dull Seiliedig ar Gryfder yn cael effaith ar hyn a 
dywedodd swyddogion nad dyma'r hyn y maent yn ei glywed gan y staff.  Dywedodd 
y Cyfarwyddwr eu bod yn cydnabod yr angen i ganolbwyntio gwaith ar ddatblygu 
sefydliadol, diwrnodau aros i ffwrdd ac ati.    Mae'r dull ataliol o newid yn dod felly 
mae angen gwneud mwy ar y dechrau.   Os yw pobl yn mynd yn sâl, roedd angen 
edrych ar fecanweithiau i helpu’n gynharach megis oriau hyblyg, secondiad ac ati ac 
roedd hyn yn parhau i fod yn faes i'r Gyfarwyddiaeth ganolbwyntio arno. 
 
Gofynnodd yr Aelodau pa gamau oedd yn cael eu cymryd i ddelio â materion Oedi 
wrth Drosglwyddo Gofal.  Dywedodd y Cyfarwyddwr y byddai'n cyflwyno adroddiad ar 
gynllunio dros y gaeaf i Bwyllgor yn y dyfodol gan ei fod yn fanwl iawn.   
Ychwanegodd fod cynnydd sylweddol wedi bod yn nifer y derbyniadau sy'n effeithio 
ar y system gyfan.   Roeddent yn gweithio ar y cyd â'r Bwrdd Iechyd ac yn cael 
sgyrsiau dyddiol ac wythnosol.    Y prif fater oedd y llif i ofal cartref hirdymor.   
Cafwyd arian pwysau dros y gaeaf gan Lywodraeth Cymru ond daeth yn hwyr yn y 
flwyddyn.   Nodwyd bod Caerdydd a'r Fro yn perfformio ychydig yn well na gweddill 
Cymru.  
 
Nododd yr Aelodau mewn perthynas â thaliadau uniongyrchol fod y ffigurau 10% yn 
is na'r llynedd, yna mae'n cynyddu ychydig.   Eglurodd y swyddogion y byddai amryw 
o resymau dros hyn, er enghraifft, pobl sy'n mynd i ofal preswyl, ond byddent yn 
dadansoddi'r ffigurau.  
 
Gofynnodd yr Aelodau pa waith oedd yn cael ei wneud i leihau capasiti Canolfannau 
Dydd presennol i ateb y galw.  Eglurodd y Cyfarwyddwr fod darn o waith yn cael ei 
wneud i gynllunio a darparu gwasanaethau dydd ledled y ddinas, ac y byddai hyn yn 
digwydd gydag Alzheimer’s Society Cymru. 



 
Nododd yr Aelodau fod y Fframwaith Sicrhau Ansawdd yn ambr a gofynnwyd pam yr 
oedd hyn a'r hyn a oedd ynghlwm wrth ei ymgorffori.  Esboniodd swyddogion fod 
fframwaith sicrwydd ansawdd, panel ac ati.  Yr un a nodwyd yw'r fframwaith trosfwaol 
ar gyfer plant ac oedolion, ac maent yn ystyried ei adolygu i sicrhau ei fod yn diwallu'r 
holl anghenion.   Ychwanegodd y Cyfarwyddwr fod llif o wybodaeth o ddau ran o'r 
Gyfarwyddiaeth, roedd hi'n hyderus y bydd yn wyrdd erbyn diwedd y flwyddyn. 
 
Gofynnodd yr Aelodau beth oedd cyfrifoldeb y Cyngor o ran Deddf Gofal 
Cymdeithasol Cymru ac fe'u cynghorwyd bod dyletswyddau cyfreithiol amrywiol, i 
gwrdd â chynlluniau gofal, i gofrestru'r gweithlu ac ati, gan fod y Cyngor yn 
ddarparwr.   Mae'n goch gan ei fod wedi'i uwchgyfeirio i'r Gofrestr Risg Gorfforaethol. 
 
CYTUNWYD:  bod y Cadeirydd yn ysgrifennu ar ran y Pwyllgor at yr Aelod Cabinet er 
mwyn cyfleu eu sylwadau a’u harsylwadau a thrafodwyd y ffordd ymlaen. 
 
55 :   TREFNU RHAGLEN WAITH  
 
Gofynnodd y Prif Swyddog Craffu i'r Aelodau ystyried y rhaglen waith arfaethedig ar 
gyfer mis Ionawr i fis Mai 2020 a rhoi gwybod a fyddai angen unrhyw newidiadau. 
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau y byddai cyfarfod y Pwyllgor Craffu Gwasanaethau 
Cymunedau ac Oedolion ar y Gyllideb yn cael ei gynnal ddydd Llun 17eg Chwefror 
2020, am 10.30 am yn Ystafell Bwyllgor 4, Neuadd y Sir ac y byddai marciwr 
dyddiadur yn cael ei anfon. 
 
Gofynnwyd i'r Aelodau a oedd angen unrhyw hyfforddiant arnynt ar graffu ar y 
gyllideb ond roedd aelodau o'r farn y byddai'n fwy buddiol i'r cyflwyniad i'r pwyllgor 
craffu ar y gyllideb gael ei deilwra'n benodol i’r Pwyllgor Craffu Gwasanaethau 
Cymunedau ac Oedolion a'i gylch gwaith. 
 
56 :   DATGANIAD GOHEBIAETH  
 
Nodwyd. 
 
57 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Dim. 
 
58 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF  
 
8 Ionawr 2020, 4.30 pm, Ystafell Bwyllgor 4, Neuadd y Sir. 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 7.00 pm 
 


