
PWYLLGOR CRAFFU GWASANAETHAU OEDOLION A CHYMUNEDOL 
 
DYDD MERCHER, 11 MEDI 2019 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Jenkins(Cadeirydd) 

 Cynghorwyr Ahmed, Carter, Goddard, Philippa Hill-John, Lent 
a/ac McGarry 
 

21 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Derbyniwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorydd Ebrahim a’r Cynghorydd Gibson. 
 
22 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Heb dderbyn. 
 
23 :   COFNODION  
 
Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 3 Gorffennaf 2019 yn gofnod 
cywir a chawsant eu llofnodi gan y Cadeirydd. 
 
24 :   ADRODDIAD BLYNYDDOL BYRDDAU DIOGELU RHANBARTHOL 

CAERDYDD A BRO MORGANNWG 2018-2019  
 
Hysbyswyd aelodau bod hyn yn frîff i Bwyllgor ar gynnwys Adroddiad Blynyddol y 
Bwrdd Diogelu Rhanbarthol Caerdydd a Bro Morgannwg 2018-19.  Atgoffwyd i 
aelodau y byddai’r eitem hon yn canolbwyntio ar waith y Bwrdd Diogelu Oedolion yn 
unol â chylch gorchwyl y Pwyllgor. 
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Susan Elsmore, yr Aelod Cabinet dros 
Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Llesiant, Claire Marchant, Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Chyd-Gadeirydd y Bwrdd, a Kate 
Bishop, Rheolwr Busnes y Gwasanaethau Diogelu.    
Gwahoddodd y Cadeirydd i’r Aelod Cabinet wneud datganiad y dywedodd hi ynddo ei 
bod yn eitem bwysig a bod yr adroddiad yn cyfeirio at nifer y partneriaid pwysig sy’n 
berthnasol.  Nodwyd bod Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant yn pennu 
sail statudol ar gyfer Byrddau Diogelu Rhanbarthol ac yn ei gwneud yn ofynnol iddyn 
nhw gyhoeddi Adroddiad Blynyddol.  Mae fwyfwy o bwyslais wedi’i rhoi ar weithio ar y 
cyd yn y sector, mae’r gwaith ar y protocolau darparwyr gofal wedi symud ymlaen yn 
ogystal â phwysigrwydd cael gweithdrefnau uwchgyfeirio pryderon.  Dymunodd yr 
Aelod Cabinet gyfeirio at y Gwobrau Diogelu sy’n cydnabod gwaith y Bwrdd a 
gefnogir gan uned fusnes fach a gynhelir gan Gyngor Caerdydd a’i Kate Bishop. 
 
Cafodd yr aelodau gyflwyniad gan Kate Bishop ac wedyn gwahoddodd y Cadeirydd 
gwestiynau a sylwadau ganddynt; 
 
Cyfeiriodd Aelodau at ffigurau presenoldeb ar gyfer y Bwrdd a nodwyd nad oedd 
cynrychiolwyr y Gwasanaeth Ambiwlans a’r Gwasanaeth Tân ac Achub wedi bod yn 
bresennol; gofynnodd Aelodau a oedd unrhyw bobl wedi cael eu hanfon i ddirprwyo 
ac a oeddent wedi mynd i is-grwpiau.  Dywedodd swyddogion fod newid staff wedi 
digwydd yn y Gwasanaeth Tân felly roedd bylchau yno yr ymdrinnir â nhw nawr; 



Gwnaed cysylltiadau gyda’r Gwasanaeth Ambiwlans ac maent wedi bod yn 
bresennol yng nghyfarfodydd y Bwrdd.  O ran is-grwpiau, roedd darn o waith wrthi’n 
cael ei gyflawni ar fonitro presenoldeb.  Nodwyd nad yw pob Bwrdd Diogelu 
Rhanbarthol (BDRh) yn cyhoeddi presenoldeb yn eu hadroddiadau blynyddol. 
 
Cyfeiriodd Aelodau at ffigurau is-grŵp Archwilio a gofyn sut roedd y BDRh yn 
dehongli’r tueddiadau ac ati.  Esboniodd Swyddogion bod cynnydd sylweddol mewn 
atgyfeiriadau ac ystyrir hyn yn beth cadarnhaol gan y cynyddodd yr ymwybyddiaeth 
o’r ddyletswydd i adrodd.  Roedd gwaith defnyddiol yn cael ei wneud ynglŷn â’r nifer 
uchel o atgyfeiriadau a’r hyn sydd angen adrodd arno ac nad oedd angen adrodd 
arno.  Bu mesurau ataliol yn cael eu rhoi ar waith a bu pwyslais ar esgeulustod/ a 
hunan-esgeuluso. 
 
Nododd Aelodau nad oedd Gorchmynion Diogelu Oedolion a gofyn am ragor o 
wybodaeth am hyn.  Esboniodd swyddogion bod hyn yn duedd ledled Cymru ac 
mewn gwirionedd dim ond 2 oedd wedi ei gwneud yng Nghymru erioed.  
Ychwanegodd y Cyfarwyddwr bod hyn yn rhoi sicrwydd ynghylch y pwerau eithriadol 
dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant. 
 
Gofynnodd Aelodau a oedd unrhyw sefydliadau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig wedi 
eu cynrychioli ar y Bwrdd.  Nid oedd yn bosib i swyddogion ateb ond cynigiodd i 
gyflwyno hyn i’r Bwrdd fel ymholiad. 
 
Nododd Aelodau bod yr adroddiad yn cyfeirio at yr Adolygiad Ymarfer Plant ac 
Oedolion, yr ôl-groniadau sylweddol a bod y Bwrdd wedi cael anawsterau i gyrraedd 
cytundeb o fewn y Bwrdd ac ati, a gofynnwyd am ragor o wybodaeth ar hyn.  
Esboniodd swyddogion fod ôl-groniadau wedi digwydd dair blynedd yn ôl oherwydd 
mai dim ond un rheolwr busnes oedd ar y pryd a dim cefnogaeth; nid oedd y 
prosesau mor gadarn ag y gallen nhw fod ac nid oedd achosion yn cael eu cwblhau 
yn yr amser y byddent wedi dymuno.  Nid hyn yw’r achos bellach, mae prosesau 
hynod gadarn ar waith ac mae pob aelod staff yn ymwybodol ohonynt ac yn eu deall.  
Wrth gyfeirio at anghytundeb y Bwrdd, dywedwyd bod hyn o ganlyniad i wybodaeth a 
phrofiad o amgylch yr Adolygiad Ymarfer Plant ac Oedolion, roedd yn newydd iawn 
bryd hynny ac roedd rhaid i bobl ddod i arfer gydag ef.  Ychwanegodd y Cyfarwyddwr 
fod trefniadau yn hynod effeithiol erbyn hyn, mae angen wedi codi i fynd i’r afael â 
phroblemau ac adolygiadau hanesyddol a dosberthir ar hyn o bryd lawer o 
wybodaeth ynglŷn â’r dysgu hyn. 
 
CYTUNWYD: bod y Cadeirydd, ar ran y Pwyllgor, yn ysgrifennu at yr Aelod Cabinet 
yn cyfleu sylwadau'r Pwyllgor wrth drafod y ffordd ymlaen. 
 
25 :   PERFFORMIAD CHWARTER 1 2019-20, GWASANAETHAU 

CYMDEITHASOL OEDOLION A PHOBL A CHYMUNEDAU  
 
Hysbyswyd aelodau y byddai yr eitem hon yn ymdrin â Pherfformiad Chwarter 1 
mewn dwy ran: Byddai rhan un yn ystyried perfformiad o safbwynt Gwasanaethau 
Cymdeithasol - Gwasanaethau Oedolion a byddai rhan dau yn edrych ar y 
perfformiad perthnasol o’r Gyfarwyddiaeth Pobl a Chymunedau. 

Gwasanaethau Cymdeithasol - Gwasanaethau Oedolion 



Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Susan Elsmore, yr Aelod Cabinet dros 
Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Llesiant, a Claire Marchant, Cyfarwyddwr 
Gwasanaethau Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithaso. 

Gwahoddodd y Cadeirydd yr Aelod Cabinet i gyflwyno datganiad a dywedodd hi ei 
bod yn falch o gyflwyno’r adroddiad a chroesawu Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) ym 
mis Ebrill a chafwyd adborth cadarnhaol ar ôl hyn.  Roedd cyd-leoliad wedi gwneud 
gwahaniaeth gwirioneddol mewn gwaith cydweithredol; roedd AGC wedi nodi bod 
staff yn trin pobl â pharch ac yn gadarnhaol a llawn brwdfrydedd.  Roedd yr aelod 
Cabinet yn falch o weld cynnydd yng ngwaith y Tîm Pwynt Cyswllt Cyntaf / Byw’n 
Annibynnol a gwelwyd canlyniadau cadarnhaol yno eisoes.  Mae ychydig o gynnydd 
i’w weld yn yr Oedi Wrth Drosglwyddo Gofal (OWDG), byddai gostyngiad yn dilyn 
pwysau’r gaeaf, ond nid dyna oedd yr achos eleni.  Aethpwyd i’r afael â hyn serch 
hynny drwy weithio’n gydweithredol gan staff a chanmolodd y Prif Swyddog 
Gweithredu y staff am eu hymdrechion. 

Cafodd yr Aelodau gyflwyniad ac wedyn gwahoddodd y Cadeirydd gwestiynau a 
sylwadau gan yr Aelodau; 

Nododd aelodau’r cyfeiriadau at gapasiti yn yr adroddiad a gofyn sut y daeth y 
broblem hon i fod a sut yr ymdrinnir â hi.  Nododd y Cyfarwyddwr bod rhaglen 
weddnewid sylweddol, bod llawer o waith i’w wneud eto a bod angen sicrhau 
adnoddau priodol.  Roedd arian gan Gronfa Gweddnewid/ Cronfa Gofal 
Canolraddol/Llywodraeth Cymru ynghyd â trawsnewid system gyfan ar y gweill.  
Ystyriwyd ei bod yn addas a phriodol cynnwys ac amlygu’r problemau yn y r 
adroddiad a’u bod yn cael eu trin. 

 

Gofynnodd aelodau a oedd y gweddnewid yn effeithio ar faterion capasiti a sut gallai 
hyn effeithio ar ailstrwythuro.  Dywedodd y Cyfarwyddwr nad oedd yn cyfeirio at 
ailstrwythuro, ond at gael model gweithredu effeithiol oedd yn hanfodol, mae angen 
hyfforddi’r gweithlu cyfan er mwyn cynnal ffordd  o weithio ‘yr hyn sy’n bwysig’ 
seiliedig ar gryfderau.  Roedd llawer o waith eisoes ar y gweill ynghylch comisiynu, 
anableddau dysgu ac ati, felly roedd angen newid y ffordd o weithio yn hytrach nag 
ailstrwythuro. 

Gofynnodd aelodau pam roedd cyfraddau salwch 4.5 yn uwch na’r llynedd.  
Cydnabu’r Cyfarwyddwr fod hyn yn faes pryder, roedd swyddogion yn gweithio gyda 
Gwasanaethau Pobl AD ac wedi buddsoddi mewn rhagor o gymorth.  Y gyfradd 
uchaf o salwch oedd yn y Gwasanaethau Uniongyrchol, roedd yno broblemau 
ynghylch oedran y gweithlu a’r math o waith a gynhaliwyd.  Roedd swyddogion yn 
ceisio cyrraedd gwraidd y broblem ac yn cefnogi pobl i mewn i’r swyddi iawn ar eu 
cyfer. 

Ystyriodd aelodau fod fformat yr adroddiad yn anodd ei ddarllen a thrawsgyfeirio a 
nad oedd data cymharol mewn mannau. 

Gofynnodd aelodau a oedd taged gwaith realistig ynglŷn â OWDG ac a oedd 
problemau o ran oedi/gofod symud ymlaen, Esboniodd y Cyfarwyddwr nad oedd 
wedi ailystyried y targed eto, roedd yn anochel y byddai’n uwch na’r llynedd 
oherwydd nifer o ffactorau, yn bennaf yn ymwneud â chapasiti yn y Farchnad Gofal 
Cartref, heriau o ran recriwtio a chadw staff a Deddf Rheoleiddio Archwiliad Gofal.  
Cynhelir  aildendro mawr yn gynnar y flwyddyn nesaf a’r gobaith oedd y byddai 
pethau’n fwy cynaliadwy wrth fynd ymlaen.  Mae galw cynyddol yn y lleoliadau ysbyty 



wedi rhoi pwysau ar y system gyfan.  Cytunodd y Cyfarwyddwr i ddod ag adroddiad 
i’r Pwyllgor ar adolygiad y Tîm Adnoddau Cymunedol a Gofal Canolraddol. 

Gofynnodd aelodau pam roedd yn anodd recriwtio ymarferwyr Iechyd Meddwl.  
Dywedwyd wrth aelodau fod hyn oherwydd eu bod yn weithwyr â sgiliau uchel. 
Byddai’r mater hwn yn cael ei bwysleisio ac roedd yn bwysig rhoi cynlluniau olyniaeth 
ar waith. 

Pobl a Chymunedau 

Arhosodd y Cynghorydd Elsmore ar gyfer y rhan hon o’r eitem.  Croesawodd y 
Cadeirydd y Cynghorydd Thorne, yr Aelod Cabinet dros Dai a Chymunedau; Sarah 
McGill, Cyfarwyddwr Corfforaethol Pobl a Chymunedau; a Jane Thomas, 
Cyfarwyddwr Cynorthwyol Tai a Chymunedau. 

Gwahoddodd y Cadeirydd y Cynghorydd Thorne i gyflwyno datganiad y dywedodd 
ynddo ei bod yn falch o gyflwyno’r adroddiad; roedd Tai a Chymunedau yn gwneud 
cynnydd rhagorol yn erbyn eu hymrwymiad corfforaethol a’r dangosyddion 
perfformiad.  Cafodd Caerdydd ei chydnabod am ei rhaglen tai cyngor arloesol yn 
ogystal ag am ei dull o ddatblygu safleoedd anodd gan gynnig cartrefi addas o 
ansawdd. Dosbarthwyd y cynhwysyddion llongau i safle Stryd Bute gan gyfrannu at y 
cynnydd ar y cynllun arloesol i roi cartref i deuluoedd digartref, gan gynnig 13 o 
fflatiau, cartrefi tymor byr wrth chwilio am ddatrysiadau hirdymor.  Roedd llwyddiant 
yn parhau o ran yr hybiau cymunedol, roedd swyddogion yn gweithio gyda’r 
cymunedau ar nifer o brojectau.  Mae’r tîm digartrefedd amlddisgyblaethol yn gwbl 
weithredol erbyn hyn ac yn gweithio i fynd i’r afael ag anghenion cymhleth y rheiny 
sy’n cysgu ar y stryd. 

Gwahoddodd y Cadeirydd y Cynghorydd Elsmore i wneud datganiad y dywedodd 
ynddo ei bod yn falch o gyflwyno elfennau yr adroddiad sydd o dan ei phortffolio.  
Cafodd aelodau ddiweddariad ar lety i bobl hŷn a’r cynllun ailwampio Llys Sandown a 
gafodd wobr lefel platinwm, sy’n arwydd o arfer da a gydnabyddir gan Lywodraeth 
Cymru.  Bu cynlluniau i ailwampio Llys Worcester ac roedd y rhain yn mynd yn eu 
blaenau. Pwysleisiodd yr Aelod Cabinet ei bod yn bwysig mynd i’r afael ag anghenion 
pobl hŷn  yn arbennig VAWSAV oedd yn gofyn am agwedd bersonol, roedd gwaith 
yn cael ei gwblhau ar hyn mewn partneriaeth amlasiantaeth ond fodd bynnag, roedd 
tipyn i’w wneud eto, byddai adroddiad yn cael ei gyflwyno i’r Pwyllgor yn y dyfodol. 

Gwahoddwyd yr aelodau gan y Cadeirydd i ofyn cwestiynau a rhoi sylwadau. 

Gofynnodd aelodau a oedd yr ystadegau yn yr adroddiad yn berthnasol i gartrefi’r 
Cyngor yn unig a chawsant wybod mai dyma oedd yr achos, roedd llawer mwy yn 
cael eu gwerthu drwy Wates. 

Gofynnodd aelodau pam roedd targed adeiladu cartrefi cyngor yn wyrdd pan nas 
cyrhaeddwyd y targed yn y blynyddoedd cynt.  Esboniodd swyddogion nad oedd y 
rhaglen ddatblygu yn dilyn llwybr sefydlog, mae angen iddynt ddewis safbwynt ac 
roedd yn debygol y byddai’r targed yn cael ei gyrraedd, mae swyddogion yn parhau i 
fod yn ffyddiog er bod y datblygiad yn hynod gymhleth a bod llawer o newidynnau.  
Ystyriodd aelodau y byddai’n ddefnyddio cael gwybod am unrhyw bryderon neu 
amheuon o ran cyrraedd y targed. 

Cyfeiriodd aelodau at yr hysbysrwydd negyddol a gafwyd gan y Cartrefi 
Cynhwysyddion yn y wasg genedlaethol o ran y cylchrediad aer, gorgynhesu, a 
gorboblogi a gofynnodd am sicrwydd o ran hyn.  Esboniodd swyddogion eu bod wedi 
bod yn ofalus iawn ynghylch ansawdd y cynhwysyddion a’u bod yn fwy na’r safonau 



gofod.  Mae llawer o waith wedi’i wneud o ran cynhesu ac ansawdd aer ac rhoedd 
swyddogion yn hyderus am y cynhwysyddion. 

Dymunodd aelodau longyfarch staff ar ragori ar y targedau am gynnig cyngor ar 
Gredyd Cynhwysol a’r gwaith rhagorol a wnaed.  

O ran bod yn darged coch, gofynnodd aelodau pa waith a wneir i lobïo i Lywodraeth 
Cymru ar y Lwfans Tai Lleol.  Esboniodd yr Aelod Cabinet bod hyn yn fater 
cenedlaethol, roedd yn broblem enfawr, gyda phobl ar incwm isel iawn yn cael eu 
gorfodi i fynd i lety rhent preifat a thalu yn ychwanegol am y rhent.  Mae staff wedi 
bod yn wych ac yn rhagweithiol ynghylch cysylltu â phobl yn hytrach nag aros iddyn 
nhw geisio cyngor. 

Nododd aelodau fod gwaith yn cael ei wneud i fynd i’r afael ag allgáu cymdeithasol o 
ran pobl hŷn a theuluoedd ond gofynnwyd beth a wneir am bobl sy’n byw ar eu 
pennau eu hunain.  Esboniodd swyddogion fod rhaglenni ar waith drwy’r Hybiau, a 
gyflawnir gan bartneriaid o’r trydydd sector oedd yn hyrwyddo gweithgareddau i bobl 
o bob oedran.  Mae hyn yn brif broblem a ystyrir drwy’r porth a chleientiaid ag 
anghenion cymhleth ac mae’n rhywbeth y gellir bwrw ymlaen ag ef. 

Gofynnod aelodau am ddiweddariad ar y Podiau. Esboniodd swyddogion eu bod 
wedi nodi dau safle a’u cyfeirio at adran Cynllunio, fodd bynnag nid oedd yr ymateb 
yn galonogol.  Dywedodd yr aelod cabinet ei bod wedi cysylltu â’r Prif Swyddog 
Cynllunio ac esboniodd y problemau er mwyn iddo ddeall y blaenoriaethau. 

Gofynnodd aelodau am ddiffiniad o ‘dros dro’ yn ymwneud â phodiau a dywedwyd 
wrthynt y byddent yn rhai dros dro ar gyfer pob unigolyn felly mewn gwirionedd ar 
gyfer arhosiad byr.  Rhoddwyd esboniad bellach eu bod yn adeiladau dros dro wedi 
eu hanelu at gleientiaid nad oeddent yn dymuno ymgysylltu, rhaglen beilot oedd hi i 
weld os bydd yn gweithio. 

Cyfeiriodd aelodau at yr anawsterau a gafwyd gyda chontractwyr a gofynnod am 
ragor o wybodaeth ar hyn.  Esboniodd swyddogion fod llawer o gystadleuaeth yng 
Nghaerdydd am adeiladwyr, a bod tendr wedi’i gyflwyno’n ddiweddar ac mai dim ond 
2 adeiladwr ddaeth yn ôl.  Mae anawsterau wedi bod o ran gwaith ar eiddo gwag, 
felly mae angen mynd i’r afael â phroblemau o fewn y fframwaith.  Tynnodd 
contractwr arall yn ôl.  Esboniwyd bod y gadwyn gyflenwi yn her, ynghyd â lefel o 
ansicrwydd yn genedlaethol ar hyn o bryd. 

Tynnodd aelodau sylw at lefelau’r bylchau, a bod niferoedd yn cynyddu o chwarter i 
chwarter, a’r amser a gymerir i ddod y bylchau yn ôl i ddefnydd.  Gofynnodd aelodau 
am ragor o wybodaeth ar hyn.  Esboniodd swyddogion bod hyn yn faint o waith 
anferth a bodd ffactorau y gellir ac na ellir mynd i’r afael â nhw.  Byddai eiddo yn 
mynd yn wag yn aml oherwydd oedran y tenant blaenorol a byddai rhai heb fawr 
ddim o waith wedi’i wneud ynddynt ers blynyddoedd, felly byddai angen llawer o 
waith cynnal a chadw.  Bu problemau gyda’r contractwyr blaenorol ond nawr roedd 
gwasanaeth  ar waith a dylid bod capasiti i glirio’r bylchau a’r ôl-groniadau erbyn 
diwedd y flwyddyn, gan nodi ei bod yn anodd gwybod faint fydd yn dod bob mis a 
beth sydd angen ei wneud.  Ar hyn o bryd mae pob un wedi ei ffitio gyda chegin 
SATC ac ystafell ymolchi yn ogystal a rhyw fath o addurniad cyn eu hail-gosod, ond 
gall fod angen ystyried bod hyn yn llithro os bydd y niferodd yn parhau i ddod yn y 
ffordd y maent wedi bod yn ddiweddar, mae hwn yn ddarn o waith parhaus. 

Ystyriodd aelodau ei bod yn amser am adolygiad radicalaidd o’r broses gaffael hynod 
gymhleth. 



Cyfeiriodd aelodau at y Gwasanaeth Comisiynu ar gyfer Dioddefwyr cam-drin 
domestig sy’n ddynion a gofynnodd am ddiweddariad ar y sefyllfa bresennol.  
Dywedwyd wrth aelodau y bydd Pen-y-bont ar Ogwr/Bro Morgannwg/Caerdydd n 
comisiynu a bydd awdurdodau eraill yn arsylwi am y tro a’r gobaith yw y byddant yn 
ymuno ar ôl i’r gwasanaethau gael eu comisiynu a gallant weld pa mor dda maent yn 
gweithio. 

CYTUNWYD: bod y Cadeirydd, ar ran y Pwyllgor, yn ysgrifennu at yr Aelod Cabinet 
yn cyfleu sylwadau'r Pwyllgor wrth drafod y ffordd ymlaen. 
 
 
 
26 :   RHAGLEN WAITH DRAFFT PWYLLGOR CRAFFU GWASANAETHAU 

CYMUNEDAU AC OEDOLION 2019/20  
 
Rhoddodd y Prif Swyddog Craffu ddiweddariad ar y rhaglen waith i Aelodau a 
dywedodd ei bod yn ddogfen weithiol sydd angen aros yn hyblyg ar gyfer eitemau 
ychwanegol at yr agenda yn ôl yr angen.  Byddai’r rhaglen waith yn cael ei hadolygu 
gan Bwyllgor drwy gydol y flwyddyn. 
 
Trafododd aelodau wahanol bynciau i’w cynnwys yn y rhaglen waith a dywedodd y 
Prif Swyddog Craffu y byddai’n dosbarthu’r rhaglen waith i Aelodau yn yr wythnos i 
ddod ond pwysleisiodd y byddai’n ddogfen weithiol y gellid ei hadolygu a’i diweddaru 
yn ôl yr angen. 
 
27 :   DATGANIAD GOHEBIAETH  
 
Nodwyd. 
 
28 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Heb dderbyn 
 
29 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF  
 
2 Hydref 2019 am 4.30pm yn Ystafell Bwyllgor 4, Neuadd y Sir. Caerdydd. 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 6.50 pm 
 


