
PWYLLGOR CRAFFU GWASANAETHAU OEDOLION A CHYMUNEDOL 
 
DYDD LLUN, 17 CHWEFROR 2020 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Jenkins(Cadeirydd) 

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

67 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb oddi wrth y Cynghorwyr Gibson a Lister. 
 
68 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Dim. 
 
69 :   COFNODION  
 
Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 16eg Rhagfyr 2019 a’r 8fed 
Ionawr 2020 yn gofnod cywir a chawsant eu llofnodi gan y Cadeirydd. 
 
70 :   CYNLLUN CORFFORAETHOL DRAFFT 2020-2022 A CHYNIGION 

CYLLIDEBOL DRAFFT 2020/21 - I DDILYN  
 
Dywedodd y Cadeirydd wrth yr Aelodau fod yr eitem hon yn rhoi cyfle iddynt ystyried 
yr eitemau hynny a gynhwysir yn y Cynllun Corfforaethol drafft a'r Cynigion Cyllidebol 
drafft sy'n dod dan gyfrifoldeb y Pwyllgor.  Byddai'r cynigion hyn yn cael eu hystyried 
gan y Cabinet ddydd Iau 20fed Chwefror, cyn cael eu hystyried gan y Cyngor ar 27ain 
Chwefror. 

 
Yn unol â'r Agenda, byddai'r Aelodau'n cael sesiwn friffio yn gyntaf ar y Trosolwg 
Corfforaethol o gynigion y gyllideb ddrafft.  
 
Byddai cynigion y gyllideb a rhannau perthnasol o'r Cynllun Corfforaethol wedyn yn 
cael eu hystyried mewn tair rhan, sef; Y Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau 
Cymdeithasol Oedolion; Y Gyfarwyddiaeth Tai a Chymunedau sy'n berthnasol i 
Bortffolio'r Cynghorydd Elsmore, a'r Gyfarwyddiaeth Tai a Chymunedau sy'n 
berthnasol i Bortffolio'r Cynghorydd Thorne. 
 
Trosolwg Corfforaethol 
 

Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Weaver, Aelod Cabinet dros Gyllid, 
Moderneiddio a Pherfformiad; Chris Lee, Cyfarwyddwr Corfforaethol, Adnoddau ac 
Ian Allwood (Pennaeth Cyllid) i’r cyfarfod. 
 
Gwahoddodd y Cadeirydd y Cynghorydd Weaver i wneud datganiad lle dywedodd fod 
y gyllideb yn hwyrach nag arfer ac nad oedd y setliad terfynol wedi dod eto.   Roedd 
hyn wedi bod yn gyfnod heriol ond croesawodd y cyfarfod gyda chadeiryddion craffu 
ar y cynllun corfforaethol. 
 
Gwahoddodd y Cadeirydd Swyddogion i roi cyflwyniad byr, ac ar ôl hynny 
gwahoddodd gwestiynau a sylwadau gan Aelodau:  



 
Nododd yr Aelodau nad oedd hwyrni derbyn y papurau yn ddelfrydol.  Cytunodd yr 
Aelod Cabinet ond eglurodd fod amser o hyd cyn cyfarfod cyllideb y Cyngor, gan 
esbonio bod yr amserlenni fisoedd ar ei hôl hi o ganlyniad i'r etholiad cyffredinol, 
Purdah, y setliad hwyr ac ati a dywedodd y byddai'n well y flwyddyn nesaf ac yn ôl ar 
y trywydd iawn, ond ei fod yn gwerthfawrogi ei bod yn anodd o ran craffu. 
 
Nododd yr Aelodau fod ffigwr cynnydd y Dreth Gyngor wedi'i bennu cyn i'r setliad gael 
ei adnabod a gofynnwyd am eglurhad ar hyn.   Dywedodd yr Aelod Cabinet eu bod yn 
gosod cynnydd y Dreth Gyngor yn yr haf yn y strategaeth ariannol; y dybiaeth oedd, 
pan gyrhaeddodd y setliad dros dro, y byddai'r holl faterion yn cael eu hystyried yn 
gyffredinol a'u bod wedi gallu cadw’r cynnydd ar 4.5%; roedd yn gydbwysedd o 
doriadau a chadw gwasanaethau. 
 
Nododd yr Aelodau yr arbediad o £1.7 miliwn sydd ei angen gan y Gwasanaethau 
Oedolion, ac eto roedd £1.5 miliwn wedi'i roi yn y gyllideb ar gyfer y Gwasanaethau 
Oedolion a gofynnwyd pam na ellid gwrthbwyso hyn.  Esboniodd swyddogion eu bod 
yn dangos faint sydd ei angen i gynnal gwasanaethau, ac wedi hynny i edrych i weld 
a ellir gwneud arbedion effeithlonrwydd a bod hynny'n pennu lefel yr arbedion.  Mae 
swyddogion yn edrych ar sut i wneud arbedion yn wahanol, gyda chynlluniau mwy 
cadarn yn cael eu gweithio gyda'r gwasanaeth.  Nododd swyddogion fod y targed 
arbedion yn sylweddol is na blynyddoedd blaenorol.  
 
O ran benthyca, gofynnodd yr Aelodau am y taliadau llog a ragwelwyd ac a oedd 
Swyddogion yn hyderus eu bod yn gyraeddadwy.   Esboniodd swyddogion fod y 
taliadau llog a ragwelwyd wedi'u cynnwys yn adran goblygiadau ariannol yr adroddiad 
ar £870 miliwn, cafwyd sylwebaeth hefyd ar y cadernid. 
 
Ystyriodd yr Aelodau y cyfosodiad rhwng y sôn am lymder a'r Cynllun Gwariant 
Corfforaethol uchelgeisiol a gofynnodd a fyddai Swyddogion o'r farn y byddai llymder 
yn cael ei leihau'n sylweddol y flwyddyn nesaf.  Dywedodd swyddogion fod llawer o 
ansicrwydd; roedd y Gweinidog wedi dweud nad oedd llymder ar ben, byddai'r 
gyllideb ym mis Mawrth yn ddangosydd gwell.  Byddai setliad gwell yn rhoi cyfle i 
adlinio gwasanaethau hanfodol a buddsoddi mewn meysydd blaenoriaeth allweddol.  
 
Gofynnodd yr Aelodau a ydym yn edrych ar Awdurdodau Lleol eraill o ran cynhyrchu 
incwm ac fe'u cynghorwyd eu bod yn gwneud hynny; mae gwasanaethau’n cymryd 
perchnogaeth ac yn ceisio meincnodi ar gyfer newidiadau ac yn edrych ar arfer 
gorau; croesewir pob syniad.  Ychwanegodd yr Aelodau y gallai gweithgorau traws-
Awdurdod fod yn ddefnyddiol a chytunodd swyddogion y byddai rhannu gwybodaeth 
ag Awdurdodau Lleol eraill yn ogystal â'r Gymdeithas Llywodraeth Leol a CLlLC yn 
fuddiol. 
 

Gwasanaethau Cymdeithasol, Gwasanaethau Oedolion 
 

Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Susan Elsmore, Aelod Cabinet dros Iechyd, 
Gofal Cymdeithasol a Llesiant, a Claire Marchant, Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Cymdeithasol. 
 
Gwahoddodd y Cadeirydd y Cynghorydd Elsmore i wneud datganiad lle nododd yr 
ymrwymiad i'r bobl fwyaf agored i niwed ac i ddiogelu eu gwasanaethau.   Cyfeiriwyd 
at ailfodelu, ail-gomisiynu, arferion sy'n seiliedig ar gryfderau a gweithio ardal fel rhan 



o'r strategaeth ar gyfer Gwasanaethau Oedolion.  Pwysleisiodd yr Aelod Cabinet 
bwysigrwydd gweithio'n agos gyda chydweithwyr iechyd mewn perthynas ag iechyd 
meddwl a phwysigrwydd gweithdrefnau Diogelu Cymru Gyfan.  
 
Gwahoddodd y Cadeirydd Swyddogion i roi cyflwyniad byr, ac ar ôl hynny 
gwahoddodd gwestiynau a sylwadau gan Aelodau:  
 
Gofynnwyd i'r Aelodau egluro'r ffigyrau yn Atodiad 2 mai swm nifer o wahanol linellau 
cynilo ydyw, fel yr amlinellir yn y cyflwyniad; ffigwr cyfansawdd ydoedd ac mae 
Atodiad 5 yn nodi'r holl gynigion. 
 
Nododd yr Aelodau fod y tâl mwyaf am ofal dibreswyl wedi cynyddu i £100 a 
gofynnodd a oes rhaid gwneud hyn.   Esboniodd swyddogion nad oedd uchafswm tâl 
ychydig flynyddoedd yn ôl felly cyflwynodd Llywodraeth Cymru bolisi i gapio'r tâl; 
dechreuodd ar £50 ac mae wedi cynyddu i £100.   Ychwanegodd swyddogion y 
byddai'n anarferol peidio â chodi'r gyfradd uchaf ac mae'n seiliedig ar brawf. 
 
Roedd yr Aelodau'n teimlo'n anesmwyth ynglŷn â'r arbedion o ran adolygiadau achos.   
Roedd yr Aelod Cabinet yn deall hyn ond dywedodd ei fod yn gwario symiau enfawr a 
bod angen iddynt sicrhau eu bod yn cael gwerth am arian; fodd bynnag, roedd yn 
hanfodol cynnal yr adolygiadau gan eu bod yn aml yn codi materion eraill, gall hyn 
olygu bod angen cymorth ychwanegol ac nid o reidrwydd yn golygu toriadau.   Mae 
ymgyrch tuag at atal a galluogi a chadw pobl yn annibynnol gartref am gyhyd â 
phosibl.  
 
Gofynnodd yr Aelodau am ragor o wybodaeth am ofal sengl/dwbl.   Esboniodd 
swyddogion fod pecynnau gofal yn aml allan gyda'i gilydd ar adegau o argyfwng, bod 
angen eu hadolygu a gwneud penderfyniadau o'r hyn sy'n gweddu orau i'w 
hanghenion megis defnyddio offer neu addasiadau grant; gall olygu bod angen i lai o 
weithwyr gofal fynd i mewn ond mae cymorth yn dal i gael ei ddarparu; mae'n 
ymwneud â chyfanrwydd y cynnig.  
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at Agosaf at Adref a'r targed o ddychwelyd 5 o bobl yn ystod y 
flwyddyn; gofynnodd yr Aelodau sut y caiff y rhain eu dewis.  Esboniodd swyddogion 
fod y ffigwr ar draws Anableddau Dysgu ac Iechyd Meddwl, bod y broses yn 
canolbwyntio ar yr unigolyn a'i bod wedi'i chynllunio i fod dros gyfnod hir o amser er 
mwyn hwyluso'r broses bontio; gall gweithredu hefyd gynnwys cydweithwyr o feysydd 
eraill fel Tai.  
 
Gofynnodd yr Aelodau am ragor o wybodaeth am yr ymadawiadau cymhleth o'r 
ysbyty.  Dywedodd yr Aelod Cabinet fod hwn yn ddarn pwysig o waith, bod galwadau 
ffôn atebolrwydd dyddiol/wythnosol ar draws y bartneriaeth.  Cyfeiriodd yr Aelod 
Cabinet at y Fyddin Binc – Ewch â Fi Adref ac Ewch a Fi Adref a Mwy, gyda 
niferoedd cynyddol o Swyddogion yn cefnogi 8 claf yr wythnos ar hyn o bryd. 
Ychwanegodd ei bod yn bwysig bod arian yn llifo ar draws y system a gellir cael 
sgyrsiau partneriaeth heriol.   Ychwanegodd swyddogion, yn flaenorol roedd barn ei 
bod yn gost iechyd pan oedd yn ymwneud â’r ysbyty ac yn gost Awdurdod Lleol pan 
oedd yn ymwneud â gofal.  Mae gweithio mewn partneriaeth yn arbed arian yn 
gyffredinol ac mae hefyd yn helpu i sicrhau bod pobl yn cael eu rhyddhau ar yr adeg 
iawn iddynt a'u bod yn mynd i'r gyrchfan gywir ar eu cyfer.  
 



Roedd yr Aelodau'n pryderu na fyddai arbedion yn cael eu cyflawni, fel yr oeddent 
wedi digwydd mewn blynyddoedd blaenorol ac yn cyfeirio at niferoedd mawr yn yr 
adran Ambr/Gwyrdd yn Atodiad 5.   Dywedodd yr Aelod Cabinet fod pethau wedi bod 
yn anodd ers o leiaf 10 mlynedd; mae’n rhaid i staff wneud y peth iawn.  Mae 
ymgyrch i gefnogi'r rhai sy'n agored i niwed ac weithiau nid oes arbedion wedi'u 
gwneud.   Ychwanegodd swyddogion fod y gwasanaeth yn cael ei lywio gan y galw; 
mae Swyddogion yn gweithio gyda'r Swyddog S151 i benderfynu beth ddylai'r 
gyllideb sylfaenol fod ac edrych ar ble y gellir gwneud unrhyw arbedion 
effeithlonrwydd, ond dim ond os daw holl gamau'r Cynllun Corfforaethol at ei gilydd. 
 
Tai a Chymunedau – Y Cynghorydd Elsmore 
 
Dywedodd y Cadeirydd wrth yr Aelodau y byddent yn awr yn symud ymlaen at y 
cynigion ar gyfer Tai a Chymunedau a fyddai'n cael eu hystyried mewn dwy ran, a'r 
cyntaf yw ardaloedd sy'n perthyn i bortffolio'r Cynghorydd Elsmore, a'r ail ran oedd 
ardaloedd sy'n perthyn i bortffolio'r Cynghorydd Thorne. 
  
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Elsmore Aelod Cabinet dros Ofal 
Cymdeithasol, Iechyd a Lles; Sarah McGill, Cyfarwyddwr Corfforaethol Pobl a 
Chymunedau; a Jane Thomas, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Tai a Chymunedau.  
 
Gwahoddodd y Cadeirydd y Cynghorydd Elsmore i wneud datganiad lle dywedodd ei 
bod yn falch o gyflwyno hyn i'r Pwyllgor; pwysleisiwyd pwysigrwydd cydweithio ar 
draws portffolios a oedd yn cyflawni gwaith da.   Roedd Caerdydd yn ddinas 
gynhwysol yn cefnogi Dinasyddion yr UE drwy'r cynllun ailsefydlu ac mae'r 
Gwasanaethau Byw'n Annibynnol wedi bod yn hynod lwyddiannus.  
 
Gwahoddodd y Cadeirydd Swyddogion i roi cyflwyniad byr, ac ar ôl hynny 
gwahoddodd gwestiynau a sylwadau gan Aelodau:  
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at Statws Dinas Ddementia Cyfeillgar a gofynnwyd faint y 
mae'n ei gostio.  Eglurodd yr Aelod Cabinet fod uwch swyddog a chydweithiwr sy'n 
gyrru'r gwaith hwn; mae llawer o weithio ar y cyd o ran gwasanaethau drwy gymorth 
partneriaeth.  Ychwanegodd swyddogion nad yw'n cael ei gipio fel llinell gyllideb 
benodol gan fod gan swyddogion gyfrifoldebau eraill hefyd; mae angen i waith sy'n 
Ddementia Cyfeillgar fod yn gyffredinol ac mewn Hybiau ar draws y Ddinas; mae 
angen iddo ddod yn ail natur mewn gwasanaethau a diwylliant.  Roedd yr Aelodau'n 
deall y gall fod yn anodd ei gostio ond nododd fod Awdurdodau Lleol eraill yn 
gweithredu'n wahanol; gofynnodd yr Aelodau ai Statws Dinas sy'n Ddementia 
Cyfeillgar yw'r ffordd fwyaf cost effeithiol o fynd i'r afael â Dementia.  Cyfeiriodd yr 
Aelod Cabinet at y Ganolfan Ddementia integredig yn Nhrelái mewn partneriaeth â 
Chydweithwyr Iechyd a dywedodd fod Dinas sy'n Ddementia Cyfeillgar yn ymwneud 
mwy â'r dull a gymerwyd, dull diwylliannol sy'n cael ei lywio a'r bwriad yw tyfu hyn; 
mae busnes arwyddocaol iawn fel clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd n rhan o hyn a 
bydd staff mewn llyfrgelloedd a Hybiau’n cael eu hyfforddi. 
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at y targed atgyfeirio o 70-80% ac roeddent o'r farn y byddai 
hyn yn heriol i graffu arno ac argymhellodd y dylid gosod targed penodol.   
Ailadroddodd yr Aelod Cabinet fod y gwasanaeth yn cael ei arwain gan y galw a 
dyma'r unig fesur targed sy'n fand eang.  
 



Mewn perthynas â'r targed o gysylltu â 90% o Ddioddefwyr Trais yn y Cartref o fewn 
24 awr; roedd yr Aelodau'n pryderu y byddai pobl yn ofni cysylltu â nhw, ni fyddent yn 
gwybod pwy oedd yn eu galw ac ati. Dywedodd yr Aelod Cabinet ei fod am lywio 
targedau clir ac uchelgeisiol o ran perfformiad; os yw rhywun wedi adrodd am 
ddigwyddiad, y 24/48 awr gyntaf yw pan fydd angen cymorth arnynt fwyaf, felly roedd 
yn bwysig gweithredu'n gyflym.  Byddai eglurder cyfathrebu yn allweddol ac 
esboniodd Swyddogion fod staff yn gymwysedig ac yn brofiadol yn y maes hwn, bod 
ganddynt wybodaeth gan yr Heddlu ac na fyddent yn cysylltu â dioddefwyr pe bai'n eu 
rhoi mewn mwy o berygl.  
 
Tai a Chymunedau – Y Cynghorydd Thorne 
 

Dywedodd y Cadeirydd y byddent yn awr yn symud i’r ardal Tai a Chymunedau sy'n 
dod o dan y Cynghorydd Thorne. 
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Lynda 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 wneud datganiad lle dywedodd fod 
yr adroddiad yn dangos yr ystod eang o weithgareddau a gynhaliwyd i sicrhau bod 
Caerdydd yn lle gwych i heneiddio; cefnogi pobl sy'n agored i niwed a galluogi 
cymunedau diogel a grymus.   Roedd y cynllun yn uchelgeisiol ac roedd gweithio 
mewn partneriaeth yn hollbwysig.   Cyfeiriwyd at yr effaith gadarnhaol y mae MASH 
wedi'i chael ar gysgu ar y stryd; yr effaith gadarnhaol y mae Hybiau wedi'u cael ar 
draws y ddinas a bydd hyn yn parhau ac yn tyfu gan ganolbwyntio ar integreiddio 
gwasanaethau lleol.  Mae rhenti cynghorau'n parhau i fod yn werth da iawn am arian 
a bydd y rhaglen adeiladu uchelgeisiol yn golygu y bydd mwy o bobl yn elwa o gartrefi 
cynnes a diogel.  
 
Gwahoddodd y Cadeirydd Swyddogion i roi cyflwyniad byr, ac ar ôl hynny 
gwahoddodd gwestiynau a sylwadau gan Aelodau:  
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at y Cynlluniau Adnewyddu Cymdogaethau a gofynnwyd pryd y 
byddent ar waith a sut y cyrhaeddir y costau.   Eglurodd yr Aelod Cabinet fod y 
gyllideb wedi'i gosod yn 2017 a'i lledaenu dros nifer o flynyddoedd; bu'n rhaid i'r 
Aelodau wneud cais am y cyfnod cyfan o 5 mlynedd ac yna blaenoriaethodd 
Swyddogion y gwaith a chytunwyd ar amserlen.  Mae'r rheini sydd wedi'u gwneud 
wedi cael effaith enfawr ar y cymunedau.  
 
O ran gatio alïau, gofynnodd yr Aelodau a oedd hyn yn mynd i godi costau gan na 
allant atal tipio anghyfreithlon. Eglurodd yr Aelod Cabinet nad tipio anghyfreithlon yn 
unig y mae gatiau alïau ar eu cyfer, mae’n fater diogelwch cymunedol enfawr mewn 
rhai cymunedau.  Mae'r un broses yn berthnasol, cyflwynwyd ceisiadau yn 2017, mae 
swyddogion yn blaenoriaethu mewn perthynas â throseddu, ymddygiad 
gwrthgymdeithasol ac ati.   Mae'r cynllun wedi'i bennu ar gyfer y ddwy flynedd nesaf a 
derbyniwyd 200 o geisiadau ond nid oes arian i'w datblygu; nodwyd hefyd y gall gatio 
symud y broblem i rywle arall ac roedd yn bwysig mynd ati i ddilyn dull Ward gyfan. 
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at y targed o 550 o gartrefi cyngor newydd a'r costau dan sylw.   
Dywedodd yr Aelod Cabinet nad oedd yn ormodedd pan fydd pobl mewn llety brys; 
roedd y rhaglen adeiladu wedi bod yn araf i ddechrau ond bydd yn cyflymu oherwydd 



y prosesau cychwynnol fel Cynllunio.  Ychwanegodd swyddogion ei bod yn bwysig 
edrych ar fforddiadwyedd a bod tai'n rhoi elw.  
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at y Strategaethau Llyfrgelloedd a Hybiau a gofynnwyd a 
fyddent yn y pen draw yn cael eu cyflwyno'n un.  Eglurodd yr Aelod Cabinet mai 
Strategaeth gyfun ydyw, ond mae gofyniad cyfreithiol i gael strategaeth ar gyfer y 
llyfrau a benthyca llyfrau – Polisi Casglu'r Llyfrgell.  
 
Gofynnodd yr Aelodau a oes unrhyw ymwneud â'r Carchardai mewn perthynas â'r 
rhai sy'n gadael carchardai.   Esboniodd swyddogion fod ganddynt swyddog prawf yn 
y tîm Dewisiadau Tai, roedd hefyd y prosiect Tai yn Gyntaf sy'n benodol ar gyfer y 
rhai sy'n gadael carchardai.   Mae gwaith yn cael ei wneud mewn carchardai, gan 
weithio gyda'r rhai mwyaf cymhleth yn gyntaf a cheisio’u cartrefu.   Roedd y Llwybr 
Carcharorion hefyd, mae Llywodraeth Cymru yn ystyried adolygu hyn gan nad yw'n 
helpu pan gânt eu rhyddhau ar ddydd Gwener ac mae'r gwasanaethau cymorth yn 
gyfyngedig ar benwythnosau.  
 
Mewn perthynas ag Adeiladu Tai, nododd yr Aelodau nad oedd cyllideb Cyfrif 
Refeniw Tai lawn ac ychydig o wybodaeth am effaith Credyd Cynhwysol.  Esboniodd 
swyddogion fod y manylion yng Nghynllun Busnes y Cyfrif Refeniw Tai bod 
tybiaethau wedi'u gwneud a'u cynnwys yn y gyllideb megis lefelau rhent.  
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at y £125 mil a oedd yn mynd yn ôl i gronfeydd wrth gefn ac 
esboniodd Swyddogion mai'r nod oedd ychwanegu cydnerthedd ar gyfer heriau 
canfyddedig 2020/21 a thu hwnt. 
 
Gofynnodd yr Aelodau a fyddai'r Ganolfan Hyfforddi yn cael ei hariannu gan grant.   
Esboniodd swyddogion mai'r Grant Cynnal Hyfforddiant a'r cronfeydd wrth gefn 
ydoedd, roeddent hefyd yn disgwyl i Lywodraeth Cymru am gyllid; os daw popeth 
drwodd ni fyddai angen tynnu o'r cronfeydd wrth gefn.  
 
Gofynnodd yr Aelodau a oedd llymder ar ben ym maes Tai a Chymunedau.  Roedd yr 
Aelod Cabinet yn anghytuno'n gryf â hyn a dywedodd Swyddogion, er bod yr 
arbedion yn fach, eu bod yn canolbwyntio ar integreiddio a dod â gwasanaethau at ei 
gilydd tra'u bod mor effeithlon ag y gallant fod wrth ddiwallu'r anghenion yn y ffordd 
fwyaf effeithlon. 
 
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.  
 
71 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Dim. 
 
72 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF  
 
4 Mawrth 2020 am 4.30pm yn Ystafell Bwyllgor 4, Neuadd y Sir. 
 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 1.50 pm 
 


