
PWYLLGOR CRAFFU GWASANAETHAU OEDOLION A CHYMUNEDOL 
 
DYDD MERCHER, 7 HYDREF 2020 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Jenkins(Cadeirydd) 

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

90 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Dim. 
 
91 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Datganodd y Cynghorydd Lister fuddiant personol yn eitem 5 gan fod aelod o'r teulu 
wedi cael cynnig Tai Cyngor.  
 
Datganodd Sarah McGill fuddiant personol yn Eitem 7 
 
92 :   COFNODION – I DDILYN  
 
Cadarnhawyd bod cofnodion y cyfarfod blaenorol yn gywir. 
 
93 :   ADRODDIADAU PERFFORMIAD GWASANAETHAU CYMDEITHASOL 

OEDOLION A PHOBL A CHYMUNEDAU CH4 2019/20 A CH1 2020/21  
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Susan Elsmore, Aelod Cabinet Gofal 

Cymdeithasol, Iechyd a Llesiant, y Cynghorydd Thorne, Aelod Cabinet dros Dai a 

Chymunedau, Sarah McGill, Cyfarwyddwr Corfforaethol, Pobl a Chymunedau, Louise 

Barry Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gwasanaethau Oedolion a Jane Thomas 

Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Tai a Chymunedau.  

 
Gwahoddwyd aelodau i ystyried Adroddiadau Perfformiad mewn dwy ran, a'r rhan 
gyntaf fydd ystyried y perfformiad gan y Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau 
Cymdeithasol, Gwasanaethau Oedolion, a bydd yr ail ran yn ystyried perfformiad gan 
Bobl a Chymunedau: Cyfarwyddiaeth Tai a Chymunedau.   
 
Gwasanaethau Oedolion 
Gwahoddodd y Cadeirydd y Cynghorydd Elsmore i wneud datganiad mewn 
perthynas â'r Gwasanaethau i Oedolion, lle dywedodd fod hwn wedi bod yn gyfnod 
heriol iawn a'i bod am gofnodi, dewrder ac ymrwymiad y gweithlu gofal cymdeithasol.   
Cafwyd ymdrech ar y cyd gan bob rhan o'r Cyngor, Darparwyr a'r GIG.   Mae'r 
adroddiad yn dangos gwaith y gwasanaeth; canlyniadau cadarnhaol; lleihau 
pecynnau gofal diangen; cynnydd mewn cyfeirio at y gwasanaethau cywir a 
chynnydd yn nifer y bobl sy'n gadael yr ysbyty'n llwyddiannus.  
  
Cafodd yr aelodau gyflwyniad ac wedyn gwahoddodd y Cadeirydd gwestiynau a 
sylwadau ganddynt. 
 
Trafododd yr Aelodau absenoldeb oherwydd salwch a gofynnodd beth oedd yn cael 
ei wneud i fynd i'r afael â lles staff.   Esboniodd swyddogion eu bod yn gwneud llawer 



iawn o waith yn y maes hwn; mae llawer iawn o gymorth corfforaethol, lles staff ac 
ati.   Nodwyd mai adroddiad ôl-weithredol yw hwn a bod ffigurau wedi sefydlogi gyda 
gwelliannau mewn salwch hirdymor a thymor byr.   Mae ffocws gan reolwyr i gefnogi 
pobl yn ôl i'r gwaith.   Ychwanegodd swyddogion fod heriau i staff rheng flaen ac mae 
angen canolbwyntio mwy ar hyn, ond mae gweithio hyblyg a gweithio gartref wedi 
helpu ac wedi gwella ffigyrau gyda phobl yn gallu rheoli eu diwrnod eu hunain. 
 
Trafododd yr Aelodau effaith y pandemig ar y gwasanaethau sy'n cael eu darparu a 
gofynnwyd iddynt am realiti hynny.   Dywedodd swyddogion fod rhywfaint o 
wasanaeth nad yw'n gweithredu ond eu bod yn lliniaru'r rheini drwy ddarparu mwy o 
wasanaethau ar-lein a ffyrdd arloesol eraill yn hytrach nag wyneb yn wyneb.  
 
Gofynnodd yr Aelodau o ran swyddi gwag ac fe'u cynghorwyd bod y lefelau hyn yn 
cael eu monitro; mae pobl yn gadael, ac ar gam cynnar y pandemig nid oeddent yn 
gallu recriwtio i'r swyddi gwag, felly mae rhywfaint o oedi wedi bod a hefyd bod rhai'n 
cael eu hariannu gan grant felly maent yn gaeth o ran amser, ond mae pob swydd 
wag bellach allan i'w recriwtio. 
 
Gofynnodd yr Aelodau am Ohiriadau Trosglwyddo Gofal a dywedodd swyddogion eu 
bod wedi trafod yn flaenorol yn y Pwyllgor fod ysbytai ar lefel 4 yn ystod misoedd y 
gaeaf, fodd bynnag, parhaodd hyn i fisoedd yr haf a oedd yn gwneud sefyllfa heriol 
iawn o ran Gohiriadau Trosglwyddo Gofal; roedd lefel gyson o alw nad oedd wedi 
ymddangos y flwyddyn flaenorol a nawr mae'r pandemig hefyd. 
 
Gofynnodd yr Aelodau a oedd unrhyw ffyrdd y gallent wella/cefnogi sefydliad 
Dementia Cyfeillgar, ar wahân i'r wefan.  Dywedodd yr Aelod Cabinet fod y wefan yn 
hanfodol; mae Dementia Cyfeillgar yn fusnes i bawb ac mae'r sector preifat yn 
chwarae rhan allweddol.  Roedd pethau'n mynd yn dda nes i'r pandemig daro.   Mae 
cynghorwyr yn llysgenhadon dros bobl yn eu cymunedau a chynigiodd yr Aelod 
Cabinet i ddarparu gwybodaeth am sut y gallent eu cefnogi. 
 
Gofynnodd yr Aelodau am nifer yr achosion agored o gymharu â'r llynedd a 
chytunodd swyddogion i ddod â'r wybodaeth hon yn ôl i'r Pwyllgor.  
 
Nododd yr Aelodau nad oedd ffigyrau mewn perthynas â llwythi achosion ar gyfer 
chwarter 1.  Ymddiheurodd swyddogion am yr hepgoriad a chynigiodd ddod â 
hynny’n ôl i'r Pwyllgor.  
 
Pobl a Chymunedau 
Gwahoddodd y Cadeirydd y Cynghorydd Thorne i wneud datganiad lle dywedodd ei 
bod yn falch o gyflwyno'r adroddiad, yn manylu ar waith Tai a Chymunedau drwy 
chwarter 4 y llynedd a chwarter 1 eleni, yn ogystal â rhywfaint o'r gwaith y mae'r 
gwasanaeth wedi'i wneud yn ystod y pandemig. Roedd o'r farn bod perfformiad y 
llynedd yn dda iawn ac er bod y pandemig wedi effeithio ar rai o'r mesurau yn ystod y 
chwarter cyntaf eleni, mae perfformiad cyffredinol yn parhau'n dda.   
Mewn rhai ardaloedd fel digartrefedd gwnaed cynnydd eithriadol yn ystod chwarter 1, 
ac adlewyrchir hyn yn nifer y rhai sy'n cysgu ar y stryd.   

Dros y cyfnod hwn, roedd y gwasanaeth yn adleoli staff ac yn rhoi cymorth i warchod 
pobl gan gynnwys parseli bwyd lle bo angen.   

Trefnodd y gwasanaeth Caerdydd Gyda’n Gilydd hefyd, gan weithio gyda 
phartneriaid yn y trydydd sector i ddarparu cyfleoedd gwirfoddoli.     



Dywedodd y Cynghorydd Thorne ei bod yn braf gweld pa mor dda y bu'r porthol 
gwirfoddolwyr dros y cyfnod hwn, gyda bron i 3 gwaith y traffig yn chwarter un 2020-
21 o'i gymharu â'r cyfnod y llynedd; helpodd y porthol i ysgogi’r ysbryd cymunedol a 
ddaeth drwodd yn ystod yr argyfwng.  

Gwahoddodd y Cadeirydd y Cynghorydd Elsmore i wneud datganiad am Bobl a 
Chymunedau lle dywedodd ei bod yn falch o ddod â'r adroddiad a oedd yn tynnu 
sylw at y gwaith da sy'n cael ei wneud; roedd hyn wedi parhau drwy gydol y 
pandemig gan roi cymorth i'r rhai sy'n dioddef trais.  
 
Cafodd yr aelodau gyflwyniad ac wedyn gwahoddodd y Cadeirydd gwestiynau a 
sylwadau ganddynt. 
 
Roedd yr Aelodau'n falch iawn o'r gostyngiad yn nifer y bobl sy'n cysgu ar y stryd yn 
ystod y pandemig cychwynnol a bod cynifer wedi dechrau llety.   Nododd yr Aelodau 
fod nifer y rhai sy'n cysgu ar y stryd wedi dechrau codi eto a gofynnodd a oedd 
pryder y byddai hyn yn cynyddu wrth i siopwyr ddychwelyd i'r Ddinas.   Cytunodd 
swyddogion ei fod yn bryder; ar hyn o bryd mae tua 13 o bobl yn cysgu ar y stryd, 
maent yn dod â phobl i mewn i'r gwasanaeth yn rheolaidd, rhai newydd, rhai wedi 
ymwreiddio; mae mwy o weithwyr allgymorth ar y stryd yn gweithio'n galed iawn i 
gadw'r cynnydd i fynd gyda chyfuniad o lety a gwasanaethau ar y safle.  
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at nifer y bobl a symudodd ymlaen o lety ail gam yn bositif a 
gofynnodd am y dull a ddefnyddiwyd.  Esboniodd swyddogion eu bod wedi ffocysu 
dyraniadau tai cymdeithasol yn wahanol.  Mae eiddo gwag yn dod ar gael, maen 
nhw'n gweld a yw'n addas ar gyfer symud rhywun ymlaen o hostel, mae'n ffordd fwy 
rhagweithiol o osod.  Mae mwy o heriau mewn llety ail gam, mae swyddogion yn 
siarad â darparwyr i ddiddymu'r llety llai addas fel bod pobl yn symud o westy i lety 
parhaol gan fod hyn wedi bod yn llwyddiannus.  
 
Roedd yr Aelodau'n deall pam fod y niferoedd ar gyfer pobl sy'n ymweld â Hybiau a 
Llyfrgelloedd yn isel yn ystod y pandemig a nodwyd fod y ffigyrau bron iawn ar y 
trywydd iawn cyn hynny.   Gofynnodd yr Aelodau am sicrwydd na fyddai llai o ffocws 
ar yr Hybiau a'r Llyfrgelloedd ar ôl y pandemig ac na fyddai mwy o symud i 
wasanaethau digidol.  Sicrhaodd swyddogion yr Aelodau eu bod yn ymwybodol iawn 
o'r angen am Hybiau a Llyfrgelloedd ar gyfer integreiddio cymdeithasol, lles, 
digwyddiadau ac i helpu gydag unigedd cymdeithasol.   Byddai gwaith digidol yn 
parhau ochr yn ochr â hyn.  
 
Gofynnodd yr Aelodau a fyddai angen adolygu'r Strategaeth Canolfannau a 
Llyfrgelloedd oherwydd ymbellhau cymdeithasol a mwy o gyngor o fath canolfan 
alwadau, yn hytrach nag wyneb yn wyneb.  Esboniodd swyddogion eu bod, cyn y 
cynnydd diweddar mewn achosion o Covid, wedi bod yn gobeithio dechrau rhai 
grwpiau cymdeithasol sydd wedi ymbellhau; mae swyddogion yn gobeithio na fydd y 
pandemig yn para am byth a gallant ddychwelyd i wasanaethau ond byddant yn 
dysgu o'r pandemig mewn rhai meysydd effeithlonrwydd ond yn ailadrodd 
pwysigrwydd cyngor wyneb yn wyneb a galw heibio i les pobl, a mynd i'r afael ag 
unigrwydd. 
 
CYTUNWYD:  y bydd y Cadeirydd yn ysgrifennu ar ran y Pwyllgor at yr Aelod 
Cabinet er mwyn cyfleu sylwadau’r Pwyllgor wrth drafod y ffordd ymlaen. 
 
94 :   Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM RAGLEN 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  
David Jacques, Rheolwr Datblygu Tai.    
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod yr eitem hon yn darparu'r wybodaeth ddiweddaraf i 
Aelodau'r Pwyllgor am Raglen Adeiladu Tai'r Cyngor. Dywedwyd wrth yr Aelodau y 
byddai'r eitem hon yn cael ei hystyried mewn dwy ran oherwydd gwybodaeth 
gyfrinachol a gynhwysir yn Atodiad 1, a bod yn rhaid gofyn unrhyw gwestiynau sy'n 
ymwneud ag Atodiad 1 yn ystod y sesiwn gaeedig.  
 
Gwahoddodd y Cadeirydd y Cynghorydd Thorne i wneud datganiad lle dywedodd y 
bu ymrwymiad i gyrraedd targed Adeiladu Tai'r Cyngor; nid oedd hyn wedi digwydd 
oherwydd y pandemig ond roedd cynnydd wedi'i wneud ac roedd yr Awdurdod yn dal 
ar y trywydd iawn i gyrraedd y targed o 1,000 o dai erbyn 2022.  
 
Cafodd yr aelodau gyflwyniad ac wedyn gwahoddodd y Cadeirydd gwestiynau a 
sylwadau ganddynt. 
 
Roedd yr Aelodau o'r farn y gallai prynu eiddo o Wates arwain at rai datblygiadau yn 
cynnwys tai cyngor yn unig a gofynnodd beth oedd yn cael ei wneud i liniaru hyn.  
Esboniodd swyddogion fod nifer fach lle'r oedd y cyfan yn dai cyngor parhaol.  Mae 
datblygiadau cymysg yn bwysig iawn yn ogystal â safleoedd a reolir; nid yw prynu 
eiddo yn torri ar draws hynny.   Roedd yr Aelodau o'r farn y gallai penderfyniadau 
sy'n cael eu gwneud yn awr yn y ddeiliadaeth effeithio ar ansawdd bywyd pobl a 
gofyn a oedd y Cyngor wedi ystyried hyn.   Rhoddodd yr Aelod Cabinet enghraifft o 
ddatblygiadau 60/70 oed yn y Ddinas a oedd yn ffynnu.   Ychwanegodd swyddogion, 
lle'r oedd potensial ar gyfer ardal fawr o ddeiliadaeth Cyngor, y byddent yn sicrhau y 
byddai cymysgedd gyda pherchnogaeth â chymorth, gan ddarparu deiliadaeth 
gymysg a chartrefi fforddiadwy.  
 
Dywedodd yr Aelodau pe bai 'Hawl i Brynu' yn cael ei ailgyflwyno yna byddai llawer 
o'r cynllunio ariannol tymor canolig/hirdymor yn cael ei effeithio.   Eglurodd yr Aelod 
Cabinet fod Cymru wedi gwneud penderfyniad nad yw Llywodraeth y DU wedi 
gwneud; sef dileu'r Hawl i Brynu, gan ychwanegu na ddylid byth ystyried hyn pan fo 
cymaint o alw a rhestrau aros mor hir. 
 
Trafododd yr Aelodau'r cynlluniau ynni-effeithlon yn Nhredelerch a gofynnodd a 
fyddai cyfran fwy o'r portffolio yn cael ei hadeiladu fel hyn yn y dyfodol. Esboniodd 
swyddogion mai technoleg garbon isel fel y cartrefi ar safle Ysgol Uwchradd 
Tredelerch oedd yr hyn y maent am ei ddatblygu; gan gynnwys pwyntiau gwefru 
cerbydau trydan, gwres drwy bympiau gwres daear/aer ac ati.  Mae costau i ddarparu 
technoleg o'r fath yn gostwng felly mae'n fwriad defnyddio ym mhob deiliadaeth.   
Ychwanegodd swyddogion eu bod yn gweithio gyda darparwyr i ddarparu morgeisi 
gwyrdd ar gyfer yr unedau sydd ar werth.  
 
Gofynnodd yr Aelodau am effaith y farchnad ar bris tai a brynwyd o Wates ac fe'u 
cynghorwyd mai'r pris yw'r pris sefydlog sy'n seiliedig ar y cymal yn y contract, felly 
nid yw effaith y farchnad yn ffactor. 
 
Trafododd yr Aelodau safonau ansawdd a gofynnwyd a fu costau ychwanegol i 
gyrraedd SATC.   Esboniodd swyddogion fod y tai yn well na'r Gofynion Ansawdd 



Dylunio, gyda gwelliannau i'r cynllun mewnol ar gyfer hygyrchedd a storio 
ychwanegol i bobl sydd hefyd yn helpu wrth leihau o ran llety.  Yr hyn sy'n costio 
mwy yw'r cynnydd mewn ynni effeithlon ond bydd y costau hyn yn gostwng dros 
amser.  
 
Nododd yr Aelodau y byddai'r gwaith sy'n cael ei wneud yn awr yn dal i fod yn 
weladwy mewn 60/70 mlynedd a gofynnodd a ystyriwyd hyn yn y prif gynllun o 
ddatblygiadau fel y Gweithfeydd Nwy a Channel View.  Roedd swyddogion yn cytuno 
ac yn datgan bod etifeddiaeth bob amser yn eu meddyliau a'i fod yn rhan o'r safonau; 
byddai pensaernïaeth a dylunio yn effeithio ar yr ardaloedd hynny o Gaerdydd, sy'n 
nod strategol i'r Cyngor y tu allan i'r elfen dai; edrych ar gysylltedd cymunedol, 
priffyrdd ac ati. 
 
CYTUNWYD:  y bydd y Cadeirydd yn ysgrifennu ar ran y Pwyllgor at yr Aelod 
Cabinet er mwyn cyfleu sylwadau’r Pwyllgor wrth drafod y ffordd ymlaen. 
 
95 :   BUSNES Y PWYLLGOR  
 
Trafododd yr Aelodau dri maes gwaith allweddol i'r Pwyllgor wrth symud ymlaen a 
fyddai: 

- Troseddau sy'n gysylltiedig â chyffuriau (gan gynnwys YG) yn ystod ac yn 
dilyn y pandemig 

- Unigedd Cymdeithasol  
- Mynediad i wasanaethau Iechyd Meddwl 

 
96 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Trefniadau Uwch Reolwyr  
Roedd yr eitem hon, y gofynnwyd amdani gan Aelodau'r Pwyllgor, yn rhoi cyfle i'r 
Aelodau glywed a cheisio eglurder ynghylch cynigion diweddar yn ymwneud ag 
ardaloedd Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolion a Phobl a Chymunedau.   
Ychwanegwyd yr eitem hon at yr agenda o dan eitemau brys.  
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Susan Elsmore, yr Aelod Cabinet dros Ofal 
Cymdeithasol, Iechyd a Llesiant, y Cynghorydd Thorne, yr Aelod Cabinet dros Dai a 
Chymunedau, y Cynghorydd Chris Weaver, yr Aelod Cabinet dros Gyllid, 
Moderneiddio a Pherfformiad, Paul Orders, Prif Weithredwr a Sarah McGill, 
Cyfarwyddwr Corfforaethol, Pobl a Chymunedau. 
 
Gofynnodd y Cadeirydd i'r Prif Weithredwr fynd â'r Aelodau drwy'r cynigion 
perthnasol, ac ar ôl hynny gwahoddodd gwestiynau a sylwadau gan Aelodau.  
 
Gofynnodd yr Aelodau a oedd y penderfyniad hwn yn ymateb cyflym i ymadawiad 
cyn-Gyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol.  Esboniodd swyddogion eu bod 
wedi colli Cyfarwyddwr a oedd wedi chwarae rôl effeithiol, bod opsiwn i gyfnewid 
tebyg am debyg, ond nododd y Prif Weithredwr ei ddull o symleiddio'r strwythur rheoli 
a byddai atodi'r cyfrifoldebau statudol i'r Cyfarwyddwr sy'n cwmpasu'r gwasanaethau 
cymdeithasol a'i integreiddiad i dai a chymunedau yn dda iawn yn dod â lefel uchel o 
gydweithio i'r gwasanaethau hynny. 
 
Roedd yr aelodau'n pryderu y gallai fod rhywfaint o ddatod o ran Gwasanaethau 
Anabledd, nododd Swyddogion y bu Cyfarwyddwyr ar wahân ar gyfer Gwasanaethau 



Oedolion a Gwasanaethau Plant o'r blaen, ni fyddai hyn yn wir rhagor, y cynnig hwn 
oedd i uno'r holl wasanaeth.  Roedd y Gwasanaethau Anabledd wedi bod yn y 
gwasanaethau i oedolion a thai a chymunedau a byddai'r gwasanaeth yn elwa o'r 
trefniadau newydd.  
 
Gofynnodd yr Aelodau am y trefniadau adrodd a phrosesu ac fe'u cynghorwyd y 
byddai Louise Barry yn parhau i fod yn Gyfarwyddwr Cynorthwyol y Gwasanaethau 
Oedolion ac y byddai un Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gwasanaethau Plant yn cael ei 
ddileu gan drefniadau sefydliadol effeithiol; mae tîm RhG cryf i'w arwain gan 
Gyfarwyddwyr.  Ychwanegodd yr Aelod Cabinet fod Aelodau'r Cabinet yn gweithio'n 
agos a'u bod yn hyderus y gallant ysgogi gwelliannau'n well o dan y trefniadau 
newydd.  
 
Gofynnodd yr Aelodau gwestiynau ynghylch y cyllid ac roeddent yn pryderu y byddai 
rhai gwasanaethau'n cael eu colli.   Sicrhawyd yr Aelodau, unwaith y daw'r trefniadau 
interim yn y Gwasanaethau Plant i ben a bod y recriwtio wedi'i gwblhau, y byddai'r 
cynnig yn cael ei reoli o fewn yr amlen a'r sefyllfa gyllidebol y cytunwyd arnynt; mae 
cydweithwyr cyllid yn fodlon ac ni fyddai unrhyw wasanaethau'n dioddef o ganlyniad. 
 
Gofynnodd yr Aelodau am y goblygiadau ymarferol i'r tîm Tai a Chymunedau.   
Dywedwyd wrth yr Aelodau bod gan y tîm adnoddau da o ran RhG.  Mae swyddi 
cyfarwyddwr yn heriol ond mae Cyfarwyddwr Corfforaethol profiadol a Thîm RhG yn 
gweithio'n dda. 
 
Gofynnodd yr Aelodau am y rhesymeg o gadw Cyfarwyddwr Cynorthwyol y 
Gwasanaethau Oedolion ond colli Cyfarwyddwr Cynorthwyol y Gwasanaethau Plant.  
Dywedwyd wrth yr Aelodau y bu ad-lunio RhG yn y Gwasanaethau Plant yn 
ddiweddar, a'u bod wedi cael eu cryfhau'n sylweddol.  Bu'n anodd recriwtio i swydd 
Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gwasanaethau Plant; mae'n swydd anodd ei llenwi gyda 
lefel y risg sydd gan y swydd i bob pwrpas.  Credai'r Prif Weithredwr y dylai risg fod 
ar lefel Cyfarwyddwr.   Gofynnodd yr Aelodau sut olwg fyddai ar lwyddiant y tu mewn 
i 2 flynedd a dywedodd y Prif Weithredwr y byddai'n edrych fel bod gan Gaerdydd 
wasanaethau cymdeithasol rhagorol dros Oedolion a Phlant; Ymyriadau 
Blynyddoedd Cynnar a Theuluol sy’n weddill yn dechrau troi'r gromlin galw o dan 
fodel ariannol cynaliadwy ar y ddwy ochr. 
 
CYTUNWYD:  y bydd y Cadeirydd yn ysgrifennu ar ran y Pwyllgor at yr Aelod 
Cabinet er mwyn cyfleu sylwadau’r Pwyllgor wrth drafod y ffordd ymlaen. 
 
97 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF – 4 TACHWEDD 2020  
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 7.00 pm 
 


