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Presennol

Y Cynghorydd CA Green – Cadeirydd 

JPD Blundell NA Burnett J Gebbie T Giffard
RMI Shaw JC Spanswick CA Webster

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

N Clarke, RL Penhale-Thomas a/ac T Thomas

Swyddogion:

Robin Davies Rheolwr Grŵp Strategaeth Fusnes a Pherfformiad
Gareth Denning Arweinydd Tîm Polisi
Nerys Edmonds Iechyd Cyhoeddus Cymru
Gail Jewell Swyddog Gwasanaethau Democrataidd - Craffu
Richard Matthams Arweinydd Tîm Cynllunio Datblygiadau
Jonathan Parsons Rheolwr Grŵp Datblygu
Adam Provoost Uwch Swyddog Cynllunio Datblygu
Mark Shephard Prif Weithredwr
Cyng Philip White Aelod Cabinet - Gwasanaethau Cymdeithasol a Chymorth Cynnar
Craige Wilson Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gofal Sylfaenol - Bwrdd Iechyd Cwm Taf

117. YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Y Cyng T Thomas; Y Cyng RL Penhale-Thomas; Y Cyng N Clarke.

118. DATGANIADAU O FUDDIANNAU

Fe wnaeth y Cyng John Spanswick ddatgan buddiant personol yn eitem 5 am ei fod yn 
aelod o’r Pwyllgor Rheoli Datblygu a Phwyllgor Grŵp Llywio’r CDLl;
Fe wnaeth y Cyng Jon-Paul Blundell ddatgan buddiant personol yn eitem 5 am ei fod yn 
aelod o Bwyllgor Grŵp Llywio’r CDLl;
Fe wnaeth y Cyng Nicole Burnett ddatgan buddiant personol yn eitem 5 am ei bod yn 
aelod o’r Pwyllgor Rheoli Datblygu;
Fe wnaeth y Cyng Carolyn Webster ddatgan buddiant personol yn eitem 4 am ei bod yn 
aelod o Fwrdd Coleg Brenhinol y Meddygon Teulu ac yn eitem 5 am ei bod yn aelod o’r 
Pwyllgor Rheoli Datblygu;

119. CYMERADWYO COFNODION

Penderfynwyd: Cymeradwyo Cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
Corfforaethol, dyddiedig 3 Ebrill 2019, fel cofnod gwir a chywir.

120. ADRODDIAD BLYNYDDOL Y GWASANAETHAU CYMDEITHASOL 2018/19

Cyflwynodd Cyfarwyddwr Corfforaethol y Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant yn fyr 
Adroddiad Blynyddol drafft Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol i’r Pwyllgor, a 
phwrpas hwn oedd amlinellu sut yr oedd y Gwasanaethau Cymdeithasol ym Mhen-y-
bont ar Ogwr wedi darparu gwasanaethau yn ystod 2018/19.
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Dywedwyd wrth y Pwyllgor beth oedd yr amcanion ar gyfer 2018/19 a rhoddwyd 
gwybodaeth iddynt a fu’r Gyfarwyddiaeth yn llwyddiannus yn ei nodau ac yn yr un modd 
yr hyn y gobeithiai’r Gyfarwyddiaeth ei gyflawni yn y flwyddyn ddilynol. Roedd y 
newidiadau arfaethedig ar gyfer 2019-20 yn cynnwys:

 Rhoi mwy o ddewis a rheolaeth i bobl dros ba gymorth yr oeddent yn ei dderbyn; 
 Datblygu cynlluniau gyda golwg ar redeg gwasanaethau dydd a chyfleoedd dydd 

yn y dyfodol;
 Gweithredu cynlluniau ynghylch plant sy’n derbyn gofal;
 Cwblhau model trosglwyddo i gynorthwyo plant anabl i drosglwyddo i fywyd 

oedolion yn effeithiol. 

Rhoddodd y Pwyllgor dderbyniad da i’r adroddiad blynyddol ac roeddent yn canmol y 
cynnwys yn fawr, ac yn enwedig mor dda yr oedd yr adroddiad wedi ei ysgrifennu 
oherwydd yr iaith blaen a ddefnyddiwyd o’r dechrau i’r diwedd, fyddai o gymorth i’r 
cyhoedd i ddilyn a deall y wybodaeth yn y ddogfen yn rhwydd. 

Roedd yr aelodau hefyd yn canmol Cyfarwyddwr Corfforaethol y Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant a’i thîm am y newid amlwg mewn diwylliant y mae’r 
Gyfarwyddiaeth wedi ymgymryd ag ef a’r ffyrdd newydd o weithio sydd wedi eu sefydlu. 

Holodd y Pwyllgor am berthynas waith ag adrannau eraill, yn benodol y Gyfarwyddiaeth 
Addysg a Chymorth i Deuluoedd a holent ymhellach a oedd yna fylchau oedd angen 
gwaith. Esboniodd Cyfarwyddwr Corfforaethol y Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 
fod y berthynas waith bresennol ar draws yr holl Gyfarwyddiaethau y gorau y mae wedi 
bod erioed. Eglurodd mai tîm bychan oedd y Bwrdd Rheoli Corfforaethol oedd i gyd yn 
eistedd mewn un ystafell, a bod hynny’n rhoi mwy o gyfle i drafod pynciau wrth iddynt 
godi.  

Rhoddodd Pennaeth Gofal Cymdeithasol Plant enghraifft o weithio’n llwyddiannus mewn 
partneriaeth rhwng y ddwy Gyfarwyddiaeth, lle roedd Cyfarwyddiaeth y Gwasanaethau 
Cymdeithasol wedi ei chynnwys mewn trafodaethau yn y camau cynnar ynghylch 
dyraniadau’r Gronfa Gofal Integredig a ddarperir yn uniongyrchol i’r Gyfarwyddiaeth 
Addysg a Chymorth i Deuluoedd ar gyfer gwaith atal.

Cyfeiriodd Aelod at ddangosyddion perfformiad a roddwyd mewn cyfarfod Asesu 
Perfformiad Corfforaethol (APC) lle y cydnabuwyd nad oedd lefelau salwch o fewn y 
Gyfarwyddiaeth yn gwella, yn ogystal â bod cynnydd yn yr achosion o oedi cyn 
trosglwyddo gofal am resymau gofal cymdeithasol a gofynnodd am i’r ystadegau hyn 
gael eu rhoi yn yr adroddiad ynghyd ag esboniad sut yr ymdrinnir â’r rhain.
Aeth Cyfarwyddwr Corfforaethol y Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant ymlaen i roi 
diweddariad i’r Pwyllgor am y trosglwyddiad o Fwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro 
Morgannwg i Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf, yn ogystal â’r dewisiadau posibl ar gyfer 
y gwasanaethau mabwysiadu.

Penderfynwyd: Roedd y Pwyllgor yn canmol y Cyfarwyddwr Corfforaethol ar 
gynhyrchu Adroddiad Blynyddol y Gwasanaethau Cymdeithasol 
2018/19 am y rheswm bod yr adroddiad wedi ei ysgrifennu mewn 
Saesneg plaen fydd yn galluogi’r cyhoedd i ddeall yn rhwydd y 
ffordd y mae’r gwasanaethau cymdeithasol ym Mhen-y-bont ar 
Ogwr wedi cael eu darparu dros y flwyddyn ddiwethaf a sut y 
byddant yn y dyfodol.

Roedd y Pwyllgor yn llongyfarch y Gyfarwyddiaeth ar reoli newid a 
gynhaliwyd o fewn y Gwasanaethau Cymdeithasol ac roedd yn 
argymell bod y Gyfarwyddiaeth yn rhannu arfer gorau gyda 
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Chyfarwyddiaethau eraill ynghylch newid ffyrdd o feddwl a 
diwylliannau gwaith.

Nododd Aelodau fod lefelau salwch yn y Gyfarwyddiaeth yn 
cynyddu a bod y Gyfarwyddiaeth yn wynebu achosion o oedi cyn 
trosglwyddo gofal am resymau gofal cymdeithasol ac felly 
roeddent yn argymell cyfeirio at y ddau faes yma yn Adroddiad 
Blynyddol y Gwasanaethau Cymdeithasol, ynghyd â pha ffactorau 
lliniaru a gaiff eu sefydlu i wella perfformiad yn y dyfodol.

121. CYNLLUN DATBLYGU LLEOL NEWYDD PEN-Y-BONT AR OGWR 2018-2033, Y 
WELEDIGAETH DDRAFFT A’R AMCANION, TWF A’R DEWISIADAU GOFODOL.

Cyflwynodd Rheolwr Cynllunio Datblygu adroddiad Cynllun Datblygu Lleol Newydd Pen-
y-bont ar Ogwr 2018-2033 y Weledigaeth Ddrafft a’r Amcanion, Twf a’r Dewisiadau 
Gofodol, a phwrpas hwn oedd rhoi gwybodaeth gefndir o ran y weledigaeth ddrafft a’r 
amcanion, y dewisiadau twf a’r dewisiadau strategaeth ofodol a gynigiwyd ar gyfer y 
Cynllun Datblygu Lleol Newydd.

Dywedwyd wrth y Pwyllgor fod Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Newydd Pen-y-bont ar 
Ogwr yn ddogfen strategaeth lefel uchel, y mae’n rhaid i’r Cyngor ei pharatoi. Er mwyn 
mynd i’r afael â materion allweddol ac arwain a rheoli datblygiad yn y dyfodol, roedd 
angen ailymweld â gweledigaeth ac amcanion y CDLl er mwyn sicrhau eu bod yn dal yn 
berthnasol i anghenion ac uchelgais lleol.

Cyflwynodd yr Uwch Swyddog Cynllunio Datblygu 3 dewis Twf Strategol, - Isel, Canolig 
ac Uchel - pob dewis yn amlinellu gofynion anheddau, pa ddarpariaeth cyflogaeth y 
gallai o bosibl ei chreu, ynghyd â’r graddau yr oedd modd cyflawni pob un o’r 
dewisiadau. Dywedodd fod y dystiolaeth yn awgrymu mai’r dewis twf mwyaf priodol 
oedd yr un canolig, a fyddai’n golygu parhad o’r mathau o gyfraddau adeiladu a welwyd 
dros y pum mlynedd ddiwethaf. 

Ar bwnc tai holai’r Pwyllgor sut yr oedd maint a math o annedd yn cael ei ystyried cyn 
datblygu, a sylwyd nad oedd cyfeiriad at Strategaeth Tai Gweigion Pen-y-bont ar Ogwr 
yn y CDLl ac awgrymwyd y dylid gweithio ar y Strategaeth a’r Cynllun gyda’i gilydd ochr 
yn ochr. Sicrhawyd y Pwyllgor fod y Strategaeth Tai Gweigion yn cael ei chymryd i 
ystyriaeth ac y byddai maint yr annedd yn cael ei gyfrifo ar sail tystiolaeth.

Dywedwyd wrth y Pwyllgor bod yn rhaid i’r CDLl Newydd, yn ogystal â nodi’r lefel o dwf 
sydd ei angen dros gyfnod y cynllun, gyflwyno strategaeth ofodol glir ynghylch y lle y 
dylai’r datblygiad hwn ddigwydd o fewn y Fwrdeistref Sirol. Hysbyswyd yr Aelodau, 
oherwydd cyfyngiad sylweddol wrth yr M4, Cyffordd 36, nad ystyrid Parc Derwen a 
Phorth y Cymoedd fel ardaloedd ar gyfer twf newydd sylweddol. 

Ar bwnc safleoedd posibl ar gyfer datblygu, daliai’r Pwyllgor fod angen i ddatblygiad 
cynaliadwy fod yn gynaliadwy i’r gymuned. Felly, tynnodd yr Aelodau sylw at yr angen i 
ymgysylltu mwy â’r cyhoedd er mwyn asesu gofynion cymunedau cyn cynllunio i 
ddatblygu. Wrth ymateb dywedwyd wrth yr Aelodau y trefnir addysg ac ymgynghoriad 
wedi ei dargedu gyda chynghorau Tref a Chymuned lle y bydd yn debygol y ceir 
datblygiad. 

Pwysleisiodd Aelod duedd oedd yn peri pryder gyda datblygu dros y blynyddoedd, sef y 
diffyg adfywio mewn mannau diarffordd ledled y Fwrdeistref. I fod o gymorth i gywiro’r 
diffyg hwn, awgrymwyd y dylid hybu polisi ar gyfer mentrau bychain, megis cynlluniau 
lle, ac y dylid rhoi’r manylion am y rhain yn y CDLl.
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Mae’r Pwyllgor yn gwybod ac yn deall bod angen i ddatblygu ddigwydd o fewn y 
Fwrdeistref ond dywedai Aelodau ei bod yn bwysig i’r Cyngor gadw mewn cof yr effaith 
bosibl a gâi datblygiad ar ein cyfarwyddiaethau eraill megis Addysg a Phriffyrdd a hefyd 
ein partneriaid yn y sector Iechyd a’r Heddlu. 

Penderfynwyd: Tynnodd y Pwyllgor sylw at bwysigrwydd ymgysylltu’n effeithiol ag 
aelodau o’r cyhoedd a dywedent y dylai’r holl gymunedau gael eu 
haddysgu ynghylch prosesau’r Cynllun Datblygu Lleol ac wedyn 
gael eu hannog i gyfrannu i’r ddogfen. Felly argymhellodd yr 
Aelodau edrych ar y cyfleoedd canlynol i fod o gymorth i hybu’r 
prosesau a’r Cynllun:

 Defnyddio Aelodau Etholedig;
 Cynnwys yr adran Gyfathrebu, Marchnata ac Ymgysylltu; 
 Ceisio ymgysylltu’n benodol â Chynghorau Tref a Chymuned lle mae datblygiad 

yn debyg o ddigwydd;
 Dyrannu adnoddau ychwanegol ar gyfer ymgynghorydd i hwyluso ymgysylltu ag 

Aelodau Etholedig ac aelodau o’r cyhoedd. 

Mae’r aelodau’n argymell polisi ar gyfer rhoi manylion mentrau 
bychain, seiliedig yn y gymuned, megis cynlluniau lle, yn y Cynllun 
Datblygu Lleol, er mwyn cynorthwyo cymunedau i greu cynlluniau 
y maent hwy’n teimlo fyddai o fudd i’r gymuned gyfan. 

Mae’r Aelodau’n gofyn am gael derbyn ac ystyried Cynllun 
Datblygu Lleol Newydd Pen-y-bont ar Ogwr 2018-2033 y 
Weledigaeth Ddrafft a’r Amcanion, Twf a’r Dewisiadau Gofodol ar 
adeg briodol yn ystod y broses ymgynghori er mwyn cael 
gwybodaeth ddiweddar ar y cynnydd a wnaed.

122. ENWEBIAD I BANEL CRAFFU’R BWRDD GWASANAETHAU CYHOEDDUS

Penderfynwyd: Bod yr Aelodau canlynol yn cael eu henwebu i eistedd ar Banel 
Trosolwg a Chraffu y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus: 

Y Cynghorydd RMI Shaw 
Y Cynghorydd JC Spanswick
Y Cynghorydd T Giffard

123. ADRODDIAD ENWEBU HYRWYDDWR RHIANTA CORFFORAETHOL

Penderfynwyd: Bod y Cynghorydd CA Webster yn cael ei henwebu fel yr 
Hyrwyddwr Rhianta Corfforaethol i gynrychioli’r Pwyllgor yng 
nghyfarfodydd Pwyllgor Cabinet Rhianta Corfforaethol.

124. DIWEDDARIAD AR Y FLAENRAGLEN WAITH

Adroddodd y Swyddog Craffu am eitemau i’w hystyried yng nghyfarfod y Pwyllgor ar 17 
Gorffennaf 2019 a gofynnodd am gadarnhad ynghylch y wybodaeth oedd ei hangen ar 
gyfer y cyfarfod dilynol i’w gynnal ar 25 Medi 2019. Adroddodd hefyd am restr o eitemau 
posibl ar y Flaenraglen Waith i’w blaenoriaethu a’u dyrannu i bob un o’r Pwyllgorau 
Trosolwg a Chraffu ar Bwnc.  
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Penderfynwyd: Cytunodd yr Aelodau ar yr eitemau a drefnwyd ar gyfer y Pwyllgor 
Trosolwg a Chraffu Corfforaethol ar 17 Gorffennaf 2019 a’u 
cyfarfod dilynol ar 25 Medi 2019.
Cadarnhaodd y Pwyllgor a blaenoriaethu’r eitemau canlynol i’r 
Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Pwnc:

9 Medi 2019        Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 1 - Addysg ôl-16 - 
Ymgynghoriad
16 Medi 2019      Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 2 - Gwasanaeth 
Troseddau Ieuenctid 
9 Hydref 2019     Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 1 - Plasnewydd - 
Dyrchafu o MSEP
10 Hydref 2019   Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 2 - Dulliau Atal a 
Llesiant a Chyfleoedd yn ystod y dydd.                                       
4 Tach 2019        Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 3 – Priffyrdd

125. TROSOLWG A CHRAFFU - ADBORTH O GYFARFODYDD

Cyflwynodd y Swyddog Craffu adroddiad ar yr Adborth o Gyfarfodydd a gofynnodd i’r 
Pwyllgor gymeradwyo’r adborth a’r ymatebion i’r sylwadau a’r argymhellion o’r cyfarfod 
blaenorol a rhoi statws Coch, Oren neu Wyrdd i bob argymhelliad.

Penderfynwyd: Fel y gofynnwyd yn yr adroddiad, rhoddodd y Pwyllgor statws 
Coch, Oren neu Wyrdd i bob argymhelliad fel oedd yn briodol a 
chytunodd i fonitro’r statws yn gyson.

126. EITEMAU BRYS

Dim.


