
PWYLLGOR TROSOLWG A CHRAFFU PWNC 3 – MONDAY, 18 MARCH 2019

1

COFNODION CYFARFOD Y PWYLLGOR TROSOLWG A CHRAFFU PWNC 3 A 
GYNHALIWYD YN SIAMBR Y CYNGOR, Y SWYDDFEYDD DINESIG, STRYD YR 
ANGEL, PEN-Y-BONT AR OGWR CF31 4WB AR DDYDD LLUN, 18 MAWRTH 2019 
AM 10:00

Yn bresennol

Y Cynghorydd JC Spanswick – Cadeirydd 

SE Baldwin P Davies DK Edwards 
DG Howells A Hussain DRW Lewis 
J C Spanswick G Thomas E Venables

Swyddogion:

Gail Jewell Swyddog y Gwasanaethau Democrataidd – Craffu
Rachel Keepins Swyddog y Gwasanaethau Democrataidd - Craffu
Michael Pitman Prentis Busnes a Gweinyddol

Gwahoddedigion:

Cyng. D Patel Aelod Cabinet Cenedlaethau a Llesiant y Dyfodol 
Sue Cooper Cyfarwyddwr Corfforaethol, Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant
Martin Morgans Pennaeth y Gwasanaethau Perfformiad a Phartneriaeth
Mark Shephard Prif Weithredwr Dros Dro
Lynne Berry Rheolwr Grŵp – Tai ac Adfywio Cymunedol
Joanne Ginn Rheolwr Tîm Atebion Tai
Ryan Jones Strategaeth Cefnogi Pobl, Swyddog Cynllunio a Chomisiynu

NA Burnett RJ Collins PA Davies
AJ Williams K Watts M Jones
JP Blundell C Webster TH Beedle

71. YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

J Williams, P Davies ac N Burnett

72. DATGANIADAU BUDD

Datganodd y Cyng. A Hussain fudd personol yn eitemau 4 a 5 yr Agenda oherwydd ei 
fod yn Gadeirydd ar Dŷ Brynawel;
Datganodd y Cynghorwyr K Watts, N Clarke, C Webster a P Davies fuddiannau 
personol gan fod pob un yn Landlordiaid Preifat. 

73. CYMERADWYO’R COFNODION

PENDERFYNWYD: Bod cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Pwnc 3, 
dyddiedig 17 Medi 2018 yn cael eu cymeradwyo’n gofnod gwir a 
chywir.

74. STRATEGAETH DDIGARTREFEDD 2018-2022

Gwnaeth y Pennaeth Gwasanaethau Perfformiad a Phartneriaeth gyflwyniad i’r 
Pwyllgor yn rhoi manylion y Strategaeth Ddigartrefedd ddrafft. Esboniodd fod y 
strategaeth ddrafft wedi’i datblygu i ymateb i ganfyddiadau’r adolygiad ac mae 
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wedi’i chyflwyno i Lywodraeth Cymru. Cyflwynwyd hon ar y sail ei bod yn destun 
ymgynghoriad cyhoeddus a chymeradwyaeth derfynol gan y Cabinet.
Dynododd yr adolygiad nifer o feysydd i’w datblygu ond un o’r prif negeseuon 
oedd atgyfnerthu bod digartrefedd yn broblem gymhleth, drawstoriadol sy’n gofyn 
am ddull corfforaethol a dull partneriaeth o fynd i’r afael â hi. Adroddwyd er mwyn 
datblygu ymatebion corfforaethol a phartneriaeth ymhellach i ganfyddiadau’r 
Strategaeth, mae Cynllun Gweithredu’n cael ei ddatblygu a bydd yn cael ei 
adrodd i’r Cabinet ochr yn ochr â’r Strategaeth derfynol. Cynhaliwyd trafodaethau 
gyda nifer fawr o randdeiliaid allweddol o gwmpas ffurfio’r blaenoriaethau a’r 
camau gweithredu a ddynodwyd ac a gynhwyswyd yn y Strategaeth ddrafft. Mae 
hyn wedi cynnwys rhanddeiliaid mewnol ac allanol perthnasol a phartneriaid 
allweddol y Cyngor.

Adroddodd y Pennaeth Perfformiad a Phartneriaethau fod y Cabinet wedi 
cymeradwyo ymgynghoriad cyhoeddus ar y Strategaeth Ddrafft dros gyfnod o 
chwe wythnos ar 22 Ionawr 2019 er mwyn sicrhau bod aelodau’r cyhoedd sy’n 
poeni neu sydd wedi’u heffeithio gan y materion yn ymwneud â thai a 
digartrefedd yn gallu rhoi eu barnau gerbron yn ffurfiol yn ogystal ag unrhyw 
randdeiliaid neu sefydliadau sydd â diddordeb yn y materion a’r camau 
arfaethedig. Mae Deddf Tai (Cymru) 2014 yn gofyn i’r Awdurdod ymgynghori â 
rhanddeiliaid perthnasol gan ei fod yn ystyried ei bod yn briodol mewn perthynas 
â Strategaeth arfaethedig. Bydd yr ymatebion yn cael eu hystyried a diwygiadau 
angenrheidiol yn cael eu gwneud, gyda Strategaeth derfynol yn cael ei chyflwyno 
i’r Cabinet ei chymeradwyo ym mis Ebrill 2019.

Fel rhan o’r broses ymgynghori, gofynnwyd i’r Pwyllgor ystyried y Strategaeth 
ddrafft a rhoi sylwadau.

Cynhaliwyd trafodaethau o gwmpas gweithio cydweithredol lle adroddwyd er bod 
heriau i ddod, roedd consensws cyffredinol rhwng pob partner oedd ynghlwm i 
flaenoriaethu’r gwaith o atal digartrefedd. Byddai’r newid diwylliant a ffocws hwn 
yn sicrhau bod adnoddau’n cael eu targedu i’r mannau cywir.

Adroddodd y Pennaeth Perfformiad a Phartneriaethau mai un o’r heriau oedd 
bod 65% o gyflwyniadau ifanc i’r Awdurdod a oedd angen cymorth i gael llety un 
ystafell wely lle nad oes capasiti. Er enghraifft, mae 1200 eiddo gwag, ond mae’r 
mwyaf o’r rhain yn rhai tair ystafell wely.  Mae’r Awdurdod yn gweithio’n well 
gyda phartneriaid a Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig i’w herio a cheisio 
darparu’r eiddo iawn ar gyfer anghenion Pen-y-bont ar Ogwr.

Mewn perthynas â’r ffigurau ar gyfer y rhai sy’n cyflwyno’u hunain yn ddigartref, 
cadarnhawyd o ran teuluoedd, dim ond prif aelod yr aelwyd fyddai’n cael ei 
gofnodi yn y ffigurau. Eglurodd y Rheolwr Atebion Tai ein bod ni’n cofnodi holl 
fanylion aelodau’r aelwyd a gallwn adrodd ar y niferoedd sy’n deuluoedd.

Dynododd y Rheolwr Atebion Tai fod llety a chymorth amrywiol ar gael i fodloni 
anghenion pobl; er enghraifft llety dros dro a fyddai’n cael ei gefnogi ar gyfer y 
rhai gydag anghenion cymhleth. Gallai mathau eraill fod yn dŷ, fflat, gyda dim 
ond cymorth fel y bo angen neu lety hunangynhaliol neu Dai Amlfeddiannaeth 
gyda chymorth dim ond os bydd ei angen.  Un o’r heriau oedd gyda Thai 
Amlfeddiannaeth am fod cael y gyfatebiaeth iawn yn allweddol a llety sector 
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preifat oeddent gan mwyaf lle nad oes gennym reolaeth drostynt. Adroddwyd 
bod gan yr Awdurdod fenter newydd trwy’r Grant Cefnogi Pobl sy’n gynllun 
cymorth rhent sector preifat o’r enw ‘Drysau Cynnar’ lle gall landlordiaid neu 
denantiaid lofnodi i gael cymorth targedig gyda’r nod o gynnal llety ar gyfer y 
tenant.
Cynhaliwyd trafodaethau o gwmpas digartrefedd pobl ifanc lle na fu’r rhieni’n 
gallu eu lletya mwyach.  Adroddwyd bod yna wasanaeth argyfwng tenantiaeth a 
chymorth cyfryngu ar gael gyda’r nod o atal a darparu ymyrraeth gynnar. 
Datblygwyd prosiect peilot o’r enw EMPHASIS i obl 1b4 - 19 oed gyda’r nod o 
atal digartrefedd yn gynnar. Cynghorwyd y Pwyllgor dan rai amgylchiadau roedd 
angen creu mwy o lwybr gyda’r Gwasanaethau Cymdeithasol i sicrhau bod 
cymorth cofleidiol ar gael.

Mewn perthynas â chyfleuster yr Hostel ym Mrynmenyn, roedd gan y Pwyllgor 
bryderon ynghylch addasrwydd a safonau’r cyfleusterau. Fe’u cynghorwyd gan y 
Pennaeth Perfformiad a Phartneriaethau nad oedd yr adeilad o safon dderbyniol 
ac roeddent yn edrych ar yr arfarniad dewisiadau ar gyfer hyn er mwyn symud o’r 
newydd neu ailddatblygu. Yn anffodus, dyma’r unig ased sydd gan yr Awdurdod 
ar hyn o bryd i gefnogi teuluoedd. Er gwaethaf hyn, mae’r cymorth o ddydd i 
ddydd a ddarperir i deuluoedd yn y cyfleuster yn dda iawn.

Cynhaliwyd trafodaethau o gwmpas cymorth i ymadawyr carchar sy’n cyflwyno’u 
hunain yn ddigartref, yn enwedig y rhai a allai fod wedi dod o’r tu allan i’r sir yn 
wreiddiol. Datgan deddfwriaeth fod rhaid iddynt roi tystiolaeth o gysylltiad lleol er 
mwyn cael cymorth tai. Rhaid i’r carcharor roi tystiolaeth o gysylltiad lleol i gael 
cymorth tai gan yr Awdurdod.
Mae yna brosiect a ariennir gan Grant Cefnogi Pobl a roddwyd ar waith i gefnogi 
ymadawyr carchar a chanddynt gysylltiad lleol â Phen-y-bont ar Ogwr. Rhedir y 
prosiect hwn gan wasanaeth Dechrau Tai Taf ac fe’i rhoddwyd ar waith i roi 
cymorth yn y carchar ac wrth i garcharorion bontio’n ôl i’r gymuned. Darperir 
cymorth arall nad yw’n gofyn am dystiolaeth o gysylltiad lleol. Adroddwyd bod 
cyllid cychwynnol y gwasanaethau cymdeithasol wedi’i ddarparu i Awdurdodau 
Lleol gyda charchardai am y ddwy flynedd gyntaf ond yn dilyn hyn, lleihawyd y 
cyllid hwn oherwydd iddo gael ei rannu rhwng y 22 ALl.

PENDERFYNWYD: Bod y Pwyllgor yn argymell fod y strategaeth yn cynnwys 
gwasanaethau a ddarperir gan sefydliadau Trydydd Sector, 
er mwyn cyflwyno dewisiadau amgen i aelodau’r cyhoedd 
sy’n wynebu digartrefedd posibl am gymorth a rhoi cyfle i 
ddinasyddion ddewis yr opsiwn mwyaf priodol iddynt hwy.    

Er bod y Pwyllgor yn ystyriol o’r adnoddau angenrheidiol i 
wella cydweithrediad a chyfathrebu gyda staff Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a sefydliadau allanol, 
mae’r Aelodau’n argymell bod Swyddogion yn archwilio arfer 
gorau ar gyfer gweithio rhwng asiantaethau pan ddaw hi i 
ddigartrefedd. At hynny, mae’r Pwyllgor yn argymell bod 
mecanwaith yn cael ei greu i rannu’r atgyfeiriadau a wnaed 
gyda phob asiantaeth er mwyn amlinellu pa gymorth sy’n 
cael ei gyflenwi a gallai fod yn ofynnol yn y dyfodol hefyd.
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Mynegodd yr Aelodau bryderon mewn perthynas â’r 
materion yn ymwneud â’r effeithiau y gellid dod ar eu traws 
gyda phobl ddigartref ‘cyflogedig’ yn cael eu gosod mewn 
llety mewn argyfwng. I ddechrau, gyda lleoliadau ymhlith 
unigolion eraill a allai fod yn mynd trwy anghenion mwy 
diamddiffyn ac anhrefnus ac yn ail, mewn perthynas â 
goblygiadau cost uchel byw mewn llety dros dro, a allai 
arwain at anawsterau ariannol i unigolion ar incwm isel.

Mae’r Aelodau’n argymell bod rhaglen o ymweliadau rota’n 
cael eu lansio ar gyfer y dewisiadau llety dros dro a ddarperir 
gan y Cyngor, a fydd yn cynnig y cyfle i Aelodau Etholedig 
gwrdd â phobl sy’n byw yn y sefydliadau hyn a gwrando ar 
eu safbwyntiau.

Yn ogystal, lleisiodd y Pwyllgor eu hofnau’n ymwneud â 
diogelwch dinasyddion sydd wedi’u lletya mewn Tai 
Amlfeddiannaeth. Fel y soniwyd yn flaenorol, ailadroddodd 
yr Aelodau wahanol anghenion unigolion a’r angen i sicrhau 
bod yr unigolion yn cael eu lletya yn unol â’u gofynion a 
rhwydwaith cymorth. Felly, mae’r Aelodau’n argymell bod y 
Cyngor yn creu Strategaeth Tai Amlfeddiannaeth sy’n 
amlinellu effaith dyrannu tai yn anghywir ac yn edrych i 
ymgysylltu’n effeithiol gyda landlordiaid cofrestredig a 
phreifat i liniaru’r materion hyn.

Er mwyn annog cyfathrebu, mae’r Aelodau’n argymell bod yr 
Adran Tai’n edrych i archwilio’r cyfle i greu ‘Fforymau Tai 
Strategol’. Wrth drafod aelodaeth o’r Fforwm potensial, 
mae’r Pwyllgor yn argymell yn ogystal â chynnwys unrhyw 
bartneriaid perthnasol, rhoddir ystyriaeth i gynnwys asiantau 
gosod yn ogystal â landlordiaid preifat a chofrestredig.

Mae’r Pwyllgor yn argymell bod gofal a monitro defnyddwyr 
sydd wedi’u cyflwyno’u hunain yn ddigartref yn flaenorol yn 
parhau, oherwydd gallai nifer fawr o’r materion blaenorol, yn 
enwedig o ran camddefnyddio sylweddau ac iechyd meddwl 
ddigwydd o’r newydd.

Yn dilyn trafodaethau mewn perthynas â’r llety hostel dan 
berchnogaeth yr Awdurdod Lleol ym Mrynmenyn, cododd yr 
Aelodau bryderon dybryd mewn perthynas ag addasrwydd y 
cyfleuster a’r atchweliad posibl o ran sgiliau dysgu’r plant, 
megis hyfforddi i ddefnyddio’r toiled oherwydd eu bod yn 
defnyddio ystafelloedd ymolchi ar y cyd. Felly, mae’r 
Aelodau’n argymell bod amserlenni llym yn cael eu rhoi ar 
waith i arfarnu’r dewisiadau hostel ac at hynny, maen nhw’n 
argymell bod y canlyniad yn cael ei adrodd yn ôl i’r Pwyllgor.

Gwybodaeth Ychwanegol
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 Gofynnodd yr aelodau am gael canran y bobl oedd yn cyflwyno’u hunain 
yn ddigartref ond nad ydynt yn parhau gyda’r gefnogaeth a gynigir.

 Wrth drafod y Cyflwyniadau Digartrefedd, gofynnodd yr Aelodau am gael 
yr union gofnod o’r holl gyflwyniadau gan gynnwys plant ym mhob aelwyd. 
Yn ogystal, mae’r Pwyllgor yn gofyn bod y wybodaeth yn cynnwys 
dinasyddion sydd wedi ymgyflwyno sy’n preswylio y tu allan i’r fwrdeistref; 

 Gan gyfeirio at un o’r rhesymau mwyaf am ddigartrefedd - ‘nid yw rhiant 
bellach yn gallu nac yn fodlon lletya’, gofynnodd yr Aelodau am gael 
ystadegau ar ba mor llwyddiannus yw cyfryngdod ar hyn o bryd i sicrhau y 
caiff arian ei wario yn y ffordd fwyaf effeithlon;

 Gofynnodd yr aelodau am gael rhagor o wybodaeth gan y Gyfarwyddiaeth 
Addysg mewn perthynas â chludiant ysgol i hostel Brynmenyn ac oddi yno 
er mwyn sicrhau bod addysg yn parhau;

 Gofynnodd y Pwyllgor am gael crynodeb o’r 41% o bobl yr oedd gan y 
Cyngor ddyletswydd ‘derfynol’ i’w lletya a oedd wedi esgor ar ganlyniad 
negyddol - ynghyd â chynllun gweithredu i liniaru’r rhesymau a 
amlinellwyd;

 Er mwyn cynorthwyo’r Aelodau i fonitro gweithrediad y Strategaeth 
Ddigartrefedd, gofynnodd y Pwyllgor am gael amserlenni yn erbyn y 
nodau a’r amcanion a amlinellwyd yn y Strategaeth Ddigartrefedd ac i 
sefydlu Grŵp Cyflwyno’r Strategaeth Ddigartrefedd amlasiantaeth.

Cytunodd yr Aelodau wrth dderbyn y wybodaeth ychwanegol uchod, bydd y 
Pwyllgor yn penderfynu p’un a ddylid cynnwys y data a’r ystadegau yn y 
Strategaeth neu a ydy Aelodau’n dymuno gwneud argymhellion pellach mewn 
perthynas â hi.

75. RHAGLEN Y GRANT CEFNOGI POBL

Gwnaeth y Pennaeth Gwasanaethau Perfformiad a Phartneriaeth gyflwyniad i’r 
Pwyllgor yn rhoi manylion o gwmpas Grant y Rhaglen Cefnogi Pobl. Rhoddwyd 
gwybod i’r Pwyllgor fod Grant y Rhaglen Cefnogi Pobl yn rhaglen Llywodraeth 
Cymru, sy’n darparu cymorth cysylltiedig â thai i helpu pobl ddiamddiffyn i fyw 
mor annibynnol â phosibl. Rhaglen ymyrraeth gynnar oedd hon lle mae atal pobl 
rhag mynd yn ddigartref yn greiddiol iddi. Y weledigaeth ar gyfer y rhaglen oedd 
“Cymru lle nad oes neb yn ddigartref a lle mae gan bawb gartref diogel y gallant 
ffynnu ynddo”. Mae’r Grant yn rhoi cyllid hollbwysig i atal digartrefedd ac yn 
galluogi defnyddwyr gwasanaeth diamddiffyn i fyw mor annibynnol â phosibl, gan 
gynnwys pobl ifanc gydag anghenion cymorth, ymadawyr gofal, pobl hŷn, dynion 
a menywod sy’n mynd trwy gam-drin domestig a phobl gyda hanes o droseddu, 
anableddau dysgu, materion iechyd meddwl, anableddau corfforol, materion 
camddefnyddio sylweddau. Roedd y gwasanaethau’n gyfuniad o ddarpariaeth 
generig ac arbenigol i grwpiau penodol a gellir gwahaniaethu’n fras rhwng 
cymorth sefydlog, sydd ar gael ar y safle a thrwy gymorth cysylltiedig â thai fel y 
bo angen, y gellir eu cyflwyno i unigolion ar draws y Fwrdeistref Sirol.
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Cynhaliwyd trafodaethau o gwmpas y cyllid grant gydag Aelodau’n mynegi 
pryderon ynghylch gostwng cyllid, ac eto roedd y niferoedd digartrefedd yn 
cynyddu. Rhoddodd y Pennaeth Gwasanaethau Perfformiad a Phartneriaeth 
grynodeb o’r cyllid a lle’r oeddent yn cael eu targedu, gan fynegi’r farn gan fod yr 
arian yn cael ei gadw’n ganolog, gwnaethon nhw ostwng biwrocratiaeth a 
galluogi Bwrdd Rheoli Corfforaethol yr Awdurdod ei hun i dargedu’r cyllid i fodloni 
anghenion.   

Cwestiynodd y Pwyllgor gynaliadwyedd y grant, yn enwedig i’r rhai gydag 
Anableddau Dysgu lle’r oedd angen am gymorth a darpariaeth barhaus. 
Calonogodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol - Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Llesiant yr Aelodau fod yr ALl, ynghyd â thri darparwr annibynnol arall wedi 
gweithio’n galed iawn i newid y model cyflawni, gan gynnal adolygiadau manwl 
o’r unigolion sydd ynghlwm. Arweiniodd hyn at newid yn y cymorth a gânt sydd 
wedi’i wneud yn fwy cynaliadwy, yn hytrach na’u gweld o bosibl yn colli’r 
ddarpariaeth, mynd yn ddigartref neu orfod symud i leoliad y tu allan i’r sir a 
hwnnw’n uchel o ran cost. Adroddwyd bod y ddibyniaeth ar y math hwn o gyllid i’r 
rhai gydag Anableddau Dysgu wedi gostwng o 50% i 35% gyda’r gobaith o’i 
leihau gan 10% pellach ros y flwyddyn neu ddwy nesaf. Fodd bynnag, mae’r 
galw cystadleuol yn her barhaol a chynyddol i’r Gyfarwyddiaeth. Adroddwyd bod 
gan Ben-y-bont ar Ogwr ddim ond nifer fach o bobl gydag Anableddau Dysgu 
mewn lleoliadau cost uchel OOC o gymharu â’r rhan fwyaf o Awdurdodau eraill, 
gan fod nifer fawr eisoes wedi’u tynnu’n ôl dan brosiect gydag Iechyd o’r enw 
‘Nes at y Cartref’. Roedd y rhai oedd yn weddill yn achosion hanesyddol a 
chanddynt resymau penodol iawn o ran pam maen nhw yn y lleoliadau hyn.

Adroddodd y Prif Weithredwr Dros Dro fod heriau arwyddocaol fel gydag unrhyw 
wasanaethau dan arweiniad galw a’r un mwyaf ohonynt yw lle gorau i wario cyllid 
gyda’r galw cynyddol a’r gostyngiad mewn adnoddau, wrth ddelio â rhai o’r bobl 
fwyaf diamddiffyn yn y gymuned. Dyma oedd yr her i’r Cabinet a CMB ac roedd 
rhaid iddi fod yn seiliedig ar ganlyniadau, tystiolaeth ac effaith. Yr allwedd oedd 
gwell cydweithredu, uno ac unioni gwasanaethau, ond nid dim ond dull ‘Un 
Cyngor’ oedd hwn,  ond dull ‘Un Fwrdeistref Sirol’ oedd hwn.

PENDERFYNWYD: Bod y Pwyllgor yn nodi niferoedd cynyddol y cyflwyniadau 
gan ddynion sy’n cael eu cam-drin yn y cartref ac roedd yn 
falch o glywed bod dewisiadau’n cael eu harchwilio am 
loches i ddynion yn unig, ond holodd yr Aelodau ble fyddai’r 
cyfleuster yn cael ei leoli petai gwasanaeth ar y cyd gydag 
Awdurdodau Lleol eraill yn cael ei ddefnyddio.

Gwybodaeth Ychwanegol

 Mae’r Pwyllgor yn gofyn am gael amserlenni a gedwir atynt mewn 
perthynas â’r dewisiadau am hostel i ddynion.

 Mewn perthynas â Chategori Gwariant y Grant Cefnogi Pobl a fanylir yn yr 
adroddiad, mae’r Aelodau’n nodi’r llinell ‘Menywod sy’n cael eu Cam-drin 
yn y Cartref’ a holwyd a ddylai hyn ddatgan pobl sy’n cael eu cam-drin yn 
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y cartref a fyddai’n cynnwys menywod, dynion ac LGBT. At hynny, 
cwestiynodd y Pwyllgor a oedd y ganran a gyflwynwyd ar dudalen 40 ond 
yn rhoi cyfanswm y menywod oedd yn cael eu cam-drin yn y cartref.

Gwaith i’r Dyfodol

Ar ôl gweithredu’r Strategaeth Ddigartrefedd, mae’r Aelodau wedi gofyn am gael 
adroddiad pellach ar y Grant Cefnogi Pobl a rhoi diweddariad mewn perthynas â 
pha gamau a weithredwyd yn ôl argymhelliad yr Adolygiad Annibynnol a 
gynhaliwyd.

76. DIWEDDARIAD AR Y BLAENRAGLEN WAITH

Cyflwynodd y Swyddog Craffu’r adroddiad ar y Blaenraglen Waith, gan amlygu’r 
gweithdai Blaenraglen Waith i’w cynnal ym mis Ebrill a mis Mai.

PENDERFYNWYD:

Yn dilyn trafodaethau’r Pwyllgor, bod yr Aelodau yn cadarnhau’r canlynol mewn 
perthynas â Blaenraglen Waith Trosolwg a Chraffu.

1.1 Mewn perthynas â’r eitem Cerbyd Gorfodi potensial, mae’r Aelodau wedi 
gofyn bod y wybodaeth ganlynol yn cael ei chynnwys yn yr adroddiad:
 Adborth manwl ar y defnydd cerbydau;
 Y llwybr a gaiff ei gytuno i’r cerbyd ynghyd ag amserau;
 Sut mae’r recordiadau’n cael eu hadolygu?
 Ystadegau mewn perthynas â’r llythyrau a anfonwyd a manylion 

gorfodaeth.

Mae’r eitemau isod wedi’u hamlygu gan y Pwyllgor fel blaenoriaethau i’w 
cyflwyno i’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol at ddibenion 
blaenoriaeth ffurfiol:

Cyfathrebu ac Ymgysylltu.
Cerbyd Gorfodi.

77. EITEMAU BRYS


