
PWYLLGOR CRAFFU GOFAL, 13-03-12

Yn bresennol:
Y Cynghorydd Margaret Griffith (Is-gadeirydd)

Y Cynghorwyr: Huw Edwards, Louise Hughes, John Gwilym Jones, Linda Wyn
Jones, Keith Greenly-Jones, Jean Forsyth, Sylvia Humphreys, R. Len Jones, Evie
Morgan Jones, P.G. Larsen, Tudor Owen, Eryl Jones – Williams, ac Ann Williams.
Yn bresennol, mewn perthynas ag eitem 7 ar y rhaglen, ‘roedd y Cynghorydd Robert
J. Wright.

Y Cynghorwyr: Eric M. Jones ac R. H. Wyn Williams, (Arweinyddion Portffolio).

Hefyd yn bresennol: Dafydd Lewis, (Cyfarwyddwr Corfforaethol), Iwan Evans,
(Rheolwr Gwasanaeth Cyfreithiol, ar gyfer eitemau 1 – 5 ar y rhaglen), Elliw Llŷr, 
(Rheolwr Polisi Strategol Tai), Ann Lloyd Jones, (Uwch Reolwr Gwasanaethau
Oedolion), Einir Roberts, (Rheolwr Gweithredu Partneriaid Mewn Gofal), Arwel Wyn
Owen, (Rheolwr Gwasanaeth Tai), Gareth James, (Rheolwr Craffu) ac Ioan Hughes
(Swyddog Pwyllgor)

Ymddiheuriadau: Y Cynghorwyr: Peter Read, (Cadeirydd), Trevor Edwards, Roy
Owen a’r Cynghorydd Caerwyn Roberts,( a wahoddwyd ar gyfer eitem 7 ar y
rhaglen).
Yn ogystal nodwyd ymddiheuriad gan y Pennaeth Tai a Gwasanaethau
Cymdeithasol.

Presenoldeb: Mynegwyd pryder gan aelod oherwydd bod cyfarfodydd y Pwyllgor
Craffu Gofal a’r Cyfarfodydd Paratoi yn cael eu cynnal ar yr un dyddiad â
chyfarfodydd y Panel Maethu dro ar ôl tro.

Nododd ei bod yn cynrychioli’r Pwyllgor Craffu Gofal ar y Panel Maethu a bod y
sefyllfa’n afresymol.

Nodwyd bod trefn mewn lle ar gyfer gwirio dyddiadau cyfarfodydd, megis rhai’r Panel
Maethu, a derbyniwyd y gellid rhoi sylw penodol i’r mater.

Absenoldeb : Mewn perthynas â’r ymddiheuriadau, nododd aelod nad oedd yr un o’r
aelodau cyfetholedig yn bresennol. Ychwanegodd fod hyn yn digwydd yn gyson a
bod y sefyllfa yn achos pryder.

Nododd y Rheolwr Craffu fod enwebu pobl ar gyfer y Pwyllgorau Craffu mewn dull
gwahanol i’r gweithgorau yn fater dilys i’w ystyried dan y drefn newydd o fis Mai
ymlaen yn dilyn yr etholiadau.

1. Datgan Buddiant Personol: Nododd yr aelodau isod fuddiant personol yn yr
eitemau canlynol am y rhesymau a nodir:

Y Cynghorydd Eryl Jones Williams, yn eitem 6 ar y rhaglen, (Derbyn Gwybodaeth
Am Eithriadau o Ran Cynnydd yn y Cytundeb Cyflawni Ers Sefydlu Cartrefi
Cymunedol Gwynedd), oherwydd ei fod yn denant Tai Cymunedol Gwynedd a bod ei
wraig yn derbyn gofal cartref.



Y Cynghorydd Margaret Griffith, yn eitem 8 ar y Rhaglen, (Partneriaeth Mewn Gofal –
Diweddariad), oherwydd ei bod yn aelod o Fwrdd Mantell Gwynedd sy’n rhan o’r
prosiect hwn.

Y Cynghorydd Linda Ann Wyn Jones yn eitem 7 ar y rhaglen, (Adroddiad ar Gynnydd
Gweithgor Datblygu Safle Pant yr Eithin a safle Tan y Marian) oherwydd ei bod yn
Brif Weithredwr Cwmni Seren a bod person y cyfeirir ato yn yr adroddiad yn mynychu
Gwasanaeth Dydd y Cwmni.

Y Cynghorydd Linda Ann Wyn Jones yn eitem 9 ar y rhaglen, (Creu Pwyllgor
Cydweithio Rhanbarthol ar Gyfer Gwasanaethau Cefnogi Pobl), oherwydd ei bod yn
Brif Weithredwr Cwmni Seren sy’n derbyn arian Cefnogi Pobl.

Nid oedd yr aelodau’n credu eu bod yn fuddiannau oedd yn rhagfarnu ac ni adawsant
y siambr yn ystod y drafodaeth er na fu iddynt gymryd rhan yn y drafodaeth na
phleidleisio ar y materion.

2. Cofnodion : Llofnododd y Cadeirydd gofnodion cyfarfod diwethaf o’r Pwyllgor
hwn, a gynhaliwyd ar 7 Chwefror, 2012, fel rhai cywir.

DERBYN GWYBODAETH AM GYNNYDD YN Y STRATEGAETH TAI AC I BEIDIO
DILYN YR AMSERLEN WREIDDIOL

3. a) Cyflwynwyd adroddiad y Rheolwr Polisi Strategol Tai yn rhoi
diweddariad ar Strategaeth Tai Gwynedd 2015-16.

b) Ymhelaethodd ar y gwaith a wnaed yn ystod y misoedd diwethaf a
nododd fod bwriad i gyflwyno’r Strategaeth fel eitem yn ystod mis
Mehefin/Gorffennaf yn dilyn cyfnod ymgynghorol.

c) Ymatebodd y swyddogion yn briodol i sylwadau a wnaed gan aelodau
gan nodi’r prif bwyntiau canlynol:

 Bod y Bartneriaeth yn cynnwys cynrychiolwyr cymdeithasau tai,
asiantwyr tai a landlordiaid preifat;

 Bod cynghorwyr Gwynedd hefyd o fewn y Bartneriaeth oherwydd bod
yr Arweinydd Portffolio Tai a’r Uwch Arweinydd Portffolio Gofal yn
rhan ohono;

 Bod newid yn yr amserlen yn golygu llithriad o fis Ebrill eleni hyd
ychydig yn ddiweddarach yn y flwyddyn;

 Bydd y Strategaeth yn cynnwys holl faterion yn ymwneud â thai o
safbwynt Gwynedd, gan gynnwys tai fforddiadwy a thai gwag, gyda
chyfle wedyn i aelodau’r Pwyllgor Craffu hwn i awgrymu
ychwanegiadau.

ch) Mynegwyd anfodlonrwydd gan aelodau oedd o’r farn nad oedd y Pwyllgor
Craffu hwn yn cael gwybodaeth lawn ynglŷn â rhai materion. 

Mewn ymateb, nodwyd bod materion yn cael eu dwyn gerbron y Pwyllgor
Craffu fel bo angen, fel ag yr oedd yn cael ei wneud gyda’r Rhaglen
Strategaeth Tai.

Cadarnhawyd y bydd y strwythur newydd, yn dilyn yr etholiadau ym mis Mai
yn cyfarch y mater o drosglwyddo gwybodaeth o bartneriaethau i’r Cyngor.



PENDERFYNWYD derbyn yr adroddiad a nodi’r wybodaeth.

4. DERBYN GWYBODAETH AM EITHRIADAU O RAN CYNNYDD YN Y
CYTUNDEB CYFLAWNI ERS SEFYDLU CARTREFI CYMUNEDOL
GWYNEDD.

a) Cyflwynwyd adroddiad y Rheolwr Polisi Strategol Tai.

b) Cyfeiriodd at gyfarfodydd chwarterol a gynhelir gyda chynrychiolwyr
Cartrefi Cymunedol Gwynedd. Ychwanegodd nad oedd eithriadau, o ran
cynnydd yn y Cytundeb Cyflawni, i’w cyflwyno fel adroddiad hanner
blwyddyn. Caiff adroddiad blynyddol ei chyflwyno gan Gartrefi
Cymunedol Gwynedd ym mis Mehefin/Gorffennaf.

c) Rhoddwyd cyfle i’r aelodau i ofyn cwestiynau ac i gyflwyno sylwadau a
thynnwyd sylw at y prif bwyntiau canlynol:

 Bod addewidion a roddwyd ynglŷn â rhaglen waith yn cael eu torri gan 
Gartrefi Cymunedol Gwynedd;

 Bod gwaith yn cael ei wneud ar rai tai o fewn ystadau a thai eraill yn
cael eu hanwybyddu;

 Bod y sefyllfa uchod yn creu anniddigrwydd ymysg tenantiaid ac yn
gwbl annerbyniol;

 Bod addewidion parthed amserlen y gwelliannau’n llithro’n sylweddol;
 Bod angen i gysylltiad agos gael ei sefydlu rhwng cynghorwyr a

Chartrefi Cymunedol Gwynedd;
 Bod angen i gynghorwyr Gwynedd sy’n aelodau o Fwrdd Cartrefi

Cymunedol Gwynedd gyflwyno gwybodaeth gyson i’r Pwyllgor Craffu.

Ymhellach, gwnaed cais gan aelod i sylw gael ei roi i bryderon sy’n cael eu
datgan parthed peryglon llwch asbestos ynghlwm ag adnewyddu cartrefi Glan
Cadnant, Caernarfon.

Mewn ymateb i’r sylwadau, esboniwyd bod Cartrefi Cymunedol Gwynedd
wedi gwneud un cais ffurfiol i newid blaenoriaethau o fewn y rhaglen waith.
Bwriad hyn oedd cael hawl i gwblhau yr holl waith mewn rhai tai yn ystod un
ymweliad, a chaniatawyd y cais gan y Cyngor.

Pwysleisiwyd bod cyfarfodydd monitro chwarterol yn cael eu cynnal gyda
Chartrefi Cymunedol Gwynedd. Cyn y cyfarfodydd yma mae’r Rheolwr Polisi
Strategol Tai yn cysylltu gyda phob un o gynghorwyr Gwynedd fel bod modd
iddynt dynnu sylw at unrhyw broblem. Nodwyd mai bychan iawn yw’r ymateb
a geir i’r cyfleoedd cyson yma.

PENDERFYNWYD derbyn yr adroddiad gyda chais yn cael ei wneud i
wybodaeth gael ei dderbyn ynglŷn â’r 18 addewid sy’n aros ar raglen 
waith Cartrefi Cymunedol Gwynedd ond heb fod yn dangos cynnydd.

*Nodwyd nad oedd y Cynghorydd Eryl Jones Williams wedi cymryd rhan yn y
drafodaeth ar y mater uchod.



5. ADRODDIAD AR GYNNYDD GWEITHGOR DATBLYGU SAFLE PANT YR
EITHIN A SAFLE TAN Y MARIAN

a) Cyflwynwyd adroddiad y Pennaeth Tai a Gwasanaethau
Cymdeithasol.

b) Gofynnwyd i’r aelodau graffu’r cynnydd yn y gwaith o ddad-gomisiynu
Cartref Preswyl Pant yr Eithin, Harlech, a datblygu’r safle yno a
datblygiadau yn Nhan y Marian, Pwllheli.

c) Rhoddwyd cyfle i aelod Pwllheli, (de) gyflwyno sylwadau a thynnodd
sylw at y prif bwyntiau canlynol:

 Bod gwybodaeth ynglŷn â diswyddo staff yn achos pryder; 
 Ei fod dan yr argraff mai’r bwriad oedd trosglwyddo staff o Bant yr

Eithin i Dan y Marian fel bod modd gwneud y trigolion deimlo’n fwy
cyfforddus yn eu cartref newydd;

 Bod angen i’r ymdrechion i gefnogi a sefydlogi sefyllfaoedd unigolion
yn Nhan y Marian fod yn barhaol yn hytrach na thros dro;

 Bod angen i bob ymdrech gael ei gwneud er mwyn sicrhau fod un o
drigolion Tan y Marian, sydd wedi dodrefnu ei fflat, i gael aros yno;

 Gofynnodd a oedd modd cael cadarnhad y byddai trigolion Pant yr
Eithin yn cael dychwelyd yno pan fydd y gwelliannau wedi eu cwblhau
yno;

 Bod angen i gynrychiolydd Ward Pwllheli (de) gael bod yn aelod o
unrhyw weithgor fydd yn trafod dyfodol Tan y Marian yn dilyn yr
etholiadau ym mis Mai.

ch) Cyfeiriodd yr Arweinydd Portffolio Gwasanaethau Cymdeithasol at
arddangosfa o’r cynlluniau ar gyfer Pant yr Eithin oedd i’w chynnal yn Harlech
yn ddiweddarach yn yr wythnos. Nododd y byddai o werth i aelodau fynd i’r
arddangosfa ac y byddai cyfle iddynt leisio barn a gofyn cwestiynau.

d) Nododd yr Uwch Reolwr Gwasanaethau Oedolion bod cynlluniau’n cael eu
trefnu ar gyfer pob unigolyn o safbwynt eu hanghenion â’r gefnogaeth maent
eu hangen wrth symud o Bant yr Eithin i Dan y Marian. Eisoes bu staff Tan y
Marian yn ymweld â Phant yr Eithin a chymerwyd camau ar gyfer cyflwyno’r
unigolion i Dan y Marian.

Ar ddiwedd y cyfnod hwn bydd angen ystyried sefyllfa pob unigolyn a’r modd
maent yn dygymod â’r newid, ac i ddilyn bydd angen i’r Uned Ddarparu
wneud penderfyniadau ynglŷn â’r nifer o weithwyr fydd ei angen yn Nhan y 
Marian. Gwneir hyn mewn trafodaethau gyda’r CSSIW gan mai hwy sy’n
cadw golwg ar y sefyllfa er sicrhau fod y lefel staffio mewn cartref yn ddigonol.

dd) O safbwynt sefyllfa’r unigolyn y cyfeiriwyd ato gan yr aelod lleol,
cadarnhaodd y swyddog fod trafodaethau’n cael eu cynnal gyda’r CSSIW
ynglŷn â chodi cofrestriad Tan y Marian fel y gall yr unigolyn aros yno.  

e) Eglurodd yr Uwch Reolwr Gwasanaethau Oedolion y bydd sefyllfa pob
unigolyn yn cael ei hystyried pan fydd modd i drigolion ddychwelyd i Bant yr
Eithin. Ychwanegodd na fydd hyn yn digwydd am 18 mis ac y gallasai
amgylchiadau ac anghenion unigolion newid yn y cyfamser. Oherwydd hyn,
bydd angen ystyried pwy fyddai’n manteisio ar y cyfleusterau ym Mhant yr
Eithin a phwy fyddai eisiau mynd.



f) Cafwyd cadarnhad y bydd yr aelod lleol yn cael gwahoddiad i gyfarfod y
Gweithgor ym mis Ebrill a byddai disgwyl i’r drefn yma barhau yn dilyn
etholiadau mis Mai.

ff) Ymatebodd swyddogion yn briodol i sylwadau a wnaed gan yr aelodau a
chyflwynwyd gwybodaeth ynglŷn â’r trefniadau a wnaed ar gyfer trigolion Pant 
yr Eithin

g) Mynegwyd pryder gan aelodau o safbwynt sefyllfa’r gweithwyr a’r modd y
gallasai diswyddiadau effeithio ar y trigolion sy’n cael eu trosglwyddo o Bant
yr Eithin i Dan y Marian. Pwysleisiwyd nad oedd gwybodaeth wedi ei ddatgelu
ynglŷn â diswyddiadau cyn hyn. 

ng) Esboniwyd mai 5 oedd yn preswylio yn Nhan y Marian a bod cofrestriad
yno ar gyfer 8. Y gobaith bellach yw y caiff 9 breswylio yno, ac mae’r lefel
staffio yn y cartref oddeutu’r hyn sydd ei angen i ddygymod â hyn. Caiff yr
angen am unrhyw ychwanegiad ei gadarnhau gan yr CSSIW gyda’r Uned
Ddarparu.

h) Mewn ymateb i sylwadau pellach, dywedodd yr Arweinydd Portffolio
Darparu, mai’r hyn a nodwyd oedd y byddai gweithwyr Pant yr Eithin yn cael
eu gwarchod. ac nad oedd wedi derbyn gwybodaeth bellach wedi hynny.

i) Ymhelaethodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol Dafydd Lewis, fod y sefyllfa yn
deillio o’r angen i weithredu o fewn y penderfyniad ynglŷn â dyfodol Pant yr 
Eithin, o ran egwyddor. Gallasai hyn olygu ystyried pob opsiwn parthed
staffio a chynnig swyddi cyn cyrraedd sefyllfa pryd mai diswyddo oedd yr unig
ddewis.

l) I gloi’r drafodaeth nododd aelod Pwllheli (de) bod sefyllfa’r gweithwyr yn
annelwig ac yn destun pryder. Galwodd ar i’r sefyllfa parthed cofrestriad Tan
y Marian gael ei monitro’n fanwl a bod gwybodaeth yn cael ei gyflwyno i’r
gweithgor ym mis Ebrill.

PENDERFYNWYD derbyn yr adroddiad gan nodi’r angen i aelod Pwllheli
(de) fod yn aelod o Weithgor Datblygu Safle Pant yr Eithin a Safle Tan y
Marian.

6. PARTNERIAID MEWN GOFAL

a) Cyn dechrau’r drafodaeth ffurfiol, cyfeiriodd aelod yn gyffredinol at yr hyn
a welai fel methiant i weithredu ar benderfyniadau sy’n cael eu cymryd.

Nododd fod hyn yn digwydd ym mhob maes a galwodd ar i’w sylwadau
gael eu cofnodi ac i ateb cyfreithiol gael ei ddarparu.

b) Cyflwynwyd adroddiad y Rheolwr Gweithredu Partneriaid Mewn Gofal.

c) Nododd y Rheolwr bod gwaith Partneriaid Mewn Gofal bellach yn dirwyn i
ben yn dilyn penderfyniad i ymestyn cyfnod y cynllun am flwyddyn.

ch) Pwysleisiodd y Rheolwr bod yr estyniad wedi bod o werth ac wedi
gwneud gwahaniaeth eithriadol.
Er hyn, nododd bod rhai anawsterau a bod angen rhoi sylw i gynllunio ar lefel
strategol gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.



d) Nododd ymhellach fod gwaith partneriaeth gref wedi ei sefydlu a diolchodd
am y gefnogaeth a gafwyd.

dd) Gofynnwyd i’r aelodau graffu'r cynnydd a wnaed a chodi unrhyw faterion
o bryder fel bo’r angen yn ogystal â dod â’r rhaglen i derfyn. Tynnwyd sylw at
y prif bwyntiau canlynol :

 Bod y Bwrdd Iechyd yn tueddu i wthio cyfrifoldebau ar y Cyngor;
 Dylid osgoi’r sefyllfa pryd y gallasai gwrthdaro gael ei greu ynglŷn â 

chyfrifoldebau’r Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Bwrdd Iechyd;
 Bod dryswch difrifol yn bodoli ynglŷn â chyfrifoldebau ac y dylai’r holl 

ffeithiau gael eu gwneud yn gwbl glir i bawb;
 Bod rhaid sicrhau fod gwybodaeth gywir yn cael ei gyflwyno fel bod

pob awdurdod yn ymwybodol o’r holl fwriadau a datblygiadau;
 Bod angen i Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr ddangos gwell

cydweithrediad a chyflwyno gwybodaeth fanwl a chywir i’r Cyngor;

Diolchwyd i’r Rheolwr Gweithredu Partneriaid Mewn Gofal am y gwaith a
wnaed mewn perthynas â’r cynllun.

PENDERFYNWYD :

i) Derbyn a nodi cynnwys yr adroddiad gan ddod a rhaglen Partneriaid
Mewn Gofal i derfyn

ii) Ysgrifennu at Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr yn datgan pryder ac
anfodlonrwydd parthed y posibilrwydd o gynnydd yn yr oblygiadau sy’n
dod ar y Cyngor a’r effaith allasai hyn ei gael ar y Cyngor mewn adeg
pryd mae’n gorfod dod o hyd i arbedion.

7. CREU PWYLLGOR CYDWEITHIO RHANBARTHOL AR GYFER
GWASANAETHAU CEFNOGI POBL

a) Cyflwynwyd adroddiad gan y Rheolwr Gwasanaeth Tai.

b) Amlinellwyd y camau a gymerwyd ers i Lywodraeth Cymru gomisiynu
adolygiad annibynnol o’r rhaglen Gefnogol yng Nghymru.

c) Eglurodd fod rhai newidiadau wedi digwydd ers cyhoeddi’r adroddiad.
Ymhelaethodd fod Cyngor Gwynedd ac Awdurdodau eraill wedi datgan
gwrthwynebiad oherwydd diffyg cyfansoddiad clir ac aneglurder ynglŷn ag 
atebolrwydd ariannol i’r Pwyllgor Rhanbarthol. Yn sgil hyn, gohiriwyd y
penderfyniad ynglŷn â sefydlu’r Pwyllgorau Rhanbarthol hyd nes y bydd yna 
ganllawiau manylach ar gael.

ch) O safbwynt trefniadau ariannu, nododd bod awdurdodau lleol Gogledd
Cymru yn debygol o golli £8 miliwn allan o gyllidebau Cefnogi Pobl dros y tair
blynedd nesaf. O ran Gwynedd, bydd y toriad oddeutu £1.3 miliwn.

d) Ychwanegodd fod y modd o ddosrannu arian yn destun pryder. Yn ogystal,
nododd nad oedd Gwynedd am i bob gwasanaeth gael ei ranbartholi. Nododd
fod mudiadau bach lleol wedi darparu gwasanaeth da yn y gorffennol, ac nid
oedd am golli hyn.



dd) Nododd aelod bod angen rhoi sylw i’r Polisi Iaith o safbwynt
gweinyddiaeth hyd yn oed os yw’n ymdrin â gwaith rhanbarthol.

Mewn ymateb, nododd swyddogion mai Gwynedd yw’r unig Gyngor sy’n
gweinyddu drwy gyfrwng y Gymraeg a bod yr egwyddor yma dan fygythiad
wrth i’r cydweithio gyda chynghorau ac asiantaethau eraill gynyddu.
Ymhellach cyfeiriwyd at yr ymdrechion gaiff eu gwneud i sicrhau hyblygrwydd
lleol wrth gomisiynu gwasanaethau.

PENDERFYNWYD derbyn a nodi cynnwys yr adroddiad

8. ADRODDIAD GWEITHGOR CRAFFU GOFAL

a) Cyflwynwyd adroddiad Cadeirydd y Gweithgor, Y Cynghorydd Peter
Read.

b) Amlinellwyd y prif faterion a ystyriwyd gan aelodau’r Gweithgor a
chyfeiriodd yr Arweinydd Portffolio Gwasanaethau Cymdeithasol yn benodol
at y newidiadau llwyddiannus a wnaed er mwyn dygymod a sefyllfaoedd pan
mae gweithiwyr yn dioddef o salwch.

Diolchodd yr Arweinydd Portffolio hefyd i’r Cadeirydd ac Is-gadeirydd a holl
aelodau’r Gweithgor am eu gwaith a’r modd y sicrhawyd gwelliant cyson.

PENDERFYNWYD:
i) Bod y Gweithgor yn ystyried Adroddiad y Pennaeth Tai a
Gwasanaethau Cymdeithasol ar Drefniadau Salwch yn ei gyfarfod ar
23 Mawrth ac yn llunio argymhellion i’r Prif Bwyllgor Craffu ar 29
Mawrth;

ii) Bod yr Adran Tai a Gwasanaethau Cymdeithasol yn monitro’r 7
mater isod a nodwyd gan yr Arolygaeth yn fisol:

1. Cwblhau Adolygiad Statudol o fewn yr amserlen ofynnol;
2. Adrodd ar gynlluniau Unigol Plant Mewn Angen;
3. Llety addas ar gyfer defnyddwyr gydag anableddau dysgu
4. Rheoli risg atgyfeiriadau oedolion;
5. Trosglwyddo o Wasanaethau Plant i Wasanaethau

Oedolion;
6. Ymgysylltu a dylanwadu ar Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi

Cadwaladr;
7. Cynlluniau Comisiynu.

9. DIOLCH : Ar derfyn y cyfarfod darllenodd yr Is-gadeirydd sylwadau a
wnaed gan y Cadeirydd, a oedd yn methu bod yn bresennol.
‘Roedd y Cadeirydd yn datgan ei werthfawrogiad am y gefnogaeth a’r
cydweithrediad a gafodd gydol y blynyddoedd diwethaf. Cyfeiriodd yn
arbennig at y Cynghorydd Pat Larsen gan ddymuno’n dda iddi ar derfyn
cyfnod o hanner canrif fel cynghorydd.

Dechreuodd y cyfarfod am 10:00am a daeth i ben am 12:10pm


