
      

   

       

  

   
   
   

  
  

  
   

  
  

  
   

     
   

 

  
  

  
  

   

   

  

   

  

 

 

     

 

    

 

Pwyllgor Cydweithredol Rhanbarthol Cwm Taf Morgannwg 

Chwarter 1-4 Mehefin 2019 

10am yng Nghanolfan Orbit, Merthyr Tudful 

Yn Bresennol :-

Cyngh Geraint Thomas Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 
Cyngh Rhys Lewis Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 
Cyngh Dhanisha Patel Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 
Lowri Morgan Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 
Cheryl Emery Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 
Suzanne Stephens Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 
Louise Davies Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 
Audrey Broome Cymdeithas Tai’r Rhondda 
Ryan Jones Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 
Giovanni Isingrini Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 
Angela Jones Iechyd Cyhoeddus Cymru 
Hannah Mills Cydlynydd Datblygu Rhanbarthol 
Julie McCarthy Tai Cymoedd Merthyr 

Hefyd yn bresennol:-

Paul Webb Llywodraeth Cymru 
Liz Cook Llywodraeth Cymru 
Julian John Mind Merthyr a’r Cymoedd 
Kath Hudd Mind Merthyr a’r Cymoedd 

Eitem Nodiadau a Gweithredu 

1. Croeso a Datganiadau o 

Fuddiant 

Croesawodd y Cyngh Thomas yr holl aelodau i’r cyfarfod a diolch 

iddynt am eu presenoldeb. Diolchodd y Cyngh Thomas yr aelodau 

am eu gwaith caled dros y flwyddyn ddiwethaf a throsglwyddo’r 
Gadair i’r Cyngh Lewis a fydd yn Cadeirio PCRh yn y pedwar 

cyfarfod nesaf. Diolchodd y Cyngh Lewis y Cyngh Thomas a Hughes 

am gadeirio dros y flwyddyn ddiwethaf. 

2. Cofnodion o’r cyfarfod diwethaf 

a Materion yn Codi 

Cytunwyd bod y cofnodion yn gofnod cywir o’r trafodion yng 

nghyfarfod chwarter 4. 

3. Adolygiad Anableddau Dysgu Cyflwynodd Liz Cook a Paul Webb y diweddaraf i aelodau am yr 

adolygiad cyfredol o Gymorth Sy’n Gysylltiedig â Thai a ariannwyd 



  

 

 

 

   

   

 

 

 

  

  

  

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

 

 

    

  

  

         

       

      

 

    

 

 

   

  

Llywodraeth Cymru gan Gefnogi Pobl ar gyfer pobl ag Anableddau Dysgu (AD). Cododd 

aelodau’r pryderon y byddai unrhyw leihad mewn arian Cefnogi 

Pobl yn arwain at lai o wasanaethau i bobl fregus sy’n dibynnu ar 

gefnogaeth. Eglurodd PW nad oedd yn unrhyw fwriad i leihau 

lefelau ariannu, dim ond trafodaeth o ran y ffordd orau i’r ALl 

dderbyn arian a fwriadwyd i ddarparu Cymorth Sy’n Gysylltiedig â 

Thai i bobl ag Anableddau Dysgu,  pe byddai’r ariannu hwn yn 

parhau yn y Grant Cymorth Tai (GCT) neu yn cael ei roi i’r ALl i’w 

wario yn eu cyllidebau Gwasanaethau Cymdeithasol. Esboniodd LC 

fod yna anghysondebau enfawr rhwng canrannau cyllidebau mae 

ALlau yn eu dynodi i’r categori cleient hwn, gyda LlC yn teimlo fod 

angen peth lefel o gysondeb ledled Cymru. Gofynnodd aelodau i 

PW ac AD, os ar ôl i’r adroddiad adolygu gael ei gyflwyno i’r 

gweinidog, a fydd peth gweithredu pendant yn digwydd, neu oes 

yna botensial i’r trefniant cyfredol barhau fel y mae? Cadarnhaodd 
PW y byddai yna bosibilrwydd i’r status quo presennol barhau. Yn y 

pendraw penderfyniad y gweinidog fydd hyn. Cafwyd trafodaeth 

ynghylch diffiniadau’r Anableddau Dysgu/ Anawsterau Dysgu a sut 

y gellid dehongli hyn yn wahanol rhwng ALlau. Cytunodd LC a PW 

fod hyn yn rhywbeth y bydd angen ei egluro a’i symud yn ei flaen. 

Cododd aelodau’r pryderon am symud arian sydd ar hyn o bryd yn 
cael ei glustnodi i gategori client AD am fod angen i Grwpiau 

Cynllunio Cefnogi Pobl a Phwyllgorau Cydweithredol Rhanbarthol 

allu ymateb i anghenion unigol a newidiol eu hardaloedd ALl. 

Dywedodd LC fod yna botensial i’r gweinidog awgrymu symud i 

ffwrdd o fodelau ‘arwain angen’ ar gyfer clustnodi arian Cefnogi 

Pobl. 

4. Mind Merthyr a’r Cymoedd – 

Cyflwyniad Prosiect 

Gwytnwch/Cadernid 

Cafwyd cyflwyniad gan Julian John a Kath Hudd am y gwaith 

ymddiried maen nhw wedi bod yn ei gyflenwi yn RhCT. Mae 

adborth oddi wrth rai defnyddwyr gwasanaeth ac aelodau o staff 

wedi bod yn gadarnhaol iawn. 

5. Diweddariad am Grant Cymorth 

Tai 

Gwnaeth PW ddiweddaru’r aelodau am gynnydd yr GCT ac 

arweiniad yr GCT. 



  

 

   

 

   

 

  

  

  

 

      

 

  

 

 

       

  

  

  

    

 

  

  

   

 

  

    

 

  

  

  

     

 

      

 

6. Trafodaeth Memorandwm Cyd-

ddealltwriaeth 

Gweithredu:- Yn sgil cyfyngiadau amser caiff hyn ei wneud yn 

electronig. HM i ddosbarthu, aelodau i arwyddo. 

7. Adolygiad Blynyddol 2018/19 Cytunodd aelodau arddangos y prosiect dementia rhanbarthol 

newydd a symud ymlaen at ddarpariaeth hostel comisiynu 

rhanbarthol yn adolygiad blynyddol eleni. 

Gweithredu:- HM i ddosbarthu templed ar gyfer aelodau i gofnodi 

adborth a dosbarthu drafftiau o’r ddogfen adolygu ar gyfer 

sylwadau a diwygiadau cyn cyflwyno i Lywodraeth Cymru erbyn 

diwedd Mehefin. 

8. Cynllun Gwaith Rhanbarthol Yn sgil cyfyngiadau amser cafodd yr eitem hon ei gohirio tan y 

cyfarfod nesaf. 

9. Darparwr a Chynrychiolwyr 

Landlord 

Dim diweddariadau i’w hadrodd. 

10. Alldro Blynyddol Gweithredu:- HM i ddosbarthu am sylwadau / ymholiadau. 

11. 

Diweddariad Grŵp Monitro 

Cefnogi Pobl 

Cafwyd trosolwg cryno gan RJ am y cyfarfod Grŵp Monitro Cefnogi 

Pobl cychwynnol a ddigwyddodd ar 24 Mai ym Merthyr. Dylai’r 

cyfarfodydd fod yn gyfle da i dimau CP rannu arfer gorau a dynodi 

cyfleoedd am gyd-weithio. Bydd cyfarfodydd yn digwydd bob 

chwarter ac yn cylchdroi rhwng tair ardal yr ALl. 

12. Cronfa Cyngor Sengl Trafododd aelodau’r ariannu oedd ar gael. Cafodd ei egluro nad 

arian ‘newydd’ yw hwn a’i fod ar hyn o bryd yn ariannu 

darpariaeth graidd ledled y rhanbarth i Gyngor am Bopeth. 

13. Adroddiad Ymgynghorol  Rhoddodd HM grynodeb byr o adroddiad yr ymgynghoriad. Roedd 

yr aelodau’n hapus. Gofynnodd CE i hyn gael ei ddosbarthu i 

reolwyr tai o’r ALlau am fod rhai sylwadau’n berthnasol i Gredyd 

Cynhwysol a bidio awto. 

Gweithredu:- HM i ddosbarthu i’r darparwyr a rheolwyr tîm tai a 

chynnwys dogfen yn yr Astudiaeth achos ar gyfer y flwyddyn 

ariannol ddiwethaf. 

14. Prosiect Dementia Rhanbarthol Cafodd y cynllun ei lansio ar 1 Ebrill ac mae wedi bod yn 

llwyddiannus iawn wrth gyflenwi deilliannau tai i bobl sy’n byw 

gyda dementia. 

Gweithredu:- HM i ofyn am gyflwyniad oddi Care & Repair yn y 

cyfarfod chwarter 2. 



      

  

 

 

  

      

 

 

 

   

   

 

15. Trailblazer Tai yn Gyntaf Cafwyd diweddariadau cryno gan CE a SLA ynghylch cynnydd eu 

cynlluniau tai yn gyntaf a ariannwyd gan Trailblazer. Mae’r 

cyfarfod cyntaf wedi digwydd gyda Karl Spiller (LlC) i drafod 

cynnydd a chysylltiadau â gwasanaethau iechyd ar gyfer 

defnyddwyr gwasanaeth. 

16. Diweddariad Hostel Rhanbarthol  Mae cyfarfodydd SLA yn digwydd yn rheolaidd er mwyn datblygu 

prosiect hosteli. Mae cam cyntaf y gwaith wedi ei gwblhau gyda 

pholisïau a gweithdrefnau wedi eu halinio. Mae gwaith yn parhau i 

ddatblygu gyda gwahodd tendrau am lety brys isranbarthol ar 

gyfer Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf yn Ebrill 2020. 

17. Unrhyw Fusnes Arall Amh 


