
 

 

AGENDA 

 
 

 

PWYLLGOR CRAFFU'R GWASANAETHAU 
CYMDEITHASOL, TAI A DIOGELWCH CYMUNEDOL 

 
2.00 PM DYDD MAWRTH, 11 HYDREF 2022 

 
 
 

 
Rhaid gosod pob ffôn symudol ar y modd distaw ar gyfer parhad y 

cyfarfod 
 

Rhan 1 
 

1.  Cyhoeddiad y Cadeirydd   
 

2.  Datganiadau o fuddiannau   
 

3.  Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol   
 

4.  Craffu Cyn Penderfynu   
Dewis eitemau priodol o agenda’r Cabinet ar gyfer craffu cyn 
penderfynu (amgaeir adroddiadau ar gyfer yr Aelodau Craffu) 
 

5.  Eitemau brys   
Unrhyw eitemau brys (boed yn gyhoeddus neu wedi’u heithrio) yn 
ol disgresiwn y Cadeirydd yn unol ag Adran 100B (4) (b) o Ddeddf 
Llywodraeth Leol 1972. 
 

6.  Mynediad i gyfarfodydd   
Mynediad i gyfarfodydd i benderfynu a ddylid gwahardd y cyhoedd 
o'r eitem ganlynol yn unol ag Is-adran 100a(4) a (5) Deddf 
Llywodraeth Leol 1972 a'r paragraffau eithriedig perthnasol o Ran 4 
Atodlen 12a y Ddeddf uchod. 
 
Rhan 2 
 

7.  Craffu Eitem/Eitemau Preifat Cyn Penderfynu   



Dewis eitemau preifat priodol o agenda cyn craffu Bwrdd y Cabinet 
(Adroddiadau Bwrdd y Cabinet yn amgaeedig ar gyfer yr aelodau 
craffu). 
 

 
K.Jones 

Prif Weithredwr 
 
Canolfan Ddinesig 
Port Talbot Dydd Merched, 5 Hydref 2022 
 
 
 
Aelodaeth y Pwyllgor:  
 
Cadeirydd: C.Galsworthy 

 
Is-gadeirydd: 
 

H.C.Clarke 
 

Cynghorwyr: 
 

O.S.Davies, J.Jones, A.R.Lockyer, A.Lodwig, 
K.Morris, P.D.Richards, M.Spooner, D.Thomas, 
S.Thomas a/ac S.Rahaman 
 

 
 
Nodiadau:  
 
(1) Os yw aelodau'r pwyllgor neu'r rhai nad ydynt yn aelodau'r pwyllgor 

am gynnig eitemau perthnasol i'w cynnwys ar yr agenda cyn 
cyfarfodydd y dyfodol, rhaid iddynt roi gwybod i'r Prif 
Weithredwr/Cadeirydd 8 niwrnod cyn y cyfarfod.  

 
(2) Os yw'r rhai nad ydynt yn aelodau'r pwyllgor am fod yn bresennol ar 

gyfer eitem o ddiddordeb, mae'n rhaid rhoi rhybudd ymlaen llaw 
(erbyn 12 hanner dydd ar y diwrnod cyn y cyfarfod).  Gall y rhai nad 
ydynt yn aelodau'r pwyllgor siarad ond nid oes ganddynt hawl i 
bleidleisio, cynnig nac eilio unrhyw gynnig. 

 
(3) Fel arfer, ar gyfer trefniadau cyn craffu, bydd y Cadeirydd yn argymell 

eitemau gweithredol sydd ar ddod i'w trafod/herio.  Mae hefyd yn 
agored i aelodau'r pwyllgor ofyn i eitemau gael eu trafod - er y 
gofynnir i'r aelodau ddewis a dethol yma o ran materion pwysig. 

 



(4) Gwahoddir aelodau perthnasol Bwrdd y Cabinet hefyd i fod yn 
bresennol yn y cyfarfod at ddibenion Craffu/Ymgynghori. 

 
(5) Gofynnir i aelodau'r Pwyllgor Craffu ddod â'u papurau ar gyfer Bwrdd 

y Cabinet i'r cyfarfod. 
 
 


