Atodiad 1
Cylch Gorchwyl Grŵp Tasg a Gorffen Craffu - DRAFFT
Asesiad o Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr (GTAA)
1. Aelodaeth
6 aelod etholedig – cynrychiolwyr i’w penodi gan bob un o Grwpiau Ardal
Aelodau’r Cyngor (i sicrhau gwasgariad daearyddol)
2. Mewnbwn Swyddogion
 Cyfarwyddwr Corfforaethol Economi a’r Parth Cyhoeddus
 Pennaeth Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd a Gwasanaethau Cefn Gwlad
 Cynrychiolwyr y gwasanaeth
 Rheolwr Prosiect Corfforaethol
Estynnir gwahoddiad hefyd i sefydliad Teithio Ymlaen (Sefydliad Eiriolaeth
Trydydd Sector ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr a gaiff ei ariannu gan
Lywodraeth Cymru) a Thîm Amrywiaeth Heddlu Gogledd Cymru.
Bydd yr ymgynghoriaeth Opinion Research Services (ORS) hefyd yn cael eu
gwahodd i gwrdd ag aelodau'r Grŵp Tasg a Gorffen ac i fynychu er mwyn
rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf fel bo’r angen.
3. Diben y Gwaith
Sicrhau bod y dull a ddefnyddir i gyflawni’r Asesiad newydd o Anghenion Llety
Sipsiwn a Theithwyr yn cydymffurfio â methodoleg Llywodraeth Cymru a bod
adborth blaenorol yn cael ei ystyried yn y ddogfen newydd, yn unol â’r
gofynion Craffu.
Monitro cynnydd a chynghori lle bo angen ar sut y cyflawnir yr Asesiad.
Helpu i ddatblygu cynllun ymgysylltu â rhanddeiliaid priodol a fydd yn bodloni
pryderon a gofynion Craffu.
Bydd y gwaith hwn yn gyfrifol am gefnogi’r gwaith i gyflwyno’r ddogfen
newydd ar gyfer Asesiad o Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr. Ni fydd y
gwaith hwn yn cynnwys dewis safleoedd nac ymateb i/adolygu materion
gweithredol parhaus eraill yn ymwneud â safleoedd neu wersylloedd Sipsiwn
a Theithwyr.
4. Cwmpas y Gwaith
Er mwyn i Aelodau:
 feithrin dealltwriaeth am y maes gwaith gan gynnwys y cyfrifoldebau
statudol ar gyfer Asesiad o Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr
 cyfrannu at ddatblygu briff gwaith yr Asesiad a monitro y bydd yn
cydymffurfio â’r gofynion a’r fethodoleg a osodir gan Lywodraeth Cymru
(yn cynnwys ystyriaethau’n ymwneud ag ymgynghori â theuluoedd
Sipsiwn a Theithwyr) ac ymdrin â'r argymhellion blaenorol a godwyd drwy'r
broses Graffu.
 adnabod rhanddeiliaid allweddol a chyfrannu at ddatblygu cynllun
Ymgysylltu â Rhanddeiliaid (ar gyfer y gymuned Sipsiwn a Theithwyr fel
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rhan o broses yr Asesiad a’r rhanddeiliaid ehangach fel rhan o gynllun
cyfathrebu’r prosiect)
monitro a chynghori fel bo'r angen ar sut y cyflawnir yr Asesiad ac
adroddiadau dilynol er mwyn sicrhau y cydymffurfir â methodoleg
Llywodraeth Cymru ac argymhellion Craffu.

5. Terfynau Amser
Gan fod terfynau amser statudol ar gyfer cyflwyno'r Asesiad o Anghenion
Llety Sipsiwn a Theithwyr, bydd angen i’r grŵp Tasg a Gorffen gwrdd sawl
gwaith dros y misoedd cyntaf er mwyn datblygu a chytuno gyda’r Pwyllgor
Craffu ynghylch y dull cyflawni a’r cynllun ymgysylltu â rhanddeiliaid ar gyfer y
gwaith.
Yna bydd ffocws y grŵp yn symud o gynorthwyo â datblygiad y dull cyflawni i
fod yn un sy’n ymwneud â monitro. Trefnir y cyfarfodydd i gyd-fynd â chynllun
cyflawni’r prosiect (sy’n cael ei ddatblygu ar hyn o bryd).
Disgwylir i gyfarfodydd y Grŵp Tasg a Gorffen gael eu cynnal fel a ganlyn:
Cyfarfod 1 – Yr Wythnos yn Dechrau 17 Mai 2021 (i'w gadarnhau)
Diben
Rhai a fydd yn Bresennol
Datblygu dealltwriaeth am y prosiect, cytuno Aelodau'r Grŵp Tasg a Gorffen
ar y cylch gorchwyl a’r tasgau sydd eu
Ymgynghorwyr ORS
hangen. Adnabod y rhanddeiliaid allweddol. A gwahoddiad i sefydliad Teithio
Ymlaen a Heddlu Gogledd Cymru
Cyfarfod 2 – Yr Wythnos yn Dechrau 7 Mehefin 2021 (i'w gadarnhau)
Diben
Rhai a fydd yn Bresennol
Adolygu methodoleg yr Asesiad o
Aelodau'r Grŵp Tasg a Gorffen
Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr a briff Aelod Arweiniol
gwaith yr ymgynghorwyr. Datblygu ac
A gwahoddiad i sefydliad Teithio
adolygu cynllun cyfathrebu drafft a chynllun Ymlaen a Heddlu Gogledd Cymru
drafft ymgysylltu â rhanddeiliaid.
Cyfarfod 3 – Yr Wythnos yn Dechrau 21 Mehefin 2021 (i'w gadarnhau)
Diben
Rhai a fydd yn Bresennol
Adolygiad pellach o’r briff gwaith / cynllun
Aelodau'r Grŵp Tasg a Gorffen
cyfathrebu â rhanddeiliaid.
Aelod Arweiniol
Drafftio a chytuno ar yr adroddiad ar gyfer
A gwahoddiad i sefydliad Teithio
Craffu.
Ymlaen a Heddlu Gogledd Cymru
Cyfarfod 4 – Yr Wythnos yn Dechrau 1 Gorffennaf 2021 (i'w gadarnhau)
Diben
Rhai a fydd yn Bresennol
Adolygiad pellach o’r briff gwaith / cynllun
Aelodau'r Grŵp Tasg a Gorffen
cyfathrebu â rhanddeiliaid.
Aelod Arweiniol
Drafftio a chytuno ar yr adroddiad ar gyfer
A gwahoddiad i sefydliad Teithio
Craffu.
Ymlaen a Heddlu Gogledd Cymru
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Cyfarfod 5 – Adroddiad i’r Pwyllgor Craffu Diwedd Gorffennaf 2021 (i’w
gadarnhau)
Diben
Rhai a fydd yn Bresennol
Cyflwyno’r adroddiad, y cynllun ymgysylltu â Cadeirydd y Grŵp Tasg a Gorffen
rhanddeiliaid a’r briff gwaith drafft i’r
Pwyllgor Craffu Cymunedau
Cyfarfod 6 – Medi 2021 *
Diben
Rhai a fydd yn Bresennol
Adolygu cynnydd yr ymgynghoriad ar yr
Aelodau'r Grŵp Tasg a Gorffen
Asesiad o Anghenion Llety Sipsiwn a
Ymgynghorwyr
Theithwyr
A gwahoddiad i sefydliad Teithio
Ymlaen a Heddlu Gogledd Cymru
Cyfarfod 7 – Dyddiad i’w gadarnhau*
Diben
Rhai a fydd yn Bresennol
Adolygu adroddiad drafft yr Asesiad yn
Aelodau'r Grŵp Tasg a Gorffen
barod ar gyfer y cyfarfod Craffu ym mis
Ymgynghorwyr
Tachwedd 2021
Cyfarfod 8 – Adroddiad i’r Pwyllgor Craffu – Dyddiad i’w gadarnhau
Diben
Rhai a fydd yn Bresennol
Cyflwyno’r wybodaeth ddiweddaraf gan y
Cadeirydd y Grŵp Tasg a Gorffen
grŵp Tasg a Gorffen mewn perthynas ag
adroddiad yr Asesiad o Anghenion Llety
Sipsiwn a Theithwyr i’r Pwyllgor Craffu
Cymunedau
*Bydd y dyddiadau'n dibynnu ar lacio cyfyngiadau Covid Llywodraeth Cymru o
ran ymgynghori â’r gymuned Sipsiwn a Theithwyr

6. Llywodraethu
Bydd y Grŵp Tasg a Gorffen yn adrodd ynghylch ei ganfyddiadau, ei
gasgliadau ac unrhyw argymhellion arfaethedig i’r Pwyllgor Craffu
Cymunedau.
7. Gweinyddu
Bydd swyddog o’r adran Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd a Gwasanaethau
Cefn Gwlad yn darparu cymorth gweinyddol i'r Grŵp Tasg a Gorffen. Nhw
fydd yn gyfrifol am gadw cofnod priodol o weithgarwch y Grŵp, a bydd ar gael
i aelodau etholedig a/neu staff y Gwasanaethau Democrataidd os gwneir cais
amdano.
Aelodau Etholedig:
1 cynrychiolydd o bob Grŵp Ardal Aelodau
Dyffryn Dyfrdwy: i’w benodi
Dinbych:

i’w benodi

Elwy

i’w benodi
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Prestatyn:

i’w benodi

Y Rhyl:

i’w benodi

Rhuthun:

i’w benodi

Cymorth gan Swyddogion i'r Grŵp:
Graham Boase (Cyfarwyddwr Corfforaethol Economi a’r Parth Cyhoeddus), Emlyn
Jones (Pennaeth Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd a Gwasanaethau Cefn Gwlad),
Angela Loftus (Rheolwr Cynllunio Strategol a Thai), Kim Waller (Rheolwr Prosiect
Corfforaethol)
Cynrychiolydd Priodol o sefydliad Teithio Ymlaen
Cynrychiolydd Priodol o Heddlu Gogledd Cymru:
*Gellir gwahodd Aelod(au) Arweiniol fel tyst(ion) arbenigol

:
:

i’w benodi
i’w benodi

