
  

                         

 

 

 

CABINET 
 

COFNODION Y CYFARFOD O BELL A GYNHALIWYD  
TRWY GYFRWNG MICROSOFT TEAMS 

AR DDYDD MERCHER, 24 MEHEFIN 2020 AM 10.30 A.M. 
 

 
PRESENNOL: 

 
Cynghorydd P. Marsden (Arweinydd) - Cadeirydd 

 

Cynghorwyr: 
 

C. Cuss (Gofal Cymdeithasol a Llesiant), N. George (Amgylchedd a Gwasanaethau 
Cymdogaeth), C.J. Gordon (Gwasanaethau Corfforaethol), B. Jones (Addysg a Chyflawniad), 
S. Morgan (Adfywio, Trafnidiaeth a Chynaliadwyedd), L. Phipps (Cartrefi, Lleoedd a 
Thwristiaeth), ac E. Stenner (Cyllid, Perfformiad a Chynllunio). 

 
 

Ynghyd a: 
 
 C. Harrhy (Prif Weithredwr), R. Edmunds (Cyfarwyddwr Corfforaethol – Addysg a 

Gwasanaethau Corfforaethol), D. Street (Cyfarwyddwr Corfforaethol – Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Thai), M.S. Williams (Cyfarwyddwr Corfforaethol Dros Dro – Cymunedau).  

  
 

Hefyd yn bresennol: 
 

K. Peters (Rheolwr Polisi Corfforaethol), A. Cullinane (Uwch Swyddog Polisi – Cydraddoldeb, 
y Gymraeg ac Ymgynghori) S. Harris (Swyddog A151 Dros Dro), R. Tranter (Pennaeth 
Gwasanaethau Cyfreithiol a Swyddog Monitro) a C. Evans (Swyddog Gwasanaethau 
Pwyllgor). 
 
 
NEGES GAN YR ARWEINYDD 
 
Cyflwynodd yr Arweinydd gyfarfod o bell cyntaf y Cabinet ers y pandemig Coronafeirws ac, ar 
ran y Cyngor, mynegodd ei chydymdeimlad dwysaf â theuluoedd y rhai a gollodd eu bywydau 
oherwydd y coronafeirws a chynhaliwyd munud o dawelwch er cof amdanynt. 
 
Esboniodd yr Arweinydd, wrth drafod y Pandemig, ei bod wedi cael effaith sylweddol arnom ni 
i gyd, gan greu argyfwng cenedlaethol, sydd wedi arwain at newidiadau sylweddol i ddarparu 
gwasanaethau a ffyrdd o weithio i'r gweithlu cyfan. Gofynnwyd i'r Cabinet nodi, fodd bynnag, 
fod Tîm Caerffili wedi wynebu'r her newydd hon yn eu hymateb i'r argyfwng a'u parodrwydd i 
addasu a chefnogi'r gymuned ar yr adeg allweddol yma. Er y bydd gwybodaeth bellach am yr 
ymateb i'r Pandemig yn cael ei thrafod yn fanylach yn nes ymlaen yn yr agenda, teimlwyd y 
byddai'n esgeulus i beidio â chyfeirio at y gweithlu rhagorol a'u hymdrechion yn ystod yr 
amser hwn. 
 

 



  

1. YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB 
 

Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb. 
 
 

2. DATGAN BUDD 
 
 Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau ar ddechrau neu yn ystod y cyfarfod.  

 
 

3. CABINET – 11EG MAWRTH 2020 
 

PENDERFYNWYD, yn amodol ar ddiwygiad mewn perthynas â Chofnod rhif 5 - 
Cynllun Busnes y Gwasanaeth Cyflawni Addysg (GCA) (2020-2021) ac Atodiad 2020-
2021 yr Awdurdod Lleol, a ddylai nodi “Mae cyfraddau dirprwyo i ysgolion wedi 
cynyddu 94% er bod proffil staff GCA wedi gostwng 48% ers 2012”, cymeradwywyd y 
cofnodion fel cofnod cywir. 

 
4. BLAENRAGLEN WAITH Y CABINET – NODI’R CANLYNOL 
 

Darparwyd Blaenraglen Waith y Cabinet i'r Cabinet, a oedd yn manylu ar yr adroddiadau a 
drefnwyd rhwng 24 Mehefin 2020 a 23 Medi 2020. Atgoffwyd yr aelodau bod Blaenraglen 
Waith y Cabinet yn ddogfen waith ac felly'n destun newid. 
 
Yn dilyn ystyriaeth a thrafodaeth, cynigiwyd ac eiliwyd bod y Blaenraglen Waith yn cael ei 
nodi. Trwy godi dwylo, cytunwyd ar hyn yn unfrydol. 
 

PENDERFYNWYD y dylid nodi Blaenraglen Waith y Cabinet. 
 

MATERION LLE'R OEDD ANGEN PENDERFYNIADAU GWEITHREDOL  
 
 

5. ADRODDIAD BLYNYDDOL SAFONAU’R GYMRAEG 2019-2020 
 
 Gofynnodd yr adroddiad am gymeradwyaeth y Cabinet i'r cynnydd a wnaed yn ystod y 

flwyddyn ariannol 2019-2020 yn erbyn pedwar maes penodol o waith yn ymwneud â’r 
Gymraeg, fel sy'n ofynnol o dan y fframwaith rheoleiddio ar gyfer gweithredu Safonau’r 
Gymraeg. Yn dilyn hyn, bydd yr adroddiad yn cael ei gyhoeddi ar-lein erbyn y dyddiad 
dynodedig, sef 30 Mehefin 2020, fel sy'n ofynnol gan Safon Iaith 158. 

 
Nododd y Cabinet fod gan y Cyngor ddyletswydd statudol i gynhyrchu adroddiad monitro 
blynyddol ar weithredu materion y Gymraeg o dan y ddeddfwriaeth gyfredol ac yn unol â 
Safon 158. 

 
 Nodwyd bod y wybodaeth sy'n ofynnol ar gyfer 2019-2020 yn cynnwys pedwar maes 

allweddol gofynnol - Cwynion gan y Cyhoedd; Sgiliau Iaith Staff; Darpariaeth Hyfforddiant 
Cyfrwng Cymraeg a Recriwtio i Swyddi Gwag. 

  
Roedd yr adroddiad yn darparu diweddariad i'r Aelodau ar sefyllfa bresennol y Cyngor mewn 
perthynas â gofynion statudol Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011, ac yn amlinellu'r cynnydd da a 
wnaed gan feysydd gwasanaeth wrth ymgorffori trefniadau ar gyfer darparu gwasanaethau 
trwy gyfrwng y Gymraeg a chynyddu gallu sgiliau’r gweithlu yn y Gymraeg. 

 
Roedd cynnwys yr adroddiad yn dangos bod y gwaith a wnaed hyd yma yn symud i'r cyfeiriad 
cywir. Bydd y cynnydd a'r momentwm da yn cael eu cynnal trwy barhau i weithio gyda 
phartneriaid ac ymateb i gymorth, cyngor ac arfer gorau gan Gomisiynydd y Gymraeg a chyrff 
rhanbarthol a chenedlaethol eraill. 

 
 Diolchodd y Cabinet i'r Swyddog am yr adroddiad a chafwyd trafodaeth i ddilyn. 



  

 
Gofynnodd Aelod Cabinet, wrth nodi bod 1 gŵyn ffurfiol wedi dod i law mewn perthynas â 
llythyr Ymateb Cymunedol Coronafeirws (COVID-19), am gadarnhad bod y gŵyn oherwydd 
cafodd y llythyr ei anfon allan yn Saesneg yn unig a'r rheswm dros hynny. Cadarnhaodd y 
Swyddog fod y llythyr wedi'i anfon at holl drigolion Bwrdeistref Sirol Caerffili ar frys mewn 
ymateb i Gymorth Cymunedol a Phandemig COVID-19. Fodd bynnag, ers hynny, mae'r holl 
ohebiaeth bellach wedi'i hanfon allan yn ddwyieithog, gan gynnwys llythyrau, e-byst a 
diweddariadau cyfryngau cymdeithasol. Yn ogystal, roedd Swyddogion yn dymuno nodi bod yr 
adroddiad yn datgan yr ymatebwyd i'r gŵyn o fewn terfynau amser corfforaethol a bod y gŵyn 
wedi'i chadarnhau ac roeddent yn dymuno newid y geiriad i amlinellu'n glir bod y tor safon 
wedi'i gydnabod. 
 

 Yn dilyn ystyriaeth a thrafodaeth, cynigiwyd ac eiliwyd bod yr adroddiad yn cael ei 
gymeradwyo. Trwy godi dwylo, cytunwyd ar hyn yn unfrydol. 

 
PENDERFYNWYD am y rhesymau a gynhwysir yn adroddiad y swyddog: - 

 
i) Dylid nodi cynnwys yr adroddiad blynyddol; 

 
ii) Cytuno ar gyhoeddi'r wybodaeth fel cofnod o'r cynnydd tuag at Safonau’r 

Gymraeg perthnasol, a chydymffurfiad â hwynt. 
 
6. YMATEB Y CYNGOR I'R PANDEMIG CORONAFEIRWS 
 

Cyflwynodd yr Arweinydd yr adroddiad a dymunodd nodi mai prif rôl y Cyngor yw amddiffyn ei 
bobl a'i ardal a chyda gwaith rhagorol staff ar draws yr Awdurdod, mae hyn wedi bod yn 
bosibl. Mae darpariaeth gwasanaethau wedi newid, ond mae ansawdd y gwasanaeth wedi 
parhau i safon uchel ac mae staff wedi mynd y tu hwnt i hynny gyda heriau logistaidd enfawr, 
staff yn gweithio gartref, neu’n cael eu hadleoli i rolau eraill, er mwyn sicrhau bod 
gwasanaethau yn cael eu darparu a'u cyflenwi a bod rhai sy'n agored i niwed yn cael eu 
gwarchod. Er nodwyd nad yw cyfanswm cost y Feirws wedi'i bennu eto, teimlwyd y gallai 
preswylwyr fod yn dawel eu meddyliau eu bod mewn dwylo da. 
 
Amlinellodd y Prif Weithredwr y pwyntiau allweddol yn yr adroddiad a oedd yn rhoi trosolwg i'r 
Cabinet o ymateb y Cyngor i'r pandemig coronafeirws hyd yma a throsolwg o'r ymagwedd a 
gymerwyd i adnabod, lliniaru a rheoli risgiau strategol mewn ymateb i Covid-19. 
 
Amlygodd y Prif Weithredwr y risgiau lefel canolig cyfredol y mae'r Cyngor yn eu rheoli ac yn 
ailddatgan egwyddorion polisi cynlluniau trawsnewid “TimCaerffili - Yn Well Gyda’n Gilydd” a'r 
egwyddorion allweddol y darperir gwasanaethau arnynt. 
 
Nododd y Cabinet fod ymddangosiad y Coronafeirws ar draws y byd ac yn fwy diweddar 
ledled y DU wedi gosod her sylweddol a digynsail i'n ffordd o fyw a darparu gwasanaethau. 
Mewn ymateb i bandemig Coronafeirws a’r cyfnod clo, a thros sawl diwrnod, rhoddwyd ail-
ffocysu, ail-bwrpasu ac ail-luniwyd blaenoriaethau a ffyrdd o weithio i sicrhau bod y Cyngor yn 
y sefyllfa orau ac yn meddu'r arfau gorau i ymateb i anghenion uniongyrchol cymunedau. 
Cyflwynodd yr adroddiad drosolwg o ymateb pellgyrhaeddol “TȋmCaerffili” hyd yma ac 
amlinellodd y camau nesaf. 
 
Nododd yr aelodau mai'r prif bwrpas trwy gydol y pandemig oedd “amddiffyn ein pobl a'n 
hardal”. Sicrhawyd y Cabinet bod y ddarpariaeth gwasanaeth yr oedd ei fawr angen yn parhau 
i bobl y Fwrdeistref a bod y gwaith i amddiffyn ein hardal yn parhau. Mae'r rôl bwysig a 
hanfodol fel arweinydd dinesig wedi dod yn arbennig o amlwg dros yr wythnosau diwethaf; 
rhoi tawelwch meddwl a gwarchod cymunedau a staff. 
 
Nodwyd bod aelodau'r staff wedi bod yn rhagorol, ac mae diolch yn ddyledus i nifer fawr iawn 
ohonynt. Mae ethos “TimCaerffili – Yn Well Gyda’n Gilydd” wedi cael ei amlygu ar gymaint o 



  

lefelau, a hynny yn ddyddiol, ac mae’r Uwch Reolwyr i gyd yn falch iawn o gael gwasanaethu 
ein cymunedau ac yn teimlo’n freintiedig o allu gwneud hynny. 
 
Amlinellwyd y bydd y feirws yn aros gyda ni am gryn amser eto a rhaid sicrhau a gwarchod 
gwytnwch y sefydliad a'r cymunedau drwyddi draw a byddwn yn parhau i ganolbwyntio ar y 
prif amcan hwn dros y misoedd nesaf. 
 
Diolchodd y Cabinet i'r swyddog am yr adroddiad a chafwyd trafodaeth i ddilyn. 
 
Gofynnwyd i'r Cabinet nodi bod rhanbarth Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi bod yn 
fan problemus ar gyfer y feirws o'r dechrau, ond bod hynny bellach wedi newid yn ystod yr 
wythnosau diwethaf diolch i’r drefn. Fodd bynnag, ar ddechrau’r cyfnod clo, roedd yn ofynnol 
i'r Cyngor gau gwasanaethau'n gyflym, rhoi gweithdrefnau rheoli argyfwng ar waith, newid 
gwasanaethau a ffyrdd o weithio er mwyn parhau i allu cyflenwi gwasanaethau, ac amddiffyn 
ein pobl a'n hardal. 
 
Amlygodd y Prif Weithredwr fod mwyafrif o'r 500+ o wasanaethau wedi parhau, er eu bod yn 
gweithio mewn ffyrdd gwahanol, er enghraifft trwy weithio gartref neu mewn rolau wedi'u 
hadleoli. Cafodd nifer o staff rheng flaen, fel staff Canolfan Hamdden, eu hadleoli i rolau fel 
dosbarthu Prydau Ysgol Am Ddim, gyda 343,000 o brydau bwyd wedi'u dosbarthu hyd yma 
gyda'r nifer sy'n cymryd Prydau Ysgol Am Ddim wedi cynyddu. Mae staff Cyllid wedi bod yn 
gyfrifol am weinyddu Grantiau Llywodraeth Cymru i fusnesau bach, sydd wedi cyrraedd 
cyfanswm o dros £30m hyd yma. Mae staff tai yn parhau i gefnogi tenantiaid ledled y 
fwrdeistref sirol. Mae llawer o staff addysgu wedi'u hadleoli i ddarparu cefnogaeth i Weithwyr 
Allweddol gyda darpariaeth gofal plant mewn Hybiau ledled y Fwrdeistref Sirol ac mae staff 
Cartrefi Gofal wedi darparu amgylchedd diogel i'n preswylwyr a darparu dros 80,000 awr o 
ofal cartref. Mae graddfa'r gefnogaeth wedi bod yn eithriadol; fodd bynnag, ofnir y bydd y 
feirws gyda ni am gryn amser a dylai'r gwaith barhau i newid y gyfradd R. Yn ogystal, nodwyd 
bod gwaith olrhain cysylltiadau wedi cychwyn, gyda nifer o staff yn cael eu hadleoli i'r maes 
hwn. 
 
Diolchodd y Cabinet i'r Prif Weithredwr am yr adroddiad manwl a'r gwaith eithriadol a 
ddarparwyd gan TȋmCaerffili a nodwyd bod sawl cwestiwn wedi'i ofyn gan y Cynghorydd K. 
Etheridge mewn perthynas â'r adroddiad. Gofynnodd yr Arweinydd i'r Pennaeth 
Gwasanaethau Cyfreithiol a'r Swyddog Monitro ymdrin â'r cwestiynau hynny. 
 
1. Mewn perthynas ag argymhelliad 3.1.4 “Ail-gadarnhau egwyddorion polisi cynlluniau 

trawsnewid “TȋmCaerffili – Yn Well Gyda’n Gilydd” a'r egwyddorion allweddol y darperir 
gwasanaethau arnynt” ac a fyddai angen cyflwyno'r Polisi hwn i'r Cyngor. 
 
Esboniodd y Swyddog Monitro na fyddai angen penderfyniad y Cyngor ar hyn gan fod y 
polisi hwn yn swyddogaeth cabinet ac mae'r argymhelliad yn gofyn i'r Cabinet ailddatgan y 
polisi. 
 

2. Mewn perthynas ag argymhelliad 3.1.6 “Gofyn bod adroddiad pellach yn cael ei gyflwyno 
i'r Cabinet, gan amcangyfrif effaith ariannol bosibl ymateb y Cyngor i'r Pandemig” 

 
Esboniodd y Swyddog Monitro y gallai fod angen penderfyniad gan y Cyngor ar y mater 
hwn, yn dibynnu ar y ffynhonnell ariannu a nodwyd a chan ystyried rheolau gweithdrefn 
ariannol y cyngor. 

 
Diolchodd y Cabinet i'r swyddog am yr ymateb a chafwyd trafodaeth i ddilyn. 
 
Roedd yr Aelod Cabinet dros Addysg yn dymuno nodi ei diolchgarwch i'r staff ym maes 
Addysg sydd wedi ymateb i'r her a osodwyd gan Covid-19 ac sydd wedi diwallu anghenion 
dysgwyr ledled y Fwrdeistref. Holodd yr Aelod Cabinet hefyd pa waith sydd wedi'i wneud yn yr 
Hybiau a sut y mae hyn wedi helpu i lunio'r paratoadau ar gyfer ysgolion sy'n dychwelyd. 
Esboniodd swyddogion fod dros 1,500 o staff wedi bod yn gweithio yn yr Hybiau o dan 



  

arweiniad 20 o Benaethiaid i ddarparu gofal plant i dros 800 o blant Gweithwyr Allweddol. O 
ganlyniad i hyn, mae nifer o fesurau diogelwch allweddol wedi'u rhoi ar waith a'u profi. Mae 
asesiadau risg llawn wedi'u cynnal, a phrofwyd capasiti llai o ganlyniad. Mae arwyddion, trefn 
ddyddiol, pellhau cymdeithasol, arferion glanhau, hylendid personol ac arferion lles disgyblion 
a staff i gyd wedi'u profi a'u rhannu. Yn ogystal, nodwyd bod Ysgol Idris Davies 3-18 wedi 
darparu taith ar y Cyfryngau Cymdeithasol i ddangos y mesurau diogelwch sydd ar waith cyn 
i'r disgyblion ddychwelyd i'r ysgol. 
 
Mynegodd yr Aelod Cabinet dros Gyllid, Perfformiad a Chynllunio ei diolch i'r sefydliad am ei 
holl waith caled yn ystod yr amser hwn a gofynnodd ynghylch beth oedd y sefyllfa bresennol 
ar Grantiau Busnes. Esboniodd y Swyddog A151 Dros Dro fod y Tîm Cyfraddau Busnes i bob 
pwrpas yn gweithredu fel asiant i Lywodraeth Cymru ac wedi gwneud 2,781 o daliadau, sef 
cyfanswm o £32.4m. Mae hyn yn rhoi CBS Caerffili yn chwartil uchaf Awdurdodau Lleol 
Cymru o ran canran yr arian a ddyrannwyd sydd wedi'i ddosbarthu i fusnesau a sefydliadau 
cymwys eraill. Gofynnwyd i'r aelodau nodi mai'r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 30 
Mehefin, a bod gwaith helaeth wedi bod ar droed i gysylltu â'r busnesau a'r sefydliadau 
cymwys hynny sydd eto i wneud cais. Anfonwyd gohebiaeth trwy lythyr ac e-bost, yn ogystal â 
hysbysiadau ar y Cyfryngau Cymdeithasol. Mae wedi bod yn llwyddiannus i'r graddau bod 89 
grant arall wedi'u cymeradwyo yn y 2 ddiwrnod diwethaf sy'n dod a’r cyfanswm i £920k. 
 
Mynegodd yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol a Lles ei ddiolch i’r staff yn y 
Gwasanaethau Cymdeithasol sydd wedi ymateb i’r her ac wedi parhau i ddarparu gwasanaeth 
eithriadol i’r rhai mwyaf agored i niwed ledled y Fwrdeistref, yn enwedig yn dilyn y problemau 
cynnar a brofwyd ynghylch Cyfarpar Diogelu Personol a phrofion a chroesawodd gyhoeddiad 
gan Lywodraeth Cymru am daliad o £500 i weithwyr rheng flaen. Gofynnodd yr Aelod Cabinet 
am wybodaeth bellach am gynlluniau Iechyd yn y dyfodol, gan ystyried profiadau diweddar a'r 
posibilrwydd o ail don. Esboniodd swyddogion fod y paratoadau yn ddeublyg, yn yr ystyr bod 
paratoadau'n cael eu gwneud ar lefel gorfforaethol, ac mewn partneriaeth ag Awdurdodau 
Lleol eraill ledled Gwent, a Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan er mwyn datblygu cynllun argyfwng. 
Nodwyd bod gweithio mewn partneriaeth yn chwarae rhan sylweddol yn y gwaith paratoi gan 
ddysgu o’r heriau a'r profiadau a gafwyd hyd yma. Nododd yr aelodau fod Ysbyty’r Grange 
wedi agor er mwyn cynorthwyo gyda derbyniadau i’r ysbyty oherwydd y feirws, nad oedd ei 
angen hyd yma, ond sydd yno pe bai'r angen yn codi. 
 
Diolchodd yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Corfforaethol i'r holl staff am eu cefnogaeth 
a'u hymdrechion parhaus ac, wrth nodi bod yr Awdurdod wedi'i drawsnewid dros nos, 
gofynnodd am eglurder ynghylch a fyddai byth yn mynd yn ôl i sut ydoedd? Cytunodd 
swyddogion fod y trawsnewidiad wedi digwydd dros nos yn wir ac na fyddai wedi bod yn 
bosibl heb ymdrech ddigynsail gan Wasanaethau Cwsmeriaid a Digidol. Wrth gyfeirio at yr 
adroddiad, nodwyd bod dros 500 o liniaduron a bron i 3,000 o Drwyddedau Microsoft Teams 
ac Office 365 wedi'u cyhoeddi er mwyn i staff barhau yn gysylltiedig. Nid oedd llawer o staff 
nac Aelodau wedi defnyddio Teams o'r blaen, sydd wedi bod yn llethr ddysgu, ond gyda 
chefnogaeth a hyfforddiant, mae'r her wedi'i goresgyn ac mae gwasanaethau'n parhau i gael 
eu darparu. Yn ogystal, esboniodd y Swyddog, o ganlyniad i'r Pandemig, ei bod yn amlwg bod 
gwaith yn rhywbeth rydych chi'n ei wneud ac nid yn rhywle lle rydych chi'n mynd, a chan ei 
bod yn argoeli y bydd pellhau cymdeithasol yn parhau am beth amser rhagwelir y bydd yr 
adeilad yn cael ei ddefnyddio'n wahanol iawn ac mae'n annhebygol o ddychwelyd i'r arferion 
gweithio blaenorol, gyda chyfuniad o weithio ystwyth a gweithio mewn swyddfa. 
 
Adleisiodd yr Aelod Cabinet dros Gartrefi, Lleoedd a Thwristiaeth y negeseuon o ddiolch i 
staff a gofynnodd wybodaeth bellach am yr effaith y mae'r pandemig wedi'i chael ar 
brosiectau adeiladu a sut y cafodd hyn ei reoli. Esboniodd y Swyddog y bu ymdrech wych gan 
wasanaethau fel gwastraff, parciau a hamdden i sicrhau parhad gwasanaethau. O ran 
adeiladu, nodwyd nad oedd Llywodraeth Ganol erioed wedi atal prosiectau adeiladu, ar yr 
amod bod mesurau pellhau cymdeithasol diogel ar waith. Fodd bynnag, penderfynwyd y 
byddai pob prosiect adeiladu yn cael ei atal yn ystod y cyfnod clo ac ers yr amser hynny, mae 
matrics diogelwch wedi'i ddatblygu, lle mae pob un o'r prosiectau yn cael asesiad risg ac ar yr 
amod eu bod yn cwrdd â'r gofynion, yn cael eu datgloi a'r gwaith yn mynd yn ei flaen. 



  

 
Diolchodd yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Amgylchedd a Chymdogaeth i'r holl staff am 
eu hymateb yn ystod y Pandemig a holodd a yw'r tunelledd gwastraff a gasglwyd wedi 
cynyddu gyda mwy o bobl yn gweithio gartref. Esboniodd swyddogion, gan fod y Canolfannau 
Ailgylchu Gwastraff Cartref wedi cau yn ystod y cyfnod clo a chasglu eitemau swmpus hefyd 
wedi'u hatal, bu cynnydd o 15% yn y tunelledd. Mae'r gwasanaethau casglu sbwriel wedi 
cynnal gwasanaeth di-dor trwy'r pandemig, gan barhau i gasglu gwastraff bwyd, gwyrdd, 
cartref ac ailgylchu o gartrefi yn yr un modd â chyn i'r cyfnod clo ddechrau. Yn ogystal, 
nodwyd bod y Gymuned wedi cydnabod ymdrechion yr adran wastraff, gan ddarparu 
canmoliaeth am eu gwaith, sy’n cael ei werthfawrogi’n fawr. 
 
Gofynnodd yr Aelod Cabinet, wrth nodi bod y Canolfannau Hamdden wedi cau yn ystod y 
Pandemig, am wybodaeth bellach ynghylch gwaith y staff yn ystod yr amser hwn. Esboniodd 
swyddogion fod llawer o'r staff wedi cael eu hadleoli i wahanol rolau, megis cymorth gyda 
gweinyddu grantiau busnes, cyflenwi Prydau Ysgol Am Ddim a rhan o'r cynllun cyfeillion, gan 
ddarparu gwasanaethau i breswylwyr bregus er enghraifft casglu presgripsiynau neu siopa. 
Yn ogystal, nodwyd bod y Cynllun Cyfeirio Ymarfer Cenedlaethol wedi parhau i ddarparu 
gwasanaeth i'r rhai mewn angen. Mae dosbarthiadau ar-lein ar gael i ddefnyddwyr ac i'r rhai 
na allant gael mynediad i'r rhyngrwyd, mae DVDau ymarfer corff wedi'u datblygu a'u darparu i 
ddefnyddwyr. 
 
Diolchodd y Prif Weithredwr am y diolchiadau a gofnodwyd i'r staff, ac yn ychwanegol 
diolchodd i'r Cabinet am eu harweinyddiaeth gref, eu hymrwymiad, eu hyblygrwydd a'r 
berthynas waith ragorol â Swyddogion, sydd wedi galluogi'r ymdrechion hyn i ddigwydd mor 
ddidramgwydd, ac mae ein pobl a'n hardal wedi parhau i gael eu gwarchod. Ychwanegwyd 
bod mantra TȋmCaerffili, byddwch feiddgar, byddwch ddewr, byddwch wych wedi cael ei 
wneud ar y cyd. 
 
Yn dilyn ystyriaeth a thrafodaeth, cynigiwyd ac eiliwyd bod yr argymhellion yn yr adroddiad yn 
cael eu cymeradwyo. Trwy ddangos dwylo, cytunwyd ar hyn yn unfrydol. 
 

PENDERFYNWYD am y rhesymau a gynhwysir yn adroddiad y swyddog: - 
 

i) nodi graddfa ymateb y Cyngor i'r pandemig Coronafeirws hyd yma; 
 
ii) nodi'r ymagwedd a fabwysiadwyd i adnabod, lliniaru a rheoli risgiau strategol  

mewn ymateb i Covid-19; 
 
iii) nodi'r risg lefel ganolig gyfredol y mae'r Cyngor yn ei rheoli; 

 
iv) ailddatgan egwyddorion polisi cynlluniau trawsnewid “TimCaerffili – Yn Well 

Gyda’n Gilydd” a'r egwyddorion allweddol y darperir gwasanaethau arnynt; 
 

v) cydnabod a nodi'r “cyfaddawd” rhwng yr angen i arbed bywydau ac atal y 
feirws rhag lledaenu a chyflawni'r nodau a nodir yn y Cynllun Corfforaethol; 
 

vi) cyflwyno adroddiad pellach i'r Cabinet, yn amcangyfrif effaith ariannol bosibl 
ymateb y Cyngor i'r pandemig; 
 

vii) cyflwyno adroddiadau cynnydd pellach i gyfarfodydd Cabinet yn y dyfodol; 
 
viii) cymeradwyo'r ymagwedd gyffredinol a gymerwyd gan y Cyngor mewn ymateb 

i'r pandemig Coronafeirws. 
 
7. TREFNIANT GWNEUD PENDERFYNIADAU COVID-19  
 

Roedd yr adroddiad yn darparu'r  newidiadau i'r Cabinet y bu'n rhaid eu cyflwyno i sicrhau y 
gellid parhau i wneud penderfyniadau yn ystod y cyfnod clo, yn ogystal â nodi'r cynlluniau ar 



  

gyfer dychwelyd i wneud penderfyniadau dan arweiniad aelodau etholedig yn unol â'r 
rheoliadau Awdurdodau Lleol newydd (Coronafeirws) (Cyfarfodydd) (Cymru) 2020. 
 
Nodwyd bod Llywodraeth y DU, ar 23 Mawrth 2020, wedi cyflwyno cyfnod clo cenedlaethol a 
oedd yn cyfyngu ar symudiadau rhydd y cyhoedd ac yn ceisio cysgodi ac amddiffyn y bregus 
yn ein cymuned. 
 
Gyda’r cyfyngiadau ar symudiadau staff ac aelodau etholedig ac aelodau etholedig yn methu 
â chyfarfod a gwneud penderfyniadau, mae cyfansoddiad y Cyngor yn darparu ar gyfer 
dirprwyo pwerau gwneud penderfyniadau i'r Prif Weithredwr. 
 
Pasiwyd Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Coronafeirws) (Cyfarfodydd) (Cymru) 2020 gan 
Lywodraeth Cymru ar 22 Ebrill 2020 gan wneud cyfres o welliannau i ddeddfwriaeth 
llywodraeth leol sy'n paratoi'r ffordd ar gyfer dychwelyd i wneud penderfyniadau gwleidyddol i 
Gynghorau ledled Cymru. 
 
Amlinellodd yr adroddiad y newidiadau a wnaed, gan egluro rhai o'r newidiadau allweddol i'r 
broses o wneud penderfyniadau y mae Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Coronafeirws) 
(Cyfarfodydd) (Cymru) 2020 wedi'u cyflwyno a darparu amserlen ar gyfer ailgyflwyno 
penderfyniadau gwleidyddol a strwythurau pwyllgorau craffu. 
 
Diolchodd y Cabinet i'r Swyddog am yr adroddiad, a nodwyd bod sawl cwestiwn wedi’u gofyn 
gan y Cynghorydd K. Etheridge mewn perthynas â'r adroddiad a gofynnodd yr Arweinydd i'r 
Cyfarwyddwr Corfforaethol dros Addysg a Gwasanaethau Corfforaethol ymateb â'r 
cwestiynau. 
 
1. Amserlen ar gyfer cyfarfod y Pwyllgor Craffu gyda dyddiadau i ailgychwyn - siawns na 

fydd hyn gerbron y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ym mis Medi, a gall y Cabinet ystyried 
ailgychwyn ym mis Awst. 

 
Amlinellodd y Cyfarwyddwr mai'r ffocws dros yr haf yw i bob un o'r 73 aelod etholedig dderbyn 
yr offer a'r hyfforddiant angenrheidiol i sicrhau bod y CCB yn rhedeg yn dda. Rhagwelir y bydd 
cyfarfodydd y Pwyllgor Craffu yn ailgychwyn ddiwedd mis Medi. 

 
2. Pryd ydych chi'n rhagweld y bydd pwerau dirprwyedig brys ar bob penderfyniad mawr yn 

dychwelyd i Graffu, Cyngor Llawn a'r Cabinet? 
 

Amlinellodd y Cyfarwyddwr, gan fod y Cabinet bellach wedi ailddechrau, fod y pwerau a 
ddirprwywyd i'r Prif Weithredwr pan nad oedd aelodau etholedig yn gallu cyfarfod, yn 
peidio â bod. Bydd y Cyngor yn cyfarfod am y tro cyntaf ym mis Medi a rhagwelir y bydd 
Pwyllgorau Craffu yn dechrau cyfarfod eto o ddiwedd mis Medi ymlaen. Yn absenoldeb 
cyfarfodydd y Pwyllgor Craffu, ymgynghorir â Chadeiryddion Craffu ac Is-gadeiryddion 
Craffu ar adroddiadau a fydd yn cael eu hystyried wedi hynny gan y Cabinet. 
 

3. Diweddariad ar y TG fel y gall pob aelod etholedig gymryd rhan fel Tîm Caerffili. 
 

Esboniodd y Cyfarwyddwr fod Aelodau'r Pwyllgor Cynllunio a'r Cabinet bellach wedi 
derbyn yr offer a'r hyfforddiant angenrheidiol i gymryd rhan mewn Cyfarfodydd o Bell, a 
bod y cyfleusterau ar gael i nifer fach o aelodau eraill. 
 
Bydd y rhaglen o arfogi a hyfforddi Aelodau yn awr yn canolbwyntio ar yr aelodau sy'n 
weddill gyda'r bwriad o sicrhau'r cyfle i gymryd rhan lawn yn y CCB ar 3 Medi. 
 

4. O ran 5.2.5 o Adroddiad y Swyddogion, mae'r canllaw i Gynghorwyr yn cyfeirio at 
Gadeiryddion yn aros yn eu swydd tan fis Mai 2021, onid Canllaw yn unig yw hyn (a all y 
Swyddog Monitro gadarnhau mai canllaw yn unig yw hyn ac nad yw'n orfodol). A ellir 
ystyried y cynnig canlynol? 
 



  

“Cadarnhad bod pob Cadeirydd Craffu yn cael ei ethol/enwebiadau yn y Cyfarfod 
Cyffredinol Blynyddol arfaethedig a drefnwyd ar gyfer Medi 2020, ac na fyddant yn aros yn 
eu swydd tan fis Mai 2021”, ac os oes angen gwelliant i'r rheolau sefydlog, dylid ei 
ystyried. 
 
Esboniodd y Cyfarwyddwr y bydd y CCB ym mis Medi yn ethol Cadeiryddion Craffu fel 
sy'n digwydd yn arferol. Wrth gwrs, os yw'r Cadeiryddion sy'n cael eu hethol yn 
Gadeiryddion sydd yn y swydd ar hyn o bryd, yna byddant wrth gwrs yn parhau tan fis Mai 
2021. 

 
 Diolchodd y Cabinet i'r swyddog am yr ymateb a chafwyd trafodaeth i ddilyn. 

 
Wrth nodi’r cwestiynau, dymunodd Aelod nodi bod yr Arweinydd wedi gwahodd pob un o 
Arweinwyr y gwrthbleidiau i gael cyfarfodydd rheolaidd yn ystod yr argyfwng presennol a’r 
cyfnod clo, cyfle a gymerwyd gan Arweinydd Grŵp Plaid Cymru trwy Microsoft Teams, ond er 
gwaethaf nifer o geisiadau, roedd yr Arweinydd Grŵp Annibynnol wedi gwrthod cymryd rhan. 
 
Yn dilyn ystyriaeth a thrafodaeth, cynigiwyd ac eiliwyd bod yr argymhelliad yn yr adroddiad yn 
cael ei gymeradwyo. Trwy godi dwylo, cytunwyd ar hyn yn unfrydol. 
 

PENDERFYNWYD am y rhesymau a gynhwysir yn Adroddiad y Swyddog: - 
 

i) nodi'r penderfyniadau a wnaed gan y Prif Weithredwr o dan bwerau 
dirprwyedig; 
 

ii) nodi goblygiadau Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Coronafeirws) (Cyfarfodydd) 
(Cymru) 2020 ar wneud penderfyniadau; 
 

iii) cymeradwyo'r amserlen a'r ymagwedd ar gyfer ailgyflwyno gwneud 
penderfyniadau dan arweiniad aelodau etholedig; 
 

iv) nodi yn y lle cyntaf y bydd y gost wirioneddol o ddarparu'r offer TG 
angenrheidiol i aelodau gymryd rhan mewn cyfarfod gwneud penderfyniadau o 
bell yn cael ei hawlio yn erbyn Grant Covid Llywodraeth Cymru (LlC); 
 

v) cytuno, os nad yw'r costau'n cael eu hystyried yn wariant cymwys o'r grant LlC, 
eu bod yn cael eu hariannu o'r Gronfa Gwasanaethau Aelodau, sydd â balans o 
£202k ar hyn o bryd. 

 
Daeth y cyfarfod i ben am 11.47am. 
 
Cymeradwywyd a llofnodwyd fel cofnod cywir yn ddarostyngedig i unrhyw gywiriadau a wneir 
yn y cyfarfod a gynhelir ar 22 Gorffennaf 2020. 
 
 

____________________ 
CADEIRYDD 


