
  

                         

 

 

 

CABINET 
 

COFNODION Y CYFARFOD A BELL A GYNHALIWYD DRWY MICROSOFT 
TEAMS 

DDYDD MERCHER, 1 GORFFENNAF 2020 AM 10.30 A.M. 
 

 
YN BRESENNOL: 

 
Y Cynghorydd P. Marsden (Arweinydd) - Cadeirydd 

 

Y Cynghorwyr: 
 

C. Cuss (Gofal Cymdeithasol a Llesiant), N. George (Yr 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 â: 
 
 C. Harrhy (Prif Weithredwr), R. Edmunds (Cyfarwyddwr Corfforaethol – Addysg a 

Gwasanaethau Corfforaethol), M.S. Williams (Cyfarwyddwr Corfforaethol Dros Dro – 
Cymunedau).  

  
 

Hefyd yn bresennol: 
 

S. Harris (Swyddog S151 Dros Dro), R. Tranter (Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a 
Swyddog Monitro) ac C. Evans (Swyddog Gwasanaethau Pwyllgor). 

 
 

1. YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB 
 

D. Street (Cyfarwyddwr Corfforaethol – Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai). 
 
 

2. DATGANIADAU O FUDDIANT  
 
 Ni chafwyd dim datganiadau o fuddiant ar ddechrau nac yn ystod y cyfarfod. 
 
 
3. BLAENRAGLEN WAITH Y CABINET – I’W NODI 
 

Cafodd y Cabinet Flaenraglen Waith y Cabinet, a oedd yn cynnwys manylion am yr 
adroddiadau a drefnwyd rhwng 1 Gorffennaf 2020 a 30 Gorffennaf 2020.  Cafodd Aelodau eu 
hatgoffa fod Blaenraglen Waith y Cabinet yn ddogfen weithio a bod newidiadau’n bosibl.   
 
Ar ôl ystyried a thrafod, cynigiwyd ac eiliwyd nodi’r Flaenraglen Waith. Cytunwyd ar hyn yn 
unfrydol drwy godi dwylo. 



  

 
PENDERFYNWYD fod Blaenraglen Waith y Cabinet yn cael ei nodi. 

 
MATERION A OEDD ANGEN PENDERFYNIADAU GWEITHREDOL 

 
 

4. MODEL BUDDSODDI CYDFUDDIANNOL PARTNERIAETH ADDYSG CYMRU YSGOLION 
YR 21AIN GANRIF – CYTUNDEB PARTNERIAETH STRATEGOL 

 
 Roedd yr adroddiad yn diweddaru’r Cabinet ar Gynllun Llywodraeth Cymru sy’n gysylltiedig â 

Model Buddsoddi Cydfuddiannol (MIM) Band B rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer yr 21ain 
Ganrif ac roedd yn gofyn am gymeradwyaeth y Cabinet i alluogi’r Cyngor lofnodi Cytundeb 
Partneriaeth Strategol â Chwmni Partneriaeth Addysg Cymru (WEPCo). Nodwyd y byddai hyn 
yn golygu y byddai modd defnyddio’r Fframwaith Partneriaeth Strategol yn y dyfodol pe bai 
angen i hwyluso darpariaeth cyfleusterau addysg a chymunedol. 

 
 Nododd y Cabinet fod Llywodraeth Cymru wedi bod yn caffael Partner Cyflenwi o’r Sector 

Preifat i weithio ag ef i gyflenwi cyfleusterau addysg a chymunedol ledled Cymru, o dan 
fframwaith partneriaeth strategol. 

 
 Bydd angen i’r partner llwyddiannus o’r sector preifat ac is-gwmni o Fanc Datblygu Cymru (a 

adwaenir fel WGCo) ffurfio WEPCo, a fydd yn darparu gwasanaethau seilwaith i’r 
Cyfranogwyr yng Nghymru. Y Cyfranogwyr yn y trefniadau fydd nifer o Awdurdodau Lleol a 
Sefydliadau Addysg Bellach. Bydd y Cyfranogwyr a WEPCo yn llunio Cytundeb Partneriaeth 
Strategol. 

 
 Nodwyd mai nod y Cytundeb Partneriaeth Strategol yw creu proses ar gyfer cynllunio, caffael, 

dylunio, adeiladu a/neu ariannu a chynnal cyfleusterau addysg a chymunedol yng Nghymru. 
Mae’r Cytundeb Partneriaeth Strategol yn fodd i gyflawni hyn a bydd yn cael ei lofnodi gan y 
Cyngor ym mis Medi 2020. 

 
 Cafodd ei amlinellu fel rhan o Fand B rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer yr 21ain Ganrif y 

Cyngor, ac mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno mewn egwyddor i Fodel Buddsoddi 
Cydfuddiannol (MIM) ym Mwrdeistref Caerffili gyda gwerth adeiladu cyfatebol o £28m – £32m. 
Nid oes penderfyniad hyd yma ar faint a natur y prosiect a bydd yn amodol ar gymeradwyaeth 
Llywodraeth Cymru i’r achos busnes. 

 
 Roedd yr adroddiad yn esbonio’r broses ac roedd yn gofyn am gymeradwyaeth i lunio 

Cytundeb Partneriaeth Strategol â Chwmni Partneriaeth Addysg Cymru i hwyluso cyfleusterau 
addysg a chymunedol. Gofynnwyd i Aelodau nodi y bydd ‘Cynrychiolydd Cyfranogwyr’ 
enwebedig, sef Sue Richards, Pennaeth Cynllunio a Strategaeth Addysg a fydd yn aelod o’r 
Bwrdd Partneriaeth Strategol ar ran y Cyngor.   

 
 Drwy lofnodi’r cytundeb hwn dywedwyd y byddai’n sicrhau bod gan y Cyngor y dewis o 

fanteisio ar y fframwaith hwn pe bai angen yn unol â Chynllunio Strategol Ysgolion yr 21ain 
Ganrif. 
 
Diolchodd y Cabinet y Swyddog am yr adroddiad ac yna cafwyd trafodaeth. 
 
Gofynnodd Aelod, a oedd yn cydnabod buddiannau’r rhaglen am ragor o wybodaeth am lefel 
y rheolaeth a fydd gan yr Awdurdod Lleol dros adeiladau at ddefnydd gan y cyhoedd. 
Eglurodd y Swyddog fod nifer ysgolion yn awr yn defnyddio Cytundeb Defnydd Cymunedol, 
sy’n allweddol i Lywodraeth Cymru, felly mae sicrwydd y bydd mynediad i’r gymuned yn 
parhau. Hefyd, nodwyd fod hwn yn gyfle ardderchog, gan y bydd gwaith yn cael ei wneud gan 
ddatblygwyr a chontractwyr allweddol, sy’n cymryd rhan mewn cynlluniau ledled Cymru a 
bydd cyfle i’r Awdurdod gyfrannu at y rhaglen fel aelod o’r bwrdd, a thrwy hynny sicrhau bod 
mynediad i’r cyhoedd yn parhau. 
 



  

Gofynnodd Aelod am ragor o wybodaeth am y gyfradd Ymyrraeth, sydd wedi’i phennu ar 75% 
a gofynnodd faint o amser a gymerai i ad-dalu cyn y byddai’r safle ym mherchnogaeth lawn yr 
Awdurdod Lleol. Roedd Swyddogion yn falch o’i hysbysu bod y gyfradd ymyrraeth wedi codi i 
gyfraniad o 81% a nodwyd y rhagwelid y byddai’r cyfnod ad-dalu yn 25 mlynedd.  
 
Holodd Aelod o’r Cabinet am yr amserlen ar gyfer gweithredu’r rhaglen. Eglurodd Swyddogion 
fod cynnydd yn ddibynnol ar y cod trefniadaeth ysgolion a’r broses ymgynghori sy’n 
gysylltiedig â’r cynllun. Bydd y prosiect yn cychwyn ar ôl datblygu cynigion a derbyn yr achos 
busnes. Dywedodd Swyddogion er bod hwn yn gyfle pwysig a’u bod yn awyddus i’w weld yn 
datblygu cyn gynted â phosibl, nid yw’r argymhellion yn yr adroddiad yn gofyn am ymrwymiad 
i gymryd rhan yn y cynllun ar hyn o bryd, dim ond i fod yn rhan o’r broses gychwynnol, ac y 
byddai rhagor o adroddiadau’n dod i’w sylw wrth i gynnydd gael ei wneud. 
 

  Ar ôl ystyried a thrafod, cynigiwyd ac eiliwyd fod yr argymhelliad yn yr adroddiad yn cael ei 
gymeradwyo. Drwy godi dwylo, cytunwyd yn unfrydol. 

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

 
i) y dylid nodi’r wybodaeth yn yr adroddiad;  

 
ii) dull gweithredu, cyflawni a pherfformiad y Cytundeb Partneriaeth Strategol i 

gael eu cymeradwyo gan Gwmni Partneriaeth Addysg Cymru ym mis Medi 
2020 i helpu i ddarparu ystod o wasanaethau seilwaith a chyfleusterau addysg 
a chymunedol; 

 
iii) roedd y Cytundeb Partneriaeth Strategol yn Atodiad 1 o’r adroddiad a’r 

crynodeb yn Atodiad 2 i’w gymeradwyo, i weithredu argymhelliad (ii), yn amodol 
ar argymhelliad (iv) isod; 

 
iv) bod awdurdod yn cael ei ddirprwyo i’r Cyfarwyddwr Gwasanaethau 

Corfforaethol ac Addysg, ar ôl ymgynghori â’r Swyddog Monitro a’r Cabinet:  
a) cymeradwyo telerau terfynol y Cytundeb Partneriaeth Strategol  
b) cymeradwyo unrhyw weithredoedd a dogfennau sy’n atodol i’r Cytundeb 

Partneriaeth Strategol a gymeradwywyd yma 
 

v) cymeradwyo enwebu Sue Richards, Pennaeth Cynllunio a Strategaeth Addysg, 
ac Andrea West, Rheolwr Ysgolion yr 21ain Ganrif, fel ‘Cynrychiolydd 
Cyfranogwr’ y Cyngor i fod yn aelod o'r Bwrdd Partneriaeth Strategol (SPB); 

 
vi) nodwyd nad oes gofyn i’r Cyngor, wrth lunio’r Cytundeb Partneriaeth Strategol, 

wneud penderfyniad a yw am fwrw ymlaen ag unrhyw Brosiect, ac nad oes dim 
yn y Cytundeb Partneriaeth Strategol sy’n ymrwymo’r Cyngor i unrhyw 
ymrwymiad i’r fath. Bydd unrhyw benderfyniad i fwrw ymlaen â Phrosiect yn 
cael ei adrodd yn ôl i Aelodau mewn adroddiad(au) yn y dyfodol i wneud 
penderfyniad gan y bydd gan hynny oblygiadau ariannol i’r Cyngor. 

 
 

5. ALLDRO DROS DRO AR GYFER 2019/20 
 

Roedd yr adroddiad yn cyflwyno manylion i’r Cabinet am yr alldro dros dro ar gyfer blwyddyn 
ariannol 2019/20 cyn yr archwiliad blynyddol gan Archwilydd Allanol yr Awdurdod, Grant 
Thornton. 
 
Cyn i Ddatganiadau Ariannol 2019/20 gael eu harchwilio a’u cyflwyno i’r Cyngor ar 10 Medi 
2020, nodwyd fod yr adroddiad yn rhoi trosolwg o berfformiad y Cyngor yn erbyn y gyllideb 
am flwyddyn ariannol 2019/20. Mae Aelodau’n cael adroddiadau manwl sy’n monitro’r gyllideb 
fel rhan o’r broses Graffu drwy gydol y flwyddyn ariannol. 
 



  

Cyfeiriwyd y Cabinet at Atodiad A, a oedd yn crynhoi sefyllfa’r alldro refeniw dros dro, sydd â 
thanwariant net o £13.222m.  Roedd hyn yn cynnwys gorwariant o £1.251m ar ysgolion a 
thanwariant o £6.701m ar y Cyfrif Refeniw Tai, a fydd yn cael ei ddwyn ymlaen i flwyddyn 
ariannol 20/21 i gynorthwyo’r rhaglen WHQS. Nodwyd fod Swyddogion yn ystod y flwyddyn 
wedi bod yn ymwybodol o barhad y rhaglen gyni ac felly mae gwariant wedi’i gwtogi mewn 
nifer o feysydd er mwyn cyflawni nod y Cynllun Ariannol Tymor Canolig (MTFP). Mae’r dull 
darbodus hwn wedi arwain at gyflawni nifer o arbedion, ac felly mae’r tanwariant yn uwch na’r 
hyn a ddisgwylid fel arfer. Cafwyd rhagor o fanylion am amrywiadau mwy sylweddol yn erbyn 
y gyllideb yn yr adroddiad i bob cyfarwyddiaeth. 
 
Cyfeiriwyd y Cabinet at Atodiad B o’r adroddiad, sy’n dangos symudiad ar falans y gronfa 
gyffredinol rhwng 1 Ebrill 2019 a 31 Mawrth 2020, ynghyd â’r ymrwymiadau cyfredol y 
cytunwyd arnynt ar gyfer 2020/21.  Nodwyd fod y rhagamcan ar gyfer balans y gronfa 
gyffredinol fel yr hysbyswyd y Cyngor ar 20 Chwefror 2020 yn £13.261m, ac a leihawyd i 
£10.684m yn dilyn cymeradwyaeth y Cyngor i drosglwyddo £2.577m i gronfeydd cyfalaf a 
glustnodwyd i gefnogi buddsoddiadau yn yr Agenda Llywio Lleoedd. Mae’r sefyllfa 
ddiwygiedig hon yn golygu amcangyfrif balans o £13.972m, cynnydd o £3.288m ac mae’r tabl 
ym mharagraff 5.5 o’r adroddiad yn cynnwys rhagor o fanylion am y cynnydd hwn. 
 
Mae’r adroddiad yn argymell bod balans y gronfa gyffredinol yn cael ei gadw fel £10.684, fel 
y’i cymeradwywyd gan y Cyngor ar 20 Chwefror 2021. Argymhellir hefyd fod y balans dros 
ben o £3.288 yn cael ei ddyrannu ar draws cyllidebau gyda £575k i ariannu’r diffyg cyfredol 
yng nghronfa wrth gefn y gyfarwyddiaeth Cymunedau a bod £2.713m yn cael ei drosglwyddo i 
gronfa wrth gefn wedi’i chlustnodi i dalu costau ychwanegol a all fod heb eu cyllido’n ddigonol 
sy’n ganlyniad i’r pandemig COVID-19.   
 
Mewn cyfeiriad at gronfeydd wrth gefn Gwasanaethau Cymdeithasol, mae’r tabl ym 
mharagraff 5.49 o’r adroddiad yn rhoi crynodeb o’r cronfeydd wrth gefn sy’n deillio o 
danwariant cronnus y gyfarwyddiaeth, ynghyd â rhagamcan o’r balansau, ar ôl ystyried y 
defnydd cymeradwy o’r cronfeydd wrth gefn yn 2019/20 a’r defnydd cymeradwy cyfredol o 
gronfeydd wrth gefn ar gyfer 2020/21, o ganlyniad uniongyrchol i’r tanwariant a nodwyd yn 
adroddiad 2019/20 roedd yr adroddiad yn cynnwys cynigion penodol newydd ar gyfer gwariant 
untro o £446k o gronfeydd wrth gefn Gwasanaethau Corfforaethol a £2.788m o gronfeydd 
wrth gefn gwasanaethau cymdeithasol.  
  
O ran gwariant cyfalaf, roedd cyfanswm gwariant ar raglen Gyfalaf y Cyfrif Refeniw Tai ar 
gyfer 2019/20 yn £49.5m a arweiniodd at gyfanswm gwariant wedi’i dargedu hyd yma o 
£254m. Arweiniodd y rhaglen gyfalaf y gronfa gyffredinol ar gyfer 2019/20 at gyfanswm 
gwariant wedi’i dargedu o £52.7m gan gynnwys yr holl ddyraniadau grant am y flwyddyn ac 
arian cytundeb Adran 106, ac roedd swm o £27.2m yn weddill a gwariant ar ddiwedd y 
flwyddyn ariannol, gyda’r rhan fwyaf ohono yn llithriant sydd wedi’i ddwyn ymlaen i flwyddyn 
ariannol 2020/21. 
 
Diolchodd y Cabinet i’r Swyddog a nodwyd y mesurau darbodus a gymerwyd i gyflawni’r 
gyllideb, ac yna cafwyd trafodaeth. 

 
Gofynnodd Aelod o’r Cabinet, wrth nodi’r tanwariant, a’r defnydd o gyllid grant mewn meysydd 
gwasanaeth, am ragor o wybodaeth am y gwaith a wnaed fel rhan o’r rhaglen Safon Ansawdd 
Tai Cymru ac a oedd unrhyw lithriant yn y rhaglen o ganlyniad i Covid-19.  O ganlyniad i’r 
cyfyngiadau symud, dywedodd Swyddogion mai dim ond gwaith hanfodol sydd wedi’i wneud y 
tu mewn i dai, a bod hynny wedi achosi peth llithriant i’r rhaglen. Rhagwelir y byddai’r Rhaglen 
wreiddiol yn awr yn cael ei chwblhau erbyn Mehefin 2020, gyda dyddiad cwblhau Llywodraeth 
Cymru o Ragfyr 2020. Fodd bynnag, o ganlyniad i Covid-19 ni lwyddwyd i’w chwblhau ac nid 
oes rhagor o wybodaeth ar gael hyd yma gan Lywodraeth Cymru yn manylu a fydd dyddiadau 
cwblhau yn cael eu hymestyn o ganlyniad i’r Pandemig. 

 
Ar ôl ystyried a thrafod, cynigiwyd ac eiliwyd fod yr argymhelliad yn yr adroddiad yn cael ei 
gymeradwyo. Drwy godi dwylo, cytunwyd yn unfrydol. 



  

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

 
i) Bod sefyllfa alldro dros dro 2019/20 yn cael ei nodi; 

 
ii) Cefnogir fod Swyddog Dros Dro S151 yn cynnal balans y Gronfa Gyffredinol yn 

£10.684m fel y cytunwyd eisoes gan y Cyngor ar 20 Chwefror 2020; 
 

iii) Cefnogir fod Swyddog Dros Dro S151 yn dyrannu balans dros ben y Gronfa 
Gyffredinol o £3.288m fel a ganlyn: 

 

 £575k i ariannu’r diffyg cyfredol yng Nghronfa Wrth Gefn y Gyfarwyddiaeth 
Gymunedau (gweler paragraff 5.5) 

 

 bod £2.713m yn cael ei drosglwyddo o gronfa wrth gefn a glustnodwyd i 
dalu costau ychwanegol heb eu hariannu sy’n deillio o’r pandemig Covid-
19. 

 
iv) Bod y defnydd arfaethedig canlynol o gronfeydd wrth gefn gwasanaethau yn 

cael ei gymeradwyo o ragamcan y balans o £1.742m ar gyfer Gwasanaethau 
Corfforaethol: 

 

 £236k i gyflwyno arlwyo di-arian mewn ysgolion cynradd 
 

 £110k i Ysgolion Uwchradd (ac eithrio FI ac adeiladau newydd) i greu’r 
amgylchedd dysgu “perffaith” i hybu cyflawniad a chyrhaeddiad 
disgyblion; 

 

 £100k i ehangu’r Rhaglen Datblygu Arweinyddiaeth yn ysgolion 
Caerffili; 

 
v) Bod y defnydd arfaethedig o gronfeydd wrth gefn ysgolion sy’n werth £2.788 

yn cael ei gymeradwyo ar gyfer y Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau 
Cymdeithasol fel y nodwyd yn Atodiad C. 

 
 
6. MATER EITHRIEDIG  
 

Bu’r Aelodau’n ystyried y dystysgrif prawf budd y cyhoedd gan y Swyddog Priodol a daeth i’r 
casgliad ar ôl pwyso a mesur bod parhau â’r eithriad yn gwrthbwyso datgelu’r wybodaeth o 
safbwynt budd y cyhoedd a  

 
PENDERFYNWYD y gellid, yn unol ag Adran 100A(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 
1972 wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod oherwydd y byddai’n debygol y byddai 
gwybodaeth eithriedig yn cael ei datgelu iddynt fel y nodwyd ym mharagraffau 12 a 14 
o Ran 4 o Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972. 

 
 
7. ESTYNIAD I YMDDEOLIAD HYBLYG OHERWYDD AMGYLCHIADAU EITHRIADOL – 

CARTREFI CAERFFILI 
 
 Roedd yr adroddiad yn gofyn am gytundeb y Cabinet i ymestyn Cynllun Ymddeoliad Hyblyg y 

Cyngor yn achos estyniad o fis i fis, am hyd at 6 mis i aelod o staff Cartrefi Caerffili.  
 

Ar ôl ystyried a thrafod, cynigiwyd ac eiliwyd fod yr argymhelliad yn yr adroddiad yn cael ei 
gymeradwyo.  Ar ôl codi dwylo, cytunwyd yn unfrydol 
 



  

PENDERFYNWYD am y rhesymau a nodwyd yn Adroddiad y Swyddog, fod yr 
argymhellion ym mharagraffau 3.1, yn cael eu cymeradwyo.  

 
 

Daeth y cyfarfod i ben am 11.16am. 
 

 
Cymeradwywyd a llofnodwyd fel cofnod cywir yn amodol ar unrhyw gywiriadau a wneir yn y 
cyfarfod a gynhelir ar 22 Gorffennaf 2020. 
 

____________________ 
CADEIRYDD 


