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 1. YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  

 
Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorwyr Mrs C. Forehead, Miss E. 
Forehead,  
L. Harding, G. Johnston a J. Taylor.  

 
 
2. DATGAN BUDDIANNAU 
 

Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiannau ar ddechrau nac yn ystod y cyfarfod.  
 
 

3. COFNODION – 14 IONAWR 2020  
 

PENDERFYNWYD y dylid cymeradwyo cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Craffu Polisi ac 
Adnoddau a gynhaliwyd ar 14 Ionawr 2020 (rhifau cofnodion 1-10) fel cofnod cywir ac y 
dylent gael eu llofnodi gan y Cadeirydd.  



 
 
4. GWEITHDREFN GALW I MEWN 

 
Ni chyfeiriwyd unrhyw faterion at y Pwyllgor Craffu yn unol â'r weithdrefn galw i mewn. 
 
 

5. BLAENRAGLEN WAITH Y PWYLLGOR CRAFFU POLISI AC ADNODDAU  
 
Cyflwynodd Mark Jacques (Swyddog Craffu) yr adroddiad, a oedd yn nodi manylion am 
Flaenraglen Waith y Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau ar gyfer y cyfnod rhwng mis Chwefror 
2020 a mis Ebrill 2020, ac a oedd yn cynnwys yr holl adroddiadau a nodwyd yng nghyfarfod y 
Pwyllgor Craffu ar 14 Ionawr 2020.  
 
Nodwyd bod gweithdy wedi'i gynnal yn syth cyn y prif gyfarfod i ystyried a chytuno ar 
Flaenraglen Waith y Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod, a bod 
Aelodau wedi cytuno ar eitemau i'w cynnwys dros dro.  
  
Cytunwyd yn unfrydol y caiff fersiwn ddrafft o'r Blaenraglen Waith ar gyfer y flwyddyn sydd i 
ddod ei chyflwyno i'w chymeradwyo yng nghyfarfod nesaf y Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau, 
cyn iddi gael ei chyhoeddi ar wefan y Cyngor.  
 
 

6. ADRODDIADAU'R CABINET 
 
Ni chafwyd unrhyw geisiadau i gyflwyno unrhyw rai o adroddiadau'r Cabinet i'w trafod yn y 
cyfarfod.  
 
 
ADRODDIADAU SWYDDOGION  
 
Ystyriwyd yr adroddiadau canlynol. 

 
 
7.  ADRODDIAD MONITRO CHWARTER 3 AR REOLI'R TRYSORLYS A DANGOSYDDION 

DARBODUS CYLLID CYFALAF (1 EBRILL 2019 I 31 RHAGFYR 2019)  
 
 Cyflwynodd Aelod y Cabinet dros Gyllid, Perfformiad a Chynllunio yr adroddiad a oedd yn rhoi 

manylion i Aelodau am weithgareddau Rheoli'r Trysorlys a Chyllid Cyfalaf, yn ogystal â'r 
Dangosyddion Darbodus cysylltiedig ar gyfer y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2019 a 31 Rhagfyr 2019. 
Roedd yr adroddiad hefyd yn bwrw golwg dros y Strategaeth Rheoli'r Trysorlys ar gyfer 
2019/20, fel y nodir yn y Strategaeth Fuddsoddi Flynyddol a'r Adroddiad ar Ddangosyddion 
Darbodus Cyllid Cyfalaf. Gofynnwyd i'r Pwyllgor Craffu nodi cynnwys yr adroddiad.  

 
 Cynghorwyd yr Aelodau fod y Cod Ymarfer ar Reoli'r Trysorlys yn y Gwasanaethau 

Cyhoeddus 2009, a fabwysiadwyd gan y Cyngor ar 12 Hydref 2010, yn nodi fframwaith o 
weithdrefnau gweithredu, a gaiff ei nodi yn Arferion Rheoli'r Trysorlys. Mae TMP6 (Gofynion 
Adrodd a Threfniadau Gwybodaeth Reoli) yn darparu ar gyfer cyflwyno adroddiadau monitro 
i'r Pwyllgor priodol ar sail chwarterol.  

 
 Cafwyd trafodaeth am gyfanswm y buddsoddiadau a ddaliwyd ar 31 Rhagfyr 2019 a 

gofynnodd un Aelod am y posibilrwydd o godi refeniw ac a oes unrhyw arian yn cael ei 
fuddsoddi gyda'r Swyddfa Rheoli Dyledion. Cadarnhaodd Swyddogion nad oes unrhyw arian 
yn cael ei fuddsoddi yn y Swyddfa Rheoli Dyledion a rhoddwyd gwybod i'r Aelodau bod 
cyfanswm y buddsoddiadau a ddaliwyd ar  
31 Rhagfyr 2019 yn dwyn cyfradd elw gyfartalog o 0.92%, sy'n welliant sylweddol o gymharu 
â gosod adneuon gyda'r Swyddfa Rheoli Dyledion, sy'n parhau i dalu cyfradd o 0.50%. 
Rhoddwyd sicrwydd bod camau pwysig wedi'u cymryd yn ystod y deuddeg mis diwethaf i 



amrywio rhai o'n buddsoddiadau a bod y Tîm Rheoli'r Trysorlys yn parhau i weithio'n galed i 
gynyddu elw lle y bo'n bosibl. Tynnodd yr Aelodau sylw penodol at yr adroddiad a oedd yn 
cynnwys manylion am y portffolio o fathau o fuddsoddiadau ac ymatebodd Swyddogion i 
ymholiadau mewn perthynas â banciau a chymdeithasau adeiladu. Rhoddwyd gwybod i'r 
Aelodau y bydd cyfle arall i dderbyn rhagor o wybodaeth gan Arlingclose Ltd, Cynghorwyr 
Trysorlys y Cyngor, yn y Seminar Rheoli'r Trysorlys nesaf i Aelodau a gaiff ei gynnal ym mis 
Mai 2020.  

  
 Gofynnodd yr Aelodau am eglurhad a manylion pellach am y Canllawiau Statudol newydd ar 

Fuddsoddiadau Llywodraeth Leol, a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ym mis Tachwedd 
2019 ac a fydd yn weithredol o flwyddyn ariannol 2020/21. Dywedodd Swyddogion y cânt eu 
hystyried fel rhan o'r Strategaeth Fasnachol ac yr ymdrinnir â nhw mewn perthynas â 
swyddogaeth Rheoli'r Trysorlys.  

 
 Cyfeiriodd yr Aelodau at y ffigurau yn Atodiad 1 a rhoddwyd gwybod iddynt nad yw'r polisi 

benthyca mewnol presennol yn gynaliadwy yn yr hirdymor, ond y caiff y polisi hwnnw ei 
ddefnyddio lle y bo'n ddoeth gwneud hynny.  

 
 Ar ôl ystyried yr adroddiad yn llawn, gwnaeth y Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau nodi'r 

cynnwys.  
 
 
8. CYNLLUN CYDRADDOLDEB STRATEGOL, AMCANION A CHAMAU GWEITHREDU 

2020-2024 
 
 Cyflwynodd Aelod y Cabinet dros Gyllid, Perfformiad a Chynllunio yr adroddiad i gael barn y 

Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau am fersiwn ddrafft o Gynllun Cydraddoldeb Strategol 
2020-2024, er mwyn llywio fersiwn i'w chyflwyno i'r Cabinet a'r Cyngor ei chymeradwyo ar 
gyfer ei defnyddio fel polisi'r Cyngor.  

 
Rhoddwyd gwybod i'r Aelodau bod Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus yng 
Nghymru wedi dod i rym ar 6 Ebrill 2011, a'i bod yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau 
cyhoeddus ddatblygu a chyhoeddi Cynllun Cydraddoldeb Strategol bob pedair blynedd. Mae 
Cynllun Cydraddoldeb Strategol wedi bod ar waith gyda'r Cyngor ers 2016, a rhaid ei 
ddiweddaru nawr ar gyfer y cylch nesaf o bedair blynedd.  

 
Gofynnodd yr Aelodau am eglurhad ynghylch Amcan 2 o Gynllun Corfforaethol 2018-2023, sef 
Galluogi Cyflogaeth, a oedd hefyd yn cael ei adlewyrchu yn Amcan Cydraddoldeb 2. Gofynnwyd 
am wybodaeth am gynllun gweithredu ar gyfer gogledd y Fwrdeistref Sirol i gynyddu cyflogaeth 
a nifer y bobl sy'n defnyddio gwasanaethau ac yn manteisio ar gyfleoedd masnachol yng 
nghanol trefi.  Dywedodd Swyddogion fod y materion a godwyd yn ymwneud yn fwy â pholisïau 
adfywio yn hytrach na'r Cynllun Cydraddoldeb, a thynnwyd sylw at Uwchgynllun Drafft Blaenau'r 
Cymoedd sy'n defnyddio Cronfa Fuddsoddi Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i gefnogi twf 
economaidd y rhanbarth.  
 
Cafwyd trafodaeth am yr Amcanion Cydraddoldeb sydd wedi'u cynnwys yn y Cynllun 
Cydraddoldeb Strategol. O ran Amcan Cydraddoldeb 3, sef Cynhwysiant Cymunedol – hybu a 
hwyluso cymunedau cynhwysol a chydlynol, gofynnodd un Aelod am y cymorth sydd ar gael i 
Aelodau Etholedig a'r Sector Gwirfoddol i'w galluogi i sbarduno a hwyluso cynhwysiant 
cymunedol. Dywedodd Swyddogion y gellir trefnu sesiynau hyfforddi gyda Swyddogion 
Cynhwysiant Cymunedol Rhanbarthol a thynnwyd sylw at y gwahanol fathau o weithgareddau 
sy'n mynd rhagddynt ar hyn o bryd o ran ymgysylltu â'r cyhoedd. Cafwyd trafodaeth ar yr angen 
i ystyried ffyrdd newydd a gwell o sbarduno ac ymgysylltu â chymunedau er mwyn sicrhau eu 
bod yn fwy cynhwysol a chydlynol. Awgrymodd yr Aelodau y dylid cynnal seminarau â'r 
cyhoedd, gyda chymorth Swyddogion Cynhwysiant Cymunedol Rhanbarthol, er mwyn gwella 
gweithgareddau ymgysylltu â'r cyhoedd. Cafwyd trafodaeth hefyd ar oblygiadau toriadau posibl 
mewn cyllid yn y dyfodol i'r Sector Gwirfoddol. Rhoddwyd gwybod i'r Aelodau fod cyllid ar gyfer 
y dyfodol yn cael ei ystyried ar hyn o bryd, gan nad oedd Cytundebau Lefel Gwasanaeth gyda'r 



Sector Gwirfoddol wedi cael eu hadolygu ers 2008.  
 

Nododd yr Aelodau fod amddifadedd yn ffactor allweddol a all arwain at enghreifftiau o 
anghydraddoldeb. Soniodd Swyddogion wrth yr Aelodau am waith partneriaeth sydd wedi mynd 
rhagddo er mwyn mynd i'r afael â'r heriau a achosir gan amddifadedd. Rhoddwyd y gwaith o 
adfywio Ystad Dai Lansbury Park yng Nghaerffili fel enghraifft.  

 
Gofynnodd yr Aelodau am eglurhad ynghylch Amcan Cydraddoldeb 7, sef Lleihau'r Bwlch 
Cyflog Rhwng y Rhywiau. Gofynnodd un Aelod pam bod swyddi rhan amser, a ddelir gan 
fenywod gan amlaf, yn denu cyflogau yn y chwartelau isaf, yn ôl data sydd wedi'u cynnwys yn 
y Cynllun Cydraddoldeb Strategol. Dywedodd Swyddogion fod y data'n dangos bod swyddi rhan 
amser yn denu cyflogau yn y chwartelau isaf, waeth beth fo rhyw yr unigolyn. Fodd bynnag, 
oherwydd rhesymau cymdeithasol, menywod sydd fel arfer yn gyfrifol am ofal plant o hyd ac 
felly maent yn dueddol o ffafrio cyflogaeth ran amser i'w galluogi i gyflawni'r ymrwymiad hwn. 
Holodd un Aelod am yr awgrym y dylid adolygu a diweddaru polisïau adnoddau dynol yn 
rheolaidd, gan gynnwys materion megis gweithio hyblyg, opsiynau i weithio rhan amser neu 
rannu swydd ac absenoldeb rhiant a rennir. Nodwyd bod angen deall pam bod pobl yn dewis y 
patrymau gwaith hyn er mwyn gallu gwneud penderfyniadau cryfach. Dywedodd Swyddogion y 
byddai adolygiad yn helpu'r Cyngor i ddeall maint unrhyw fylchau mewn cyflogau a'r rhesymau 
drostynt, a nodi unrhyw faterion sydd angen eu datrys. Nodwyd sut y byddai cynllun gweithredu 
yn y dyfodol yn helpu i fynd i'r afael ag unrhyw resymau a nodir. Cafwyd trafodaeth am fesurau 
pellach megis y posibilrwydd o ddatblygu cyfleusterau gofal plant o fewn adeiladau'r Cyngor. 
Dywedodd Swyddogion y caiff adroddiad ar y Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau ei gyflwyno i'r 
Cabinet fis nesaf. Rhoddwyd gwybod i'r Aelodau hefyd fod y Cyngor yn hyderus nad oedd 
unrhyw fwlch cyflog rhwng y rhywiau yn deillio o dalu cyflogau gwahanol i gyflogeion gwrywaidd 
a benywaidd am wneud yr un gwaith neu waith cyfatebol. Mae'r bwlch cyflog rhwng y rhywiau 
i'w briodoli i'r rolau y mae dynion a menywod yn gweithio ynddynt ar hyn o bryd a'r cyflogau a 
delir am gyflawni'r rolau hyn.   

 
 Cafwyd trafodaeth am Amcan Cydraddoldeb 5, Y Gymraeg – sicrhau y gall y cyhoedd sy'n 

siarad Cymraeg gael mynediad i wasanaethau sy'n cydymffurfio â'r gofynion statudol. 
Rhoddwyd gwybod i'r Aelodau fod arferion gwaith mewnol yn parhau i gael eu datblygu er mwyn 
sicrhau bod yr egwyddor o gydraddoldeb ieithyddol yn cael ei barchu ym mhob agwedd ar y 
gwasanaeth a ddarperir. Er mwyn helpu'r Cyngor i fodloni gofynion Safonau'r Gymraeg ac i 
ddiwallu anghenion y boblogaeth sy'n siarad Cymraeg yn y fwrdeistref sirol, eir ati i weithio 
mewn partneriaeth â sefydliadau megis Menter Iaith Caerffili, Fforwm Iaith, ysgolion cyfrwng 
Cymraeg ac ati.  

 
Gwnaeth y Cadeirydd grynhoi'r safbwyntiau a fynegwyd gan yr Aelodau yn ystod y cyfarfod. 
Nodwyd y dylai'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol gynnwys:  
 

(i) Sefydlu seminarau â'r cyhoedd mewn cymunedau er mwyn sicrhau mwy o Gynhwysiant 
Cymunedol. Gofyn i Swyddogion Cynhwysiant Cymunedol Rhanbarthol ystyried ffyrdd 
newydd o hyrwyddo a chynyddu gweithgarwch ymgysylltu â'r cyhoedd.  

 
(ii) Ystyried ffyrdd newydd o gael gwared ar y Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau – cafodd y 

broses o leihau'r bwlch ei nodi fel Amcan Cydraddoldeb yn y Cynllun Cydraddoldeb 
Strategol. 

 
Ar ôl ystyried yr adroddiad a nodi'r cynnwys, cynigiwyd y dylai'r argymhellion canlynol gael eu 
cyfeirio at y Cabinet i'w cymeradwyo, ac eiliwyd hynny. Drwy godi dwylo, cytunwyd ar hyn yn 
unfrydol. 
 
 ARGYMHELLWYD y canlynol i'r Cabinet:- 

 
(i) Y dylid rhoi ystyriaeth lawn i'r safbwyntiau a nodwyd yn 1.7.  

 
(ii) Y dylid cyflwyno Cynllun Cydraddoldeb Strategol, Amcanion a Chamau Gweithredu 



2020-2024 i'r Cyngor eu cymeradwyo fel y gellir eu mabwysiadu fel polisi'r Cyngor.  
 
 
9. GWEITHDREFN RECRIWTIO MWY DIOGEL A PHOLISÏAU'R GWASANAETH DATGELU A 

GWAHARDD 
 
 Cyflwynodd yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Corfforaethol yr adroddiad i'w drafod â'r 

Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau mewn perthynas â'r Weithdrefn Recriwtio Mwy Diogel a 
Pholisïau'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd cyn i'r Cabinet eu hystyried. Rhoddwyd gwybod 
i'r Aelodau mai yn 2004 y cafodd Gweithdrefn Recriwtio a Dethol gyfredol Cyngor Bwrdeistref 
Sirol Caerffili ei hadolygu ddiwethaf.  Gofynnir i'r Cabinet nawr gymeradwyo'r broses o 
gyflwyno gweithdrefn ddiwygiedig sy'n adlewyrchu arferion recriwtio diogel cyfredol a chyfle 
cyfartal.  

 
Rhoddwyd gwybod i'r Pwyllgor Craffu bod y Weithdrefn Recriwtio Mwy Diogel arfaethedig yn 
canolbwyntio ar faterion sefydlog, h.y. cyfleoedd cyfartal ac arferion recriwtio mwy diogel, sy'n 
ofynion nad ydynt yn agored i drafodaeth o ran arferion recriwtio. Yn y fformat hwn, mae'n 
darparu cyfres o ganllawiau sy'n sicrhau y dilynir proses recriwtio teg a gwrthrychol, sy'n ystyried 
cyflogaeth a deddfwriaeth yn ymwneud â chydraddoldeb yn ogystal ag arferion gorau ym maes 
diogelu wrth recriwtio unigolyn a/neu gyflogi staff asiantaeth / gwirfoddolwyr i weithio ym mhob 
rhan o'r Cyngor. Clywodd y Pwyllgor fod y weithdrefn arfaethedig yn adlewyrchu arferion 
gweithredol diogel cyfredol y Cyngor yn ogystal â chanllawiau statudol ac egwyddorion arferion 
gorau Bwrdd Diogelu Plant De-ddwyrain Cymru; Bwrdd Diogelu Oedolion Gwent Gyfan ac 
Arolygiaeth Gofal Cymru, lle y caiff ymwybyddiaeth ac arferion da eu hyrwyddo.  

 
Rhoddwyd gwybod i'r Aelodau fod y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd wedi cyhoeddi canllawiau 
yn Hydref 2018, sef ‘Canllaw i Rolau Llywodraethwr Ysgol a Chynghorydd Etholedig Yng 
Nghymru’. Mae'r canllawiau hyn yn rhoi cyfle nawr i'r Cyngor adolygu ei arferion gweithredol 
cyfredol er mwyn sicrhau eu bod yn gyson gadarn a diogel. Mewn ymateb i'r canllawiau hyn, 
hoffai Gwasanaethau'r Pwyllgor, Anoddau Dynol, Addysg a chydweithwyr Gwasanaethau 
Cymdeithasol sy'n gyfrifol am ddiogelu, ymestyn proses wirio'r Gwasanaeth Diogelu a 
Gwahardd i gynnwys Aelodau Etholedig a Llywodraethwyr Ysgolion fel y nodir yn nogfennau 
Polisi a Gweithdrefn y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, yn Atodiad 2 a 3.  

 
Yn ei anerchiad i'r Pwyllgor, nododd Juan-Antonia Garcia (Cadeirydd Cangen Unsain) ei fod yn 
croesawu'r broses o adolygu'r polisi, ond bod gan Unsain bryderon am yr hyfforddiant diogelu 
cyfredol a'r cyfleoedd datblygu proffesiynol neu'r oruchwyliaeth sydd ar gael i weithwyr 
asiantaeth. Cytunodd Mr Garcia i rannu ac egluro ei bryderon am arferion sy'n ymwneud â 
gweithwyr asiantaeth gyda'r adran Adnoddau Dynol y tu allan i'r cyfarfod. Ailadroddodd y ffaith 
fod Unsain yn croesawu'r broses o adolygu'r polisi.  

 
Gofynnodd un Aelod am eglurhad o gost gwiriadau uwch gan y Gwasanaeth Datgelu a 
Gwahardd ar gyfer Aelodau Etholedig sydd hefyd yn Llywodraethwyr Ysgolion. Dywedodd 
Swyddogion nad oedd unrhyw gost i'r Llywodraethwr Ysgol, gan fod y rôl yn bodloni diffiniad y 
Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd o wirfoddolwr di-dâl, ond y byddai cost weinyddol o £2.50, 
sef y ffi bresennol ar gyfer prosesu Gwiriadau'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd drwy E-Bulk 
ym mhob achos, a fyddai'n cael ei thalu gan y Cyngor.  

 
Ar ôl ystyried yr adroddiad a nodi'r cynnwys, cynigiwyd y dylai'r argymhellion canlynol gael eu 
cyfeirio at y Cabinet i'w cymeradwyo, ac eiliwyd hynny.  Drwy godi dwylo, cytunwyd ar hyn yn 
unfrydol. 
 
 ARGYMHELLWYD y canlynol i'r Cabinet:- 

 
(i) Y dylid cymeradwyo'r Weithdrefn Recriwtio Mwy Diogel yn Atodiad 1. Bydd y Weithdrefn 

hon yn disodli Gweithdrefn Recriwtio a Dethol 2004 a ddefnyddir ar hyn o bryd.  
 
(ii) Y dylid cymeradwyo Polisi'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn Atodiad 2. Caiff y 



Polisi hwn ei gyhoeddi ar wefan y Cyngor.  
 
(iii) Y dylid cymeradwyo Polisi'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd sy'n ymwneud â 

Llywodraethwyr Ysgolion yn Atodiad 3. Yna, caiff y Polisi hwn ei ddosbarthu i Ysgolion 
fel y gallant ei roi ar waith yn unol â'r argymhellion.  

 
 
 
 
 Daeth y cyfarfod i ben am 18:53. 

 
 
Cymeradwywyd y cofnodion fel cofnod cywir, ac yn amodol ar unrhyw ddiwygiadau neu 
gywiriadau y cytunir arnynt ac a gofnodir yng nghofnodion y cyfarfod a gynhelir ar 29 Medi 2020, 
cawsant eu llofnodi gan y Cadeirydd. 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 
CADEIRYDD 


