
  

              

 

 

CABINET 
 

COFNODION Y CYFARFOD O BELL A GYNHALIWYD DRWY MICROSOFT 
TEAMS  

DDYDD MERCHER, 9FED MEDI 2020 10.30 A.M. 
 

 
YN BRESENNOL: 

 
Y Cynghorydd P. Marsden (Arweinydd) - Cadeirydd 

 

Cynghorwyr: 
 

C. Cuss (Gofal Cymdeithasol), N. George (Gwastraff a Diogelwch y Cyhoedd), C.J. Gordon 
(Gwasanaethau Corfforaethol), S. Morgan (Economi a Menter), L. Phipps (Tai ac Eiddo), J. 
Ridgewell (Amgylchedd a Seilwaith), E. Stenner (Perfformiad a Gwasanaethau Cwsmeriaid) 
ac R. Whiting (Addysg a Chyflawniad). 

 
 

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 Dros Dro S151), Shaun Couzens (Prif Swyddog Tai), Claire Davies 
(Rheolwr Tai'r Sector Preifat), Paul Hudson (Arweinydd Tîm Adnewyddu Menter Busnes), C. 
Hunt (Swyddog Cydlyniant Cymunedol Rhanbarthol), R. Kyte (Pennaeth Adfywio a 
Chynllunio), K. Peters (Rheolwr Polisi Corfforaethol), S. Pugh (Rheolwr Cyfathrebu), J. 
Roberts-Waite (Rheolwr Cydgysylltu Strategol), R. Tranter (Pennaeth Gwasanaethau 
Cyfreithiol a Swyddog Monitro), C. Evans (Swyddog Gwasanaethau Pwyllgor) 
 
A. Dobbs (Wilmott Dixon), J. Duggan (Wilmott Dixon), Gemma Welsher (Wilmott Dixon) 

 
Y Cynghorydd V. James (Arsylwi), y Cynghorydd C. Mann (Arsylwi) 

 
 
 CYHOEDDIAD YR ARWEINYDD 
 

 Croesawodd yr Arweinydd bawb i'r cyfarfod ac esboniodd, yn dilyn cynnydd diweddar mewn 
achosion positif o Covid-19, fod cyfyngiadau lleol wedi'u rhoi ar waith ym Mwrdeistref Sirol 
Caerffili, sy'n ein hatgoffa nad yw'r firws wedi diflannu ac mae wedi dod yn bwysicach byth i 
amddiffyn ein pobl a'n hardal.  
 Gofynnwyd i'r Aelodau nodi bod gan wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ragor o 
wybodaeth am y cyfyngiadau, yn ogystal â chwestiynau cyffredin pe bai unrhyw ymholiadau. 

 
 



  

1. YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB 
 

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan D. Street (Cyfarwyddwr Corfforaethol – 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai). 

 
 

2. DATGAN BUDDIANNAU 
 

Ni wnaed unrhyw ddatganiadau ar ddechrau’r cyfarfod nac yn ystod y cyfarfod. 
 
 
3. CABINET – 22 GORFFENNAF 2020 
 

PENDERFYNWYD bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 22 Gorffennaf 2020 
wedi'u cymeradwyo fel cofnod cywir. 

 
 
4. CABINET – 30 GORFFENNAF 2020 
 

PENDERFYNWYD bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 30 Gorffennaf 2020 
wedi'u cymeradwyo fel cofnod cywir. 

 
 
5. BLAENRAGLEN WAITH Y CABINET - I'W NODI 
 

 Darparwyd Blaenraglen Waith y Cabinet i'r Cabinet, a oedd yn manylu ar yr adroddiadau a 
drefnwyd rhwng 9 Medi 2020 a 30 Medi 2020. Atgoffwyd yr Aelodau mai dogfen waith fyw yw 
Blaenraglen Waith y Cabinet ac felly y gallai fod newidiadau iddi.  
 
Gofynnwyd i'r Cabinet nodi y bydd yr adroddiad ar Weithio Ystwyth/Hyblyg yn cael ei ystyried 
gan y Pwyllgor Craffu ddiwedd y mis ac y bydd yn cael ei ystyried gan y Cabinet yn dilyn hyn.  
 
Gofynnodd Aelod o'r Cabinet i Flaenraglen Waith y Cabinet ddarparu rhagolygon hwy ar yr 
adroddiadau sydd ar y gweill, nodwyd y bydd hyn yn cael ei drafod ymhellach yng nghyfarfod 
y Fframwaith Polisi, lle gofynnir i'r Cabinet ystyried eu blaenoriaethau, a fydd yn ei dro yn 
llywio'r Flaenraglen Waith hirdymor. 
 
Ar ôl ystyried a thrafod, cynigiwyd ac eiliwyd y dylid nodi'r Flaenraglen Waith. Drwy godi dwylo 
cytunwyd yn unfrydol ar hyn. 
 

PENDERFYNWYD nodi Blaenraglen Waith y Cabinet. 
 

 
MATERION YR OEDD ANGEN PENDERFYNIADAU GWEITHREDOL ARNYNT 

 
 

6. CYNLLUN ADSEFYDLU'R DU (UKRS) 
 
 Roedd yr adroddiad yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Cabinet am gyfranogiad yr awdurdod 

yng Nghynllun Adsefydlu Pobl Agored i Niwed y DU a'i gyfraniad at leddfu'r argyfwng dyngarol 
sy'n effeithio ar filiynau o bobl sydd wedi’u dadleoli yn Syria a gwledydd cyfagos yr Iorddonen, 
Twrci, y Lebanon a'r Aifft. Rhoddodd yr adroddiad drosolwg hefyd o sut mae'r rhaglen 
adsefydlu yn cael ei diwygio (ar ôl 2020) ac mae'n gofyn am arweiniad gan y Cabinet ar 
gyfranogiad yn y dyfodol yn y rhaglen adsefydlu olynol, Cynllun Adsefydlu'r DU, a/neu Gynllun 
Gwasgaru Ceiswyr Lloches y DU. 

 
 Nododd y Cabinet mai Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili oedd un o'r awdurdodau cyntaf yn y 

DU i gefnogi Cynllun Adsefydlu Pobl Agored i Niwed y DU a hynny yn 2015; yn ystod y 4 
blynedd diwethaf mae'r awdurdod wedi llwyddo i adsefydlu 7 teulu, sy'n cynnwys 35 o 



  

ffoaduriaid. Roedd Cynllun Adsefydlu Pobl Agored i Niwed y DU yn ymrwymiad pum mlynedd 
sydd bellach wedi cyrraedd camau olaf y rhaglen – cefnogir ffoaduriaid am 5 mlynedd ar ôl eu 
setlo gan gymryd uchafswm cyfnod amser Cynllun Adsefydlu Pobl Agored i Niwed y DU i 10 
mlynedd. Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi cynlluniau i barhau â'i chefnogaeth i 
ffoaduriaid o dan Gynllun Adsefydlu newydd y DU i ddechrau yn 2020. Mae'r cynllun newydd 
yn bwriadu adsefydlu tua 5,000 o ffoaduriaid mwyaf diamddiffyn y byd yn ei flwyddyn gyntaf. 

 
 Gofynnodd yr adroddiad hefyd am eglurhad o rôl yr awdurdod yn y rhaglen adsefydlu yn y 

dyfodol yn ogystal â chydnabod dulliau amgen, megis y Cynllun Gwasgaru Ceiswyr Lloches, 
pe bai'r awdurdod yn dymuno parhau i gefnogi ymdrechion Llywodraeth y DU i gyflawni ei 
rhwymedigaethau rhyngwladol i ddarparu amddiffyniad dyngarol i'r rhai mewn angen. 

 
 Nodwyd bod CLlLC, drwy Bartneriaeth Ymfudo Strategol Cymru, wedi ysgrifennu'n ddiweddar 

at yr Arweinydd a'r Prif Weithredwr yn gofyn am lefel yr ymrwymiad y gall Cyngor Bwrdeistref 
Sirol Caerffili ei roi i Gynllun Adsefydlu'r DU. 

 
 Ychwanegodd y Swyddog fod y cynllun wedi'i ohirio oherwydd y pandemig presennol ac o 

ganlyniad roedd i fod i ddod i ben ym mis Ebrill. Rhagwelir y bydd yn dechrau'n fuan, ond ni fu 
unrhyw arweiniad ynghylch yr amserlenni ar gyfer gweithredu’r cynllun newydd, fodd bynnag, 
rhoddwyd sicrwydd i’r Cabinet fod y Swyddfa Gartref yn parhau i gefnogi a chynnal eu 
hymrwymiad parhaus i Gynllun Adsefydlu'r DU. 

  
 Diolchodd y Cabinet i'r Swyddog am yr adroddiad a chynhaliwyd trafodaeth. 
 
 Gofynnodd Aelod o'r Cabinet am ragor o wybodaeth am gyfradd llwyddiant y rhaglen, o ran 

canlyniadau, integreiddio a chynaliadwyedd. Esboniodd swyddogion fod 7 teulu wedi cael eu 
hadsefydlu yn y fwrdeistref hyd yma, ond esboniodd ei bod yn anodd mesur llwyddiant. 
Nodwyd, fodd bynnag, fod y cynefino ar gyfer pob teulu wedi mynd yn dda, er bod rhwystr 
iaith wedi achosi rhai problemau, ond bod rhaglen gymorth ar waith, gyda gwasanaeth dysgu 
gartref i oedolion 19 oed a hŷn. Mae rhaglen waith teuluol ar waith hefyd, sy'n cynnig cymorth 
a hyfforddiant i'r gweithle, ac o ganlyniad bydd aelod o deulu a adsefydlwyd yng Nghaerffili yn 
dechrau gradd Nyrsio israddedig cyn bo hir, sy'n gryn lwyddiant. Er ei bod yn anodd mesur 
llwyddiant y rhaglen benodol hon, rhoddwyd sicrwydd i’r Aelodau fod teuluoedd yn teimlo bod 
croeso iddynt a’u bod wedi ymgartrefu ac wedi cynefino. 

 
  Ar ôl ystyried a thrafod, cynigiwyd ac eiliwyd bod yr adroddiad yn cael ei gymeradwyo. Drwy 

godi dwylo, cytunwyd yn unfrydol ar hyn. 
 

PENDERFYNWYD, am y rhesymau yn adroddiad y swyddog, y dylid cefnogi 
Opsiwn 2 bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn cymryd rhan yng Nghynllun 
Adsefydlu dilynol y DU ac y nodir bod heriau o ran argaeledd tai, Anghenion Dysgu 
Ychwanegol (ADY) a darpariaethau lles cyffredinol fel y nodir yn yr adroddiad. 

 
 

7. GWYLIAU RHENT BUSNES COVID-19 (CAMPWS TREDOMEN) 
 

Rhoddodd yr adroddiad fanylion i'r Cabinet am gynnig i roi gwyliau rhent tri mis i denantiaid 
busnes ar Gampws Tredomen, yn amodol ar fodloni meini prawf penodol. 
 
Nodwyd bod gan y Cyngor bortffolio o adeiladau diwydiannol a swyddfeydd ar draws y 
fwrdeistref sirol sy'n cynnwys llety diwydiannol/diwydiannol ysgafn yn bennaf, ond gyda 
rhywfaint o lety swyddfa. Datblygwyd y portffolio dros amser fel elfen allweddol o amcanion 
Datblygu Economaidd y Cyngor a'r awdurdod blaenorol. 
 
Mae'r pandemig wedi effeithio ar fusnesau ledled y fwrdeistref sirol mewn gwahanol ffyrdd, 
gyda llawer yn dilyn cyngor a rheoliadau Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru i fabwysiadu 
arferion gwaith gwahanol, a thrwy fanteisio ar amrywiaeth o gynlluniau cymorth busnes 
COVID-19 cysylltiedig. 



  

 
Y brif ffynhonnell gymorth i denantiaid busnes yn ystod cyfnod y cyfyngiadau fu'r Cynllun 
Grantiau Busnes Ardrethi Annomestig ledled y DU, a ddarparodd grant o naill ai £10k neu 
£25k i fusnesau cymwys. Mae gan gyfran sylweddol o bortffolio diwydiannol a swyddfeydd y 
Cyngor Werth Ardrethol o lai na £12k, a oedd yn caniatáu i'r trethdalwr (tenant) dderbyn grant 
o £10k. Yr eithriad nodedig yw Campws Tredomen, sy'n cael ei weithredu fel llety swyddfa â 
gwasanaethau. Mae'r cytundeb hwn yn golygu bod y tenantiaid yn talu rhent hollgynhwysol 
sy'n cynnwys Ardrethi Busnes ac sydd wedi arwain at denantiaid yn eu cael eu hunain yn 
anghymwys ar gyfer y cynllun grant gan mai'r Cyngor yw'r trethdalwr. 
 
I ddechrau, gofynnodd nifer o denantiaid busnes am gymorth gan y Cyngor drwy gyfrwng 
gwyliau rhent. Mewn ymateb cyflwynodd Swyddogion opsiwn gohirio rhent i denantiaid 
busnes lle gohiriwyd y rhent a oedd yn ddyledus rhwng mis Ebrill a mis Mehefin 2020, ar gais, 
i gael ei ad-dalu dros 3, 6 neu 9 mis. 
 
Mae'r cyfnod gohirio rhenti bellach wedi dod i ben, ond mae nifer o fusnesau'n dal i ddioddef 
effeithiau'r cyfyngiadau gyda llawer yn adrodd am broblemau gyda llif arian parod, galw gan 
gwsmeriaid a materion yn ymwneud â'r gadwyn gyflenwi. O'r herwydd, gwnaed rhai ceisiadau 
i Swyddogion am atal rhent yn hytrach na gohirio ychwanegol/estynedig. 

 
Diolchodd y Cabinet i'r Swyddog am yr adroddiad a chynhaliwyd trafodaeth. 
 
Amlinellodd yr Arweinydd nad y Cyngor oedd yn pennu'r meini prawf, ac mae'r adroddiad yn 
argymell unioni anghysondeb er mwyn cefnogi ein busnesau lleol yn ystod yr argyfwng 
presennol.  
 
Gofynnodd Aelod o'r Cabinet, wrth nodi'r gwaith sylweddol a wnaed i weinyddu grantiau i 
fusnesau cymwys, am ragor o wybodaeth am y busnesau hynny nad oeddent yn gymwys a'r 
effaith y mae'r pandemig wedi'i chael. Esboniodd swyddogion fod rhai busnesau wedi ceisio 
lleihau o ganlyniad i staff yn gweithio gartref, tra bod eraill wedi manteisio ar y cyfle i ehangu 
eu menter a cheisio grantiau dechrau busnes. Oherwydd bod y pandemig yn mynd rhagddo, 
gofynnwyd i'r Aelodau nodi nad yw'r goblygiadau llawn wedi'u sylweddoli eto. 

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

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

i) bod y rhent sy'n ddyledus gan denantiaid preifat sydd wedi'u lleoli ar Gampws 
Tredomen yn cael ei atal rhwng mis Ebrill a mis Mehefin 2020 pan fodlonir y 
meini prawf canlynol: - 

 
• Byddai'r tenant wedi bod yn gymwys i gael Grant Busnes Adrethi 

Annomestig pe bai wedi bod yn drethdalwyr cofrestredig ar y dyddiad 
cymhwyso, sef 20 Mawrth 2020. 

• Nid yw'r tenant wedi gallu manteisio ar gyllid o'r Gronfa Cadernid 
Economaidd. 

 
ii) bod yr incwm a gollwyd o hyd at £75k yn cael ei ariannu o gronfeydd wrth gefn 

penodol a glustnodwyd a gaiff eu sefydlu i dalu costau nas ariannwyd sy'n 
deillio o bandemig Covid-19. 

 
 
8. CRONFA BUDDSODDI TAI PRIFDDINAS-RANBARTH CAERDYDD - SAFLEOEDD 

CRONFA BWLCH HYFYWEDD 
 

Roedd yr adroddiad yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Cabinet am raglen Cronfa Buddsoddi 
Tai Prifddinas-Ranbarth Caerdydd gyda'r nod o ddatgloi safleoedd tai sydd wedi'u gohirio ar 



  

hyn o bryd oherwydd bwlch hyfywedd ac ystyried y cyfleoedd y mae'r rhaglen yn eu cynnig i 
ddatgloi tri safle:  
 

 Glofa’r Windsor yn Abertridwr 

 Tir yn Gellideg Height ym Maes-y-cwmwr; a 

 Thir yn Heolddu Grove ym Margod; 
 

Roedd yr adroddiad hefyd yn gofyn am gymeradwyaeth i Bennaeth Dros Dro y 
Gwasanaethau Eiddo, mewn ymgynghoriad â'r Aelod(au) Cabinet perthnasol, drafod a 
chwblhau gwerthiant Glofa’r Windsor i Gymdeithas Tai Unedig Cymru pe bai angen. 
 
Nododd y Cabinet fanylion Cronfa Buddsoddi Tai Prifddinas-Ranbarth Caerdydd – Cartrefi i'r 
holl Ranbarth, yn benodol y Gronfa Bwlch Hyfywedd, a fydd yn darparu cyfleoedd 
argymhellion ariannu ar gyfer safleoedd sydd wedi'u hatal oherwydd costau seilwaith 
sylweddol neu gostau adfer. 
 
Nododd yr Aelodau fod yr adroddiad yn ceisio cymeradwyaeth i symud ymlaen a chyflwyno 
ceisiadau cyllid ffurfiol ar gyfer cyllid Cronfa Buddsoddi Tai a Chronfa Bwlch Hyfywedd 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd mewn perthynas â thri safle â blaenoriaeth a all ddangos 
bwlch yn eu hyfywedd oherwydd costau seilwaith a/neu adfer. 
 
Mae'r tri safle â blaenoriaeth naill ai'n ddyraniadau tai yng Nghynllun Datblygu Lleol 
Bwrdeistref Sirol Caerffili a fabwysiadwyd hyd at 2021 (CDLl), neu o fewn ffin yr anheddiad. Y 
safleoedd yw: 
 

 Glofa’r Windsor yn Abertridwr 

 Tir yn Gellideg Height ym Maes-y-cwmwr; a 

 Thir yn Heolddu Grove ym Margod. 
 

Nodwyd bod Glofa’r Windsor ym mherchnogaeth yr Awdurdodau Lleol. Mae cymeradwyaeth y 
Cabinet eisoes wedi'i rhoi i'r safle gael ei ddatblygu drwy 'fodel ar brydles' o ddatblygu er 
mwyn cynyddu'r ddarpariaeth tai fforddiadwy. Fodd bynnag, er mwyn gwireddu cynllun hyfyw, 
efallai y bydd angen i'r datblygwr arfaethedig ar gyfer y safle sef Cymdeithas Tai United 
Welsh, brynu'r tir, a cheisiodd yr adroddiad hefyd gymeradwyaeth i swyddogion gynnal 
trafodaethau ar y gwerthiant pe bai angen. 
 
Diolchodd y Cabinet i'r Swyddog am yr adroddiad a chynhaliwyd trafodaeth. 
 
Gofynnodd Aelod o'r Cabinet am ragor o wybodaeth am y prosiectau, yn enwedig am y 
cynigion carbon niwtral. Esboniodd swyddogion fod yr union strwythurau tai yn cael eu trafod 
ar hyn o bryd gyda'r darparwr United Welsh a’r gobaith yw y caiff hyn ei gadarnhau'n fuan. 
Fodd bynnag, sicrhawyd y Cabinet fod ymgyrch tuag at dai di-garbon, sy’n rhad i'w cynnal a 
thai cynaliadwy fel rhan o bortffolio Cartrefi Caerffili ac mae trafodaethau ar y gweill, gyda'r 
nodau hyn mewn golwg. 
 
Cynhaliwyd trafodaethau ynghylch 'Passivhaus' ac a oedd y model hwn yn rhywbeth i'w 
ystyried. Esboniodd swyddogion fod y safle yng Nghaerffili, sy'n cael ei ddatblygu ar hyn o 
bryd, yn anelu at fodloni'r safonau a nodir yn y model hwn, yn ogystal â datblygiadau pellach a 
gynigir o dan Gartrefi Caerffili. 
 
Gofynnodd Aelod o'r Cabinet am ragor o wybodaeth am y defnydd o ddatblygwyr ac a fydd 
Busnesau Bach a Chanolig yn cael eu defnyddio i ddatblygu'r safleoedd a sut y caiff hyn ei 
reoli. Esboniodd swyddogion fod Cronfa BBaCh y Gronfa Buddsoddi Tai wrthi'n cael ei 
datblygu gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd a disgwylir manylion am yr elfen hon o’r Gronfa 
Buddsoddi Tai erbyn diwedd y flwyddyn. Sicrhawyd yr Aelodau y byddai unrhyw 
ddatblygiadau pellach yn ymwneud â'r Gronfa Busnesau Bach a Chanolig yn cael eu cyflwyno 
i'r Cabinet pan fyddai rhagor o wybodaeth ar gael. 
 



  

Roedd aelod o'r Cabinet yn falch o nodi'r ffordd y dyrannwyd safleoedd tir llwyd fel rhan o'r 
rhaglen a nododd bwysigrwydd defnyddio'r safleoedd hyn a'r anawsterau oedd ynghlwm, a'u 
gwneud yn addas i'r diben. 
 
Cododd Aelod o'r Cabinet ymholiad, a gyflwynwyd gan aelod lleol y ward ym Maes-y-cwmwr, 
mewn perthynas â safle Gellideg Heights. Cododd yr aelod lleol bryderon ynghylch effaith y 
datblygiad ar yr amgylchedd lleol, y seilwaith ffyrdd, lleoedd mewn ysgolion a meddygfeydd a'r 
datblygiadau arfaethedig yn cael effaith andwyol ar drigolion lleol. Esboniodd swyddogion fod 
rhan o'r safle ar hyn o bryd wedi derbyn caniatâd cynllunio, a bod rhan yn cael ei dyrannu yn y 
CDLl a fabwysiadwyd. Mae cynnig y Gronfa Buddsoddi Tai yn cyfuno'r rhain. Cynigir 
defnyddio'r mynediad presennol ar gyfer cynnig y Gronfa Buddsoddi Tai ac os yw'n dderbyniol 
byddai'r effaith ar y lletem las yn llai nag effaith y caniatâd cynllunio presennol, gan fod y 
cynllun hwn yn cynnig ffordd fynediad newydd a fyddai'n torri drwy ran sylweddol o'r lletem 
las. Sicrhawyd yr Aelodau y bydd angen i unrhyw gynnig gael caniatâd cynllunio a byddai'r 
holl ystyriaethau cynllunio perthnasol, gan gynnwys mynediad, effaith ar y lletem las, pryderon 
amgylcheddol ac ati, yn cael eu hystyried wrth benderfynu ar y cais. Byddai angen 
cymeradwyaeth y Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy ar y cynllun hefyd. Mae 
gwaith yn mynd rhagddo ar hyn o bryd i fodloni terfynau amser y Gronfa Buddsoddi Tai. 

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

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

i) nodi'r cyfleoedd a gynigir gan raglen arfaethedig Cronfa Buddsoddi Tai Dinas-
Ranbarth Caerdydd a rhaglen Y Gronfa Bwlch Hyfywedd 

 
ii) y dylid cyflwyno ceisiadau am gyllid y Gronfa Buddsoddi Tai a’r Gronfa Bwlch 

Hyfywedd i Ddinas-Ranbarth Caerdydd ar gyfer y safleoedd blaenoriaeth 
canlynol: 

 
1. Glofa’r Windsor yn Abertridwr; 
2. Tir yn Gellideg Height ym Maes-y-cwmwr; a 
3. Thir yn Heolddu Grove ym Margod. 

 
iii) bod Pennaeth Dros Dro'r Gwasanaethau Eiddo, mewn ymgynghoriad â'r 

Aelod/Aelodau Cabinet perthnasol, yn cynnal trafodaethau ar werthu Glofa’r 
Windsor i Gymdeithas Tai United Welsh os oes angen a’u cwblhau. 

 
 
9. TAI'R SECTOR PREIFAT - Y TÎM CARTREFI GWAG ARFAETHEDIG I GYFLAWNI'R 

RHAGLEN CARTREFI GWAG, GAN GYNNWYS MENTER TASGLU'R CYMOEDD 
 
 Gofynnodd yr adroddiad am gymeradwyaeth y Cabinet i gymryd rhan yn y rhaglen waith 

arfaethedig ar gyfer cartrefi gwag ac i sefydlu tîm cartrefi gwag ar gyfer Tai'r Sector Preifat, 
gyda'r gost gysylltiedig yn cael ei thalu drwy Gronfeydd Cyfalaf a Glustnodwyd. 

 
 Roedd yr adroddiad hefyd yn gofyn am gymeradwyaeth y Cabinet i'r arian cyfalaf sydd ei 

angen i gefnogi'r gwaith o gyflawni Cam 2 'Grantiau Eiddo Gwag' drwy fenter Tasglu'r 
Cymoedd a sefydlu Tîm Cartrefi Gwag. 

 
 Gofynnwyd i'r Cabinet nodi, heb unrhyw adnodd staff penodedig i fynd ati’n rhagweithiol i 

ddatrys problemau cartrefi gwag, mai dim ond gyda chwynion adweithiol sy'n gysylltiedig ag 
eiddo gwag hirdymor y mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi gallu delio â nhw hyd yma. 
Mae Llywodraeth Cymru yn awyddus iawn i Awdurdodau Lleol fynd i'r afael yn rhagweithiol â'r 
problemau sy'n gysylltiedig ag eiddo gwag ac maent wrthi'n datblygu agenda orfodi ledled 
Cymru, gyda'r nod o sicrhau defnydd buddiol unwaith yn rhagor ar eiddo gwag, gan gynnwys 
cartrefi gwag. Amlinellodd yr adroddiad raglen waith cartrefi gwag y sector preifat sy'n 



  

gysylltiedig ag agenda Llywodraeth Cymru a datblygu Tîm Cartrefi Gwag i ymgymryd â'r 
gwaith yn llwyddiannus yn ogystal â chyfrannu at y materion ehangach sy'n gysylltiedig ag 
eiddo gwag yn ein cymunedau. 

 
Diolchodd y Cabinet i'r Swyddog am yr adroddiad a chynhaliwyd trafodaeth. 
 
Gofynnodd Aelod o'r Cabinet, wrth nodi'r gwaith sy'n cael ei wneud ar hyn o bryd, a'r angen yn 
y fwrdeistref nid yn unig i sicrhau bod eiddo gwag yn cael ei ddefnyddio unwaith eto i liniaru 
ymddygiad gwrthgymdeithasol a delwedd gymunedol, ond er mwyn helpu i ateb y galw am 
dai, i gael rhagor o wybodaeth am y costau i ariannu'r tîm a nifer yr eiddo y ceisir eu defnyddio 
unwaith eto. Esboniodd y Swyddog fod 1 aelod o staff wedi'i neilltuo ar gyfer 1 diwrnod yr 
wythnos ar hyn o bryd i'r rhaglen ac o ganlyniad, dim ond camau gorfodi sy'n cael eu hystyried 
oherwydd amser a Chyllid cyfyngedig. Ers i Lywodraeth Cymru gyhoeddi bod Cyllid Tasglu'r 
Cymoedd ar gael, derbyniwyd ymholiadau gan 138 o berchnogion eiddo, sy'n awyddus i 
gymryd rhan yn y rhaglen a sicrhau defnydd o’u heiddo.  

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

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

i) bod yr adroddiad yn cael ei nodi; 
 

ii) cymeradwyo creu tîm cartrefi gwag a chyllid costau staffio cyfnod penodol o 
£275k i gyflawni'r rhaglen waith sy'n gysylltiedig ag agenda gorfodi eiddo gwag 
Llywodraeth Cymru. 

 
iii) bod dyraniad cyfalaf o hyd at £700k i gefnogi'r gwaith o gyflawni Cam 2 

'Grantiau Eiddo Gwag’  
drwy Fenter Tasglu’r Cymoedd yn cael eu cymeradwyo. 
 

iv) dylid bodloni cyfanswm y gofyniad ariannu o hyd at £975k o Gronfeydd Wrth 
Gefn Cyfalaf a Glustnodwyd. 

 
 
EITEM FRYS – DDIM YN DESTUN GALW I MEWN 
 
10. CYNIGION DATBLYGU ARLOESOL CARTREFI CAERFFILI – RHODFA LLANFABON, 

TRETHOMAS; Y CILGANT, TRECENYDD AC YSGOL GYFUN OAKDALE 
 

Yn unol â Chyfansoddiad y Cyngor, roedd y Maer wedi cytuno bod y penderfyniad a 
gynigiwyd yn rhesymol o dan yr holl amgylchiadau ac y dylid ei drin fel mater o frys ac felly'n 
cael ei eithrio rhag camau Galw i mewn. Bydd y penderfyniad yn cael ei adrodd i gyfarfod 
nesaf y Cyngor. 

 
Rhoddodd yr adroddiad y wybodaeth ddiweddaraf i'r Cabinet am y gwaith a wnaed hyd yma 
gyda Willmott Dixon i gynyddu nifer y tai fforddiadwy i'w rhentu'n gymdeithasol ym mhortffolio 
Cartrefi Caerffili. Mae'r gwaith wedi canolbwyntio ar ddod ag arloesedd, graddfa a momentwm 
i ddymuniad uchelgeisiol y Cyngor i ddarparu 400 o gartrefi erbyn 2025. 
 
Gofynnodd yr adroddiad am gymeradwyaeth gan yr Aelodau i ymgysylltu'n ffurfiol â Willmott 
Dixon drwy fframwaith SCAPE sy’n cydymffurfio â Chyfnodolyn Swyddogol yr Undeb 
Ewropeaidd (OJEU) i ddarparu tai pwrpasol newydd, wedi'u gwneud yng Nghaerffili yn Y 
Cilgant, Trecenydd; Rhodfa Llanfabon, Trethomas a hen safle Ysgol Gyfun Oakdale ar ran 
Cartrefi Caerffili. 
 



  

Gofynnodd yr adroddiad am gymeradwyaeth i wneud cais am arian gan Raglen Dai Arloesol 
Llywodraeth Cymru ar gyfer dau o'r tri safle a nodwyd uchod fel safleoedd peilot neu 
arddangos (Y Cilgant, Trecenydd a Rhodfa Llanfabon, Trethomas). 
 
Nododd y Cabinet, er mwyn dod â graddfa, cyflymder a momentwm i uchelgais y Cyngor i 
ddarparu 400 o gartrefi newydd rhwng 2020 a 2025 a chyflawni’r ymrwymiad i sicrhau bod 
Caerffili yn fwrdeistref ddi-garbon erbyn 2030, mae swyddogion wedi bod yn gweithio'n agos 
gyda Willmott Dixon drwy'r fframwaith SCAPE. 
 
Nodwyd bod SCAPE yn fframwaith sy'n cydymffurfio â'r OJEU sy'n caniatáu i'r Cyngor 
ymrwymo i drefniant cydweithredol drwy gontract NEC gyda Willmott Dixon a oedd wedi 
tendro am 
ac wedi ennill elfen waith mawr y fframwaith SCAPE ac sy'n gallu darparu gwaith ar ran 
cleientiaid sydd â gwerth rhwng £2 miliwn ac £20 miliwn. 
 
Un o fanteision allweddol ymgysylltu â phartner adeiladu drwy'r Fframwaith yw'r ffaith bod yr 
holl waith dichonoldeb cychwynnol, ymlaen llaw yn cael ei wneud yn rhad ac am ddim. Dim 
ond pan fydd cleientiaid yn fodlon bod y gwaith dichonoldeb yn cadarnhau bod safle'n hyfyw, y 
byddwch chi’n mynd i'r cam nesaf, sef y cam 'cyn-adeiladu' ac ymrwymo i drefniant contract 
ffurfiol lle codir ffioedd. 
 
Nododd y Cabinet fod Wilmott Dixon wedi cwblhau astudiaethau dichonoldeb ar Rodfa 
Llanfabon, Trethomas a’r Cilgant, Trecenydd. Mae astudiaeth ddichonoldeb amlinellol lefel 
uchel wedi'i chwblhau ar hen safle Ysgol Gyfun Oakdale. 
 
Mae'r Cilgant, Trecenydd a Rhodfa Llanfabon, Trethomas ill dau yn safleoedd sy'n dod o fewn 
Cyfrif Refeniw Tai'r Cyngor. Mae hen safle Ysgol Gyfun Oakdale yn dod o fewn Cronfa 
Gyffredinol y Cyngor ac o ganlyniad rhaid dosrannu'r broses o gaffael y safle ar y gyfradd a 
bennir gan y Prisiwr Dosbarth. 
 
Nodwyd bod pob astudiaeth yn dangos bod pob safle'n hyfyw i'w ddatblygu a bod Swyddogion 
ar y pwynt lle mae'n rhaid llunio trefniant contract ffurfiol er mwyn i Willmott Dixon ddechrau'r 
ymchwiliadau a’r arolygon manwl sy'n ofynnol ar bob un o'r tri safle. Bydd y cam hwn o'r 
Fframwaith SCAPE, sef y cam 'cyn-adeiladu ', yn galluogi Willmott Dixon i ymgymryd â'r 
arolwg a'r gwaith dylunio sydd ei angen i ddarparu proffil cost manwl cyn i'r Cyngor ymrwymo i 
symud y cynlluniau ymlaen i'r cam nesaf, sef y cam 'contract datblygu'. 
 
Amcangyfrifir mai cost y cam 'cyn-adeiladu' yw £814k ar gyfer y tri safle. Hyd yma, mae'r 
gwaith dichonoldeb ac ymchwil a datblygu a wnaed gan Willmott Dixon wedi'i gynnal yn rhad 
ac am ddim. 
 
Nododd yr Aelodau mai'r mandad ar ddechrau'r trafodaethau gyda chynrychiolwyr Willmott 
Dixon oedd darparu cartrefi o ansawdd uchel sy'n effeithlon o ran ynni, yn iachach, yn hygyrch 
ac yn hyblyg a fyddai'n cefnogi'r economïau sylfaenol a chylchol, yn lliniaru effeithiau newid yn 
yr hinsawdd ac yn creu cyfleoedd newydd ar gyfer datblygu sgiliau, hyfforddiant a chyflogaeth. 
Gan ystyried y gofynion hyn, mae Willmott Dixon wedi gweithio'n agos gyda Caledan Cyf, a 
leolir ar Ystad Ddiwydiannol Penallta, i ddatblygu cynnyrch ffrâm ddur arloesol a gwydn o ran 
yr hinsawdd yn lleol ac sy'n darparu datrysiad Passivhaus, nad yw'n hylosg, gan sicrhau bod 
unrhyw gartrefi rhent cymdeithasol newydd yn sicrhau'r effeithlonrwydd ynni gorau posibl, yn 
creu amgylchedd mewnol iach, yn datblygu mannau hardd ac yn sicrhau costau rhedeg is i 
denantiaid. 
 
Esboniodd swyddogion fod Llywodraeth Cymru, ar 30 Gorffennaf, wedi lansio pedwerydd 
blwyddyn y Rhaglen Tai Arloesol sydd â ffocws ar Ddulliau Adeiladu Modern. Nid yw Cartrefi 
Caerffili wedi gallu gwneud cais am arian o'r gronfa hon o'r blaen oherwydd y ffocws ar 
gwblhau SATC ac absenoldeb rhaglen ddatblygu. Mae cyfle bellach i Gartrefi Caerffili wneud 
cais am gyllid o hyd at 58% tuag at gostau symud y ddau safle arddangos ymlaen a hyd at 
100% o'r costau sy'n gysylltiedig â chostau ychwanegol arloesi. 



  

 
Nododd y Cabinet fod y dyddiad cau a'r broses ar gyfer cyflwyno cais am gyllid yn heriol gyda 
disgwyliad gan Lywodraeth Cymru y bydd cynlluniau cymwys yn cael eu cyflwyno i'w hystyried 
gan Gomisiwn Dylunio Cymru ddiwedd Awst a dechrau mis Medi ac y bydd ceisiadau'n cael 
eu cyflwyno erbyn 25 Medi. Mae'r Rhaglen Tai Arloesol yn ei gwneud yn ofynnol i gontractau 
adeiladu wedi'u llofnodi fod ar waith erbyn 5 Mawrth 2021 a chynlluniau i ddechrau ar y safle 
erbyn 30 Ebrill 2021 fan bellaf. 
 
O ganlyniad, ceisir cymeradwyaeth frys yn awr i fynd â'r gwaith hwn i gamau nesaf y 
Fframwaith SCAPE sef y cyfnod cyn-adeiladu ar gyfer hen safle Ysgol Gyfun Oakdale, Y 
Cilgant, Trecenydd a Rhodfa Llanfabon, Trethomas am amcangyfrif o £814k. 

 
Ceisiodd yr adroddiad gymeradwyaeth i fynd â safleoedd Y Cilgant, Trecenydd a Rhodfa 
Llanfabon, Trethomas drwy i’r cam cynllunio llawn ac wedi hynny eu datblygu ar gost o £3.7 
miliwn. Bydd adroddiad pellach yn cael ei gyflwyno i'r Cabinet yn dilyn y gwaith cyn-adeiladu 
ar safle Oakdale cyn i'r cyfnod contract datblygu nesaf gychwyn. 
 
Ceisir cymeradwyaeth hefyd i wneud cais am arian gan Raglen Tai Arloesol Llywodraeth 
Cymru ar gyfer camau contract cyn-adeiladu a datblygu'r fframwaith SCAPE sy'n ymwneud â’r 
Cilgant, Trecenydd a Rhodfa Llanfabon, Trethomas. Ni fydd safle Oakdale yn gymwys i gael y 
cyllid grant hwn gan na ragwelir y caiff ei ddatblygu ar gyfer tai fforddiadwy yn unig sy'n 
ofyniad allweddol ar gyfer y dyfarniad grant. 
 
Sicrhawyd y Cabinet y bydd y tri chynllun yn ddarostyngedig i ofynion cynllunio a’r Corff 
Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy. Mae proses rag-gymhwyso ar y gweill ar gyfer 
safleoedd Trecenydd a Threthomas. Mae'r Cyfrif Tai Refeniw wedi cynnwys datblygu 
adeiladau yn ei bortffolio ac mae cynigion wedi'u cyflwyno yng Nghynllun Busnes Tai 2020/21, 
a gadarnhaodd ar adeg ei gyflwyno fod y Cyfrif Tai Refeniw yn parhau'n hyfyw a bod y 
gofyniad benthyca, yn fforddiadwy. Cyflwynwyd hyn cyn pandemig Covid-19. 
 
Diolchodd y Cabinet i'r Swyddog am yr adroddiad a chroesawyd Mr A. Dobbs – Wilmott Dixon 
a'i gydweithwyr i'r cyfarfod i roi cyflwyniad ar y cynllun, yn amlinellu deunyddiau, costau a 
therfynau amser, yn ogystal â ffactorau cynaliadwyedd a chysylltiadau â mantra Deddf 
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2015. 
 
Diolchodd y Cabinet i Mr Dobbs am ei gyflwyniad a chafwyd trafodaeth ddilynol. 
 
Roedd yr Aelod Cabinet dros Dai ac Eiddo am fynegi eu diolch i Wilmott Dixon, a Jane 
Roberts-Waite a'i thîm am weithio'n ddiflino i ddod â'r adroddiad gerbron heddiw a nododd frys 
yr eitem oherwydd y terfynau amser a osodwyd gan Lywodraeth Cymru. 

 
Gofynnodd Aelod o'r Cabinet am ragor o wybodaeth am gostau a dyraniad cyllid y rhaglen. 
Esboniodd y Swyddog fod y Rhaglen Tai Arloesol yn ei phedwaredd flwyddyn, ac nid yw 
Caerffili wedi gallu gwneud cais amdani hyd yma. Nodwyd y rhagwelir y bydd costau mewn 
perthynas â'r arloesedd a’r fframiau dur ar gyfer yr eiddo yn cael 100% o gyllid ond bydd 
costau’r arolwg ac ati yn cael 58%. 

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

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

i) y dylid cymeradwyo'r symudiad at gam cyn-adeiladu'r Fframwaith SCAPE ar 
gyfer Y Cilgant, Trecenydd, Rhodfa Llanfabon, Trethomas a hen safle Ysgol 
Oakdale ar gost o £814k. 

 



  

ii) y dylid cymeradwyo'r symudiad o gam cyn-adeiladu'r Fframwaith SCAPE i’r cam 
cynllunio llawn ac i'r cam datblygu ar gyfer safleoedd Y Cilgant, Trecenydd a 
Rhodfa Llanfabon, Trethomas am gost amcangyfrifedig o £3.7miliwn. 

 
iii) y cyflwynir cynnig ariannu y Rhaglen Tai Arloesol i ariannu hyd at 58% o'r costau 

sy'n gysylltiedig â’r cam cyn-adeiladu a datblygu safleoedd Trecenydd a 
Threthomas a hyd at 100% o'r costau sy'n gysylltiedig ag arloesi. 

 
 

Daeth y cyfarfod i ben am 12:06. 
 

Cymeradwywyd a llofnodwyd y cofnodion fel cofnod cywir yn amodol ar unrhyw gywiriadau a 
wneir yn y cyfarfod a gynhelir ar 30 Medi 2020. 
 

____________________ 
CADEIRYDD 


