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1. TREFNIADAU PLEIDLEISIO, FFILMIO A GWEDDARLLEDU 
 

Atgoffodd y Prif Weithredwr Dros Dro y rhai a oedd yn bresennol fod y cyfarfod yn cael ei 
ffilmio ac y byddai ar gael i'r cyhoedd yn fyw ac mewn archif drwy wefan y Cyngor.  Dywedodd 
y byddai penderfyniadau'n cael eu gwneud drwy'r system bleidleisio electronig.   

 
 
2. CYHOEDDIAD YR ARWEINYDD  

 
Cyfeiriodd yr Arweinydd at gwestiwn a gyflwynwyd gan y Cynghorydd K. Etheridge i'r Cyngor 
ar 21 Ionawr 2020 o dan Reol Gweithdrefn 10(2) a'r ymateb a roddwyd yn y cyfarfod hwnnw.  
Ymddiheurodd yr Arweinydd i'r Cynghorydd Etheridge a'r Grŵp Annibynnol am sylw a wnaed 
yn ystod ei hymateb, nad oedd wedi'i dderbyn yn y ffordd y’i bwriadwyd, a gobeithiai y gellid 
tynnu llinell o dan y mater bellach.  
 



 
 

Diolchodd y Cynghorydd Etheridge i'r Arweinydd am ei hymddiheuriad a dderbyniodd ar 
ran y Grŵp Annibynnol ac ef ei hun, a dywedodd yr hoffai symud ymlaen a chydweithio 
nawr er lles y bobl yn y fwrdeistref sirol. 
 
  

3. YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB 
 

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorwyr A.P. Angel, W. David, K. 
Dawson, C. Elsbury, Mrs C. Forehead, Miss E. Forehead, J.E. Fussell, Mrs B.A. Jones, G. 
Kirby, Mrs A. Leonard, Ms P. Leonard, B. Miles, Mrs D. Price ac A. Whitcombe. 
 

 
4.  DATGAN BUDDIANNAU 
 

Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau buddiant ar ddechrau'r cyfarfod.  Yn ystod y ddadl ar 
Eitem 8 ar yr Agenda (Cynigion Cyllidebol ar gyfer 2020/21 a’r Rhagolwg Ariannol Tymor 
Canolig), derbyniwyd datganiadau o fuddiant gan y Cynghorwyr S. Skivens, C.P. Mann, D.T. 
Davies, D. Havard, C. Gordon, A.G. Higgs a P.J. Bevan.  Mae'r manylion wedi'u cofnodi 
gyda'r eitem berthnasol. 
 
 

5. CYHOEDDIAD - LLIFOGYDD DIWEDDAR  
  

Cyfeiriodd y Prif Weithredwr Dros Dro at y lefel ddigynsail o darfu a achoswyd gan y ddwy 
storm ddiweddar ledled y wlad, a'r gwaith rhagorol a wnaed gan staff y Cyngor ddydd a nos 
mewn amodau erchyll i gefnogi dioddefwyr y llifogydd.   
 
Atgoffwyd yr Aelodau o'r difrod helaeth a achoswyd gan y tywydd garw a maint y gwaith adfer 
gan staff y Cyngor.  Cyfeiriodd y Prif Weithredwr Dros Dro at waith staff y Cyngor fel enghraifft 
wych o Dîm Caerffili ar waith a nododd pa mor falch oedd hi o arwain tîm o staff mor 
ymroddedig.  Gyda chymeradwyaeth y Cyngor, byddai'r timau perthnasol yn cael eu 
gwahodd i gyfarfod llawn nesaf y Cyngor ar 3 Mawrth 2020 er mwyn i'w hymdrechion gael 
eu cydnabod yn ffurfiol.   

 

 Adleisiodd Arweinydd y Cyngor ddiolch y Prif Weithredwr Dros Dro a chyhoeddodd y byddai 
pecyn cymorth arbennig yn cael ei roi ar waith gan y Cyngor i helpu'r trigolion a'r busnesau 
hynny y mae'r llifogydd wedi effeithio arnynt.  Neilltuwyd £250,000 i gefnogi'r eiddo hynny y 
mae Storm Dennis wedi effeithio'n uniongyrchol arnynt, sy'n cynnwys taliad o £500 ar gyfer 
cartrefi cymwys a £1000 i fusnesau cymwys.  Mae'r Cyngor hefyd yn cynnig gwasanaeth 
casglu am ddim i helpu i waredu eitemau a ddifrodwyd gan y llifogydd, ac mae'n cyfeirio 
preswylwyr at gynlluniau cymorth eraill sydd ar gael eisoes, megis Cronfa Cymorth Dewisol 
Llywodraeth Cymru.  Cydnabu'r Arweinydd y gallai fod rhai eiddo yr effeithiwyd arnynt nad 
yw'r Cyngor yn ymwybodol ohonynt, ac anogodd yr unigolion penodol hynny i gysylltu â'r 
Cyngor cyn gynted â phosibl.   
 
Croesawodd yr Aelodau'r pecyn cymorth sy'n cael ei roi ar waith gan y Cyngor a chofnodwyd 
eu diolch i'r holl Swyddogion sy'n ymwneud â’r gwaith o gefnogi dioddefwyr llifogydd, ynghyd 
â'r gwirfoddolwyr niferus sy'n helpu gyda'r gwaith clirio mewn cymunedau lleol y mae'r 
stormydd wedi effeithio arnynt.   

 

Mewn ymateb i gwestiynau'r Aelodau am y cymorth sy'n cael ei ddarparu, cadarnhawyd y 
byddai'r Cyngor yn cysylltu â phob achos hysbys o lifogydd er mwyn cychwyn y broses ar 
gyfer cymorth ariannol, ac y dylai unrhyw glybiau chwaraeon neu rygbi lleol y mae'r llifogydd 
wedi effeithio arnynt hefyd gysylltu â'r Cyngor i weld pa gymorth y gellir ei gynnig.  Gofynnodd 
Aelod hefyd a ellid addasu gosodiadau goleuadau stryd yn ystod tywydd garw er mwyn 
gwella gwelededd yn ystod y nos mewn sefyllfaoedd peryglus.  Cadarnhaodd y Prif 
Weithredwr Dros Dro y gellid ymchwilio i'r awgrym hwn, ond pwysleisiodd yr heriau logistaidd 



 
 

o ran gweithredu'r math hwn o gais, yn enwedig wrth ystyried y rhybudd tywydd coch a 
gafwyd ar fyr rybudd ac amserlen gyfyngedig wrth rhoi camau ar waith ar gyfer Storm Dennis. 
 
Holodd Aelod arall a ellid ystyried y digwyddiadau diweddar fel rhai digynsail, a gofynnodd a 
oedd y Cyngor yn bodloni'r argymhellion yn Adolygiad Pitt 2008 o reoli perygl llifogydd yn eu 
hymateb gweithredol.  Cadarnhaodd y Prif Weithredwr Dros Dro y byddai'n ailedrych ar yr 
argymhellion yn dilyn y cyfarfod ond rhoddodd sicrwydd bod y Cyngor wedi ymateb i'r 
llifogydd yn llawn yn unol â gofynion statudol a gofynion cynllunio argyfwng y Cyngor ac 
atgoffodd yr Aelodau mai graddfa ac effaith y stormydd a oedd o natur ddigynsail. 
 
Gofynnodd Aelod hefyd i'r Cyngor gydnabod gwaith Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru 
am eu proffesiynoldeb wrth ddelio â nifer ddigynsail o alwadau yn ystod y stormydd diweddar. 

 
 
ADRODDIADAU SWYDDOGION 

 
 Rhoddwyd ystyriaeth i'r adroddiadau canlynol. 
 
 
6. YMATEB CYNGOR BWRDEISTREF SIROL CAERFFILI I FIL LLYWODRAETH LEOL AC 

ETHOLIADAU (CYMRU) 2019 
 

Rhoddwyd ystyriaeth i'r adroddiad, a oedd yn gofyn i'r Cyngor gymeradwyo ymateb 
arfaethedig Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili i Fil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 
2019.   
 
Dywedwyd wrth y Cyngor fod y Bil yng Nghyfnod 1 ar hyn o bryd yn ei hynt drwy Lywodraeth 
Cymru a'i fod yn benllanw sawl blwyddyn o ymgynghori ar strwythur a swyddogaeth 
llywodraeth leol yng Nghymru.  Ymgynghorwyd ar lawer o'r darpariaethau yn y Bil o'r blaen 
ac mae'r Cyngor wedi rhoi ei farn drwy ei ymatebion blaenorol i Lywodraeth Cymru.  Mae'r 
Bil hwn yn cydgrynhoi nifer o gynigion blaenorol ac yn cyflwyno rhai darpariaethau newydd.   
 
Mae'r ymateb arfaethedig a atodir i'r adroddiad yn adlewyrchu safbwyntiau blaenorol a 
fynegwyd gan y Cyngor hwn ac mae'n cynnwys barn ar y darpariaethau newydd.  Yn fwyaf 
nodedig, mae'r rhain yn ymwneud â'r cynnig i greu Cyd-bwyllgorau Corfforaethol gorfodol ar 
gyfer rhai swyddogaethau, a newidiadau i'r drefn rheoli perfformiad ar gyfer llywodraeth leol.  
Ymgynghorwyd ag Arweinwyr Grwpiau ar yr ymateb arfaethedig a chynhwyswyd eu 
sylwadau yn yr adroddiad. Pan fo barn Arweinwyr Grwpiau yn gwyro oddi wrth yr ymateb 
arfaethedig, yn enwedig yn achos y dewis o system bleidleisio, esboniwyd hyn yng nghorff 
yr adroddiad.  
 
Yn ystod y ddadl, cynhaliwyd trafodaeth ar y ddarpariaeth yn y Bil i ganiatáu i weithwyr y 
Cyngor sefyll mewn etholiad, a mynegwyd barn gymysg ynghylch y sefyllfa bresennol lle 

mae'n rhaid i gyflogai ymddiswyddo o'i swydd cyn iddo gyhoeddi ei ymgeisyddiaeth.  Er bod 
safbwyntiau gwahanol y Grwpiau wedi'u nodi yn yr adroddiad, nodwyd mai ymateb 
arfaethedig y Cyngor oedd anghytuno â'r agwedd hon ar y Bil er mwyn osgoi unrhyw 
gyfaddawdu o ran yr Awdurdod a'r cyflogai.  

 
 Cynigiwyd ac eiliwyd bod yr argymhelliad yn yr adroddiad yn cael ei gymeradwyo.  Drwy’r 
system bleidleisio electronig (ac wrth nodi bod 3 yn erbyn) cytunodd y mwyafrif a oedd yn 
bresennol ar hyn. 
 

PENDERFYNWYD bod ymateb y Cyngor i Fil Llywodraeth Leol ac Etholiadau 
(Cymru) 2019 fel y'i nodir yn Atodiad 1 yr adroddiad, am y rhesymau a geir yn yr 
adroddiad, yn cael ei gymeradwyo a'i gyflwyno i Bwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth 
Leol a Chymunedau Llywodraeth Cymru. 

 
 



 
 

7. CYNLLUN DATBLYGU LLEOL BWRDEISTREF SIROL CAERFFILI HYD AT 2021 – 
ADRODDIAD YR ADOLYGIAD 

 
Rhoddwyd ystyriaeth i'r adroddiad, a oedd yn gofyn am gymeradwyaeth y Cyngor i ddechrau 
ymgynghori ar Adroddiad Adolygiad Cynllun Datblygu Lleol Bwrdeistref Sirol Caerffili hyd at 
2021 am 3 wythnos yn dechrau ddydd Llun 24 Chwefror 2020 ac yn dod i ben ddydd Llun 16 
Mawrth 2020. 
 
Atgoffwyd yr Aelodau bod y Cyngor yn ei gyfarfod ar 23 Hydref 2019 wedi penderfynu 
dechrau diwygio Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Bwrdeistref Sirol Caerffili hyd at 2021 yn 
llawn.  Mae'n ofynnol i'r Cyngor baratoi Adroddiad Adolygu y mae'n rhaid ei gyflwyno wedyn 
i Lywodraeth Cymru, ac mae'n ddogfen ffeithiol sy'n nodi'r rhesymau dros adolygu'r CDLl a 
pha faterion y bydd angen eu hystyried fel rhan o'r broses adolygu.  Argymhellir y dylai'r 
Cyngor ymgynghori â chyrff ymgynghori penodol a chyffredinol er mwyn sicrhau bod yr 
Adroddiad Adolygu a'i gasgliadau mor gadarn â phosibl, ac felly cynigiwyd cyhoeddi'r 
Adroddiad Adolygu Drafft am gyfnod ymgynghori o 3 wythnos rhwng 24 Chwefror 2020 a 16 
Mawrth 2020. 

 
Yn ystod y ddadl ddilynol, mynegodd yr Aelodau bryderon ynghylch y potensial ar gyfer 
llifogydd ar draws rhai safleoedd a nodwyd i'w datblygu yn y CDLl, ac esboniodd Swyddogion 
y bydd yn ofynnol i'r Cyngor, fel rhan o'r adolygiad o'r CDLl, gynnal Asesiad Amgylcheddol 
Strategol ac Asesiad Strategol o Ganlyniadau Llifogydd mewn perthynas â'r cynigion yn y 
CDLl.  Wrth symud ymlaen bydd pwyslais cryfach ym mholisïau Llywodraeth Cymru ar 
faterion llifogydd, gan ystyried draenio dŵr wyneb hefyd.  Mae Llywodraeth Cymru hefyd 
wedi ymgynghori'n ddiweddar ar ddiwygiadau i'r Nodyn Cyngor Technegol sy'n rhoi cyngor 
manwl ar sut i ystyried materion llifogydd mewn datblygiadau, ac mae'r Cyngor wrthi'n aros 
am newyddion am y newidiadau a argymhellir. 

 
Cyfeiriwyd at y diffyg darpariaeth tai ar draws y fwrdeistref sirol, ynghyd â thargedau tai 
fforddiadwy nad yw datblygwyr yn eu cyrraedd, a nodwyd bod yr Adroddiad Monitro 
Blynyddol a gyflwynwyd i'r Cyngor yn cydnabod y ddau fater hyn.  Esboniodd swyddogion 
fod y problemau hyn yn deillio'n rhannol o dai fforddiadwy yn cael eu clymu i’r farchnad dai 
a negodwyd fel rhan o'r setliad hwnnw ac nad yw wedi'i gyflawni yn ôl y disgwyl.  Amlinellir 
yr anawsterau hyn hefyd yn yr Adroddiad Adolygu ac fe’u trafodir fel rhan o'r adolygiad o'r 
CDLl.  Esboniwyd bod y Cyngor, wrth osod targedau tai fforddiadwy, yn ystyried hyfywedd 
datblygiad a'r dystiolaeth o angen fel y'i diffinnir gan yr Asesiad o'r Farchnad Dai Leol.  Wrth 
symud ymlaen, bydd y Cyngor yn gwneud gwaith ar yr elfen hyfywedd a bydd yn fwy llym o 
ran gallu pob safle i gyflawni, a allai arwain at dargedau is na'r rhai yn y CDLl presennol.  

 
Gofynnwyd am eglurhad ar y meini prawf ar gyfer tai fforddiadwy ac yw hyn ar waith gan y 
Cyngor er mwyn cynnig fforddiadwyedd i'w breswylwyr.  Amlinellodd swyddogion y diffiniad 
o dai fforddiadwy ac esboniodd fod hyn, yn gyffredinol, yn golygu tai cymdeithasol (y cartrefi 
hynny a ddatblygwyd gan y Cyngor neu gan landlord cymdeithasol cofrestredig) ac nad yw 
tai fforddiadwy ar y farchnad breifat yn dod o dan y diffiniad hwn ac felly mae'n fater ar wahân.  
Fodd bynnag, mae llwybrau eraill yn bodoli (fel cynlluniau perchentyaeth cost isel) sy'n ceisio 
mynd i'r afael â fforddiadwyedd ar draws y farchnad breifat.    
 
Mynegodd yr Aelodau yr angen am fwy o ddatblygiad i'r gogledd o'r fwrdeistref sirol er mwyn 

cynyddu lefelau cyflogaeth a chreu mwy o dai fforddiadwy, a gofynnwyd sut y gellid 
cyflawni hyn.  Esboniodd swyddogion nad yw pob safle ar draws Blaenau'r Cymoedd a 
nodwyd yn y CDLl wedi dwyn ymlaen i'w ddatblygu, sydd ar y cyfan oherwydd prisiau tai a 
hyfywedd.  Wrth symud ymlaen bydd y Cyngor yn rhoi sylw dyledus i hyfywedd a’r gallu i 
gyflawni a bydd yn manteisio ar y llwybrau ariannu newydd sydd ar gael, a allai arwain at 
safleoedd mewn ardaloedd llai hyfyw ar gael i'w datblygu.   
 
Atgoffwyd y Cyngor hefyd bod strategaethau ar gyfer gwella cyfleoedd cyflogaeth a datblygu 
busnes wedi'u nodi yn Uwchgynllun drafft Blaenau'r Cymoedd sy'n destun ymgynghoriad ar 
hyn o bryd.  Mae'r Cyngor yn gweithio'n agos gyda busnesau lleol drwy'r gwaith sy'n cael ei 



 
 

wneud ar yr Uwchgynllun, ynghyd â Llywodraeth Cymru a Thasglu’r Cymoedd i ddatblygu 
ymyrraeth wedi'i thargedu ar hyd coridor yr A465.   Gofynnwyd i'r Cyngor nodi, er bod y CDLl 
yn cydnabod yr angen i nodi tir ar gyfer cyflogaeth, ei fod yn gyfyngedig yn hyn o beth gan 
mai dim ond y tir i'w ddefnyddio y mae'n ei nodi ac nid datblygiad dilynol y tir hwnnw. 
   
Mewn ymateb i ymholiad am werth a manteision yr Uwchgynlluniau, esboniwyd bod yr 
Uwchgynlluniau presennol eisoes yn hwyluso cyfleoedd ariannu mawr, a bod y dogfennau 
hyn, sydd o bwysigrwydd strategol sylweddol, yn tanlinellu ymrwymiad y Cyngor i adfywio'r 
ardal a gwella cyfleoedd cyflogaeth a busnes ar draws y fwrdeistref sirol.  
 
Cynigiwyd ac eiliwyd bod yr argymhellion yn yr adroddiad yn cael eu cymeradwyo.  Drwy’r 
system bleidleisio electronig (ac wrth nodi bod 1 yn erbyn) cytunodd y mwyafrif a oedd yn 
bresennol ar hyn. 

 
PENDERFYNWYD am y rhesymau a geir yn adroddiad y swyddog: - 
 
(i) cytuno ar yr Adroddiad Adolygu Drafft fel y'i nodir yn Atodiad 1 ar gyfer 

ymgynghori; 
 

(ii) cyhoeddir yr Adroddiad Adolygu am gyfnod ymgynghori o 3 wythnos sy'n 
dechrau ar 24 Chwefror 2020 ac yn dod i ben ar 16 Mawrth 2020. 

 
 

8. CARTREFI CAERFFILI - #CYDADEILADU 
 

Rhoddwyd ystyriaeth i'r adroddiad, a oedd yn amlinellu gweledigaeth y Cyngor i adeiladu 
cartrefi newydd a chynyddu'r cyflenwad tai yn y fwrdeistref sirol ar ôl cwblhau Safon Ansawdd 
Tai Cymru (SATC) yn 2020. 
 
Nodwyd bod yr adroddiad wedi'i gyflwyno i Bwyllgor Craffu Tai ac Adfywio ar 26 Tachwedd 
2019, y Cabinet ar 15 Ionawr 2020 a Grŵp Gorchwyl Cartrefi Caerffili ar 16 Ionawr 2020.  
Roedd y Pwyllgor Craffu yn unfrydol ei gefnogaeth i’r adroddiad a chymeradwywyd y rhan 
fwyaf o’r argymhellion yn yr adroddiad yn dilyn hynny gan y Cabinet o dan bwerau 
gweithredol.  Felly, gofynnodd yr adroddiad am gymeradwyaeth y Cyngor ar ddau 
argymhelliad mewn perthynas â defnyddio benthyca blaenorol a chynnig ar gyfer benthyca 
pellach gwerth cyfanswm o £14 miliwn.   
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod rhaglen SATC yn debygol o gael ei chwblhau erbyn mis 
Mehefin 2020 ac mae'r amcanestyniadau presennol yn awgrymu y bydd Caerffili yn benthyca 
cyfanswm o £45 miliwn, sy'n golygu hyblygrwydd o £16 miliwn o'r £61 miliwn y cytunwyd 
arno'n wreiddiol gan y Cyngor.  Gan symud ymlaen, amcan y Cyngor yw cyflawni cynlluniau 
buddsoddi hirdymor uchelgeisiol i adeiladu a chaffael cenhedlaeth newydd o gartrefi sy'n 
diwallu angen lleol cynyddol am dai cymdeithasol a fforddiadwy newydd, ynghyd â darparu 
gwasanaethau i breswylwyr a chyflawni agenda datgarboneiddio Llywodraeth Cymru. 
 
Yn ystod y ddadl ddilynol gofynnodd Aelod faint a wariwyd ar raglen SATC hyd yma a holodd 
a oedd y strategaeth gaffael gywir wedi'i rhoi ar waith i gyflawni'r rhaglen, o ystyried maint y 
gorwariant dros gyfnod y prosiect o'i gymharu â'r amcangyfrif gwreiddiol o gostau.  
Cadarnhaodd Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai fod cyfanswm 
y gwariant a ragamcanir bellach oddeutu £260 miliwn, sy'n gynnydd ar yr amcangyfrif o £200 
miliwn ar ddechrau'r rhaglen yn 2011.  Pwysleisiwyd, fodd bynnag, fod yr amcangyfrif yn 
seiliedig ar y sefyllfa bryd hynny, ac atgoffwyd yr Aelodau o raddfa rhaglen SATC a'r heriau 
cymhleth niferus y mae'r Cyngor wedi dod ar eu traws wrth gyflawni'r cynllun, gan gynnwys 
newidiadau i'r sefydliadau a chwmnïau preifat sydd wedi'u contractio i gyflawni'r cynllun 
gwaith.  Fodd bynnag, esboniwyd bod y gorwariant hwn wedi arwain at y cynllun SATC yn 
dwyn ffrwyth, ac wedi gweld darpariaeth tai o ansawdd gwell ar draws y fwrdeistref sirol.  
 



 
 

Mynegodd Aelod bryder ynghylch lefel y benthyca nas defnyddiwyd a gofynnodd a oedd holl 
waith SATC ar draws yr eiddo wedi'i wneud yn llawn.  Rhoddodd swyddogion sicrwydd bod 
yr holl eiddo y nodwyd bod angen gwaith SATC arnynt wedi’i wneud i'r safon ofynnol lle 
bynnag y bo modd, a bod unrhyw eiddo anorffenedig yn deillio o'r ffaith na all y Cyngor gael 
mynediad i gyflawni'r gwaith.  Anogwyd pob Aelod i gysylltu â'r Cyngor os ydynt yn 
ymwybodol o unrhyw eiddo lle nad yw'r gwaith wedi'i wneud. 
 
Gofynnodd Aelod faint o arian sy'n weddill yng nghyllideb SATC ac a fyddai'n fwy ffafriol 
defnyddio cronfeydd wrth gefn ar gyfer unrhyw gyllid pellach sydd ei angen, yn hytrach na 
benthyca pellach.  Cadarnhaodd swyddogion fod tanwariant o tua £16 miliwn ar hyn o bryd, 
ac y byddai’r £14 miliwn pellach sydd i'w fenthyg yn creu cyllideb o £30 miliwn a fydd yn 
caniatáu i'r Cyngor gyflawni nodau ac amcanion ei strategaeth #CydAdeiladu. O ran 
defnyddio cronfeydd wrth gefn, esboniwyd bod SATC yn gysylltiedig â'r Cyfrif Refeniw Tai 
sy'n gyfrif sydd wedi'i neilltuo ac felly ni ellir defnyddio balansau cronfa gyffredinol i ariannu 
unrhyw gronfeydd wrth gefn yn y Cyfrif Refeniw Tai.  
 
Derbyniwyd ymholiadau ynghylch y wybodaeth ddiweddaraf am waith ar hen safle Ysgol 
Gynradd Cwm Ifor, a gwerth stoc dai'r Cyngor.  Cadarnhawyd y byddai trefniadau'n cael eu 
gwneud i ddarparu'r wybodaeth hon i'r Aelodau yn dilyn y cyfarfod.  Gofynnwyd i'r Aelodau 
nodi hefyd, er bod gwerth ariannol ynghlwm wrth y stoc dai, bod yr eiddo hyn hefyd yn cynnig 
nifer o fanteision eraill, gan gynnwys ansawdd byw da i'w breswylwyr a'r cyfleoedd i 
ddefnyddio tai ar gyfer adfywio  
 
Awgrymodd Aelod y dylid sefydlu grŵp trawsbleidiol i edrych ar alldro rhaglen SATC, gan 
gynnwys y problemau a gafwyd wrth gyflawni'r broses.  Pwysleisiodd y Prif Weithredwr Dros 
Dro fod gwersi wedi'u dysgu drwy gydol y rhaglen ac esboniodd fod Swyddogion eisoes yn 
bwriadu gwneud gwaith gwerthuso drwy ymgysylltu ag Aelodau a Grŵp Gorchwyl Cartrefi 
Caerffili.  Gofynnwyd i'r Aelodau am eu hamynedd gyda’r Swyddogion tra bod y dasg hon yn 
mynd rhagddi fel y gellir paratoi cynigion yn y cyd-destun hwn. 
 
Cynigiwyd ac eiliwyd bod yr argymhellion yn adroddiad eglurhaol y Swyddog yn cael eu 
cymeradwyo.  Drwy’r system bleidleisio electronig (ac wrth nodi bod 2 yn erbyn a 3 yn ymatal) 
cytunodd y mwyafrif a oedd yn bresennol ar hyn. 
 

PENDERFYNWYD am y rhesymau a geir yn adroddiad y swyddog: - 
 
(i) bod unrhyw fenthyciadau nas defnyddir o'r £61 miliwn a glustnodwyd yn 

wreiddiol ar gyfer SATC yn cael eu trosglwyddo i gefnogi'r gwaith o 
gyflawni'r rhaglen adeiladu newydd; 

 
(ii) cytuno ar fenthyca pellach o £14 miliwn i roi hwb cychwynnol i'r rhaglen 

adeiladu newydd a’r cynigion eraill a geir yn yr adroddiad. 
 
 

9.  STRATEGAETH FLYNYDDOL RHEOLI'R TRYSORLYS, DANGOSYDDION DARBODUS 
CYLLID CYFALAF A'R POLISI DARPARIAETH ISAFSWM REFENIW AR GYFER 
2020/2021 

 
 Rhoddwyd ystyriaeth i'r adroddiad, a oedd yn manylu ar Strategaeth Flynyddol y Cyngor ar 
gyfer Rheoli'r Trysorlys, Dangosyddion Darbodus Cyllid Cyfalaf a'r Polisi Darpariaeth 
Isafswm Refeniw ar gyfer 2020/2021.    Nodwyd bod yr adroddiad wedi'i gyflwyno i Bwyllgor 
Craffu Polisi ac Adnoddau ar 14 Ionawr 2020, lle cefnogwyd yr argymhellion gan fwyafrif y 
Pwyllgor, a nodwyd eu barn yn adroddiad eglurhaol y Swyddog. 
 
Gofynnwyd i'r Cyngor gymeradwyo'r argymhellion a nodir yn yr adroddiad, yn amodol ar 
welliant a nodir yn Adran 1.6 o'r adroddiad eglurhaol a oedd yn manylu ar welliant sy'n ofynnol 
i Atodiad 6 mewn perthynas â'r ffrwd refeniw net o fewn Cyfanswm y Gronfa Gyffredinol.  Y 



 
 

rheswm am hyn yw bod y cynnydd arfaethedig yn y Dreth Gyngor ar gyfer 2020/21 bellach 
yn gostwng i 4.70%. 
 
Mynegodd yr Aelodau eu cefnogaeth i'r cynigion a chroesawyd yn arbennig y buddsoddiad 
arfaethedig o £20 miliwn mewn Cronfeydd Cronfa Strategol hirdymor fel cam cadarnhaol i'r 
Cyngor.  Cyfeiriwyd at y sefyllfa o ran y prosiectau PFI ac esboniwyd bod y Cyngor yn parhau 
i weithio gyda Phartneriaethau Lleol a'i fod wrthi'n edrych ar bob opsiwn mewn perthynas â'r 
trefniadau ar gyfer contractau PFI y ddwy ysgol.  Ar hyn o bryd, rhagwelir y bydd achos 
busnes drafft yn cael ei baratoi i'w ystyried gan aelodau erbyn mis Ebrill 2020. 
 
Yn dilyn dadl briodol, cynigiwyd ac eiliwyd, yn amodol ar y diwygiad i Atodiad 6 fel y nodir yn 
Adran 1.6 adroddiad eglurhaol y Swyddog, y dylid cymeradwyo'r argymhellion yn yr 
adroddiad.   Drwy'r system bleidleisio electronig cytunwyd yn unfrydol ar hyn. 
 

PENDERFYNWYD:- 
 

  (i) cymeradwyo’r Strategaeth Flynyddol ar gyfer Rheoli'r Trysorlys 2020/21; 
 

(ii) y caiff y strategaeth ei hadolygu bob chwarter yn adroddiadau monitro 
Rheoli’r Trysorlys a gyflwynir i Bwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau, a 
chyfeirir unrhyw newidiadau a argymhellir at y Cabinet, yn y lle cyntaf, ac at 
y Cyngor i benderfynu arnynt.  Bydd yr Awdurdod hefyd yn paratoi 
adroddiad bob hanner blwyddyn ar weithgareddau Rheoli'r Trysorlys; 

 
(iii) cymeradwyo’r Dangosyddion Darbodus ar gyfer Rheoli'r Trysorlys ar gyfer y 

blynyddoedd ariannol 2020/21 i 2022/23 fel yr amlinellir yn Atodiad 5 i'r 
adroddiad; 

 
(iv) cymeradwyo’r Dangosyddion Darbodus ar gyfer Ariannu Cyfalaf ar gyfer 

blynyddoedd ariannol 2020/21 i 2022/23 fel yr amlinellir yn yr Atodiad 6 
diwygiedig a nodir yn adroddiad eglurhaol y Swyddog, ynghyd ag Atodiad 7 
yr adroddiad, yn seiliedig ar y rhaglen gyfalaf ddangosol; 

 
(v) mabwysiadu’r Polisi Darparu Refeniw Gofynnol ar gyfer 2020/21 fel y nodir 

yn Atodiad 8 o'r adroddiad; 
 

(vi) cymeradwyo parhad strategaeth fuddsoddi 2019/20 a'r benthyciadau i 
sefydliadau ariannol a Chorfforaethau yn unol â'r meini prawf gofynnol ar 
gyfer statws credyd a ddatgelir yn yr adroddiad; 

 
(vii) bod yr Awdurdod yn benthyca £32.3 miliwn ar gyfer y Gronfa Gyffredinol i 

gefnogi rhaglen gyfalaf 2020/21 a £52.0 miliwn ar gyfer rhaglen SATC a 
Thai Fforddiadwy y Cyfrif Refeniw Tai; 

 
(viii) bod yr Awdurdod yn parhau i fabwysiadu graddfa'r radd fuddsoddi fel y 

meini prawf sgorio credyd gofynnol fel modd o asesu bod gan bartïon 
contract gredyd addas wrth bennu buddsoddiadau; 

 
(ix) bod yr Awdurdod yn mabwysiadu'r terfynau ariannol a pharhad buddsoddi 

fel y nodir yn Atodiad 3 yr adroddiad; 
 
(x) bod yr Awdurdod yn buddsoddi o leiaf £20 miliwn mewn Cronfeydd Cronfa 

Strategol hirdymor fel y nodir yn Atodiad 9 yr adroddiad, gyda'r nod o 
gynhyrchu incwm buddsoddi ychwanegol o £718k. 

 
 
10.  ADRODDIAD STRATEGAETH GYFALAF 2020/2021 
 



 
 

Rhoddwyd ystyriaeth i'r adroddiad, a amlinellodd Adroddiad y Strategaeth Gyfalaf ar gyfer 
2020/21 yn unol â'r Cod Darbodus a gyflwynwyd gan Ddeddf Llywodraeth Leol 2003 a 
gofynnwyd i'r Cyngor gymeradwyo ei gynnwys.  Nodwyd bod yr adroddiad wedi'i gyflwyno i 
Bwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau fel eitem wybodaeth ar 9 Ionawr 2020, gyda'r Pwyllgor 
yn cael gwahoddiad i wneud unrhyw sylwadau ar yr adroddiad yn uniongyrchol i'r Awdur cyn 
ei gyflwyno i'r Cyngor.  Ni dderbyniwyd unrhyw sylwadau yn dilyn hynny ar gynnwys yr 
adroddiad. 

  
Gofynnwyd i'r Cyngor nodi bod paragraff 5.2.5 o'r adroddiad yn nodi manylion Rhaglen 
Gyfalaf graidd y Cyngor ar gyfer y cyfnod o dair blynedd rhwng 2020/21 a 2022/23.  Yn 
ogystal â hyn, yn ei gyfarfod ar 29 Ionawr 2020, cymeradwyodd y Cabinet gynnig i glustnodi 
£24.543 miliwn ychwanegol o gronfeydd wrth gefn i hybu'r Rhaglen Gyfalaf drwy fuddsoddi 
yn agenda 'llunio lleoedd' y Cyngor. 
 
At hynny, gofynnwyd i'r Aelodau nodi bod Adroddiad Cynigion Cyllideb 2020/21 a oedd yn 
cael ei ystyried ar wahân gan y Cyngor yn ddiweddarach yn y cyfarfod yn cynnwys 
argymhellion i neilltuo symiau pellach gwerth cyfanswm o £4.048 miliwn i gefnogi'r agenda 
'llunio lleoedd'. Byddai hyn yn dod â chyfanswm y cyllid sydd ar gael i £28.591 miliwn, a bydd 
cynigion sy'n nodi sut y caiff yr arian hwn ei ddefnyddio yn destun adroddiad pellach yn ystod 
y gwanwyn a fydd yn golygu ymgysylltu'n fanwl ag Aelodau. 
 
Cynigiwyd ac eiliwyd bod yr argymhelliad yn yr adroddiad yn cael ei gymeradwyo.   Drwy’r 
system bleidleisio electronig (ac wrth nodi bod 2 yn ymatal) cytunodd y mwyafrif a oedd yn 
bresennol ar hyn. 
 

PENDERFYNWYD cymeradwyo Adroddiad Strategaeth Gyfalaf Blynyddol 
2020/2021 fel y'i nodir yn Atodiad 1. 

 
 
11.  CYNIGION CYLLIDEB AR GYFER 2020/21 A’RR RHAGOLYGON ARIANNOL TYMOR 

CANOLIG 
 
 Yn ystod y ddadl ar yr eitem hon mewn perthynas â chynigion y sector gwirfoddol, 

derbyniwyd datganiadau o fuddiant gan y Cynghorwyr S. Skivens, C.P. Mann, D.T. Davies, 
D. Havard, C. Gordon, A.G. Higgs a P.J. Bevan.  Mae'r manylion wedi'u cofnodi ar adeg y 
ddadl. 

 
 Rhoddwyd ystyriaeth i'r adroddiad, a gefnogwyd gan y Cabinet yn ei gyfarfod ar 12 Chwefror 

2020, a gofynnwyd i'r Cyngor gymeradwyo cynigion y gyllideb ar gyfer 2020/21.  Roedd yr 
adroddiad hefyd yn rhoi diweddariad byr ar y rhagolygon ariannol tymor canolig. 

 
 Rhoddwyd trosolwg i'r Cyngor o nodweddion allweddol yr adroddiad, a oedd yn nodi 

manylion cynigion cyllideb 2020/21 wedi'u diweddaru oedd yn adlewyrchu'r Setliad Ariannol 
ffafriol a gyhoeddwyd gan Lywodraeth  Cymru ar 16 Rhagfyr 2019 ac adborth o'r broses 
ymgynghori ar y gyllideb.  Nododd yr Aelodau y newidiadau cadarnhaol a wnaed i'r set 
derfynol o gynigion cyllidebol, gan gynnwys y gostyngiad yn y cynnydd arfaethedig yn y Dreth 
Gyngor o 6.95% i 4.7% a fydd yn caniatáu i'r Cyngor ddarparu cyllideb gytbwys, dyraniad 
cyllideb o £0.5 miliwn ar gyfer gwelliannau amgylcheddol ar draws safleoedd allweddol, £4 
miliwn wedi'i chlustnodi ar gyfer nifer o gynlluniau cyffrous fel rhan o 'agenda llunio lleoedd' 
y Cyngor, diogelu cyllidebau ysgolion a gofal cymdeithasol, dileu'r gyllideb ar gyfer swydd y 
Dirprwy Brif Weithredwr, a gostyngiad mewn arbedion arfaethedig o £8.485 miliwn i £3.047 
miliwn. 

 
 Dywedwyd wrth yr Aelodau fod nifer o gynigion arbedion drafft wedi'u tynnu'n ôl neu eu 

gohirio yn dilyn y broses ymgynghori gyhoeddus ddiweddar a'r Setliad ffafriol, gan gynnwys 
arbedion arfaethedig yn ymwneud â chyllidebau ysgolion, patrolau croesfannau ysgol, teledu 
cylch cyfyng, prisiau prydau ysgol a chynnal a chadw priffyrdd, a diolchwyd i’r preswylwyr 
am eu cymorth wrth lunio cynigion y gyllideb. Cyfeiriwyd at y cynnig i leihau'r cynnydd 



 
 

arfaethedig yn y Dreth Gyngor i gyfradd is o 4.7%, a nodwyd bod preswylwyr Caerffili yn talu 
llawer llai o Dreth Gyngor o gymharu ag awdurdodau lleol cyfagos. Yn ogystal, mae traean 
o'r eiddo ym Mand B ac mae dros 10,000 o eiddo ar draws y fwrdeistref sirol wedi'u heithrio 
rhag talu'r Dreth Gyngor. 

  
 Pwysleisiwyd bod y cynigion wedi'u diweddaru yn dangos sut mae'r Cyngor wedi ymateb yn 

gadarnhaol i'r broses ymgynghori ac yn gwrando ar eu trigolion.  Atgoffwyd y Cyngor o'r 
heriau sy'n dal i fod o'n blaenau a nodwyd y bydd arbedion yn parhau i gael eu gwneud 
ymlaen llaw lle bynnag y bo modd, yn enwedig mewn meysydd lle nad oes unrhyw 
draweffaith ar wasanaethau cyhoeddus. 

 
Cynigiwyd ac eiliwyd y dylid cymeradwyo'r argymhellion yn yr adroddiad, yn amodol ar 
welliant i ohirio cynnig arbedion B06 ar gyfer y bwriad i gau Fferm Ynys Hywel (£40k) tra'n 
aros am adolygiad gwasanaeth, a fyddai'n golygu lleihau arbedion ymlaen llaw £40k, ac felly 
mae'r cyfraniad at gronfeydd wrth gefn cyfalaf a glustnodwyd yn cael ei leihau o'r un swm. 
 
Mynegodd yr Aelodau eu diolch i'r holl staff a oedd yn rhan o'r gwaith o baratoi'r adroddiad 
manwl ac am eu cyfraniadau tuag at y broses o bennu'r gyllideb.  
 
Yn ystod y ddadl a ddilynodd, croesawodd yr Aelodau ohirio llawer o'r cynigion arbedion 
drafft ond mynegwyd pryderon ynghylch y toriadau arfaethedig i gyllideb y Sector Gwirfoddol, 
effaith cynnydd yn y Dreth Gyngor ar breswylwyr, ac ansicrwydd ynghylch dyfodol cynigion 
cynilo a oedd wedi'u tynnu'n ôl tra'n aros am adolygiadau gwasanaeth.   
 
Mynegwyd pryderon yn benodol ynghylch effaith yr adolygiad arfaethedig o wasanaethau o 
gyllideb y sector gwirfoddol, a chynigiwyd ac eiliwyd gwelliant i argymhellion yr adroddiad, o 
ran na ddylai’r adolygiad hwn fynd yn ei flaen ac y dylid dileu'r gostyngiad o £80k yng 
nghyllideb y Sector Gwirfoddol o'r rhestr o gynigion arbedion. 
 
Cynhaliwyd dadl ar y gwelliant a dywedwyd wrth yr Aelodau fod yr adolygiad yn cael ei gynnal 
er mwyn egluro materion fel y mecanweithiau ariannu a Chytundebau Lefel Gwasanaeth 
rhwng y Cyngor a sefydliadau'r sector gwirfoddol.  Esboniwyd ymhellach y byddai'n esgeulus 
i'r Cyngor beidio â chynnal adolygiad o sut y caiff yr arian hwn ei ddosbarthu.  Ymatebodd 
swyddogion hefyd i ymholiad ynghylch cyllid ar gyfer MIND Caerffili, a chadarnhaodd fod y 
sefydliad hwn wedi derbyn cyllid gan Gyngor Caerffili yn y gorffennol, a'i fod yn cael arian 
gan Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gwent ar hyn o bryd. 

 
O ystyried y gwelliant arfaethedig, gofynnodd sawl Aelod am gyngor ynghylch a oedd yn 
ofynnol iddynt ddatgan buddiant ai peidio o ganlyniad i'w cysylltiadau â'r sector gwirfoddol.  
Cadarnhaodd y Swyddog Monitro y byddai datganiadau'n berthnasol o ran y sefydliadau 
hynny y byddai'r gwelliant yn effeithio arnynt, ond y byddent yn cael eu categoreiddio fel 
buddiant personol ac anrhagfarnus.  Ar y sail hon, derbyniwyd y datganiadau canlynol: 

 
Datganodd y Cynghorydd S. Skivens fuddiant personol fel un o ymddiriedolwyr Canolfan 
Cyngor ar Bopeth Caerffili. 

 
Datganodd y Cynghorydd C.P. Mann fuddiant personol fel un o ymddiriedolwyr Canolfan 
Cyngor ar Bopeth Caerffili a Blaenau, ac ymddiriedolwr Groundwork Caerffili/Cymru. 

 
Datganodd y Cynghorydd D.T. Davies fuddiant personol fel ymddiriedolwr Canolfan Cyngor 
ar Bopeth. 
 
Datganodd y Cynghorydd D. Havard fuddiant personol fel ymddiriedolwr (Cyfarwyddwr) 
Groundwork Cymru ac un o ymddiriedolwyr (Cyfarwyddwr) Ymddiriedolaeth Ffermydd Sir 
Fynwy. 
 
Datganodd y Cynghorydd C. Gordon fuddiant personol fel aelod o fwrdd Canolfan Cyngor ar 
Bopeth. 



 
 

 
Datganodd y Cynghorydd A.E. Higgs fuddiant personol fel cynrychiolydd Cyngor Bwrdeistref 
Sirol Caerffili ar bwyllgorau GAVO. 
 
Datganodd y Cynghorydd P.J. Bevan fuddiant personol fel ymddiriedolwr Right From The 
Start. 

 
Gan fod y buddiannau'n bersonol yn unig, arhosodd yr holl Aelodau a oedd wedi datgan 
buddiant yn y Siambr wrth ystyried y gwelliant ac roeddent yn gallu pleidleisio. 
 
Yna, cynhaliwyd y bleidlais ar y gwelliant a drwy’r system bleidleisio electronig (ac wrth nodi 
bod 17 o blaid, 36 yn erbyn a 2 yn ymatal) datganwyd bod y bleidlais wedi'i cholli. 

 
Trafodwyd y prif gynnig ac wrth ddyfynnu enghreifftiau, mynegodd Aelod bryderon ynghylch 
yr effaith ar lefelau staffio a’r ddarpariaeth gwasanaethau sy'n deillio o reoli swyddi gwag a 
swyddi heb eu llenwi.  Esboniwyd bod rhesymau dilys dros lefelau staffio mewn rhai 
adrannau a chynigiodd y Prif Weithredwr Dros Dro drafod y manylion gyda'r Aelod yn dilyn y 
cyfarfod.  Cydnabuwyd na ellir cynnal dull 'tafellu' y Cyngor tuag at fesurau llymder ac fel 
rhan o Strategaeth Trawsnewid newydd Tîm Caerffili, bydd gwaith yn cael ei wneud gydag 
Aelodau a'r cyhoedd i ganfod pa safonau gwasanaeth y gellir eu darparu gyda'r adnoddau 
sydd ar gael, a hefyd sut y gallai asiantaethau eraill fel y sector gwirfoddol gynnig cymorth 
yn hyn o beth. 
 
Holodd Aelod a oedd unrhyw un o'r ymatebion i'r ymgynghoriad wedi awgrymu gwrthdroi 
mesurau goleuo strydoedd yn rhannol dros nos, ac fe'i cynghorwyd na chafwyd unrhyw 
ymatebion penodol, er bod rhai pryderon wedi'u codi gan breswylwyr ynghylch y mesurau 
newydd.  Yn gyffredinol, mae'r penderfyniad a wnaed yn 2018 wedi'i gefnogi gan breswylwyr, 
ac roedd y manteision bellach yn cael eu gwireddu o ran arbedion carbon a chefnogi 
ymrwymiad y Cyngor i fynd i'r afael ag argyfwng yr hinsawdd.  Cadarnhawyd hefyd bod 239 
o ymatebion i gynigion y gyllideb wedi dod i law drwy arolygon ar-lein, gyda sylwadau pellach 
yn cael eu cyflwyno drwy gyfryngau cymdeithasol, paneli safbwyntiau a sesiynau galw heibio.  
Nodwyd bod rhagor o fanylion wedi'u nodi yn nogfen gryno'r ymgynghoriad ar y gyllideb a 
atodir i'r prif adroddiad. 
 
Gofynnodd Aelod faint mae preswylwyr yn ei dalu fel treth gyngor Band B o'i gymharu ag 
awdurdodau cyfagos.  Cadarnhaodd swyddogion fod eiddo Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 
ym Mand B, am y flwyddyn gyfredol, yn talu £879.83 o'i gymharu â £1281.47 ar gyfer Blaenau 
Gwent a £1236.94 ar gyfer Merthyr Tudful.  Er mai dyma rai o'r cymariaethau uwch, 
pwysleisiwyd bod Cyngor Caerffili yn gyffredinol yn parhau yn y  chwartel isaf yng Nghymru 
ar draws pob band, a fydd yn dal i fod yn wir yn achos y cynnydd arfaethedig. 
 
Cyfeiriodd Aelod at y broses ymgynghori ar y cynigion drafft gwreiddiol ac awgrymodd fod yr 
amrywiant rhwng cynigion y gyllideb ddrafft a'r gyllideb derfynol wedi creu enillion refeniw o 
tua £3.5 miliwn, ac y gallai hyn greu cyfle i leihau lefel y cynnydd yn y Dreth Gyngor ymhellach 
i 3%.  Yn ogystal, cyfeiriodd yr Aelod at lefel refeniw'r Dreth Gyngor a glustnodwyd ar gyfer 
rhwymedigaethau pensiwn ac awgrymodd y gallai costau o'r fath gynyddu yn y dyfodol.  
Gofynnodd yr Aelod hefyd a fyddai'n bosibl cadw'r £3.8 miliwn o refeniw a glustnodwyd i'w 
drosglwyddo i'r gronfa gyfalaf a defnyddio'r tanwariant yn y gronfa gyfalaf i glirio prosiectau 
sy'n bodoli eisoes gan weithredu fel dull o ailosod rhaglen y gronfa gyfalaf. 

 
Ymatebodd Pennaeth Dros Dro Gwasanaethau Gwella Busnes a Swyddog Dros Dro Adran 
151 i'r ymholiadau ac esboniwyd y byddai peidio â gwneud y cyfraniad refeniw at y gronfa 
gyfalaf yn ymarferol am flwyddyn yn unig ond y byddai hyn wedyn yn gofyn am ganfod 
arbedion pellach o 2021/22 ymlaen.  

 
O ran yr ymholiad ynghylch y gronfa bensiwn, atgoffwyd y Cyngor y bu deialog sylweddol 
barhaus ynghylch yr eitem hon, gyda'r Pwyllgor Archwilio hefyd yn derbyn cyflwyniad ar y 
mater hwn gan Actiwari'r Gronfa Bensiwn ym mis Ionawr 2020.  Yn y cyfarfod hwnnw, 



 
 

rhoddodd yr Actiwari gyflwyniad clir i egluro’r cefndir, gan esbonio bod y diffyg pensiwn a 
gyfrifwyd gan yr Actiwari wedi gostwng yn ystod y blynyddoedd diwethaf oherwydd gwell 
enillion ar fuddsoddiadau, a rhoddwyd sicrwydd i'r Pwyllgor Archwilio bod materion dan 
reolaeth.  Gofynnwyd i'r Cyngor nodi, oherwydd y sefyllfa bresennol ac enillion da ar 
fuddsoddiadau, fod adroddiad yr Actiwari wedi argymell y gall y Cyngor rewi unrhyw gynnydd 
mewn cyfraniadau am ddwy flynedd. 
 
O ran cyfeiriad yr Aelod at danwariant y rhaglen gyfalaf, atgoffwyd y Cyngor bod adroddiad 
monitro'r gyllideb gyfalaf wedi'i baratoi ar gyfer Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau ym mis 
Ionawr 2020 a ddangosodd ffigur rhagamcanol o £54 miliwn wedi’i gario ymlaen .  Fodd 
bynnag, esboniwyd bod yr arian hwn eisoes wedi'i ymrwymo i gynlluniau parhaus neu wedi'i 
neilltuo ar gyfer meysydd penodol, gan gynnwys Cronfeydd Wrth Gefn Cyfalaf a 
Glustnodwyd, y Cyfrif Refeniw Tai, y Grant Cynnal Addysg a rhaglen Band B Ysgolion yr 
21ain Ganrif.  

 
Yn dilyn dadl briodol, cafodd gwelliant pellach i argymhellion yr adroddiad ei gynnig a'i eilio 
wedyn, sef y dylid gostwng lefel y cynnydd yn y Dreth Gyngor i 3.5%, a fyddai'n gadael diffyg 
yn y gyllideb o tua £600k.  Ar ôl trafodaeth bellach ynghylch y cynnig, cynhaliwyd y bleidlais 
ar y gwelliant a drwy’r system bleidleisio electronig (gan nodi bod 13 o blaid a 34 yn erbyn)  
datganwyd bod y bleidlais wedi’i cholli. 
 
Ar ôl cynnig ac eilio eisoes i'r argymhellion yn yr adroddiad gael eu cymeradwyo (ac 
ymgorffori'r gwelliant mewn perthynas ag Ynys Hywel), cynhaliwyd y bleidlais wedyn ar y prif 
gynnig.  Drwy’r system bleidleisio electronig (ac wrth nodi bod 11 yn erbyn a 2 yn ymatal) 
cytunodd y mwyafrif a oedd yn bresennol ar hyn. 
 

PENDERFYNWYD:- 
 

(i) cymeradwyo cynigion y Gyllideb Refeniw ar gyfer 2020/21 o £356.130 
miliwn fel y nodir drwy gydol yr adroddiad ac a grynhoir yn Atodiad 1; 

 
(ii) cymeradwyo cyfanswm yr arbedion arfaethedig ar gyfer 2020/21 sef 

cyfanswm o £3.007 miliwn (y ffigur diwygiedig sy'n ystyried dileu cynnig 
arbedion B06 mewn perthynas ag adolygiad gwasanaeth arfaethedig Ynys 
Hywel) fel y nodir ym mharagraff 5.4.3. ac Atodiad 2 o'r adroddiad; 

 
(iii) cymeradwyo’r cynnig i ddyrannu £500k o arbedion ymlaen llaw i 

Brosiectau Amgylcheddol fel y'i nodir ym mharagraff 5.4.7 a 5.4.8 o'r 

adroddiad; 

 
(iv) cymeradwyo’r cynnig i ddyrannu'r balans o £1.431 miliwn (y ffigur 

diwygiedig sy'n ystyried dileu cynnig arbedion B06 mewn perthynas ag 

adolygiad gwasanaeth arfaethedig Ynys Hywel) o arbedion ymlaen llaw i 

Gronfeydd Wrth Gefn Cyfalaf a Glustnodwyd tra'n aros i adroddiad gael ei 

baratoi yn y gwanwyn yn nodi manylion buddsoddiadau cyfalaf i gefnogi 

agenda 'llunio lleoedd' y Cyngor (paragraff 5.4.7 o'r adroddiad); 

 
(v) cymeradwyo’r argymhelliad y Swyddog Adran 151 Dros Dro i gynnal   

Cyfanswm y Gronfa Gyffredinol ar 3% o Gyllideb Refeniw Net 2020/21 h.y. 
£10.684 miliwn (paragraff 5.5.5 o'r adroddiad); 
 

(vi) cymeradwyo’r cynnig i ddyrannu balans gwarged y Gronfa Gyffredinol o 

£2.577 miliwn i Gronfeydd Wrth Gefn Cyfalaf a Glustnodwyd i gefnogi 

buddsoddiadau yn yr agenda 'llunio lleoedd' (paragraff 5.5.5 o'r 

adroddiad); 

 



 
 

(vii) cymeradwyo’r Rhaglen Gyfalaf arfaethedig ar gyfer y cyfnod 2020/21 i 

2022/23 fel y nodir yn Atodiad 4 i'r adroddiad; 

 
(viii) cymeradwyo’r cynnig i gynyddu'r Dreth Gyngor 4.7% ar gyfer blwyddyn 

ariannol 2020/21 er mwyn sicrhau y cyflawnir cyllideb gytbwys (Band D y 

Dreth Gyngor sy'n cael ei bennu ar £1,184.38); 

 
(ix) nodi’r sefyllfa ddiweddaraf ar y rhagolygon ariannol tymor canolig. 

 
 
12. PENDERFYNIAD PENNU'R DRETH GYNGOR AR GYFER 2020/21 
 

Ystyriwyd yr adroddiad a oedd yn rhoi manylion Treth Gyngor yr Awdurdod ar gyfer 
blwyddyn ariannol 2020/21, cyn pasio'r penderfyniadau statudol angenrheidiol. 

 
Cynigiwyd ac eiliwyd bod y penderfyniadau a geir yn adroddiad y Swyddog yn cael eu 
cymeradwyo a drwy’r system bleidleisio electronig (ac wrth nodi bod 8 yn erbyn a 3 yn ymatal) 
cytunodd y mwyafrif a oedd yn bresennol ar hyn. 
 
 PENDERFYNWYD: - 

 
1. Nodi bod y Cabinet, yn ei gyfarfod ar 11 Rhagfyr 2019, wedi cyfrifo'r symiau canlynol ar gyfer 

y flwyddyn 2020/2021 yn unol â rheoliadau a wnaed o dan Adran 33(5) o Ddeddf Cyllid 
Llywodraeth Leol 1992 a phwerau a roddwyd o dan Reoliadau Awdurdodau Lleol (Trefniadau 
Gweithrediaeth) (Swyddogaethau a Chyfrifoldebau) (Diwygio) (Cymru) 2007 (fel y'u 
diwygiwyd). 

 

 (a) 60,549.25
 

Sef y swm a gyfrifwyd gan y Cabinet, yn unol â Rheoliad (3) o 
Reoliadau Awdurdodau Lleol (Cyfrifo Sail y Dreth Gyngor) (Cymru) 
1995 (fel y'i diwygiwyd), fel sail i’w dreth gyngor ar gyfer y flwyddyn.  

 

 (b) Rhan o Ardal y Cyngor:  

  

 
  Sylfaen Drethu  

  Nifer o Fandiau D  

   Eiddo Cyfwerth 

Cwm Aber   2,010.87 

Argoed  852.64 

Bargod  3,638.83 

Bedwas, Tretomos a Machen  3,823.98 

Coed Duon  2,955.96 

Caerffili  6,266.13 

Cwm Darran   713.87 

Draethen,Tŷ'n-y-coed-cae a Rhydri  616.61 

Gelligaer  6,302.86 

 
 

  Sylfaen Drethu  

  Nifer o Fandiau D  

  Eiddo Cyfwerth 

Llanbradach a Phwll-y-pant  1,491.09 



 
 

Maes-y-cwmwr  859.50 

Nelson  1,596.35 

Tredegar Newydd  1,352.33 

Pen-yr-heol, Trecenydd ac Eneu'r-glyn 4,443.12 

Rhymni  2,552.37 

Dwyrain Rhisga  2,050.54 

Gorllewin Rhisga  1,817.32 

Y Fan  1,648.91 

Gweddill  15,555.97 

Cyfanswm  60,549.25 
 

  
 
sef y symiau a gyfrifir gan y cabinet, yn unol â rheoliad 6 o'r Rheoliadau, fel symiau ei sylfaen 
treth gyngor ar gyfer y flwyddyn ar gyfer anheddau yn y rhannau hynny o'i ardal y mae un neu 
fwy o eitemau arbennig yn ymwneud â hi. 

 
2. Bod y symiau canlynol yn awr yn cael eu cyfrifo gan y Cyngor ar gyfer y flwyddyn 2020/2021 

yn unol ag Adrannau 32 i 36 o Ddeddf Llywodraeth Leol a Chyllid 1992:- 
 
 (a) £356,976,243  

sef cyfanswm y symiau y mae'r Cyngor yn amcangyfrif ar gyfer yr 
eitemau a nodir yn Adran 32(2)(a) i (d) o'r Ddeddf; 

 

 (b) £1,050,000  
sef cyfanswm y symiau y mae'r Cyngor yn amcangyfrif ar gyfer yr 
eitemau a nodir yn Adran 32(3) (a) i (c) o'r Ddeddf; 

 

 (c) £355,926,243
 

sef y swm y mae'r cyfanswm yn (2)(a) uchod yn fwy na'r cyfanswm yn 
(2)(b) uchod, a gyfrifir gan y Cyngor, yn unol ag Adran 32(4) o'r 
Ddeddf, fel ei ofyniad cyllidebol ar gyfer y flwyddyn;  

 

 (d) £283,367,180  
sef cyfanswm y symiau y mae'r Cyngor yn amcangyfrif y byddant yn 
daladwy am y flwyddyn i'w gronfa gyngor mewn perthynas ag ardrethi 
annomestig wedi'u hailddosbarthu, grant cynnal refeniw, cynllun 
gostyngiadau'r dreth gyngor awdurdod neu grant ychwanegol; 

 

 (e) £1,198.35
 

sef y swm yn (2)(c) uchod llai y swm yn (2)(d) uchod, i gyd yn cael ei 
rannu â'r swm yn (1)(a) uchod, a gyfrifir gan y Cyngor, yn unol ag 
Adran 33(1) o'r Ddeddf, fel swm sylfaenol ei dreth gyngor am y 
flwyddyn; 

 

 (f) £845,742
  

sef cyfanswm yr holl eitemau arbennig y cyfeirir atynt yn adran 34(1) 
o'r Ddeddf; 

 

 (g) £1,184.38
 

sef y swm yn (2)(e) uchod llai y canlyniad a roddir drwy rannu'r swm 
yn (2)(f) uchod â'r swm yn (1)(a) uchod, a gyfrifir gan y Cyngor, yn unol 
ag Adran 34(2) o'r Ddeddf, fel swm sylfaenol ei dreth gyngor am y 
flwyddyn ar gyfer anheddau yn y rhannau hynny o'i ardal nad oes 
unrhyw eitem arbennig yn ymwneud â hwy; 
 

 (h) Rhan o Ardal y Cyngor   
Cyfanswm Tâl 

Band D y 
Bwrdeistref Sirol 

a'r Cyngor 
Cymunedol 

Praese
pt 

Lleol  

Ardoll 
Bwdeistre

f Sirol 

 

 

    £    £ £ 

Cwm Aber 19.89 1,184.38 1,204.27 

Argoed 15.00 1,184.38 1,199.38 



 
 

Bargod 24.98 1,184.38 1,209.36 

Bedwas, Tretomos a Machen 24.12 1,184.38 1,208.50 

Coed Duon 20.00 1,184.38 1,204.38 

Caerffili 15.50 1,184.38 1,199.88 

Cwm Darran  18.18 1,184.38 1,202.56 

Draethen,Tŷ'n-y-coed-cae a Rhydri 24.33 1,184.38 1,208.71 

Gelligaer 20.51 1,184.38 1,204.89 

Llanbradach a Phwll-y-pant 22.55 1,184.38 1,206.93 

Maes-y-cwmwr 21.29 1,184.38 1,205.67 

Nelson 18.18 1,184.38 1,202.56 

Tredegar Newydd 12.51 1,184.38 1,196.89 

Pen-yr-heol, Trecenydd ac Eneu'r-glyn 14.22 1,184.38 1,198.60 

Rhymnni 13.71 1,184.38 1,198.09 

Dwyrain Rhisga 12.00 1,184.38 1,196.38 

Gorllewin Rhisga 26.50 1,184.38 1,210.88 

Y Fan 16.68 1,184.38 1,201.06 

Gweddill 0.00 1,184.38 1,184.38 

 
 

  
sef y symiau a roddir drwy ychwanegu at y swm yn (2)(g) uwchlaw symiau'r eitem neu eitemau 
arbennig sy'n ymwneud ag anheddau yn y rhannau hynny o ardal y Cyngor a grybwyllir uchod 
wedi'u rhannu ym mhob achos gan y swm yn (1)(b) uchod, a gyfrifir gan y Cyngor, yn unol ag 
Adran 34(3) o'r Ddeddf, fel symiau sylfaenol ei dreth gyngor am y flwyddyn ar gyfer anheddau 
yn y rhannau hynny o'i ardal y mae un neu fwy o eitemau arbennig yn ymwneud â hwy; 
 

  



 
 

 (i)   
          

Bandiau Prisio A  B C Y E F G H I 

 £ £ £ £ £ £ £ £ £ 
          
          

Cyngor 
Bwrdeistref Sirol 789.59 921.18 1,052.78 1,184.38 1,447.58 1,710.77 1,973.97 2,368.76 2,763.55 

          
Cynghorau 
Cymunedol          

Cwm Aber 13.26 15.47 17.68 19.89 24.31 28.73 33.15 39.78 46.41 

Argoed 10.00 11.67 13.33 15.00 18.33 21.67 25.00 30.00 35.00 

Bargod 16.65 19.43 22.20 24.98 30.53 36.08 41.63 49.96 58.29 
Bedwas, 
Tretomos a 
Machen 16.08 18.76 21.44 24.12 29.48 34.84 40.20 48.24 56.28 

Coed Duon 13.33 15.56 17.78 20.00 24.44 28.89 33.33 40.00 46.67 

Caerffili 10.33 12.06 13.78 15.50 18.94 22.39 25.83 31.00 36.17 

Cwm Darran  12.12 14.14 16.16 18.18 22.22 26.26 30.30 36.36 42.42 

Draethen,Tŷ'n-y-
coed-cae a Rhydri 16.22 18.92 21.63 24.33 29.74 35.14 40.55 48.66 56.77 

Gelligaer 13.67 15.95 18.23 20.51 25.07 29.63 34.18 41.02 47.86 
Llanbradach a 
Phwll-y-pant 15.03 17.54 20.04 22.55 27.56 32.57 37.58 45.10 52.62 

Maes-y-cwmwr 14.19 16.56 18.92 21.29 26.02 30.75 35.48 42.58 49.68 

Nelson 12.12 14.14 16.16 18.18 22.22 26.26 30.30 36.36 42.42 

Tredegar Newydd 8.34 9.73 11.12 12.51 15.29 18.07 20.85 25.02 29.19 
Pen-yr-heol, 
Trecenydd ac 
Eneu'r-glyn 9.48 11.06 12.64 14.22 17.38 20.54 23.70 28.44 33.18 

Rhymni 9.14 10.66 12.19 13.71 16.76 19.80 22.85 27.42 31.99 

Dwyrain Rhisga 8.00 9.33 10.67 12.00 14.67 17.33 20.00 24.00 28.00 

Gorllewin Rhisga 17.67 20.61 23.56 26.50 32.39 38.28 44.17 53.00 61.83 

Y Fan 11.12 12.97 14.83 16.68 20.39 24.09 27.80 33.36 38.92 

Gweddill 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

 
 

Bandiau 
Prisio A  B C Y E F G H I 

 £ £ £ £ £ £ £ £ £ 
Cyfansymiadau ar gyfer Ardaloedd Cynghorau 
Cymunedol      
Cwm Aber 802.85 936.65 1,070.46 1,204.27 1,471.89 1,739.50 2,007.12 2,408.54 2,809.96 

Argoed 799.59 932.85 1,066.11 1,199.38 1,465.91 1,732.44 1,998.97 2,398.76 2,798.55 

Bargod 806.24 940.61 1,074.98 1,209.36 1,478.11 1,746.85 2,015.60 2,418.72 2,821.84 
Bedwas, 
Tretomos a 
Machen 805.67 939.94 1,074.22 1,208.50 1,477.06 1,745.61 2,014.17 2,417.00 2,819.83 

Coed Duon 802.92 936.74 1,070.56 1,204.38 1,472.02 1,739.66 2,007.30 2,408.76 2,810.22 

Caerffili 799.92 933.24 1,066.56 1,199.88 1,466.52 1,733.16 1,999.80 2,399.76 2,799.72 

Cwm Darran  801.71 935.32 1,068.94 1,202.56 1,469.80 1,737.03 2,004.27 2,405.12 2,805.97 
Draethen,Tŷ'n-
y-coed-cae a 
Rhydri 805.81 940.10 1,074.41 1,208.71 1,477.32 1,745.91 2,014.52 2,417.42 2,820.32 

Gelligaer 803.26 937.13 1,071.01 1,204.89 1,472.65 1,740.40 2,008.15 2,409.78 2,811.41 

Llanbradach a 
Phwll-y-pant 804.62 938.72 1,072.82 1,206.93 1,475.14 1,743.34 2,011.55 2,413.86 2,816.17 

Maes-y-cwmwr 803.78 937.74 1,071.70 1,205.67 1,473.60 1,741.52 2,009.45 2,411.34 2,813.23 

Nelson 801.71 935.32 1,068.94 1,202.56 1,469.80 1,737.03 2,004.27 2,405.12 2,805.97 
Tredegar 
Newydd 797.93 930.91 1,063.90 1,196.89 1,462.87 1,728.84 1,994.82 2,393.78 2,792.74 
Pen-yr-heol, 
Trecenydd ac 
Eneu'r-glyn 799.07 932.24 1,065.42 1,198.60 1,464.96 1,731.31 1,997.67 2,397.20 2,796.73 

Rhymni 798.73 931.84 1,064.97 1,198.09 1,464.34 1,730.57 1,996.82 2,396.18 2,795.54 
Dwyrain 
Rhisga 797.59 930.51 1,063.45 1,196.38 1,462.25 1,728.10 1,993.97 2,392.76 2,791.55 



 
 

Gorllewin 
Rhisga 807.26 941.79 1,076.34 1,210.88 1,479.97 1,749.05 2,018.14 2,421.76 2,825.38 

Y Fan 800.71 934.15 1,067.61 1,201.06 1,467.97 1,734.86 2,001.77 2,402.12 2,802.47 

Gweddill 789.59 921.18 1,052.78 1,184.38 1,447.58 1,710.77 1,973.97 2,368.76 2,763.55 
 

 

sef y symiau a roddir drwy luosi'r symiau yn (2)(g) a (2)(h) uchod â'r nifer sydd, yn y gyfran a nodir yn 
Adran 5(1) o'r Ddeddf, yn gymwys i anheddau a restrir mewn band prisio penodol wedi'u rhannu â'r nifer 
sydd yn y gyfran honno yn gymwys i anheddau a restrir mewn  prisiad penodol band D, a gyfrifir gan y 
Cyngor , yn unol ag Adran 36(1) o'r Ddeddf, fel y symiau sydd i'w hystyried am y flwyddyn mewn 
perthynas â chategorïau o anheddau a restrir mewn bandiau prisio gwahanol.  
 
 
3. Dylid nodi bod y prif awdurdod praeseptio ar gyfer y flwyddyn 2020/2021 wedi nodi'r symiau canlynol 

mewn praeseptau a roddwyd i'r Cyngor, yn unol ag Adran 40 o Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 
1992, ar gyfer pob un o'r categorïau o anheddau a ddangosir isod:- 

 

Bandiau Prisio A  B C Y E F G H I 

 £ £ £ £ £ £ £ £ £ 

Awdurdod Praeseptio          
          

Comisiynydd yr Heddlu a 
Throseddu Gwent 181.97 212.30 242.63 272.96 333.62 394.28 454.93 545.92 636.91 

 

 
4. Ar ôl cyfrifo'r cyfanswm ym mhob achos o'r symiau yn (2)(i) a (3) uchod, mae'r Cyngor, yn unol ag 

Adran 30(2) o Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992, drwy hyn yn pennu'r symiau canlynol o'r Dreth 
Gyngor ar gyfer y flwyddyn 2020/2021 ar gyfer pob un o'r categorïau anheddau a ddangosir isod:- 

 
Bandiau 
Prisio A  B C Y E F G H I 

` £ £ £ £ £ £ £ £ £ 

          
Cwm Aber 984.82 1,148.95 1,313.09 1,477.23 1,805.51 2,133.78 2,462.05 2,954.46 3,446.87 

Argoed 981.56 1,145.15 1,308.74 1,472.34 1,799.53 2,126.72 2,453.90 2,944.68 3,435.46 

Bargod 988.21 1,152.91 1,317.61 1,482.32 1,811.73 2,141.13 2,470.53 2,964.64 3,458.75 
Bedwas, 
Tretomos a 
Machen 987.64 1,152.24 1,316.85 1,481.46 1,810.68 2,139.89 2,469.10 2,962.92 3,456.74 

Coed Duon 984.89 1,149.04 1,313.19 1,477.34 1,805.64 2,133.94 2,462.23 2,954.68 3,447.13 

Caerffili 981.89 1,145.54 1,309.19 1,472.84 1,800.14 2,127.44 2,454.73 2,945.68 3,436.63 

Cwm Darran  983.68 1,147.62 1,311.57 1,475.52 1,803.42 2,131.31 2,459.20 2,951.04 3,442.88 
Draethen,Tŷ'n-
y-coed-cae a 
Rhydri 987.78 1,152.40 1,317.04 1,481.67 1,810.94 2,140.19 2,469.45 2,963.34 3,457.23 

Gelligaer 985.23 1,149.43 1,313.64 1,477.85 1,806.27 2,134.68 2,463.08 2,955.70 3,448.32 
Llanbradach a 
Phwll-y-pant 986.59 1,151.02 1,315.45 1,479.89 1,808.76 2,137.62 2,466.48 2,959.78 3,453.08 

Maes-y-cwmwr 985.75 1,150.04 1,314.33 1,478.63 1,807.22 2,135.80 2,464.38 2,957.26 3,450.14 

Nelson 983.68 1,147.62 1,311.57 1,475.52 1,803.42 2,131.31 2,459.20 2,951.04 3,442.88 
Tredegar 
Newydd 979.90 1,143.21 1,306.53 1,469.85 1,796.49 2,123.12 2,449.75 2,939.70 3,429.65 
Pen-yr-heol, 
Trecenydd ac 
Eneu'r-glyn 981.04 1,144.54 1,308.05 1,471.56 1,798.58 2,125.59 2,452.60 2,943.12 3,433.64 

Rhymni 980.70 1,144.14 1,307.60 1,471.05 1,797.96 2,124.85 2,451.75 2,942.10 3,432.45 
Dwyrain 
Rhisga 979.56 1,142.81 1,306.08 1,469.34 1,795.87 2,122.38 2,448.90 2,938.68 3,428.46 
Gorllewin 
Rhisga 989.23 1,154.09 1,318.97 1,483.84 1,813.59 2,143.33 2,473.07 2,967.68 3,462.29 

Y Fan  982.68 1,146.45 1,310.24 1,474.02 1,801.59 2,129.14 2,456.70 2,948.04 3,439.38 

Gweddill 971.56 1,133.48 1,295.41 1,457.34 1,781.20 2,105.05 2,428.90 2,914.68 3,400.46 
 

 

  
 Daeth y cyfarfod i ben am 7.45 p.m. 
 



 
 

Cymeradwywyd y cofnodion fel cofnod cywir ac yn amodol ar unrhyw ddiwygiadau neu 
gywiriadau y cytunwyd arnynt ac a gofnodwyd yng nghofnodion y cyfarfod a gynhelir ar 6 
Hydref 2020 fe'u llofnodwyd gan y Maer. 

 
_______________________ 

      MAER 


