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Y Cynghorydd J. Simmonds – Maer  
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Cynghorwyr: 

 
  M. Adams, Mrs E.M. Aldworth, J. Bevan, P. Bevan, C. Bezzina, A. Collis, S. Cook, D. 

Cushing, C. Cuss, W. David, D.T. Davies, M. Davies, N. Dix, C. Elsbury, K. Etheridge, M. 
Evans, A. Farina-Childs, E. Forehead, J.E. Fussell, A. Gair, Ms J. Gale, N. George, C. 
Gordon, L. Harding, D. Havard, A.G. Higgs, A. Hussey, M.P. James, V. James, G. Johnston, 
S. Kent, G. Kirby, Mrs A. Leonard, Ms P. Leonard, C.P. Mann, P. Marsden, B. Miles, S. 
Morgan, Mrs G.D. Oliver, B. Owen, Mrs T. Parry, Mrs L. Phipps, D.V. Poole, D.W. Preece, D. 
Price, J. Pritchard, J. Ridgewell, J.E. Roberts, J. Scriven, G. Simmonds, S. Skivens, Mrs E. 
Stenner, J. Taylor, C. Thomas, A. Whitcombe, R. Whiting, L G. Whittle, T. Williams, W. 
Williams a B. Zaplatynski.  

 
 

Yn ogystal â:- 
 

C. Harrhy (Prif Weithredwr Dros Dro), R. Tranter (Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol a 
Swyddog Monitro), D. Street (Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau Cymdeithasol), R. 
Edmunds (Cyfarwyddwr Corfforaethol Addysg a Gwasanaethau Corfforaethol), M.S. Williams 
(Cyfarwyddwr Corfforaethol Cymunedau), L. Lane (Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd a 
Dirprwy Swyddog Monitro), L. Donovan (Pennaeth Gwasanaethau Pobl), R. Kyte (Pennaeth 
Adfywio a Chynllunio), D. Lucas (Arweinydd Tîm, Cynllunio Strategol), S. Pugh (Pennaeth 
Cyfathrebu), C. Evans (Swyddog Gwasanaethau Pwyllgorau). 

 
 

FFILMIO GWE-DDARLLEDIAD A’R TREFNIADAU PLEIDLEISIO 
 

Cafodd y rhai a oedd yn bresennol eu hatgoffa gan y Prif Weithredwr Dros Dro bod y cyfarfod 
yn cael ei ffilmio ac y byddai ar gael yn gyhoeddus yn fyw ac ar ffurf archif drwy wefan y 
Cyngor.  Dywedodd y byddai penderfyniadau’n cael eu gwneud drwy system bleidleisio 
electronig. 

 
 

1. YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB 
 

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorwyr A. Angel, L. Binding, K. 
Dawson, C. Forehead, R. Gough, D. Hardacre, D. Harse, L. Jeremiah, Mrs B. Jones, R. 
Saralis ac M. Sargent. 



 
 

 
 

2. CYHOEDDIADAU’R MAER 
 

Cyfeiriodd y Maer at y digwyddiadau ac ymweliadau niferus yr oedd ef a’r Dirprwy Faer wedi 
ymgymryd â hwy ers y cyfarfod diwethaf a chyfeiriodd at ddigwyddiad Noson Cwis a Chyri 
diweddar a lwyddodd i godi mwy na £700 ar gyfer Elusennau’r Maer.  Gofynnwyd i’r aelodau 
nodi, yn dilyn llwyddiant y digwyddiadau, bod digwyddiad Noson Cwis a Chyri arall wedi’i 
drefnu ar gyfer mis Ebrill. 

 
3. DERBYN DEISEBAU O DAN REOL GWEITHDREFN 28(3) 
 

Nodwyd nad oedd unrhyw ddeisebau i’w cyflwyno ar yr achlysur hwn. 
 
  
4.  CYFLWYNO GWOBRAU 
 
 Storm Dennis 
  

Gofynnodd y Maer i’r Prif Weithredwr Dros Dro ddarparu diweddariad ar y digwyddiadau 
diweddar a oedd yn gysylltiedig â Storm Dennis. 
 
Nodwyd bod y Prif Weithredwr Dros Dro wedi datgan yn y cyfarfod diwethaf y byddai aelodau 
o staff allweddol sy’n gysylltiedig â’r amhariad sylweddol a achoswyd gan y stormydd yn yr 
wythnosau diwethaf yn cael eu gwahodd i’r cyfarfod.  Roedd y digwyddiadau tywydd digynsail 
wedi cael effaith aruthrol ar lawer o gartrefi a busnesau ar draws y Fwrdeistref Sirol a’u bod 
wedi cael effaith ddifrifol ar tua 250 o gartrefi a 15 lleoliad busnes a llawer o gaeau chwarae a 
phafiliynau chwaraeon.  Yn ogystal, nodwyd bod difrod sylweddol wedi’i wneud i ysgolion, 
arwynebau ffyrdd, pontydd a ffosydd yn ogystal â’r coed niferus sydd wedi’u dymchwel, a 
oedd yn cael eu symud yn ddiogel.  Roedd y tomenni glo wedi bod o dan bwysau ac maent yn 
parhau i gael eu monitro yn agos.  Gofynnwyd i’r aelodau nodi bod staff Gofal Cymdeithasol 
yn darparu cymorth rownd y cloc i’r preswylwyr mwyaf agored i niwed yn y Fwrdeistref Sirol a 
bod y switsfwrdd a’r gwasanaeth y tu allan i oriau wedi delio â nifer fawr iawn o alwadau am 
gymorth.  Amcangyfrifir bod y gost hyd yma yn agos at bedair miliwn o bunnoedd ac y gallai 
hyn ddyblu o leiaf wrth amcangyfrif rhagolygon dros yr ychydig fisoedd nesaf.   
 
Mae union raddau’r amhariad a’r difrod wedi bod yn sylweddol ond mae wedi bod yn fraint 
gweld y ffordd mae staff wedi camu ymlaen i gefnogi’r gymuned yn yr amodau heriol hyn.  
Cynghorwyd yr aelodau bod cydweithwyr o nifer o ardaloedd gwasanaeth yn bresennol, a bod 
pob un wedi chwarae rôl allweddol wrth ymateb i’r ceisiadau am gymorth gan breswylwyr, a 
bod llawer ohonynt wedi gweithio rownd y cloc mewn amodau erchyll i wneud gwahaniaeth 
cadarnhaol.  Pwysleisiwyd bod hyn yn enghraifft aruthrol o Dîm Caerffili, a bod y cyflogeion 
hyn yn enghraifft wych o’r gwahaniaeth cadarnhaol y gellir ei wneud drwy gydweithio er budd 
pawb.  Diolchodd y Prif Weithredwr yn bersonol i’r staff hynny a oedd yn gysylltiedig â’r 
ymateb i ddinistr y stormydd. 
  
Estynnodd y Maer wahoddiad i’r Arweinydd, y Cynghorydd Philippa Marsden i annerch y 
cyfarfod. 
 
Dywedodd yr Arweinydd ei bod yn dymuno diolch i bawb fu’n gysylltiedig â delio â’r ymateb i’r 
stormydd diweddar, a bod pawb ar draws y Fwrdeistref Sirol yn gwerthfawrogi eu 
hymdrechion.  Gofynnwyd i’r aelodau roi cymeradwyaeth haeddiannol i’r rhai a oedd yn 
bresennol. 
 
Nododd yr Aelodau bod y cymorth ariannol a gynigwyd i gartrefi a busnesau sydd wedi’u 
heffeithio gan y llifogydd wedi’i groesawu a bod Swyddogion wedi bod yn brysur yn ymweld 
â’r lleoliadau hyn i drefnu taliad a chynnig unrhyw gymorth ychwanegol y gallai fod ei angen.  



 
 

Mae eitemau sydd wedi’u difrodi gan y llifogydd yn cael eu symud o gartrefi a hynny am ddim i 
berchnogion y tai a bod cymorth wedi’i gynnig i glirio eiddo’r henoed a phobl agored i niwed 
yn yr ardaloedd hynny sydd wedi’u heffeithio fwyaf.  Yn ogystal, nododd yr Aelodau bod 
cymorth wedi’i gynnwys i lawer o breswylwyr er mwyn gallu cael mynediad at gronfa cymorth 
dewisol Llywodraeth Cymru, yn ogystal â chynnig esemptiadau’r Dreth Gyngor mewn 
achosion priodol. 
 
Pwysleisiodd yr Arweinydd bod y stormydd a’r llifogydd diweddar yn ddangosydd allweddol o’r 
argyfwng hinsawdd a bod angen ymrwymo ar fyrder i fynd i’r afael â’r her.  Gyda hyn mewn 
golwg, nodwyd bod angen trafodaethau brys, ar draws pob lefel o lywodraeth, i ddatblygu 
strategaeth gydlynus a chyflawnadwy er mwyn lleihau effaith difrod stormydd a llifogydd yn y 
dyfodol.  O ganlyniad, mae’r Arweinydd a’r ASau wedi ysgrifennu at Brif Weinidog y DU ac 
Ysgrifennydd Gwladol Cymru, yn ogystal â Phrif Weinidog Cymru i ofyn am gyllid ar gyfer y 
seilwaith sydd ei angen mewn cymunedau. 
 
Mae’r stormydd yn yr wythnosau diwethaf wedi profi gwydnwch ac ymrwymiad y gweithlu, 
sydd wedi codi i’r her ac wedi mynd yr ail filltir i helpu preswylwyr pan oeddent ei angen fwyaf.  
Diolchodd yr Arweinydd i’r rhai a oedd yn bresennol am eu cefnogaeth. 
 
Estynnodd y Maer wahoddiad i’r Cynghorydd Mann annerch y Cyngor. 
 
Drwy adleisio sylwadau’r Arweinydd, canmolodd y Cynghorydd Mann ymdrechion y staff a 
oedd wedi gweithio’n ddiflino mewn dŵr llifogydd a oedd yn llifo’n gyflym, yng nghanol y nos, 
er mwyn darparu cymorth i’r rhai mewn angen.  Nodwyd bod y llifogydd wedi effeithio ar nifer 
o wardiau, gan achosi amhariad a cholledion aruthrol i lawer ac felly mae’n bwysig bod 
gwersi’n cael eu dysgu o’r profiad hwn, yn benodol, materion sy’n deillio o faterion draeniau a 
seilwaith.  Mae’n hollbwysig bod cyllid yn cael ei gyfeirio er mwyn mynd i’r afael â’r materion 
hyn yn y dyfodol, oherwydd roedd hyn yn arwydd clir bod yr hinsawdd yn newid.  Diolchodd y 
Cynghorydd Mann i bawb a fu’n delio â’r digwyddiadau diweddar. 
 
Dywedodd y Cynghorydd Evans ei fod yn dymuno mynegi ei ddiolch i’r staff perthnasol.  
Nodwyd bod y preswylwyr yn ward Tredegar Newydd wedi’u llorio gan y llifogydd a’r difrod a 
achoswyd gan Storm Dennis, sydd wedi bod yn ysgytiol iawn i lawer o bobl yn y ward hon ac 
ar draws y Fwrdeistref Sirol.  Mae gwaith staff Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, y 
gwasanaethau brys a’r fyddin wedi bod yn wych, ac roedd y ddau aelod ward yn dymuno 
cofnodi eu diolch. 
 
Darparodd y Cynghorydd Havard ddiweddariad ar yr effaith yr oedd Storm Dennis wedi’i chael 
ar ward Bedwas, Tretomas, a Machen, a oedd wedi’u taro’n wael, gyda llifogydd o’r afon a 
difrod i’r clybiau rygbi ac eiddo amrywiol ar hyd yr afon.  Cafwyd llawer o hanesion gan 
breswylwyr, gyda rhai ohonynt wedi gorfod gadael eu heiddo drwy ffenestri wrth i lefel y dŵr 
godi yn eu heiddo ac roedd y difrod a achoswyd gan y llifogydd wedi bod yn sylweddol, fodd 
bynnag, bu ymateb y Cyngor yn wych, ac ni dderbyniwyd unrhyw gwynion gan breswylwyr yn 
ystod y cyfnod anodd hwn.  Roedd y Cynghorydd Havard yn dymuno nodi ei ddiolchgarwch 
am ymdrechion pawb a fu’n gysylltiedig â hyn. 
 
Ychwanegodd y Maer bod gwaith gwych yn cael ei wneud yn ward Crosskeys i ddarparu 
cymorth i’r rhai mewn angen. 
 
Estynnodd y Maer wahoddiad i’r staff fu’n gysylltiedig â hyn gamu ymlaen er mwyn i’r Cyngor 
allu diolch o galon iddynt a chydnabod eu hymdrechion sylweddol yn mynd i’r afael ag effaith 
Storm Dennis. 
 
Maenordy Llancaeach Fawr 
 



 
 

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Gartrefi, Lleoedd a Thwristiaeth bod Maenordy Llancaeach 
Fawr wedi derbyn y wobr “Atyniad Twristiaeth Gorau” yn Seremoni Wobrwyo Twristiaeth De-
ddwyrain Cymru yn ddiweddar. 
 
Nodwyd bod Llancaeach Fawr yn cynnig profiad ymgolli i ymwelwyr sy’n eu cludo yn ôl i 
gyfnod ym mywyd y gweithwyr domestig yn y Maenordy ym 1645.  Brwdfrydedd ac 
ymrwymiad y staff yw un o’r rhesymau dros boblogrwydd Llancaeach Fawr gydag ymwelwyr o 
bob oed.  
 
Gofynnwyd i Lesley Edwards, Rheolwr Cyffredinol Cynorthwyol Maenordy Llancaeach Fawr 
Louise Griffith, Rheolwr Dysgu a Dehongli ddod ymlaen er mwyn i’r Cyngor allu cydnabod eu 
gwobr. 
 
Jon Congreve – Gemau Invictus  
 
Roedd yn bleser gan yr Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd a Gwasanaethau Cymdogaeth 
gyhoeddi bod Mr Jon Congreve, sy’n byw yn y Fwrdeistref Sirol, wedi’i ddewis i gynrychioli 
Tîm y DU yn y Gemau Invictus ym mis Mai ac y byddai’n cystadlu ym meysydd saethyddiaeth, 
nofio a rhwyfo.  Bu Mr Congreve yn gwasanaethu yn y fyddin am 22 o flynyddoedd, a 
gadawodd y gwasanaeth fel Rhingyll Staff gyda’r Peirianwyr Mecanyddol Trydanol Brenhinol. 
 
I baratoi ar gyfer y digwyddiad roedd Mr Congreve wedi mynychu gwersylloedd hyfforddi a 
gynhaliwyd gan Help the Heroes, ac er mwyn cefnogi ei hyfforddiant, roedd Mr Congreve wedi 
derbyn mynediad dros dro am ddim i gyfleusterau hamdden y Cyngor. 
 
Nodwyd bod Mr Congreve wedi cystadlu yn erbyn mwy na 350 o weithwyr milwrol a chyn-
filwyr am un o’r 65 o leoedd a oedd ar gael ar Dîm y DU.  Roedd y broses ddethol drylwyr yn 
seiliedig ar y budd y byddai Gemau Invictus yn ei roi i unigolyn fel rhan o’u hadferiad, yn 
ogystal â pherfformiad ac ymrwymiad i hyfforddiant. 
 
Estynnwyd gwahoddwyd i Mr Jon Congreve gamu ymlaen er mwyn i’r Cyngor gydnabod ei 
wobr. 
 
Ysgol Gynradd Nant y Parc, Adroddiad Estyn  
 
Roedd yn bleser gan yr Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol a Lles gyhoeddi bod Ysgol 
Gynradd Nant-Y-Parc, yn dilyn ei harolwg diweddar gan Estyn, wedi’i graddio’n rhagorol ym 
mhob maes. 
 
Gofynnwyd i’r aelodau nodi bod yr adroddiad yn datgan bod gan y staff weledigaeth glir ar 
gyfer yr ysgol, sy’n canolbwyntio’n gadarn ar les y disgyblion a’r staff, gan greu sefydliad 
dysgu effeithiol iawn a bod y disgyblion yn trafod eu hysgol gyda balchder ac yn ei disgrifio fel 
cymuned ofalgar a chroesawgar iawn.  Nodwyd bod yr ysgol yn ffodus bod ganddi gymuned 
sy’n cynnwys llywodraethwyr ymroddedig, staff ymroddedig iawn, disgyblion galluog a rhieni 
cefnogol, sy’n rhannu angerdd am ddysgu ac sydd bod amser yn ymgeisio at y gorau. 
 
Gofynnwyd i’r aelodau wylio fideo a oedd yn dangos yr ymdeimlad o gymuned gan y staff a’r 
disgyblion. 
 
Ar ôl cyflwyno’r fideo, gofynnwyd i Nicola Davies, Pennaeth a Matthew McCabe, Dirprwy 
Bennaeth gamu ymlaen er mwyn i’r Cyngor gydnabod eu hadroddiad rhagorol. 
 

 
5.  DATGANIADAU O FUDDIANT 
 
 Datganwyd buddiant personol a rhagfarnus gan y Cynghorydd M. Evans mewn cysylltiad ag 

Eitem Rhif 10 ar yr Agenda – Cyhoeddi Datganiad Polisi Cyflogau 2020/2021, sef bod ei wraig 



 
 

wedi’i chyflogi gan yr Awdurdod Lleol.  Dywedodd y Swyddog Monitro, oherwydd bod yr 
adroddiad yn ddatganiad ffeithiol, ac nad yw’n benodol i gyflogeion yr Awdurdod Lleol ac na 
fyddai unrhyw benderfyniadau’n cael eu gwneud a fyddai’n effeithio ar staff y Cyngor, nid 
oedd rheswm dros ddatgan buddiant yn yr amgylchiadau hyn. 

 
 
6. COFNODION – CYNGOR – 21AIN Ionawr 2020 
 

PENDERFYNWYD y byddai cofnodion y Cyngor ar 21ain Ionawr 2020 (cofnodion rhif 
1-11) yn cael eu cymeradwyo fel cofnodion cywir a lofnodwyd gan y Maer. 

 
 
7.  DERBYN AC ATEB CWESTIYNAU A DDERBYNIWYD O DAN REOL GWEITHDREFN 10 

(2) 
 
 I Arweinydd y Cyngor gan y Cynghorydd Kevin Etheridge 
 
 Holi’r Arweinydd, mewn cysylltiad â’r Strategaeth Chwaraeon a Hamdden Egnïol a’r cyfeiriad 

at Ganolfan Hamdden Pontllanfraith, y soniais amdani ar 21.01.20 - Pam na hysbyswyd yr 
Aelodau Etholedig bod y Strategaeth Hamdden yn cael ei chyflwyno gerbron yr Uchel Lys 
Apêl yn Llundain ar 20.02.20 pan gyflwynwyd papurau i’r Llys ar 03.01.20 gan y Cyngor, o 
ystyried bod Aelodau Etholedig ond wedi canfod hyn pan ymddangosodd ar y Cyfryngau 
Cymdeithasol gan yr ymgyrchwyr.  A yw’r Arweinydd yn credu bod hyn yn briodol o dan y 
Strategaeth Ymgynghori ac Ymgysylltu? 

 
 Ymateb gan Arweinydd y Cyngor – y Cynghorydd P. Marsden 
 
 Diolch i chi am eich cwestiwn.  Fe gofiwch i mi ysgrifennu at bob Aelod ar y 6ed o Chwefror 

i’w cynghori y byddai gwrandawiad yn cael ei gynnal yn y Llys Apêl ar 20fed Chwefror.  
Gwnes hynny oherwydd bod llawer o sibrydion a dyfalu ar y cyfryngau cymdeithasol ac rwyf 
eisiau egluro ein sefyllfa. 

 Hoffwn ailadrodd ein bod yn amddiffyn apêl a gyflwynwyd gan breswylydd lleol yn erbyn 
penderfyniad yr Uchel Lys ar ein Strategaeth Chwaraeon a Hamdden Egnïol ac nid oedd yn 
ymwneud â dyfodol Canolfan Hamdden Pontllanfraith.  Mae’n amserol iawn eich bod wedi 
cyflwyno eich cwestiwn heno, oherwydd cawsom ein hysbysu heddiw bod yr apêl wedi bod yn 
aflwyddiannus, sy’n golygu ein bod wedi derbyn cadarnhad gan y llys. 

 Nid yw’r costau llawn sy’n gysylltiedig â’r apêl yn hysbys eto, ond mae’n anffodus bod y 
Cyngor wedi gorfod defnyddio arian cyhoeddus a gafodd ei ddargyfeirio oddi wrth 
wasanaethau rheng flaen er mwyn amddiffyn yr achos hwn.  O ran dyfodol Canolfan 
Hamdden Pontllanfraith, nid yw’r sefyllfa bresennol wedi newid.  Nid oes unrhyw gynlluniau i 
gau’r ganolfan yn y dyfodol agos, yn hytrach bydd y ganolfan a chyfleusterau eraill yn cael eu 
hadolygu fel rhan o’n cynlluniau yn y dyfodol, a fydd yn cael eu datblygu gyda mewnbwn gan 
bob Aelod etholedig yn ystod y misoedd nesaf.  Gan gyfeirio’n ôl at eich cwestiwn, ni fyddwn 
yn hysbysu aelodau fel arfer ynglŷn ag achosion cyfreithiol cyfredol oherwydd bod 
swyddogion yn delio â hyn gan ddefnyddio pwerau dirprwyedig, mae’r Strategaeth 
Ymgynghori ac Ymgysylltu yr ydych yn cyfeirio ati yn eich cwestiynau yn amlinellu sut y bydd 
y Cyngor yn hysbysu ac yn ymgysylltu â phreswylwyr a rhanddeiliaid allanol eraill.  Mae 
hawliau aelodau i gael mynediad at wybodaeth wedi’u cwmpasu yn y cyfansoddiad presennol. 

 
 Pwysleisiodd y Cynghorydd Etheridge ei fod yn falch bod y bwriad i gau Canolfan Hamdden 

Pontllanfraith wedi’i atal, er budd y gymuned a’r 5,000 o breswylwyr a oedd wedi llofnodi’r 
ddeiseb.  Gofynnwyd i’r aelodau nodi’r cynnig blaenorol i’r Pwyllgor Craffu a oedd yn argymell 
eu bod yn cyfeirio at y Cyngor oherwydd bod cwestiwn a phryderon wedi’u codi ynglŷn â’r 
ymarfer costio. Felly, gofynnodd y Cynghorydd Etheridge gwestiwn atodol, a fyddai’r 
Arweinydd yn cytuno yn awr i roi gwarant y byddai pleidlais yn cael ei chynnal yng nghyfarfod 
Llawn y Cyngor lle gellir ystyried y Strategaeth Chwaraeon a Hamdden Egnïol, a fyddai’n 
sicrhau positifrwydd wrth fwrw ymlaen â Thîm Caerffili o fewn y Cymunedau.   



 
 

 
 Ailadroddodd yr Arweinydd nad oedd y cynlluniau’n newid o gwbl ar hyn o bryd mewn 

cysylltiad â’r Canolfannau Hamdden ar draws y Fwrdeistref Sirol, ac nad oedd unrhyw fwriad 
gwneud newidiadau pellach yn y dyfodol agos.  Nodwyd y byddai adolygiad yn cael ei gynnal, 
a bydd Aelodau’n cael cyfle i ddarparu mewnbwn a bydd ffocws cryf ar gynnwys ac 
ymgynghori ag Aelodau Wardiau, a dyna’r cyfan y gellir ymrwymo iddo ar hyn o bryd. 

 
 
 
 
8. DERBYN AC ATEB CWESTIYNAU A DDERBYNIWYD O DAN REOL GWEITHDREFN 

10(4).  
 
 I’r Dirprwy Arweinydd a’r Aelod Cabinet dros Adfywio, Trafnidiaeth a Chynaliadwyedd gan y 

Cynghorydd James Pritchard. 
 
 A wnaiff yr Aelod Cabinet dros Adfywio, Trafnidiaeth a Chynaliadwyedd esbonio agwedd 

hanesyddol a chyfredol Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili at oleuadau stryd?  Ar ôl siarad gyda 
phreswylwyr rwy’n gwybod bod diffodd y goleuadau rhwng hanner nos a 5:30 y bore, er bod 
hynny’n boblogaidd gyda llawer, hefyd yn achosi pryder mawr i lawer. 

 
 Ymateb gan y Dirprwy Arweinydd a’r Aelod Cabinet dros Adfywio, Trafnidiaeth a 

Chynaliadwyedd – y Cynghorydd Sean Morgan. 
 
 Yn 2018 fe gymeradwyodd Pwyllgor Adfywio a Chraffu Amgylcheddol a Chabinet Cyngor 

Bwrdeistref Sirol Caerffili raglen i gyflwyno rhaglen o gyflwyno goleuadau stryd LED ar gyfer 
rhan o’r nos, rhwng hanner nos a 5:30am, ac eithrio ar gyfer y prif gyffyrdd a chanol trefi.  
Gwnaed y penderfyniad i weithredu’r newidiadau hyn mewn ymateb i bryderon amgylcheddol 
presennol, fel y gwyddoch, fe gyhoeddodd y Cyngor argyfwng hinsawdd a gwnaed 
ymrwymiad i fod yn Gyngor carbon niwtral erbyn 2030, a gwnaed y penderfyniad hefyd yn 
dilyn y gofyniad i wneud arbedion y Cynllun Ariannol Tymor Canolig.  Bydd cyflawni’r 
penderfyniad hwn yn gweld y Cyngor yn arbed mwy na miliwn o bunnoedd y flwyddyn yn y 
dyfodol ac yn lleihau ei ôl-troed carbon o bron i 3000 tunnell y flwyddyn. 

 
 Rwy’n deall pryderon pobl ynglŷn â throi’r goleuadau i ffwrdd ac rwy’n deall pan fydd rhywun 

sy’n byw ar eu pen eu hunain ac sy’n teimlo’n agored i niwed yn edrych allan o’r ffenestr am 2 
o’r gloch y bore, ac mae’n eithaf tywyll, gall achosi pryder ac rwy’n teimlo dros y bobl hyn, wrth 
iddynt addasu i’r newid, ond dylai pobl sy’n poeni neu sy’n teimlo’n agored i niwed gael eu 
cysuro gan y ffaith bod astudiaeth genedlaethol ddiweddar ar effaith goleuadau stryd is ar 
nifer y damweiniau ffordd a throseddau yng Nghymru a Lloegr wedi datgan nad oedd 
tystiolaeth yn gyffredinol o gysylltiad rhwng goleuadau stryd is a chynnydd mewn troseddau.  
Mae cyfarfodydd wedi’u cynnal hefyd gyda Heddlu Gwent i drafod unrhyw bryderon maent 
wedi’u nodi gydag unrhyw gynnydd mewn lefelau troseddau.  Mae Heddlu Gwent wedi 
cadarnhau nad ydynt wedi gweld unrhyw newidiadau o ganlyniad i hyn, ond y byddent yn 
parhau i fonitro’r sefyllfa a darparu gwybodaeth i ni os bydd unrhyw newid sylweddol.  Byddwn 
hefyd yn edrych i weld a yw awdurdodau lleol eraill sy’n rhan o’r cynllun goleuadau am ran o’r 
nos i wahanol raddau wedi profi unrhyw broblemau, er enghraifft Casnewydd a Thorfaen. 

 
 Hyd yma derbyniwyd 187 o gwynion, ond mae’r nifer yn gymharol fach, o ystyried ein bod 

wedi newid mwy na 8,500 o lampau ar draws y Fwrdeistref Sirol.  Yn ogystal, mae’r cwynion 
wedi canolbwyntio’n bennaf ar fynediad at eiddo a diogelwch eiddo a cherbydau ar y ffordd.  
Ni chyflwynwyd y system goleuadau stryd at ddibenion diogelwch ond i gynorthwyo traffig ar y 
ffyrdd.  Fodd bynnag, mae yna nifer o elfennau cadarnhaol.  Rydym wedi derbyn nifer o 
ganmoliaethau ynglŷn â lleihau carbon ac Awyr Dywyll well, oherwydd roedd yn hysbys bod y 
goleuadau stryd wedi drysu llawer o’r bywyd gwyllt nos.  Felly, mae’r troi goleuadau i ffwrdd 
wedi cael effaith aruthrol ar fioamrywiaeth a derbyniwyd llythyrau yn llongyfarch y 
gweithgareddau amgylcheddol a Cyfeillion y Ddaear Caerffili rwy’n credu, sy’n gefnogol iawn 



 
 

o’r newid hwn, ac rwy’n credu ei fod wedi’i groesawu’n gyffredinol gan y gwrthbleidiau 
Annibynnol a Plaid.  Mae gennyf ddyfyniad o 2010 pan bwysleisiodd y Cynghorydd Mann nad 
oedd angen i oleuadau stryd fod ymlaen rhwng hanner nos a 5.30 ar hyd ffyrdd, yng nghanol 
trefi a phentrefi pan nad oes llawer o draffig ar y ffordd, a bod hyn yn cefnogi Hysbysiad y 
Cynnig ar yr Argyfwng Hinsawdd.  Yn ogystal, rhoddwyd cyfle i’r ddwy wrthblaid roi sylwadau 
a chynnig argymhellion amgen i gynigion y gyllideb, drwy eu Pwyllgorau Craffu ac yng 
nghyfarfod y Cyngor, ac ni wnaed unrhyw argymhellion amgen, felly ystyrir bod y tawelwch 
hwn yn golygu eu bod yn cefnogi’r cynnig, felly hoffwn ddiolch i’n Cynghorwyr yn y 
gwrthbleidiau am eu cefnogaeth ac am gofio bod angen gwneud penderfyniadau anodd.  
Rwy’n falch iawn o’n grŵp Llafur am beidio osgoi penderfyniadau anodd a’r rhain oedd y 
penderfyniadau cywir a phan fyddwn yn edrych ar lesiant cenedlaethau’r dyfodol a’r pum 
ffordd o weithio.  Rwy’n gwybod ein bod wedi gwneud y penderfyniad cywir i bobl y 
Fwrdeistref Sirol hon ac i genedlaethau o bobl y Fwrdeistref Sirol hon yn y dyfodol. 

 
 
9. HYSBYSIAD O GYNNIG SY’N GYSYLLTIEDIG AG EFFAITH TÂN GWYLLT MEWN 

ARDDANGOSFEYDD CYHOEDDUS A PHREIFAT 
 

Rhoddwyd ystyriaeth i’r Hysbysiad o Gynnig a dderbyniwyd gan y Cynghorydd N. Dix ac a 
gefnogwyd gan y Cynghorydd D.W.R. Preece.  Ystyriwyd yr Hysbysiad o Gynnig a derbyniodd 
gefnogaeth unfrydol gan Bwyllgor Craffu’r Amgylchedd a Chynaliadwyedd ar 11eg Chwefror 
2020 a’i fod yn cyflawni’r meini prawf a nodir yng Nghyfansoddiad y Cyngor ac yn unol â 
Rheolau Gweithdrefn y Cyngor. 
 
Mae’r Hysbysiad o Gynnig yn galw ar y Cyngor i: - 
 

(i) Ysgrifennu at Lywodraeth Cymru yn eu hannog i ddefnyddio unrhyw 
ysgogiadau sydd ar gael iddynt i liniaru unrhyw effeithiau negyddol ar anifeiliaid 
a phobl agored i niwed, o ganlyniad i gynnal arddangosfeydd tân gwyllt; ac 

(ii) Ysgrifennu at Lywodraeth y DU yn eu hannog i gyflwyno deddfwriaeth i gyfyngu 
ar uchafswm lefel sŵn tân gwyllt i 90dB ar gyfer y rhai sy’n cael eu gwerthu i’r 
cyhoedd ar gyfer arddangosfeydd preifat. 

 
I gefnogi’r cynnig, darparwyd gwybodaeth ychwanegol gan yr RSPCA, yn datgan:- 
 

(i) Mae tân gwyllt yn cael eu defnyddio gan bobl ar hyd y flwyddyn i ddynodi 
gwahanol ddigwyddiadau.  Er eu bod yn gallu rhoi llawer o fwynhad i rai pobl, 
gallent achosi problemau ac ofn sylweddol i bobl eraill ac anifeiliaid.  Gallent 
fod yn ffynhonnell ofn a gofid i lawer o anifeiliaid (gan gynnwys anifeiliaid 
anwes, da byw ffermydd a bywyd gwyllt).  Mae anifeiliaid yn profi gofid 
seicolegol yn ogystal ag achosi anafiadau i’w hunain hefyd - rhai difrifol iawn 
weithiau wrth iddynt geisio rhedeg i ffwrdd neu guddio rhag y sŵn. 

(ii) Mae’r synau uchel, anrhagweladwy a dwyster uchel, y mae llawer o fathau o 
dân gwyllt yn eu hachosi yn gallu achosi ofn.  Er enghraifft, canfu astudiaethau 
mai tân gwyllt yw’r achos mwyaf cyffredin o ofn mewn cŵn ac amcangyfrifir bod 
45% o gŵn yn dangos arwyddion o ofn pan fyddant yn clywed tân gwyllt.  
Cofnododd arolwg yn Seland Newydd fod 79% o geffylau naill ai’n bryderus 
neu’n bryderus iawn o amgylch tân gwyllt neu yn ystod y Diwrnod Tân Gwyllt 
Guy Fawkes. 

(iii) Gall gweddillion tân gwyllt, sy’n cael eu canfod yn aml ar y ddaear, yn gallu 
cyflwyno perygl hefyd i anifeiliaid, er enghraifft ceffylau a da byw ffermydd.  Er 
gwaethaf y dystiolaeth uniongyrchol gyfyngedig, mae’n debygol y bydd tân 
gwyllt a’u gweddillion yn achosi aflonyddwch i fywyd gwyllt a’u bod yn debygol 
o achosi dioddefaint neu ofid yn ôl y pellter oddi wrth y ffrwydrad a lefel y sŵn.  

(iv) Mae RSPCA Cymru yn credu bod angen gwirioneddol i godi ymwybyddiaeth 
ymhlith perchnogion anifeiliaid ynglŷn â ffobia tân gwyllt.  Mae’n bosibl trin y 
ffobia hwn (mewn cŵn beth bynnag) yn yr hirdymor, ond mae angen i 



 
 

berchnogion baratoi eu hunain a’u hanifeiliaid anwes yn gynharach, yn hytrach 
nac ychydig cyn tanio’r tân gwyllt.  Mae angen codi ymwybyddiaeth ynglŷn ag 
effaith tân gwyllt ar anifeiliaid i’r cyhoedd yn ehangach er mwyn eu hannog i fod 
yn fwy ystyriol o’r rhai ag anifeiliaid anwes, ceffylau a da byw, yn ogystal â’r 
bywyd gwyllt lleol. 

 
Diolchodd y Maer i’r Cynghorydd Dix a’r Cynghorydd Preece am yr Adroddiad Hysbysiad o 
Gynnig a chafwyd trafodaeth. 
 
Er yn cefnogi’r Cynnig, gofynnodd y Cynghorydd Gair i 3 phwynt ychwanegol gael eu cynnwys 
yn yr Hysbysiad o Gynnig, sef: 
 

(v) Ei gwneud yn ofynnol i arddangosfeydd tân gwyllt cyhoeddus sy’n cael eu 
cynnal ar dir yr awdurdod lleol gael eu hysbysebu cyn y digwyddiad, gan roi 
cyfle i breswylwyr gymryd rhagofalon ar gyfer eu hanifeiliaid a phobl agored i 
niwed; 

(vi) Hyrwyddo ymgyrch ymwybyddiaeth y cyhoedd ar effaith tân gwyllt ar les 
anifeiliaid a phobl agored i niwed, gan gynnwys y rhagofalon y gellir eu cymryd 
i liniaru’r risgiau; 

(vii) Annog cyflenwyr tân gwyllt lleol i gadw stoc o dân gwyllt mwy distaw ar gyfer 
arddangosfeydd cyhoeddus. 

 
Mewn ymateb i’r diwygiadau, roedd y Swyddog Monitro’n dymuno nodi, o ran ymgyrch 
ymwybyddiaeth y cyhoedd, bod ymgyrch o’r fath yn cael ei gynnal yn awr drwy wefan Cyngor 
Caerffili.  Yn ogystal, o ran annog cyflenwyr lleol i gyflenwi tân gwyllt mwy distaw, er y gall 
Swyddogion wneud y cais hwn i gyflenwyr, cyfrifoldeb yr Awdurdod Trwyddedu fyddai gorfodi 
hyn. 

 
Yn dilyn ystyriaeth a thrafodaeth, cynigiwyd ac eiliwyd y byddai’r argymhellion yn y Cynnig, 
ynghyd â’r 3 argymhelliad ychwanegol yn cael eu cymeradwyo drwy system bleidleisio 
electronig a nodwyd bod un yn erbyn hyn, cytunwyd ar hyn gan y mwyafrif a oedd yn 
bresennol. 

 
  PENDERFYNWYD y byddai’r Hysbysiad o Gynnig yn cael ei gymeradwyo. 
 

 
10. CYHOEDDI DATGANIAD POLISI CYFLOGAU 2020/21 
 

Dywedodd Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol a’r Swyddog Monitro wrth yr Aelodau ei bod 
yn dderbyniol i Swyddogion barhau yn y Siambr am nad oedd penderfyniad yn cael ei wneud 
ar eu telerau ac amodau unigol hwy. 
 
Dywedodd yr Aelod Cabinet dros y Gwasanaethau Corfforol wrth yr Aelodau bod Deddf 
Lleoliaeth 2011 yn ei gwneud yn ofynnol i Awdurdodau Lleol ddatblygu a chyhoeddi eu Polisi 
Cyflogaeth i’r cyhoedd cyn 31ain Mawrth bob blwyddyn, sy’n cynnwys agweddau ar 
Gydnabyddiaeth y Prif Swyddog (gan gynnwys wrth roi’r gorau i’r swydd), a hefyd mewn 
cysylltiad â’r rhai sy’n derbyn y “cyflogau isaf” yn y Cyngor, gan esbonio eu Polisi ar y 
berthynas rhwng cydnabyddiaeth y Prif Swyddogion a grwpiau eraill. 
 
Gofynnwyd i’r Aelodau nodi bod y darpariaethau yn Neddf Lleoliad 2011 sy’n gysylltiedig â 
Datganiadau Polisi Cyflogau ond yn berthnasol i gyflogeion sy’n cael eu penodi a’u rheoli’n 
uniongyrchol gan y Cyngor.  Felly, nid yw’n ofynnol i gyflogeion sy’n cael eu penodi a’u rheoli 
gan Benaethiaid/Cyrff Llywodraethu ysgolion gael eu cynnwys o fewn cwmpas y datganiadau 
Polisi Cyflogau.  Mae hyn yn adlewyrchu’r sefyllfa o ran y ddeddfwriaeth gyflogaeth unigryw 
lle mae pob cyflogai ysgol yn cael eu cyflogi gan yr awdurdod ond mae’r penderfyniadau 
ynglŷn â phenodi a rheoli cyflogeion o’r fath yn cael eu cyflawni gan y pennaeth yn bennaf. 

 



 
 

Cyfeiriodd yr Aelod Cabinet at y Datganiad Polisi Cyflogau yn Atodiad 1 yr adroddiad, sy’n 
cynnwys manylion llawn sefyllfa newydd y Cyngor ar gyfer 2020-2021.  Gofynnwyd i’r Aelodau 
nodi y bydd y Dyfarniadau Cyflog Cenedlaethol 2020-2021 yn parhau i fod yn destun 
trafodaeth ac felly ni fydd polisi cyflogau y llynedd yn newid, ac eithrio cyflog y Prif 
Weithredwr, sy’n £140,000 yn awr, yn unol â phenderfyniad y Cyngor ar 19eg Tachwedd 
2019.  Hefyd, gofynnwyd i’r Aelodau nodi bod y Cyngor yn talu cyfradd y Cyflog Byw Sylfaenol 
ac argymhellwyd y dylid cynyddu’r gyfradd awr hon yn unol â’r taliad Cenedlaethol.  Gyda 
hynny mewn cof, roedd yr adroddiad yn gofyn am gymeradwyaeth y Cyngor i gyhoeddi Polisi 
Cyflogau’r Awdurdod ar gyfer 2020-21. 
 
Roedd Pennaeth y Gwasanaethau Pobl yn dymuno nodi diwygiad i argymhelliad 3.1 yr 
adroddiad, wrth gyfeirio at y Cyflog Byw Sylfaenol, a ddylai fod yn 1af Tachwedd 2019, yn 
hytrach na 2018. 
 
Diolchodd y Maer i’r Aelod Cabinet a’r Swyddog am yr adroddiad a chafwyd trafodaeth. 
 
Nodwyd nad oedd Grŵp Plaid wedi cefnogi’r adroddiad yn flaenorol, fodd bynnag, ar ôl nodi 
bod nifer o bryderon wedi’u hegluro yn yr adroddiad a’r Atodiad ac ar gyfer cefnogi’r Cyflog 
Byw yn barhaus, awgrymwyd y dylid pleidleisio ar yr argymhellion. 
 
Yn dilyn ystyriaeth a thrafodaeth, cynigiwyd ac eiliwyd bod yr argymhellion yn yr adroddiad yn 
cael eu cymeradwyo a thrwy’r system bleidleisio electronig a nodi bod un bleidlais wedi’i 
hymatebol, cytunwyd ar hyn gan y mwyafrif a oedd yn bresennol. 

 
  PENDERFYNWYD, am y rhesymau a nodwyd yn adroddiad y Swyddogion: 
 

i) Y dylid cyhoeddi Datganiad Polisi Cyflogau 2020/2021 (Fersiwn 9) ar wefan y 
Cyngor; 

 
ii) I dalu’r Cyflog Byw Sylfaenol, ar gyfradd awr o £9.30 o 1 Tachwedd 2019. 

 
 

11. AIL GYNLLUN DATBLYGU LLEOL NEWYDD BWRDEISTREF SIROL CAERFFILI HYD AT 
2035 – CYTUNDEB CYFLENWI LLEOL 

 
 Roedd yr adroddiad yn ceisio cymeradwyaeth i ddechrau ymgynghoriad am gyfnod o chwe 

wythnos ar Ail Gytundeb Cyflenwi Lleol Cynllun Datblygu Lleol Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Caerffili hyd at 2035 am 6 wythnos, gan ddechrau ddydd Mercher 22ain Ebrill 2020 a sicrhau 
cymeradwyaeth i sefydlu Grŵp Ffocws y Cynllun Datblygu Lleol a chytuno ar ei gyfansoddiad 
er mwyn helpu i baratoi Ail Gynllun Datblygu Lleol Newydd Bwrdeistref Sirol Caerffili hyd at 
2035 (Ail Gynllun Datblygu Lleol newydd).  Yn ogystal, roedd yr adroddiad yn ceisio 
cymeradwyaeth y Cyngor ar gyfer y broses adrodd ar gyfer y cyfnodau allweddol wrth 
baratoi’r ail Gynllun Datblygu Lleol newydd. 

 
 Gofynnwyd i’r Aelodau nodi bod y Cyngor wedi penderfynu dechrau ar fersiwn llawn o Gynllun 

Datblygu Lleol Bwrdeistref Sirol Caerffili hyd at 2021 yng nghyfarfod y Cyngor a gynhaliwyd ar 
23ain Hydref 2019.  Mae Llywodraeth Cymru yn ei gwneud yn ofynnol i bob awdurdod lleol 
sy’n cynnal adolygiad o gynllun baratoi eu cynlluniau datblygu o fewn cyfnod o dair blynedd a 
hanner, gyda’r amserlen a’r dulliau cyflenwi’n cael eu cyflwyno mewn Cytundeb Cyflenwi (CC) 
sy’n destun Cymeradwyaeth Llywodraeth Cymru.  Mae paratoi CC yn ofyniad allweddol wrth 
baratoi’r ail CDLl Newydd, sy’n cynnwys amserlen ar gyfer cyflenwi’r CDLl diwygiedig a’r 
Strategaeth Cynnwys y Gymuned - sy’n nodi gyda phwy y mae angen ymgynghori a phryd. 

 
 Nodwyd bod y CC yn ffurfio rhan bwysig a chyfreithiol o’r ail CDLl Newydd.  Bydd cyflenwi yn 

unol â’r CC yn brawf pwysig o ‘gadernid’ yr ail CDLl Newydd.  Mae angen i’r CC Drafft fod yn 
destun ymgynghoriad a chynigir cyhoeddi’r CC Drafft ar gyfer ymgynghoriad o chwe wythnos, 
i ddechrau ddydd Mercher 11eg Mawrth 2020 ac yn dod i ben dydd Mercher 22ain Ebrill 2020. 



 
 

 
 Gofynnwyd i’r Aelodau nodi bod y cyfnod paratoi o dair blynedd a hanner ar gyfer yr ail CDLl 

Newydd yn cynrychioli her sylweddol, o ystyried maint a graddau’r gwaith gofynnol.  Felly, 
cynigir bod y Grŵp Ffocws CDLl yn cael ei ail-gyfansoddi er mwyn paratoi’r ail CDLl Newydd i 
grynhoi’r cyfnod adrodd ar gyfer paratoi’r cynllun; darparu seinfwrdd ar gyfer ystyried cynnwys 
yr ail CDLl Newydd a chreu dewisiadau amgen.  

 
 Roedd yr adroddiad yn esbonio y byddai’r Grŵp Ffocws CDLl yn cynnwys holl Aelodau’r 

Cabinet a 2 aelod enwebedig o feinciau ôl y blaid arweiniol, yr Arweinydd ac un Aelod 
enwebedig o’r brif wrthblaid, dau gynrychiolydd o blith yr aelodau annibynnol, Cadeirydd a 
Dirprwy Gadeirydd y Pwyllgor Cynllunio, Cadeirydd a Dirprwy Gadeirydd y Pwyllgor Craffu Tai 
ac Adfywio a Phob Pennaeth Gwasanaeth.  Nodwyd y bydd angen i’r argymhellion i’r Cyngor 
fod yn adeiladol a bydd y Grŵp Ffocws CDLl yn cael ei lywodraethu gan ei Gylch Gorchwyl, 
sydd wedi’i atodi i’r adroddiad. 

 
 Oherwydd yr oedi posibl a allai ddigwydd i broses adrodd y Cyngor, nododd yr Aelodau y 

cynnig i ddilyn yr un gweithdrefnau adrodd sydd wedi’u symleiddio â’r rhai a ddefnyddiwyd i 
baratoi’r 2 gynllun blaenorol a bydd y broses yn cynnwys cyflwyno’r dystiolaeth sy’n dod i law 
a’r fframwaith polisi drafft i’r Grŵp Ffocws CDLl eu hystyried a rhoi sylwadau arnynt, adrodd 
sylwadau ac argymhellion y Grŵp Ffocws CDLl yn uniongyrchol i’r Cyngor eu hystyried a 
phenderfynu arnynt, adrodd nodiadau holl gyfarfodydd y Grŵp Ffocws CDLl i gyfarfod dilynol 
y Pwyllgor Craffu Tai ac Adfywio eu hystyried ac i sicrhau bod nodiadau cyfarfodydd y Grŵp 
Ffocws CDLl ar gael fel rhan hanfodol o’r dystiolaeth sy’n dod i law. 

 
 Diolchodd yr Aelodau i’r Swyddog a’r Aelod Cabinet am yr adroddiad a chafwyd trafodaeth. 
 
 Roedd aelod, wrth dderbyn yr adroddiad a chefnogi’r Cytundeb Cyflenwi a’r Cynllun Newydd, 

o’r farn bod angen rhoi pwyslais sylweddol ar gam ymgynghori’r broses a bod safbwyntiau’r 
cyhoedd yn cael eu hystyried drwy’r broses gyfan, a bod preswylwyr yn cael llais a fydd yn 
cael ei glywed a’i ystyried.  Sicrhawyd yr Aelodau gan y Swyddogion y byddai’r adborth yn y 
broses ymgynghori yn cael ei ystyried wrth greu’r CDLl Newydd. 

 
 Pwysleisiodd y Cynghorydd Whittle gais a wnaed gan y Cynghorydd Taylor ynglŷn â’r broses 

ymgynghori a chododd bryderon ynglŷn â nifer o benderfyniadau cynllunio a oedd wedi’u 
gwrthod gan y Cyngor a’u gwrthdroi gan Lywodraeth Cymru a’r gobaith y byddai’r CDLl 
Newydd yn cael gwared ar y risg y byddai hyn yn parhau yn y dyfodol. 

 
Yn dilyn ystyriaeth a thrafodaeth, cynigiwyd ac eiliwyd y byddai’r argymhellion yn yr adroddiad 
yn cael eu cymeradwyo a thrwy system bleidleisio electronig, cytunwyd ar hynny’n unfrydol. 

 
  PENDERFYNWYD, am y rhesymau a nodir yn adroddiad y Swyddogion: 
 

i) Y byddai’r CC Drafft yn cael ei gymeradwyo ar gyfer ymgynghoriad; 
 

ii) Y byddai’r CC Drafft yn destun ymgynghoriad chwe wythnos sy’n dechrau ar 
ddydd Mercher 11 Mawrth ac yn dod i ben ddydd Mercher 22 Ebrill 2020; 

 
iii) I gytuno ar sefydlu’r Grŵp Ffocws CDLl i helpu i baratoi’r Ail CDLl Newydd; 

 
iv) I gytuno ar gyfansoddiad y Grŵp Ffocws CDLl a’r Cylch Gorchwyl Drafft ar 

gyfer y Grŵp;  
 

v) I gytuno ar y broses adrodd gan ddefnyddio’r Grŵp Ffocws CDLl. 
 
 
 Daeth y cyfarfod i ben am 18:00pm 
 



 
 

Cymeradwywyd fel cofnod cywir ac yn ddarostyngedig i unrhyw ddiwygiadau neu gywiriadau y 
cytunwyd arnynt a’u cofnodi yng nghofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 22ain Ebrill 2020,  
cawsant eu llofnodi gan y Maer. 
 

_______________________ 
      MAER 
 


