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YN BRESENNOL:  
 

Y Cynghorydd J. Simmonds - Maer 
 

Cynghorwyr: 
 
  M. Adams, Mrs E.M. Aldworth, J. Bevan, P.J. Bevan, C. Bezzina, L.J. Binding, A. Collis, S. 

Cook, D. Cushing, C. Cuss, W. David, D.T. Davies, M. Davies, K. Dawson, N. Dix, M. Evans, 
A. Farina-Childs, J.E. Fussell, A. Gair, Ms J. Gale, N. George, C. Gordon, R.W. Gough, D.T. 
Hardacre, L. Harding, D. Harse, A. Hussey, V. James, 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.R. Preece, Mrs D. Price, J. Pritchard, J. Ridgewell, J.E. 
Roberts, R. Saralis, G. Simmonds, S. Skivens, Mrs E. Stenner, J. Taylor, C. Thomas, A. 
Whitcombe, R. Whiting, L G. Whittle, T. Williams, W. Williams, B. Zaplatynski  

 
 
 

Ynghyd â:- 
 

R. Tranter (Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Swyddog Monitro), L. Donovan (Pennaeth 
Gwasanaethau Pobl), L. Lane (Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd a Dirprwy Swyddog 
Monitro), E. Sullivan (Uwch Swyddog Gwasanaethau Pwyllgor)  

 
 

TREFNIADAU GWE-DDARLLEDU, FFILMIO A PHLEIDLEISIO 
 

Atgoffodd y Swyddog Monitro'r rheini oedd yn bresennol fod y cyfarfod yn cael ei ffilmio a 
byddai ar gael i’r cyhoedd yn fyw ac wedi ei archifo drwy wefan y Cyngor. Dywedodd y 
byddai'r penderfyniad ar brawf lles y cyhoedd yn cael ei wneud drwy godi dwylo, er bydd y 
penderfyniad ar benodi'r Prif Weithredwr yn cael ei wneud drwy bleidlais gudd. 
 
  

1. YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB 
 

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorwyr C. Andrews, A. Angel, C. Elsbury, 
K. Etheridge, C. Forehead, E. Forehead, D. Havard, A.G. Higgs, M. James, L. Jeremiah, G. 
Johnston, B. Jones, M.E. Sargent a J. Scriven. 
 

 
2.  DATGANIADAU O FUDDIANT 
 

Ni chafwyd datganiadau o fuddiant ar ddechrau'r cyfarfod, nac yn ystod y cyfarfod.  



 
 

 
 

3.  MATER EITHRIEDIG - PRAWF LLES Y CYHOEDD 
 

Gan gyfeirio at brawf lles y cyhoedd, mynegodd Aelod bryderon ynghylch erthygl y wasg 
diweddar a oedd yn cynnwys gwybodaeth a gymerwyd, yn amlwg, o'r adroddiad y byddai'r 
Cyngor bellach yn ystyried o dan eithriad prawf lles y cyhoedd. Mynegodd yr Aelod ei siom 
ynghylch yr wybodaeth a ddatgelwyd a dywedodd, o ganlyniad i'r weithred hon, y byddai'n 
ymatal rhag pleidleisio ar y penodiad. 
 
Cadarnhaodd y Swyddog Monitro fod y Cyngor wedi cysylltu â'r newyddiadurwr a dywedon 
nhw fod rhywun wedi cysylltu â nhw a rhoi'r wybodaeth o'r adroddiad iddynt. Anogodd yr holl 
Aelodau, os ydyn nhw'n adnabod y person dan sylw, eu bod yn cysylltu ag ef gan fod y 
weithred hon wedi torri'r côd ymddygiad ac y byddai'n arwain at gyfeirio'r troseddwr at yr 
Ombwdsmon. Mynegodd ei siom, yn anffodus, nad  hwn oedd  y tro cyntaf i wybodaeth 
gyfrinachol gael ei datgelu yn y modd hwn a phwysleisiodd yr effaith negyddol y mae hyn yn 
ei chael ar y Cyngor a'r difrod enfawr mae'n achosi i'w enw da. 
 
Cefnogodd yr Arweinydd sylwadau'r Swyddog Monitro yn llawn a mynegodd ei thristwch fod 
papurau cyfrinachol wedi cael eu datgelu unwaith eto ac yn meddwl tybed a fyddai'r person 
sy'n gyfrifol yn ddigon dewr i sefyll nawr o flaen y Cyngor a chyfaddef i dorri'r côd. 
Cadarnhaodd y byddai'n cwrdd ag Arweinwyr Grwpiau’r Gwrthblaid ynghylch y mater hwn a 
gofynnwyd i Aelodau ystyried yr effaith y mae'n rhaid bod hyn wedi'i chael ar yr ymgeisydd, ei 
breifatrwydd a'r hawl i gael ei drin â pharch. Hefyd, gofynnodd i Aelodau beidio â diystyru'r 
effaith ar ddarpar ymgeiswyr ac aelodau eraill o staff  wrth iddyn nhw ystyried gwneud 
ceisiadau i'r awdurdod hwn a sut mae gweithrediadau'r unigolyn hwn wedi dwyn anfri'r 
Cyngor. 
 
O ystyried y ffaith bod yr adroddiad byddai'r Aelodau yn ystyried eisoes yn gyhoeddus, 
gofynnwyd am eglurhad ynghylch a oedd unrhyw angen i ystyried eithriad prawf lles y 
cyhoedd.  Esboniodd y Swyddog Monitro, er gwaethaf y datgeliad, ei gyngor oedd y dylai 
Aelodau ystyried a chynnal eithriad lles y cyhoedd fel mater o barch i’r ymgeisydd a'r 
cyflwyniad a chwestiynau y gallai  Aelodau fod eisiau eu gofyn. Byddai'r eithriad hefyd yn 
caniatáu i Aelodau drafod mewn modd gonest heb fod y wasg a'r cyhoedd yn gweld. 

 
Ystyriodd yr Aelodau dystysgrif prawf lles y cyhoedd gan y Swyddog Priodol a daethon nhw i'r 
casgliad, at ei gilydd, fod y budd i'r cyhoedd o gynnal yr eithriad yn bwysicach na'r budd i'r 
cyhoedd o ddatgelu'r wybodaeth. Cytunwyd ar hyn gan y mwyafrif a oedd yn bresennol trwy 
godi dwylo a nodwyd fod 1 yn ymwrthod. 

 
PENDERFYNWYD, yn unol ag Adran 100A (4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, fod y 
cyhoedd yn cael ei wahardd o weddill y cyfarfod oherwydd y byddai'n debygol y 
datgelir gwybodaeth eithriedig iddyn nhw fel y nodwyd ym mharagraff 12 o Ran 4 o 
Atodlen 12A i Ddeddf Llywodraeth Leol 1972. 

 
 
4.  PENODI'R PRIF WEITHREDWR 
 

Ar ôl ystyried y cyflwyniad, cwestiynau a'r atebion yn llawn a ddarparwyd gan yr ymgeisydd, 
drwy bleidlais gudd cytunwyd i benodi Mrs Christina Harrhy yn Brif Weithredwr Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Caerffili. 
 

  
PENDERFYNWYD i benodi Mrs Christina Harrhy yn Brif Weithredwr Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Caerffili. 

 



 
 

Dywedodd y Swyddog Monitro i Aelodau y bydd angen cyfarfod eithriadol y Cyngor er mwyn 
ystyried mater eithriedig arall, o ystyried problemau parhaus ynghylch diogelu gwybodaeth 
gyfrinachol, gofynnodd am farn Aelodau ar y ffordd orau i symud ymlaen ac os oedd y Cyngor 
o blaid ystyried gohirio Rheol Sefydlog 6.1 o Reolau Gweithdrefnol y Cyngor. Roedd Rheol 
Gweithdrefn 6.1 yn llywodraethu rhyddhau gwybodaeth i Aelodau a'u hawliau i dderbyn copi 
o'r adroddiad ymlaen llaw a fydd yn cael ei ystyried yn y cyfarfod.. 
 
Trafododd yr Aelodau'r amrywiaeth o opsiynau a fyddai'n caniatáu i Aelodau ystyried yr 
adroddiad cyn y cyfarfod ac i ddiogelu'r wybodaeth a gynhwysir ynddo. Ar ôl ystyried yr  
opsiynau, cynigiwyd ac eiliwyd gohirio Rheol Sefydlog 6.1 o Reolau Gweithdrefnol y Cyngor 
ar hyn o bryd, a byddai’r  adroddiad ar gael i Aelodau 30 munud cyn dechrau’rn  cyfarfod, am 
5.00pm, gyda'r cyfarfod ffurfiol yn digwydd am 5.30pm a chytunwyd ar hun yn unfrydol drwy 
godi dwylo. 
 
Cadarnhaodd y Swyddog Monitro ei fod yn fodlon y byddai'r trefniant uchod yn gyfreithlon a 
byddai'n cydymffurfio ag Adran 100B o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, gan fyddai'r adroddiad 
wedi'i eithrio ac felly ni fyddai angen iddo fod ar gael i'r cyhoedd ei archwilio. 
 

PENDERFYNWYD gohirio Rheol Sefydlog 6.1 o Reolau Gweithdrefnol y Cyngor yng 
nghyfarfod Eithriadol y Cyngor sydd wedi'i drefnu ar gyfer 23 Mawrth 2020. 

 
 

 
 Terfynwyd y cyfarfod am 18:40 
 
 
 

Wedi'i gymeradwyo fel cofnod cywir ac yn amodol ar unrhyw newidiadau neu gywiriadau a 
gytunir arnynt ac  
a gofnodir yng nghofnodion y cyfarfod a gynhelir ar 6 Hydref 2020 ac fe'u llofnodwyd gan y 
Maer. 
 

_______________________ 
      MAER 
 


