
 
 

 

CYNGOR BLYNYDDOL  
 

COFNODION Y CYFARFOD BLYNYDDOL A GYNHALIWYD DRWY MICROSOFT 
TEAMS DDYDD IAU 3 MEDI 2020 AM 5.00PM 

 
  

YN BRESENNOL:  
 

Y Cynghorydd J. Simmonds - Maer 
Y Cynghorydd C. Andrews - Dirprwy Faer 

 
Cynghorwyr: 

 
  M. Adams, Mrs E.M. Aldworth, 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, C. Elsbury, K. 
Etheridge, M. Evans, A. Farina-Childs, Mrs C. Forehead, Miss E. Forehead, J.E. Fussell, A. 
Gair, Ms J. Gale, N. George, C. Gordon, R.W. Gough, L. Harding, D. Havard, A.G. Higgs, A. 
Hussey, M.P. James, V. James, L. Jeremiah, G. Johnston, S. Kent, G. Kirby, Ms P. Leonard, 
C.P. Mann, P. Marsden, B. Miles, S. Morgan, 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, Mrs M.E. Sargent, J. 
Scriven, G. Simmonds, S. Skivens, Mrs E. Stenner, J. Taylor, A. Whitcombe, R. Whiting, L G. 
Whittle, T. Williams, W. Williams, B. Zaplatynski  

 
 

Ynghyd â:- 
 

C. Harrhy (Prif Weithredwr), M.S. Williams (Cyfarwyddwr Corfforaethol Dros Dro Cymunedau), 
R. Edmunds (Cyfarwyddwr Corfforaethol Addysg a Gwasanaethau Corfforaethol), R. Tranter 
(Pennaeth y Swyddog Gwasanaethau Cyfreithiol a Monitro), S, Harris (Pennaeth Cyllid Dros 
Dro a Swyddog Adran 151) 
L. Lane (Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd a Dirprwy Swyddog Monitro), E. Sullivan 
(Uwch Swyddog Gwasanaethau Pwyllgor)  

 
 

TREFNIADAU COFNODI A PHLEIDLEISIO 
 

Atgoffodd y Prif Weithredwr y rhai a oedd yn bresennol, er na fyddai'r cyfarfod yn cael ei 
ffrydio'n fyw, y byddai'n cael ei recordio a'i lanlwytho i Wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 
yn dilyn y cyfarfod. Byddai pleidleisiau'n cael eu cymryd drwy Microsoft Teams a byddai'r 
Aelodau'n cael cyfarwyddiadau ynghylch ei ddefnydd gan y Swyddog Monitro. Nodwyd pe bai 
Aelodau'n colli cysylltiad yn ystod y cyfarfod, y dylent wneud pob ymdrech i ailgysylltu, ond y 
byddai'r cyfarfod yn parhau cyn belled â'i fod yn parhau i fod â chworwm. 

 
 

1. CROESO A MUNUD O DAWELWCH 
 

Croesawodd y Maer y Cynghorwyr i Gyfarfod Blynyddol digidol cyntaf y Cyngor a gofynnodd 
i'r holl Aelodau a Swyddogion a oedd yn bresennol ymuno ag ef mewn munud o dawelwch 
fel arwydd o barch at bawb a gollodd eu bywydau o ganlyniad i Bandemig y Coronafeirws. 

 
2. YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB 



 
 

 
Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorwyr A. Angel, J. Bevan, D. 
Hardacre, D. Harse, B. Jones, A. Leonard, G. Oliver,B. Owen, a C. Thomas ac o D. Street 
(Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau Cymdeithasol). 

 
Nodwyd y byddai'r Cynghorydd A. Collis yn cysylltu â'r cyfarfod dros y ffôn. 

 
 
3.  DATGAN BUDDIANNAU 
 

Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiant ar ddechrau nac yn ystod y cyfarfod. 
 
4. SYLWADAU MAER SY'N YMDDEOL 
 

Talodd y Maer sy'n ymddeol, y Cynghorydd J. Simmonds deyrnged i bawb a oedd wedi gweithio 
mor galed yn ystod Pandemig y Coronafeirws i gefnogi unigolion a chymunedau lleol a 
diolchodd iddynt am eu holl ymdrechion yn ystod y cyfnod digynsail hwn. 
 
Diolchodd y Cynghorydd Simmonds i'w wraig am weithredu fel ei gydweddog a soniodd am y 
fraint y a gafwyd wrth gwrdd â thrigolion gwirioneddol ysbrydoledig a phobl ifanc dalentog y 
fwrdeistref yn ystod ei flwyddyn fel maer. Cyfeiriodd yn benodol at ymweliad y Tywysog Charles 
â Thredegar Newydd a'r derbyniad gwych yr oedd pawb wedi'i gael yno. Rhoddwyd diolch yn 
arbennig i'r gefnogaeth a roddwyd gan y Dirprwy Faer y Cynghorydd Carol Andrews ac i Dîm y 
Swyddfa Ddinesig am eu hamynedd a'u gwaith caled. Wrth gloi ei anerchiad, rhoddodd y 
Cynghorydd Simmonds ddiolch i bawb a gefnogodd ac a gyfrannodd at ei apêl elusennol. 

 
 
5. ETHOL MAER A DIRPRWY FAER Y CYNGOR TAN Y CYFARFOD BLYNYDDOL YM MIS 

MAI 2022 A NODI'R TALIADAU CYFLOG DINESIG 
 
 Cynigiwyd ac eiliwyd bod y Cynghorydd C. Andrews yn cael ei hethol yn Faer Cyngor 

Bwrdeistref Sirol Caerffili a bod y Cynghorydd J. Gale yn cael ei hethol yn Ddirprwy Faer Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Caerffili. Wrth nodi bod 3 yn erbyn, a 4 ymataliad, cytunwyd ar hyn gan y 
mwyafrif a oedd yn bresennol. 

 
PENDERFYNWYD bod y Cynghorydd C. Andrews yn cael ei hethol yn Faer Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Caerffili a bod y Cynghorydd J. Gale yn cael ei hethol yn Ddirprwy Faer 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili tan y Cyfarfod Blynyddol ym mis Mai 2022 ac y dylid 
nodi taliadau'r cyflogau dinesig. 

 
 Roedd y Cynghorydd A. Collis yn dymuno ei fod yn cael ei nodi, gan ei fod yn mynychu'r cyfarfod 

dros y ffôn, y byddai'n ymatal rhag pleidleisio. 
 
 Diolchodd y Cynghorydd C. Andrews a'r Cynghorydd J. Gale i'r Aelodau am yr anrhydedd a 

ddyroddwyd iddynt. Cadarnhaodd y Cynghorydd Andrews mai ei merch Megan Andrews fyddai 
ei chydweddog a chadarnhaodd y Cynghorydd Gale mai ei chydweddog hithau fyddai ei 
phartner Mr Roger Stone. 

 
 Mynegodd y Prif Weithredwr ei gofid na ellid trosglwyddo'r Cadwynni Swyddogol na'r 

gwahoddiad arferol i ffrindiau a theulu a fyddai fel arfer yn dod i’r cyfarfod blynyddol ond y 
byddant yn ceisio trefnu rhyw fath o ddigwyddiad seremonïol cyn gynted ag y byddai'r 
cyfyngiadau'n caniatáu. 

 
 
6. SYLWADAU’R MAER 
 



 
 

 Diolchodd Maer newydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, y Cynghorydd Carol Andrews, i'r 
Cynghorydd Simmonds am ei gefnogaeth, diolchodd i'r Aelodau yn y Siambr am eu hyder ynddi 
a mynegodd ei balchder o allu cynrychioli'r Fwrdeistref Sirol. Er ei bod yn edrych ymlaen at ei 
hamser yn ei swydd, talodd y Cynghorydd Andrews deyrnged i'w mam, a oedd wedi gweithredu 
fel ei chydweddog yn ystod ei hamser fel Dirprwy Faer ond, yn anffodus, a oedd wedi marw’n 
ddiweddar, ac fe ddywedodd wrth yr Aelodau faint yr oedd ei mam wedi bod yn edrych ymlaen 
at weithredu fel ei chydweddog unwaith eto, ond y byddai ei merch Megan nawr yn ymgymryd 
â'r rôl hon er cof am fam wych a mam-gu ymroddedig. Cadarnhaodd y Cynghorydd Andrews 
mai ei helusennau fyddai'r Gymdeithas Alzheimer, Valley’s Daffodils a Chyfeillion Ward Bargod, 
Ysbyty Ystrad Fawr nid yn unig am reswm personol iawn ond hefyd am eu bod yn darparu 
cymorth hanfodol yn y gymuned. 

 
 Yn dilyn datganiad y Maer, holodd Aelod am y gwahaniaeth rhwng nifer yr Aelodau a oedd yn 

bresennol yn y cyfarfod fel y nodir yn y 'rhestr cyfranogwyr' a nifer y pleidleisiau a fwriwyd mewn 
perthynas ag Eitem Rhif 5 ar yr Agenda. Esboniodd y Swyddog Monitro fod 'Dangos Rhestr 
Cyfranogwyr' yn nodi cyfanswm nifer y bobl yn y cyfarfod, nid dim ond nifer yr aelodau etholedig 
a oedd yn bresennol, ac esboniodd efallai nad oedd rhai Aelodau wedi pleidleisio am nifer o 
resymau. Mynegodd Aelod ei bryder ynglŷn â'r dull hwn o bleidleisio a gofynnodd i hyn gael ei 
fonitro at y dyfodol er mwyn sicrhau nad oedd Aelodau'n cael eu difreinio oherwydd amrywiadau 
mewn galluoedd technegol. Cadarnhawyd y byddai hyfforddiant pellach yn cael ei gynnig i bob 
Aelod mewn perthynas â'r dull pleidleisio hwn a'r defnydd o Teams. 

 
 
7. NODI PENODIAD ARWEINYDD Y CYNGOR A NODI TALU UWCH GYFLOG 
 

PENDERFYNWYD nodi penodiad y Cynghorydd P. Marsden yn Arweinydd Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Caerffili a derbyn taliad uwch gyflog. 

  
 
8. NODI PENODIAD DIRPRWY ARWEINYDD A THALU UWCH GYFLOG 
 

PENDERFYNWYD nodi penodiad y Cynghorydd S. Morgan yn Ddirprwy Arweinydd 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a derbyn taliad uwch gyflog. 

 
 
9. NODI NIFER YR AELODAU SYDD I'W PENODI I'R CABINET, YR ENWAU Y MAE'R 

ARWEINYDD WEDI’U DEWIS I FOD YN AELODAU O'R CABINET A'U PORTFFOLIOS A 
THALU UWCH GYFLOGAU 

 
PENDERFYNWYD nodi penodiad 9 Aelod o'r Cabinet gan Arweinydd y Cyngor a’u 
portffolios a'u bod yn derbyn taliad uwch gyflog: - 
 
Arweinydd y Cyngor – y Cynghorydd Philippa Marsden 
 
Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros yr Economi a Menter – y Cynghorydd Sean 
Morgan 
 
Aelod Cabinet dros Wasanaethau Corfforaethol - y Cynghorydd Colin Gordon 
 
Aelod Cabinet dros Gyllid, Perfformiad a Gwasanaethau Cwsmeriaid – y Cynghorydd 
Eluned Stenner 
 
Aelod Cabinet dros Addysg a Chyflawniad – y Cynghorydd Ross Whiting 
 
Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol – y Cynghorydd Carl Cuss 
 
Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd a Seilwaith – y Cynghorydd John Ridgewell 



 
 

 
Aelod Cabinet dros Dai ac Eiddo – y Cynghorydd Lisa Phipps 
 
Aelod Cabinet dros Wastraff a Diogelwch y Cyhoedd - y Cynghorydd Nigel George 

 Ar ôl penodi'r Cabinet gofynnodd Aelod i restr o gyfrifoldebau portffolio fod ar gael i'r Aelodau, 
cytunodd yr Arweinydd y byddai hyn yn cael ei ddosbarthu. 

 
 
10. NODI PENODIAD ARWEINYDD PRIF GRŴP YR WRTHBLAID A THALU UWCH GYFLOG 
 

PENDERFYNWYD nodi penodiad y Cynghorydd C. Mann fel Arweinydd Prif Grŵp yr 
Wrthblaid a dyfarniad taliad uwch gyflog. 

 
 
11. DATGANIAD YR ARWEINYDD 
 
 Llongyfarchodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Philippa Marsden y Cynghorydd Andrews 

a'r Cynghorydd Gale ar eu penodiadau a diolchodd i'r Cynghorydd Simmonds y Maer sy'n 
ymddeol am ei holl waith. 

Cydnabu'r Arweinydd y byddai fel arfer yn cyflwyno ei haraith yn Siambr y Cyngor, felly mae'n 
ymddangos yn rhyfedd defnyddio'r fforwm rhithwir hwn. Fodd bynnag, mae'r cyfnod hwn yn un 
digynsail ac mae angen inni addasu'r ffordd rydym yn gwneud pethau yn unol â hynny. Mae 
hyn wedi bod yn nodwedd allweddol o'n bywydau dros y 5 mis diwethaf gan ei bod wedi bod yn 
ofynnol i'r awdurdod ail-lunio ac ad-drefnu er mwyn ymateb i bwysau’r pandemig byd-eang. 

Yn bennaf oll, mynegodd yr Arweinydd ei chydymdeimlad dwysaf â phawb y mae'r feirws 
ofnadwy hwn wedi effeithio arnynt, yn enwedig i'r rhai sydd wedi colli eu hanwyliaid. Mae’r 
coronafeirws wedi cael effaith ofnadwy ar ein cymdeithas ac mae’n cydymdeimlo’n ddwys â chi 
i gyd. 

Mae Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn rhoi cyfle da inni oedi am ennyd a myfyrio ar 
ddigwyddiadau'r misoedd diwethaf, ond mae hefyd yn gyfle inni gydnabod cyflawniadau 
rhyfeddol staff ar draws y sefydliad drwy gydol y pandemig. Mae'r achosion o goronafeirws wedi 
ysgogi’r gorau o Dîm Caerffili ac rwy'n falch o bob un o'n gweithwyr sydd wedi gweithio mor 
galed i gefnogi trigolion a diogelu ein cymuned. 

Esboniwyd y ffordd yr oedd staff yn cael eu paratoi mewn cyfnod byr iawn i ddarparu ymateb 
cymunedol cydgysylltiedig ac roedd y fyddin hon o bobl yn sicrhau bod y bobl fwyaf agored i 
niwed yn ein cymdeithas yn cael eu cefnogi yn ystod cyfnod ansicr a phryderus iawn. Gan fynd 
y tu hwnt i’r disgwyl yn y misoedd diwethaf, mae staff gofalgar Cyngor Caerffili yn glod i bob un 
ohonom. Roedden nhw’n darparu cyflenwadau hanfodol i garreg drws preswylwyr oedd yn 
hunan-amddiffyn, roedden nhw'n casglu presgripsiynau, daethant yn gyfeillion i bobl gan gynnig 
y rhyngweithio cymdeithasol y mae mawr ei angen, roedden nhw'n darparu prydau ysgol am 
ddim i deuluoedd a rhaid i ni beidio ag anghofio eu bod hefyd yn parhau i ddarparu'r cannoedd 
o wasanaethau y mae ein trigolion yn dibynnu arnynt bob awr o’r dydd. 

Pwysleisiodd yr Arweinydd bwysigrwydd cydnabod nad yw’r coronafeirws wedi diflannu ac yn 
anffodus mae’n debygol y gwelwn ail don yn yr hydref, ond sicrhaodd yr Aelodau fod Tîm 
Caerffili yn barod a bod ganddo hyder yn hanes profedig yr awdurdod hwn o ofal, cymorth, 
ymroddiad a phroffesiynoldeb a oedd heb ei ail yn ei barn hi. 

Er mai’r coronafeirws sydd wedi hawlio’n sylw dros y misoedd diwethaf, mae'n bwysig nad ydym 
yn gadael iddo fwrw cysgod dros y llwyddiannau niferus yr ydym wedi'u cyflawni dros y 12 mis 
diwethaf. Amlinellodd yr Arweinydd rai o uchafbwyntiau allweddol y flwyddyn ddiwethaf gan 
gynnwys datgelu cynlluniau uchelgeisiol i gynyddu'r cyflenwad o dai cyngor ym mwrdeistref sirol 



 
 

Caerffili. Cafodd y cynlluniau eu cynnwys mewn adroddiad o'r enw 'Cydadeiladu' sydd wedi'i 
gymeradwyo gan y Cabinet gyda balchder.  

Lansio rhaglen drawsnewid uchelgeisiol 'Tîm Caerffili – Yn Well Gyda'n Gilydd' a fydd yn ail-

lunio ac yn ailfywiogi'r ffordd rydym yn gwneud pethau yn y dyfodol. Ynghyd â lansiad 

swyddogol cynllun 'Allweddi Caerffili', y cyntaf o'i fath yng Nghymru.  

Cawsom Wobr Aur o dan y Cynllun Cydnabod Cyflogwyr y Weinyddiaeth Amddiffyn sy'n 

cydnabod mai'r cyngor hwn yw un o'r sefydliadau gorau yn y DU am y cymorth y mae'n ei gynnig 

i gymuned y Lluoedd Arfog. Croesawyd Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru i Dredegar 

Newydd i ddathlu ein rhaglen ysgolion iach.  

Eleni hefyd, rhoddwyd caniatâd cynllunio amlinellol ar gyfer datblygiad tai blaenllaw ym 
Mhontllan-fraith. Mae Pentref Gardd y Siartwyr yn gydweithrediad cyffrous rhwng y cyngor a 
Grŵp Pobl a fydd yn arwain at ddatblygiad deniadol sy'n cynnwys hyd at 125 o gartrefi – o'r 

rhain bydd tua dwy ran o dair ohonynt yn fforddiadwy. 
 
Cytunwyd ar hwb buddsoddi o £1.2 miliwn ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol a fydd yn dod 
â manteision sylweddol i amrywiaeth o brosiectau ar draws y fwrdeistref sirol ac mae 
cynhyrchion hylendid i fenywod am ddim yn cael eu darparu ym mhob ysgol a lleoliad 
cymunedol, ynghyd â lansio dwy ffilm fer, fel rhan o'n menter ragorol, Urddas yn ystod Mislif. 
  
Cyhoeddwyd buddsoddiad o £2.4 miliwn i wella ffyrdd lleol drwy ein rhaglen gosod wyneb 

newydd ar raddfa eang ac ymunodd Caerffili ag awdurdodau lleol eraill Gwent i annog 

trafnidiaeth werdd a darparu mannau gwefru cerbydau trydan newydd mewn meysydd parcio 

sy'n eiddo i'r cyngor ledled y rhanbarth. Buddsoddiad o £1.5 miliwn ar gyfer tri lleoliad twristiaeth 

fel rhan o raglen grant Porth Darganfod Parciau Rhanbarthol y Cymoedd Llywodraeth Cymru, 

gan ddefnyddio cyllid Tasglu'r Cymoedd.  

Eleni hefyd lansiwyd gwefan newydd, i gyd-fynd â chyhoeddi canlyniadau Safon Uwch, i helpu 

pobl ifanc yn y fwrdeistref sirol i gynllunio eu camau nesaf. Datblygwyd gwefan ardderchog 

Llwybrau Caerffili i ddangos yr ystod lawn o gyfleoedd sydd ar gael i'n pobl ifanc. Mae 

llyfrgelloedd wedi addasu eu ffordd o weithio i alluogi preswylwyr i barhau i gael mynediad at 

wasanaethau yn ystod y pandemig. Mae gwasanaeth dosbarthu cartrefi LibraryLink wedi'i 

ehangu a lansiwyd gwasanaeth 'Archebu a Chasglu' newydd sbon. Mae'r buddsoddiad yn ein 

hysgolion yn parhau a chytunwyd yn ddiweddar ar gam cyntaf rhaglen gwella ysgolion gwerth 

£78 miliwn drwy Fand B prosiect Ysgolion yr 21ain Ganrif. 

Gofynnwyd i'r Aelodau nodi hefyd fod y Gwasanaeth Cymorth Tenantiaeth wedi cynhyrchu dros 
£1 filiwn o incwm ychwanegol i denantiaid y cyngor dros y flwyddyn ddiwethaf. 

  
Cymeradwyodd Llywodraeth Cymru ein cynlluniau i wella ansawdd yr aer yn Hafodyrynys. Mae 

gwaith yn mynd rhagddo ar hyn o bryd i gwblhau pryniant a dymchweliad gorfodol yr eiddo yr 

effeithir arno. 

Buom yn brwydro yn erbyn effeithiau Storm Dennis a Storm Ciara pan oedd llifogydd a 

gwyntoedd uchel yn effeithio ar drigolion ar draws y fwrdeistref sirol. Unwaith eto, aeth y staff y 

filltir ychwanegol honno mewn amodau erchyll i gefnogi ein cymuned.  

Yn olaf, yn ogystal â'm penodiad fel Arweinydd, penodwyd ein Prif Weithredwr parhaol hefyd i 

ddod â sefydlogrwydd a hyder y mae mawr eu hangen i'r sefydliad ar ôl cyfnod hir o 

ansefydlogrwydd ac ansicrwydd. 

Roedd yr Arweinydd yn gobeithio bod hyn yn rhoi blas i'r Aelodau o'r hyn sydd wedi digwydd 
dros y 12 mis diwethaf ac yn cydnabod bod llawer mwy o enghreifftiau cadarnhaol y gallai eu 
cynnig, ond byddai'n amhosibl ymdrin â phopeth mewn cyn lleied o amser. 



 
 

Wrth edrych i'r dyfodol, pwysleisiodd y Cynghorydd Marsden yr angen i drosglwyddo i gyfnod 
adfer tra'n parhau i fod yn barod i ymateb i donnau pellach o'r feirws. Bydd ein cyfnod adfer yn 
dechrau gydag ailagor ysgolion, sydd ar fin digwydd, ac ail-gyflwyno gwasanaethau allweddol. 
Rhaid rheoli hyn i gyd yn ofalus iawn, gydag iechyd y cyhoedd a diogelwch ein cymuned yn 
flaenllaw. Rhaid imi ailadrodd mai ein blaenoriaeth allweddol o hyd yw amddiffyn ein pobl a 
diogelu ein hardal bob amser. Dywedwyd wrth yr Aelodau y bydd angen i'n proses adfer fod â 
nodau strategol cyffredinol fel y gallwn dawelu meddwl ein cymunedau a sefydlogi ein heconomi 
i'n galluogi i greu dyfodol cadarnhaol a ffyniannus. Er mwyn gwneud hyn, mae angen i ni ail-
lunio'r sefydliad er mwyn ymateb yn rhagweithiol i anghenion cymdeithasol, economaidd ac 
amgylcheddol. 

Wrth inni symud ymlaen, mae effaith economaidd sylweddol y coronafeirws yn dod yn gliriach. 
Rydym nawr yn dechrau gweld y darlun llawn o ran colli incwm a chostau ychwanegol sy'n 
gysylltiedig â'r pandemig. Mae cyfnod yr hydref yn ein hwynebu pan fydd ein ffocws yn 
draddodiadol yn symud i gwblhau cyllideb y flwyddyn nesaf ac, fel y byddwch yn gwerthfawrogi, 
bydd ein hymateb strategol i'r gyllideb yn hanfodol eleni. Gan weithio o fewn cyd-destun 
cenedlaethol ehangach Brexit, newid yn yr hinsawdd, heriau economaidd, yn ogystal â'r 
pandemig sy’n mynd rhagddo, mae angen i ni ystyried yn ofalus yr hyn y gellir ei gyflawni'n 
realistig dros y blynyddoedd nesaf a bydd y 'cynllun llunio lleoedd' uchelgeisiol rydym yn ei 
ddatblygu ar hyn o bryd yn dylanwadu ar hyn. Rydym hefyd yn cynnal nifer o adolygiadau 
corfforaethol allweddol a fydd yn helpu i ail-lunio'r ffordd rydym yn gweithredu fel Cyngor a sut 
y byddwn yn darparu llawer o'n gwasanaethau yn y dyfodol. 

Cadarnhaodd yr Arweinydd ei bod yn amlwg y byddai'r agenda hon sy'n symud yn gyflym yn 
rhoi pwysau sylweddol ar y weinyddiaeth hon a dyna pam y penderfynodd ddod â'r Cabinet yn 
ôl i'w maint llawn. Mae arnom angen y bobl iawn yn y rolau cywir er mwyn sicrhau y gallwn 
lywio'r awdurdod hwn drwy'r cyfnod heriol sydd o'n blaenau. Achubodd y Cynghorydd Marsden 
ar y cyfle i ddiolch i'r Cynghorydd Barbara Jones am ei gwasanaeth a'i hymroddiad i'r Cabinet 
dros y blynyddoedd diwethaf a mynegodd i'r Cyngor faint y byddai ei chwmnïaeth, ei 
gwybodaeth, ei phrofiad a'i hymrwymiad i'w phortffolio yn cael ei golli a dymunodd yn dda iddi 
ar gyfer y dyfodol 

I gloi, cydnabu'r Arweinydd pa mor anodd y bu'r misoedd diwethaf ac roedd hi'n ymwybodol 
iawn nad oeddem heibio’r gwaethaf eto, ond mynegodd ei diolch diffuant i'r holl Aelodau am y 
ffordd y maent wedi cefnogi ac ymateb i'r pwysau digynsail hyn ar y cyd. Mae cefnogaeth ac 
ymrwymiad yr Aelodau i'r gymuned leol yn rhywbeth y dylent i gyd ymfalchïo ynddo a 
phwysleisiodd pa mor falch oedd hi o fod yn Arweinydd ar y sefydliad gwych hwn. 

Diolchodd y Maer i'r Arweinydd am ei datganiad a galwodd ar Arweinwyr y Grwpiau am 
sylwadau yn gyntaf. 

Diolchodd Arweinydd Grŵp y Blaid, y Cynghorydd Colin Mann i'r Arweinydd am ei datganiad ac 
ychwanegodd ei gefnogaeth i'r nifer fawr o staff a oedd yn gweithio'n aruthrol o galed i sicrhau 
bod gwasanaethau'n cael eu darparu yn ystod y pandemig. Canmolodd bawb a oedd wedi 
gweithio i ddarparu'r gwasanaeth prydau ysgol a oedd yn hanfodol i les plant a phobl ifanc. 
Mynegodd y Cynghorydd Mann ei bryder hefyd fod y feirws yn dal i fod gyda ni ac anogodd bobl 
y fwrdeistref i barhau i fod yn wyliadwrus a chadw at y cyfyngiadau. Ar ôl profi colli cymydog a 
ffrind ar ddechrau'r pandemig, roedd yn deall yr effaith ddinistriol y mae hyn wedi'i chael ar 
deuluoedd a pwysleisiodd yr angen am ragofalon diogelwch parhaus. 

Diolchodd Arweinydd y Grŵp Annibynnol, y Cynghorydd Graham Simmonds i'r Arweinydd am 
ei datganiadau a gofynnodd am gopi ysgrifenedig i ganiatáu iddo ymateb yn llawn i'r pwyntiau 
a godwyd. Rhannodd obaith yr Arweinydd y gallem ailosod pethau a symud ymlaen. Gobeithiai 
y byddai'r broses o ailosod yn golygu costio’r ddarpariaeth gwasanaethau yn fanylach. 
Rhannodd y sylwadau a godwyd mewn perthynas â chasglu sbwriel yn ystod y pandemig a 
llongyfarchodd y staff yno ar waith o’r radd flaenaf yn ystod y cyfnodau anodd. 



 
 

Diolchodd y Maer i Arweinwyr y Grwpiau am eu sylwadau a gwahoddwyd sylwadau'r Aelodau. 

Cododd Aelod bryder ynglŷn ag anawsterau a gafwyd wrth gysylltu dros y ffôn yn ystod y 
pandemig, gyda Phreswylwyr a Chynghorwyr yn aros ar y lein am gyfnodau hir neu'n cael eu 
datgysylltu ac roedd yn gobeithio y gellid gwella ar hyn. 

Cadarnhaodd y Prif Weithredwr fod yr awdurdod wedi buddsoddi mewn darpariaeth teleffoni ac 
y byddai'n parhau i wneud hynny a chadarnhaodd y byddai adroddiad pellach ar hyn yn cael ei 
gyflwyno i'r Cabinet maes o law. Fodd bynnag, anogodd unrhyw Aelodau a oedd yn cael 
anawsterau i gysylltu â hi neu un o'r Cyfarwyddwyr Corfforaethol a byddent yn mynd i'r afael â’r 
pryderon a godwyd. 

Mynegodd Aelod ei longyfarchiadau i'r Cynghorydd Andrews a'r Cynghorydd Gale ar eu 
penodiadau a diolchodd i'r Arweinydd am ei datganiad a'r Prif Weithredwr am ei gwaith caled 
dros y misoedd diwethaf. Cadarnhaodd ei fod bob amser wedi gallu cysylltu â'r awdurdod pan 
oedd angen a theimlai fod yr Aelodau wedi cael gwybodaeth dda drwy gydol yr argyfwng. 

Diolchodd y Maer i'r holl Aelodau am y sylwadau a chadarnhaodd Ddatganiad yr Arweinydd fel 
y nodwyd. 

12. PENODI'R CADEIRYDD A'R IS-GADEIRYDD A'R AELODAU I WASANAETHU AR Y 
PWYLLGORAU TROSOLWG A CHRAFFU CANLYNOL TAN Y CYFARFOD BLYNYDDOL 
NESAF (YN UNOL Â'R CYDBWYSEDD GWLEIDYDDOL, FEL Y RHESTR SYDD 
YNGHLWM) A NODI'R TALIAD UWCH GYFLOG I'R CADEIRYDDION 

 
 Cynigiwyd ac eiliwyd bod Aelodau'n cael eu penodi yn ôl yr enwau a ddarperir i’r Gwasanaethau 

Pwyllgor ac a gyflwynwyd yn y cyfarfod gan nodi bod y mwyafrif a oedd yn bresennol yn cytuno 
ar hyn gydag 1 yn erbyn a 0 ymatal. 

 
PENDERFYNWYD bod yr Aelodau canlynol yn cael eu penodi a bod uwch gyflog i'r Cadeirydd 
yn cael ei nodi: - 

 
  Y Pwyllgor Craffu ar Addysg    Y Cynghorydd T. Parry (Cadeirydd) 
         Y Cynghorydd C. Andrews (Is-gadeirydd) 
 
  Y Pwyllgor Craffu ar Wasanaethau Cymdeithasol  Y Cynghorydd L. Binding (Cadeirydd) 
         Y Cynghorydd C. Bezzina (Is-gadeirydd) 
 
  Y Pwyllgor Craff ar Bolisi ac Adnoddau/Partneriaethau Y Cynghorydd J. Pritchard (Cadeirydd) 

       Y Cynghorydd G. Kirby (Is-gadeirydd) 
 

Y Pwyllgor Craffu ar yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd Y Cynghorydd D.T. Davies (Cadeirydd) 
       Y Cynghorydd A. Hussey (Is-gadeirydd) 
 

Y Pwyllgor Craffu ar Dai ac Adfywio    Y Cynghorydd A. Whitcombe (Cadeirydd) 
        
Y Cynghorydd C. Forehead (Is-gadeirydd) 

 
   
13. PENODI'R CADEIRYDD A/NEU'R IS-GADEIRYDD A'R AELODAU I WASANAETHU AR Y 

PWYLLGORAU CANLYNOL TAN Y CYFARFOD BLYNYDDOL NESAF A NODI'R TALIAD 
UWCH GYFLOG I'R CADEIRYDDION SYDD WEDI'U MARCIO Â * (YN UNOL Â'R 
CYDBWYSEDD GWLEIDYDDOL, FEL Y RHESTRAU SYDD YNGHLWM) 

 
 Cynigiwyd ac eiliwyd y dylid penodi Aelodau i'r Panel Apeliadau, y Pwyllgor Penodiadau, y 

Pwyllgor Archwilio, y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, y Pwyllgor Ymchwilio a Disgyblu, 
y Pwyllgor Trwyddedu a Gamblo/Tacsi a'r Pwyllgor Cyffredinol, y Pwyllgor Cynllunio a'r Pwyllgor 



 
 

Safonau yn ôl yr enwau a ddarparwyd i’r Gwasanaethau Pwyllgor ac a gyflwynwyd yn y cyfarfod 
ac wrth nodi bod y mwyafrif yn bresennol yn cytuno ar hyn gyda 2 ymataliad. 

 
PENDERFYNWYD bod Aelodau'n cael eu penodi yn ôl yr enwau a ddarparwyd i’r 
Gwasanaethau Pwyllgor a'u cyflwyno yn y cyfarfod a dylid nodi talu uwch gyflog i'r 
Cadeiryddion canlynol: - 
 
Y Pwyllgor Archwilio 
Y Pwyllgor Trwyddedu a Gamblo/Tacsi a Phwyllgor Cyffredinol 
Y Pwyllgor Cynllunio 

 
 
14. NODI Y CAIFF CADEIRYDD AC IS-GADEIRYDD Y PWYLLGOR ARCHWILIO EU PENODI 

YN Y CYFARFOD CYNTAF YN DILYN CYFARFOD BLYNYDDOL Y CYNGOR 
  
 Nodwyd y caiff Cadeirydd ac Is-gadeirydd y Pwyllgor Archwilio eu penodi yng nghyfarfod 

cyntaf y Pwyllgor Archwilio yn dilyn Cyfarfod Blynyddol y Cyngor a bod uwch 
daliad cyflog yn cael ei wneud i'r Cadeirydd. 

 
 
15. FFURFIO IS-BWYLLGORAU/GWEITHGORAU/PANELI/BYRDDAU AC AELODAU I 

WASANAETHU ARNYNT AC I BENODI/ENWEBU CYNRYCHIOLWYR I WASANAETHU AR 
GYRFF ALLANOL LLE BO ANGEN 

 
 Cynigiwyd ac eiliwyd y dylid cyfansoddi Is-bwyllgorau, Gweithgorau, Paneli a Byrddau a 

phenodi Aelodau, a bod Cynrychiolwyr Cyrff Allanol yn cael eu henwebu neu eu penodi fel yr 
enwau a ddarperir i’r Gwasanaethau Pwyllgor a'u cyflwyno yn y cyfarfod a chytunwyd yn 
unfrydol ar hyn. 

 
PENDERFYNWYD cyfansoddi Is-bwyllgorau, Gweithgorau, Paneli a Byrddau, a 
phenodi Aelodau, a bod Cynrychiolwyr Cyrff Allanol yn cael eu henwebu neu eu penodi 
fel yr enwau a ddarperir i’r Gwasanaethau Pwyllgor a'u cyflwyno yn y cyfarfod. 

 
 
 

Daeth y cyfarfod i ben am 6:15pm. 
 
 
 

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

_______________________ 
      MAER 
 


