
  

 

CABINET 
 

COFNODION Y CYFARFOD O BELL A GYNHALIWYD DRWY MICROSOFT 
TEAMS  

DDYDD MERCHER, 30 MEDI 2020 10.30 A.M. 
 
 

YN BRESENNOL: 
 

Y Cynghorydd P. Marsden (Arweinydd) - Cadeirydd 
 

Cynghorwyr: 
 

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

 
 

Ynghyd â: 
 
 C. Harrhy (Prif Weithredwr), R. Edmunds (Cyfarwyddwr Corfforaethol – Addysg a 

Gwasanaethau Corfforaethol), D. Street (Cyfarwyddwr Corfforaethol – Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Thai).  

  
 

Hefyd yn bresennol: 
 

M. Betts (Rheolwr Cynnwys Tenantiaid a’r Gymuned), S. Harris (Swyddog Dros Dro S151), 
Shaun Couzens (Prif Swyddog Tai), Paul Hudson (Arweinydd Tîm Adnewyddu Menter Busnes), 
R. Kyte (Pennaeth Adfywio a Chynllunio), K. Watkins (Swyddog Cyfathrebu ac Ymgysylltu â 
Thenantiaid), R. Tranter (Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Swyddog Monitro), C. Evans 
(Swyddog Gwasanaethau Pwyllgor) 
 

 
 

1. YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB 
 

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan M.S. Williams (Cyfarwyddwr Corfforaethol Dros 
Dro – Cymunedau). 

 
 

2. DATGAN BUDDIANNAU 
 

Ni wnaed unrhyw ddatganiadau ar ddechrau’r cyfarfod nac yn ystod y cyfarfod. 
 
 
3. CABINET – 9 MEDI 2020 
 

PENDERFYNWYD bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 9 Medi 2020 wedi'u 
cymeradwyo fel cofnod cywir. 

 
 



  

 
 
4. BLAENRAGLEN WAITH Y CABINET - I'W NODI 
 

 Darparwyd Blaenraglen Waith y Cabinet i'r Cabinet, a oedd yn manylu ar yr adroddiadau a 
drefnwyd rhwng 9 Medi 2020 a 28 Hydref 2020.  Atgoffwyd yr Aelodau mai dogfen waith fyw 
yw Blaenraglen Waith y Cabinet ac felly y gallai fod newidiadau iddi.   

 
Ar ôl ystyried a thrafod, cynigiwyd ac eiliwyd y dylid nodi'r Flaenraglen Waith. Drwy godi dwylo 
cytunwyd yn unfrydol ar hyn. 
 

PENDERFYNWYD nodi Blaenraglen Waith y Cabinet. 
 

 
MATERION YR OEDD ANGEN PENDERFYNIADAU GWEITHREDOL ARNYNT 

 
 

5. TALIADAU LESDDEILIAID 
 
 Amlinellodd yr adroddiad, a ystyriwyd gan y Pwyllgor Craffu Tai ac Adfywio ar 17 Medi 2020, 

gynnig i ddiwygio'r taliadau lesddeiliaid presennol, fel y gall Cartrefi Caerffili adennill y gost 
wirioneddol a ysgwyddwyd am ddarparu'r gwasanaeth a sefydlu polisi prynu prydlesi yn ôl.  

 
 Amlinellodd yr adroddiad gynnig Cartrefi Caerffili i gynyddu'r ffi rheoli lesddeiliaid a godir ar hyn 

o bryd i adlewyrchu'r costau gwirioneddol a ysgwyddir ar gyfer darparu'r gwasanaeth, mae'r 
costau hyn yn cael eu sybsideiddio gan denantiaid ar hyn o bryd drwy'r Cyfrif Refeniw Tai. 

 
 Nododd y Cabinet hefyd y cynnig i gyflwyno taliadau am wasanaethau penodol y gellir eu 

hadennill o dan y telerau a nodir yn y gwahanol brydlesi sydd ar waith. 
 
 Nodwyd bod y Cyfrif Refeniw Tai ar hyn o bryd yn ysgwyddo baich costau heb eu talu am 

ddarparu gwasanaethau i lesddeiliaid.  Fodd bynnag, ni ddylai Cartrefi Caerffili sybsideiddio'r 
gwasanaethau a dderbynnir gan lesddeiliaid na cheisio gwneud incwm dros ben o'r taliadau a 
godir.  Felly, mae'n bwysig bod Cartrefi Caerffili yn mabwysiadu polisi codi tâl mwy cadarn a 
thryloyw er mwyn dangos tegwch a gwerth am arian. 

 
 Nododd y Cabinet fod Swyddogion yn cydnabod yr effaith ariannol y bydd y cynigion yn yr 

adroddiad yn ei chael ar lesddeiliaid ac felly'n cynnwys, er gwybodaeth, y mecanweithiau sydd 
ar waith i gynorthwyo lesddeiliaid i dalu'r costau amrywiol a ysgwyddir a chynigion ar gyfer 
cyflwyno polisi prynu eiddo ar brydles yn ôl. 

 
 Gofynnwyd i'r Cabinet nodi gwelliant yn yr adroddiad yn 5.6, na fyddai cais am y taliad cyntaf a 

gynyddir yn cael ei wneud  tan fis Medi 2022, ac nid 2021, fel y nodwyd yn yr adroddiad. 
 
  Diolchodd y Cabinet i'r Swyddog am yr adroddiad a chynhaliwyd trafodaeth. 
 
 Gofynnodd Aelod o'r Cabinet am eglurhad ar ohirio'r dyddiad dechrau hyd at fis Medi 2022 ac 

a oedd hyn o ganlyniad uniongyrchol i Bandemig Covid-19.  Cyfeiriodd swyddogion at y gwall 
teipio yn yr adroddiad ac esboniodd fod y bil am daliadau lesddeiliaid yn aml yn cymryd hyd at 
18 mis i'w goladu a'i anfon ac felly mae dyddiad codi tâl Medi 2022 o ganlyniad i ddarparu 
gwasanaethau ac amserlenni ac nid effaith uniongyrchol y Pandemig. 

 
 Diolchodd yr Arweinydd i'r Swyddog am yr adroddiad ac roedd yn falch o nodi y codir tâl am 

gostau gwirioneddol a chroesawodd y cynnydd i’w gyflwyno fesul cam. 
 
  Ar ôl ystyried a thrafod, cynigiwyd ac eiliwyd bod yr adroddiad yn cael ei gymeradwyo.  Drwy 

godi dwylo, cytunwyd yn unfrydol ar hyn. 
 



  

i) Cymeradwyo’r cynnydd arfaethedig mewn ffioedd rheoli lesddeiliaid a 
chyflwyno ailgodiadau tâl ar gyfer darparu gwasanaethau penodol; 
 

ii) Cymeradwyo’r cynnydd fesul cam o’r ffioedd rheoli lesddeiliaid fel yr amlinellir 
yn adran 5.6, opsiwn 2 yn adroddiad y Swyddogion i ddod yn weithredol o Ebrill 
1af, 2021; 

 
iii) Sefydlu polisi 'prynu'n ôl' eiddo lesddaliad Cartrefi Caerffili, i'w weithredu mewn 

ymgynghoriad â'r Aelod Cabinet dros Dai ac Eiddo. 
  
 

6. FFRAMWAITH STRATEGOL AR GYFER ADFER 
 

Roedd yr adroddiad yn gofyn am gytundeb gan y Cabinet ar Fframwaith Strategol ar gyfer 
Adfer a fydd yn helpu'r Cyngor a'r Fwrdeistref Sirol ehangach i adfer tra'n parhau i gefnogi'r 
Amcanion Llesiant a nodir yng Nghynllun Corfforaethol 2018-23. 
 
Mae pandemig Covid-19 wedi cyflwyno set ddigynsail o heriau i'r Cyngor a'r cymunedau y 
mae’n eu gwasanaethu ers mis Mawrth 2020.  Yn ystod y cyfnod hwn, ffocws strategol y 
Cyngor fu ar "amddiffyn pobl a lle". 
 
Derbyniodd y Cabinet adroddiad ym mis Mehefin 2020 a roddodd y wybodaeth ddiweddaraf 
am y gwaith sylweddol a wnaed gan y Cyngor a'i staff i gefnogi'r nodau strategol hyn.  
Derbyniodd y Cyngor llawn yr un adroddiad ar 10 Medi 2020. 
 
Mae digwyddiadau diwedd Awst a dechrau mis Medi wedi dangos bod y pandemig yn dal yn 
"fyw" a bod y cynnydd mewn achosion yn y Fwrdeistref Sirol yn profi'n bendant ein bod yn 
parhau i fod mewn cyfnod o ymateb.  Gall digwyddiadau o'r fath arwain at ailflaenoriaethu 
adnoddau ac amharu ar amserlenni gwaith arferol wrth i staff ganolbwyntio ar ymateb brys.  
Fodd bynnag, cyn y digwyddiadau diweddar hyn, mae'r Cyngor wedi bod yn dechrau cynllunio 
ar gyfer adferiad a symud tuag at yr adferiad hwnnw.  Mae'n bwysig felly bod Fframwaith ar 
gyfer rheoli'r adferiad ar draws Caerffili ar waith i lywio'r camau nesaf a bod ffocws strategol 
newydd yn cael ei fabwysiadu. 
 
Nododd y Cabinet fod yr adroddiad yn amlinellu nod strategol ar gyfer ein Hadferiad, ynghyd â 
set o egwyddorion a gwerthoedd sylfaenol ar gyfer llywio ein gwaith adfer. 
 
Amlinellodd y Prif Weithredwr fod Caerffili ar hyn o bryd yng nghyfnod Ymateb y cynllun, lle 
mae hyblygrwydd yn hollbwysig er mwyn diwallu anghenion y fwrdeistref a'i thrigolion.  
Atgoffwyd yr Aelodau bod y Pandemig yn mynd rhagddo ac y gallai gymryd amser hir i adfer, 
ond mae'r flaenoriaeth yn parhau i amddiffyn ein pobl a'n hardal. 

 
Nododd y Cabinet y profiadau dysgu a gafwyd o ganlyniad i'r Pandemig presennol a'r 
berthynas gadarnhaol sydd wedi’i meithrin gyda chymunedau yn ystod y cyfnod hwn.  
Nodwyd bod y berthynas hon yn hanfodol wrth i ni symud tuag at gyfnod adfer, yn enwedig 
gan y bydd yn ofynnol i waith gyda'r gymuned ail-lunio'r sefydliad, a diwallu'r anghenion 
cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol sy’n deillio. 
 
Tynnodd y Prif Weithredwr sylw at y cysylltiadau â'r Amcanion Llesiant a rhoddodd amlinelliad 
manwl i'r Cabinet o bob un o'r 5 Egwyddor Strategol yn yr adroddiad. 
 
Ychwanegodd y Cyfarwyddwr Addysg fod y gwaith adfer wedi'i oedi o ganlyniad i'r 
cyfyngiadau lleol, ac felly mae rhai aelodau o staff wedi'u hadleoli er mwyn bodloni'r gofynion 
presennol a gofynnwyd i Benaethiaid Gwasanaeth adolygu cynlluniau ac ystyried y 
goblygiadau a gaiff yr ail don yn ystod y gaeaf.  
 
Wrth nodi'r cyfeiriad at yr Amcanion Llesiant yn yr adroddiad, gofynnodd Aelod o’r Cabinet am 
sicrwydd y bydd yr Adolygiad Corfforaethol yn adlewyrchu egwyddorion Deddf Llesiant 



  

Cenedlaethau'r Dyfodol.  Sicrhaodd swyddogion y Cabinet y bydd hyn yn cael ei ystyried drwy 
gydol y broses. 
 
Gofynnodd Aelod o'r Cabinet am ragor o wybodaeth am y gwaith rhanbarthol i weithredu'r 
Fframwaith.  Esboniodd swyddogion y bydd angen dull gweithredu partneriaeth er mwyn 
cyflawni'r Fframwaith.  Mae gwaith yn mynd rhagddo gyda'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
er mwyn ymgorffori'r agenda, yn ogystal â G10 a Llwyfannau Cynllunio Argyfwng, er mwyn 
lliniaru effaith y Pandemig ar gymunedau a busnesau fel ei gilydd.  Yn ogystal, mae 
cyfarfodydd rheolaidd yn mynd rhagddynt gyda phartneriaid ar Brifddinas-Ranbarth Caerdydd 
ac asiantaethau partner ym maes Gwasanaethau Cymdeithasol er mwyn ystyried y camau i 
ddiogelu cartrefi gofal a'r sector iechyd yn ystod y gaeaf.  Gofynnwyd i'r Cabinet nodi y bydd 
Llywodraeth Cymru yn disgwyl mwy o ffocws ar weithio mewn partneriaeth wrth symud 
ymlaen. 
 
Diolchodd Aelod o'r Cabinet i'r Swyddogion am yr adroddiad a nododd y gwaith eithriadol 
sydd wedi'i wneud ers dechrau'r Pandemig a'r cyfyngiadau ym mis Mawrth, am hyblygrwydd 
yr awdurdod ac am y newid cyflym yn y gwasanaethau a ddarperir a diolchodd i’r Swyddogion 
am eu hymrwymiad a'u hymdrechion yn ystod y cyfnod anodd hwn. 

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

PENDERFYNWYD bod y Fframwaith Adfer Strategol ar gyfer Caerffili yn cael ei 
gymeradwyo am y rhesymau a geir yn adroddiad y swyddog. 
 

 

7. COVID 19 – FFRAMWAITH ADFER ECONOMAIDD 
 

Roedd yr adroddiad yn rhoi trosolwg i'r Cabinet o'r fframwaith adfer economaidd sy'n cynnwys 
tri cham penodol: 

 Y Cyfnod Ailgychwyn; 

 Y Cyfnod Adfywio; 

 Y Cyfnod Adnewyddu 
 

Nododd y Cabinet fod pandemig Covid-19 yn amharu'n ddigynsail ar ein cymunedau a'r 
economi leol.  Mewn ymateb, mae'r Cyngor wedi paratoi fframwaith ar gyfer adferiad sydd â'r 
nod o gefnogi'r Cyngor a'r fwrdeistref sirol ehangach i adfer.  Mae'r fframwaith yn nodi 5 
egwyddor sylfaenol, ac mae un ohonynt yn cynnwys "Cymorth busnes". 
 
Mae'r Fwrdeistref Sirol yn wynebu heriau uniongyrchol gan fod effeithiau Covid-19 yn effeithio 
ar bob sector, ar fusnesau ac ar swyddi.  Mae Partneriaid Busnes yn wynebu'r dasg o ddeall 
goblygiadau Covid-19 sy'n esblygu i'w busnes ac maent yn ei chael hi’n anodd deall sut i 
ymateb.  Felly, mae'r Cyngor yn ceisio cefnogi busnesau a phobl sy'n wynebu diswyddiadau 
gyda'r heriau enfawr sydd o'n blaenau.  Mae'r fframwaith adfer economaidd yn cefnogi'r 
egwyddor "Cymorth busnes" ac mae'r adroddiad yn amlinellu'r fframwaith adfer economaidd 
sy'n cael ei ddefnyddio, yn seiliedig ar dri cham penodol fel yr amlinellir uchod. 
 
Esboniodd y Swyddog fod tri cham yn y rhaglen, Ailgychwyn, Adfywio ac Adolygu.  Nodwyd bod 
gwaith yn mynd rhagddo o fewn Cam Ailgychwyn y Fframwaith, ac mae amserlenni'n ansicr ar 
hyn o bryd, ond mae gwaith sylweddol ar y gweill i gynorthwyo Busnesau a Gweithwyr fel ei 
gilydd i liniaru goblygiadau'r pandemig ar yr amgylchedd Busnes.  Mae cyfathrebu'n allweddol 
drwy gydol y broses ac o ganlyniad i gynllun cyfathrebu cadarn, mae nifer o grantiau wedi'u 
dyrannu i gefnogi busnesau lleol yn ystod cyfnodau’r cyfyngiadau. 
 
Mae gwaith gyda phartneriaid yn mynd rhagddo i ystyried goblygiadau diwedd y cynllun ffyrlo 
a’r diswyddiadau dilynol o ganlyniad i fusnesau'n lleihau.  Gwnaed cysylltiadau i edrych ar baru 
swyddi ac uwchsgilio gweithwyr lle y bo'n bosibl er mwyn ateb y galw am gyflogaeth dros dro a 
pharhaol, yn enwedig ym maes gweithgynhyrchu. 



  

Mae gwaith cydweithredol wedi bod yn mynd rhagddo gyda Safonau Trwyddedu a Masnach i 
gefnogi'r Sector Lletygarwch, yn enwedig gyda dodrefn a darparu ar gyfer mannau awyr agored 
ar gyfer darparu gwasanaethau, yn ogystal â defnyddio cynlluniau fel y cynllun 'Bwyta allan i 
helpu allan'. 
 
Nodwyd y bydd y Cynllun Economaidd yn bwydo'r Cyfnod Adfywio, ac mae ymgynghorydd 
wedi'i gyflogi i ddarparu adroddiad rhagarweiniol.  Mae llawer o ansicrwydd ar hyn o bryd, er 
enghraifft canlyniadau Brexit a datblygu brechlyn addas yn erbyn lledaeniad Covid-19. 
 
Nododd y Cabinet y bydd y Cyfnod Adnewyddu yn cysylltu â'r Prif Gynlluniau, gan geisio 
cyflymu rhai prosiectau a amlinellir yn y cynlluniau, er mwyn annog a helpu’r adferiad. 

 
Diolchodd y Cabinet i'r Swyddog am yr adroddiad a chynhaliwyd trafodaeth. 
 
Diolchodd yr Arweinydd i'r Swyddog am yr adroddiad a’r gwaith sylweddol a wnaed gan y Tîm 
Cymorth Busnes a Chyllid i rannu'r grantiau.  Yn ogystal, nodwyd bod gan staff mewn 
busnesau undebol fynediad i Gronfa Ddysgu Cymru, lle mae cyfleoedd hyfforddi ar gael. 
 
Gofynnodd Aelod o'r Cabinet, wrth nodi'r adroddiad cynhwysfawr, am ragor o wybodaeth am y 
cyllid sydd ar gael ar gyfer y Celfyddydau Creadigol.  Esboniodd swyddogion fod cyllid o 
ychydig o dan £60m ar gael i fusnesau ym maes y Celfyddydau Creadigol, sy'n cwmpasu nifer 
o feysydd, gan gynnwys gweithwyr llawrydd.  Gweinyddir y grantiau gan Gyngor Celfyddydau 
Cymru, Llywodraeth Cymru ac Awdurdodau Lleol, ac mae gwybodaeth ar gael ar-lein ynglŷn 
â'r meini prawf cymhwysedd.  Cytunodd swyddogion i ddarparu'r ddolen i’r meini prawf, i'r 
Aelodau ei rhannu.  
 
Gofynnodd Aelod o'r Cabinet am ragor o wybodaeth am ddiswyddiadau, yn enwedig y 
cymorth a'r cyfleoedd paru swyddi sydd ar waith ar gyfer peirianwyr medrus iawn a defnyddio 
swyddi gwag mewn busnesau yn Ardaloedd Prifddinas-ranbarth Caerdydd.  Esboniodd 
swyddogion fod gwaith ar y gweill i ystyried paru swyddi lle bo hynny'n bosibl a bod mentoriaid 
cyflogaeth a chymorth gan yr Adran Gwaith a Phensiynau yn cael eu defnyddio lle y bo'n 
bosibl.  Yn ogystal, nodwyd bod ffocws i gefnogi ailhyfforddi, yn enwedig yn y sector 
gweithgynhyrchu, lle mae bylchau wedi'u nodi a lle y gellir paru swyddi. 

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

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

i) Dylid nodi ymateb sylweddol y llywodraeth a chyflwyniad cyflym y cymorth 
ariannol a busnes sydd wedi digwydd yn y Cyfnod Ailgychwyn, er mwyn helpu 
busnesau yn y Fwrdeistref Sirol; 

 
ii) Dylid nodi'r ymchwil sy'n cael ei wneud yn ystod y Cyfnod Adfywio i ddeall 

unrhyw effeithiau parhaol Covid a'r posibilrwydd o Brexit heb gytundeb ar yr 
economi leol; 

 
iii) Cytuno ar y Cyfeiriad Strategol a gynigir ar gyfer y Cyfnod Adnewyddu. 

 
 

Daeth y cyfarfod i ben am 11.35. 
 

Cymeradwywyd a llofnodwyd y cofnodion fel cofnod cywir yn amodol ar unrhyw gywiriadau a 
wneir yn y cyfarfod a gynhelir ar 14 Hydref 2020. 
 

____________________ 
CADEIRYDD 


