
  

 

Y CABINET 
 

COFNODION Y CYFARFOD O BELL A GYNHALIWYD AR  
MICROSOFT TEAMS 

DDYDD MERCHER 14 HYDREF 2020 AM 10.30 A.M. 
 
 

YN BRESENNOL: 
 

Y Cynghorydd P. Marsden (Arweinydd) – Cadeirydd 
 

Y Cynghorwyr: 
 

S. Cook (Gofal Cymdeithasol), N. George (Gwastraff a Diogelwch y Cyhoedd), CJ. Gordon 
(Gwasanaethau Corfforaethol), S. Morgan (Economi a Menter), L. Phipps (Tai ac Eiddo), J. 
Ridgewell (Yr Amgylchedd ac Isadeiledd), E. Stenner (Perfformiad a Gwasanaethau i 
Gwsmeriaid) ac R. Whiting (Dysgu a Chyflawniad). 

 

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

Gwasanaethau Corfforaethol), D. Street (Cyfarwyddwr Corfforaethol – Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Thai) ac M.S. Williams (Cyfarwyddwr Corfforaethol Dros Dro – Cymunedau).   

  
Hefyd yn bresennol: 

 
A. Cullinane  (Uwch Swyddog Polisi - Cydraddoldeb, y Gymraeg ac Ymgynghori),  L. Donovan 
(Pennaeth Gwasanaethau Pobl), S. Harris (Pennaeth Gwasanaethau Cyllid a Swyddog  Adran 
151), S. Isaacs (Rheolwr Rhenti), M. Lloyd (Pennaeth Isadeiledd), L. Lucas (Pennaeth 
Gwasanaethau i Gwsmeriaid a Digidol), S. Richards (Pennaeth Cynllunio a Strategaeth 
Addysg), R. Tranter (Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Swyddog Monitro), C. Evans 
(Swyddog y Gwasanaethau Pwyllgorau), K. Peters, Rheolwr Polisi Corfforaethol 
 

 

1. YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB 
 

Ni chafwyd yr un ymddiheuriad am absenoldeb.  
 
 

2. DATGANIADAU O FUDDIANT 
 

Ni wnaed unrhyw ddatganiadau ar ddechrau'r cyfarfod nac yn ystod y cyfarfod. 
 
 
3. CABINET – 30 MEDI 2020 
 

PENDERFYNWYD cymeradwyo bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 30 Medi 2020 
yn gofnod cywir. 

 
 
4. BLAENRAGLEN WAITH Y CABINET – I'W NODI 
 



  

 Darparwyd Blaenraglen Waith y Cabinet i'r Cabinet, a oedd yn manylu ar yr adroddiadau 
rheolaidd rhwng 9 Medi 2020 a 28 Medi 2020.  Atgoffwyd yr Aelodau fod Blaenraglen Waith y 
Cabinet yn ddogfen weithio ac felly'n destun newid.   

 
Yn dilyn ystyriaeth a thrafodaeth, cynigiwyd ac eiliwyd bod y Flaenraglen Waith yn cael ei nodi. 
Trwy godi dwylo, cytunwyd yn unfrydol ar hyn. 
 

PENDERFYNWYD y dylid nodi Blaenraglen Waith y Cabinet. 
 
 
 

5. CYNLLUN CYDRADDOLDEB STRATEGOL – ADRODDIAD MONITRO A GWELLA 
BLYNYDDOL 2018-2019 

 
 Roedd yr adroddiad yn rhoi gwybod i'r Cabinet am y cynnydd a wnaed yn ystod blwyddyn 

ariannol 2018-2019 mewn perthynas â'r targedau yng Nghynllun Cydraddoldeb Strategol 
cyfredol y Cyngor, er mwyn i’r Cabinet gymeradwyo ei gyflwyno i'r Comisiwn Cydraddoldeb a 
Hawliau Dynol a'i gyhoeddi ar-lein. 

 
 Nododd y Cabinet fod gan y Cyngor ddyletswydd statudol o dan y ddeddfwriaeth gyfredol i lunio 

adroddiad monitro blynyddol ar faterion yn ymwneud â Chydraddoldeb. Roedd y gofynion yn 
fanwl iawn o ran pa wybodaeth berthnasol yr oedd yn rhaid ei chynnwys yn yr adroddiad monitro 
a gwella blynyddol (ynghlwm fel atodiad i'r adroddiad). 

 
 Nodwyd bod angen cyflwyno'r wybodaeth hon felly er mwyn sicrhau bod y corff rheoleiddio dan 

sylw (y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol) yn cael tystiolaeth lawn o gydymffurfiad ac 
ymrwymiad y Cyngor o ran y dyletswyddau statudol hynny. 

 
 Roedd yn rhaid i'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol – Adroddiad Monitro a Gwella Blynyddol, 

gael ei gyhoeddi erbyn 31 Mawrth y flwyddyn ganlynol. Ym mis Mawrth eleni, ysgrifennodd y 
Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol at bob awdurdod lleol i roi gwybod ei fod wedi 
penderfynu gohirio ei waith o wirio cydymffurfedd o ran cyhoeddi adroddiadau blynyddol a 
Chynlluniau Cydraddoldeb Strategol tan fis Hydref.  Gwnaed y penderfyniad hwn i gydnabod yr 
amgylchiadau eithriadol o anodd yr oedd cyrff rhestredig yn gweithredu ynddynt oherwydd 
pandemig COVID-19.  Am y rheswm hwn, er bod y dyddiad cau, sef 31  Mawrth 2020 wedi 
mynd heibio, disgwylid y byddai'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn oddefgar ynglŷn 
â'r oedi. 

 
  Diolchodd y Cabinet i'r Swyddog am yr adroddiad a chafwyd trafodaeth. 
 
 Gofynnodd un o Aelodau'r Cabinet am ragor o wybodaeth ynghylch y cynnydd sydyn yn nifer yr 

achosion o fwlio yr adroddwyd amdanynt, a mynegodd bryderon gan yr ymddangosai fod 
hiliaeth yn cael ei normaleiddio, tua gwanwyn 2018, a holodd a allai hynny fod yn gysylltiedig â 
Refferendwm yr Undeb Ewropeaidd. Esboniodd y swyddogion fod yna duedd a oedd yn 
awgrymu hynny, ac ymddangosai fod y cynnydd sydyn wedi parhau yn dilyn yr ymgyrch 'Mae 
Bywydau Du o Bwys'; fodd bynnag, sicrhawyd yr Aelodau fod yna nifer o raglenni ar waith i 
liniaru hyn a, gan ei bod yn Fis Hanes Pobl Dduon, fod yna nifer sylweddol o brosiectau a 
digwyddiadau ar y gweill mewn ysgolion a ledled y Fwrdeistref Sirol i feithrin ymwybyddiaeth. 

 
 Gofynnodd un o Aelodau'r Cabinet am ragor o wybodaeth am y data o ran y bwlch cyflog rhwng 

y rhywiau, a mynegodd bryder arbennig, yng ngoleuni effaith economaidd COVID-19 a'r 
goblygiadau ariannol i fenywod a oedd mewn rolau gofalu a chynorthwyol, ac ymdrechion i 
sicrhau cydraddoldeb yn hynny o beth. Esboniodd y swyddogion fod y data wedi cael eu darparu 
gan yr adran adnoddau dynol; fodd bynnag roedd gwaith ar y gweill i gael dealltwriaeth well o'r 
effaith yr oedd y Pandemig wedi'i chael ar y farchnad swyddi, a fyddai'n dod yn amlwg wrth i'r 
cynllun ffyrlo ddod i ben ddiwedd y mis.  O ystyried tueddiadau blaenorol, fodd bynnag, byddai'r 
Cyngor yn sicrhau ei fod yn trin staff yn gyfartal, gan sicrhau bod swyddi ar gael i bawb, waeth 
beth fo'u rhyw. Yn draddodiadol, roedd menywod yn tueddu i gymryd y rolau rhan-amser, er 
mwyn iddynt gyd-fynd ag ymrwymiadau eraill yn eu bywydau gartref, ond sicrhawyd yr Aelodau 



  

nad oedd y rolau hyn yn cael eu targedu'n benodol at fenywod.  Fodd bynnag, roedd gwaith ar 
y gweill i ystyried sut y gallai'r Cyngor wneud pethau'n wahanol, a byddai ystyriaeth yn cael ei 
rhoi i nifer o ffactorau, er enghraifft, adolygu'r modd yr oedd swydd ddisgrifiadau'n cael eu 
hysgrifennu. 

 
 Gofynnodd un o Aelodau'r Cabinet am ragor o wybodaeth mewn perthynas ag oriau gwaith 

swyddi rhan amser. Esboniodd y swyddogion fod y rolau'n aml yn fwy o adlewyrchiad o 
gymdeithas, lle'r oedd menywod yn dewis swyddi rhan amser, gan weithio weithiau mewn mwy 
nag un swydd, a oedd yn cynnig yr oriau a oedd yn addas i'w bywydau personol. Teimlid bod 
hyn yn gyfle cadarnhaol i'r Cyngor ac yn cynnig swyddi hyblyg i'r gymuned. Sicrhawyd yr 
Aelodau bod y data'n adlewyrchu'r bwlch cyflog rhwng y rhywiau, ac nad mater o ran cyflog 
cyfartal mohono. Ychwanegodd y Prif Weithredwr fod yr Adroddiad ar Weithio'n Hyblyg i'w 
ystyried yn nes ymlaen ar yr agenda, a phe byddai'r Cabinet am ystyried ei gymeradwyo, 
byddai'n helpu nifer o bobl i gael mynediad at fwy o swyddi, a chyflog llawn amser neu gyflog 
uwch o bosibl, oherwydd y cynnig i wneud rolau'n fwy hyblyg, a hynny er mwyn cynorthwyo o 
ran y cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith.  

 
 Gofynnodd un o Aelodau'r Cabinet am ragor o wybodaeth am y gwefannau dwyieithog, gan 

nodi nad oedd llawer o'r microwefannau'n ddwyieithog o hyd.  Esboniodd y swyddogion fod yna 
raglen waith yn weithredol i ddatgomisiynu'r gwefannau hyn yn raddol, gan eu symud i 
wefannau mwy hygyrch a dwyieithog, a fyddai'n sicrhau cydymffurfedd. Sicrhawyd yr Aelodau, 
fodd bynnag, fod gwefan Cyngor Caerffili ar gael yn ddwyieithog. Cytunwyd y dylid darparu 
manylion y rhaglen waith ar gyfer y microwefannau i'r Cabinet. 

 
  Yn dilyn ystyriaeth a thrafodaeth, cynigiwyd ac eiliwyd bod yr adroddiad yn cael ei gymeradwyo.  

Trwy godi dwylo, cytunwyd yn unfrydol ar hyn. 
 

PENDERFYNWYD, am y rhesymau a oedd wedi'u cynnwys yn Adroddiad y 
Swyddogion, y dylid cymeradwyo'r adroddiad monitro a gwella blynyddol i'w gyflwyno i'r 
Comisiynydd Cydraddoldeb a Hawliau Dynol a'i gyhoeddi ar-lein.  

 
 

6. GWEITHIO'N HYBLYG 
 

Roedd yr adroddiad, a ystyriwyd gan y Pwyllgor Craffu ar Bolisi ac Adnoddau ar 29 Medi 
2020, yn gofyn am gymeradwyaeth y Cabinet ar gyfer dull mwy ffurfiol o weithio’n hyblyg, a 
fyddai'n adeiladu ar y cynnydd a wnaed mewn perthynas â gweithio mewn modd hyblyg trwy 
gydol y cyfyngiadau symud. 
 
Nododd y Cabinet, oherwydd cyflymder a natur cyfyngiadau symud COVID-19, y bu'n ofynnol 
i'r Cyngor ddarparu'r cyfarpar angenrheidiol, yn ogystal â hyfforddi cyfran sylweddol o'i 
weithlu, i weithio ac i ddarparu gwasanaethau i ffwrdd o'u gweithleoedd arferol ac, mewn 
llawer o achosion, gartref. 
 
Er bod y trawsnewidiad i'r model newydd hwn o ddarparu gwasanaethau wedi digwydd ar 
gyflymder sylweddol, roedd y llwyfannau technoleg a oedd wedi ffurfio'r sylfeini ar gyfer 
gweithio o bell wedi profi i fod yn reddfol ac yn sefydlog. 
 
Roedd rhai adrannau o'r gweithlu wedi bod yn gweithredu o bell ac mewn modd effeithiol iawn 
ers dechrau'r cyfyngiadau symud a, dros amser, roedd gwasanaethau pellach wedi cael eu 
galluogi a'u cyflwyno'n ôl ar-lein, a hynny gyda llawer llai o ddibyniaeth ar adeiladau, 
safleoedd a theithio. 
 
Nododd y Cabinet fod hwn wedi ei gwneud yn bosibl i lawer o wasanaethau i'r cyhoedd gael 
eu darparu'n ddiogel ac yn barhaus, ac i weithwyr y Cyngor reoli sawl agwedd ar eu bywydau 
proffesiynol a phersonol mewn ffordd a oedd wedi sicrhau cydbwysedd llawer mwy nag a 
oedd yn bosibl o'r blaen. 
 



  

Fodd bynnag, nodwyd nad oedd pawb wedi gweld natur ynysig gweithio o bell yn brofiad 
cadarnhaol, ac roedd canlyniadau'r arolwg Gweithio'n Hyblyg yn rhoi rhybudd iach.  Byddai'n 
rhaid i beth bynnag y byddai'r Cyngor yn ei wneud o hynny ymlaen fod yn wirioneddol hyblyg 
a diwallu anghenion gwahanol ei weithwyr, yn ogystal â lleihau unrhyw gostau gweithredu a 
oedd yn gysylltiedig â darparu gwasanaethau. 
 
Diolchodd y Cabinet i'r Swyddog am yr adroddiad a chafwyd trafodaeth. 
 
Roedd y Cyfarwyddwr Corfforaethol yn dymuno diolch i'r Swyddogion a'r Undebau Llafur am 
eu hymdrechion niferus wrth symud yr agenda hwn yn ei blaen, ac amlinellodd fuddion 
sylweddol y cynnig. 
 
Wrth ddiolch i'r Swyddogion am y gwaith a wnaed, nid yn unig wrth goladu'r adroddiad ond 
ledled yr Awdurdod, gofynnodd un o Aelodau'r Cabinet am ragor o wybodaeth am y cymorth a 
oedd ar waith ar gyfer aelodau staff a oedd yn ei chael yn anodd gweithio gartref, neu a 
fyddai'n ei chael yn anodd gwneud hynny. Esboniodd y swyddogion fod y Rheolwyr wedi cael 
eu cynghori i gadw mewn cysylltiad rheolaidd â staff, a bod y neges hon hefyd yn cael ei 
hailadrodd yn rheolaidd gan y Prif Weithredwr mewn negeseuon wythnosol.  Fodd bynnag, 
nodwyd bod hon yn broses ddwyffordd, a bod 'My Time/My Time Plus' wedi'i lansio yn 
ddiweddar, a oedd yn annog staff a rheolwyr i gael sgwrs am eu llwythi gwaith, eu llesiant ac 
unrhyw faterion a allai fod ganddynt.  Yn ogystal, esboniodd y Swyddogion y byddai 
hyfforddiant yn cael ei ddarparu i Reolwyr ynghylch gweithio ystwyth a rheoli eu timau yn y 
modd hwn.  Roedd yr Undebau Llafur yn rhan allweddol o'r broses hon hefyd.   
 
Roedd un o Aelodau'r Cabinet yn dymuno iddo gael ei nodi bod llesiant staff yn sylfaenol i 
weithlu effeithiol, ac felly roedd cyswllt rheolaidd yn hanfodol, ond y dylid hefyd sicrhau nad 
oedd y staff yn gweithio y tu hwnt i'w horiau gwaith arferol, gan beryglu'r cydbwysedd a oedd 
ganddynt rhwng bywyd a gwaith. 
 
Yn ogystal, mynegodd un o Aelodau'r Cabinet pa mor bwysig oedd iechyd meddwl a llesiant 
wrth weithio gartref/weithio'n ystwyth ac, wrth nodi'r adroddiad, mynegodd ei hyder yn y 
mesurau a oedd ar waith a'r systemau cymorth, a bod y buddion yn gorbwyso'r elfennau 
negyddol. 
 
Ychwanegodd y Prif Weithredwr, o ganlyniad i bandemig byd-eang COVID-19, fod dysgu 
carlam wedi digwydd a bod yr awdurdod wedi'i droi ben i waered, gyda'r mwyafrif o staff yn 
gweithio gartref.  Roedd wedi rhoi anogaeth i fwrw ymlaen â'r cynnig o ran gweithio hyblyg; 
fodd bynnag, gellid gweld, ar ôl COVID-19, na fyddai 100% o'r staff yn gweithio gartref na 
100% o'r staff yn gweithio mewn adeiladau, ond y byddai yna system hybrid ar waith, gyda 
phrosesau ar gyfer rheoli perfformiad, llesiant a chanlyniadau.  Fodd bynnag, sicrhawyd yr 
Aelodau, er bod yr agenda rhesymoli asedau wedi'i chrybwyll yn yr adroddiad, nad oedd hyn 
yn flaenoriaeth uniongyrchol ond yn gyfle ar gyfer dyddiad diweddarach.   
 
Atgoffwyd y Cabinet bod yna gymorth sylweddol wedi cael ei gynnig i'r staff hefyd trwy'r 
Gwasanaeth Care First, a bod tudalennau cymorth wedi'u darparu ar y fewnrwyd yn ogystal.  
Sicrhawyd yr Aelodau hefyd fod y Prif Weithredwr wedi mynd i’r afael â materion o ran 
gweithio oriau gormodol, ac y gofynnwyd i staff godi hyn gyda’u rheolwr llinell pe bai angen. 
 
Ategodd yr Arweinydd sylwadau’r Cabinet a’r Swyddogion o ran y newidiadau a wnaed mewn 
cyfnod byr i weithio mewn ffordd ystwyth er mwyn cadw'r staff yn ddiogel, ond atgoffodd yr 
Aelodau hefyd i beidio ag anghofio'r cyfle yr oedd hyn wedi’i gyflwyno i foderneiddio'r 
sefydliad.  Fodd bynnag, roedd yn bwysig bod y staff yn cael eu cynnwys ar y daith, ac roedd 
yn amlwg o'r arolwg staff nad oedd yna un dull o weithredu a oedd yn gweddu i bawb. Roedd 
y cynigion gweithio hyblyg yn cefnogi'r agenda drawsnewid, ac atgoffwyd yr Aelodau bod 
'gwaith yn rhywbeth yr ydym yn ei wneud ac nid yn lle yr ydym yn mynd iddo’.  Roedd y 
cynigion o ran gweithio'n hyblyg yn annog ac yn galluogi pobl i reoli'r cydbwysedd a oedd 
ganddynt rhwng bywyd a gwaith, ac yn creu cyfleoedd ar gyfer cyflogaeth.  Dull cyfunol yw’r 
ffordd ymlaen. 



  

 
Yn dilyn ystyriaeth a thrafodaeth, cynigiwyd ac eiliwyd bod yr argymhelliad yn yr adroddiad yn 
cael ei gymeradwyo.  Trwy godi dwylo, cytunwyd yn unfrydol ar hyn. 
 

PENDERFYNWYD am y rhesymau a oedd wedi'u cynnwys yn Adroddiad y Swyddog a'r 
argymhelliad ychwanegol o'r Pwyllgor Craffu ar Bolisi ac Adnoddau (ix): - 

 
i) Cydnabod buddion y trefniadau gweithio'n hyblyg a oedd wedi cefnogi'r broses 

o ddarparu gwasanaethau ledled y Cyngor ers Mawrth 2020. 
 

ii) Mabwysiadu'r egwyddorion gweithio'n hyblyg a nodir yn Atodiad 1 yr adroddiad 
i'r Pwyllgor Craffu ar Bolisi ac Adnoddau, a hynny fel egwyddor graidd ar gyfer 
cefnogi'r broses o ddarparu gwasanaethau. 

 
iii) Dirprwyo i Bennaeth Gwasanaeth Cyflogedig, mewn ymgynghoriad â'r Aelod 

Cabinet perthnasol, yr awdurdod i benderfynu ar y dull gorau o ymdrin â 
gofynion gweithio'n hyblyg a lleoliadau gweithio, a hynny ar sail pob 
gwasanaeth yn unigol; 

 
iv) Rhoi ystyriaeth i'r system hyblyg gyfredol, a'r modd y gellid ei halinio ag 

egwyddorion gweithio'n hyblyg, a'u cynorthwyo, trwy drafodaethau parhaus ag 
undebau llafur; 

 
v) Mewn perthynas â chyfarpar TG a dodrefn, nodi'r buddsoddiad posibl a oedd 

yn gysylltiedig â defnyddio trefniadau gweithio hyblyg, ynghyd ag arbedion 
posibl y gellid eu cynhyrchu trwy resymoli adeiladau a thrwy ostyngiadau mewn 
gwariant gweithredu arall; 

 
vi) Derbyn adroddiadau ychwanegol, yn ôl yr angen, i gytuno ar gyllid ac unrhyw 

newidiadau cysylltiedig i bolisïau Adnoddau Dynol a TG a allai fod yn ofynnol; 
 

vii) Cymeradwyo'r cynnig i neilltuo swm cychwynnol untro o £500,000 i'w ariannu 
o gronfeydd cyfalaf wrth gefn a glustnodwyd, er mwyn sicrhau y gallai'r Cyngor 
ymateb mewn modd rhagweithiol yn y tymor byr i ddechrau cyflwyno ffyrdd 
hyblyg o weithio; 

 
viii) Cymeradwyo'r broses o ddatblygu rhaglen hyfforddi a datblygu briodol ar gyfer 

rheolwyr a staff, i sicrhau bod buddion gweithio'n hyblyg yn cael eu cynyddu i'r 
eithaf; 

 
ix) Cynnal cyfarfod arbennig o'r Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau er mwyn 

ystyried yn fanwl egwyddorion gweithio'n hyblyg a'i effaith ar staff, defnyddwyr 
gwasanaethau a chymunedau. 

 
 

7. TRIN ARIAN PAROD  
 

Roedd yr adroddiad, a ystyriwyd gan y Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau ar 29 Medi 2020, 
yn rhoi diweddariad i'r Cabinet ar effaith pandemig COVID-19 ar daliadau arian parod, ac 
roedd hefyd yn gofyn i'r Cabinet ystyried y camau yr oedd yn ofynnol eu cymryd yn y tymor 
byr, a'r tymor canolig i'r tymor hir, i sicrhau parhad y lefelau incwm. 
 
Nododd y Cabinet fod COVID-19 wedi cael effaith sylweddol ar lefelau incwm y Cyngor am 
nifer o resymau.  Roedd y rhain yn cynnwys gorfod mynd ati i gau gwasanaethau sy'n 
cynhyrchu incwm, cau swyddfeydd arian parod dros dro, ac effaith economaidd y pandemig ar 
drigolion a busnesau. 

 



  

Roedd Adran 5.2 yr adroddiad yn darparu manylion y gweithgarwch allweddol a oedd yn cael 
ei gyflawni ar y pryd yn y meysydd lle yr oedd taliadau arian parod yn draddodiadol wedi bod 
o werth ariannol sylweddol.  Tynnwyd sylw arbennig at y gwasanaeth casglu arian parod wrth 
stepen y drws a oedd yn cael ei ddarparu gan Adran Tai Caerffili, ac a dynnwyd yn ôl dros dro 
ym mis Mawrth 2020 pan gyhoeddwyd y cyfyngiadau symud. 
 
Dywedwyd wrth y Cabinet fod y Tîm Rhenti wedi cysylltu â'r holl denantiaid a oedd yn 
defnyddio'r gwasanaeth, y dywedwyd wrthynt na ellid darparu'r gwasanaeth yn y tymor byr, ac 
y cawsant eu cynorthwyo i wneud taliadau yn swyddfa'r post neu drwy daliadau dros y ffôn i'r 
ganolfan gyswllt.  Sicrhawyd yr Aelodau y byddai'r ymgynghoriad arfaethedig a amlinellid yn 
yr adroddiad, ar gyfer y tymor hir, yn sicrhau bod pob tenant yn cael ei glywed ac yn cael 
ymateb priodol. 
 
Nododd y Cabinet yr arferai'r casglwr rhenti, cyn y cyfyngiadau symud, dreulio llawer o amser 
yn teithio ledled y Fwrdeistref Sirol yn casglu taliadau bob pythefnos.  Amlinellodd y 
swyddogion fod y dull hwn yn costio £6.75 fesul trafodiad i'r Awdurdod.  Trwy newid i dalu naill 
ai yn swyddfa'r post neu dros y ffôn, gallai'r tenantiaid dalu'n wythnosol, a hynny pan fyddai'n 
gyfleus iddynt. 
 
Nodwyd, pe byddai'r gwasanaeth casglu wrth stepen y drws yn dod i ben yn barhaol, y 
byddai'r casglwr rhenti yn cael ei drosglwyddo i'r tîm cymorth tenantiaeth, a allai gynorthwyo 
unrhyw denantiaid a oedd yn wynebu anhawster. 
 
Nododd y Cabinet hefyd, o ran taliadau ehangach, nad oedd yna unrhyw fwriad ar y pryd i 
ailagor y swyddfeydd arian parod, ac y cafodd y potensial i gynnig gwasanaeth talu arian 
parod cyfyngedig yn Nhŷ Penallta ei ystyried cyn i'r cyfyngiadau symud diweddar gael eu 
gweithredu.  Fodd bynnag, ar ôl pwyso a mesur, daethpwyd i'r casgliad bod y manteision 
posibl o ailagor y desgiau arian parod yn Nhŷ Penallta yn cael eu gorbwyso gan yr 
anfanteision. 
 
Diolchodd y Cabinet i'r Swyddog am yr adroddiad a chafwyd trafodaeth. 
 
Roedd yr Aelod Cabinet dros Dai yn dymuno mynegi ei diolch diffuant i aelodau'r Tîm Rhenti 
am eu gwaith caled a'u hymdrechion yn cysylltu â thenantiaid, a'u cefnogi a'u cynorthwyo i 
wneud taliadau mewn ffyrdd eraill yn ystod dyddiau cynnar y pandemig. 
 
Roedd y Cabinet yn falch o nodi’r adroddiad a’r gwaith helaeth a wnaed gan y tîm rhenti o ran 
gwneud casgliadau a chynnig cymorth i’r tenantiaid sy’n agored i niwed, ynghyd â 
chynorthwyo i gynyddu nifer yr ymwelwyr á'r swyddfeydd post. 

 
Yn dilyn ystyriaeth a thrafodaeth, cynigiwyd ac eiliwyd bod yr argymhelliad yn yr adroddiad yn 
cael ei gymeradwyo.  Trwy godi dwylo, cytunwyd yn unfrydol ar hyn. 

 
PENDERFYNWYD, am y rhesymau a oedd wedi'u cynnwys yn adroddiad y Swyddog: 
- 

 
i) Y dylid ymgynghori â defnyddwyr y gwasanaethau cyfredol ynghylch terfynu'r 

gwasanaeth casglu wrth stepen y drws ar gyfer rhenti tai a threth y Cyngor; 
 

ii) Ar yr amod bod canlyniad yr ymgynghoriad yn gefnogol i'r penderfyniad i derfynu'r 
gwasanaeth casglu wrth stepen y drws, y dylid ei ddirprwyo i'r Prif Swyddog Tai a'r 
Aelod Cabinet; 

 
iii) Na ddylid mynd ar drywydd yr opsiwn o ailagor y desgiau arian parod yn Nhŷ 

Penallta ar y pryd, gan fod yr anfanteision yn gorbwyso'r buddion posibl.  Fel arall, 
cynigiwyd ein bod yn parhau i adeiladu ar y gwaith da a wnaed yn ystod y 
misoedd diwethaf i hyrwyddo newid pellach yn ein sianel fel ein sefyllfa ddiofyn 
bresennol; 



  

 
iv) Y dylai'r cynnig tymor canolig i’r tymor hir o ran y gwasanaeth gael ei bennu gan yr 

adolygiad arfaethedig o'r gwasanaethau i gwsmeriaid, ynghyd â'r adolygiadau 
ehangach a fyddai'n cael eu cynnal yn rhan o'r adroddiad Cryfhau Tîm Caerffili a 
gymeradwywyd gan y Cabinet ar 22 Gorffennaf 2020. 

 
 

8. SYSTEM ARLWYO DDI-ARIAN– YSGOLION 
 

Roedd yr adroddiad, a ystyriwyd gan y Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau ar 29 Medi 2020, 
yn rhoi diweddariad ar y sefyllfa gyfredol o ran system ddi-arian y Cyngor ar gyfer arlwyo 
mewn ysgolion, ac yn gofyn i'r Cabinet gytuno ar arian pellach er mwyn ehangu'r 
ddarpariaeth. 
 
Nodwyd bod darpariaeth arlwyo ddi-arian yn galluogi disgyblion a rhieni i dalu am giniawau 
ysgol trwy system dalu ar-lein, gan arwain at ostyngiad sylweddol yn yr angen i drin arian 
parod a'r broses weinyddol gysylltiedig mewn ysgolion. 
 
Ar y pryd, roedd system arlwyo ddi-arian ar waith mewn naw o'r ysgolion uwchradd, yr oedd 
angen ei diweddaru oherwydd datblygiadau TG, a 10 o ysgolion cynradd (a oedd yn 
gweithredu fel rhan o beilot), ac nad oedd gan 65 o leoliadau cynradd unrhyw ddarpariaeth 
arlwyo ddi-arian. 
 
Roedd proses gaffael wedi cael ei rhoi ar waith, a byddai'n cael ei chwblhau pe byddai'r cyllid 
yn cael ei gymeradwyo. 
 
Oherwydd digwyddiadau diweddar COVID-19, nodwyd ei bod wedi dod yn ofyniad brys i 
ysgolion leihau swm yr arian a oedd yn cael ei drin.  Byddai gweithredu'r system arlwyo ddi-
arian yn galluogi'r gwasanaeth i sicrhau gostyngiadau sylweddol yn nifer y taliadau arian 
parod am brydau ysgol ac am weithgareddau eraill mewn ysgolion.  Byddai'r system hefyd yn 
cynorthwyo athrawon a staff i gadw disgyblion mewn ystafelloedd dosbarth unigol. 
 
Nododd y Cabinet y byddai'r system hefyd yn galluogi ysgolion i atal unrhyw wahaniaethu 
rhwng disgyblion a oedd yn talu am brydau ysgol a'r rheiny a oedd yn cael prydau ysgol am 
ddim. 
 
Byddai swyddogion gweinyddol pob ysgol unigol yn gallu cynorthwyo rhieni a oedd heb 
fynediad i'r we.  Byddai'r cymorth hwn yn golygu bod tîm gweinyddol yr ysgol yn creu cyfrif ar-
lein ar ran y rhiant. 
 
Byddai'r system hefyd yn darparu nodweddion ychwanegol i alluogi rhieni i dalu am wisgoedd 
ysgol, tripiau a gweithgareddau, ffotograffau, eitemau o siop ffrwythau'r ysgol, ac ati. 
 
Byddai'r system hefyd yn golygu y byddai modd cyfrifo a gweinyddu taliadau ar gyfer 
ymwelwyr a phrydau bwyd staff heb fod angen taliadau arian parod. 
 
Rhagwelid arbedion eraill hefyd, er enghraifft lleihau/dileu'r angen am wasanaeth casglu arian 
parod diogel. 
 

 Diolchodd y Cabinet i'r Swyddog am yr adroddiad a chafwyd trafodaeth. 
 

Nododd y Cabinet fod yna ofyniad brys i ddiweddaru'r seilwaith TG mewn ysgolion. Byddai'r 
gwaith uwchraddio a oedd yn cael ei wneud mewn ysgolion, yn rhan o'r Rhaglen Technoleg 
mewn Addysg, yn golygu y byddai modd buddsoddi mewn ardaloedd ffreutur, moderneiddio 
cyfleusterau, a sicrhau cydraddoldeb i staff. 
 



  

Gofynnodd un o Aelodau'r Cabinet, wrth nodi'r cyfleuster gorddrafft a oedd ar waith ar gyfer 
un pryd bwyd, a allai hyn fod ychydig yn fwy hael. Esboniodd y swyddogion fod yr 
hyblygrwydd ar gyfer hyn yn bodoli, ac y byddai yn ôl disgresiwn yr ysgol i'w weithredu. 
 
Holwyd ynglŷn â chostau cynnal a chadw'r system, a gofynnodd yr Aelodau am sicrwydd bod 
yr ysgolion yn barod i ariannu'r costau hyn.  Esboniodd y swyddogion y byddai'r Awdurdod 
Lleol yn talu am holl gostau'r system, y gwaith gosod a'r gwaith gweinyddol, a oedd bron yn 
£500,000, ac felly sicrhawyd yr Aelodau bod yr ysgolion yn awyddus i ddefnyddio'r system ac 
y byddent yn hapus i dalu'r ffioedd cynnal a chadw parhaus o'r ail flwyddyn ymlaen. 

 
Yn dilyn ystyriaeth a thrafodaeth, cynigiwyd ac eiliwyd bod yr argymhelliad yn yr adroddiad yn 
cael ei gymeradwyo.  Trwy godi dwylo, cytunwyd yn unfrydol ar hyn. 

 
  PENDERFYNWYD, am y rhesymau a oedd wedi'u cynnwys yn Adroddiad y 
Swyddogion: - 
 

i) Cytuno ar y cynnig i fwrw ymlaen a phrynu'r system arlwyo ddi-arian ar gyfer 84 o 
leoliadau ysgolion; 
 

ii) Talu'r gofyniad cyllid gweddilliol, sef £246,500 o Gronfeydd Wrth Gefn Addysg a 
Gwasanaethau Corfforaethol. 

 
 
 

Daeth y cyfarfod i ben am 11.53am. 
 

Wedi'i gymeradwyo a'i lofnodi'n gofnod cywir yn amodol ar unrhyw gywiriadau a fydd yn cael eu 
gwneud yn y cyfarfod ar 28 Hydref 2020. 
 

____________________ 
CADEIRYDD 


