
 
 

 

Y CYNGOR 
 

COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD DRWY MICROSOFT TEAMS 
DDYDD MAWRTH, 5 HYDREF 2021 AM 5.00PM 

  

YN BRESENNOL:  
 

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

 
Cynghorwyr: 

 
M. Adams, E.M. Aldworth, A. Angel, P.J.  Bevan, C. Bezzina, C. Bishop, A. Collis, S. Cook,  
D. Cushing, C. Cuss, W. David, D.T. Davies, M. Davies, K. Dawson, N. Dix, K. Etheridge, M. 
Evans, A. Farina-Childs, C. Forehead, J.E. Fussell, A. Gair, N. George, C. Gordon, R. Gough, 
L. Harding, D. Havard, A. Higgs, A. Hussey,  M. James, L. Jeremiah, G. Johnston, B. Jones, 
S. Kent, G. Kirby, A. Leonard, P. Leonard, C. Mann, P. Marsden, B. Miles, S. Morgan, B. 
Owen, T. Parry, L. Phipps, D.W.R. Preece, J. Pritchard, J. Ridgewell, J. Roberts, R. Saralis, 
M.E. Sargent, G. Simmonds, S. Skivens, E. Stenner, J. Taylor, A. Whitcombe, R. Whiting, L. 
Whittle, T.J. Williams, W. Williams, B. Zaplatynski 

 
 

Ynghyd â:- 
 

R. Tranter (Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Swyddog Monitro), D.  Street (Cyfarwyddwr 
Corfforaethol Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai), R. Edmunds (Cyfarwyddwr Corfforaethol 
Addysg a Gwasanaethau Corfforaethol), M.S.  Williams (Cyfarwyddwr Corfforaethol yr 
Economi a'r Amgylchedd), S. Harris (Pennaeth Gwasanaethau Ariannol a Swyddog A151), 
G.  Jenkins (Cyfarwyddwr Cynorthwyol – Pennaeth Gwasanaethau Plant), J. Williams 
(Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gwasanaethau Oedolion), L. Donovan (Pennaeth Gwasanaethau 
Pobl), R.  Kyte (Pennaeth Adfywio a Chynllunio), R. Thomas (Rheolwr Gwasanaethau 
Cynllunio), S. Richards (Pennaeth Cynllunio a Strategaeth / Pennaeth Trawsnewid), S. Pugh 
(Rheolwr Cyfathrebu), L.  Lane (Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd a Dirprwy Swyddog 
Monitro), E. Sullivan (Uwch-swyddog Gwasanaethau Pwyllgor), R. Barrett (Swyddog 
Gwasanaethau Pwyllgor) 
 

 
RECORDIO, FFILMIO A THREFNIADAU PLEIDLEISIO 

 
Gwnaeth Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai atgoffa'r rhai a 
oedd yn bresennol fod y cyfarfod yn cael ei ffilmio ond na fyddai'n cael ei ffrydio'n fyw. 
Serch hynny, byddai recordiad ar gael ar ôl y cyfarfod ar wefan y Cyngor – Cliciwch Yma i'w 
Weld.   Eglurodd y byddai penderfyniadau yn cael eu gwneud drwy Microsoft Forms.  

 
 

1. YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorwyr J. Bevan, C. Elsbury, E. 
Forehead, D. Hardacre, D. Harse, V. James, G. Oliver, Mrs D. Price, J. Scriven, J. 
Simmonds a C. Thomas, ynghyd â Mrs C. Harrhy (Prif Weithredwr) 

https://www.caerphilly.gov.uk/My-Council/Meetings,-agendas,-minutes-and-reports/Council-meetings?lang=en-GB
https://www.caerphilly.gov.uk/My-Council/Meetings,-agendas,-minutes-and-reports/Council-meetings?lang=en-GB


 
 

 
2. CYHOEDDIADAU'R MAER  
 

Cyfeiriodd y Maer at y llu o ddigwyddiadau ac ymweliadau y mae wedi ymgymryd â nhw ers 
y cyfarfod diwethaf. Roedd hi'n bleser mawr gan y Maer fynychu'r Dathliad Olympaidd yn y 
Ganolfan Rhagoriaeth mewn Chwaraeon i anrhydeddu'r athletwyr lleol, Lauren Price a 
Lauren Williams, yn dilyn eu llwyddiant yn y Gemau Olympaidd yn Tokyo yn 2020.  
 
Yn ddiweddar, agorodd y Maer y Grŵp Cymorth Cyfoedion Dementia cyntaf un, sy'n cael ei 
gynnal gan bobl â dementia i bobl â dementia yng Nghanolfan y Rhosyn Gwyn yn 
Nhredegar Newydd. Caiff y Grŵp ei gefnogi gan Gofalu am Gaerffili a Chymuned sy'n 
Ystyriol o Ddementia Bargoed Fwyaf.  
 
Aeth y Maer hefyd i de prynhawn gyda phreswylwyr a staff Cartref Gofal Abbeyfield ar St 
Martins Road, Caerffili, a diolchodd iddynt am y gwahoddiad ac am brynhawn pleserus 
iawn.  
 
 

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

Cyflwynodd y Cynghorydd Kevin Etheridge y deisebau canlynol:  
 
(1) Deiseb i ddiddymu taliadau parcio ceir yng nghanol trefi yn y fwrdeistref sirol;    

 
(2) Deiseb gan breswylwyr lleol yn gofyn am i Sioe Bedwellte gael ei symud yn ôl i Faes 

y Sioe, Coed Duon;  
 
(3) Deiseb i agor canolfannau dydd Caerffili ac ymgymryd â gweithgarwch ymgysylltu ar 

y mater hwn.  
 
Derbyniodd y Maer y deisebau y byddai camau gweithredu yn cael eu cymryd yn eu cylch 
yn unol â Chyfansoddiad y Cyngor.  
 
Ar ôl i'r deisebau gael eu cyflwyno, dywedodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol ar gyfer yr 
Economi a'r Amgylchedd wrth y Cyngor, mewn perthynas â deiseb Sioe Bedwellte, mai 
penderfyniad pwyllgor trefnu Sioe Bedwellte oedd symud y sioe i Lancaiach Fawr nifer o 
flynyddoedd yn ôl, ac na fu'r Awdurdod yn rhan o'r penderfyniad hwnnw.  
 

 
4. CYFLWYNO GWOBRAU 
 
 Tîm Arlwyo – Gwobrau APSE  
 

Dywedwyd wrth yr Aelodau fod Tîm Arlwyo'r Cyngor wedi cael cydnabyddiaeth genedlaethol 
fel y ‘Tîm Gwasanaeth Gorau’ yn y categori Arlwyo yn noson wobrwyo APSE a gynhaliwyd 
yn gynharach yn y mis. Mae'r Tîm hefyd wedi cael canmoliaeth uchel yng Ngwobrau 
‘Municipal Journal’ ac wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Addysg Awdurdodau 
Lleol a fydd yn cael eu cynnal yr wythnos nesaf.  

 
O ran Gwobr APSE, clywodd y beirniaid fod y Tîm Arlwyo, ynghyd â gwasanaethau ym 
mhob rhan o'r Cyngor, wedi dosbarthu mwy na 1.5 miliwn o brydau bwyd ar gyfradd 
anhygoel o 30,000 o brydau bwyd yr wythnos, ers dechrau'r cyfyngiadau symud. Cafodd y 
model soffistigedig a phwrpasol hwn ar gyfer dosbarthu bwyd i gartrefi ei lunio'n fewnol gan 
y Tîm Arlwyo, i ddarparu ar gyfer miloedd o ddisgyblion sy'n cael prydau ysgol am ddim. Yn 
rhyfeddol, gwnaeth y nifer mwyaf erioed o deuluoedd cymwys fanteisio ar y ddarpariaeth 
pan oedd y pandemig ar ei anterth. Mae'r model hwn yn adlewyrchu ethos Tîm Caerffili, a 



 
 

ddangosodd arweiniad yn wyneb tasg amhosibl yn ystod argyfwng, gan ymuno â 
gwasanaethau ym mhob rhan o'r Awdurdod a chyflenwyr lleol i sicrhau bod bwyd yn cael ei 
ddarparu i blant lleol yn ystod y pandemig.  

 
Roedd y Cyngor yn falch iawn o gydnabod llwyddiant y Tîm Arlwyo yn y seremonïau 
gwobrwyo cenedlaethol diweddar hyn, ac estynnodd ei longyfarchiadau i Marcia Lewis a'i 
thîm a oedd yn bresennol yn y cyfarfod, ynghyd â'r holl adrannau eraill sydd wedi chwarae 
rôl hanfodol i ddarparu gwasanaeth y mae dirfawr ei angen i deuluoedd drwy gydol 
pandemig COVID-19. Dymunodd y Cyngor bob lwc i'r Tîm Arlwyo ar gyfer Gwobrau Addysg 
Awdurdodau Lleol a gynhelir yr wythnos nesaf.  

  
 
5.  DATGAN BUDDIANNAU 
 

Datganodd Mr David Street (Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Thai) fuddiant yn Eitem Rhif 11 ar yr Agenda – Penodiadau Dros Dro i'r Tîm Rheoli 
Corfforaethol am fod yr adroddiad yn effeithio'n uniongyrchol arno. Gadawodd y cyfarfod 
pan ystyriwyd yr eitem hon.  
 
 

6. COFNODION - CYFARFOD Y CYNGOR A GYNHALIWYD AR 13 GORFFENNAF 2021  
  

Yn amodol ar gofnodi bod y Cynghorydd M. Davies yn bresennol ar gyfer y cyfarfod,  
 

PENDERFYNWYD y dylid cymeradwyo cofnodion cyfarfod y Cyngor a gynhaliwyd ar 
13 Gorffennaf 2021 (cofnodion rhif 1-14) fel cofnod cywir ac y dylai'r Maer eu 
llofnodi.  

 
 
7. COFNODION - CYFARFOD ARBENNIG O'R CYNGOR A GYNHALIWYD AR 27 

GORFFENNAF 2021 
 

PENDERFYNWYD y dylid cymeradwyo cofnodion cyfarfod arbennig o'r Cyngor a 
gynhaliwyd ar 27 Gorffennaf 2021 (cofnodion rhif 1-3) fel cofnod cywir ac y dylai'r 
Maer eu llofnodi.  

 
 
8. DATGANIAD GAN ARWEINYDD Y CYNGOR 
 

Gwnaeth y Cynghorydd P. Marsden, Arweinydd y Cyngor, ddatganiad mewn perthynas â 
gwaith ailgylchu gwastraff Nine Mile Point yng Nghwmfelinfach.  
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod y Cynghorydd Marsden, fel Arweinydd Cyngor Caerffili ac 
aelod ward lleol ar gyfer Ynysddu, yn awyddus i roi sicrwydd i'r gymuned gyfan ei bod yn 
cydnabod y pryderon gwirioneddol ynghylch y gwaith ailgylchu gwastraff newydd ar Ystad 
Ddiwydiannol Nine Mile Point ac yn deall y pryderon hynny'n llawn.  Yn wir, mae'r 
Arweinydd yn rhannu llawer o'r pryderon hyn, gan nad oes yr un ohonom am weld unrhyw 
effeithiau niweidiol ar fywydau preswylwyr nac ar yr amgylchedd lleol.   

 
Dywedwyd wrth y Cyngor fod preswylydd lleol wedi gwneud cais am adolygiad barnwrol o'r 
penderfyniad cynllunio yn ddiweddar, ond bod yr Uchel Lys wedi gwrthod yr her ar ôl 
ystyried dadleuon cyfreithiol y ddwy ochr.   
 
Nododd yr Arweinydd, er ei bod yn deall pa mor rhwystredig oedd y penderfyniad i wrthod yr 
her, fod hynny'n golygu na ellir herio'r caniatâd cynllunio gwreiddiol a roddwyd yn 2015 



 
 

ymhellach, a bod gan y datblygwr, Hywel NMP, yr hawl i adeiladu'r cyfleuster a cheisio'r 
drwydded angenrheidiol gan Cyfoeth Naturiol Cymru.   
 
Cafodd y Cyngor ei atgoffa hefyd nad oedd yr Arweinydd yn aelod etholedig o'r Cyngor hwn 
pan wnaed y penderfyniad, a bod y Cynghorydd Ridgewell a'r Cynghorydd Marsden ill dau 
wedi bod yn ymwneud â Grŵp Preswylwyr Cwm Sirhywi Isaf ers blynyddoedd lawer ac wedi 
canolbwyntio ar gyrff allanol er mwyn sicrhau bod y gwaith modelu a'r dystiolaeth yn gywir 
ac yn adlewyrchu'r topograffi penodol yn y cwm, o ystyried y gwrthdroad tymheredd y maen 
nhw fel preswylwyr lleol yn ei weld o flwyddyn i flwyddyn, ac o dymor i dymor. Bu'r ddau 
Aelod yn ymgyrchu i sicrhau bod y gwaith o fonitro'r safle yn briodol ac yn cynnig y lefel 
gywir o sicrwydd ar sail iechyd. Chwaraeodd yr Aelodau rôl hollbwysig hefyd i sicrhau bod 
monitorau ansawdd aer yn cael eu gosod yn strategol er mwyn rhoi dealltwriaeth sylfaenol o 
effaith ansawdd aer petai'r gwaith yn mynd rhagddo.   

 
Pwysleisiodd yr Arweinydd mai nod ei datganiad oedd rhoi'r ymrwymiad i'r lle rydym yn byw 
yn ei gyd-destun – ymrwymiad nid yn unig i ni, i'n teuluoedd, i breswylwyr lleol, ond hefyd i 
genedlaethau'r dyfodol.  
 
Cyfeiriodd yr Arweinydd at ohebiaeth a anfonwyd at yr Aelodau gan y preswylydd a wnaeth 
yr her, yn dilyn penderfyniad yr Uchel Lys i wrthod yr adolygiad barnwrol. Gofynnir cyfres o 
gwestiynau pellach i'r Cyngor yn yr ohebiaeth, mewn perthynas â'r sylwadau a wnaed yn y 
gwrandawiad a'r broses gwneud penderfyniadau ei hun. Gwneir nifer o honiadau hefyd.  
Mae'r Prif Weithredwr hefyd wedi cael gohebiaeth ar wahân gan ddau breswylydd arall yn 
gofyn cwestiynau penodol iawn am y broses gwneud penderfyniadau.  
 
Gan fod hwn yn fater mor sensitif i holl breswylwyr Cwm Sirhywi Isaf, mae'n bwysig bod yr 
Awdurdod yn agored, yn onest ac yn dryloyw ynghylch y broses gwneud penderfyniadau 
sydd wedi mynd rhagddi hyd yma. Felly, mae'r Arweinydd wedi gofyn i uwch-swyddogion, 
sy'n annibynnol ar y mater hwn, gynnal ymchwiliad yn unol â gweithdrefn cwynion 
swyddogol y Cyngor. Hysbyswyd yr Aelodau mai proses ragnodedig ffurfiol yw hon a fydd 
yn sicrhau bod modd ymchwilio'n llawn i bryderon y gymuned.  Os na fydd canlyniad yr 
ymchwiliad hwn yn foddhaol, gall y mater gael ei gyfeirio yn y pen draw at Ombwdsmon 
Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.  
 
Roedd yr Arweinydd yn gobeithio y byddai hyn yn rhoi sicrwydd i'r gymuned y cynhelir 
ymchwiliad llawn a thrwyadl o'r ffeithiau. Bydd yr Arweinydd yn sicrhau bod canlyniad y 
broses hon yn cael ei rannu â phob Aelod Etholedig, yn ogystal â Grŵp Preswylwyr Cwm 
Sirhywi Isaf, cyn gynted ag y daw i ben. Pwysleisiodd yr Arweinydd, fel rhywun sy'n byw yn 
yr ardal ei hun, ei bod nid yn unig am gadarnhau'r ffeithiau, ond ei bod hefyd yn awyddus 
iawn i sicrhau bod y datblygiad yn Nine Mile Point yn ddarostyngedig i'r mesurau rheoli 
amgylcheddol angenrheidiol. Mae hefyd yn bwysig bod yr holl weithgarwch ar y safle yn 
parhau i gael ei reoleiddio a'i fonitro'n agos gan Cyfoeth Naturiol Cymru.  
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod yr Arweinydd wedi cyfarfod ag uwch-swyddogion o Cyfoeth 
Naturiol Cymru ar 27 Medi 2021 i nodi'r gofynion hynny a cheisio sicrwydd uniongyrchol gan 
y rheoleiddiwr ynghylch y cynlluniau ar gyfer y cyfleuster. Roedd y cyfarfod yn gadarnhaol 
ac roedd y wybodaeth a rannwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru ynghylch y cynlluniau ar gyfer 
y safle yn galonogol. Hefyd, gofynnodd yr Arweinydd i uwch-swyddogion gyfarfod â 
chynrychiolwyr o Hywel NMP, sef perchenogion y safle. Cynhaliwyd y cyfarfod brynhawn 
ddoe a hysbyswyd yr Arweinydd ei fod yn un cadarnhaol.  
 
Dywedwyd wrth y Cyngor fod y cwmni ei hun yn cydnabod natur sensitif y datblygiad a'i fod 
yn awyddus iawn i ddechrau cyfarfod â phreswylwyr i feithrin partneriaeth sy'n seiliedig ar 
ymddiriedaeth rhwng ei gilydd.  Efallai y bydd yn cymryd peth amser i'r Awdurdod feithrin 
ymddiriedaeth, yn enwedig o ystyried y sefyllfa sydd ohoni, felly mae swyddogion wedi 



 
 

gofyn iddynt ddechrau gweithio'n uniongyrchol â'r gymuned ac i drefnu cyfarfod cychwynnol 
o fewn yr ychydig wythnosau nesaf.  
 
Dywedodd yr Arweinydd y bydd yn rhoi diweddariadau pellach i'r Aelodau wrth i fwy o 
wybodaeth ddod i law.  
 

9.  DERBYN AC ATEB CWESTIYNAU A DDERBYNIWYD O DAN REOL GWEITHDREFN 
10(2) 

 
 1. Cwestiwn i Arweinydd y Cyngor gan y Cynghorydd K. Etheridge.  
 
 Gofyn i Arweinydd y Cyngor wneud datganiad ar hen safle Hazrem yng Nghwmfelinfach a 

ddylai gynnwys y gweithdrefnau cynllunio cywir a ddilynwyd, asesiadau amgylcheddol, 
gweithrediadau, gwaith ymgynghori â rhanddeiliaid, a chost cyngor cyfreithiol i dalwyr trethi 
yn y fwrdeistref sirol yn dilyn gweithrediadau barnwrol sydd wedi dod i ben erbyn hyn.  

  
 Ymateb yr Arweinydd i'r Cynghorydd K. Etheridge.  
 

Gan droi at y pwyntiau penodol a godwyd yng nghwestiwn y Cynghorydd Etheridge, cafodd 
y penderfyniad i roi caniatâd cynllunio ei wneud gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol ym mis 
Rhagfyr 2015 ar ôl iddo gael ei ohirio o'r dyddiad gwreiddiol ym mis Tachwedd. Mae'r 
ddogfennaeth gysylltiedig ar gael ar wefan y Cyngor ac mae cofnodion y cyfarfodydd 
perthnasol ar gael i'r cyhoedd hefyd.  

 
Yn sgil barn sgrinio a gynhaliwyd ar y pryd, nodwyd nad oedd angen Asesiad o'r Effaith 
Amgylcheddol. Wrth benderfynu ar y cais, tybiodd yr Awdurdod Cynllunio Lleol fod y 
datblygiad yn rhan o gwmpas Atodlen 2 o Reoliadau EIA. Fodd bynnag, roedd y cais 
cynllunio gwreiddiol yn cynnwys Asesiad o Aroglau ac Ansawdd Aer ynghyd â Datganiad ar 
Drafnidiaeth, Datganiad ar Effaith Sŵn ac amrywiaeth o ddogfennau ategol eraill, y mae pob 
un ohonynt ar gael ar wefan y Cyngor.  

 
Ar ôl hysbysu eiddo cyfagos, rhoi hysbysebion yn y wasg a phostio hysbysiad safle, cafwyd 
28 o wrthwynebiadau i ddechrau. Cododd y ffigur i 57 o wrthwynebiadau cyn y penderfyniad 
ym mis Rhagfyr. Cyflwynwyd deiseb â llofnodion 1456 o bobl hefyd, ynghyd â thri llythyr o 
gefnogaeth.  

 
Daeth yr adroddiad cynllunio cychwynnol i'r casgliad, ar ôl rhoi sylw dyledus i bolisïau 
cynllunio perthnasol a sylwadau gan ymgyngoreion a gwrthwynebwyr, y caiff pob un 
ohonynt eu nodi yn adroddiad mis Tachwedd, fod y cais yn cael ei ystyried yn dderbyniol, ac 
argymhellodd y Swyddog y dylid rhoi'r caniatâd hwnnw.   
 
Gan droi at y costau sy'n gysylltiedig â'r Adolygiad Barnwrol diweddar, mae'r penderfyniad i 
ddwyn achos yn y Llys a'i amddiffyn yn fater a ddirprwyir i swyddogion. Fel y gŵyr yr 
Aelodau, ni fu'r Adolygiad Barnwrol yn llwyddiannus. Cyfanswm costau'r Cyngor (ffioedd 
bargyfreithiwr) ar gyfer amddiffyn yr Adolygiad Barnwrol oedd £5,212.50 ynghyd â TAW. 
Gorchmynnwyd y preswylydd i dalu costau o £2,192.50. Felly, y costau net i'r Cyngor oedd 
£3,020.00, heb gynnwys TAW.  

 
I gloi, rwy'n siŵr nad oes angen i mi atgoffa'r Aelodau o natur sensitif y datblygiad hwn. Mae 
preswylwyr wedi codi rhai pryderon penodol sydd wedi arwain at ofyn y cwestiwn hwn i'r 
Cyngor. Bydd proses gwyno'r Cyngor, sy'n broses ragnodedig ffurfiol, yn caniatáu i'r 
pryderon hynny gael eu hystyried yn llawn. Os na fydd canlyniad yr ymchwiliad hwnnw'n 
foddhaol, gall y mater gael ei gyfeirio at Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru, a 
all roi barn annibynnol bellach i'w hystyried ymhellach.  

 



 
 

Cwestiwn atodol i Arweinydd y Cyngor gan y Cynghorydd Etheridge.  
 
Sawl wythnos yn ôl, tua mis yn ôl, cyflwynais Hysbysiad o Gynnig, a fydd yn destun proses 
graffu ym mis Tachwedd, ynghylch y mater hwn ac yn gofyn am ymchwiliad cyhoeddus. 
Sylwais nad yw'r un Cynghorydd Llafur wedi llofnodi'r Hysbysiad o Gynnig hyd yma, felly 
hoffwn i'r Arweinydd gadarnhau, gan ei bod wedi cyhoeddi y bydd ymchwiliad yn cael ei 
gynnal nawr, a fydd hi a'i phlaid wleidyddol yn llofnodi'r Hysbysiad o Gynnig i gefnogi 
Annibynwyr a Phlaid Cymru?   

  
 Ymateb yr Arweinydd i'r Cynghorydd Kevin Etheridge.  

 
Rwy'n credu fy mod wedi datgan fy marn yn eithaf clir yma o ran mynd ar drywydd y mater 
hwn a chymryd pryderon y gymuned o ddifrif, a'r ffaith ein bod eisoes wedi rhoi hyn ar waith 
o ran cynnal yr ymchwiliad hwn drwy'r weithdrefn gwyno, sy'n broses ffurfiol y mae pob un 
ohonom yn gwybod ei bod yn agored ac yn dryloyw, Gynghorydd Etheridge. Felly, rwy'n 
credu mai dyna ddiwedd ar y mater hwnnw, ac rwy'n credu mai dim ond pan fydd y 
weithdrefn a'r broses gwyno wedi dod i ben y dylem benderfynu ar y camau nesaf yn sgil y 
canlyniad hwnnw.  

 
 
 2. Cwestiwn i Arweinydd y Cyngor gan y Cynghorydd B. Miles  
 

A all yr Arweinydd roi diweddariad i'r Cynghorwyr ar sut mae'r Awdurdod Lleol wedi ail-
lunio'r broses o ddarparu Prydau Ysgol am Ddim drwy bandemig COVID-19?   

 
 Ymateb yr Arweinydd i'r Cynghorydd B. Miles 
 

Rwy'n siŵr y bydd pob Cynghorydd ar yr alwad hon heno yn cytuno bod ein hymateb i 
Brydau Ysgol am Ddim yn ystod y pandemig wedi bod yn un o gyflawniadau amlycaf Tîm 
Caerffili. Rhoesom gymorth heb ei ail i rai o'r teuluoedd mwyaf agored i niwed yn ein 
cymunedau, ac mae ein dull gweithredu wedi'i nodi fel enghraifft o ragoriaeth ledled y DU. 
Dim ond heno rydym wedi clywed am hyn. Yn wir, mae ein Tîm Arlwyo ardderchog wedi 
ennill gwobrau yn ddiweddar yn gydnabyddiaeth am y gwasanaeth amhrisiadwy y mae'n ei 
ddarparu i'r gymuned bob dydd.  

 
Mae tua 1.5 miliwn o brydau ysgol am ddim wedi cael eu dosbarthu hyd yma. Rwy'n siŵr y 
byddwch yn cytuno bod hynny'n gyflawniad anhygoel. Sicrhawyd bod hyn yn bosibl diolch i 
fyddin o yrwyr o bob rhan o'r Awdurdod, gan gynnwys staff a adleolwyd o wasanaethau yr 
effeithiwyd arnynt gan COVID-19 a llawer o'r Aelodau Etholedig. Mae'r prydau hyn yn 
parhau i gael eu dosbarthu yn ystod gwyliau ysgol, ac i'r plant hynny sy'n gymwys i gael 
prydau ysgol am ddim ac y mae angen iddynt hunanynysu.  

 
Un o ganlyniadau cadarnhaol eraill yr ymdrech ryfeddol hon yw bod y tîm wedi llwyddo i 
sicrhau cynnydd mewn boddhad cwsmeriaid a bod mwy o blant yn manteisio ar y 
ddarpariaeth (o 70% i dros 95%). Mae ein cynllun, sy'n weithredol o hyd 18 mis yn 
ddiweddarach, yr un mor llwyddiannus heddiw ag yr oedd pan ddechreuodd nôl ym mis 
Mawrth 2020. Rwyf wedi gofyn i swyddogion baratoi trosolwg manwl o'n gweithgarwch 
Prydau Ysgol am Ddim mewn ymateb i gwestiwn y Cynghorydd Miles, a chaiff y trosolwg 
hwnnw ei ddosbarthu i'r Aelodau fel y gall pob un ohonoch werthfawrogi pa mor rhyfeddol 
yw'r hyn a gyflawnwyd.  

 
Cwestiwn atodol i Arweinydd y Cyngor gan y Cynghorydd B Miles 
 
O ran y prydau ysgol am ddim a ddosbarthwyd yn ystod gwyliau'r haf, ar yr adeg y cawsant 
eu dosbarthu, rwy'n cofio gweld rhai sylwadau yn y cyfryngau cymdeithasol a oedd yn nodi 
bod rhai o'r prydau hyn yn cael eu hanfon i fanciau bwyd, ac nid yw hynny'n beth gwael 



 
 

ynddo'i hun oherwydd, yn amlwg, ni chafodd y bwyd ei wastraffu. Ond tybed a gafodd rhieni 
yr opsiwn i optio allan o gael prydau ysgol am ddim os nad oeddent yn teimlo eu bod yn 
briodol i'w hanghenion?  
 
Ymateb yr Arweinydd i'r Cynghorydd B. Miles 
 
Yn bendant, gwnaethom weithio'n galed iawn gyda'r rhai a oedd yn cael prydau ysgol am 
ddim, a chawsant yr opsiwn i ohirio'r prydau neu beidio â'u cael ar wythnosau penodol, ond 
efallai yr hoffai Sue Richards wneud sylw ar hynny?  
 
Sue Richards (Pennaeth Cynllunio a Strategaeth Addysg / Pennaeth Trawsnewid): I 
ychwanegu at yr hyn y mae'r Arweinydd wedi'i egluro eisoes, yn ogystal â'r opsiwn i ohirio 
prydau neu eu canslo, gallai rhieni gasglu eu prydau bwyd os nad oedd yr amseroedd 
dosbarthu yn addas, felly roedd amrywiaeth eang o opsiynau ar gael i'n cymunedau.  
 
Arweinydd:  Os gallaf ychwanegu rhywbeth arall Faer – y Cynghorydd Miles, roeddwn i allan 
yn dosbarthu prydau i nifer o breswylwyr, ym Mhenyrheol rwy'n credu, a chefais sgwrs dda 
gyda menyw ar garreg y drws ar ôl i mi gario'r holl focsys o'm car, ac fe ddywedodd hi, 
“Ydych chi'n gwybod, os nad yw fy mhlant yn eu hoffi, rwy'n eu rhoi nhw i bobl a all fod eu 
heisiau neu y gall fod eu hangen arnyn nhw”. Felly, rwy'n credu ei bod hi'n bwysig deall nad 
yw pobl am weld gwastraff yn yr ardal hon a'i bod hi'n bwysig bod pobl yn cael yr hyn sydd 
ei angen arnynt ar yr adeg y mae ei angen arnynt a'n bod yn gwneud yn siŵr ein bod yn 
dosbarthu bwyd o'r ansawdd gorau posibl iddynt ar garreg eu drws.   I ychwanegu, roedd 
pobl yn ddiolchgar iawn am yr hyn a gawsant drwy gydol y cyfnod hwnnw.  

 
 

10. DERBYN AC ATEB CWESTIYNAU A DDERBYNIWYD O DAN REOL GWEITHDREFN 
10(4) 

 
1. Cwestiwn i Aelod y Cabinet dros Wastraff, Diogelwch Cyhoeddus a Gwasanaethau Stryd 
gan y Cynghorydd G. Simmonds.  

 
A wnaiff Aelod y Cabinet sicrhau bod copïau o unrhyw ymchwiliadau labordy i'r trwytholch 
sy'n deillio o Chwarel Tŷ-Llwyd ar hyn o bryd ar gael i Gynghorwyr? Ynghyd â rhestr 
ddosbarthu o dderbynwyr a'r dyddiad y cynhaliwyd unrhyw waith samplu.  
 
Ymhellach at ei gwestiwn, nododd y Cynghorydd Simmonds ei fod wedi cael yr ateb ond 
nad oedd wedi cael unrhyw fanylion am gynnwys y trwytholch.  
 
Ymateb Aelod y Cabinet dros Wastraff, Diogelwch Cyhoeddus a Gwasanaethau Stryd 
 
Mae canlyniadau unrhyw ymchwiliad labordy i'r trwytholch wedi bod ar gael i Aelodau'r 
Ward yn y gorffennol. Nid oes dim yn dod oddi ar y tip ar hyn o bryd ac nid yw hynny wedi 
digwydd ers peth amser. Dros y blynyddoedd, mae nifer o ymchwiliadau wedi cael eu 
cynnal os oedd achos, a byddem yn sicrhau bod y wybodaeth honno ar gael i unrhyw un a 
oedd yn gwneud cais amdani.  

 
 

2. Cwestiwn i Aelod y Cabinet dros Dai gan y Cynghorydd G. Kirby.  
 

 A wnaiff Aelod y Cabinet dros Dai roi diweddariad i'r Aelodau ar y Rhaglen Adeiladau 
Newydd?  
 
Ymateb Aelod y Cabinet dros Dai 
 

 Dangosodd Aelod y Cabinet gyflwyniad PowerPoint i ategu ei hymateb.  



 
 

 
 Diolch Gynghorydd Kirby am eich cwestiwn.  Mae'n bleser gennyf allu rhoi diweddariad i chi 
ar Raglen Adeiladau Newydd y Cyngor. Fel y gwelwch ar y sgrin, dyma un o'n safleoedd 
cyntaf yn Nhrecenydd, ac mae'n bleser gennyf ddweud bod gwaith ar y safle hwn a'n safle 
arall yn Nhrethomas, sydd wedi'i ariannu'n bennaf drwy Raglen Tai Arloesol Llywodraeth 
Cymru a Cartrefi Caerffili, yn mynd rhagddo'n dda. Yn Nhrecenydd, lle mae chwe uned yn 
cael eu hadeiladu, mae'r ffrâm ddur sydd wedi'i darparu gan Caradan Ltd, a leolir ar Ystad 
Ddiwydiannol Penallta, wedi'i chodi ac mae bron yn gyflawn. Dylai'r cyplau ar gyfer y to 
arloesol gael eu gosod yr wythnos hon, a bydd y dalenni ar gyfer y to yn cael eu gosod yr 
wythnos nesaf. Y gobaith yw y bydd y gwaith mewnol yn dechrau yn ystod yr wythnos yn 
dechrau 25 Hydref 2021, a dyma lun artist o sut y dylai'r cynnyrch gorffenedig edrych 
gobeithio.  
 
Gan symud ymlaen i Drethomas, lle mae deuddeg o unedau yn cael eu hadeiladu, cafodd y 
slabiau ar gyfer Blociau A a B eu tywallt yr wythnos ddiwethaf, ac mae'r sgaffaldiau bellach 
wedi'u gosod. Caiff ffrâm Caradan ar gyfer Bloc A ei gosod yn ystod yr wythnos yn dechrau 
11 Hydref 2021, a chaiff y ffrâm ar gyfer Bloc B ei gosod yn ystod yr wythnos yn dechrau 22 
Tachwedd 2021.  Mae'r cartrefi hyn yn hynod effeithlon, yn wydn o ran hinsawdd ac wedi'u 
gweithgynhyrchu'n lleol, gan sicrhau bod y mwyafrif o'n buddsoddiad yn cael ei gadw o fewn 
y fwrdeistref sirol. Maent yn cael eu hadeiladu yn unol â safonau tŷ ynni goddefol 
ardystiedig ac, felly, maent yn gyson ag uchelgais y Cyngor i sicrhau bwrdeistref dim carbon 
ers 2030.  
 
Ar hen safle Ysgol Oakdale, rydym yn gobeithio adeiladu rhwng 85 a 95 o gartrefi newydd. 
Mae'r Cyngor wedi llofnodi cytundeb gwasanaeth cyn adeiladu â Wilmott Dixon i ymgymryd 
â'r ymchwiliadau a'r profion manwl sydd eu hangen ar y safle er mwyn asesu ei addasrwydd 
ar gyfer datblygiad preswyl. Mae'r safle hwn yn un cymhleth iawn ac yn cynnwys gwahanol 
lefelau a gwastadeddau, ond mae hefyd yn cynnig cyfle cyffrous iawn i Cartrefi Caerffili greu 
datblygiad arloesol. Caiff caniatâd cynllunio amlinellol ei gyflwyno erbyn diwedd y flwyddyn 
ariannol er mwyn i Cartrefi Caerffili gael cyllid grant tai cymdeithasol i gaffael y safle.  
 
Yn Nhŷ Darran yn Rhisga, mae nifer o ymchwiliadau, gan gynnwys ymchwiliadau ecolegol, 
trafnidiaeth a llifogydd, wedi cael eu cynnal yn ystod y 12 mis diwethaf. Mae'r cyfyngiadau ar 
y safle yn golygu mai dim ond 60% o'r safle y gellir ei ddatblygu. Mae hyn wedi cael effaith 
sylweddol ar nifer y cartrefi y gellir eu hadeiladu, yn ogystal â'r math o ddatblygiad a all fynd 
rhagddo, a natur y datblygiad hwnnw.  Yn ôl astudiaethau cyfredol, gallai rhwng 40 a 44 o 
fflatiau ar gyfer pobl hŷn gael eu hadeiladu ar y safle hwn. Bwriad Cartrefi Caerffili yw 
cyflwyno cais am ganiatâd cynllunio amlinellol yn ystod y flwyddyn galendr hon er mwyn 
gwneud cais am gyllid grant tai cymdeithasol i gaffael y safle.  
 
Yn ogystal â'r safleoedd uchod, mae cynlluniau hefyd i adeiladu yn Crosskeys a Bargoed 
ac, yn ddiweddar, mae Cartrefi Caerffili wedi penodi ymgynghorwyr i ymgymryd ag 
arfarniadau tir ar yr holl dir HRA a safleoedd datblygu posibl y gronfa gyffredinol fel rhan o 
broses Safleoedd Ymgeisiol y CDLl. Un o'r safleoedd nesaf yr ymchwilir iddo yn fanylach 
fydd safle Brooklands yn Rhisga. Bydd y gwaith arfarnu tir yn ategu'r gwaith o lunio 
strategaeth ddatblygu uchelgeisiol a fydd yn nodi, dros gyfnod o bum mlynedd, ble y bydd 
Cartrefi Caerffili yn mynd ati i adeiladu, sut a phryd.  
 
Yn ogystal â'r cynnydd y mae'r Cyngor yn ei wneud wrth adeiladu ei eiddo ei hun, rwy'n 
falch o nodi bod Cartrefi Caerffili wedi prynu ei gartrefi cyntaf yn ddiweddar, drwy gytundeb 
Adran 106. Prynwyd wyth cartref i gyd yn natblygiad Maes Bedwellte Llanmoor Homes. 
Mae'r rhain yn cynnwys chwe fflat cymdeithasol i'w rhentu a dau dŷ a fydd yn cael eu 
marchnata fel cyfleoedd perchentyaeth cost isel. Caiff saith cartref arall eu prynu o 
ganlyniad i gytundeb Adran 106 ar Gam 2 o'r datblygiad hwnnw.  
 



 
 

Rwy'n gobeithio bod y wybodaeth rwyf wedi'i rhoi yn dangos bod Tîm Cartrefi Caerffili yn 
canolbwyntio'n gyfan gwbl ar gyflawni targed y Cyngor o sicrhau 400 o gartrefi newydd 
erbyn 2025.  

 
 
 ADRODDIADAU SWYDDOGION  
 
 Ystyriwyd yr adroddiadau canlynol. 
 
 
11. PENODIADAU DROS DRO I'R TÎM RHEOLI CORFFORAETHOL 
 
 Datganodd Mr D. Street (Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai) 

fuddiant am fod yr adroddiad yn effeithio'n uniongyrchol arno, a gadawodd y cyfarfod pan 
gafodd yr eitem hon ei hystyried.  

 
Rhoddwyd ystyriaeth i'r adroddiad a oedd yn ceisio cymeradwyaeth y Cyngor i benodi David 
Street, Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai, i swydd y Prif 
Weithredwr Dros Dro yn ystod absenoldeb deiliad parhaol y swydd.  Gofynnwyd i'r Cyngor 
hefyd gytuno ar benodiad dros dro i ymgymryd â swydd barhaol Mr Street, sef Cyfarwyddwr 
Corfforaethol Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai.  
 
Mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith i'r Cyngor gael Pennaeth Gwasanaeth Taledig yn ei le. Yn y 
Cyngor, caiff y cyfrifoldeb hwn ei ddynodi i'r Prif Weithredwr. Roedd y Prif Weithredwr, 
Christina Harrhy, yn absennol oherwydd salwch ddydd Llun 20 Medi 2021, ac mae ganddi 
nodyn ffitrwydd sy'n cadarnhau y bydd yn absennol o'r gwaith tan ddiwedd y flwyddyn 
galendr.  
 
Mae Adran 5a o gyfansoddiad y Cyngor yn cadarnhau y caiff y pŵer i benderfynu ar unrhyw 
fater brys o fewn maes sylw’r Cyngor, y Cabinet neu unrhyw un o bwyllgorau’r rhain os yw’n 
anymarferol galw cyfarfod o’r corff hwnnw i ystyried y mater ei ddirprwyo i'r Prif Weithredwr 
neu yn ei absenoldeb unrhyw Gyfarwyddwr.  
 
Mae David Street, Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai, wedi 
ymgymryd â'r cyfrifoldeb hwn yn absenoldeb y Prif Weithredwr. Nid yw'n ymarfer bosibl i Mr 
Street ymgymryd â swydd y Prif Weithredwr Dros Dro yn ychwanegol at ei swydd barhaol, 
sef Cyfarwyddwr Corfforaethol. Felly, cyfeiriwyd yr Aelodau at argymhellion yr adroddiad a 
oedd yn ceisio cymeradwyaeth i benodi Mr Street yn Brif Weithredwr Dros Dro ar gyfer y 
cyfnod y bydd deiliad parhaol y swydd yn absennol oherwydd salwch, ac i benodi Pennaeth 
Gwasanaeth yn Gyfarwyddwr Dros Dro Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai tra bydd Mr 
Street yn ymgymryd â rôl y Prif Weithredwr Dros Dro.  
 
Gwnaethpwyd yr argymhellion er mwyn sicrhau bod y Cyngor yn cydymffurfio â'i 
ddyletswydd statudol i gael Pennaeth Gwasanaeth Taledig yn ei le ac i sicrhau bod gan y 
Cyngor arweinyddiaeth effeithiol er mwyn sicrhau parhad cyson i'r sefydliad wrth iddo 
ddarparu gwasanaethau i breswylwyr y Fwrdeistref Sirol.  

 
Aeth y Cyngor ati i drafod yr adroddiad a nododd un o'r Aelodau, wrth gyfeirio at iechyd a 
llesiant cyflogeion, na fyddai'r Pennaeth Tai newydd yn dechrau yn ei swydd tan fis 
Tachwedd 2021. Ceisiodd yr Aelod hwnnw sicrwydd y byddai digon o staff ar gael i 
gynorthwyo Mr Street yn ei rôl. Rhoddwyd sicrwydd bod y Cyngor yn gwneud popeth o fewn 
ei allu i sicrhau iechyd a llesiant pawb. Cafwyd ymholiad ynghylch penodiadau posibl i 
swydd Cyfarwyddwr Dros Dro Gwasanaethau Cymdeithasol, a chadarnhawyd y caiff yr 
Aelodau eu hysbysu unwaith y penderfynir ar y penodiad.  
 



 
 

Awgrymodd Aelod fod angen i'r Cyngor sicrhau bod Dirprwy Brif Weithredwr yn ei le er 
mwyn ymdrin â sefyllfaoedd o'r fath.  Cadarnhawyd bod trafodaethau wedi mynd rhagddynt 
ar y mater hwn. Caiff adolygiad o strwythur y Tîm Rheoli Corfforaethol ei gynnal yn y 
dyfodol agos.  
 
Ar ôl ystyried a thrafod, cynigiwyd ac eiliwyd y dylid cymeradwyo'r argymhellion sydd wedi'u 
cynnwys yn adroddiad y Swyddog, a thrwy Microsoft Forms (gan nodi bod 57 o blaid, 0 yn 
erbyn a 0 yn ymatal), cytunwyd yn unfrydol ar hyn.  
 
 PENDERFYNWYD y dylid gwneud y canlynol:  
 

(i) Cymeradwyo penodiad David Street yn Brif Weithredwr Dros Dro ar gyfer y 
cyfnod y bydd deiliad parhaol y swydd yn absennol oherwydd salwch;  

(ii) Penodi Pennaeth Gwasanaeth yn Gyfarwyddwr Dros Dro Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Thai ar gyfer y cyfnod y bydd Mr Street yn ymgymryd â rôl y 
Prif Weithredwr Dros Dro.   

 
12. HYSBYSIAD O GYNNIG – DIDDYMU TALIADAU PARCIO CEIR MEWN MEYSYDD 

PARCIO YNG NGHANOL TREFI 
 

Rhoddwyd ystyriaeth i'r Hysbysiad o Gynnig a dderbyniwyd gan y Cynghorydd K. Etheridge 
ac a gefnogwyd gan y Cynghorwyr A. Farina-Childs, R. Gough, N. Dix, B. Owen a G. 
Simmonds. Nodwyd bod yr Hysbysiad o Gynnig wedi cael ei ystyried gan Bwyllgor Craffu'r 
Amgylchedd a Chynaliadwyedd yn ei gyfarfod ar 14 Medi 2021 lle pleidleisiodd yr Aelodau 
drwy fwyafrif yn erbyn cefnogi'r cynnig.  
 
Amlinellodd y Cynghorydd Etheridge ei Hysbysiad o Gynnig, a oedd yn galw ar y Cyngor i 
ddiddymu taliadau mewn meysydd parcio yng nghanol trefi er mwyn helpu masnachwyr a 
busnesau yn ein trefi pan gynhelir adolygiad ym mis Medi. Eglurodd fod yr Hysbysiad hwn o 
Gynnig wedi cael ei gyflwyno cyn i'r Cabinet gyhoeddi y byddai trefniadau parcio am ddim 
yn cael eu hymestyn i fis Medi 2022. Roedd deiseb â 440 o lofnodion wedi cael ei chyflwyno 
i'r Cyngor mewn perthynas â'r mater hefyd.  
 
Rhoddwyd manylion i'r Cyngor am y trafodaethau a gafwyd yng nghyfarfod y Pwyllgor 
Craffu, a chadarnhawyd y rhesymau pam nad oedd ei Aelodau yn cefnogi'r cynnig.  
 
Aeth yr Aelodau ati i drafod yr Hysbysiad o Gynnig a nodwyd bod y Cabinet wedi ymestyn ei 
drefniadau parcio am ddim ar gyfer holl feysydd parcio'r Cyngor tan 30 Medi 2022, er mwyn 
cefnogi'r rhaglen adfer ar ôl COVID. Mae Grŵp Gorchwyl a Gorffen trawsbleidiol newydd ar 
feysydd parcio wrthi'n cael ei sefydlu hefyd. Fel rhan o'i waith, bydd y grŵp hwn yn ystyried 
y materion a'r senarios a godwyd eisoes gan yr Aelodau, ac yn archwilio'r holl opsiynau 
sydd ar gael. Cafodd pob Aelod ei annog i ymuno a chyfrannu at waith y Grŵp Gorchwyl a 
Gorffen hwn, a nodwyd bod sawl datganiad o ddiddordeb eisoes wedi dod i law.  

 
Yn ystod y drafodaeth, cyfeiriodd yr Aelodau at yr effaith y mae diffyg lleoedd parcio mewn 
meysydd parcio yng nghanol trefi eisoes yn ei chael ar yr economi leol a masnach leol, yn 
enwedig mewn rhai lleoliadau lle mae'r mwyafrif o leoedd yn cael eu defnyddio gan 
gyflogeion lleol gan olygu nad ydynt ar gael i siopwyr. Trafodwyd yr angen i annog y 
defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus. Roedd ofn y byddai'r defnydd o fysiau yn lleihau ac y 
byddai llai o alw am wasanaethau pe bai trefniadau parcio am ddim yn cael eu hymestyn yn 
barhaol. Nododd Aelod hefyd fod angen i'r Cyngor ystyried yr effaith amgylcheddol y gallai 
cynnydd yn y defnydd o geir ei chael pe bai lleoedd parcio am ddim ar gael yn barhaol.  

 



 
 

Yn dilyn trafodaeth ar yr Hysbysiad o Gynnig, ac ar ôl cynnig ac eilio y dylai'r Hysbysiad o 
Gynnig gael ei gefnogi, aethpwyd ati i bleidleisio drwy Microsoft Forms. Drwy nodi bod 11 o 
blaid, 37 yn erbyn a 10 yn ymatal, cofnodwyd bod y Cynnig wedi'i wrthod.   
 
 PENDERFYNWYD na ddylid cefnogi'r Hysbysiad o Gynnig. 
 

 
13. HYSBYSIAD O GYNNIG – CEWYNNAU GO IAWN 
  

Rhoddwyd ystyriaeth i'r Hysbysiad o Gynnig a dderbyniwyd gan y Cynghorydd A. Farina-
Childs ac a gefnogwyd gan y Cynghorwyr A. Angel, N. Dix, K. Etheridge, J.E. Fussell, G. 
Simmonds, C. Mann, J. Roberts, C. Bishop a B. Owen. Nodwyd bod yr Hysbysiad o Gynnig 
wedi cael ei ystyried gan Bwyllgor Craffu'r Amgylchedd a Chynaliadwyedd yn ei gyfarfod ar 
14 Medi 2021 lle pleidleisiodd yr Aelodau drwy fwyafrif i gefnogi'r cynnig.  
Amlinellodd y Cynghorydd Farina-Childs ei Hysbysiad o Gynnig, a oedd yn gofyn i Gyngor 
Bwrdeistref Sirol Caerffili roi system dalebau ar waith i annog teuluoedd i newid o gewynnau 
tafladwy i gewynnau y gellir eu hailddefnyddio.  
 
Rhoddwyd manylion i'r Cyngor am y trafodaethau a gafwyd yng nghyfarfod y Pwyllgor 
Craffu, a chadarnhawyd y rhesymau pam y dylai ei Aelodau gefnogi'r cynnig.  
 
Aeth yr Aelodau ati i drafod yr Hysbysiad o Gynnig a gwnaethant fynegi eu cefnogaeth i'r 
cynllun a'r buddiannau amgylcheddol y gellid eu cyflawni.  Hysbyswyd y Cyngor, pe bai'r 
cynnig yn cael ei gefnogi, y gallai'r Uned Gyfathrebu hyrwyddo'r neges ynghylch yr 
agweddau ailddefnyddadwy ar y cynllun cewynnau.  
 
Yn dilyn trafodaeth ar yr Hysbysiad o Gynnig, ac ar ôl cynnig ac eilio y dylai'r Hysbysiad o 
Gynnig gael ei gefnogi, aethpwyd ati i bleidleisio drwy Microsoft Forms. Drwy nodi bod 50 o 
blaid, 3 yn erbyn a 2 yn ymatal, cytunwyd ar hyn gan y mwyafrif a oedd yn bresennol.  
 
 PENDERFYNWYD y dylid cefnogi'r Hysbysiad o Gynnig. 

 
 
14. ADRODDIAD BLYNYDDOL Y CYFARWYDDWR GWASANAETHAU CYMDEITHASOL A 

THAI 
 

Rhoddwyd ystyriaeth i'r adroddiadau a gyflwynwyd i Bwyllgor Craffu'r Gwasanaethau 
Cymdeithasol yn ei gyfarfod ar 13 Medi 2021. Roedd yr adroddiadau yn cynnwys y 
negeseuon allweddol a nodwyd wrth baratoi Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai ar gyfer 2019/20 a 2020/21.  
 
O dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2014, mae'n ofynnol i 
Gyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol yng Nghymru gyhoeddi adroddiad blynyddol 
ynghylch y ffordd y caiff swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol eu 
harfer. Paratowyd dau Adroddiad Blynyddol eleni (ar gyfer 2019/20 a 2020/21) gan fod 
awdurdodau lleol wedi cael caniatâd gan Arolygiaeth Gofal Cymru i ohirio eu hadroddiadau 
12 mis oherwydd y pandemig sy'n parhau i fynd rhagddo.  
 
Mae'r Adroddiad Blynyddol ar gyfer 2020/21 yn canolbwyntio i raddau helaeth ar ymateb y 
Gyfarwyddiaeth i'r pandemig i sicrhau y gellid parhau i gynnig darpariaeth rheng flaen 
hollbwysig i gefnogi'r plant a'r oedolion mwyaf agored i niwed yn yr Awdurdod. Cyfeiriwyd 
hefyd at y cynnydd a wnaed mewn perthynas â blaenoriaethau allweddol eraill y Cyngor, ac 
mae'n glod mawr i'r staff bod y blaenoriaethau hyn wedi cael eu datblygu ar adeg pan fu'n 
rhaid ymateb i heriau'r pandemig hefyd.   
 



 
 

Ymhlith y pwyntiau allweddol i'w nodi mae gwaith a wnaed gyda'r bwrdd iechyd lleol i nodi a 
brechu pob aelod o staff gofal rheng flaen i'w alluogi i barhau i ddarparu gwasanaethau i 
bobl agored i niwed, dosbarthu dros 10 miliwn o eitemau o PPE ar draws y sector, a gwaith 
a wnaed gyda byrddau iechyd lleol i ddatblygu pasbort rhyddhau er mwyn galluogi pobl i 
gael eu rhyddhau'n ddiogel o'r ysbyty a'u derbyn i gartref gofal. Roedd yr adroddiad hefyd 
yn nodi effaith COVID-19 ar wasanaethau fel canolfannau dydd – bu'n rhaid cau'r 
canolfannau hyn yn ystod y cyfyngiadau symud cychwynnol ac adleoli staff. Fodd bynnag, 
mae'r Cyngor wedi newid i ddarparu cymorth sesiynol yn y gymuned a dim ond yn 
ddiweddar y bu modd ailagor dwy ganolfan ddydd. Rydym yn gobeithio ailagor dwy 
ganolfan arall yn ystod yr wythnosau nesaf. Mae COVID-19 yn fygythiad o hyd ac, felly, yn 
anffodus ni ellir ailagor canolfannau dydd yn yr un ffordd ag y gwnaethpwyd cyn y 
pandemig. Bydd y Cyngor yn darparu'r wybodaeth ddiweddaraf am ganolfannau dydd ac 
atebion i gwestiynau a ofynnir yn aml ar ei wefan.  
 
Mae pandemig COVID-19 yn parhau i beri heriau digynsail i'r Gwasanaethau Cymdeithasol, 
ac mae'n glod mawr i staff y Cyngor, ei bartneriaid, y sector annibynnol a'r trydydd sector eu 
bod wedi gallu ymateb mor effeithiol. Bydd yr ychydig fisoedd nesaf yn rhai heriol iawn wrth 
i'r Cyngor gydbwyso ei ymateb i'r pandemig â ffocws ar adfer.  

 
Yn ystod y drafodaeth, gofynnodd Aelod am sicrwydd y caiff pob cais yng nghynlluniau gofal 
defnyddwyr ei fodloni. Gofynnodd hefyd am eglurhad ynghylch y sefyllfa bresennol o ran 
canolfannau dydd ym Mhowys a Merthyr Tudful. Holodd hefyd ynghylch y goblygiadau i 
staff, ymwelwyr a defnyddwyr gofal dydd pe bai pob canolfan ddydd yn ailagor, a'r ffactorau 
risg pe bai hynny'n digwydd o ystyried y lefelau presennol o salwch ymhlith staff a'r rhai sy'n 
hunanynysu.  
 
O ran canolfannau dydd mewn awdurdodau lleol eraill, eglurodd Mr Street fod swyddogion 
o'r Gwasanaethau Cymdeithasol wrthi'n casglu'r wybodaeth hon ym mhob awdurdod yng 
Nghymru yn barod ar gyfer cyflwyno adroddiad i Bwyllgor Craffu'r Gwasanaethau 
Cymdeithasol ar 1 Tachwedd 2021. Nid yw Powys wedi argymell darpariaeth canolfan 
ddydd ac nid yw Merthyr Tudful yn gweithredu yn ôl yr arfer ychwaith. Mae'r mwyafrif 
helaeth o awdurdodau lleol yn gweithredu mewn ffordd debyg iawn i Gaerffili, drwy fodel 
hybrid o ddarpariaeth gofal dydd.  
 
Dywedwyd wrth y Cyngor nad yw'n bosibl i'r Awdurdod ailagor pob canolfan gofal dydd ar 
hyn o bryd oherwydd, er bod Cymru ar Lefel Rhybudd 0 o ran COVID-19, mae rheoliadau 
COVID-19 penodol yn weithredol o hyd mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol, ac 
mae'r Cyngor yn parhau i lynu'n gaeth wrth y canllawiau a nodwyd gan Lywodraeth Cymru, 
fel y mae wedi'i wneud drwy gydol y pandemig. Mae'r Gwasanaethau Cymdeithasol yn 
edrych i weld a allant ailagor dwy ganolfan ddydd arall i ryw raddau, ond atgoffwyd yr 
Aelodau bod y sefyllfa'n fregus o hyd yn sgil yr achosion parhaus o COVID-19. 
Pwysleisiwyd i'r Cyngor, er bod cymdeithas yn gweithredu mewn ffordd gymharol normal 
mewn mannau eraill, nad yw hynny'n wir o ran cyfleusterau iechyd a gofal cymdeithasol. 
Mae COVID-19 yn parhau i effeithio ar lefelau staffio ac mae nifer sylweddol o staff yn sâl, 
yn hunanynysu neu'n ceisio rheoli eu trefniadau gofal plant o ganlyniad i effaith y pandemig 
ar ysgolion. Pwysleisiwyd unwaith eto fod yr effaith ar ofalwyr wedi bod yn sylweddol a bod 
y Gwasanaethau Cymdeithasol yn gweithredu mewn ffordd sy'n ddiogel i staff a defnyddwyr 
gwasanaethau o dan amgylchiadau heriol iawn.  
 
Gofynnodd Aelod a oedd Mr Street yn fodlon ar y cyfathrebu a gafwyd ynghylch darpariaeth 
Gwasanaethau Cymdeithasol yn ystod y pandemig. Eglurodd yr Aelod ei fod wedi cael 
adborth a oedd yn awgrymu bod y cyfathrebu wedi bod yn wael, ac awgrymodd fod angen 
i'r cyfathrebu fod yn drefniant partneriaeth rhwng yr awdurdod lleol, defnyddiwr y 
gwasanaeth, y gweithiwr cymdeithasol, y gofalwr a'r teulu. Mewn ymateb, atgoffodd Mr 
Street y Cyngor o'r anawsterau a wynebwyd gan y Gwasanaethau Cymdeithasol, yn 
enwedig ar gamau cynnar y pandemig, ac er y gellid bod wedi gwneud rhai pethau yn 



 
 

wahanol wrth edrych yn ôl, nid oedd yn derbyn y bu'r cyfathrebu'n wael. Cydnabu 
sylwadau'r Aelod o ran cyfathrebu drwy bartneriaeth a chadarnhaodd fod y Cyngor yn 
parhau i wneud hyn.  
 
Nododd Mr Street y caiff ymgynghoriad ei gynnal eto ar y cynigion a'r trefniadau ar gyfer 
gwasanaethau dydd yn y dyfodol. Gofynnodd Aelod a fyddai'r Cyngor, wrth edrych yn ôl, 
wedi gohirio'r ymgynghoriad a gynhaliwyd yn ystod y pandemig, ac eglurodd Mr Street fod 
hwn yn benderfyniad go iawn a wnaed ar yr adeg honno a bod y Cyngor yn credu'n gryf ei 
fod yn gwneud y peth iawn ar yr adeg iawn o dan yr amgylchiadau.  
 

 
Diolchodd y Cyngor i Mr Street am ei adroddiadau a chofnododd ei ddiolch i'r holl staff am 
eu gwaith caled a'u hymroddiad yn ystod cyfnod mor heriol, ac am yr holl gymorth a 
roddwyd ganddynt wrth ddarparu Gwasanaethau Cymdeithasol. Mynegodd yr Aelodau eu 
diolch hwythau i'r holl staff a fu'n gysylltiedig â'r rhaglen frechu.  
 
Ar ôl ystyried a thrafod, cynigiwyd ac eiliwyd y dylid cymeradwyo'r argymhellion sydd wedi'u 
cynnwys yn adroddiad y Swyddog, a thrwy Microsoft Forms (gan nodi bod 52 o blaid, 0 yn 
erbyn a 0 yn ymatal), cytunwyd yn unfrydol ar hyn.  

 
PENDERFYNWYD y dylid cymeradwyo a mabwysiadu Adroddiadau Blynyddol y 
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai ar gyfer 2019/20 a 2020/21, cyn 
eu cyflwyno i Lywodraeth Cymru ac Arolygiaeth Gofal Cymru a'u cyhoeddi ar wefan 
yr Awdurdod.  
 

 
15. FFURFLEN YMHOLIADAU ARCHWILIO CYMRU 2020-21 
 

Rhoddwyd ystyriaeth i'r adroddiad, a oedd yn nodi ymatebion y Cyngor i ymholiadau 
Archwilio Cymru ynghylch prosesau rheoli'r Awdurdod o ran atal a chanfod twyll, a 
chydymffurfiaeth â deddfau a rheoliadau mewn perthynas â datgeliadau yn Natganiadau 
Ariannol 2020/21.  

 
Bob blwyddyn, mae'r archwilydd allanol yn cysylltu â'r Swyddog Adran 151 i ofyn am 
sicrwydd ynghylch materion a all effeithio ar y Datganiadau Ariannol ar gyfer y flwyddyn sy'n 
cael ei harchwilio. Mae'r cwestiynau a ofynnir gan Archwilio Cymru yn rhai safonol ar gyfer 
cyrff sy'n cael eu harchwilio ac nid ydynt yn benodol i Gyngor Caerffili. Gofynnwyd i'r 
Aelodau nodi nad yw Archwilio Cymru wedi cyflwyno unrhyw ymholiadau mewn perthynas 
â'r ymatebion a ddarparwyd. Ar gais Archwilio Cymru, mae'r ymatebion eisoes wedi'u 
cymeradwyo gan yr Arweinydd a chawsant eu cyflwyno i'r Cyngor eu nodi cyn i 
Ddatganiadau Ariannol archwiliedig 2020/21 gael eu hystyried gan y Pwyllgor Llywodraethu 
ac Archwilio ar 12 Hydref 2021 ac yna'r Cyngor Llawn ar 14 Hydref 2021.  

 
Yn ystod y drafodaeth, gofynnwyd am eglurhad ynghylch cosb CThEM y cyfeirir ati ar 
dudalen 85 o'r adroddiad. Eglurodd y Swyddogion mai cosb o £11,743.74 yw hon, a bod y 
swm wedi'i ddatgelu yn yr ymateb i Archwilio Cymru mewn perthynas â chyflawnrwydd a 
thryloywder. Mae'r gost wedi'i chodi unwaith eto ar yr ysgol y mae'r mater IR35 yn ymwneud 
â hi, a'r ysgol honno fydd yn talu'r gost.  

 
Ar ôl ystyried a thrafod, cynigiwyd ac eiliwyd y dylid cymeradwyo'r argymhellion sydd wedi'u 
cynnwys yn adroddiad y Swyddog, a thrwy Microsoft Forms (gan nodi bod 53 o blaid, 0 yn 
erbyn a 0 yn ymatal), cytunwyd yn unfrydol ar hyn. 

PENDERFYNWYD y dylid nodi'r ymateb i Archwilio Cymru fel y'i hatodwyd i'r 
adroddiad.  

 



 
 

 
16. ARDOLL SEILWAITH CYMUNEDOL (CIL) BWRDEISTREF SIROL CAERFFILI.  
 

Rhoddwyd ystyriaeth i'r adroddiad, a oedd yn ceisio cymeradwyaeth y Cyngor i ddirprwyo 
pŵer i'r Bwrdd Prosiect Adfywio nodi'r blaenoriaethau ar gyfer gwariant Ardoll Seilwaith 
Cymunedol (CIL) yr awdurdod codi tâl yn unol â Blaenoriaethau Strategol y Cyngor a'u 
cyflwyno i'r Cabinet benderfynu arnynt. Roedd yr adroddiad hefyd yn ceisio cymeradwyaeth 
y Cyngor i ddirprwyo pŵer i'r Bwrdd Prosiect Adfywio nodi'r blaenoriaethau ar gyfer gwariant 
CIL mewn ardaloedd lle nad oes Cyngor Cymuned, yn unol â Blaenoriaethau Strategol y 
Cyngor.  

 
Yn ystod y drafodaeth, gofynnodd Aelod am eglurhad ynghylch y cymorth a roddir i 
gynghorau cymuned/tref benderfynu ar fathau o brosiectau a'r gwariant arnynt, o ystyried y 
symiau sylweddol o gyllid CIL sydd dan sylw yn aml, a gofynnodd hefyd a allai'r Swyddogion 
ddarparu rhestr o syniadau a gwaith posibl ar gyfer yr ardaloedd cymunedol hyn. Eglurodd y 
Swyddogion, pan gyflwynwyd y CIL, fod y Cyngor wedi llunio cytundeb â'r cynghorau 
cymuned/tref dan sylw i'w cynghori a'u tywys mewn perthynas â gwariant. O dan y 
rheoliadau, gall y cynghorau cymuned/tref wario'r arian CIL hwn fel y gwelant orau, ond 
mae'r Cyngor wedi gweithio gyda chynghorau cymuned/tref i sicrhau ei fod yn cael ei wario 
ar seilwaith sydd ei angen yn yr ardaloedd hyn, yn unol ag ysbryd rheoliadau CIL.  
Hysbyswyd y Cyngor bod Tabl 5 o'r Adroddiad Monitro Blynyddol ar gyfer y Cynllun 
Datblygu Lleol (a oedd nesaf ar yr agenda) yn amlinellu'r gwariant ar gyfer y flwyddyn 
ariannol ddiwethaf a bod gwariant blaenorol yn cael ei gynnwys mewn Adroddiadau Monitro 
Blynyddol blaenorol. Fodd bynnag, cadarnhaodd y Swyddog y gallent hefyd ddosbarthu 
rhestr o'r holl arian CIL a wariwyd hyd yma gan Gynghorau Cymuned a Thref i'r Aelodau yn 
dilyn y cyfarfod.   
 
Mynegodd yr Aelod amheuon ynghylch a yw rhai cynghorau cymuned/tref yn gallu gwario'r 
arian, ac awgrymodd y byddai'n ddefnyddiol i'r Cyngor roi arweiniad yn hyn o beth. 
Gofynnodd hefyd a yw arian CIL yn cael ei ddychwelyd i'r datblygwyr neu'r Cyngor os na 
chaiff ei wario'n llawn. Cadarnhaodd y swyddogion fod cymorth ar gael i helpu cynghorau 
cymuned/tref i benderfynu ble yr hoffent wario'r arian, ac i roi cynlluniau ar waith. 
Gwnaethant egluro bod yn rhaid i'r arian CIL gael ei ddychwelyd os na chaiff ei ddefnyddio'n 
llawn o fewn cyfnod penodol ond, yn wahanol i arian Adran 106, na chaiff yr arian hwnnw ei 
golli – caiff ei ddychwelyd i gronfa'r Cyngor i'w ddefnyddio yn rhywle arall.  
 
Gofynnodd Aelod am eglurhad ynghylch y cyfanswm a wariwyd gan y Bwrdd Prosiect 
Adfywio a'r arian y mae wedi llwyddo i'w sicrhau. Eglurodd y swyddogion mai'r cyfanswm a 
nodwyd mewn adroddiad blaenorol gan y Bwrdd Prosiect Adfywio oedd tua £97m a bod y 
Bwrdd wedi llwyddo i sicrhau mwy o arian ers hynny. Cadarnhaodd y swyddogion y byddent 
yn trefnu i'r ffigur cyfredol gael ei rannu â'r Aelodau.  
 
Aethpwyd ati i drafod y cyfathrebu ynghylch gweithgareddau'r Bwrdd Prosiect Adfywio. 
Atgoffwyd y Cyngor bod aelodau'r Bwrdd yn cynnwys cynghorwyr trawsbleidiol a'i bod yn 
hanfodol iddynt fynychu'r Bwrdd yn rheolaidd er mwyn chwarae eu rhan yn y gwaith o redeg 
y Bwrdd/cyflawni swyddogaethau'r Bwrdd yn briodol a rhannu canlyniad y cyfarfodydd hyn 
â'u priod grwpiau. Pwysleisiodd y swyddogion hefyd nad yw'r Bwrdd Prosiect Adfywio yn 
meddu ar bwerau i wneud penderfyniadau ac mai dim ond argymhellion y gall eu gwneud, 
felly caiff pob penderfyniad nas dirprwyir i'r Bwrdd ei adrodd i'r Cabinet a'i wneud gan y 
Cabinet, gan gynnwys penderfyniadau ynghylch symiau mawr o wariant. Roedd yr 
adroddiad yn awgrymu y dylid dirprwyo penderfyniadau i'r Bwrdd ar gyfer cynlluniau o dan 
£20k, ac mae gan y Bwrdd bwerau dirprwyo ar gyfer cymeradwyaeth tri grant mewn 
perthynas â chynlluniau Llywodraeth Cymru o dan £50k. Fodd bynnag, y Cabinet sy'n 
gwneud penderfyniadau ynghylch pob cynllun arall ac felly, maent yn dryloyw, ar gael i 
bawb eu gweld ac adroddir arnynt yn rheolaidd. Nodwyd hefyd y byddai'r cynigion hynny 
sy'n sensitif ac yn gyfrinachol yn cael eu hadrodd i'r Cabinet o hyd, ond efallai na fyddent ar 



 
 

gael i bawb eu gweld.  
 
Cyfeiriwyd hefyd at drafodaethau a oedd wedi'u cynnal o fewn y Bwrdd ynghylch lledaenu 
gwybodaeth, gyda'r bwriad o gynnwys hyn ar yr agenda ar gyfer cyfarfod diweddar. 
Cadarnhawyd bod y mater wedi'i ohirio ond bod y Cyfarwyddwyr Corfforaethol ar gyfer yr 
Economi a Menter ac Addysg a Gwasanaethau Corfforaethol wrthi'n paratoi adroddiad ar 
hyn a fydd yn canolbwyntio ar drefniadau llywodraethu'r Bwrdd Prosiect Adfywio a'r 
cysylltiad rhyngddo â Bwrdd Trawsnewid Tîm Caerffili.   

 
Ar ôl ystyried a thrafod, cynigiwyd y dylid cymeradwyo'r argymhellion yn adroddiad y 
Swyddog, a chafodd y cynnig hwnnw ei eilio. Drwy Microsoft Forms a chadarnhad ar lafar 
(gan nodi bod 51 o blaid, 0 yn erbyn a 2 yn ymatal), cytunwyd ar hyn gan y mwyafrif a oedd 
yn bresennol.  

PENDERFYNWYD y dylai'r Cyngor wneud y canlynol:  

(i) Dirprwyo pŵer i'r Bwrdd Prosiect Adfywio nodi'r blaenoriaethau ar gyfer 
gwariant CIL yr Awdurdod Codi Tâl yn unol â Blaenoriaethau Strategol y 
Cyngor a rheoliad 123 CIL Rhestr i'w hystyried gan y Cabinet maes o law;  

(ii) Dirprwyo pŵer i'r Bwrdd Prosiect Adfywio nodi'r blaenoriaethau ar gyfer 
gwariant CIL mewn ardaloedd lle nad oes Cynghorau Cymuned drwy 
ymgynghori ar gam cynnar ag aelod y ward fel yr amlinellir ym mharagraff 
5.21 ac yn unol â Blaenoriaethau Strategol y Cyngor;  

(iii)  Dirprwyo pŵer i'r Bwrdd Prosiect Adfywio gymeradwyo cynlluniau o dan 
£20,000 mewn ardaloedd lle nad oes Cyngor Cymuned.  

 
17.  CYNLLUN DATBLYGU LLEOL BWRDEISTREF SIROL CAERFFILI HYD AT 2021 – 

ADRODDIAD MONITRO BLYNYDDOL 2021 (GAN GYNNWYS YR ADRODDIAD 
BLYNYDDOL AR YR ARDOLL SEILWAITH CYMUNEDOL) 
 
Rhoddwyd ystyriaeth i'r adroddiad, a oedd yn gofyn i'r Cyngor ystyried argymhellion 
Adroddiad Monitro Blynyddol 2021 Cynllun Datblygu Lleol Bwrdeistref Sirol Caerffili, 
cymeradwyo Adroddiad Monitro Blynyddol 2021, ac argymell y dylid cyflwyno Adroddiad 
Monitro Blynyddol 2021 i Lywodraeth Cymru erbyn 31 Hydref 2021 er mwyn bodloni 
gofynion statudol y Cyngor.   

 
Yn ystod y drafodaeth ddilynol, cyfeiriodd Aelod at Adran 5.39 o'r adroddiad a gofynnodd 
beth y gellid ei wneud i annog datblygwyr i ddatblygu cynlluniau tir llwyd a datblygu tir yng 
ngogledd y fwrdeistref. Gofynnodd yr Aelod hefyd a allai'r Cyngor gynnig cymhelliant i 
adeiladwyr tai lleol llai o faint neu grwpiau hunanadeiladu ddatblygu'r tir. Eglurodd y 
swyddogion eu bod yn gweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru a Phrifddinas-Ranbarth 
Caerdydd ar nifer o ddulliau ariannu, gan fod cydnabyddiaeth nad yw gwaith adeiladu tai yn 
hyfyw iawn yn yr ardal benodol hon. Mae tri chynllun wedi'u cyflwyno ar gyfer y Gronfa 
Buddsoddi mewn Tai. Mae'r cyntaf ym Mlaenau'r Cymoedd (mae ar y rhestr wrth gefn), 
mae'r ail yng nghoridor canol y cymoedd ac mae'r trydydd yng Nghwm Aber. Mae dau o'r 
safleoedd hyn yn safleoedd tir llwyd ac mae'r Cyngor yn awyddus i ddatgloi eu potensial.  
 
O ran gwaith datblygu ar raddfa fach, mae mentrau ac arian arall ar gael ac mae'r Cyngor 
yn ymgymryd â gwaith lobïo a chymell datblygiad gan fod hwn yn fater allweddol i'r 
Awdurdod. Nodwyd bod llawer o dai unigol wedi cael eu hunanadeiladu ym Mlaenau'r 
Cymoedd gan adeiladwyr a phobl sydd am adeiladu eu cartref eu hunain yn yr ardal hon, a 
bydd y Cyngor yn parhau i lobïo Llywodraeth Cymru a Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd i 



 
 

gymell datblygiadau hyfywedd isel, yn enwedig ym Mlaenau'r Cymoedd ac ar safleoedd tir 
llwyd.  
 
Gofynnodd yr Aelod hefyd a oedd ystyriaeth wedi cael ei rhoi i weithio gyda llywodraethau 
eraill i ddenu adeiladwyr i ran ogleddol y fwrdeistref sirol.  Eglurodd y swyddogion eu bod yn 
gweithio'n agos iawn gyda chynghorau ledled y DU a thrwy bartneriaeth y Cyngor â'r 
Gynghrair Ddiwydiannol a bod hyn yn eitem sefydlog ar agenda'r cyfarfodydd y mae'r 
Cyngor yn eu mynychu, gan fod hyn yn broblem hefyd mewn rhannau gogleddol eraill 
ledled y DU sydd â phroblemau tebyg o ran amddifadedd ac etifeddiaeth ddiwydiannol. 
Mae'r Cyngor hefyd wrthi'n lobïo llywodraeth y DU i ystyried y mater hwn o dan y Gronfa 
Ffyniant a Rennir.  
 
Ar ôl ystyried a thrafod, cynigiwyd y dylid cymeradwyo'r argymhelliad yn adroddiad y 
Swyddog, a chafodd y cynnig hwnnw ei eilio. Drwy Microsoft Forms (gan nodi bod 47 o 
blaid, 0 yn erbyn a 0 yn ymatal), cytunwyd yn unfrydol ar hyn.  

 
PENDERFYNWYD y dylai'r Cyngor wneud y canlynol:  
 
(i) Ystyried a nodi canfyddiadau Adroddiad Monitro Blynyddol 2021 a 

chymeradwyo Adroddiad Monitro Blynyddol 2021;    
 
(ii) Cyflwyno Adroddiad Monitro Blynyddol 2021 (gan gynnwys yr Adroddiad 

Blynyddol ar yr Ardoll Seilwaith Cymunedol) i Lywodraeth Cymru cyn y 
dyddiad cau, sef 31 Hydref 2021.  

 
 
 

18. RHYDDFRAINT Y FWRDEISTREF – ENILLWYR MEDALAU OLYMPAIDD 
 

Rhoddwyd ystyriaeth i'r adroddiad, a ystyriwyd gan y Cabinet ar 15 Medi 2021. Roedd y 
Cabinet yn unfrydol o blaid yr argymhelliad y dylai'r Cyngor roi Rhyddfraint y Fwrdeistref i'r 
Enillwyr Medalau Olympaidd o Gaerffili. Felly, gofynnwyd i'r Cyngor dderbyn Lauren Price a 
Lauren Williams, a enillodd fedalau yn y Gemau Olympaidd yn Tokyo yn 2020, yn 
Rhyddfreinwyr Anrhydeddus y Fwrdeistref.  
 
Estynnodd yr Aelodau longyfarchiadau i Lauren Price a Lauren Williams am eu 
cyflawniadau arbennig yn y Gemau Olympaidd yn Tokyo.  
 
Yn ystod y drafodaeth, cyfeiriodd yr Aelodau at sawl athletwr a fu'n byw yn y fwrdeistref sirol 
ac a fu'n llwyddiannus mewn Gemau Paralympaidd diweddar ac yn y gorffennol. Gofynnwyd 
a ellid rhoi Rhyddfraint y Fwrdeistref i'r athletwyr hyn hefyd.  Dywedwyd wrth yr Aelodau y 
gallent gyflwyno cynnig i ystyried yr athletwyr hyn yn y dyfodol pe baent yn dymuno gwneud 
hynny. Fodd bynnag, nodwyd bod yr adroddiad penodol hwn wedi'i lunio er mwyn i'r Cyngor 
ystyried rhoi Rhyddfraint y Fwrdeistref i'r ddau dderbynnydd a enwyd.  
 
Ar ôl ystyried a thrafod, cynigiwyd y dylid cymeradwyo'r argymhelliad yn adroddiad y 
Swyddog, a chafodd y cynnig hwnnw ei eilio.  Drwy Microsoft Forms a chadarnhad ar lafar 
(gan nodi bod 48 o blaid, 0 yn erbyn a 0 yn ymatal), cytunwyd yn unfrydol ar hyn.  
 

PENDERFYNWYD yn unol ag Adran 249 (fel y'i diwygiwyd) o Ddeddf Llywodraeth 
leol 1972 y bydd y Cyngor yn rhoi Rhyddfraint Bwrdeistref Sirol Caerffili i'r athletwyr 
canlynol:  

Lauren Price Medal Aur – Paffio i Fenywod Pwysau Canol (75kg)  
 Lauren Williams Medal Arian – Taekwondo i Fenywod – 67kg 

 



 
 

 
19. CAIS AM GYLLID I WNEUD GWAITH I'R AFON YN MONTCLAIRE AVENUE 
 

Ystyriwyd yr adroddiad a oedd wedi cael ei ystyried fel eitem frys gan y Cabinet ar 29 Medi 
2021. 
 
Mae'r cyfansoddiad yn ei gwneud yn ofynnol i unrhyw benderfyniad a wneir ar frys gael ei 
gofnodi yng nghyfarfod nesaf y Cyngor, gan roi'r rhesymau dros natur frys y mater.  Felly, 
cyflwynwyd yr adroddiad gerbron y Cyngor er gwybodaeth i'r Aelodau.  
 
Nododd yr Aelodau y rheswm dros natur frys y mater a'r penderfyniad a wnaed gan y 
Cabinet. 
 
 PENDERFYNWYD y dylid nodi'r adroddiad. 
 
 

 Daeth y cyfarfod i ben am 7.39 p.m.  
 
 

Cymeradwywyd fel cofnod cywir ac yn amodol ar unrhyw ddiwygiadau neu gywiriadau y 
cytunwyd arnynt ac a gofnodwyd yng nghofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 16 Tachwedd 
2021, cawsant eu llofnodi gan y Maer. 
  

 
 

_______________________ 
      Y MAER 


