
 
 

 

CYNGOR  
 

COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD TRWY MICROSOFT TEAMS 
DDYDD MAWRTH, 1 MEHEFIN 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, J. Bevan, C. Bezzina, C. Bishop, A. Collis, S. Cook,  D. 
Cushing, C. Cuss, D.T. Davies, , C. Elsbury, K. Etheridge, M. Evans, C. Forehead, E. Forehead, 
A. Gair, N. George, C. Gordon, R. Gough, L. Harding, D. Havard, A. Higgs, A. Hussey, M. 
James, V. James, G. Johnston, S. Kent, G. Kirby, P. Leonard, C. Mann, P. Marsden, B. Miles, 
S. Morgan, B. Owen, T. Parry, L. Phipps, D. Poole, D.W.R. Preece, J. Pritchard, J. Ridgewell, 
J. Roberts, R. Saralis, G. Simmonds, J. Simmonds, E. Stenner, J. Taylor, C. Thomas, 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), M.S. Williams (Cyfarwyddwr Corfforaethol 
yr Economi a'r Amgylchedd), R. Kyte (Pennaeth Cynllunio ac Adfywio), R. Thomas (Rheolwr 
Datblygu Cynllunio), D. Lucas (Arweinydd Tîm, Cynllunio Strategol) L. Lane (Pennaeth 
Gwasanaethau Democrataidd a Dirprwy Swyddog Monitro), S. Ford (Uwch Swyddog 
Cyfathrebu), R. Barrett (Swyddog Gwasanaethau Pwyllgor), C. Evans (Swyddog 
Gwasanaethau Pwyllgor) 

 
 

CROESO - Y CYNGHORYDD CHARLOTTE BISHOP 
 
 Croesawodd y Maer y Cynghorydd Charlotte Bishop i'w chyfarfod cyntaf o'r Cyngor fel yr 
Aelod newydd ei ethol ar gyfer Ward Cwm Aber.  Nodwyd mai'r Cynghorydd Bishop oedd y 
cynghorydd sirol benywaidd cyntaf i gael ei ethol i Ward Aber Valley ers sefydlu Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Caerffili ym 1996 a'i fod wedi'i ethol i'r swydd yn ddiwrthwynebiad  
Llongyfarchodd yr aelodau y Cynghorydd Bishop ar ei phenodiad a dymuno pob llwyddiant 
iddi yn ei rôl newydd.   

 
 

TREFNIADAU GWEDDARLLEDU, FFILMIO A PHLEIDLEISIO 
 

Nodwyd bod Mrs Christina Harrhy (Prif Weithredwr) ar wyliau ac y byddai Mr Dave Street 
(Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai) yn dirprwyo ar gyfer y 
cyfarfod hwn. 
 



 
 

Atgoffodd Mr Street y rhai a oedd yn bresennol bod y cyfarfod yn cael ei ffilmio ond na 
fyddai’n cael ei ffrydio’n fyw, fodd bynnag byddai recordiad ar gael trwy wefan y Cyngor yn 
dilyn y cyfarfod -  Cliciwch Yma i'w Weld .  Dywedodd y byddai penderfyniadau'n cael eu 
gwneud gan Microsoft Forms.   
 

1. YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB 
 

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan P. Bevan, W. David, M. Davies, K. Dawson, 
N. Dix, A. Farina-Childs, J.E. Fussell, D. Hardacre, D. Harse, L. Jeremiah, B. Jones, A. 
Leonard, G. Oliver, D. Price, M.E. Sargent, J. Scriven ac S. Skivens, ynghyd â C. Harrhy (Prif 
Weithredwr) ac R. Edmunds (Cyfarwyddwr Corfforaethol Addysg a Gwasanaethau 
Corfforaethol). 
 
 

2. CHOEDDIADAU'R MAER  
 

Cyfeiriodd y Maer at ddigwyddiadau diweddar yr oedd hi wedi'u mynychu, gan gynnwys 
Rownd Derfynol Young Enterprise Welsh a gynhaliwyd yn rhithwir ar 26 Mai 2021.  Yr enillydd 
oedd grŵp o ddisgyblion o Ysgol Gyfun  Martin Sant yng Nghaerffili gyda “New Leaf 
Sustainability” sydd bellach yn symud ymlaen i rownd derfynol y DU.  Llongyfarchodd y Maer 
Ysgol Gyfun  Martin Sant ar eu cyflawniad a dymuno pob hwyl iddynt yn y rownd derfynol. 
 
Dywedwyd wrth yr aelodau am y digwyddiadau llwyddiannus a drefnwyd ym Margod fel rhan 
o Wythnos Gweithredu Dementia i lansio'r achrediad bod Bargod Fwyaf yn dod yn Gymuned 
Dementia-Gyfeillgar.  Yn ei rôl fel Hyrwyddwr Dementia, mae'r Maer yn edrych ymlaen at 
weithio gyda'r gymuned i barhau â'i thaith ac i ehangu'r fenter hon i feysydd eraill yn y Cyngor 
fel rhan o'r Gymuned Dementia-Gyfeillgar 

 
Cyfeiriodd y Maer at lythyron diweddar a dderbyniodd hi gan ddisgyblion ym Mlynyddoedd 4 a 
5 yn Ysgol Gymraeg Caerffili (dosbarth Miss Eleri Jones), a oedd wedi ysgrifennu at y Maer 
gyda'u pryderon ynghylch newid yn yr hinsawdd a chynhesu byd-eang, ac eisiau gwybod a 
gefnogodd y Cyngor y Bil Argyfwng Hinsawdd ac Ecolegol 2021.  Roedd y Maer yn falch o 
gadarnhau'r sefyllfa hon a rhoi gwybod iddyn nhw mai Cyngor Caerffili oedd yr ail Gyngor i 
ddatgan argyfwng hinsawdd yn 2019.  Cynigiodd y Maer rannu'r llythyrau ag Aelodau eraill fel 
y gallent anfon atebion unigol i'r disgyblion pe dymunent. 

 
 Cyhoeddodd y Maer hefyd ddechrau ei hymdrechion codi arian ar gyfer ei helusennau 
dewisol: The Alzheimer’s Society, the Valley Daffodils a Chyfeillion Ward Bargod yn Ysbyty 
Ystrad Fawr.  Dywedwyd wrth yr aelodau y bydd y Maer a'i chonsort, Megan, yn ymgymryd â 
Her Gwifren Wib yn Zip World Tower yn Hirwaun ar 12 Mehefin 2021.  Bydd y Maer hefyd yn 
cymryd sgarff gyda logo Cyngor Caerffili arno, a oedd yn eiddo i'w diweddar dad-yng-
nghyfraith a chyn Arweinydd y Cyngor, Harry Andrews. 
 
Cydnabu’r Maer ei bod wedi bod yn flwyddyn heriol i bob elusen a chroesawodd unrhyw 
noddwyr ar gyfer ei Her Gwifren Wib.  Mae tudalen GoFundMe wedi’i sefydlu ac mae rhagor o 
fanylion ar gael trwy Swyddfa’r Maer. 
 

  

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

Cyflwynodd y Cynghorydd Martyn James ddeiseb ar ran trigolion Ystrad Mynach i  
Achub Mannau Gwyrdd Ystrad Mynach. 
 
Cyflwynodd y Cynghorydd Kevin Etheridge ddeiseb ar ran trigolion Coed Duon yn gofyn am 
weithredu llinellau melyn dwbl yn St Tudor’s View, Coed Duon 

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


 
 

 
Derbyniodd y Maer y deisebau a fyddai’n cael eu gweithredu yn unol â Chyfansoddiad y Cyngor. 

 
 
 
4. CYFLWYNO GWOBRAU  
 

Doedd dim gwobrau i'w cyflwyno y tro hwn. 
  
 
5.  DATGANIADAU O FUDDIANT 
 
 Gofynnodd Aelod am gyngor gan y Swyddog Monitro mewn perthynas ag Eitemau 11 a 12 ar 

yr Agenda oherwydd yr ystod o faterion sy'n cael eu hystyried, a dywedwyd wrtho pe bai 
Aelod yn dod yn ymwybodol o'r angen i ddatgan buddiant yn ystod y drafodaeth, y dylent godi 
byddai hyn ar y pryd a byddai cyngor priodol yn cael ei roi pe bai angen. 

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

6 COFNODION – CYNGOR 13 EBRILL 2021 
 

Cynigiwyd ac eiliwyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 13 Ebrill 2021 yn cael eu 
cymeradwyo fel cofnod cywir a thrwy Microsoft Forms, ac wrth nodi bod 50 o blaid, 0 yn erbyn 
a 3 yn ymatal, cytunwyd ar hyn gan y mwyafrif a oedd yn bresennol. 

 
PENDERFYNWYD bod cofnodion cyfarfod y Cyngor a gynhaliwyd ar 13 Ebrill 2021 yn 
cael eu cymeradwyo fel cofnod cywir a'u llofnodi gan y Maer. 

  
 
7. DERBYN AC ATEB CWESTIYNAU A GAFWYD O DAN REOL GWEITHDREFN 10(2) 
 
  Cwestiwn i Arweinydd y Cyngor gan y Cynghorydd Adrian Hussey. 

 
Mae'r rhaglen frechu wedi bod yn llwyddiant mawr, sut roedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili  

 wedi cyfrannu at yr ymdrech hon? 
 
 Ymateb gan Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd P. Marsden. 
 

Mae'r Cyngor yn falch ei fod wedi chwarae rhan allweddol wrth gynorthwyo Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Aneurin Bevan i gyflawni'r rhaglen brechu torfol. 

 
Efallai mai ein cyfraniad mwyaf fu darparu lleoliadau ar gyfer canolfannau brechu. Mae 
Canolfan Hamdden Sue Noake wedi cael ei defnyddio gan feddygfa leol ar gyfer brechiadau, 
a sefydlwyd Tŷ Penallta ar gyfer brechiadau torfol tua diwedd y llynedd. Wrth i'r 
gweithrediadau gynyddu, disodlwyd Tŷ Penallta gan ganolfan brechu torfol a agorodd yng 
Nghanolfan Hamdden Trecelyn ddiwedd mis Ionawr.  

 
Ar hyn o bryd mae'r ganolfan brechu yng Nghanolfan Hamdden Trecelyn yn gweithredu 6 
diwrnod yr wythnos, a gall ddarparu 1,000 o frechiadau y dydd yn hawdd, ar adegau mae hyn 
wedi bod yn uwch o lawer. Ar hyn o bryd mae gan y Cyngor 30 aelod o staff o'n Gwasanaeth 
Chwaraeon a Hamdden sy'n cynorthwyo gweithrediad y ganolfan brechu.  Mae ein staff wedi 
integreiddio’n llawn â Thîm y Bwrdd Iechyd ac yn gweithredu fel marsialiaid traffig, yn helpu i 
gymryd manylion cleifion, yn tywys cleifion o amgylch yr adeilad, a helpu i ddatrys unrhyw 



 
 

broblemau sy’n codi ar y safle yn gyffredinol .  Rydyn ni wedi derbyn adborth diddiwedd gan 
gydweithwyr yn y Bwrdd Iechyd a'r rhai sy'n mynychu'r ganolfan brechu fel ei gilydd ynghylch 
agwedd gadarnhaol a hyblyg ein staff. 
 
Pan agorodd canolfan brechu torfol Trecelyn, cyhoeddodd Uned Trafnidiaeth Integredig y 
Cyngor wybodaeth ychwanegol i hyrwyddo llwybrau trafnidiaeth gyhoeddus, a bu hefyd yn 
gweithio gyda Stagecoach i sicrhau gwasanaethau ychwanegol. Fe wnaeth ein Tîm Priffyrdd 
roi arwyddion ychwanegol ar waith a gwneud trefniadau hefyd i hwyluso lleoedd parcio 
ychwanegol ym maes parcio a theithio Gorsaf Trecelyn. 

 
Mae Tîm Gofalu am Gaerffili yn cynorthwyo pobl sydd wedi methu â gwneud eu trefniadau 
teithio eu hunain i ganolfannau brechu.  Mae'r Cyngor yn darparu cyngor ac yn cyfeirio 
aelodau o'r cyhoedd os ydyn nhw wedi cysylltu â ni, ac mae ein Tîm Cyfathrebu wedi gwneud 
cryn dipyn o waith ers cyflwyno'r rhaglen brechu i godi ymwybyddiaeth ac annog pobl i gymryd 
rhan yn y gymuned.  Mae negeseuon allweddol ynghylch cyflwyno'r brechiad wedi'u hyrwyddo 
trwy ystod o sianeli gan gynnwys gwefan, mewnrwyd, sianeli cyfryngau cymdeithasol, 
cyfathrebu mewnol y Cyngor, a diweddariadau i gynghorwyr.  Maen nhw hefyd wedi rhannu 
diweddariadau allweddol gan bartneriaid gan gynnwys Llywodraeth Cymru, Iechyd 
Cyhoeddus Cymru, a'r Bwrdd Iechyd yn rheolaidd fel rhan o ymgyrch gyfathrebu gydlynol 
ledled Cymru i hyrwyddo'r rhaglen brechu ledled y sir.     

 
Rydyn ni hefyd yn hynod ddiolchgar i Ysgol Gyfun Trecelyn am eu hymrwymiad a'u hamynedd 
wrth gefnogi gweithrediad y ganolfan brechu. 

 
 
 Yn dilyn ymateb yr Arweinydd, cafodd y Cynghorydd Hussey gyfle i ofyn cwestiwn atodol a 

mynegodd ei ddiolch i Staff y GIG a staff CBSC yng Nghanolfan Brechu Trecelyn am eu 
hymdrechion a'u proffesiynoldeb wrth gyflawni eu dyletswyddau yn ystod y pandemig COVID-
19.  Ategwyd y teimladau hyn gan y Maer. 

 
  
8. DERBYN AC ATEB CWESTIYNAU A GAFWYD O DAN REOL GWEITHDREFN 00(4) 
 

Cwestiwn i'r Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cwsmeriaid, Perfformiad ac Eiddo gan y 
Cynghorydd Kevin Etheridge. 
 
Gan nad oes unrhyw gyllid wedi'i glustnodi'n uniongyrchol i'r Cyngor gan y Llywodraeth 
Ganolog mewn perthynas â'r Gronfa Adnewyddu Cymunedol, oes modd diffinio'n glir pa 
oblygiadau fydd ganddo ar yr  
Agenda Trawsnewid ac adnoddau ychwanegol i'r Cyngor a Threthdalwyr y Fwrdeistref Sirol? 

 
 Ymateb yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cwsmeriaid, Perfformiad ac Eiddo, y 

Cynghorydd E. Stenner. 
 

Mae'n siom fawr nad penderfyniad y llywodraeth ganolog oedd clustnodi unrhyw arian o'r 
Gronfa Adnewyddu Cymunedol ar gyfer yr Awdurdod hwn ac rwy'n ei hystyried yn gywilyddus 
nad yw Caerffili wedi'i gynnwys yn y 100 lle â blaenoriaeth sy'n gallu cael gafael ar yr arian 
hwn.  Serch hynny, nid yw'n effeithio ar y Rhaglenni Buddsoddi a Thrawsnewid Llunio Lleoedd 
gan mai dim ond un o'r ffynhonnell ariannu sydd ar gael i ni yw hon ac mae yna lawer o 
gronfeydd eraill y DU, Llywodraeth Cymru a lleol y gallwn ni eu cyrchu ar gyfer y rhaglen.   
 
Nid yw'r rhaglenni'n dibynnu'n llwyr ar un ffynhonnell ariannu a bydd y cwestiwn o sut y bydd 
yn effeithio ar adnoddau ychwanegol a threthdalwyr y fwrdeistref yn codi unwaith y bydd y 
lobïo gwleidyddol sylweddol sy'n digwydd o amgylch yr holl ffrwd ariannu hon wedi dod i ben.  
Byddwn ni'n parhau i herio methodoleg blaenoriaethu llywodraeth y DU a ddefnyddir i bennu'r 



 
 

100 o leoedd Blaenoriaeth y Gronfa Adnewyddu Cymunedol, i'n galluogi i ddylanwadu ar 
ddangosyddion Cronfa Ffyniant a Rennir y DU sydd ar y gweill. 
 

9. RHYBUDD O GYNNIG - CWESTIYNAU I ARWEINYDD Y CYNGOR 
 

Rhoddwyd ystyriaeth i'r Rhybudd o Gynnig a gynigiwyd gan y Cynghorydd Kevin Etheridge a'i 
gefnogi gan y Cynghorwyr R. Gough, G. Simmonds, A. Farina-Childs, R. Owen ac N. Dix, ac 
a gyflwynwyd i'r Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau ar 25 Mai 2021. 

 
Amlinellodd y Cynghorydd Etheridge ei Rybudd o Gynnig, a gyfeiriodd at Reol 10 o Reolau 
Gweithdrefnol y Cyngor, a galwodd ar y Cyngor i sicrhau yn y dyfodol y caniateir i aelodau 
etholedig gyflwyno cwestiynau i'r Arweinydd a gofyn cwestiwn atodol heb droi at yr Aelod 
Cabinet .   
 
Cyfeiriodd y Cynghorydd Etheridge at amwysedd ynghylch dehongli Rheol 10 o Gyfansoddiad 
y Cyngor ac eglurodd ei fod yn ceisio diffiniad o'r rheol briodol lle gwrthodir cwestiwn i'r 
Arweinydd yn y Cyngor Llawn gyda chwestiwn atodol ar bolisi gan Swyddogion a'r Arweinydd, 
ac yna dywedir  fod yn rhaid ei gyflwyno i Aelod y Cabinet yn unig heb gwestiwn atodol  
 
Dywedwyd wrth y Cyngor, yng nghyfarfod y Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau ar 25 Mai 
2021, bod yr Aelodau'n cefnogi'r Rhybudd o Gynnig trwy bleidlais fwyafrif, a chytunwyd hefyd 
ar argymhelliad ychwanegol i'r Cyngor ar gyfer y Diwygio'r cyfansoddiad mewn perthynas â 
Rheol 10(4) i ganiatáu gofyn cwestiwn atodol i Aelod Cabinet.  Fodd bynnag, rhaid i'r 
cwestiwn atodol hwn fod yn uniongyrchol gysylltiedig â'r prif gwestiwn a ofynnir. 
 
Gofynnwyd am eglurhad ar y nifer uchaf o gwestiynau a fyddai'n cael eu caniatáu yn y Cyngor 
pe bai'r Rhybudd o Gynnig gyda'r argymhelliad ychwanegol gan y Pwyllgor Craffu Polisi ac 
Adnoddau yn cael ei gefnogi.  Esboniodd y Swyddog Monitro y byddai gan bob grŵp 
gwleidyddol y gallu i ofyn prif gwestiwn a chwestiwn atodol i'r Arweinydd, a phrif gwestiwn a 
chwestiwn atodol i'r Aelod Cabinet perthnasol, a fyddai'n creu uchafswm o 12 cwestiwn ym 
mhob cyfarfod o'r Cyngor. 
 
Yn dilyn trafodaeth, cynigiwyd ac eiliwyd bod yr Hysbysiad o Gynnig fel y'i nodwyd yn 
adroddiad y Swyddog yn cael ei gefnogi. 
 
Yna cynigiwyd ac eiliwyd diwygiad er mwyn i'r Rhybudd o Gynnig gael ei gefnogi trwy 
gynnwys yr argymhelliad ychwanegol gan y Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau ar 25 Mai 
2021.  Pleidleisiwyd ar y diwygiad a thrwy Microsoft Forms a chadarnhad llafar, ac wrth nodi 
bod 17 o blaid, 37 yn erbyn a 0 yn ymatal, datganwyd bod y diwygiad wedi'i golli. 
 
Yna pleidleisiwyd ar y Rhybudd o Gynnig yn ei rinwedd ei hun fel y nodwyd yn adroddiad y 
Swyddog a thrwy Microsoft Forms a chadarnhad llafar, ac wrth nodi bod 54 o blaid, 0 yn erbyn 
ac 0 yn ymatal, cafodd gefnogaeth unfrydol gan y Cyngor. 
 

PENDERFYNWYD y dylid cefnogi'r Rhybudd o Gynnig fel y'i nodwyd yn adroddiad y 
Swyddog. 

 
 

10. RHYBUDD O GYNNIG - SYSTEM LLYFR POSIBL AR GYFER SAFLEOEDD AILGYLCHU 
  

Rhoddwyd ystyriaeth i'r Rhybudd o Gynnig a gynigiwyd gan y Cynghorydd Kevin Etheridge a'i 
gefnogi gan y Cynghorwyr R. Gough, G. Simmonds, N. Dix, A. Farina-Childs, R. Owen ac C. 
Mann, a gyflwynwyd i'r Pwyllgor Craffu'r Amgylchedd a Chynaliadwyedd ar 18 Mai 2021. 
 



 
 

Amlinellodd y Cynghorydd Etheridge ei Rybudd o Gynnig, a ofynnodd, yn dilyn yr ymarfer 
ymgynghori ac ymgysylltu ynghylch system archebu bosibl ar gyfer y safleoedd ailgylchu, bod 
y mater yn cael ei ddwyn gerbron y Cyngor llawn i gael trafodaeth, dadl a phleidlais ar 
rinweddau cynllun o'r fath gyda'r dystiolaeth berthnasol gan awdurdodau eraill mewn 
adroddiad manwl. 
 
Trafododd yr aelodau’r Rhybudd o Gynnig a phwysleisiwyd y byddai’r penderfyniad  ynghylch 
a ddylid mabwysiadu system archebu ar safleoedd amwynder dinesig  y Cyngor ai peidio yn 
swyddogaeth y Cabinet ac fel rheol byddai’n cael ei adrodd drwy’r broses Craffu arferol.  Felly 
awgrymwyd bod yr Hysbysiad o Gynnig yn gynamserol yn hyn o beth.   
 
 Dywedwyd wrth y Cyngor hefyd, yng nghyfarfod Pwyllgor Craffu ar yr Amgylchedd a 
Chynaliadwyedd ar 18 Mai 2021 a chyn ystyried y Rhybudd o Gynnig, cytunodd yr Aelodau yn 
unfrydol y byddai unrhyw adroddiad sydd ar ddod ar y System Archebu arfaethedig ar gyfer 
Safleoedd Ailgylchu yn cael eu hychwanegu at y flaenraglen waith ymlaen ar gyfer y Pwyllgor 
Craffu er mwyn sicrhau bod ei Aelodau'n cael cyfle i graffu ar ganlyniad y broses ymgynghori 
a'r system archebu arfaethedig.  Yn dilyn hynny, cefnogodd Pwyllgor Craffu’r Amgylchedd a 
Chynaliadwyedd y Rhybudd o Gynnig trwy bleidlais fwyafrif. 
 
 Yn dilyn dadl ar rinweddau'r Rhybudd o Gynnig, a'i fod wedi'i symud a'i eilio bod y Rhybudd o 
Gynnig yn cael ei gefnogi, cynhaliwyd y pleidleisio trwy Microsoft Forms.  Wrth nodi bod 15 o 
blaid, 36 yn erbyn a 2 yn ymatal, datganwyd bod y cynnig wedi colli. 
 
 PENDERFYNWYD na ddylid cefnogi'r Rhybudd o Gynnig. 
 
 
ADRODDIADAU'R SWYDDOGION 
 
Rhoddwyd ystyriaeth i'r adroddiadau canlynol. 
 
 

11. CYNLLUN DATBLYGU LLEOL BWRDEISTREF SIROL CAERFFILI HYD AT 2021: 
ADRODDIAD ADOLYGU  
 
Rhoddwyd ystyriaeth i'r adroddiad a oedd yn manylu ar ganlyniad yr ymgynghoriad ar yr 
Adroddiad Adolygiad Drafft a cheisio cymeradwyaeth y Cyngor o'r Adroddiad Adolygu 
diwygiedig a chytundeb i'w gyflwyno i Lywodraeth Cymru fel Adroddiad Adolygu ffurfiol y 
Cyngor. 

  
Atgoffwyd  y Cyngor, yn ei gyfarfod ar 23 Hydref 2019, bod yr Aelodau wedi penderfynu 
cychwyn ar adolygiad llawn o Gynllun Datblygu Lleol Bwrdeistref Sirol Caerffili hyd at 2021 
(CDLl a Fabwysiadwyd).  Mae Rheoliadau'r CDLl yn ei gwneud yn ofynnol i'r Cyngor baratoi 
Adroddiad Adolygu y mae angen iddo ystyried: Sut mae'r cynllun, y strategaeth, y nodau a'r 
amcanion yn cael eu cyflawni; unrhyw newidiadau sylweddol mewn amgylchiadau a ddaw yn 
sgil newidiadau i'r sylfaen dystiolaeth neu'r fframwaith cyd-destunol; sut mae'r fframwaith 
polisi a'r dyraniadau yn y cynllun yn cael eu cyflawni; y 6 Adroddiad Monitro Blynyddol [AMB]; 
ac a oes angen adolygu'r cynllun a pha opsiynau ar gyfer yr adolygiad y dylid eu cymryd. 

 
Roedd yr Adroddiad Adolygiad Drafft yn destun proses ymgynghori 3 wythnos a ddechreuodd 
ar 24ain Chwefror 2020 a daeth i ben ar 16 Mawrth 2020.  Derbyniwyd cyfanswm o 16 o 
gyflwyniadau a gododd 50 o sylwadau sylweddol, 9 ohonynt o blaid, ac a grynhowyd yn yr 
Adroddiad Ymgynghori ar yr Adroddiad Adolygiad Drafft sydd ynghlwm fel Atodiad 1. 
 
Gwnaed newidiadau i'r Adroddiad Adolygiad Drafft o ganlyniad i'r materion a godwyd yn ystod 
yr ymgynghoriad ac i adlewyrchu amgylchiadau newidiol ers i'r Adroddiad Adolygu Drafft gael 



 
 

ei baratoi, a chynhwyswyd yr Adroddiad Adolygu diwygiedig yn gofyn am gymeradwyaeth y 
Cyngor yn Atodiad 2 i'r adroddiad. 

 
Gofynnwyd i'r aelodau nodi bod yr wybodaeth ym mhwynt bwled 5 yn Adran 5.4 o adroddiad y 
Swyddog wedi'i chynnwys mewn camgymeriad ac y dylid ei diystyru. 

 
Ar ôl ystyried yr adroddiad, symudwyd ac eiliwyd y dylid cymeradwyo'r argymhellion a 
gynhwysir yn adroddiad y Swyddog a thrwy Microsoft Forms a chadarnhad llafar ac wrth nodi 
bod 48 o blaid, 0 yn erbyn a 4 Ymatal cytunwyd ar hyn gan y mwyafrif a oedd yn bresennol. 
 

PENDERFYNWYD y dylid cymeradwyo'r Adroddiad Adolygu diwygiedig a'i gyflwyno i 
Lywodraeth Cymru. 

 
12. AIL GYNLLUN DATBLYGU LLEOL NEWYDD BWRDEISTREF SIROL CAERFFILI HYD AT 

2035 – CYTUNDEB CYFLAWNI 
 

Ystyriwyd yr adroddiad a oedd yn rhoi gwybod i'r Cyngor ganlyniad ymgynghoriad cyhoeddus 
y Cytundeb Cyflenwi Drafft 2il Gynllun Datblygu Lleol Newydd Bwrdeistref Sirol Caerffili hyd at 
2035, yn gofyn am gymeradwyaeth y Cyngor i'r Cytundeb Cyflenwi terfynol, ac yn ceisio 
cytundeb y Cyngor i gyflwyno'r Cytundeb Cyflenwi i Lywodraeth Cymru erbyn diwedd Mehefin 
2021 i'w gymeradwyo. 

  
 Y cam cyntaf wrth baratoi 2il Gynllun Datblygu Lleol Newydd Bwrdeistref Sir Caerffili hyd at 

2035 (2GDLlN) yw paratoi Cytundeb Cyflenwi 
(CC) sy'n cynnwys yr amserlen ar gyfer cyflwyno'r 2il Gynllun Datblygu Lleol Newydd a'r 
Cynllun Cyfranogiad Cymunedau (CCC), sy'n nodi pwy fydd yn ymgynghori â nhw a phryd. 

 
Paratowyd y Cytundeb Cyflenwi drafft cyntaf ac roedd yn barod i fod yn destun ymgynghori 
ym mis Mawrth 2020, ond cafodd ei ganslo oherwydd cyfyngiadau ynghylch Covid-19.  
Diweddarwyd y Cytundeb Cyflenwi drafft a chychwynnodd ymgynghoriad cyhoeddus naw 
wythnos a ddechreuodd ddydd Llun 25 Ionawr 2021 ac a ddaeth i ben ddydd Llun 29 Mawrth 
2021.   
 
Derbyniwyd cyfanswm o 23 ymateb yn ystod y cyfnod ymgynghori cyhoeddus.  Paratowyd 
Adroddiad yr Ymgynghoriad sy'n mynd i'r afael â'r ymatebion i'r CC Drafft. Mae'r Adroddiad yn 
ystyried y materion a godwyd, yn darparu ymatebion swyddogion i'r materion hynny ac yn 
gwneud argymhellion ar y camau gweithredu arfaethedig.  Cafodd Adroddiad yr 
Ymgynghoriad ei gynnwys fel Atodiad 1 i'r adroddiad, ac mae Cytundeb Cyflenwi terfynol 
wedi'i baratoi i adlewyrchu'r ymatebion a ddaeth i law a'u cynnwys fel Atodiad 2 i'r adroddiad.   

 
 Yn ystod y drafodaeth ar yr eitem hon, cyfeiriodd Aelod at yr Asesiad Risg yn Atodiad 2 y 
Cytundeb Cyflenwi a nododd ei bod yn debygol iawn y byddai llithriant o ran rhaglenni 
oherwydd diffyg cefnogaeth gan swyddogion / adrannau eraill wrth gynhyrchu'r gronfa 
dystiolaeth.  Esboniodd swyddogion fod y sylw hwn yn adlewyrchu'r sefyllfa fel y byddai 
oherwydd bod gan bob maes gwasanaeth arall ei faes gwaith ei hun y mae angen iddyn nhw 
ei gyflenwi ac mae'r CDLl yn gosod cryn gyfrifoldeb ar rai meysydd gwasanaeth wrth gaffael 
yr wybodaeth sydd ei hangen.  Fodd bynnag, fel rhan o'i baratoadau o amgylch y  2il GDLl 
Newydd, nodwyd elfen o gyllid cyllideb i gynorthwyo meysydd gwasanaeth i gynhyrchu'r 
wybodaeth hon.  Felly, er bod diffyg cefnogaeth wedi'i gydnabod fel mater o bwys, mae'r 
Cyngor yn hyderus bod meysydd gwasanaeth bellach mewn gwell sefyllfa i ddarparu'r 
wybodaeth ofynnol hon.  
 



 
 

Ar ôl ystyried yr adroddiad, symudwyd ac eiliwyd y dylid cymeradwyo'r argymhellion a 
gynhwysir yn adroddiad y Swyddog a thrwy Microsoft Forms ac wrth nodi bod 47 o blaid, 0 yn 
erbyn a 3 ymatal cytunwyd ar hyn gan y mwyafrif a oedd yn bresennol. 
 

PENDERFYNWYD y dylid cymeradwyo'r Cytundeb Cyflenwi terfynol a'i gyflwyno i 
Lywodraeth Cymru.   

 
 
 Terfynwyd y cyfarfod am 6.14pm. 
 
 

Wedi'i gymeradwyo fel cofnod cywir ac yn amodol ar unrhyw newidiadau neu gywiriadau a 
gytunir arnynt ac wedi'i gofnodi yng nghofnodion y cyfarfod a gynhelir ar 13 Gorffennaf 
2021ac fe'u llofnodwyd gan y Maer. 
 
 

_______________________ 
      MAER 
 


