
 
 

 

CYNGOR 
 

COFNODION O’R CYFARFOD AMLSAFLE A GYNHALIWYD YN Y SIAMBR YN NHŶ 

PENALLTA A DROS MICROSOFT TEAMS DDYDD IAU 24 TACHWEDD 2022 AM 
5.00PM 

 
YN BRESENNOL:  

 
Cynghorydd E.M. Aldworth - Maer 

Cynghorydd M.A. Adams – Dirprwy Faer 
 

Cynghorwyr: 
 

C. Andrews, A. Angel, C. Bishop, M. Chacon-Dawson, R. Chapman, P. Cook, S. Cook,  
D. Cushing, C. Cuss, D.T. Davies MBE, G. Ead, C. Elsbury, G. Enright, K. Etheridge,  
M. Evans, A. Farina-Childs, C. Forehead, E. Forehead, J. E. Fussell, A. Gair, N. George,  
C. Gordon, D. Harse, A. Hussey, M. James, L. Jeremiah, G. Johnston, J. Jones, S. Kent,  
P. Leonard, C. Mann, A. McConnell, B. Miles, C. Morgan, S. Morgan, B. Owen, T. Parry,  
L. Phipps, M. Powell, D.W.R. Preece, D. Price, H. Pritchard, J. Pritchard, J.A. Pritchard,  
J. Rao, J. Reed, J. Roberts, J. Sadler, R. Saralis, J. Scriven, J. Simmonds, S. Skivens,  
J. Taylor, A. Whitcombe, L. Whittle, S. Williams, W. Williams, J. Winslade, K. Woodland,  
C. Wright 
 

Ynghyd â: 
 

C. Harrhy (Prif Weithredwr), R. Tranter (Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Swyddog 
Monitro), S. Harris (Pennaeth Gwasanaethau Cyllid a Swyddog A151), J. Williams 
(Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gwasanaethau Cymdeithasol), L. Donovan (Pennaeth 
Gwasanaethau Pobl), S. Mutch (Rheolwr Blynyddoedd Cynnar),  
L. Lane (Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd a Dirprwy Swyddog Monitro), S. Pugh, 
(Rheolwr Cyfathrebu), S. Hughes (Swyddog Gwasanaethau Pwyllgorau), J. Lloyd (Swyddog 
Gwasanaethau Pwyllgorau), R. Barrett (Clerc) 

 
Hefyd yn bresennol: 

 
P. Diamond (Pennaeth y Tîm Partneriaeth Rhanbarthol, Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol 

Gwent)  
 
 

RECORDIO, FFILMIO A THREFNIADAU PLEIDLEISIO 
 

Fe wnaeth y Prif Weithredwr atgoffa pawb a oedd yn bresennol bod y cyfarfod yn cael ei 
ffrydio’n fyw, ac y byddai recordiad ar gael ar ôl y cyfarfod ar wefan y Cyngor - Cliciwch yma 
i wylio <https://civico.net/caerphilly>.  Dywedodd y byddai penderfyniadau’n cael eu gwneud 
gan ddefnyddio Microsoft Forms.   

 
 

1. YMDDIHEURIADAU 

 
Derbyniwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorwyr A. Broughton-Pettit, N. Dix, T. Heron, D. 
Ingram-Jones, A. Leonard, E. Stenner a C. Thomas, ynghyd â R. Edmunds (Cyfarwyddwr 



 
 

Corfforaethol ar gyfer Addysg a Gwasanaethau Corfforaethol), D. Street (Cyfarwyddwr 
Corfforaethol ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai) a M.S. Williams (Cyfarwyddwr 
Corfforaethol ar gyfer yr Economi a’r Amgylchedd). 
 

2. CYHOEDDIADAU’R MAER  
 

Cyfeiriodd y Maer at y trefniadau a’r digwyddiadau y bu iddi eu mynychu ers cyfarfod 
diwethaf y Cyngor, a chadarnhaodd ei bod hi a’r Dirprwy Faer wedi mynychu nifer o 
wasanaethau Cofio a gynhaliwyd ar draws y fwrdeistref sirol. 
 
Dywedodd y Dirprwy Faer hefyd wrth y Cyngor ei fod wedi cael y pleser yn ddiweddar o 
fynychu noson wobrwyo yn Llantrisant a gynhaliwyd gan Wasanaeth Tân ac Achub De 
Cymru, a fu’n talu teyrnged i’r modd y mae’r Gwasanaeth Tân yn gweithio’n galed i ddiogelu 
pobl 365 diwrnod y flwyddyn. Daeth y noson i ben gyda chyflwyniad i’r Cynghorydd Tudor 
Davies MBE i’w anrhydeddu ac i ddiolch iddo am 23 mlynedd o wasanaeth diflino i 
Awdurdod Tân ac Achub De Cymru, gyda’r Cynghorydd Davies MBE yn derbyn albwm 
lluniau i gofio’r nifer o achlysuron lle bu’n cynrychioli’r Gwasanaeth Tân yn ystod ei gyfnod fel 
Cadeirydd yr Awdurdod Tân ac Achub, ac mewn rolau cefnogi eraill ar draws y sefydliad. 
 
 

3.  DERBYN DEISEBAU DAN REOL GWEITHDREFN 28(3)  

 
Derbyniwyd y deisebau canlynol:- 
 
(1) Cyflwynodd y Cynghorydd Walter Williams ddeiseb ar ran preswylwyr yn gwneud 

cais i gylchfan ger y senotaff yn Markham gael ei dynnu oddi yno ac i system 
oleuadau traffig gael ei gosod yn ei le; 
 

(2) Cyflwynodd y Cynghorydd Nigel George ddeiseb gan breswylwyr o Mount Pleasant 
Road, Risca yn gwneud cais i Gyngor Caerffili fabwysiadu a chynnal y ffordd rhwng 
Mount Pleasant Road a Hillside. 

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

 
4.  CYFLWYNO GWOBRAU  

 
Clwb Karate Akai Ryuu  
 

Roedd yr Aelod Cabinet ar gyfer Gwastraff, hamdden a Mannau Gwyrdd yn falch iawn o 
gyflwyno aelodau Clwb Karate Akai Ryuu Karate sydd wedi’i leoli yn Fleur-de-Lys, a 
sefydlwyd 5 mlynedd yn ôl gan y Sensei a pherchennog y clwb, Andrew Lewis, i helpu i 
gadw pobl ifanc oddi ar y stryd ac sydd bellach yn cynnig dosbarthiadau bob dydd i dros 100 
o aelodau o 3 mlwydd oed.  

Bu cynrychiolaeth fechan iawn o 27 aelod yn unig o’r clwb yn cynrychioli Cymru yn y 
Pencampwriaethau Byd yng Ngwlad Pwyl yn ddiweddar, ac roedd yr Aelod Cabinet yn falch 
o gyhoeddi bod y clwb wedi cyrraedd y 3ydd safle yn y gystadleuaeth gyfan, gan gasglu 
cyfanswm syfrdanol o 19 medal aur, 14 medal arian a 14 medal efydd, sy’n gyflawniad 
gwych ar gyfer cynrychiolaeth mor fach. 
 
Amlygodd yr Aelod Cabinet y gwaith caled a’r ymroddiad a oedd yn sylfaen i’r cyflawniad 
hwn ac roedd yn bendant y byddai holl aelodau’r clwb karate yn falch iawn o berfformiad mor 
wych. 
 



 
 

Camodd Sensei Andrew Lewis ac aelodau Clwb Karate Akai Ryuu ymlaen i gael eu 
llongyfarch gan y Maer a’r Cyngor ar eu llwyddiant arbennig. 
 
 

5.  DATGANIADAU O DDIDDORDEB 

 
Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb ar ddechrau’r cyfarfod nac yn ystod y 
cyfarfod. 

  
 
6. COFNODION – CYNGOR ARBENNIG A GYNHALIWYD AR 29 MEDI 2022 

 

CADARNHAWYD fod cofnodion y Cyngor Arbennig a gynhaliwyd ar 29 Medi 

2022 (rhifau cofnodion 1-3) wedi cael eu cymeradwyo fel cofnod cywir. 
 
 
7. COFNODION – CYNGOR A GYNHALIWYD AR 4 HYDREF 2022 
 

CADARNHAWYD fod cofnodion y Cyngor a gynhaliwyd ar 4 Hydref 2022 (rhifau 
cofnodion 1-14) wedi cael eu cymeradwyo fel cofnod cywir. 

 
 Gofynnodd y Cynghorydd Judith Pritchard i gael ei rhestru fel J.A. Pritchard ar gofnodion yn 
y dyfodol i osgoi unrhyw ymholiadau presenoldeb rhwng y rhai gydag enwau tebyg, a 
chadarnhaodd ei bod wedi mynychu’r cyfarfod hwnnw, gyda’r Cynghorydd James Pritchard 
wedi cyflwyno ymddiheuriadau ar gyfer y cyfarfod.  
 
 

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

 
 Cwestiwn gan y Cynghorydd L. Phipps i Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd S. Morgan 
 
A fydd yr Arweinydd yn rhoi datganiad ynglŷn â sut y bydd datganiad Hydref diweddar y 
Canghellor yn effeithio ar gyllideb y Cyngor? 
 
Ymateb gan Arweinydd y Cyngor i’r Cynghorydd L. Phipps  

 
Yn dilyn deng mlynedd o gyni dan orfodaeth y llywodraeth gyda thoriadau mewn cyllidebau, 
rhewi cyflogau a symud y baich i’r rhai sy’n gallu ei fforddio leiaf, nid oedd datganiad 
diweddar y Canghellor yn cynnig unrhyw seibiant o gwbl i’r gwasanaethau cyhoeddus.  Fel 
sy’n aml yn digwydd gyda’r llywodraeth hon, maen nhw’n cuddio y tu ô li ffigyrau arian parod 
ac yn anwybyddu’r ffigyrau gwirioneddol, sy’n rhoi sylw gwirioneddol i gostau cynyddol, galw 
cynyddol a chwyddiant.  Dywedodd y Canghellor y byddai gwariant y llywodraeth yn parhau i 
gynyddu mewn termau real, fodd bynnag, aeth yn ei flaen i gofnodi cafeat drwy nodi y byddai 
angen i wariant cyhoeddus fod yn ddisgybledig, a bod hwn yn gyfnod heriol. Felly a fyddant 
yn ariannu cyflogau realistig i weithwyr y sector cyhoeddus sy’n adlewyrchu chwyddiant yn yr 
argyfwng costau byw? Yr ateb yw na, yn anffodus. Nid yw datganiad y Canghellor yn 
gwneud dim i fynd i’r afael â chyflogau isel o fewn y gwasanaethau cyhoeddus hanfodol. 

 
Felly, roeddem ni eisoes wedi cynllunio ar gyfer diffyg o £35m yng nghyllideb y flwyddyn 
nesaf, sydd oddeutu 10% o gyllideb net y Cyngor. Ac yn dilyn datganiad y Canghellor, rydym 
ni’n dal i gynllunio ar gyfer diffyg o £35m o ran cyllid. Dan ddeng mlynedd o gyni, y diffyg 
mwyaf y bu’n rhaid i ni ymdrin ag ef oedd £14m, felly mae £35m yn gwbl ddigynsail. Mae’n 
anodd gwerthfawrogi graddfa’r swm yma, ond fel enghraifft, pe byddem yn cau pob un o’n 
canolfannau hamdden a llyfrgelloedd, yn stopio casglu gwastraff ac yn peidio â gwneud 
gwaith cynnal a chadw o gwbl ar ein ffyrdd, ni fyddai modd i ni gwrdd â’r diffyg hwn. Nid wyf 



 
 

yn awgrymu am funud y dylem wneud hynny, ond mae’n helpu i roi syniad o raddfa’r her 
sydd o’n blaenau. 

 
Er gwaethaf datganiad y Canghellor, rydym ni’n gwybod bod ein cymunedau’n wynebu 
heriau difrifol ac maen nhw ein hangen ni nawr yn fwy nag erioed, felly fe wnawn bopeth o 
fewn ein gallu i ddiogelu ein cymunedau, ein gwasanaethau a’n staff. Bydd angen i ni wneud 
llawer mwy gyda llawer llai o arian. Bydd angen i ni wneud pethau’n wahanol. Rydym ni ar 
ein ffordd i weithredu cynlluniau trawsnewid a fydd yn diogelu ein cymunedau, ac rwy’n 
edrych ymlaen at gyflwyno’r cynlluniau hyn i’r Cyngor yn y dyfodol agos. Bydd y cynlluniau 
hyn yn cynnwys newidiadau i’r ffordd y mae gwasanaethau’n cael eu darparu, ac rwy’n 
gwybod bod pobl yn gallu gwrthwynebu newid. Ond os ydym ni’n bwriadu parhau i ddarparu 
gwasanaethau hyfyw a chynaliadwy, mae newid yn annatod o ystyried yr her £35 miliwn a 
nodwyd yn flaenorol sy’n wynebu’r Cyngor hwn. 

 
Cwestiwn ategol gan y Cynghorydd L. Phipps i Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd S. 
Morgan 
 
O ystyried yr hyn yr ydych chi newydd ei ddweud, pa mor anodd fydd pethau, a fydd angen i 
ni ddefnyddio ein cronfeydd wrth gefn i liniaru effeithiau gwaethaf y diffygion cyllidebol ac i 
barhau i gynnal y gwasanaethau y mae ein preswylwyr yn dibynnu arnynt?  

 
Ymateb Arweinydd y Cyngor i’r Cynghorydd L. Phipps  

 
Er bod y pwysau ariannol sy’n ein hwynebu yn sylweddol, rydym ni mewn sefyllfa gryfach na 
llawer o gynghorau o ganlyniad i’n rheolaeth ariannol gadarn dros y blynyddoedd diwethaf. 
Er gwarthaf nifer o alwadau gan Aelodau Plaid ac Aelodau Annibynnol yn y Siambr hon i 
wario ein cronfeydd wrth gefn, dro ar ôl tro, mae gennym ni gronfeydd iach wrth gefn. Dim 
ond unwaith y gellir gwario cronfeydd wrth gefn, ac os cânt eu gwario’n briodol, gallant 
ddenu llawer mwy o arian.  Er enghraifft, bob tro y byddwn yn gwario £3m ar adeiladu ysgol 
newydd, byddwn ni’n derbyn £6m ychwanegol gan Lywodraeth Cymru, felly mae ysgol 
gwerth £9m yn costio £3m yn unig i’r Cyngor. Mae ein Bwrdd Prosiectau Adfer wedi cynghori 
dros y blynyddoedd diwethaf i wario oddeutu £5m sydd wedi denu cymaint â £90m o gyllid 
allanol. Felly gall cronfeydd wrth gefn sy’n cael eu gwario mewn modd darbodus gynnig 
buddion enfawr. Fodd bynnag, mae cronfeydd wrth gefn hefyd yno ar gyfer pan fo’u hangen, 
ac rwy’n creu bod pawb yn cytuno bod hynny’n digwydd nawr. Felly er bod mwyafrif ein 
cronfeydd wrth gefn wedi’u clustnodi ar gyfer cynlluniau penodol, nawr yw’r amser i ryddhau 
rhai o’r cronfeydd hynny i ymdrin â’r argyfwng ariannol yr ydym yn ei wynebu. 
 
Mae nifer o’n cynghorau cyfagos yn nodi eu bwriad i ddiswyddo nifer sylweddol o staff. Fodd 
bynnag, rydw i eisiau tawelu eich meddwl nad ydym am gymryd y cam hwn. Mae’r ffaith fod 
gennym gronfeydd wrth gefn yn rhoi rhywfaint o amser ychwanegol i ni allu cynllunio ar gyfer 
dull mwy cynaliadwy. Fodd bynnag, fe wna i ailadrodd mai dim ond unwaith y gallwn 
ddefnyddio’r cronfeydd wrth gefn, ac mae’r amser ar gyfer cynllunio a gweithredu yn brin.  Er 
mwyn diogelu gwasanaethau, bydd angen i newid siâp y Cyngor – bydd y Cyngor yn llai, ac 
yn canolbwyntio’n fwy penodol.  Ond oherwydd ein cronfeydd wrth gefn, bydd y newid yn 
cael ei gyflwyno mewn ffordd sy’n cael ei reoli gan ddefnyddio’r model gweithredu Tîm 
Caerffili. Mae angen gwneud cynnydd brys gyda’r newid hwn. Bydd angen arweinyddiaeth 
bwrpasol a dull gweithredu Tîm Caerffili ar y cyd, ond gan ddefnyddio ein cronfeydd wrth 
gefn yn effeithiol, gallwn drawsnewid y Cyngor hwn i ymdrin â chyllidebau sy’n mynd yn llai 
ac yn llai.  

 
  
9. DERBYN AC ATEB CWESTIYNAU A DDERBYNIWYD DAN REOLAU GWEITHDREFN 

10(4) 

 



 
 

 Cwestiwn gan y Cynghorydd D. Ingram-Jones i’r Aelod Cabinet ar gyfer Addysg a 
Chymunedau, y Cynghorydd C. Andrews 
 
Gan fod y Cynghorydd D. Ingram-Jones wedi anfon ymddiheuriadau ar gyfer y cyfarfod, 
cyflwynodd y Cynghorydd J. Winslade y cwestiwn ar ei rhan. 
 
 A fydd yr Aelod Cabinet ar gyfer Addysg a Chymunedau yn egluro beth mae Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Caerffili yn ei wneud i ddiogelu’r rhai mwyaf bregus yn ystod y cyfnodau 
anodd hyn? 
 
 
Ymateb gan yr Aelod Cabinet ar gyfer Addysg a Chymunedau i’r Cynghorydd D. Ingram-
Jones 

 
Mae staff rheng flaen yn derbyn hyfforddiant i’w galluogi i gyfeirio pobl yn benodol ar gyfer 
cyngor costau byw a chymorth lles ehangach, a bydd hyn yn sicrhau bod pob cyswllt yr ydym 
ni’n ei gael gyda phreswylwyr yn cyfri. 
 
I gydnabod yr anawsterau niferus y mae preswylwyr yn eu hwynebu, mae’r Cyngor, mewn 
partneriaeth gyda’r gymuned a’r sector gwirfoddol, yn datblygu rhwydwaith o Fannau 
Croesawus, a elwir hefyd yn hybiau cynnes, ar draws y sir i ddarparu lleoedd cynnes a 
chroesawus i bobl leol dreulio amser yn cyfarfod â phobl newydd, rhoi cynnig ar bethau 
newydd a chael mynediad at wasanaethau a chyngor.   
 
Wrth i’r Lleoedd Croesawus gael eu cadarnhau, maent wedi cael eu hychwanegu at 
gyfeiriadur cyffredinol a fydd ar gael drwy wefan y Cyngor ar y dudalen lanio costau byw. 
Bydd y cyfeiriadur hwn hefyd yn cael ei rannu gyda phartneriaid a rhanddeiliaid mewnol ac 
allanol i sicrhau bod gwybodaeth ar gael i bawb a allai fod eisiau mynediad i’r lleoedd hyn.  
Bydd hyn yn cynnwys y Cysylltwyr Cymunedol a fydd yn gallu cefnogi cwsmeriaid sydd 
wedi’u hynysu neu’n fregus i gael mynediad i’r lleoedd hyn o fewn eu cymunedau. Lle bo’n 
briodol, bydd timau ar draws y Cyngor sy’n darparu cymorth perthnasol i’r materion hyn yn 
gallu defnyddio Lleoedd Croesawus fel cyfle i ymgysylltu gyda mynychwyr ac i ddarparu 
cyngor neu gymorth pellach o’r lleoliadau hyn. Rydym ni hefyd yn rhoi grantiau ychwanegol i 
grant caledi’r Cyngor sy’n mynd i’r afael yn uniongyrchol â’r materion mae pobl yn eu 
hwynebu yn y cymunedau hynny, megis unigrwydd, ynysigrwydd a thlodi bwyd. 
 
Rydym ni’n parhau i hybu cymorth costau byw drwy ddigwyddiadau cyhoeddus, gyda 
phresenoldeb mewn Marchnadoedd Nadolig, digwyddiadau’r Adran Waith a Phensiynau a 
digwyddiadau a drefnir gan bartneriaid gan gynnwys Ymddiriedolaeth Groundwork, Ysgolion, 
Aelodau Seneddol y DU ac Aelodau’r Senedd. Rydym ni yn y broses o gadarnhau grant 
caledi ychwanegol gan y Cyngor i’r rhai sydd angen cymorth ariannol brys ond nad ydynt yn 
gymwys neu eu bod eisoes wedi defnyddio’r cynlluniau grant presennol, a bydd manylion 
pellach ar gael unwaith y bydd hyn wedi’i gadarnhau. 

 
Bydd cyllid a ddyrennir drwy’r Gronfa Ffyniant Gyffredin yn caniatáu ar gyfer parhau i 
ehangu’r gwaith o wella effeithlonrwydd ynni eiddo sydd wedi’u graddio yn “F” a “G”. Rydym 
ni hefyd wedi sefydlu Rhwydwaith Fwyd Caerffili mewn partneriaeth â’r Tîm Cynllun Datblygu 
Gwledig, gan gysylltu cyflenwyr bwyd, cynhyrchwyr a grwpiau cymorth bwyd cymunedol i 
weithio gyda’i gilydd i fynd i’r afael ag ansicrwydd bwyd. 

 
Mae Gwasanaeth Gwirfoddoli Gofalu am Gaerffili yn paru gwirfoddolwyr gydag unigolion a 
gyfeiriwyd gan dimau gwaith cymdeithasol o Dimau Pobl Hŷn,  Anableddau Dysgu a’r Timau 
Anableddau Corfforol a Namau ar y Synhwyrau. Mae’r gwirfoddolwyr yn cynnig cymorth un i 
un mewn lleoliadau gofal preswyl a gofal dydd drwy glybiau cymdeithasol dan arweiniad 
gwirfoddolwyr. Mae Gofalu am Gaerffili ar hyn o bryd yn gweithio er mwyn ailddechrau’r 
gwasanaeth yn dilyn seibiant o ganlyniad i Covid, a gan gynnwys ehangu cwmpas y 



 
 

gwasanaeth i gynnwys cymorth i’r rhai y tu allan i wasanaethau ffurfiol sydd wedi’u hynysu’n 
gymdeithasol ac yn fregus. 
 
Nod y Cynllun Gweithwyr yn Gwirfoddoli Corfforaethol yw cynorthwyo darpariaeth yn y 
gymuned drwy ryddhau gweithwyr i gefnogi gweithgareddau a gynhelir gan grwpiau a 
sefydliadau gwirfoddol, yn ogystal â gweithwyr yn darparu cymorth gwirfoddol ychwanegol ar 
gyfer sefydliadau sydd eisoes yn weithredol. 

 
Rydym ni hefyd yn datblygu prosiectau penodol sy’n targedu’r rhai hynny sydd fwyaf mewn 
angen, er enghraifft y prosiect Pencampwyr Coginio sy’n defnyddio gwirfoddolwyr o’r adran 
Arlwyo i ddarparu dosbarthiadau coginio mewn lleoliadau cymunedol. Mae’r dosbarthiadau 
hyn yn dysgu sgiliau ymarferol a’r offer i goginio o fewn cyllideb, yn ogystal â’r cyfle i wella 
llesiant a lleihau ynysu cymdeithasol. Felly, gallwch weld bod digonedd o bethau’n digwydd 
ar hyn o bryd.  
 

 ADRODDIADAU SWYDDOGION 

  
 Rhoddwyd ystyriaeth i’r adroddiadau canlynol. 
 
 
10. CAPASITI’R GWEITHLU A HERIAU CYSYLLTIEDIG 

 

Rhoddwyd ystyriaeth i’r adroddiad a oedd yn ceisio darparu diweddariad i’r Cyngor ar 

rai o’r prif faterion a heriau sy’n effeithio ar gapasiti’r gweithlu ar hyn o bryd, ac yn 
ceisio cefnogaeth y Cyngor ar gyfer cynigion cychwynnol i sicrhau adnoddau 
ychwanegol mewn meysydd allweddol. Nodwyd fod yr adroddiad yn cynnwys nifer o 

argymhellion gan y Cabinet, a oedd wedi derbyn yr adroddiad yn eu cyfarfod ar 19 
Hydref 2022, ac roedd yr adroddiad hefyd wedi cael ei ystyried gan y Pwyllgor Craffu 
ar Bolisi ac Adnoddau ar 27 Medi 2022. 

 
Cynghorwyd Aelodau bod amrywiaeth a manylder y gwaith trawsnewid ac adfywio y mae’r 
Cyngor yn ymwneud ag ef erbyn hyn, y tu hwnt i ddarparu gwasanaethau cyffredinol, yn 
cyflwyno heriau sylweddol, yn enwedig o ystyried Datganiad Hydref 2022 y Canghellor yn 
ddiweddar sy’n dangos toriadau sylweddol i gyllid gwasanaethau cyhoeddus at y dyfodol. Er 
bod gan y Cyngor gronfeydd wrth gefn y gellir eu defnyddio i helpu i gwrdd â’r diffyg 
cyllidebol o hyd at £35m ar gyfer 2023/24, dim ond unwaith y gellir defnyddio’r rhain, ac o 
ystyried y pwysau ariannol parhaus a ddisgwylir ar gyfer y blynyddoedd  nesaf, mae’n glir y 
bydd angen i’r Cyngor arwain newid sefydliadol a diwylliannol sylweddol er mwyn diogelu 
gwasanaethau a staff. 
 
Mae’r Cyngor eisoes yn atgyfnerthu ei weithlu trwy greu tîm recriwtio ymroddedig, i sicrhau 
bod adnoddau priodol yn eu lle i ymateb i’r heriau sylweddol sydd i ddod. Yn ddiweddar, 
cytunodd y Cabinet ar gyflwyno’r Cyflog Byw Sylfaenol yn gynnar ynghyd â chynnydd dros 
dro mewn ad-daliadau milltiroedd i fynd i’r afael ag anwadalrwydd presennol y farchnad a 
phrisiau tanwydd. Derbyniodd pob aelod o staff ddiwrnod ychwanegol o wyliau blynyddol fel 
rhan o ddyfarniad cyflog 2022/23, a bydd y Cabinet yn ystyried ystod o bolisïau AD eraill yn 
fuan, gan gynnwys 5 diwrnod ychwanegol o wyliau blynyddol i wella telerau ac amodau ar 
gyfer staff y Cyngor. 
 
Fodd bynnag, cydnabyddir hefyd fod angen i’r Cyngor atgyfnerthu capasiti ar gyfer 
arweinyddiaeth lefel uwch er mwyn ymateb ac arwain yr Awdurdod drwy’r heriau cymhleth 
digynsail sy’n ei wynebu. Roedd yr adroddiad felly yn cynnig creu dwy swydd ddirprwy 
newydd, sef Dirprwy Brif Weithredwr a Dirprwy Swyddog Adran 151, a fydd yn sicrhau bod 
cyfrifoldebau’r cyngor yn cael eu cyflawni bob amser, ac yn cynnig capasiti sydd ei angen i 
alluogi’r Cyngor i sicrhau newid sefydliadol a diwylliannol i ddiogelu gwasanaethau rheng 
flaen gan hefyd weithredu gyda llawer llai o gyllid. Bydd y swydd Dirprwy Brif Weithredwr yn 



 
 

dal cyfrifoldeb portffolio a hefyd yn arwain ar faterion trawstoriadol gan gynnwys yr argyfwng 
costau byw, argyfwng dyngarol Wcráin a’r agenda ddatgarboneiddio, ynghyd â rhaglen 
Trawsnewid Tîm Caerffili. Bydd cyllid ar gyfer y swyddi gwag yn cael ei ddargyfeirio o dair 
swydd Pennaeth Gwasanaethau gwag ac nid fydd y cynigion yn yr adroddiad yn arwain at 
fod angen adnoddau ychwanegol gan y byddant yn cael eu hariannu’n llawn drwy 
drosglwyddo cyllidebau presennol. 
 
Amlinellodd Mrs Christina Harrhy (Prif Weithredwr) y pwysau digynsail ar y Cyngor a 
chapasiti’r gweithlu dros gyfnod estynedig o ganlyniad i fwy o ddisgwyliadau a galw, a 
mynegodd yr angen i sicrhau bod digon o adnoddau ar gael i fodloni’r heriau sydd i ddod ac i 
gyflawni gofynion y Cyngor a’i gymunedau. Roedd yr adroddiad yn ceisio rhoi sylw i dri phrif 
her; (1) yr angen i oresgyn anawsterau wrth recriwtio staff allanol (2) yr angen i roi cymorth 
statudol ychwanegol yn ei le a (3) yr angen i leihau lefelau absenoldeb salwch ar draws y 
sefydliad. 
 
O ran heriau recriwtio a chadw staff ar draws  y Cyngor, nodwyd nad yw’r rhain yn unigryw i 
Gyngor Caerffili, ond mae wedi dod i’r amlwg fod disgwyliadau staff bellach yn wahanol ers y 
pandemig o ran cydbwysedd bywyd-gwaith, a bod disgwyliadau darpar gyflogeion yn 
wahanol iawn o’r broses recriwtio a dethol. Felly mae angen dull mwy modern a dynamig o 
recriwtio er mwyn gallu adnabod ac ymgysylltu gyda darpar ymgeiswyr a marchnata Caerffili 
fel cyflogwr gwych. Er mwyn bodloni’r angen hwn, mae’r Cabinet eisoes wedi cytuno ar greu 
tîm recriwtio mewnol saith aelod staff a fydd yn ymwreiddio’r hyn a ddysgwyd yn ddiweddar 
yn yr arferion gweithredu, a bydd y tîm hwn yn gweithio o’r Is-adran Gwasanaethau Pobl. 
 
O ran y ddwy swydd statudol ychwanegol a gynigir, pwysleisiodd y Prif Weithredwr na fyddai 
angen unrhyw gyllid ychwanegol i sicrhau’r penodiadau hanfodol hyn.   
Atgoffwyd Aelodau o’r tair swydd statudol sydd yn eu lle i sicrhau llywodraethu da a sicrhau 
bod y Cyngor yn cyflawni ei ymrwymiadau statudol, sef y Prif Weithredwr, y Swyddog 
Monitro a’r Swyddog Adran 151. Fodd bynnag, nid oes gan y Cyngor Ddirprwy Swyddog 
Adran 151 na Dirprwy Brif Weithredwr dynodedig, ac mae’r Prif Weithredwr a’r Swyddog 
Adran 151 yn gofyn am absenoldeb am gyfnodau estynedig ar wahân, sy’n gadael y Cyngor 
yn agored i risg diangen. Eglurwyd y byddai’r swydd Dirprwy Brif Weithredwr, yn ogystal â 
chyflawni’r rôl dirprwy, yn ychwanegu capasiti ychwanegol angenrheidiol i’r uwch dîm rheoli, 
ac y byddai gan ddeiliad y swydd hefyd gyfrifoldeb dros bortffolio eang a staff, yn ogystal â 
goruchwylio’r newid sefydliadol a diwylliannol sydd ei angen er mwyn i’r Cyngor allu diogelu 
gwasanaethau rheng flaen gan hefyd ddarparu hynny gyda llawer llai o gyllid. 
 
Amlygodd y Prif Weithredwr y cyswllt rhwng capasiti ychwanegol yn yr uwch dîm rheoli ac 
effaith darpariaeth gwasanaethau staff ar y rheng flaen, a phwysleisiodd, o ystyried 
anghenion dwys cymunedau lleol, ynghyd â’r heriau ariannol a wynebir, yn ogystal â’r angen 
i ddiogelu preswylwyr, gwasanaethau a staff, mae’n hanfodol bod y Cyngor yn gallu cyflawni 
graddfa a chyflymder y newid angenrheidiol, trwy waredu costau a biwrocratiaeth ddiangen 
a’i gwneud yn haws i staff rheng flaen gyflawni ar ran y Cyngor. Eglurwyd y byddai’r cyllid ar 
gyfer y swyddi Dirprwy Brif Weithredwr a’r Dirprwy Swyddog Adran 151 yn cael ei sicrhau 
drwy ail-ddyrannu cyllidebau presennol o dair swydd Pennaeth Gwasanaethau gwag i 
benodi ar gyfer y ddwy swydd statudol allweddol hyn. Hysbyswyd Aelodau fod y tair swydd 
wag wedi cael eu ôl-lenwi drwy newidiadau ail-strwythuro, ac mewn rhai achosion, nodwyd 
nad oedd angen y swyddi hyn o ganlyniad i newid mewn amgylchiadau. Ceisiwyd 
cefnogaeth y Cyngor felly ar gyfer y ddwy swydd statudol allweddol hyn gan ddefnyddio 
£297,000 o’r £376,000 sydd ar gael o’r tair swydd wag. 
 
O ran lefelau absenoldeb salwch, nodwyd fod y rhain wedi gwaethygu dros y 12 mis 
diwethaf, ac er nad yw’r sefyllfa yn unigryw i Gyngor Caerffili, mae’n rhoi pwysau 
ychwanegol, ac mae angen adolygu’r sefyllfa er mwyn dod o hyd i’r dull gorau. Nodwyd fod 
straen personol, yn hytrach na straen yn ymwneud â’r gwaith, yn un o’r prif ffactorau sy’n 
achosi absenoldeb salwch. Mae’r Cabinet felly wedi cytuno ceisio cymorth allanol gan gyrff 



 
 

sector cyhoeddus eraill i gael golwg manwl a gwrthrychol ar y sefyllfa er mwyn i’r Cyngor allu 
dechrau cyflwyno’r strategaethau angenrheidiol i wella’r sefyllfa ac i ail-gyflwyno capasiti 
ychwanegol i’r sefydliad.  
 
Roedd y Prif Weithredwr felly’n pwysleisio’r angen i ddiogelu cymunedau, gwasanaethau a 
staff o ganlyniad i'r heriau ariannol presennol drwy fuddsoddi mewn capasiti arweinyddiaeth i 
gyflwyno’r rhaglen sylweddol hon ar gyfer newid sefydliadol a diwylliannol. 
 
Bu’r Cyngor yn trafod yr adroddiad yn fanwl, a gofynnwyd am eglurhad sut y byddai creu’r 
swydd Dirprwy Brif Weithredwr yn cynnig buddion i staff ar draws y Cyngor. Ail-adroddodd y 
Prif Weithredwr fod yr uwch dîm rheoli yn gweithio law yn llaw gyda staff ar draws y sefydliad 
a bod angen cyfeiriad cryf a phwrpasol er mwyn diogelu cymunedau, gwasanaethau a staff o 
ganlyniad i’r sefyllfa ariannol sy’n newid. Atgoffwyd Aelodau fod y Tîm Rheoli Corfforaethol 
yn gymharol fach, ac nad oes ganddo’r capasiti ar hyn o bryd i arwain newid sefydliadol a 
chyflawni’r cyfrifoldebau ychwanegol sy’n ei wynebu mewn perthynas â’r agenda newid yn yr 
hinsawdd, goblygiadau’r rhyfel yn Wcrain, yr argyfwng costau byw a’r ymchwiliad Covid-19.  
Eglurwyd y byddai’r capasiti ychwanegol, pe byddai’n cael ei gymeradwyo gan y Cyngor, yn 
arwain y newid hwn ac yn gwneud gwaith staff rheng flaen yn llawer haws drwy leihau 
biwrocratiaeth, gwella prosesau a gweithredu technoleg ddigidol i wneud swyddi presennol 
yn llawer symlach. Byddai hyn hefyd yn berthnasol i’r un graddau i’r swydd Dirprwy Swyddog 
Adran 151 a gynigiwyd yn yr adroddiad. 
 
Gofynnodd un Aelod a roddwyd ystyriaeth i benodi Cyfarwyddwr Corfforaethol ychwanegol 
yn lle Dirprwy Brif Weithredwr. Eglurodd Mrs Harrhy fod diffyg Dirprwy Brif Weithredwr yn 
golygu pe byddai’r Prif Weithredwr yn absennol am unrhyw reswm, ni fyddai dirprwy ar gael 
sy’n gallu cyflawni cyfrifoldebau statudol y Prif Weithredwr. Byddai gan y swydd Dirprwy Brif 
Weithredwr gyfrifoldebau a dynodiad penodol yn gysylltiedig â’r rôl, gan ddangos yn glir yn 
fewnol ac yn allanol ac i reoleiddwyr y Cyngor pwy fyddai’n rheoli’r sefydliad pe na fyddai’r 
Prif Weithredwr ar gael, neu pe byddai angen dirprwy i gamu i’r adwy ar fyr rybudd.  Yn 
ogystal, mae capasiti cyfyngedig ar draws y Tîm Rheoli Corfforaethol a diffyg dirprwy 
swyddogion dynodedig ar gyfer dwy o’r swyddi statudol wedi cael ei nodi fel risg 
corfforaethol, ac felly cyflwynwyd y cynigion ar gyfer staffio ychwanegol fel cyfle i liniaru’r 
risgiau hynny. 
 
Gofynnwyd am eglurhad o ran sut mae maint a strwythur uwch dîm rheoli Caerffili yn 
cymharu gydag awdurdodau lleol eraill yng Nghymru. Rhybuddiodd  Mrs Harrhy y dylid bod 
yn ofalus wrth wneud cymhariaeth, o ystyried y gwahanol feintiau ar draws awdurdodau lleol, 
ond eglurodd er mai Caerffili yw’r pumed awdurdod fwyaf yng Nghymru, nid yw maint yr 
uwch dîm rheoli yn adlewyrchu hyn, a bod gan rai awdurdodau lleol llai uwch dimau rheoli 
mwy, a bod gan rai cynghorau hefyd Ddirprwy Brif Weithredwyr a Dirprwy Swyddogion Adran 
151. Cynghorwyd Aelodau hefyd fod Archwilio Cymru wedi nodi y byddent yn disgwyl i 
sefydliad o’r maint a’r cymhlethdod hwn gael Dirprwy Swyddog Adran 151 a Dirprwy Brif 
Weithredwr, yn ogystal â’r swydd Dirprwy Swyddog Monitro presennol. 
 
Derbyniwyd nifer o ymholiadau ynghylch ariannu’r swyddi dirprwy arfaethedig, a bu rhai 
Aelodau yn mynegi pryder ynglyn ag amseriad y cynigion a’r angen am y swyddi newydd o 
ystyried y goblygiadau cyllidebol sy’n codi o Ddatganiad Hydref y Canghellor, yr argyfwng 
costau byw a’r caledi ariannol sy’n cael ei brofi gan breswylwyr, a chanfyddiad y cyhoedd 
ynglyn â chreu’r swyddi penodol hyn.  

 
Eglurodd Mrs Harrhy y byddai’r swyddi hyn yn cael eu talu o’r gyllideb ar gyfer y tair swydd 
Pennaeth Gwasanaethau gwag, gan fod cyfrifoldebau’r swyddi hyn bellach wedi cael eu hail-
ddosbarthu i nifer o uwch swyddogion. Cynghorwyd Aelodau fod yr achosion busnes a 
gyflwynwyd ar y pryd bellach wedi dyddio ac nad oedd angen y swyddi penodol hyn bellach 
o ganlyniad i newidiadau sefydliadol dros y flwyddyn ddiwethaf. Gan fod cyllid o £376,000 
wedi cael ei gytuno ar gyfer y tair swydd Pennaeth Gwasanaeth yn flaenorol, bwriadwyd ail-



 
 

ddyrannu £297,000 o’r cyllid hwn i adlewyrchu gofynion capasiti rheolaeth presennol ac i 
ariannu’r ddwy swydd dirprwy newydd, ac felly ni fyddai angen unrhyw gyllid pellach ar gyfer 
y cynigion a amlinellwyd yn yr adroddiad.  
 
Mewn ymateb i’r ymholiadau a dderbyniwyd ynglyn â’r swyddi gwag, cadarnhaodd Mrs 
Harrhy nad oedd y swydd Pennaeth Ffyniant erioed wedi cael ei llenwi a bod y cyfrifoldebau 
sy’n gysylltiedig â’r swydd hon bellach wedi cael eu derbyn gan staff ar draws y Tîm 
Adferiad. O ran y swydd Pennaeth Cynllunio a Strategaeth Addysg wag, cadarnhawyd fod 
deiliad y swydd hon bellach hefyd wedi cymryd cyfrifoldeb deuol fel Pennaeth Trawsnewid ac 
yn gallu cyflawni’r swyddogaeth ddeuol hon o ganlyniad i ôl lenwi ac atgyfnerthu staff 
cymorth o fewn y tîm hwnnw, a oedd wedi rhyddhau cyllideb o ran y swydd flaenorol. 
Cadarnhawyd hefyd yn ddiweddarach yn ystod y cyfarfod bod yr ail-drefnu hwn wedi cael ei 
wneud mewn ffordd gost-niwtral, ac na chafwyd unrhyw gostau ychwanegol o ganlyniad i’r 
gofynion diwygiedig ar gyfer y swyddi hyn. 
 
Awgrymodd un Aelod y dylai’r cynigion mewn perthynas â’r ddwy swydd dirprwy gael eu dal 
yn ôl am flwyddyn er mwyn mesur llwyddiant y tîm recriwtio mewnol. Pwysleisiodd Mrs 
Harrhy i’r Aelodau bod y tîm recriwtio yn gweithio tuag at lenwi’r swyddi gwag ar draws y 
gwasanaethau rheng flaen a bod angen brys ac ar wahân i gynyddu capasiti ar draws yr 
uwch dîm rheoli er mwyn gwneud cynnydd gydag arweinyddiaeth yn unol â dyheadau 
Aelodau, ynghyd â newid sefydliadol a diwylliannol, na fyddai modd ei gyflawni gyda’r 
capasiti staffio presennol. Pwysleisiwyd os nad oedd Aelodau’n dymuno cefnogi’r cynigion 
hyn i gynyddu capasiti, byddai angen i’r Cyngor ail-edrych ar gynllun y gyllideb ac edrych ar 
opsiynau eraill a allai gynnwys dewisiadau megis torri gwasanaethau. Fe wnaeth Mrs Harrhy 
hefyd gydnabod er nad yw’r cyhoedd o reidrwydd yn cydnabod yr angen am Ddirprwy 
Swyddog Adran 151 neu Ddirprwy Brif Weithredwr, mae gan y Cyngor gyfrifoldeb i sichrau 
bod y sefydliad yn cael ei redeg yn briodol ac yn gyfreithiol, ac y byddai angen i Aelodau 
ystyried sut y byddai modd lliniaru’r risg hwn pe na fyddent yn dymuno cefnogi’r cynigion o’r 
safbwynt hwn.  

 
Gofynnodd un aelod a fyddai trefniadau dros dro neu gydnabyddiaeth yn gallu cael eu 
hystyried yn hytrach na swydd gyflogedig ar wahân. Eglurodd Mrs Harrhy fod taliadau 
cydnabyddiaeth yn ateb tymor byr yn unig ac y byddai’r cynigion parhaol a roddwyd gerbron 
Aelodau yn lliniaru’r risg ac yn darparu’r capasiti ychwanegol sydd ei angen ar draws y Tîm 
Rheoli Corfforaethol er mwyn arwain y newid sefydliadol a diwylliannol angenrheidiol. 
Gofynnodd Aelod arall a fyddai angen unrhyw staff cefnogi ar y swyddi dirprwy newydd, ac a 
fyddai cost ariannol yn gysylltiedig â hynny. Nodwyd unwaith eto i Aelodau na fyddai’r 
Cyngor yn ceisio cyllid ychwanegol i gefnogi’r swyddi dirprwy a bod yr adroddiad yn hytrach 
yn cynnig ail-ddyrannu adnoddau presennol er mwyn creu’r swyddi newydd hyn. 
 
Cyfeiriodd Aelod at y problemau cadw staff sy’n wynebu Caerffili o ganlyniad i gyflogau 
cystadleuol mewn mannau eraill, a gofynnwyd a oedd gweithgareddau meincnodi cyflogau 
wedi cael ei wneud o’i gymharu ag awdurdodau eraill fel ffordd o fynd i’r afael â’r broblem. 
Cadarnhaodd swyddogion fod rhai rhannau o’r cyngor yn wynebu problemau capasiti o 
ganlyniad i lefelau salwch, a oedd yn cael e ymchwilio ar hyn o bryd, ynghyd ag anawsterau 
wrth recriwtio staff o ganlyniad i farchnad swyddi ffyniannus a chystadleuol. Cadarnhawyd 
fod y Cyngor yn cynnal gweithgareddau meincnodi’n rheolaidd, ac ar gyfer swyddi lle ceir 
anawsterau recriwtio a chadw staff, gall y Cyngor gynnig taliad ategol sy’n seiliedig ar 
feincnodi drwy gymharu gydag awdurdodau lleol eraill a chyflogwyr eraill perthnasol. Nodwyd 
hefyd fod cwestiynau ynglyn â llesiant yn cael eu cynnwys o fewn arolygon staff y Cyngor a 
bod gan y Cyngor hefyd Strategaeth Lles a Grŵp Lles sy’n cynnwys aelodau o’r undebau 
llafur. 
 
Gofynnodd Aelod am eglurhad pellach ar gyfiawnhad ar gyfer y ddwy swydd ddirprwy 
newydd o ystyried yr argyfwng costau byw presennol, cyfraddau chwyddiant cynyddol a’r 
caledi ariannol sy’n wynebu preswylwyr, a mynegodd hefyd yr angen i breswylwyr allu gweld 



 
 

canlyniadau fel enillion ar fuddsoddiad a wneir i atgyfnerthu’r uwch dîm rheoli ar yr adeg hon. 
Cafodd Aelodau eu hatgoffa mai un o swyddogaethau allweddol y Tîm Rheoli Corfforaethol 
yw archwilio a gwneud y gorau o gyfleoedd y tu hwnt i’r sefydliad er mwyn dod â seilwaith 
newydd i gymunedau ac i wneud y defnydd gorau o gyllid a chyfleoedd buddsoddi sydd ar 
gael i’r Cyngor, er enghraifft drwy’r Rhaglen Siapio Lleoedd ac Ysgolion y 21ain Ganrif. 
Nodwyd hefyd fod y Tîm Rheoli Corfforaethol wedi ymateb i ofynion cynyddol am gymorth o 
fewn cymunedau yn ystod y pandemig Covid-19 trwy ddatblygu’r model Gofalu am Gaerffili, 
sy’n dal i gefnogi pobl drwy’r argyfwng costau byw, a’u bod hefyd wedi datblygu’r Polisi 
Gweithio Ystwyth i gynnig y cydbwysedd bywyd gwaith gorau posibl i staff y Cyngor. 
Cynghorir Aelodau felly fod Tîm Rheoli Corfforaethol gwydn yn hanfodol er mwyn sicrhau 
cynaliadwyedd y Cyngor, yn enwedig wrth wynebu mwy o gyfyngiadau cyllidebol digynsail, 
ac y byddai ychwanegu swydd Dirprwy Brif Weithredwr at y tîm yn cynyddu gwytnwch ac yn 
cynnig buddion ychwanegol i gymunedau lleol.   
 
Yn dilyn ystyriaeth o’r adroddiad, cynigiwyd ac eiliwyd bod yr argymhellion yn adroddiad y 
Swyddog yn cael eu cymeradwyo, a gan ddefnyddio Microsoft Forms, a chadarnhad llafar (a 
gan nodi bod 39 o blaid, 16 yn erbyn a 4 wedi peidio â phleidleisio), cafodd hyn ei gytuno 
gan y mwyafrif a oedd yn bresennol. 
 
  PENDERFYNWYD: - 
 

(i) nodi penderfyniad y Cabinet i ddatblygu a recriwtio tîm recriwtio mewnol 
newydd yn unol â’r trefniadau ariannu a amlinellir yn 8.1-8.3 yn yr adroddiad; 
 

(ii) nodi penderfyniad y Cabinet i benodi Cydlynydd Costau Byw fel y nodir ym 
mharagraff 5.51 yn yr adroddiad; 

 
(iii) cytuno ar argymhelliad y Cabinet i greu swydd ychwanegol a dynodi cyflog o 

£139,044 ar gyfer Dirprwy Brif Weithredwr (h.y. y pwynt canol rhwng cyflog y 
Prif Weithredwr ac uchafswm ystod cyflog y Cyfarwyddwr), gan nodi y bydd 
angen addasu hyn pan gytunir ar y dyfarniad cyflog cenedlaethol ar gyfer y 
Prif Weithredwr; 

 
(iv) cytuno ar argymhelliad y Cabinet i greu swydd ychwanegol a’i ddynodi fel 

Dirprwy Swyddog Adran 151 ar Raddfa Hay B; 
 

(v) y dylid cytuno ar argymhelliad y Cabinet i ddyrannu’r gyllideb i gefnogi’r 
swyddi newydd fel y nodir ym mharagraffau 8.1 - 8.3 o’r adroddiad, gan nodi’n 
benodol na fyddai’r cynigion yn golygu y byddai angen unrhyw adnoddau 
ariannol ychwanegol gan y byddent yn cael eu hariannu’n llawn drwy 
drosglwyddo cyllidebau presennol. 

  
 
11. OMBWDSMON GWASANAETHAU CYHOEDDUS CYMRU – LLYTHYR BLYNYDDOL 

2021/22 

 
 Rhoddwyd ystyriaeth i’r adroddiad a oedd yn hysbysu’r Cyngor o gyhoeddiad Llythyr 

Blynyddol Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ar gyfer 2021/2022. 
 
 Gofynnwyd i’r Cyngor ystyried a nodi cynnwys y Llythyr Blynyddol ar gyfer 2021/2022, yr 

oedd copi’n atodol i’r adroddiad, ac sy’n cael ei anfon at bob Awdurdod Lleol yng Nghymru, 
sy’n amlinellu crynodeb o bob cwyn a dderbyniwyd ac a ymchwiliwyd gan swyddfa’r 
Ombwdsmon yn ystod 2012/2022 mewn perthynas â’r Awdurdod hwnnw.  

 
 Mewn perthynas â chwynion ar gyfer Caerffili, derbyniodd yr Ombwdsmon 60 cwyn yn 

2021/2022 o’i gymharu â 46 yn 2020/2021, a nodwyd yn Adran 5.8 o’r adroddiad. 



 
 

Amlinellwyd Canlyniadau’r Cwynion yn adran C o’r llythyr atodol gyda 7 cyfeiriad yn gofyn 
am ddatrysiad/setliad gwirfoddol cynnar, ac roedd y ffigyrau cymharol gydag awdurdodau 
eraill i’w gweld yn adran D.   

 
 Roedd y llythyr hefyd yn cynnwys crynodeb o’r cwynion Cod Ymddygiad yn ymwneud ag 

Aelodau’r Cyngor a Chynghorau Tref a Chymuned. O ran cwynion Cod Ymddygiad ar gyfer 
Cyngor Caerffili, ni chafwyd unrhyw dystiolaeth o dorri rheolau mewn perthynas ag 1 mater, 
a chafodd 1 mater ei gyfeirio at Bwyllgor Safonau’r Cyngor. Cafwyd 3 chanlyniad mewn 
perthynas â Chynghorau Tref a Chymuned, yn benodol Cynghorau Cymuned Bedwas, 
Trethomas a Machen a Chyngor Tref Coed Duon, ac ni chafwyd unrhyw dystiolaeth o dorri 
rheolau yn yr un o’r rhain. 

 
 Ni dderbyniwyd unrhyw gwestiynau a chafodd cynnwys Llythyr Blynyddol Ombwdsmon 

Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ar gyfer 2021/2022 ei nodi gan y Cyngor. 
 
 
12. ADRODDIAD RHANBARTHOL AR SEFYDLOGRWYDD Y FARCHNAD 2022-2025 

 
 Rhoddwyd ystyriaeth i’r adroddiad, a oedd yn gofyn i’r Cyngor gytuno a derbyn yr Adroddiad 

ar Sefydlogrwydd y Farchnad ar gyfer ardal yr awdurdod lleol, fel sy’n ofynnol dan Ddeddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, a gofynnwyd i’r Cyngor gefnogi 
argymhelliad i’r Awdurdod Lleol barhau i ymgysylltu gyda’r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol 
a chefnogi datblygiad y Cynllun Ardal rhanbarthol, lle bydd camau gweithredu’n cael ei nodi 
yn amlinellu sut y bydd blaenoriaethau yn derbyn sylw.  

  

Cynghorwyd Aelodau ei bod yn ofynnol o dan Adran 9 Deddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 i bob Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol 
gyhoeddi trosolwg rhanbarthol o sefydlogrwydd y gwasanaethau a gomisiynwyd yn 

yr ardal honno. Mae’r Adroddiad ar Sefydlogrwydd y Farchnad yn ddogfen statudol y 
mae Llywodraeth Cymru yn ei gwneud yn ofynnol i’w chynhyrchu ar sail gylchol bob 

tair blynedd. Mae’n rhaid cyhoeddi adroddiad trosolwg rhanbarthol hefyd ar gyfer yr 
un cyfnod  Mae’r Adroddiad ar Sefydlogrwydd y Farchnad yn amlinellu’r raddfa y 
mae’r gwasanaethau a gomisiynwyd o fewn yr ardaloedd rhanbarthol a lleol yn 

sefydlog er mwyn cefnogi pobl sydd angen gofal a chymorth. 
 

Cafodd yr Adroddiad ar Sefydlogrwydd y Farchnad ei gwblhau gan Fwrdd 

Partneriaeth Rhanbarthol Gwent mewn ymgynghoriad agos gyda phartneriaid 
statudol, gan gynnwys y 5 awdurdod lleol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, 
sefydliadau trydydd sector, a dinasyddion a darparwyr gwasanaethau lleol. Cafodd 

copi o’r Adroddiad ar Sefydlogrwydd y Farchnad ei atodi i’r adroddiad. 
 

Ni chafwyd unrhyw gwestiynau ar gynnwys yr adroddiad, a chynigiwyd ac eilliwyd y 
dylid cymeradwyo’r argymhellion yn adroddiad y Swyddog. Trwy ddefnyddio 

Microsoft Forms a chadarnhad llafar (a gan nodi bod 55 o blaid, 0 yn erbyn ac 1 wedi 
peidio â phleidleisio), cafodd hyn ei gytuno gan y mwyafrif a oedd yn bresennol. 

 
  PENDERFYNWYD: -  
 

(i) fel sy’n ofynnol dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 
2014, y dylid derbyn a chytuno ar yr Adroddiad ar Sefydlogrwydd y Farchnad 
ar gyfer r awdurdod lleol.  

 
(ii) y dylai’r Awdurdod barhau i ymgysylltu â’r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol i 

gefnogi datblygiad y Cynllun Ardal Rhanbarthol a fydd yn amlinellu camau 
gweithredu yn nodi sut y bydd blaenoriaethau’n cael eu bodloni. 



 
 

 
 
13. Y GRONFA INTEGREIDDIO RHANBARTHOL 

 

Rhoddwyd ystyriaeth i’r adroddiad, a oedd yn gofyn i’r Cyngor ystyried ymrwymiadau 
a goblygiadau ariannol y Gronfa Integreiddio Rhanbarthol newydd a’i fodel cyllid 
wedi’i dapro, a gofynnwyd i’r Cyngor wneud sylwadau ar y defnydd yr oedd yn 

bwriadu ei wneud o’r Gronfa Integreiddio Rhanbarthol, ei reolau cysylltiedig a’r 
ymrwymiadau ariannol. Nodwyd fod yr adroddiad wedi cael ei ystyried gan y Pwyllgor 

Craffu ar Wasanaethau Cymdeithasol yn ystod cyfarfod ddydd Mawrth 11 Hydref 
2022. 

 
Cynghorwyd Aelodau fod Rhan 9 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) 
2014 yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol a Byrddau Iechyd sefydlu Byrddau 
Partneriaeth Rhanbarthol. Cafodd Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol eu sefydlu ar ôl troed 
Byrddau Iechyd, gyda saith Bwrdd yn cael eu sefydlu. Teitl y Bwrdd Partneriaeth 
Rhanbarthol ar gyfer yr ardal hon yw Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gwent.  
 

Yn y gorffennol, roedd y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol yn cael ei gefnogi drwy’r 

Gronfa Gofal Integredig, ac yn ddiweddar, mae cyllid o’r Gronfa Integredig 
Rhanbarthol wedi cymryd lle’r grantiau hynny. Mae Llywodraeth Cymru yn glir o ran 

ei bwriad ar gyfer defnyddio’r Gronfa Integredig Rhanbarthol, ynghyd â’r trefniadau 
tapro cysylltiedig ynghylch y cyllid grant dros gyfnod o 5 mlynedd. Bydd y gofyniad 
tapro yn arwain at bwysau ariannol ar yr Awdurdod Lleol gan mai dim ond drwy 

gymryd cyllid o gyllidebau eraill neu dwf mewn cyllidebau y gellir cymryd lle’r cyllid 
wedi’i dapro. Mae’r adroddiad yn amlinellu sut mae gwahanol gamau o’r cyllid grant 

wedi cael eu defnyddio, ac yn egluro’n fanwl beth yw’r trefniadau tapro y mae 
Llywodraeth Cymru yn gobeithio eu gweithredu. 
 
Cyfeiriwyd sylw Aelodau at sylwadau’r Pwyllgor Craffu ar Wasanaethau Cymdeithasol fel yr 
amlinellir yn Adrannau 10.2 a 10.3 o’r adroddiad.   
 

Yn ogystal â’r argymhellion a amlinellwyd yn Adran 3.1 a 3.2 o’r adroddiad, 
cynghorwyd y Cyngor fod angen cymeradwyaeth hefyd i ychwanegu argymhelliad 

pellach (argymhelliad 3.3), i Arweinydd y Cyngor ysgrifennu at yr Ysgrifennydd 
Iechyd yn y Senedd i ofyn i’r Gweinidog adolygu’r trefniadau tapro ar gyfer y Gronfa 
Integredig Rhanbarthol, gan y bydd yn rhoi baich ariannol sylweddol ar gyllidebau’r 

Cyngor yn y dyfodol, a bydd angen i’r Cyngor ddefnyddio ardaloedd eraill o’r gyllideb 
neu dwf cyllidebol i gymryd lle’r cyllid wedi’i dapro. 
 
Ni chafwyd unrhyw gwestiynau ar gynnwys yr adroddiad a chynigiwyd ac eiliwyd y dylid 
derbyn yr argymhellion o fewn adroddiad y Swyddog, ynghyd ag argymhelliad ychwanegol 
3.3 fel y nodwyd yn y cyfarfod.  Trwy ddefnyddio Microsoft Forms a chadarnhad llafar (a gan 
nodi bod 52 o blaid, 0 yn erbyn a 0 wedi peidio â phleidleisio), cafodd hyn ei gytuno’n 
unfrydol. 

 
  PENDERFYNWYD: -  
 

(i) y byddai’r adroddiad, ynghyd â rheolau a defnydd o’r Gronfa Integreiddio 
Ranbarthol, yn cael eu hystyried a’u nodi; 
 

(ii) nodi sylwadau Aelodau ar y trefniant tapro sydd ar with rhwng 2023 a 2027; 
 



 
 

(iii) y byddai Arweinydd y Cyngor yn ysgrifennu at yr Ysgrifennydd Iechyd yn y 
Senedd i ofyn i’r Gweinidog adolygu’r trefniadau tapro ar gyfer y Gronfa 
Integreiddio Rhanbarthol a’r modd y mae’n cael ei ariannu. 

 
 
 Daeth y cyfarfod i ben am 6.56 pm 
 
 

Cymeradwywyd fel cofnod cywir ac yn unol ag unrhyw addasiadau neu gywiriadau a 
gytunwyd ac a gofnodwyd yng nghofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 17 Ionawr 2023, 
cawsant eu llofnodi gan y Maer. 
 
 

_______________________ 
      MAER 


