
  

 
CABINET 

 
COFNODION Y CYFARFOD AMLSAFLE A GYNHALIWYD YN NHŶ PENALLTA A 

THRWY MICROSOFT TEAMS 

 DDYDD MERCHER 14 RHAGFYR 2022 AM 1PM 

 
YN BRESENNOL: 

 
Cynghorydd S. Morgan – Cadeirydd 

 
Cynghorwyr: 

 
 J. Pritchard (Yr Aelod Cabinet dros Ffyniant, Adfywio a Newid yn yr Hinsawdd), C. Andrews 

(Yr Aelod Cabinet dros Addysg a Chymunedau), S. Cook (Yr Aelod Cabinet dros Dai),  
N. George (Yr Aelod Cabinet dros y Gwasanaethau Corfforaethol ac Eiddo), P. Leonard (Yr 
Aelod Cabinet dros Gynllunio a Diogelu’r Cyhoedd), C. Morgan (Yr Aelod Cabinet dros 
Wastraff, Hamdden a Mannau Gwyrdd), Cyng. J. Simmonds (Yr Aelod Cabinet dros Briffyrdd 
a Thrafnidiaeth) ac E. Stenner (Yr Aelod Cabinet dros Gyllid a Pherfformiad). 
 

Hefyd yn bresennol: 
Cynghorydd G. Johnston (Cadeirydd y Pwyllgor Craffu ar Bolisi ac Adnoddau) 

 
 

 Ynghyd â: 
 

C. Harrhy (Prif Weithredwr), R. Edmunds (Cyfarwyddwr Corfforaethol – Addysg a 
Gwasanaethau Corfforaethol), D. Street (Cyfarwyddwr Corfforaethol – Y Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Thai), M.S. Williams (Cyfarwyddwr Corfforaethol – Yr Economi a’r 
Amgylchedd). 
 
 

Hefyd yn bresennol: 
 

L. Donovan (Pennaeth Gwasanaethau Pobl), S. Harris (Pennaeth y Gwasanaethau Ariannol 
a’r Swyddog A151), R. Tranter (Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol a Swyddog Monitro), N. 
Taylor-Williams (Pennaeth Tai), M. Lloyd (Pennaeth Seilwaith), M. Jennings (Prif Swyddog 
Strategaeth Tai), L. Allen (Prif Gyfrifydd Grŵp – Tai), S. O’Donnell (Prif Swyddog Treth 
Cyngor a NNDR), C. Campbell (Rheolwr Peirianneg Trafnidiaeth) S. Hughes (Swyddog 
Gwasanaethau Pwyllgorau) ac E. Sullivan (Uwch Swyddog Gwasanaethau Pwyllgorau). 

 
 

TREFNIADAU RECORDIO A PHLEIDLEISIO 
 

 Atgoffodd yr Arweinydd y rhai sy’n bresennol fod y cyfarfod yn cael ei ffrydio’n fyw a byddai 
recordiad ar gael ar wefan y Cyngor, oni bai am drafodaethau sy’n cynnwys eitemau 
cyfrinachol neu’r rhai sydd wedi’u heithrio. Cliciwch yma i wylio. 

 
 
1. YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB 

 
 Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan E. Forehead (Aelod y Cabinet dros Ofal 

Cymdeithasol) 

https://civico.net/caerphilly


  

 
 
 
2. DATGAN BUDDIANNAU 

 
Datganodd y Cynghorydd C. Andrews fuddiant personol yn unig mewn perthynas ag Eitem 
Agenda Rhif 4 - Polisïau Ystwyth gan fod ei gŵr yn gweithio i’r awdurdod lleol. 

 
Er ei fod yn benderfyniad i’r aelod, nod y Swyddog Monitro gan fod y polisïau hyn ar gyfer y 
fwrdeistref sirol ac yn cwmpasu pob gweithiwr, ac nad oeddent yn benodol i ŵr y Cynghorydd 
Andrews, byddai datgan buddiant personol yn ddigonol ac felly nad oedd yn ofynnol iddi adael 
y cyfarfod, ac y byddai’n gallu cymryd rhan yn llawn yn y drafodaeth ac i bleidleisio. 

 
Datganodd y Cynghorydd C. Andrews fuddiant personol yn unig mewn perthynas ag Eitem 
Agenda Rhif 6 - Ffioedd Cyfrif Refeniw Tai - 2023-24 gan fod ei thad yn denant i’r Cyngor. 

 
Datganodd y Cynghorydd E. Stenner fuddiant personol yn unig mewn perthynas Eitem Agenda 
Rhif 6 - Ffioedd Cyfrif Refeniw Tai - 2023-24 gan fod ei brawd yng nghyfraith yn rhentu garej 
gan y Cyngor. 

 
Datganodd y Cynghorydd N. George fuddiant personol yn unig mewn perthynas ag Eitem 
Agenda Rhif 6 – Ffioedd Cyfrif Refeniw Tai – 2023-24 gan ei fod yn rhentu garej gan y Cyngor. 

 
Datganodd y Cynghorydd J. Pritchard fuddiant personol yn unig mewn perthynas ag Eitem 
Agenda Rhif 6 - Ffioedd Cyfrif Refeniw Tai - 2023-24 gan fod ei fam-gu a’i fodryb yn denantiaid 
i’r Cyngor.  

 
Er ei fod yn benderfyniad i bob aelod, nododd y Swyddog Monitro gan fod mater yn ymwneud 
â gosod rhenti ar gyfer pob eiddo o fewn y fwrdeistref sirol gan gynnwys garejis, ac nad oedd 
yn ymwneud ag unigolyn nag eiddo penodol, byddai datgan buddiant personol yn briodol, ac 
felly byddai’r Aelodau a nodwyd uchod yn gallu cymryd rhan lawn yn y drafodaeth a phleidleisio. 

 
Mewn perthynas ag Eitem Agenda Rhif 4 - Polisiau Ystwyth, roedd Pennaeth Gwasanaethau 
Pobl yn teimlo ei bod yn bwysig nodi er bod y polisiau o ddiddordeb i bob Swyddog a oedd yn 
bresennol gan eu bod yn berthnasol i bawb, roedd y polisïau hefyd yr un mor berthnasol i bob 
aelod staff cyflogedig yn yr awdurdod lleol nad ydynt yn gweithio mewn ysgolion, a gan nad 
oedd y Swyddogion a oedd yn bresennol yn gyfrifol am wneud penderfyniadau ac nad oeddent 
yn gallu pleidleisio ar y mater hwn, nid oedd angen gwneud datganiad o fuddiannau a gallai’r 
Swyddogion aros yn y cyfarfod wrth i’r adroddiad gael ei ystyried. Roedd y Swyddog Monitro yn 
cytuno gyda sylwadau’r Pennaeth Gwasanaethau Pobl, a nododd gan fod y polisïau’n 
berthnasol i bawb sydd wedi’u cyflogi gan y Cyngor, ac nid y Swyddogion a oedd yn bresennol 
yn y Siambr yn unig, nid oedd angen datganiad o fuddiant. 

 
 
3.         BLAENRAGLEN WAITH Y CABINET – I’W NODI 

 
Rhoddwyd Blaenraglen Waith y Cabinet gerbron y Cabinet, sy’n manylu ar yr adroddiadau 
sydd wedi’u trefnu tan 19 Ebrill 2023.  

  
Roedd yr Arweinydd yn falch o weld bod y Flaenraglen Waith wedi cael ei llenwi mor bell i’r 
dyfodol, ac atgoffodd y Cabinet gan fod y ddogfen yn ddogfen fyw, y byddai’n gallu newid. O 
ystyried yr heriau cyllidebol digynsail ar y gweill, roedd yn rhagweld y byddai’r rhaglen yn 
cynyddu wrth i’r heriau hynny ddod i’r amlwg. 
 
Yn dilyn ystyriaeth a thrafodaeth, cynigiwyd ac eiliwyd y dylid nodi’r Blaenraglen Waith. 
Cafodd hyn ei gytuno’n unfrydol trwy godi dwylo. 
 

 



  

4. POLISÏAU YSTWYTH 
 

Nododd y Cabinet bod yr adroddiad wedi cael ei ystyried gan y Pwyllgor Craffu ar Bolisi ac 
Adnoddau ar 12 Rhagfyr 2022 a rhoddwyd diweddariad llafar ar eu sylwadau. Nodwyd fod y 
Pwyllgor Craffu wedi cefnogi’r pedwar polisi drafft yn unfrydol ac wedi argymell eu 
cymeradwyo i’r Cabinet. 

  

Rhoddwyd ystyriaeth i’r adroddiad a oedd yn gofyn am gytundeb y Cyngor mewn perthynas â 
4 polisi sy’n cefnogi gweithio Ystwyth, sef y Polisi Gweithio Ystwyth, y Cynllun Oriau Gweithio 
Hyblyg, y Cynllun Milltiroedd a’r Polisi Gwyliau Blynyddol. Nododd y Cabinet fod trafodaethau 
wedi cymryd lle gydag Undebau GMB, Unison ac Unite ac roedd eu hadborth wedi’i nodi yn 
Atodiad 5 a 6 o adroddiad y Swyddog. 
 
Roedd y Polisi Gweithio Ystwyth yn darparu’r fframwaith sy’n pwysleisio pwysigrwydd twf 
economaidd, datgarboneiddio ac iechyd a lles gweithwyr gan alluogi staff i weithio’n fwy 
clyfar, gwaredu rhwystrau rhag gweithio’n effeithlon a thrwy gyflwyno’r model newydd hwn o 
weithio lle bynnag fo’n bosibl o fewn y Cyngor, i wella darpariaeth gwasanaethau. Nododd y 
Cabinet nad oes modd i bob gwasanaeth alluogi gweithio hyblyg/Ystwyth, ac mae angen i 
ofynion y gwasanaeth gymryd blaenoriaeth.   
 
Roedd y Polisi Gwyliau Blynyddol yn cynnig chwe diwrnod ychwanegol o wyliau, a oedd yn 
cynnwys y diwrnod ychwanegol a gytunwyd fel rhan o’r Dyfarniad Tâl y Cyd-gyngor 
Cenedlaethol ar gyfer 2022/23. Nodd y Cabinet y byddai’r gost flynyddol ychwanegol oddeutu 
£2.459m, a phe byddai’n cael cefnogaeth, byddai angen cymeradwyaeth y Cyngor ar gyfer y 
cais twf fel rhan o Gynigion Cyllideb 2023/24. 
 
Amlinellwyd y Cynllun Gweithio’n Hyblyg yn Adran 5.8 o adroddiad y Swyddog, a chyfeiriwyd 
y Cabinet at y tabl yn 5.8.4 sy’n rhoi manylion y prif wahaniaethau rhwng y cynllun cyfredol a’r 
cynllun arfaethedig. Amlinellwyd y Polisi Milltiroedd yn Adran 5.9 o adroddiad y Swyddog a 
nodwyd yr egwyddorion a’r rheolau ar gyfer hawlio costau teithio o ganlyniad i fusnes y 
Cyngor yn unol â chategoreiddiad staff a amlinellir yn y Polisi Gweithio Ystwyth. 
 
Croesawodd y Cabinet sylwadau’r Undebau Llafur a’r Pwyllgor Craffu ar Bolisi ac Adnoddau a 
chofnodwyd eu diolchiadau i’r Pennaeth Gwasanaethau Pobl a’i Thîm am yr holl waith called 
angenrheidiol wrth baratoi’r polisïau hyn. 
 
Cyfeiriwyd at Asesiadau Offer Sgrin Arddangos ac a oedd y rhain yn cael eu cynnal er mwyn 
sicrhau iechyd a diogelwch staff wrth weithio gartref. Eglurodd Pennaeth Gwasanaethau Pobl 
y broses asesu a chadarnhaodd nad oedd hyn yn rhywbeth newydd i Reolwyr a Staff, a bod 
adnoddau cyfeirio ar gyfer Rheolwyr yn cael eu hadolygu’n rheolaidd ac yn cynnwys fideo. 
 
Gofynnwyd am eglurhad o ran gweithio hyblyg a sut y byddai hyn yn gweithio o ran cysylltu â 
Swyddogion y tu allan i oriau gwaith. Cadarnhaodd Pennaeth Gwasanaethau Pobl y byddai 
angen cytuno ar batrymau gwaith gyda Rheolwyr Llinell a fyddai’n sicrhau bod ganddynt staff 
digonol er mwyn bodloni gofynion y gwasanaeth. Er enghraifft os nad oes angen staff cefnogi 
i weithio gyda’r nos, yn anffodus, ni fyddai Rheolwyr yn gallu cefnogi ceisiadau o’r fath. Fodd 
bynnag, pe byddai angen i staff bicio allan i weld y Deintydd er enghraifft, byddent yn rhoi 
gwybod i’w Rheolwr Llinell ac felly, pe byddai rhywun yn ceisio cysylltu, byddai’r rheolwr yn 
ymwybodol, yn sicrhau bod rhywun ar gael i weithio yn lle’r aelod staff, ac felly’n osgoi 
cwynion diangen.  Cadarnhaodd Pennaeth Gwasanaethau Pobl ei bod hi’n arfer dda o ran 
rheoli i reolwyr wybod ble mae eu staff, p’un a ydynt yn gweithio gartref, allan yn y gymuned, 
neu mewn adeilad swyddfa, gan hefyd gynnig hyblygrwydd i staff. Mae’r polisïau hyn yn 
cefnogi staff, ac yn bwysicaf oll, yn cefnogi’r gwaith o ddarparu gwasanaethau i breswylwyr y 
fwrdeistref. 
 
Cyfeiriodd y Cabinet at Daliadau CThEM ar gyfer gweithio gartref, a gofynnwyd a oedd staff 
yn ymwybodol bod modd gwneud yr hawliau hyn. Cadarnhaodd Pennaeth Gwasanaethau 
Pobl er bod CThEM wedi gwneud taliadau yn ystod y Pandemig, nid yw’r rhain ar gael 



  

bellach, ond bod cyfle o hyd i wneud hawliadau ar gyfer y gorffennol os oedd staff yn dymuno 
gwneud hynny. 
 
Gofynnwyd wedyn am eglurhad am yr wythnos waith 7 diwrnod a nodwyd, a ph’un a fyddai 
modd gwneud hyn yn orfodol. Cynghorodd Pennaeth Gwasanaethau Pobl na fyddai unrhyw 
newid i batrymau gwaith heb ymgynghori gyda staff a’r undebau llafur. 
 
Gofynnodd y Cabinet am ddiweddariad ar gynnydd y system deleffoni newydd. Cadarnhaodd 
Cyfarwyddwr Corfforaethol Addysg a Gwasanaethau Corfforaethol fod gwaith yn mynd 
rhagddo i wneud y system deleffoni yn fwy esmwyth, a’u bod yn gobeithio gallu peilota’r 
system newydd yn fuan. 
 
Cofnodwyd fod y Prif Weithredwr yn diolch i Bennaeth Gwasanaethau Pobl a’i Thîm am eu 
hymdrechion i baratoi’r polisïau hyn, ac roedd y Prif Weithredwr yn credu bod y dogfennau 
dan ystyriaeth yn gam sylweddol ymlaen, gan gefnogi hyblygrwydd staff, ac yn bennaf oll, 
anghenion y gwasanaeth. Nododd y Cabinet fod y Prif Weithredwr wedi bod mewn cysylltiad 
uniongyrchol gyda staff wrth weithio ar ddatblygu’r polisïau a’u bod wedi cael eu croesawu. 
 
Cyfeiriodd y Cabinet at y Cynllun Milltiroedd, a chynigiwyd y dylid ei adolygu ar ôl cyfnod o 
flwyddyn i weld a fu unrhyw broblemau o ganlyniad i’w weithredu. Roedd Swyddogion yn 
croesawu’r cynnig a chadarnhaodd y Pennaeth Gwasanaethau Pobl fod Uwch Swyddogion ac 
Aelodau’r Cabinet yn cyfarfod yn rheolaidd gydag Undebau Llafur a’u bod yn gobeithio y 
byddai unrhyw broblemau pe byddent yn dod i’r amlwg yn cael eu codi yn gynt na’r adolygiad 
blwyddyn trwy’r mecanweithiau hyn sydd eisoes ar waith.  
 
Yn ddibynnol ar argymhelliad ychwanegol 3.1(5) sy’n nodi bydd y Polisi Cynllun Milltiroedd yn 
cael ei adolygu ar ôl blwyddyn, cynigiwyd ac eiliwyd y dylid cymeradwyo’r argymhellion a nodir 
yn adroddiad y Swyddog.. 

 
 PENDERFYNWYD, am y rhesymau a nodir yn adroddiad y Swyddog: - 
 

1. Y dylid cytuno ar y Polisi Gweithio Ystwyth a atodir yn Atodiad 1. 
 

2. Y dylid cytuno ar y Polisi Cynllun Hyblyg a atodir yn Atodiad 3. 
 

3.  Y dylid cytuno ar y Polisi Cynllun Milltiroedd yn Atodiad 4. 
 

4.  Yn amodol ar y Cyngor yn cytuno ar y cyllid o £2.459m sy’n ofynnol er mwyn cefnogi’r 
polisi, fel rhan y Broses Gosod Cyllideb 2023/24, y dylid cytuno ar y Polisi Gwyliau 
Blynyddol yn Atodiad 2. 

 
5.  Bydd y Polisi Cynllun Milltiroedd yn cael ei adolygu ar ôl blwyddyn. 

 
 
5. POLISI PERCHENTYAETH COST ISEL 
 

Nododd y Cabinet fod yr adroddiad wedi cael ei ystyried gan y Pwyllgor Craffu ar Dai ac 
Adfywiad ar 29 Tachwedd 2022. 

 
Rhoddwyd ystyriaeth i’r adroddiad a oedd yn gofyn am gymeradwyaeth y Cyngor i 
fabwysiadu’r Polisi Perchentyaeth Cost Isel newydd yn ffurfiol, a’i lansio, fel yr atodir yn 
Atodiad 1 i adroddiad y Swyddog. 
 
Nododd y Cabinet fod data’r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dangos fod costau bod yn 
berchen ar dŷ yn dod yn cynyddu fwy a mwy, gyda chwyddiant prisiau tai yn mynd y tu hwnt i’r 
cynnydd mewn incwm. Byddai’r polisi yn helpu pobl sydd methu prynu 100% o eiddo ar y 
farchnad agored, yn helpu i leihau nifer y bobl sydd ar y gofrestr dai gyffredinol a chefnogi’r 



  

Cyngor yn ei uchelgais i greu cymunedau cytbwys a chynaliadwy fel yr amlinellir yn y 
Strategaeth Dai Leol a gymeradwywyd yn ddiweddar. 
 
Gofynnwyd am eglurhad ynghylch a fyddai trothwy meini prawf incwm y cartref yn cael ei 
ddiweddaru’n flynyddol. Nododd y Pennaeth Tai mai’r ffordd fwyaf synhwyrol o gadw cofnod 
ac adolygu hyn fyddai drwy ddefnyddio data chwyddiant cyflogau a data’r Swyddfa Ystadegau 
Gwladol. Gofynnodd yr Aelod wedyn am wybodaeth bellach o ran amcangyfrif o nifer y bobl a 
fyddai â diddordeb yn y cynllun, ac a fyddai’r pwysau ar y stoc dai bresennol yn ysgafnhau pe 
byddent yn cymryd rhan yn y cynllun. 
 
Cynghorodd y Swyddog mai un o fanteision allweddol y polisi oedd y byddai’n galluogi’r rhai 
sy’n dymuno bod yn berchen ar gartrefi sydd ar y gofrestr dai ar hyn o bryd ond yn methu â 
bod yn berchen ar dŷ  yn llawn i gymryd rhan mewn trefniant rhentu rhannol neu 
berchnogaeth rannol a lleihau pwysau ar y gofrestr. Cynghorwyd yr Aelod Cabinet, er bod 
cais wedi’i wneud ar gyfer y data, nid yw’n cael ei gasglu ar hyn o bryd, gan nad oes gan y 
Cyngor drefniant i’w gynnig, roedd mwy na 1000 o breswylwyr wedi datgan diddordeb mewn 
cymryd rhan yn y math hwn o drefniant a gynigir gan bartneriaid cymdeithasau tai eraill. 
 
Gofynnwyd wedyn am eglurhad ynglŷn â’r gwahaniaeth rhwng y polisi hwn a thenantiaid yn 
prynu eu tai Cyngor eu hunain. 
 
Cadarnhaodd y Swyddog fod hyn yn gwbl wahanol i hawl i brynu gan nad oes yn ymwneud â 
deiliaid cytundeb presennol yn prynu cyfranddaliadau yn eu heiddo presennol, ond yn hytrach 
yn ymwneud ag eiddo newydd a fydd yn cael eu hadeiladu gan Caerphilly Homes.  Byddai 
hyn yn golygu adeiladu cyflenwad ychwanegol i Fwrdeistref Caerffili ac yn rhoi cyfle i’r rhai 
sy’n gymwys yn unol â meini prawf i gael mynediad i’r eiddo, gan eu galluogi i gymryd eu 
camau cyntaf i fod yn berchen ar dai. 
 
Cyfeiriwyd at y Lluoedd Arfog a gofynnwyd am ragor o fanylion ynglŷn â sut y byddent yn 
derbyn cefnogaeth drwy’r polisi hwn. Cadarnhaodd y Swyddog fod ein Lluoedd Arfog yn 
derbyn y lefel uchaf o flaenoriaeth dan y polisi hwn ac yn cael eu hepgor o rai o’r meini prawf 
preswylio. 
 
Gofynnodd Aelod a allai deiliad cytundeb golli ei fuddsoddiad pe na fyddai’n gallu talu rhent. 
Cynghorodd y Swyddog, y byddai Caerphilly Homes fel Landlord Cymdeithasol yn ystyried 
dyled rhent ar sail achosion unigol ac yn gweithio gyda’r unigolyn hwnnw. Fodd bynnag, 
byddai’n wahanol ar gyfer yr elfen forgais gan mai mater i’r darparwr morgais neu fanc fyddai 
hynny, a byddai’r rhain yn edrych i weld a oedd y deiliad cytundeb wedi methu â thalu ei 
forgais, cyn cymryd unrhyw gamau dilynol.   
 
O ran gwelliannau i’r tai a chynnal a chadw, gofynnodd un Aelod a fyddai’n bosibl dan y 
cynllun hwn i ddeiliaid cytundeb wneud gwelliannau i’w cartrefi, a phwy fyddai’n gyfrifol am 
gynnal a chadw ac atgyweirio. Cadarnhaodd y Pennaeth Tai y byddai modd caniatáu 
gwelliannau bach, ond byddai angen caniatâd ar gyfer gwelliannau sylweddol megis estyniad. 
O ran cynnal a chadw’r eiddo, byddai hynny’n gyfrifoldeb i ddeiliad y cytundeb. 

   
 

Yn dilyn ystyriaeth a thrafodaeth, cynigiwyd ac eiliwyd bod yr argymhelliad yn yr adroddiad yn 
cael ei gymeradwyo, a gan ddefnyddio Microsoft Forms, cafodd hyn ei gytuno’n unfrydol. 

 
PENDERFYNWYD am y rhesymau a nodwyd yn adroddiad y Swyddog y dylid 
cymeradwyo cyflwyno a chyhoeddi’r Polisi Perchentyaeth Cost Isel newydd. 

  
 

 
6. FFIOEDD Y CYFRIF REFENIW TAI – 2023/2024 

 



  

Rhoddwyd ystyriaeth i adroddiad a oedd yn gofyn am gymeradwyaeth y Cabinet i gynyddu 
ffioedd rhent ar gyfer tai a garejys y cyngor. 
 
Nododd y Cabinet fod paratoi cyllideb y Cyfrif Refeniw Tai yn waith ar wahân i’r gwaith sydd 
ynghlwm â gosod Cyllideb y Gronfa Gyffredinol a Threth y Cyngor. Mae’r Cyfrif Refeniw Tai 
yn cael ei ariannu gan incwm rhent a dderbynnir gan Denantiaid y Cyngor, yn hytrach na 
Threthdalwyr y Cyngor. Er bod rhaniad amlwg rhwng y cronfeydd hyn, mae’r rhan fwyaf o’r 
gyfran o rent tenantiaid y cyngor yn cael ei ariannu drwy gymorth ariannol ar ffurf Budd-dal Tai 
neu Gredyd Cynhwysol, sy’n deillio o bwrs y trethdalwr, ac felly mae’n rhaid sicrhau gwerth 
am arian bob amser. 
 
Hysbyswyd y Cabinet fod cynnydd mewn chwyddiant wrth ddarparu pob agwedd ar y 
gwasanaeth tai gan gynnwys costau deunyddiau, ymrwymiad i sicrhau Sero Net Carbon ac 
adeiladu tai Cyngor yn costio arian, a bod angen cynyddu rhenti’r Cyngor er mwyn sicrhau 
bod digon o adnoddau ar gael i reoli a chynnal ein stoc dai yn effeithiol.  Gofynnwyd i’r 
Cabinet nodi fod y Cyngor yn cefnogi tenantiaid yn barhaus, a’i fod eisoes wedi helpu i 
sicrhau gwerth £3.2m o fudd-daliadau ychwanegol, 800 o geisiadau llwyddiannus ar gyfer 
taliadau disgresiwn ar gostau tai, ac wedi helpu dros 1000 o breswylwyr gyda grant tanwydd 
gaeaf o £200. 
 
Mae’r Cabinet yn cydnabod bod rhenti Caerffili yn rhai o’r isaf, ond roeddent yn holi sut mae’r 
rhenti hyn yn cymharu gyda’r sector preifat. Cadarnhaodd y Swyddog fod rhentu tŷ 3 ystafell 
wely yn breifat yn costio oddeutu £134 yr wythnos (cyfnod rhentu 48 wythnos) a bod rhent yng 
Nghaerffili oddeutu £108.80 yr wythnos/cyfnod 48 wythnos. Am dŷ 2 ystafell wely yn y sector 
preifat, byddai rhent yn costio oddeutu £124 yr wythnos, ac yng Nghaerffili, byddai’n costio 
£101, cyfwerth ag 20% yn rhatach. 
 
Gofynnodd Aelodau a oedd arolwg tenantiaid wedi cael ei gynnal mewn perthynas â’r 
cynnydd mewn rhent. Cadarnhaodd y Pennaeth Tai fod Caerphilly Homes yn cynnal arolygon 
rheolaidd gyda thenantiaid, ac roedd rhenti wedi denu ymatebion diddorol iawn, gydag 
adborth cadarnhaol a negyddol. Fodd bynnag, roedd mwyafrif helaeth y deiliaid cytundeb yn 
cydnabod bod angen cynyddu rhent er mwyn i Gaerffili fel Landlord allu parhau i ddarparu’r 
lefel gwasanaeth hwn. 
 
Gofynnwyd wedyn am eglurhad a oedd unrhyw waith modelu fforddiadwyedd wedi cael ei 
wneud ynghylch y cynnydd o 6.5% a dywedodd y Pennaeth Tai fod y Matrics Joseph 
Rowntree (JR) wedi cael ei ddefnyddio ac wedi dangos bod y cynnydd ymhell o fewn y 
trothwy fforddiadwyedd o dan y model hwnnw. Roedd hyd yn oed cynnydd o 8% wedi dangos 
ei fod  100% o dan y Matrics JR. 
 
Roedd y Cabinet yn croesawu defnydd o’r Model JR a gofynnwyd a gafwyd cefnogaeth draws 
bleidiol ar gyfer y cynnydd pan gafodd ei ystyried gan y Pwyllgor Craffu ar Dai ac Adfywio.  
Cadarnhaodd y Swyddog fod 85% wedi cytuno a bod 15% wedi peidio â phleidleisio. 
 
Nododd y Cabinet yr ymdrechion sylweddol sy’n cael eu gwneud gan Dimau Caerphilly 
Homes a Caerffili yn Gofalu i gynorthwyo preswylwyr a thenantiaid o ran yr argyfwng costau 
byw, yn enwedig help a chyngor o ran gwneud y gorau o gymorthdaliadau, ac er y byddai 
mwyafrif tenantiaid y Cyngor yn derbyn Budd-dal Tai, roedd y Cabinet yn ymwybodol iawn o 
effaith y cynnydd arfaethedig ar y rhai sy’n talu eu rhent eu hunain, ac yn croesawu 
sylwadau’r Pennaeth Tai mewn perthynas â chynnal tenantiaethau a chymorth i denantiaid. 
 
Yn dilyn ystyriaeth a thrafodaeth, cynigiwyd ac eiliwyd bod yr argymhelliad yn yr adroddiad yn 
cael ei gymeradwyo, a gan ddefnyddio Microsoft Forms, cafodd hyn ei gytuno’n unfrydol. 

 
  PENDERFYNWYD, am resymau sydd wedi’u cynnwys yn adroddiad y Swyddog: - 

 
Cafodd argymhellion y Pwyllgor Craffu ar Dai ac Adfywio eu hystyried a’u nodi gan y Cabinet. 
 



  

1. Cynyddu rhent fesul eiddo i uchafswm a ganiateir yn unol â pholisi rhent LlC, sef 
6.5%. (Cynnydd o £6.10 yr wythnos yn y rhent cyfartalog presennol o £93.80 i 
£99.90 yr wythnos dros 52 wythnos) 

 
2. Bydd lefel rhent ar gyfer garejis o fis Ebrill 2023 yn cynyddu 5.5% i £8.85 yr 

wythnos.  
 
 

 
7. SYLFAEN Y DRETH GYNGOR 
 

Rhoddwyd ystyriaeth i’r adroddiad a roddodd fanylion sylfaen y Dreth Gyngor at ddibenion 
gosod y dreth a’r ganran gasglu a fyddai’n cael ei defnyddio, a gofynnwyd am gytundeb y 
Cabinet ar gyfer cyfrifo Sylfaen y Dreth Gyngor ar gyfer blwyddyn ariannol 2023/24. 
 
Gofynnodd y Cabinet am eglurhad pam mae sylfaen y Dreth Gyngor yn seiliedig ar eiddo 
Band D, a chadarnhaodd y Swyddog bod hynny’n ofynnol gan Lywodraeth Cymru, a nodwyd 
mai Band D oedd y band canolog pan gyflwynwyd y Dreth Gyngor yn y lle cyntaf. 

 
Yn dilyn ystyriaeth a thrafodaeth, cynigiwyd ac eiliwyd bod yr argymhellion yn yr adroddiad yn 
cael eu cymeradwyo, a gan ddefnyddio Microsoft Forms, cafodd hyn ei gytuno’n unfrydol  

 
  PENDERFYNWYD, am resymau sydd wedi’u cynnwys yn adroddiad y Swyddog: - 
   

1. Bydd cyfradd gasglu Treth y Cyngor yn parhau i fod yn 97.50% ar gyfer blwyddyn 
ariannol 2023/24. 
 

2. Sylfaen y Dreth Gyngor ar gyfer 2023/24 fydd 61,135.13, gyda Sylfaen y Dreth 
Gyngor ar gyfer pob Ardal Cyngor Cymuned yn cael ei amlinellu ym mharagraff 
5.6. 

 
 

8. PRAWF BUDDIANNAU CYHOEDDUS 

 
Bu Aelodau’n ystyried y Prawf Buddiannau Cyhoeddus, a daethpwyd i’r casgliad ar y cyfan fod 
budd cyhoeddus ar gyfer cynnal yr esemptiad yn bwysicach na’r budd cyhoeddus o ddatgelu’r 
wybodaeth a: - 

 
PHENDERFYNWYD, yn unol ag Adran 100(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, y dylid 
eithrio’r cyhoedd rhag gweddill y cyfarfod oherwydd y tebygolrwydd o ddatgelu 
gwybodaeth esempt fel y’i diffinnir ym mharagraff 14 Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth 
Leol 1972. 
 

 
9. GWELLIANNAU I GYLCHFAN A468/B4600 PONT BEDWAS  

 
Yn dilyn ystyriaeth a thrafodaeth, cynigiwyd ac eiliwyd bod yr argymhellion yn yr adroddiad yn 
cael eu cymeradwyo, a gan ddefnyddio Microsoft Forms, cafodd hyn ei gytuno’n unfrydol  
 

PENDERFYNWYD, am y rhesymau sydd wedi’u cynnwys yn adroddiad y Swyddog, y 
dylid cymeradwyo argymhellion 3.1 a 3.2 yn adroddiad y Swyddog. 

 
 

   
Daeth y cyfarfod i ben am 2.15pm 

 

Cymeradwywyd a llofnodwyd fel cofnod cywir yn amodol ar unrhyw gywiriadau a wneir yn y 
cyfarfod ar 25 Ionawr 2023 



  

 
 

____________________ 
CADEIRYDD 


