
PWYLLGOR CRAFFU GWASANAETHAU OEDOLION A CHYMUNEDOL 
 
DYDD MERCHER, 4 MAWRTH 2020 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Jenkins(Cadeirydd) 

 Cynghorwyr Ahmed, Philippa Hill-John, Lister a/ac McGarry 
 

73 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Derbyniwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorydd Lent. 
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Lister i’r Pwyllgor. 
 
74 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Dim. 
 
75 :   CYNLLUN BUSNES CYFRIF REFENIW TAI 2020/21  
 
Dywedodd y Cadeirydd wrth yr Aelodau fod yr eitem hon yn eu galluogi i graffu cyn 
penderfynu ar Gynllun Busnes Cyfrif Refeniw Tai (CRT) 2020-2021 a fydd yn cael ei 
ystyried gan y Cabinet ar 19 Mawrth. 

Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Lynda Thorne, yr Aelod Cabinet dros Dai a 
Chymunedau, Sarah McGill, Cyfarwyddwr Corfforaethol, Jane Thomas, Cyfarwyddwr 
Cynorthwyol Tai a Chymunedau, Colin Blackmore, Rheolwr Gweithredol Diogelwch a 
Gwella Adeiladau a Gillian Brown, Cyfrifydd Grŵp.    

Gwahoddodd y Cadeirydd y Cynghorydd Thorne i wneud datganiad ac ynddo 
dywedodd fod y cynllun hwn yn cael ei roi i Lywodraeth Cymru bob blwyddyn mewn 
fformat y cytunwyd arno gyda Llywodraeth Cymru y mae’n rhaid i bob ALl ei ddilyn, 
ynghyd â chynllun ariannol 30 mlynedd.  Mae'r cynllun hefyd ar gyfer tenantiaid 
Caerdydd. 

Cafodd yr aelodau gyflwyniad ac wedyn gwahoddodd y Cadeirydd gwestiynau a 
sylwadau ganddynt; 

Gofynnodd yr Aelodau a oedd yr Aelod Cabinet yn fodlon bod holl gartrefi Caerdydd 
wedi'u lleoli mewn amgylchedd deniadol a diogel.  Dywedodd yr Aelod Cabinet eu 
bod yn ceisio buddsoddi yn y cymunedau drwy swm mawr o Fuddsoddiadau Rhaglen 
Cyfalaf.  Adeiladwyd rhai tai yn 1921; adeiladwyd ystadau mewn gwahanol ffyrdd dan 
amgylchiadau gwahanol felly mae'n fater o fynd yn ôl a mynd i'r afael ag unrhyw 
broblemau.  Mae gwahaniaeth gwirioneddol wedi'i wneud mewn llawer o gymunedau.  
Ychwanegodd y swyddogion eu bod yn arolygu tenantiaid ac mae 85% yn dweud eu 
bod yn hapus lle maent yn byw a dim ond 10% sy'n dweud nad ydynt. 

Nododd yr Aelodau’r ceisiadau 100k am atgyweiriadau y flwyddyn a gofynnon nhw 
am fwy o wybodaeth megis a yw'r rhain yn cael eu tracio, a ydynt yn atgyweiriadau 
mawr/bach, y costau a'r hyn sy'n cael ei wneud i wella hyn.  Nododd y swyddogion ei 
fod yn swm enfawr, maent wedi annog tenantiaid i roi gwybod am bopeth.  Maent 
hefyd yn ceisio symud yr atgyweiriadau bach o'r categori trwsio i'r categori gwella.  
Esboniodd y swyddogion mai £18 miliwn y flwyddyn yw’r costau, gan gynnwys eiddo 
gwag.  Ychwanegodd yr Aelod Cabinet mai ar ddiwedd y 1980au y dechreuwyd 



cynnwys tenantiaid ac na wnaeth nifer fawr o denantiaid roi gwybod am 
atgyweiriadau rhag ofn iddynt gael eu dwyn yn gyfrifol amdanynt, dros y blynyddoedd 
maent wedi cael eu hannog i roi gwybod am bopeth. 

Gofynnodd yr Aelodau a oedd datblygiad Trem y Môr yn dai newydd.  Eglurodd yr 
Aelod Cabinet y bydd y tai newydd yn cymryd lle’r tai sydd yno ond bydd nifer y tai 
wedi’i ddyblu a bydd y datblygiad yn un cymysg.  

Cyfeiriodd yr Aelodau at y dadansoddiad RAG a'r cynllun cyflawni uniongyrchol gan 
nodi llawer o gategorïau coch/ambr a gofynnon nhw a oedd hyder y gellid cyflawni 
hyn.  Esboniodd y swyddogion eu bod yn Ambr a'u bod yn gwbl hyderus drwy 
wahanol lwybrau, nodwyd 2250 o eiddo, ond roedd amserlenni bob amser yn 
broblem bosibl gan fod amrywiaeth o bethau a all fynd o'i le ar safleoedd datblygu.  
Roedd y swyddogion yn bendant y byddai'r targed o ran niferoedd yn cael ei fwrw. 

Gofynnodd yr Aelodau am eglurder ynghylch y Tîm Ymddygiad Gwrthgymdeithasol.  
Dywedwyd wrth yr Aelodau mai un tîm oedd yn gweithio gyda dioddefwyr ac yn 
ceisio helpu cyflawnwyr; mae timau eraill sy'n cofleidio megis y tîm cynaliadwyedd 
tenantiaid.  Esboniodd y swyddogion nad ydynt am droi unrhyw un allan i 
ddigartrefedd felly maent yn ceisio cefnogi'r dioddefwr a'r cyflawnwr, gan ddod â 
phobl eraill i mewn os oes angen megis cymorth i ddioddefwyr gan fod hwn yn faes 
cymhleth iawn. 

Trafododd yr Aelodau addasiadau i bobl anabl a dywedodd y swyddogion eu bod yn 
adolygu hyn bob blwyddyn ac yn edrych ar lety amgen a'r defnydd o fwy o offer yn y 
gobaith o reoli'r gwariant cyfalaf hwnnw. 

Trafododd yr Aelodau eiddo gwag a'r hyn a oedd yn cael ei wneud er mwyn eu 
defnyddio eto’n gyflymach.   Esboniodd y swyddogion eu bod mewn gwell sefyllfa yn 
awr o ran eiddo gwag gan fod ganddynt dîm mewnol sylweddol ar waith.  Mae dal yn 
uwch nag o'r blaen ond maent yn dechrau clirio.  Wrth symud ymlaen, bydd 
fframwaith newydd mewn 2 flynedd, maent yn gweithio gyda chydweithwyr ym maes 
caffael ar Gytundeb Prynu Dynamig i gefnogi contractwyr llai a'r tîm mewnol.  
Nodwyd nad yw caffael yn cymryd amser hir ond eu bod yn edrych tuag at gwmnïau 
lleol llai a byddant yn dod yn ôl i'r pwyllgor ar y mater penodol hwn. 

Trafododd yr Aelodau’r cynllun tai arloesol sy’n defnyddio cynwysyddion llongau, y 
cynllun peilota a chanran fach y cynllun cyfan sy'n bodloni'r elfen arloesol o ran dim 
carbon ac ati.  Gofynnodd yr Aelodau a oedd y Cyngor yn barod i symud ymlaen o'r 
cynllun peilota.  Roedd y swyddogion o'r farn eu bod yn barod, roedd y cynllun 
peilota wedi rhoi cyfle iddynt brofi'r dechnoleg a chadarnhau beth yw'r buddsoddiad 
gorau i gael y canlyniad gorau.  Trafododd yr Aelodau gynlluniau arloesol eraill ledled 
y DU megis Goldsmith Street; dywedwyd wrth yr aelodau fod y cynllun hwn yn 
bodloni’r safon tŷ goddefol ond bod y tai yn rhai teras bach iawn gydag eiddo ochr yn 
ochr; yng Nghaerdydd credir ei bod yn bwysig cynnal maint/graddfa'r datblygiadau 
tra'n bodloni ac yn rhagori ar gynllun Goldsmith. 

Trafododd yr Aelodau gyllid, gan nodi bod y refeniw'n seiliedig ar dybiaethau ac y 
gallai fod heriau pe bai rhenti'n cynyddu, gall dyledion drwg gynyddu a gallai arwain 
at eiddo gwag.  Esboniodd y swyddogion mai dyna’r adeg y mae mesurau lliniaru'n 
cael eu rhoi ar waith; maent yn cyfarfod bob mis â chyfrifwyr i adolygu hyn a dod i 
cyfarfodydd craffu'n flynyddol, ond maent hefyd yn edrych ar y data'n barhaus.  
Ychwanegodd y swyddogion eu bod yn edrych ar yr arian yn fanwl iawn, gyda 
monitro manwl. 



Gofynnodd yr Aelodau am fwy o wybodaeth am gwynion a pha fathau o gwynion a 
geir.  Esboniodd y swyddogion y gallent fod yn unrhyw beth o atgyweiriadau i 
ymddygiad gwrthgymdeithasol a chaiff y rhesymau y tu ôl i'r cwynion eu monitro. 

Cyfeiriodd yr Aelodau at ymgysylltu â thenantiaid a lles tenantiaid ac ystyron nhw y 
cwmpas yn yr arolwg blynyddol i gael adborth agored i lywio buddsoddiad yn y 
dyfodol. Esboniodd y swyddogion fod yn rhaid i'r arolwg gydymffurfio â Llywodraeth 
Cymru., fodd bynnag maent yn cynnal arolygon a grwpiau ffocws eraill, ond gyda 
chymaint o denantiaid maent yn tueddu i ganolbwyntio ar broblem benodol h.y. 
ymddygiad gwrthgymdeithasol. 

O ran digartrefedd a phroblemau cysylltiedig, gofynnodd yr Aelodau gan fod y Cyngor 
yn landlord cymdeithasol, a oes cydberthynas rhwng nifer y tai sydd ar gael a'r 
cymorth sydd ei angen ar bobl mewn perthynas â'r cynllun datblygu.  Dywedodd y 
swyddogion nad yw digartrefedd yn swyddogaeth y CRT, ond mae'r Cyngor yn 
cynnig cymorth mewn sawl ffordd fel cymorth cofleidiol, gan ddatblygu, er enghraifft, 
Tŷ Tresillian. 

Gofynnodd yr Aelodau am fwy o wybodaeth am Berchnogaeth a Gefnogir gan y 
Cyngor a dywedwyd wrthynt mai parau ifanc sy’n gwneud hyn ar y cyfan, a bod 
angen iddynt ddefnyddio eu harian eu hunain.  Roedd yr Aelod Cabinet hefyd o'r farn 
y gallai pobl yn y sector rhent preifat elwa o'r cynllun hwn. 

CYTUNWYD:  bod y Cadeirydd yn ysgrifennu ar ran y Pwyllgor at yr Aelod Cabinet er 
mwyn cyfleu eu sylwadau a’u harsylwadau a thrafodwyd y ffordd ymlaen. 
 
76 :   GATIAU LONYDD CEFN AR BRIFFYRDD CYHOEDDUS - POLISI A 

STRATEGAETH CYNGOR CAERDYDD 2020  
 
Dywedodd y Cadeirydd wrth yr Aelodau fod yr eitem hon yn eu galluogi i graffu cyn 
penderfynu ar y cynigion drafft ar gyfer Strategaeth a Pholisi Gatiau Lonydd Cefn ar 
Briffyrdd Cyhoeddus 2020. 

Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Lynda Thorne, yr Aelod Cabinet dros Dai a 
Chymunedau, Sarah McGill, Cyfarwyddwr Corfforaethol, Rebecca Hooper, Rheolwr 
Gweithredol Adfywio Cymdogaethau 

Cafodd yr aelodau gyflwyniad ac wedyn gwahoddodd y Cadeirydd gwestiynau a 
sylwadau ganddynt; 

Trafododd yr Aelodau'r broses a dywedwyd wrthynt fod camau cyfreithiol amrywiol, 
megis hysbysiadau; mae angen ymatebion o ymgynghori â phreswylwyr; mae 
partneriaid mewnol ac allanol yn rhan o'r ymgynghoriad hefyd ac yna mae cam 
cyfreithiol terfynol ar gyfer y gorchmynion wedi'u selio. 

Nododd yr Aelodau gost o £3k a gofynnon nhw a gafodd hon ei chynnwys yn yr 
ymgynghoriad.  Dywedodd y swyddogion mai costau cyfalaf yn unig yw'r swm hwn ar 
gyfer creu a gosod 2 gât ar gyfartaledd.  

Gofynnodd yr Aelodau a edrychwyd ar gatiau lonydd cefn mewn cysylltiad â 
Gwastraff gyda'r posibilrwydd o osod camerâu ac ati.  Eglurodd yr Aelod Cabinet nad 
oedd hynny wedi'i wneud a nododd nad tipio anghyfreithlon yw’r unig broblem a geir 
mewn lonydd cefn, ceir ymddygiad gwrthgymdeithasol ynddynt hefyd.   
Ychwanegodd y swyddogion fod camerâu wedi cael eu hystyried mewn rhai mannau 
lle nad yw'n bosibl gosod gatiau, ond mae problem sylweddol gyda phreifatrwydd ac 



mae angen ymateb os bydd rhywbeth yn digwydd.  Roedd yn bwysig edrych ar 
ddulliau eraill ochr yn ochr ag atal. 

Gofynnodd yr Aelodau am fwy o wybodaeth am y meini prawf ar gyfer dewis y lonydd 
cefn i roi gatiau ynddynt.  Esboniodd y swyddogion fod y meini prawf yn gymysgedd 
o dystiolaeth ystadegol fel troseddu a digwyddiadau a adroddwyd, a sgoriwyd yn 
erbyn ffigurau amrywiol i flaenoriaethu'r cynlluniau; gwneir hyn gyda phartneriaid. 

Gofynnodd yr Aelodau am feicwyr a cherddwyr yn defnyddio'r lonydd cefn ac 
eglurodd y swyddogion fod un o'r sgorau’n ymwneud â 'chysylltedd' a'u bod yn ceisio 
cyngor ar effeithiau cau'r lonydd cefn. 

Nododd yr Aelodau fod tipio anghyfreithlon yn y lonydd weithiau a gofynnon nhw sut 
yr ymdrinnid â hyn ac a ydy unrhyw un wedi cael ei erlyn am ddifrodi unrhyw gatiau.  
Eglurodd yr Aelod Cabinet y byddai tipio anghyfreithlon yn fater i’r adran Gwastraff; 
esboniodd y swyddogion nad yw fandaliaeth yn broblem gyffredin, ond pan fydd yn 
digwydd mae'n anodd gwybod pwy wnaeth hynny er mwyn ei erlyn.  Mae 
swyddogion yn ysgrifennu at breswylwyr os yw'r gatiau'n cael eu gadael ar agor ac 
ati, ond nid oes problem gyda fandaliaeth ailadroddus ar hyn o bryd.  Os caiff unrhyw 
gatiau eu tynnu i lawr yna mae swyddogion yn gweithio gyda'r preswylwyr i'w cadw 
yno. 

Gofynnodd yr Aelodau am fwy o wybodaeth am allweddi, cyhoeddi a monitro ac ati.  
Esboniodd y swyddogion y byddant yn ychwanegu'r wybodaeth hon at y polisi; mae 
gweithdrefn ar gyfer rhoi allweddi; mae preswylwyr yn llofnodi cytundeb deiliad 
allweddi, maent yn rhoi tystiolaeth o’u cyfeiriad, cedwir cofnod o nifer yr allweddi a 
roddir ac mae ffi am allweddi a gollir yn aml. 

Gofynnodd yr Aelodau a ellid cyflymu'r broses, yn enwedig yr ymgynghori â 
rhanddeiliaid.  Esboniodd y swyddogion eu bod yn mabwysiadu dull pragmatig o 
ymgynghori, fel arfer mae'n 50% ond mae’n fyrrach mewn meysydd fel ardaloedd 
myfyrwyr, lle mae'r ganran yn is er mwyn cyflymu'r broses; rhoddir amser i 
randdeiliaid ymateb, yna mae'n symud i'r cam cyfreithiol nesaf.  Esboniodd y 
swyddogion mai'r broses gyfreithiol yw'r her wirioneddol a bod rhai camau na ellir eu 
newid o gwbl. 

Gofynnodd yr Aelodau a oedd digon o adnoddau, gan nodi'r nifer uchel o orchmynion 
gosod gatiau i'w hadolygu ym mis Hydref 2020.  Esboniodd y swyddogion mai dim 
ond yn ddiweddar y maent wedi dechrau'r broses GDMAC, bydd problemau gydag 
adnoddau a chostau i'r broses gyfreithiol gan fod cannoedd o orchmynion i'w 
hadolygu. 

CYTUNWYD:  bod y Cadeirydd yn ysgrifennu ar ran y Pwyllgor at yr Aelod Cabinet er 
mwyn cyfleu eu sylwadau a’u harsylwadau a thrafodwyd y ffordd ymlaen. 
 
77 :   YMATEB Y CABINET: “LLETY DROS DRO AC Â CHYMORTH- PORTH 

POBL SENGL”  
 
Dywedodd y Cadeirydd wrth yr Aelodau fod yr eitem hon yn rhoi Ymateb y Cabinet 
iddynt yn dilyn Gwaith Craffu Byr y Pwyllgor hwn ar y Porth Pobl Sengl. 
 
Gwahoddodd y Cadeirydd y Cynghorydd Thorne i wneud datganiad ac ynddo 
diolchodd i'r Pwyllgor am y craffu byr a dynnodd sylw at yr heriau y mae'r 
gwasanaeth yn eu hwynebu.  Cytunwyd ar 8 argymhelliad, gydag 1 wedi’i gytuno 
mewn egwyddor wrth geisio pennu ffordd ymlaen.  Dywedodd yr Aelod Cabinet fod 



gwaith ar y gweill i fynd i'r afael â phroblemau ond nad oes ateb syml.  Bydd 
adolygiad sylfaenol o'r gwasanaeth yn seiliedig ar arfer da ledled y DU; byddai dull 
newydd yn sicrhau bod pob cleient yn cael y lefel o gymorth sydd ei hangen arno.  
Roedd yr Aelod Cabinet yn falch o ddweud bod y trefniadau gweithio gyda’r adran 
Iechyd wedi gwella'n sylweddol a bod hyn ynghyd â gwaith y MASH a'r cynnig llety 
brys gwell wedi golygu bod llai o bobl yn cysgu ar y stryd y gaeaf hwn; roedd mwy o 
waith i'w wneud, a byddai’n cymryd amser gwneud rhywfaint ohono.  

Cafodd yr aelodau amlinelliad o’r argymhellion a’r ymatebion ac wedyn gwahoddodd 
y Cadeirydd gwestiynau a sylwadau ganddynt; 

Nododd yr Aelodau ei bod yn teimlo y bu llawer o sylw ar gymharu Ganol y Ddinas a 
chysgu ar y stryd â chanol tref Los Angeles yn rhan o graffu byr blaenorol.  Roedd yr 
Aelodau o'r farn ei bod yn ymddangos bod llai o bobl yn cysgu ar y stryd ar hyn o 
bryd a gofynnon nhw a oedd gwersi wedi'u dysgu ac a oedd y Cyngor yn barod am 
don arall.  Dywedodd y swyddogion fod nifer y bobl sy'n cysgu ar y stryd wedi 
cynyddu gan 18%, ond oherwydd gwaith y tîm allgymorth mae llawer yn ymwneud â 
gwasanaethau. Mae nifer y cysgwyr ar y stryd ar ei isaf ers chwe mlynedd.   Mae 
llawer o bobl mewn llety brys ar hyn o bryd, ac mae mwy o waith i'w wneud i ateb y 
galw cynyddol.  Mae newidiadau i wasanaethau yn parhau er mwyn ateb y galw 
hwnnw ac atal effaith y drws troi; byddai hyn yn rhan o adolygiad tymor hwy. 

Cyfeiriodd yr Aelodau at y 270 o achosion sydd gan y tîm amlddisgyblaethol, y mae 
dim ond 50 ohonynt wedi’u cau a gofynnon nhw a oedd y gweddill yn achosion 
parhaus.  Esboniodd y swyddogion eu bod yn achosion parhaus, neu fod y person 
wedi symud i ffwrdd a'i fod yn dal i gael ei gefnogi pan gaiff lety.  Nodwyd nad yw pob 
achos yn cael ei gau'n llwyddiannus, ond os oes unrhyw obaith yna caiff ei gadw ar 
agor ac mae'r tîm yn dal i geisio helpu. 

Gofynnodd yr Aelodau sut mae’r Swyddogion yn asesu a yw gwasanaethau'n bodloni 
anghenion cyfredol.  Esboniodd y swyddogion fod pobl yn dod drwy'r porth, felly mae 
ganddynt yr holl ddata gan gynnwys cyfraddau troi allan/gadael ac ati a hefyd 
gwybodaeth am yr hyn y mae cleientiaid wedi'i ddweud am fathau o lety.  Mae rhai 
gwasanaethau y mae angen eu gadael, nid bai'r darparwyr o reidrwydd yw hyn ond 
mae cleientiaid yn newid ac yna mae angen i'r ffocws newid hefyd. 

CYTUNWYD:  bod y Cadeirydd yn ysgrifennu ar ran y Pwyllgor at yr Aelod Cabinet er 
mwyn cyfleu eu sylwadau a’u harsylwadau a thrafodwyd y ffordd ymlaen. 
 
78 :   BUSNES Y PWYLLGOR  
 
Cafodd yr Aelodau’r wybodaeth ddiweddaraf ar ohebiaeth ac ymchwiliadau gorchwyl 
a gorffen. 
 
Nodwyd bod Atodiad A yn cynnwys eitemau i'w hystyried yn y pedwar cyfarfod nesaf. 
 
Anogwyd yr Aelodau i ystyried eitemau ar gyfer ymchwiliadau yn y dyfodol. 
 
79 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Dim. 
 
80 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF  
 



Disgwylir i gyfarfod nesaf y Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymunedau ac Oedolion 
ddigwydd ar 6 Mai am 4.30pm yn Ystafell Bwyllgor 4, Neuadd y Sir, Caerdydd. 
 
81 :   GOHEBIAETH YN DILYN CYFARFOD Y PWYLLGOR  
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 6.55 pm 
 


