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DYDD MERCHER, 19 CHWEFROR 2020 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Walker(Cadeirydd) 

 Cynghorwyr Berman, Bowen-Thomson, Henshaw, Lister, 
Mackie a/ac McKerlich 
 

57 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Dywedodd y Cynghorydd Bowen-Thomson y gallai fod yn hwyr yn cyrraedd y 
cyfarfod. 
 
58 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Datganodd y Cynghorydd Mackie fuddiant personol gan fod aelod o'r teulu yn 
Bennaeth y Ganolfan Integredig. 
 
59 :   CYNLLUN CORFFORAETHOL 2020-23 - I DDILYN  
 
Dywedodd y Cadeirydd wrth yr Aelodau fod hwn yn gyfle i'r Pwyllgor graffu cyn 
penderfynu ar Gynllun Corfforaethol drafft terfynol 2020-23. I'w roi yn ei gyd-destun 

ymgysylltodd yr Arweinydd yn anffurfiol â Phanel Perfformiad y Pwyllgor a 
chadeiryddion yr holl bwyllgorau craffu yr wythnos diwethaf, gan ganolbwyntio ar y 
broses o bennu targedau ar gyfer y Cynllun Corfforaethol. Yn dilyn y drafodaeth, 
cafodd sylwadau, arsylwadau a phryderon craffu (a atodir yn Atodiad 2) eu 
trosglwyddo i'r Arweinydd, cyn cyhoeddi'r drafft terfynol hwn o'r cynllun. 
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Huw Thomas, Arweinydd y Cyngor; Chris 
Weaver, yr Aelod Cabinet dros Gyllid, Moderneiddio a Pherfformiad; Paul Orders, Prif 
Weithredwr, Chris Lee, Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau; Gareth Newell, 
Pennaeth Perfformiad a Phartneriaethau; a Dylan Owen, Pennaeth Swyddfa’r 
Cabinet i'r cyfarfod. 
 
Gwahoddodd y Cadeirydd yr Arweinydd i wneud datganiad lle dywedodd ei fod yn 
ddiolchgar bod y panel perfformiad wedi ymgynnull, fe'i nodwyd yn y Cynllun 
Corfforaethol wrth gefnogi trefniadau perfformiad a llywodraethu a oedd ar waith ac 
roedd yn dda cynnwys llywodraethu ehangach.  Roedd 33 o sylwadau wedi'u casglu, 
roedd llawer wedi'u cytuno ac roedd y gweddill yn cael eu hystyried.  Wrth symud 
ymlaen, roedd rôl i'r Panel ei datblygu a dywedodd yr Arweinydd ei fod wedi 
ymrwymo i gryfhau swyddogaeth Craffu i'r Cyngor yng ngofynion Bil Etholiadau 
Llywodraeth Leol. 
 
Roedd fersiwn newydd o’r Uchelgais Prifddinas sy'n cyfateb i uchelgeisiau'r Cynllun 
Corfforaethol.  Cynhaliwyd cyfarfodydd gyda phob Aelod Cabinet ac Uwch Swyddog i 
sicrhau bod y Cynllun Corfforaethol yn cynnwys Dangosyddion Perfformiad Allweddol 
sy'n gadarn ac yn realistig; mae hon yn ddogfen bwysig i'r Ddinas. 
 
Gwahoddodd y Cadeirydd y Prif Weithredwr i wneud datganiad lle'r oedd am adleisio 
sylwadau'r Arweinwyr; roedd o'r farn y bu trafodaeth dda rhwng y Cabinet a Chraffu 
flwyddyn ar ôl blwyddyn a oedd wedi arwain at drefniadau mwy cadarn. 



 
Gwahoddodd y Cadeirydd y Swyddogion i edrych ar y Cynllun a’r newidiadau a 
wnaed o ganlyniad i ymgysylltu â chraffu, ac ar ôl hynny gwahoddodd y Cadeirydd yr 
Aelodau i ofyn cwestiynau a gwneud sylwadau; 
 
Nododd yr Aelodau’r dyhead i gael gofalwyr maeth mewnol ac roeddent o'r farn bod 
hwn yn syniad gwych, gan ofyn sut y byddai hyn yn cael ei gyflawni.  Esboniodd y 
swyddogion fod 31 o gyfleusterau'n cael eu hasesu ar hyn o bryd a bod hyn yn 
cymryd tua 6 mis i'w gwblhau ond ar ddiwedd y flwyddyn ariannol dylai 12 cyfleuster 
fod yn barod.  Mae hyn wedi bod yn llawer mwy llwyddiannus drwy gael tîm penodol 
ar waith ar gyfer asesu a chefnogi.  Ychwanegodd y Prif Weithredwr eu bod yn 
cynyddu’n sylweddol gapasiti a gallu mewnol gyda rheolwyr ymroddedig, roedd hwn 
yn brosiect amlddisgyblaethol yn ôl natur a byddai rhaglen gyfathrebu gref.  Roedd yr 
Aelodau o'r farn y gellid gwneud gwelliannau drwy ddatblygu pecyn da gyda gwell 
cynnig na'r sector masnachol a chystadlu â'r cyflenwyr.  Dywedodd y swyddogion 
mai'r prif amcan oedd cynyddu'r gronfa gyffredinol gan fod angen mwy o ofalwyr 
maeth; y pecyn yw'r hyn sy'n bwysig, gan gynnwys lefel y cymorth, bydd yr adnodd 
sydd bellach â ffocws yn gwneud gwahaniaeth. 
 
Nododd yr Aelodau’r ymateb manwl i’r argyfwng hinsawdd a gofynnon nhw a oedd 
cyllideb ar gyfer hyn.  Esboniodd yr Arweinydd y byddai'n gyfystyr â miliynau a bod y 
Swyddogion yn gweithio arno, ceir cyfeiriadau at Strategaeth Caerdydd Un Blaned yn 
y Cynllun Corfforaethol a fyddai'n rhoi manylion gronynnaidd. 
 
Nododd yr Aelodau fod y fersiwn o'r Cynllun Corfforaethol a roddwyd i'r panel 
perfformiad yn wahanol i'r fersiwn gerbron y Pwyllgor.  Esboniodd yr Arweinydd eu 
bod am i ddrafft gweithio nad yw'n sgleiniog fynd at y panel perfformiad; roedd y 
fersiwn gerbron y Pwyllgor yn agos at y fersiwn derfynol. 
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at amcan Lles 2 – Mae Caerdydd yn lle gwych i dyfu’n hŷn a 
nodon nhw fod Caerdydd, wrth gymharu â phob lle yng Nghymru, yn ail o'r gwaelod 
ac yn is na chyfartaledd Cymru o ran ffigurau perfformiad ailgylchu ymhlith 
cymaryddion eraill.  Esboniodd yr Arweinydd nad ydynt yn ceisio cuddio data; Mae 
Caerdydd yn weddol eithriadol yng nghyd-destun Cymru gan fod ganddi faterion 
dinas fawr sy'n wahanol iawn i weddill Cymru; os caiff ei chymharu â Dinasoedd 
Craidd yna mae Caerdydd mewn sefyllfa dda. 
 
Gofynnodd yr Aelodau a yw Caerdydd yn dysgu o'r goreuon yn rhagweithiol a 
dywedodd y Prif Weithredwr eu bod, o ran ailgylchu'n benodol, yn ymgysylltu'n 
weithredol â Llywodraeth Cymru i hyrwyddo ailgylchu ac ystyried perfformiad yr 
awdurdodau gorau.  Ychwanegodd fod yn rhaid ei roi yn ei gyd-destun, mae angen 
lefelau uchel o gymorth ar feysydd fel gwasanaethau cymdeithasol a gwasanaethau 
byw'n annibynnol yng Nghaerdydd. 
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at sylwadau'r panel perfformiad ar gam-fanteisio ac 
ailadroddon nhw bwysigrwydd yr angen am hyrwyddo/ymgyrchu i sicrhau bod pobl yn 
ymwybodol o gam-fanteisio a sut i roi gwybod amdano.  Dywedodd yr Arweinydd y 
byddai'n hapus i barhau â'r sgwrs am hyn a mynd ag ef yn ei flaen. 
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at Wastraff a'r targed ar gyfer ailgylchu.  Roedd yr Aelodau o'r 
farn y gellid gwneud mwy megis bwyd heb ei goginio yn y gwastraff gardd; gwahanu 
eitemau gwerth uwch fel cartonau llaeth mawr a galluogi eitemau trydanol i gael eu 



rhoi mewn biniau du i'w llosgi.  Ystyriwyd bod hwn yn bwynt gwerthfawr ond nodwyd 
bod ansawdd ailgylchu yn wahanol iawn mewn gwahanol rannau o'r Ddinas a bod yr 
halogi’n wahanol.  Roedd angen addysgu am effaith uniongyrchol ailgylchu’n briodol 
ac mae angen hyrwyddo ailddefnyddio.  Roedd blaenoriaeth i fynd i'r afael â halogi 
yn y cynllun ailgylchu ac roedd Hybiau hefyd yn mynd i ddod yn fannau gollwng. 
 
Roedd yr Aelodau o'r farn bod y cyfeiriad at Gaerdydd yn arwain y byd yn 
uchelgeisiol gan fod y ffigurau'n dangos nad yw Caerdydd hyd yn oed yn arwain yng 
Nghymru o ran ailgylchu.  Esboniodd yr Arweinydd fod hyn yn cyfeirio at Wastraff yn 
gyffredinol ac nid Ffordd Lamby yn benodol; roedd yn edrych ar Ddinasoedd ledled y 
byd ac y drydydd gorau roedd Caerdydd ac mae am wneud yn well a gwella statws 
Cymru.  Ychwanegodd y swyddogion fod y cyfeiriad at yr adolygiad system gyfan yn 
Ffordd Lamby i sicrhau bod y penderfyniadau gorau'n cael eu gwneud ar ddefnyddio 
adnoddau a gwella ailgylchu ac Iechyd a Diogelwch.  Roedd angen deall yr hyn mae 
data yn ei ddweud wrthym am gynhyrchiant.  O ran ailgylchu Caerdydd yw'r unig ALl 
yng Nghymru sydd â Gwasanaeth Masnach, sy'n ddrud ei ddarparu ac sy'n effeithio'n 
negyddol ar ffigurau targed ac na fyddai'n dangos data cymharol.  Roedd yr Aelodau 
o’r farn y dylai hyn gael ei wneud yn eglur. 
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at y sefyllfa o ran salwch ac absenoldeb ac roeddent o'r farn 
nad yw'r mesurau i leihau yn gweithio a bod angen dull creadigol ac arloesol newydd.  
Derbyniodd yr Arweinydd fod hon yn her deg ond roedd ganddo ffydd yn y mesurau a 
oedd ar waith.  Dywedodd fod mwy o bwysau ar staff sydd yn ei dro wedi cynyddu 
lefelau straen.  Pwysleisiodd, fodd bynnag, nad yw 60% o'r staff yn cymryd un 
diwrnod o salwch, yr her oedd nifer fach o staff a salwch hirdymor.  Ychwanegodd y 
Prif Weithredwr nad oedd sail resymegol ar unwaith i newid sefyllfa'r polisi, bu cryn 
dipyn o welliant mewn perthynas ag achosion hirdymor o salwch ac roedd yn 
ymwneud â rheolwyr yn gwneud cais eu hunain gyda chymorth Adnoddau Dynol ac 
Iechyd Galwedigaethol. 
 
Trafododd yr Aelodau absenoldeb salwch gan nodi ymhellach fod ffigurau'r DU yn 
gyffredinol yn gostwng; pwysleisiodd y Prif Weithredwr fod cryn le i wella mewn 
perthynas â sefydliadau mawr yn y sector cyhoeddus; roedd problem benodol o ran 
straen nad yw’n gysylltiedig â gwaith yr oedd angen ei deall.  Roedd yr Aelodau o'r 
farn ei bod yn anodd iawn gwahaniaethu rhwng straen sy’n gysylltiedig â gwaith a 
straen nad yw’n gysylltiedig â gwaith ac roedd yn bwysig cael mesurau ataliol da ar 
waith.  Ailadroddodd yr Aelodau bwysigrwydd asesiadau risg mewn perthynas â 
straen.  Esboniodd y Cynghorydd Weaver fod Adnoddau Dynol ac Iechyd a 
Diogelwch yn edrych ar offer yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch i ddeall 
achosion ac edrych ar waith ataliol. 
 
Gofynnodd yr Aelodau a oedd unrhyw waith wedi'i wneud i benderfynu ar effaith 
llymder ar iechyd a lles gweithwyr.  Dywedodd y Prif Weithredwr na fu unrhyw waith 
penodol o ran llymder ond cynhelir yr arolwg staff bob blwyddyn sy’n cynnwys 
gwybodaeth ansoddol.  Roedd Cynllun Gweithredu Straen hefyd yn cael ei lansio, 
roedd yr Uwch Dîm Rheoli wedi cael ei friffio ar hyn yn ddiweddar ac roedd 
ymrwymiad penodol i'r gwaith hwn. 
 
Darllenodd y Cadeirydd lythyr gan Gadeirydd Cymdeithas Ddinesig Caerdydd a 
gofynnodd am ymatebion.  Teimlai'r Arweinydd fod angen cywiro rhywfaint o'r 
wybodaeth, gan ddweud nad oedd rhai pocedi o dir ar werth a chytunir ar y rhai sydd 
ar werth yng nghyfarfodydd cyhoeddus y Cabinet, felly penderfynir ar y rhain yn 



agored iawn, er enghraifft roedd y derbyniad cyfalaf o £40 miliwn i ariannu'r rhaglen 
gyfalaf yn yr ystâd ysgolion, i gyd yn hysbys i'r cyhoedd.  Ychwanegwyd hefyd bod yr 
Aelod Cabinet yn cwrdd â Chymdeithas Ddinesig Caerdydd yn rheolaidd. 
 
PENDERFYNWYD:  CYTUNODD y Pwyllgor y dylai’r Cadeirydd ysgrifennu ar ran y 
Pwyllgor at yr Aelodau Cabinet er mwyn cyfleu eu sylwadau a’u harsylwadau. 
 
(a) Cynigion Cyllideb Drafft ar gyfer 2020-21 – i ddilyn  
 
Dywedodd y Cadeirydd, yn unol â Chylch Gorchwyl y Pwyllgor hwn, fod yr Aelodau’n 
gyfrifol am gael trosolwg o gynigion cyllideb chyfalaf a refeniw o safbwynt 
corfforaethol a strategol. Yn ogystal, bydd gennym drosolwg cryno o oblygiadau'r 
gyllideb ar gyfer gwasanaethau penodol sy'n dod o fewn ein Cylch Gorchwyl o fewn 
cyllidebau Adnoddau, Llywodraethiant a Chyfreithiol, Datblygu Economaidd, 
Gwasanaethau Trafnidiaeth Canolog a Pherfformiad a Phartneriaethau. 
 
Rhennir craffu ar yr eitem gyllidebol hon yn dwy ran: 
 

a) Trosolwg o gynigion cyllideb gorfforaethol eang ar gyfer 2020/21 gan y 
Cynghorydd Weaver, Chris Lee ac Ian Allwood; a fydd yn cynnwys 
crynodeb o'r goblygiadau i gyfarwyddiaeth Adnoddau Chris, 
Llywodraethiant a Gwasanaethau Cyfreithiol, ac elfennau o Ddatblygu 
Economaidd, y bydd Neil Hanratty yn ymuno â'r bwrdd ar eu cyfer.  Bydd 
yr Aelodau'n cael cyfle i ofyn cwestiynau cyn symud ymlaen. Yna, dilynir 
hyn gan: 

 
b) Graffu ar y Strategaeth Gyfalaf, y bydd Anil Hirani yn ymuno â'r bwrdd ar 

ei gyfer.  
 
Cynigion Cyllideb Ddrafft ar gyfer 2017-18 – Trosolwg      

 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Chris Weaver, yr Aelod Cabinet dros Gyllid, 
Moderneiddio a Pherfformiad; Chris Lee, Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau; Ian 
Allwood, Pennaeth Cyllid; Gareth Newell, Rheolwr Partneriaeth ac Ymgysylltu 
Cymunedol y ymunodd Neil Hanratty, Cyfarwyddwr Adnoddau Economaidd â nhw yn 
hwyrach.  
 
Gwahoddodd y Cadeirydd y Cynghorydd Weaver i wneud datganiad ar gyllideb 
2020/21, lle dywedodd fod y setliad yn hwyrach nag arfer a bod y setliad terfynol i fod 
i gael ei gyflwyno dau ddiwrnod cyn cyfarfod y Cyngor; er bod hynny’n well na'r 
disgwyl roedd gofyniad o hyd i wneud arbedion i gydbwyso'r gyllideb o £10 miliwn.  
Roedd yn dda eu bod yn gallu lleihau effeithlonrwydd ysgolion o 1% i 0.5%.  Yn 
gyffredinol, roedd y cynnydd o 4.5% yn y Dreth Gyngor yn unol â strategaeth y 
Gyllideb a gyhoeddwyd yr haf diwethaf, yn ogystal â'r £750k o gronfeydd wrth gefn.  
Roedd Llywodraeth Cymru wedi bod yn glir wrth ddweud nad oedd llymder ar ben a 
bod cryn ansicrwydd o hyd. 

          
Gwahoddodd y Cadeirydd Ian Allwood i roi trosolwg corfforaethol o'r gyllideb.  

 
Gwahoddodd y Cadeirydd gwestiynau gan yr Aelodau ar y trosolwg corfforaethol o'r 
gyllideb refeniw; 
 



Gofynnodd yr Aelodau a ddefnyddiwyd y cronfeydd wrth gefn a roddwyd yn y gyllideb 
y llynedd.  Dywedodd y swyddogion fod hyn yn wir ar gyfer 2019/20, defnyddiwyd 
£2.750 miliwn, felly £2 filiwn yn llai eleni. 
 
Nododd yr Aelodau’r ffigurau mawr yn yr adliniadau a gofynnon nhw a oedd 
cyllidebau realistig yn cael eu pennu os oedd angen adliniadau o’r maint hwn.  
Esboniodd y swyddogion fod mwy o sgyrsiau gyda Chyfarwyddwyr a'u timau i sicrhau 
cadernid arbedion ac ati.  Roedd y swyddogion yn deall bod rhai gwasanaethau'n 
cael eu harwain gan alw a phwysigrwydd deall cyfuniad y cynnig i gael 
rhagdybiaethau ystyrlon; mae mwy o hyder gwydnwch ynghylch cael y gyllideb 
sylfaenol gywir wrth symud ymlaen.  Trafododd y swyddogion faterion yn ymwneud 
â’r taliad atodol ar sail y farchnad i weithwyr cymdeithasol a'r cydbwysedd a geir trwy 
ddefnyddio asiantaethau’n llai wrth symud ymlaen a dywedon nhw eu bod eisoes 
wedi arbed £1 filiwn yn ystod y flwyddyn felly roeddent yn fwy hyderus ei fod ef, 
gyda'r adliniadau yn cydbwyso'r gyllideb. 
 
Gofynnodd Aelod am eglurhad bod incwm a grëir mewn sefydliadau nad ydynt yn 
ysgolion £200k yn llai na'r llynedd.  Dywedodd y swyddogion eu bod yn edrych ar y 
ffigurau yn gyffredinol ac yn adlewyrchu lefel y cynnydd; roedd mwy o fanylion yn yr 
adran ffioedd a thaliadau ac roeddent yn dal i geisio manteisio ar gyfleoedd i sicrhau'r 
incwm mwyaf posibl. 
 
Roedd yr Aelodau o'r farn ei bod yn edrych fel cyllideb nad yw'n ddadleuol gyda 
llawer o wyrdd/ambr, ond o edrych ar y manylion mae'r ffigurau'n enfawr.  Dywedodd 
y swyddogion ei bod yn fwy realistig, gyda gwydnwch yno i sicrhau y gellir cyflawni 
prosiectau trawsnewid.  O ran gwyrdd/ambr, roedd yr adran cyllid wedi gweithio gyda 
gwasanaethau i gael cynllun arbed mwy cadarn, ac mae rhai eisoes wedi'u cyflawni. 
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at y tywydd eithafol diweddar a’r problemau a achoswyd, gan 
ofyn a dalwyd am hyn drwy arian allanol neu a yw'n effeithio ar gyllideb Cyngor 
Caerdydd.  Esboniodd y swyddogion mai'r Cynllun Cymorth Brys a ddefnyddiwyd ar 
gyfer y canlyniadau uniongyrchol, a oedd yn fach o gymharu â chostau seilwaith; 
byddai angen mwy o wariant cyfalaf a byddai hyn yn ychwanegol at yr hyn a 
neilltuwyd, byddai'r Cyngor yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar hyn. 
 
O ran y gronfa wrth gefn, roedd yr Aelodau o'r farn y dylid ei lleihau fel na ddibynnir 
arni, ac y gellid ei defnyddio at ddibenion eraill pe bai'r Aelod Cabinet yn hyderus am 
y gyllideb.  Dywedodd yr Aelod Cabinet y gellid adolygu hyn eleni, a'i gyflwyno i'r 
Pwyllgor yn yr hydref.  Ychwanegodd y swyddogion, er ei bod yn sefyllfa well, eu bod 
am weld y ddisgyblaeth yn cael ei chyflawni a’r arbedion yn cael eu cyflawni; roedd 
ansicrwydd o hyd ynghylch arian grant, Brexit a Chyllideb y DU; tybiwyd cynnydd 
cyflog o 2% ac roedd yr Undebau Llafur wedi gofyn am 10%.  Mae rheswm pam mae 
angen cronfa wrth gefn ar y Cyngor,  mae’n cynyddu gwydnwch yr Awdurdod; pe bai 
setliadau yn y dyfodol yn well, yna gellid cael y sgwrs. 
 
Roedd yr Aelodau o'r farn bod niferoedd staff rhai Gwasanaethau wedi'u lleihau’n 
sylweddol a gofynnon nhw a oedd hyn yn effeithlonrwydd gwirioneddol, a oedd effaith 
ar y gwasanaethau, yr effaith ar staff a pha ddadansoddiad a wnaed.  Dywedodd y 
swyddogion fod adroddiad y Cabinet yn cynnwys y matrics risg a'r asesiad lliniaru lle 
nodwyd gostyngiadau mewn swyddi; cyfeiriwyd at gynllunio'r gweithlu ac archwilio 
mewnol yn ei brofi o ran straen; roedd sicrwydd bod llawer o swyddi'n swyddi gwag. 
 



Gofynnodd yr Aelodau pa Wasanaethau oedd yn peidio â bwrw targedau arbedion 
eleni, gan faint a beth fyddai'r canlyniadau.  Dywedodd yr Aelod Cabinet ym mis 9 
mai'r Gwasanaethau Plant  oedd y gwasanaeth a orwariwyd fwyaf.  Nodwyd bod 
Rheoli Cyfleusterau wedi'i adlinio i fynd i'r afael â materion a nodwyd ym mis 4.  
Roedd yr Aelodau'n pryderu bod y gorwariant mewn RhC yn costio'r gwasanaeth yn 
ei gyfanrwydd.  Dywedodd y swyddogion fod darpariaeth yn y gyllideb i fynd i'r afael 
â materion hanesyddol a sylwadau o lythyr diwethaf y PRAP ynghylch targedau 
Diogelwch ac Ynni. 
 
Gofynnodd yr Aelodau am ffigurau gorwariant y Gwasanaethau Cymdeithasol. 
Dywedodd y swyddogion mai £5 miliwn oedd y gorwariant, yr oedd £725k ohono ar 
gyfer Oedolion a'r gweddill ar gyfer Plant.  Nododd yr Aelodau fod Oedolion yn 
gorwario gan £725k eleni ond bod disgwyl iddynt arbed £2.6 miliwn y flwyddyn nesaf.  
Dywedodd y swyddogion eu bod wedi datblygu adnoddau, wedi nodi arbedion 
effeithlonrwydd, bod y llinell waelod wedi cynyddu 4% ac roedd meysydd i’w tyfu o 
hyd.  Roedd yr Aelodau'n meddwl tybed pam na ellid rhoi'r hyn yr oedd angen ar faes 
i’r faes hwnnw a dywedodd yr Aelodau Cabinet na fyddai hyn yn nodi arbedion 
effeithlonrwydd a'u bod yn sbarduno'r newidiadau. 
 
Roedd yr Aelodau'n falch o weld swyddi'n cael eu creu ond roeddent yn pryderu am 
swyddi gwag mewn meysydd fel y Gwasanaeth Ieuenctid a gofynnon nhw a oedd yr 
Aelod Cabinet yn hyderus yn yr amseru i gyflawni'r gyllideb.  Dywedodd yr Aelod 
Cabinet ei fod yn hyderus a'i fod yn rhan o broses cynllunio'r gyllideb a bod amser 
estynedig wedi'i ganiatáu ar gyfer recriwtio yn y maes hwn. 
 
Trafododd yr Aelodau wariant ar asiantaethau, nodwyd mai ychydig dros £15 miliwn 
oedd hyn ym mis 9.  Dywedodd yr Aelod Cabinet ei fod wedi gostwng o £16 miliwn y 
llynedd.  Ychwanegodd y swyddogion ei fod yn bennaf yn y Gwasanaethau Plant ac 
y dylai taliad atodol ar sail y farchnad helpu.  Gallai fod yn anodd olrhain gwariant ar 
asiantaethau gan fod rhywfaint ohono'n cael ei wario yn erbyn y gyllideb staff 
bresennol; gellid ei olrhain dros amser ond yn ddelfrydol bydd gostyngiad yn y 
gwariant ar asiantaethau wrth i'r Cyngor ddenu a chadw ei staff ei hun.  Roedd yr 
Aelodau'n pryderu nad oedd cynllun gweithredu gweladwy ar gyfer hyn a dywedodd 
yr Aelod Cabinet fod cynlluniau ar waith i fynd i'r afael â'r materion recriwtio a gan 
wedyn leihau gwariant ar asiantaethau.  Gofynnodd yr Aelodau a oedd dibynnu ar 
asiantaeth pan fo staff yn sâl yn anghymhelliad, dywedodd y Swyddogion ei fod yn 
dibynnu ar y rôl; ar gyfer y rheng flaen mae'n mynd i'r afael â'r angen dybryd. 
 
Gwahoddodd y Cadeirydd Chris Lee i amlinellu'n fyr y goblygiadau i'r gwasanaethau 
hynny y mae gan y Pwyllgor gyfrifoldeb craffu uniongyrchol drostynt o fewn ei gylch 
gorchwyl. 

 
Gwahoddodd y Cadeirydd gwestiynau gan yr Aelodau ar y goblygiadau ar 
wasanaethau o fewn y gyllideb refeniw; 
 
Dywedodd yr Aelodau eu bod wedi gofyn am Ddadansoddiad Cost/Gwerth mewn 
perthynas â’r GTC.  Esboniodd y swyddogion eu bod, ar ôl dadansoddi gwerth, yn 
gwneud gwaith ar gynhyrchiant, sef tua 50-80%.  Byddai mwy o wybodaeth am y 
dadansoddiad hwn yn cael ei chyflwyno yng nghyfarfod y pwyllgor yn y dyfodol.  
 
Gofynnodd yr Aelodau faint y byddai'n ei gostio i'r fflyd fod yn gwbl drydanol a 
dywedwyd wrthynt nad oedd y farchnad yno eto i ofyn am gerbydau gwastraff 



trydanol, roedd cyfle i wneud cais am arian gan Lywodraeth Cymru ar gyfer Fflyd 
Werdd a fyddai'n cael ei ystyried.  Dywedodd yr Aelod Cabinet fod refeniw o £124k 
yn y Gyllideb Gyfalaf; £1 filiwn yn y Rhaglen Gyfalaf y flwyddyn nesaf ac roedd 90 o 
gerbydau wedi'u cynllunio dros y ddwy flynedd nesaf. 
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at Lywodraethu Gwybodaeth a nifer y staff cyfwerth ag amser 
llawn a gollwyd y cyfeirir atynt fel i'w gadarnhau.  Gofynnodd yr Aelodau a oedd hyn 
yn golygu nad ydynt wedi'u nodi neu a oedd potensial ar gyfer diswyddiadau 
gorfodol.  Esboniodd y swyddogion fod trosiant staff yn y maes hwn a'u bod yn 
awyddus i golli'r swydd wag gywir. 
 
Mewn perthynas â’r Gwasanaethau Digidol, gofynnodd yr Aelodau am ragor o 
wybodaeth am dwf.  Esboniodd y swyddogion ei fod yn dwf o £80k, gyda 2.19 yn fwy 
o aelodau staff; 1 gradd 5 ac 1 gradd 6.  Byddai'r rhain yn gweithio ar y Strategaeth 
Ddigidol, yr ap Symudol a’r SgyrsFot ar gyfer gwasanaethau cwsmeriaid drwy'r 
wefan; roedd hwn yn newid sianel ar gyfer cyswllt â chwsmeriaid ac roedd angen 
gwneud mwy o waith datblygu. 
 
Roedd yr Aelodau o'r farn bod y cyflwyniad yn ddefnyddiol ac y dylid ei ddosbarthu i'r 
Aelodau ymlaen llaw yn y dyfodol. 
 
PENDERFYNWYD:  CYTUNODD y Pwyllgor y dylai’r Cadeirydd ysgrifennu ar ran y 
Pwyllgor at yr Aelodau Cabinet er mwyn cyfleu eu sylwadau a’u harsylwadau. 
 
61 :   STRATEGAETH GYFALAF 2020-25 - I DDILYN  
 
Strategaeth a Rhaglen Gyfalaf 2020/21    

 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Weaver, yr Aelod Cabinet dros Gyllid, 

Moderneiddio a Pherfformiad; Chris Lee, Cyfarwyddwr Corfforaethol, Adnoddau ac Ian 

Allwood, Pennaeth Cyllid; Anil Hirani, Rheolwr Gweithredol   Cyfalaf, Corfforaethol a’r 

Trysorlys ar gyfer yr eitem hon. 
 

Dywedodd y Cadeirydd y dylai'r Aelodau gyfeirio at Atodiad F eu papurau ar y 
gyllideb yn ystod yr eitem hon yn arbennig.   
           
Gwahoddodd y Cadeirydd Ian Allwood i roi cyflwyniad byr, ac ar ôl hynny 
gwahoddodd gwestiynau a sylwadau gan yr Aelodau:  
 
Trafododd yr Aelodau ad-dalu dyledion a dywedwyd wrthynt y byddai'r dyledion yn 
cael eu had-dalu mewn symiau cyfartal dros oes yr ased a oedd yn 40/45 mlynedd ar 
y fwyaf.   Gofynnodd yr Aelodau a oedd opsiwn i dalu mwy neu lai a dywedodd y 
Swyddogion y byddai'n cael ei adolygu'n barhaus, ond nid taliadau i dalwyr treth y tu 
hwnt i'r asedau tebyg yw'r dyledion/costau a chafwyd cyngor allanol gan gynghorwyr 
trysorlys ar hyn.  Mynegodd yr Aelodau bryderon ynghylch cyfraddau llog uchel yn y 
dyfodol ac esboniodd y Swyddogion fod hyn wedi'i ystyried fel rhan o Strategaeth 
Rheoli Trysorlys ac yng nghyfarfod y Pwyllgor Archwilio ac ystyriwyd nad oeddent yn 
risgiau andwyol, roeddent yn ddarbodus ac yn fforddiadwy.  
 
Trafododd yr Aelodau y ddyled dros y 5 mlynedd nesaf, gan gynnwys refeniw a 
gwariant; gyda chyfraddau'n debygol o godi yn ystod y cyfnod hwn, roeddent o'r farn 
y byddai’n debygol y byddai’n rhaid ystwytho'r ffigurau Ariannu Cyfalaf drwy 



ailariannu dyledion presennol wrth iddynt aeddfedu.  Gofynnodd yr Aelodau os oedd 
yr ystwytho hyn ar dybiaethau anffafriol, beth fyddai cost yr Ariannu Cyfalaf.  
Esboniodd y swyddogion mai cynllun 30 mlynedd ydoedd a bod Polisi Rhent y 
Cyngor yn talu am yr CRT.  Gallai tybiaethau ynghylch y Grant Cymorth Refeniw yn y 
dyfodol fod o fudd o ran Ariannu Cyfalaf.   Gwneir tybiaethau ar gostau llog a’u 
cynnwys mewn cynlluniau, mae risgiau ac mae Rhaglenni Cyfalaf yn cael eu 
hadolygu’n flynyddol.  Mae'r cyfraddau'n ffafriol yn awr i fuddsoddi, mae costau tymor 
canolig yn cael eu cynnwys mewn cynlluniau sydd hefyd yn dal ac yn monitro'r holl 
weithgarwch, mae amrywiaeth o ddangosyddion yn cael eu hadolygu i sicrhau na 
ragorir ar y terfyn. 
 
Gofynnodd yr Aelodau am fwy o wybodaeth am yr £1.5 miliwn ar gyfer cwblhau'r 
Gyfnewidfa Lo.  Dywedodd yr Aelod Cabinet mai arian gan raglen Lywodraeth Cymru 
oedd hwn a gafodd ei sianelu drwy'r awdurdod lleol ar gyfer adfywio.  Benthyciad yw 
e i adfywio’r rhan honno o’r Ddinas.  Roedd yr Aelodau o'r farn bod y rhai a brynodd 
ystafelloedd gwely yn disgwyl elw ar eu buddsoddiad a dywedodd yr Aelod Cabinet 
eu bod yn disgwyl canlyniad dymunol  
 
PENDERFYNWYD:  CYTUNODD y Pwyllgor y dylai’r Cadeirydd ysgrifennu ar ran y 
Pwyllgor at yr Aelodau Cabinet er mwyn cyfleu eu sylwadau a’u harsylwadau. 
 
62 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Dim. 
 
63 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF  
 
11 Mawrth 2020 am 4.30pm. 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 4.10 pm 
 


