
PWYLLGOR CRAFFU GWASANAETHAU OEDOLION A CHYMUNEDOL 
 
DYDD LLUN, 22 CHWEFROR 2021 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Jenkins(Cadeirydd) 

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

1 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Cafwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorydd Carter. 
 
2 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Datganodd y Cynghorydd Mackie fuddiant personol fel ymddiriedolwr Grassroots ac 
mae ei Chwaer yn Bennaeth Gwasanaethau Plant Integredig. 
 
3 :   CYNLLUN CORFFORAETHOL DRAFFT 2021-2024 A CHYNIGION 

CYLLIDEBOL DRAFFT 2021/22  
 
Dywedodd y Cadeirydd fod yr eitem hon yn rhoi cyfle i Aelodau ystyried eitemau a 
gynhwysir yn y Cynllun Corfforaethol drafft a'r Cynigion Cyllidebol drafft sy'n dod dan 
gyfrifoldeb y Pwyllgor hwn.   

 
Byddai'r cynigion hyn yn cael eu hystyried gan y Cabinet ddydd Iau 25 Chwefror, cyn 
cael eu hystyried gan y Cyngor ar 4 Mawrth. 

 
Byddai'r cyfarfod yn dechrau gyda'r Aelodau'n derbyn Trosolwg Corfforaethol o'r 
gyllideb. Byddai cynigion cyllideb a rhannau o'r Cynllun Corfforaethol sy’n berthnasol 
i’r Pwyllgor hwn wedyn yn cael eu hystyried mewn dwy ran. Y cyntaf yw'r meysydd 
Oedolion, Tai a Chymunedau sy'n berthnasol i Bortffolio'r Cynghorydd Elsmore, ac 
yna'r meysydd Tai a Chymunedau sy'n berthnasol i Bortffolio'r Cynghorydd Thorne. 

 
Cafodd yr aelodau gyflwyniadau ar bob adran ac wedyn gwahoddodd y Cadeirydd 
gwestiynau a sylwadau ganddynt, ceir crynodeb isod: 
 
Trosolwg Corfforaethol 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Chris Weaver, Aelod Cabinet dros Gyllid, 
Moderneiddio a Pherfformiad; Chris Lee, Cyfarwyddwr Corfforaethol, Adnoddau ac 
Ian Allwood, Pennaeth Cyllid ar gyfer yr eitem hon. 
 
Gofynnodd yr Aelodau a oedd arbedion effeithlonrwydd ar gyfer Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Thai a Chymunedau wedi eu cyflawni’r llynedd.  Dywedodd 
swyddogion fod y cynnydd ar hyn wedi'i gynnwys yn yr adroddiad monitro chwarterol; 
byddai rhai wedi cael eu gohirio oherwydd y pandemig.  Gellid rhoi manylion i'r 
Aelodau ar ôl y cyfarfod.  Roedd yr Aelodau o'r farn bod yr arbedion ar gyfer eleni yn 
ymddangos yn weddol fach.  Eglurodd yr Aelod Cabinet fod rhai newidiadau 
gwasanaeth, hefyd setliad gwell na'r disgwyl gan Lywodraeth Cymru, ond efallai y 
bydd eleni'n ymddangos yn fwy syml gan eu bod yn dod ar ôl deng mlynedd o 
arbedion ar raddfa fwy; eleni roeddent yn seiliedig ar arbedion cefn swyddfa ac 



effeithlonrwydd i raddau mwy, gyda llawer o waith yn cael ei wneud ar newid y ffordd 
rydym yn gweithio a nodi mwy o incwm y gallwn ddibynnu arno. 
 
Gofynnodd yr Aelodau a ellid herio'r Cyngor ar ba mor gynrychioliadol oedd yr 
ymgynghoriad gan fod niferoedd isel mewn rhai categorïau.  Dymunodd yr Aelod 
Cabinet ddiolch i'r Swyddogion a fu'n gweithio dros y Nadolig ar hyn.  Roedd o'r farn 
bod hwn yn gwestiwn teg ac roedd yn her barhaus i gyrraedd pob rhan o'r Ddinas; 
ychwanegodd eu bod yn awyddus i fynd i'r afael â hyn ymhellach, eleni roedd y cyfan 
wedi bod ar-lein ac mewn cyfnod byrrach; wrth symud ymlaen lle gwelant gyfraddau 
ymateb is gallant dargedu'r meysydd hyn; byddai mynd yn ôl at amserlenni blaenorol 
yn helpu i fynd i'r afael â hyn. 
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at y Model Gwydnwch Ariannol (MGA) a gofynnodd a oedd yn 
fater o'r mwyaf y caiff ei wario, yr uchaf yw'r cynnydd yn y dreth gyngor.  Gofynnodd 
yr Aelodau hefyd a oedd yr MGA erioed wedi cael ei ddefnyddio fel cronfa gyffredinol 
ar gyfer cyfarwyddiaethau a oedd yn gorwario.  Eglurodd yr Aelod Cabinet fod llinell 
yn y gyllideb sylfaenol ar gyfer 'setliad ar gyfer y sefyllfa waethaf'. Os yw'r setliad yn 
well, maent yn ei gadw yn y gyllideb sylfaenol ar gyfer y flwyddyn nesaf ond gellir ei 
wario ar brosiectau untro yn ystod y flwyddyn.  Mae'n darparu rhywfaint o leddfu ac yn 
gwneud y cyngor yn fwy gwydn.  Pan gafodd ei gyflwyno roedd yn £4 miliwn, mae 
bob amser wedi'i wario ar brosiectau untro, blwyddyn o hyd. 
 
Gofynnodd yr Aelodau am y wybodaeth ddiweddaraf am hawliadau gan gronfa caledi 
Llywodraeth Cymru.  Esboniodd swyddogion fod y rhan fwyaf eisoes wedi'u derbyn, 
pe bai unrhyw risg y byddai yn y chwarter Ionawr i Fawrth, ond roedd dros 95% o'r 
hawliadau wedi bod yn llwyddiannus. 
 
Oedolion, Tai a Chymunedau  
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Susan Elsmore Aelod Cabinet dros Ofal 
Cymdeithasol, Iechyd a Lles; Sarah McGill, Cyfarwyddwr Corfforaethol Pobl a 
Chymunedau; a Jane Thomas, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Tai a Chymunedau, ar 
gyfer yr eitem hon  
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at y gwaith o atal derbyniadau i'r ysbyty mewn lles amcan 2 a 
gofynnodd a oedd potensial i ychwanegu Dangosydd Perfformiad Allweddol (DPA) at 
hyn.  Dywedodd swyddogion ei fod yn rhywbeth y gallent geisio'i wneud yn y dyfodol, 
er ei bod yn anoddach mesur gweithgareddau atal. 
 
Gofynnodd yr Aelodau a gyflawnwyd arbedion effeithlonrwydd y Gwasanaethau 
Oedolion y llynedd.  Cyfeiriodd yr Aelod Cabinet yr Aelodau at ddatganiad 
Swyddogion adran 151 yn dweud bod £2 filiwn o arbedion nas cyflawnwyd oherwydd 
y pandemig. 
 
Croesawodd yr Aelodau'r dull realistig gyda Dangosyddion Perfformiad Allweddol a 
pheidio â gosod targedau a allai beryglu unigolion. 
 
Gofynnodd yr Aelodau pam mai 185 diwrnod oedd y targed ar gyfer Grantiau 
Cyfleusterau i'r Anabl.  Esboniodd swyddogion ei bod yn broses gymhleth, ei bod yn 
cynnwys llawer o fathau o grantiau a phrosiectau amrywiol megis adeiladu estyniad, 
gosod lifft grisiau ac ati.  Nodir yr amser o'r adeg pan ddaw'r cais i mewn am y tro 
cyntaf, mae rhai'n gyflymach ac mae rhai yn hwy ond mae Caerdydd yn cymharu'n 
ffafriol â gweddill Cymru. 



 
Nododd yr Aelodau y cyfeiriad at bobl hŷn ac allgáu cymdeithasol yn y Cynllun 
Corfforaethol ond ni soniwyd am bobl ifanc.  Eglurodd yr Aelod Cabinet mai pobl hŷn 
oedd ffocws y portffolio hwn ond mae pobl ifanc ac allgáu cymdeithasol yn broblem a 
dyna pam mae angen dull corfforaethol, gan weithio gydag ysgolion, grwpiau 
cymunedol, cartrefi gofal ac ati. 
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at yr arbedion o £300,000 ar gyfer Cymorth Mewnol a 
gofynnodd a effeithiwyd ar ddefnyddwyr gwasanaeth. Dywedodd swyddogion fod hyn 
yn ymwneud â 2 eiddo, ac roedd un ohonynt yn wag a bod y llall mewn cytundeb 
gyda darparwr preifat; ni fydd yn effeithio ar unrhyw staff ac ni fydd yn rhaid i'r 
unigolyn symud; bydd staff yn cael eu hadleoli i gynlluniau eraill lle mae swyddi 
gwag.  Wrth symud ymlaen bydd yn ymwneud ag edrych ar ddarpariaeth bwrpasol i 
bobl a bydd y Cyngor bob amser yn ymdrechu i ddarparu'r cyfleoedd gorau mor agos 
i'w cartrefi â phosibl. 
 
Nododd yr Aelodau'r Strategaeth Gwasanaethau Oedolion a gofyn a oedd yn gylchol 
neu wedi'i datblygu oherwydd y newidiadau uwch reolwyr yn y gyfarwyddiaeth.  
Esboniodd swyddogion mai'r bwriad bob amser oedd cael y strategaeth; nid yw'n 
strategaeth flynyddol ond yr oedd yn fwlch a nodwyd. 
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at y Prosiect Dinasoedd Cynhwysol a gofyn a oedd wedi bod i'r 
Pwyllgor.  Dywedwyd wrth yr Aelodau nad oedd wedi gwneud hynny ac roedd yn 
brosiect a ariannwyd gan yr UE ledled Ewrop.  Gofynnodd yr Aelodau am sesiwn 
friffio ar y prosiect hwn mewn pwyllgor yn y dyfodol. 
 
O ran cynhwysiant digidol, gofynnodd yr Aelodau a oedd perygl y byddai pobl sydd 
wedi'u hallgáu'n ddigidol yn mynd yn fwy felly ac a oedd Swyddogion yn hyderus bod 
ganddynt yr adnoddau sydd eu hangen wrth symud ymlaen.  Eglurodd swyddogion 
eu bod yn gwneud llawer eisoes, yn aml roedd arian grant ar gael ac mae'r staff yn 
dda am sylwi ar hyn, ar hyn o bryd roeddent yn hyderus gyda lefel yr adnoddau.  
Eglurodd yr Aelod Cabinet ei fod yn ymwneud â phobl sy'n dod i sylw'r Cyngor; gall 
partneriaid hefyd hysbysu'r Cyngor a gellir gwneud mwy dros amser i sicrhau mwy o 
gyrhaeddiad. 
 
Tai a Chymunedau  
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Lynda Thorne, yr Aelod Cabinet dros Dai a 
Chymunedau; Sarah McGill, Cyfarwyddwr Corfforaethol Pobl a Chymunedau; a Jane 
Thomas, Cyfarwyddwr Oedolion, Tai a Chymunedau, ar gyfer yr eitem hon. 
 
Nododd yr Aelodau darged 2000 o gartrefi cyngor newydd, y 1000 cyntaf erbyn mis 
Rhagfyr 2022 a gofynnwyd iddynt am hyn oedd yr arwydd cyntaf o oedi yn y prosiect 
gan mai'r targed cychwynnol oedd mis Mai 2022 o'r blaen.  Cytunodd yr Aelod 
Cabinet, gan ddweud mai’r broblem oedd bod y datblygwyr yn cael problemau wrth 
reoli'r safleoedd yn ystod y pandemig. 
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at y targed sy'n ymwneud â thrais a throseddu cyfundrefnol, 
gan ddweud bod yr elfen ataliol wedi creu argraff arnynt ac yn falch o'i darllen.  
Nododd yr Aelodau fod pobl yn pryderu am droseddau cyfundrefnol a chyffuriau yn y 
gymuned a gofyn a oedd lle i gael Dangosyddion Perfformiad Allweddol neu gyllideb 
estynedig oherwydd lefel y pryder.  Cyfeiriodd yr Aelod Cabinet at y dull partneriaeth 
a'r rhaglen a'r bwrdd a sefydlwyd.  Ychwanegodd swyddogion fod yr amcan yn glir 



iawn a bod angen ei gyflawni drwy dimau amlddisgyblaethol a defnyddio 
deallusrwydd lleol.  Oherwydd y dull integredig, byddai'n anodd dewis gwaith y 
Cyngor at ddibenion Dangosyddion Perfformiad Allweddol. 
 
Trafododd yr Aelodau lefelau rhent byw a dywedodd swyddogion fod y rhain yn 
wahanol ar gyfer gwahanol fathau o eiddo a gellid dosbarthu adroddiad llawn ar ôl y 
cyfarfod. 
 
Gofynnodd yr Aelodau am eglurder ar y Gronfa Dargedig Buddsoddi mewn Adfywio.  
Esboniodd swyddogion mai cronfa gan Lywodraeth Cymru ydoedd, lle bu’r Cyngor yn 
llwyddiannus gyda’r cais am waith ar Tudor Road; roedd yn swm sylweddol ac mae'r 
Cyngor yn darparu elfen o arian cyfatebol. 
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at arbedion effeithlonrwydd yn gofyn a oedd y blynyddoedd 
diwethaf wedi'u bodloni ac a oedd swyddogion yn hyderus i gyfarfod eleni, gan nodi 
bod cynigion eleni'n edrych yn gymedrol.  Dywedodd swyddogion fod Tai a 
Chymunedau wedi tanwario £700,000 yn bresennol gan nad oedd yn bosib parhau i 
ddatblygu prosiectau oherwydd Covid; nid oedd arbedion y llynedd wedi'u gwneud 
gan na allent ddatblygu'r ailstrwythuro oherwydd y pandemig.  Eleni, roedd y cynigion 
yn gyraeddadwy yn hytrach na gweddol fach, roeddent yn wahanol gan eu bod ar 
gefn cynifer o flynyddoedd o arbedion. 
 
Trafododd yr Aelodau amcan 3 lles digartrefedd a nododd bwysigrwydd rhoi 
gweithgareddau a digwyddiadau ar waith, gan newid ffordd o fyw. 
 
Gofynnodd yr Aelodau am ragor o wybodaeth am leihau nifer y staff yn adran Cyngor 
ac Asesu.  Eglurodd swyddogion fod y gostyngiad yn y tîm Asesu; roedd un o'r 
swyddi yn weinyddol ac nid oedd ei angen mwyach nawr bod pethau'n cael eu 
gwneud yn fwy ar-lein; eraill oedd lle mae pobl wedi gostwng eu horiau. 
 
Trafododd yr Aelodau'r rhaglen Ôl-ffitio Effeithlonrwydd Tai a gofynnodd o ble yr 
oedd y cyllid yn dod ar gyfer hyn a faint o dai oedd yn cael eu gwneud yn flynyddol.  
Eglurodd yr Aelod Cabinet mai cyllid Llywodraeth Cymru ydoedd a fyddai'n cael ei 
ddwysau oherwydd uchelgeisiau Llywodraeth Cymru o ran fod yn ddi-garbon. 
 
Gofynnodd yr Aelodau a fyddai di-garbon yn effeithio ar raglen adeiladu tai’r Cyngor.  
Esboniodd swyddogion eu bod yn adeiladu i safon uchel iawn o effeithlonrwydd ynni, 
nid yn garbon niwtral hyd yma gan nad yw'r dechnoleg yno i sicrhau'r effeithlonrwydd 
cost hyd yma.  Rhaid cael cydbwysedd rhwng darparu cartrefi ac ôl troed carbon. 

 
CYTUNWYD:  y bydd y Cadeirydd yn ysgrifennu ar ran y Pwyllgor at yr Aelod 
Cabinet er mwyn cyfleu sylwadau’r Pwyllgor wrth drafod y ffordd ymlaen. 
 
4 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Dim. 
 
5 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF – 10 MAWRTH 2021, AM 4:30PM DRWY 

MICROSOFT TEAMS  
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 4.00 pm 



 


