
PWYLLGOR CRAFFU GWASANAETHAU OEDOLION A CHYMUNEDOL 
 
DYDD MERCHER, 10 MAWRTH 2021 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Jenkins(Cadeirydd) 

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

6 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Y Cyng. Carter - efallai y bydd yn cyrraedd yn hwyr. 
 
7 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Dim 
 
8 :   CYNLLUN BUSNES Y CYFRIF REFENIW TAI AR GYFER 2021-22  
 
Dywedodd y Cadeirydd wrth yr Aelodau fod yr eitem hon yn eu galluogi i graffu cyn 
penderfynu ar Gynllun Busnes y Cyfrif Refeniw Tai (CRT) ar gyfer 2020-2021 a fydd 
yn cael ei ystyried gan y Cabinet ar 18 Mawrth. 

Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Lynda Thorne, yr Aelod Cabinet dros Dai a 
Chymunedau; Sarah McGill, Cyfarwyddwr Corfforaethol Pobl a Chymunedau; Jane 
Thomas, Cyfarwyddwr Oedolion, Tai a Chymunedau; Colin Blackmore, Rheolwr 
Gweithredol Diogelwch a Gwella Adeiladau a Gillian Brown, Cyfrifydd i’r cyfarfod.  
 
Gwahoddodd y Cadeirydd yr Aelod Cabinet i wneud datganiad a chafodd yr aelodau 
gyflwyniad ac wedyn gwahoddodd y Cadeirydd gwestiynau a sylwadau ganddynt; 
 
Trafododd yr Aelodau risgiau COG coch a mesurau lliniaru gan ofyn faint o waith sy'n 
cael ei wneud a beth y gellir ei wneud ymlaen llaw i liniaru risgiau.  Esboniodd y 
swyddogion fod trafodaethau’n cael eu cynnal yn rheolaidd gyda swyddogion cyllid i 
adolygu'r dadansoddiad COG; caiff y Cynllun ei ysgrifennu'n flynyddol ond mae’r 
dadansoddiad COG yn ddogfen fyw; ni ellir rhagweld popeth fel y mae’r flwyddyn 
ddiwethaf a’r pandemig wedi dangos. Bwriad y sgôr COG yw nodi - gall perfformiad 
amrywio’n gyffredinol; mae llawer o gyfarfodydd ynglŷn â'r Refeniw a’r Rhaglen 
Gyfalaf ac mae llawer o waith yn cael ei wneud i adolygu'r rhain. 
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at y Strategaeth Datgarboneiddio a nodon nhw fod boeleri nwy 
newydd yn cael eu gosod mewn rhai eiddo’r Cyngor; Gofynnodd yr Aelodau a oedd y 
gwaith wedi dechrau ar ddatgarboneiddio 10,000 o eiddo eto.  Esboniodd y 
swyddogion eu bod wedi dechrau edrych ar ddewisiadau eraill ond eu bod yn ddrud 
iawn ar hyn o bryd ac yn aml yn golygu cloddio rhannau o'r eiddo.  Mae’r swyddogion 
yn edrych ar dechnoleg adnewyddadwy ac ynni-effeithlon ar doeon a waliau.  Fodd 
bynnag, mae boeleri'n parhau’n her.  Ychwanegodd yr Aelod Cabinet fod angen 
iddynt sicrhau bod gwres yn fforddiadwy i denantiaid felly roedd angen cydbwyso; 
bydd pethau'n newid yn gyflym wrth i dechnoleg newydd gael ei chyflwyno. 
 
Nododd yr Aelodau fod dyledion drwg yn cael eu dangos fel risg ond nad ydynt yn 
cael eu crybwyll yn y dadansoddiad sensitifrwydd.  Esboniodd y swyddogion fod y 
dadansoddiad sensitifrwydd yn gipolwg mewn pryd; mae darpariaeth ar gyfer 



dyledion drwg ac fe'i monitrir; roedd angen bod yn hyblyg oherwydd Credyd 
Cynhwysol a Covid a byddent yn edrych ar ganlyniadau ac yn monitro cynnydd yn 
erbyn y gyllideb. 

Gan gyfeirio at y Lwfans Atgyweiriadau Mawr, nododd yr Aelodau na ellir cynnal 
ymweliadau ag eiddo ar hyn o bryd oherwydd Covid a gofynnon nhw a oedd safonau 
ansawdd yn dal i gael eu cynnal.  Esboniodd y swyddogion y bu rhywfaint o effaith ar 
rai eiddo, ond dros y flwyddyn ddiwethaf maent wedi canolbwyntio ar welliannau 
allanol fel diogelwch tân, iardiau a gwaith allanol; byddai rhaglen garlam yn awr i ddal 
i fyny ar waith mewnol.  Nododd yr Aelodau fod gwiriadau cyflwr eiddo wedi'u gohirio 
ar hyn o bryd ond dywedwyd wrthynt fod gwiriadau diogelwch nwy yn parhau. 

Gofynnodd yr Aelodau a fu cynnydd mewn prisiau adeiladu yn ystod y pandemig.  
Esboniodd y swyddogion ei fod yn gyfnod anodd ar hyn o bryd gyda'r pandemig a 
ffyrlo a hyd yn oed Brexit; nid oedd ganddynt unrhyw fanylion ond cytunon nhw i 
ddosbarthu’r wybodaeth i'r Aelodau. 

Gofynnodd yr Aelodau a fyddai'r Cyngor yn cyflwyno cais i Raglen Cartrefi Clyd 
Llywodraeth Cymru. Dywedodd y swyddogion eu bod yn cydgysylltu â chydweithwyr 
sy'n chwilio'n gyson am ddulliau ariannu gan na ellir gwneud popeth gyda’r arian a 
geir trwy rent. 

Gofynnodd yr Aelodau a oedd unrhyw gyfle i fireinio fformat yr adroddiad ymhellach.  
Esboniodd y swyddogion ei fod yn fformat penodol gyda'r un model ariannol i bob 
awdurdod lleol er mwyn galluogi cymariaethau; i bob pwrpas, cynllun busnes y tenant 
ydyw ond dim ond o fewn rheswm y gellir ei newid.  Bu newid o lawer o ffigurau i 
sgoriau COG, defnyddiwyd syniadau da gan awdurdodau lleol eraill hefyd a 
thynnwyd sylw at Gaerdydd fel yr awdurdod lleol sy'n cyflawni orau. 

Gofynnodd yr Aelodau a oedd yr Arolwg Cyfranogiad Tenantiaid wedi'i gynnal yn 
ystod y flwyddyn ddiwethaf ac esboniodd y Swyddogion nad oedd wedi’i gynnal 
oherwydd y pandemig, yn unol â'r rhan fwyaf o awdurdodau lleol eraill.  Mae 
Llywodraeth Cymru yn disgwyl i'r arolwg gael ei gynnal bob dwy flynedd; Mae 
Caerdydd wedi gwneud hynny'n flynyddol fel arfer gan ei bod yn ddefnyddiol tracio 
gwasanaethau a sut mae tenantiaid yn teimlo. 

Cyfeiriodd yr Aelodau at Atal Digartrefedd a gofynnon nhw sut y gellid hyrwyddo'r 
gwasanaethau hyn.  Cytunodd y swyddogion fod atal yn allweddol a bydd yn parhau i 
yrru gwaith yn ei flaen eleni.  Caiff cyngor ar atal ei roi mewn Hybiau gan y timau 
cynghori fel ei fod yn fwy hygyrch; mae'r Cyngor wedi ysgrifennu at landlordiaid yn y 
sector preifat ynghylch tenantiaid sydd mewn trafferthion.  Mae'n bwysig nodi a 
thargedu'r rheiny sy'n llai tebygol o ofyn am help hefyd.  Roedd yr Aelod Cabinet o'r 
farn bod cyfrifoldeb ar bob Aelod i hyrwyddo gwasanaethau atal. 

Gofynnodd yr Aelodau a oedd sgôr COG oren ar gyfer lliniaru datgarboneiddio yn 
realistig gan fod cynifer o heriau wedi'u trafod ac roedd yn annhebygol y byddai 
llawer o'r cynnydd yn cael ei wneud yn y dyfodol agos.  Esboniodd y swyddogion fod 
Llywodraeth Cymru yn dweud y dylai'r sgôr SAP fod yn 65. Sgôr Caerdydd yw 71.5 
a’r cyfartaledd yng Nghymru yw 61.; felly mae Caerdydd ar y blaen ac yn gobeithio 
cyrraedd 75; mae'n her ond mae’r Swyddogion am ei chyflawni; mae'n debyg i SATC, 
nid yw rhai awdurdodau lleol yno hyd yma ond bodlonodd Caerdydd nhw 10 mlynedd 
yn ôl.  Roedd swyddogion yn cytuno efallai y dylai fod yn Goch/Oren. 

Nododd yr Aelodau y byddai lefel yr amcanestyniadau o ran dyledion yn dyblu ymhen 
ychydig flynyddoedd.  Esboniodd y swyddogion fod amcanestyniadau o ran dyledion 
yn cynnwys stoc cyfalaf newydd.  Mae'r cyllidebau refeniw a chyfalaf wedi'u halinio'n 



llwyr; mae rhywfaint o hyblygrwydd gan fod rhai cynlluniau wedi’u gohirio ac mae rhai 
wedi'u cyflwyno eleni, mae'n cael ei adolygu'n gyson.  Caiff benthyca ei fonitro a'i 
adolygu bob amser drwy gydol y flwyddyn ac yn flynyddol er mwyn sicrhau ei fod yn 
fforddiadwy.  Roedd yr Aelod Cabinet o'r farn ei bod yn well bod yn uchelgeisiol a 
methu na pheidio â bod yn uchelgeisiol, ychwanegodd ei bod o'r farn mai Oren oedd 
y sgôr COG briodol.   

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. 
 
9 :   Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM RAGLEN ADEILADU TAI'R CYNGOR 

A CHAFFAEL TAI NEWYDD DRWY DREFNIANT DÊL PECYN - WYNDHAM 
CRESCENT  

 
Dywedodd y Cadeirydd wrth yr Aelodau fod yr eitem hon yn eu galluogi i graffu cyn 
penderfynu ar gaffael eiddo yn Wyndham Crescent.  
Dywedwyd wrth yr Aelodau y byddai'r eitem hon yn cael ei hystyried mewn dwy ran 
oherwydd gwybodaeth gyfrinachol a gynhwysir yn yr Atodiadau, a bod yn rhaid gofyn 
unrhyw gwestiynau sy'n ymwneud â’r Atodiadau yn ystod y sesiwn gaeedig.  
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Lynda Thorne, yr Aelod Cabinet dros Dai a 
Chymunedau; Sarah McGill, Cyfarwyddwr Corfforaethol Pobl a Chymunedau a Dave 
Jaques, Cyfarwyddwr Datblygu Tai ar gyfer yr eitem hon. 
 
Gwahoddodd y Cadeirydd yr Aelod Cabinet i wneud datganiad a chafodd yr aelodau 
gyflwyniad ac wedyn gwahoddodd y Cadeirydd gwestiynau a sylwadau ganddynt; 
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at y canllaw dylunio a'r weledigaeth ac roeddent o'r farn y 
dylai'r tai fod yn amserol, yn ddeniadol ac yn rhai y gellir byw ynddynt yn hytrach na 
modern.  Esboniodd y swyddogion, wrth ddweud modern, eu bod yn golygu y bydd 
lle ar gyfer byw yn yr oes sydd ohoni fel gofod gweithio gartref, byddent yn ystyried 
defnyddio geiriau gwahanol i adlewyrchu hyn. 
 
Trafododd yr Aelodau amserlenni datblygu ac esboniodd y Swyddogion y broses o 
ymgysylltu â datblygwyr a bod diwydrwydd dyladwy yn digwydd ar ôl i'r ddêl pecyn 
gael ei gynnig; nid yw rhai yn bodloni safonau'r Cyngor ac wedyn cânt eu gwrthod. 
Mae'r cynllun hwn wedi'i ystyried yn dda ac mae'n berthnasol iawn ar gyfer yr eiddo 
a'r lleoliadau y mae galw mawr amdanynt.  Mae'r Cyngor wedi'i gyfyngu o ran yr 
effaith y mae'n ei gael gan fod yn rhaid i'r prosiect fod yr arweinydd datblygu. 
 
Gofynnodd yr Aelodau a oedd hyn ar y cam cynllunio eto ac a oedd barn Aelodau 
Lleol wedi'i cheisio.  Esboniodd y swyddogion nad oedd ar y cam Cynllunio eto, 
roedd ar y cam cyn gwneud cais.  Cydnabyddir yr angen am dai yn y ward, yn 
enwedig am dai pobl hŷn; mae rhai pryderon ond mae angen trafod y rhain gyda 
swyddogion cynllunio. 
 
Gofynnodd yr Aelodau a oedd dylunio'n ffactor denu pan gynigir cytundeb dêl pecyn.  
Dywedodd y swyddogion ei fod yn ffactor denu yn ogystal â bodloni safonau'r 
Cyngor, mae angen iddo fod yn rhywbeth y gall y Cyngor roi ei enw iddo. 
 
Atgoffwyd yr Aelodau fod angen i’r Pwyllgor ystyried y cwestiynau ar yr Atodiadau 
mewn sesiwn gaeedig i drafod gwybodaeth wedi’i heithrio, yn unol â pharagraffau 14 
a 16 Rhan 4 a pharagraff 21 Rhan 5 o Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972.  



PENDERFYNWYD: gwahardd y Wasg a’r Cyhoedd o’r cyfarfod 

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. 
 
10 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Dim 
 
11 :   BUSNES Y PWYLLGOR  
 
Cafodd yr Aelodau y wybodaeth ddiweddaraf am ohebiaeth a anfonwyd ac a 
dderbyniwyd ac am waglen waith y Pwyllgor.    
 
Nodwyd bod nodyn briffio ar Ddyletswydd Economaidd-Gymdeithasol wedi'i rannu a’r 
Aelodau ac na fyddai’r Pwyllgor yn cyfarfod ym mis Ebrill. 
 
Byddai cyfarfod y Pwyllgor ym mis Mai yn cynnwys trafodaeth fanwl ar droseddau 
sy'n gysylltiedig â chyffuriau yng Nghaerdydd yn dilyn Covid-19, gan gynnwys 
cyfrifon uniongyrchol; Trafododd yr Aelodau’r tystion posibl ac amcan y cyfarfod am 
hydoedd. 
 
12 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF - 10 MAI 2021 AM 4.30PM  
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 6.45 pm 
 


