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11 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Dim. 
 
12 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Datganodd y Cynghorydd Berman fuddiant personol gan fod ei ŵr yn ymwneud â 
chyflenwi 4g i ysgolion.  
 
Datganodd y Cynghorydd Henshaw fuddiant personol gan fod ei merch yn derbyn 
grant cymorth busnes.  
 
Datganodd y Cynghorydd Mackie fuddiant personol gan ei bod yn cael ei chyflogi gan 
Fwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro ar gyfer y rhaglen Frechu. 
 
13 :   CYNLLUN CORFFORAETHOL 2021-24  
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Huw Thomas, Arweinydd y Cyngor; Chris 
Weaver; yr Aelod Cabinet dros Gyllid, Moderneiddio a Pherfformiad; Paul Orders, Prif 
Weithredwr; Sarah McGill, Cyfarwyddwr Pobl a Chymunedau; Chris Lee, 
Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau; Gareth Newell, Pennaeth Perfformiad a 
Phartneriaethau; a Dylan Owen, Pennaeth Swyddfa’r Cabinet i'r cyfarfod.  
 
Dywedodd y Cadeirydd wrth y Pwyllgor fod hwn yn gyfle iddynt graffu cyn penderfynu 
ar Gynllun Corfforaethol drafft terfynol 2021-24. Ymgysylltodd yr Arweinydd yn 
anffurfiol â Phanel Perfformiad y Pwyllgor a chadeiryddion yr holl bwyllgorau craffu’r 
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. 

Gwahoddodd y Cadeirydd yr Arweinydd i wneud datganiad lle dywedodd fod y 
Cynllun Corfforaethol wedi'i ddatblygu yn ystod cyfnod o her ac ansicrwydd; 
canolbwyntiwyd ar yr ymateb i’r pandemig, serch hynny roedd y Cynllun yn gadarn ac 
yn drwyadl; mae'r panel perfformiad wedi bod yn rhan ohono ac mae argymhellion 
ganddynt wedi'u cynnwys yn y Cynllun.  Canolbwyntiwyd ar Adferiad Sy'n Dda i 
Blant, gan barchu a deall effeithiau anghyfartal y pandemig ar bawb gan gynnwys 
pobl hŷn. 

Gwahoddodd y Cadeirydd Swyddogion i roi cyflwyniad trosolwg o'r Cynllun ac 
unrhyw newidiadau a wnaed o ganlyniad i ymgysylltu craffu hyd yn hyn, ac ar ôl 
hynny gwahoddodd gwestiynau a sylwadau oddi wrth yr Aelodau;  
 



Gofynnodd yr Aelodau pa fentrau y mae'r Cyngor wedi'u datblygu i helpu plant i ddal i 
fyny, a helpu ysgolion i ddelio â disgyblion sydd wedi syrthio ar ei hôl hi.    Nododd yr 
Aelodau fod gan ysgolion ddulliau gwahanol o ymdrin â hyn ac roedd yna gyfle i 
sicrhau cysondeb gan yr awdurdod lleol.  Cyfeiriodd yr Aelodau hefyd at yr effeithiau 
hirdymor ar iechyd meddwl a sut y byddai'r rhain yn cael sylw mewn partneriaeth ag 
Iechyd ac Addysg.   Tynnodd yr Arweinydd sylw'r Aelodau at baragraffau 1.2-1.4 gan 
nodi pwysigrwydd agor ysgolion yn ddiogel, cynhyrchu cynllun adfer ysgolion erbyn 
mis Mai 2021 a darparu dull o ansawdd dysgu cyfunol er mwyn lliniaru cyfyngiadau 
cloi yn y dyfodol.  O ran iechyd meddwl, tynnodd yr Arweinydd sylw'r Aelodau at 
baragraff 1.5 yn ymwneud ag Iechyd a Lles y gweithlu a pharagraff 1.6 yn ymwneud 
â chymorth i bobl ifanc.   Ychwanegodd fod cyfres gynhwysfawr o fesurau i fynd i'r 
afael â'r pryderon gwirioneddol hyn.   Ychwanegodd swyddogion fod y Cynllun 
Corfforaethol yn mynd i'r afael â'r pryderon hyn mewn dwy adran glir; ail-ymgysylltu â 
disgyblion a diogelwch; byddent yn parhau i gyflawni blaenoriaethau Caerdydd 2030.   
Roedd ysgolion wedi agor yn ddiweddar ar gyfer gweithwyr cyfnod sylfaen a 
gweithwyr allweddol, a chafwyd adborth cadarnhaol ynglŷn â bod ysgolion yn ddiogel 
rhag Covid.  Byddai nifer o faterion yn parhau megis ymgysylltu â Phenaethiaid ar 
heriau ailagor ysgolion; dull amlasiantaethol o ymdrin â'r her iechyd meddwl, gan 
gefnogi ysgolion ar y cyd; sicrhau bod gan bob disgybl ddyfeisiau digidol; croesawu'r 
berthynas well â rhieni, yn enwedig mewn cymunedau mwy heriol a chyfranogiad yn 
rhaglen ddysgu garlam Llywodraeth Cymru sy'n targedu strategaethau dal i fyny ar 
gyfer y rhai sydd ei hangen.   Ychwanegodd yr Arweinydd fod adroddiad Estyn wedi 
bod yn gryf iawn mewn perthynas ag ymagwedd Caerdydd tuag at ddysgu o bell.  
 
Gofynnodd yr Aelodau a oedd unrhyw dystiolaeth i gefnogi'r gwaith o ymgysylltu 
mewn meysydd heriol fel Arc Ddeheuol y Ddinas.  Dywedodd swyddogion fod y 
consortiwm yn cysylltu'n rheolaidd ag arweinwyr ysgolion yn ogystal â'r Cyngor ar 
ymgysylltu â disgyblion; roedd hyn wedi bod yn gadarnhaol mewn rhai ardaloedd er 
bod rhai heriau i fynd i'r afael â hwy o hyd mewn rhai cymunedau difreintiedig.   
Dywedodd yr Aelodau yr hoffent weld y data ar hyn.  
 
Roedd yr Aelodau'n ymwybodol o nifer yr achosion yn ymwneud â'r Gwasanaeth 
Troseddau Ieuenctid yn aros i fynd drwy'r system llysoedd, a fyddai angen adnoddau 
ychwanegol ac yn gofyn pa adnoddau oedd ar gael i gefnogi plant dros oedran ysgol 
neu y tu allan i'r ysgol.   Esboniodd yr Arweinydd y bu addasiadau ariannol yn y 
gyllideb arfaethedig i fynd i'r afael â gofynion adnoddau ychwanegol y Gwasanaeth 
Ieuenctid, +16, +18, yn ogystal â'r Gwasanaeth Addysg a Throseddau Ieuenctid.   
Byddai'r Strategaeth Gwasanaeth Troseddu Ieuenctid yn cael ei chyflwyno'n 
barhaus.   Ychwanegodd y Prif Weithredwr y byddai pwyslais parhaus ar fentora 
cymorth i'r Gwasanaethau Ieuenctid, y Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid a'r 
Gwasanaethau Plant a hefyd gweithio gyda'r Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid ar 
gyfleoedd cyflogaeth lle'r oedd gwaith cadarnhaol yn dod o Addewid Caerdydd.  
Dywedodd y byddai'n hoffi i gynlluniau cyflogaeth mwy penodol gael eu datblygu 
mewn partneriaeth ag Addewid Caerdydd a'i fod yn datblygu trafodaethau gyda 
chyflogwyr eraill. 
 
Gofynnodd yr Aelodau o ran cymorth i rieni a faint o ddyfeisiau digidol oedd eu 
hangen ar gyfer disgyblion, gan ofyn ymhellach a fyddai'r dyfeisiau'n aros yn yr ysgol 
i'w defnyddio yn y dyfodol, ar ôl Covid.  Esboniodd swyddogion eu bod eisoes wedi 
dosbarthu dros 20,000 o ddyfeisiau a bod llawer mwy yn barod i fynd; y nod oedd 
cyfradd 1:1 fesul disgybl dros oed y cyfnod sylfaen ac maent yn cadw'r dyfeisiau i'w 
defnyddio yn yr ysgol ac yn y cartref.  Ar gyfer y cyfnod sylfaen, y nod oedd 1:2, a 



sicrhau bod 1 ddyfais yn  yr aelwyd, os oes nifer o frodyr a chwiorydd gallant ofyn am 
fwy.  Pwysleisiodd yr Arweinydd nad yw dyfeisiau'n ateb i bopeth oherwydd er bod 
rhai disgyblion yn eu cael nid ydynt yn ymgysylltu o hyd oherwydd amgylchiadau 
eraill.   Wrth edrych i'r dyfodol, y disgwyliad oedd y byddai dyfeisiau'n aros gyda'r 
ysgol i annog cynhwysiant digidol ac i gefnogi'r cwricwlwm digidol; byddai cwestiwn 
mewn 3/5 mlynedd pan fydd angen adnewyddu'r dyfeisiau.   O ran cymorth i rieni, 
cyfeiriodd yr Arweinydd yr Aelodau at yr adroddiad ac ail-lunio'r ddarpariaeth seibiant 
a seibiant dros nos, yn enwedig i rieni disgyblion sydd ag anawsterau dysgu; roedd 
hon yn thema allweddol ac yn ymrwymiad yn y gyllideb. 
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at adfywio Canol y Ddinas a Bae Caerdydd a gofynnodd a fydd 
ffocws ar ganolfannau siopa lleol/dosbarth ledled y Ddinas, gan ofyn a oedd y dull 
cymdogaeth 20 munud wedi'i ystyried.   Dywedodd yr Arweinydd ei fod yn credu'n 
gryf yn y dull gweithredu, gan nodi'r drafodaeth yr oedd wedi'i chael gyda Sustrans 
ynghylch ffyrdd beicio ar wahân; roedd angen dwysedd a digon o boblogaeth i 
gefnogi ysgolion, siopau, canolfannau hamdden ac ati; yr angen i ystyried y dull hwn 
yn ei gyfanrwydd yn y CDLl; ac wrth i bobl barhau i weithio gartref, bydd ardaloedd 
lleol yn cael eu defnyddio mwy a byddai llai o fewnlifiad o bobl i Ganol y Ddinas.  
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at gefnogi pobl allan o dlodi a gofynnodd a oedd digon o 
bwyslais ar gyfleoedd cyflogaeth a chodi safonau mewn ysgolion, yn enwedig mewn 
ardaloedd difreintiedig.   Dywedodd yr Arweinydd ei fod yn cytuno â'r cysyniad bod 
addysg dda yn sail i swydd dda; nododd y gwelliannau mewn cyrhaeddiad addysgol 
yn y Ddinas ac yn enwedig yn yr Arc Ddeheuol, yn ystod y degawd diwethaf, gan 
nodi bod y ffigurau pobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant 
wedi gostwng o 20% i 1.5%.  Ychwanegodd fod yna lawer yn y Cynllun Corfforaethol 
sy'n dangos y gafael ar yr agenda hwn a hefyd ar wella cysylltiadau â chyfleoedd 
cyflogaeth.   Y cyfeiriad strategol oedd y Strategaeth Addysg 2030 a hefyd 
ailadeiladu ysgolion yn Arc Ddeheuol y Ddinas. 
 
Trafododd yr Aelodau ymgynghoriadau digidol a phwysigrwydd nodi pobl nad ydynt 
wedi'u cynnwys yn ddigidol ac ymgynghori â hwy mewn ffyrdd eraill; ystyriwyd y 
gallai hyn gael ei adlewyrchu yn y Strategaeth Ymgysylltu â Dinasyddion a gaiff ei 
pharatoi yn ystod y 12 mis nesaf.  
 
Trafododd yr Aelodau bwysigrwydd yr holl staff a Chynghorwyr yn dod yn Gyfeillion 
Dementia erbyn mis Mawrth 2022 ac anogodd unrhyw Gynghorwyr nad ydynt wedi 
cwblhau'r hyfforddiant i wneud hynny.  
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at adran 7.1, 'Datblygu rhaglen gynhwysfawr o adferiad ac 
adnewyddu sefydliadol i addasu gwasanaethau'r Cyngor ar gyfer y byd ôl-bandemig', 
gan nodi mai dim ond un Dangosydd Perfformiad Allweddol oedd yn ymwneud â hyn.   
Derbyniodd y Prif Weithredwr ei fod yn ddarn pwysig o waith datblygu sefydliadol yr 
oedd ei angen ar y Cyngor, gan edrych ar swyddfeydd, gweithio ystwyth a'r 
ardaloedd hynny y mae'r 12 mis diwethaf wedi effeithio'n wael arnynt.   Byddai cynnig 
gan y Cabinet ym mis Mai gyda mwy o fanylion.  
 
Gofynnodd yr Aelodau am y cysylltiad rhwng y Cynllun Corfforaethol a'r Gyllideb, gan 
nodi'r diffyg Dangosyddion Perfformiad Allweddol ariannol, arbedion, cyllidebau ac 
adnoddau staff yn y Cynllun Corfforaethol.   Roedd yr Aelodau o'r farn y byddai 
alinio'r ddau yn fuddiol.   Dywedodd y Prif Weithredwr y byddai'n cysylltu â'r Cynllun 
Ariannol Tymor Canolig a bod gwaith cyn y broses o bennu'r gyllideb ar gyfer 



2022/23, a oedd yn ddarn allweddol o waith.   Roedd o'r farn bod y Cynllun yn ategu'r 
gyllideb ac nad oedd yn credu bod angen targedau ariannol penodol arno.  
 
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.  
 
14 :   CYNIGION CYLLIDEB DDRAFFT AR GYFER 2021-22  
 
Dywedodd y Cadeirydd i’r Aelodau Pwyllgor, 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, byddent yn cael trosolwg cryno o 
oblygiadau'r gyllideb ar gyfer gwasanaethau penodol sy'n dod o fewn cylch gwaith y 
Cyfarwyddwr Adnoddau.  
  
Byddai’r eitem gyllideb hon felly’n cael ei rhannu’n ddwy ran: Trosolwg o gynigion 
cyllideb gorfforaethol gyfan 2021/22 a fyddai'n cynnwys crynodeb o'r goblygiadau i'r 
gyfarwyddiaeth Adnoddau a Llywodraethu a Gwasanaethau Cyfreithiol, ac yna Craffu 
ar y Rhaglen Gyfalaf,   
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Chris Weaver, Aelod Cabinet Cyllid, 
Moderneiddio a Pherfformiad; Chris Lee, Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau; 
Sarah McGill, Cyfarwyddwr Corfforaethol, Pobl a Chymunedau; Ian Allwood, 
Pennaeth Cyllid; Gareth Newell, Rheolwr Partneriaeth ac Ymgysylltu â'r Gymuned a 
Sian Sanders, Rheolwr Cydlyniant ac Ymgysylltu â'r Gymuned i'r cyfarfod. 
 
Gwahoddodd y Cadeirydd y Cynghorydd Weaver i wneud datganiad ar gyllideb 
2021/22.  Cyfeiriodd y Cynghorydd Weaver at y setliad dros dro a dderbyniwyd 
ychydig cyn y Nadolig sy'n golygu proses gyllidebol fyrrach.   Gan fod y setliad yn 
well na'r disgwyl, mae lefel yr arbedion ychydig yn is, ynghyd â'r cynnydd yn y Dreth 
Gyngor. 
         
Gwahoddodd y Cadeirydd swyddogion Cyllid i roi trosolwg corfforaethol o'r gyllideb 
ac amlinellu'n gryno’r goblygiadau i wasanaethau Adnoddau (Cyllid, Adnoddau 
Dynol, Digidol), ac ar ôl hynny gwahoddodd gwestiynau a sylwadau oddi wrth 
Aelodau;  
 
Nododd yr Aelodau'r sgôr CAG Coch/Ambr yn erbyn adnoddau staff cyfrifyddu a 
gofynnodd a oedd hyn yn peri risg i'r Cyngor ac a oedd swyddogion yn hyderus bod 
modd cyflawni'r arbedion.  Esboniodd swyddogion fod modd cyflawni'r arbedion gan 
fod swydd wag; mae heriau o ran cael y cymysgedd sgiliau cywir i fynd i'r afael â'r 
heriau ariannol; hyfforddiant yn parhau ac mae tri hyfforddai a fydd, gobeithio, yn 
gymwys erbyn yr haf; y risg yw cael y bobl iawn i swyddi ac mae hyn yn cael ei liniaru 
gan staff hyfforddi yn fewnol.   Nodwyd pe bai angen cyflwyno'r sgiliau penodol yna 
byddai'n rhaid gwario'r arian.  
 
Gofynnodd yr Aelodau am gynnydd cyflog i staff ac fe'u cynghorwyd bod amcangyfrif 
o 2% ar gyfer staff y Cyngor, er nad oedd yn ffigur y cytunwyd arno eto. 
 
Gofynnodd yr Aelodau sut mae Caerdydd yn cymharu ar gynnydd yn y Dreth Gyngor 
ag Awdurdodau Lleol eraill ac fe'u cynghorwyd bod rhai yng Nghymru tua 4%, rhai yn 
Lloegr yn 5% a Chaerdydd yn 3.5%.  
 



Gofynnodd yr Aelodau am gasgliadau'r Dreth Gyngor ac fe'u cynghorwyd bod 
cyfraddau casglu'n cael eu monitro'n rheolaidd, yn fwy felly eleni, a'u bod o fewn 1% i 
ble y byddent fel arfer, roedd Awdurdodau Lleol eraill yn waeth.   Byddai 
darpariaethau dyledion gwael yn cael eu hystyried pan fo angen.  
 
Trafododd yr Aelodau'r Model Cydnerthedd Ariannol (MCA) a'r cronfeydd wrth gefn, 
ac roeddent o'r farn bod y cronfeydd wrth gefn yn edrych yn gyfyng o gymharu ag 
ALlau eraill.  Roedd yr Aelod Cabinet o'r farn bod yr MCA yn bwysig er mwyn sicrhau 
gwydnwch ariannol y tu allan i'r cronfeydd wrth gefn; gellir ei ddefnyddio os 
dderbynnir setliad is ac os nad oes ei angen gellir ei ddefnyddio i fynd i'r afael ag 
ymyriadau wedi'u targedu megis cyfraddau ailgylchu, cefnogi pobl ifanc ar ôl y 
pandemig ac ati.  Ychwanegodd swyddogion mai dim ond rhan o'r darlun yw'r 
cronfeydd wrth gefn, maent yn rhan o gyfres o ddangosyddion a sicrhaodd y 
Swyddog Adran 151 yr Aelodau yr oedd o'r farn eu bod yn gadarn.   Nododd yr 
Aelodau fod y cronfeydd wrth gefn yn £4.8 miliwn o gronfeydd wrth gefn a 
glustnodwyd.  
 
Trafododd yr Aelodau goblygiadau Covid i'r flwyddyn nesaf, colli incwm ac ati a 
nodwyd y byddai angen cymorth pellach gan y Llywodraeth.  
 
Trafododd yr Aelodau'r pwysau a'r gorwariant yn y Gwasanaethau Cymdeithasol i 
Oedolion a Phlant.   Esboniodd swyddogion fod gwaith ar y gweill gyda Llywodraeth 
Cymru i nodi unrhyw gostau sy'n deillio o'r pandemig a deall y materion; mae mis 9 
yn dangos gwelliant sylweddol yn y Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion.  Mae 
swyddogion yn ymwybodol o'r heriau ac mae cynlluniau ar waith i weithio'n agos iawn 
i fynd i'r afael â nhw.  
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at argymhelliad y Pwyllgor hwn ym mis Medi 2020 y dylai 
arbedion fod yn benodol i bob ardal ac nid yn gyffredinol, gan ofyn a oedd hyn wedi'i 
wneud.   Amlinellodd swyddogion y dull a gymerwyd gyda chynigion arbedion pob 
ardal yn destun achos busnes cadarn a chysylltu cynigion cyllideb penodol â'r 
Cynllun Corfforaethol; cydnabuwyd na all pob ardal roi'r un peth a bod mwy yn cael ei 
wneud yn ystod y cam cynllunio i sicrhau cadernid a chyflawni.  
 
Gofynnodd yr Aelodau am eglurder ynghylch swm yr MCA ar gyfer cefnogi rhai 
llwybrau bysiau ac fe'u cynghorwyd bod hyn yn dwyn ymlaen. 
 
Gofynnodd yr Aelodau pa mor gyraeddadwy fyddai cynhyrchu incwm eleni yn yr 
hinsawdd sydd ohoni.   Nodwyd nad oedd incwm sy'n dibynnu ar y cyhoedd yn 
debygol o gael ei gyflawni ond roedd incwm fel ffioedd a thaliadau yn fwy dibynadwy.  
 
Gofynnodd yr Aelodau pa ganran o gostau sy'n gysylltiedig â Covid fyddai'n cael eu 
hawlio'n ôl oddi wrth Lywodraeth Cymru ac fe'u cynghorwyd bod dros 95% o'r 
hawliadau wedi'u derbyn yn ôl hyd yma ar hyn o bryd.  Gofynnodd yr Aelodau a oedd 
y Cyngor wedi ychwanegu at yr 20% ychwanegol i staff ar ffyrlo a'u bod yn cael 
gwybod eu bod yn gwneud hynny ac nad oedd cyflog neb wedi'i leihau.  
 
O ran digartrefedd, gofynnodd yr Aelodau a yw'r gyllideb yn diogelu'r gwaith sy'n 
mynd rhagddo yn y dyfodol.   Esboniodd swyddogion fod cronfa caledi Llywodraeth 
Cymru wedi cefnogi digartrefedd hyd yma ac mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn 
glir ynglŷn â'r hyn sydd ar gael ar gyfer y flwyddyn nesaf.   Mae swyddogion wedi 
adolygu'r cyllidebau a gyda'r ddwy gronfa, maent yn hyderus y gallant ei gynnal ond 



bydd yn her.  Y materion allweddol yw cael arian buddsoddi cyfalaf, rhenti y codir tâl 
arnynt, taliadau gwasanaeth priodol a pharatoi ar gyfer y dyfodol. 
 
Nododd yr Aelodau’r cymhlethdod wrth wahanu'r costau Covid ychwanegol a chostau 
gwaith arferol ond gofynnwyd a oedd unrhyw ffordd y gellid mireinio hyn yn y 
flwyddyn i ddod i'w gwneud yn gliriach.   Esboniodd swyddogion fod adroddiad mis 9 
i'r Cabinet yn gwahanu'r costau Covid sydd wedi'u hawlio oddi wrth Lywodraeth 
Cymru; roedd hwn yn fan cychwyn a byddai'n cael ei adolygu wrth symud ymlaen.  
 
Gofynnodd yr Aelodau a oedd Tracio, Olrhain a Diogelu yn mynd yn ôl y bwriad.  
Eglurodd swyddogion eu bod wedi cynyddu adnoddau yn ystod y misoedd diwethaf, 
bod ffigurau'n cael eu cyflwyno i’r Bwrdd Iechyd bob mis a bod adnoddau'n cael eu 
haddasu yn ôl yr angen; mae'r tîm Tracio, Olrhain a Diogelu hefyd yn cefnogi gwaith 
Cenedlaethol.  Bydd angen y tîm am beth amser eto, hyd yn oed ar ôl y rhaglen 
frechu.  
 
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. 
 
15 :   RHAGLEN GYFALAF DDRAFFT 2021/22  - 2025/26  
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Chris Weaver, Aelod Cabinet Cyllid, 
Moderneiddio a Pherfformiad; Chris Lee, Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau; 
Sarah McGill, Cyfarwyddwr Corfforaethol, Pobl a Chymunedau; Ian Allwood, 
Pennaeth Cyllid ac Anil Hirani, Rheolwr Gweithredol,  Cyfalaf, Corfforaethol a 
Thrysorlys ar gyfer yr eitem hon. 
 

Gwahoddodd y Cadeirydd y Cynghorydd Weaver i wneud datganiad ar y gyllideb a 
rhaglen Cyfalaf lle amlinellodd nifer o eitemau mawr gan gynnwys rhan fawr o 
wariant y Rhaglen Gyfalaf dros y blynyddoedd diwethaf ar Ysgolion a Thai Cyngor; a 
chynlluniau newydd a diwygiedig megis adfywio canolfannau cymdogaeth a 
chanolfannau ardal. 
         
Gwahoddodd y Cadeirydd Swyddogion Cyllid i roi eu cyflwyniad, ac ar ôl hynny 
gwahoddodd gwestiynau a sylwadau gan yr Aelodau;  

Nododd yr Aelodau fod y ffigurau yn 2022/23 yn uchel iawn yn y cynllun pum 
mlynedd.   Esboniodd swyddogion fod safbwynt gyflawni yn y Strategaeth Gyfalaf lle 
mae gwariant yn tueddu i ostwng yng nghanol y cylch pum mlynedd, ond gallai fod 
llithriant bob amser wrth gwrs. Hefyd, dyrannwyd Grantiau Llywodraeth Cymru yn 
flynyddol sy'n ei gwneud yn anos cynllunio yn y tymor hwy; dim ond y grantiau y 
gwyddys amdanynt sydd wedi'u cynnwys.   Cafodd unrhyw gefnogaeth i gynlluniau 
mwy eu cynnwys yn yr adroddiad.  

Trafododd yr Aelodau adfywio canolfannau lleol a'r gyllideb ar gyfer hyn, gan ofyn a 
oedd ar gyfer seilwaith yn unig a nododd nad yw'n cynnwys cymorth grant.   
Dywedodd swyddogion fod hyn yn gywir, mae angen iddo fod yn gyfalaf ei natur.  
Gofynnodd yr aelodau a oedd yr hyn a oedd yn y gyllideb wedi ymuno'n ddigonol â'r 
Cynllun Corfforaethol a dywedwyd wrthynt ei fod yn cysylltu ag adfywio economaidd 
ehangach, ac nid yw popeth y bydd y Cyngor yn ei wneud yn mynd i'r Cynllun 
Corfforaethol.  

Gofynnodd yr Aelodau am eglurder ar Argae Parc y Rhath ac fe'u cynghorwyd bod 
trafodaeth rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru a'r Cyngor wedi digwydd a bod gwaith yn 



hanfodol, felly roedd angen ei gynnwys yn y rhaglen, ond ar hyn o bryd roedd 
manylion y gwaith gofynnol yn aneglur. 
 
Nododd yr Aelodau faint trawiadol o Gynlluniau Cyfalaf a gofynnodd a oeddent yn 
cael eu graddio o ran sgôr CAG o ran eu gallu i gyflawni a'u risg i'r Cyngor.  
Esboniodd swyddogion fod risgiau'n digwydd ar bob cam o'r Rhaglen Gyfalaf; bod 
gwerthusiad penddesg yn cael ei gynnal ar ddechrau'r prosiect, a dangosir llithriant 
mewn adroddiadau monitro; gall fod yn eithaf cymhleth gan nad yw rhywfaint o arian 
yn cael ei wario'n ddigon cyflym, felly mae asesu risg yn digwydd drwy gydol bywyd y 
prosiect. 
 
Gofynnodd yr Aelodau a oedd unrhyw risgiau coch a dywedodd Swyddogion y byddai 
hyn yn ymwneud â llithriadau/fforddiadwyedd/cyfraddau llog/cynnydd ar waith ac ati.   
Byddai ar sail prosiect fesul prosiect, rhaid cael achos busnes cadarn ac mae rheoli'r 
trysorlys yn hanfodol i fonitro benthyca dros amser, olrhain benthyca, edrych ar 
wariant refeniw ac ati.   Caiff yr holl ddangosyddion eu herio ac mae Archwilio wedi'i 
gynnwys drwyddi draw.  
 
Gofynnodd yr Aelodau a oedd benthyca ar gyfradd sefydlog.   Esboniodd swyddogion 
nad ydynt yn benthyca fesul prosiect ond yn erbyn y Rhaglen Gyfalaf gyfan, felly mae 
cymysgedd o fathau o fenthyca er mwyn darparu hyblygrwydd.  
 
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. 
 
16 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF – 16 MAWRTH 2021  
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 12.42 pm 
 


