
PWYLLGOR CRAFFU GWASANAETHAU OEDOLION A CHYMUNEDOL 
 
DYDD MERCHER, 7 GORFFENNAF 2021 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Jenkins(Cadeirydd) 

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

1 :   PENODI CADEIRYDD AC AELODAU PWYLLGOR  
 
Nodwyd y penodwyd y Cynghorydd Shaun Jenkins yn Gadeirydd y Pwyllgor hwn a’r 
canlynol yn Aelodau’r Pwyllgor yng nghyfarfod y Cyngor ar 27 Mai 2021: Y 
Cynghorwyr Ali Ahmed, Carter, Gibson, Hill-John, Lent, Lister, Mackie a McGarry. 
 
2 :   CYLCH GORCHWYL  
 
Nodwyd. 
 
3 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Dim. 
 
4 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Dim. 
 
5 :   COFNODION  
 
Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod blaenorol yn gofnod cywir yn amodol ar gynnwys 
y Cynghorydd Jarvie ar y rhestr o’r rhai a oedd yn bresennol. 
 
6 :   ADRODDIAD BLYNYDDOL GWASANAETHAU CYMDEITHASOL LLEOL 

2020-21 A CHYNLLUN CYFLAWNI'R GYFARWYDDIAETH OEDOLION, TAI 
A CHYMUNEDAU  

 
Dywedwyd wrth yr Aelodau y byddai swyddogion, ar gyfer yr eitem hon, yn rhoi 
cyflwyniad a fyddai'n cael ei rannu'n ddwy ran. Mae'r rhan gyntaf yn manylu ar yr 
Adroddiad Blynyddol ac yna’n rhoi cyfle ar unwaith i’r Aelodau ofyn cwestiynau. Yn 
dilyn cwestiynau am yr Adroddiad Blynyddol, bydd y cyflwyniad wedyn yn 
ailddechrau gyda throsolwg o Gynllun Cyflawni'r Gyfarwyddiaeth, gan ddod i ben 
gyda chyfle pellach i'r Aelodau ofyn cwestiynau. 

 
Croesawodd y Cadeirydd: Y Cynghorydd Susan Elsmore, yr Aelod Cabinet dros Ofal 
Cymdeithasol, Iechyd a Lles, 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. 
 
Gwahoddodd y Cadeirydd y Cynghorydd Elsmore i wneud datganiad ac ynddo 
dywedodd mai dyma oedd adroddiad cyntaf Sarah McGill. Cafwyd rhai heriau 
unigryw eleni a gobeithiai y gall yr Aelodau weld bod sylwadau ac argymhellion y 
Pwyllgorau wedi'u hintegreiddio yn yr adroddiad hwn. Mae'r adroddiad yn graffach ac 



mae'r iaith yn canolbwyntio’n fwy ar y dinesydd. Aeth y Cynghorydd Elsmore ymlaen i 
amlinellu rhai o'r heriau a wynebwyd yn ystod y flwyddyn flaenorol gan gynnwys 
dosbarthu swm sylweddol o gyfarpar diogelu personol a chefnogi dros 1000 o staff i 
weithio o bell; mae llawer o staff wedi cael eu hail-leoli i rolau hanfodol yn y 
gwasanaethau cymdeithasol. Roedd yr Aelod Cabinet o'r farn bod yr adroddiad yn 
glod gwirioneddol i staff a darparwyr gofal ledled Caerdydd a gobeithiai y gallai'r 
Aelodau weld yr ysbryd o integreiddio mawr ar draws y gyfarwyddiaeth Oedolion, Tai 
a Chymunedau.  
 
Cafodd yr Aelodau gyflwyniad ac wedyn gwahoddodd y Cadeirydd gwestiynau a 
sylwadau gan Aelodau’r Pwyllgor;  
 
Gofynnodd yr Aelodau pam na allent weld dadansoddiad o eleni gan y Cyfarwyddwr. 
Esboniodd y swyddogion fod dadansoddiad o'r gweithgarwch eleni wedi'i gynnwys yn 
yr adroddiad, nododd feysydd lle'r oedd gwaith i'w wneud o hyd. Roedd arolygiad 
CRW yn ddigwyddiad arwyddocaol iawn y llynedd - rhoddodd arolygiad trylwyr iawn 
o'r gwasanaeth a oedd yn cynnwys amrywiaeth o weithdai gwahanol ac a arweiniodd 
at ddatblygu cynllun gweithredu. Bydd y cynllun gweithredu hwn yn llywio'r DDP ac 
adborth i CRW felly cynhaliwyd asesiadau sylweddol drwy gydol y flwyddyn.  
 
Roedd yr Aelodau o'r farn ei bod yn ymddangos bod mwy o ffocws ar gyflawniadau a 
gofynnon nhw a fyddai dadansoddiad mwy personol a gonest y flwyddyn nesaf gyda 
mwy o fanylion am yr heriau. Dywedodd y swyddogion ei bod yn fwy priodol cynnwys 
hyn yn y cynllun gweithredu a atodir i'r adroddiad gan fod hynny'n dangos y meysydd 
y mae angen gweithredu arnynt. Roedd yr Aelodau o'r farn y dylai'r adroddiad fod yn 
agored am heriau sylweddol. Dywedodd y swyddogion y byddent yn hapus i fyfyrio ar 
hyn ac efallai ei dynnu allan ychydig wrth gyflwyno'r adroddiad.  
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau mai'r llynedd y cafwyd adroddiad olaf y Cyfarwyddwr 
blaenorol ac roedd y Pwyllgor yn feirniadol o'i dadansoddiad 9/10 tudalen. Esboniodd 
yr Aelod Cabinet ei bod yn bwysig cofio bod yr adroddiad yn ôl-weithredol ac yn 
cyfeirio at gyfnod mewn pryd. Dywedodd yr Aelodau fod y Pwyllgor, mewn 
blynyddoedd blaenorol, wedi siarad am Gyfarwyddwyr yn siarad am y gwasanaeth 
ond eleni, yn wahanol i flynyddoedd blaenorol, mae'n syml iawn heb unrhyw asesiad 
clir gan y Cyfarwyddwr, gan sôn yn ormodol am gyflawniadau a dim digon o sôn am 
heriau. Dywedwyd wrth yr Aelodau fod y Cyfarwyddwr wedi rhoi lle i Aelodau'r 
Cabinet gael paragraffau yn yr adroddiad a bod y Cyfarwyddwr yn haeddu clod mawr 
am ei chyflawniadau sylweddol yn yr adran yn yr hyn a fu'n flwyddyn arbennig o 
heriol.  
 
Llongyfarchodd yr Aelodau'r gwasanaeth ar sut y mae wedi delio â'r pandemig a'r 
cydweithio. Gofynnodd yr Aelodau a allai’r swyddogion ymhelaethu ar yr hyn yr 
oeddent yn teimlo a aeth yn dda a pha wersi a ddysgwyd yn ystod cyfnod y 
pandemig. Esboniodd y swyddogion eu bod yn amgylchiadau unigryw, roedd 
problemau'n cael eu nodi’n gyflym ym mhob un o'r achosion, llawer o logisteg a 
gweithio gyda'r gymuned fusnes, gan sicrhau bod eglurder i'w ddeall a'r gallu i bobl 
gydweithio i ddatblygu cynllun gweithredu i'w gyflawni'n gyflym. O ran dysgu, y gallu i 
gael ymateb system gyfan y gellid ei ddefnyddio mewn meysydd eraill o heriau 
iechyd y cyhoedd wrth symud ymlaen.  
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at staffio a nodon nhw nad oedd sôn am swyddi gwag yn y 
Gwasanaethau Oedolion er bod cryn dipyn ohonynt a hefyd roedd cryn dipyn o 



absenoldeb oherwydd salwch. Esboniodd y swyddogion eu bod yn gweld anawsterau 
ym mhob rhan o’r Cyngor o ran recriwtio. O ran y Gwasanaethau Oedolion, mae rhai 
swyddi'n cael eu hariannu dros dro ond nid cymaint ag yn y Gwasanaethau Plant. 
Gan gyfeirio at salwch, roedd hyn yn ymwneud â darparu gwasanaethau'n 
uniongyrchol fel gofal cartref a rhai oherwydd Covid, mae hyn bellach yn gwella er 
bod gan rai aelodau o staff Covid hir.  
 
Nododd yr Aelodau y bu trafodaeth flaenorol ar fformat yr adroddiad ac roedden nhw 
o'r farn bod gan yr adroddiad hwn lawer o graffeg ond nad oedd yn hawdd cael 
gafael ar y manylion, fel beth yw'r camau nesaf neu'r cynigion i wneud y gwelliannau. 
Esboniodd y swyddogion fod y blaenoriaethau wedi'u nodi'n fyr yn yr adroddiad ond 
fe'u nodwyd yn fanwl yng Nghynllun Cyflawni'r Gyfarwyddiaeth a oedd yn cael ei 
ystyried nesaf. Wrth symud ymlaen, dylid darllen y ddau adroddiad hyn ynghyd â'r 
Adroddiad Blynyddol sy'n darparu asesiad strategol ac yn nodi blaenoriaethau, gyda'r 
gwaith o'u cyflawni wedi'u cynnwys yn y DDP.  
 
Rhoddwyd cyflwyniad i’r Aelodau ar Gynllun Cyflawni’r Gyfarwyddiaeth.  
 
Gwahoddodd y Cadeirydd y Cynghorydd Elsmore i wneud datganiad lle dywedodd 
fod hwn yn gynllun cynhwysfawr yn dangos maint y rhaglen gyda'r nod o integreiddio 
gwasanaethau i symud ymlaen i'r dyfodol; Gwasanaethau cofleidiol i unigolion sy'n 
byw yn ardal y gwasanaethau hynny gan dimau a hybiau lles cymunedol lleol.  
Roedd yr Aelod Cabinet yn gobeithio y gallai'r Pwyllgor weld yr integreiddio. 
 
Gwahoddodd y Cadeirydd y Cynghorydd Thorne i wneud datganiad lle dywedodd fod 
y DDP yn dangos sut mae'r gwasanaeth yn ceisio cael y cymorth iawn yn y lle iawn 
ar yr adeg iawn i bobl.  Bu cynnydd yn nifer y staff yn y Gwasanaeth Cynghori 
Ariannol, roedd mwy o alw am wasanaethau digartrefedd teuluol ac roedd nifer y bobl 
yn cysgu ar y stryd yn rheolaidd wedi gostwng i 10 ar hyn o bryd. Roedd COVID wedi 
dod i’r amlwg y ffaith bod llawer o orlenwi mewn eiddo llai felly roedd yr Aelod 
Cabinet yn falch y bydd yr ymyriadau hyn ar waith wrth symud ymlaen.  
 
Gofynnodd yr Aelodau a oedd y swyddogion yn hyderus bod yr holl flaenoriaethau 
pwysig wedi'u nodi gan nad oeddent yn gallu gweld hierarchaeth o bwysigrwydd 
tasgau i'w gwneud o fewn y DDP. Roedd y swyddogion yn hyderus, gan ddweud bod 
popeth a osodwyd fel blaenoriaeth yn cael ei adlewyrchu yno. Ychwanegodd y 
swyddogion mai dyna oedd y ffocws o ran cyflawni, y llwybr o gamau gweithredu a 
thargedau clir i'w cyflawni. Bydd angen dwyn y rhain i gyfrif y flwyddyn nesaf.  
 
Nododd yr Aelodau ei fod yn gyfarwyddiaeth enfawr gyda chymaint o waith i'w wneud 
a gofynnon nhw i’r swyddogion a oedd yn teimlo'n llawer mwy iddynt. Cytunodd y 
swyddogion ei bod yn gyfarwyddiaeth fawr ond roedden nhw’n glir iawn bod llawer o 
groesi wedi bod ac mae rhai rhwystrau eisoes wedi mynd. Mae gwasanaethau 
cofleidiol yn elwa o gylch gwaith eang a dyma'r cyfeiriad cywir i uno'r gwasanaethau, 
gellir gweld pethau'n gliriach yn awr felly ni ystyriwyd bod y gyfarwyddiaeth yn rhy 
fawr.  
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at fetrigau ar gyfer y flwyddyn nesaf a gofynnon nhw pa mor 
hyderus yr oedd swyddogion gyda'r newid yn ôl i wasanaethau neu gyfarfodydd 
wyneb yn wyneb neu hybrid. Roedd y swyddogion yn obeithiol iawn, roedd hybiau ar 
agor ac maen nhw'n gobeithio agor Canolfan Ddydd yr wythnos nesaf. Mae angen 
cadw cynigion rhithwir neu o bell hefyd gan fod y rhain wedi bod yn ddefnyddiol iawn 



wrth beidio â gadael pobl ar ei hôl hi. Wrth gwrs, byddai cyfarfodydd wyneb yn wyneb 
i'r rheiny sydd eu heisiau ond roedd cadw'r cyfarfodydd hybrid/o bell yn bwysig gan 
fod pobl yn eu cael yn fwy hyblyg a hygyrch.  Ychwanegodd y swyddogion fod llwyth 
gwaith enfawr ar hyn o bryd gyda galw cynyddol fel gwaith atgyweirio tai ac ati hefyd 
mae'r gweithlu wedi blino, mae'r rhain yn heriau gwirioneddol o'n blaenau yn ystod y 
misoedd nesaf.  
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at eiddo gwag a'r ôl-groniad o waith cynnal a chadw a 
gofynnon nhw a oedd swyddogion yn hyderus y gallent gynyddu nifer y staff i fynd i'r 
afael â hyn. Esboniodd y swyddogion eu bod wedi caniatáu cryn arian yn y gyllideb 
ar gyfer gwaith atgyweirio a chynnal a chadw. Pwysleisiwyd, fodd bynnag, fod 
recriwtio'n anodd ar hyn o bryd a hefyd mae cost deunyddiau wedi cynyddu. Mae 
nifer yr eiddo gwag wedi cynyddu wrth i bobl symud felly bydd bwlch ond gyda thîm 
mewnol a chontractwr yn eu lle dylai hyn leddfu a gobeithio erbyn yr hydref y bydd 
cronfa o gontractwyr bach i'w defnyddio hefyd.  
 
Ychwanegodd yr Aelod Cabinet y bydd Aelodau, gobeithio, yn gweld yr effaith y mae 
integreiddio'r Cyfarwyddiaethau wedi'i chael.  
 
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. 
 
7 :   CYNLLUNIAU ADEILADU NEWYDD DATBLYGIADAU TAI - AWDURDOD I 

SYMUD YMLAEN  
 
Atgoffodd y Cadeirydd yr Aelodau fod Adroddiad y Cabinet ar gyfer yr eitem hon yn 
cynnwys dau Atodiad cyfrinachol ac os yw'r Aelodau am ofyn cwestiwn ar yr 
Atodiadau hynny byddai angen cynnal 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, Rheolwr Datblygu Tai. 
 
Gwahoddodd y Cadeirydd y Cynghorydd Thorne i wneud datganiad lle dywedodd fod 
hwn yn gyfnod cyffrous gan eu bod yn dechrau ar y cyfnod datblygu lle'r oedd nifer o 
raglenni'n dechrau ar y safle.  
 
Cafodd yr Aelodau drosolwg o adroddiad y Cabinet ac wedyn gwahoddodd y 
Cadeirydd gwestiynau a sylwadau gan yr Aelodau;  
 
Nododd yr Aelodau fod y cytundeb pecyn bellach yn mynd i Linc a gofynnon nhw a 
oedd potensial i’r Cyngor brynu safle o Linc a chyfeirion nhw at y cyflymder yn y 
penderfyniad hwn. Dywedodd y swyddogion fod hyn yn eu galluogi i adeiladu cymaint 
o dai fforddiadwy â phosibl ac yn galluogi'r ddau brosiect i symud ymlaen heb oedi un 
ohonynt. Ychwanegodd yr Aelod Cabinet fod hyn yn golygu y gellir ehangu a 
chyflwyno safle Llanfihangel yn gynharach.  
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at y cynllun ar y cyd â Hafod a nodon nhw na allent weld 
delweddau cyfansawdd o sut y byddai'n edrych a gofynnon nhw faint o ddylanwad y 
mae'r Cyngor yn ei gael ar ddylunio. Esboniodd y swyddogion ei fod yn ddull 
partneriaeth 50/50, mae'r Cyngor yn pwyso ar safonau fel effeithlonrwydd ynni, 



seilwaith gwyrdd a maint eiddo. Roedd rhaniad 50/50 ar arddull a phensaernïaeth. 
Mae Hafod yn gwmni ag enw da gyda rhaglen ddatblygu fawr gyda safonau uchel.  
 
Gofynnodd yr Aelodau a oedd yn bosibl o fewn y cynllun i gael llai o fflatiau a chael 
mwy o dai neu hyd yn oed y tai cyngor ar wahân cyntaf erioed. Esboniodd y 
swyddogion fod cymysgedd y safle yn gytbwys iawn ar gyfer hyfywedd ariannol, 
byddai gostwng y dwysedd yn effeithio ar y hyfywedd ariannol hwnnw. Mae'r cynllun 
eisoes yn weddol isel o ran dwysedd gan yr oedd y Cyngor am gadw adeilad 
rhestredig lleol i’w droi'n fflatiau ar gyfer tai cymorth, mae parth llifogydd rhannol felly 
nid ydynt yn gallu adeiladu ar ran ohono, hefyd mae coed i'w cadw ac mae 
carthffosydd yn rhedeg drwy'r ganolfan, sydd i gyd yn gyfyngiadau y mae'n rhaid 
iddynt weithio o'u cwmpas. Mae llawer o gartrefi teuluol mwy ar y safle, mae'r 
fflatiau'n fwy na safonau Llywodraeth Cymru ac mae gan bob un ohonynt falconïau a 
mannau awyr agored. Ychwanegodd yr aelod Cabinet ei bod wedi ymweld â safle'r 
Felin yr wythnos hon a'r cartref sero, roedd yn wych gweld y rhain ond roedd y 
cartrefi ychydig yn llai na safon Llywodraeth Cymru felly roedd o'r farn ei bod yn wych 
bod y Cyngor, gyda phartneriaid, yn gallu darparu cartrefi mwy. 
 
Roedd yr Aelodau o'r farn ei fod yn adroddiad da ac yn ffordd ddiddorol o weithio ac 
yn gynnig diddorol. Nododd yr Aelodau fod Linc yn ddarparwr da ond roeddent yn 
pryderu am y Cyngor yn colli unrhyw enillion posibl a rhywfaint o reolaeth dros y 
cynllun. Cytunodd y swyddogion fod llai o reolaeth gyda chytundebau pecyn felly 
roedden nhw’n ofalus o'r hyn yr oeddent yn ystyried ei gymryd. Ychwanegodd y 
swyddogion nad oes angen iddyn nhw ymgymryd â llawer i fwrw targedau'r Cyngor 
gan fod ganddyn nhw eu safleoedd eu hunain hefyd ond os bydd cyfle neu 
fuddugoliaeth gyflym ac ati ar gael yna mae'n cael ei ystyried.  Dywedodd y 
swyddogion fod y dull partneriaeth â Chymdeithasau Tai yn cael ei flaenoriaethu'n 
drwm gan Lywodraeth Cymru er mwyn i Awdurdodau Lleol a Chymdeithasau Tai allu 
rhannu adnoddau i liniaru'r diffyg adnoddau sy'n cael eu datblygu yn gyffredinol ar 
hyn o bryd.  Esboniodd y swyddogion y byddai dull cyffredin o dendro, caffael, fetio, 
ymdrin â’r briff dylunio, cytuno ar y fanyleb a'r gwerthusiad. 
 
Gwahoddodd y Cadeirydd gwestiynau a sylwadau ar y wybodaeth gyfrinachol ac 
atgoffwyd yr Aelodau fod angen i’r Pwyllgor ystyried hyn mewn sesiwn gaeedig i 
drafod gwybodaeth wedi’i heithrio, yn unol â pharagraffau 14 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. 
 
8 :   STRATEGAETH PREVENT  
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Lynda Thorne, yr Aelod Cabinet dros Dai a 
Chymunedau; Gareth Newell, Pennaeth Perfformiad a Phartneriaeth, Swyddogion o 
Dîm Prevent Caerdydd, dan arweiniad Steph Kendrick-Doyle, Prif Arolygydd  Heddlu 
De Cymru, Michelle Conquer a Martyn Thomas o Uned Eithafiaeth a 
Gwrthderfysgaeth Cymru. 
 
Dywedodd y Cadeirydd wrth yr Aelodau, yn unol â'r rhesymu cyfreithiol a nodir ar 
agenda'r cyfarfod, y byddai'r papur briffio hwn, ar Raglen Prevent Caerdydd, yn cael 
ei dderbyn mewn sesiwn gaeedig.  



 
Atgoffwyd yr Aelodau fod angen i’r Pwyllgor ystyried yr eitem hon mewn sesiwn 
gaeedig i drafod gwybodaeth wedi’i heithrio, yn unol â pharagraffau 18 Rhan 4 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. 
 
9 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Dim. 
 
10 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF  
 
I’w gadarnhau   
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 7.15 pm 
 


