
1 
 

CYNGOR SIR CEREDIGION 
 
Adroddiad i’r: Cyngor 

 
Dyddiad y cyfarfod: 24 Tachwedd 2022 
  
Teitl: Adroddiad Blynyddol Trosolwg a Chraffu 2021/2022 

 
Pwrpas yr adroddiad: Er mwyn rhoi gwybodaeth ar waith y Pwyllgorau 

Trosolwg a Chraffu yn ystod 2021/2022  
 

Er: Gwybodaeth 
 

Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet: 

Gwasanaethau Democrataidd, Polisi a Pherfformiad 
a Pobl a Threfniadaeth, Arweinydd y Cyngor 
 

Mae adroddiad blynyddol Trosolwg a Chraffu yn tynnu sylw at y materion allweddol a 
ystyriwyd gan y pum pwyllgor Trosolwg a Chraffu yn ystod 2021/2022.    
 
Mae dyletswydd statudol ar Awdurdodau Lleol i gyhoeddi adroddiad blynyddol ynglŷn 
â gwaith y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu. Cyhoeddir yr Adroddiad Blynyddol ar y 
dudalen we ynghylch Trosolwg a Chraffu ar wefan y Cyngor.  
 

Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol: 

A gwblhawyd Asesiad Effaith 
Integredig? Os naddo, 
esboniwch pam 

Naddo – nid yw’r 
adroddiad yn cyfeirio 
at newid i wasanaeth 
na pholisi.  

Crynodeb: 
Hirdymor: Amherthnasol 
Integreiddio: Amherthnasol 
Cydweithio: Amherthnasol 
Cynnwys: Amherthnasol 
Atal: Amherthnasol 

 
Argymhelliad / 
Argymhellion: 

Gofynnir i’r Cyngor nodi’r wybodaeth sydd yn yr adroddiad 
a maint y gwaith a gyflawnwyd yn ystod 2021/2022.  
 

Rheswm dros y 
penderfyniad: 

Er mwyn bodloni’r gofyniad statudol i gyhoeddi adroddiad 
blynyddol am y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu.  
 

Trosolwg a Chraffu: Ystyriwyd gan y Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu ar 
26 Medi 2022 
 

Fframwaith Polisi: 
 

 

Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 
 

• Hybu’r Economi 

• Buddsoddi yn Nyfodol y Bobl 

• Galluogi Cydnerthedd Unigolion a Theuluoedd 

• Hyrwyddo Cydnerthedd Amgylcheddol a 
Chymunedol 
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Goblygiadau 
Ariannol: 
 

Dim 
 

Pwerau Statudol: 
 

Deddf Llywodraeth Leol 2000 
Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 
 

Papurau Cefndir: 
 

Dim 

Atodiadau: Atodiad A – Adroddiad Blynyddol Trosolwg a Chraffu 
Cyngor Sir Ceredigion 2020/2021 

 
Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Lowri Edwards, Swyddog Arweiniol Corfforaethol: 
Gwasanaethau Democrataidd 
 

Swyddogion Adrodd: Lisa Evans, Swyddog Safonau a Chraffu 
Dwynwen Jones, Swyddog Trosolwg a Chraffu 
 

Dyddiad: 26 Medi 2022 
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Cyngor Sir Ceredigion 

Adroddiad Blynyddol 

Trosolwg a Chraffu 

2021/2022 
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Cyflwyniad 

 

BETH YW TROSOLWG A CHRAFFU? 

Mae pwyllgorau craffu'n rhan o'r ffordd y mae llywodraeth leol yn gweithredu yng 
Nghymru. Ochr yn ochr â'r gofyniad i sefydlu gweithrediaeth sy'n gwneud 
penderfyniadau, mae Deddf Llywodraeth Leol 2000 hefyd yn peri iddi fod yn ofynnol 
sefydlu un neu ragor o bwyllgorau craffu i ddwyn y penderfynwyr i gyfrif, i hybu 
gwelliannau, i weithredu fel llais y gymuned, ac i gynorthwyo â'r gwaith o lunio ac 
adolygu polisïau. 

Mae'r Ganolfan Craffu Cyhoeddus yn argymell pedair prif egwyddor i gynorthwyo 
Aelodau i ymgymryd â gwaith craffu effeithiol: 

i. Herio'r rheini sy'n llunio polisïau ac yn gwneud penderfyniadau fel 'cyfaill 
beirniadol'; 

ii. Sicrhau bod llais a phryderon y cyhoedd a chymunedau'n cael eu clywed; 
iii. Sicrhau mai 'llywodraethwyr annibynnol eu meddwl' sy'n arwain ac yn 

perchnogi'r broses graffu; 
iv. Sicrhau bod y broses yn seiliedig ar dystiolaeth ac yn hybu gwelliannau i 

wasanaethau cyhoeddus. 
 

Mae Canllawiau Statudol i Gynghorau Sir a Chynghorau Bwrdeistref Sirol yng 
Nghymru ar Drefniadau Gweithrediaeth a Threfniadau Amgen (2006) yn esbonio bod 
pwyllgorau Trosolwg a Chraffu yn rhan hanfodol ac annatod o'r trefniadau 
gweithrediaeth. 

Ym mis Ionawr 2017, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru bapur gwyn o'r enw Diwygio 
Llywodraeth Leol: Cadernid ac Adnewyddiad. Roedd y papur gwyn yn gofyn am 
sylwadau ar gynigion i beri iddi fod yn orfodol gweithio ar sail ranbarthol i ddarparu 
gwasanaethau amrywiol, i fynd i'r afael â materion gweithlu, ac i fynd ati i ddiwygio'r 
drefn etholiadol. Ers hynny, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi papur gwyrdd 
sy'n egluro ei dyheadau ac yn amlinellu datganiad o'i bwriad i gryfhau ac i rymuso 
llywodraeth leol yng Nghymru. Mae'r cynigion hyn yn amlinellu dull o sicrhau y bydd 
modd i lywodraeth leol fynd ati yn y dyfodol "i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus 
cryfach, mwy cadarn a chynaliadwy, gydag atebolrwydd democrataidd yn graidd 
iddi". 

Yn ystod y cyfnod hwn rydym wedi parhau i graffu o bell, cynnal ymagwedd hyblyg at 
ein blaenraglenni gwaith ac wedi addasu i flaenoriaethau sy'n newid. Mae gweithio o 
bell wedi ein dysgu i symleiddio prosesau, cynnal ansawdd ond cynyddu ein 
hyblygrwydd a'n hystwythder. 
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GALW PENDERFYNIADAU I MEWN 

 

Pan wneir penderfyniad gan y Cabinet, aelod o'r Cabinet neu un o bwyllgorau'r 
Cabinet, neu pan wneir penderfyniad dan drefniadau ar y cyd, bydd y penderfyniad 
yn cael ei gyhoeddi, gan gynnwys drwy ddulliau electronig lle bo hynny'n bosibl, a 
bydd ar gael ym mhrif swyddfeydd y Cyngor cyn pen dau ddiwrnod gwaith ar ôl iddo 
gael ei wneud fel rheol. Bydd y sawl sy'n gyfrifol am gyhoeddi'r penderfyniad yn 
anfon copi o'r cofnodion at yr Aelodau cyn pen dau ddiwrnod gwaith. Bydd yr 
hysbysiad yn dangos dyddiad cyhoeddi'r penderfyniad ac yn nodi y bydd yn dod i 
rym, ac y gellir ei roi ar waith, ar ôl i bum diwrnod gwaith fynd heibio ar ôl cyhoeddi'r 
penderfyniad, oni bai fod tri aelod o'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu y mae ei gylch 
gorchwyl yn gysylltiedig â phenderfyniad y Cabinet (fel y nodir yn Erthygl 6 o Ran 2 
o'r Cyfansoddiad) neu chwe Aelod Etholedig o'r Cyngor a Chadeirydd y Pwyllgor 
hwnnw, yn gwrthwynebu'r penderfyniad a'i alw i mewn. Ceir mwy o wybodaeth am y 
broses o alw penderfyniadau i mewn ar dudalen 263 o Gyfansoddiad y Cyngor.  
http://www.ceredigion.gov.uk/eich-cyngor/ynglyn-cyngor/cyfansoddiad-y-cyngor/  

Yn ystod y cyfnod adrodd hwn, ni alwyd unrhyw benderfyniadau Cyngor Sir 
Ceredigion i mewn: 
 

Y PWYLLGORAU 

Ceir pum pwyllgor trosolwg a chraffu thematig: 

• Cydlynu  
 

• Cymunedau Ffyniannus  

http://www.ceredigion.gov.uk/eich-cyngor/ynglyn-cyngor/cyfansoddiad-y-cyngor/
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwji5OPbkMvjAhVnxYUKHR8aCWIQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.thebluediamondgallery.com%2Ftypewriter%2Fc%2Fcoordinate.html&psig=AOvVaw3OKyGtpWoSQF4-l-zmnsY7&ust=1563974366932960
https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjxvKKNkcvjAhXMxIUKHZHvByYQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fplaneta%2F27984195889&psig=AOvVaw1cUdnUMPYoqSeCyTrEC_4x&ust=1563974477431694
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• Cymunedau sy'n Dysgu 

• Cymunedau Iachach  
 

• Adnoddau Corfforaethol  
 

 
O dan adran 21 o Ddeddf Llywodraeth Leol 2000, rhoddir pwerau adolygu a chraffu 
eang i'r pwyllgorau, ynghyd â'r gallu i lunio adroddiadau ac i wneud argymhellion o 
ran unrhyw fater sy'n berthnasol i'r ardal a'i thrigolion.  Yn ôl y canllawiau, 
swyddogaethau'r cynghorwyr sy'n ymgymryd â gwaith trosolwg a chraffu yw: 
 

i. dal y weithrediaeth i gyfrif am arfer swyddogaethau'r weithrediaeth mewn 
modd effeithlon – yn enwedig perfformiad y weithrediaeth fel y'i mesurir yn 
erbyn y safonau, yr amcanion a'r targedau a nodwyd yn y polisïau a'r 
cynlluniau y mae'n eu rhoi ar waith; 

ii. helpu i wella ac i ddatblygu polisïau'r Cyngor drwy bwyso a mesur a ydynt yn 
cyrraedd yr amcanion a nodwyd, a yw'r polisïau hynny a'r ffordd y maent yn 
cael eu gweithredu yn adlewyrchu anghenion a blaenoriaethau'r cymunedau 
lleol a thrwy gyflwyno adroddiadau ac argymhellion i'r weithrediaeth neu i'r 
Cyngor llawn; 

iii. adolygu a llunio adroddiadau ar faterion sy'n effeithio ar ardal yr awdurdod 
neu ei drigolion; ac 

iv. ystyried a yw'r systemau sydd yn eu lle gan y weithrediaeth i gyflawni ei 
swyddogaethau yn gadarn ac yn cael eu dilyn yn briodol. 
 

Yn ychwanegol at hyn, gallant adolygu sut y mae'r swyddogaethau anweithredol yn 
cael eu cyflawni a llunio adroddiadau am faterion o ddiddordeb lleol mwy cyffredinol.  
Gallai hyn gyd-fynd â phŵer yr awdurdod o dan Ran 1 o'r Ddeddf i hyrwyddo llesiant 
economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol, drwy adnabod meysydd y gallai'r 
weithrediaeth roi sylw iddynt drwy ddefnyddio'r pŵer hwn. 

Mae Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 yn amlinellu rôl glir ar gyfer 
swyddogaeth graffu'r awdurdod yn ei brosesau gwella: fel rhan o'i rôl o ddal y rhai 

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiCtJDEkcvjAhVDQhoKHVfyBS4QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.thebluediamondgallery.com%2Fwooden-tile%2Fl%2Flearning.html&psig=AOvVaw0JeyfPkkOVqbj7CvNcdl6k&ust=1563974569811905
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiwov-qk8vjAhUxDWMBHUfpBoYQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.thebluediamondgallery.com%2Ftypewriter%2Fc%2Fcorporate.html&psig=AOvVaw2iZnx1dW77IAUsqRR8KkGu&ust=1563975069031883
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sy'n gwneud penderfyniadau lleol a llunwyr polisïau i gyfrif, a'i rôl ym maes datblygu 
polisi.  Dylai hyn ymestyn i: 

i. graffu ar y prosesau y mae'r awdurdod wedi mynd trwyddynt wrth gyflawni'r 
ddyletswydd gyffredinol i wella; 

ii. craffu ar addasrwydd y sefydliad i gyflawni'r ddyletswydd gyffredinol i wella; 
iii. craffu ar y prosesau y mae'r awdurdod wedi mynd trwyddynt wrth ddewis ei 

amcanion gwella, gan gynnwys adolygu lefel yr ymgysylltu â rhanddeiliaid; 
iv. craffu ar fonitro cynnydd wrth gyflawni amcanion gwella'r awdurdod; 
v. hyrwyddo arloesi drwy herio'r sefyllfa bresennol ac annog ffyrdd gwahanol o 

feddwl a dewisiadau ar gyfer cyflenwi. 
 

O dan adran 35 o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, mae'n 
ofynnol i bob awdurdod lleol sicrhau bod gan ei bwyllgorau trosolwg a chraffu bŵer i 
graffu ar y penderfyniadau a wneir gan Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ardal yr 
awdurdod lleol, neu'r camau a gymerir ganddo, pan fydd yn arfer ei swyddogaethau. 
 

Yn ystod y flwyddyn adrodd flaenorol, bu aelodau'r Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a 
Chraffu'n trin a thrafod materion a oedd yn ymwneud â chraffu ar waith Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion (y Bwrdd). 
 
I gydymffurfio â'r ddeddfwriaeth ac i sicrhau bod trefniadau trosolwg a chraffu 
effeithiol ar waith ar gyfer y Bwrdd, cytunwyd y byddai Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a 
Chraffu Cyngor Sir Ceredigion yn gyfrifol am gael trosolwg ar effeithiolrwydd 
cyffredinol y Bwrdd. 

 
Cytunodd Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu Cyngor Sir Ceredigion i 
ddefnyddio'r dull a ganlyn i gael trosolwg ar effeithiolrwydd cyffredinol y Bwrdd. 

• Adolygu'r penderfyniadau a wnaed neu'r camau a gymerwyd gan y 
Bwrdd, neu graffu arnynt, drwy wneud yr hyn a ganlyn: 

• Gweithredu fel ymgynghorai ffurfiol ar gyfer yr Asesiad o 
Lesiant Lleol 

• Gweithredu fel ymgynghorai ffurfiol ar gyfer y Cynllun Llesiant 
Lleol 

• Cael adroddiad cynnydd blynyddol y Bwrdd 

• Cael cofnodion y Bwrdd 

• Cael adroddiadau monitro perfformiad y Bwrdd. 
i. Adolygu trefniadau llywodraethu'r Bwrdd, neu graffu arnynt, drwy 

wneud yr hyn a ganlyn: 
➢ Cael cylch gorchwyl y Bwrdd ar ôl pob un o gyfarfodydd gorfodol y 

Bwrdd (rhaid cynnal cyfarfod gorfodol o'r Bwrdd cyn pen 60 diwrnod ar 
ôl pob etholiad arferol i ethol cynghorwyr fan bellaf). 

➢ Gwahodd aelodau o'r Bwrdd i roi tystiolaeth o ran y modd y mae cyd-
swyddogaethau'n cael eu harfer (ond dim ond o ran arfer y cyd-
swyddogaethau a roddwyd iddynt fel aelod statudol o'r Bwrdd o dan 
Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol). 

ii. Llunio adroddiadau neu wneud argymhellion i'r Bwrdd o ran ei 
swyddogaethau neu ei drefniadau llywodraethu. 
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iii. Cyfeirio materion at y pwyllgor trosolwg a chraffu thematig perthnasol i'w 
ystyried ymhellach fel y bo'n briodol. 

iv. Cyflwyno argymhellion y pwyllgor(au) craffu i'r Cabinet, y Bwrdd a'r is-grŵp 
perthnasol. 
 

Gall y pwyllgorau craffu gyflawni eu gwaith drwy un o'r ffyrdd a ganlyn: 
i. Ystyried pwnc yn ystod cyfarfod ffurfiol; 
ii. Sefydlu grŵp gorchwyl a gorffen i ymchwilio i bwnc mewn mwy o fanylder; 
iii. Ystyried pwnc mewn ffrwd waith; a 
iv. Ymweld â safleoedd. 

 
Bu'r pwyllgorau trosolwg a chraffu'n canolbwyntio ar y meysydd hynny lle y gallent 
ddylanwadu fwyaf ar y canlyniadau i bobl Ceredigion. O ganlyniad, aeth y pwyllgorau 
ati i adolygu pynciau amrywiol, ac mae rhai o'r adolygiadau hyn yn dal i fynd 
rhagddynt. 
 
Mae aelodau'r pwyllgorau trosolwg a chraffu wedi gweithio'n galed i greu diwylliant 
lle mae tryloywder, cyfranogiad ac atebolrwydd yn cael eu croesawu a lle mae her yn 
cael ei hystyried yn rhan anhepgor a chadarnhaol o'r broses o wella canlyniadau. 
Mae'n dal i fod yn hanfodol bod y pwyllgorau trosolwg a chraffu'n parhau i gyfrannu'n 
gadarnhaol at y gwaith o gyflawni blaenoriaethau'r Cyngor drwy eu rôl fel cyfaill 
beirniadol. 
 
Hunanwerthuso'r pwyllgorau trosolwg a chraffu 
Bob blwyddyn, cynhelir adolygiad o effeithiolrwydd y pwyllgorau trosolwg a chraffu.  
Gellir llenwi'r holiadur ar-lein. O ran holiadur 2021/2022, daeth 15 ymateb i law (allan 
o gyfanswm posibl o 42). 
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Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu 

Cyfarfu'r Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu 4 gwaith yn ystod blwyddyn 
fwrdeistrefol 2021/2022. 

 

Ymhlith yr eitemau safonol a drafodir ym mhob un o gyfarfodydd y Pwyllgor Cydlynu 
Trosolwg a Chraffu mae diweddariad am ddatblygiadau o ran y swyddogaeth graffu, 
a diweddariad gan y Cadeiryddion am waith eu pwyllgorau. Mae hyn yn rhoi ffocws 
clir i waith y pwyllgorau thematig. 

Y prif faterion a drafodwyd 

Rôl y Pwyllgor Cydlynu yw goruchwylio holl flaenraglenni gwaith y pwyllgorau 
trosolwg a chraffu i sicrhau eu bod yn berthnasol, eu bod yn gydnaws â'r 
blaenoriaethau corfforaethol, a'u bod yn canolbwyntio ar feysydd allweddol. Mae'r 
Pwyllgor hefyd yn sicrhau bod y blaenraglenni gwaith yn cael eu cydlynu i osgoi 
dyblygu, gan sicrhau eu bod yn realistig ac yn ymarferol o ystyried yr adnoddau sydd 
ar gael, a'u bod yn debygol o ychwanegu gwerth.  Mae pob pwyllgor yn cytuno i 
ystyried ei flaenraglenni gwaith ei hunan. 

Bu'r Pwyllgor yn ystyried adroddiadau chwarterol CYSUR, y Grŵp Gweithredol Lleol 
ar Ddiogelu. Mae'r adroddiadau hyn yn rhoi gwybodaeth reoli am y camau a 
gymerwyd o dan Weithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan. Mae'r adroddiadau'n 
cynnwys gwybodaeth a ddarperir gan asiantaethau eraill o ran diogelu llesiant plant 
yng Ngheredigion.  Trafodir yr wybodaeth reoli gan aelodau Grŵp Gweithredol Lleol 
CYSUR (Ceredigion) i fonitro ac i werthuso effeithiolrwydd y trefniadau i ddiogelu 
plant yng Ngheredigion a'r canlyniadau a gyflawnwyd.  Mae'r cyfarfodydd 
amlasiantaeth yn gyfle i bennu problemau o ran perfformiad a materion eraill yn y 
maes hwn, ac i weithredu ar eu sail.  Mae gwybodaeth am berfformiad hefyd yn cael 
ei darparu i Fwrdd Diogelu Rhanbarthol Canolbarth a Gorllewin Cymru sydd hefyd yn 
gyfle i ddadansoddi perfformiad, tueddiadau a materion ar draws y Rhanbarth. 

Bu'r Pwyllgor yn ystyried adroddiadau chwarterol y Gwasanaeth Diogelu Oedolion.  
Mae'r adroddiadau hyn yn tynnu sylw at weithgarwch a pherfformiad y Gwasanaeth 
Diogelu Oedolion ac yn rhoi data ystadegol i sicrhau bod modd cymharu 
gweithgarwch o chwarter i chwarter ac o flwyddyn i flwyddyn, yn ogystal â nodi'r prif 
bethau a gyflawnwyd yn ystod y flwyddyn. Mae'r adroddiad hefyd yn pwysleisio'r prif 
feysydd gwaith a'r prif welliannau a gyflawnwyd yn ystod y flwyddyn ariannol hon. 

https://www.google.co.uk/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.publicdomainpictures.net%2Fpictures%2F20000%2Fnahled%2Fhands-holding-jigsaw.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.publicdomainpictures.net%2Fen%2Fview-image.php%3Fimage%3D19960%26picture%3Dhands-holding-jigsaw&docid=-JBtJWN4uiZN6M&tbnid=7_92O_RfV9I7SM%3A&vet=10ahUKEwjfuK-YltDjAhVG1BoKHRrUBCUQMwjDAShMMEw..i&w=615&h=410&hl=en&safe=active&bih=940&biw=1920&q=jigsaw%20puzzle&ved=0ahUKEwjfuK-YltDjAhVG1BoKHRrUBCUQMwjDAShMMEw&iact=mrc&uact=8
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Cyflwynodd yr Arweinydd adroddiad am gyllideb ddrafft 2022/2023, gan gynnwys y 
rhaglen gyfalaf dair blynedd, gan nodi mai setliad dros dro oedd hwn. 

CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 

Rhoddwyd cyfle i'r Aelodau Pwyllgor ofyn cwestiynau, a gafodd eu hateb yn eu tro 
gan yr Arweinydd a/neu Swyddogion.  Y prif bwyntiau a gododd oedd: 

1. Mewn ymateb i gwestiwn ynghylch cost gynyddol Yswiriant Gwladol ac a oes 
angen i'r Awdurdod Lleol dalu'r costau hyn, cadarnhawyd y byddent yn cael eu talu'n 
genedlaethol; 

2. Ni fyddai taliad staff Gofal Cymdeithasol Llywodraeth Cymru am ofal sydd newydd 
ei gyhoeddi yn effeithio ar y broses o bennu'r gyllideb ar gyfer y flwyddyn nesaf a 
dylai gael ei dalu drwy arian grant; 

3. Mewn ymateb i gwestiwn ynghylch ariannu Cyd-bwyllgorau Corfforaethol, 
cadarnhawyd nad yw'r cyllid wedi'i bennu'n derfynol rhwng Powys a Cheredigion eto; 

4. Mewn ymateb i gwestiwn ynghylch a yw Tyfu Canolbarth Cymru yn rhan o'r Cyd-
bwyllgor Corfforaethol, cadarnhawyd ei fod ar wahân ar hyn o bryd; 

5. Gofynnwyd cwestiwn ynghylch Pwysau Cost, a ydynt wedi'u cynnwys yn y 
Gyllideb fantoledig? Cadarnhawyd pe cytunir ar gynnydd o 5% yn Nhreth y Cyngor 
yna byddai hyn yn talu am y pwysau cost presennol. Os cytunir ar 4.75%, yna byddai 
angen dyrannu rhagor o arian; 

6. Cadarnhawyd bod Cyllideb y Grŵp Arweinyddiaeth yn gyfrifol am y gronfa 
argyfwng Covid-19, cost Lleoliadau Gofal y Tu Allan i'r Sir a'r arian wrth gefn ar gyfer 
codiadau cyflog posibl yn uwch na'r 2.5% sy'n cael ei ddyrannu i'r Gwasanaethau; 

7. Codwyd cwestiwn ynghylch y costau sy'n gysylltiedig â'r marwdai dros dro a 
sefydlwyd yn ystod ton gyntaf y pandemig. Cadarnhawyd bod 100% o'r costau 
wedi'u hadennill; 

8. Codwyd cwestiwn ynghylch eiddo gwag mewn pentrefi, yn enwedig ysgolion a 
phryd y bydd y rhain yn cael eu gwerthu. Cadarnhawyd bod gan y Panel Asedau 
broses i'w dilyn mewn achosion o'r fath a chaiff eiddo dros ben ei gynnig ar y 
farchnad agored dim ond pan ystyrir ei bod yn briodol gwneud hynny. Cadarnhawyd 
bod yr holl arian gwerthu ysgolion gwag yn cael ei glustnodi i gefnogi Rhaglen 
Ysgolion yr 21ain Ganrif; 

9. Mewn ymateb i gwestiwn mewn perthynas â gwerthu hen Gartref Preswyl 
Bodlondeb, Penparcau, Aberystwyth, cadarnhawyd y bydd yr eiddo ar gael i'w brynu 
ar y farchnad agored yn yr ychydig wythnosau nesaf; a; 

10. Awgrymwyd y dylid trin gwerthu asedau Gofal Cymdeithasol yn yr un modd ag 
asedau ysgolion, y mae'r derbyniadau ar eu cyfer wedi'u clustnodi ar gyfer Rhaglen 
Ysgolion yr 21ain Ganrif. Cytunwyd y byddai hyn yn cael ei drafod a'i ystyried 
ymhellach ar ôl yr etholiad. 

Cyflwynwyd rhagor o fanylion yn y pwyllgorau craffu thematig a oedd yn ystyried y 
gyllideb. 
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Mae'r Pwyllgor yn monitro'r goblygiadau i'r gyllideb drwy gydol y flwyddyn, ac mae'n 
cael diweddariadau ariannol rheolaidd pan fydd yn ystyried adroddiadau. 
 

Mae cofnodion Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion yn cael eu hadrodd yn 
rheolaidd i'r Pwyllgor er mwyn rhoi cyfle i'r Pwyllgor graffu ar y penderfyniadau a 
wnaed neu'r camau a gymerwyd gan Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion. 
Gwahoddir Cadeiryddion y grwpiau prosiect o bryd i'w gilydd i'r Pwyllgor i ddarparu 
mwy o fanylion. 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Cytunodd Aelodau'r Pwyllgor i dderbyn yr argymhellion isod er mwyn i'r Pwyllgor 
Cydlynu Trosolwg a Chraffu gyflawni ei rôl o gymryd trosolwg o effeithiolrwydd 
cyffredinol y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC). 

i. Derbyn cofnodion cyfarfodydd BGC Ceredigion 

ii. Derbyn yr adroddiad diweddaraf ar gyfer y BGC y mae Grwpiau Prosiect yn 
eu cyflwyno i'r BGC; 

iii. Derbyn adroddiad ffocws ar waith y Grŵp Prosiect Deall Ein Cymunedau; a; 

iv. Derbyn amlinelliad o Adroddiad Blynyddol Cynllun Llesiant Lleol Ceredigion 
2020-21. 

Roedd gwybodaeth am benderfyniadau Grŵp Arweinyddiaeth Covid-19 ('Grŵp 
Rheoli Aur') yn cael ei hadrodd yn rheolaidd i'r Pwyllgor. 

CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Mae'r Pwyllgor wedi monitro dulliau llywodraethu addasu trefniadau gwneud 
penderfyniadau y Cyngor. 

Derbyniodd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf am brosiect Cylch Caron yr oedd y 
Pwyllgor wedi bod yn ei fonitro ers nifer o flynyddoedd. Eglurwyd bod yr holl 
bartneriaid eraill yn parhau i fod yn gwbl ymrwymedig i ddarparu'r Ganolfan 
Adnoddau Integredig yn Nhregaron – Cylch Caron – ar ôl i Gymdeithas Tai 
Canolbarth Cymru dynnu'n ôl (Barcud yn ddiweddarach) drwy gydsyniad fel partner 
datblygu. Roedd yr achos busnes yn cael ei adolygu a'i ddiweddaru wrth baratoi ar 
gyfer symud ymlaen â'r cynllun gyda'r bwriad o ddechrau ail-dendro ar gyfer y 
partner datblygu. 

CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Cytunwyd y byddai diweddariadau rheolaidd yn cael eu darparu. 

Ystyriodd y Pwyllgor Adroddiad Monitro 2020-21 y Cynllun Cydraddoldeb Strategol 
'Ceredigion Teg a Chyfartal'. 

CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Cytunodd yr Aelodau i dderbyn ac awgrymu y dylai'r Cabinet gymeradwyo Adroddiad 
Monitro 2020-21 y Cynllun Cydraddoldeb Strategol Ebrill 2020 i Fawrth 2021 fel y'i 
cyflwynwyd. 



10 

 

Ystyriodd y Pwyllgor Adroddiad Blynyddol drafft 2020/2021 Amcanion Llesiant a 
Gwella. 

CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Cytunodd yr Aelodau y dylid ei argymell i'r Cabinet a'r Cyngor. 
 
Mae'r Pwyllgor yn cael diweddariadau rheolaidd ar yr adroddiad ar ddefnydd y 
Cyngor o Ddeddf Rheoleiddio Pwerau Ymchwilio 2000 ('RIPA'). Dywedwyd wrth 
Aelodau'r Pwyllgor na fu unrhyw weithgaredd RIPA gan unrhyw un o wasanaethau'r 
Cyngor. Mae Swyddogion Awdurdodi wedi cadarnhau nad ydynt wedi ystyried 
unrhyw geisiadau RIPA yn ystod y cyfnod hwn. Darparwyd newidiadau arfaethedig i 
Bolisi a Gweithdrefnau RIPA Corfforaethol. Ystyriwyd hefyd Bolisi Cyfryngau 
Cymdeithasol newydd RIPA a'r defnydd o'r rhyngrwyd/cyfryngau cymdeithasol. 

CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Cytunodd Aelodau'r Pwyllgor i (1) nodi cynnwys yr adroddiad, (2) nodi na fu unrhyw 
weithgarwch RIPA gan unrhyw un o wasanaethau'r Cyngor yn ystod y cyfnod; a; (3) 
nodi cynnwys y Ddogfen Polisi a Gweithdrefnau RIPA Corfforaethol drafft diwygiedig 
a'r Polisi Cyfryngau Cymdeithasol RIPA drafft a chytunwyd i argymell bod y Cyngor 
yn cymeradwyo'r dogfennau fel y'u cyflwynwyd. 
 
Derbyniodd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd o ran gweithredu 
Dyletswydd Economaidd-Gymdeithasol Deddf Cydraddoldeb 2010. 

CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Monitro cynnydd. 
 
Cymeradwyodd y Pwyllgor yr Adroddiad Blynyddol Trosolwg a Chraffu ar gyfer 
2020/21 a dadansoddodd yr hunanwerthusiad craffu. 

Ystyriodd y Pwyllgor yr Asesiad Drafft o Lesiant Lleol. Fe'i lluniwyd er mwyn llywio'r 
gwaith o baratoi Cynllun Llesiant Lleol Ceredigion 2023-28. Cafodd y prif themâu a 
chanfyddiadau eu hamlinellu i'r Pwyllgor. 

CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 

Mewn ymateb i gwestiynau a phryderon yr Aelodau, yn enwedig pryderon ynghylch 
tlodi a thai, cadarnhawyd bod angen ymchwilio ymhellach er mwyn llunio'r ddogfen 
derfynol. 
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Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol 

 
Cyfarfu'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol 7 gwaith yn ystod 
blwyddyn fwrdeistrefol 2021/2022. 

  

Y prif faterion a drafodwyd 

Swyddogaeth y pwyllgor hwn yw cyflawni'r holl swyddogaethau sy'n ymwneud â 
Gwasanaethau Corfforaethol (gan gynnwys adnoddau dynol, gwasanaethau 
cwsmeriaid, TGCh, rheolaeth trysorlys a gwasanaethau cyfreithiol), 
cynhwysiant/cyfle cyfartal, argyfyngau sifil posibl, parhad busnes, rheoli ystadau a 
chofrestru sifil. 
 
Cyflwynwyd adroddiad ar Reoliadau Amgylcheddol 
Ffermydd Sirol yng nghyfarfod y Pwyllgor ar 13 Mai 
2021. Rhoddwyd gwybodaeth gefndir i'r Aelodau 
ynghylch Polisi Daliadau Ffermydd Cyngor yng Nghymru. 
Mae Ffermydd Awdurdod Lleol wedi bod yn fodd i bobl 
ifanc ymuno â'r diwydiant ffermio ers dros ganrif, ers 
Deddf Tyddynnod a Rhandiroedd (1908). Yna rhoddwyd 
gwybodaeth i'r aelodau am Stad Ffermydd Cyngor Sir Ceredigion. 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Yn ystod y flwyddyn adrodd (2019/20), sefydlwyd tri grŵp gorchwyl a gorffen i 
ystyried rhai o brif feysydd gwaith y gwasanaeth, yn enwedig y rheini nad 
ymchwiliwyd iddynt ers cryn amser. Roedd yr Aelodau'n cytuno bod ystad yr 
Awdurdod yn ased gwerthfawr, felly byddent yn chwilio am enghreifftiau o arferion da 
neu feysydd i'w gwella gan roi argymhellion i'r Cabinet pan fyddai'r gwaith wedi'i 
gwblhau.  Oherwydd y pandemig, bu'n rhaid gohirio'r maes gwaith hwn a chytunwyd 
felly y byddai'r Pwyllgor cyfan yn parhau i gymryd rhan. Rhoddodd y Swyddog 
wybodaeth am opsiynau posibl a rhaglen waith ar gyfer y dyfodol. Cytunwyd y 
byddai adroddiad pellach yn cael ei gyflwyno yn dilyn cyfathrebu â phob fferm yn 
amlinellu opsiynau pellach. 
 
Mae'r grwpiau wedi gwneud cyfanswm o 23 awgrym/argymhelliad hyd yma, ac mae'r 
Aelod Cabinet a'r swyddog wedi derbyn llawer ohonynt a'u rhoi ar waith yn sgil 

https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjfv-31083jAhUJxoUKHWeQBx0QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fvectors%2Fhuman-resources-people-hands-human-2724191%2F&psig=AOvVaw0ONBx28tegGwWP3ZjexQc4&ust=1564061116595381
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cyfarfodydd y grwpiau gorchwyl a gorffen. Fel y soniwyd eisoes, mae gan y Grŵp 
Adnoddau, Ffermydd Sirol a Galwadau Newydd fwy o waith i'w wneud o hyd o ran 
ffermydd sirol. 
 

 Yn yr un cyfarfod cyflwynwyd polisi Adnoddau Dynol, Polisi Gofalwyr 
cyn ei gyflwyno i'w gymeradwyo gan y Cabinet. 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Cytunodd yr Aelodau i argymell bod y Cabinet yn cymeradwyo'r Polisi Gofalwyr yn 
amodol ar ystyriaeth o'r canlynol: 

• cynnwys rhif ffôn cyswllt ar gyfer Uned Gofalwyr Cyngor Sir Ceredigion ym 
mhwynt 11.2 a chysylltiadau sefydliadau allanol yn Adran 6 o'r polisi 
oherwydd efallai nad oes gan rai unigolion fynediad i'r rhyngrwyd; 

• ychwanegu paragraff yn y polisi yn cyfeirio at weithio gartref yn ystod y 
pandemig a sut y gallai hyn fod yn opsiwn posibl i unigolion ar gyfer gweithio 
hyblyg yn y dyfodol; 
a: 

• chyfeirio at y ffaith ei bod yn ddyletswydd statudol i gynnig Asesiad Gofalwyr i 
Ofalwyr. 
 

Cytunodd y Cabinet i gynnwys argymhellion craffu yn y polisi. 
 

Yn ei gyfarfod Pwyllgor ar 7 Gorffennaf 2021, ystyriodd yr Aelodau y Polisi a'r 
Gweithdrefnau Pryderon a Chwynion diwygiedig. Diweddarwyd y Polisi am ddau 
reswm: 

1. Ymgorffori'r sefydliadau a'r newidiadau gweithredol enfawr sydd wedi digwydd 
ers yr adolygiad polisi diwethaf yn 2015, sy'n cynnwys canoli'r Gwasanaeth 
Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth; a; 

2. Sicrhau bod trefniadau'r Cyngor ar gyfer rheoli pryderon corfforaethol a 
chwynion yn cydymffurfio â'r gofynion a bennwyd gan yr Awdurdod Safonau 
Cwynion, a gyflwynwyd o dan Ddeddf Ombwdsmon Gwasanaethau 
Cyhoeddus (Cymru) 2019. 
 

Dywedwyd wrth yr Aelodau nad yw Polisi Pryderon a Chwynion presennol y Cyngor 
bellach yn addas i'r diben oherwydd y newidiadau sefydliadol, gweithredol a 
deddfwriaethol sydd wedi'u rhoi ar waith ers yr adolygiad diwethaf yn 2015. 
 
Yn ystod y drafodaeth, canmolodd Aelodau'r Pwyllgor y Swyddog ar safon uchel yr 
adroddiad a ysgrifennwyd a pha mor glir a chryno yr adroddwyd y wybodaeth i'r 
Pwyllgor. 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Bod y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol yn argymell 
Polisi Pryderon a Chwynion drafft a'r Gweithdrefnau cysylltiedig i'w cyflwyno i 
gyfarfod o'r Cyngor i'w gymeradwyo ar 23 Medi 2021. 

https://www.google.co.uk/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://en.infoengine.cymru/services/carers-information-service-ceredigion-county-council&ved=2ahUKEwjagcDqwo73AhVlmVwKHRCwCH4QqoUBegQIBxAB&usg=AOvVaw0GfflbVV_v7YB7WkKswemB
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Yn ei gyfarfod ar 7 Gorffennaf 2021, ystyriodd Aelodau'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
Adnoddau Corfforaethol y Strategaeth Iechyd a Llesiant 2021-2026. 

 
 
Yn ystod y drafodaeth, roedd yr Aelodau'n falch o glywed bod y pandemig wedi 
arwain at ostyngiad mewn absenoldeb salwch. Awgrymwyd derbyn adroddiad 
ynghylch absenoldeb salwch mewn cyfarfod o'r Pwyllgor yn y dyfodol, ac mae 
manylion pellach am hyn i'w gweld yn yr adroddiad hwn. 
 
CANLYNIAD/EFFAITH 
Cytunodd yr Aelodau i argymell bod y Cabinet yn cymeradwyo Strategaeth Iechyd a 
Llesiant Cyflogeion 2021-2026. 
 
Yng nghyfarfod y Pwyllgor ar 14 Hydref 2021, ystyriwyd adroddiad ar dlodi yn ystod 
y pandemig gan Is-grŵp Tlodi Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) Ceredigion 
a'r Strategaeth Galedi. 
 
Mae Adran 2 o Fesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 yn gosod dyletswydd 
statudol ar Awdurdodau Cymru i baratoi a chyhoeddi strategaeth a fyddai'n cyfrannu 
at ddileu tlodi plant yng Nghymru. Roedd gan Awdurdodau Lleol yr opsiwn i gynnwys 
eu strategaethau yn eu Cynllun Llesiant lleol. Dewisodd Cyngor Sir Ceredigion 
gyhoeddi strategaeth ar wahân er mwyn cadw ffocws penodol ar faterion yn 
ymwneud â thlodi yng Ngheredigion. 
 

Cyhoeddwyd Strategaeth Mynd i'r Afael â Chaledi 2020-22 ym mis Awst 2020 fel 
olynydd i Strategaeth Trechu Tlodi Ceredigion 2016-20. Roedd gan y Strategaeth dri 
amcan allweddol ac mae'r Cynllun Gweithredu yn cynnwys 65 o gamau gweithredu, 
a gyflawnwyd gan amrywiaeth o bartneriaid Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. 
 
CANLYNIAD/EFFAITH 
Yn dilyn trafodaeth ac ystyriaeth o'r adroddiad, cytunodd yr Aelodau ar y canlynol ac 
argymell bod y Cabinet yn: 
 

• Cydnabod y cynnydd a wnaed wrth gyflawni tri amcan allweddol Strategaeth 
Mynd i'r Afael â Chaledi Ceredigion ac yn cefnogi'r 'camau nesaf' a ddangosir 
ar y dudalen nesaf: 
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1. Byddai Is-grŵp Tlodi'r BGC yn parhau i ddatblygu'r dangosfyrddau data i sicrhau 
dealltwriaeth cyffredin o effaith esblygol COVID-19 ar galedi yng Ngheredigion drwy 
gasglu a dadansoddi data. 

 
2. Mae angen adolygu'r rhestr o bartneriaid sy'n cyfrannu. Gwyddom fod cyfleoedd i 
gydweithio â mwy o asiantaethau partner er mwyn hyrwyddo a manteisio ar yr holl 
gymorth sydd ar gael. 

 
3. Mae'r Cynllun Gweithredu yn ddogfen fyw a ddyluniwyd i'w diweddaru yn ystod 
oes y Strategaeth Galedi. Roedd rhai partneriaid sy'n cyfrannu wedi cwblhau eu 
camau gweithredu tra bo camau gweithredu eraill yn dal i fynd rhagddynt. Byddai'r 
Cynllun Gweithredu yn cael ei adolygu i sicrhau bod y partneriaid yn cydweithio'n 
effeithiol i gryfhau cydnerthedd unigolion a chymunedau ac addasu i effaith COVID-
19. 

 
4. Nid yw'r fframwaith a sefydlwyd i fonitro'r gwaith o gyflawni'r Strategaeth Mynd i'r 
Afael â Chaledi yn cynnwys modd i bartneriaid dynnu sylw at faterion penodol sy'n 
peri pryder – yn arbennig, y materion hynny y mae'n bosibl y gallai'r BGC fynd i'r 
afael â hwy'n effeithiol ar sail amlasiantaethol. Byddai'r fframwaith monitro yn cael ei 
addasu er mwyn iddo gynnwys ffordd glir o nodi'n rhagweithiol y materion penodol 
sy'n peri pryder ac y gall darparwyr cymorth, dinasyddion ac aelodau is-grŵp y BGC 
eu codi. 
 
Yn yr un cyfarfod, derbyniodd yr Aelodau Bolisi Ymgysylltu Drafft Cyngor Sir 
Ceredigion ar Siarad, Gwrando a Gweithio Gyda'n Gilydd. 
 

CANLYNIAD/EFFAITH 
Yn dilyn ei ystyried, cytunodd yr Aelodau i argymell bod y Cabinet yn derbyn ac yn 
cymeradwyo 'Siarad, Gwrando a Gweithio Gyda'n Gilydd', Polisi Ymgysylltu drafft yr 
Awdurdod cyn yr Ymgynghoriad Cyhoeddus yn ystod gaeaf 2021-22'. 

 
Derbyniwyd diweddariad ar Wasanaeth Clic yr Awdurdod hefyd, sef gwasanaeth sy'n 
cynnwys y Ganolfan Gyswllt Gorfforaethol, yr Ystafell Bost Gorfforaethol, Cyswllt 
Uniongyrchol (Wyneb yn Wyneb), Tîm y Bathodyn Glas a Llyfrgelloedd. Hysbyswyd 
yr aelodau bod y Ganolfan Gyswllt (CLIC) wedi dechrau derbyn galwadau ym mis 
Medi 2017 a'i bod bellach yn darparu'r gwasanaeth cyswllt cychwynnol ar gyfer bron 
pob maes gwasanaeth. Dywedwyd wrth yr Aelodau y byddai'r maes gwasanaeth 
terfynol, sef Gofal Cymdeithasol, yn cael ei drosglwyddo i CLIC yn ystod y misoedd 
nesaf drwy'r Rhaglen Gydol Oes a Llesiant gan sicrhau mai CLIC fydd y pwynt 
cyswllt cyntaf ar gyfer yr holl wasanaethau. 
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CANLYNIAD/EFFAITH 
Ers dechrau'r pandemig a'r cyfnod clo cyntaf ar 23 Mawrth 2020, roedd tîm y 
Ganolfan Gyswllt wedi gweithio'n gyfan gwbl o gartref, gan ddarparu gwasanaeth 
llawn heb fawr o newid i oriau na dyletswyddau. Roedd y tîm hefyd wedi gweithio 
oriau ychwanegol dros benwythnos y Pasg yn 2020 ac wedi cefnogi'r gwasanaethau 
etholiad yn ystod etholiadau Llywodraeth Cymru a Chomisiynydd yr Heddlu a 
Throseddu ym mis Mai 2021, gan gynnig gwasanaeth teleffoni o 7am tan 10pm ar 
ddiwrnod yr etholiad. 
 
Yn ogystal â darparu cymorth dros y ffôn, mae'r tîm hefyd yn cymryd taliadau, yn 
rheoli blychau post corfforaethol ac yn darparu gwasanaeth gwybodaeth ychwanegol 
am Covid-19. Roedd y gwasanaeth wedi profi sawl cyfnod heriol oherwydd prinder 
staff a rhai problemau technegol ond mae'n ceisio darparu lefel uchel o wasanaeth 
cwsmeriaid bob amser. 
 
Yr Ystafell Bost welodd y newid mwyaf yn ystod y cyfnod hwn gyda'r holl bost o 
swyddfeydd eraill bellach wedi'u hailgyfeirio i Ganolfan Rheidol. Cynorthwywyd tîm yr 
ystafell bost gan y tîm cyswllt uniongyrchol i gyflawni dyletswyddau dyddiol. 
 
Bu tîm yr Ystafell Bost yn allweddol wrth anfon 38,000 o lythyrau brechu i drigolion 
Ceredigion; 1,040 o Becynnau Te Prynhawn i Ofalwyr; Pecynnau Llesiant Gofalwyr; 
cynorthwyo gyda 70 o becynnau adnoddau addysgol ar gyfer disgyblion sy'n cael eu 
haddysgu gartref; cefnogi postio'r holl ddogfennau yn ymwneud â'r gwasanaeth 
Taliadau Uniongyrchol a drosglwyddwyd yn ddiweddar, tra'n parhau â busnes fel 
arfer. 
 
Bob dydd, roedd post yn cael ei agor, ei ddidoli'n wasanaethau a'i sganio i dimau 
generig i'w brosesu. Sganiwyd yr holl daflenni amser, hawliadau teithio, anfonebau 
yn uniongyrchol i daliadau a chyflogres; cafodd gohebiaeth refeniw a budd-daliadau 
ei sganio a'i mynegeio; anfonwyd ceisiadau bathodyn glas, asesiadau ariannol i 
dimau ynghyd ag unrhyw bost a dderbyniwyd ar gyfer Cwynion, Gofal Cymdeithasol, 
Cyfreithiol, Swyddogion Arweiniol Corfforaethol a'r Prif Weithredwr. Cafodd yr holl 
ddogfennau gwreiddiol a dderbyniwyd eu cofnodi a'u dychwelyd i gwsmeriaid o fewn 
dau ddiwrnod gwaith. 
 
Gwasanaeth y tîm Cyswllt Uniongyrchol gafodd ei darfu arno fwyaf yn ystod 
pandemig Covid-19, gyda swyddfeydd ar gau ers 20 Mawrth 2020. Roedd yr 
aelodau hyn o staff yn cynorthwyo tîm yr ystafell bost a thîm y Bathodyn Glas tra bod 
dau aelod o'r tîm wedi cael eu hadleoli i Olrhain Cysylltiadau. Mae staff Cyswllt 
Uniongyrchol wedi helpu hefyd, ers mis Mehefin 2021, wrth i'r Llyfrgelloedd ailagor. 
 
CANLYNIAD/EFFAITH 
Mae'r gwasanaeth yn perfformio'n dda iawn, gan ymdrin ar gyfartaledd ag oddeutu 
9,400 o alwadau, 1,500 o negeseuon ebost a chofnodi 5,600 o ymholiadau 
cwsmeriaid bob mis. 
 
Mynegodd sawl Aelod eu pryderon na chawsant eu hysbysu gan y gwasanaeth 
perthnasol os oedd cais a gofnodwyd ganddynt wedi cael ei gwblhau. Mewn ymateb, 
adroddodd yr Aelod Cabinet fod hyn yn cael sylw gan yr holl wasanaethau. 
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Cytunwyd i nodi'r sefyllfa bresennol a diolch i'r holl swyddogion o fewn y gwasanaeth 
am eu gwaith. 
 
Rhoddwyd ystyriaeth i'r adroddiad ar Safonau Llyfrgelloedd.  Nodwyd bod yn rhaid i'r 
Llyfrgell adrodd i Lywodraeth Cymru unwaith y flwyddyn ar safonau Llyfrgelloedd 
Cyhoeddus Cymru.  Yr adroddiad dan sylw oedd yr adroddiad a oedd wedi ei lunio 
ar gyfer 2019/20. 
 
CANLYNIAD/EFFAITH 
Cytunwyd i dderbyn yr adroddiad. 
 
 
Yn yr un cyfarfod, rhoddwyd ystyriaeth i'r Adroddiad ar Ystadegau Uwch Grwner 
Ceredigion 2020. Nodwyd bod adroddiad ar farwolaethau a adroddwyd i Grwner 
Ceredigion yn cael ei baratoi'n flynyddol gan yr Uwch Grwner ('Adroddiad ar 
Ystadegau') ac yn cael ei anfon i'r Weinyddiaeth Gyfiawnder er mwyn ei gyhoeddi fel 
rhan o Ystadegau'r Crwner ar wefan Llywodraeth y DU.  Dywedwyd bod Adroddiad y 
Prif Grwner i'r Arglwydd Ganghellor yn cynnwys glasbrint Model y Crwner. Mae hwn 
yn argymell y dylai'r Uwch Grwner gyflwyno adroddiad blynyddol byr hefyd i'r Prif 
Grwner a'r Cyngor bob mis Gorffennaf a dylid ei gyhoeddi ar wefan y Cyngor gan 
gynnwys ystadegau perthnasol ar yr achosion cyfredol/ achosion sydd wedi cau 
(gyda ffigyrau i gymharu â blynyddoedd blaenorol), diweddariad ar waith y Crwner a 
materion perthnasol, crynodeb am dîm y Crwner a threfniadau staffio ac unrhyw 
gynlluniau i'r dyfodol. Nid oes Adroddiad o'r fath wedi ei ddarparu i'r Cyngor. 
 
Adroddwyd bod yr Adroddiad ar Ystadegau yn cynnwys gwybodaeth berthnasol am 
wasanaethau Crwner Ceredigion er mwyn sicrhau tryloywder i'r cyhoedd. Gan fod 
ystadegau gwladol bellach wedi eu cyhoeddi cyflwynwyd yr Adroddiad ar Ystadegau 
i'r Pwyllgor. 
 
Nododd y Swyddog Llywodraethu yr argymhellir y dylid cyhoeddi'r Adroddiad ar 
Ystadegau'n flynyddol ar dudalen Gwasanaethau'r Crwner ar wefan y Cyngor, ar ôl 
i'r Pwyllgor ystyried yr Adroddiad ar Ystadegau (gan fod yn ofalus i beidio â 
chyhoeddi'r Adroddiad cyn i ystadegau gwladol gael eu cyhoeddi gan y 
Weinyddiaeth Gyfiawnder). Hysbyswyd Uwch Grwner Ceredigion a Gwasanaethau 
Dadansoddi Ystadegau Cyfiawnder / Cyfiawnder Sifil a Gweinyddol y Weinyddiaeth 
Gyfiawnder am y cynnig hwn. 
 
CANLYNIAD/EFFAITH 
Estynnwyd gwahoddiad i Uwch Grwner Ceredigion gyflwyno adroddiad i'r Cyngor 
a/neu ddarparu sylwadau/testun ychwanegol ac roedd wedi cadarnhau yn sgil y 
llwyth gwaith cyfredol, argaeledd i eistedd mewn llys a swydd wag (sydd bellach 
wedi ei llenwi) nad oedd modd iddo baratoi yr adroddiad blynyddol eleni. Gobeithir y 
bydd y Crwner yn gallu darparu adroddiad y flwyddyn nesaf. 
Cytunwyd i wneud y canlynol:- 
 
(i) nodi cynnwys Adroddiad Ystadegol 2020 Uwch Grwner Ceredigion; a 
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(ii) sicrhau bod fersiwn wedi'i golygu o'r cyhoeddiad blynyddol sef Adroddiad 
Ystadegol Uwch Grwner Ceredigion yn cael ei rhoi ar wefan y Cyngor (ar 
dudalen Gwasanaethau'r Crwner). 

 
Ystyriwyd polisïau Gyrru yn y Gwaith – Fflyd y Cyngor a Gyrru yn y Gwaith – 
Defnyddio Cerbydau Preifat (Fflyd Lwyd) yng nghyfarfod y Pwyllgor ar 27 Hydref 
2021. 
Dywedodd y Swyddog Arweiniol Corfforaethol, Pobl a Threfniadaeth fod datblygiad y 
ddau bolisi newydd hyn gan y Gwasanaeth Pobl a 
Threfniadaeth wedi digwydd ar y cyd â Phriffyrdd a 
Gwasanaethau Amgylcheddol. Roedd y 
ddau bolisi wedi bod yn destun ymgynghoriad 
gyda'r Undebau Llafur perthnasol ac roedd eu 
diwygiadau wedi'u hymgorffori lle'n briodol. 
 
CANLYNIAD/EFFAITH 
Yn dilyn trafodaeth, gofynnwyd a chytunwyd gan aelodau'r Pwyllgor i ohirio 
yr argymhelliad i gymeradwyo'r polisi i'r Cabinet er mwyn ystyried y pwyntiau a 
godwyd gan Aelodau'r Pwyllgor yn y cyfarfod i gynnwys y canlynol: 

• Mewn perthynas â'r amod bod "Rhaid i yrwyr sicrhau eu bod nhw, a'r holl 
deithwyr, yn gwisgo gwregysau diogelwch fel sy'n ofynnol gan y gyfraith a 
pholisi'r Cyngor" – roedd yr Aelodau o'r farn na ddylai hyn fod yn gyfrifoldeb y 
gyrrwr, ond yn hytrach cyfrifoldeb yr unigolyn i wisgo gwregys diogelwch a dylid 
diwygio'r polisi yn unol â hynny; 

• Y dylid rhoi ystyriaeth bellach i'r amod "Efallai y bydd cyflogeion y canfyddir eu 
bod wedi achosi difrod i eitem o fflyd y Cyngor, cerbyd trydydd parti neu eiddo 
trwy esgeulustod neu yrru heb ofal a sylw priodol yn atebol, yn dilyn gwrandawiad 
disgyblu, am swm o hyd at £250 fel cyfraniad i gostau dros ben yswiriant". Ym 
marn yr aelodau ni ddylai'r cyflogai fod yn atebol i gyfrannu'r £250.00 ond yn 
hytrach dylid darparu hyfforddiant, rhybudd ysgrifenedig a chamau disgyblu os 
nad yw'r cyflogai yn addas ar gyfer y swydd dan sylw. Mater i'r Llys Ynadon oedd 
penderfynu a oedd y cyflogai yn euog o'r drosedd ac nid y Cyngor; 

• Bod cyflogeion sy'n cludo cleientiaid fel teithwyr yn enwedig yn ystod y nos yn eu 
ceir preifat hefyd yn cael eu cynnwys o fewn cwmpas y polisi (pwynt 3); 

• Ystyried rhoi hyfforddiant gyrru uwch i yrwyr fflyd gan RoSPA oherwydd gallai 
hyn leihau'r premiwm yswiriant ar gyfer yr awdurdod; cytunwyd y byddai'r 
argymhelliad hwn yn cael ei drosglwyddo i'r Swyddog Arweiniol Corfforaethol, 
Gwasanaethau Priffyrdd ac Amgylcheddol a oedd yn gyfrifol am y fflyd cerbydau'r 
Cyngor; 

• Yn dilyn y diwygiadau a nodwyd ac yn amodol ar fewnbwn pellach posibl gan yr 
Undebau Llafur y byddai'r Polisi yn cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor i'w ystyried 
ymhellach. 

 
Dychwelwyd y Polisi i'r Pwyllgor ar 13 Ionawr 2022. Roedd y Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol yn hynod ddiolchgar i'r Cynghorydd Keith Evans, Aelod o'r Pwyllgor, 
am y cymorth a'r cyngor a roddodd yn ystod y broses hon. 
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Cyflwynwyd y Polisïau Model Adnoddau Dynol ar gyfer Ysgolion, Polisi a 
Gweithdrefn Urddas yn y Gwaith a Rheoli Absenoldeb Salwch yn y Gwaith yn y 
cyfarfod ar 27 Hydref 2021. 
 
Dywedodd y Swyddog Arweiniol Corfforaethol, Pobl a Threfniadaeth fod y polisïau 
hyn wedi'u datblygu a'u diweddaru gan y Gwasanaeth Pobl a Threfniadaeth ac os 
cânt eu cymeradwyo byddent yn cael eu darparu i bob corff llywodraethu ysgolion 
yng Ngheredigion gydag argymhelliad i'w hystyried a'u mabwysiadu. Roedd y ddau 
bolisi enghreifftiol wedi bod yn destun ymgynghoriad gyda'r undebau llafur staff 
addysgu a chymorth lleol trwy Fforwm Undebau Llafur Ysgolion. Roeddent hefyd 
cael eu trafod, eu diwygio a'u cytuno gan yr Undebau Llafur perthnasol. 
 
Diben polisïau a gweithdrefnau'r holl staff oedd nodi'n glir yr ymddygiadau, y 
prosesau a'r gweithdrefnau sy'n ofynnol gan staff, sut y gallant gael cyngor neu 
gymorth a, lle y bo'n berthnasol, canlyniadau peidio â chadw at y polisi a/neu'r 
weithdrefn. 
 
CANLYNIAD/EFFAITH 
Cytunwyd: 
(i) argymell cymeradwyo'r Polisi a'r Weithdrefn Enghreifftiol Urddas yn y 

Gweithle ar gyfer Ysgolion a chymeradwyo i Gyrff Llywodraethu i'w 
fabwysiadu o fewn ysgolion yng Ngheredigion 

(ii) cymeradwyo bod Polisi a Gweithdrefn Enghreifftiol Rheoli Salwch Staff yn y 
Gwaith ar gyfer Ysgolion i Gyrff Llywodraethu i'w mabwysiadu o fewn ysgolion 
Ceredigion. 

 
Rhoddwyd ystyriaeth i Adroddiad Blynyddol Canmoliaeth, Cwynion a Gweithgarwch 
Rhyddid Gwybodaeth 2020/2021. Roedd yr adroddiad yn darparu gwybodaeth yn 
ymwneud â gwaith Gwasanaeth Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth y Cyngor rhwng 1 
Ebrill 2020 a 31 Mawrth 2021. Rhoddwyd manylion penodol am y nifer a'r math o 
ganmoliaeth a dderbyniwyd, y gwahanol gamau cwynion, perfformiad a 
chanlyniadau yn ymwneud â'r rhain a gwybodaeth am gydymffurfio â deddfwriaeth 
Rhyddid Gwybodaeth a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol. Roedd adran hefyd 
ynghylch y cyswllt a gafodd Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru yn 
ystod y cyfnod adrodd. Llythyr Blynyddol yr Ombwdsmon i'r Cyngor sy'n rhoi rhagor 
o fanylion am weithgarwch yr Ombwdsmon ar gyfer Ceredigion, yn ogystal ag ar 
gyfer Cynghorau eraill ledled Cymru. 
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CANLYNIAD/EFFAITH 
Hwn oedd yr ail adroddiad olynol lle na chychwynnwyd unrhyw ymchwiliad gan 
Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ac ni chyhoeddwyd adroddiadau 
ffurfiol mewn perthynas â chwynion a wnaed yn erbyn y Cyngor. 
 
Er bod gwelliannau wedi'u gwneud o'i gymharu â'r blynyddoedd blaenorol, roedd yr 
adroddiad hwn hefyd yn amlygu'r heriau a wynebir gan y Cyngor oherwydd y 
pandemig a swyddogion yn gorfod addasu i ffyrdd newydd o weithio. Yn ogystal, yn 
ystod y cyfnod a gwmpesir gan yr adroddiad hwn, rhoddwyd pwysau sylweddol ar y 
Gwasanaeth Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth, a oedd wrth gwrs wedi cael effaith ar 
y gallu i fodloni amserlenni penodedig a statudol. 
 
Roedd trosolwg byr o'r ffigurau ar gyfer 2020 – 2021 fel a ganlyn: 

• Derbyniwyd 814 o ganmoliaethau 

• Proseswyd 435 o ymholiadau gan y Gwasanaeth Cwynion a Rhyddid 
Gwybodaeth 

• Derbyniwyd 103 o gwynion (61 yng Ngham 1 a 42 yng Ngham 2) 

• 32 o 'Gysylltiadau' gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 

• 756 o geisiadau Rhyddid Gwybodaeth a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 

• Adolygiadau Mewnol o dan ddeddfwriaeth Rhyddid Gwybodaeth / Rheoliadau 
Gwybodaeth Amgylcheddol 

 
Roedd yr aelodau'n falch o dderbyn y wybodaeth isod, fodd bynnag, nodwyd y 
meysydd i'w gwella. Llongyfarchodd Aelodau'r Pwyllgor y Rheolwr Cwynion a 
Rhyddid Gwybodaeth a'i thîm am adroddiad rhagorol. 

• Hwn oedd yr ail gyfnod adrodd yn olynol mewn dros ddegawd lle na 
chychwynnwyd unrhyw ymchwiliadau a lle na chyhoeddwyd unrhyw adroddiadau 
gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru. 

• Derbyniodd y Cyngor bron i ddwywaith y nifer o ganmoliaethau gan ddefnyddwyr 
gwasanaeth o'i gymharu â 2019 – 2020. Derbyniwyd y mwyafrif o'r rhain gan 
Borth Ceredigion. Credir, fodd bynnag, fod gwir nifer y canmoliaethau yn debygol 
o fod yn llawer uwch ac felly roedd angen gwneud mwy o waith i sicrhau bod y 
rhain yn cael eu trosglwyddo i'r Gwasanaeth Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth i'w 
cofnodi. 

• Derbyniodd y Cyngor lawer llai o geisiadau Rhyddid Gwybodaeth/Rheoliadau 
Gwybodaeth Amgylcheddol yn ystod y tymor adrodd hwn a llai o geisiadau 
Adolygiad Mewnol o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol. Fel arfer dim ond pan 
wrthododd y Cyngor ddarparu gwybodaeth y cyflwynwyd ceisiadau am Adolygiad 
Mewnol (trwy gymhwyso'r esemptiadau neu'r eithriadau priodol). Mae hyn felly'n 
cefnogi ymrwymiad y Cyngor i fod yn agored ac yn dryloyw yn unol â 
deddfwriaeth. 

• Nodir bod perfformiad y Cyngor o ran amseroedd ymateb ar gyfer Rhyddid 
Gwybodaeth, yn arbennig, wedi gostwng yn sylweddol yn ystod 2020-2021. Gall 
fod sawl ffactor am hyn gan gynnwys diffyg capasiti ar ran gwasanaethau i allu 
blaenoriaethu Rhyddid Gwybodaeth uwchlaw'r holl dasgau newydd sy'n codi; 
methu â chael copïau caled o ddogfennau oherwydd bod staff yn gweithio gartref; 
diffyg gallu o fewn y Gwasanaeth Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth (sy'n gwneud 
y rhan fwyaf o'r gwaith gweinyddol ar gyfer gweithgarwch Rhyddid Gwybodaeth; 
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h.y. cofnodi, cydnabod a dosbarthu ceisiadau newydd a chyhoeddi'r holl 
ymatebion a chymhwyso unrhyw esemptiadau/eithriadau a/neu olygu yn ôl yr 
angen). 

Roedd y meysydd i'w canolbwyntio arnynt fel a ganlyn:- 

• Gwella cydymffurfiaeth ag amserlenni a bennwyd mewn Polisïau Cwynion a 
Rhyddid Gwybodaeth/Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 

• Gwella'r system ar gyfer casglu canmoliaeth a data ynghylch y gwersi a 
ddysgwyd 

• Parhau â dull agored, tryloyw sy'n canolbwyntio ar y dinesydd ar gyfer datrys 
pryderon. 

 
Mae'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol yn parhau i fonitro 
cwynion gan fod y mater wedi'i nodi ar Gofrestr Risg yr Awdurdod yn flaenorol. 
 
Trefnwyd Cyfarfod Arbennig ar 29 Tachwedd 2021. Ystyriwyd adroddiad ynglŷn â 
Gweledigaeth y Grŵp Annibynnol ynghylch creu llwybr i Genhedlaeth Ifanc 
Ceredigion berchen ar eu tŷ eu hunain. Roedd y Cadeirydd am i'r mater gael ei 
ystyried oherwydd y sefyllfa economaidd sy'n wynebu pobl ifanc Ceredigion a'r diffyg 
cyfleoedd iddynt brynu eu cartref cyntaf.  
 

 
 
Dywedwyd bod y Grŵp Annibynnol wedi datblygu cynnig i'r Pwyllgor Trosolwg a 
Chraffu Adnoddau Corfforaethol ei ystyried gan greu llwybr i bobl ifanc Ceredigion 
berchen ar eu tŷ eu hunain. Cyflwynwyd adroddiad gan y Grŵp Annibynnol yn 
amlinellu 'Gweledigaeth ynghylch creu llwybr i Genhedlaeth Ifanc Ceredigion 
berchen ar eu tŷ eu hunain.' Dywedwyd bod cais wedi'i wneud am ddata i gefnogi'r 
papur a chafodd y wybodaeth hon ei chyflwyno hefyd. Roedd tystiolaeth yn dangos 
mai prin oedd y cyfleoedd i bobl ifanc allu prynu eu cartref cyntaf o achos yr economi 
yng Ngheredigion. 
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CANLYNIAD/EFFAITH 
Rhoddodd y Pwyllgor ystyriaeth i'r adroddiad a'r cynigion oedd ynddo, gyda'r bwriad 
o wneud cais am adroddiad pellach gan swyddogion ynghylch ei ymarferoldeb. 
 
Roedd y Pwyllgor yn gefnogol i'r cynnig ac roedd pawb yn cydnabod yr angen i 
ddatblygu cynllun a fyddai'n cefnogi ac yn galluogi pobl ifanc i brynu eu heiddo cyntaf 
a fyddai hefyd o fudd i economi a diwylliant y Sir. 
 
Yn dilyn trafodaeth cytunwyd yn unfrydol i wneud y canlynol: 
 
(i) cefnogi'r 'Weledigaeth ynghylch creu llwybr i Genhedlaeth Ifanc Ceredigion 
berchen ar eu tŷ eu hunain' a'i throsglwyddo i'r Swyddogion er mwyn iddynt lunio 
adroddiad ar ymarferoldeb y cynllun; 
(ii) ar ôl i'r swyddogion ystyried y cynllun, gofyn iddynt ddod yn ôl i'r pwyllgor 
gyflwyno eu hargymhellion; ac 
(iii) os caiff y cynllun ei gymeradwyo gan y Cabinet/y Cyngor yn y pen draw, 
gosod yr opsiwn ariannu a ffefrir yn y drefn o bennu'r gyllideb. 
 
 
Dychwelodd swyddogion i'r Pwyllgor ar gyfer Cyfarfod Arbennig ar 7 Chwefror 2022. 
Gofynnwyd i Aelodau'r Pwyllgor ystyried a chytuno i 6 argymhelliad, awgrymodd 
Aelodau'r Pwyllgor argymhelliad ychwanegol a gytunwyd fel argymhelliad 
ychwanegol. 
Roedd yr argymhellion a wnaed fel a ganlyn: 
1. bod penderfyniad y Cyngor 24/3/16 Cofnod 12) Adroddiad y Dirprwy Brif 
Weithredwr ar Bremiymau Treth y Cyngor ar gyfer cartrefi gwag hirdymor ac ail 
gartrefi, pwynt 4 yn cael ei ddiwygio fel a ganlyn: 
"4) a) Lefel Premiwm Ail Gartrefi Treth y Cyngor a godir i'w phennu ar 25% (yn dod i 
rym o 1 Ebrill 2017), a 
b) bod yr holl arian a godir o Bremiwm 25% Ail Gartrefi Treth y Cyngor (net o ad-
daliadau Treth y Cyngor), yn cael ei glustnodi a'i ddefnyddio i gefnogi'r Cynllun Tai 
Cymunedol." 
2. bod yr holl arian a godir o Bremiwm 25% Ail Gartrefi Treth y Cyngor rhwng y 
cyfnod 1/4/17 i 31/3/22 (net o ad-daliadau Treth y Cyngor), yn cael ei glustnodi a'i 
ddefnyddio i gefnogi'r Cynllun Tai Cymunedol. 
3. bod yr holl arian a godir o Bremiwm 25% Ail Gartrefi Treth y Cyngor o 1/4/22 (net 
o ad-daliadau Treth y Cyngor), yn cael ei glustnodi a'i ddefnyddio i gefnogi'r Cynllun 
Tai Cymunedol. 
4. o 1/4/22, bod yr holl arian a godir o Bremiwm 25% Cartrefi Gwag Treth y Cyngor 
(net o ad-daliadau Treth y Cyngor), yn cael ei glustnodi a'i ddefnyddio i gefnogi'r 
Cynllun Tai Cymunedol. 
5. bod penderfyniad y Cyngor 16/3/17 cofnod 8)b) Premiymau Treth y Cyngor ar Ail 
Gartrefi yn cael ei ddiddymu. 
6. bod manylion elfen rhannu ecwiti o'r cynllun yn cael eu paratoi a'u cytuno o fewn 
12 mis i benderfyniad y Cyngor a bod gwaith yn parhau ar yr opsiynau eraill. 
7. bod y posibilrwydd o sefydlu Cynllun Budd Cymunedol yn cael ei ohirio am 
flwyddyn. 
 
Cytunwyd ar yr uchod i gyd gan y Cabinet (22.2.22) a'r Cyngor Llawn (3.3.22). 
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Rhoddwyd diweddariad am absenoldeb oherwydd salwch yn dilyn cais gan y 
Pwyllgor yn y cyfarfod diwethaf. Dywedwyd bod y polisi yn amlinellu'r gweithdrefnau 
ar gyfer rheoli absenoldeb oherwydd salwch o fewn y Cyngor 
 
O ran y gweithlu corfforaethol, roedd Polisi a Gweithdrefn Rheoli Absenoldeb 
Oherwydd Salwch yn y Gwaith wedi bod yn weithredol ers hydref 2017. Roedd y 
prosesau a nodwyd yn y ddogfen wedi'u gweithredu'n llawn ac roeddent bellach 
wedi'u hen sefydlu. 
 
O ran gweithlu'r ysgolion, cymeradwyodd y Cabinet Bolisi a Gweithdrefn Enghreifftiol 
Rheoli Absenoldeb Oherwydd Salwch yn y Gwaith diwygiedig ym mis Rhagfyr 2021 
ac roedd y ddogfen hon yn cael ei chynnig i Gyrff Llywodraethu y tymor hwn i'w 
mabwysiadu. 
 
Roedd y gweithdrefnau fwy neu lai'r un fath ar gyfer y ddau bolisi. 
 
Dywedwyd bod y gwaith o fonitro absenoldeb oherwydd salwch wedi'i rannu'n ddwy: 
 
a) Absenoldeb tymor byr oherwydd salwch – cyfnod byr o absenoldeb, yn aml dim 

ond ychydig ddyddiau o ganlyniad i fân anhwylderau 
 
b) Absenoldeb hirdymor oherwydd salwch – absenoldeb parhaus o fwy na 28 

diwrnod 
 

 
 
CANLYNIAD/EFFAITH 
Ar ôl ystyried y wybodaeth a ddarparwyd, cytunwyd i dderbyn yr adroddiad er 
gwybodaeth. 
 
Hefyd, wrth gyflwyno data i'r Pwyllgor yn y dyfodol, dywedwyd y dylid ystyried 
cymharu absenoldebau oherwydd salwch yng Nghyngor Sir Ceredigion â'r sefyllfa yn 
y sector preifat ac yng Nghyngor Sir Powys. 
 
Ystyriwyd yr adroddiad ynghylch Cysylltedd Digidol. Cyflwynwyd yr adroddiad i roi 
trosolwg i'r Aelodau o'r cynlluniau a'r prosiectau yr oedd Cyngor Sir Ceredigion yn 
ymgymryd â nhw i gefnogi lefelau o gysylltedd digidol ar draws y Sir. 
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CANLYNIAD/EFFAITH 
Darparwyd y wybodaeth ganlynol gan PowerPoint: 

• Cefndir 

• Y Sefyllfa Bresennol – Band Eang, Symudol 

• Prosiectau/Mentrau Presennol – Band Eang, 
Prosiectau Ffibr, Prosiect Gigabit. Marchnad 
Agored ac Adolygiadau (OMR) 2021 Symudol – 
Rhwydwaith Gwledig a Rennir, Gwasanaeth 
Ardal Estynedig, Rhwydwaith LoRaWAN ledled y 
Sir, Trefi CLYFAR Ceredigion, Gwefan Ddigidol, 
Mapio Cysylltedd Digidol 

• Casgliad 
 
Cytunwyd i nodi'r gweithgarwch cysylltedd digidol presennol yng Ngheredigion a 
gwaith y Cyngor i helpu i wella cysylltedd, er mwyn cynorthwyo Aelodau i godi 
ymwybyddiaeth a hyrwyddo cyfleoedd yn eu cymunedau. 
 
Roedd Cyfarfod Pwyllgor 18 Chwefror 2022 yn gyfarfod i ystyried y Gyllideb ar gyfer 
2022/2023. Cyflwynodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Ellen ap Gwynn, yr 
adroddiad ar y gyllideb ddrafft ar gyfer 2022/2023 gan gynnwys y rhaglen gyfalaf tair 
blynedd, gan egluro mai setliad dros dro yw hwn, a bod y setliad terfynol i'w 
gyhoeddi ar 1 Mawrth 2022. Cyfanswm y setliad refeniw, a elwir yn Gyllid Allanol 
Cyfun a ddyrannwyd i Geredigion ar gyfer 2022/23 yw £119.419m. Mae hyn yn 
cymharu â dyraniad 2021/22 o £110.006m (wedi'i addasu ar gyfer trosglwyddiadau) 
ac mae'n gynnydd o 8.6%. Mae Cymru gyfan wedi gweld cynnydd cyfartalog o 9.4% 
gyda Cheredigion yn y 19eg safle. Dywedodd yr Arweinydd wrth Aelodau'r Pwyllgor 
fod arbedion o £50 miliwn wedi'u gwneud ers ei phenodiad yn 2012. 
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Dywedodd yr Arweinydd hefyd fod llythyr wedi dod i law ar 17 Chwefror 2022 gan 
Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, yn cyhoeddi cynnydd o 
£50m ar gyfer y setliad llywodraeth leol ar gyfer 2021-2022. Nid yw'r swm a fydd yn 
cael ei ddyrannu i Gyngor Sir Ceredigion yn hysbys hyd yma ond mae'n debygol o 
fod tua £1m. Nid yw'r cyllid wedi'i neilltuo (h.y. heb ei ddyrannu i wasanaethau 
penodol) a gellir ei gario ymlaen mewn cronfeydd wrth gefn i flwyddyn ariannol 2022-
2023. Esboniwyd y byddai angen ystyried goblygiadau'r cyllid ychwanegol hwn a sut 
y byddai hynny'n cael ei ddyrannu ar gyfer cyllideb 2022-2023. 
 
Croesawodd yr aelodau'r cyllid ychwanegol ond mynegwyd siom bod y cyhoeddiad 
yn hwyr ac nad oedd yn caniatáu i waith craffu ddigwydd yn seiliedig ar y wybodaeth 
newydd. Cadarnhaodd y Prif Weithredwr y byddai gwybodaeth yn cael ei chyflwyno 
i'r Cyngor ar 3 Mawrth 2022 ac y byddai cyfle i drafod ymhellach y cyllid ychwanegol. 
Yna cyflwynodd yr Aelod Cabinet perthnasol y wybodaeth berthnasol i'w faes 
gwasanaeth. Ystyriodd Aelodau'r Pwyllgor y cyllidebau gwasanaeth ar gyfer y 
meysydd gwasanaeth hynny sydd o fewn cylch gwaith y Pwyllgor. Yna cyflwynodd yr 
Aelod Cabinet perthnasol y Ffioedd a Thaliadau arfaethedig. 
 
Diolchodd y Cadeirydd i'r Arweinydd, yr Aelodau Cabinet a'r Swyddogion am 
y wybodaeth a dderbyniwyd yn y cyfarfod, a gofynnodd i Aelodau'r Pwyllgor 
bleidleisio yn eu tro os ydynt yn derbyn, yn erbyn, neu'n ymatal rhag pleidleisio ar yr 
argymhellion a ganlyn: 
1. Ystyried y cyllidebau refeniw a chyfalaf cyffredinol a gynigir. 

2. Ystyried y pwysau cost amcangyfrifedig a wynebir (£13.173m ar draws pob 
agwedd). 
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3. Ystyried y ffioedd a thaliadau arfaethedig a'r amcangyfrif o £155k o incwm 
ychwanegol i gynorthwyo gyda'r arbedion angenrheidiol. 

4. Nodi'r targed arbedion teithio arfaethedig o £230k ar gyfer swyddogion ac 
aelodau. 
5. Nodi'r balans arbedion o £113k y mae angen dod o hyd iddo o hyd. 
6. Ystyried y 3 opsiwn a gynigir ar gyfer lefel Treth y Cyngor, sef 4.75%, 5.0% a 
5.25%. 

7. Darparu unrhyw adborth priodol arall sy'n ymwneud â'r gyllideb ddrafft i'r Cabinet. 
 
CANLYNIAD/EFFAITH 
Yn dilyn ystyriaeth, cytunodd yr Aelodau i argymell bod y Cabinet yn: 
1. cytuno cyllideb y meysydd gwasanaeth o fewn cylch gwaith y Pwyllgor; a; 

2. cytuno'r Ffioedd a Thaliadau arfaethedig fel yr amlinellir yn Atodiad D yr 
adroddiad, (tudalennau 45 o 51) 

3. cytuno'r cynlluniau Cyfalaf perthnasol yn y Rhaglen Gyfalaf arfaethedig, 

4. cytuno i nodi'r Targed Arbedion Teithio arfaethedig o £230k ar gyfer Swyddogion 
ac Aelodau; 

5. cytuno i nodi'r Balans Arbedion o £113k y mae dal angen ddod o hyd iddo. 

6. Oherwydd y llythyr diweddar a dderbyniwyd oddi wrth Rebecca Evans AS, y 
Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol ar 17 Chwefror 2022, fel y cyfeirir ato uchod, ni 
chafodd argymhelliad rhif 6 ei ystyried; 

7. Cytunodd y Pwyllgor i roi'r adborth priodol a ganlyn yn ymwneud â'r Gyllideb 
Ddrafft i'r Cabinet – cytunwyd i argymell y byddai Gweinyddiaeth newydd y Cyngor 
yn ystyried sefydlu Grŵp Gorchwyl a Gorffen i ystyried Paratoi'r Gyllideb. Byddai'r 
mater yn cael ei gyfeirio at y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd yn y lle cyntaf. 
 
Rhoddwyd ystyriaeth i'r Adroddiad ar y Polisi a Chofrestr Cyfyngiadau Gwleidyddol 
ar Gyflogeion Llywodraeth Leol. Adroddwyd bod Adran 2 o Ddeddf Llywodraeth Leol 
a Thai 1989 ('Deddf 1989) yn sefydlu'r cysyniad o gyfyngu ar weithgarwch 
gwleidyddol ar gyfer rhai swyddi dynodedig er mwyn sicrhau didueddrwydd 
gwleidyddol gweithwyr llywodraeth leol. Felly, ystyriwyd ei bod yn angenrheidiol 
adolygu'r Polisi Cyfyngiadau Gwleidyddol ar Gyflogeion Llywodraeth Leol (a 
ddiweddarwyd ddiwethaf Ionawr 2020) ('y Polisi') oherwydd Brexit a newidiadau 
diweddar e.e. newidiadau i deitlau Swyddogion Arweiniol Corfforaethol. 
Adroddwyd bod newidiadau i'r Polisi yn cynnwys: 

• Datblygu'r esboniad ynghylch Swyddi Penodedig a Swyddi Sensitif (o dan 
'Pwy sy'n cael ei effeithio?'); 

• Diweddaru'r cyfeiriad at deitlau'r Prif Weithredwr a Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol; 

• Ychwanegu cyfeiriad at y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd a Swyddog 
Monitro/ Swyddog Arweiniol Corfforaethol Cyfreithiol a Llywodraethu at y 
rhestr o Swyddogion Statudol a dileu o 1(b) '(o fewn Deddf 1989)': 
1. Swyddi Penodedig 
b) y Prif Swyddogion Statudol (o fewn Deddf 1989) 

• Ychwanegu cyfeiriad mewn dwy swyddi 'sensitif' bod y swyddi hyn hefyd yn 
gyfyngedig yn wleidyddol. 
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CANLYNIAD/EFFAITH 
Cytunwyd i gymeradwyo'r newidiadau i'r Polisi Cyfyngiadau Gwleidyddol ar 
Gyflogeion Llywodraeth Leol. 
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Y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach 
 

Cyfarfu'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach naw gwaith yn ystod 
2021/2022. 

 

Y prif faterion a drafodwyd 
 
Mae Swyddog Arweiniol Corfforaethol Gwasanaethau Arbenigol Porth Cynnal yn 
mynychu cyfarfodydd Pwyllgor yn rheolaidd i gyflwyno'r Adroddiadau Rheoli 
Perfformiad Gwasanaeth Adolygu Annibynnol chwarterol a oedd yn cynnwys 
safonau cenedlaethol a lleol, a'r targedau a ddefnyddir i fesur canlyniadau ar gyfer 
plant sy'n derbyn gofal a'r rhai sy'n gadael gofal. Mae'r Swyddog Adolygu Annibynnol 
yn ystyried a yw hawliau dynol y plentyn/person ifanc wedi'u tramgwyddo mewn 
unrhyw ffordd ac, os felly, mae'n ystyried atgyfeirio'r achos at CAFCASS Cymru.  Ni 
chododd yr angen i wneud hynny mewn unrhyw gyfarfod adolygu yn ystod y cyfnod 
hwn.  Mae'r adroddiadau hyn yn cael eu hystyried o fewn Cyfarfodydd Sicrhau 
Ansawdd Plant sy'n Derbyn Gofal Amlasiantaethol sy'n cwrdd bob chwarter; mae'r 
cyfarfodydd hyn yn gyfle i nodi a gweithredu ar berfformiad a materion eraill yn 
ymwneud â'r maes gwaith hwn. 

Mae'r adroddiadau hyn hefyd yn cael eu cylchredeg a'u hadolygu gan Grŵp Rhianta 
Corfforaethol yr Awdurdod Lleol wedi'i gadeirio gan y Cynghorydd Alun Williams, 
Aelod Cabinet ar gyfer Gwasanaethau Plant a Diwylliant, a gynhelir bob chwarter. 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Cafodd pwysigrwydd y Gwasanaeth Adolygu Annibynnol ei gydnabod, ac roedd yr 
Aelodau'n falch o gael sicrwydd bod anghenion plant sy'n derbyn gofal yn cael eu 
bodloni a'u gwella'n barhaus. Bu i'r Aelodau longyfarch staff y gwasanaeth, a diolch 
iddynt am eu hymroddiad a'u gwaith caled. 
 
Rhoddodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol gyflwyniad a dangos fideo i'r Pwyllgor ar y 
Strategaeth Gydol Oed a Llesiant 2021-2027 a'r Cynllun Gweithredu. Gwahoddwyd 
aelodau o'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu hefyd i fynychu'r 
cyfarfod. 

https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi9j9To98_jAhWK3eAKHf-cCHsQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2F132832534%40N03%2F18780668769&psig=AOvVaw1XhUexKji5RUFQm8BZa-XA&ust=1564139476688833
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Eglurwyd bod y strategaeth hon yn rhan allweddol o Strategaeth Gorfforaethol 
Cyngor Sir Ceredigion sy'n dangos y prif flaenoriaethau ar gyfer y Cyngor. Nod y 
blaenoriaethau yw galluogi darparu gwasanaethau a fydd yn gwella llesiant 
cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol pobl Ceredigion. Mae 
darparu cefnogaeth i bobl o bob oed ac angen yn her sylweddol i'r Cyngor gydag 
adnoddau cyfyngedig. Mae proffil cymdeithas a demograffeg wedi newid yn 
sylweddol dros y degawd diwethaf gyda chynnydd sylweddol ym mynychder ac 
effaith camddefnyddio sylweddau, iechyd meddwl gwael a cham-drin domestig a 
grwpiau oedran hŷn sy'n byw yng Ngheredigion. O ganlyniad, mae'r galw am rai 
gwasanaethau wedi cynyddu gan roi mwy o bwysau ariannol ar y meysydd 
gwasanaeth hynny. Yn ogystal, mae'r lefelau diweithdra ynghyd â'r lefelau incwm 
isel wedi gosod anawsterau cynyddol ar allu pobl i gael mynediad i dai diogel, 
fforddiadwy. 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Nododd y Pwyllgor y cytunwyd yn 2017 y dylid cynnal adolygiad systematig o'r holl 
strwythurau a meysydd gwasanaeth i sicrhau bod gan wasanaethau ar draws y 
Cyngor y capasiti a'r gallu i fodloni blaenoriaethau'r Cynlluniau a'r Amcanion 
Corfforaethol. 
 
Mae'r gwaith o drawsnewid gwasanaethau wedi symud ymlaen yn dda a'r newid 
mawr olaf yw integreiddio gofal cymdeithasol a dysgu gydol oes i'r tri gwasanaeth 
Porth Cymorth Cynnar, Porth Gofal a Phorth Cynnal sydd, ynghyd â Chyswllt 
Cwsmeriaid, yn ffurfio'r 4 prif faes sy'n rhan o'r Rhaglen Newid Gydol Oed a Llesiant. 

 
Dechreuodd y gwaith o ailstrwythuro'r gwasanaethau hyn yn ffurfiol ddiwedd 2019 
gyda gweithredu'r strwythur Rheolwr Corfforaethol ar draws y gwasanaethau. Yna 
gohiriodd y pandemig gynnydd yn ystod 2020 ond datblygwyd hyn ymhellach o fis 
Medi 2020 ymlaen. Cydnabuwyd bod angen strategaeth glir i ysgogi a chyfathrebu'r 
angen am newid a sut y byddai hyn yn cael ei gyflawni. Mae diweddariadau a 
gweithdai gydag aelodau wedi'u cynnal drwy gydol y cyfnod o newid. Ymgysylltwyd â 
staff ac Undebau Llafur ac ymgynghorwyd â hwy yn ystod pob rhan o'r broses. 
 
Pwrpas y Cynllun Gweithredu yw amlinellu'n glir yr hyn sydd ei angen dros y tair 
blynedd nesaf (a dangos beth sy'n debygol yn y blynyddoedd y tu hwnt i hynny) i 
fynd i'r afael â'r achosion sylfaenol er mwyn cyflawni 5 amcan allweddol y 
Strategaeth ac, ochr yn ochr â'n partneriaid, ail-gydbwyso'r gofal a'r cymorth i 
ddarparu gwasanaethau cynaliadwy yng Ngheredigion. 

 
Yn dilyn cwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor cytunwyd i argymell Strategaeth Gydol 
Oed a Llesiant 2021-2027 a'r Cynllun Gweithredu i'w cymeradwyo gan y Cabinet, yn 
amodol ar ystyried yr argymhelliad a ganlyn: 

• Bod cyfathrebu gwell rhwng Gwasanaethau Awdurdodau Lleol a 
gwasanaeth CLIC yn y dyfodol. 

Cytunwyd ar hyn gan y Cabinet a chytunwyd hefyd y byddai'r Pwyllgor yn cael 
diweddariadau rheolaidd yn y dyfodol pan fydd hynny'n briodol. 
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Yn yr un cyfarfod, roedd y Swyddog Arweiniol Corfforaethol – Porth Cynnal a 
Chyfarwyddwr Statudol y Gwasanaethau Cymdeithasol wedi rhoi gwybod i'r Pwyllgor 
fod llythyr wedi dod i law oddi wrth Arolygiaeth Gofal Cymru ar 2 Gorffennaf 2021 yn 
dilyn y Gwiriad Sicrwydd Iechyd a gynhaliwyd yn ystod mis Mai 2021. Mae'r llythyr yn 
crynhoi canfyddiadau'r gwiriad sicrwydd ar 10 Mai i 14 Mai 2021. Canolbwyntiwyd eu 
prif drywyddau ymholi o fewn pedair egwyddor Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol 
a Llesiant (Cymru) 2014 a chofnodwyd ei farn a'i ganfyddiadau yn unol â'r canlynol: 
Pobl – Llais a Rheolaeth, Atal, Partneriaethau ac Integreiddio, Llesiant. Amlinellwyd 
y crynodeb o'r canfyddiadau a'r blaenoriaethau ar gyfer gwella i'r Pwyllgor. 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Yn dilyn trafodaeth, cytunodd yr Aelodau i nodi cynnwys y llythyr a chanmol holl staff 
y Gwasanaethau Cymdeithasol am eu gwaith caled a'u hymrwymiad i'w rolau cyn ac 
yn ystod y pandemig. 
 
Roedd yr aelodau'n dymuno nodi bod staff a'r gwasanaeth dan bwysau cynyddol 
ac yn gwneud eu gorau glas i weithio o fewn y pwysau presennol sydd ar 
wasanaethau. 
 
Mewn cyfarfod arbennig a gynhaliwyd ar 22 Medi 2021, cyflwynodd Rheolwr Iechyd 
yr Amgylchedd, Perfformiad a Diogelu'r Cyhoedd, adroddiad i'r Pwyllgor yn 
amlinellu'r heriau yn sgil COVID-19 a sut y blaenoriaethir y gwaith ar hyn o bryd.  
Rhoddodd fraslun o'r fframwaith deddfwriaethol a'r gwaith gorfodi o ran tipio 
anghyfreithlon, o ran rheoliadau RIPA ar fonitro â chamerâu, a'r rheoliadau parthed 
perchnogaeth tir a'r cyfrifoldeb dros ymdrin â thipio anghyfreithlon ar dir preifat. 
 
Nodwyd bod y Cyngor yn monitro lleoliadau lle ceir trafferthion (gorfodi rhagweithiol) 
yn ogystal ag ymchwilio i gwynion a ddaw i law (gorfodi adweithiol). Nodwyd bod 375 
o achosion o dipio anghyfreithlon wedi'u cofnodi yn 2020-2021 a bod 106 o 
ddigwyddiadau wedi'u cofnodi hyd yma eleni (rhwng 1 Ebrill ac 18 Awst 2021). Yn 
2020-2021 cyhoeddwyd 2 hysbysiad cosb benodedig yn sgil gorfodi rhagweithiol, a 
dim un yn sgil gorfodi adweithiol, sef gostyngiad ar y blynyddoedd blaenorol.  
Cyflwynwyd un rhybudd yn 2020-2021 yn sgil gorfodi rhagweithiol. 

 
Hefyd mae'r adroddiad yn rhoi braslun o'r cydweithio gyda 'Cadwch Gymru'n Daclus', 
Caru Ceredigion ac Awdurdodau Lleol cyfagos. 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Nododd yr Aelodau fod pryderon ynghylch tipio anghyfreithlon 
wedi'u codi drwy CLIC, ond bu diffyg o ran yr ymateb. 
Gofynnon nhw hefyd am rannu â'r holl Gynghorwyr gopi o'r 
matrics sy'n amlinellu lle mae'r cyfrifoldeb yn gorwedd.  Nododd 
swyddogion y byddent yn ymchwilio i'r mater ac yn darparu 
copïau o'r matrics. 
 

· Gofynnodd yr Aelodau a fyddai modd gosod camerâu cylch cyfyng ar 
gefnffyrdd a thir preifat. Cadarnhaodd y swyddogion nad oes cyfyngiadau, 
tra bod cytundeb gyda pherchennog y tir. 
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· Gofynnodd yr Aelodau a ellid defnyddio mwy o dechnoleg i fonitro'r sbwriel 
a adewir wrth ochr sgipiau, neu a ellid darparu sgipiau sydd ag agoriad ar 
yr ochr yn hytrach na gorfod taflu eitemau dros y top. 

 
· Nododd yr Aelodau nad yw Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol yn 

gwaredu ag eitemau a dipiwyd yn anghyfreithlon hyd nes bod aelod o'r tîm 
Diogelu'r Cyhoedd yn archwilio'r cynnwys. Gofynnwyd a ellid symud yr 
eitemau i Benrhos neu Glanyrafon i'w harchwilio. Nododd swyddogion eu 
bod yn gweithio ar hyn o bryd gyda'r tîm Priffyrdd a Gwasanaethau 
Amgylcheddol i adolygu pryderon megis cyflwyno gwastraff yn gynnar, ac 
y byddant yn codi'r mater hwn gyda nhw. 

 
· Awgrymodd yr Aelodau fod y Tîm Diogelu'r Cyhoedd yn cyhoeddi 

gwybodaeth ynghylch hysbysiadau cosb benodedig er mwyn addysgu a 
chynyddu ymwybyddiaeth o hyn. Nododd y Swyddog y byddent yn ystyried 
hyn. 

 
· Awgrymodd yr Aelodau fod yr adroddiad yn cael ei rannu â Chynghorau 

Tref a Chymuned er mwyn iddynt allu cyfrannu. 
 

· Nododd yr Aelodau fod nifer o gwynion yn dod i law ynglŷn â diffyg biniau, 
ond mae llawer o fusnesau tecawe bellach yn defnyddio cardbord sy'n 
llenwi'r biniau'n gyflymach na phapur. Gofynnwyd felly a ellid gwneud 
unrhyw beth o ran gofyn i fusnesau gyflenwi eu biniau eu hunain.  Nododd 
y Swyddog fod cydlynydd 'Cadwch Gymru'n Daclus' wedi'i benodi'n 
ddiweddar ac y byddent yn gofyn iddi hi rannu'r neges hon gyda 
swyddogion eraill ledled Cymru i'w hystyried fel prosiect. 

 
Yn dilyn cwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor, cytunwyd i nodi cynnwys yr adroddiad. 
 
Rhoddodd y Rheolwr Safonau Masnach a Thrwyddedu, Perfformiad a Diogelu'r 
Cyhoedd, y wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor Craffu am y materion y mae 
Gwasanaeth Wardeiniaid Cymunedol yr adran Diogelu'r Cyhoedd yn eu hwynebu, yn 
enwedig y Gwasanaeth Rheoli Plâu. 
 
Nodwyd, ers mis Mawrth 2020, bod y Gwasanaeth Wardeiniaid Cymunedol wedi bod 
yn gweithredu gyda dim ond un Warden Cymunedol yn lle dau, gan roi blaenoriaethu 
i gwynion/ceisiadau ar sail eu risg i iechyd y cyhoedd. 
 

O fis Medi 2021 ymlaen bydd y gwasanaeth 
yn dychwelyd i ddau swyddog llawn-amser. 
Data sy'n ymwneud â nifer y ceisiadau a 
gofnodwyd bob blwyddyn ers 2016.  
Amlinellwyd dyletswydd statudol yr 
Awdurdod a nodwyd y bydd angen i'r 
awdurdod gael ei achredu o dan y cynllun 
SSIP er mwyn ailddechrau'r gwaith o roi 
abwyd mewn carthffosydd law yn llaw â Dŵr 
Cymru. 
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Rhoddwyd amlinelliad hefyd o'r Gwasanaethau Rheoli Plâu ar Ffermydd a gynigir 
gan Gyngor Sir Ceredigion, Wardeiniaid Cŵn a'r Gwasanaeth Gorfodi Baeddu gan 
Gŵn. Nodwyd bod pedwar swyddog dros dro wedi'u penodi dros yr haf gan 
ddefnyddio cyllid caledi Llywodraeth Cymru i sicrhau bod ymwelwyr yn ymweld â 
Cheredigion mewn modd diogel a chyfrifol. 
 
Yn ogystal â chael achrediad SSIP, nodwyd bod y Gwasanaeth yn bwriadu creu 
Polisi newydd Rheoli Plâu yn nodi'r taliadau am wahanol wasanaethau rheoli plâu, 
gan ddiogelu o'r newydd y rhai sydd ar incwm isel neu'n aelwydydd bregus. Hefyd, 
bod y Gwasanaeth yn bwriadu ystyried ffyrdd eraill o gynyddu patrolau / gwaith 
gorfodi baw cŵn. 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 

• Gofynnodd yr Aelodau a oedd tipio anghyfreithlon i mewn i ddraeniau yn 
bryder hefyd. Nododd swyddogion fod hyn yn berthnasol hefyd i fraster ac 
olew a bod deddfwriaeth wedi'i chyflwyno tua thair neu bedair blynedd yn ôl 
yn gwahardd peiriannau malu – macerators. 

• Nododd yr Aelodau eu bod wedi cael gwybod nad oedd gan swyddog ar ei 
ben ei hun yr hawl i godi clawr twll archwilio a gofynnwyd a ellid darparu offer i 
gynorthwyo gyda hyn. Nododd y swyddog mai eiddo Dŵr Cymru yw caeadau 
tyllau felly nid oes gan swyddogion awdurdod i godi'r rhain, ac mae angen 
achrediad SSIP er mwyn gwneud gwaith o'r fath. 

• Gofynnodd yr Aelodau a oedd yr ymosodiadau cynyddol gan gŵn ar ddefaid 
yn fater i'r Gwasanaeth hwn, gan nodi bod y cyhoedd yn cysylltu â'r Heddlu fel 
rheol ar faterion o'r fath. 

• Gofynnodd yr Aelodau a yw swyddogion sy'n trin gwenwyn yn cael 
archwiliadau iechyd yn rheolaidd.  Cadarnhaodd y swyddogion fod hyn yn 
arfer digwydd yn rheolaidd ac y byddai'n ailddechrau cyn bo hir. 

• Gofynnodd yr Aelodau ynghylch adnoddau staffio. Nododd y Swyddog fod 
yna ddau aelod o staff llawn-amser erbyn hyn ac y byddai hyn yn cael ei 
adolygu ar ôl ailgychwyn ar y gwaith gyda ffermydd a gwenyn ac ati. 

• Gofynnodd yr Aelodau am ein hawliau mewn perthynas â chŵn yn baeddu ar 
lwybrau cyhoeddus. Nododd y Swyddog mai'r her yw eu dal yn y weithred o 
wneud hynny. 

• Nododd yr Aelodau yr hoffent weld adroddiad yn disgrifio ffordd glir ymlaen o 
ran rheoli llygod yn hytrach nag adroddiad yn amlinellu'r sefyllfa. 

 
Yn dilyn trafodaeth cytunwyd i: 
Adolygu'r sefyllfa mewn 6 mis, a bod y Gwasanaeth yn darparu adroddiad manwl yn 
amlinellu'r incwm a gynhyrchir a ffordd glir ymlaen o ran ymdrin â'r materion y 
tynnwyd sylw atyn nhw yn yr adroddiad. 
 
Cyflwynodd y Swyddog Arweiniol Corfforaethol – Porth Cymorth Cynnar adroddiad i'r 
Pwyllgor a oedd yn rhoi'r diweddaraf am y datblygiadau diweddar yn y gwasanaeth. 
Rhoddwyd gwybod i'r Pwyllgor fod y Gwasanaeth wedi bod yn adolygu'r cynnydd o 
ran "Strategaeth Gweithgareddau Chwaraeon a Hamdden 2014-2020" Ceredigion 
wrth baratoi ar gyfer y gwaith o ddatblygu cynllun newydd a fydd yn weithredol o 
2022-2027. Nodwyd bod gwaith ymgysylltu cyhoeddus cychwynnol yn mynd rhagddo 
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a fydd yn bwydo i'r cynllun datblygu gan greu sail ar gyfer cam nesaf y broses 
ymgysylltu. 
 
Canolfan Hamdden Llambed fydd lleoliad Canolfan Llesiant gyntaf y Cyngor a fydd 
yn darparu ystod o wasanaethau Gydol Oes i drigolion Llanbedr Pont Steffan a 
chanol y sir. Bwriadwyd yn wreiddiol mai Plascrug fyddai'r ganolfan gyntaf ond 
oherwydd bod Plascrug yn cael ei defnyddio fel ysbyty maes roedd angen i'r 
Gwasanaeth ystyried datblygu Canolfan Llesiant mewn rhan arall o'r sir. Ar y 1af o 
Ragfyr 2020, cymeradwyodd y Cabinet y cynnig i ddatblygu Canolfan Llesiant yn 
Llanbedr Pont Steffan. Roedd y Gwasanaeth yn awyddus i sicrhau na fyddai'r arian 
yn cael ei golli ac i'w ddefnyddio mewn lle arall. 
 

 
 
Mae costau dangosol yn awgrymu y gall cyllid grant dalu am y costau adeiladu ond 
ni fydd y costau terfynol yn hysbys hyd nes bod y broses dendro wedi digwydd. 
Rhagwelir y bydd y gwaith adeiladu wedi'i gwblhau erbyn Mehefin / Gorffennaf 2022.  
Bydd y Ganolfan Hamdden ar gau yn ystod y gwaith adeiladu ond cafwyd 
trafodaethau cadarnhaol gyda Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ynglŷn â 
defnyddio ar y cyd eu cyfleusterau chwaraeon nhw yn ystod y cyfnod hwn. 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Nododd yr Aelodau fod pryder wedi'i fynegi gan dîm Pêl-rwyd Llewod Llambed 
ynglŷn â lleihau maint y Neuadd o bedwar i dri chwrt badminton yn creu cwrt pêl-
rwyd sy'n llai na chwrt maint llawn.  Nododd y Swyddog fod llythyr wedi'i anfon at 
Lewod Llambed ddydd Iau yn eu gwahodd i gwrdd â'r Aelod Cabinet, y Swyddog 
Arweiniol Corfforaethol a Rheolwr Corfforaethol Porth Cymorth Cynnar, ond nid oes 
ymateb wedi dod i law hyd yma.  Nodwyd bod y Gwasanaeth wedi siarad â'r holl 
glybiau eraill sy'n defnyddio'r Neuadd yn rheolaidd, ac ni chafwyd dim 
gwrthwynebiadau eraill. Nodwyd bod gemau'r Gynghrair Pêl-rwyd yn cael eu cynnal 
yn Aberaeron a bod y cyrtiau yn Llanbedr Pont Steffan yn cael eu defnyddio ar gyfer 
ymarfer yn unig. Bydd cyfleusterau ymarfer yn parhau i gael eu darparu yn y neuadd. 
Mae dau gwrt maint llawn arall ar gael yn yr awyr agored.  Nododd y Swyddog fod y 
Cyngor wrthi'n trafod gyda Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Llanbedr Pont 
Steffan ynghylch rhannu eu cyfleusterau tra bod gwaith adeiladu yn mynd rhagddo. 
Mae'r cwrt a ddarperir gan y Brifysgol yn fwy ac yn 1 metr yn brin o faint cwrt pêl-
rwyd safonol.  Nodwyd bod Cymdeithas Pêl-rwyd Cymru hefyd yn datblygu'r gamp i 
gynnwys Pêl-rwyd Cerdded, Pêl-rwyd Eistedd a Phêl-rwyd Tiny Tots a bydd 
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datblygu'r Canolfannau Lles yn hwyluso mwy o ddefnydd o'r ganolfan gan y trigolion 
i gyd. 
 

➢ Gofynnodd yr Aelodau a oes canllawiau o ran maint cyrtiau. Nododd 
swyddogion mai 4 cwrt badminton yw maint y neuaddau safonol, ond 
mae rhai neuaddau'n llai, eraill yn fwy. Nid oes rheol gyfreithiol mewn 
perthynas â hyn. 

➢ Gofynnodd yr Aelodau a fyddai'n bosib adeiladu estyniad ar ochr yr 
adeilad yn hytrach nag aildrefnu'r cynllun tu fewn. Nododd y Swyddog y 
gellir defnyddio'r grant a nodir i addasu asedau at ddefnydd ehangach 
y gymuned, er mwyn ehangu'r defnydd posib a wneir o'r ased dan 
sylw, felly nid yw hyn yn opsiwn. Nodwyd, os na chaiff yr arian grant ei 
wario, y byddai'n cael ei golli. 

➢ Nododd yr Aelodau eu bod yn croesawu Canolfan Llesiant ond nad 
oeddent am weld hyn yn digwydd ar draul y Neuadd Chwaraeon. 
Gwnaethant hefyd dynnu sylw at yr angen i ymgynghori ag ieuenctid 
Ceredigion, yn ogystal â'r henoed.  Nododd y Swyddog fod adolygiad a 
gynhaliwyd gan 'Just Solutions' yn 2018 wedi nodi nad oedd yr adeilad 
a'r ddarpariaeth ar y pryd yn gynaliadwy. Bryd hynny, roedd 
trafodaethau wedi'u cynnal er mwyn ceisio diwallu anghenion pawb, 
gan gynnwys anghenion pobl a theuluoedd bregus, a phenderfynwyd y 
gellid trawsnewid y Canolfannau Hamdden yn Ganolfannau Llesiant i 
ddiwallu anghenion trigolion Ceredigion.  Mae'r Canolfannau Llesiant 
yn rhan o strategaeth ehangach i wella'r ddarpariaeth ar gyfer pobl o 
bob oed. 

➢ Nododd yr Aelodau mai ychydig o wybodaeth a ddarparwyd ynglŷn â'r 
ailstrwythuro mewnol arfaethedig.  Nododd y Swyddog fod datblygu'r 
Canolfannau Llesiant yn rhan annatod o'r Rhaglen a'r Strategaeth 
Gydol Oed a Llesiant. Rhannwyd y Strategaeth a'r Cynllun Gweithredu 
â'r Aelodau mewn cyfarfod Craffu ddydd Gwener. Bydd yr Awdurdod 
Lleol yn ymgysylltu â'r gymuned er mwyn cynyddu eu hymwybyddiaeth 
o'r Strategaeth a'r Cynllun Gweithredu. 

➢ Nododd yr Aelod Cabinet fod gwybodaeth am gyllid a lleoliad y 
Ganolfan Llesiant gyntaf yn Llanbedr Pont Steffan wedi'i chyflwyno i'r 
Cabinet ac na alwyd y mater i mewn bryd hynny. 

➢ Nododd Aelod fod pwyslais datblygiadau o'r fath yn tueddu i fod ar y 
tair prif dref yng Ngheredigion a bod ardaloedd fel Llandysul a 
Thregaron yn colli allan i'r trefi hyn.  Nododd y Swyddog y byddai 
darpariaeth allgymorth a darpariaeth dros dro hefyd yn cael eu darparu 
mewn lleoliadau eraill. 

➢ Gofynnodd yr Aelodau a fyddai angen caniatâd cynllunio ar gyfer y 
gwaith ailstrwythuro ac a fyddai'r rheoliadau cynllunio newydd – sy'n 
deillio o'r lefelau uchel o ffosffadau a geir yn Ardal Cadwraeth Arbennig 
Afon Teifi – yn cyfyngu ar y datblygiad.  Argymhellwyd bod cais cyn-
cynllunio yn cael ei gyflwyno. 

➢ Gofynnodd yr Aelodau a oedd y Gwasanaeth yn ymgynghori gydag 
awdurdodau cyfagos ynghylch darpariaeth o'r fath.  Cadarnhaodd y 
swyddogion fod hyn ar waith. 
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Nododd Cadeirydd y Pwyllgor y byddai'n cysylltu â thîm Pêl-rwyd Llewod Llambed i 
roi gwybod iddynt fod dal cyfle ar gael iddynt drafod eu pryderon. 
 
Cytunodd yr Aelodau i argymell y canlynol i'r Cabinet: 

· Bod y Pwyllgor yn parchu bod y penderfyniad ynghylch datblygu'r 
Canolfannau Llesiant wedi'i wneud gan y Cabinet. 

 
Fodd bynnag, mae'r Pwyllgor yn argymell bod yr holl wybodaeth a ddarperir gan 
Swyddogion i Aelodau'r Cabinet yn cael ei rhannu'n llawn gyda'r Aelodau perthnasol. 
Hefyd mae'r Pwyllgor o'r farn ei bod yn bwysig fod gwybodaeth yn cael ei rhannu â'r 
holl randdeiliaid, ac y cesglir eu barn, pan fo'n briodol. 
 
Yn yr un cyfarfod cyflwynodd Rheolwr Iechyd yr Amgylchedd, Perfformiad a Diogelu'r 
Cyhoedd adroddiad i'r Pwyllgor i roi gwybod iddynt am reoliadau newydd Lles 
Anifeiliaid (Trwyddedu Gweithgareddau sy'n ymwneud ag Anifeiliaid (Cymru) 2021 a 
ddaeth i rym ar 10 Medi 2021, a'r gofynion ychwanegol sy'n deillio ohonynt. 
 
 
 
Efallai y bydd y ddeddfwriaeth newydd yn mynnu bod llawer o sefydliadau lleol sy'n 
gwerthu anifeiliaid fel rhai anwes, er elw, yn gorfod cael trwydded. Ond mae bridwyr 
cŵn sydd wedi'u trwyddedu o dan Reoliadau Lles Anifeiliaid (Bridio Cŵn) (Cymru) 
2014 wedi'u heithrio ac ni fydd angen dwy drwydded arnynt. Mae'r amodau a osodir 
ar y drwydded yn hybu safonau lles, sydd hefyd yn diogelu'r cwsmer. Mae'r 
adroddiad hefyd yn nodi'r canllawiau statudol parthed gofynion y drwydded. 
 
Nodwyd ei bod yn bosib y bydd y system drwyddedu newydd yn achosi gwaith 
ychwanegol i'r tîm Diogelu'r Cyhoedd ond yn sgil gwaith diweddar a wnaed gan y tîm 
mae'r gydymffurfiaeth ag amodau trwyddedau wedi gwella ar draws pob sefydliad 
trwyddedig. Pwysleisiwyd bod gweithredu "Cyfraith Lucy" yn gwella'r safonau lles y 
mae Cyngor Sir Ceredigion yn ceisio'u cynnal ar draws holl sectorau'r diwydiant 
anifeiliaid. 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Gofynnodd yr Aelodau a ddylai cŵn sydd wedi'u 
croesfridio gofrestru gyda'r Kennel Club, ac a fyddai'r 
gwaith ychwanegol yn cael effaith ar staffio at ddibenion 
cynnal arolygiadau.  Nododd swyddogion na fyddai 
angen i bob bridiwr cŵn gofrestru ond os bydd anifail 
anwes yn cael mwy na thair torraid o gŵn bach y 
flwyddyn, gallent ddisgyn i'r categori hwn yn 
ddamweiniol. Mewn amgylchiadau o'r fath, byddai 
Swyddogion yn gorfod defnyddio'u crebwyll. Nododd y 
Swyddogion eu bod yn croesawu'r ddeddfwriaeth hon a bod gwaith cydymffurfio 
diweddar wedi arwain at wella safonau ledled y Sir. 
 
Yn dilyn trafodaeth cytunwyd i nodi'r adroddiad. 
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Yn y cyfarfod Pwyllgor ar 6 Hydref 2021, ystyriwyd Adroddiad y Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol – Porth Gofal a oedd yn rhoi diweddariad i'r Pwyllgor ynglŷn â Gofalwyr 
Maeth yng Ngheredigion sy'n siaradwyr Cymraeg. Aelodau'r Pwyllgor oedd wedi 
gofyn am y diweddariad. 
 
Dywedwyd bod y Gwasanaeth Maethu yng Ngheredigion yn darparu lleoliadau 
hirdymor a thymor byr ar gyfer Plant sy'n Derbyn Gofal yng Ngheredigion. Ystod 
oedran y gwasanaeth oedd plant o'u geni hyd at 18 mlwydd oed. Ar hyn o bryd, 
roedd gan Gyngor Sir Ceredigion 31 o Deuluoedd Maeth cofrestredig. 
 
Roedd gan y Sir hefyd 16 o ofalwyr sy'n berthnasau (a oedd hefyd yn cael eu 
hadnabod fel teulu a ffrindiau) ac roeddent wedi symud ymlaen drwy'r un prosesau 
â'r Gofalwyr Maeth prif ffrwd. Roeddent wedi'u cofrestru i roi gofal a chefnogaeth i 
blentyn/plant sy'n derbyn gofal penodol, fel yr amlinellir yn eu cofrestriad unigol. 
Lleolir y gofalwyr hyn ledled y Deyrnas Unedig. 
 
Ar hyn o bryd, roedd llai na 5 o blant mewn lleoliadau maethu prif ffrwd/maethu gan 
berthnasau yng Ngheredigion a oedd wedi nodi mai'r Gymraeg oedd yr iaith a ffefrir 
ganddynt. Fodd bynnag, roedd yna blant a oedd yn derbyn addysg cyfrwng Cymraeg 
ac roedd y gwasanaeth yn cydnabod pwysigrwydd cefnogi a hyrwyddo'r Gymraeg a'i 
diwylliant. 
 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
O ran meysydd gwasanaeth yr oedd angen eu datblygu ymhellach, nodwyd y 
canlynol:- 

• Recriwtio – Elfen allweddol ar gyfer y gwasanaeth wrth symud ymlaen yw 
gweithio gydag ymgyrchoedd recriwtio cenedlaethol a rhanbarthol a fydd yn 
rhoi ystod o gyfleoedd wedi'u targedu'n benodol sy'n defnyddio adnoddau 
Cenedlaethol gan gynnwys y cyfryngau e.e. hysbysebion ar S4C ac ITV. 
Ychwanegir at hyn gan gynllun Cyfathrebu ac Ymgysylltu Sirol a fydd yn 
canolbwyntio ar dargedu ymgyrchoedd penodol wedi'u hysgogi gan 
anghenion dynodedig ar gyfer ein Plant sy'n Derbyn Gofal yng Ngheredigion 
e.e. ymgysylltu â chlybiau Ffermwyr Ifanc, Merched y Wawr a grwpiau yn y 
gymuned ehangach. 

• Cefnogi Iaith – rhoi cyfleoedd i Ofalwyr Maeth Ceredigion wella eu sgiliau iaith 
drwy gael mynediad i hyfforddiant a chyfleoedd a ddarperir drwy Borth 
Cymorth Cynnar. 

• Cefnogaeth ddiwylliannol – datblygu cynllun integreiddio a chymdeithasu 
blynyddol gan fanteisio i'r eithaf ar dreftadaeth a diwylliant Ceredigion a rhoi'r 
wybodaeth a'r mynediad i'r Gofalwyr Maeth i gyfoeth o weithgareddau'n 
ymwneud â diwylliant a threftadaeth ac amgylcheddau naturiol yn lleol. Bydd y 
gwasanaeth yn gweithio mewn cydweithrediad â Phorth Cymorth Cynnar, yr 
adran Addysg a sefydliadau trydydd sector i ehangu a dathlu'r cyfoeth o 
ddarpariaeth leol sydd ar gael i Ofalwyr Maeth Ceredigion. 

 
 
CYTUNWYD ynghylch y canlynol:- 
(i) nodi'r adroddiad er gwybodaeth; 
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(ii) bod adroddiad cynnydd am y Gwasanaeth Maethu yn cael ei gyflwyno yn un o 
gyfarfodydd y dyfodol; 

(iii) rhoi'r eitem hon ar Flaenraglen Waith y Pwyllgor; a diolch i'r gwasanaeth am ei 
holl waith o fewn y Gwasanaeth Maethu; 

(iv) diolch i'r gwasanaeth ei holl waith caled o fewn y Gwasanaeth Maethu. 
 

Ystyriwyd Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol – Porth Gofal am y 
ddarpariaeth Gofal Cartref yng Ngheredigion hefyd. Dywedwyd bod y ddarpariaeth 
Gofal Cartref dros nifer o flynyddoedd yng Ngheredigion wedi parhau i gael ei 
ddiwallu drwy'r Fframwaith Comisiynu ar gyfer Caffael, er mwyn darparu gofal i 
ddefnyddwyr gwasanaeth unigol. Yr enw ar y broses hon oedd e-dendro. Ar ôl 
bodloni cyfres o ofynion caffael, roedd holl ddarparwyr Ceredigion yn cael eu 
cofrestru ar gyfer y Fframwaith ac yna roeddent yn gallu derbyn contractau am 
wasanaethau gyda Chyngor Sir Ceredigion. 
 

 
 
Cyn gynted ag y bo gweithiwr cymdeithasol wedi nodi anghenion gofal cymwys, yn 
sgil Asesiad yn ôl Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant, byddai cais am 
wasanaeth yn cael ei wneud. Cyn gynted ag y bo hwn wedi ei gadarnhau, byddai'r 
hysbysiad yn cael ei roi ar borthol caffael e-dendro ar GwerthwchiGymru. Yna, 
byddai'r darparwyr a oedd wedi'u cofrestru i ddarparu gofal yng Ngheredigion yn 
gallu edrych ar y pecynnau gofal oedd eu hangen yn y gymuned a chyflwyno 
cynigion er mwyn darparu'r gofal hwnnw. Byddai'r cynigion hyn yn cael eu gwneud i'r 
teulu ac unwaith y byddent wedi'u derbyn, byddai trefniadau yn cael eu gwneud er 
mwyn dechrau ar y gofal. Os byddai'r teulu yn gwrthod y cynnig (er enghraifft os na 
fyddai'r amserau gofal yn bodloni eu dewis personol ac os na fyddai modd dod o hyd 
i gyfaddawd), yna byddai'r cais am ofal yn parhau ar y porthol caffael hyd nes y 
byddai cynnig arall yn dod i law. O ran anghenion gofal cymhleth iawn, gallai'r pecyn 
gofal a chymorth gynnwys anghenion gofal a fyddai'n gofyn am 2 aelod o staff gofal 
am hyd at 4 gwaith y dydd, 7 niwrnod yr wythnos, 52 wythnos y flwyddyn. Byddai'r 
anghenion gofal eraill yn cynnwys yr holl anghenion hyd at yr ymyraethau ar lefel is, 
sef gofal unwaith neu ddwywaith yr wythnos i gynorthwyo gyda rhoi bath a chawod, 
er enghraifft. Roedd Gofal a Chymorth yn y cartref yn canolbwyntio ar gyflenwi 
sgiliau er mwyn darparu gofal personol ac anghenion llesiant. 
 
Drwy gydol pandemig y Covid-19, roedd y Darparwyr Gofal Cartref wedi gweithio'n 
ddiflino i ddiwallu anghenion gofal a chymorth ein cymunedau. Roedd y staff yn 
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parhau i ddarparu cymorth i unigolion bregus er eu bod yn cynyddu'r risg iddynt hwy 
eu hunain a'u teuluoedd wrth iddynt roi gofal a chymorth a oedd yn golygu eu bod yn 
agos atynt. Roedd ymdrechion y staff hyn wedi eu cydnabod, ac yn parhau i gael eu 
cydnabod, yn ymdrechion eithriadol ar adeg nas gwelwyd ei thebyg o'r blaen. 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Yn dilyn trafodaeth hir, cynigiodd un o Aelodau'r Pwyllgor argymhelliad i'r Cabinet a 
chafodd y cynnig ei eilio gan aelod arall. Nid oedd rhai o'r aelodau yn gyfforddus â'r 
argymhelliad hwn am amrywiol resymau ac felly  cynhaliwyd pleidlais ymhlith 
aelodau'r Pwyllgor. 
 
Roedd canlyniad y bleidlais fel a ganlyn:- roedd 4 o blaid y cynnig, 1 yn erbyn ac 8 
wedi ymatal rhag pleidleisio. 
Gan fod 4 o blaid y cynnig, CYTUNWYD i: 
(i) nodi'r adroddiad er gwybodaeth, 
(ii) argymell i aelodau'r Cabinet eu bod yn ymchwilio i'r posibilrwydd o ddefnyddio 
cyllid o gronfeydd wrth gefn y Cyngor i ddarparu pecyn ariannu arloesol er mwyn 
cefnogi'r broses o recriwtio staff i'r Sector Darparwyr Gofal Cartref lle mae'r angen yn 
fawr; 
(iii) cefnogi'r broses o gyflwyno Cynllun Taliad Bonws am Atgyfeirio a ddefnyddiwyd 
mewn cartref Gofal Preswyl i annog gweithwyr i'r maes hwn; a 
(iv) diolch i bawb sy'n rhan o'r gwaith o ddarparu'r gwasanaeth Gofal Cartref 
 
Rhoddwyd cyflwyniad pwynt pŵer i'r Aelodau am gynnwys yr adroddiad a 
gyflwynwyd ac amlinellwyd y wybodaeth ganlynol:- 

· Mae Llywodraeth Cymru wedi llunio Cynllun Cyflawni ar gyfer Camddefnyddio 
Sylweddau 2019-2022 (Diwygiwyd mewn Ymateb i Covid-19) 

· Y Darlun Cenedlaethol 
· Alcohol 
· Ystadegau Meddygon Teulu Ceredigion 
· Gwasanaethau yng Ngheredigion 
· Info Base Cymru – 2019-2020 Hywel Dda Ceredigion 
· Barod 
· Achosion gerbron Gwasanaeth Camddefnyddio Sylweddau Cyngor Sir 

Ceredigion 
· Yr Heddlu – mynd i'r afael â chyflenwadau 
· Troseddau meddiant cyffuriau ‒ Data Heddlu Dyfed-Powys 
· Troseddau Masnachu Cyffuriau – Data Heddlu Dyfed-Powys 
· Marwolaethau yn gysylltiedig â chyffuriau fesul Sir 
· Gorddosau sydd ddim yn angheuol fesul Sir 

 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
CYTUNWYD i nodi'r sefyllfa bresennol. 
 
Yn ei gyfarfod Pwyllgor ar 20 Hydref 2021, rhoddodd y Rheolwr Safonau Masnach a 
Thrwyddedu'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor am sgamiau a materion yn 
ymwneud â throseddau ar stepen drws a'r gwaith a wneir gan Safonau Masnach. 
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Yn yr un modd â'r rhan fwyaf o awdurdodau safonau masnach yng Nghymru a 
Lloegr, mae Tîm Safonau Masnach Ceredigion yn defnyddio, fel pwynt cyswllt cyntaf 
ar gyfer aelodau'r cyhoedd, y Gwasanaeth Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth (CACS) 
sydd wedi'i sefydlu a'i ariannu'n genedlaethol gan y llywodraeth ganolog i gynnig 
cyngor sifil i ddefnyddwyr a gweithredu fel porth ar gyfer atgyfeiriadau i dimau 
safonau masnach awdurdodau lleol. Yna caiff gwybodaeth berthnasol ei 
throsglwyddo i bob awdurdod lleol yn ddyddiol er mwyn iddynt gymryd unrhyw 
gamau priodol. Mae'r Tîm yn gofyn i 100% o gwynion am sgamiau a throseddau ar 
stepen drws gael eu trosglwyddo. 
 

 
 

Mae'r Gwasanaeth hefyd yn defnyddio'r Model Gweithredu Cudd-wybodaeth 
Cenedlaethol i nodi blaenoriaethau sy'n seiliedig ar anfantais a bregusrwydd 
defnyddwyr a sgamiau ac mae troseddau ar stepen drws yn ymddangos yn gyson yn 
ei 5 maes blaenoriaeth bwysicaf. 

 
Yn 2019/20, derbyniodd y Tîm TS 552 o adroddiadau gan CACS, ac roedd 40 
ohonynt yn ymwneud yn benodol â sgamiau a throseddau ar stepen drws. Mae'r Tîm 
hefyd yn derbyn atgyfeiriadau gan y Tîm Sgamiau Masnachu Cenedlaethol. Yn ystod 
yr un cyfnod, roedd y Tîm wedi delio â 48 o atgyfeiriadau dioddefwyr sgam; mae pob 
adroddiad yn cael ei frysbennu ac mae'r ymyrraeth yn dibynnu ar lefel y risg sy'n 
gysylltiedig â'r unigolyn hwnnw. 

 
Eglurwyd, yn ystod y pandemig, gyda phobl yn gorfod aros gartref, bod llawer o 
gartrefi wedi dod yn ddibynnol ar gysylltedd rhyngrwyd da ar gyfer siopa ar-lein, 
gweithio gartref, addysg gartref, tanysgrifiadau adloniant ar-lein, ac ati, ac roedd 
sgamiau ar-lein a danfon cyffredin sy'n roedd twyllwyr yn eu defnyddio i geisio 
gwneud arian allan o'r cyhoedd diarwybod yn cynnwys: 

• Negeseuon testun a negeseuon ebost yn cael eu hanfon at bobl i'w denu i 
wneud cais am y brechlyn Covid-19 

• Neges awtomataidd yn dweud bod BT yn mynd i atal eu band eang 
oherwydd bod eu cyfeiriad IP wedi'i beryglu, a'r neges yn gofyn i'r 
derbynnydd 'bwyso 1' i barhau. 

• Neges awtomataidd yn dweud bod yr alwad gan Amazon Prime yn honni y 
byddent yn codi £79 ar y cerdyn derbynnydd ar gyfer Amazon Prime. 
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• Negeseuon testun yn honni eu bod yn dod o'r Post Brenhinol yn dweud 
bod angen aildrefnu pecyn, neu fod eitem yn aros i'w chasglu ac yn gofyn 
i'r derbynnydd bwyso ar ddolen 'bit.ly'. 

 
O'r 740 adroddiad/cwyn gan ddefnyddwyr a dderbyniwyd gan y Tîm Safonau 
Masnach ers dechrau'r pandemig, roedd 67 achos yn gysylltiedig â defnyddwyr 
Ceredigion oedd wedi profi rhyw fath o arfer masnachu annheg uniongyrchol yn sgil 
Covid-19 e.e. tor contract, gwerthwyr yn gwrthod ad-dalu a dychwelyd blaendaliadau 
ar wyliau/priodasau/digwyddiadau a ganslwyd neu fethiant i ddarparu gwasanaeth, 
ac ati. 

Cafodd y Pwyllgor hefyd wybodaeth am droseddau ar stepen drws. Yn aml, pobl 
oedrannus a phobl fregus sy'n cael eu targedu gan fasnachwyr twyllodrus yn cynnig 
gwelliannau i'r cartref neu wasanaethau garddio ac ati.  Mae troseddau ar stepen 
drws yn aml yn ganlyniad i alwad diwahoddiad cychwynnol.  Bydd masnachwyr 
diegwyddor yn gwneud gwaith diangen, eilradd a pheryglus hyd yn oed ar brydiau, 
ac yna'n defnyddio tactegau cryf i berswadio'r defnyddwyr i dalu symiau mawr o 
arian am grefftwaith gwael. 

Mae'r Tîm Safonau Masnach yn gweithio'n agos gyda phartneriaid fel Heddlu Dyfed-
Powys i geisio cael yr effaith fwyaf o'i weithgareddau yn lleol ac osgoi dyblygu.  Caiff 
yr holl gudd-wybodaeth sy'n gysylltiedig â sgamiau a throseddau ar stepen drws ei 
hychwanegu at gronfa ddata gudd-wybodaeth ganolog a ddosberthir i'r Heddlu ac 
asiantaethau gorfodi eraill fel y bo'n briodol. 

CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Pwysleisiodd aelodau'r Pwyllgor y byddai adnoddau ychwanegol ar gyfer y tîm yn 
fuddiol, gan fod y mwyafrif o'r partneriaid gorfodi yn ei chael hi'n anodd ymdopi â 
phrinder adnoddau. 

Ystyriodd y Pwyllgor gynnwys yr adroddiad a CHYTUNWYD i nodi'r adroddiad a'r 
materion a ddisgrifiwyd. 

Rhoddodd yr Aelod Cabinet a'r Rheolwr Tîm – Gofalwyr Gydol Oes a Chymorth 
Cymunedol adroddiad am lwyddiannau Uned Gofalwyr Ceredigion a'r cynnydd a 
wnaed o ran y targedau a'r amcanion a gytunwyd arnynt yn ystod y flwyddyn 2020-
2021. 

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) yn rhoi hawl gyfartal i 
Ofalwyr gael eu hanghenion wedi'u hasesu fel y rhai y maent yn gofalu amdanynt. O 
dan y ddeddf, rhaid i awdurdodau lleol ddarparu cynllun cymorth i helpu Gofalwyr i 
sicrhau'r canlyniadau sy'n bwysig iddynt. Gweithredu ar y camau i sicrhau bod yr 
hawliau hyn yn cael eu cydnabod a'u cyflawni'n weithredol. Y 3 blaenoriaeth 
genedlaethol oedd: 

• Cefnogi bywyd ochr yn ochr â gofalu – Rhaid i bob Gofalwr gael 
seibiannau rhesymol o'u rôl ofalu i'w galluogi i gynnal eu gallu i ofalu, ac i 
gael bywyd y tu hwnt i ofalu. 

• Nodi a chydnabod Gofalwyr – Mae'r angen i wella cydnabyddiaeth 
Gofalwyr o'u rôl a sicrhau eu bod yn gallu cael mynediad at y cymorth 
angenrheidiol yn hanfodol i lwyddiant cael canlyniadau gwell i Ofalwyr. 
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• Darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth – Mae'n bwysig bod Gofalwyr yn 
cael y wybodaeth a'r cyngor priodol lle a phryd y mae eu hangen arnynt. 

 
 

 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Nodwyd bod Cyngor Sir Ceredigion yn parhau i fod yn ymrwymedig i ddarparu'r 
gwasanaeth gorau posibl sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau i wella bywydau 
Gofalwyr, ac i wella cefnogaeth, gwasanaethau a chydnabyddiaeth Gofalwyr yng 
Ngheredigion yn barhaus. Mae'r Ddeddf yn rhoi diffiniad o Ofalwr fel "person sy'n 
darparu neu'n bwriadu darparu gofal i oedolyn neu blentyn anabl". Mae'r diffiniad 
hwn yn dileu'r gofyniad bod rhaid i ofalwyr fod yn darparu "swm sylweddol o ofal yn 
rheolaidd." 

 
Gofynnodd yr Aelodau gwestiwn am y ddarpariaeth seibiant a oedd ar gael.  Soniodd 
y Swyddog Datblygu Gofalwyr am yr amrywiol opsiynau oedd ar gael.  Pwysleisiodd 
yr Aelodau mor bwysig oedd rhannu gwybodaeth yn enwedig yn yr ysgolion ac yn y 
meddygfeydd. 
 
Cytunodd y Pwyllgor i nodi'r adroddiad. 
 
Cyflwynodd yr Aelod Cabinet a'r Rheolwr Tîm – Gofalwyr Gydol Oes a Chymorth 
Cymunedol yr adroddiad a oedd wedi'i baratoi gan Grŵp Datblygu Gofalwyr 
Gorllewin Cymru ar gyfer Llywodraeth Cymru i amlinellu'r cynnydd a gyflawnwyd i 
fodloni blaenoriaethau Gofalwyr Llywodraeth Cymru gan Grŵp Datblygu Gofalwyr 
Rhanbarthol Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru. 
 
Ym mis Ebrill 2017, cytunodd Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gorllewin Cymru i 
gynnwys Gofalwyr fel ffrwd waith allweddol, gan adlewyrchu pwysigrwydd y grŵp 
poblogaeth hwn o fewn cyfrifoldebau Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 
(Cymru) 2014.  Gwnaeth yr adroddiad a gyflwynwyd grynhoi gweithgarwch Grŵp 
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Datblygu Gofalwyr Gorllewin Cymru yn ystod y cyfnod 1 Ebrill 2020- 31 Mawrth 
2021. Mae Grŵp Datblygu Gofalwyr Gorllewin Cymru yn is-grŵp ffurfiol o Fwrdd 
Partneriaeth Rhanbarthol Gorllewin Cymru sy'n cynnwys cynrychiolwyr o Fwrdd 
Iechyd Prifysgol Hywel Dda (Bwrdd Iechyd), y tri Awdurdod Lleol Sir Gaerfyrddin, 
Ceredigion a Sir Benfro, yn ogystal â sefydliadau'r trydydd sector a'r sector 
gwirfoddol, a chynrychiolwyr Gofalwyr yng Ngorllewin Cymru. 
 
Mae 2019/20 yn adlewyrchu cyfnod pontio Llywodraeth Cymru rhwng Mesur 
Strategaethau Gwybodaeth ac Ymgynghori Gofalwyr (Cymru) 2010 a Deddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Yn ei llythyr cyllideb 
dyddiedig 14 Mawrth 2018 nododd Llywodraeth Cymru ei disgwyliad y bydd iechyd, 
awdurdodau lleol a'r trydydd sector yn gweithio mewn partneriaeth i gefnogi gofalwyr 
o dan y Ddeddf trwy'r canlynol: 

• Cefnogi bywyd ochr yn ochr â gofalu – Rhaid i bob Gofalwr gael 
seibiannau rhesymol o'u rôl ofalu i'w galluogi i gynnal eu gallu i ofalu, ac i 
gael bywyd y tu hwnt i ofalu. 

• Nodi a chydnabod Gofalwyr – Mae'r angen i wella cydnabyddiaeth 
Gofalwyr o'u rôl a sicrhau eu bod yn gallu cael mynediad at y cymorth 
angenrheidiol yn hanfodol i lwyddiant cael canlyniadau gwell i Ofalwyr. 

• Darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth – Mae'n bwysig bod Gofalwyr yn 
cael y wybodaeth a'r cyngor priodol lle a phryd y mae eu hangen arnynt. 

 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Roedd yr Aelodau yn dymuno tynnu sylw at bwysigrwydd y Gymraeg wrth ofalu am 
rywun sy'n Gymraeg iaith gyntaf.  Hefyd, pwysleisiwyd bod angen i'r byrddau iechyd 
gysylltu â'i gilydd pan fyddai claf yn cael ei ryddhau o ysbyty sydd wedi'i leoli mewn 
bwrdd iechyd cyfagos er mwyn sicrhau bod y gofal priodol ar gael i'r claf yn ei 
gartref. 
 
Yn dilyn ystyriaeth, CYTUNWYD i nodi'r adroddiad. 
 
Ar 20 Rhagfyr 2021, cyflwynwyd adroddiad i'r Pwyllgor gan y Cynghorydd Gareth 
Lloyd a'r Rheolwr Safonau Masnach a Thrwyddedu.  Roedd unigolyn wedi cysylltu 
â'r Awdurdod yn mynegi diddordeb mewn defnyddio cart a cheffyl i fynd â theithwyr 
ar hyd y Promenâd yn Aberystwyth. 
 
Nid yw'r Polisi Cyfredol ar Gerbydau Hacni a Cherbydau Hurio Preifat yn cynnwys 
cart a cheffyl/omnibws ac ar hyn o bryd nid oes gan Gyngor Sir Ceredigion unrhyw 
is-ddeddfau mewn lle ar gyfer rheoleiddio omnibysus. 
 
Ni all cart a cheffyl sy'n darparu cludiant cyhoeddus gael ei drwyddedu fel cerbyd 
hurio preifat am fod yr elfen yma'n gaeth i gerbydau modur yn unig. Gall cart a 
cheffyl gael ei drwyddedu i'w ddefnyddio fel 'omnibws' o dan Ddeddf Cymalau 
Heddlu'r Dref 1889. Fodd bynnag er mwyn trwyddedu a defnyddio omnibysus o'r fath 
byddai'n ofynnol i'r Awdurdod yn gyntaf: 
 
1) Diwygio ei Bolisi Cyffredinol er mwyn cyflwyno amodau trwyddedu newydd a 

phenodol ar gyfer y math yma o gludiant, a 
2) Mabwysiadu is-ddeddf newydd i reoleiddio ceirt a cheffylau/omnibysus. 
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Bu i'r Gwasanaeth dderbyn cyfanswm o 216 ymateb i'r ymgynghoriad yma.  Ceir 
dadansoddiad cryno o'r ymatebion yn y papurau. 
 
Gofynnwyd i'r Pwyllgor ystyried cynnwys yr adroddiad yma a'r ymatebion i'r 
ymgynghoriad ac argymell i'r Cabinet naill ai: 
 
1. nad yw'r newid i'r polisi arfaethedig yn angenrheidiol ac y dylai'r Awdurdod 

ystyried parhau fel sir "heb omnibysus", 
neu 
2. bod newid arfaethedig i'r polisi yn angenrheidiol er mwyn caniatáu omnibysus yn 

Aberystwyth a/neu unrhyw ardal arall o'r sir lle byddai angen gwneud y canlynol: 
 
a) mabwysiadu'r amodau trwyddedu newydd, a 
b) mabwysiadu is-ddeddf newydd ar gyfer y trywydd penodol newydd a/neu unrhyw 

drywydd omnibws arfaethedig yn y dyfodol er mwyn gweithredu'n effeithiol 
unrhyw gamau sy'n groes i amodau'r drwydded. 

 
Codwyd cwestiynau gan yr aelodau gan gynnwys y trefniadau ar gyfer y man troi a 
ddefnyddir gan y ceffyl a'r cart i droi yn yr harbwr, a ble fydd y cerbyd cludo ar gyfer y 
ceffyl a'r cart yn cael ei barcio.  Pwysleisiwyd y dylai lles anifeiliaid fod yn 
flaenoriaeth ac y dylid codi'r arwyddion cywir. 
 
Cydnabu'r Pwyllgor yr ymatebion i'r ymgynghoriad. 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Cydnabu'r Pwyllgor yr ymatebion i'r ymgynghoriad. 
 
Yn dilyn rhagor o drafod CYTUNODD y Pwyllgor i argymell fod newid arfaethedig i'r 
polisi yn angenrheidiol er mwyn caniatáu omnibysus yn Aberystwyth a/neu unrhyw 
ardal arall o'r sir lle byddai angen gwneud y canlynol: 
a) mabwysiadu'r amodau trwyddedu newydd, a 
b) mabwysiadu is-ddeddf newydd ar gyfer y trywydd penodol newydd a/neu unrhyw 
drywydd omnibws arfaethedig yn y dyfodol er mwyn gweithredu'n effeithiol unrhyw 
gamau sy'n groes i amodau'r drwydded. 
 
Ym mis Mawrth 2021 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y byddai'r holl addasiadau 
bach a chanolig i'r anabl ar gael i bawb, hynny yw, cael gwared ar y Prawf Adnoddau 
Ariannol. Mae Polisi Ariannol ar gyfer Grantiau a Benthyciadau Tai Sector Preifat 
wedi'i ddiwygio i adlewyrchu argymhelliad Llywodraeth Cymru. Oherwydd cynnydd 
mewn deunyddiau a llafur, mae'r cymorth mwyaf sydd ar gael ar gyfer yr addasiadau 
bach i'r anabl (a elwid gynt yn grant Diogel, Cynnes a Diogel) a Chymorth Atgyweirio 
Argyfwng wedi cael ei gynyddu i adlewyrchu hyn. Yn ogystal â hyn, mae Llywodraeth 
Cymru wedi cynyddu'r uchafswm ar gyfer y benthyciadau di-log a weinyddir gan yr 
Awdurdod Lleol, ac mae gwybodaeth fanylach am y benthyciadau di-log wedi'i 
chynnwys. 
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Mewn achosion o ychwanegiadau Grant Dewisol i'r Anabl oedd yn fwy na £15k, ac 
amgylchiadau arbennig neu unigryw, fe'u trafodwyd mewn Cyfarfod o'r Panel 
Grantiau. Mae hyn wedi'i ddiwygio i wneud y penderfyniad yn unol â'r pwerau 
dirprwyedig a roddwyd i'r Swyddog Arweiniol Corfforaethol (fel y cyfeirir ato yn y 
Cyfansoddiad) mewn ymgynghoriad â'r Aelod portffolio Cabinet perthnasol. Roedd y 
Pwyllgor wedi ystyried y newidiadau arfaethedig. 
 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Yn dilyn trafodaeth, cytunodd Aelodau'r Pwyllgor i argymell bod y Cabinet yn: 

Cymeradwyo'r newidiadau arfaethedig i'r Polisi Ariannol ar gyfer Grantiau a 
Benthyciadau Tai Sector Preifat Ceredigion. 

Awgrymodd y Cadeirydd, a chytunodd Aelodau'r Pwyllgor, y dylid cyflwyno 
adroddiad wedi'i ddiweddaru i'r Pwyllgor unwaith y bydd digon o amser wedi'i 
ganiatáu ar gyfer asesu'r effaith ar ôl gweithredu'r polisi. 
 

Cyflwynodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Ellen ap Gwynn, yr adroddiad ar y 
gyllideb ddrafft ar gyfer 2022/2023 gan gynnwys y rhaglen gyfalaf tair blynedd, gan 
esbonio mai setliad dros dro yw hwn, a disgwylir y setliad terfynol ar 1 Mawrth, 2022. 
Cyfanswm y setliad refeniw, a elwir yn Gyllid Allanol Cyfun a ddyrannwyd i Geredigion 
ar gyfer 2022/23 yw £119.419m. Mae hyn yn cymharu â dyraniad 2021/22 o 
£110.006m (wedi'i addasu ar gyfer trosglwyddiadau) ac mae'n gynnydd o 8.6%. Mae 
Cymru gyfan wedi gweld cynnydd cyfartalog o 9.4% gyda Cheredigion yn y 19eg 
safle. Dywedodd yr Arweinydd wrth Aelodau'r Pwyllgor fod £50 miliwn o arbedion 
wedi'u gwneud ers ei phenodiad yn 2012. 
 
Mae Setliad Ceredigion yn adlewyrchu ystod o symudiadau ailddosbarthu llai ffafriol 
yn ariannol a welir yn y boblogaeth a dangosyddion niferoedd disgyblion Ysgol 
Uwchradd. Mae Asesiadau o Wariant Safonol yn gyfrifiadau tybiannol o'r hyn y mae 
angen i bob Cyngor ei wario i ddarparu lefel safonol o wasanaeth. Mae'r Asesiadau o 
Wariant Safonol ar gyfer 2022/23 yn £166.372m sy'n gynnydd o 7.2% ers y flwyddyn 
flaenorol (2021/22 £155.153m). Y cynnydd mwyaf sylweddol o ran gwasanaethau 
oedd gwasanaethau cymdeithasol personol, sef 12.2%. 
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Mae model y gyllideb wedi'i ddrafftio i gynnwys yr addasiadau mewn perthynas â'r 
setliad dros dro. Bydd angen ystyried unrhyw addasiadau sy'n ofynnol yn y setliad 
terfynol a'u hymgorffori'n briodol yn y gyllideb. 
 
Mae'r gwaith asesu manwl a wnaed i nodi'r pwysau anochel o ran costau sy'n 
wynebu'r Gwasanaethau wedi'i gwblhau, ac mae hwn wedi nodi cyfanswm net o 
£13.1m, a grynhoir yn Atodiad 1 ym mhapurau'r agenda. Mae'r swm yma bron yn 
ddwbl y blynyddoedd cynt ac yn £3.8m yn fwy na'r swm uwch sydd ar gael yn y setliad 
a byddai hyn gyfystyr â'r angen i gynyddu Treth y Cyngor gan bron i 8%, fodd bynnag 
mae rhai arbedion ar gael i'r broses pennu'r gyllideb. 
 
Daw costau cynyddol gofal yn unig i £7m, gan gynnwys:- 
- Cyflog Byw Gwirioneddol £9.90 y DU ac Yswiriant Gwladol Cyflogwyr 1.25% – yn 

effeithio ar y rhan fwyaf os nad y cyfan o'r Gwasanaethau a Gomisiynir yn 
ymwneud â Gofal (yn arwain at ffactorau chwyddiant dros dro o 8.87% ar gyfer 
Gofal Cartref / Byw â Chymorth, 9.13% ar gyfer Gofal Preswyl ac 11.15% ar 
gyfer Taliadau Uniongyrchol); 

- Cartrefi Preswyl – adolygiad pennu ffioedd yn mynd rhagddo ar hyn o bryd; 
- Taliadau Uniongyrchol; 
- Plant sy'n Derbyn Gofal; a; 
- Gofal Cartref. 
 
Dywedodd yr Arweinydd hefyd wrth y Pwyllgor fod y ddarpariaeth ar gyfer chwyddiant 
tâl yn ffactor sylweddol a amcangyfrifwyd yn £3.4m ac nad oes cytundeb ffurfiol eto ar 
brif ddyfarniad tâl 2021/22. Ar ôl ystyried y cyllid posibl sydd ar gael, mae cyllideb 
gytbwys yn gyraeddadwy. 
 
Mabwysiadwyd dull corfforaethol at ymdrin â chostau a cholledion net Covid-19 yn 
hytrach na bod yn rhaid i bob gwasanaeth dalu symiau y gellir eu priodoli i 
wasanaethau perthnasol. Mae'r dull hwn wedi sicrhau bod rheolaeth ariannol o 
gyllidebau 2021/22 a gweithgarwch busnes fel arfer yn parhau'n gryf. Ar hyn o bryd 
rhagwelir y bydd cyfanswm costau caledi ac incwm a gollwyd yn gyfanswm gros o 
ychydig o dan £7m gyda chymaint â phosibl yn cael ei adennill trwy grantiau/cyllid 
Llywodraeth Cymru. 
 
Bydd costau ychwanegol Covid-19 a pheth incwm a gollwyd yn parhau i'r flwyddyn 
2022/23 a thu hwnt. Mae angen cyllideb gorfforaethol o £750k o fewn cyllideb y Grŵp 
Arweinyddiaeth, yn ogystal â defnyddio'r gronfa wrth gefn a glustnodwyd gan gynnwys 
Cronfa Wrth Gefn COVID-19 a amcangyfrifir i fod yn £1.25m. Nid oes unrhyw 
geisiadau am grant yn ddyledus y flwyddyn nesaf gan y bydd y Gronfa Galedi yn cau 
ac mae'r setliad bellach yn caniatáu ar gyfer hyn. Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi 
ymrwymo i barhau i gyflenwi Cyfarpar Diogelu Personol am ddim ar gyfer Iechyd a 
Gofal Cymdeithasol cyhyd ag y bo angen, ac i barhau i ddarparu cyllid ar gyfer Profi, 
Olrhain a Diogelu. 
 
Mae angen cynyddu Treth y Cyngor i ariannu sefyllfa'r gyllideb yn llawn.  Mae 4.75% 
ychwanegol o Dreth y Cyngor yn codi £2.1m gros, sy'n cyfateb i £1.8m net ar ôl 
darparu ar gyfer angen ychwanegol y gyllideb a roddir ar gynllun Gostyngiadau Treth 
y Cyngor. Mae polisi adennill Incwm a chostau'r Cyngor yn golygu bod 
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gwasanaethau'n parhau i adennill eu costau chwyddiannol sy'n berthnasol i 
wasanaethau y gellir codi tâl amdanynt gan ddefnyddwyr gwasanaethau, er mai'r 
broblem ar hyn o bryd yn y tymor agos yw sicrhau bod ffrydiau incwm yn cael eu 
hadennill i lefelau cyn Covid-19. 
 
Eglurodd yr Arweinydd mai cynnig cyllideb ddrafft yw hwn, yn seiliedig ar y setliad dros 
dro, ac yn amodol ar unrhyw addasiadau y gallai fod eu hangen unwaith y gwyddys 
beth yw'r setliad terfynol yn hysbys. Byddai unrhyw addasiadau angenrheidiol yn cael 
eu gwneud yn unol â'r canlynol: 
1. bydd gwerth unrhyw grantiau penodol a drosglwyddir i'r Grant Cynnal Refeniw yn 

cael eu pasio ymlaen at gyllideb y Gwasanaeth perthnasol; 
2. bydd unrhyw newidiadau penodol eraill yn cael eu targedu'n uniongyrchol at y 

Gwasanaeth(au) yr effeithir arnynt, os bydd hynny'n briodol; ac 
3. ymdrinnir ag unrhyw newidiadau eraill i'r Grant Cynnal Refeniw drwy addasu 

cyllideb refeniw gorfforaethol y Grŵp Arweinyddiaeth. 
 
Mae Ardoll yr Awdurdod Tân yn amodol ar gadarnhad ffurfiol a rhagwelir y bydd yn 
arwain at bwysau o ran cost o £104k, a fydd yn gofyn am gyllid brigdoriad. 
 
Gorffennodd yr Arweinydd ei chyflwyniad gyda chrynodeb o bwysau costau ar draws y 
yr holl/y rhan fwyaf o'r gwasanaethau, ac ailadroddodd fod yr adroddiad hwn ynghylch 
y gyllideb yn ymdrin â chyhoeddiad y setliad dros dro gydag argymhelliad i'r Cyngor ar 
lefel Treth y Cyngor ar gyfer 2022/23. Mae'r Cyngor i fod i ystyried y gyllideb derfynol 
ar 3 Mawrth 2022 ar ôl craffu ar y papurau ynghylch y gyllideb a'r cynigion drafft. 
 

Diolchodd y Cadeirydd i Arweinydd y Cyngor am gyflwyno'r wybodaeth a diolchodd 
hefyd i Stephen Johnson, Duncan Hall a Justin Davies a'u tîm o swyddogion am eu 
gwaith caled wrth baratoi'r adroddiadau i'r Pwyllgor eu hystyried. 
 
Yna cyflwynodd yr Aelod Cabinet perthnasol y pwysau cost sy'n effeithio ar yr holl/y 
rhan fwyaf o wasanaethau. 
 
Ystyriodd aelodau'r Pwyllgor gyllidebau'r meysydd gwasanaeth hynny sy'n rhan o'i 
gylch gwaith, sef: 

 
· Porth Cymorth Cynnal, Porth Gofal, Porth Cymorth Cynnar 

Roedd Sian Howys, Donna Pritchard ac Elen James yn bresennol i ateb unrhyw 
gwestiynau.  Cyflwynodd yr Aelodau Cabinet, y Cynghorwyr Catherine Hughes ac 
Alun Williams, y wybodaeth sy'n berthnasol i'w portffolios cabinet. 
 

· Polisi, Perfformiad a Diogelu'r Cyhoedd 
Roedd Alun Williams yn bresennol i ateb unrhyw gwestiynau. Cyflwynodd yr Aelod 
Cabinet, y Cynghorydd Gareth Lloyd, y wybodaeth sy'n berthnasol i'w bortffolio 
Cabinet. 
 
Yn ystod y cyflwyniad, manteisiodd y Cynghorwyr Catherine Hughes ac Alun 
Williams ar y cyfle i ddiolch i'r staff sydd wedi cynnal gwasanaethau hanfodol o dan 
amgylchiadau heriol iawn yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf. 
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Manteisiodd y Cynghorydd Gareth Lloyd hefyd ar y cyfle i ddiolch i'r staff sydd wedi 
gweithio'n ddiflino i sicrhau bod Ceredigion mor ddiogel â phosibl yn ystod y ddwy 
flynedd ddiwethaf. 

Yna cyflwynodd yr Aelod Cabinet a'r swyddog perthnasol y Ffioedd a'r Taliadau 
arfaethedig fel yr amlinellwyd ym mhapurau'r agenda. 

 
Yna rhoddwyd cyfle i'r Aelodau ofyn cwestiynau, a gafodd eu hateb yn eu tro gan yr 
Aelod Cabinet neu'r Swyddog perthnasol. Diolchodd y Cadeirydd i'r Arweinydd, yr 
Aelodau Cabinet a'r Swyddogion am y wybodaeth a dderbyniwyd yn y cyfarfod, a 
gofynnodd i Aelodau'r Pwyllgor bleidleisio yn eu tro a ydynt yn derbyn, yn erbyn, 
neu'n ymatal rhag pleidleisio ar yr argymhellion canlynol: 

Ystyried y Cyllidebau Refeniw a Chyfalaf cyffredinol a gynigir. 
1. Ystyried y pwysau cost amcangyfrifedig a wynebir (£13.173m ar draws pob 

agwedd). 
2. Ystyried y ffioedd a'r taliadau arfaethedig a'r incwm ychwanegol o £155k a 

amcangyfrifir i helpu gyda'r arbedion gofynnol. 
3. Nodi'r targed arbedion teithio arfaethedig o £230k ar gyfer Swyddogion ac 

Aelodau. 
4. Nodi'r balans arbedion o £113k y mae angen dod o hyd iddo o hyd. 
5. Ystyried y 3 opsiwn a gynigir ar gyfer lefel Treth y Cyngor, sef 4.75%, 5.0% a 

5.25%. 
6. Darparu unrhyw adborth priodol arall sy'n ymwneud â'r gyllideb ddrafft i'r 

Cabinet. 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Argymhellion: 
Ar ôl trafod, cytunodd yr Aelodau i argymell bod y Cabinet yn: 

 
1. CYMERADWYO'r Cyllidebau Refeniw a Chyfalaf cyffredinol a gynigir; 
2. CYMERADWYO'r Pwysau Cost amcangyfrifedig; 
3. CYMERADWYO'r Ffioedd a'r Taliadau arfaethedig fel yr amlinellir yn atodiad 

D, atodiad 2 o bapurau'r agenda, (tudalennau 1-13 o 51) yn amodol ar 
ystyried cynnwys y canlynol ar dudalen 9 o 51 mewn perthynas â'r ffioedd ar 
gyfer Canolfannau Llesiant, 
 
Canolfannau Llesiant – Pecynnau Aelodaeth Ceredigion Actif, Porth Cymorth 
Cynnar: 
 
Cytuno i ddirprwyo awdurdod i'r Cyfarwyddwr Corfforaethol a/neu 
Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth Cymorth Cynnar, gan 
ymgynghori â'r Aelod Cabinet ar gyfer Porth Gofal, Ymyrraeth Gynnar, 
Canolfannau Llesiant a Diwylliant, i amrywio'r Ffioedd a'r Taliadau ar 
gyfer y Canolfannau Llesiant ar gyfer 2022/23, i gynnig cynigion 
arbennig tymor byr/am gyfnod cyfyngedig, er mwyn cymell mwy o blant, 
pobl ifanc, unigolion a theuluoedd i gymryd rhan mewn gweithgareddau 
corfforol rheolaidd a dilyn ffordd iachach o fyw. 
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Cytunwyd y byddai manylion pellach mewn perthynas â'r uchod yn cael eu 
cyflwyno yng nghyfarfod y Pwyllgor ar 16 Mawrth 2022. 
 

4. CYTUNO i nodi'r targed arbedion teithio arfaethedig o £230k ar gyfer 
Swyddogion ac Aelodau; 

5. CYTUNO i nodi'r balans arbedion o £113k y mae angen dod o hyd iddo o hyd; 
6. CYMERADWYO'r cynnydd arfaethedig o 4.75% ar gyfer lefelau Treth y 

Cyngor, gan nodi: 
 

• Ystyriodd yr Aelodau'r 3 opsiwn a gynigiwyd ar gyfer lefelau Treth y Cyngor, 
sef 4.75%, 5.0% a 5.25%. 

• Cynigiwyd, eiliwyd a phleidleisiwyd ar 4.75%. Cynigiwyd, eiliwyd a 
phleidleisiwyd ar gynnydd o 5.0% hefyd. 

Nid oedd aelodau'r Pwyllgor am ystyried 5.25%. 

• Pleidleisiodd y Pwyllgor ar y gwelliant yn gyntaf, sef cynnydd o 5% yn Nhreth 
y Cyngor gyda'r cyllid ychwanegol yn darparu ar gyfer swydd Uwch Swyddog 
Iechyd yr Amgylchedd ychwanegol, byddai £55k yn ariannu hyn yn fras, fel yr 
ystyriwyd ac a nodwyd uchod ar dudalen 4 a 5 o'r cofnodion hyn. 

• Pleidleisiodd 7 Aelod o'r Pwyllgor yn erbyn y cynnig hwn, gyda 5 yn pleidleisio 
o blaid. 

• Yna pleidleisiodd y Pwyllgor ar y cynnig cychwynnol o gynnydd o 4.75% yn 
Nhreth y Cyngor. 

• Pleidleisiodd y rhan fwyaf o Aelodau'r Pwyllgor o blaid cynnydd o 4.75% ar 
gyfer lefelau Treth y Cyngor gyda 7 Aelod o'r Pwyllgor yn pleidleisio o blaid, a 
5 yn ymatal rhag pleidleisio. 

• Felly byddai'r Pwyllgor yn argymell cynnydd o 4.75% yn Nhreth y Cyngor ar 
gyfer 2022-2023. 

 
Yng nghyfarfod mis Mawrth 2022, cyflwynodd y Cynghorydd Catherine Hughes 
(Aelod y Cabinet dros Borth Gofal, Ymyrraeth Gynnar, Hybiau Llesiant a Diwylliant) 
gefndir yr adroddiad. Mae Gwasanaeth y Canolfannau Llesiant sydd o dan Borth 
Cymorth Cynnar yn chwarae rôl allweddol wrth ddarparu cyfleoedd sy'n cyfrannu at 
ganlyniadau iechyd a llesiant ein trigolion.  Un elfen o Wasanaethau'r Canolfannau 
Llesiant yw rhedeg cyfleusterau hamdden y Cyngor. Mae annog trigolion i gymryd 
rhan yn rheolaidd mewn gweithgareddau corfforol yn cyfrannu'n uniongyrchol at well 
iechyd meddwl a chorfforol ein cymunedau ac yn cynorthwyo i feithrin cydnerthedd 
unigolion a lleihau dibyniaeth ar wasanaethau iechyd. 
 
Mae'r gwasanaeth yn creu incwm trwy godi tâl am ddefnyddio ei gyfleusterau a 
mynediad i raglenni'r gweithgareddau y mae'n eu darparu. Yn 2018/19 (cyn y 
pandemig) roedd yr incwm a grëwyd gan y gwasanaeth yn cyfateb i £752,673 gyda 
thua £176,000 ohono o ganlyniad i becynnau aelodaeth (ffi fisol benodol ar gyfer 
lefelau defnydd amrywiol o ran nofio, yr ystafell ffitrwydd a dosbarthiadau ymarfer).  
Roedd yr incwm a grëwyd ac arian grant yn 55% o gyfanswm cost darparu 
Gwasanaeth y Canolfannau Llesiant gyda'r gweddill yn cael ei ddarparu gan arian 
craidd y Cyngor. Fel gwasanaeth anstatudol, rhaid i Wasanaeth y Canolfannau 
Llesiant ddenu pobl i ddefnyddio ei gyfleusterau. Mae yna nifer o ffactorau a all 
ddylanwadu ar ble a phryd y mae person yn dewis bod yn heini ac mae pris yn un 
ohonynt. 
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Dywedodd Elen James yr effeithiwyd yn ddifrifol ar y gwasanaeth yn ystod y 2 
flynedd ddiwethaf ond yn wahanol i rai awdurdodau lleol, cafodd staff eu hadleoli ac 
maent wedi dychwelyd i'r gwasanaeth ers hynny. Mae pob canolfan hamdden a 
phwll nofio yn y sir wedi ail-agor a thros 350 o blant wedi cofrestru ar gyfer gwersi 
nofio gyda 70+ o blant ychwanegol ar y rhestr aros. Cyn y pandemig, roedd gan y 
gwasanaeth dros 900 o aelodau, dim ond tua 400+ sydd ganddyn nhw erbyn hyn, 
felly mae angen gwneud gwaith i farchnata'r Canolfannau Llesiant, er mwyn annog 
pobl i ddychwelyd i ymarfer corff a theimlo'n ddiogel wrth wneud. Y cynnig yw 
cyflwyno cynigion tymor byr tebyg i awdurdodau lleol eraill, i gynyddu defnyddwyr 
gwasanaethau o bob oed i ddychwelyd i ddefnyddio'r cyfleusterau. Mae'n anodd rhoi 
enghreifftiau o ffioedd gan y bydd y cynigion yn dibynnu ar y data a gesglir, ond 
cyflwynwyd enghreifftiau o gynigion i'r pwyllgor. 
 
Nodwyd na ddylai fod llawer o gostau ychwanegol ynghlwm wrth redeg y 
canolfannau gyda'r cynigion hyrwyddo ar waith. Y pwrpas yw denu rhagor o bobl yn 
rheolaidd. 
 
Mewn ymateb i gwestiwn ynghylch Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, eglurodd 
Elen James fod yr awdurdod lleol yn parhau i gael cyfraniadau i gefnogi'r Cynllun 
Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff. Dywedwyd ddoe yn y 
Bwrdd Perfformiad bod dros 300 o atgyfeiriadau newydd. Rhoddir 16 wythnos o 
gymorth a'r bwriad yw annog cleientiaid i barhau i ddefnyddio'r cyfleusterau, ar ôl yr 
16 wythnos hyn, i helpu i atal problemau pellach o ran iechyd. 
 
Nid yw unrhyw daflenni gwybodaeth yn cael eu hanfon gyda Bil Treth y Cyngor ond 
mae gan y gwasanaeth wefan, mae gwybodaeth hefyd ar gael ar y cyfryngau 
cymdeithasol ac mae swyddfa'r wasg yn rhannu straeon. Pwysleisiwyd y dylid 
gwneud y cynghorau cymuned yn ymwybodol o'r hyn sydd ar gael i bob oedran, er 
mwyn gallu hysbysebu'r gwasanaeth yn lleol. 
 
Codwyd manteision sesiynau ymarfer corff i iechyd meddwl unigolion gan Aelodau'r 
Pwyllgor. Nododd Elen James, er bod y canolfannau lles wedi bod ar gau, mae 
miloedd o bobl wedi cymryd rhan/wedi mynychu sesiynau dros y 2 flynedd 
ddiwethaf, yn rhithwir ac yn bersonol. Mae dros 2,000 o bobl wedi cymryd rhan yn y 
teithiau cerdded llesiant. 
 
Anogir grwpiau a gynhelir mewn canolfannau cymunedol i barhau. Bydd yn bwysig i'r 
awdurdod lleol weithio gyda nhw i sicrhau bod y cyhoedd yn cael cyfleoedd amrywiol 
i wella eu hiechyd a'u llesiant. 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Yn dilyn cwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor CYTUNWYD i ddirprwyo awdurdod i'r 
Cyfarwyddwr Corfforaethol a'r Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth Cymorth 
Cynnar, mewn ymgynghoriad ag Aelod Cabinet y portffolio i amrywio'r Ffioedd a 
Thaliadau ar gyfer 2022/23 i redeg cynigion hyrwyddo tymor byr/â chyfyngiad amser 
i gymell rhagor o blant, pobl ifanc, unigolion a theuluoedd i gymryd rhan mewn 
gweithgarwch corfforol rheolaidd a byw bywydau iachach. 
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Cytunodd Elen James i sôn am y cynigion hyrwyddo yng nghyfnod y weinyddiaeth 
newydd. 
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Mae Gweithgor Craffu Cyd-bwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol Canolbarth Cymru 
yn parhau i graffu ar waith Bwrdd Cyd-bwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
Canolbarth Cymru (Grŵp Cydweithredol Gofal Iechyd Canolbarth Cymru yn 
flaenorol). Yn sgil pandemig Covid-19, canslwyd sawl cyfarfod yn ystod y cyfnod 
adrodd hwn. 

 
Fel rheol cynhelir cyfarfodydd y prynhawn ar ôl pob un o gyfarfodydd y Bwrdd. Mae'r 
Cadeirydd, Cyfarwyddwr a Rheolwr Rhaglen y Sir, a'r Cyfarwyddwyr Arweiniol, yn 
mynd i'r cyfarfodydd hyn.  Gweithgor Craffu ar y Cyd sy'n cynnwys aelodau o Gyngor 
Gwynedd a Chyngor Sir Ceredigion (a Chyngor Sir Powys yn flaenorol) yw hwn.  
Daeth aelodaeth Cyngor Sir Powys i ben ddiwedd 2019. 

 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 

Mae hwn yn gyfle i bwyso a mesur swyddogaethau amrywiol, i graffu ar y 
penderfyniadau a wnaed, ac i ystyried a ellir mynd ati i wella gwasanaethau ac i 
wneud argymhellion i'r perwyl hwn.  Cyfarfu'r Gweithgor bedair gwaith yn ystod y 
cyfnod adrodd hwn. 
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Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu 
 
Cyfarfu'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu 5 gwaith yn ystod 
blwyddyn fwrdeistrefol 2021/2022. 
 

 
 

Y prif faterion a drafodwyd 
 
Cafodd y flaenraglen waith ei monitro a'i diweddaru ym mhob un o gyfarfodydd y 
Pwyllgor fel eitem sefydlog ar yr agenda. 
 
Rhoddwyd diweddariadau rheolaidd i'r Pwyllgor ar sefyllfa'r gwasanaeth ysgolion yn 
ystod cyfnod COVID-19 ac yn arbennig llesiant ac iechyd meddwl disgyblion. 
Trafodwyd darpariaethau ar gyfer unrhyw ddysgu o bell a oedd yn digwydd yn ystod 
y tymor gyda'r Pwyllgor. 
 
Ystyriodd y Pwyllgor ddefnyddio darpariaeth rithwir yn y dyfodol ar gyfer 
gwasanaethau cerddoriaeth. Ers y cyfnod clo cyntaf ym mis Mawrth 2020 roedd 
Gwasanaeth Cerdd Ceredigion wedi parhau i gyflwyno gwersi offerynnol/lleisiol ar 
blatfform Microsoft Teams gyda'r nod o sicrhau bod disgyblion yn parhau i 
ymgysylltu â thiwtoriaid a gwneud cynnydd ar eu siwrnai ddysgu gerddorol. Aseswyd 
y rhinweddau a'r heriau a'r ffactorau i'w hystyried wrth symud ymlaen. 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
I gloi, adroddwyd y gallai ac y byddai darpariaeth rithwir o ran gwersi un i un a 
pherfformiadau yn parhau i gael ei defnyddio yn y dyfodol – yn enwedig wrth i'r 
bygythiad o achosion pellach o Coronavirus-19 barhau. Er bod darpariaeth rithiol 
wedi bod yn llwyddiannus, ni all, fodd bynnag, gymryd lle effaith a phwysigrwydd 
gwersi wyneb yn wyneb. Byddai'r Gwasanaeth Cerdd felly yn edrych i ddatblygu 
model cyfunol ar gyfer y dyfodol, gan gyfuno darpariaeth rithiol ac wyneb yn wyneb i 
sicrhau'r profiad dysgu gorau posib i'w ddisgyblion. 
 
Yn dilyn cwestiynau o'r llawr, cytunwyd i nodi'r adroddiad a gyflwynwyd a llongyfarch 
y gwasanaeth ar ei lwyddiant a'i frwdfrydedd yn ystod y cyfnod anodd hwn. 
 
Adolygwyd y Cytundeb Partneriaeth rhwng yr Awdurdod Lleol ac Ysgolion 2021-24. 
Crynhowyd y prif newidiadau yn y ddogfen fel a ganlyn: 
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· Newidiadau yng nghysylltiadau/manylion cyswllt Ceredigion 
· Newidiadau oherwydd newid mewn deddfwriaeth e.e. Trawsnewid ADY/ 

GDPR ac ati 
· Newidiadau i drefniadau Gwella Ysgolion oherwydd bod Ceredigion yn 

tynnu'n ôl o gonsortiwm Ein Rhanbarth ar Waith 
 
Gellir addasu Adran 2 o'r Cytundeb Partneriaeth ymhellach yn ystod cyfnod y 
Cytundeb yn unol â 'Canllaw Gwella Ysgolion: Fframwaith ar gyfer Gwerthuso, 
Gwella ac Atebolrwydd' Llywodraeth Cymru. 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Cytunodd y Pwyllgor i argymell y dylai'r Cabinet gymeradwyo'r Bartneriaeth rhwng yr 
ALl ac Ysgolion 2021-24. 
 
Darparwyd dadansoddiad o'r broses o weithredu Cynllun Strategol y Gymraeg mewn 
Addysg 2022-32, gan gynnwys y broses ddemocrataidd ac ymgynghori. Rhoddwyd 
diweddariad ar sefyllfa Ysgolion Ceredigion ar bob un o'r saith canlyniad a'r data i 
gefnogi'r sefyllfa nawr ac yn y dyfodol. 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Yn dilyn cyflwyniad manwl a chwestiynau o'r llawr, cytunwyd i argymell i'r Cabinet 
bod y cynllun yn cael ei gyhoeddi ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus. 
 
Yna cafodd Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg 2022-32 ei fonitro yn ystod y 
flwyddyn. 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Ar ôl ystyried yr ymatebion i'r ymgynghoriad, cytunodd y Pwyllgor i argymell y 
canlynol i'r Cabinet: 
 

i) Cytuno i fabwysiadu cynnwys Cynllun Strategol y Gymraeg mewn 
Addysg 2022-2032 a'i weithredu o 1 Medi 2022 ac am y degawd 
dilynol. 

ii) Bod unrhyw sylwadau a wneir gan Lywodraeth Cymru yn cael eu 
cynnwys fel diwygiadau i'r Cynllun a'u cyflwyno i Bwyllgor Trosolwg a 
Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu a'r Cabinet er gwybodaeth 

iii) Bod Cynllun Gweithredu blynyddol yn cael ei baratoi a'i fonitro drwy'r 
Fforwm Iaith a'r pwyllgor Dyfodol Dwyieithog. 

iv) Bod adroddiad blynyddol ar gynnydd yn erbyn Cynllun Strategol y 
Gymraeg mewn Addysg yn cael ei gyflwyno i'r Fforwm Iaith, Pwyllgor 
Dyfodol Dwyieithog, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n 
Dysgu a'r Cabinet. 

 
Rhoddwyd ystyriaeth i'r Adroddiad, gan roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor a'i 
hysbysu am y modd y mae'r tri gwasanaeth sef yr Uned Cyfeirio Disgyblion, y 
Gwasanaethau Cymorth ac Atal a Dysgu Gydol Oes a Sgiliau, yn datblygu o fewn 
Porth Cymorth Cynnar ac fel rhan o'r Rhaglen Gydol Oed a Llesiant. 
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Rhoddwyd cyflwyniad manwl ar y tri gwasanaeth gan y Rheolwyr 
Corfforaethol/Prifathro sy'n gyfrifol am y gwasanaethau hyn a chafwyd gwybodaeth 
am y cefndir; y strwythur staffio a sefyllfa pob gwasanaeth ar hyn o bryd. 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Yn y dyfodol gallai Aelodau fynychu cyfleusterau'r gwasanaeth i weld eu gwaith pan 
fydd nifer yr achosion o Covid-19 wedi lleihau. 
 
Rhoddwyd ystyriaeth i'r Adroddiad ar Anghenion Dysgu Ychwanegol.  Dywedwyd 
bod y cod newydd ar gyfer Anghenion Dysgu Ychwanegol yng Nghymru wedi ei 
gyhoeddi ym mis Mawrth 2021, gyda'r bwriad o roi'r system newydd ar waith o fis 
Medi 2021.  Fodd bynnag, roedd y rhaglen weithredu wedi'i hadolygu oherwydd 
effaith y pandemig. 
 
Rhoddwyd gwybodaeth gefndir fanwl i'r strategaeth a chyflwynwyd nod yr ymagwedd 
newydd fel y mae wedi ei nodi yn y Cod. Adroddwyd bod y cynllun gweithredu wedi 
ei adolygu ymhellach gan y Gweinidog ym mis Gorffennaf 2021, oherwydd effaith 
sylweddol y pandemig. 
 
Nodwyd bod yr Awdurdodau Lleol yn dal i aros am y canllawiau gweithredu tair 
blynedd terfynol.  Disgwylir i'r canllawiau gael eu cyhoeddi yn gynnar yn Nhymor yr 
Hydref.  Roedd y ffaith bod oedi o ran y canllawiau hyn yn effeithio ar sicrwydd y 
cyngor roeddem yn gallu ei gynnig i ysgolion, yn ogystal ag effeithio ar y gwaith 
paratoi roeddem yn gallu ei wneud gyda rhieni ac asiantaethau cymorth. 
 
 
Cafodd y Pwyllgor sicrwydd fod Ceredigion eisoes mewn sefyllfa dda i weithredu 
llawer o egwyddorion y diwygiadau ADY newydd a darparwyd rhestr o'r rhain.   
Darparwyd rhestr hefyd o'r risgiau a nodwyd yn sgil y newidiadau hyn. 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Byddai dogfen Egwyddorion a Disgwyliadau Ceredigion yn cael ei chyflwyno i'r 
Cabinet maes o law. Cododd Aelodau bryderon hefyd ynglŷn â'r ffaith bod 
Llywodraeth Cymru wedi nodi y byddai rhoi'r newidiadau hyn ar waith yn gost niwtral, 
fodd bynnag nid dyna oedd yr achos oherwydd yr adnoddau ychwanegol y byddai eu 
hangen. 
 
Rhoddwyd ystyriaeth i'r broses o ddyfarnu canlyniadau TGAU a Safon Uwch 2021.  
Nodwyd y cyhoeddwyd ym mis Tachwedd 2020 na fyddai'r arholiadau allanol 
traddodiadol TGAU a Safon Uwch yn digwydd yn ystod Haf 2021. Yn hytrach, 
sefydlwyd panel annibynnol yn cynnwys Penaethiaid Uwchradd a phartneriaid eraill 
er mwyn dyfeisio dull cenedlaethol cyson ar gyfer dyfarnu graddau arholiad ar gyfer 
haf 2021. 
 
Er nad oedd yn bosibl cymharu eleni â'r llynedd, er gwybodaeth yn unig y derbyniodd 
y Pwyllgor y wybodaeth ar gyfer y ddwy flynedd. 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Nododd y Pwyllgor y sefyllfa bresennol. 
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Adroddwyd bod Estyn wedi cynnal cyfarfod rhithiol ym mis Tachwedd 2020 gyda 
swyddogion yr Adran Ysgolion a Diwylliant i werthuso ein gwaith yn cefnogi ysgolion 
yn ystod y pandemig Covid. Yn dilyn hynny, amlinellodd Estyn ei ganfyddiadau 
mewn llythyr, a gyflwynwyd i'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ac yn dilyn craffu 
i'r Cabinet. Lluniodd Estyn adroddiad cenedlaethol hefyd a oedd yn cynnwys 
argymhellion penodol. 
 
Ym mis Mai 2021, cynhaliodd Estyn ail gyfarfod gyda phob Awdurdod Lleol gan 
ganolbwyntio ar ein gwaith mewn ymateb i argymhellion yr adroddiad cenedlaethol. 
Anfonodd Estyn lythyr at y Prif Weithredwr ar 16 Gorffennaf 2021, yn amlinellu ein 
gwaith yn y meysydd hynny. 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Cytunwyd i nodi'r adroddiad er gwybodaeth. Roedd yr aelodau'n dymuno llongyfarch 
y gwasanaeth ar yr adroddiad rhagorol. 
 
Rhoddwyd ystyriaeth i'r adroddiad yn diweddaru cefnogaeth yr Awdurdod i Ysgolion 
wrth iddynt baratoi i weithredu Cwricwlwm i Gymru. 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Yn dilyn cwestiynau o'r llawr, cytunwyd i nodi'r sefyllfa bresennol a chyflwyno 
adroddiad pellach yn diweddaru'r pwyllgor yn y dyfodol. 
 
Derbyniwyd adroddiad ar E-sgol, menter dysgu cyfunol (a ariennir gan Lywodraeth 
Cymru ac a gydlynir gan Geredigion) i gyflwyno cyfleoedd addysgu a dysgu ar-lein 
gan ddefnyddio dulliau dysgu uniongyrchol amser real a rhyngweithiol. Darparodd E-
sgol gefnogaeth i ysgolion o amgylch y setiau sgiliau a'r ystod o ddulliau 
pedagogaidd sydd eu hangen i wneud y gorau o brofiadau'r dysgwr. Roedd y 
prosiect wedi ehangu'n sylweddol o ganlyniad i COVID, gyda mwy o ysgolion ledled 
Cymru bellach yn derbyn cymorth. 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Nododd y Pwyllgor y sefyllfa bresennol. 
 
Adroddwyd ar Gofnodion Cyfarfod Cyngor Ieuenctid Ceredigion i'r Pwyllgor. 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Cytunwyd bod cofnodion Cyngor Ieuenctid Ceredigion yn cael eu cyflwyno i'r 
Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu a'r Cabinet, er gwybodaeth, 
bob tymor. 
 
Cyfarfu Aelodau'r Pwyllgor i ystyried cyllideb y Gwasanaeth ar gyfer y meysydd 
gwasanaeth hynny sydd o fewn cylch gwaith y Pwyllgor. 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
 
Ar ôl trafod, cytunodd yr Aelodau i argymell bod y Cabinet yn: 

1. CYMERADWYO'R cyllidebau refeniw a chyfalaf cyffredinol a gynigir; 
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2. CYMERADWYO'R pwysau cost amcangyfrifedig; 

3. CYMERADWYO'R ffioedd a'r taliadau arfaethedig 

4. CYTUNO i nodi'r targed arbedion teithio arfaethedig o £230k ar gyfer 
Swyddogion ac Aelodau; 

5. CYTUNO i nodi'r balans arbedion o £113k y mae angen dod o hyd iddo o hyd; 

 
Rhoddwyd ystyriaeth i'r adroddiad ar Brosiectau Band B Ysgolion yr 21ain Ganrif a 
Chyllid Grant Ychwanegol. Roedd yr adroddiad wedi'i gyflwyno er mwyn rhoi'r 
wybodaeth ddiweddaraf i'r Aelodau ar gynnydd Prosiectau Band B Ysgolion yr 21ain 
Ganrif a'r Prosiectau a gyflwynwyd gan ddefnyddio arian grant ychwanegol. 
Rhoddwyd gwybodaeth i'r Pwyllgor am y cefndir a'r sefyllfa bresennol mewn 
perthynas ag Ysgol Uwchradd Aberteifi, Canolfan y Môr, Ysgol Gynradd Aberteifi, 
Ysgol Dyffryn Aeron a Grant Cyfalaf y Gymraeg. 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Nododd y Pwyllgor yr adroddiad er gwybodaeth. 
 
Rhoddwyd ystyriaeth i'r adroddiad ar ddogfen Egwyddorion a Disgwyliadau 
Anghenion Dysgu Ychwanegol Ceredigion. Roedd yr adroddiad wedi'i gyflwyno er 
mwyn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor am Egwyddorion a Disgwyliadau 
Anghenion Dysgu Ychwanegol Ceredigion. 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Cytunodd y Pwyllgor i: 
i) mabwysiadu cynnwys y ddogfen Egwyddorion a Disgwyliadau ADY Ceredigion. 
 
ii) bod unrhyw sylwadau a gynigir gan Lywodraeth Cymru yn cael eu cynnwys fel 

gwelliannau i'r Cynllun, ac yn cael eu cyflwyno i'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
Cymunedau sy'n Dysgu ac i'r Cabinet er gwybodaeth. 

 

iii) bod adroddiad blynyddol ar gynnydd yn erbyn Egwyddorion a Disgwyliadau ADY 
Ceredigion yn cael ei gyflwyno i'r Ysgolion, y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
Cymunedau sy'n Dysgu ac i'r Cabinet. 

 
Rhoddwyd ystyriaeth i Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae Ceredigion 
2022 er mwyn caniatáu i'r pwyllgor fwydo i mewn i Asesiad o Ddigonolrwydd 
Cyfleoedd Chwarae 2022 cyn ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru. Rhoddwyd y cefndir 
a'r sefyllfa bresennol mewn perthynas â'r asesiad i'r Aelodau. 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Nododd y Pwyllgor y sefyllfa bresennol a'r gwaith sydd i ddod mewn perthynas ag 
Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae Ceredigion 2020. 
 
Ystyriodd y Pwyllgor yr Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant yng Ngheredigion cyn 
dechrau'r broses o ymgynghori â'r cyhoedd ar y drafft o'r Asesiad o Ddigonolrwydd 
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Gofal Plant 2022-2027 cyn ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru ar gyfer argymhellion 
Gweinidogion. 
 
Rhoddwyd ystyriaeth i'r Adroddiad ar Wasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Ceredigion yr 
oedd aelodau'r Pwyllgor wedi gofyn amdano. 
 
Cafodd trawsnewid i'r system Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) newydd ei 
ystyried yn fanwl gan y ffrwd gwaith Cynhwysiant a Llesiant ADY cyn cael ei adrodd 
yn ôl i'r prif Bwyllgor. 
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Y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus 
 
Cyfarfu'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus wyth gwaith yn ystod 
blwyddyn fwrdeistrefol 2021/2022. 
 
 

 
 
Y prif faterion a drafodwyd 
 
Cafodd y flaenraglen waith ei monitro a'i diweddaru ym mhob un o gyfarfodydd 
rheolaidd y Pwyllgor fel eitem sefydlog ar yr agenda. 
 
Ystyriodd y Pwyllgor yr Adroddiad a'r Cynllun Gweithredu ar Gyflawni Sero Net. 
Adroddwyd bod cyfarfod Cyngor Llawn o Gyngor Sir Ceredigion ar 20 Mehefin 2019 
wedi cytuno i: 
 

• Ymrwymo i wneud Ceredigion yn Awdurdod Lleol carbon sero net erbyn 2030 
 

• Datblygu cynllun clir ar gyfer llwybr tuag at fod yn garbon sero net o fewn 12 
mis 

 

• Galw ar Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i ddarparu'r cymorth a'r 
adnoddau angenrheidiol i allu lleihau carbon yn effeithiol. 

 
At hynny, ar y 5ed o Fawrth 2020, datganodd Cyngor Sir Ceredigion argyfwng 
hinsawdd byd-eang, gan ymrwymo i wynebu'r her fwyaf y mae ein sir a'n planed 
erioed wedi'i hwynebu. 
 
Mae'r ddogfen yn amlinellu sut y mae'r Cyngor Sir yn bwriadu ymateb i'r argyfwng 
hinsawdd yn y sir. Mae'n egluro pam bod angen y Cynllun Gweithredu Carbon Sero 
Net hwn arnynt a pham mae targed 2030 mor bwysig er mwyn mynd i'r afael â newid 
yn yr hinsawdd. Mae'r Cynllun Gweithredu yn asesu allyriadau carbon gweithredol 

https://www.google.co.uk/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.healthdesigns.net%2Fworkplace-wellness-is-thriving%2F&psig=AOvVaw07ObHebfbyIXdl5SwUAKcV&ust=1591795077642000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDSvfno9OkCFQAAAAAdAAAAABAD
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cyfredol Ceredigion ac yn amlinellu'r heriau sy'n gysylltiedig â'r targed 2030 
uchelgeisiol. 
 
Roedd ffocws y cynllun gweithredu sero net fel a ganlyn ac ystyriwyd yn fanwl y 
camau nesaf a ragwelir. 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Dywedodd sawl aelod eu bod yn cytuno mewn egwyddor â'r angen i fynd i'r afael â'r 
mater hwn, ond mynegwyd pryderon ynghylch goblygiadau cost y cynllun hwn i 
gyflawni'r targedau a amlinellwyd, a bod angen cynllun busnes. Mewn ymateb, 
dywedodd y Swyddogion bod y cynllun yn deillio o gynnig y Cyngor Sir. Adroddwyd 
bod y cynllun gwirioneddol yn gyraeddadwy gan fod gwaith eisoes wedi'i wneud 
gyda nifer o brosiectau yn y gorffennol a'r dyfodol yn cyflawni carbon sero. 
Adroddwyd y byddai cyllid ar gael gan Lywodraeth Cymru i gynorthwyo ac felly roedd 
angen i gynllun mor fanwl â hyn fod yn ei le. 
 
Yn dilyn cwestiynau o'r llawr, cytunwyd i - 
 

i. sefydlu gweithgor trawsbleidiol fel rhan o'r grŵp carbon presennol i wthio'r 
cynllun yn ei flaen; 

 
ii. bod y pwyllgor yn cael adroddiad diweddaru rheolaidd bob chwe mis; a 

 
iii. argymell i'r Cabinet ei fod yn ysgrifennu at LlC gan nodi bod angen darparu'r 

fethodoleg adrodd ar frys 
 
Yn ystod y flwyddyn darparwyd diweddariad cynnydd pellach ar y camau gweithredu 
a nodir yn y Cynllun Gweithredu Sero Net. 
 
Ystyriodd y Pwyllgor God Ymarfer Cyngor Sir Ceredigion ar gyfer Archwiliadau 
Diogelwch ar Ffyrdd Sirol a'r Ymateb ('Cod Ymarfer') sy'n nodi'r polisi a'r safon ar 
gyfer cynnal archwiliadau o'r rhwydwaith priffyrdd mabwysiedig. 
 
Eglurwyd pan fydd y Cod wedi ei gymeradwyo, bydd angen creu trefn archwilio 
newydd. Bydd angen diweddaru Cynllun Rheoli Asedau Priffyrdd y Gwasanaeth a'r 
System Rheoli Asedau a diwygio adroddiadau system fel y bo'n briodol i adlewyrchu 
gofynion y cod newydd. Bydd angen hyfforddiant ar gyfer Arolygwyr Priffyrdd, 
Uwcharolygwyr a Pheirianwyr. Bydd angen sefydlu prosesau busnes newydd i 
hwyluso'r gwaith o gydosod triniaethau yn rhaglenni gwaith cynnal a chadw 
cylchol/ataliol arferol mwy cost-effeithiol, megis gwneud ffosydd, glanhau cwteri, 
clytio ac ati. Bydd angen datblygu cymorth gan yr Arolygiaeth ar gyfer 
gweithgareddau gwaith stryd, gorfodi a swyddogaethau ac mae cynigion i 
ailstrwythuro'n barhaus y Gwasanaethau Priffyrdd yn mynd i'r afael â hyn. Mae'n 
hanfodol bod traffig cerbydau a chyfrif nifer yr ymwelwyr yn cael eu cynnal ar draws 
y rhwydwaith a bod y rhain yn cael eu hymgorffori mewn adolygiadau rheolaidd o'r 
Cod Ymarfer. 
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CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Yn dilyn trafodaeth hir, cytunodd yr Aelodau i argymell bod y Cabinet yn 
cymeradwyo'r Cod Ymarfer ar gyfer Archwiliadau Diogelwch ar Ffyrdd Sirol a'r 
Ymateb 2021. 
 
Cymeradwywyd y Cod Ymarfer gan y Cabinet. 
 
Gofynnodd y Pwyllgor am adroddiad a chyflwyniad ar y pwyntiau a ganlyn ar 
gyflwyno Parthau Diogel yn y Sir: 
 

• Pam? 

• Adborth o'r Arolwg 

• Cynlluniau Gwreiddiol 

• Cynlluniau wedi'u Haddasu 

• Beth ddigwyddodd mewn mannau eraill 

• Adborth masnachwyr 

• Camau nesaf 
 
Dywedwyd wrth y Pwyllgor, oherwydd argyfwng pandemig Covid fod yn rhaid rhoi 
ystod eang o fesurau ar waith i ddiogelu poblogaeth y Sir ac ymwelwyr, ac un 
ohonynt oedd gweithredu Parthau Diogel yn Aberystwyth, Aberaeron a Cheinewydd 
yn ystod Mehefin/Gorffennaf 2020. Yn dilyn gweithredu, cynhaliwyd yr ymgynghoriad 
cyntaf rhwng 31.7.2020 a 10.8.2020 a'r ail o 26.10.2020 a 21.12.2020. Adroddwyd y 
cafwyd ymatebion da i'r ymarfer ymgynghori hwn. 
 
Roedd y cyflwyniadau hefyd yn rhoi crynodeb o adborth arall a dderbyniwyd trwy Clic 
gan Aelodau a'r Fforwm Anabledd yn ogystal â'r arolygon ymgysylltu. Eglurwyd y 
mesurau a roddwyd ar waith a sut y cawsant eu haddasu mewn ymateb i adborth. 
Cyflwynwyd ffotograffau i ddangos sut y datblygodd y Parthau Diogel o'u gweithredu 
hyd heddiw. Cyflwynwyd lluniau hefyd i ddangos enghreifftiau o fesurau tebyg mewn 
mannau eraill. 
 
Darparwyd crynodeb o adborth cadarnhaol gan y rhai sy'n masnachu yn yr awyr 
agored. Roedd hyn yn dangos bod y mesurau yn cynnal ac yn creu swyddi a bod 
awydd gan fasnachwyr i adeiladu ar y cyfleoedd hyn yn y dyfodol. 
 
Darparwyd y camau nesaf a oedd yn cynnwys ymgysylltu ag Aelodau lleol ac 
Aelodau Cabinet ym mis Hydref, ac yna adroddiad i'r Pwyllgor Craffu ym mis 
Tachwedd, ymgysylltu pellach ag Aelodau ym mis Tachwedd ac adroddiad i'r 
Cabinet ym mis Rhagfyr neu Ionawr. Pe bai'n cael ei gefnogi, byddai Gorchymyn 
Rheoleiddio Traffig Arbrofol yn cael ei gyflwyno. Mae hyn yn cynnwys cyfnod 
ymgynghori parhaus o chwe mis i ganiatáu adborth pellach ac addasiadau. 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Mae'r prif bwyntiau a godwyd fel a ganlyn: 
 

• Cytunodd Aelodau'r Pwyllgor y dylai cyfathrebu rheolaidd gydag Aelodau Lleol 
ac Aelodau Wardiau cyfagos fod wedi digwydd yn gynnar yn y broses. 
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Gofynnodd y Pwyllgor i drafodaethau cynnar gael eu cynnal gydag aelodau yn 
y dyfodol cyn gwneud unrhyw benderfyniadau ynghylch Parthau Diogel; 

 

• Bod y pryderon a godwyd gan y genhedlaeth hŷn a'r rhai sy'n anabl yn cael 
eu hystyried a'u hadlewyrchu yn y cynigion; 

 

• Bod digon o leoedd parcio i'r genhedlaeth hŷn a'r rhai sy'n anabl yn cael eu 
darparu bob amser; 

 

• Bod mynediad i lorïau mawr a gyrwyr danfon nwyddau yn cael ei ystyried yn y 
dyfodol; 

 

• Sicrhau bod mynediad clir i'r gwasanaethau brys yn enwedig y rheini sydd â 
lleoliad yng nghanol y dref er mwyn iddynt allu ymateb yn gyflym i alwadau 
brys; 

 

• Ystyried barn preswylwyr lleol cyn gwneud unrhyw benderfyniadau yn y 
dyfodol; 

 

• Bod ystyriaeth yn cael ei rhoi i ddarparu mwy o arwyddion ar gyrion tref 
Aberteifi er mwyn osgoi traffig diangen drwy'r dref; 

 

• Rhoddodd yr Aelodau farn ysgrifenedig yn flaenorol yn amlinellu canlyniadau 
anfwriadol posibl. Nid yw'n ymddangos bod y rhain wedi'u hystyried wrth 
weithredu'r trefniadau Parth Diogel. Mae'r Pwyllgor yn gofyn i'r safbwyntiau 
hyn gael eu hystyried cyn gwneud unrhyw benderfyniadau yn y dyfodol mewn 
perthynas â Pharthau Diogel; 

 

• Bod y cynlluniau Adfywio ar gyfer holl drefi'r Sir, yn dilyn effeithiau Covid, yn 
cael eu hystyried yn y dyfodol; 

 

• Cofio y bydd Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn cynnal adolygiad yn y dyfodol 
agos o'r Cynllun Bathodyn Glas ac a oes digon o leoedd parcio ym mhob tref; 

 

• Yn ystod y drafodaeth, gofynnodd Aelodau'r Pwyllgor iddo gael ei nodi y dylid 
canmol staff y Gwasanaeth Casglu Gwastraff am eu gwaith caled a'u 
hymrwymiad yn ystod y 18 mis anodd iawn diwethaf; a; 

 

• Gofynnir i gonau a rhwystrau nad ydynt bellach yn angenrheidiol gael eu 
casglu o ganol tref Aberteifi. 

 
Cytunodd y swyddogion i gymryd y materion hyn i ystyriaeth a byddai adroddiad 
pellach yn cael ei ddarparu i'r Pwyllgor Craffu. 
 
Ystyriodd y Pwyllgor yr Adolygiad o Fapio Rhwydwaith Teithio Llesol. Rhoddwyd 
gwybod i'r Pwyllgor am rwydwaith cynyddol yr Awdurdod Priffyrdd Lleol o lwybrau 
Teithio Llesol a seilwaith i'r Cynllun Rheoli Asedau Priffyrdd, a dywedwyd wrthynt ei 



61 

 

fod yn debygol o fod â goblygiadau ychwanegol o ran adnoddau ar gyfer gwaith 
cynnal a chadw parhaus. 
 
Mae llwybrau newydd yn bennaf at ddibenion hamdden/adloniant a llwybrau y tu 
allan i'r tri anheddiad dynodedig a'r dalgylch teithio llesol cyfagos yn debygol o fod yn 
aflwyddiannus ac yn methu â denu cyllid. Roedd hyn yn achos pryder ymhlith 
Aelodau'r Pwyllgor gan fod gan Geredigion lawer o bentrefi a threfi gwledig. 
 
Yn dilyn cais gan Aelod o'r Pwyllgor, sicrhawyd y byddai swyddogion yn cysylltu â 
swyddogion Sir Gaerfyrddin i ofyn iddynt a oedd ganddynt unrhyw fwriad i wella'r 
A484/B4333 rhwng Castellnewydd Emlyn a Chaerfyrddin. 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Cytunodd yr Aelodau i argymell bod y Cabinet yn cymeradwyo'r Adolygiad o Fapio'r 
Rhwydwaith Teithio Llesol ac ehangu'r rhwydwaith priffyrdd a chyfrifoldebau rheoli 
Asedau yn y dyfodol mewn perthynas â darpariaeth teithio llesol. 
 
Cytunodd y Cabinet i gymeradwyo'r Adolygiad o Fapio'r Rhwydwaith Teithio Llesol 
ac ehangu'r rhwydwaith priffyrdd a chyfrifoldebau rheoli asedau yn y dyfodol mewn 
perthynas â darpariaeth teithio llesol ac awdurdodi cyflwyno'r ddogfen i Lywodraeth 
Cymru. 
 
Gofynnodd y Pwyllgor am y wybodaeth ddiweddaraf am y sefyllfa bresennol o ran y 
Rhaglen Gwaith Trin Carthffosiaeth. Dywedwyd bod tri safle Dŵr Cymru Welsh 
Water wedi mabwysiadu'r Rhaglen Gwaith Trin Carthffosiaeth hyd yma, ac mae 
pedwar cais Rhaglen Gwaith Trin Carthffosiaeth a gyflwynwyd yn aros am 
gyfathrebu pellach. Roedd wyth cais arall i'w cyflwyno yn y dyfodol. Mae gan chwe 
safle arall faterion y mae angen eu datrys, megis materion hawddfraint, cysylltiad 
anghyfreithlon, materion tir. 
 
Gofynnodd yr Aelodau lawer o gwestiynau yn ymwneud â'r meysydd hynny. 
Mynegwyd pryder bod rhai trigolion yn gorfod talu ardrethi busnes sy'n swm 
sylweddol uwch. Cytunodd yr Aelodau fod angen datrys y mater hwn fel mater o frys. 
Cytunodd y swyddogion a chadarnhaodd fod gwaith yn mynd rhagddo gyda 
chyfathrebu parhaus â Dŵr Cymru Welsh Water mewn perthynas â'r achosion 
hynny. 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Nododd yr aelodau y sefyllfa bresennol. 
 
Yn dilyn cyflwyno adroddiad Parthau Diogel i'r Pwyllgor yn gynharach yn y flwyddyn, 
dilynodd swyddogion hyn gyda adroddiad ar gadw elfennau o'r Gorchmynion 
Rheoleiddio Traffig Dros Dro mewn trefi yng Ngheredigion. 
 
Cyflwynwyd y cynigion ar gyfer Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Arbrofol fel rhan o'r 
broses ar gyfer gwneud elfennau parcio a llif traffig dethol a osodwyd dros dro mewn 
ymateb i bandemig Covid-19 yn nodweddion parhaol. 
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Dywedwyd bod yr adolygiad o'r trefniadau dros dro wedi cydnabod bod rhai o'r 
elfennau a weithredwyd yn cynnig manteision ehangach i gymdeithas, a bod achos 
dros gychwyn proses gyfreithiol ar gyfer eu gwneud yn barhaol o bosibl, drwy wneud 
dau Orchymyn Rheoleiddio Traffig Arbrofol. Mae un ar gyfer cyfyngiadau parcio a 
fydd yn diwygio'r Gorchymyn Traffig Parcio presennol ar gyfer y sir gyfan, a'r llall ar 
gyfer rheoliadau 'symud' megis llif traffig unffordd, gwaharddiadau ar droi i'r 
dde/chwith, dim mynediad ac ati. 
 
Yna cyflwynwyd y mesurau arfaethedig i'w cadw/diwygio i'r Pwyllgor ar gyfer pob 
tref. 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Gofynnodd yr Aelodau i ystyriaeth gael ei rhoi i'r rhai sy'n oedrannus ac yn fethedig 
sydd heb fathodyn glas, y mae parcio yn agos i'r dref yn bwysig iawn iddynt. Mewn 
ymateb, cadarnhawyd bod yr astudiaeth a wnaed yn edrych ar bob tref yn unigol. 
 
Mewn ymateb i gwestiwn, cadarnhaodd y swyddogion y byddai angen iddynt 
ymchwilio i'r oriau defnyddio bathodyn glas y cyfeiriodd Aelod atynt fel rhai sydd wedi 
lleihau o 3 awr i 2 awr gan fod yr Aelod o'r farn y dylai'r 3 awr wreiddiol gael eu 
hadfer yn awr ym mhob lleoliad yr effeithir arnynt. 
 
Mewn ymateb i gwestiwn arall, cadarnhaodd Swyddogion fod dŵr sy'n cronni wedi 
bod yn broblem mewn rhai lleoliadau a lle mae'n broblem mae'n hawdd ei hunioni. 
 
Cadarnhawyd yn dilyn ymholiad y byddai ffioedd trwyddedu yn cael eu cymhwyso o 
2022 a'r rheswm dros beidio â chodi taliadau tan hynny oedd er mwyn cefnogi 
Masnachwyr Ceredigion yn ystod cyfnod heriol tu hwnt. 
 
Cadarnhawyd yn dilyn cwestiwn fod parcio ar gael i aelodau'r cyhoedd am 30 munud 
yn Stryd y Popty, Aberystwyth o 1pm tan 6pm bob dydd. Ategwyd hefyd gan y bydd 
yr ymgynghoriad dros gyfnod o 6 mis, y byddai'r holl sylwadau, awgrymiadau, 
safbwyntiau yn cael eu hystyried mewn perthynas â'r trefniadau hyn, ac unrhyw 
drefniadau eraill. 
 
Ynglŷn â Chyngor Tref Aberteifi, yn dilyn cwestiwn, cadarnhawyd bod y man llwytho 
ger y Castell wedi ei leoli mor agos ag y gallai fod er mwyn i draffig basio'n rhwydd. 
Hefyd gofynnwyd i swyddogion ymchwilio i gais am arwyddion i rybuddio lorïau bod 
ffordd benodol yn anaddas ar gyfer llwythi mawr. Gwnaed cais am fwy o 
bresenoldeb warden traffig ym Mhendre. 
 
Cytunodd Aelodau'r Pwyllgor fod angen tynnu sylw'r cyhoedd at yr hysbysiad o 
fwriad a fydd yn cael ei gyflwyno i'r wasg ym mis Chwefror 2022 gyda gwybodaeth 
am y cyfnod ymgynghori 6 mis, a'i gyfleu i'r cyhoedd. 
 
Cytunodd Aelodau'r Pwyllgor fod mynediad hawdd i bawb yn allweddol a bod angen 
darparu ar gyfer yr hŷn a'r methedig (y rhai heb fathodynnau glas) hefyd. 
Gwnaethpwyd argymhelliad, pan fydd ffioedd y meysydd parcio yn cael eu pennu, eu 
bod yn fforddiadwy i bawb er mwyn i drigolion allu parhau i siopa yn eu trefi lleol. 
 



63 

 

Mewn ymateb i gwestiwn ynghylch yr amserlen arfaethedig ar gyfer gweithredu, 
mae'r rhain yn gynigion swyddogion y bydd angen eu cadarnhau gan y Cabinet. 
 
Cododd Aelod o'r Pwyllgor bryderon ei fod wedi derbyn llawer o gwynion gan ei 
etholwyr sy'n byw y tu allan i dref Aberystwyth nad ydynt bellach yn teimlo'n hapus i 
siopa yn y dref oherwydd bod ffyrdd ar gau a'r systemau unffordd. Cadarnhaodd 
Swyddog fod y parthau diogel yn fater ar wahân ac wrth symud ymlaen o dan y 
gorchmynion arbrofol hyn mae gan y cyhoedd gyfle i fynegi eu barn i'w hystyried yn y 
dyfodol. Croesawodd Aelodau'r Pwyllgor y cyfle hwn i ymgynghori. 
 
Yna rhoddodd y Cadeirydd gyfle i Aelodau nad oeddent ar y Pwyllgor i siarad a 
mynegwyd pryderon fel a ganlyn: 
 

• Mae parcio i drigolion wedi bod yn hynod o anodd a dylid ystyried yr effaith ar 
yr unigolion hynny; 

• Dylid ystyried effeithlonrwydd llif traffig; 

• Byddai adroddiad llawn ar effaith economaidd yn fuddiol; 

• Awgrymwyd y dylid ystyried man gollwng y tu allan i'r Factory Shop yn 
Aberteifi; 

• Mae palmentydd estynedig wedi gweld mwy o lifogydd ym Mhendre, Aberteifi. 
 
Cytunodd Aelodau'r Pwyllgor i gynnig yr argymhelliad diwygiedig a ganlyn 
(newidiadau mewn print trwm) i'r Cabinet: 
 
Argymhellir bod y cynigion hyn, ac unrhyw ddiwygiadau iddynt y bernir eu bod yn 
angenrheidiol yn dilyn trafodaeth yn y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau 
Ffyniannus a gynhaliwyd ar 8 Tachwedd, ac ar ôl ymgynghori ag Aelodau Lleol 
yn cael eu cymeradwyo i'w cyflwyno i'r Cabinet i geisio awdurdodiad i wneud y 
Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Arbrofol angenrheidiol, a chyhoeddi Hysbysiad i'r 
perwyl hwnnw yn y wasg leol a dirymu'r holl fesurau eraill sy'n gysylltiedig â 
Gorchmynion Traffig Dros Dro Parthau Diogel. 
 
Roedd cynrychiolwyr o Dŵr Cymru Welsh Water yn bresennol yn y cyfarfod yn unol 
â chais yng nghyfarfod blaenorol Cymunedau Ffyniannus. Y cais oedd trafod y 
sefyllfa o ran ffosffadau yng Ngheredigion, yn ogystal â materion yn ymwneud â 
Gwaith Trin Dŵr Gwastraff yn gollwng elifiant i ardaloedd afonol eraill Ceredigion (sef 
harbwr Aberaeron) ac amseroedd ymateb ar gyfer ymgynghoriadau gan y 
Gwasanaeth Rheoli Datblygu. Roedd swyddogion Dŵr Cymru Welsh Water sy'n 
berthnasol i'r meysydd pwnc dan sylw wedi cytuno i fynychu cyfarfod y bore yma. 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Ysgrifennodd y Cadeirydd at Gyfoeth Naturiol Cymru yn mynegi ei siom nad oedd 
cynrychiolydd yn bresennol yn y cyfarfod fel y cytunwyd yn flaenorol. 
 
Mynychodd Cyfoeth Naturiol Cymru Gyfarfod Arbennig a drefnwyd yn dilyn y llythyr a 
anfonwyd gan y Pwyllgor. 
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CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Ysgrifennodd y Pwyllgor at Gadeirydd Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) a Llywodraeth 
Cymru yn mynegi'r pryderon a godwyd yn y cyfarfod gan gynnwys nifer o gwestiynau 
sydd heb eu hateb, a amlinellwyd fel a ganlyn: 
 
Mewn perthynas â chyngor CNC i awdurdodau cynllunio ar gyfer ceisiadau cynllunio 
sy'n effeithio ar Ardaloedd Cadwraeth Arbennig afonol sy'n sensitif i ffosfforws: 
 
Mewn perthynas â'r Cyfarwyddyd Ffosfforws diwygiedig sydd heb ei gyhoeddi eto – 
pryd y disgwylir hyn gan ei fod wedi'i wthio'n ôl dro ar ôl tro ers mis Ionawr a nifer o 
geisiadau wedi'u gohirio neu eu gwrthod y gellid o bosibl eu hail-werthuso yn amodol 
ar y cyfarwyddyd sydd heb ei weld eto? 
 
Mewn perthynas â'r aneddiadau lle cynigir stripio 'Ffosffad' yng Ngheredigion: 
 
Mae'n bosibl y bydd stripio ffosffad yn cael ei gyflwyno yn AMP 8 mewn 2 anheddiad 
CSC (Tregaron a Phontrhydyfendigaid) gan ein bod yn deall bod CNC yn dweud 
wrth DCWW ble i'w osod – pam na ellir blaenoriaethu ein haneddiadau mwy, sef 
Llanbedr Pont Steffan a Llandysul gan eu bod yn rhan o'r parth twf rhanbarthol fel y 
nodir yn y ddogfen Cymru'r Dyfodol, ac nid yw'r aneddiadau stripio ffosffad AMP 8 
arfaethedig? 
 
Mewn perthynas â dŵr ffo ffosffad ac effaith debygol amaethyddiaeth: 
 
Pa gynnydd sydd wedi'i wneud ar lefel genedlaethol o ran ymgysylltu â'r diwydiant 
amaethyddol yn y Grŵp Goruchwylio Cenedlaethol gan fod bod gwaith dosrannu 
cynnar yn awgrymu bod dros 80% o'r ffosfforws yn ganlyniad i ddŵr ffo 
amaethyddol? 
 
A sefydlwyd is-grwpiau amaethyddol ac amgylcheddol ochr yn ochr â'r is-grŵp 
cynllunio yn wyneb y materion trawsbynciol o ddatrys y broblem ffosffad? A pha 
gynnydd sydd wedi ei wneud? 
 
Mewn perthynas â gwaith lleddfu ffosfforws: 
 
Nodwn yn y cyflwyniad y bu trafodaeth am Gyfrifiannell Maetholion Sir Gaerfyrddin a 
thrafodaethau ynghylch ei ddefnydd yn y dyfodol. A yw CNC wedi penderfynu a yw'n 
bwriadu mabwysiadu cyfrifiannell maetholion Sir Gaerfyrddin fel y cyfrifiannell i 
Gymru gyfan fel y disgwyliwyd yn wreiddiol – gan ddangos y dull cenedlaethol o fynd 
i'r afael â'r mater hwn a'r arbedion adnoddau y byddai hyn yn eu sicrhau? Beth yw'r 
amserlenni ar gyfer y penderfyniad hwn? 
Pa gymorth adnoddau fydd ar gael i ALlau ddatblygu eu cyfrifiannell eu hunain os na 
chaiff dull Cymru gyfan ei fabwysiadu? 
 
Mewn perthynas â monitro Ardaloedd Cadwraeth Arbennig Morol: 
 
Deallwn fod data maetholion yr Ardaloedd Cadwraeth Arbennig Morol wedi'u casglu 
a'u coladu a'n bod yn aros am arweiniad cyfreithiol – a) a ddigwyddodd yr un broses 
ar gyfer yr Ardaloedd Cadwraeth Arbennig afonol? a b) beth yw'r amserlen 
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ddisgwyliedig ar gyfer rhyddhau? ac c) pryd yr ymgynghorir ac yr ymgysylltir ag 
awdurdodau lleol ar oblygiadau'r rhyddhau posibl yn unol â 5 ffordd o weithio Deddf 
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol? 
 
Nodwyd yn y cyflwyniad y bu trafodaeth graffu ynghylch Byrddau Rheoli Maetholion 
a gwerthfawrogwn y cymorth y mae CNC wedi'i roi yn hyn o beth, fodd bynnag: 
 
Pa gynnydd sydd wedi'i wneud ar lefel genedlaethol (CNC a LlC) o ran darparu 
cymorth adnoddau i ALlau i sefydlu Byrddau Rheoli Maetholion a'r cynlluniau rheoli 
maetholion cysylltiedig? O ystyried ein bod wedi gweithio ar y cyd ar draws y 
rhanbarth i fod y cyntaf i ddechrau ar hyn, hoffem weld yr ysgogiad yn cael ei gynnal 
a swyddog Bwrdd Rheoli Maetholion rhanbarthol i gydgysylltu'r gweithgareddau a'r 
cymorth cyllidebol ar gyfer yr ymchwil angenrheidiol a fydd yn debygol o fod â 
goblygiadau cost. 
 
Ymhellach, yn wyneb yr anawsterau sy'n gysylltiedig â Byrddau Rheoli Maetholion 
mewn ardaloedd eraill (Swydd Henffordd a Gwy) onid yw'n beryglus i ragdybio y 
bydd Byrddau Rheoli Maetholion yng Nghymru yn fwy effeithiol ac yn gyflymach wrth 
gyflawni'r cynlluniau rheoli maetholion a rheoli gofynion cystadleuol rhanddeiliaid – 
ac mae angen gweithredu nawr i ddarparu cartrefi marchnad agored a thai 
fforddiadwy ar hyd dyffryn Teifi? 
 
Yn olaf, a oes unrhyw gynnydd wedi'i wneud o ran creu llinell amser o ryddhau 
datganiadau data ar gyfer y dystiolaeth amrywiol sy'n cael ei chyflawni / ei 
chomisiynu o ystyried bod llawer o oedi bellach a bod angen i ALlau gynllunio 
rhaglenni gwaith, datblygu cynllun Bwrdd Rheoli Maetholion a chytundebau cyflawni'r 
Cynllun Datblygu Lleol? 
- gwaith dosrannu 
- canllawiau ffosfforws diwygiedig 
- Cyfrifiannell Cymru Gyfan 
- rhestr lliniaru ac atebion 
- data ACA morol 
 
Cytunodd y Pwyllgor yn flaenorol i roi diweddariadau rheolaidd am glefyd coed ynn. 
Y risg yw bod coed marw ac afiach yn debygol o achosi perygl iechyd a diogelwch i'r 
cyhoedd ynghyd ag effaith sylweddol ar yr economi yr amgylchedd a'r tirwedd. Gan 
fod y sefyllfa'n peri cymaint o bryder mae clefyd coed ynn yn ôl ar Gofrestr Risg yr 
Awdurdod. 
 
CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Gofynnodd y Pwyllgor am y wybodaeth ddiweddaraf am yr argymhellion blaenorol a 
wnaed y dylid cynnal astudiaeth ddichonoldeb i archwilio opsiynau ar gyfer y gwaith 
hwn i'w wneud yn fewnol, a'r defnydd o sgil-gynhyrchion i greu tanwydd biomas yr 
Awdurdod, a bod hyn wedyn yn cael ei adrodd yn ôl i'r Pwyllgor. 
 
Gofynnodd y Pwyllgor i'r gwasanaeth fynychu pwyllgor craffu i ateb cwestiynau 
penodol ar y gwasanaeth rheoli gwastraff. 
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CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Nododd yr aelodau gynnwys yr adroddiad a gofynnwyd am ddiweddariad arall maes 
o law. 
 
Gofynnodd yr Aelodau am adroddiad gyda manylion pellach am y cynigion a 
gyflwynwyd i'r Pwyllgor ar 10 Hydref 2019 ar feysydd parcio talu ac arddangos. 
Roedd hyn yn dilyn adolygiad blaenorol a gynhaliwyd gan y Pwyllgor. 

CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Cytunodd Aelodau'r Pwyllgor i gefnogi gwaith pellach i'w wneud ar y cysyniad o 
resymoli'r strwythur codi tâl ym Meysydd Parcio Talu ac Arddangos Cyngor Sir 
Ceredigion. 

Ystyriodd y Pwyllgor yr Asesiad o Lety Sipsiwn a Theithwyr 2022. 

CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 
Yn dilyn trafodaeth, cytunodd Aelodau'r Pwyllgor i argymell i'r Cabinet: bod yr 
Asesiad o Lety Sipsiwn a Theithwyr 2022 yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru i'w 
gytuno. 
 
Cyfarfu Aelodau'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus i ystyried y 
gyllideb gwasanaeth ar gyfer y meysydd gwasanaeth hynny sydd o fewn cylch 
gorchwyl y Pwyllgor. 

CANLYNIAD A/NEU EFFAITH 

Ar ôl trafod, cytunodd yr Aelodau i argymell bod y Cabinet yn: 

1. CYMERADWYO'R cyllidebau refeniw a chyfalaf cyffredinol a gynigir; 

2. CYMERADWYO'R pwysau cost amcangyfrifedig; 

3. CYMERADWYO'r ffioedd a thaliadau arfaethedig fel yr amlinellwyd yn nogfen D, 
Atodiad 2 papurau'r agenda. 

4. CYTUNO i nodi'r targed arbedion teithio arfaethedig o £230k ar gyfer Swyddogion 
ac Aelodau; 

5. CYTUNO nodi'r balans arbedion o £113k y mae angen dod o hyd iddo o hyd; 

6. Cytunodd y Pwyllgor hefyd i ddarparu'r argymhellion priodol a ganlyn yn ymwneud 
â'r gyllideb ddrafft i'r Cabinet: 

a) bod catamaran yn cael ei drin yr un fath â chwch monohull ar gyfer ffioedd a 
thaliadau 2022/23 tra bod adolygiad o'r polisi yn cael ei gynnal. Ni ddylid atal 
catamaranau gan eu bod yr un maint â chwch monohull, yn fwy diogel, yn fwy 
sefydlog, yn haws eu symud ac yn well i'r amgylchedd. 

b) cael gwared ar ffioedd parcio yn Nhregaron a Llandysul. 

Derbyniodd y Cabinet yr argymhellion. 
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Bwrdd Perfformiad 

 

Mae Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion y pum pwyllgor trosolwg a chraffu thematig yn 
mynd i gyfarfodydd y Bwrdd Perfformiad. 

Mae hwn yn fforwm lle gall aelodau'r Bwrdd Perfformiad ddod ynghyd i: 

o cael golwg cyfannol ar berfformiad y Cyngor; 

o nodi ac ystyried materion trawsbynciol lefel uchel sy'n effeithio ar 
fwy nag un maes gwasanaeth e.e. diwygio lles; 

o herio'n feirniadol meysydd perfformiad gwael; 

o nodi cyfleoedd i wella gwasanaethau, risgiau i ddarparu 
gwasanaethau, a'r goblygiadau o ran adnoddau. 

Mae'n gyfle i'r Cadeiryddion a'r Is-gadeiryddion nodi pynciau y mae angen i'r 
pwyllgorau trosolwg a chraffu roi mwy o sylw iddynt a'u cynnwys yn eu blaenraglenni 
gwaith. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lisa Evans, Swyddog Safonau a Chraffu 
Dwynwen Jones, Swyddog Trosolwg a Chraffu 
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