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CYFARFOD BLYNYDDOL CYDBWYLLGOR Y GWASANAETHAU 
RHEOLIADOL A RENNIR 

 
 
Cofnodion cyfarfod anghysbell a gynhaliwyd ar 14 Rhagfyr, 2021. 
 
Mae-r Agenda ar gael yma. 
 
Mae recordiad y cyfarfod ar gael yma. 
 
 
Yn Bresennol:  
 
Yn cynrychioli Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr – Cynghorwyr 
Representing Bridgend County Borough Council – Councillors D. Lewis a D. Patel. 
 
Yn cynrychioli Cyngor Dinas a Sir Caerdydd – Cynghorwyr M. Michael (Cadeirydd) 
a Mrs. N. Mackie.  
 
Yn cynrychioli Cyngor Bro Morgannwg - Cynghorwyr E. Williams (Is-gadeirydd) a 
P. Drake (Yn dirprwyo ar ran Cynghorydd J.W. Thomas). 
 
 
(a) Cyhoeddiad - 
 
Cyn cychwyn busnes y Pwyllgor, darllenodd y Cadeirydd y datganiad a ganlyn: "A 
gaf i atgoffa pawb sy'n bresennol y bydd y cyfarfod yn cael ei ffrydio'n fyw yn 
ogystal â'i recordio trwy'r rhyngrwyd ac mae'r recordiad hwn wedi'i archifo i'w weld 
yn y dyfodol." 
 
 
(b) Ymddiheuriad Am Absenoldeb –  
 
Derbyniwyd hwn gan y Cynghorydd J.W. Thomas (Cyngor Bro Morgannwg) 
 
 
(c) Cofnodion – 
 
PENDERFYNWYD - Cymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 28 Medi, 
2021 a'r Cyfarfod Arbennig a gynhaliwyd ar 2il Rhagfyr, 2021 fel cofnod cywir. 
 
 
(d) Datganiadau Buddiant –  
 
Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau buddiant. 
 
  

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/our_council/Council-Structure/minutes,_agendas_and_reports/agendas/Shared-Regulatory-Services-Joint-Committee/2021/21-12-14.aspx
https://youtu.be/6pXfJFORMM0
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(e) Cronfa Weithredu (DSA151) – 
 
Ar ddiwedd y flwyddyn 2015/16 cadwyd £46,000 o fewn y Gronfa Weithredu i 
ariannu'r costau disgwyliedig o sefydlu Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir 
(GRhR) fel cyflogwr ar wahân o dan ymbarél Cronfa Bensiwn Caerdydd a'r Fro. 
 
Mae cytundeb bellach wedi'i wneud rhwng y GRhR a Chronfa Bensiwn Caerdydd 
a'r Fro, sydd wedi golygu nad oes gofyniad mwyach i sefydlu'r GRhR fel cyflogwr 
ar wahân. 
 
Wedi ystyried yr adroddiad, nodwyd 
 
PENDERFYNWYD – BOD y £46k a gedwir o fewn Cronfa Weithredu'r 
Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir (GRhR) i ariannu costau sefydlu'r GRhR a 
nodir fel cyflogwr ar wahân o dan ymbarél Cronfa Bensiwn Caerdydd a'r Fro yn 
cael ei ddychwelyd i'r Awdurdodau partner yn unol â chyfradd cyfraniadau 
2015/16. 
 
Rhesymau dros benderfyniadau 
 
O ganlyniad i gynnwys gwybodaeth ychwanegol yn y ffurflen gyflogres flynyddol a 
ddarparwyd i Gronfa Bensiwn Caerdydd a'r Fro, nid oedd yn ofynnol mwyach i'r 
GRhR gael ei nodi fel cyflogwr ar wahân o fewn y Gronfa.   Gellid nawr sefydlu 
Asedau a Rhwymedigaethau pensiwn y GRhR yn gywir gyda chostau prisio yn 
cael eu talu o fewn y cyllidebau refeniw presennol.  
 
 
(f) Cynnig Cyllideb Ddrafft Gwasanaethau Rheoleiddio A Rennir 2022/23 
(CAT) – 
 
Mai diben yr adroddiad oedd cael cymeradwyaeth y Cydbwyllgor ar gyfer cyllideb 
arfaethedig y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir ar gyfer y flwyddyn ariannol 
2022/23. 
 
Dangoswyd dadansoddiad manwl o gyllidebau penodol i’r Awdurdod yn Atodiad A 
yr adroddiad hwn. Roedd y dadansoddiad yn egluro sut yr ariannwyd pob 
gwasanaeth, megis wedi’i ariannu gan yr Awdurdod neu wedi’i ariannu drwy 
ffioedd a adenillwyd. 
 
Effaith yr addasiadau i'r gyllideb a nodir isod mewn perthynas â Chyllideb Ddrafft 
Arfaethedig 2022/23 oedd bod disgwyliad cyllideb cyfanredol o £8.331 miliwn o 
hyd.  Roedd hyn yn cynnwys: 
 
• £134,000 o arbedion sydd wedi'u cymryd o Orbenion Rheoli a ailgodwyd tâl 

amdanynt a hefyd o'r tu mewn i’r Gyllideb Graidd.  
• £134,000 o gostau cyflog ychwanegol yn deillio o ddyfarniad cyflog tybiedig 

o 2%. 
• Ni chynhwyswyd unrhyw ystyriaeth bellach ar gyfer chwyddiant prisiau o 

fewn y gyllideb. 
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Dangoswyd dadansoddiad o ddisgyblaethau gwasanaeth lle'r oedd arbedion 
wedi'u cymryd yn y tabl canlynol: 
 

          Staff 
         Ddim 
yn Staff 

        
Newydd 

     Lleihad       Staffio     Incwm  
Dangosiad Arbedion        £'000       £'000       £'000 

Gorbenion Rheoli  
                    
57 

                      
0 

                      
0 

Gwasanaethau Bwyd  
                      
0 

                      
5 

                      
0 

Gwasanaethau Tai  
                      
0 

                    
10 

                      
0 

Iechyd a Diogelwch  
                      
0 

                    
36 

                      
0 

Gwasanaethau 
Llygredd  

                      
0 

                      
7 

                      
0 

Safonau Masnach  
                      
4 

                      
0 

                    
15 

Cyfanswm Arbedion a 
Gymerwyd  

                    
61 

                    
58 

                    
15 

 
Arbedion staff a gymerwyd o fewn Gorbenion Rheoli yn ymwneud â swydd wedi'i 
dileu o fewn y Tîm Gweinyddol, ynghyd â chynnydd mewn ailgodi tâl ar staff i 
grant allanol, a oedd yn adlewyrchu'n fwy cywir lefel y cymorth a ddarperir. 
 
Roedd yr arbedion a gymerwyd nid gan staff yn berthnasol i ail-alinio cyflenwyr a 
chyllidebau gwasanaethau o fewn y Gwasanaethau Craidd, lle bu tanwariant 
hanesyddol. 
 
Roedd cyllidebau incwm o fewn Safonau Masnach wedi'u cynyddu i adlewyrchu 
pŵer cynyddol Gwasanaethau Awdurdodau Sylfaenol i ennill cyflog. 
 
Yn unol â'r Cytundeb Cydweithio, dylai'r ffigurau poblogaeth a ddefnyddir yn adran 
Cyllideb Graidd yr adroddiad hwn adlewyrchu'r data a ddefnyddiwyd gan 
Lywodraeth Cymru wrth gyfrifo setliadau cyllideb 2022/23 a ddyfarnwyd i 
Gynghorau.  Fodd bynnag, ni fyddai'r wybodaeth hon ar gael tan ar ôl dyddiad y 
Pwyllgor, felly defnyddiwyd rhaniad poblogaeth 2021/22 nes y derbynnir y data 
diwygiedig gan Lywodraeth Cymru. 
 
Roedd awdurdodau i fod i gael gwybod am eu Setliad Dros Dro ar 21 Rhagfyr 
2021, gyda Setliad Terfynol 2022/23 i fod i gael ei gyhoeddi ar 1 Mawrth 2022. 
 
Pe bai gwelliant i ystadegau poblogaeth a ddefnyddir o fewn y Setliad Dros Dro, 
cynigiwyd y dylid ail-gyfrifo cyfraniad y gyllideb Partner o fewn y Gwasanaethau 
Craidd i adlewyrchu'r newid.  Fodd bynnag, ni fyddai unrhyw newid i werth 
cyffredinol y Gyllideb Arfaethedig. 
 
Wedi ystyried yr adroddiad,  
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PENDERFYNWYD – 
 
(1) BOD y Gyllideb Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir arfaethedig ar gyfer 
2022/23 yn cael ei chymeradwyo.  
 
(2)  BOD gofyn i'r Awdurdodau unigol gymeradwyo'n ysgrifenedig y Gyllideb 
Arfaethedig ar gyfer 2022/23 erbyn 10 Mawrth, 2022. 
 
Rhesymau dros benderfyniadau 
 
(1) Rhoi ystyriaeth i gynnwys yr adroddiad a'r trafodaethau yn y cyfarfod.  
 
(2) Caniatáu i'r gyllideb gael ei chwblhau cyn dechrau 2022/23.  
 
 
(g) Trosolwg A Diweddariad Ar Wasanaethau Rheoleiddio A Rennir (CAT) – 
 
Cyflwynodd y Pennaeth Gwasanaeth yr adroddiad a oedd yn rhoi'r wybodaeth 
ddiweddaraf am y gwaith a wnaed gan y Gwasanaeth Rheoliadol a Rennir (SRS) 
a'r cynnydd tuag at gwblhau'r camau gweithredu a geir yng Nghynllun Busnes y 
GRhR. 
 
Datblygwyd Cynlluniau Busnes y GRhR mewn ymgynghoriad â rhanddeiliaid; 
roeddent yn llywio ac yn cyfarwyddo gwaith y gwasanaeth ac yn cyfrannu at 
flaenoriaethau corfforaethol pob Cyngor partner. Roedd gan y gwasanaeth bum 
nod allweddol, sef: 
 
• Gwella Iechyd a Lles 
• Diogelu’r Bobl Sy’n Agored i Niwed 
• Amddiffyn yr Amgylchedd Lleol 
• Cefnogi’r Economi Leol 
• Manteisio i’r eithaf ar ein hadnoddau  
 
Roedd yr adroddiad yn cynnwys gwybodaeth yn amlinellu sut roedd y gwasanaeth 
yn gweithio i sicrhau gwell canlyniadau i drigolion a busnesau yn y rhanbarth drwy 
gyfres o wahanol gamau gweithredu a rhaglenni gwaith. Rhoddodd yr adroddiad 
drosolwg o'r gweithgareddau a gynhaliwyd rhwng mis Gorffennaf a mis Hydref 
2020, a nodir dan y meysydd canlynol: 
 
• Adnoddau Dynol 
• Sefyllfa Ariannol Chwarter 1 – Atodiad 1 
• Monitro Perfformiad – Atodiad 2 
• Diweddariad Gwasanaeth – Gwaith sy'n gysylltiedig â Covid-19 gan 

gynnwys (mae ffeithlun yn 
• Atodiad 3); 
• Cynnydd yn erbyn Cynllun Busnes y Gwasanaeth Rheoliadol a Rennir 
• Tybaco Anghyfreithlon 
• 'Gofynnwch i'r Rheoleiddiwr' – Podlediadau 
• Trwyddedu – Trwyddedau Tacsis 
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• Lles Anifeiliaid 
• Niwsans Sŵn 
• Gweithgarwch Gorfodi – Atodiad 5 
 
Wrth drafod y sefyllfa ariannol ar gyfer Chwarter 1, dywedodd y Pennaeth 
Gwasanaethau fod tanwariant o £250,000 wedi'i adrodd i'r Cydbwyllgor ar 28 Medi 
2021 mewn perthynas â 2020/21.  Cynigiwyd cadw £100,000 o’r tanwariant gan y 
Gwasanaeth i dalu am y costau ymchwilio gweddilliol o ddechrau 2021/22 a bod y 
balans yn cael ei ddychwelyd i bartneriaid ar sail eu tanwariant 2020/21 
diwygiedig.   Cytunodd y Cydbwyllgor ar hyn. 
 
Yn ogystal, cyhoeddodd y GRhR nifer o gynlluniau gweithredol i gynghori 
rhanddeiliaid o'r gwaith sydd i'w wneud mewn rhai amgylcheddau. Y ddogfen a 
amgaewyd yn Atodiad 4 oedd Cynllun Iechyd Porthladdoedd 2021/22, a oedd yn 
nodi sut y byddai'r GRhR yn cyflawni ei ddiben o atal a rheoli clefydau heintus sy'n 
dod i Gaerdydd, y Barri a'r ardaloedd cyfagos drwy'r porthladdoedd a'r maes awyr. 
Y nod oedd diogelu iechyd y cyhoedd. Roedd y Cynllun yn manylu ar y 
rhwymedigaethau statudol mewn perthynas â diogelwch bwyd, rheoli bwyd a 
fewnforiwyd, glanweithdra llongau, diheintio, rheoli gwastraff, iechyd anifeiliaid a 
nodi sut y byddent yn cael eu darparu. 
 
Gofynnwyd i'r Cydbwyllgor ystyried y Cynllun Iechyd Porthladdoedd drafft a 
chymeradwyo ei ddefnydd yn rhanbarth y GRhR. 
 
O ran camau gorfodi, cyhoeddodd y Cydbwyllgor ei ddiolch i staff y GRhR am nifer 
yr erlyniadau llwyddiannus, ac awgrymodd y dylid cael mwy o gyhoeddusrwydd 
ynghylch hyn er mwyn atal gweithgarwch troseddol posibl.  Awgrymodd y Pwyllgor 
hefyd y dylid cyflwyno datganiadau misol i'r wasg i hyrwyddo llwyddiannau'r 
Gwasanaeth.  Gallai Aelodau unigol y Pwyllgor rannu hyn drwy'r cyfryngau 
cymdeithasol. 
 
Gan nad oedd unrhyw sylwadau nac ymholiadau pellach, nododd y Cydbwyllgor 
fod 
 
PENDERFYNWYD – 
 
(1) BOD cynnwys yr adroddiad yn cael ei gytuno. 
 
(2) O'r tanwariant o £250k ar gyfer 2020/21, cedwir £100k gan y Gwasanaeth i 
dalu am y costau ymchwilio gweddilliol o ddechrau 2021/22 a bod y balans yn cael 
ei ddychwelyd i bartneriaid ar sail eu tanwariant 2020/21 diwygiedig.  
 
(3) BOD y Cynllun Iechyd y Porthladd 2021/22 drafft yn cael ei gymeradwyo i'w 
ddefnyddio yn rhanbarth y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir.  
 
Rhesymau dros benderfyniadau 
 
(1) Ar ôl ystyried yr adroddiad a'r trafodaethau yn y cyfarfod.   
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(2) Er mwyn i'r Gwasanaeth gadw £100k i dalu am gostau ymchwilio 
gweddilliol ac i'r balans sy’n weddill gael ei ddychwelyd i'r Awdurdodau partner  
 
(3) Ar ôl ystyried cynnwys y Cynllun Iechyd y Porthladd 2021/22 drafft.  
 
 
(h) Ffioedd A Thaliadau Gwasanaethau Rheoleiddio A Rennir 2022/23 (CAT) – 
 
yr adroddiad yn nodi'r ffioedd arfaethedig i'w codi gan y Gwasanaethau Rheoliadol 
a Rennir (GRhR) ym mlwyddyn ariannol 2022-23 ar gyfer amrywiaeth o 
wasanaethau trwyddedu a gwasanaethau eraill.  Gofynnwyd i'r Cydbwyllgor 
gymeradwyo'r argymhellion a wnaed mewn perthynas â phennu'r ffioedd hynny yr 
oedd yn gyfrifol amdanynt.  
 
Er mwyn bod yn gyflawn, mae'r adroddiad hefyd yn nodi'r ffioedd y byddai'n 
ofynnol i GRhG eu codi yn ystod blwyddyn ariannol 2022-23 ond lle y'u pennwyd 
gan gyrff allanol fel Cymdeithas Awdurdodau Iechyd Porthladdoedd a 
Llywodraethau'r DU a Chymru. 
 
Roedd y Cydbwyllgor yn cytuno i'r Pennaeth Gwasanaeth a Swyddog Adran 151 
Dros Dro y Fro edrych ar y posibilrwydd o weithredu neu gyflwyno trefn codi tâl a 
ffioedd is ar gyfer 2022-23.  Pe bai hyn yn bosibl, byddai trafodaethau pellach ar 
hyn yn cael eu cynnal gyda Swyddogion Adran 151 ym Mhen-y-bont ar Ogwr a 
Chaerdydd. 
 
Wedi hynny 
 
PENDERFYNWYD – 
 
(1) BOD cynigion codi tâl a ffioedd y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir, fel 
y'u nodir yn yr adroddiad, yn cael eu cytuno i'w gweithredu o 1 Ebrill, 2022. 
 
(2) BOD Pennaeth y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir a Swyddog Adran 
151 Dros Dro Bro Morgannwg yn cael awdurdod dirprwyedig i archwilio'r 
posibilrwydd o weithredu neu gyflwyno trefn codi tâl a ffioedd is ar gyfer 2022-23, 
ac i drafodaethau ar hyn gael eu cynnal gyda Swyddogion Adran 151 ym Mhen-y-
bont ar Ogwr a Chaerdydd.  
 
Rhesymau dros benderfyniadau 
 
(1) Ar ôl ystyried yr adroddiad a'r trafodaethau yn y cyfarfod.   
 
(2) Er mwyn caniatáu i Bennaeth y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir a'r 
Swyddog Adran 151 Dros Dro archwilio'r posibilrwydd o weithredu trefn codi tâl a 
ffioedd is ar gyfer 2022/23.  
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