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CABINET 
 
 
Cofnodion cyfarfod anghysbell a gynhaliwyd ar 11 Hydref, 2021. 
 
Mae-r Agenda ar gael yma. 
 
Mae recordiad y cyfarfod ar gael yma.   
 
Yn Bresennol: Y Cynghorydd N.Moore (Cadeirydd); Cynghorydd L. Burnett (Is-
Gadeirydd); Cynghorwyr B.T. Gray, P.G. King, K.F. McCaffer, M.R. Wilkinson a 
E. Williams. 
  
 
C684  COFNODION – 
 
PENDERFYNWYD – CYMERADWYO cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 27 Medi, 
2021 fel cofnod cywir. 
 
 
C685  ADRODDIAD BLYNYDDOL BWRDD GWASANAETHAU 
CYHOEDDUS BRO MORGANNWG 2020-21 (CYF) – 
 
Cyflwynwyd y sylwadau o gyfarfod y Pwyllgor Craffu Perfformiad Corfforaethol ac 
Adnoddau ar 22 Mehefin 2021 i’r Cabinet fel y nodwyd yn yr agenda. 
 
Cyfeiriodd yr Arweinydd at y drafodaeth ynghylch pwyllgorau craffu eraill yn cael 
gwybod am waith a fyddai'n berthnasol i'w cylch gwaith a chytunwyd y gallai'r 
Pwyllgorau hynny gyfeirio materion at y Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau 
Corfforaethol fel y Pwyllgor arweiniol i'w gyfeirio at y Cabinet i'w ystyried. Cyfeiriodd 
yr Arweinydd at wall teipograffyddol yn y cyfeiriad yn dweud mai Microsoft Sway, nid 
'Away'. 
 
Ar ôl i’r Cabinet ystyried y sylwadau   
 
PENDERFYNWYD – BOD pedair ffrwd waith flaenoriaeth y Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus ar dudalen 4 yr adroddiad yn cael eu cyfeirio at eu Pwyllgorau Craffu 
perthnasol ac yn rhan o gynlluniau gwaith y Pwyllgorau, gydag unrhyw faterion a 
godwyd i'w cyfeirio'n ôl at Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol fel 
y Pwyllgor arweiniol.  
 
Rheswm dros y penderfyniad 
 
O ystyried cynnwys y sylwadau a'r adroddiad a ystyriwyd gan y Pwyllgor Craffu ar 
22 Medi 2021. 
 
 
 
 
 

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/our_council/Council-Structure/minutes,_agendas_and_reports/agendas/Cabinet/2021/21-10-11.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=uLx6abxMZOs&list=PLzt4i14pgqIEOa_6uH4po68_H6wGjYiaP&index=1&t=1432s
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C686  MONITRO REFENIW AM Y CYFNOD RHWNG 1 EBRILL A 31 AWST 
2021 (AG/BA) (CRAFFU – PERFFORMIAD AC ADNODDAU CORFFORAETHOL) – 
 
Byddai'r sefyllfa refeniw ar gyfer 2021/22 yn parhau’n heriol i'r Cyngor yn weithredol 
ac yn ariannol oherwydd goblygiadau parhaus pandemig COVID-19. Roedd hyn yn 
effeithio ar y ddau oherwydd gwariant ychwanegol ond hefyd oherwydd incwm a 
gollwyd. Cafwyd cadarnhad gan Lywodraeth Cymru y derbynnir cyllid i ymdrin â rhai 
o'r materion hyd at 31 Mawrth, 2022. 
 
Pennwyd targed effeithlonrwydd o £500k ar gyfer y flwyddyn ac roedd 
gwasanaethau'n gweithio tuag at gyrraedd eu targedau, ond rhagwelwyd ar hyn o 
bryd na ellir cyflawni arbedion yn llawn eleni. Roedd rhai materion o hyd mewn 
perthynas â thargedau arbedion nas bwriwyd o flynyddoedd blaenorol. Roedd 
amrywiadau anffafriol yn cael eu rhagamcanu ar gyfer rhai gwasanaethau eleni a 
byddai angen defnyddio cronfeydd wrth gefn i ddatrys y materion hynny yn y 
byrdymor. 
 
Cyfeiriodd yr Arweinydd hefyd at y cymorth grant ychwanegol a roddwyd i'r 
Awdurdod gan Lywodraeth Cymru dros y flwyddyn ddiwethaf o ganlyniad i'r 
pandemig.  
 
Roedd hyn yn fater i’r Weithrediaeth benderfynu arno.  
 
Ar ôl i’r Cabinet ystyried yr adroddiad a phob mater a phob goblygiad ynddo  
 
PENDERFYNWYD – 
 
(1) NODI’R sefyllfa o ran Cyllideb Refeniw 2021/22 yr Awdurdod. 
 
(2) CYFEIRIO’R adroddiad at y Pwyllgor Craffu Perfformiad Corfforaethol ac 
Adnoddau i’w ystyried. 
 
Rhesymau dros benderfyniadau 
 
(1) O roi ystyriaeth i gynnwys yr adroddiad a'r trafodaethau yn y cyfarfod. 
 
(2) Rhoi gwybod i'r Aelodau am y sefyllfa ariannol. 
 

C687  MONITRO CYFALAF AM Y CYFNOD RHWNG 1 EBRILL A 31 AWST 
2021 (EL/PR) (AG/BA) (CRAFFU – PERFFORMIAD AC ADNODDAU 
CORFFORAETHOL) – 
 
Rhoddodd yr adroddiad y wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd y rhaglen Gyfalaf ar 
gyfer y cyfnod rhwng 1 Ebrill i 31 Awst, 2021. Dangoswyd manylion fesul cynllun yn 
Atodiad 1. 
 
Nododd yr adroddiad unrhyw newidiadau y gofynnwyd amdanynt i Raglen Gyfalaf 
2021/22 a'r blynyddoedd i ddod. 
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Dywedodd y Dirprwy Arweinydd, er bod yr adroddiad yn cynrychioli'r chwarter cyntaf, 
o ran cyfalaf, ei bod yn bwysig nodi bod swyddogion wedi ymateb yn gyflym o hyd er 
mwyn bwrw ymlaen â thendrau, gwahodd ceisiadau neu i dyfarnu contractau ar ôl i'r 
gyllideb gael ei chymeradwyo ym mis Mawrth. Roedd angen gwneud cryn dipyn o 
waith dros wyliau'r ysgol a manteisio ar y cyfle i ddiolch i staff addysg am eu gwaith i 
gyflawni hyn.  
 
Dywedodd y Cynghorydd McCaffer ei bod wedi bod yn newyddion da bod yr arian 
cyfalaf sydd ei angen ar gyfer gwaith parhaus ar gyfer materion y Ganolfan 
Hamdden wedi'i sicrhau. 
 
Ychwanegodd yr Arweinydd fod Pwerau Brys yn aml yn cael eu defnyddio gan ei 
bod yn bwysig symud yn gyflym ar ôl cytuno ar dendrau oherwydd costau cynyddol 
mewn rhai sectorau ar hyn o bryd a gallu cwblhau gwaith cyn gynted â phosibl. 
Ychwanegodd y Cynghorydd King hefyd fod gweithredu'n gyflym yn bwysig 
oherwydd anawsterau presennol y gadwyn gyflenwi a phrinder staffio mewn rhai 
sectorau a allai arwain at oedi neu newid prisiau tendro risg.  
 
Roedd hyn yn fater i’r Weithrediaeth a’r Cyngor Llawn benderfynu arno.  
 
Ar ôl i’r Cabinet ystyried yr adroddiad a phob mater a phob goblygiad ynddo  
 
PENDERFYNWYD – 
 
(1) NODI’R cynnydd a wnaed ar Raglen Gyfalaf 2021/22. 
 
(2) CYFEIRIO’R adroddiad at y Pwyllgor Craffu Perfformiad Corfforaethol ac 
Adnoddau i’w ystyried. 
 
(3) NODI'r defnydd o Awdurdod Dirprwyedig mewn perthynas â'r canlynol: 
 

•  Ysgolion Cynradd Fictoraidd, Atgyweiriadau a Chynnal a Chadw Beiblaidd 
- Gwyro £30k o'r gyllideb hon i gyllideb cynllun Atgyweiriadau Gwaith 
Cerrig Cynradd Cogan yn Rhaglen Gyfalaf 2021/22. 

•  Cyllideb wrth gefn Adnewyddu Asedau Addysg - trosglwyddo £60k o'r 
gyllideb hon i ddau brosiect newydd; £30k ar gyfer 'Ysgol y Deri - 
Cydymffurfiaeth Rheoliadau Tân' a £30k ar gyfer 'Ysgol Gyfun y Bont-faen 
– Cywiro Tor-dyletswydd Dŵr Cymru'. 

•  Cyllideb wrth gefn Adnewyddu Asedau Addysg - Gwyro £120k o'r gyllideb 
Wrth Gefn Adnewyddu Asedau Addysg; £50k i gyllideb 'Gwaith Atgyweirio 
a Chynnal a Chadw Cylchol Ysgolion Cynradd Fictoraidd', £50k i gyllideb 
'Arolygon Cyflwr Pob Ysgol' a £20k i gyllideb 'Cam 2 Adnewyddu Ffenestri 
Ysgol Gynradd Palmerston'. 

•  Gwelliannau Priffyrdd Gwasanaethau Gweladwy - Cynyddu cyllideb y 
cynllun hwn £16,468 yn Rhaglen Gyfalaf 2021/22 i'w hariannu o arian 
a106. 

•  Adnewyddu Meysydd Parcio Aberogwr - Cynyddu cyllideb y cynllun hwn 
£3,677 yn Rhaglen Gyfalaf 2021/22 i'w hariannu o a106 o arian 
trafnidiaeth gynaliadwy. 
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•  Gwelliannau i Gysgod Bysus Llanilltud Fawr - Cynnwys y cynllun newydd 
hwn yn Rhaglen Gyfalaf 2021/22 gyda chyllideb o £102k i'w hariannu o 
arian a106. 

•  Cronfa Adeiladu Cymunedau Cryf - Cynyddu'r Rhaglen Gyfalaf 21/22 o 
£227,568, i'w hariannu o gyllideb refeniw Cymunedau Cryf gwerth 
£40,000 a chyfraniad o £187,568k A106 ar gyfer Cyfleusterau 
Cymunedol. 

 
(4) NODI'r defnydd o Bwerau Brys mewn perthynas â'r canlynol: 
 

•  Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Saint-y-Brid PV - Cynnwys y 
cynllun newydd hwn gyda chyllideb o £17,384 i Raglen Gyfalaf 2021/22 i'w 
hariannu o'r Gronfa Rheoli Ynni. 

•  Maes Chwarae Tarmac Ysgol Gynradd Dinas Powys - Cynyddu Rhaglen 
Gyfalaf 2021/22 £20,565 i'w hariannu gan gyfraniad refeniw gan yr ysgol. 

•  Cyfleuster Ystafell Ddosbarth Awyr Agored Ysgol Y Ddraig - Yn cynnwys 
cyllideb o £13k ar Raglen Gyfalaf 2021/22 ar gyfer cyfleuster ystafell 
ddosbarth awyr agored, a bydd hyn yn cael ei ariannu o grant Addysg 
CLlLC. 

•  Cyfleuster Ystafell Ddosbarth Awyr Agored Ysgol Gynradd y Rhws - Yn 
cynnwys cyllideb o £16.5k ar gyfer dau gyfleuster ystafell ddosbarth awyr 
agored, a bydd hyn yn cael ei ariannu o grant Addysg CLlLC. 

•  Toiled Derbyn Ysgol Gynradd Sili - Cynnwys cyllideb o £42.8k i ad-drefnu 
ac adnewyddu toiledau'r flwyddyn dderbyn, i'w hariannu o grant Addysg 
CLlLC. 

•  Ysgol Gynradd Sili – Ad-drefnu ystafell staff a chegin - Cynyddu Rhaglen 
Gyfalaf 2021/22 £29,800 i'w hariannu gan gyfraniad refeniw gan yr ysgol. 

•  Adnewyddu tai bach Ysgol Gynradd Sili - Gwyro £6k o gyllideb wrth gefn 
adnewyddu asedau Addysg i'r cynllun hwn. 

•  Tendrau Trydanol Dysgu a Sgiliau - Gwyro £31k i gyllideb Uwchraddio 
Goleuadau CA1 Ysgol Gynradd Dinas Powys; £18k o gyllideb Ail-wefru 
Ysgol Gynradd Holltwn (CA1), £10k o gyllideb Ail-wefru Ysgol Gynradd 
Illtud Sant a £3k o gyllideb Ail-wefru Ysgol Gynradd Parc Jenner. 

•  Gwaith Ysgol Y Deri - Cynyddu cyllideb cynllun Gwaith Ysgol Y Deri £36k 
yn Rhaglen Gyfalaf 2021/22 i'w hariannu gan gyfraniad refeniw gan yr 
ysgol. 

•  4 Prosiect Adnewyddu Carys Close - Cynnwys y cynllun hwn gyda 
chyllideb o £275k i Raglen Gyfalaf 2021/22 i'w hariannu o grant CGI. 

•  Adnewyddu Lifft Canolfan Hamdden Penarth - Gwyro £16,000 o'r cynllun 
'Gwaith Canolfannau Hamdden' i gynllun Adnewyddu Lifft Canolfan 
Hamdden Penarth yn Rhaglen Gyfalaf 2021/22. 

•  Cyfleuster Adfer Adnoddau - Gorsaf Drosglwyddo Gwastraff - Gwyro £1m o 
Gynllun Parcio Fflyd Gweithrediadau Iwerydd i'r cynllun WTS a chynyddu'r 
cynllun WTS £400k a ariennir o dderbyniadau cyfalaf ym Mhrifddinas 
2021/22 

•  Grant Cymorth Rhandiroedd 2021/22 - Cynnwys y cynllun newydd hwn yn 
Rhaglen Gyfalaf 2021/22 gyda chyllideb o £32,837 i'w hariannu gan grant 
gan Lywodraeth Cymru. 

•  Ffliwm Canolfan Hamdden y Barri - Cynyddu'r gyllideb hon £16,900 yn 
Rhaglen Gyfalaf 2021/22, i'w hariannu gan drosglwyddo £12,500 o'r 
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Cynllun Gwaith Canolfannau Hamdden a chyfraniad refeniw o £4,400 o 
gyllideb cynnal refeniw'r Ganolfan Hamdden. 

•  Grant Caru Cymry - Cadwch Gymru'n Daclus - Cynnwys y cynllun newydd 
hwn gyda chyllideb o £15k yn Rhaglen Gyfalaf 2021/22 i'w hariannu gan 
Cadwch Gymru'n Daclus. 

•  Cynllun 20mya Aberddawan a Llanbedr-y-Fro - Cynnwys cynllun newydd 
yn Rhaglen Gyfalaf 2021/22 gyda chyllideb o £120k i'w hariannu o £45k 
a106 o arian a £75k o'r gronfa Gwasanaethau Cymdogaeth a 
Thrafnidiaeth. 

•  Cynlluniau Parcio Preswyl - Cynnwys cynllun newydd yn Rhaglen Gyfalaf 
2021/22 gyda chyllideb o £75,000 i'w hariannu o'r gronfa Gwasanaethau 
Cymdogaeth a Thrafnidiaeth. 

• Toeau Canolfan Hamdden y Bont-faen - Cynyddu cyllideb y cynllun hwn 
£80,000 i'w hariannu o'r gronfa Rheoli Ynni. 

•  Grant Mynediad i'r Arfordir - Cynnwys cynllun newydd gyda chyllideb o 
£111,863 i Raglen Gyfalaf 2021/22 i'w ariannu gan grant gan Cyfoeth 
Naturiol Cymru. 

•  Grant Caledu Targed - Cynnwys y cynllun newydd hwn gyda chyllideb o 
21k i Raglen Gyfalaf 2021/22 i'w hariannu gan grant gan Lywodraeth 
Cymru. 

•  Gwasanaethau Cymdogaeth Adeiladau ar gyfer Materion Cydymffurfio a 
Chanolfannau Cymunedol - Lleihau'r gyllideb yn Rhaglen Gyfalaf 2021/22 
£10k ac ailddosbarthu'r cynlluniau a nodir fel refeniw, a chynyddu cyllideb y 
cynllun hwn o £33,300 i'w hariannu o £10,000 o gyllideb Adnewyddu 
Asedau'r Holl Wasanaethau, cyfraniad o £2,000 gan Glwb Bowlio Millwood, 
cyfraniad o £15,300 gan Ganolfan Gymunedol Buttrills,  a chyfraniad o 
£6,000 gan Ganolfan Gymunedol Ynys y Barri 

•  Cronfa Prosiect Partneriaeth Adfywio'r Barri - Lleihau cyllideb gyfalaf 
Adfywio'r Barri 2021/22 gan £120k. 

•  Porth Cosmeston - Grant Hanfodion Gwych - Cynnwys y cynllun newydd 
hwn yn Rhaglen Gyfalaf 2021/22 gyda chyfanswm cyllideb o £152,655, i'w 
ariannu o grant Llywodraeth Cymru o £122,124.00 £30,531 o’r gronfa 
Adfywio a Chynllunio. 

•  Uwchraddio'r Seilwaith wrth Gefn ac Adfer - I drosglwyddo £23k o'r gyllideb 
gyfalaf TGCh heb ei neilltuo i gyllideb y cynllun hwn yn Rhaglen Gyfalaf 
2021/22. 

•  Pafiliwn Belle Vue - Cynyddu cyllideb y cynllun hwn £462,515 yn y 
Brifddinas 2021/22 i'w hariannu gan grant gan y Loteri Genedlaethol. 

 
(5) BOD y newidiadau canlynol i Raglen Gyfalaf 2021/22 a'r blynyddoedd i ddod 
yn cael eu cymeradwyo:- 
 

•  Band B Ysgol Uwchradd Pencoedtre - Cario ymlaen £1.798m i Raglen 
Gyfalaf 2022/23. 

•  Band B Darpariaeth Ysgol Gynradd y Bont-faen - Cario ymlaen £963km i 
Raglen Gyfalaf 2022/23. 

•  Bloc Ystafell Ddosbarth Newydd Albert - Gwyro £32k i'r cynllun hwn o 
gyllideb wrth gefn Adnewyddu Asedau Addysg yn Rhaglen Gyfalaf 
2021/22. 

•  Cynlluniau Unigol CRT - Cario £800k ymlaen i Raglen Gyfalaf 2022/23. 
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•  Partiau Cyffredin CRT - Cario £2.3m ymlaen i Raglen Gyfalaf 2022/23. 
•  Gwella Amgylcheddol CRT - Cario £1.8m ymlaen i Raglen Gyfalaf 2022/23. 
•  CRT Adeiladau Newydd - Cario £10.871m ymlaen i Raglen Gyfalaf 

2022/23. 
•  Pont Fynediad Murchfield - Cario £35k ymlaen i Raglen Gyfalaf 2022/23. 
•  Lleihau Goleuadau Stryd/Gosod llusernau DAD - Cario £335k ymlaen i 

Raglen Gyfalaf 2022/23. 
• Ardal Chwarae yn ward Stanwell - Cynnwys cynllun newydd yn Rhaglen 

Gyfalaf 2021/22 gyda chyllideb o £120K i'w hariannu gan gyfraniad o £100k 
gan y gronfa Lles a Hamdden a £20k o arian a106. 

•  Toiledau Ynys y Barri a Thoiledau Cosmeston - Cynyddu cyllideb y cynllun 
hwn yn Rhaglen Gyfalaf 2021/22 £10k i'w hariannu gan gyfraniad o gyllideb 
refeniw Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl mewn Tai Preifat. 

 
Rhesymau dros benderfyniadau 
 
(1) Rhoi gwybod am gynnydd o ran y Rhaglen Gyfalaf. 
 
(2) Rhoi gwybod i Aelodau’r Pwyllgor Craffu Perfformiad Corfforaethol ac 
Adnoddauo’r cynnydd o ran y Rhaglen Gyfalaf. 
 
(3) Rhoi gwybod am y defnydd o Awdurdod Dirprwyedig. 
 
(4) Rhoi gwybod am y defnydd o Bwerau Brys. 
 
(5) Galluogi cynlluniau i fynd rhagddynt yn y blynyddoedd ariannol presennol a 
rhai’r dyfodol. 
 
 
C688  RHAGLEN WAITH CHWARTEROL Y CABINET – GORFFENNAF I 
MEDI 2021 A HYDREF I RAGFYR 2021 (AG/BA) (CRAFFU – I GYD) – 
 
Roedd yr adroddiad yn gofyn am gymeradwyaeth y Cabinet ac unrhyw sylwadau 
mewn perthynas â'r diweddariad cynnydd ar gyfer y chwarter Gorffennaf i Fedi 2021, 
ac o Flaenraglen Waith Chwarterol y Cabinet wedi'i diweddaru o fis Hydref i fis 
Rhagfyr 2021. 
 
Roedd hyn yn fater i’r Weithrediaeth benderfynu arno.  
 
Ar ôl i’r Cabinet ystyried yr adroddiad a phob mater a phob goblygiad ynddo,  
 
PENDERFYNWYD –  
 
(1) Y DYLID cytuno ar y diweddariadau i Raglen Waith Chwarterol y Cabinet ar 
gyfer Gorffennaf i Fedi 2021 (Atodiad 1). 
 
(2) BOD Rhaglen Waith Chwarterol y Cabinet hydref i Ragfyr 2021 sydd ynghlwm 
yn Atodiad 2 i'r adroddiad yn cael ei chymeradwyo. 
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Rhesymau dros benderfyniadau 
 
(1) Monitro cynnydd. 
 
(2) Cymeradwyo'r Rhaglen Waith ar gyfer hydref i Ragfyr 2021. 
 
 
C689  YMGYNGHORIAD AR GYNLLUN GWEITHREDU LHDTC+ CYMRU 
LLYWODRAETH CYMRU (AG/BA) (CRAFFU – DYSGU A DIWYLLIANT) – 
 
Roedd yr adroddiad yn crynhoi agweddau allweddol ar Gynllun Gweithredu LHDTC+ 
drafft Llywodraeth Cymru ar gyfer Cymru ac yn tynnu sylw'r Cabinet at ymateb drafft 
i'r ymgynghoriad ar y Cynllun hwn (Atodiad A). 
 
Roedd Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi dogfen ymgynghori yn amlinellu cynigion 
drafft ar gyfer Cynllun Gweithredu LHDTC+ i Gymru gyda llawer o gamau gweithredu 
sy'n berthnasol i Awdurdodau Lleol. Er mwyn datblygu cynllun sy'n gweithio ac yn 
gwella bywydau, gweithiodd Llywodraeth Cymru gyda Stonewall Cymru a 
sefydliadau LHDTC+ eraill yn ogystal â chynnwys pobl a chymunedau LHDTC+ o 
bob rhan o Gymru. 
 
Gofynnwyd am sylwadau gan swyddogion ar draws Gwasanaethau'r Cyngor, yn 
ogystal â GLAM - ein Rhwydwaith LHDTC+ a Diverse - ein Rhwydwaith Staff 
Lleiafrifoedd Ethnig. Roedd yr ymatebion a gafwyd wedi'u cynnwys yn yr ymateb 
drafft i'r ymgynghoriad. 
 
Roedd yr adroddiad yn gofyn i'r Cabinet ystyried a chymeradwyo'r ymateb drafft fel 
sail ar gyfer cyfeirio at y Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant i ofyn am farn y Pwyllgor 
cyn ei gwblhau. 
 
Byddai'r cyfnod ymgynghori yn dod i ben ar 22 Hydref 2021. 
 
Cyfeiriodd yr Arweinydd at y 6 nod cyffredinol yn y Cynllun, y 58 o gamau gweithredu 
ar draws y nodau cyffredinol a'r 7 thema bolisi.  
 
Dywedodd y Dirprwy Arweinydd fod hwn yn ymateb cynhwysfawr a chraff. Roedd y 
staff wedi cymryd yr amser i feddwl am eu hymatebion ac wedi ychwanegu gwerth at 
yr ymgynghoriad ac edrychodd ymlaen at y drafodaeth lawn a fyddai'n digwydd yn y 
Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant. 
 
Roedd hyn yn fater i’r Weithrediaeth benderfynu arno.  
 
Ar ôl i’r Cabinet ystyried yr adroddiad a phob mater a phob goblygiad ynddo,  
 
PENDERFYNWYD –  
 
(1) BOD cynnwys yr adroddiad ac Atodiad A yn cael ei gymeradwyo a'i 
gymeradwyo. 
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(2) BOD yr ymateb drafft i'r ymgynghoriad fel y'i disgrifir ac yn Atodiad A yn 
amodol ar sylwadau'r Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant yn cael ei gymeradwyo. 
 
(3) BOD yr adroddiad yn cael ei gyfeirio at y Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant i 
gael sylwadau a gofynnir am farn yr Hyrwyddwr Cydraddoldeb a'r Hyrwyddwr 
LHDTC+ ar yr adroddiad. 
 
(4) O RAN rhoi sylw i Benderfyniad (3) uchod, rhoddir awdurdod dirprwyedig i'r 
Pennaeth Polisi a Thrawsnewid Busnes mewn ymgynghoriad â'r Arweinydd i ystyried 
unrhyw safbwyntiau a dderbyniwyd, ac os oes angen a diwygio a chyflwyno ymateb 
y Cyngor. 
 
(5) YN amodol ar Benderfyniadau (3) a (4), caiff yr ymateb terfynol i Lywodraeth 
Cymru, os caiff ei ddiwygio o'r hyn a ddatryswyd gan y Cabinet yn unol â 
Phenderfyniad (2), ei ddosbarthu i bob Aelod er gwybodaeth. 
 
Rhesymau dros benderfyniadau 
 
(1) Ystyried Cynllun Drafft Llywodraeth Cymru. 
 
(2) Cymeradwyo mewn egwyddor yr ymateb drafft i'r ymgynghoriad. 
 
(3) Galluogi'r Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant, yr Hyrwyddwr Cydraddoldeb a'r 
Hyrwyddwr LHDTC+ i ystyried yr adroddiad. 
 
(4) Galluogi i ymateb gael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru erbyn y dyddiad cau 
sef 22 Hydref 2021. 
 
(5) Sicrhau bod yr ymateb terfynol i'r ymgynghoriad yn cael ei rannu â'r holl 
Aelodau. 
 
 
C690  ARDRETHI BUSNES – RHYDDHAD CALEDI DEWISOL (AG/BA) 
(CRAFFU – PERFFORMIAD AC ADNODDAU CORFFORAETHOL) – 
 
Daeth yr adroddiad i sylw'r Cabinet apêl mewn perthynas â phenderfyniad y Cyngor i 
wrthod dyfarnu Rhyddhad Ardrethi Busnes Caledi Dewisol. 
 
Dywedodd yr Arweinydd fod y penderfyniad i beidio â dyfarnu Rhyddhad Caledi gan 
na fyddai er budd trethdalwyr y Cyngor lleol yn yr achos hwn wedi cael ei apelio gan 
berchennog y busnes. Manylwyd ar fanylion yr apêl a'r goblygiadau ariannol yn 
adroddiad Rhan II yn ddiweddarach ar agenda'r cyfarfod. 
 
Dywedodd yr Arweinydd ymhellach fod darn ychwanegol o ohebiaeth wedi'i dderbyn 
gan y busnes a fyddai hefyd yn cael ei ystyried o dan Ran II. 
 
Roedd hyn yn fater i’r Weithrediaeth benderfynu arno.  
 
Ar ôl i’r Cabinet ystyried yr adroddiad a phob mater a phob goblygiad ynddo,  
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PENDERFYNWYD – BOD cynnwys yr adroddiad yn cael ei nodi, gyda'r bwriad o 
wneud penderfyniadau ar yr apêl fel y nodir yn adroddiad Rhan II yn ddiweddarach 
ar yr agenda hon. 
 
Rheswm dros yr argymhelliad 
 
Ystyried materion yr apêl yn fanwl. 
 
 
C691  ADRODDIAD MONITRO CYNLLUN CYFLENWI BLYNYDDOL: 
PERFFORMIAD CHWARTER 1 2021/22 (AG/BA) (CRAFFU – I GYD) – 
 
Cyflwynodd yr adroddiad perfformiad gynnydd yn chwarter 1 (1 Ebrill i 30 Mehefin, 
2021) tuag at gyflawni ymrwymiadau Cynllun Cyflawni Blynyddol y Cyngor (2021/22) 
fel sy'n cyd-fynd â'i Amcanion Lles y Cynllun Corfforaethol. 
 
Gwnaed cynnydd cadarnhaol o ran cyflawni ymrwymiadau yn ystod y flwyddyn 
mewn perthynas â'r Cynllun Cyflawni Blynyddol (2021/22). Roedd y perfformiad 
hwnnw wedi cyfrannu at statws Gwyrdd cyffredinol ar gyfer y Cynllun yn chwarter 1 
(Ch1). 
 
Priodolwyd statws perfformiad Gwyrdd i bob un o bedwar Amcan Lles y Cynllun 
Corfforaethol yn Ch1 i gyfleu'r cynnydd a wnaed hyd yma. Roedd hyn yn gadarnhaol 
o ystyried yr heriau parhaus sy'n deillio o'r pandemig. 
 
Priodolwyd perfformiad Gwyrdd i 97% (306 allan o 315) o'r gweithgareddau a 
gynlluniwyd a amlinellir yng Nghynllun Cyflawni Blynyddol y Cyngor sy'n 
adlewyrchu'r cynnydd cadarnhaol a wnaed yn ystod y chwarter. Priodolwyd statws 
Amber i 1% (2) o'r gweithgareddau a gynlluniwyd a'r 2% arall (7), statws coch. O’r 7 
o gamau gweithredu a gafodd statws perfformiad Coch yn ystod y chwarter, roedd 
29% (2) yn uniongyrchol o ganlyniad i fesurau ailflaenoriaethu gwasanaethau a 
wnaed mewn ymateb i effaith y pandemig COVID-19 parhaus.  
 
Roedd pob un o'r pum Pwyllgor Craffu wedi adolygu adroddiadau perfformiad C1 
rhwng 14 a 22 Medi, 2021 ac ar ôl ystyried, wedi nodi'r canlyniadau perfformiad a'r 
cynnydd hyd yma mewn perthynas â Chynllun Cyflawni Blynyddol 2021/22 ac 
adferiad y Coronafeirws. 
 
Cyfeiriodd y Dirprwy Arweinydd at Adran 3.2.2 ar dudalen 12 o Atodiad 1 a thynnodd 
sylw at gydnabod yr angen dybryd i ysgolion roi cymorth i bobl ifanc a allai fod yn 
profi pryder ac anghenion cymdeithasol, emosiynol ac iechyd meddwl eraill. Byddai 
hyn yn destun adroddiad gan y Cabinet yn y dyfodol fel mater a godwyd gan bobl 
ifanc. 
 
Roedd hyn yn fater i’r Weithrediaeth benderfynu arno.  
 
Ar ôl i’r Cabinet ystyried yr adroddiad a phob mater a phob goblygiad ynddo,  
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PENDERFYNWYD –  
 
(1) NODI’R canlyniadau perfformiad a chynnydd tuag at gyflawni ymrwymiadau 
Cynllun Cyflawni Blynyddol 2021/22 yn unol ag Amcanion Lles Cynllun Corfforaethol 
y Cyngor fel y’u cyflwynir yn yr adroddiad a’r atodiadau. 
 
(2) BOD barn ac argymhellion yr holl Bwyllgorau Craffu mewn perthynas â 
chanlyniadau perfformiad C1 yn cael eu nodi a'u nodi fel sail i fynd i'r afael â 
meysydd o danberfformio ac i fynd i'r afael â'r heriau allweddol a nodwyd yn cael eu 
cymeradwyo. 
 
(3) NODI’R cynnydd sy'n cael ei wneud drwy strategaeth adfer y Cyngor mewn 
ymateb i bandemig parhaus y Coronafeirws. 
 
Rhesymau dros benderfyniadau 
 
(1) Ystyried cynnwys yr adroddiad a'r trafodaethau yn y cyfarfod. 
 
(2) Sicrhau bod y Cyngor yn asesu ei berfformiad yn effeithiol yn unol â'r gofyniad 
i fodloni ei ofynion perfformiad fel yr amlinellir yn 
Neddf Llywodraeth ac Etholiadau (Cymru) 2021 ac sy'n adlewyrchu gofyniad Deddf 
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 ei bod yn gwneud y mwyaf o'i 
chyfraniad at gyflawni'r nodau lles ar gyfer Cymru. 
 
(3) O roi ystyriaeth i gynnwys yr adroddiad a'r trafodaethau yn y cyfarfod. 
 
 
C692  RHAGLEN DATBLYGU TAI – CAM 2 HOLM VIEW, SKOMER ROAD, 
Y BARRI (WTA) (CRAFFU – CARTREFI A CHYMUNEDAU DIOGEL) – 
 
Daeth yr adroddiad i sylw'r Cabinet, cynnig i ddatblygu 31 o gartrefi cyngor newydd 
ar dir a ganiatawyd yn ddiweddar i'r Cyfrif Refeniw Tai (CRT) yn Holm View, Skomer 
Road, Y Barri. 
 
Roedd y Cynllun hwn yn cynrychioli ail gam darpariaeth tai newydd y Cyngor, gyda 
chynllun Cam 1 11 o gartrefi newydd wedi'u cwblhau'n llwyddiannus ar 10 Mai, 2021. 
 
Trafododd yr adroddiad ymhellach hyfywedd ariannol y Cynllun a dangosodd y galw 
am y math hwn o dai yn Gibbonsdown, y Barri.  
 
Yna, gwnaeth yr adroddiad yr argymhelliad bod y Cabinet yn cymeradwyo'r Cynllun 
ac awdurdod dirprwyedig i Swyddogion, er mwyn i'r Cynllun allu symud ymlaen i 
gyflwyno Cais Cynllunio a chaffael manwl yn unol â Rheolau Caffael Contractau'r 
Cyngor. 
 
Roedd hyn yn fater i’r Weithrediaeth benderfynu arno.  
 
Ar ôl i’r Cabinet ystyried yr adroddiad a phob mater a phob goblygiad ynddo,  
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PENDERFYNWYD –  
 
(1) BOD y cynnig i ddarparu datblygiad tai cyngor newydd o 31 o gartrefi, gan 
gynnwys fflatiau, tai teuluol a byngalos wedi'u haddasu yn cael eu nodi. 
 
(2) Dylid nodi'r penderfyniadau ffurfiol hynny ar ddilyniant y cynnig uchod, fel rhan 
o'r ystyriaethau ehangach a nodir yn adroddiad Rhan II yn ddiweddarach yn yr 
agenda. 
 
Rhesymau dros benderfyniadau 
 
(1) O roi ystyriaeth i gynnwys yr adroddiad a'r trafodaethau yn y cyfarfod. 
 
(2) Sicrhau bod penderfyniadau'n cael eu gwneud i ddatblygu'r datblygiad 

arfaethedig hwn o gartrefi newydd sy'n eiddo i'r Cyngor. 
 
 
C693  CYNLLUN ADNEWYDDU ALLANOL TAI (PRYDLESWR 17 BLOC) 
CYNLLUN 2021/22 (WTA) (CRAFFU – CARTREFI A CHYMUNEDAU DIOGEL) – 
 
Tynnodd yr adroddiad sylw'r Cabinet at yr angen i ddyfarnu contract Cynllun 
Adnewyddu Allanol Tai (Lesddeiliad 17 Bloc) 2021/22. 
 
Roedd yr adroddiad yn manylu ar egwyddor y dyfarniad ac roedd am nodi gyda 
gwybodaeth ariannol sy'n gysylltiedig â'r contract a ddarparwyd yn adroddiad Rhan II 
yn ddiweddarach ar yr agenda, lle gofynnir i'r Cabinet wneud penderfyniad i 
ddyfarnu'r contract i'r tendrwr mwyaf manteisiol. 
 
Roedd hyn yn fater i’r Weithrediaeth benderfynu arno.  
 
Ar ôl i’r Cabinet ystyried yr adroddiad a phob mater a phob goblygiad ynddo,  
 
PENDERFYNWYD – NODI cynnwys yr adroddiad, gyda'r bwriad o wneud 
penderfyniadau ar ddyfarnu'r contract a nodir yn adroddiad Rhan II yn ddiweddarach 
ar yr agenda hon. 
 
Rheswm dros yr argymhelliad 
 
Er mwyn i'r adroddiadau Rhan I a Rhan II gael eu hystyried gyda'i gilydd. 
 
 
C694  FFRAMWAITH GWASANAETHU A CHYNNAL A CHADW 
GOSODIADAU GWRESOGI TAI 2022 – 2025 (WTA) (CRAFFU – CARTREFI A 
CHYMUNEDAU DIOGEL) – 
 
Tynnodd yr adroddiad sylw'r Cabinet at y bwriad i gaffael a dyfarnu Fframwaith 
Gwasanaethu a Chynnal a Chadw Gosodiadau Gwresogi Tai 2022-25. 
 
Gofynnodd yr adroddiad am awdurdod dirprwyedig ar gyfer Cyfarwyddwr yr 
Amgylchedd a Thai ac i’r Swyddog Monitro, mewn ymgynghoriad â'r Aelod Cabinet 
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dros Dai a Gwasanaethau Adeiladu, dderbyn y cais tendr mwyaf manteisiol a 
gweithredu contract y fframwaith. 
 
Roedd hyn yn fater i’r Weithrediaeth benderfynu arno.  
 
Ar ôl i’r Cabinet ystyried yr adroddiad a phob mater a phob goblygiad ynddo,  
 
PENDERFYNWYD –  
 
(1) RHOI’R awdurdod hwnnw i dendro contract fframwaith gwerth am arian ar 
gyfer "Fframwaith Gwasanaethu a Chynnal a Chadw Gosodiadau Gwresogi Tai 
2022-25" drwy gwerthwchigymru. 
 
(2) DIRPRWYO’R awdurdod hwnnw i Gyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai a'r 
Pennaeth Cyllid, mewn ymgynghoriad â'r Aelod Cabinet dros Dai a Gwasanaethau 
Adeiladu, i dderbyn y cais tendr mwyaf manteisiol a dyfarnu'r fframwaith hwn yn unol 
â Rheolau Sefydlog Contract y Cyngor. 
 
(3) DIRPRWYO’R awdurdod hwnnw i'r Swyddog Monitro / Pennaeth 
Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd i weithredu'r contract fframwaith. 
 
Rhesymau dros benderfyniadau 
 
(1) Sicrhau bod y Cyngor yn darparu Fframwaith Gwasanaethu a Chynnal a 
Chadw Gosodiadau Gwresogi Tai 2022-25 mewn ffordd gost-effeithiol, gyda 
gwasanaethau a chynhyrchion o ansawdd uchel yn cael eu gosod ar dai Cyngor neu 
ynddynt. 
 
(2) Sicrhau bod y Cyngor yn bodloni gofynion ei reoliad ariannol a'i Reolau 
Sefydlog Contract. 
 
(3) Sicrhau bod y Cyngor yn bodloni gofynion ei reoliad ariannol a'i Reolau 
Sefydlog Contract. 
 
 
C695  ADOLYGIAD O'R CABINET IEUENCTID A STRWYTHURAU 
CYFRANOGI (HCD) (CRAFFU – DYSGU A DIWYLLIANT) – 
 
Roedd y Cabinet Ieuenctid wedi bod yn weithredol ers 2014. Yn ystod y blynyddoedd 
diwethaf roedd recriwtio i'r grŵp wedi bod yn her. 
 
Roedd cynnig i newid Cyfansoddiad y Cabinet Ieuenctid a'r strwythur ehangach o 
gyfranogiad o fewn y Gwasanaeth Ieuenctid i gynyddu'r cyfleoedd i bobl ifanc gael 
mynediad at bobl ifanc a chymryd rhan ynddynt. 
 
Roedd y Cynghorydd McCaffer yn falch o gyflwyno'r adroddiad gan ei bod am i 
gynifer o bobl ifanc â phosibl allu bod yn rhan o'r broses ddemocrataidd. Roedd pobl 
ifanc eu hunain wedi dod ymlaen ac wedi gofyn am ddull newydd o allu cymryd rhan. 
Derbyniwyd cynrychiolaeth hwyr i'r Cabinet gan Ymddiriedolwyr Fforwm Ieuenctid y 
Fro a nodwyd. 
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Teimlai'r Cynghorydd Gray fod yr adroddiad yn amserol gydag etholiadau oherwydd 
y flwyddyn ganlynol y byddai pobl ifanc yn gallu bod yn rhan o'r broses 
ddemocrataidd. Ceisiodd yr adroddiad ehangu'r cyfle i'r rhai a oedd am gymryd rhan 
ac nid oedd yn niweidiol i'r system bresennol, ond yn fodd i'w gwella fel y gallai pobl 
ifanc gymryd rhan adeiladol, a gwerthfawrogi eu hymwneud. Cynhaliwyd cyfarfodydd 
blaenorol rhwng y Cabinet a'r Cabinet Ieuenctid a oedd yn rhoi gwerthfawrogiad a 
dealltwriaeth o feddyliau pobl ifanc a byddai ôl troed ehangach pobl ifanc sy'n 
ymwneud â'r Cyngor yn galonogol. 
 
Nododd yr Arweinydd y byddai sylwadau'r Ymddiriedolwyr yn cael eu hatodi i 
bapurau'r cyfarfod, er gwybodaeth, gan eu bod yn hapus i'w sylwadau gael eu 
rhannu. 
 
Dywedodd y Cynghorydd King, a oedd yn cyfeirio at Gyfarfodydd y Cabinet ar y Cyd 
ei fod wedi gwerthfawrogi'r safbwynt a gyflwynwyd gan bobl ifanc ac yn dymuno i 
hyn barhau. 
 
Roedd hyn yn fater i’r Weithrediaeth benderfynu arno.  
 
Ar ôl i’r Cabinet ystyried yr adroddiad a phob mater a phob goblygiad ynddo,  
 
PENDERFYNWYD – 
 
(1) BOD y newid i Gyfansoddiad presennol y Cabinet Ieuenctid i ddileu'r gofyniad 
i bobl ifanc fod yn aelodau o Fforwm Ieuenctid y Fro (FfIF) i'w galluogi i gael eu 
hethol i'r Cabinet Ieuenctid yn cael ei gytuno. 
 
(2) BOD y cynnig i ddatblygu Fforwm Llais Mawr y Fro i gefnogi mynediad 
ehangach i gyfranogiad a chyfleoedd i bobl ifanc ledled Bro Morgannwg yn cael ei 
gymeradwyo. 
 
Rhesymau dros benderfyniadau 
 
(1) Byddai'r cynnig yn cynyddu'r cyfleoedd i bobl ifanc gael mynediad at gymryd 
rhan a chymryd rhan.  
 
(2) Byddai mwy o bobl ifanc yn gallu cymryd rhan ym Mharect Llais Mawr y Fro. 
 
 
C696    GWAHARDD Y WASG A’R CYHOEDD –  
 
PENDERFYNWYD – O dan Adran 100A (4) o’r Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, bod 
y wasg a'r cyhoedd yn cael eu heithrio o'r cyfarfod ar gyfer yr eitemau busnes 
canlynol ar y sail eu bod yn cynnwys datgelu gwybodaeth eithriedig yn ôl pob tebyg 
fel y'i diffinnir yn Rhan 4 o'r Atodlen 12A (fel y'i diwygiwyd) o'r Ddeddf, y cyfeirir at 
baragraffau perthnasol yr Atodlen mewn cromfachau ar ôl y pennawd munud. 
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C697  ARDRETHI BUSNES – RHYDDHAD CALEDI DEWISOL (AG/BA) 
(GWYBODAETH EITHRIEDIG – PARAGRAFF 14) (CRAFFU – PERFFORMIAD 
AC ADNODDAU CORFFORAETHOL) – 
 
Daeth yr adroddiad i sylw'r Cabinet apêl gan Gwmni A mewn perthynas â 
phenderfyniad y Cyngor i wrthod dyfarnu Rhyddhad Ardrethi Busnes Caledi Dewisol.  
 
Cynigiodd yr adroddiad fod y Cabinet yn ailddatgan y penderfyniad i beidio â dyfarnu 
Rhyddhad Ardrethi Busnes Caledi Dewisol a bod yr apêl felly wedi'i gwrthod. 
 
Roedd yr Arweinydd wedi dweud bod y penderfyniad i beidio â dyfarnu Rhyddhad 
Caledi gan na fyddai er budd trethdalwyr y Cyngor lleol yn yr achos hwn wedi cael ei 
apelio gan fusnes lleol,  
 
Gyda 75% o gostau Rhyddhad Caledi yn cael eu talu gan Lywodraeth Cymru a 25% 
gan y Cyngor, roedd yn bwysig ystyried y byddai costau'n cael eu talu'n lleol gan 
drethdalwyr cymunedol. Nodwyd ymhellach fod y cwmni wedi nodi nad oedd unrhyw 
weithwyr yn y busnes. 
 
Roedd y Cyngor eisoes wedi gwrthod ceisiadau blaenorol gan fusnesau eraill 
lle'r oedd o'r farn na fyddai er budd trethdalwyr y Cyngor lleol 
i ariannu'r rhyddhad. 
 
Roedd hyn yn fater i’r Weithrediaeth benderfynu arno.  
 
Ar ôl i’r Cabinet ystyried yr adroddiad a phob mater a phob goblygiad ynddo,  
 
PENDERFYNWYD –  
 
(1) BOD y penderfyniadau a wnaed ar y 19 Chwefror, 2020 a'r 27 Awst, 2021 gan 
y Pennaeth Cyllid, mewn ymgynghoriad â'r Arweinydd, i beidio â dyfarnu Rhyddhad 
Ardrethi Busnes Caledi Dewisol (Rhyddhad Caledi) i Gwmni A fel y'i cynhwysir yn yr 
adroddiad yn cael eu cymeradwyo. 
 
(2) BOD yr apêl a gyflwynwyd gan Gwmni A ar 17 Mawrth, 2021 mewn perthynas 
â Rhyddhad Caledi yn cael ei wrthod. 
 
Rhesymau dros benderfyniadau 
 
(1) Er mwyn sicrhau bod dull gweithredu cyson yn cael ei fabwysiadu yn y ffordd 
yr oedd y Cyngor yn arfer ei ddisgresiwn wrth ystyried Rhyddhad Caledi er mwyn 
diogelu buddiannau trethdalwyr y Cyngor lleol, a dim ond pan oedd yn briodol 
gwneud hynny y dyfarnwyd rhyddhad. 
 
(2) Cynigiwyd trefniant talu gohiriedig i Gwmni A i glirio'r atebolrwydd sy'n weddill 
ac argymhellwyd ei bod yn fwy priodol i'r cwmni glirio ei atebolrwydd yn y modd hwn 
yn hytrach na disgwyl i drethdalwyr y Cyngor lleol roi cymhorthdal i'r Ardrethi 
Busnes. Roedd Cwmni A bellach wedi ailosod y safle ac o ganlyniad nid oedd 
unrhyw atebolrwydd parhaus am ardrethi busnes yn yr eiddo. 
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C698  RHAGLEN DATBLYGU TAI – CAM 2 HOLM VIEW, SKOMER 
ROAD, Y BARRI (HBS) (GWYBODAETH EITHRIEDIG – PARAGRAFFAU 13 A 14) 
(CRAFFU – CARTREFI A CHYMUNEDAU DIOGEL) – 
 
Daeth yr adroddiad i sylw'r Cabinet, cynnig i ddatblygu 31 o gartrefi cyngor newydd 
ar dir a ganiatawyd yn ddiweddar i'r Cyfrif Refeniw Tai (CRT) yn Holm View, Skomer 
Road, Y Barri. 
 
Roedd y Cynllun yn cynrychioli ail gam darpariaeth tai newydd y Cyngor, gyda 
chynllun Cam 1 sef 11 o gartrefi newydd yn cael eu cwblhau'n llwyddiannus ar 10 
Mai, 2021.  
 
Trafododd yr adroddiad ymhellach hyfywedd ariannol y Cynllun a dangosodd y galw 
am y math hwn o dai yn Gibbonsdown, y Barri. 
 
Yna, gwnaeth yr adroddiad yr argymhelliad bod y Cabinet yn cymeradwyo'r Cynllun 
ac awdurdod dirprwyedig i Swyddogion, er mwyn i'r Cynllun allu symud ymlaen i 
gyflwyno Cais Cynllunio a chaffael manwl yn unol â Rheolau Caffael Contractau'r 
Cyngor. 
 
Roedd hyn yn fater i’r Weithrediaeth benderfynu arno.  
 
Ar ôl i’r Cabinet ystyried yr adroddiad a phob mater a phob goblygiad ynddo,  
 
PENDERFYNWYD –  
 
(1) BOD Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai yn cael ei awdurdodi i gyflwyno cais 
cynllunio manwl ar gyfer y Cynllun a sicrhau'r caniatâd statudol angenrheidiol ar 
gyfer y datblygiad. 
 
(2) BOD Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai, mewn ymgynghoriad â'r Pennaeth 
Cyllid / Swyddog Adran 151, yn cael ei awdurdodi i ddechrau gweithdrefnau tendro 
ar gyfer y gwaith a'r gwasanaethau a amlinellir yn yr adroddiad hwn, yn amodol ar 
gael y caniatâd cynllunio gofynnol. 
 
(3) RHOI, ar ôl derbyn y caniatâd cynllunio gofynnol, awdurdod dirprwyedig i 
Gyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai, mewn ymgynghoriad â'r Aelod Cabinet dros Dai 
a Gwasanaethau Adeiladu a'r Pennaeth Cyllid / Swyddog Adran 151, i dderbyn a 
dyfarnu contractau i'r tendrwyr llwyddiannus ar gyfer y gwaith a'r gwasanaethau hyn 
yn unol â Rheolau Gweithdrefn Contract y Cyngor. 
 
(4) BOD y Swyddog Monitro / Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a 
Democrataidd yn cael ei awdurdodi i baratoi a gweithredu'r contractau priodol gyda'r 
tendrwyr llwyddiannus. 
 
Rhesymau dros benderfyniadau 
 
(1) Datblygu dyluniad a chyflwyniad manwl cais cynllunio llawn ar gyfer y Cynllun. 
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(2) Paratoi'r gyfres fanwl o ddogfennau yn barod ar gyfer y broses dendro ar 
gyfer y Cynllun. 
 
(3) Datblygu'r Cynllun a derbyn tendrau gan y cynigwyr llwyddiannus o dan 
Reolau Gweithdrefn Contract y Cyngor a'u dyfarnu. 
 
(4) Caniatáu i'r Cyngor ymrwymo i gontractau gyda'r cynigydd llwyddiannus. 
 
 
C699  CYNLLUN ADNEWYDDU ALLANOL TAI (PRYDLESWR 17 BLOC) 
CYNLLUN 2021/22 (WTA) (GWYBODAETH EITHRIEDIG – PARAGRAFFAU 12, 
14 A 12A)  (CRAFFU – CARTREFI A CHYMUNEDAU DIOGEL) – 
 
Tynnodd yr adroddiad sylw'r Cabinet at y bwriad i ddyfarnu Cynllun Adnewyddu 
Allanol Tai (Lesddeiliaid 17 Bloc) 2021/22. 
 
Roedd yr adroddiad yn gofyn i'r awdurdod dderbyn y cais tendr mwyaf manteisiol a 
gweithredu contract Gwaith Canolradd y Cyd-dribiwnlys Contractau 2016 
 
Roedd hyn yn fater i’r Weithrediaeth benderfynu arno.  
 
Ar ôl i’r Cabinet ystyried yr adroddiad a phob mater a phob goblygiad ynddo,  
 
PENDERFYNWYD –  
 
(1) BOD dyfarnu'r contract i PA Joyner (Cymru) Cyf. am werth £1,116,943.72 yn 
cael ei gymeradwyo. 
 
(2) BOD awdurdod dirprwyedig yn cael ei roi i'r Swyddog Monitro / Pennaeth 
Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd, i baratoi a gweithredu contract 
Canolradd Tribiwnlys Contractau ar y Cyd 2016 gyda PA Joyner (Cymru) Cyf. 
 
Rhesymau dros benderfyniadau 
 
(1) Fel y tendr mwyaf manteisiol a dderbyniwyd ac i gydymffurfio â Rheolau 
Sefydlog Contract y Cyngor, a oedd yn ei gwneud yn ofynnol i gontractau â gwerth 
dros £300k gael eu cytuno gan y Cabinet. 
 
(2) Er mwyn i ddogfennau'r contract gael eu cwblhau gyda'r contractwr 
llwyddiannus. 
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