
No. 

1 
TRIM/Cabinet/2022/February 14 
Minutes - Welsh 

CABINET 
 
 
Cofnodion cyfarfod anghysbell a gynhaliwyd ar 14 Chwefror, 2022. 
 
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 and E. Williams 
 
 
C805  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." 
 
 
C806  YMDDIHEURIAD AM ABSENOLDEB –  
 
Derbyniwyd hwn gan y Cynghorydd M.R. Wilkinson. 
 
 
C807  COFNODION – 
 
PENDERFYNWYD – CYMERADWYO cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 24 
Ionawr, 2022 fel cofnod cywir. 
 
 
C808  DATGANIADAU BUDDIANT –  
 
Enw’r Cynghorydd Natur y Buddiant 
Y Cynghorydd N. Moore (Arweinydd 
Gweithredol ac Aelod Cabinet dros 
Berfformiad ac Adnoddau) 

Y diddordeb sy'n gysylltiedig ag Eitem 20 
ar yr Agenda – 'Ail-lunio Gwasanaethau: 
Diweddariad Cyfleusterau Chwaraeon Un 
Defnydd'. 
Datganwyd diddordeb personol gan y 
Cynghorydd Moore gan fod ganddo 
aelodau o'r teulu a oedd wedi'u cysylltu â 
Chlwb Rygbi'r Barri a thynnodd yn ôl o'r 
cyfarfod ar gyfer yr eitem. 

Y Cynghorydd E. Williams (Aelod Cabinet 
dros Wasanaethau Cyfreithiol, 
Rheoleiddio a Chynllunio) 

Y diddordeb sy'n gysylltiedig ag Eitem 19 
ar yr Agenda – 'Parc Stradling Llanilltud 
Fawr'. 
Datganwyd buddiant gan y Cynghorydd 
Williams gan fod y mater yn cyfeirio at 

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/our_council/Council-Structure/minutes,_agendas_and_reports/agendas/Cabinet/2022/22-02-14.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=C8it8ESsZxk&list=PLzt4i14pgqIEOa_6uH4po68_H6wGjYiaP&index=1
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Lanilltud Fawr ond cafodd  oddefeb fel 
Cynghorydd Tref i aros, siarad a 
phleidleisio. 

 
 
C809  STRATEGAETH DDRAFFT AR DAI LLEOL 2021 – 2026 (CYF) – 
 
Cyflwynwyd cyfeiriad y Pwyllgor Craffu Cartrefi a Chymunedau Diogel ar 
12 Ionawr, 2022. 
 
Cyfeiriodd yr Arweinydd, wrth drafod y cyfeiriad, at sylwadau a wnaed mai lefel y 
galw am dai ac eiddo 1 a 2 ystafell wely oedd prif ffocws y galw o hyd. Roedd 
ymholiad hefyd a oedd anghenion Llywodraeth Cymru a'r Cynllun Datblygu Lleol 
wedi'u halinio, a chadarnhawyd bod aliniad. 
 
Croesawodd y Dirprwy Arweinydd nodau'r Strategaeth Tai Lleol Ddrafft gan fod 
llawer o drigolion wedi wynebu ansicrwydd o ran tai o ganlyniad i'r pandemig. 
Dywedodd yr Arweinydd ei bod yn bwysig bod y Cyngor yn parhau i weithio gyda 
phob sector yn hynny o beth.  
 
Ar ôl ystyried y cyfeiriad ac nad oedd unrhyw newidiadau awgrymedig gan y 
Pwyllgor Craffu Cartrefi a Chymunedau Diogel, 
 
PENDERFYNWYD -  
 
(1) BOD y Strategaeth Tai Lleol Ddrafft fel y'i hystyriwyd gan y Cabinet ar 6 
Rhagfyr 2021, yn cael ei chymeradwyo'n ffurfiol a'i chyfeirio at y Cyngor llawn i'w 
chymeradwyo. 
 
(2) BOD y weithdrefn penderfyniadau brys fel y'i pennir yn Adran 14.14 o 
Gyfansoddiad y Cyngor yn cael ei defnyddio mewn perthynas ag Argymhelliad (1) 
er mwyn i'r Strategaeth Tai Lleol gael ei chyfeirio at y Cyngor llawn ar 7 Mawrth 
2022. 
 
Y rhesymau dros y penderfyniadau 
 
(1-2) Wedi ystyried cynnwys yr adroddiad a'r trafodaethau yn y cyfarfod. 
 
 
C810  STRATEGAETH DRAFFT CYFRANOGIAD TENANTIAID A 
PHRESWYLWYR PRYDLES 2021-2026 (CYF) -  
 
Cyflwynwyd cyfeiriad y Pwyllgor Craffu Cartrefi a Chymunedau Diogel ar 
12 Ionawr, 2022. 
 
Cyfeiriodd yr Arweinydd, wrth drafod y cyfeiriad, at sylwadau a wnaed ynghylch a 
oedd angen i denantiaid a lesddeiliaid fod yn rhan o fwrdd preswylwyr neu debyg 
er mwyn ymgysylltu â'r Strategaeth a chadarnhawyd y nodwyd bod angen edrych 
ar y strwythurau ymgysylltu presennol a fyddai'n cael eu hadolygu a'u hehangu.   
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Cyfeiriodd y Dirprwy Arweinydd at y prosiect datblygu cymunedol a gynhaliwyd ar 
ystadau St Luke's a St. Paul ym Mhenarth a elwid yn 'Llechen Lân', yn hytrach na 
'Cyflwr Glân' fel y cyfeiriwyd ato yn y cyfeiriad. Dywedodd fod y prosiect wedi 
adeiladu ar y gwaith rhagorol a wnaed gan Gymdeithas Preswylwyr STAR a oedd 
hefyd yn cael eu cynrychioli ar y Pwyllgor Craffu. Edrychodd y Cynghorydd Burnett 
ymlaen hefyd at ganlyniadau'r rhaglen 'Glanach, Gwyrddach' Iachach' newydd a 
oedd yn rhan o Lechen Lân. 
 
Ar ôl ystyried y cyfeiriad ac nad oedd unrhyw newidiadau awgrymedig gan y 
Pwyllgor Craffu Cartrefi a Chymunedau Diogel, 
 
PENDERFYNWYD – BOD y Strategaeth Tenantiaid a Lesddeiliaid Ddrafft fel y'i 
hystyriwyd gan y Cabinet ar 20 Rhagfyr 2021 yn cael ei chymeradwyo. 
 
Y rheswm dros y penderfyniad 
 
Mewn perthynas â chynnwys yr adroddiad a'r trafodaethau yn y cyfarfod.  
 
 
C811 FFORWM MYNEDIADLLEOL BRO MORGANNWG  –  
 
Cyflwynwyd cofnodion y Fforwm Mynediad Lleol a gynhaliwyd ar 2 Rhagfyr 2021 fel 
y'u cynhwysir yn yr agenda. 
 
Cyfeiriodd y Cynghorydd Williams, wrth drafod y cofnodion, at y gwaith rhagorol 
ers 2010 a wnaed gan Mr Gwyn Teague, Swyddog Hawliau Tramwy Cyhoeddus a 
oedd wedi gadael cyflogaeth Cyngor Bro Morgannwg. Yn ystod ei gyfnod, roedd 
wedi goruchwylio newidiadau sylweddol i'r llwybrau arfordirol a gwelliannau i'r 
hawliau tramwy lleol.  
 
Canmolodd y Cynghorydd Williams faint o waith a wnaed gan Swyddogion fel rhan 
o Adroddiad Blynyddol Cyfansawdd drafft 2019/20 a 2020/21.  
 
Dangosodd astudiaeth ddichonoldeb Llwybrau Gwyrdd GANaLl waith partneriaeth 
da gyda'r Awdurdodau Lleol cyfagos a gwelodd ddatblygiad llwybrau troed a 
llwybrau i gerddwyr, beicwyr a marchogion a fyddai'n gwella lles y rhai sy'n 
defnyddio ardaloedd o'r fath.  
 
Amlygwyd y rhestr o brosiectau a gynhaliwyd gan ddefnyddio Grantiau Gwella 
Mynediad fel enghreifftiau lle'r oedd newidiadau bach wedi gwneud 
gwahaniaethau mawr. Roedd y Grantiau Mynediad i'r Arfordir hefyd wedi gwneud 
gwahaniaeth enfawr ac wedi annog ymwelwyr i'r ardal ymhellach. 
 
Trafodwyd gwaith dan y Cynllun Dylunio Ffermio Cynaliadwy lle'r oedd arferion a 
ffyrdd mwy cynaliadwy o weithio yn cael eu hystyried.   
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PENDERFYNWYD -  
 
(1) BOD cofnodion cyfarfod y Fforwm Mynediad Lleol a gynhaliwyd ar 2 
Rhagfyr 2021 yn cael eu nodi.  
 
(2) BOD y gwaith rhagorol a wnaed dros nifer o flynyddoedd gan Mr Gwyn 
Teague yn cael ei gydnabod gan y Cabinet a oedd yn dymuno'n dda iddo ar gyfer 
y dyfodol. 
 
Y rhesymau dros y penderfyniadau 
 
(1-2) Wrth nodi'r cofnodion. 
 
 
C812 CABINET PRIFDDINAS RANBARTH CAERDYDD –  
 
Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod Cabinet Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd a gynhaliwyd ar 13 Rhagfyr, 2021 fel y'u cynhwyswyd yn yr agenda. 
 
Cyfeiriodd yr Arweinydd, wrth drafod y cofnodion, at ail-fframio Cyd-bwyllgor 
Corfforaethol De-ddwyrain Cymru. Y gobaith oedd y byddai Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd yn dod yn Gyd-bwyllgor Corfforaethol ymhen amser a nododd yr 
adroddiad y byddai risgiau a materion yn atal gweithredu'r opsiwn Llywodraethu a 
Chyflawni a ddewiswyd yn llawn. 
 
Trafodwyd y gyllideb gan yr holl Awdurdodau partner a chynrychiolwyr a 
chytunwyd arni yn y cyfarfod. Roedd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi gofyn i 
Lywodraeth Cymru ohirio dyddiad cychwyn y dyletswyddau'n ffurfiol rhwng 28 
Chwefror 2022 a 30 Mehefin 2022, y cytunwyd arnynt wedi hynny. 
 
Trafodwyd hefyd eitem yn ymwneud â Chaffael hen Orsaf Bŵer Aberddawan. 
Rhoddodd yr Arweinydd y wybodaeth ddiweddaraf bod y mater yn parhau ac y 
byddai adroddiad pellach i Aelodau o Brifddinas-Ranbarth Caerdydd. 
 
Roedd y Cynghorydd Gray yn falch o fod wedi derbyn ffurflen ddiweddaru 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a bod yr Aelodau a oedd wedi mynychu hefyd wedi 
ei chael yn ddefnyddiol. Anogodd Aelodau eraill i fynychu'r sesiynau briffio pellach 
er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau. Ychwanegodd y 
Cynghorydd Williams ei bod yn bwysig i'r Aelodau fynychu'r sesiynau briffio er 
mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf am y datblygiadau prosiect diweddaraf. 
 
PENDERFYNWYD – BOD cofnodion Prifddinas-Ranbarth Caerdydd - Cabinet 
Rhanbarthol a gynhaliwyd ar 13 Rhagfyr 2021 yn cael eu nodi.  
 
Y rheswm dros y penderfyniad 
 
Wrth nodi’r cofnodion 
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C813 CYDBWYLLGOR GWASANAETHAU RHEOLEIDDIO A RENNIR –  
 
Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod Cydbwyllgor y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir 
(GRhR) a gynhaliwyd ar 14 Rhagfyr 2021 fel y'u nodwyd yn yr agenda. 
 
Wrth drafod y cofnodion, cyfeiriodd y Cynghorydd Williams at y Gwasanaeth 
Rheoliadol a Rennir (GRhR) nad yw bellach yn gyflogwr. Trafodwyd Cynnig 
Cyllideb Ddrafft y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir 2022/23 a nodwyd nad 
oedd setliadau cyllideb Llywodraeth Cymru 2022/23 a ddyfarnwyd i Gynghorau 
wedi bod ar gael adeg y cyfarfod.  
 
Roedd y Cynghorydd Williams am gydnabod ansawdd uchel y gwaith a wnaed 
gan y staff yn ystod y pandemig; Newidiodd cyfrifoldebau staff GRhR yn 
sylweddol, gyda rhai staff yn cael eu hadleoli i Feysydd Gwasanaeth eraill a bod 
deddfwriaeth yn newid yn gyson i addasu a glynu ati. Canmolodd hefyd y 
gorfodaeth lwyddiannus a oedd wedi digwydd o ran bridwyr cŵn a masnachwyr 
twyllodrus, gan ganmol ymroddiad y Swyddogion dan sylw. 
 
PENDERFYNWYD -  
 
(1) BOD cofnodion cyfarfod Cyd-bwyllgor y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir 
a gynhaliwyd ar 14 Rhagfyr 2021 yn cael eu nodi.  
 
(2) Diolchodd y Cabinet hwnnw i'r Swyddogion am faint o waith a wnaed yn 
ystod amgylchiadau anodd sy'n newid yn gyson. 
 
Y rheswm dros y penderfyniad 
 
(1-2) Wrth nodi'r cofnodion. 
 
 
C814  POLISI TÂL 2022/2023 (AG/BA) (CRAFFU - PERFFORMIAD AC 
ADNODDAU CORFFORAETHOL) – 
 
Cyflwynodd yr Arweinydd Gweithredol a'r Aelod Cabinet dros Berfformiad ac 
Adnoddau Corfforaethol yr adroddiad i’w ystyried a chymeradwyo Polisi Cyflog 
blynyddol y Cyngor ar gyfer 2022/23 cyn ei gyflwyno i'r Cyngor i'w gymeradwyo. 
 
Roedd gan y Cyngor ofyniad statudol dan Ddeddf Lleoliaeth 2011 i baratoi 
datganiad polisi cyflog ar gyfer y flwyddyn ariannol newydd 2022/23. Roedd angen 
cymeradwyo a chyhoeddi'r datganiad erbyn 31 Mawrth 2022. Roedd y ddogfen yn 
darparu fframwaith ar gyfer sicrhau bod cyflogeion yn cael eu gwobrwyo'n deg ac 
yn wrthrychol, yn unol ag anghenion gwasanaeth y Cyngor a bod y broses yn 
agored ac yn dryloyw. 
 
Roedd y Polisi Cyflog wedi'i ddatblygu'n raddol ers 2012 i ymgorffori'r canlynol;  
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• Canllawiau gan Lywodraeth Cymru fel y'u cynhwysir yn y ddogfen 
"Atebolrwydd Cyflog mewn Llywodraeth Leol yng Nghymru" fel y'i 
diweddarwyd ym mis Ionawr 2016. 

• Newidiadau fel y'u pennir gan Reoliadau Rheolau Sefydlog Awdurdodau 
Lleol (Cymru) (Diwygio) 2014 a ddaeth i rym o 1 Gorffennaf 2014. 

• Gwnaed newidiadau fel y'u pennir gan Ddeddf Llywodraeth Leol (Cymru) 
2015 i sicrhau bod unrhyw newidiadau arfaethedig i gyflog Prif 
Swyddogion (fel y'u diffinnir yn Neddf Lleoliaeth 2011) yn cael eu gwneud 
ar ôl ymgynghori â Phanel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth 
Ariannol. 

• Roedd Deddf Etholiadau Llywodraeth Leol (Cymru) 2021 wedi'i hystyried 
fel rhan o'r Datganiad Polisi Cyflog blynyddol. 

• Gwelliannau angenrheidiol o ganlyniad i newidiadau i strwythur uwch-
reolwyr y Cyngor dros y blynyddoedd diwethaf. 

• Effeithiau tâl cenedlaethol a negodwyd yn lleol a dyfarniadau budd-
daliadau cysylltiedig ynghyd â darpariaethau'r Cyflog Byw Cenedlaethol. 

 
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 newidiadau gofynnol i Bolisi Cyflog 2022/23 y Cyngor fel y'u nodir yn 
yr adroddiad ac fel y'u hymgorfforir yn y datganiad diwygiedig yn Atodiad A yn cael 
eu cytuno. 
 
(2) BOD y Polisi Cyflog yn cael ei gymeradwyo a'i gyfeirio i'w ystyried gan y 
Pwyllgor Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) ar 17 Chwefror 2022 i'w 
ystyried a'i gymeradwyo'n derfynol gan y Cyngor ar 7 Mawrth 2022. 
 
Y rhesymau dros y penderfyniadau 
 
(1) Ymateb i'r gofynion cyfreithiol o dan Reoliadau Diwygio Rheolau Sefydlog 
(Cymru) 2014, Deddf Llywodraeth Leol (Cymru) 2015 a chyngor cysylltiedig gan 
Lywodraeth Cymru. 
 
(2) Ymateb i'r gofyniad cyfreithiol o dan Ddeddf Lleoliaeth 2011 a darparu bod 
yn agored ac yn atebol mewn perthynas â sut mae'r Cyngor yn gwobrwyo ei staff. 
 
 
C815  GRYNODEB ARCHWILIO BLYNYDDOL CYNGOR BRO 
MORGANNWG 2021 (AG/BA) (CRAFFU - PERFFORMIAD AC ADNODDAU 
CORFFORAETHOL) – 
 
Cyflwynodd yr Arweinydd Gweithredol a'r Aelod Cabinet dros Berfformiad 
Corfforaethol ac Adnoddau Grynodeb Archwilio Blynyddol Archwilydd Cyffredinol 
Cymru ar gyfer Cyngor Bro Morgannwg, yn amlinellu'r gwaith a gwblhawyd ers y 
Crynodeb Archwilio diwethaf, a gyhoeddwyd ym mis Chwefror 2021. 
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Roedd cynnwys Crynodeb Archwilio Blynyddol 2021 (a atodir yn Atodiad A i'r 
adroddiad) yn gadarnhaol ar y cyfan a thynnodd sylw at y ffaith bod y Cyngor wedi 
cyflawni ei ddyletswyddau o dan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 sy'n 
weddill ar gyfer y flwyddyn ariannol 2020-21. Roedd Archwilydd Cyffredinol Cymru 
hefyd wedi rhoi barn wir a theg ddiamod ar ddatganiadau ariannol y Cyngor ar 12 
Hydref, 2021.  
 
Er na wnaed unrhyw argymhellion ffurfiol, gwnaed 5 Cynnig ar gyfer Gwella 
(CAGG) mewn perthynas ag adolygiadau lleol penodol ar Gynaliadwyedd Ariannol 
y Cyngor (1 CAGG) a Gweithio mewn Partneriaeth â'r Trydydd Sector (4 CAGG).  
Yn ogystal ag adolygiadau lleol penodol, bob blwyddyn, cynhaliodd Archwilio 
Cymru astudiaethau ar draws y sector llywodraeth leol hefyd i wneud argymhellion 
ar gyfer gwella gwerth am arian.  Cyhoeddwyd dau adroddiad o'r fath mewn 
perthynas â:  Gwasanaethau dewisol (Ebrill 2021) ac Adfywio canol trefi yng 
Nghymru (Medi 2021).    
 
Yn unol â threfniadau rheoli perfformiad corfforaethol y Cyngor, rhoddwyd 
ystyriaeth gan wasanaethau perthnasol y Cyngor i'r canfyddiadau a geir mewn 
adroddiadau lleol a chenedlaethol fel y’u cyhoeddwyd, a chamau gweithredu a 
ymgorfforwyd yn Nhraciwr Insight y Cyngor drwy gydol y flwyddyn fel y bo'n 
briodol.  Cafodd hyn ei fonitro drwy'r Bwrdd Mewnwelediad, y Pwyllgorau Craffu, y 
Cabinet a'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio wrth i'r gwaith o fynd i'r afael â hwy 
fynd rhagddo.  Cafodd cynnydd yn erbyn camau rheoleiddio'r Cyngor ei fonitro 
hefyd gan gydweithwyr Archwilio Cymru drwy gydol y flwyddyn fel rhan o'r Cynllun 
Rheoleiddio Blynyddol.  
 
Llongyfarchodd y Cabinet yr holl staff am gydymffurfio â'r holl ofynion a 
gwerthfawrogi'r perfformiad cadarnhaol i sicrhau bod yr Awdurdod yn parhau i 
weithio ar lefel uchel yn ystod cyfnodau anodd. 
 
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 – BOD cynnwys Crynodeb Archwilio Blynyddol Cyngor Bro 
Morgannwg 2021 yn cael ei nodi a bod yr adroddiad yn cyfeirio at y Pwyllgor 
Craffu Perfformiad Corfforaethol ac Adnoddau (17 Chwefror, 2022) a’r Pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio (1 Mawrth, 2022) gydag unrhyw argymhellion/sylwadau 
gan y Pwyllgorau yn cael eu cyfeirio'n ôl i'r Cabinet wedi hynny. 
 
Y rheswm dros y penderfyniad 
 
I ddarparu ar gyfer craffu ac adolygu Crynodeb Archwiliad Blynyddol yr Archwilydd 
Cyffredinol 2021. 
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C816  LLAWLYFR YMGEISWYR AC AELODAU ETHOLEDIG DRAFFT 
(ARGRAFFIAD 2022) (AG/BA) (CRAFFU - PERFFORMIAD AC ADNODDAU 
CORFFORAETHOL) – 
 
Cyflwynodd yr Arweinydd Gweithredol a'r Aelod Cabinet dros Berfformiad ac 
Adnoddau Corfforaethol yr adroddiad a oedd yn gofyn am gymeradwyaeth y 
Llawlyfr Ymgeisydd ac Aelodau Etholedig drafft (Argraffiad 2022), cyn ei gyhoeddi, 
i baratoi ar gyfer Etholiad Llywodraeth Leol 2022 i hysbysu darpar ymgeiswyr a 
chefnogi Rhaglen Datblygu Aelodau barhaus y Cyngor. 
 
Roedd y Llawlyfr Ymgeiswyr ac Aelodau Etholedig yn adnodd gwybodaeth pwysig 
gan ei fod yn galluogi pob Ymgeisydd Etholiad a fyddai’n dod yn Aelodau 
Etholedig yn y pen draw i ymgyfarwyddo'n gyflym â'r ffordd yr oedd y Cyngor yn 
gweithio, y cymorth a oedd ar gael iddynt, y rheolau a'r gweithdrefnau y 
gweithredodd y Cyngor oddi tanynt a chymhlethdodau rôl yr Aelod Etholedig.  
 
Trefnwyd yr Etholiad Llywodraeth Leol nesaf ar gyfer 5 Mai 2022 gyda'r dyddiad 
cau ar gyfer Enwebiadau Ymgeiswyr am 4pm, 5 Ebrill 2022.    
 
Cyfeiriodd yr Arweinydd hefyd at Eitem 15 ar agenda'r cyfarfod a oedd yn trafod yr 
Etholiadau Llywodraeth Leol - 2022: Addewid Ymgyrchoedd Teg a oedd â 
chysylltiadau â Llawlyfr yr Aelodau. 
 
Byddai'r Llawlyfr yn mynd law yn llaw ag unrhyw hyfforddiant diweddarach a oedd 
ar gael i'r Aelodau ac roedd yn adnodd i'r Aelodau presennol ac ymgeiswyr posibl 
fel rhan o raglen hyfforddi ar gyfer Aelodau etholedig a fyddai'n parhau.  
 
Dywedodd yr Arweinydd ei bod yn bwysig bod unrhyw un a oedd am ymgymryd 
â'r rôl fel Cynghorydd yn sylweddoli'r cyfrifoldebau a'r ymrwymiad i Aelodau eraill, 
fel y dylid eu trafod o dan Eitem 15 ar yr Agenda o ran diogelu a pharchu.  
 
Dywedodd y Dirprwy Arweinydd ei fod yn drosolwg da o'r rolau a'r cyfrifoldebau a 
nododd y gefnogaeth a oedd ar gael hefyd. Roedd yn gwerthfawrogi'r anrhydedd i 
allu cynrychioli cymuned a chyflawni ar ran y gymuned honno fel Cynghorydd lleol. 
Gobeithiai y byddai gan bobl ddiddordeb mewn sefyll dros eu cymunedau a 
phenderfynu gweithio er budd Bro Morgannwg. 
 
Dywedodd y Cynghorydd Gray y byddai ystyried bod yn Gynghorydd yn frawychus 
pe na bai unrhyw ddarpar ymgeisydd yn gwbl ymwybodol o'r hyn yr oedd y rôl yn 
ei olygu. Roedd y Llawlyfr wedi'i gynhyrchu mewn partneriaeth â chymorth 
trawsbleidiol gyda Swyddogion. Byddai unrhyw Aelodau sydd newydd eu hethol 
yn ei chael yn adnodd defnyddiol, fel y byddai'r Aelodau presennol. Roedd 
Swyddogion yn hapus i gefnogi Aelodau, ond roedd hwn yn adnodd ychwanegol 
amhrisiadwy ac roedd y Cynghorydd Gray yn hapus i'w gefnogi.  
 
Roedd y Cynghorydd McCaffer bob amser wedi bod yn angerddol am annog pobl i 
gymryd rhan mewn llywodraeth leol o ble maent yn byw ac roeddent yn teimlo bod 
y Llawlyfr yn arf amhrisiadwy i hysbysu'r Aelodau presennol a darpar ymgeiswyr. 
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Byddai gweithio mwy mewn byd rhithwir hefyd yn helpu i annog pobl i gymryd rhan 
ac roedd yn hapus i gefnogi'r Llawlyfr a diolch i'r Gwasanaethau Democrataidd am 
y gwaith i'w lunio. 
 
Teimlai'r Cynghorydd King fod y llawlyfr yn adnodd pwysig a fyddai'n grymuso 
pobl i gynrychioli eu cymunedau.  
 
Dywedodd yr Arweinydd ei bod yn bwysig bod unrhyw un sy'n ystyried sefyll fel 
Aelod lleol yn deall y rôl, a'r paramedrau yr oedd yn rhaid i Aelodau weithio 
ynddynt, e.e., cyllid a deddfwriaeth. Cydnabu hefyd nad oedd adnoddau fel y 
Llawlyfr yn bodoli o'r blaen a'u bod yn adnodd gwerthfawr. Roedd system fentora 
hefyd wedi'i sefydlu ar gyfer unrhyw Aelodau newydd, pe bai angen. 
 
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 Llawlyfr Ymgeisydd ac Aelod Etholedig Drafft (Argraffiad 2022), 
sydd wedi'i atodi fel Atodiad A i'r adroddiad, yn cael ei gymeradwyo. 
 
(2) BOD y Llawlyfr Ymgeisydd ac Aelod Etholedig Drafft (Argraffiad 2022) ar 
gael i bob darpar ymgeisydd etholiad llywodraeth leol 2022 gan Bennaeth y 
Gwasanaethau Democrataidd.  
 
(3) BOD copi electronig o'r Llawlyfr Ymgeisydd ac Aelod Etholedig Drafft 
(Argraffiad 2022) yn cael ei lanlwytho i Wefan y Cyngor drwy ei dudalen 'Dod yn 
Gynghorydd', Hyb y Pwyllgor Aelodau, Ffolder 'Sut i' Bwrdd Gwaith yr Aelod a 
Hafan MemberNet. 
 
(4) BOD Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd yn cael ei awdurdodi, 
mewn ymgynghoriad â'r Rheolwr Gyfarwyddwr/Prif Weithredwr, Swyddog 
Monitro'r Cyngor/Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd a'r 
Arweinydd, i wneud diwygiadau i gynnwys y Llawlyfr sy'n ymwneud â newidiadau 
ym pholisïau'r Cyngor, deddfwriaeth, Cyfansoddiad y Cyngor ac unrhyw fân wallau 
teipograffyddol. 
 
Y rhesymau dros y penderfyniadau 
 
(1) Hwyluso'r gwaith o gymeradwyo a chyhoeddi Llawlyfr Ymgeiswyr ac 
Aelodau Etholedig (argraffiad 2022) fel rhan o Broses Enwebu Etholiad 
Llywodraeth Leol 2022 a Rhaglen Datblygu Aelodau barhaus y Cyngor. 
 
(2) Rheoli disgwyliadau Ymgeiswyr yr Etholiad o rôl yr Aelod Etholedig a 
sicrhau bod gan Aelodau Etholedig wybodaeth bwysig ar gael iddynt ar y cyfle 
cynharaf. 
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(3) Mae'r Llawlyfr Ymgeiswyr ac Aelodau Etholedig (Argraffiad 2022) ar gael yn 
rhwydd i bob Aelod Etholedig pryd bynnag y bo angen yn ystod eu cyfnod yn y 
swydd.  
 
(4) Sicrhau bod cynnwys y Llawlyfr yn parhau'n gywir cyn ei gyhoeddi gyntaf 
(cyfeiria paragraff 2.2) ac mae'n adlewyrchu'r ddeddfwriaeth ddiweddaraf. 
 
 
C817  CYNLLUN DEISEBAU DRAFFT BRO MORGANNWG (AG/BA) 
(CRAFFU - PERFFORMIAD AC ADNODDAU CORFFORAETHOL) – 
 
Cyflwynodd yr Arweinydd Gweithredol a'r Aelod Cabinet dros Berfformiad ac 
Adnoddau Corfforaethol yr adroddiad i geisio cymeradwyaeth ar gyfer Cynllun 
Deisebau Drafft Bro Morgannwg sydd ynghlwm yn Atodiad 1, yn unol â'r 
ddyletswydd o dan Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021. 
 
Roedd Adran 42 o Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 yn 
gosod dyletswydd gyfreithiol ar brif Gynghorau yng Nghymru i lunio a chyhoeddi 
cynllun deisebau yn nodi sut y byddai'r Cyngor yn ymdrin â deisebau ac yn 
ymateb iddynt, gan gynnwys deisebau electronig (e-ddeisebau). 
 
Roedd dyletswydd ar y cynllun deisebau i nodi: 
 

(a)  sut y gellir cyflwyno deiseb i'r Cyngor; 
(b)  sut ac erbyn pryd y byddai'r Cyngor yn cydnabod derbyn deiseb; 
(c)  y camau y gall y Cyngor eu cymryd mewn ymateb i ddeiseb a ddaw i law; 
(d)  yr amgylchiadau (os o gwbl) lle na chaiff y Cyngor gymryd unrhyw gamau 

pellach mewn ymateb i ddeiseb; a 
(e)  sut ac erbyn pryd y byddai'r Cyngor yn darparu ei ymateb i ddeiseb i'r sawl 

a gyflwynodd y ddeiseb ac i'r cyhoedd. 
 
Roedd yn ofynnol i'r cynllun deisebau newydd gael ei weithredu a'i sefydlu erbyn 5 
Mai 2022. Mewn ymateb i'r ddeddfwriaeth newydd, roedd y Gwasanaethau 
Democrataidd wedi llunio'r Cynllun Deisebau Drafft amgaeedig.   
 
Dywedodd yr Arweinydd fod yr adroddiad yn enghraifft o sut roedd pethau wedi 
newid dros y blynyddoedd a sut roedd technoleg fodern yn ei gwneud yn ofynnol i 
Aelodau ac Awdurdodau weithio mewn ffyrdd gwahanol.  
 
Cynigiodd yr Arweinydd y dylid cael Argymhelliad ychwanegol gan ddefnyddio'r 
weithdrefn penderfyniadau brys fel y'i nodir yng Nghyfansoddiad y Cyngor er 
mwyn i Gynllun Deisebau Drafft Bro Morgannwg gael ei gyfeirio at y Cyngor llawn 
ar 7 Mawrth, 2022 gan fod yn rhaid ei weithredu erbyn 5fed Mai, 2022. 
 
Dywedodd y Dirprwy Arweinydd fod deisebau'n ffordd bwysig i leisio'u barn, ond 
byddai'r Cynllun Deisebau yn caniatáu i'r lleisiau hynny gael eu clywed a'u rheoli. 
Byddai'r Cynllun yn caniatáu i'r llofnodwyr gael eu prosesu'n briodol ac yn 
galluogi'r Cyngor i ymateb yn wrthrychol a chytunodd y Cabinet â'r Argymhelliad 
ychwanegol arfaethedig gan y byddai'r mater yn cael ei drafod yn y Cyngor llawn 
hefyd. 
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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 Cynllun Deisebau Drafft Bro Morgannwg (Atodiad 1) yn cael ei 
gymeradwyo a'i argymell i'r Cyngor i'w gymeradwyo o 5 Mai 2022. 
 
(2) BOD y Cynllun Deisebau Drafft (Atodiad 1) yn cael ei gyflwyno i'r Cyngor 
i'w ystyried a'i gymeradwyo i'w ymgorffori yng Nghyfansoddiad y Cyngor. 
 
(3) BOD y weithdrefn penderfyniadau brys fel y'i pennir yn Adran 14.14 o 
Gyfansoddiad y Cyngor yn cael ei defnyddio er mwyn i Gynllun Deisebau Drafft 
Bro Morgannwg gael ei gyfeirio at y Cyngor llawn ar 7 Mawrth 2022. 
 
(4) BOD awdurdod dirprwyedig yn cael ei roi i Bennaeth y Gwasanaethau 
Democrataidd, mewn ymgynghoriad â'r Prif Weithredwr, i weinyddu'r deisebau 
hynny a oedd wedi derbyn llai na 100 o lofnodwyr. 
 
Y rhesymau dros y penderfyniadau 
 
(1 a 3) Gofyn i'r Cabinet gymeradwyo Cynllun Deisebau Drafft Bro Morgannwg, a 
chaniatáu iddo gael ei gyflwyno i'r Cyngor ar 7 Mawrth 2022. 
 
(2) Caniatáu i Gynllun Deisebau Drafft Bro Morgannwg gael ei gymeradwyo 
gan y Cyngor ac i'r ddogfen gael ei chynnwys yng Nghyfansoddiad y Cyngor cyn y 
dyddiad cau ar 5 Mai 2022. 
 
(4) Rhoi awdurdod dirprwyedig i Bennaeth y Gwasanaethau Democrataidd, 
mewn ymgynghoriad â'r Prif Weithredwr, i ddefnyddio disgresiwn wrth weinyddu 
deisebau sydd wedi derbyn llai na 100 o lofnodwyr a lle mae cefnogaeth leol glir i 
weithredu. 
 
 
C818  DEFNYDDIO PWERAU ARGYFWNG Y RHEOLWR 
GYFARWYDDWR (AG/BA) (CRAFFU – I GYD) – 
 
Cyflwynodd yr Arweinydd Gweithredol a'r Aelod Cabinet dros Berfformiad ac 
Adnoddau Corfforaethol yr adroddiad i roi gwybod i'r Cabinet am arfer Pwerau 
Brys gan y Rheolwr Gyfarwyddwr ers yr adroddiad diwethaf ar 6 Rhagfyr, 2021. 
 
Yn unol â pharagraff 2.6.2 (c) o Gyfansoddiad y Cyngor, roedd yr holl gyfeiriadau 
at 'Reolwr Gyfarwyddwr' wedi'u diwygio i 'Brif Weithredwr' ar 25 Ionawr 2022 i 
weithredu penderfyniad y Cyngor ar 24 Ionawr 2022. Byddai'r newid hwn yn cael 
ei adrodd er gwybodaeth i'r Cyngor ar 7 Mawrth, 2022. 
 
Nododd Cyfansoddiad y Cyngor ar dudalen 285 (pwerau dirprwyedig): 
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1. Pŵer i weithredu, ar ôl ymgynghori â'r Aelod Cabinet priodol ac, yn achos 
materion sy'n ymwneud â'r Cyngor mewn ymrwymiadau ariannol yn unig, yr 
Arweinydd, Swyddog Adran 151 a'r Prif Swyddog priodol, mewn perthynas ag 
unrhyw fater sydd, yn ei farn ef: 
 

(a)  angen gweithredu ar unwaith; ac 
(b) nad oedd yn cyfiawnhau cynnal cyfarfod arbennig o'r corff a fyddai fel 

arfer yn ystyried y mater neu a oedd o'r fath frys neu argyfwng fel nad 
oedd yn caniatáu amser ar gyfer cyfarfod o'r fath; defnyddio pwerau 
dirprwyedig o'r fath i'w hadrodd yn ôl i'r Cabinet neu'r Cyngor fel y bo'n 
briodol." 

 
Gwnaeth yr Arweinydd rai newidiadau i'r adroddiad, gan ei fod yn cyfeirio at 
'Ddefnyddio Pwerau Brys y Prif Weithredwr' ond byddai'n newid yr adroddiad i 
'Ddefnyddio Pwerau Brys y Rheolwr Gyfarwyddwr'. Roedd teitl y Rheolwr 
Gyfarwyddwr wedi'i sefydlu tan 25 Ionawr 2022 pan gafodd teitl y swydd ei 
ailbennu gan y Cyngor i deitl y Prif Weithredwr. Roedd gan y Rheolwr 
Gyfarwyddwr neu'r Prif Weithredwr bwerau i gyflawni pwerau brys. Roedd y 
camau hynny fel y soniwyd yn yr adroddiad yn ymdrin â'r defnydd o bwerau brys 
ers yr adroddiad diwethaf ar 6 Rhagfyr, 2021 ac yn cwmpasu'r cyfnod rhwng 30 
Tachwedd, 2021 a 19 Ionawr, 2022 tra'n dal i ddal y teitl Rheolwr Gyfarwyddwr. 
Byddai'r adroddiad nesaf i'r Cabinet felly yn cyfeirio at unrhyw ddefnydd o Bwerau 
Brys y Prif Weithredwr, ond byddai teitl yr adroddiad hwn yn cael ei ddiwygio i 
enw'r Rheolwr Gyfarwyddwr. Ychwanegodd yr Arweinydd fod y defnydd o bwerau 
hefyd wedi'i gymeradwyo gan yr Uwch Swyddogion a'r Aelod Cabinet perthnasol, 
ochr yn ochr â'r Rheolwr Gyfarwyddwr, felly roeddent yn broses a reolir ac nid yn 
benderfyniadau mympwyol. 
 
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 – DYLID nodi'r defnydd o Bwerau'r Rheolwr Gyfarwyddwr. 
 
Y rheswm dros y penderfyniad 
 
Rhoi gwybod i'r Cabinet. 
 
 
C819  AMSERLEN CYFARFODYDD: MAI 2022 I MAY 2023 (AG/BA) 
(CRAFFU - PERFFORMIAD AC ADNODDAU CORFFORAETHOL) – 
 
Cyflwynodd yr Arweinydd Gweithredol a'r Aelod Cabinet dros Berfformiad ac 
Adnoddau Corfforaethol yr adroddiad i ystyried amserlen ddrafft o gyfarfodydd ar 
gyfer y cyfnod Mai 2022 i Fai 2023. 
 
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 amserlen y cyfarfodydd ar gyfer Mai 2022 - Mai 2023, 
fel y nodir yn Atodiad A, yn cael ei chymeradwyo, yn amodol ar unrhyw 
newidiadau yn y trefniadau ar gyfer cyfarfodydd a ystyrir yn briodol gan Faer y 
Cyngor neu Gadeirydd perthnasol y Pwyllgor yn y dyfodol. 
 
Y rheswm dros y penderfyniad 
 
Cymeradwyo / cyhoeddi calendr o gyfarfodydd ar gyfer blwyddyn Ddinesig 
2022/23. 
 
 
C820  ETHOLIADAU LLYWODRAETH LEOL – 2022: ADDEWID 
YMGYRCHOEDD TEG (AG/BA) (CRAFFU - PERFFORMIAD AC ADNODDAU 
CORFFORAETHOL) – 
 
Cyflwynodd yr Arweinydd Gweithredol a'r Aelod Cabinet dros Berfformiad ac 
Adnoddau Corfforaethol yr adroddiad i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Cabinet am 
yr Addewid Ymgyrchoedd Teg y cytunwyd arno gan y 22 Arweinydd Awdurdod 
Lleol yng Nghymru ddiwedd mis Ionawr.  
 
Mae'r adroddiad yn amgaeedig, yn Atodiad 1, addewid Ymgyrchoedd Teg mewn 
perthynas â'r Etholiadau Llywodraeth Leol sydd ar y gweill ym mis Mai eleni, yn 
galw ar bob Cynghorydd ac ymgeisydd yn etholiadau lleol mis Mai i ymrwymo i 
ymgyrch etholiadol deg a pharchus. Cymeradwywyd yr Addewid gan bob un o'r 22 
Arweinydd Awdurdod Lleol yng Nghymru yn dilyn cyfarfod o Gymdeithas 
Llywodraeth Leol Cymru ddiwedd mis Ionawr. 
 
Cyfeiriodd yr Arweinydd hefyd yn ôl at Eitem 11 ar  agenda'r cyfarfod a drafododd 
y Llawlyfr Ymgeiswyr ac Aelodau Etholedig Drafft (Argraffiad 2022) a oedd â 
chysylltiadau â'r Etholiadau Llywodraeth Leol - 2022: Addewid Ymgyrchoedd Teg 
ac os cytunwyd arno, dylid ei atodi i'r Llawlyfr Aelodau Etholedig a'i roi ar wefan y 
Cyngor. 
 
Dywedodd y Dirprwy Arweinydd ei fod yn addewid pwysig gan y byddai'r rhan 
fwyaf o Aelodau wedi profi rhyw fath o gamdriniaeth, wedi dioddef cam-wybodaeth 
neu wedi cael eu heffeithio gan ymddygiad gwael, a bod pob un ohonynt wedi cael 
effaith bersonol ond hefyd ar aelodau o'r teulu. Roedd yn hanfodol annog mwy o 
amrywiaeth mewn gwleidyddiaeth leol a chytunodd y dylai Aelodau alw allan 
ymddygiad negyddol. 
 
Dywedodd yr Arweinydd fod llawer o wybodaeth ffug neu anghywir wedi'i lledaenu 
ar y cyfryngau cymdeithasol.  
 
Dywedodd y Cynghorydd Gray ei fod bob amser yn hapus i gael dadl ar faterion 
ac weithiau'n anghytuno ar rai materion, ond roedd yn rhaid gwneud y sgyrsiau a'r 
dadleuon hynny gyda pharch a derbyn y byddai negyddoldeb yn chwarae rhan 
wrth atal rhai pobl rhag sefyll fel Cynghorydd lleol. Dylai pob Aelod ymddwyn ac 
ymgyrchu'n briodol a chefnogi'r Addewid a oedd yn gysylltiedig â'r Llawlyfr 
Aelodau Etholedig.  
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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 a'r Addewid Ymgyrch Deg sydd wedi'i atodi yn 
cael eu cymeradwyo. 
 
(2)  BOD yr Addewid Ymgyrch Deg yn cael ei chyfleu yn ystod cyfnod yr 
Etholiad a chyfeirir ati mewn unrhyw Sesiynau Briffio i Ymgeiswyr yn y cyfnod cyn 
yr Etholiadau Llywodraeth Leol. 
 
(3) BOD copi o'r adroddiad a'r Adduned Ymgyrch Deg yn cael eu dosbarthu i 
bob Cyngor Tref a Chymuned er gwybodaeth ac ymwybyddiaeth. 
 
(4) BOD Addewid yr Ymgyrch Deg yn cael ei atodi i'r Llawlyfr Aelodau 
Etholedig (Argraffiad 2022). 
 
(5) BOD copi electronig o Addewid yr Ymgyrch Deg yn cael ei lanlwytho i 
Wefan y Cyngor cyn gynted â phosibl. 
 
Y rhesymau dros y penderfyniadau 
 
(1-5) Caniatáu i'r Cabinet gymeradwyo Addewid yr Ymgyrch Deg a sicrhau ei fod 
yn cael ei gyfleu'n effeithiol i godi ymwybyddiaeth o'r un peth. 
 
 
C821  GWASANAETHAU TAI TGCH, DYFARNU CONTRACT (DGA) 
(CRAFFU - CARTREFI A CHYMUNEDAU DIOGEL) 
 
Cyflwynodd yr Arweinydd yr adroddiad ar ran yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau 
Tai ac Adeiladu i gyflwyno'r broses gaffael a gynhaliwyd ar gyfer darparu pecyn 
meddalwedd Tai newydd. 
 
Roedd y feddalwedd yn cefnogi Gwasanaethau Tai ac Adeiladu wrth ddarparu 
gwasanaethau i gwsmeriaid y Cyngor ac roedd bellach yn dangos arwyddion o 
oedran ac roedd angen buddsoddiad sylweddol yn lle system newydd sy'n addas 
i'r diben.  Cyflwynodd yr adroddiad y wybodaeth a gyfyngwyd yn ariannol a 
ddarparwyd yn adroddiad Rhan 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, 
 
PENDERFYNWYD – BOD y broses gaffael yn cael ei nodi gyda'r bwriad o wneud 
penderfyniad ar y mater drwy Adroddiad Rhan II yn ddiweddarach ar yr agenda. 
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Y rheswm dros y penderfyniad 
 
I arfarnu'r Cabinet. 
 
 
C822  ASESIAD O’R FARCHNAD DAI LEOL (FDL) 2021 (DGA) 
(CRAFFU - CARTREFI A CHYMUNEDAU DIOGEL)  – 
 
Cyflwynodd yr Arweinydd yr adroddiad ar ran yr Aelod Cabinet dros Dai a 
Gwasanaethau Adeiladu i ofyn am fabwysiadu Asesiad o'r Farchnad Dai Leol 
2021. 
 
Roedd Adran 8 o Ddeddf Tai 1985 yn ei gwneud yn ofynnol i Awdurdodau Lleol 
(ALlau) gynnal adolygiad o'u Hasesiadau o'r Farchnad Dai Leol bob 2 flynedd. Ym 
mis Tachwedd 2014, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y fethodoleg yr oedd yn 
ofynnol i bob ALl gynnal adolygiadau AFDL yn unol ag e. 
 
Cynhaliwyd adolygiad o AFDL Bro Morgannwg gan ddefnyddio'r fethodoleg uchod 
a chyda data wedi'i dynnu ar 30 Medi, 2021.  Roedd AFDL 2021 yn dangos bod 
angen o leiaf 1,205 o unedau ychwanegol o dai fforddiadwy y flwyddyn am y pum 
mlynedd nesaf, sy'n cynnwys 917 o unedau ar gyfer rhent cymdeithasol, 79 ar 
gyfer perchentyaeth cost isel a 211 uned o lety rhent canolraddol. 
 
Cynhaliwyd yr asesiad fesul ward gan ystyried y math o eiddo a'r maint y nodwyd 
bod ei angen. Aseswyd y galw am lety wedi'i addasu a llety hygyrch hefyd yn 
ogystal â'r angen am lety i bobl hŷn. 
 
Roedd yr AFDL yn hanfodol er mwyn galluogi Cyngor Bro Morgannwg i ateb y 
galw am dai fforddiadwy a byddai'n bwydo i mewn i'r adolygiad presennol o'r 
Cynllun Datblygu Lleol ac yn llywio unrhyw adolygiad gofynnol o'r Canllaw 
Cynllunio Atodol ar gyfer Tai Fforddiadwy. 
 
Cynigiodd yr Arweinydd newid ail frawddeg Argymhelliad (2) yr adroddiad i 
ddarllen 'Pe na bai'r Pwyllgor Craffu yn gwneud unrhyw argymhellion i'r Cabinet y 
dylid cytuno ar Asesiad o'r Farchnad Dai Leol 2021 a'i fabwysiadu fel yr amlinellir 
yn Atodiad A i'r adroddiad', y cytunwyd arno. 
 
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)  YN amodol ar ystyriaeth gan y Pwyllgor Craffu Cartrefi a Chymunedau 
Diogel, derbyn Asesiad o'r Farchnad Dai Leol 2021 sydd wedi'i atodi yn Atodiad A 
i'r adroddiad hwn a nodi'r goblygiadau polisi ar gyfer Bro Morgannwg. 
 
(2) BOD Asesiad o'r Farchnad Dai Leol 2021 yn cael ei gyfeirio at y Pwyllgor 
Craffu Cartrefi a Chymunedau Diogel, i'w ystyried. Os na fydd y Pwyllgor Craffu yn 
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gwneud unrhyw argymhellion i'r Cabinet, dylid cytuno ar Asesiad o'r Farchnad Dai 
Leol 2021 a'i fabwysiadu fel yr amlinellir yn Atodiad A i'r adroddiad. 
 
Y rhesymau dros y penderfyniadau 
 
(1) Sicrhau y gallai'r Cyngor ateb y galw am unedau tai fforddiadwy sydd eu 
hangen ym Mro Morgannwg. 
 
(2) Galluogi'r Pwyllgor Craffu Cartrefi a Chymunedau Diogel i ystyried 
goblygiadau'r asesiad. 
 
 
C823  DEDDF LLYWODRAETH LEOL (DARPARIAETHAU AMRYWIOL) 
– ADRAN 65 PŴER I BENNU TOCYNNAU TEITHIO AR GYFER CERBYDAU 
HACNI – CEISIADAU I AMRYWIO TARIFF PRISIAU CERBYD HACNI (WCRC) 
(CRAFFI – AMGYLCHEDD AC ADFYWIAD) – 
 
Cyflwynodd yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cyfreithiol, Rheoleiddio a 
Chynllunio yr adroddiad i benderfynu ar gais a dderbyniwyd gan Vale Taxis Unite i 
amrywio cyfradd prisiau tocynnau cerbydau hacni Cyngor Bro Morgannwg ar hyn 
o bryd. 
 
Cyfradd prisiau siwrnai cerbyd hacni oedd y prisiau siwrnai awdurdodedig a godir 
ar deithwyr sy'n defnyddio cerbydau hacni yn ardal y Cyngor. 
 
Wrth gyfeirio at yr adroddiad, dywedodd yr Aelod Cabinet fod tariff presennol y 
prisiau siwrnai wedi bod ar waith ers 23 Gorffennaf, 2018. Roedd Awdurdodau 
eraill hefyd yn edrych ar geisiadau tebyg ac roeddent hefyd yn debygol o ofyn am 
gynnydd mewn prisiau siwrnai gan fod pwysau chwyddiant fel prisiau tanwydd 
wedi cynyddu ers i'r prisiau diwethaf gael eu pennu bron i bedair blynedd yn ôl.  
 
Cydnabu'r Cynghorydd King y swm yr oedd pris tanwydd ffyrdd wedi cynyddu ers 
i'r prisiau gael eu gosod ddiwethaf a theimlai fod y cais yn rhesymol. 
 
Dywedodd y Dirprwy Arweinydd fod gweithredwyr tacsis wedi chwarae rhan 
enfawr yn y gwaith o helpu i gadw ysgolion yn weithredol. Roeddent wedi darparu 
cludiant ysgol i'r rhai mewn cymunedau anghysbell lle nad oedd digon o 
ddisgyblion ar gyfer bysus ac ar gyfer y plant hynny ag anghenion arbennig. 
Cydnabu ymhellach y pwysau enfawr ar y diwydiant tacsis yn ei gyfanrwydd o 
ganlyniad i'r pandemig, yn ogystal â'r costau tanwydd cynyddol. 
 
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 cais a gyflwynwyd gan Vale Taxis Unite i amrywio prisiau siwrnai 
cerbydau hacni gyda dyddiad gweithredu o 14 Ebrill, 2022 yn cael ei gymeradwyo 
mewn egwyddor. 
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(2) BOD yr amrywiad pris yn cael ei hysbysebu yn y wasg leol. 
 
(3) BOD awdurdod dirprwyedig yn cael ei roi i Gyfarwyddwr yr Amgylchedd a 
Thai i gytuno ar yr amrywiad o ran prisiau mewn ymgynghoriad â'r Aelod Cabinet 
dros Wasanaethau Cyfreithiol, Rheoleiddio a Chynllunio. 
 
Y rhesymau dros y penderfyniadau 
 
(1) Caniatáu i'r prisiau arfaethedig newydd gael eu hysbysebu'n gyhoeddus. 
Dan Adran 65 o Ddeddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976, os 
derbyniwyd unrhyw wrthwynebiadau i'r hysbysiad cyhoeddus, rhaid i'r rheini gael 
eu hystyried gan y Cabinet a rhaid i unrhyw dariff pris newydd ddod i rym o fewn 2 
fis i'r dyddiad gweithredu gwreiddiol. Argymhellwyd y dyddiad gweithredu i 
ganiatáu ar gyfer adrodd yn ôl ar y gwrthwynebiadau os ydynt yn cael eu derbyn. 
 
(2) Er mwyn amrywio prisiau siwrnai cerbydau hacni roedd angen rhoi 
hysbysiad cyhoeddus yn unol ag Adran 65 Deddf Llywodraeth Leol 
(Darpariaethau Amrywiol) 1976. 
 
(3) Caniatáu i'r newid mewn prisiau siwrnai gael ei weithredu os na dderbynnir 
unrhyw wrthwynebiadau. 
 
 
C824  PARC STRADLING, LLANILLTUD FAWR (HCD) (CRAFFU - 
BYW'N IACH A GOFAL CYMDEITHASOL ) – 
 
Cyflwynodd yr Aelod Cabinet dros Hamdden, y Celfyddydau a Diwylliant yr 
adroddiad i drosglwyddo Parc Stradling i Gyngor Tref Llanilltud Fawr yn unol â'r 
protocol ar gyfer ystyried ceisiadau gan Gynghorau Tref a Chymuned ar gyfer 
gweithredu a throsglwyddo asedau ar gyfer gwasanaethau ar ôl i’r ardal ddod yn 
wag. 
 
Roedd Cyngor Tref Llanilltud Fawr wedi hysbysu Cyngor Bro Morgannwg yr 
hoffent gymryd cyfrifoldeb am Barc Stradling yn Llanilltud Fawr. Byddai'r 
trosglwyddiad arfaethedig yn unol â'r protocol y cytunwyd arno'n flaenorol ar gyfer 
trosglwyddo asedau neu gyfleusterau i Gynghorau Tref a Chymuned. 
 
Roedd y Cyngor Tref wedi gofyn am brydles 99 mlynedd ac roedd hefyd yn gofyn 
am ganiatâd i wneud cais i Meysydd Chwarae Cymru i enwebu a neilltuo'r tir fel 
man agored cyhoeddus. Ar hyn o bryd, roedd Tai wedi bwriadu defnyddio'r ardal 
fel swyddfa safle ar gyfer gwaith gwella tai sylweddol yn yr ardal gyfagos. Byddai 
unrhyw drosglwyddiad yn cael ei ohirio nes i'r gwaith hwn gael ei gwblhau. Byddai 
Tai yn adfer yr ardal cyn gadael y safle i'r lleiafswm o'i chyflwr presennol ond 
byddai hefyd yn trafod gwelliannau y gallent eu gwneud gyda'r Cyngor Tref. 
 
Dywedodd y Cynghorydd McCaffer fod ei hadroddiadau ar yr agenda yn cyfeirio at 
'waredu mannau agored cyhoeddus' a oedd yn swnio'n negyddol ond a oedd 
mewn gwirionedd yn derminoleg gyfreithiol ac a oedd mewn gwirionedd yn 
gadarnhaol i'r cymunedau drwy wneud y defnydd o'r man agored hwnnw'n well. 



No. 

18 
TRIM/Cabinet/2022/February 14 
Minutes - Welsh 

Roedd yn ofynnol hysbysebu gwaredu mannau agored cyhoeddus, ond y cynnig 
oedd i Gyngor Tref Llanilltud Fawr gymryd cyfrifoldeb am y tir a'i gynnal fel man 
agored gwyrdd ochr yn ochr â Meysydd Chwarae Cymru. 
 
Dywedodd y Cynghorydd Williams fod y trigolion lleol am wneud mwy o ddefnydd 
o'r tir a oedd wedi'i amgáu gan dai drwy ofalu am amrywiaeth a phlannu coed, ac 
ati. Byddai'r tir yn mynd i Gyngor Tref Llanilltud Fawr ac nid i'r farchnad agored ac 
felly roedd yn hapus i gefnogi'r Argymhellion. 
 
Dywedodd yr Arweinydd y byddai'r cais i Meysydd Chwarae Cymru hefyd yn 
sicrhau bod y tir yn cael ei ddiogelu am byth hefyd. 
 
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 Swyddog Monitro/Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a 
Democrataidd mewn ymgynghoriad â Chyfarwyddwr yr Amgylchedd a 
Gwasanaethau Tai yn cael eu hawdurdodi i hysbysebu gwaredu'r man agored yn 
unol ag Adran 123 (2A) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 gydag unrhyw 
wrthwynebiadau a dderbynnir yn cael eu hadrodd i'r Cabinet i'w hystyried. 
 
(2) YN amodol ar Benderfyniad, (1) y rhoddir awdurdod i drosglwyddo Parc 
Stradling yn Llanilltud Fawr i Gyngor Tref Llanilltud Fawr ar brydles 99 mlynedd yn 
unol â phrotocol y Cyngor a gymeradwywyd yn 2018 ar gyfer gweithredu a 
throsglwyddo asedau neu wasanaethau i Gynghorau Tref a Chymuned ym Mro 
Morgannwg.   
 
(3) Yn amodol ar Benderfyniad (1) y rhoddir awdurdod i Gyfarwyddwr yr 
Amgylchedd a Gwasanaethau Tai mewn ymgynghoriad â'r Pennaeth Cyllid / 
Swyddog Adran 151 i gytuno ar delerau ac amodau ar gyfer prydles 99 mlynedd i 
Gyngor Tref Llanilltud Fawr gan gynnwys rhent rhad a chyfamodau i gynnal y tir fel 
man agored cyhoeddus. 
 
(4) YN amodol ar Benderfyniad (1) yn cael caniatâd i Gyngor Tref Llanilltud 
Fawr, ar ôl cwblhau'r brydles, wneud cais i Meysydd Chwarae Cymru i enwebu 
Parc Stradling i'w gyflwyno o dan Gynllun Meysydd Chwarae'r Ymddiriedolaeth er 
mwyn diogelu'r parc fel man agored. 
 
(5) YN amodol ar Benderfyniad, (1) y rhoddir awdurdod i'r Swyddog 
Monitro/Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd i baratoi a 
chwblhau'r holl ddogfennau mewn cysylltiad â throsglwyddo'r tir i Gyngor Tref 
Llanilltud Fawr gan gynnwys y rhai mewn cysylltiad ag enwebiad ac ymroddiad 
Meysydd Chwarae Cymru.  
 
(6) YN amodol ar Benderfyniad (1) bod y trosglwyddiad yn digwydd ar ôl 
cwblhau gwaith tai presennol y Cyngor yn yr ardal, gan mai'r parc oedd yr unig 
gyfansoddyn safle addas ar gyfer y gwaith hwn. 
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Y rhesymau dros y penderfyniadau 
 
(1) Cydymffurfio â'r ddeddfwriaeth berthnasol mewn perthynas â gwaredu tir 
mannau agored.  
 
(2) Caniatáu i Gyngor Tref Llanilltud Fawr wella'r man agored cyhoeddus wrth 
leihau costau cynnal a chadw Cyngor Bro Morgannwg.   
 
(3) Rhoi'r awdurdod angenrheidiol i wneud prydles gyda Chyngor Tref 
Llanilltud Fawr ar delerau addas. 
 
(4) Awdurdodi ymroddiad y tir fel 'Maes Chwarae Cymru'. 
 
(5) Ffurfioli trefniant prydlesu priodol ac ymroddiad 'Maes Chwarae Cymru’ yn 
gyfreithiol. 
 
(6) Caniatáu i waith symud ymlaen ar waith gwella tai y mae mawr ei angen. 
 
 
C825  AIL-LUNIO GWASANAETHAU: DIWEDDARIAD CYFLEUSTERAU 
CHWARAEON UNTRO (HCD) (CRAFFU - BYW'N IACH A GOFAL 
CYMDEITHASOL– 
 
(Roedd yr Arweinydd wedi datgan diddordeb yn yr eitem hon ar ddechrau'r 
cyfarfod ac wedi tynnu'n ôl o'r trafodion ar y pwynt hwn, lle cymerodd y Dirprwy 
Arweinydd y rôl fel Cadeirydd.) 
 
Cyflwynodd yr Aelod Cabinet dros Hamdden, y Celfyddydau a Diwylliant yr 
adroddiad i roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd a wnaed hyd yma ar gam 1 
o drosglwyddo Cyfleusterau Chwaraeon un defnydd ac i geisio cymeradwyaeth i 
fwrw ymlaen â'r trosglwyddiadau cam 2, gan ddechrau gyda Chlwb Rygbi'r Barri. 
 
Roedd y Cyngor wedi cwblhau cam cyntaf ei broses arfaethedig o drosglwyddo 
safleoedd chwaraeon awyr agored gyda phob clwb bowlio bellach yn gweithredu'n 
annibynnol ar y Cyngor. Oherwydd effeithiau Covid ar glybiau chwaraeon, 
gohiriwyd cam 2 arfaethedig o drosglwyddiadau wrth i glybiau golli eu ffrydiau 
incwm sylfaenol ac wynebu dyfodol ansicr. 
 
Roedd clybiau rygbi ym Mro Morgannwg bellach yn awyddus i symud ymlaen 
gyda throsglwyddiadau a gallent weld y gallu i gael cyllid allanol drwy gael prydlesi 
/ trwyddedau am eu tiroedd fel rhai ffafriol. Roedd trafodaethau'n mynd rhagddynt 
gyda Chlwb Old Penarthians, Clwb Athletau Penarth a Chlwb Rygbi'r Barri gyda 
thrafodaethau'r Clwb olaf ar adeg pan oedd y Cabinet bellach yn cael ei 
gymeradwyo i ddatblygu camau cyntaf y trosglwyddiadau tir y gofynnwyd 
amdanynt a phrydlesi wedi'u diweddaru. 
 
Roedd Clwb Rygbi'r Barri wedi dweud y byddai am gael prydles hirdymor (99 
mlynedd) ar y prif gae a thrwydded ar gyfer y caeau sy'n weddill. Roedd y Clwb 
hefyd am ymestyn y brydles ar y clwb i gyd-fynd â phrydlesi'r prif gaeau a'r 
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meysydd parcio.  Ceisiwyd caniatâd hefyd i gynyddu'r parcio ceir ac i'r cyfleuster 
parcio presennol gael ei uwchraddio i gyflwr boddhaol cyn i'r Clwb ymgymryd â'r 
trefniadau rheoli. Gan fod gan y Clwb brydles ar hyn o bryd ar gyfer adeilad y clwb 
a thir cyfyngedig cysylltiedig (Atodiad B), cynigiodd yr adroddiad y dylid ymestyn y 
brydles adeiladu bresennol i 99 mlynedd ar delerau ac amodau tebyg i'r rhai sydd 
ar waith nawr. 
 
Roedd y tir sy'n ofynnol gan Glwb Rygbi'r Barri wedi'i ddynodi'n fan agored 
cyhoeddus ar hyn o bryd a byddai unrhyw waredu ar y tir ar brydles yn ei gwneud 
yn ofynnol i'r trefniant gael ei hysbysebu'n gyhoeddus ac i unrhyw wrthwynebiadau 
gael eu hystyried gan y Cyngor cyn gwneud unrhyw benderfyniadau ffurfiol ar y 
trosglwyddiadau tir posibl.  
 
Dylid nodi bod hawl dramwy gyhoeddus yn rhedeg hanner ffordd ar draws y prif 
gae ar hyn o bryd. Yn dilyn trafodaethau mewnol gyda swyddog llwybrau troed 
cyhoeddus y Cyngor, byddai cais yn cael ei wneud i ail-lwybro'r hawl dramwy i 
osgoi iddi fynd dros y prif arwyneb chwarae rygbi.  
 
Yn ogystal â'r prydlesau a oedd yn ofynnol, roedd y Clwb wedi gofyn am 
drwydded ar gyfer gweddill y cae chwarae er mwyn caniatáu iddynt gael gwell 
rheolaeth dros gemau a byddai hyn hefyd yn ymrwymo'r Clwb i wneud gwaith 
cynnal a chadw’r cae chwarae, gan sicrhau cyfrifoldeb y Clwb am gynnal a 
chadw'r ardal gyfan o'r cae. 
 
Byddai adroddiadau pellach yn cael eu cyflwyno i'r Cabinet maes o law yn ymdrin 
â'r Old Penarthians a Chlwb Athletau Penarth ac unrhyw glybiau / sefydliadau 
cymunedol eraill sydd â diddordeb mewn rhedeg y cyfleusterau chwaraeon yr 
oeddent yn eu defnyddio ar hyn o bryd. 
 
Roedd yr Aelod Cabinet yn gefnogol i ethos Clwb Rygbi'r Barri o ran ymgysylltu â'r 
gymuned a'i hannog i mewn i'r Clwb a'u darpariaeth ieuenctid gyffredinol newydd. 
Roedd yr angen i hysbysebu am waredu mannau agored cyhoeddus mewn 
gwirionedd yn fodd i wella'r ardal gan na fyddai unrhyw gyfyngiadau ar aelodau'r 
cyhoedd i fynychu'r safle.  
 
Roedd y Cynghorydd Williams yn cefnogi'r cynigion gan fod perthynas debyg yn 
Llanilltud Fawr ac roedd o fudd i'r ddwy ochr.  
 
Cynigiodd yr Aelod Cabinet ychwanegu Argymhelliad ychwanegol ar ôl 
Argymhelliad (6) i wneud mân ddiwygiadau i ffiniau'r cynllun llinell goch sydd 
ynghlwm yn Atodiad A, pe bai trafodaethau pellach gyda'r Clwb Rygbi yn golygu 
bod hyn yn angenrheidiol, a chytunwyd arno. 
 
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 cynnydd cadarnhaol a wnaed hyd yma mewn perthynas â 
chyfleusterau meysydd chwaraeon un defnydd yn cael ei nodi. 
 
(2) BOD y cais gan Glwb Rygbi'r Barri i drosglwyddo'r maes parcio, gydag 
ardal barcio estynedig, a'r prif gae rygbi i'r clwb drwy brydles 99 mlynedd ar rent 
rhad, yn unol â'r manylion llinell goch a ddangosir ar y cynllun yn Atodiad A i'r 
adroddiad yn cael eu nodi. 
 
(3) BOD ymestyn y brydles bresennol ar gyfer adeilad tai'r clwb a'r rhan fach o 
dir cysylltiedig, yn unol â'r ôl troed prydles gwreiddiol a ddangosir yn Atodiad B, 
am gyfnod o 99 mlynedd ar rent rhad. 
 
(4) BOD yr awdurdod hwnnw'n cael ei ddirprwyo i'r Swyddog Monitro/Pennaeth 
Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd i hysbysebu'r gwarediadau tir 
arfaethedig drwy brydles a nodir yn argymhelliad 2 uchod, yn unol ag adran 
123(2A) Deddf Llywodraeth Leol 1972 lle bo hynny'n berthnasol. 
 
(5) BOD unrhyw wrthwynebiadau i'r gwarediad yn cael eu hadrodd yn ôl i'r 
Cabinet i'w hystyried cyn i unrhyw benderfyniadau terfynol gael eu gwneud ar 
brydles y tir hwn. 
 
(6) NA ddylid derbyn unrhyw wrthwynebiadau, dylid rhoi awdurdod dirprwyedig 
i Gyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai mewn ymgynghoriad â'r Swyddog 
Monitro/Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a'r Aelod Cabinet dros Hamdden, y 
Celfyddydau i gytuno ar delerau ac amodau prydles 99 mlynedd ar gyfer y tir a 
ddangosir fel yr ardal llinell goch (Atodiad A). 
 
(7) BOD awdurdod dirprwyedig yn cael ei roi i Gyfarwyddwr yr Amgylchedd a 
Thai mewn ymgynghoriad â'r Aelod Cabinet dros Hamdden, y Celfyddydau a 
Diwylliant a'r Pennaeth Cyllid, i wneud mân ddiwygiadau i ffiniau'r cynllun llinell 
goch sydd ynghlwm yn Atodiad A, pe bai trafodaethau pellach gyda'r Clwb Rygbi 
yn golygu bod hyn yn angenrheidiol. 
 
(8) BOD awdurdod dirprwyedig yn cael ei roi i Gyfarwyddwr yr Amgylchedd a 
Thai mewn ymgynghoriad â'r Aelod Cabinet dros Hamdden, y Celfyddydau a 
Diwylliant i fwrw ymlaen â chais i ail-lwybro'r hawl tramwy cyhoeddus bresennol a 
oedd yn croesi'r prif gae rygbi i leoliad mwy addas ar y man agored cyhoeddus.       
 
(9) BOD y Swyddog Monitro / Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a 
Democrataidd, mewn ymgynghoriad â’r Pennaeth Cyllid a Chyfarwyddwr yr 
Amgylchedd a Gwasanaethau Tai, yn cael eu hawdurdodi i baratoi, gweithredu a 
chwblhau'r dogfennau prydlesu a thrwyddedu gofynnol. 
 
(10) BOD y Cabinet hwnnw'n derbyn adroddiadau pellach ar y prosiect 
Cyfleuster Chwaraeon Un Defnydd pan fydd trafodaethau gyda chlybiau / 
sefydliadau cymunedol eraill wedi'u cwblhau.   
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Y rhesymau dros y penderfyniadau 
 
(1) Gwneud y Cabinet yn ymwybodol o'r cynnydd sy'n cael ei wneud. 
 
(2) Rhoi gwybod i'r Cabinet am fanylion y cais trosglwyddo tir gan Glwb Rygbi'r 
Barri. 
 
(3) Caniatáu ymestyn y brydles adeilad bresennol ar delerau ac amodau tebyg. 
 
(4) Caniatáu i'r tir y mae'n ofynnol i'r Clwb Rygbi ei hysbysebu i'w waredu yn 
unol â'r ddeddfwriaeth berthnasol.   
 
(5) Caniatáu i'r Cabinet ystyried unrhyw wrthwynebiadau a dderbyniwyd cyn 
gwneud penderfyniad ar drosglwyddo'r tir. 
 
(6) Darparu'r awdurdod angenrheidiol i swyddogion gytuno ar y telerau a'r 
amodau i ganiatáu i'r tir gael ei drosglwyddo drwy brydles cyn gynted â phosibl. 
 
(7) Mae'r cynllun llinell goch yn ddangosol, ac efallai y bydd angen symud y 
ffiniau ychydig i ymgorffori'n llawn yr ardaloedd gweithredol sydd eu hangen ar 
gyfer cae’r tîm cyntaf a'r clwb. Bydd yr ardaloedd terfynol y cytunwyd arnynt yn 
cael eu hysbysebu i'w hystyried gan y cyhoedd fel y nodir yn argymhellion 4,5 a 6. 
 
(8) Caniatáu ystyriaeth drwy'r broses gyfreithiol ffurfiol o ail-lwybro'r hawl 
dramwy gyhoeddus. 
 
(9) Caniatáu i'r holl ddogfennau trosglwyddo tir perthnasol gael eu drafftio a'u 
cytuno. 
 
(10) Rhoi gwybod i'r Cabinet am y prosiect a gofyn am unrhyw ganiatâd pellach 
ar gyfer trosglwyddo tir ac adeiladau yn ôl yr angen.    
 
 
C826   GWAHARDD Y WASG A’R CYHOEDD -  
 
PENDERFYNWYD – O dan Adran 100A (4) o’r Deddf Llywodraeth Leol 1972, bod 
y wasg a'r cyhoedd yn cael eu heithrio o'r cyfarfod ar gyfer yr eitem fusnes 
ganlynol ar y sail ei bod yn debygol o gynnwys datgeliad o wybodaeth eithriedig 
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. 
 
(Dychwelodd yr Arweinydd i'r trafodion ar y pwynt hwn, gan ailgydio â’i rôl fel 
Cadeirydd.) 
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C827  GWASANAETHAU TAI TGCH, DYFARNU CONTRACT (DGA) 
(CRAFFU - CARTREFI A CHYMUNEDAU DIOGEL) (GWYBODAETH 
EITHRIEDIG – PARAGRAFFAU 12 A 14) – 
 
Cyflwynodd yr Arweinydd yr adroddiad ar ran yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau 
Tai ac Adeiladu i ddyfarnu'r contract mwyaf manteisiol yn economaidd i NEC 
Software Solutions UK Ltd.   
 
Roedd yr adroddiad yn nodi'r ymarfer caffael a'r gwerthusiad tendr ar gyfer chwilio 
am gyflenwr meddalwedd newydd ac roedd bellach yn ceisio cymeradwyaeth i 
ymrwymo i gontract gyda chyflenwr addas. 
 
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 awdurdod yn cael ei roi i Gyfarwyddwr yr Amgylchedd a 
Gwasanaethau Tai i ddyfarnu'r contract ar gyfer cyflenwi TGCh y Gwasanaethau 
Tai i NEC Software Solutions UK Ltd.  
 
(2) BOD awdurdod yn cael ei roi i'r Swyddog Monitro/Pennaeth Gwasanaethau 
Cyfreithiol a Democrataidd i ymrwymo i gontract yn ôl y gofyn dan Fframwaith 
Gwasanaethau Masnachol y Goron RM3821 gyda NEC Software Solutions UK 
Ltd. ac unrhyw gytundebau neu drwyddedau cysylltiedig eraill. 
 
(3) BOD Rheolau Gweithdrefn Contract y Cyngor yn cael eu hepgor er mwyn 
caniatáu ar gyfer gwasanaethau parhaus yr ymgynghorydd (Acutance Consulting 
Limited) sy'n ymwneud â chefnogi Gwasanaethau Tai ac Adeiladu drwy'r camau 
gweithredu. 
 
Y rhesymau dros y penderfyniadau 
 
(1) Caniatáu dyfarnu'r contract. 
 
(2) Caniatáu i'r Cyngor ymrwymo i'r dogfennau contract priodol. 
 
(3) Sicrhau bod cymorth sydd â phrofiad priodol yn cael ei ddarparu drwy gydol 
y broses o weithredu’r pecyn meddalwedd. 
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