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CABINET 
 
 
Cofnodion cyfarfod anghysbell a gynhaliwyd ar 28 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 a E. Williams. 
 
Hefyd yn bresennol: Y Cynghorydd Dr. I.J. Johnson. 
 
 
C828  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." 
 
 
C829  UKRAINE –  
 
Soniodd yr Arweinydd am y goresgyniad a’r rhyfel oedd yn digwydd yn Wcráin – 
cymdeithas Ewropeaidd ddemocrataidd, Gwladwriaeth Sofran a Gwlad yn ei 
rhinwedd ei hun gyda Llywodraeth wedi’i hethol yn ddemocrataidd.  
 
Dywedodd ei bod yn wrthun bod Rwsia wedi ymosod ar y Wlad ac am fynegi sioc, 
arswyd ac anobaith am y dioddefaint a brofwyd gan bobl Wcráin wrth i'r 
digwyddiadau ddatblygu dros yr wythnos diwethaf. 
 
Roedd yn gwerthfawrogi'r ffordd yr oedd gwledydd eraill Ewrop wedi paratoi o ran 
cymorth a chefnogaeth, yn enwedig y modd anhunanol nad oedd y cenhedloedd 
cyfagos uniongyrchol hynny (ac eraill) wedi newid wrth ddarparu noddfa i'r rhai 
sy'n ffoi rhag rhyfel a chanlyniadau'r ymosodiad annymunol.  
 
Roedd Bro Morgannwg yn ymddangos yn bell iawn o'r argyfwng, ond roedd pobl 
eisoes o fewn y sefydliad, Aelodau a swyddogion ill dau, trigolion a chymunedau 
cyfan yn gofyn 'beth allwn ni ei wneud?' 
 
Roedd yr Awdurdod yn edrych ar holl fuddsoddiadau'r Cyngor, ynghyd â sianelau 
caffael i sefydlu pa gysylltiadau yn union, os o gwbl, a oedd yn bodoli gyda Rwsia 
neu Fusnesau Rwsia.  Roedd yr Arweinydd yn ymwybodol drwy sgyrsiau â 
Chydweithwyr Arweinyddol eraill a oedd hefyd yn cael eu gwneud ar draws 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a thu hwnt.   
 

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/en/our_council/Council-Structure/minutes,_agendas_and_reports/agendas/cabinet/2022/22-02-28.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=7IZ9pws_f8w&list=PLzt4i14pgqIEOa_6uH4po68_H6wGjYiaP&index=1&t=53s
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Gofynnwyd cwestiynau ynghylch a oedd unrhyw gysylltiadau buddsoddi yn bodoli 
o fewn y cynllun Pensiwn, ac os felly, i gymryd y camau priodol lle bo angen.  
Byddai'r Awdurdod yn cydweithio â Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i 
sicrhau bod unrhyw gymorth sydd ei angen yn cael ei gydgysylltu ar draws y teulu 
llywodraeth leol, beth bynnag fo'r cymorth hwnnw.  
 
Roedd yn ymwybodol bod rhai cynlluniau cymorth eisoes wedi'u rhoi ar waith ar 
gyfer rhoddion ac ati, yn ogystal â chynlluniau ariannu sy'n cael eu sefydlu gan 
bobl fel AoS Mick Antoniw a oedd â chysylltiadau teuluol uniongyrchol ag Wcráin. 
 
Gofynnwyd eisoes i'r Arweinydd a fyddai'r Awdurdod yn cefnogi unrhyw gynlluniau 
ffoaduriaid y gellid eu rhoi ar waith a'r ateb syml oedd 'Ie', fel y gwnaed gyda 
ffoaduriaid eraill yr oedd angen cysgod, cefnogaeth a hydoddiant arnynt.   Fodd 
bynnag, ni ellid rhoi hynny ar waith oni bai bod Llywodraeth y DU yn cytuno ar 
becynnau cymorth fel y cadarnhawyd gan Brif Weinidog Cymru y bore hwnnw.   
 
Roedd yn disgwyl yn llawn i'r Swyddfa Gartref wneud rhywfaint o ymrwymiad yn y 
dyfodol agos o ystyried nifer y bobl sy'n ymgynnull ar ffiniau Wcráin. Roedd y 
Swyddfa Gartref eisoes wedi creu "Cynllun Adsefydlu'r DU" byd-eang, a ddaeth i 
rym 12 mis yn ôl, felly roedd y mecanwaith polisi yn bodoli i dderbyn pobl sy'n 
gadael / ffoaduriaid o bosibl.   
 
Fodd bynnag, gan nad oedd syniad beth oedd statws mudo'r unigolion hyn nac yn 
wir eu dewisiadau dewisol, roedd yn anodd cynnig llawer mwy o fanylion.  Roedd 
yn hyderus y byddai llawer am ddychwelyd adref, pe bai pethau'n sefydlogi.     
 
Byddai'r Arweinydd yn sicrhau y byddai gwefan a sianelau cyfryngau'r Awdurdod 
yn rhoi gwybod i bawb pe bai unrhyw gyhoeddiadau gan Lywodraeth y DU.  
 
Daeth i'r casgliad bod y rhain yn sicr yn ddyddiau tywyll nad oedd wedi disgwyl eu 
gweld yn ystod ei oes, ond a oedd yn canolbwyntio ar y rhesymau pam yn Ewrop 
yr oedd y trefniant gefeillio a diplomyddiaeth yn bodoli rhwng yr holl bobl 
Ewropeaidd a'u gwledydd, a oedd yn sicrhau amgylcheddau sefydlog, heddychlon 
a diogel i weithio, byw a magu teuluoedd.  
 
Roedd meddyliau Bro Morgannwg gyda phobl Wcráin. 
 
 
C830  YMDDIHEURIAD AM ABSENOLDEB –  
 
Derbyniwyd hwn gan y Cynghorydd M.R. Wilkinson. 
 
 
C831  COFNODION – 
 
PENDERFYNWYD – CYMERADWYO cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 14 
Chwefror, 2022 fel cofnod cywir. 
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C832  DATGANIADAU BUDDIANT –  
 
Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau buddiant. 
 
 
C833  POLISI FFYRDD GWLEDIG (CYF) – 
 
Cyflwynwyd y cyfeiriad oddi wrth Bwyllgor Craffu'r Amgylchedd ac Adfywio ar 16 
Ionawr, 2022. 
 
Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth fod y 
Cynghorydd Michael Morgan wedi cysylltu â'r Arweinydd a diolchwyd iddo am ei 
sylwadau a oedd yn dilyn y pwyntiau a wnaed yn y Pwyllgor Craffu a arweiniodd at 
yr argymhellion yn y cyfeiriad.  Diolchodd y Cynghorydd King i'r Cynghorydd 
Morgan am ei gydnabyddiaeth o'r cynlluniau 20mya yn Llanbedr-y-fro ac 
Aberddawan, yn ogystal â chynllun a noddir gan Lywodraeth Cymru yn Saint-y-
brid. 
 
Byddai pob un o'r cynlluniau hynny'n rhoi gwybod i'r Awdurdod am eu 
heffeithiolrwydd ochr yn ochr â mesurau eraill i wella diogelwch cerddwyr a 
theithio llesol ehangach ac yn cyd-fynd â gwaith tuag at gael pobl i gerdded a 
symud o gwmpas mewn ffordd fwy cynaliadwy fel y nodir ym Mhrosiect Sero. 
Roedd hefyd yn helpu i baratoi'r ffordd ar gyfer cyflwyno deddfwriaeth Llywodraeth 
Cymru a fyddai'n golygu bod y terfyn cyflymder presennol o 30mya yn ddiofyn i 
20mya.  Roedd y rhan fwyaf o gapasiti dros ben y Tîm Priffyrdd yn cael ei 
ddargyfeirio i'r gweithredu hwnnw a ddisgwylid ddechrau'r haf y flwyddyn nesaf, fel 
y trafodwyd yn y Pwyllgor Craffu.  
 
Fodd bynnag, roedd argymhellion y Pwyllgor wedi caniatáu myfyrio ac ymgynghori 
â swyddogion, ac er na chredid bod gofyniad am unrhyw bolisi ffyrdd penodol, 
ystyriwyd y gallai fod angen polisi rheoli traffig a diogelwch ar y ffyrdd ar draws yr 
awdurdod cyfan a oedd yn gysylltiedig â'r terfyn cyflymder diofyn 20mya a 
gofynnwyd i swyddogion am fwy o gyfleoedd teithio llesol a swyddogion ar gyfer yr 
adolygiad hwnnw.  
 
Gofynnodd y Cynghorydd King i'r Cabinet dderbyn yr argymhellion yn y cyfeiriad 
ond rhoi sylw i'w sylwadau.  
 
Teimlai'r Cynghorydd Gray fod hynny'n ddull synhwyrol o ystyried natur y peryglon 
a wynebir gan bobl sy'n defnyddio ffyrdd gwledig ond efallai na fydd eu nodweddu 
fel rhan o bolisi ffyrdd gwledig yn cynnwys rhai o'r amgylcheddau nad ydynt o 
bosibl yn cael eu cynnwys fel rhai gwledig ond sydd â'r un problemau o hyd, 
megis dim llwybrau troed neu derfynau cyflymder amhriodol.  
 
Teimlai fod angen deall y mater yn iawn ac unwaith y byddai'r adolygiad a 
ddisgrifiwyd gan y Cynghorydd King wedi'i gwblhau yna byddai pawb dan sylw 
mewn sefyllfa well o lawer i awgrymu i'r weinyddiaeth nesaf eu bod yn edrych yn 
fanwl ar sut y gellid gwella diogelwch ac yn sail i'r awydd i gael mwy o deithio 
llesol.  
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Wedi ystyried yr adroddiad,  
 
PENDERFYNWYD – BOD sylwadau Pwyllgor Craffu'r Amgylchedd ac Adfywio a 
sylwadau dilynol gan y Cynghorydd Morgan yn cael eu nodi a'u hystyried 
ymhellach gan y Weinyddiaeth nesaf fel rhan o bolisi rheoli traffig a diogelwch ar y 
ffyrdd ar draws yr awdurdod a oedd yn gysylltiedig â'r terfyn cyflymder diofyn 
20mya a chynlluniau ar gyfer mwy o gyfleoedd teithio llesol, yn dilyn adolygiad 
swyddogion.  
 
Y rheswm dros y penderfyniad 
 
Wedi ystyried cynnwys yr adroddiad a'r trafodaethau yn y cyfarfod. 
 
 
C834  LLEOEDD PLEIDLEISIO A GORSAFOEDD PLEIDLEISIO: 
ADOLYGIAD BACH (CYF) – 
 
Cyflwynwyd y cyfeiriad gan y Pwyllgor Cyswllt Cymunedol o 25 Ionawr, 2022. 
 
Roedd y drafodaeth yn y cyfarfod wedi canolbwyntio ar yr arolwg bach ac wedi 
cynnig newidiadau i rai mannau pleidleisio a niferoedd gorsafoedd pleidleisio a 
nifer y wardiau etholiadol.  
 
Dywedodd y Prif Weithredwr fod Llywodraeth Cymru wedi cysylltu â'r Awdurdod 
ynglŷn â'r etholiadau llywodraeth leol sydd ar y gweill yn rhoi gwybod am yr angen 
i Lywodraeth Cymru ddiwygio eu Gorchymyn yn ymwneud â threfniadau etholiadol 
ar gyfer Cyngor Bro Morgannwg i'r graddau nad oedd Gorchymyn blaenorol 
Llywodraeth Cymru yn cynnwys cyfeiriad at rai cymunedau sy'n dod o fewn ardal y 
wardiau etholiadol perthnasol fel a ganlyn:  
 

• O ran ward y Bont-faen, cyfeiriodd y Gorchymyn blaenorol at ardal y ward 
etholiadol fel Tref y Bont-faen gyda Llanfleiddan a chymuned Pen-llin, tra 
dylai cymuned Llanfair fod wedi'i chynnwys hefyd. 

• O ran ward Dinas Powys, cyfeiriodd y Gorchymyn blaenorol at ardal y ward 
etholiadol fel cymunedau Dinas Powys a Llanfihangel, tra dylai hyn fod 
wedi cyfeirio at gymunedau Dinas Powys, Llanfihangel-y-pwll a Lecwydd.  

• O ran ward Sili, cyfeiriodd y Gorchymyn blaenorol at ardal y ward etholiadol 
fel cymuned Sili, tra dylai cymuned Larnog fod wedi'i chynnwys hefyd. 

 
Ni achosodd y gwelliannau unrhyw fater arwyddocaol, ond gan fod yr olaf yn 
gysylltiedig â'r cyfeiriad, roedd yn synhwyrol i'r Cabinet fod yn ymwybodol ohono a 
nodi'r newidiadau y byddai angen i Lywodraeth Cymru eu newid drwy Orchymyn 
newydd a fyddai'n cael ei ddatblygu erbyn 5 Mai, 2022. 
 
Wedi ystyried yr adroddiad,  
 
PENDERFYNWYD – BOD yr adroddiadau blaenorol sy'n ymwneud â'r Adolygiad 
o Leoedd Pleidleisio a Gorsafoedd Pleidleisio yn cael eu cymeradwyo, yn amodol 
ar y diwygiadau a adroddwyd a bod awdurdod dirprwyedig yn cael ei roi i'r Prif 
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Weithredwr i ddiwygio unrhyw wallau teipograffyddol i ddogfennau cysylltiedig yn 
ôl yr angen. 
 
Y rheswm dros y penderfyniad 
 
Wedi ystyried cynnwys yr adroddiad a'r trafodaethau yn y cyfarfod. 
 
 
C835  CYNLLUN CYFLAWNI BLYNYDDOL DRAFFT CYNGOR BRO 
MORGANNWG 2022/23 (CYF) – 
 
Cyflwynwyd y cyfeiriad oddi wrth y Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau 
Corfforaethol ar 17 Chwefror, 2022. 
 
Tynnodd yr Arweinydd sylw at y ffaith bod y cyfeiriad yn gysylltiedig ag Eitem 18 ar 
yr Agenda ac y byddai hefyd yn cael ei anfon at y Cyngor Llawn.  
 
Amlinellwyd rhai o'r newidiadau a'r diweddariadau yn y Cynllun Cyflawni Blynyddol 
i'r Pwyllgor.  Roedd y Cynghorydd Johnson wedi mynegi pryder bod adborth ac 
ymatebion yn gynrychioliadol o'r cyhoedd yn hytrach na rhai unigolion a grwpiau 
ag agendâu penodol.  Cododd y Cynghorydd John hefyd ymholiad ynghylch 
Amcan 4 ynghylch opsiynau i sefydliadau cymunedol weithredu cyfleusterau 
megis meysydd chwaraeon, parciau, mannau agored, rhandiroedd a chyfleustra 
cyhoeddus fel rhan o Raglen Drawsnewid y Cyngor.  Cytunwyd y byddai'r 
ymholiad yn cael ei gyfeirio'n ôl am gyngor gan swyddogion cyfreithiol y Cyngor, 
ond roedd hefyd yn 
bwysig tynnu sylw at y ffaith bod yr amcan yn ehangach na dim ond mannau 
agored 
cyhoeddus. 
 
Cymeradwyodd y Pwyllgor yr adroddiad ymgynghori ar y Cynllun drafft a'r Cynllun 
Cyflawni Blynyddol drafft wedi'i ddiweddaru yn dilyn ymgynghoriad ac fe'i 
hargymhellwyd i'r Cabinet ei ystyried.  
 
Wedi ystyried yr adroddiad,  
 
PENDERFYNWYD – BOD y cyfeiriad yn cael ei nodi a'i ystyried ochr yn ochr ag 
Eitem 18 ar yr Agenda.  
 
Y rheswm dros y penderfyniad 
 
Ystyried cynnwys yr adroddiad a'r trafodaethau ochr yn ochr ag Eitem 18 ar yr 
Agenda.  
 
 
C836  STRATEGAETH HYRWYDDO’R IAITH GYMRAEG (CYF) – 
 
Cafodd y cyfeiriad oddi wrth y Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau 
Corfforaethol ar 17 Chwefror, 2022. 
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Tynnodd yr Arweinydd sylw at y ffaith bod y cyfeiriad yn gysylltiedig ag Eitem 19 ar 
yr Agenda.   
 
Codwyd eitemau gan Aelodau'r Pwyllgor ynghylch yr her o ddysgu Cymraeg lle'r 
oedd bylchau mewn amserlenni dysgu a grwpiau trafod mewn cymunedau lleol.  
Cafwyd sylwadau hefyd ynghylch a oedd angen i'r cynllun gweithredu 
ganolbwyntio'n fanwl ar yr hyn y gellid ei gyflawni dros y blynyddoedd nesaf gyda 
rhai targedau'n cael eu hystyried yn rhy gyffredinol o bosibl.  
 
Un o'r sylwadau oedd a allai clybiau neu grwpiau cymdeithasol ddysgu siarad 
Cymraeg sgyrsiol, gan gynnwys grwpiau difreintiedig a grwpiau lleiafrifol.  Roedd 
cais i Gynghorwyr a swyddogion ddysgu a defnyddio'r Gymraeg y tu mewn a'r tu 
allan i'w rolau i'w harchwilio, a oedd yn gyfleuster a oedd ar gael yn rheolaidd.  
 
Wedi ystyried yr adroddiad,  
 
PENDERFYNWYD – Bod y cyfeiriad yn cael ei nodi a'i ystyried ochr yn ochr ag 
Eitem 19 ar yr Agenda.  
 
Y rheswm dros y penderfyniad 
 
Ystyried cynnwys yr adroddiad a'r trafodaethau ochr yn ochr ag Eitem 19 ar yr 
Agenda.  
 
 
C837  CABINET PRIFDDINAS RANBARTH CAERDYDD – 31 IONAWR, 
2022 - 
 
Cyflwynwyd cofnodion Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd – Rhanbarth a 
gynhaliwyd ar 31 Ionawr, 2022 fel y'u cynhwyswyd yn yr agenda. 
 
Tynnodd yr Arweinydd sylw at y ffaith bod y Cytundeb Cydweithio, Cyllideb 
Refeniw Arfaethedig cyd-bwyllgorau 2022/23, Achos Busnes Llawn media.cymru 
ac Adroddiad y Panel Buddsoddi wedi'i drafod yn y cyfarfod.  
 
PENDERFYNWYD – BOD cofnodion Prifddinas-Ranbarth Caerdydd – Cabinet 
Rhanbarthol a gynhaliwyd ar 31 Ionawr, 2022 yn cael eu nodi. 
 
Y rheswm dros y penderfyniad 
 
Er mwyn nodi’r cofnodion. 
 
 
C838  MONITRO REFENIW AR GYFER Y CYFNOD 1AF EBRILL 2021 I 
31AIN IONAWR 2022 (AG/BA) (CRAFFU - PERFFORMIAD AC ADNODDAU 
CORFFORAETHOL) - 
 
Cyflwynodd yr Arweinydd Gweithredol a'r Aelod Cabinet dros Berfformiad ac 
Adnoddau’r adroddiad i roi gwybod am y cynnydd sy'n gysylltiedig â gwariant 
refeniw ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill 2021 i 31 Ionawr 2022. 
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Parhaodd y Cyngor i weithio gyda'r heriau 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 byddai cyllid i ymdrin â rhai o'r materion yn cael ei dderbyn 
hyd at 31 Mawrth 2022 ac roedd Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau nifer o 
ffynonellau cyllid grant untro ychwanegol ers mis Rhagfyr 2021. O ystyried bod y 
grantiau hyn wedi'u dyrannu'n hwyr, byddai rhai'n cael eu defnyddio i ddisodli'r 
cyllid presennol a byddai rhai'n cael eu trosglwyddo'n uniongyrchol i gronfeydd 
wrth gefn.  
 
Pennwyd targed effeithlonrwydd o £500 mil ar gyfer y flwyddyn ac roedd 
gwasanaethau'n gweithio tuag at gyflawni eu targedau, fodd bynnag, rhagwelwyd 
ar hyn o bryd na fyddai arbedion yn cael eu cyflawni'n llawn eleni. Roedd rhai 
materion yn dal i fod yn ymwneud â thargedau arbedion nas cyrhaeddwyd 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.  
 
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. 
 
Y rhesymau dros y penderfyniadau 
 
(1) Rhoi gwybod i'r Cabinet am yr alldro refeniw a ragwelir ar gyfer 2021/22. 
 
(2) Rhoi gwybod i'r Aelodau am y sefyllfa ariannol. 
 
 
C839  MONITRO CYFALAF AR GYFER Y CYFNOD 1AF EBRILL 2021 I 
31AIN IONAWR 2022 (AG/BA) (CRAFFU - PERFFORMIAD AC ADNODDAU 
CORFFORAETHOL) - 
 
Diben yr adroddiad oedd rhoi gwybod i'r Cabinet am y cynnydd ar Raglen Gyfalaf 
2021/22 ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill, 2021 i 31 Ionawr, 2022 ac i ofyn am newidiadau 
i'r Rhaglen Gyfalaf. 
 
Rhoddodd yr adroddiad y wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd y Rhaglen Gyfalaf 
ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill, 2021 i 31 Ionawr, 2022. Dangoswyd y manylion fesul 
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cynllun yn Atodiad 1 i'r adroddiad.  Roedd yr adroddiad hefyd yn nodi'r newidiadau 
y gofynnwyd amdanynt i Raglen Gyfalaf 2021/22 a'r blynyddoedd i ddod.  
 
Dywedodd y Dirprwy Arweinydd fod gwaith i ysgolion yn digwydd yn ystod 
gwyliau'r ysgol ac mae unrhyw waith a wneir yn ystod gwyliau'r Pasg yn aml yn 
dod o fewn y flwyddyn ariannol nesaf.  Mae gwaith o'r fath hefyd yn dangos 
ymrwymiad nid yn unig o ran adeiladu ysgolion newydd ond hefyd o ran sicrhau 
bod ysgolion presennol yn cael eu cynnal.  
 
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 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:  
 

• Lloriau Ysgol Gynradd Romilly - Gwyro £14 mil o gyllideb Wrth Gefn 
Adnewyddu Asedau Addysg, i'r cynllun hwn yn Rhaglen Gyfalaf 2021/22. 

• Llwybr Troed Ffordd Caerllion - Cynnwys cynllun newydd yn y Rhaglen 
Gyfalaf gyda chyllideb o £2,000 yn 2021/22, a £122,411 yn 2022/23 i'w 
ariannu o arian Adran 106.  

• Cyfleusterau Chwaraeon Cymunedol Murch - Cynyddu'r Rhaglen Gyfalaf 
gan £12 mil yn 2021/22, a £185 mil yn 2022/23, (cyfanswm o £197 mil) i'w 
hariannu o arian Adran 106. 

• Cronfa Adeiladu Cymunedau Cryf - Cynyddu'r Rhaglen Gyfalaf £203 mil yn 
2021/22, gan ddefnyddio £180 mil o arian A106 a dderbyniwyd o 
ddatblygiad cyfagos, a £23 mil o gyllideb refeniw Cymunedau Cryfach. 

• Cronfa Adeiladu Cymunedau Cryf - Cynyddu Rhaglen Gyfalaf 2021/22 
£400 mil i'w hariannu o arian A106. 

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

• Cae Pêl-droed Pob Tywydd Ysgol Sant Curig - Cynnwys y cynllun hwn ar 
Raglen Gyfalaf 2021/22 gyda chyllideb o £23,532, i'w hariannu gan 
gyfraniad refeniw gan yr ysgol.  

• Gwresogydd Dŵr Ysgol Bro Morgannwg - Cynnwys y cynllun hwn ar 
Raglen Gyfalaf 2021/22 gyda chyllideb o £10,314 i'w hariannu gan 
gyfraniad refeniw gan yr ysgol.  

• Rhaglen Band B - Gwyro arian dros ben o Ysgol Bro Morgannwg 
(£103,827) ac Ysgol Uwchradd Whitmore (£166,203) i gynllun Ysgol 
Gynradd Dewi Sant (£132,890) a'r Ddarpariaeth Gynradd yng nghynllun 
Gorllewin y Fro (£137,140). 
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• Cynlluniau Addysg Amrywiol - Diwygio'r cyllidebau cymeradwy fel y'u nodir 
yn y tabl ym mharagraff 2.6 isod drwy drosglwyddo cyllidebau rhwng y 
cynlluniau a hefyd trosglwyddo £6.5 mil o'r cynllun Addysg Wrth Gefn. 

• Dechrau'n Deg - Crèche Heol Sgomer - Cynyddu'r gyllideb hon gan £30 mil 
yn Rhaglen Gyfalaf 2021/22 i'w hariannu o grant gan Lywodraeth Cymru. 

• Grant Cyfle Chwarae Cymru Gyfan 2021/22 - Cynyddu cyllideb cynllun 
Grant Cyfleoedd Chwarae Cymru Gyfan 2021/22 £11 mil yn Rhaglen 
Gyfalaf 2021/22, i'w hariannu gan gyfraniad refeniw gan yr ysgol. 

• Gwaith Tirlithriad Marina Penarth - Cynyddu'r gyllideb gan £32,415 yn 
Rhaglen Gyfalaf 2021/22 a fydd yn cael ei hariannu gan gyfraniad o 
gyllideb refeniw'r Polisi. 

• Cynllun Fframwaith Uwch y Metro - Cynnwys y cynllun hwn ar Raglen 
Gyfalaf 2021/22 gyda chyllideb o £100 mil, i'w ariannu o grant. 

• Gwasanaethau Cymdogaeth Gwelliannau i'r Briffordd - Cynyddu cyllideb y 
cynllun hwn gan £500 mil yn Rhaglen Gyfalaf 2021/22 i'w hariannu o gyllid 
cyfalaf cyffredinol ychwanegol ar gyfer 2021/22. 

• Cronfa Adnewyddu Cymunedol - Bandiau'r Barri Gyda'n Gilydd - Cynnwys 
y cynllun newydd hwn gyda chyllideb o £11 mil i Raglen Gyfalaf 2021/22 i'w 
hariannu drwy grant gan Lywodraeth y DU. 

• Grant Partneriaeth Natur Lleol - Cynyddu cyllideb y cynllun hwn £45 mil yn 
Rhaglen Gyfalaf 2021/22 a fydd yn cael ei ariannu drwy grant gan 
Lywodraeth Cymru. 

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

• Paneli Ffotofoltaig y Rhaglen Datgarboneiddio Ysgolion - Cynnwys y 
cynllun hwn yn Rhaglen Gyfalaf 2021/22 gyda chyllideb o £85 mil, i'w 
hariannu drwy £69 mil o gronfa ailgylchadwy Salix yn y Gronfa Rheoli Ynni 
a chyfraniad refeniw o £16 mil o gyllideb Etifeddiaeth y CAC. 

• Cynlluniau Band B - Ailbroffilio'r cynlluniau Band B fel y'u nodir ym 
mharagraff 2.9. 

• Arolwg Cyflwr Pob Ysgol - Dwyn ymlaen £62 mil i Raglen Gyfalaf 2022/23. 
• Gwaith Ymateb i Covid Pob Ysgol - Dwyn ymlaen £80 mil i Raglen Gyfalaf 

2022/23 ac i fywiogi cyllideb y cynllun Arolwg Cyflwr Pob Ysgol - Gwaith 
Brys sy'n Codi. 

• Arolwg Cyflwr Pob Ysgol - Gwaith Brys yn Codi - Dwyn ymlaen £130 mil i 
Raglen Gyfalaf 2022/23. 

• Ysgol Gynradd Albert - Atgyweiriadau Allanol (Storfeydd) - Dwyn ymlaen 
£45 mil i Raglen Gyfalaf 2022/23. 

• Ysgol Gynradd Albert - Ffenestri newydd / pydredd gwlyb - Dwyn ymlaen 
£40 mil i Raglen Gyfalaf 2022/23. 

• Ysgol Gynradd Holltwn - Atgyweiriadau Draenio Sylfaenol - Dwyn ymlaen 
£50 mil i Raglen Gyfalaf 2022/23. 

• Ysgol Gynradd Holltwn - Amnewid Ffenestri a Gwaith Adfer Cysylltiadau 
Waliau - Dwyn ymlaen £20 mil i Raglen Gyfalaf 2022/23. 

• Ysgol Gynradd y Rhws - Adnewyddu Ffenestri Cam 5 - Dwyn ymlaen £30 
mil i Raglen Gyfalaf 2022/23. 
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• Ysgol Gynradd Albert - Atgyweiriadau Allanol - Dwyn ymlaen £20 mil i 
Raglen Gyfalaf 2022/23. 

• Gwaith Rhagofal Tân Sylfaenol Illtud Sant - Dwyn ymlaen £17 mil i Raglen 
Gyfalaf 2022/23. 

• Ailweirio Ysgol Gynradd Y Wig a Marcroes - Dwyn ymlaen £60 mil i Raglen 
Gyfalaf 2022/23. 

• Cam 1 Adnewyddu Nenfwd Crog Ysgol Gynradd Llanbedr-y-Fro - Dwyn 
ymlaen £74 mil i Raglen Gyfalaf 2022/23. 

• Adnewyddu Boeler Ysgol Sant Curig - Gwyro £18 mil o gynllun Adnewyddu 
Boeler CA2 Ysgol Gynradd Romilly i gynllun Adnewyddu Boeler Ysgol Sant 
Curig. 

• Adnewyddu Asedau Addysg - Wrth Gefn - Dwyn ymlaen £170 mil i Raglen 
Gyfalaf 2022/23. 

• Drysau Ysgol Gynradd Illtud Sant - Dwyn ymlaen £38 mil i Raglen Gyfalaf 
2022/23. 

• Newidiadau Mewnol Ysgol Gynradd y Wig a Marcroes - Dwyn ymlaen £140 
mil i Raglen Gyfalaf 2022/23. 

• Lobi Diogelwch Ysgol Sant Curig - Dwyn ymlaen £54 mil i Raglen Gyfalaf 
2022/23. 

• Cynllun Awyru Sant Richard Gwyn - Cynnwys cynllun newydd gyda 
chyllideb o £14 mil yn Rhaglen Gyfalaf 2021/22 i'w ariannu o grant awyru 
Llywodraeth Cymru mewn lleoliadau addysg. 

• Adnewyddu Tai Bach Ysgol Gynradd Llansanwyr - Dwyn ymlaen £60 mil i 
Raglen Gyfalaf 2022/23. 

• Darpariaeth Gynradd Band B yng Ngorllewin y Fro - Ail-enwi'r cynllun hwn 
Ysgol Gynradd Band B South Point.  

• Bws Mini Ysgol y Deri - Cynyddu cyllideb y cynllun hwn £20,000 yn 
Rhaglen Gyfalaf 2021/22 i'w hariannu gan gyfraniad refeniw gan yr ysgol. 

• Salisbury Road Rhif 91 (GTI) Atgyweiriadau Allanol Cam 2 - Dwyn ymlaen 
£15 mil i Raglen Gyfalaf 2022/23. 

• Dechrau'n Deg - Crèche Heol Sgomer - Newid enw'r cynllun hwn i waith 
adeiladu Crèche a'r Ganolfan Mentrau Cymunedol.    

• Canolfan Hamdden Penarth, Ffenestri Gwydr Lefel Uchel - Dwyn ymlaen 
£170 mil i Raglen Gyfalaf 2022/23. 

• Adnewyddu Boeler Canolfan Hamdden y Barri - Dwyn ymlaen £155 mil i 
Raglen Gyfalaf 2022/23. 

• Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref (CAGC) Newydd - Dwyn ymlaen 
£350 mil i Raglen Gyfalaf 2022/23. 

• Cyfyngiadau Parcio ar y stryd Ynys y Barri - Cynnwys cyllideb o £35 mil yn 
Rhaglen Gyfalaf 2021/22 i'w hariannu gan gyfraniad refeniw o gyllideb y 
Priffyrdd. 

• Cronfa Adnewyddu Cerbydau - Dod ymlaen â £196 mil o Raglen Gyfalaf 
2022/23 i Raglen Gyfalaf 2021/22. 

• Trafnidiaeth Gynaliadwy Dinas Powys - Dwyn ymlaen £191 mil i Raglen 
Gyfalaf 2022/23. 

• Hostel Tŷ Iolo - Gosod lifft - Gwyro £20 mil o'r cynllun gwaith brys i'r cynllun 
newydd hwn yn Rhaglen Gyfalaf 2021/22. 

• Adeiladau CRT Newydd - Dwyn ymlaen £1.250m i Raglen Gyfalaf 2022/23. 
• Gwaith CRT Mewnol - Dwyn ymlaen £250 mil i Raglen Gyfalaf 2022/23. 
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• Gwaith CRT Allanol - Dwyn ymlaen £354 mil i Raglen Gyfalaf 2022/23. 
• Cynlluniau CRT Unigol CRT - Cario £124 mil ymlaen i Raglen Gyfalaf 

2022/23. 
• Rhannau CRT Cyffredin - Dwyn ymlaen £641 mil i Raglen Gyfalaf 2022/23. 
• Gwaith CRT Mewnol - Dwyn ymlaen £81 mil i Raglen Gyfalaf 2022/23. 
• RhTA - Ôl-ffitio gwres - Cario £100 mil ymlaen i Raglen Gyfalaf 2022/23. 
• Gwaith Amgylcheddol - Cario £1.397m ymlaen i Raglen Gyfalaf 2022/23.  
• Effeithlonrwydd Ynni - Cario £965 mil ymlaen i Raglen Gyfalaf 2022/23. 
• Rhaglen Waith Cosmeston - Cario £120 mil ymlaen i Raglen Gyfalaf 

2022/23. 
• To Caffi'r Promenâd Canolog, Ynys y Barri - Cario £50 mil ymlaen i Raglen 

Gyfalaf 2022/23. 
• Cyllideb Adfywio Marchnad Da Byw y Bont-faen - Cario £22 mil ymlaen i 

Raglen Gyfalaf 2022/23. 
• Celf Gyhoeddus Penarth Heights - Cario £80 mil ymlaen i Raglen Gyfalaf 

2022/23. 
• Uwchraddio System Awyru a Goleuadau i Ganolfan Gyswllt Un Fro - Cario 

£240 mil ymlaen i Raglen Gyfalaf 2022/23 
• Dyrannu TGCh - Cario £47 mil ymlaen i Raglen Gyfalaf 2022/23. 
• Y Fargen Ddinesig - Gofynnir i ailbroffilio cyllideb y Fargen Ddinesig fel y 

nodir ym mharagraff 2.66. 
 
Y rhesymau dros y penderfyniadau 
 
(1) Rhoi gwybod i’r Cabinet am gynnydd o ran y Rhaglen Gyfalaf. 
 
(2) Rhoi gwybod i Aelodau’r Pwyllgor Craffu Perfformiad Corfforaethol ac 
Adnoddau o’r cynnydd o ran y Rhaglen Gyfalaf. 
 
(3) Rhoi gwybod i’r Cabinet am y defnydd o Awdurdod Dirprwyedig. 
 
(4) Rhoi gwybod i’r Cabinet am y defnydd o Bwerau Brys. 
 
(5) Galluogi cynlluniau i fynd rhagddynt yn y blynyddoedd ariannol presennol a 
rhai’r dyfodol. 
 
 
C840  CYNIGION TERFYNOL AR GYFER CYLLIDEB REFENIW 2022/23 
(AG/BA) (CRAFFU - PERFFORMIAD AC ADNODDAU CORFFORAETHOL) - 
 
Cyflwynodd yr Arweinydd Gweithredol a'r Aelod Cabinet dros Berfformiad ac 
Adnoddau yr adroddiad, a'i ddiben oedd nodi cynigion terfynol i aelodau'r Cabinet 
eu hystyried, cyn gwneud eu hargymhellion i'r Cyngor, mewn perthynas â'r 
gyllideb refeniw derfynol ar gyfer y flwyddyn ariannol 2022/23.  
 
Amlinellodd y cynigion cyllideb cychwynnol a gyflwynwyd i'r Cabinet ym mis 
Tachwedd 2021 ddarlun ariannol posibl ar gyfer y Cyngor yn 2022/23. Ar adeg 
drafftio’r adroddiad, nid oedd y Cyngor wedi derbyn y setliad dros dro gan 
Lywodraeth Cymru ar gyfer 2022/23 ac felly modelwyd y gyllideb ar bedwar 
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senario - setliad fflat arian gwastad, -1% a +1% a chynnydd tebyg i 2021/22 
4.42%. 
 
Derbyniwyd y setliad dros dro ar 21 Rhagfyr 2021 gan Lywodraeth Cymru (LlC), a 
roddodd gynnydd pennawd o 10.51% dros y flwyddyn gyfredol. Gan ystyried 
addasiadau, roedd hyn yn gynnydd o £17.883m (10.64%) mewn cyllid o'i gymharu 
â'r flwyddyn flaenorol.  Nid oedd y setliad terfynol i fod i gael ei dderbyn tan 1 
Mawrth 2022.  
 
Wrth bennu'r gyllideb arfaethedig ar gyfer 2022/23, roedd cyllid wedi'i ddarparu 
tuag at bwysau cost.  Cynigiwyd targed effeithlonrwydd o £500 mil ar gyfer 
2022/23 a oedd yn cwmpasu pob gwasanaeth. Ystyriwyd bod y targed a osodwyd 
ar lefel y gellid ei chyflawni gan wasanaethau.  
 
Cynigiwyd y dylid pennu cyfradd Treth Gyngor Band D ar £1,396.35 ar gyfer 
2022/23, sef cynnydd o 2.9% o'i gymharu â'r flwyddyn gyfredol.    
 
Roedd Llywodraeth Cymru wedi darparu cynnydd dangosol o 3.5% ar gyfer 
2023/24 a 2.4% ar gyfer 2024/25.   Er y bu'n bosibl gosod targedau 
effeithlonrwydd ar lefel is yn ystod y blynyddoedd diwethaf, efallai na fyddai hyn yn 
wir wrth symud ymlaen ac oherwydd lefelau rhagamcanol o ddiffyg yn y 
blynyddoedd i ddod, gofynnwyd i wasanaethau barhau i gynllunio ffyrdd o sicrhau 
arbedion effeithlonrwydd pellach a fyddai'n arloesol ac yn drawsnewidiol o ran 
darparu gwasanaethau. 
 
Dywedodd yr Arweinydd mai'r bwriad oedd cyflwyno'r adroddiad yn gynharach, 
ond bu llawer o ansicrwydd ynghylch faint o arian a oedd yn cael ei ddwyn ymlaen 
gan Lywodraeth Cymru. Dywedodd fod modd cyflawni'r gyllideb dan sylw, a 
gofynnwyd i'r Cabinet argymell yr adroddiad i'r Cyngor Llawn.  Er bod yr Awdurdod 
wedi cael setliad da, roedd pwysau cost sylweddol o hyd a fyddai'n parhau ac 
roedd angen diogelu'r gyllideb sylfaenol wrth symud ymlaen a defnyddio 
cronfeydd wrth gefn at ddibenion penodol.  
 
Dywedodd y Dirprwy Arweinydd y byddai mwy o amser i drafod a thrafod yr 
adroddiad yn y Cyngor Llawn ond nododd fod arian ychwanegol ar gael i'r plant 
hynny sydd â'r angen mwyaf o ran y gyllideb dysgu a sgiliau.  Roedd wrth ei bodd 
bod ysgolion unwaith eto'n cael eu hariannu uwchlaw eu Hasesiad o Wariant 
Safonol.  Dywedodd y Cynghorydd Burnett fod cyllid Ewropeaidd wedi'i golli o ran 
y Tîm Adfywio Gwledig a oedd wedi gwneud gwaith gwych yn y Fro wledig ac felly 
byddai tîm newydd yn cael ei ariannu a'i ehangu ar draws Bro Morgannwg.  
 
Dywedodd y Cynghorydd Gray fod adroddiad y gyllideb wedi bod drwy daith 
gynhwysfawr a'i fod yn gwerthfawrogi'r cyllid a ddarparwyd gan Lywodraeth 
Cymru, yn enwedig o ran y Gwasanaethau Cymdeithasol.  Roedd pwyntiau canfod 
ychwanegol ar gael drwy gydol y flwyddyn ar gyfer y Gwasanaethau Cymdeithasol 
ac roedd yn bwysig defnyddio'r cronfeydd wrth gefn hynny a'u cadw i lefel hylaw.  
Cefnogodd yr argymhellion ac edrychodd ymlaen at y ddadl yn y Cyngor Llawn 
ond roedd yn falch o lefel y cyllid ar gyfer y Gwasanaethau Cymdeithasol.  
 
Roedd hyn yn fater i’r Weithrediaeth a’r Cyngor benderfynu arno. 
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Ar ôl i’r Cabinet ystyried yr adroddiad a phob mater a phob goblygiad ynddo,   
 
PENDERFYNWYD -   
 
BOD y canlynol yn cael eu hargymell i'r Cyngor:  
 
(1) Pennu'r gyllideb ar gyfer 2022/23 ar £272.554 miliwn gan gynnwys 
darpariaeth o £290 mil ar gyfer rhyddhad ardrethi yn ôl disgresiwn i siopau gwledig 
a swyddfeydd post a sefydliadau elusennol. 
 
(2) Cymeradwyo'r cyllidebau ar gyfer 2022/23 fel y nodir yn Atodiad C i'r 
adroddiad ac yn y tabl canlynol:  
 

 £000  
Ysgolion 104,953 
Strategaeth, Diwylliant, Dysgu 
Cymunedol ac Adnoddau 

8,956 

Anghenion Dysgu Ychwanegol 3,334 
Safonau a Darpariaeth 3,547 
Swyddfa’r Cyfarwyddwr 242  
Plant a Phobl Ifanc 18,581 
Gwasanaethau Oedolion 53,816 
Rheoli Adnoddau a Diogelu 7,742 
Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid 730 
Gwasanaethau Trafnidiaeth a 
Chymdogaeth 

28,190 

Gwasanaethau Adeiladau 0  
Gwasanaethau Rheoliadol 2,103 
Tai Cronfa'r Cyngor  1,444 
Adnoddau 983  
Budd-daliadau Tai 692  
Adfywio 2,419 
Rheoli Datblygiadau  1,300 
Tai Preifat                          

413  
Polisi Cyffredinol 34,109 
Defnyddio Arian Wrth Gefn (1,000) 
Cyfanswm 272,554 

 
(3) Cymeradwyo'r argymhellion ynghylch Twf Net ar gyfer 2022/23 fel y nodir 
yn Atodiad D i'r adroddiad a'r arbedion effeithlonrwydd a nodir ym mharagraff 2.42 
o'r adroddiad.  

 



No. 

14 
TRIM/Cabinet/2022/February 28 
Minutes - Welsh 

(4) Cymeradwyo'r adroddiad drafft arfaethedig ar y Gyllideb Addysg a’r 
Asesiad Wedi’i Seilio ar Ddangosyddion yn Atodiad A a bod y Cyfarwyddwr Dysgu 
a Sgiliau yn gwneud trefniadau iddo gael ei anfon i'r Fforwm Cyllideb Ysgolion. 
 
BOD y canlynol yn cael eu cymeradwyo: 
 
(5) Rhoi pwerau dirprwyedig i'r Cyfarwyddwr Dysgu a Sgiliau i bennu faint o 
arian sydd i'w ddyrannu i gyllidebau dirprwyedig yr ysgolion ar ôl ymgynghori â'r 
Fforwm Cyllideb Ysgolion.  
 
(6) Mae ailddosbarthu cronfeydd wrth gefn fel y nodir yn Atodiad F i'r 
adroddiad yn cael ei gymeradwyo.  
 
(7) Y defnydd o'r weithdrefn benderfynu frys fel y'i nodir yn Adran 14.14 o 
Gyfansoddiad y Cyngor er mwyn i'r cynigion terfynol ar gyfer Cyllideb Refeniw 
2022/23 gael eu cyfeirio at y Cyngor llawn ar 7 Mawrth 2022.  
 
BOD y canlynol yn cael eu nodi:  
 
(8) Mae bandiau'r Dreth Gyngor ar gyfer 2022/23 at ei ddibenion ei hun (ac 
eithrio praeseptau'r Heddlu a Chynghorau Tref a Chymuned) ar gyfer cyllideb 
sylfaenol o £272.554m.  
 

Band Treth 
Gyngor 
          £ 

A 930.90 
B 1,086.05  
C 1,241.20  
D 1,396.35  
E 1,706.65  
F 2,016.95  
G 2,327.25 
U 2,792.70  
I 3,258.15 

 
Y rhesymau dros y penderfyniadau 
 
(1) I bennu cyllideb 2022/23 yn unol â gofynion statudol. 
 
(2) I ddyrannu cyllidebau i wasanaethau. 
 
(3) I leihau'r risg i wasanaethau ac i fantoli'r gyllideb. 
 
(4) I gyflwyno'r adroddiad i'r Fforwm Cyllideb Ysgolion. 
 
(5) Nodi awdurdod dirprwyedig mewn perthynas â dyrannu'r gyllideb Addysg 
ac Ysgolion.  
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(6) Sicrhau bod cronfeydd wrth gefn yn ddigonol o ran pwrpas a lefel.  
 
(7) Er mwyn sicrhau bod y mater hwn yn cael ei gyfeirio at y Cyngor Llawn ar 7 
Mawrth, 2022 
 
(8) Sicrhau bod aelodau'n ymwybodol o Fandiau'r Dreth Gyngor sy'n 
gysylltiedig â'r gyllideb sylfaenol a gynigir yn yr adroddiad hwn.  
 
 
C841  STRATEGAETH GYFALAF 2022/23 A CHYNIGION CYFALAF 
TERFYNOL 2022/23 I 2026/27 (AG/BA) (CRAFFU - PERFFORMIAD AC 
ADNODDAU CORFFORAETHOL) - 
 
Diben yr adroddiad oedd nodi cynigion terfynol i Aelodau'r Cabinet eu hystyried, 
cyn gwneud eu hargymhellion i'r Cyngor, mewn perthynas â'r gyllideb gyfalaf 
derfynol ar gyfer y flwyddyn ariannol 2022/23 i 2026/27 ac ystyried y Strategaeth 
Gyfalaf ar gyfer 2022/23. 
 
Darparodd yr adroddiad Strategaeth Gyfalaf y Cyngor ar gyfer 2022/23 yn Atodiad 
1 i'r adroddiad.   Darparodd y Strategaeth Gyfalaf fframwaith a oedd yn amlinellu 
sut y cyfrannodd gwariant cyfalaf, cyllid cyfalaf a gweithgarwch rheoli'r trysorlys at 
ddarparu amcanion corfforaethol, ynghyd â throsolwg o sut y rheolwyd y risg 
gysylltiedig a'r goblygiadau ar gyfer cynaliadwyedd ariannol yn y dyfodol.  
 
Roedd yr adroddiad yn nodi Rhaglen Gyfalaf Derfynol arfaethedig y Cyngor ar 
gyfer y cyfnod 2022/23 i 2026/27 yn Atodiad 2 i'r adroddiad.  Cyfanswm gwerth y 
cynlluniau cyfalaf dros y 5 mlynedd nesaf oedd £253.764m.  Roedd hyn yn 
cynnwys £43.230m ar gyfer Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif Band B a 
£142.602m ar gyfer y Rhaglen Gwella Tai.  Roedd cyllid y cyngor o £2.3m ar gyfer 
buddsoddi mewn priffyrdd yn ystod 2022/23 wedi'i gynnwys yn y Rhaglen Gyfalaf.  
 
Dywedodd y Dirprwy Arweinydd ei bod yn falch o weld gwaith parhaus ar gyfer 
Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu ac adnewyddu asedau'n barhaus a 
manteisiodd ar y cyfle i longyfarch y disgyblion sy'n mynd i Ysgol Gynradd South 
Point, neu Ysgol Gynradd Trwyn y De, yr oedd eu hysgol newydd yn cael ei hagor 
y diwrnod hwnnw gyda disgyblion i fod yn bresennol o 2 Mawrth,  2022.   
Dywedodd y Dirprwy Arweinydd ymhellach ei bod yn edrych ymlaen at drafod yr 
adroddiad yn llawn yn y Cyngor Llawn.  
 
Roedd hyn yn fater i’r Weithrediaeth a’r Cyngor benderfynu arno. 
 
Ar ôl i’r Cabinet ystyried yr adroddiad a phob mater a phob goblygiad ynddo,   
 
PENDERFYNWYD -   
 
BOD y Cabinet yn argymell y canlynol i'r Cyngor ar 7 Mawrth, 2022: 
 
(1) Mae Strategaeth Gyfalaf 2022/23 fel y'i nodir yn Atodiad 1 yn cael ei 
chymeradwyo.  
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(2) Mae'r Rhaglen Gyfalaf derfynol ar gyfer y blynyddoedd 2022/23 i 2026/27 
fel y nodir yn Atodiad 2 yn cael ei chymeradwyo.  
 
(3) Mae'r Prif Weithredwr a'r Pennaeth Cyllid, mewn ymgynghoriad â'r Aelod 
Cabinet dros Berfformiad ac Adnoddau, yn cael awdurdod dirprwyedig i wneud 
ychwanegiadau, dileadau neu drosglwyddiadau i neu o Raglen Gwella Tai 
2022/23 i 2026/27 fel y bo'n briodol.  
 
(4) Mae'r Prif Weithredwr a'r Pennaeth Cyllid, mewn ymgynghoriad â'r Aelod 
Cabinet dros Berfformiad ac Adnoddau, yn cael awdurdod dirprwyedig i wneud 
ychwanegiadau, dileadau neu drosglwyddiadau i neu o gyllidebau Adnewyddu 
Asedau 2022/23 i 2026/27 fel y bo'n briodol.  
 
(5) Mae'r Prif Weithredwr a'r Pennaeth Cyllid, mewn ymgynghoriad â'r Aelod 
Cabinet dros Berfformiad ac Adnoddau, yn cael awdurdod dirprwyedig i wneud 
ychwanegiadau, dileadau neu drosglwyddiadau i gynlluniau a ariennir gan A106 
yn amodol ar ymgynghoriad gan Aelodau fel sy'n ofynnol o dan y broses 
bresennol.  
 
(6) Mae'r Prif Weithredwr a'r Pennaeth Cyllid, mewn ymgynghoriad â'r Aelod 
Cabinet dros Berfformiad ac Adnoddau, yn cael awdurdod dirprwyedig i wneud 
ychwanegiadau, dileu neu drosglwyddo i Gynlluniau Rheoli Ynni neu oddi yno.  
 
(7) Mae'r Prif Weithredwr a'r Pennaeth Cyllid, mewn ymgynghoriad â'r Aelod 
Cabinet dros Berfformiad ac Adnoddau, yn cael awdurdod dirprwyedig i wneud 
ychwanegiadau, dileadau neu drosglwyddiadau i neu o gynlluniau'r Gronfa 
Adeiladu Cymunedau Cryf.  
 
(8) Mae'r Prif Weithredwr a'r Pennaeth Cyllid, mewn ymgynghoriad â'r Aelod 
Cabinet dros Berfformiad ac Adnoddau, yn cael awdurdod dirprwyedig i wneud 
ychwanegiadau, dileu neu drosglwyddo i neu o'r rhaglen Cymunedau Cynaliadwy 
ar gyfer Dysgu Band B (cynlluniau Ysgolion yr 21ain Ganrif gynt).  
 
(9) Cymeradwyo ailbroffilio'r Rhaglen Gwella Tai ar gyfer y blynyddoedd 
2022/23 i 2026/27 fel y dangosir ym mharagraff 2.51 yr adroddiad. 
 
(10) BOD y weithdrefn benderfynu frys fel y'i nodir yn Adran 14.14 o 
Gyfansoddiad y Cyngor yn cael ei defnyddio er mwyn i Strategaeth Gyfalaf 
2022/23 a Chynigion Cyfalaf Terfynol 2022/23 i 2026/27 gael eu cyfeirio at y 
Cyngor llawn ar 7 Mawrth, 2022. 
 
Y rhesymau dros y penderfyniadau 
 
(1) I gymeradwyo Strategaeth Gyfalaf 2022/23.  
 
(2) I bennu a chymeradwyo rhaglenni cyfalaf yn y dyfodol hyd at 2026/27. 
 
(3) Er mwyn gallu rheoli'r gyllideb Cyfalaf Tai’n effeithiol. 
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(4) Er mwyn gallu rheoli'r cyllidebau Adnewyddu Asedau’n effeithiol. 
 
(5) Er mwyn gallu rheoli cynlluniau S106 yn effeithiol. 
 
(6) Er mwyn gallu rheoli Cynlluniau Rheoli Ynni’n effeithiol. 
 
(7) Er mwyn gallu rheoli'r Gronfa Adeiladu Cymunedau Cryfach yn effeithiol. 
 
(8) Er mwyn gallu rheoli'r rhaglen Band B Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer 
Dysgu’n effeithiol. 
 
(9) I adlewyrchu'r rhaglen waith ar gyfer y Cynlluniau Gwella Tai. 
 
(10) I ganiatáu i Strategaeth Gyfalaf 2022/23 a'r Cynigion Cyfalaf Terfynol 
2022/23 i 20276/27 gael eu cyfeirio at y Cyngor ar 7 Mawrth, 2022." 
 
 
C842  CYNIGION CYLLIDEB TERFYNOL Y CYFRIF REFENIW TAI (CRT) 
2022/23 (AG/BA) (CRAFFU - PERFFORMIAD AC ADNODDAU 
CORFFORAETHOL) - 
 
Cyflwynodd yr Arweinydd Gweithredol a'r Aelod Cabinet dros Berfformiad ac 
Adnoddau yr adroddiad, a'i ddiben oedd pennu cyllideb y Cyfrif Refeniw Tai ar 
gyfer y flwyddyn ariannol 2022/23 a phennu'r rhenti a'r taliadau gwasanaeth ar 
gyfer y flwyddyn rent arfaethedig sy'n dechrau ar 1 Ebrill 2022. 
 
Roedd yr adroddiad yn manylu ar gynigion terfynol cyllideb y Cyfrif Refeniw Tai ar 
gyfer 2022/23 a'r rhenti a'r taliadau gwasanaeth arfaethedig ar gyfer y flwyddyn 
ariannol i ddod.   Wrth bennu lefel y rhent ar gyfer 2022/23 roedd y Cyngor wedi 
sicrhau ei fod wedi cydymffurfio â'r Polisi ar gyfer Rhenti Tai Cymdeithasol a 
gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ym mis Rhagfyr 2021.   Roedd uchafswm y 
cynnydd a ganiateir wedi'i osod yn y Mynegai Prisiau Defnyddwyr yn unig (ym mis 
Medi 2021) 3.1%.   
 
Cynigiodd y Cyngor gynyddu ei rent 2.75% ar gyfartaledd.   Oherwydd Covid-19, 
ataliodd Llywodraeth Cymru Fandiau Rhent Targed yn 2020 a rhoi ffurflen monitro 
hunanardystio yn eu lle.  
 
Roedd hyn yn fater i’r Weithrediaeth a’r Cyngor benderfynu arno. 
 
Ar ôl i’r Cabinet ystyried yr adroddiad a phob mater a phob goblygiad ynddo,   
 
PENDERFYNWYD -   
 
(1) DYLID argymell cynigion cyllideb terfynol y Cyfrif Refeniw Tai ar gyfer 
2022/23 i'r Cyngor ar 7 Mawrth, 2022 fel yr amlinellir isod:  
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 Cyllideb Arfaethedig  

2022/23 
 £’000 
Gwariant  
Goruchwylio a Rheoli 5,544 
Atgyweiriadau a Gwaith Cynnal a Chadw 3,727 
Costau Ariannu Cyfalaf  4,963 
Rhent, Ardrethi a Threthi a Thaliadau Eraill  237  
Cynnydd mewn Darpariaeth Dyledion Drwg 673  
Gwariant Cyfalaf o'r Cyfrif Refeniw 18,452 
  
Incwm  
Rhenti Anheddau (21,299) 
Rhenti Eiddo nad ydynt yn Anheddau (162) 
Diddordeb (5) 
Costau Gwasanaethau a Chyfleusterau (545) 
Cyfraniad tuag at wariant (303) 
Incwm o Grantiau (205) 
(Gwarged)/Diffyg am y Flwyddyn  
 

11,077 

Balans ar 1 Ebrill 2022 a Ddygwyd Ymlaen (12,000) 

Balans ar 31 Mawrth 2023 a Gariwyd Ymlaen   (923) 
 

 
(2) BOD cynnydd rhent cyfartalog o 2.75% yn cael ei gymeradwyo a'i argymell 
i'r Cyngor, fel y nodir ym mharagraffau 2.8-2.10 o'r adroddiad.   
 
(3) BOD y cynnydd, a awgrymwyd ar gyfer gwasanaethau eraill a'i argymell i'r 
Cyngor, fel y nodir ym mharagraffau 2.11-2.24, yn cael ei gymeradwyo. 
 
(4) BOD y taliadau canlynol ar gyfer blwyddyn ariannol 2022/23 yn cael eu 
hargymell i'r Cyngor 
 
Sail 50 Wythnos Ffioedd Cyfredol Ffioedd Arfaethedig  

Gwres £7.87 yr wythnos £7.45 yr wythnos 
 
Rheoli Tai Wardeniaid   

 
£10.92 yr wythnos 

 
£12.01 yr wythnos 

 
Gwasanaeth Larwm 
Cymunedol y Fro 
- Monitro  
- Cynnal a chadw  

 
 
£1.29 yr wythnos 
£2.20 yr wythnos 

 
 
£1.29 yr wythnos 
£2.20 yr wythnos 

 
Cynnal a Chadw'r Tir 

 
£1.34 yr wythnos 

 
£1.35 yr wythnos 

  
£2.52 yr wythnos 

 
£2.57 yr wythnos 
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Glanhau Ardaloedd 
Cymunedol 
 
Goleuo Ardaloedd Cymunedol 

 
£1.63 yr wythnos 

 
£1.68 yr wythnos 

 
Cyfleusterau Golchi Dillad 

 
£0.48 yr wythnos 

 
£0.38 yr wythnos 

 
Glanhau Ffenestri  

 
£0.17 yr wythnos 

 
£0.18 yr wythnos 

 
Cynnal a Chadw Lifftiau 

 
£1.07 yr wythnos 

 
£0.53 yr wythnos  

 
Mynediad Drws   

 
£0.44 yr wythnos 

 
£0.25 yr wythnos 

 
Intercom  

 
£0.92 yr wythnos 

 
£0.84 yr wythnos 

 
Teledu Cylch Cyfyng (TCC) 

 
£0.92 yr wythnos 

 
£0.94 yr wythnos 

 
Offer Trin Carthffosiaeth 

 
£374.73 y flwyddyn 

Yn seiliedig ar y GA o 
Atodlen 2022/23 Dŵr 
Cymru 

Gwagio Carthbyllau £362.00 y flwyddyn Yn seiliedig ar y GA o 
Atodlen 2022/23 Dŵr 
Cymru 

   
 
(5) Gweithredu’r holl newidiadau i renti a thaliadau gwasanaeth o 1 Ebrill 2022, 
gydag wythnos gyntaf mis Ebrill yn wythnos dim rhent a bod hysbysiadau o’r 
cynyddiadau’n cael eu hanfon at denantiaid 28 diwrnod cyn i'r taliadau newydd 
ddod i rym.   
 
(6) BOD y weithdrefn benderfynu frys fel y'i nodir yn Adran 14.14 o 
Gyfansoddiad y Cyngor yn cael ei defnyddio er mwyn i Gynigion Cyllideb y Cyfrif 
Refeniw Tai Terfynol (HRA) 2022/23 gael eu cyfeirio at y Cyngor Llawn ar 7 
Mawrth, 2022. 
 
Y rhesymau dros y penderfyniadau 
 
(1-5) Er mwyn i daliadau gael eu cymeradwyo, mae lefelau rhent newydd wedi'u 
pennu o fewn canllawiau penodedig Llywodraeth Cymru ac i fodloni'r terfyn amser 
ar gyfer hysbysu tenantiaid fel sy'n ofynnol yn ôl statud.  
 
(6) Er mwyn caniatáu i'r adroddiad hwn gael ei gyfeirio at y Cyngor Llawn ar 7 
Mawrth, 2022. 
 
 
C843  STRATEGAETH RHEOLI TRYSORLYS A BUDDSODDI 2022/23 A 
DIWEDDARIAD AR GYFER 2021/22 (AG/BA) (CRAFFU - PERFFORMIAD AC 
ADNODDAU CORFFORAETHOL) - 
 
Cyflwynodd yr Arweinydd Gweithredol a'r Aelod Cabinet dros Berfformiad ac 
Adnoddau yr adroddiad, a'i ddiben oedd darparu adroddiad interim ar 
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weithrediadau Rheoli Trysorlys y Cyngor ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill i 31 Rhagfyr, 
2021 ac i gyflwyno Strategaeth Rheoli a Buddsoddi arfaethedig y Trysorlys 
2022/23 i'w hystyried. 
 
Rhoddodd yr adroddiad interim y wybodaeth ddiweddaraf am weithrediadau 
Rheoli Trysorlys y Cyngor ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill i 31 Rhagfyr 2021. Roedd yr 
holl weithgareddau yn unol â strategaeth gymeradwy'r Cyngor ar Reoli'r Trysorlys.  
Amlinellwyd manylion yr arian a fenthycwyd ac a ad-dalwyd a'r rhai a 
fuddsoddwyd yn yr adroddiad.  
 
Cyflwynodd yr adroddiad Strategaeth Rheoli a Buddsoddi arfaethedig y Trysorlys 
2022/23 yn Atodiad 1 i'r adroddiad.  
 
Sicrhaodd y Cyngor y cydymffurfiwyd â'r Cod Darbodus, a ddatblygwyd gan 
CIPFA fel cod ymarfer proffesiynol.  Er mwyn dangos bod y Cyngor wedi cyflawni'r 
amcanion hyn, nododd y Cod ddangosyddion darbodus y dylid eu defnyddio a'r 
ffactorau y mae’n rhaid eu hystyried.  Dangoswyd y rhain yn Atodiad 1 i'r 
adroddiad fel rhan o'r Strategaeth.  
 
Roedd gan y Cyngor hefyd ofyniad cyfreithiol i gydymffurfio â Chanllawiau 
Llywodraeth Cymru ar Fuddsoddiadau ac roedd wedi ystyried hyn wrth ddatblygu'r 
Strategaeth.   
 
Roedd gwariant cyfalaf pan gaiff ei ariannu gan ddyled hirdymor yn mynd i ddwy 
elfen o gost, llog ar y prif swm a fenthycwyd ac ad-dalu'r prif swm a fenthycwyd.  
Gelwir yr adnoddau, yr oedd yn rhaid i'r Cyngor eu rhoi o'r neilltu ym mhob 
blwyddyn i ad-dalu'r prif swm a fenthycwyd, yn Ddarpariaeth Refeniw Ofynnol 
(DRO) a nodwyd polisi cyfrifo'r Cyngor yn yr adroddiad. 
 
Amgaeir Datganiad Polisi Rheoli'r Trysorlys ar gyfer 2022/23 yn Atodiad 2 i'r 
adroddiad.  
 
Byddai'r Cyngor yn mabwysiadu'n ffurfiol rifyn newydd CIPFA 2021 o'r Cod 
Darbodus a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2021 ynghyd â Rheolwyr y Trysorlys yn 
y Cod Ymarfer Gwasanaethau Cyhoeddus a'r Nodiadau Cyfarwyddyd Traws-
Sectoraidd.  
 
Dywedodd yr Arweinydd fod sesiwn hyfforddi Rheoli'r Trysorlys hefyd ar gael i 
unrhyw Aelod ar 1 Mawrth, 2022 am 4pm. 
 
Roedd hyn yn fater i’r Weithrediaeth a’r Cyngor benderfynu arno. 
 
Ar ôl i’r Cabinet ystyried yr adroddiad a phob mater a phob goblygiad ynddo,   
 
PENDERFYNWYD -   
 
(1) BOD adroddiad interim Rheoli'r Trysorlys ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill i 31 
Rhagfyr 2021 yn cael eu cymeradwyo. 
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(2) BOD y polisi ar gyfer gwneud Darpariaeth Refeniw Ofynnol yn 2022/23 yn 
cael ei gymeradwyo.  
 
(3) BOD y Cabinet yn argymell i'r Cyngor ar 7 Mawrth, 2022 y dylid 
cymeradwyo Strategaeth Rheoli a Buddsoddi arfaethedig y Trysorlys 2022/23 gan 
gynnwys y penderfyniadau penodol canlynol (y manylir arnynt yn Atodiad 1): 
 

• Pennu’r Terfyn Awdurdodedig ar gyfer Dyled Allanol ar £223.352m ar gyfer 
2021/22, £241.693m ar gyfer 2022/23, £274.792m ar gyfer 2023/24 a 
£288.151m ar gyfer 2024/25. 

• Pennu’r Ffin Weithredol ar gyfer Dyled Allanol ar £212.948m ar gyfer 
2021/22, £230.785m ar gyfer 2022/23, £264.384m ar gyfer 2023/24 a 
£277.743m ar gyfer 2024/25. 

• Rhoi awdurdod dirprwyedig i'r Swyddog Adran 151 o fewn cyfanswm y 
Terfyn Awdurdodedig a'r Ffin Weithredol fel yr amcangyfrifwyd ar gyfer 
blynyddoedd unigol i sicrhau symudiad rhwng y terfynau y cytunwyd arnynt 
ar wahân ar gyfer benthyca a rhwymedigaethau hirdymor eraill. 

• Pennu’r terfyn uchaf ar ei gyfradd llog sefydlog o £148.716m ar gyfer 
2021/22, £172.311m ar gyfer 2022/23, £208.615m ar gyfer 2023/24 a 
£230.455m ar gyfer 2024/25 o'i brif swm net sy'n weddill ar ei fenthyciadau 
/ buddsoddiadau. 

• Pennu’r terfyn uchaf ar ei gyfradd llog amrywiol o £0 ar gyfer 2021/22, 
2022/23, 2023/24 a 2024/25 o'i brif swm net sy'n weddill ar ei 
fuddsoddiadau. 

• Pennu’r terfyn uchaf o £10m ar gyfer 2021/22, £10m ar gyfer 2022/23, 
£10m yn 2023/24 a £10m yn 2024/25 ar gyfer cyfanswm y prif symiau a 
fuddsoddwyd am dros 364 diwrnod. 

• Gosod swm y benthyciad rhagamcanol sy’n aeddfedu ar gyfradd sefydlog 
ym mhob cyfnod, fel canran o gyfanswm y benthyca a ragwelir sy’n gyfradd 
sefydlog ar gyfer 2022/23, fel a ganlyn 
 

 Terfyn Uchaf  Terfyn Isaf 
Dan 12 mis 20%  0% 
12 mis ac o fewn 24 mis 20%  0% 
24 mis ac o fewn 5 mlynedd 30%  0% 
 5 mlynedd ac o fewn 10 mlynedd 40%  0% 
10 oed a hŷn 100% 0% 

 
• Mae'r Dangosyddion Darbodus a nodir yn Atodiad 1 yn cael eu 

cymeradwyo.  
• Mae Polisi Rheoli'r Trysorlys a nodir yn Atodiad 2 yn cael ei gymeradwyo.  

 
(4) BOD mabwysiadu rhifyn 2021 newydd y Sefydliad Siartredig Cyllid 
Cyhoeddus a Chyfrifeg (CIPFA) o'r Cod Darbodus yn ffurfiol ynghyd â Rheoli’r 
Trysorlys yn y Cod Ymarfer i Wasanaethau Cyhoeddus a’r Nodiadau Cyfarwyddyd 
Traws-sectoraidd yn cael eu cymeradwyo. 
 



No. 

22 
TRIM/Cabinet/2022/February 28 
Minutes - Welsh 

(5) BOD y weithdrefn benderfynu frys fel y'i nodir yn Adran 14:14 o 
Gyfansoddiad y Cyngor yn cael ei defnyddio er mwyn i Strategaeth Rheoli a 
Buddsoddi'r Trysorlys 2022/23 a'r diweddariad ar gyfer 2021/22 gael eu cyfeirio at 
y Cyngor Llawn ar 7 Mawrth, 2022.  
 
Y rhesymau dros y penderfyniadau 
 
(1) Cyflwyno Adroddiad Interim Rheoli'r Trysorlys.  
 
(2) Cytuno ar sail y cyfrifiad Isafswm Darpariaeth Refeniw ar gyfer 2022/23.  
 
(3) Paratoir Strategaeth Rheoli'r Trysorlys a Buddsoddi Blynyddol fel sy'n 
ofynnol gan Ddeddf Llywodraeth Leol 2003.  
 
(4) Mae cymeradwyo mabwysiadu rhifyn newydd CIPFA 2021 o'r Cod 
Darbodus ynghyd â Rheolwyr y Trysorlys yng Nghod Ymarfer y Gwasanaethau 
Cyhoeddus a'r Nodiadau Cyfarwyddyd Traws-Sectoraidd yn ofyniad statudol.  
 
(5) Er mwyn caniatáu i'r mater hwn gael ei gyfeirio at y Cyngor Llawn ar 7 
Mawrth, 2022." 
 
 
C844  CYNGOR BRO MORGANNWG - FFIOEDD A THALIADAU 
ARFAETHEDIG AR GYFER 2022/23 (AG/BA) (CRAFFU – Y GYD) -  
 
Diben yr adroddiad oedd cynnig newidiadau mewn taliadau gwasanaeth ar gyfer 
swyddogaethau a reolir gan y Cyngor yn y cyfarwyddiaethau canlynol ar gyfer y 
flwyddyn ariannol 2022/23:  
 

• Yr Amgylchedd a Thai  
• Rheolwr Gyfarwyddwr ac Adnoddau 
• Dysgu a Sgiliau  
• Gwasanaethau Cymdeithasol 

 
Roedd yr adroddiad yn gofyn i'r Cabinet gymeradwyo ffioedd a thaliadau ar gyfer 
Cyngor Bro Morgannwg ar gyfer 2022/23.  
 
Roedd y rhan fwyaf o'r ffioedd a'r taliadau arfaethedig a gynhwyswyd yn yr 
adroddiad a'r atodiadau cysylltiedig yn adlewyrchu cynnydd o 3% a oedd wedi'i 
dalgrynnu mewn rhai achosion i'r 5c neu'r 10c agosaf.   Roedd rhai ffioedd a 
thaliadau wedi cynyddu'n uwch na'r ganran hon, wedi aros yr un fath neu wedi 
gostwng i adlewyrchu'r nifer sy'n manteisio ar wasanaethau ac amlinellwyd cost y 
ddarpariaeth ac amlinellwyd y rhesymeg dros wneud hynny yng nghorff yr 
adroddiad.  
 
Byddai'r adroddiad yn cael ei gyfeirio at y Pwyllgor Craffu Ar Berfformiad 
Corfforaethol ac Adnoddau i gael sylwadau arno a byddai'r sylwadau hyn yn cael 
eu hadolygu gan y Cabinet ym mis Mawrth.  
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Dywedodd y Cynghorydd King nad oedd llawer o'r ffioedd a'r taliadau o fewn ei 
Bortffolio wedi'u newid.  Roedd rhai yn destun asesiad dilynol ac adroddiad ar 
wahân i'r Cabinet.  Roedd eraill wedi'u codi 3% a oedd yn chwyddiant nodedig ac 
yn adlewyrchiad o gostau uwch ar gyfer amser swyddogion.  Tynnodd sylw at y 
gostyngiad yng nghost tocynnau tymor ar gyfer parcio mewn cyrchfannau 
arfordirol o £50 i £30 am 6 mis ac o £100 i £50 am flwyddyn lawn.  Byddai hyn o 
fudd i drigolion Bro Morgannwg sy'n ymweld â hwy drwy gydol y flwyddyn gan y 
byddai'n lleihau cost parcio i 33c y dydd yn effeithiol pe bai'n ymweld tair gwaith yr 
wythnos am y flwyddyn.  
 
Er nad yw'n rhan o'r adroddiad, dywedodd y Cynghorydd King fod y Cyngor ar fin 
dechrau gosod system sefydlu bolard a system Adnabod Plât Rhifau Awtomatig 
(APRhA) ym Maes Parcio Rivermouth, Ogwr. Roedd yn gweithio gyda swyddogion 
ar system codi tâl gynyddrannol addas a fyddai'n darparu mwy o opsiynau na'r £1 
presennol am drefniadau 1 awr a £6 drwy'r dydd a byddai'n gofyn am ddefnyddio 
Awdurdod Dirprwyedig i gyflwyno taliadau newydd ar ôl eu gosod, pe bai'n cael eu 
cytuno.  Byddai swyddogion wedyn yn dysgu o'r gosodiad hwnnw ar gyfer unrhyw 
osodiad yn y dyfodol ym meysydd parcio Ynys y Barri lle'r oedd arian offer APRhA 
wedi'i ddyrannu o fewn y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2022/23.  
 
Nododd y Cynghorydd King hefyd fod y cyfeiriad at ‘Becyn bagiau baw cŵn glas o 
50’ yn Atodiad 1A i’w ddileu gan mai dim ond mewn pecynnau o 100 y mae 
bagiau’n cael eu gwerthu erbyn hyn. 
 
Croesawodd y Dirprwy Arweinydd y gostyngiad yng nghostau tocynnau tymor 
mewn meysydd parcio arfordirol gan y gallai trigolion lleol wedyn fynd i'r 
cyrchfannau mor aml ag yr oeddent am ei gael cyhyd ag yr oeddent am ei gael.  
Croesawodd hefyd y defnydd arfaethedig o leoliadau arfordirol amrywiol ar gyfer 
Priodasau a Phartneriaethau Sifil a bod archebu digwyddiadau ym Mhafiliwn 
Penarth yn boblogaidd iawn. 
 
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 cynigion ar gyfer diwygio ffioedd a thaliadau a newidiadau polisi a 
phrosesau cysylltiedig fel y'u nodir yn yr adroddiad a'r atodiadau cysylltiedig yn 
cael eu cymeradwyo, yn amodol ar y diwygiad i Atodiad 1A.  
 
(2) BOD yr adroddiad yn cael ei gyfeirio at y Pwyllgor Craffu Perfformiad 
corfforaethol ac Adnoddau i gael sylwadau, os nad oes unrhyw sylwadau i'w 
cyfeirio at y Cabinet, caiff y Ffioedd a'r taliadau eu cymeradwyo fel penderfyniad 
(1) uchod.  
 
(3) Bod awdurdod dirprwyedig yn cael ei roi i Gyfarwyddwr yr Amgylchedd a 
Gwasanaethau Tai mewn ymgynghoriad â'r Pennaeth Cyllid a'r Aelod Cabinet 
perthnasol, i gytuno ar unrhyw daliadau newydd i'r Gyfarwyddiaeth a allai godi yn 
ystod y flwyddyn ariannol 2022/23 a phennu unrhyw daliadau newydd iddynt.  
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Y rhesymau dros y penderfyniadau 
 
(1) Cael cymeradwyaeth y Cabinet i'r ffioedd a'r taliadau a gynigir ar gyfer 
2022/23 a nodi'r newid i Atodiad 1A.  
 
(2) Galluogi'r Cabinet i ystyried barn y Pwyllgor Craffu wrth ddod i benderfyniad 
ar y materion hyn.  
 
(3) Er mwyn gallu cyflwyno taliadau newydd cyn gynted â phosibl ar gyfer 
unrhyw wasanaethau newydd a ddarperir gan y Cyngor.  
 
 
C845  CYFLWYNO STRATEGAETH FUDDSODDI GWASANAETH DI-
DRYSORLYS, Y GRONFA BUDDSODDI A THWF (AG/BA) (CRAFFU - 
PERFFORMIAD AC ADNODDAU CORFFORAETHOL) - 
 
Diben yr adroddiad oedd amlinellu cynigion ar gyfer cyflwyno Strategaeth 
Buddsoddi mewn Gwasanaethau Nad yw'n Rhan o'r Trysorlys yn 2022/23 i 
Gefnogi Adfywio Economaidd a Thwf ym Mro Morgannwg.  
 
Roedd Atodiad 1 i'r adroddiad yn nodi'r cynigion ar gyfer Strategaeth Buddsoddi 
mewn Gwasanaethau'r Tu Allan i'r Trysorlys, a fwriadwyd i fynd i'r afael â 
chyfleoedd a nodwyd yn Strategaeth Adfer y Cyngor i gefnogi adfywio busnes ac 
economaidd arloesol, cynyddu buddsoddiad rhaglenni cyfalaf a chanolbwyntio ar 
swyddi gwyrdd a seilwaith gwyrdd.   
 
Byddai'r Gronfa Adfywio Economaidd a Thwf yn cael ei hariannu gan ddefnyddio 
£2.2m o Gronfa'r Gronfa Adfywio Economaidd a Thwf a chyda darpariaeth ar gyfer 
Benthyca Darbodus o hyd at £10m.   Mae'r gronfa fuddsoddi yn dod i gyfanswm o 
£12m gyda £200 mil wedi'i glustnodi ar gyfer costau dichonoldeb a diwydrwydd 
dyladwy a'r costau cychwynnol sy'n gysylltiedig â Chyngor Buddsoddi arbenigol 
nad yw'n rhan o'r Trysorlys. 
  
Byddai'r Gronfa Adfywio Economaidd a Thwf yn cael ei chefnogi gan Fwrdd 
Prosiect Strategol gyda Phenderfyniadau Buddsoddi wedi'u cymeradwyo gan y 
Cabinet ac yn adrodd yn rheolaidd i'r Cabinet, y Cyngor a'r Pwyllgor Llywodraethu 
ac Archwilio fel y nodir yn Atodiad 1 i'r adroddiad.  
 
Dylai'r alwad gyntaf ar unrhyw enillion buddsoddi fod yn ad-dalu dyled ac adeiladu 
cronfa wrth gefn wedi'i chlustnodi i liniaru'r risgiau a amlinellir yn yr adran rheoli 
risg yn Atodiad 1.  
 
Dywedodd y Dirprwy Arweinydd ei fod yn adroddiad pwysig gan ei fod weithiau'n 
glir beth oedd ei angen er mwyn gwneud gwahaniaeth o fewn cymuned ond nid 
bob amser yn bosibl dod o hyd i gyllideb berthnasol.  Wrth geisio mynd i'r afael ag 
anghydraddoldeb neu wella twf economaidd mewn ardaloedd lle nad oedd 
cyfraniadau Adran 106 ar gael, roedd cael ffynonellau ariannu amgen ar gyfer 
ardaloedd sydd eisoes wedi'u datblygu yn hanfodol.   
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Roedd hyn yn fater i’r Weithrediaeth a’r Cyngor 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 Strategaeth Buddsoddi mewn 
Gwasanaethau Nad ydynt yn Rhan o'r Trysorlys (Atodiad 1) yn cael eu nodi a'u 
cymeradwyo.  
 
(2) BOD Strategaeth Buddsoddi mewn Gwasanaethau'r Trysorlys yn cael ei 
chyfeirio at y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio i'w hystyried.  
 
(3) MAE'R Cabinet hwnnw'n argymell i'r Cyngor y dylid cymeradwyo'r 
Strategaeth Buddsoddi arfaethedig ar gyfer 2022/23 i 2024/25 nad yw'n rhan o'r 
Trysorlys.  
 
(4) BOD Bwrdd Prosiect Buddsoddi a Thwf Strategol yn cael ei sefydlu i 
gefnogi'r gwaith o weithredu a gweithredu'r Gronfa Adfywio a Thwf Economaidd.  
 
(5) BOD y weithdrefn benderfynu frys fel y'i nodir yn Adran 14.14 o 
Gyfansoddiad y Cyngor yn cael ei defnyddio er mwyn i Strategaeth Buddsoddi 
mewn Gwasanaethau'r Trysorlys gael ei chyfeirio at y Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio ar 1 Mawrth, 2022 a'r Cyngor Llawn ar 7 Mawrth, 2022, gydag unrhyw 
sylwadau gan y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn cael eu cyfeirio'n 
uniongyrchol at y Cyngor ar 7 Mawrth, 2022 i'w hystyried. 
 
Y rhesymau dros y penderfyniadau 
 
(1) Cyflwyno'r Cynigion ar gyfer sefydlu Strategaeth Buddsoddi mewn 
Gwasanaethau nad yw'n Rhan o'r Trysorlys.  
 
(2) Galluogi'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio i adolygu'r cynigion ar gyfer y 
Gronfa.  
 
(3) Caniatáu i Gronfa Buddsoddi a Thwf Gwasanaeth y Trysorlys nad yw'n 
Rhan o'r Trysorlys gael ei gweithredu ar gyfer 2022/23.  
 
(4) Cefnogi datblygiad y Gronfa Adfywio Economaidd a Thwf.  
 
(5) Er mwyn caniatáu i'r mater hwn gael ei gyfeirio at y Pwyllgor Llywodraethu 
ac Archwilio ar 1 Mawrth, 2022 a'r Cyngor Llawn ar 7 Mawrth, 2022."  
 
 
C846  COD RHEOLAETH ARIANNOL 2021/22 (AG/BA) (CRAFFU - 
PERFFORMIAD AC ADNODDAU CORFFORAETHOL) - 
 
Diben yr adroddiad oedd ystyried cydymffurfiaeth y Cyngor â Chod Rheolaeth 
Ariannol 2021/22 a'r cynigion ar gyfer gwella.  
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Roedd y Cod Rheolaeth Ariannol (Cod RhA) yn god newydd a gyflwynwyd gan y 
Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifeg (CIPFA) i gefnogi arfer da ym 
maes rheolaeth ariannol ac i gynorthwyo awdurdodau lleol i ddangos eu 
cynaliadwyedd ariannol. 
 
Rhaid i bob awdurdod lleol (a'r cyrff hynny a ddynodwyd i gymhwyso'r Cod RhA) 
ddangos bod gofynion y cod yn cael eu bodloni. Roedd dangos y gydymffurfiaeth 
hon â Chod RhA yn gyfrifoldeb ar y cyd gan Aelodau Etholedig, y Prif Swyddog 
Cyllid a'u cydweithwyr proffesiynol yn y tîm arweinyddiaeth. 
 
Y flwyddyn lawn gyntaf o gydymffurfio â Chod RhA oedd 2021/22 ac roedd yn 
ofynnol i'r Cyngor ddangos tystiolaeth o'i asesiad o gydymffurfiad â'r cod a nodi 
unrhyw feysydd i'w gwella ymhellach. 
 
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 yr adroddiad a'r Datganiad ar Gydymffurfiaeth â'r Cod Rheolaeth 
Ariannol (Atodiad 1) yn cael eu nodi a'u cymeradwyo.  
 
(2) BOD y Datganiad Cydymffurfiaeth â'r Cod Rheolaeth Ariannol yn cael ei 
gyfeirio at y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio i'w ystyried.  
 
Y rhesymau dros y penderfyniadau 
 
(1) Sicrhau bod aelodau'n ystyried cydymffurfiaeth y Cyngor â'r Cod Rheolaeth 
Ariannol fel rhan o'u cyfrifoldeb cyfunol am gydymffurfio â'r Cod.  
 
(2) Sicrhau bod y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn ystyried 
cydymffurfiaeth a chynigion y Cyngor ar gyfer gwella fel Aelodau sy'n gyfrifol am 
oruchwylio trefniadau Llywodraethu'r Cyngor.  
 
 
C847  CYNLLUN CYFLAWNI BLYNYDDOL DRAFFT CYNGOR BRO 
MORGANNWG 2022-23 (AG/BA) (CRAFFU - PERFFORMIAD AC ADNODDAU 
CORFFORAETHOL) - 
 
Cyflwynodd yr Arweinydd Gweithredol a'r Aelod Cabinet dros Berfformiad ac 
Adnoddau yr adroddiad, a'i ddiben oedd galluogi Aelodau i ystyried Cynllun 
Cyflawni Blynyddol drafft 2022-23 ar ôl yr ymgynghoriad.  
 
Roedd yr adroddiad yn nodi sut y datblygwyd y Cynllun Cyflawni Blynyddol drafft 
(Atodiad A i'r adroddiad), canlyniad yr ymgynghoriad a'r newidiadau dilynol i'r 
Cynllun.   Roedd y Cynllun Cyflawni Blynyddol ar gyfer 2022-23 yn cyd-fynd â 
phedwar Amcan Lles y Cyngor.  Nododd y Cynllun y gweithgareddau a fyddai'n 
cael eu cynnal yn 2022-23 i gyflawni'r amcanion hynny. 
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Byddai'r camau gweithredu yn y CCB hefyd yn cyfrannu at chwe thema 
drawsbynciol; Prosiect Sero, caledi, gofal a chymorth, trawsnewid, seilwaith a 
chapasiti cymunedol.  Byddai’r ymrwymiadau yn y Cynllun Cyflawni Blynyddol yn 
cael eu hadlewyrchu mewn Cynlluniau Gwasanaeth Blynyddol ynghyd â 
thargedau gwella gwasanaethau a fydd yn manylu ar sut y byddai gwahanol 
wasanaethau'r Cyngor yn cyfrannu at gyflawni’r pedwar Amcan Lles.   
 
Byddai cyhoeddi'r Amcanion Llesiant ar ddechrau'r flwyddyn ariannol yn galluogi i 
rwymedigaethau statudol gael eu cyflawni o dan ddyletswyddau perfformiad Deddf 
Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 a Deddf Llesiant Cenedlaethau'r 
Dyfodol (Cymru) 2015 (DLlCD), y ddau ohonynt yn gosod dyletswyddau penodol 
ar y Cyngor mewn perthynas â phennu amcanion ac adrodd arnynt.  O dan 
Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru), roedd yn ofynnol i'r Cyngor 
gyhoeddi ei Amcanion Llesiant erbyn 31 Mawrth bob blwyddyn ac i'w hadolygu'n 
gyson.  
 
Byddai Amcanion Llesiant y Cynllun Corfforaethol ac ymrwymiadau cysylltiedig ar 
gyfer 2022-2023 fel yr amlinellir yn y Cynllun Cyflawni Blynyddol drafft yn cael eu 
hadlewyrchu yn y Cynlluniau Gwasanaeth ar gyfer 2022-2023.   Roedd gwaith 
wedi dechrau i ddatblygu'r Cynlluniau Gwasanaeth a fyddai'n cael eu cyflwyno i'r 
Pwyllgorau Craffu perthnasol ynghyd â thargedau arfaethedig ar gyfer gwella 
gwasanaethau ar gyfer 2022-23.  
 
Roedd hyn yn fater i’r Weithrediaeth a’r Cyngor benderfynu arno. 
 
Ar ôl i’r Cabinet ystyried yr adroddiad a phob mater a phob goblygiad ynddo,   
 
PENDERFYNWYD -   
 
(1) BOD y Cynllun Cyflawni Blynyddol drafft (Atodiad A i'r adroddiad) yn cael ei 
gymeradwyo a'i gyfeirio at y Cyngor ar 7 Mawrth, 2022 i'w hystyried a'i 
chymeradwyo. 
 
(2) BOD y weithdrefn frys a nodir yn adran 14:14 o Gyfansoddiad y Cyngor yn 
cael ei harfer mewn perthynas â Phenderfyniad (3). 
 
Y rhesymau dros y penderfyniadau 
 
(1) Er mwyn ystyried yr adborth a gafwyd yn Atodiad A i'r adroddiad a 
sylwadau'r Pwyllgor Craffu ar Berfformiad ac Adnoddau Corfforaethol.  
 
(2)  I sicrhau y gellir cyflwyno'r Cynllun Cyflawni Blynyddol i'r Cyngor ym mis 
Mawrth i'w ystyried a'i gymeradwyo a galluogi'r ymateb i gael ei gyflwyno erbyn 31 
Mawrth, 2022. 
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C848  STRATEGAETH HYBU'R GYMRAEG (AG/BA) (CRAFFU - 
PERFFORMIAD AC ADNODDAU CORFFORAETHOL A DYSGU A 
DIWYLLIANT) - 
 
Diben yr adroddiad oedd ceisio cymeradwyaeth y Cabinet ar gyfer Strategaeth 
Hybu'r Gymraeg 2022-2027 a'r Cynllun Gweithredu cysylltiedig yn dilyn cyfnod o 
asesu ac ymgynghori.  
 
Mae Safonau'r Gymraeg (safonau 145 a 146) yn ei gwneud yn ofynnol i 
Awdurdodau Lleol:  
 

• lunio a chyhoeddi strategaeth bum mlynedd sy'n nodi sut y roeddent yn 
bwriadu hybu’r Gymraeg a hwyluso'r defnydd o'r Gymraeg yn ehangach yn 
eu hardal; 

• cynnwys targed ar gyfer cynyddu neu gynnal nifer y siaradwyr Cymraeg yn 
yr ardal erbyn diwedd y cyfnod o bum mlynedd 

• cynnwys datganiad sy'n esbonio sut mae'r sefydliad yn bwriadu cyrraedd y 
targed hwnnw  

• adolygu'r strategaeth a chyhoeddi fersiwn ddiwygiedig ohoni ar y wefan o 
fewn pum mlynedd i ddyddiad cyhoeddi'r strategaeth (neu ddyddiad 
cyhoeddi fersiwn ddiwygiedig ohoni) 

• ar ôl pum mlynedd, asesu i ba raddau yr oedd y  Cyngor wedi dilyn y 
strategaeth honno ac wedi cyrraedd y targed yr oedd wedi'i bennu 

• cyhoeddi’r asesiad ar y wefan, gan ddangos nifer y siaradwyr Cymraeg yn 
eu hardal, ac oed y siaradwyr hynny  

• nodi yn yr asesiad restr o’r gweithgareddau a drefnwyd neu a ariannwyd 
ganddynt i hybu’r Gymraeg yn ystod y 5 mlynedd blaenorol. 

 
Roedd yr adroddiad yn cyflwyno'r canlynol i'r Cabinet:  
 

• Adroddiad yn manylu ar y gweithgarwch ymgynghori a gynhaliwyd a'r 
canlyniadau (Atodiad A i'r adroddiad).  

• Asesiad wedi'i ddiweddaru o'r Strategaeth Hybu'r Gymraeg pum mlynedd 
gyfredol (2017-22) (Atodiad B i'r adroddiad).  

• Strategaeth Hybu'r Gymraeg bum mlynedd wedi'i diweddaru, yn dilyn 
cyfnod o ymgynghori (Atodiad C i'r adroddiad).  

• Cynllun Gweithredu cysylltiedig i ddilyn yr amcanion a'r ymrwymiadau a 
geir yn y Strategaeth (Atodiad D i'r adroddiad).  

• Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb sy'n ymwneud â'r Strategaeth a'r 
Cynllun Gweithredu (Atodiad E i'r adroddiad).  

 
Ystyriwyd y dogfennau hyn gan Bwyllgorau Craffu (Dysgu a Diwylliant a 
Pherfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) ym mis Chwefror a byddai sylwadau'r 
Pwyllgorau yn cael eu cyflwyno i'r Cabinet yn y cyfarfod.  Ystyriwyd y cyfeiriad 
oddi wrth Adnoddau Corfforaethol 17 Chwefror ochr yn ochr â'r adroddiad a 
nodwyd bod y Pwyllgor Craffu, Dysgu a Diwylliant wedi cymeradwyo'r adroddiad 
yn ei gyfarfod ar 10 Chwefror 2022. Gofynnodd yr adroddiad am gymeradwyaeth y 
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Cabinet i'r Strategaeth a'r Cynllun Gweithredu, gyda gwaith i gyflawni'r 
ymrwymiadau hyn yn dechrau o 1 Ebrill 2022. 
 
Tynnodd yr Arweinydd sylw at y ffaith bod yr adroddiad yn gysylltiedig ag Eitem 7 
ar yr Agenda a'r sylwadau a wnaed fel rhan o'r drafodaeth honno yn gynharach ar 
yr Agenda.  
 
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 yr adroddiad a'r Atodiadau yn cael eu nodi.  
 
(2) Dylid ystyried barn y Pwyllgorau Craffu (Dysgu a Diwylliant a Pherfformiad 
ac Adnoddau Corfforaethol) ochr yn ochr â'r adroddiad.   
 
(3) BOD Strategaeth Hybu'r Gymraeg pum mlynedd y Cyngor (2022-2027) a’r 
cynllun gweithredu cysylltiedig yn cael eu cymeradwyo. 
 
Y rhesymau dros y penderfyniadau 
 
(1) Rhoi trosolwg i'r Cabinet o'r gwaith a wnaed i ddatblygu'r strategaeth 
newydd a'r cynllun gweithredu cysylltiedig yn dilyn cyfnod o ymgynghori.   
 
(2) Galluogi'r Cabinet i ystyried barn y Pwyllgorau Craffu wrth ystyried y mater 
hwn.  
 
(3) Sicrhau bod gan y Cyngor y strategaeth a'r cynllun gweithredu pum 
mlynedd gofynnol ar waith ar gyfer dechrau blwyddyn ariannol 2022/23 fel sy'n 
ofynnol gan Safonau'r Gymraeg.  
 
 
C849  PROSIECT SERO – DIWEDDARIAD, ADNODDAU, TYSTIOLAETH 
AC ADRODD (AG/BA) (CRAFFU - PERFFORMIAD AC ADNODDAU 
CORFFORAETHOL AC AMGYLCHEDD AC ADFYWIO) - 
 
Diben yr adroddiad oedd rhoi gwybod i'r Cabinet am y canfyddiadau allweddol yn 
yr adroddiad data carbon a gyflwynwyd i Lywodraeth Cymru, ceisio 
cymeradwyaeth ar gyfer cynigion ar gyfer y dull o ddefnyddio adnoddau ariannol 
sy'n gysylltiedig â mynd i'r afael â'r newid yn yr hinsawdd a cheisio 
cymeradwyaeth ar gyfer cynigion ar gyfer adrodd ar gynnydd wrth gyflawni 
Prosiect Sero.  
 
Roedd yr adroddiad yn manylu ar y materion a oedd yn codi o'r ymarfer a 
gynhaliwyd yn hydref 2021 i adrodd ar allyriadau carbon y Cyngor fel rhan o 
ymarfer cenedlaethol gan sefydliadau'r sector cyhoeddus.  Cyflwynwyd y 
wybodaeth hon i Lywodraeth Cymru ym mis Hydref 2021 ac roedd yr adroddiad yn 
manylu ar lefelau'r allyriadau ar draws gwahanol weithgareddau'r Cyngor a hefyd 
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agweddau ar y data a oedd wedi bod yn fwy heriol i'w casglu a lle'r oedd angen 
rhoi systemau ar waith i sicrhau data mwy cadarn.    
 
Roedd yr adroddiad allyriadau carbon yn gam mawr ymlaen o ran dwyn ynghyd 
ddata o bob rhan o'r sefydliad a byddai'n cael ei ddefnyddio gan Fwrdd Prosiect 
Sero i lywio'r gwaith o gyflawni'r Cynllun Her Newid yn yr Hinsawdd.   
 
Roedd yr adroddiad hefyd yn manylu ar gynigion ynghylch y dull o ddefnyddio 
cyllidebau cyfalaf a refeniw perthnasol i gefnogi'r gwaith o gyflawni Prosiect Sero.  
Roedd cynigion ar gyfer trefniadau adrodd ar gyfer Prosiect Sero hefyd wedi'u 
cynnwys yn yr adroddiad.  
 
Roedd yr adroddiad hefyd yn cynnwys argymhelliad i ddiwygio templed adroddiad 
pwyllgor y Cyngor i sicrhau bod pob adroddiad yn adlewyrchu goblygiadau yn 
ymwneud â newid yn yr hinsawdd a hefyd yr argyfwng natur i gefnogi gwneud 
penderfyniadau a chraffu.  
 
Manylwyd hefyd ar gynnydd yn erbyn rhai o'r heriau yn y Cynllun Her Newid yn yr 
Hinsawdd yn yr adroddiad, gan dynnu sylw at y gwaith sylweddol sy'n cael ei 
wneud ar draws y Cyngor i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd fel rhan o Brosiect 
Sero.  
 
Cynigiodd yr Arweinydd, fel rhan o Argymhelliad (7) y dylid dosbarthu'r adroddiad 
hefyd i Gynghorau Tref a Chymuned a phartneriaid y Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus a'r sector gwirfoddol er gwybodaeth iddynt, y cytunwyd arnynt.  
 
Cyfeiriodd y Dirprwy Arweinydd at y cynnig gwreiddiol ar gyfer argyfwng hinsawdd 
y cyfeirir ato ym Mharagraff 1.1 o'r adroddiad lle soniodd pwynt bwled (4) am 
barhau i weithio gyda phartneriaid ar draws y rhanbarth.  Y bore hwnnw roedd 
wedi bod ar ymweliad â Gorsaf Bŵer Aberddawan y bwriadwyd iddi gael ei phrynu 
gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd ar gyfer canolfan adnewyddu ac ynni 
cynaliadwy.  Roedd yr orsaf bŵer wedi cynhyrchu swyddi lleol o ansawdd da o'r 
blaen a'r gobaith oedd y byddai'r cynnig newydd, yn yr un modd, yn gwneud yr un 
peth yn ogystal â chyfrannu at sicrhau statws di-garbon i Fro Morgannwg a'r 
rhanbarth yn ei gyfanrwydd.  Dangosodd ei hymweliad fod y polisi'n datblygu dros 
amser.  
 
Dywedodd yr Arweinyddes fod y cynnig i brynu'r safle yn rhywbeth yr oedd y 
Cabinet Rhanbarthol wedi cytuno i'w ddatblygu a'i fod yn faes pwysig i Fro 
Morgannwg a'r rhanbarth.  Roedd y safle mewn lleoliad delfrydol gyda phen 
rheilffordd a chysylltiad â'r grid cenedlaethol.  Byddai'r amgylchedd hefyd yn cael 
ei ddiogelu drwy'r ardal gadwraeth.  
 
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 canfyddiadau allweddol yr adroddiad data carbon a gyflwynwyd i 
Lywodraeth Cymru yn cael eu nodi.  
  
(2) BOD y cynigion ar gyfer y dull o ddefnyddio'r cyllidebau cyfalaf a refeniw 
perthnasol i gefnogi Prosiect Sero fel y nodir yn fanwl yn yr adroddiad yn cael eu 
cymeradwyo.   
 
(3) BOD y trefniadau adrodd prosiect sero arfaethedig yn cael eu cymeradwyo.   
 
(4) BOD y diwygiad arfaethedig i dempled adroddiad y pwyllgor i gynnwys 
cyfeiriad penodol at oblygiadau ar gyfer newid yn yr hinsawdd a natur yn cael ei 
gymeradwyo.     
 
(5) BOD y cynnydd a nodir yn yr adroddiad mewn perthynas â nifer o'r heriau 
yn y Cynllun Her Newid yn yr Hinsawdd yn cael ei nodi.   
 
(6) BOD yr adroddiad yn cael ei gyfeirio at y Pwyllgor Craffu Perfformiad ac 
Adnoddau Corfforaethol a Phwyllgor Craffu'r Amgylchedd ac Adfywio i'w hystyried.  
 
(7) BOD yr adroddiad yn cael ei ddosbarthu i'r holl Aelodau Etholedig, 
Cynghorau Tref a Chymuned a phartneriaid y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
a'r sector gwirfoddol er gwybodaeth iddynt. 
 
Y rhesymau dros y penderfyniadau 
 
(1) Galluogi'r Cabinet i ystyried canfyddiadau allweddol yr adroddiad data 
carbon a gyflwynwyd i Lywodraeth Cymru.   
 
(2) Galluogi'r Cabinet i ystyried a chymeradwyo'r cynigion ar gyfer y dull o 
ddefnyddio'r cyllidebau cyfalaf a refeniw perthnasol i gefnogi Prosiect Sero.    
 
(3) Galluogi'r Cabinet i ystyried a chymeradwyo trefniadau adrodd arfaethedig 
Prosiect Sero.  
 
(4) Galluogi'r Cabinet i ystyried a chymeradwyo'r gwelliant arfaethedig i 
dempled adroddiad y pwyllgor i gynnwys cyfeiriad penodol at oblygiadau ar gyfer 
newid yn yr hinsawdd a natur.  
 
(5) Galluogi'r Cabinet i ystyried y cynnydd mewn perthynas â nifer o'r heriau yn 
y Cynllun Her Newid yn yr Hinsawdd  
 
(6) Galluogi'r Pwyllgor Craffu Perfformiad Corfforaethol ac Adnoddau a 
Phwyllgor Craffu'r Amgylchedd ac Adfywio i ystyried sut mae Prosiect Sero yn 
cael ei ddatblygu. 
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(7) Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r holl Aelodau Etholedig, Cynghorau Tref a 
Chymuned a'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a phartneriaid yn y sector 
gwirfoddol am y trefniadau sydd ar waith i gyflawni Prosiect Sero.  
 
 
C850  BWRIAD I WAREDU DEPO RHEILFFORDD Y BARRI A THIR 
RHEILFFORDD GERLLAW I DRAFNIDIAETH CYMRU (TRC) (DA/AA) 
(CRAFFU - AMGYLCHEDD AC ADFYWIO) - 
 
Diben yr adroddiad oedd ceisio cymeradwyaeth i'r Cyngor gael gwared ar Ddepo 
Rheilffordd y Barri a thir rheilffordd arall cyfagos i Drafnidiaeth Cymru a 
chydweithio â Thrafnidiaeth Cymru i hwyluso prosiect buddsoddi gwerth miliynau o 
bunnoedd. 
 
Roedd cyfle unigryw wedi codi i'r Barri chwarae rhan bwysig i'r diwydiant 
rheilffyrdd yn Ne Cymru.  Cynigiwyd bod y Cyngor yn cydweithio â Thrafnidiaeth 
Cymru i hwyluso buddsoddiad gwerth miliynau o bunnoedd yn Nepo Rheilffordd y 
Barri a thir rheilffordd cyfagos (sy'n ffurfio rhan o'r tir sydd wedi'i ymylu'n arwydd o 
goch yn Atodiad A i'r adroddiad, yn amodol ar gynnal gwiriadau ffiniau a theitlau) 
ar gyfer stablau a storio fflyd reilffordd newydd sy'n cael ei brynu gan Drafnidiaeth 
Cymru i wasanaethu Llinellau Craidd y Cymoedd). 
 
Er mwyn cyflawni'r prosiect, dewis Trafnidiaeth Cymru oedd cytuno i brynu depo'r 
rheilffordd a'r cyfan neu rannau o dir arall (sydd wedi'i ymylu'n ddangosol yn 
Atodiad A) gan y Cyngor cyn diwedd mis Mawrth 2022.  Roedd y terfyn amser 
tynn yn deillio o gyfyngiadau cyllid Llywodraeth Cymru ar argaeledd cyllid.  Felly, 
oherwydd yr amserlen dynn hon, cyflwynwyd yr adroddiad yn rhinwedd y 
Weithdrefn Frys.    
 
Amlinellodd adroddiad Rhan II ar wahân a gyflwynwyd i'r Cabinet y trafodiad tir 
arfaethedig gyda Thrafnidiaeth Cymru ac yn nodi'r cydweithio arfaethedig y 
Cyngor a Thrafnidiaeth Cymru i sicrhau gwerth miliynau o gyllid gan Lywodraeth 
Cymru ar gyfer y prosiect trafnidiaeth strategol pwysig hwn. 
 
Dywedodd y Dirprwy Arweinydd fod yr adroddiad wedi gofyn am ddefnyddio'r 
weithdrefn benderfynu frys oherwydd yr amserlenni dan sylw, a bod y rheswm 
dros frys wedi'i godi gyda hi yn unol â hynny.  Roedd hi'n gyfforddus gyda'r cais 
gan fod Trafnidiaeth Cymru yn gwmni nid-er-elw sy'n eiddo i Lywodraeth Cymru, 
wedi ymrwymo i ymgynghori'n lleol â rhanddeiliaid ac roedd ganddi weithdrefnau 
llywodraethu cryf.  
 
Roedd hi wedi derbyn ymholiadau gan Aelodau ward lleol, yn gofyn:-  
 

• a fyddai'r hen dryciau glo ar y tir yn cael eu symud – byddent yn cael eu 
symud.  

• a fyddai'r Awdurdod yn pwyso am barhad y sbardun rheilffordd draw i Ynys 
y Barri i fod yn rhan o'r gwasanaethau sydd wedi'u hamserlennu - mae'r 
datblygiad yn Ynys y Barri yn ceisio sicrhau hyfywedd y sbardun hwnnw yn 
y dyfodol. 
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Mae hi hefyd wedi derbyn e-bost gan breswylydd lleol a ofynnodd am bryderon 
sŵn, gweithio yn ystod oriau gwrthgymdeithasol ac unrhyw effaith ar goed a 
bywyd gwyllt.  Roedd Trafnidiaeth Cymru wedi cadarnhau y byddai'r safle'n cael ei 
ddefnyddio ar gyfer gweithgarwch cyfyngedig sy'n gysylltiedig â sefydlogi trenau 
pan na chaiff ei ddefnyddio ar gyfer gwasanaethau wedi'u hamserlennu.  Roedd 
eu depo peirianneg yn Nhreganna yng Nghaerdydd ac nid oedd yn safle tebyg.  
Roedd y rhai newydd hefyd yn drenau trydan neu fatri neu'r rhai disel modern ac 
roeddent yn dawel ac yn lân o'u cymharu â'r hen locomotifau. Byddai'r Dirprwy 
Arweinydd yn ymateb yn llawn i'r preswylydd yn unol â hynny, ond byddai'r cynnig 
yn ddefnydd adeiladol o'r ardal. 
 
Dywedodd y Cynghorydd Gray ei fod yn ddefnydd cadarnhaol o dir yn agos at 
Ynys y Barri a gallai annog pobl i symud yn agosach i'r ardal ar gyfer gwaith ac 
ymweld â hamdden.  Croesawodd hefyd y gwaith parhaus o redeg y rheilffordd 
dwristiaeth o Ynys y Barri i'r Glannau.  
 
Roedd hyn yn fater i’r Weithrediaeth benderfynu arno. 
 
Ar ôl i’r Cabinet ystyried yr holl faterion a'r goblygiadau sydd ynddo a'r defnydd o'r 
weithdrefn penderfyniadau brys,  
 
PENDERFYNWYD -   
 
(1) BOD y Cyngor yn cydweithio â Thrafnidiaeth Cymru i hwyluso buddsoddiad 
gwerth miliynau o bunnoedd yn Nepo Rheilffordd y Barri a thir rheilffordd arall 
cyfagos gan gynnwys Gorsaf Ynys y Barri (sydd wedi'i ymylu'n arwyddol yn 
Atodiad A) ar gyfer stablau a storio fflyd reilffordd newydd sy'n cael ei brynu gan 
Drafnidiaeth Cymru i wasanaethu Llinellau Calon y Cymoedd.    
 
(2) BOD y gwarediad arfaethedig i Drafnidiaeth Cymru o'r cyfan neu rannau o 
fuddiant rhydd-ddaliad Depo Rheilffordd y Barri a thir rheilffordd cyfagos wedi'i 
ymylu'n arwydd o goch yn Atodiad A, a nodir yn yr adroddiad Rhan II ar wahân a 
gyflwynwyd i'r cyfarfod yn cael ei nodi. 
 
Y rhesymau dros y penderfyniadau 
 
(1) Gofyn am awdurdodiad y Cabinet ar gyfer y cynnig i gydweithio â 
Thrafnidiaeth Cymru.  
 
(2) Rhoi gwybod i'r Cabinet am Adroddiad Rhan II ynghylch y bwriad i waredu'r 
cyfan neu rannau o'r tir sydd wedi'i ymylu'n goch yn Atodiad A i DC.  
 
 
C851  CYNLLUN BUSNES CYFRIF REFENIW TAI (DGA) (CRAFFU - 
CARTREFI A CHYMUNEDAU DIOGEL) - 
 
Diben yr adroddiad oedd cyflwyno Cynllun Busnes y Cyfrif Refeniw Tai (CRT) 
2022 i'w Gymeradwyo. 
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Roedd yr adroddiad yn nodi cynllun busnes 30 mlynedd y Cyngor ar gyfer tai i 
gefnogi buddsoddiad parhaus y Cyngor o Lwfans Atgyweiriadau Mawr gan 
Lywodraeth Cymru. Roedd Llywodraeth Cymru yn ei gwneud yn ofynnol i bob 
awdurdod lleol sydd â stoc tai wrth gefn gyflwyno Cynllun Busnes Tai blynyddol 
addas i'r diben, gan ymgorffori rhagolwg ariannol manwl ar ffurf model ariannol 30 
mlynedd.  Roedd y Cynllun Busnes yn cynnwys blaen-ddatganiad gan Arweinydd 
y Cyngor a'r Aelod Cabinet dros Dai a Gwasanaethau Adeiladu, gan adlewyrchu'r 
gwaith sy'n cael ei wneud yn ystod y pandemig a pharhau i ddatblygu cymunedau 
cynaliadwy a darparu gwasanaethau allweddol.  
 
Derbyniwyd canllawiau ar gyfer cyflwyno'r Cynllun Busnes Tai gan Lywodraeth 
Cymru ym mis Ionawr 2022, gyda'r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno'r cynllun yn 31 
Mawrth, 2022.    
 
Unwaith eto, roedd Llywodraeth Cymru wedi dilyn fformat tebyg i'r llynedd yn 
gofyn am gynnwys penodol ar gyfer y Cynllun Busnes.  Felly, roedd y cynllun 
busnes yn ddogfen â llai o ffocws a oedd yn cwmpasu'r meysydd allweddol o 
ddiddordeb.  
 
Roedd y Cynllun Busnes Tai yn hyfyw ac yn gynaliadwy o ran bodloni 
rhwymedigaethau'r Cyngor o dan Safonau Ansawdd Tai Cymru ar gyfer y stoc 
bresennol, a rhoddodd ystyriaeth hefyd i'r buddsoddiad sydd ei angen i ymateb i 
newid yn yr hinsawdd, adeiladu o'r newydd ac adfywio tra'n rheoli lefel y ddyled o 
fewn y CRT. 
 
Dywedodd yr Arweinydd fod y Cynllun Busnes yn gynaliadwy, bod rhenti wedi'u 
cadw o fewn lefel resymol a bod yr Awdurdod yn dal i adeiladu a chaffael tai.   
 
Roedd hyn yn fater i’r Weithrediaeth a’r Cyngor benderfynu arno. 
 
Ar ôl i’r Cabinet ystyried yr adroddiad a phob mater a phob goblygiad ynddo,   
 
PENDERFYNWYD -   
 
(1) BOD Cynllun Busnes Tai 2022/52 sydd ynghlwm yn Atodiad 1 i'r adroddiad 
yn cael ei gymeradwyo.  
 
(2) BOD yr adroddiad yn cael ei gyflwyno i'r Cyngor llawn ar 7 Mawrth, 2022 i'w 
gymeradwyo cyn ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru.  
 
(3) BOD y weithdrefn benderfynu frys fel y'i nodir yn Adran 14.14 o 
Gyfansoddiad y Cyngor yn cael ei defnyddio er mwyn gallu cyfeirio Cynllun 
Busnes y Cyfrif Refeniw Tai 2022 at y Cyngor Llawn ar 7 Mawrth, 2022.  
 
Y rhesymau dros y penderfyniadau 
 
(1) Cael cymeradwyaeth y Cabinet ar gyfer Cynllun Busnes Tai 2022/52 cyn ei 
gyfeirio at y Cyngor.  
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(2) Cael cymeradwyaeth y Cyngor ar gyfer Cynllun Busnes Tai 2022/52 cyn ei 
gyflwyno i Lywodraeth Cymru.  
 
(3) Er mwyn caniatáu i'r mater hwn gael ei gyfeirio at y Cyngor Llawn ar 7 
Mawrth, 2022."  
 
 
C852  GWAREDU LLAIN FACH O DIR YM MHERCHNOGAETH TAI YM 
MYTHYNNOD GELLI GARN (DGA) (CRAFFU - CARTREFI A CHYMUNEDAU 
DIOGEL) – 
 
Roedd yr adroddiad yn gofyn am gymeradwyaeth y Cabinet i waredu parsel bach 
o dir anweithredol ar gyfer tai sy'n addas i'w ddefnyddio yn gysylltiedig â mwynhad 
y tŷ annedd cyfagos yn unig (fel y nodir yn Atodiad A i'r adroddiad).  
 
Roedd y Cyngor yn berchen ar nifer o barseli bach o dir, a oedd yn ffinio neu'n 
ffinio ag eiddo preifat presennol nad oedd yn addas i'w ddatblygu ond a oedd yn 
faich ariannol parhaus ar y Cyngor oherwydd eu costau cynnal a chadw a 
diogelwch parhaus.   
 
Roedd y Cyngor wedi derbyn ymholiad i gaffael un o'r ardaloedd bach hynny o dir 
a oedd yn cael ei ddal at ddibenion Rhan II o Ddeddf Tai 1985 ac a oedd yn cael 
ei reoli ar hyn o bryd gan yr Adran Dai, neu o dan ei rheolaeth.   
 
Gallai'r Cyngor waredu tir o'r fath os nad oedd ei angen mwyach at ei ddiben 
gweithredol, roedd wedi'i ddatgan yn warged i ofynion y Cyngor ac roedd y 
gwarediad yn unol â'r Caniatâd Cyffredinol i Waredu Tai a Thir 1994 gan y 
byddai'n cael ei ddefnyddio fel gofod gardd ychwanegol neu le parcio i brynwyr. 
Felly, ceisiwyd caniatâd i waredu'r tir tai anweithredol hwn a nodwyd yn Atodiad A.  
 
Roedd y tir dan sylw yn ardal o dir tai a oedd wedi'i dirgloi a arferai fod yn hygyrch 
o'r briffordd a fabwysiadwyd, drwy ddarn o dir a oedd eisoes wedi'i waredu i 
berchennog blaenorol 1 Bwthyn Gelli Garn.  Gan ei fod wedi'i dirgloi ni ellid ei 
ystyried yn Fan Agored Cyhoeddus. 
 
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 llain o dir ar gyfer Tai a ddangosir yn Atodiad A i'r adroddiad yn cael 
ei ddatgan fel rhywbeth sydd dros ben yn ôl gofynion y Cyngor. 
 
(2) BOD awdurdod yn cael ei roi i Bennaeth y Gwasanaethau Tai ac Adeiladu i 
waredu'r tir a ddangosir ar y cynllun yn Atodiad A o dan Adrannau 32-34 o Ddeddf 
Tai 1985 yn amodol ar gydymffurfio â'r darpariaethau deddfwriaethol perthnasol, 
unrhyw gydsyniadau statudol sy'n ofynnol a Phenderfyniadau (3)-(5) isod. 
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(3) Bod awdurdod dirprwyedig yn cael ei roi i Gyfarwyddwr yr Amgylchedd a 
Gwasanaethau Tai, ac mewn ymgynghoriad â'r Aelod Cabinet dros Dai a 
Gwasanaethau Adeiladu, a'r Pennaeth Cyllid i gytuno ar y telerau ac amodau 
priodol ar gyfer gwaredu'r llain o dir. 
 
(4) BOD y Cyngor yn dibynnu ar Gydsyniad E o'r Cydsyniadau Cyffredinol ar 
gyfer Gwaredu Tai a Thir 1994 a wnaed o dan Ddeddf Tai 1985 ar gyfer gwaredu 
er mwyn cydymffurfio â'r darpariaethau deddfwriaethol perthnasol ac unrhyw 
gydsyniadau statudol sy'n ofynnol.   
 
(5) BOD y Swyddog Monitro/Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a 
Democrataidd yn cael ei awdurdodi i baratoi, cwblhau a gweithredu'r dogfennau 
cyfreithiol gofynnol i ffurfioli unrhyw warediad sy'n amodol ar y Penderfyniadau 
uchod. 
 
Y rhesymau dros y penderfyniadau 
 
(1) I gydymffurfio â Chyfansoddiad y Cyngor. 
 
(2) Sicrhau cydymffurfiaeth â'r darpariaethau deddfwriaethol perthnasol, 
unrhyw gydsyniadau statudol sy'n ofynnol ac Argymhellion uchod.   
 
(3) I waredu’r tir ar sail telerau ac amodau addas. 
 
(4) Sicrhau cydymffurfiaeth â'r darpariaethau deddfwriaethol perthnasol ac 
unrhyw gydsyniadau statudol sydd eu hangen.   
 
(5) Ffurfioli gwaredu'r tir yn gyfreithiol a sicrhau cydymffurfiaeth â statud ac yn 
amodol ar y Penderfyniadau uchod. 
 
 
C853  GWEITHREDU DEDDF RHENTU CARTREFI CYMRU 2016 (DGA) 
(CRAFFU - CARTREFI A CHYMUNEDAU DIOGEL) - 
 
Diben yr adroddiad oedd ystyried yr hyn a oedd yn ofynnol o ran gweithredu 
Deddf Rhentu Cartrefi Cymru 2016.  
 
Cyhoeddwyd Deddf Rhentu Cartrefi Cymru am y tro cyntaf yn 2016 ac roedd yn 
cynrychioli newid sylweddol mewn deddfwriaeth tai.  Bwriad y Ddeddf oedd 
symleiddio a disodli gwahanol ddarnau o ddeddfwriaeth tai a mynd i'r afael ag 
anghysonderau a oedd yn bodoli rhwng tenantiaid.  Cyflwynodd ddau brif fath o 
gontract meddiannaeth (diogel a safonol) a chydnabu ddau fath o landlordiaid 
(Cymunedol a Phreifat).  
 
Roedd Llywodraeth Cymru wedi cynghori y byddai'r Ddeddf yn dod i rym o 15 
Gorffennaf, 2022, a roddodd bum mis i'r Cyngor baratoi. Amlygodd yr adroddiad y 
newidiadau allweddol a gynhwyswyd yn y ddeddfwriaeth a'r camau sy'n cael eu 
cymryd i sicrhau bod yr holl gamau angenrheidiol yn cael eu cwblhau cyn y 
dyddiad cau.  
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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 manylion Deddf Rhentu Cartrefi Cymru (2016) yn cael eu nodi a oedd 
i fod i ddod i rym ar 15 Gorffennaf 2022.  
 
(2) BOD y cynllun gweithredu sy'n nodi camau gweithredu allweddol dros 
amser yn cael ei gymeradwyo.  
 
Y rhesymau dros y penderfyniadau 
 
(1) Darparu gwybodaeth fanylach am newidiadau pwysig i Gyfraith Tai.  
 
(2) Sicrhau bod y Cyngor yn cydymffurfio'n llawn â gofynion y Ddeddf newydd.  
 
 
C854  RHAGLEN DATBLYGU TAI - BARGEN PECYN YN COLDBROOK 
ROAD EAST, Y BARRI (DGA) (CRAFFU - CARTREFI A CHYMUNEDAU 
DIOGEL) - 
 
Tynnodd yr adroddiad sylw'r Cabinet at gynnig i ymrwymo i gontract cytundeb 
pecyn (a fyddai'n cynnwys caffael tir a gwaith datblygu) gyda Pegasus 
Developments Ltd. ar gyfer dosbarthu 20 o fflatiau cerdded atynt un ystafell wely 
newydd i fyny ar dir yn Coldbrook Road East, y Barri. 
 
Dywedodd yr Arweinydd ei bod yn dda gweld datblygiad arfaethedig ar y safle ac 
er eu bod yn cael eu galw'n fflatiau cerdded atynt, roedd parcio'n gysylltiedig â 
nhw. 
 
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 cynnig i ymrwymo i gontract cytundeb pecyn gyda Pegasus 
Developments Ltd. ar gyfer darparu 20 o fflatiau un ystafell wely newydd ar dir yn 
Coldbrook Road East, y Barri yn cael ei nodi.   
 
(2) BOD y gofyniad i wneud penderfyniadau ffurfiol ar ddilyniant y cynnig 
uchod, fel rhan o'r ystyriaethau ehangach a nodir yn adroddiad Rhan II yn 
ddiweddarach yn yr agenda, yn cael ei nodi.  
 
Y rhesymau dros y penderfyniadau 
 
(1) Rhoi gwybod i'r Cabinet am y bwriad i gynyddu'r cyflenwad o gartrefi 
newydd sy'n eiddo i'r Cyngor.  
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(2) Sicrhau bod penderfyniadau'n cael eu gwneud i ddatblygu'r datblygiad 
arfaethedig hwn o gartrefi newydd sy'n eiddo i'r Cyngor.  
 
 
C855  TAI POBL HŶN GYDA CHYFADEILAD GOFAL PENARTH (DGA) 
(CRAFFU - CARTREFI A CHYMUNEDAU DIOGEL) - 
 
Roedd yr adroddiad yn gofyn am awdurdodau amrywiol o'r Cabinet i fwrw ymlaen 
ymhellach â phrosiect Cyfadeilad Tai gyda Gofal Pobl Hŷn Penarth. 
 
Yn unol â Chofnod y Cabinet C532 (sydd wedi'i atodi yn Atodiad A i'r adroddiad), 
rhoddwyd awdurdod i hwyluso prosiect o'r enw Tai Pobl Hŷn Penarth gyda 
Chyfadeilad Gofal. Roedd hwn yn brosiect cydweithredol rhwng Cyngor Bro 
Morgannwg a Chymdeithas Tai Wales and West (WWHA), gyda'r nod o ddarparu 
cynllun Gofal Ychwanegol arfaethedig a datblygiad newydd o lety byw'n 
annibynnol i bobl hŷn ochr yn ochr â Oak Court (a weithredir gan Gymdeithas Tai 
Wales and West ar dir a brydleswyd gan y Cyngor) a Thŷ Dewi Sant (a weithredir 
gan Gyngor Bro Morgannwg).  
 
Nod y prosiect oedd darparu'r Cynllun Gofal Ychwanegol a datblygiad newydd 
llety byw'n annibynnol i bobl hŷn ar safle datblygu gwag 3.6 erw (ym 
mherchnogaeth rhydd-ddaliadol y Cyngor), a oedd yn rhan o safle dyrannu tai 
mabwysiedig o fewn y Cynllun Datblygu Lleol mabwysiedig (sydd wedi'i atodi yn 
Atodiad B i'r adroddiad).  
 
Yn unol â Chofnod y Cabinet C532(2) diben yr adroddiad oedd ceisio awdurdod i 
ddatgan tir dros ben (a nodwyd yn ddangosol gan Atodiad C i'r adroddiad) a 
glustnodwyd ar gyfer y datblygiad Gofal Ychwanegol arfaethedig.  
 
Roedd yr adroddiad hefyd yn gofyn i'r awdurdod waredu tir (a nodwyd yn Atodiad 
D i'r adroddiad) i WWHA yn rhinwedd prydles(au) hir a negodwyd o'r newydd i 
gynnwys y tir a ddatganwyd dros ben yn unol â'r adroddiad er mwyn darparu'r 
cynllun Gofal Ychwanegol arfaethedig ynghyd â safle Oak Court.   
 
Yn ogystal, ceisiodd yr adroddiad awdurdod i hwyluso Cytundeb Datblygu neu 
Bartneriaeth gyda WWHA i ddarparu ar gyfer y Cyngor y bwriad i ddatblygu llety 
byw'n annibynnol i bobl hŷn (ar dir a nodir yn Atodiad C i'r adroddiad).  
 
Dywedodd yr Arweinyddes ei fod yn gynllun rhagorol ac y byddai'n darparu mwy o 
lety i'r henoed.  
 
Dywedodd y Cynghorydd Gray fod y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol wedi 
dymuno sicrhau bod pobl yn gallu byw yn eu cymunedau heb fynd i leoliad gofal 
ffurfiol.  Roedd cydweithwyr yn gweithio gyda'i gilydd o bob rhan o'r Cyngor i 
hwyluso'r cynnig a chyflawni ei nodau.   
 
Dywedodd y Dirprwy Arweinydd fod pobl hŷn yn aml wedi mynegi ofnau am 
annibyniaeth a gofal.  Roedd y tai Gofal Ychwanegol yn y Barri wedi bod yn 
llwyddiannus iawn fel cyfleuster gwerthfawr gyda gofal ar suite a darparu 
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diogelwch ar gyfer y dyfodol.  Roedd trafodaethau wedi'u cynnal gyda'r Tîm 
Ecoleg i osod y datblygiad o fewn yr amgylchedd naturiol ond yn dal i fod yn 
hygyrch ac o bosibl yn gysylltiedig â Cosmeston.  
 
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 yr awdurdod hwnnw'n cael ei roi i Bennaeth y Gwasanaethau Tai ac 
Adeiladu (ar y cyd â'r Bwrdd Prosiect a nodwyd yn yr adroddiad) i ddatgan 
gwarged y tir sydd wedi'i ymylu'n ddangosol goch yn Atodiad C er mwyn iddo gael 
ei ddatblygu ar gyfer cynllun Gofal Ychwanegol arfaethedig gan Gymdeithas Tai 
Wales and West.  
 
(2) Bod yr awdurdod hwnnw'n cael ei roi i Bennaeth y Gwasanaethau Tai ac 
Adeiladu (ar y cyd â'r Bwrdd Prosiect a nodwyd yn yr adroddiad) ac mewn 
ymgynghoriad â'r Pennaeth Cyllid/Swyddog Adran 151 a'r Swyddog 
Monitro/Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd i roi prydles(au) hir 
newydd i Gymdeithas Tai Wales and West o'r tir sydd wedi'i linellu'n goch yn 
Atodiad D gan gynnwys y tir a ddatganwyd dros ben ac a glustnodwyd ar gyfer yr 
Ychwanegol Cyfleuster gofal (y cyfeirir ato ym Mhenderfyniad 1) ynghyd â'r tir sy'n 
ffurfio tranc Oak Court WWHA yn amodol ar y darpariaethau deddfwriaethol 
priodol ac unrhyw gydsyniadau statudol sydd eu hangen. 
 
(3) Bod yr awdurdod hwnnw'n cael ei roi i Bennaeth y Gwasanaethau Tai ac 
Adeiladu (ar y cyd â'r Bwrdd Prosiect a nodir yn yr adroddiad) hepgor Rheolau 
Gweithdrefn Contract a thrafod telerau ac amodau Cytundeb 
Datblygu/Partneriaeth a chontract adeiladu wedi'i atodi gyda Chymdeithas Tai 
Wales and West i ddylunio ac adeiladu ar ran y Cyngor y datblygiad arfaethedig o 
lety byw'n annibynnol i bobl hŷn (i'w leoli ar y tir sydd wedi'i chwalu'n ddangosol 
felen yn Atodiad C), yn ddarostyngedig i'r darpariaethau deddfwriaethol priodol a'r 
cydsyniadau statudol.  
 
(4) Bod yr awdurdod hwnnw'n cael ei roi i'r Swyddog Monitro/Pennaeth y 
Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd i baratoi, gweithredu a chwblhau'r holl 
ddogfennau cyfreithiol angenrheidiol a chymryd unrhyw gamau sydd eu hangen i 
gaffael a hwyluso'r gwaith o ddarparu pob agwedd ar Ganolfan Tai â Gofal Pobl 
Hŷn Penarth.  
 
Y rhesymau dros y penderfyniadau 
 
(1) Datgan bod tir gwag dros ben wedi'i linellu'n goch yn Atodiad C ar gyfer y 
cynllun Gofal Ychwanegol.  
 
(2) Hwyluso'r gwaith o waredu tir sydd wedi'i linellu'n goch yn Atodiad D yn 
rhinwedd prydles(au) hir i Gymdeithas Tai Wales and West. 
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(3) Hwyluso Cytundeb Datblygu/Partneriaeth gyda Chymdeithas Tai Wales and 
West ar gyfer darparu llety byw'n annibynnol i bobl hŷn.  
 
(4) Er mwyn gallu paratoi, gweithredu a chwblhau'r holl ddogfennau cyfreithiol 
angenrheidiol i gyflawni'r prosiect.  
 
 
C856  PRYNU ARDDANGOSFEYDD ELECTRONIG O 21ST CENTURY 
PASSENGER SYSTEMS LTD CYTUNDEB FFRAMWAITH AR SYSTEM 
GAFFAEL GWASANAETHAU MASNACHOL Y GORON (WCT) (CRAFFU - 
AMGYLCHEDD AC ADFYWIO) - 
 
Diben yr adroddiad oedd cael cymeradwyaeth i barhau i brynu unedau e-
arddangos ar gyfer arosfannau bysiau a dibenion eraill posibl sy'n gysylltiedig â 
theithio llesol.  
 
Roedd yr adroddiad yn gofyn am gymeradwyaeth y Cabinet i swyddogion y 
Cyngor barhau i brynu arddangosfeydd electronig ar unrhyw adeg yn y dyfodol 
gan ddefnyddio cyllidebau priodol a chymeradwyaethau adrannol.  Byddai 
pryniannau yn y dyfodol yn uniongyrchol o Systemau Teithwyr yr 21ain Ganrif Cyf 
gan ddefnyddio cytundeb fframwaith Masnachol y Goron y cwmni.  Byddai 
pryniannau o'r fath yn y dyfodol yn mynd â chyfanswm gwariant y Cyngor ar 
arddangosfeydd sy'n ychwanegol at gyfanswm trothwy caffael o £300,000.  Roedd 
yr arddangosfeydd a brynwyd yn bennaf ar gyfer gwybodaeth am drafnidiaeth 
mewn arosfannau bysiau ond gellid eu prynu hefyd at ddibenion teithio llesol a 
dibenion eraill.    
 
Roedd prynu arddangosfeydd hyd yma wedi'i osod gyda Costain Integrated 
Technology Solutions Limited ('Costain') drwy Gytundeb fframwaith Gwasanaeth 
Masnachol y Goron.  Yna, mae'r cwmni hwn wedi is-gontractio gwaith cynnal a 
chadw i gwmni arall, sef 21st Century Passenger Systems Limited ('21st Century'). 
Gan fod 21st Century bellach ar y Fframwaith CCS, cynigiwyd y byddai 
pryniannau yn y dyfodol yn cael eu gwneud yn uniongyrchol drwy'r cwmni hwnnw 
(yn hytrach nag archebu drwy gwmni 'canol' a thrwy hynny leihau prisiau).   
 
Hyd yma, roedd yr arddangosfa bresennol wedi'i phrynu gyda chymeradwyaeth yr 
Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth gan ddefnyddio 
pwerau dirprwyedig, gan fod cyfanswm cost y pryniannau hyd yma wedi bod yn 
uwch na £75,000, ond yn is na'r trothwy o £300,000.  Byddai unrhyw bryniannau 
pellach yn cymryd cyfanswm y gwariant dros £300,000.  Roedd prynu dwy 
arddangosfa arall yn cael eu hystyried ar hyn o bryd ar gyfer y flwyddyn ariannol 
hon (2021/22) am gyfanswm o £20,628.  Y gobaith, fodd bynnag, oedd y byddai 
pryniannau pellach yn cael eu gwneud, pan fo hynny'n bosibl, pe bai rhagor o 
arian grant ar gael.  
 
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 cais i swyddogion y Cyngor brynu arddangosfeydd electronig yn y 
dyfodol, offer cysylltiedig, a gwasanaethau technegol gan gynnwys cytundebau 
cynnal a chadw ar unrhyw adeg gan ddefnyddio cyllidebau priodol yn uniongyrchol 
o Systemau Teithwyr yr 21st Century gan ddefnyddio ei gytundeb fframwaith 
Gwasanaeth Masnachol y Goron yn cael ei gymeradwyo.    
 
(2) BOD awdurdod dirprwyedig yn cael ei roi i Bennaeth Gwasanaethau 
Cymdogaeth a Thrafnidiaeth ac mewn ymgynghoriad â'r Swyddog Adran 
151/Pennaeth Cyllid a'r Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a 
Thrafnidiaeth i gymeradwyo pob pryniant o arddangosfeydd electronig yn y 
dyfodol gan Passenger Systems Ltd yr 21ain Ganrif o gofio y byddai'r trothwy 
caffael o £300,000 yn cael ei gyrraedd gyda'r pryniant arfaethedig nesaf. 
 
Y rhesymau dros y penderfyniadau 
 
(1) Sicrhau bod pryniannau yn y dyfodol yn cyd-fynd â'r un system a brynwyd 
hyd yma.  
 
(2) Cydymffurfio â rheolau polisi a rheolau sefydlog ariannol y Cyngor.  
 
 
C857  ASESIAD ANGHENION POBLOGAETH CAERDYDD A BRO 
MORGANNWG 2022 (GCI) (CRAFFU - BYW'N IACH A GOFAL 
CYMDEITHASOL) -  
 
Cyflwynodd yr Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd yr adroddiad i 
rannu adroddiad terfynol Asesiad o Anghenion Poblogaeth Caerdydd a Bro 
Morgannwg 2022 gydag Aelodau'r Cabinet cyn ei gyfeirio at y Cyngor llawn ar 7 
Mawrth, 2022 i gymeradwyo'r adroddiad terfynol. 
 
Hwn oedd yr adroddiad terfynol ar gyfer yr ail Asesiad o Anghenion y Boblogaeth 
ar gyfer Caerdydd a Bro Morgannwg, yn dilyn y cyntaf a gyhoeddwyd yn 2017.  
Dylid darllen yr Asesiad ochr yn ochr â'r Asesiadau Llesiant cyflenwol ar gyfer 
Caerdydd a Bro Morgannwg er mwyn cael dealltwriaeth gynhwysfawr o'r 
rhanbarth. 
 
Cynhaliwyd yr AAB rhwng mis Mai 2021 a mis Mawrth 2022 ac roedd yn rhoi 
diweddariad o adroddiad 2017.  Defnyddiwyd data ac adroddiadau presennol i 
lywio'r asesiad, ochr yn ochr â gwaith ymgysylltu pwrpasol ar ffurf arolygon (ar 
gyfer y cyhoedd, plant a phobl ifanc, pobl yng Ngharchar Caerdydd, a gweithwyr 
proffesiynol / darparwyr) yn ogystal â grwpiau ffocws.  
 
Cafodd Asesiad drafft ei ystyried gan Bwyllgor Craffu Byw'n Iach a Gofal 
Cymdeithasol ym mis Ionawr 2022. 
 
Roedd gwelliannau wedi'u gwneud mewn gwasanaethau gofal a chymorth ar 
draws pob grŵp poblogaeth ers Asesiad o Anghenion y Boblogaeth 2017, er 
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gwaethaf heriau COVID-19.   Roedd COVID-19 wedi cael nifer o effeithiau, gan 
gynnwys galw cynyddol am wasanaethau, yn enwedig iechyd meddwl, a modelau 
darparu newidiol ar gyfer llawer o wasanaethau. 
 
Roedd hyn yn fater i’r Weithrediaeth a’r Cyngor benderfynu arno. 
 
Ar ôl i’r Cabinet ystyried yr adroddiad a phob mater a phob goblygiad ynddo,   
 
PENDERFYNWYD -  
 
(1) BOD cynnwys yr adroddiad yn cael ei nodi a'i gymeradwyo.  
 
(2) BOD Asesiad o Anghenion Poblogaeth Caerdydd a Bro Morgannwg 2022 
yn cael ei gyflwyno i'r Cyngor llawn ar 7 Mawrth, 2022 i'w gymeradwyo. 
 
(3) BOD y weithdrefn benderfynu frys fel y'i nodir yn adran 14:14 o 
Gyfansoddiad y Cyngor yn cael ei defnyddio mewn perthynas â Datrys (2) uchod.  
 
Y rhesymau dros y penderfyniadau 
 
(1) Sicrhau bod Aelodau'r Cabinet yn gallu goruchwylio'r Asesiad o Anghenion 
y Boblogaeth sy'n llywio cynllunio a blaenoriaethau ar gyfer gwasanaethau iechyd 
a gofal cymdeithasol.  
 
(2) Sicrhau cymeradwyaeth gan y Cyngor llawn fel sy'n ofynnol gan y 
fframwaith statudol ar gyfer cynhyrchu'r Asesiad o Anghenion y Boblogaeth.  
 
(3) Sicrhau bod Asesiad o Anghenion Poblogaeth Caerdydd a Bro Morgannwg 
2022 yn cael ei gyfeirio at y Cyngor llawn ar 7 Mawrth, 2022. 
 
 
C858  TREFNIADAU CYDWEITHREDOL CENEDLAETHOL AR GYFER 
GWASANAETHAU MABWYSIADU A MAETHU CYMRAEG (BRO 
MORGANNWG) - GWASANAETHAU MABWYSIADU CENEDLAETHOL I 
GYMRU A MAETHU CYMRU - GWELLA LLYWODRAETHU, ARWAIN A 
GALLUOGI (GCI) (CRAFFU - BYW'N IACH A GOFAL CYMDEITHASOL) - 
 
Cyflwynodd yr Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd yr adroddiad a'i 
ddiben oedd rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Cabinet am y cynigion ar gyfer 
datblygu'r llywodraethu ar gyfer Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru 
gan ei fod yn cymryd cyfrifoldeb dros Faeth Cymru ac i gytuno i lofnodi Cytundeb y 
Cyd-bwyllgor ar gyfer y Cydbwyllgor arfaethedig.  
 
Roedd hyn yn fater i’r Weithrediaeth a’r Cyngor benderfynu arno. 
 
Ar ôl i’r Cabinet ystyried yr adroddiad a phob mater a phob goblygiad ynddo,   
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PENDERFYNWYD -  
 
(1) BOD ymrwymo i Gytundeb ("y Cytundeb") (sydd wedi'i atodi yn Atodiad 3 i'r 
adroddiad) ar gyfer sefydlu Cyd-bwyllgor ar gyfer Gwasanaeth Mabwysiadu 
Cenedlaethol Cymru ("GMC") gan ei fod yn cymryd cyfrifoldeb dros Faeth Cymru 
yn cael ei gytuno. 
 
(2) Mai'r Aelod Cabinet sydd â chyfrifoldeb portffolio dros Ofal Cymdeithasol ac 
Iechyd fydd cynrychiolydd enwebedig y Cyngor fel aelod pleidleisio o'r 
Cydbwyllgor. 
 
(3) Rhoi Awdurdod Dirprwyedig i'r Swyddog Monitro/Pennaeth y 
Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd i ymrwymo i'r Cytundeb ar ran y 
Cyngor. 
 
(4) BOD yr adroddiad yn cael ei gyfeirio at y Cyngor Llawn i'w benderfynu ar 7 
Mawrth, 2022. 
 
(5) BOD y weithdrefn frys a nodir yn adran 14:14 o Gyfansoddiad y Cyngor yn 
cael ei harfer mewn perthynas â Datrys (4) uchod.  
 
Y rhesymau dros y penderfyniadau 
 
(1 a 3) Yn amodol ar gymeradwyaeth y Cyngor.  
 
(2) Yn amodol ar gymeradwyaeth y Cyngor ac yn unol â'r Cytundeb, ac i 
sicrhau bod buddiannau'r Cyngor yn cael eu cynrychioli wrth gyflawni 
swyddogaethau penodedig y Cydbwyllgor.  
 
(4) Yn unol â Chyfansoddiad y Cyngor a deddfwriaeth berthnasol wrth sefydlu'r 
Cydbwyllgor.  
 
(5) Er mwyn gallu cyfeirio'r mater at y Cyngor Llawn ar 7 Mawrth, 2022. 
 
 
C859  MATER OEDD Y CADEIRYDD WEDI PENDERFYNU YN FRYS – 
 
PENDERFYNWYD – Y dylid ystyried y mater canlynol yr oedd y Cadeirydd wedi 
penderfynu ei fod yn fater brys am y rheswm a roddwyd o dan bennawd y 
cofnodion. 
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C860  TRETHI ANNOMESTIG - RHYDDHAD TRETHI MANWERTHU, 
LLETYGARWCH A HAMDDEN (AG/BA) (CRAFFU - PERFFORMIAD AC 
ADNODDAU CORFFORAETHOL) - 
(Ar fyrder oherwydd yr angen i gyfeirio’r adroddiad i’r Cyngor ei ystyried ar 7 
Mawrth, 2022 gyda golwg ar gyflwyno’r cynllun ar 1af Ebrill, 2022) 
 
Cyflwynodd yr Arweinydd Gweithredol a'r Aelod Cabinet dros Berfformiad ac 
Adnoddau yr adroddiad a'i ddiben oedd cadarnhau mabwysiadu Cynllun 
Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Lletygarwch a Hamdden ar gyfer 2022/2023 mewn 
perthynas ag eiddo busnes cymwys yn ardal Bro Morgannwg o dan bwerau 
rhyddhad dewisol yn unol ag adran 47 o Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1988.  
 
Tynnodd yr adroddiad sylw'r Cabinet at bwerau disgresiwn y Cynghorau i ddyfarnu 
rhyddhad ardrethi annomestig i fusnesau yn ardal y Cyngor o dan Adran 47 o 
Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1988.   
 
Tynnodd yr adroddiad sylw'r Cabinet at y cyllid arfaethedig a fyddai'n cael ei 
ddarparu gan Lywodraeth Cymru er mwyn cefnogi busnesau yn y sectorau 
manwerthu, lletygarwch a hamdden ledled ardal y Cyngor.  
 
Cynigiodd yr adroddiad y dylai'r Cabinet fabwysiadu'r Cynllun Rhyddhad Ardrethi 
Manwerthu, Lletygarwch a Hamdden ar gyfer 2022-23 yn unol â'r darpariaethau 
yn Adran 47 o Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1988.  
 
Roedd hyn yn fater i’r Weithrediaeth a’r Cyngor benderfynu arno. 
 
Ar ôl i’r Cabinet ystyried yr adroddiad a phob mater a phob goblygiad ynddo,   
 
PENDERFYNWYD -  
 
(1) BOD y canlynol yn cael eu hargymell i'r Cyngor Llawn:  
 

(i) BOD y Cynllun Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Lletygarwch a 
Hamdden ar gyfer 2022-23 yn unol â'r darpariaethau yn Adran 47 o 
Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1988 yn cael ei mabwysiadu.  

 
(ii) Cytuno ar y rhyddhad hwnnw i bob busnes cymwys fel yn unol â'r 

Canllawiau rhyddhad Ardrethi Annomestig, Manwerthu Ardrethi, 
Lletygarwch a Hamdden a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru yn 
Atodiad A i'r adroddiad.  

 
(iii) Cytuno ar yr hawl i ddyfarnu i fusnesau cymwys ar ôl derbyn ffurflen 

gais dilys. 
 
(2) BOD y defnydd o Erthygl 14.14 o Gyfansoddiad y Cyngor (Gweithdrefn 
Penderfyniad brys) yn cael ei awdurdodi mewn perthynas ag 1 uchod.  
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Y rhesymau dros y penderfyniadau 
 
(1) Galluogi mabwysiadu cynllun gan ddefnyddio pwerau rhyddhad yn ôl 
disgresiwn o dan adran 47 o Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1988 ar gyfer 
darparu Manwerthu, Lletygarwch a Rhyddhad Ardrethi Hamdden ar gyfer eiddo 
busnes cymwys yn ardal Bro Morgannwg.    
 
(2) Bydd defnyddio Erthygl 14.14 yn galluogi i'r mater gael ei adrodd i'r Cyngor 
ar y 7 Mawrth 2022 gyda'r bwriad o gyflwyno'r Cynllun ar yr 1 Ebrill 2022." 
 
 
C861  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. 
 
 
C862  BWRIAD I WAREDU DEPO RHEILFFORDD Y BARRI A THIR 
RHEILFFORDD GERLLAW I DRAFNIDIAETH CYMRU (TRC) (DA/AA) CRAFFU 
- AMGYLCHEDD AC ADFYWIO) (GWYBODAETH EITHRIEDIG – PARAGRAFF 
14) -  
 
Diben yr adroddiad oedd ceisio awdurdod i waredu Depo Rheilffordd y Barri a thir 
rheilffordd arall cyfagos i Drafnidiaeth Cymru a chydweithio â Chyngor Trafnidiaeth 
Cymru i hwyluso prosiect buddsoddi gwerth miliynau o bunnoedd.  
 
Fel y nodwyd yn yr Adroddiad Rhan I a gyflwynwyd i'r Cabinet: 
 
(a)  Roedd cyfle unigryw wedi codi i'r Barri chwarae rhan bwysig i'r diwydiant 
rheilffyrdd yn Ne Cymru.   Cynigiwyd bod y Cyngor yn cydweithio â Thrafnidiaeth 
Cymru i hwyluso buddsoddiad gwerth miliynau o bunnoedd yn Nepo Rheilffordd y 
Barri a thir rheilffordd cyfagos (sydd wedi'i ymylu'n ddangosol yn Atodiad A i'r 
adroddiad) ar gyfer stablau a storio fflyd reilffordd newydd sy'n cael ei phrynu gan 
Drafnidiaeth Cymru i wasanaethu Llinellau Calon y Cymoedd; a  
 
(b)  Er mwyn cyflawni'r prosiect, dewis Trafnidiaeth Cymru oedd cytuno i brynu 
depo a thir y rheilffordd (gan ffurfio rhan o'r tir sydd wedi'i ymylu'n goch yn Atodiad 
A, yn amodol ar gynnal gwiriadau sy'n gysylltiedig â ffiniau a theitl) gan y Cyngor 
cyn diwedd mis Mawrth 2022.   Y terfyn amser tynn oedd cyfyngiadau cyllid 
Llywodraeth Cymru ar argaeledd cyllid, felly, oherwydd yr amserlen dynn hon, 
cyflwynwyd yr adroddiad yn rhinwedd Gweithdrefn Frys.    
 
Roedd yr Adroddiad yn gofyn am awdurdod i'r Cyngor (i) roi Trwydded i DC i 
Feddiannu'r cyfan neu ran o'r tir (sydd â'r cyrion coch yn Atodiad A), (ii) gwaredu'r 
cyfan neu ran o fuddiant rhydd-ddaliadol y tir i Drafnidiaeth Cymru a (iii) hepgor 
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Rheolau Gweithdrefnau Contract y Cyngor i gomisiynu Trafnidiaeth Cymru i 
gwblhau gwaith cyfalaf ar y tir i'w wneud yn hygyrch i fflyd trenau Trafnidiaeth 
Cymru. 
 
Ar adeg ysgrifennu'r adroddiad, roedd trwydded ragarweiniol yn cael ei hwyluso i 
roi mynediad i DC i gynnal arolygon cyn y contract a gwaith rhagarweiniol ar yr 
amod ei fod yn cael ei roi gan y Pennaeth Cyllid/Swyddog Adran 151 Dros Dro 
gan ddefnyddio’u pwerau dirprwyedig. 
 
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 yr awdurdod hwnnw'n cael ei roi i ddatgan y tir sydd wedi'i ymylu'n 
arwydd o goch yn Atodiad A i'r adroddiad, sydd dros ben i ofynion y Cyngor.  
 
(2) Bod yr awdurdod hwnnw'n cael ei roi i'r Pennaeth Adfywio a Chynllunio (ar 
y cyd â'r Arweinydd, y Dirprwy Arweinydd a'r Aelod Cabinet dros Addysg ac 
Adfywio, y Prif Weithredwr, a'r Pennaeth Cyllid Dros Dro/Swyddog Adran 151) i 
drafod a chytuno ar gontract i (i) rhoi Trwydded i DC i Feddiannu'r cyfan neu 
rannau o'r tir (sy'n ffurfio rhan o'r tir sydd wedi'i ymylu dros dro'n goch yn Atodiad 
A),  (ii) gwaredu'r cyfan neu rannau o'r buddiant rhydd-ddaliadol yn y tir i 
Drafnidiaeth Cymru a (iii) hepgor Rheolau Gweithdrefnau Contract y Cyngor i 
gomisiynu DC i gwblhau gwaith cyfalaf ar y tir yn absenoldeb proses gaffael 
gystadleuol. 
 
(3) Bod yr awdurdod hwnnw'n cael ei roi ar gyfer penodi ymgynghorwyr fel sy'n 
ofynnol i hwyluso'r gwaith o waredu'r tir (sydd wedi'i ymylu'n ddangosol yn Atodiad 
A) i Drafnidiaeth Cymru.  
 
(4) Bod yr awdurdod hwnnw'n cael ei roi i'r Swyddog Monitro/Pennaeth y 
Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd i baratoi, gweithredu a chwblhau'r holl 
ddogfennau cyfreithiol sydd eu hangen i weithredu'r gwaith trafodion tir a gwella 
ffisegol.  
 
(5) BOD y Rhaglen Gyfalaf yn cael ei diwygio i dalu am gost y gwaith cyfalaf ar 
y tir (sydd wedi’i ymylu dros dro'n goch yn Atodiad A) a oedd yn gyfrifoldeb i'r 
Cyngor ac am ad-dalu enillion y gwerthiant rhydd-ddaliadol i Lywodraeth Cymru.  
 
Y rhesymau dros y penderfyniadau 
 
(1) Datgan y gwarged tir yn ôl gofynion y Cyngor.  
 
(2) Galluogi cyflawni prosiectau gan gynnwys gwaredu a gwella'r tir yn ffisegol.  
 
(3) Penodi ymgynghorwyr fel sy'n ofynnol i gynorthwyo gyda'r prosiect.  
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(4) Er mwyn gallu paratoi, gweithredu a chwblhau'r dogfennau cyfreithiol ar 
gyfer cyflawni'r prosiect.  
 
(5) Diwygio'r Rhaglen Gyfalaf.  
 
 
C863  RHAGLEN DATBLYGU TAI - BARGEN PECYN YN COLDBROOK 
ROAD EAST, Y BARRI (DGA) (CRAFFU - CARTREFI A CHYMUNEDAU 
DIOGEL) (GWYBODAETH EITHRIEDIG – PARAGRAFFAU 13 A 14) -  
 
Tynnodd yr adroddiad sylw'r Cabinet at y cynnig i ymrwymo i gontract cytundeb 
pecyn (a fydd yn cynnwys caffael tir a gwaith datblygu) gyda Pegasus 
Developments Ltd. ar gyfer darparu 20 o fflatiau cerdded atynt un ystafell wely 
newydd ar dir yn Coldbrook Road East, y Barri.   
 
Trafododd yr adroddiad ymhellach hyfywedd ariannol y Cynllun, sy'n dangos 
gwerth am arian y Cynlluniau; y sail gontractiol sy'n sail i'r Cynllun; archwilio 
Pegasus Development Ltd. a manylion adnabod ei gontractwyr a thrafod y galw 
am gartrefi newydd y mae mawr eu hangen yn y Barri.  
 
Gwnaeth yr adroddiad yr argymhelliad bod y Cabinet yn cymeradwyo ymrwymo i'r 
contract cytundeb pecyn gyda Pegasus Developments Ltd. ac er mwyn symud 
awdurdod cynrychiolwyr y Cynllun ymlaen i'r swyddogion priodol i fwrw ymlaen â'r 
cytundeb, paratoi a chwblhau'r contract ar gyfer prynu'r tir a'r contract gwaith 
gyda'r datblygwr ynghyd â'r cytundebau cysylltiedig sydd eu hangen ar gyfer y 
datblygiad.  
 
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, yn amodol ar Pegasus Development Ltd yn cael caniatâd cynllunio ar 
gyfer y datblygiad, awdurdod dirprwyedig yn cael ei roi i Gyfarwyddwr yr 
Amgylchedd a Gwasanaethau Tai, mewn ymgynghoriad â'r Aelod Cabinet dros 
Dai a Gwasanaethau Adeiladu a'r Pennaeth Cyllid/Swyddog Adran 151, i dderbyn 
y cynnig a'r swm tendr gan Pegasus Developments Ltd. a chytuno ar delerau ac 
amodau i ymrwymo i gontract cytundeb pecyn ar gyfer caffael a datblygu tir ar 
gyfer tai yn Coldbrook Road East,  Barri.  
 
(2) BOD, yn amodol ar i Pegasus Development Ltd gael caniatâd cynllunio ar 
gyfer y datblygiad, awdurdodir y Swyddog Monitro / Pennaeth y Gwasanaethau 
Cyfreithiol a Democrataidd i gytuno, paratoi, gweithredu a chwblhau yn ôl yr angen 
yr holl ddogfennau a chytundebau sydd eu hangen i gaffael a hwyluso'r gwaith o 
gyflawni'r Cynllun yn Coldbrook Road East, y Barri.  
 
(3) BOD cyhoeddi Hysbysiad Tryloywder Ex-Ante Gwirfoddol (sef "VEAT") 
mewn perthynas â'r contract cytundeb pecyn gyda Pegasus Developments Ltd, 
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yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd drwy borth 
GwerthwchiGymru, yn cael ei gytuno. 
 
Y rhesymau dros y penderfyniadau 
 
(1) Datblygu'r Cynllun a derbyn swm wedi'i dendro o Pegasus Developments 
Ltd a dyfarnu contract iddo.  
 
(2) Caniatáu i'r Cyngor ymrwymo i gontract cytundeb pecyn gyda Pegasus 
Developments Ltd.   
 
(3) Cydymffurfio â'r cyngor cyfreithiol allanol ynghylch cydymffurfio â chyfraith 
caffael cyhoeddus a lleihau'r risg i'r Cyngor o symud y Cynllun yn ei flaen.  
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