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CABINET 
 
 
Cofnodion cyfarfod anghysbell a gynhaliwyd ar 14th March, 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, M.R. Wilkinson a 
E. Williams 
 
 
C864  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." 
 
 
C865  COFNODION – 
 
PENDERFYNWYD – CYMERADWYO cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 28 
Chwefror, 2022 fel cofnod cywir. 
 
 
C866  DATGANIADAU BUDDIANT –  
 
Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau buddiant. 
 
 
C867  GRŴP GORCHWYL A GORFFEN: DARPARIAETH TAI A 
DIGARTREFEDD YM MRO MORGANNWG (CYF)  
 
Cyflwynwyd cyfeiriad y Pwyllgor Craffu Cartrefi a Chymunedau Diogel ar 9 Mawrth, 
2022. 
 
Dywedodd yr Arweinydd fod yr ymarfer Gorchwyl a Gorffen wedi'i sefydlu gan y 
Pwyllgor Craffu Cartrefi a Chymunedau Diogel a byddai'r gwaith da yn helpu gyda 
strategaethau eraill y cytunwyd arnynt megis y strategaethau digartrefedd a thai. 
Cyfeiriodd at rannau allweddol y prif adroddiad a oedd yn cwmpasu nifer o feysydd 
a'r argymhellion a wnaed gan y Grŵp Gorchwyl a Gorffen fel y'u cynhwysir yn y 
cyfeiriad.  
 
Cymeradwyodd y Pwyllgor ganfyddiadau ac argymhellion y prif adroddiad ar 
Ddarpariaeth Tai a Digartrefedd ym Mro Morgannwggan y Grŵp Gorchwyl a Gorffen 
a'i gyfeirio at y Cabinet i'w ystyried a'i gymeradwyo.  

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/our_council/Council-Structure/minutes,_agendas_and_reports/agendas/Cabinet/2022/22-03-14.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=2REMaL_Z5gQ&list=PLzt4i14pgqIEOa_6uH4po68_H6wGjYiaP&index=1&t=735s
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Llongyfarchodd yr Arweinydd y Pwyllgor am ymgymryd â'r gwaith yn ystod y 
pandemig.  Diolchodd y Cynghorydd Wilkinson hefyd i'r Grŵp Gorchwyl a Gorffen 
am faint o waith a wnaed ac am eu hargymhellion.   
 
Dywedodd yr Arweinydd hefyd fod y Grŵp Gorchwyl a Gorffen hefyd wedi edrych ar 
Gyllid Caledi Llywodraeth Cymru a bod Llywodraeth Cymru wedi ariannu'r holl lety 
gwesty ar gyfer y flwyddyn ddiwethaf a'i fod wedi cadarnhau'r un peth ar gyfer y 
flwyddyn nesaf yn amodol ar hysbysiad 6 mis o gyllid yn dod i ben.   
 
Wedi ystyried yr adroddiad,  
 
PENDERFYNWYD -  
 
(1)  BOD y canfyddiadau a'r argymhellion ar Ddarpariaeth Tai a Digartrefedd ym 
Mro Morgannwg gan y Grŵp Gorchwyl a Gorffen yn cael eu cymeradwyo.  
 
(2)  BOD adroddiad diweddaru ar y mater hefyd yn cael ei ddarparu i'r Cabinet 
ymhen 12 mis.  
 
Y rheswm dros y penderfyniad 
 
(1-2) Wedi ystyried cynnwys yr adroddiad a'r trafodaethau yn y cyfarfod. 
 
 
C868  BWRDD GWASANAETHAU CYHOEDDUS BRO MORGANNWG – 
ASESIAD LLESIANT DRAFFT (AG/BA) (CRAFFU – PERFFORMIAD AC 
ADNODDAU CORFFORAETHOL) -  
 
Cyflwynodd yr Arweinydd Gweithredol a'r Aelod Cabinet dros Berfformiad ac 
Adnoddau’r adroddiad i geisio cymeradwyaeth gan y Cabinet ar gyfer yr Asesiad 
Llesiant y bu'n rhaid i Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Bro Morgannwg ei 
gyhoeddi erbyn dechrau mis Mai 2022.  
 
Roedd yr Asesiad Lles yn ddyletswydd statudol a osodwyd ar Fyrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus (PSB) gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 
(Cymru) 2015 a'r asesiad presennol oedd yr ail asesiad a gynhaliwyd gan Fwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus Bro Morgannwg.  
 
Roedd yn rhaid i'r Asesiad Lles ystyried cyflwr lles economaidd, cymdeithasol, 
amgylcheddol a diwylliannol mewn ardal a darparu dadansoddiad o gyflwr lles yr 
ardal gyfan ac ar gyfer ardaloedd cymunedol gwahanol. 
 
Roedd yr Asesiad Lles wedi defnyddio ystod o ddata, ymchwil a thystiolaeth 
genedlaethol a lleol.  Nodwyd dadansoddiad o'r wybodaeth mewn cyfres o 
adroddiadau a oedd, gyda'i gilydd, yn ffurfio'r Asesiad Lles ac yn adrodd hanes y 
profiadau o les ym Mro Morgannwg.  
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Roedd yn rhaid cyhoeddi'r Asesiad Lles cyn yr etholiadau llywodraeth leol ym mis 
Mai 2022 a chynnal ymgynghoriad â nifer o ymgyngoreion statudol, gan gynnwys y 
Pwyllgor Craffu dynodedig ar gyfer y BGC.  
 
Dywedodd yr Arweinydd fod sesiwn friffio ar ganfyddiadau'r Asesiad lles wedi'i 
chynnal ym mis Ionawr 2022 ar gyfer yr Aelodau a'i bod wedi'i chyflwyno i'r Uwch 
Dîm Arweinyddiaeth.  
 
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 Asesiad Llesiant i'w gymeradwyo gan y Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus ar 1 Ebrill 2022 yn cael ei gymeradwyo.  
 
(2)  Y gallai fod angen mân newidiadau pellach i'r Asesiad cyn i'r BGC eu 
cymeradwyo a'u cyhoeddi.  
 
(3) BOD gan yr Arweinydd, fel cynrychiolydd y Cyngor ar y BGC, awdurdod i 
gymeradwyo unrhyw fân newidiadau pe na bai newidiadau o'r fath yn newid y 
dadansoddiad a'r casgliadau yn yr Asesiad yn sylfaenol.  
 
Y rhesymau dros y penderfyniadau 
 
(1) Galluogi'r Asesiad Llesiant i gael ei gymeradwyo a'i gyhoeddi gan y Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus o fewn yr amserlenni statudol fel y nodir yn Neddf 
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.  
 
(2) Er mwyn gallu mireinio data ymhellach yn yr Asesiad cyn ei gyhoeddi.  
 
(3) Er mwyn gallu cyhoeddi'r Asesiad yn brydlon gyda'r data angenrheidiol.  
 
 
C869  GRANTIAU I SEFYDLIADAU ELUSENNOL (AG/BA) (CRAFFU – 
PERFFORMIAD AC ADNODDAU CORFFORAETHOL) -  
 
Cyflwynodd yr Arweinydd Gweithredol a'r Aelod Cabinet dros Berfformiad ac 
Adnoddau yr adroddiad i geisio cymeradwyaeth y Cabinet i ddyfarnu arian grant i 
amrywiaeth o sefydliadau elusennol fel y disgrifir yn yr adroddiad.  
 
Dyfarnwyd £95,530 i Wasanaethau Gwirfoddol Morgannwg gan y Cabinet ar 15fed 
Ebrill, 2019 ar gyfer 2019/20, 2020/21 a 2021/22. Yn dilyn adolygiad o'r 
gwasanaethau ac ymhellach i drafodaethau gyda Gwasanaethau Gwirfoddol 
Morgannwg roedd y Cyngor yn bwriadu cynyddu'r dyraniad ar gyfer 2022/23, 
2023/24 a 2024/25 2% i £97,441 y flwyddyn 
 
Dyfarnwyd £154,250 i'r Ganolfan Cyngor ar Bopeth (CAB) gan y Cabinet ar 15 
Ebrill, 2019 ar gyfer 2019/20, 2020/21 a 2021/22.  Yn dilyn adolygiad o'r 
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gwasanaeth ac yn dilyn trafodaethau gyda CAB, roedd y Cyngor yn bwriadu 
cynyddu'r dyraniad ar gyfer 2022/23, 2023/24 a 2024/25 o 2% i £157,335.  Yn 
ogystal, cynigiodd y Cyngor y dylid dyrannu swm ychwanegol o £30k i CAB ar gyfer 
2022/23 i ariannu'r cymorth ychwanegol sydd ei angen ar ddinasyddion i 
adlewyrchu'r argyfwng costau byw presennol.  Byddai'r cymorth ychwanegol yn cael 
ei ariannu o'r gronfa Diwygio Lles.  
 
Dyfarnwyd £17,000 i Fenter Bro Morgannwg gan y Cabinet ar y 15fed o Orffennaf, 
2019 ar gyfer 2019/20, £34,000 yn 2020/21 a 2021/22 a £17,000 yn 2022/23. Yn 
dilyn adolygiad o Strategaeth Hybu'r Gymraeg y Cyngor a thrafodaethau ar 
gyfraniad y bartneriaeth gan Fenter Bro Morgannwg i'r cynllun gweithredu pum 
mlynedd, roedd y Cyngor yn bwriadu cynyddu'r dyraniad ar gyfer Menter Bro 
Morgannwg 2% i £34,680 a chadarnhau cytundeb pum mlynedd sy'n cyd-fynd â'r 
Strategaeth Hyrwyddo.  Cynigiwyd darparu £10 mil ychwanegol i Fenter Bro 
Morgannwg ar gyfer 2022/23 er mwyn gallu treialu ystod o weithgareddau 
ychwanegol yn ystod y flwyddyn. 
 
Dywedodd y Cynghorydd Gray, fel sylwedydd ar CAB, ei fod wedi gweld y gwaith a 
wnaed i ddarparu gwasanaethau cymorth craidd i ddinasyddion Bro Morgannwg a'u 
bod yn bartner dibynadwy. Roedd yn falch o allu rhoi rhywfaint o sicrwydd i'r 
partneriaid y cyfeirir atynt yn yr adroddiad sy'n gweithio'n agos gyda'r Cyngor er 
mwyn darparu gwasanaethau allweddol o'r fath i'r cyhoedd.   
 
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) DYLID dyfarnu grant o £187,335 i Ganolfan Cyngor ar Bopeth Caerdydd a'r 
Fro yn 2022/23, £157,335 yn 2023/24 a £157,335 yn 2024/25. 
 
(2) DYLID dyfarnu grant i Wasanaethau Gwirfoddol Morgannwg o £97,441 yn 
2022/23, 2023/24 a 2024/25. 
 
(3) BOD y grant a ddyfarnwyd i Fenter Bro Morgannwg yn 2022/23 yn cael ei 
gynyddu i £44,680 a bod £34,680 yn cael ei ddyfarnu yn y blynyddoedd 2023/24-
2026/27.  
 
(4) BOD awdurdod dirprwyedig yn cael ei roi i'r Swyddog Monitro / Pennaeth 
Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd mewn ymgynghoriad â'r Pennaeth Polisi 
a Thrawsnewid Busnes i weithredu'r Gweithredoedd Grant perthnasol gyda GGM, 
CCB a Menter Bro Morgannwg. 
 
Y rhesymau dros y penderfyniadau 
 
(1) Dyfarnu arian i gefnogi Canolfan Cyngor ar Bopeth.  
 
(2) Dyfarnu arian i gefnogi Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg.  
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(3) Dyfarnu arian i gefnogi Menter Bro Morgannwg.  
 
(4) Bod â chytundebau priodol ar waith ar gyfer darparu gwasanaethau a 
chymorth.  
 
 
C870  CYNLLUN STRATEGOL CYMRAEG MEWN ADDYSG (CSCA) 
DRAFFT CYNGOR BRO MORGANNWG 2022-32 (DA/AA) (CRAFFU - DYSGU A 
DIWYLLIANT) -  
 
Cyflwynodd y Dirprwy Arweinydd a'r Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio’r 
adroddiad a ystyriodd ganlyniad yr ymgynghoriad ar Gynllun Strategol drafft y 
Gymraeg mewn Addysg i gymeradwyo'r cyflwyniad terfynol i Lywodraeth Cymru.  
 
Gosododd Strategaeth y Gymraeg mewn Addysg Llywodraeth Cymru ddyletswydd 
ar bob awdurdod lleol yng Nghymru i gynyddu cyfran yr holl grwpiau blwyddyn ysgol 
a dderbyniodd eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg a rhoi pwyslais arbennig ar 
gynyddu nifer y dysgwyr ym Mlwyddyn 1 a addysgir drwy gyfrwng y Gymraeg.  
 
Yn unol â hyn, roedd yn ofynnol i'r Cyngor baratoi, ymgynghori ar Gynllun Strategol 
y Gymraeg mewn Addysg a'i gyflwyno.  Bu'n rhaid i'r cynllun gwmpasu cyfnod o 
ddeng mlynedd o 2022-2032 a'i gyflwyno i Weinidogion Cymru i'w gymeradwyo 
erbyn 31 Ionawr 2022 fan bellaf.  
 
Roedd y Cyngor wedi cynhyrchu gweledigaeth a strategaeth CSCA ddeng mlynedd 
ddrafft a oedd yn destun ymgynghoriad rhwng dydd Gwener 15 Hydref, 2021 a 
dydd Gwener 10 Rhagfyr, 2021. 
 
Un o ymrwymiadau allweddol y cynllun oedd y cynnig drafft i gynyddu nifer y plant 
Blwyddyn 1 a addysgir drwy gyfrwng y Gymraeg i 24% erbyn 2031-32.  Byddai 
hynny'n cyfateb i sicrhau bod tua 390 o leoedd blwyddyn un ar gael erbyn 2031-32 
yn seiliedig ar amcanestyniadau poblogaeth cyfredol.  Roedd y targed drafft yn 
heriol ac yng nghanol yr ystod darged a bennwyd gan Lywodraeth Cymru.  
 
Cafwyd adborth gwerthfawr yn ystod y cyfnod ymgynghori a gwnaed nifer o 
newidiadau i'r ddogfen ddrafft er mwyn cryfhau'r fersiwn derfynol a gyflwynwyd i 
Lywodraeth Cymru ar 31 Ionawr 2022 er mwyn bodloni terfynau amser statudol.  
Cyflwynwyd y drafft terfynol yn amodol ar gymeradwyaeth neu ddiwygiadau gan y 
Cabinet.  
 
Roedd y targedau yn y Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg drafft yn heriol a 
byddai angen buddsoddiad sylweddol dros oes y cynllun. Byddai strategaeth CSCA 
y Cyngor yn elfen allweddol wrth ddatblygu cynlluniau ar gyfer y Rhaglen 
Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu (a enwyd yn flaenorol yn rhaglen Ysgolion 
yr 21ain Ganrif). 
 
Dywedodd y Dirprwy Arweinydd fod y cynllun wedi'i gyflwyno i Weinidogion Cymru 
erbyn 31 Ionawr 2022, gyda'r amod y byddai unrhyw ddiwygiadau pellach hefyd yn 
cael eu hanfon i mewn yn ôl yr angen ac yn amodol ar gymeradwyaeth y Cabinet.  



No. 

6 
TRIM/Minutes/Cabinet/2022/March 14 
Minutes - Welsh  

Gan nad oedd angen unrhyw newidiadau, gofynnwyd i'r Cabinet gadarnhau'r 
wybodaeth a gyflwynwyd yn flaenorol.  
 
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 - BOD y Cynllun deng mlynedd a gyflwynwyd i Lywodraeth 
Cymru ar 31 Ionawr 2022, ar y sail nad oedd cymeradwyaeth y Cabinet wedi'i rhoi 
oherwydd yr amserlenni dan sylw, a gyda'r amod y byddai unrhyw ddiwygiadau a 
wneir gan y Cabinet yn cael eu cyflwyno i'w hystyried gan Lywodraeth Cymru, yn 
cael eu cymeradwyo. 
 
Y rheswm dros y penderfyniad 
 
Bodloni gofyniad Llywodraeth Cymru i'r Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg a 
gyflwynwyd erbyn y dyddiad cau statudol, sef 31 Ionawr 2022, gael ei gymeradwyo 
gan y Cabinet yn ôl-weithredol, yn amodol ar unrhyw ddiwygiadau. 
 
 
C871  GWAREDU TIR DROS BEN: YSGOL GYNRADD LLANCARFAN, 
LLANCARFAN (DA/AA) (CRAFFU - DYSGU A DIWYLLIANT) -  
 
Cyflwynodd y Dirprwy Arweinydd a'r Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio’r 
adroddiad i ofyn i'r Cabinet ddatgan y safle ysgol nas defnyddiwyd a elwir yn Ysgol 
Gynradd Llancarfan, Llancarfan, nad oes ei angen bellach na'r gofynion a 
chymeradwyaeth grant i benderfynu ar y dull a ffefrir o waredu'r tir hwn.  
 
Byddai safle Ysgol Gynradd Llancarfan yn ddiangen i'r gofynion ar gyfer y 
Gyfarwyddiaeth Dysgu a Sgiliau o 28 Chwefror 2022, o gofio bod yr ysgol wedi 
symud yn ffurfiol i'r safle newydd yn y Rhws a elwir yn Ysgol Gynradd South Point.  
 
Yn unol â pholisi gwaredu mabwysiedig y Cyngor, byddai'r Gyfarwyddiaeth Dysgu a 
Sgiliau yn parhau i fod yn gyfrifol am y safle o ran cynnal a chadw a diogelwch nes 
i'r safle gael ei werthu.  Byddai hynny'n golygu costau parhaus ar gyfer safle gwag y 
gellid ei ddefnyddio'n well o fewn y gyllideb addysg ehangach gan gynnal a gwella 
safleoedd ysgolion swyddogaethol.  Byddai unrhyw dderbyniad cyfalaf a gafwyd o 
waredu'r safle yn cael ei ailfuddsoddi yn y Rhaglen Buddsoddi mewn Ysgolion.  
 
Roedd yr adroddiad yn gofyn am gymeradwyaeth y Cabinet i ddatgan bod y safle 
dros ben yn ôl y gofynion a chael yr awdurdod perthnasol i waredu'r safle.  Roedd 
argaeledd y tir wedi'i adrodd i'r Bwrdd Mewnwelediad, a byddai Cyngor Cymuned 
Llancarfan a Grŵp Rheoli Asedau'r Bwrdd Gwasanaethau Lleol yn cael eu hysbysu 
ynghylch argaeledd y safle cyn i'r tir gael ei farchnata. 
 
Dywedodd y Dirprwy Arweinydd ei bod wedi treulio rhan o'r bore hwnnw yn Ysgol 
Gynradd South Point, a oedd bellach yn gartref i hen Ysgol Gynradd Llancarfan, lle 
agorodd y Gweinidog dros Addysg a'r Gymraeg yr ysgol gynradd newydd.  Roedd y 
plant yn ymgartrefu'n dda ac yn mwynhau eu hamgylchedd newydd.  
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Byddai'r safle'n cael ei farchnata o dan ei ddosbarth defnydd presennol sef D1 
(sefydliadau dibreswyl).  Adeilad a restrwyd yn lleol oedd prif adeilad yr ysgol a 
byddai'n cael ei ddymchwel o dan bolisïau cynllunio lleol a chenedlaethol. 
 
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 tir nas defnyddiwyd gan y Cyngor, a elwir yn Ysgol Gynradd 
Llancarfan, Llancarfan, yn cael ei ddatgan dros ben i ofynion y Gyfarwyddiaeth 
Ddysgu a Medrau. 
 
(2) BOD y Cyngor yn cynnal adolygiad o safle'r ysgol yn unol â Rheoliadau 
Caeau Chwarae (Ymgysylltiad Cymunedau â Phenderfyniadau Gwaredu) (Cymru) 
2015 i benderfynu ar ddosbarthiad cae chwarae'r ysgol a symud y ffordd ymlaen â 
gwaredu'r safle yn unol â rheoliadau a chanlyniad yr adolygiad.  
 
(3) YN AMODOL ar Benderfyniad 2, rhoddir awdurdod dirprwyedig i'r Pennaeth 
Cyllid/Swyddog Adran 151 i benodi asiantau i ofyn am eu cyngor mewn perthynas 
â'r dull a ffefrir o waredu'r tir dros ben a'i werth.  
 
(4) YN AMODOL ar Benderfyniad 2, rhoddir awdurdod dirprwyedig i'r Pennaeth 
Cyllid/Swyddog Adran 151, mewn ymgynghoriad â'r Swyddog Monitro/Pennaeth 
Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd a'r Arweinydd, i farchnata'r tir ac i drafod 
telerau ac amodau ar gyfer gwaredu'r tir dros ben gyda'r amod os bydd Cyngor 
Cymuned Llancarfan neu Grŵp Rheoli Asedau'r Bwrdd Gwasanaethau Lleol yn 
dangos diddordeb yn y safle y bydd eu cynnig yn ei gynnig cael eu hystyried i 
ddechrau. 
 
(5) YN AMODOL ar Benderfyniad 2, awdurdodir y Swyddog Monitro/Pennaeth y 
Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd i baratoi, cwblhau a gweithredu unrhyw 
ddogfennau sydd eu hangen i gwblhau'r gwaith o waredu'r tir. 
 
Y rhesymau dros y penderfyniadau 
 
(1)  Caniatáu gwaredu'r tir, a thrwy hynny roi'r gorau i rwymedigaethau sydd 
ynghlwm wrth y tir.  
 
(2) Sicrhau bod y rheoliadau perthnasol yn cael eu dilyn.  
 
(3) Sicrhau y byddai'r ystyriaeth orau'n cael ei rhoi drwy'r llwybr gwaredu a ffefrir.  
 
(4) Caniatáu i'r safle gael ei farchnata a chytuno ar delerau ac amodau ar gyfer y 
gwerthiant.  
 
(5) Darparu'r awdurdod angenrheidiol i gwblhau'r gwaith o waredu'r safle. 
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C872  CYNLLUNIAU CYDRADDOLDEB STRATEGOL DRAFFT AR 
GYFER YSGOLION (DA/AA) (CRAFFU - DYSGU A DIWYLLIANT) -  
 
Cyflwynodd y Dirprwy Arweinydd a'r Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio’r 
adroddiad a oedd yn gofyn i'r Cabinet gymeradwyo Cynllun Cydraddoldeb Strategol 
yr Ysgol drafft ar gyfer 2022 - 2024 – 'Gweithio gyda'n gilydd ar gyfer dyfodol 
tecach' fel sail ar gyfer ymgynghori.  
 
Dangosodd Cynllun Cydraddoldeb Strategol yr Ysgol ddrafft (Atodiad A) fod Bro 
Morgannwg yn Gyngor amrywiol a gwrth-hiliol.  Dangosodd y gwaith o ddatblygu'r 
Cynllun drafft sut y gallai'r Cyngor bontio'r bwlch rhwng polisïau/canllawiau a throi'r 
rheini'n gamau pendant.  Roedd yn glynu'n ystyrlon at y Ddyletswydd Cydraddoldeb 
Sector Cyhoeddus (y 'ddyletswydd gyffredinol') a'r dyletswyddau penodol i Gymru. 
Gwnaeth Deddf Cydraddoldeb 2010 yn glir nad oedd gwahaniaethu i’w oddef mewn 
cymdeithas. Diben y Cynllun drafft oedd disgrifio'r hyn yr oedd ysgolion yn ei wneud 
i gyflawni eu dyletswyddau o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010, gan gynnwys y 
'ddyletswydd gyffredinol'.  
 
Roedd datblygu Cynllun Cydraddoldeb Strategol yr Ysgol ddrafft, yn cefnogi Cynllun 
Cydraddoldeb Strategol Cyngor Bro Morgannwg 2020 - 2024, yn enwedig Amcan 
Cydraddoldeb 4, 'helpu staff i wybod mwy am gyfraith cydraddoldeb, a staff a'r 
cyhoedd i ddeall anghenion grwpiau gwarchodedig.'  
 
Roedd Deddf Cydraddoldeb 2010 yn rhestru ysgolion fel awdurdodau cyhoeddus â 
dyletswyddau penodol.  Roedd hynny'n golygu, pan fydd ysgolion yn cyflawni eu 
swyddogaeth gyhoeddus, fod yn rhaid iddynt roi sylw dyledus i'r angen:  
 

-  i ddileu gwahaniaethu, aflonyddu ac erledigaeth anghyfreithlon ac ymddygiad 
arall a waherddir gan y Ddeddf; 

-  i hyrwyddo cyfle cyfartal i bobl sy’n rhannu Nodwedd a Ddiogelir perthnasol a 
phobl heb un o’r nodweddion hynny 

-  i feithrin perthnasoedd da rhwng pobl sydd â nodweddion gwarchodedig a’r 
rhai nad oes ganddynt nodweddion gwarchodedig. 

 
Mae rhoi sylw dyledus i hyrwyddo cydraddoldeb yn cynnwys:  
 

-  dileu neu leihau anfanteision y mae pobl yn eu hwynebu oherwydd eu 
Nodweddion a Ddiogelir 

-  rhoi camau ar waith i ddiwallu anghenion pobl o grwpiau a ddiogelir pan fo’r 
anghenion hynny’n wahanol i anghenion pobl eraill 

-  annog pobl sydd â nodweddion gwarchodedig i gymryd rhan mewn bywyd 
cyhoeddus neu mewn gweithgareddau eraill pan fo'r gyfran ohonyn nhw sy'n 
cymryd rhan yn gymharol isel.  

 
Roedd yr adroddiad yn gofyn am gymeradwyaeth y Cabinet i Gynllun Cydraddoldeb 
Strategol drafft yr Ysgol fel sail ar gyfer ymgynghori fel y disgrifir yn yr adroddiad.  
 
Dywedodd y Dirprwy Arweinydd fod amserlen ddangosol yn yr adroddiad i ganiatáu 
iddo fynd i Graffu, mynd allan i ysgolion a'r cyhoedd i ymgynghori arno cyn dod yn 
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ôl i'r Cabinet i'w ystyried.  Dywed yr amserlen honno y byddai'r adroddiad hwnnw i'r 
Cabinet yn dod yn ôl ym mis Mai, ond yr oedd hynny'n fwy tebygol o fod ym mis 
Mehefin ac i'w ystyried gan y weinyddiaeth nesaf yn dilyn yr etholiadau lleol ym mis 
Mai.  
 
Roedd y Cynghorydd Burnett wedi cyfarfod â Chynghorau Ysgol yn ddiweddar yn 
Ysgol Uwchradd Pencoedtre a oedd yn edrych ymlaen at dderbyn yr ymgynghoriad 
ac yn edrych ymlaen at dderbyn eu hymatebion.  
 
Roedd hyn yn fater i’r Weithrediaeth benderfynu arno. 
 
Ar ôl i’r Cabinet ystyried yr adroddiad a phob mater a phob goblygiad ynddo,   
 
PENDERFYNWYD -  
 
(1)  BOD Cynllun Cydraddoldeb Strategol Ysgolion drafft (Atodiad A), fel sail ar 
gyfer ymgynghori fel y disgrifir yn yr adroddiad, yn cael ei gymeradwyo. 
 
(2) BOD y dull ymgynghori a'r amserlen ddangosol fel y'u nodir yn yr adroddiad 
yn cael eu cymeradwyo.  
 
(3) BOD yr adroddiad a'r atodiad yn cael eu cyfeirio at y Pwyllgor Craffu (Dysgu 
a Diwylliant) fel rhan o'r rhaglen ymgynghori.  
 
Y rhesymau dros y penderfyniadau 
 
(1) Galluogi'r Cabinet i ystyried y Cynllun Cydraddoldeb Strategol Ysgolion drafft 
(2022-24). 
 
(2) Sicrhau bod ymgynghori effeithiol yn cael ei gynnal o fewn Deddf 
Cydraddoldeb 2010.  
 
(3) Sicrhau bod y Pwyllgor Craffu perthnasol yn cael cyfle i ystyried Cynllun 
Cydraddoldeb Strategol drafft yr Ysgol a rhoi adborth fel rhan o'r rhaglen 
ymgynghori.  
 
 
C873  RHAGLEN TWF Y BARRI (DA/AA) (CRAFFU - AMGYLCHEDD AC 
ADFYWIAD) -  
 
Cyflwynodd y Dirprwy Arweinydd a'r Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio’r 
adroddiad i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Cabinet am waith Rhaglen Dwf y Barri a 
gofynnodd am gymeradwyaeth i gyflwyno ceisiadau am gyllid.  
 
Comisiynwyd ymgynghorwyr Rothwell i gefnogi'r Cyngor i baratoi Rhaglen Twf y 
Barri.  Byddai'r rhaglen yn cynnwys gweledigaeth a naratif uchelgeisiol ar gyfer y 
Barri, Uwchgynllun gofodol a chynllun buddsoddi 10 mlynedd, gyda phrosiectau 
catalydd cynnar wedi'u nodi.  Rhoddodd yr adroddiad y wybodaeth ddiweddaraf i'r 
Cabinet am y gwaith hyd yma a gofynnodd am gefnogaeth i'r cyfeiriad teithio cynnar 
a amlinellwyd (Atodiad A).  
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Roedd Llywodraeth y DU wedi nodi ei hagenda Lefelu i Fyny ac wedi rhyddhau 
Papur Gwyn cyn i'r cylchoedd ariannu agor yng Ngwanwyn 2022.  Gofynnodd yr 
adroddiad am i bwerau gael eu dirprwyo i gyflwyno ceisiadau i'r Gronfa Lefelu yn ôl 
y gofyn, gan ffurfio ton gyntaf o brosiectau o fewn Rhaglen Dwf y Barri.  
Dywedodd y Dirprwy Arweinydd nad oedd yn bosibl anwybyddu'r cyfle am gyllid 
allanol posibl a'i fod yn rheswm allweddol pam y cyflwynwyd yr adroddiad i'w 
ystyried.  Cafwyd cefnogaeth hefyd gan yr Aelod Seneddol lleol ac roedd  y cynigion 
hefyd wedi'u rhannu ag ef. 
 
Y gobaith oedd gallu cyflwyno'r adroddiad i'r Cabinet ochr yn ochr â'r canllawiau 
llawn, ond gan nad oedd hynny'n bosibl roedd angen gallu symud yn gyflym i 
gyflwyno ceisiadau cyn i weinyddiaeth newydd gael ei sefydlu'n llawn.  Roedd y 
cynigion wedi'u rhannu ag arweinwyr grwpiau gwleidyddol o fewn y Cyngor cyn dod 
i'r Cabinet.  
 
Byddai'r Cabinet yn ymwybodol o'r prosiect sy'n gysylltiedig â Glannau Dociau'r 
Barri fod datblygu'r Marina wedi bod yn destun ymchwil dichonoldeb nifer o 
flynyddoedd yn ôl cyn y pandemig a gan ragflaenydd y Cynghorydd Burnett. 
 
Mae Atodiad A yn cynnwys siart sy'n trafod mynd i'r afael ag anghydraddoldeb, 
ysgogi sectorau o dwf sgiliau swyddi yn y dyfodol, mynd i'r afael â materion sy'n 
ymwneud â newid yn y boblogaeth ac arwain ar ddatgarboneiddio.  
 
Cytunodd yr Arweinydd y byddai angen y weithdrefn benderfynu frys pe bai 
cylchoedd ymgeisio yn agor yn y gwanwyn a bod angen eu cyflwyno cyn i'r 
weinyddiaeth newydd fod ar waith.  
 
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 canfyddiadau a'r cynigion cychwynnol sy'n dod i'r amlwg o fewn 
Rhaglen Dwf y Barri yn cael eu nodi a'u cymeradwyo.  
 
(2) BOD awdurdod yn cael ei roi i'r Swyddog Monitro / Pennaeth y 
Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd i lunio cytundebau â thirfeddianwyr a 
sefydliadau partner perthnasol i alluogi datblygu cais gan Gyngor Bro Morgannwg 
am becyn o brosiectau o fewn Rhaglen Dwf y Barri i'w gyflwyno i Gronfa Codi’r 
Gwastad y DU. 
 
(3) BOD awdurdod yn cael ei roi i'r Pennaeth Adfywio a Chynllunio, mewn 
ymgynghoriad â'r Prif Weithredwr a'r Arweinydd a'r Dirprwy Arweinydd fel Aelod 
Cabinet dros Addysg ac Adfywio ac yn amodol ar gymeradwyaeth Bwrdd Prosiect 
Adfywio'r Barri, i gyflwyno cais am grant a phecynnau ariannu cysylltiedig, gan 
gynnwys arian cyfatebol o ffynonellau a nodwyd at ddibenion adfywio,  ar gyfer cais 
am becyn Cronfa Codi’r Gwastad o hyd at 3 phrosiect ar ran Cyngor Bro 
Morgannwg. 



No. 

11 
TRIM/Minutes/Cabinet/2022/March 14 
Minutes - Welsh  

 
(4) BOD awdurdod yn cael ei roi i'r Pennaeth Adfywio a Chynllunio, mewn 
ymgynghoriad â'r Prif Weithredwr a'r Arweinydd a'r Dirprwy Arweinydd fel Aelod 
Cabinet dros Addysg ac Adfywio yn amodol ar gymeradwyaeth Bwrdd Prosiect 
Adfywio'r Barri, i gyflwyno Cynllun Buddsoddi sy'n gysylltiedig â Chronfa Ffyniant 
Gyffredin Llywodraeth y DU ar ran Cyngor Bro Morgannwg. 
 
(5) BOD y defnydd o'r weithdrefn benderfynu frys fel y'i nodir yn Adran 14.14 o 
Gyfansoddiad y Cyngor yn cael ei arfer cyn i gylchoedd ariannu Codi’r Gwastad 
agor yng Ngwanwyn 2022. 
 
Y rhesymau dros y penderfyniadau 
 
(1) Sicrhau bod y gwaith sydd ar y gweill yn gyson ag uchelgeisiau strategol y 
Cyngor sy'n seiliedig ar le  
 
(2) Sicrhau bod pecyn ariannu addas ar waith a galluogi cyflwyno ceisiadau 
grant mewn modd amserol a rhoi cyflymder ac ysgogiad i uchelgeisiau trosfwaol y 
Cyngor ar gyfer y Barri a'i chymunedau.  
 
(3) Sicrhau bod y Cyngor yn gallu ymateb i'r amserlenni a'r canllawiau technegol 
wrth gyflwyno cynigion i Lywodraeth y DU.  
 
(4) Sicrhau bod ceisiadau prosiect yn cydymffurfio â chanllawiau technegol y 
cynllun grant.  
 
(5) Sicrhau eu bod yn gallu cyflwyno ton gyntaf o brosiectau o fewn Rhaglen Dwf 
y Barri.  

 
 

C874  BWRSARIAETH CYCHWYN BUSNES BRO MORGANNWG 
(DA/AA) (CRAFFU - AMGYLCHEDD AC ADFYWIAD) -  
 
Cyflwynodd y Dirprwy Arweinydd a'r Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio’r 
adroddiad a oedd yn ceisio cymeradwyaeth i sefydlu pedwaredd rownd o 
Fwrsariaeth Cychwyn Busnes y Cyngor.  
 
Roedd y Cyngor wedi gweithredu tri chylch o'i gynllun bwrsariaeth cychwyn busnes 
ar gyfer pobl ifanc 18-30 oed ers 2006. Sefydlwyd 75 o fusnesau newydd yn ystod y 
cyfnod hwnnw.  Roedd swyddog penodol yn ei swydd ar gyfer pob un o'r cynlluniau 
hynny i gynnig cymorth mentora a chynllunio busnes.  
 
O ganlyniad i COVID-19, nodwyd angen a chyllid i weithredu'r cynllun ar gyfer 
pedwaredd rownd.  Byddai'r un model yn cael ei ddefnyddio ond heb unrhyw derfyn 
oedran uchaf ar y meini prawf, gan adlewyrchu amgylchiadau cyflogaeth ac 
economaidd newidiol llawer o bobl yn ystod y pandemig.  
. 
Nodwyd cronfa wrth gefn o £159,0744 i gefnogi gweithrediad y cynllun ac roedd 
Sefydliad Waterloo a oedd gynt yn cefnogi'r grantiau a roddwyd yn ariannol yn 
cyfrannu £60,000 tuag at y cynllun.  
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Dywedodd y Dirprwy Arweinydd fod y ddau gylch cyntaf wedi'u hariannu'n bennaf 
gan gyllid adfywio gwledig yng Ngorllewin y Fro a bod y drydedd rownd ar draws y 
Fro.  Roedd y bedwaredd rownd yn agored i bawb ar draws Bro Morgannwg i 
gyflwyno ceisiadau.  
 
Yn flaenorol, roedd grantiau o hyd at tua £3000, sef tua 75-80% o gyfanswm yr 
arian yr oedd ei angen ar gyfer sefydlu busnes.  Oherwydd pwysau cost uwch, 
byddai'r ffigur hwnnw'n cynyddu i tua £5000 neu tua 80% o gyfanswm y costau 
cychwyn.  
 
Dywedodd yr Arweinydd y gofynnwyd i'r weithdrefn penderfyniadau brys allu 
dechrau ym mis Mawrth / dechrau mis Ebrill. Ni fu'n bosibl ei gyflwyno o'r blaen gan 
fod staff wedi bod yn gweithio'n gyflym i ddarparu llawer o grantiau eraill i fusnesau 
ac unigolion ym Mro Morgannwg, a diolchodd iddynt am eu gwaith yn darparu'r 
arian grant hwnnw.  
 
Roedd hyn yn fater i’r Weithrediaeth benderfynu arno. 
 
Ar ôl i’r Cabinet ystyried yr adroddiad a phob mater a phob goblygiad ynddo,   
 
PENDERFYNWYD -  
 
(1) BOD awdurdod yn cael ei roi i'r Pennaeth Adfywio a Chynllunio, mewn 
ymgynghoriad â'r Dirprwy Arweinydd a'r Cabinet dros Adfywio ac Addysg i gytuno 
ar y canllawiau terfynol a'r broses asesu ar gyfer cynllun Bwrsariaeth Dechrau 
Busnes y Fro. 
 
(2) BOD y defnydd o'r weithdrefn benderfynu frys fel y'i nodir yn Adran 14.14 o 
Gyfansoddiad y Cyngor yn cael ei arfer i alluogi'r cynllun i gael ei lansio ym mis 
Mawrth yn barod ar gyfer y flwyddyn ariannol newydd.  
 
Y rhesymau dros y penderfyniadau 
 
(1) Galluogi'r Cyngor i ddefnyddio cyllid i gynyddu nifer y busnesau newydd sy'n 
dechrau a chreu swyddi ym Mro Morgannwg.  
 
(2) Galluogi'r cynllun bwrsariaeth cychwyn busnes i ddechrau o 1 Ebrill, 2022.  
 
 
C875  CYNLLUN CYFLAWNI GRANT CYMORTH TAI 2022-2025 (DGA) 
(CRAFFU - CARTREFI A CHYMUNEDAU DIOGEL) - 
 
Cyflwynodd yr Aelod Cabinet dros Dai ac Adeiladu’r adroddiad a oedd yn ceisio 
mabwysiadu Cynllun Cyflawni drafft y Grant Cynnal Tai 2022 - 2025 ac 
awdurdodiad ar gyfer ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru.  
 
Y Rhaglen Grant Cynnal Tai (GCT) oedd y fframwaith polisi ac ariannu ar gyfer 
darparu cymorth sy'n gysylltiedig â thai i bobl sy'n agored i niwed mewn gwahanol 
fathau o lety ac ar draws pob deiliadaeth. Ar lefel leol, aeth y rhaglen ati â nifer o 
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nodau strategol, gan adlewyrchu amcanion diogelwch cymunedol ac iechyd a gofal 
cymdeithasol a lles.  Ei nod oedd darparu gwasanaethau cymorth o ansawdd uchel 
sy'n gysylltiedig â thai a oedd yn gost-effeithiol, yn ategu'r gwasanaethau presennol 
ac yn rhoi'r canlyniadau gorau posibl i ddefnyddwyr gwasanaethau.  
Roedd y GCT yn gyfuniad o dri grant presennol; Grant y Rhaglen Cefnogi Pobl, y 
Grant Atal Digartrefedd a Grant Gorfodi Rhentu Doeth Cymru. 
 
Yn unol â Chanllawiau Llywodraeth Cymru ar gyfer y Grant Cynnal Tai, roedd yn 
ofynnol i bob awdurdod lleol ddatblygu Cynllun Cyflenwi Lleol tair blynedd, y bu'n 
rhaid ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru erbyn 31 Mawrth 2022. 
 
Cyfrannodd y rhaglen at gyflawni nodau 'Gwella Bywydau a Chymunedau - Cartrefi 
yng Nghymru' y Strategaeth Dai Genedlaethol a'r Cynllun Digartrefedd deng 
mlynedd, gyda phwyslais cryf ar atal digartrefedd.  Roedd hefyd yn hanfodol er 
mwyn cynorthwyo'r awdurdod lleol i gyflawni ei ddyletswyddau o dan Ddeddf Tai 
(Cymru) 2014, a Strategaeth Atal Digartrefedd Bro Morgannwg.  
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi dyraniadau grant dangosol ar gyfer 2022-
2025.  
 
Arhosodd y cyllidebau ar gyfer y rhaglenni a ddarparwyd gan y GCT yr un yn 
sefydlog ar gyfer 2022-2025 o ddyraniad 2021-222, gan roi cyfanswm cyfunol o 
£4,718,683.58 y flwyddyn. 
 
Nid oedd unrhyw oblygiadau uniongyrchol o ran adnoddau yn gysylltiedig â'r 
adroddiad.  Ariannwyd yr holl ofynion ariannu a nodwyd ar gyfer adnoddau o dan y 
Rhaglen Grant Cynnal Tai drwy gyllid grant gan Lywodraeth Cymru.  
 
Roedd yn ofynnol i Lywodraeth Cymru gydymffurfio â Chanllawiau'r Grant Cynnal 
Tai (Cymru) a'i chyhoeddi.  
 
Roedd 4 contract cymorth tai presennol i fod i ddod i ben yn y flwyddyn nesaf.  
Roedd manylion pob contract wedi'u cynnwys yng nghynllun Cyflawni'r HSG a 
atodir.  Oherwydd gwerth uchel y contractau unigol hynny (dros £300,000), ceisiwyd 
awdurdod dirprwyedig gan y Cabinet i alluogi dyfarnu'r contractau hyn i'r darparwyr 
llwyddiannus.  
 
Bwriad y Tîm Cefnogi Pobl oedd comisiynu 4 gwasanaeth llety â chymorth newydd i 
ddiwallu angen nas diwallwyd yn y ddarpariaeth bresennol.  Roedd manylion pob 
gwasanaeth wedi'u cynnwys yng nghynllun cyflawni'r HSG a atodir.  Oherwydd 
gwerth uchel y contractau unigol hyn (dros £300,000), ceisiwyd awdurdod 
dirprwyedig gan y Cabinet i alluogi dyfarnu'r contractau hyn i'r darparwyr 
llwyddiannus.  
 
Argymhellwyd felly y dylid cymeradwyo Cynllun Cyflawni'r Grant Cynnal Tai 2022 - 
2025 a chytunodd y Cabinet i'w gyflwyno i Lywodraeth Cymru er mwyn sicrhau bod 
y Cyngor yn cydymffurfio â gofynion Canllawiau'r Grant Cynnal Tai (Cymru) Ebrill 
2021.  
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Cynigiodd yr Aelod Cabinet argymhelliad ychwanegol i ddefnyddio'r weithdrefn 
benderfynu frys fel y'i nodir yn Adran 14.14 o Gyfansoddiad y Cyngor i'w gyflwyno i 
Lywodraeth Cymru erbyn 31 Mawrth 2022, y cytunwyd ei bod yn gallu ymateb o 
fewn terfynau amser Llywodraeth Cymru.  
 
Roedd hyn yn fater i’r Weithrediaeth benderfynu arno. 
 
Ar ôl i’r Cabinet ystyried yr adroddiad a phob mater a phob goblygiad ynddo,   
 
PENDERFYNWYD -  
 
(1) BOD Cynllun Cyflawni'r Grant Cynnal Tai 2022 - 2025 yn cael ei 
gymeradwyo a'i gyflwyno i Lywodraeth Cymru.  
 
(2) Bod awdurdod hwnnw'n cael ei ddirprwyo i Gyfarwyddwr yr Amgylchedd a 
Thai i gynnal ymarferion tendro i sicrhau'r gwasanaethau a amlinellir yng Nghynllun 
Cyflawni'r Grant Cynnal Tai 2022-2025  
 
(3) Bod yr awdurdod hwnnw'n cael ei ddirprwyo i Gyfarwyddwr yr Amgylchedd a 
Thai, mewn ymgynghoriad â'r Arweinydd, yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Tai 
ac Adeiladu, Rheolwr Gyfarwyddwr a Phennaeth Cyllid, i ddyfarnu contractau i'r 
cyflenwyr mwyaf manteisiol yn economaidd sy'n deillio o'r broses gaffael fel y 
disgrifir yn yr adroddiad hwn.  
 
(4) DIRPRWYO’R awdurdod hwnnw i'r Swyddog Monitro / Pennaeth y 
Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd i gytuno ar y telerau a gweithredu'r 
contractau. 
 
(5)  BOD y defnydd o'r weithdrefn benderfynu frys fel y'i nodir yn Adran 14.14 o 
Gyfansoddiad y Cyngor yn cael ei arfer i'w gyflwyno i Lywodraeth Cymru erbyn 31 
Mawrth 2022.  
 
Y rhesymau dros y penderfyniadau 
 
(1) Sicrhau bod y Cyngor yn cydymffurfio â gofynion Canllawiau'r Grant Cynnal 
Tai (Cymru) Ebrill 2021.  
 
(2) Sicrhau gwasanaethau yn unol â Chynllun Cyflawni'r Grant Cynnal Tai 2022-
2025  
 
(3) Sicrhau y gellir dyfarnu contractau mewn modd amserol er mwyn osgoi tarfu 
ar wasanaethau a'r bobl sy'n agored i niwed y mae'r Rhaglen yn eu cefnogi.  
 
(4) Sicrhau bod y contractau'n cael eu gweithredu'n briodol. 
 
(5) Sicrhau y gallant ymateb o fewn terfynau amser Llywodraeth Cymru.  
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C876  GWASANAETH TELEDU CYLCH CYFYNG (CCTV) – TREFNIADAU 
AR GYFER Y DYFODOL (WCRC) (CRAFFU - CARTREFI A CHYMUNEDAU 
DIOGEL) -  
 
Cyflwynodd yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cyfreithiol, Rheoleiddio a 
Chynllunio’r adroddiad i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Cabinet am y gwasanaeth 
teledu cylch cyfyng presennol ac i geisio cymeradwyaeth ar gyfer nifer o newidiadau i 
wasanaethau.  
 
Cafodd system teledu cylch cyfyng y Cyngor ei monitro ar hyn o bryd gan Gyngor 
Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr o dan gontract a daeth y contract, a oedd 
eisoes wedi'i ymestyn, i ben ar 31 Mawrth, 2022.  
 
Cynhaliodd swyddogion o Dîm Diogelwch Cymunedol y Cyngor adolygiad o Deledu 
Cylch Cyfyng (CCTV) a ddaeth i ben ym mis Gorffennaf 2019 (yr "Adolygiad").  
Daeth yr Adolygiad i'r casgliad bod teledu cylch cyfyng fel cyfrifoldeb anstatudol i'r 
Awdurdod Lleol yn costio mwy na £90,000 y flwyddyn i'r Cyngor am ddarpariaeth a 
oedd wedi dyddio ac nad oedd bellach yn addas i'r diben.  Nid oedd nifer o'r 
camerâu presennol yn gweithio oherwydd technoleg hen ffasiwn ac mewn rhai 
achosion anallu i ddod o hyd i rannau sbâr.  
 
Daeth yr Adolygiad i'r casgliad hefyd mai Heddlu De Cymru oedd prif ddefnyddwyr y 
system teledu cylch cyfyng a ysgogodd gyfres o drafodaethau gyda Heddlu De 
Cymru i gytuno ar ffordd ymlaen ar gyfer teledu cylch cyfyng ym Mro Morgannwg a 
oedd yn cwmpasu dull cydweithredol o ystyried ymrwymiad yr Awdurdod Lleol i 
weithio mewn partneriaeth a darparu gwasanaeth i drigolion Bro Morgannwg a fydd 
yn gwella eu diogelwch a'u teimlad o ddiogelwch.  
 
Yn ystod yr un amserlen, cychwynnwyd ymgyrch gyfochrog gan y Comisiynydd 
Heddlu a Throseddu i adolygu teledu cylch cyfyng ar draws ardal Heddlu De Cymru 
gyfan gyda'r nod o weithredu gwasanaeth cyson yn gyffredinol. 
 
Ysgogodd hyn gyfres o drafodaethau gyda'r Comisiynydd ynghylch model 
partneriaeth ar gyfer dyfodol teledu cylch cyfyng lle byddai'r Awdurdod Lleol yn 
buddsoddi yn y gwaith o uwchraddio'r camerâu a'r offer monitro a byddai'r 
Comisiynydd yn buddsoddi yn y goblygiadau refeniw parhaus o fonitro'r camerâu. 
 
Un o amodau cyllid refeniw'r Comisiynydd ar gyfer monitro'r camerâu oedd bod 
gwasanaeth teledu cylch cyfyng y Fro yn dangos dull cydweithredol â Chaerdydd. I'r 
perwyl hwn, gofynnwyd am gymeradwyaeth y Cabinet i'r Cyngor ymrwymo i 
gytundeb rhyng-awdurdod gyda Chyngor Caerdydd ar gyfer monitro system teledu 
cylch cyfyng y Fro.  
 
Y rhesymeg y tu ôl i'r cydweithio newydd a symud i ffwrdd o Gyngor Bwrdeistref 
Sirol Pen-y-bont ar Ogwr (CBSP), y byddai'r contract presennol yn dod i ben ar 31 
Mawrth, 2022, oedd adlewyrchu ôl troed newydd Uned Reoli Sylfaenol Heddlu De 
Cymru. Roedd newid yn yr ôl troed bellach wedi uno'r Fro â Chaerdydd yn hytrach 
na Phen-y-bont ar Ogwr. 
 
Cymeradwywyd cyllideb o £348 mil yn Rhaglen Gyfalaf 2021/22. 
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Cyn bwrw ymlaen ag uwchraddio'r system, roedd y Cyngor yn gofyn am ymrwymiad 
gan y Comisiynydd y byddai'r costau refeniw i dalu am fonitro'r system yn cael eu 
talu. Cafwyd cadarnhad dangosol o gytundeb i ariannu'r gwaith o fonitro 45 o 
gamerâu sefydlog ar draws Bro Morgannwg ym mis Ionawr a chadarnhawyd y 
byddai'r ymrwymiad hwn yn deillio o gyllid llinell sylfaen y Cyngor Sir.  Roedd achos 
busnes arall wedi'i gyflwyno i'r Comisiynydd ar gyfer cwmpas y cyllid i ymestyn i 
fonitro 24/7 o gyfanswm y 82 o gamerâu a oedd yn cael eu huwchraddio a'u gosod 
ar draws Bro Morgannwg. 
 
Roedd yr ymrwymiad cychwynnol ar 19 Ionawr 2022 yn galluogi Cyngor Bro 
Morgannwg i fwrw ymlaen â'r rhaglen teledu cylch cyfyng ac oherwydd amserlenni, 
cafwyd Pwerau Brys a Hepgoriad Ariannol i symud trefn y camerâu newydd a'r offer 
cysylltiedig yn eu blaen.  
 
O ran monitro system teledu cylch cyfyng y Fro yn y dyfodol, roedd Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn uwchraddio'r system teledu cylch cyfyng 
bresennol a byddai'r Ystafell Reoli wedi'i huwchraddio yn fyw o fis Ebrill 2022.  
Roedd yn debygol y byddai angen buddsoddiad sylweddol (y byddai'n rhaid i'r Fro 
ei ariannu) er mwyn gwneud offer presennol y Fro yn gydnaws â'r system newydd 
ym Mhen-y-bont ar Ogwr.  Ymhellach, roedd cyllid y Comisiynydd Heddlu a 
Throseddu ar gyfer monitro camerâu yn amodol ar y bartneriaeth teledu cylch 
cyfyng yn adlewyrchu ôl troed presennol Uned Reoli Sylfaenol yr Heddlu. 
 
Roedd Cyngor Caerdydd hefyd yn bwrw ymlaen i uwchraddio ei Ganolfannau 
Rheoli, lle byddai ei ddwy Ystafell Reoli bresennol yn cael eu huno'n ystafell 
bwrpasol newydd y disgwylid iddi fod yn weithredol ym mis Rhagfyr 2022.  
 
Cynigiwyd bod y Cabinet yn cymeradwyo ateb monitro interim cost isel i'w osod yn y 
Swyddfeydd Dinesig o fis Ebrill 2022 i fis Mehefin 2022.  Yn dilyn hyn, cynigiwyd 
bod y gwaith o fonitro'r camerâu yn symud i Ystafell Reoli bresennol Caerdydd lle 
byddent yn aros nes bod y system gyfan yn barod i symud ym mis Rhagfyr 2022.  
 
Dywedodd yr Aelod Cabinet fod y defnydd y gofynnwyd amdano o'r weithdrefn 
benderfynu frys yn ganlyniad i'r amserlenni dan sylw.  Byddai monitro yn y dyfodol 
tua'r cloc ac yn cael ei wneud gan yr Heddlu.  
 
Roedd yr Arweinydd yn falch y byddai'r Comisiynydd yn monitro cyllid a'i fod yn 
gwneud synnwyr i fod yn gysylltiedig â Chyngor Caerdydd wrth symud ymlaen ag yr 
oeddent yn yr un Uned ar ôl i'r contract ddod i ben gyda Pen-y-bont ar Ogwr 
ddiwedd mis Mawrth 2022. Diolchodd hefyd i bawb a oedd yn pryderu am faint o 
waith a oedd wedi'i wneud i gyrraedd y swydd hon.   
 
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 sefyllfa'r rhaglen uwchraddio systemau teledu cylch cyfyng a bod y 
trefniant monitro teledu cylch cyfyng presennol gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-
y-bont ar Ogwr yn dod i ben ar 31 Mawrth 2022.  
 
(2) BOD y cynigion ar gyfer cydweithio â Chyngor Caerdydd a Chomisiynydd yr 
Heddlu a Throseddu fel y'u nodir yn y Crynodeb Gweithredol uchod yn cael eu 
cytuno.  
 
(3) BOD ateb monitro teledu cylch cyfyng dros dro o fis Ebrill 2022 i'w leoli yn y 
Swyddfeydd Dinesig tan fis Mehefin 2022 (sy'n sicrhau parhad gwasanaeth teledu 
cylch cyfyng drwy gydol y camau uwchraddio amrywiol yn cael eu cytuno.  
 
(4) Bod awdurdod hwnnw'n cael ei ddirprwyo i Gyfarwyddwr yr Amgylchedd a 
Swyddog Gwasanaethau Tai a Monitro / Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a 
Democrataidd mewn ymgynghoriad â'r Aelod Cabinet dros Wasanaethau 
Cyfreithiol, Rheoleiddio a Chynllunio i ymrwymo i drefniant cytundeb gyda Chyngor 
Caerdydd mewn perthynas â monitro'r System Teledu Cylch Cyfyng ym Mro 
Morgannwg a hefyd i gytuno â'r Comisiynydd mewn perthynas ag ariannu monitro 
o'r fath. 
 
(5) BOD y Swyddog Monitro / Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol a 
Democrataidd yn cael awdurdod i baratoi, trafod gweithredu a chwblhau'r holl 
ddogfennau cyfreithiol sy'n ofynnol mewn cysylltiad â'r trefniadau arfaethedig a 
nodir yn yr argymhellion uchod.  
 
(6) BOD y defnydd o'r weithdrefn benderfynu frys fel y'i nodir yn Adran 14.14 o 
Gyfansoddiad y Cyngor yn cael ei arfer wrth i'r contract presennol gyda Chyngor 
Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ddod i ben ar 31 Mawrth 2022.  
 
Y rhesymau dros y penderfyniadau 
 
(1) Rhoi gwybod i'r Aelodau am y cynnydd a wnaed o ran uwchraddio teledu 
cylch cyfyng.  
 
(2) Cytuno, mewn egwyddor, ar newid y trefniadau monitro ar gyfer teledu cylch 
cyfyng sy'n diwallu anghenion y bartneriaeth ar gyfer cydweithredu ar draws Bro 
Morgannwg.  
 
(3) Cytuno, mewn egwyddor, ar y trefniadau monitro teledu cylch cyfyng dros 
dro angenrheidiol.  
 
(4) Cytuno, mewn egwyddor, ar y trefniadau ar gyfer negodi a chwblhau'r 
cytundebau angenrheidiol gyda Chyngor Caerdydd a'r Comisiynydd. 
 
(5) Caniatáu paratoi'r holl ddogfennau cyfreithiol angenrheidiol sy'n ofynnol 
mewn cysylltiad â'r cynigion i'w gweithredu'n priodol ar gyfer pryd y cytunir ar yr holl 
argymhellion eraill.  
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(6) Dechrau'r trefniadau monitro teledu cylch cyfyng dros dro angenrheidiol o 1 
Ebrill 2022.  
 
 
C877  CYNLLUN DATBLYGU LLEOL NEWYDD BRO MORGANNWG 2021 
- 2036: ADRODDIAD ADOLYGU DRAFFT AC YMATEBION I'R 
YMGYNGHORIAD CYHOEDDUS AR Y CYTUNDEB CYFLAWNI DRAFFT 
(WCRC) (CRAFFU - AMGYLCHEDD AC ADFYWIAD) -  
 
Cyflwynodd yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cyfreithiol, Rheoleiddiol a 
Chynllunio ganlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus ar yr Adroddiad Adolygu drafft 
a'r Cytundeb Cyflawni drafft ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol Newydd a gofynnodd 
am gymeradwyaeth i gyflwyno'r dogfennau diwygiedig i Lywodraeth Cymru.  
 
Ym mis Medi 2021, bu'r Cabinet yn ystyried ac yn cymeradwyo'r Adroddiad Adolygu 
drafft a'r Cytundeb Cyflawni drafft at ddibenion ymgynghori cyhoeddus (cyfeiria 
Cofnod C675 at hyn). Roedd yr adroddiad yn nodi canfyddiadau'r ymgynghoriad 
cyhoeddus a gynhaliwyd rhwng 5 Tachwedd, 2021 a 31 Ionawr 2022 ynghyd â 
diwygiadau arfaethedig i'r ddwy ddogfen.  Gofynnwyd i'r Cabinet gymeradwyo'r 
newidiadau cyn eu cyflwyno i Lywodraeth Cymru.  Byddai'n ofynnol i'r Cyngor 
baratoi'r Cynllun Datblygu Lleol Newydd yn unol â'r Cytundeb Cyflawni cymeradwy 
yn unol â Rheoliadau CDLl 2005 (fel y'i diwygiwyd).  
 
Gofynnodd yr Aelod Cabinet i'r Cabinet nodi bod cynrychiolaeth hwyr (ID 716) wedi 
dod i law mewn perthynas ag ymgynghoriad drafft yr Adroddiad Adolygu, a ddaeth â 
chyfanswm nifer y sylwadau drafft yn yr Adroddiad Adolygu i 53 ac nid 52 fel y nodir 
ym mharagraff 2.2 o adroddiad y Cabinet.  Roedd swyddogion wedi cydnabod 
derbyn y gynrychiolaeth hwyr ac roedd y sylwadau wedi'u hystyried.   
 
Gofynnodd felly i'r Cabinet nodi'r gynrychiolaeth ychwanegol ac ystyried y sylwadau 
ychwanegol ynghyd ag ymateb y Cyngor ochr yn ochr â sylwadau'r Adroddiad 
Adolygu drafft arall a nodir yn Atodiad B i adroddiad y Cabinet, a nodwyd.  
 
Dywedodd yr Arweinydd y byddai'r adroddiad yn mynd gerbron y Cyngor Llawn cyn 
ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru.  Dywedodd hefyd mai Prif Swyddfeydd y Cyngor 
fyddai'r Swyddfeydd Dinesig yn y Barri ac nid Swyddfa'r Doc.  
 
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 yr ymatebion i'r sylwadau ar y Cytundeb Cyflawni drafft a'r Adroddiad 
Adolygu drafft fel y'u nodir yn Atodiadau A a B yn y drefn honno i'r adroddiad wedi'u 
hystyried a'u cyfeirio at y Cyngor ym mis Ebrill 2022 i'w cymeradwyo.  
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(2) BOD y newidiadau arfaethedig fel y'u nodir yn Atodiad C i'r adroddiad wedi'u 
cymeradwyo a'u cyfeirio at y Cyngor a bod y Cytundeb Cyflawni drafft a'r Adroddiad 
Adolygu drafft yn cael eu diweddaru yn unol â hynny.  
 
(3) YN unol ag argymhellion 1 a 2, bod y Cytundeb Cyflawni a'r Adroddiad 
Adolygu diwygiedig yn cael eu cyflwyno i'r Cyngor i'w hystyried ac yn amodol ar eu 
cadarnhau, i Lywodraeth Cymru i'w cymeradwyo.  
 
(4) AR ÔL i Lywodraeth Cymru gymeradwyo'r Cytundeb Cyflawni a'r Adroddiad 
Adolygu, bydd copïau ar gael i'w harchwilio ym mhrif swyddfa'r Cyngor yn ystod 
oriau swyddfa arferol a'u cyhoeddi ar wefan y Cyngor.  
 
(5) BOD yr awdurdod dirprwyedig hwnnw'n cael ei roi i'r Pennaeth Adfywio a 
Chynllunio mewn ymgynghoriad â'r Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cyfreithiol, 
Rheoleiddio a Chynllunio i wneud unrhyw ddiwygiadau teipograffyddol neu fân 
ddiwygiadau eraill pellach fel sy'n ofynnol gan Lywodraeth Cymru. 
 
(6) BOD y llythyr sydd ynghlwm yn Atodiad D yn cael ei anfon at yr holl 
ymgyngoreion penodol a chyffredinol, ymatebwyr i'r ymgynghoriad cyhoeddus a'r 
rhai a oedd wedi gofyn am gael gwybod am hynt y CDLl Newydd. 
 
(7) BOD adroddiad pellach ar 'Weledigaeth, Materion ac Amcanion' y CDLl 
Newydd yn cael ei baratoi a'i ystyried gan y Cabinet maes o law. 
 
Y rhesymau dros y penderfyniadau 
 
(1-2) Adlewyrchu adborth o'r ymgynghoriad cyhoeddus a galluogi swyddogion i 
gwblhau'r Cytundeb Cyflawni a'r Adroddiad Adolygu i'w cyflwyno i Lywodraeth 
Cymru.  
 
(3) Cydymffurfio â dyletswydd statudol y Cyngor o dan Adran 69 o Ddeddf 
Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 a Rheoliad 9 o Reoliadau Cynllunio Gwlad a 
Thref (Cynllun Datblygu Lleol) (Cymru) 2005 (fel y'i diwygiwyd).  
 
(4) Cydymffurfio ag Adran 69 o Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 a 
Rheoliad 10 o Reoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cynllun Datblygu Lleol) (Cymru) 
2005 (fel y'i diwygiwyd).  
 
(5) Gwneud newidiadau teipograffyddol neu fân newidiadau yn ôl yr angen heb 
fod angen ceisio cymeradwyaeth y Cabinet.  
 
(6) Egluro sut y bydd rhai o'r materion a godwyd yn ystod yr ymgynghoriad yn 
cael eu hystyried fel rhan o'r broses CDLl Newydd. 
 
(7) Meithrin consensws a llywio'r gwaith o ddatblygu'r Strategaeth Ddrafft a 
Ffefrir.  
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C878  CONTRACT PEIRIANNEG AR GYFER LLAFUR UNIONGYRCHOL 
A CHONTRACT YN ÔL Y GALW PEIRIANNAU 2022-2024 (WCT) (CRAFFU - 
AMGYLCHEDD AC ADFYWIAD) -  
  
Cyflwynodd yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth yr 
adroddiad a'i ddiben oedd cael cymeradwyaeth i gaffael a chytuno i ddyfarnu’r 
Contract Llafur Uniongyrchol a’r Contract Peiriannau yn ôl y Gofyn 2022 – 2024. 
 
Roedd yr adroddiad yn manylu ar y broses dendro sydd ei hangen ar gyfer Contract 
Peiriannau yn ôl y Gofyn 2022-2024 yr Adran Dylunio ac Adeiladu, a oedd yn 
cynnwys amodau ar gyfer estyniad o 12 mis pellach ar gytundeb gyda'r contractwyr 
perthnasol. 
 
Yn seiliedig ar y tendrau a ddychwelwyd a'r ymarfer asesu pellach, cynigiwyd 
penodi 3 Contractwr, a restrwyd yn y drefn a oedd fwyaf manteisiol yn ariannol i'r 
Cyngor, gyda dyraniad gwaith yn seiliedig ar yr adnoddau sydd ar gael i fodloni 
gofynion cyflwyno rhaglen waith yr Adran Dylunio ac Adeiladu. 
 
Y bwriad oedd y byddai contractwyr yn cael eu penodi i'r Contract yn ôl y Gofyn am 
ddwy flynedd i ddechrau o 1 Gorffennaf, 2022 tan 31 Mawrth, 2024 gydag opsiwn i 
ymestyn y contract am 12 mis arall. 
 
Byddai'r Contract(au) yn cael eu gweinyddu o fewn Adran Beirianneg 
Gwasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth.  
 
Gofynnodd yr Aelod Cabinet i'r Cabinet nodi rhai newidiadau i'r Argymhellion a 
gyhoeddwyd.  Roedd pwynt bwled tri o’r Crynodeb Gweithredol yn nodi bod angen 
ymestyn y Contract Llafur Uniongyrchol a Pheiriannau yn ôl y Galw 2019/22 am 3 
mis o fis Ebrill i fis Mehefin 2022 ar y cyfraddau a dendrwyd, er mwyn sicrhau bod 
trefniadau priodol ar waith ar gyfer parhad busnes hanfodol. Cynigiodd y 
Cynghorydd King ymestyn y cyfnod hwnnw am hyd at 6 mis.  Trafododd paragraff 
2.2 o'r adroddiad y gwerthoedd dan sylw a fyddai'n mynd dros y trothwy a roddwyd 
gan bwerau dirprwyedig ond nid oedd yn glir yn yr adroddiad.  Felly, pan ddychwelir 
y dogfennau tendro, disgwylid y byddent yn cael eu cynnwys mewn adroddiad 
cysylltiedig gan y Cabinet i'w ystyried o dan Ran I a Rhan II yn yr haf.   
 
Er mwyn egluro'r pwynt hwnnw, cynigiodd y Cynghorydd King ddileu Argymhellion 2 
a 3 cyhoeddedig, ac ail-rifo ac ail-eiriad Argymhelliad 4 i adlewyrchu'r sefyllfa gywir 
ac ymddiheurodd am y gwelliannau hwyr.  
 
Awgrymodd yr Arweinydd ymhellach y dylid gweithredu'r weithdrefn penderfyniad 
brys fel y'i hamlinellir yn Adran 14.14 o Gyfansoddiad y Cyngor er mwyn caniatáu i 
Gyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai, mewn ymgynghoriad â'r Aelod Cabinet dros 
Wasanaethau Cymdogaeth a Chludiant, ymestyn y Contract Llafur Uniongyrchol a 
Pheiriannau yn ôl y Galw 2019-22 am gyfnod ychwanegol o hyd at 6 mis (Ebrill – 
Hydref 2022) a sicrhau na chollir parhad gwasanaeth.  
 
Dywedodd Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai y byddai unrhyw estyniad am hyd at 
6 mis ac y byddai adroddiad yn cael ei ddwyn yn ôl i'r Cabinet fel Rhan I a Rhan II 
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ar ôl mis Mai 2022 cyn gynted ag y byddai'r tendrau wedi'u hanfon allan a'u 
dychwelyd.  
 
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) DYLID rhoi cymeradwyaeth i gaffael y Contract Llafur Uniongyrchol a 
Pheiriannau yn ôl y Galw 2022 - 2024, ar gyfer darparu llafur uniongyrchol ar gyfer 
cynlluniau Priffyrdd yn y dyfodol fel y cyfeirir atynt yn yr Adroddiad. 
 
(2) BOD awdurdod yn cael ei ddirprwyo i Gyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai, 
mewn ymgynghoriad â'r Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a 
Thrafnidiaeth, i ymestyn y Contract Llafur Uniongyrchol a Pheiriannau yn ôl y Galw 
2019-22 am gyfnod ychwanegol o hyd at 6 mis (Ebrill – Hydref 2022) ar y cyfraddau 
tendro, er mwyn hwyluso'r broses dendro, cyfnod cadw, gwerthuso a dyfarnu'r 
Contract Llafur Uniongyrchol a Pheiriannau yn ôl y Galw 2022-24, i sicrhau na 
chollir unrhyw barhad busnes na chyflenwi. 
 
(3) BOD y weithdrefn benderfynu frys fel y'i nodir yn Adran 14.14 o 
Gyfansoddiad y Cyngor yn cael ei harfer i ymestyn y Contract Llafur Uniongyrchol a 
Pheiriannau yn ôl y Galw 2019-22 am gyfnod ychwanegol o hyd at 6 mis (Ebrill – 
Hydref 2022) i sicrhau na chollir parhad gwasanaeth. 
 
Y rhesymau dros y penderfyniadau 
 
(1) I sicrhau cydymffurfiaeth â Rheolau Sefydlog Contractau a Rheoliadau 
Ariannol y Cyngor. 
 
(2-3) Sicrhau parhad busnes a chyflawni prosiectau adeiladu parhaus a ariennir 
gan gyfalaf cyn dyfarnu'r Contract Llafur Uniongyrchol a Pheiriannau yn ôl y Galw 
2022 – 2024. 
 
 
C879   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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C880   Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM BHAFILIWN PÊR PENARTH 
A’R TREFNIADAU GWAITH A CHYFLEOEDD POSIB YN Y DYFODOL AR 
GYFER TY A GERDDI KYMIN (HCD) (CRAFFU – DYSGU A DIWYLLIANT) – 
(Mater brys oherwydd yr angen i geisio cymeradwyaeth i'r cyfeiriad teithio o 
ran dyfodol Tŷ a Gerddi’r Cymin, yr angen i symud ymlaen gyda gwaith 
ymgysylltu â'r gymuned fel yr amlinellir yng nghorff yr adroddiad, a sicrhau 
llywodraethu da a phenderfyniad mewn modd amserol mewn perthynas â 
threfniadau'r drwydded ar gyfer parhau i weithredu'r caffi ym Mhafiliwn y Pier) 
 
Cyflwynodd yr Aelod Cabinet dros Hamdden, y Celfyddydau a Diwylliant yr 
adroddiad a'i ddiben oedd rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd a wnaed o 
ran adfywio Pafiliwn Pier Penarth ers o dan reolaeth y Cyngor ac amlinellu 
cysylltiadau posibl ag asedau eraill y Cyngor megis Tŷ a Gerddi’r Cymin. 
 
Ers agor i'r cyhoedd o dan reolaeth y Cyngor ym mis Ebrill 2021, roedd Pafiliwn 
Penarth wedi cynhyrchu incwm ychwanegol o dros £70,000 drwy'r Cytundeb rhwng 
y Cyngor a'r Caffi Big Fresh, a chyfran elw o sgriniau sinema, priodasau, 
digwyddiadau arbennig a chomisiwn o werthiannau celf.  
 
Cynhaliwyd detholiad o ddigwyddiadau cymunedol yn y Pafiliwn a oedd yn cynnwys 
digwyddiadau Calan Gaeaf a Nadolig ar thema, diwrnodau agored, celf a chrefft, 
cyngherddau carolau a digwyddiadau cerddoriaeth.  Parhaodd y Pafiliwn i ddarparu 
rhaglen lawn o weithgareddau a digwyddiadau yn y dyfodol i'r gymuned eu 
mwynhau, tra hefyd yn cynyddu cyfleoedd incwm i gefnogi'r gwaith o redeg yr 
adeilad.  
 
Roedd y Cymin, Beach Road yn wag ar hyn o bryd, a oedd yn rhoi cyfle i'r Cyngor 
gyflwyno cynnig pellach gan gynnwys digwyddiadau a gweithgareddau cymunedol 
tra hefyd yn cynhyrchu incwm i gefnogi'r gwaith o redeg yr adeilad. Gellid efelychu'r 
model llwyddiannus yn y Pafiliwn yn y Cymin. 
 
Roedd yr adroddiad, yn ogystal â diweddaru'r Cabinet ar Bafiliwn y Pier, hefyd yn 
amlinellu ffyrdd y gellid addasu tŷ a gerddi’r Cymin a sbarduno'r cyfleoedd a rennir 
wrth weithio ar y cyd â Phafiliwn y Pier. 
 
Anogwyd yr Aelod Cabinet i weld yr amrywiaeth o ddigwyddiadau a oedd yn cael eu 
cynnal yn y Pafiliwn ac roedd wedi siarad â phobl ym Mhenarth a oedd yn ei chael 
yn groesawgar ac yn gwerthfawrogi defnyddio a chael mynediad i'r lle.   
 
Roedd buddsoddiad yn cael ei wneud i'r Cymin i sicrhau bod yr adeilad yn parhau i 
fod yn ddwrlawn, yn ddiogel ac yn addas i'r diben. Roedd perthynas barhaus gyda 
grwpiau cymunedol lleol sydd eisoes yn defnyddio tir y Pafiliwn.  Roedd sgyrsiau'n 
parhau ynglŷn â'r modelau presennol a sut y gellid brandio'r ddau safle i weithio 
gyda'i gilydd.   
 
Cynigiodd gynnwys Argymhelliad (3) newydd ynghylch dirprwyo awdurdod i'r 
Swyddog Monitro/Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd i weithredu'r 
Drwydded rhwng y Cyngor a The Big Fresh Catering Company, ac ail-rifo'r 
Argymhellion sy'n weddill yn unol â hynny. 
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Dywedodd y Cynghorydd King fod y sefydliad blaenorol wedi methu â gwneud 
llwyddiant ariannol o weithredu'r Pafiliwn, a oedd yn methu'n ôl i'r Awdurdod fel y 
landlord ar y cyfnod mwyaf heriol i unrhyw fusnes oherwydd y pandemig.  Yr oedd y 
ffawd honno wedi'i newid ac yr oedd bellach yn gyfleuster cymunedol llwyddiannus 
a oedd wedi cynhyrchu gwarged ariannol.  Rhoddodd ddiolch a gwerthfawrogiad i 
bawb dan sylw a oedd wedi gwneud hynny'n bosibl.  
 
Dywedodd y Cynghorydd Gray ei bod yn wych gweld ardal yn cael ei dwyn yn ôl i'r 
ffordd y dylai fod wedi bod.  Roedd yr ystod o weithgareddau a gynhaliwyd yn y 
Pafiliwn yn drawiadol ac roedd ymwneud uniongyrchol y Cyngor â hynny wedi bod 
yn allweddol i hynny.  Roedd y Cynghorydd Morgan wedi cymeradwyo rheolaeth 
dda'r pafiliwn a'r hyn a wnaed o ran dramâu amatur Nid siop goffi yn unig ydoedd, 
ond cyfleuster cymunedol a oedd yn gweithio.   
 
Canmolodd y Dirprwy Arweinydd wrth gyfeirio at Big Fresh y perfformiad cadarnhaol 
ac y byddai arian yn cael ei ailfuddsoddi mewn ysgolion, gan ychwanegu bod Big 
Fresh yn talu'r un peth ag y byddai unrhyw weithredwr arall yn gweithredu yno ac yn 
dal i allu ailfuddsoddi'n ôl i ysgolion.  Roedd yn falch o weld ymgynghoriad ynglŷn 
â'r Cymin a gobeithiai weld cyfleoedd yn datblygu a fyddai'n gweithio yn y dyfodol. 
 
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 cynnydd a wnaed o ran adfywio Pafiliwn Pier Penarth ers iddo gael ei 
gymryd o dan reolaeth y Cyngor yn dilyn methdaliad Penarth Arts and Crafts 
Limited yn cael ei nodi a'i gymeradwyo. 
 
(2) Y byddai rheolaeth weithredol Pafiliwn Pier Penarth yn aros o fewn cylch 
gorchwyl y Cyngor o dan y portffolio Dysgu a Sgiliau, a bod trwydded 12 mis 
newydd rhwng y Cyngor a The Big Fresh Catering Company (BFCC) yn cael ei 
ymrwymo o dan y pwerau a ddirprwywyd i'r Pennaeth Cyllid/Swyddog Adran 151. 
 
(3) BOD awdurdod dirprwyedig yn cael ei roi i'r Swyddog Monitro/Pennaeth y 
Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd i weithredu'r Drwydded rhwng y Cyngor 
a The Big Fresh Catering Company yn unol ag Argymhelliad 2. 
 
(4) Y Byddai'r Cabinet hwnnw'n parhau i dderbyn adroddiadau blynyddol ar y 
defnydd a'r gweithgareddau cymunedol a masnachol yn y Pafiliwn.  
 
(5) BOD y defnydd posibl o'r Kymin yn y dyfodol, fel yr amlinellir yn yr adroddiad, 
gyda'r bwriad o ymgysylltu ymhellach ar ddyfodol y safle, o ran tiroedd a thŷ’r Cymin 
yn cael eu hystyried. 
 
(6) BOD yr adroddiad yn cael ei gyfeirio at y Pwyllgor Craffu (Dysgu a Diwylliant) 
i'w ystyried, gydag unrhyw safbwyntiau ac argymhellion yn cael eu hadrodd yn ôl i'r 
Cabinet.  Os nad oes gan y Pwyllgor Craffu unrhyw farn neu argymhellion i'w 
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hadrodd yn ôl i'r Cabinet ar ôl ystyried penderfyniadau'r adroddiad, dylid gweithredu 
ar benderfyniadau 1-5 uchod.  
 
Y rhesymau dros y penderfyniadau 
 
(1) Sicrhau bod y Cabinet yn ymwybodol o ddatblygiadau diweddar.  
 
(2) Sicrhau cysondeb ac adeiladu ar yr hyn a gyflawnwyd hyd yma gyda 
gweithrediad mewnol Pafiliwn Pier Penarth, a hwyluso'r rhaglen gwireddu 
manteision barhaus ar gyfer y Cyngor, ei ysgolion, a'r gymuned ehangach gyda'r 
gwaith parhaus o weithredu'r caffi ar y safle gan Gwmni Masnachu Awdurdodau 
Lleol y Cyngor, The Big Fresh Catering Company. 
 
(3) Ffurfioli'r trefniadau cyfreithiol rhwng y Cyngor a The Big Fresh Catering 
Company. 
 
(4) Caniatáu i'r Cabinet oruchwylio'r adnodd gwerthfawr hwn yn effeithiol.  
 
(5) Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Cabinet am y cynigion ar gyfer defnyddio'r 
Cymin yn y dyfodol a cheisio cymeradwyaeth i ddatblygu gwaith ymgysylltu pellach, 
sy'n amserol o ystyried y gwaith arfaethedig i wneud yr adeilad yn ddiogel rhag y 
gwynt a’r glaw.  
 
(6) I sicrhau bod yr Aelodau’n cael eu goruchwylio’n helaeth o ran y lleoliadau 
allweddol a phwysig hyn ac er mwyn i benderfyniadau'r Cabinet fel y nodir yn (1-5) 
uchod gael eu datblygu ar ôl i'r Pwyllgor Craffu eu hystyried, os na chaiff unrhyw 
farn nac argymhellion eu cyfeirio’n ôl i'r Cabinet. 
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