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CABINET
Cofnodion cyfarfod y Cabinet a gynhaliwyd ar 19 Gorffennaf 2021
Mae agenda cyfarfod y Cabinet ar gael yma.
Yn bresennol: Y Cynghorydd N. Moore (Cadeirydd), Y Cynghorydd L. Burnett (Isgadeirydd); Y Cynghorwyr B.T. Gray, P.G. King, K.F. McCaffer, Mrs. M.R. Wilkinson
ac E. Williams.
Hefyd yn bresennol: Y Cynghorwyr Dr. I.J. Johnson.
C628

COFNODION –

PENDERFYNWYD – cymeradwyo cofnodion Rhan I y cyfarfod a gynhaliwyd ar 6
Gorffennaf, 2021 yn gofnod cywir.
C629

DATGAN BUDDIANNAU –

Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau.
C630

PANEL RHIANTA CORFFORAETHOL –

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod y Panel Rhianta Corfforaethol a gynhaliwyd ar 17
Mai, 2021 fel y'u cynhwysir yn yr agenda.
Tynnodd y Cynghorydd Gray wrth gyfeirio at y cofnodion sylw at:•
•

Trafodaeth llawn gwybodaeth ar drais domestig a cham-drin domestig a'i
effaith o safbwynt y Plant sy'n Derbyn Gofal (PDG) o dan ofal y Cyngor.
Gwybodaeth am y cyflwyniad diweddaraf ar gyfer gostyngiadau'r PDG ar
ddiwedd y flwyddyn i wybodaeth Llywodraeth Cymru a ffigurau cyfredol y
PDG.

PENDERFYNWYD – I gofnodion cyfarfod y Panel Rhianta Corfforaethol a
gynhaliwyd ar 17 Mai, 2021 gael eu nodi.
Rheswm dros y penderfyniad
Nodi'r cofnodion.
C631
ADRODDIAD BLYNYDDOL RHEOLI'R TRYSORLYS 2020/21
(AG/BA) (CRAFFU - PERFFORMIAD AC ADNODDAU CORFFORAETHOL) Dywedodd yr adroddiad fod gofyniad benthyca'r Cyngor wedi gostwng £315k yn
2020/21 gan roi Cyfanswm Gofyniad Ariannu Cyfalaf o £198.763m ar 31 Mawrth,
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2021. Ar yr un dyddiad, roedd gan y Cyngor £152.735m o Fenthyciadau Allanol
Gros. Felly, tanfenthyciodd y Cyngor o £46.028m ar 31 Mawrth, 2021.
Roedd Benthyca Allanol y Cyngor ymhell o fewn y Terfyn Awdurdodedig a'r Ffin
Weithredol a osodwyd ar gyfer 2020/21.
Daliodd y Cyngor Fenthyciadau gan y Bwrdd Benthyciadau Gwaith Cyhoeddus
(BBGC £144.417m, Benthyciadau Rhatach gan Lywodraeth Cymru £500k,
Benthyciadau i'r Farchnad £6m a Benthyciad Dros Dro £0.10m ar 31 Mawrth, 2021.
Cyfanswm y benthyciadau allanol ychwanegol a gymerwyd yn ystod y flwyddyn oedd
£1.7185m ac fe'u datblygwyd gan Salix, Salix SEELS a Llywodraeth Cymru.
Parhaodd y Cyngor i ariannu Gwariant Cyfalaf newydd £3.908m o fenthyca mewnol.
Cynhaliwyd y Dyraniadau Tir rhwng y Cyfrif Refeniw Tai (HRA) a Chyfrif y Gronfa
Gyffredinol (GF) yn 2020/21, sef £1.095m.
Yn ystod 2020/21 buddsoddodd y Cyngor mewn Cronfeydd Marchnad Arian a
Chyfrifon Adneuo Banc a ildiodd log.
Daliodd y Cyngor fuddsoddiadau o £92.160m ar 31 Mawrth, 2021.
Dywedodd yr Arweinydd fod yr adroddiad yn amlinellu effaith ariannol sylweddol y
pandemig yn y DU ac yn fyd-eang, gan gael effaith sylweddol ar ragolygon cyfradd
llog.
Roedd hwn yn fater i’r Weithrediaeth benderfynu arno.
Gwnaeth y Cabinet, ar ôl ystyried yr adroddiad a phob mater a phob goblygiad ynddo
PENDERFYNWYD – Y derbynnir yr adroddiad blynyddol ar Reoli'r Trysorlys 2020/21
a bod yr adroddiad yn cael ei gyfeirio at y Cyngor i'w gymeradwyo.
Rheswm dros y penderfyniad
Derbyn a chyfeirio'r adroddiad at y Cyngor.
C632
STRATEGAETH GYLLIDEB 2022/23 (AG/BA) (CRAFFU PERFFORMIAD AC ADNODDAU CORFFORAETHOL) Dywedodd yr adroddiad fod Strategaeth y Gyllideb yn amlinellu'r broses a'r amserlen
ar gyfer pennu cyllideb 2022/23.
Rhoddodd yr Arweinydd rybudd ymlaen llaw y gallai'r Cabinet ystyried cynigion
cychwynnol y gyllideb ar y 22 Tachwedd, yn hytrach na'r 29 Tachwedd fel y nodwyd
yn yr adroddiad.
Roedd hwn yn fater i’r Weithrediaeth benderfynu arno.
Gwnaeth y Cabinet, ar ôl ystyried yr adroddiad a phob mater a phob goblygiad ynddo
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BENDERFYNU (1)
I Strategaeth y Gyllideb ar gyfer 2022/23, gan gynnwys y gofyniad i
Gyfarwyddwyr baratoi cyllidebau refeniw cychwynnol yn unol ag amserlen y
cytunwyd arni gan y Pennaeth Cyllid, gael ei chymeradwyo.
(2)

I Gyfarwyddwyr barhau i ddatblygu'r Rhaglen Ail-lunio.

(3)
Y N dilyn yr amserlen ganlynol ar gyfer Proses Cyllideb 2022/23, yn amodol ar
unrhyw ddiwygiadau sy'n ofynnol i fodloni'r terfyn amser statudol, o ganlyniad i'r
newidiadau yn amseriad cyhoeddiadau setliad Llywodraeth Cymru, gael eu
cymeradwyo:
Amserlen ar gyfer Proses Cyllideb 2022/23
Cabinet yn ystyried cynigion cychwynnol y gyllideb
Y Pwyllgor Craffu Arweiniol yn ymateb i ymgynghoriad ac yn
gwneud argymhellion ar gynigion y gyllideb
Cabinet yn gwneud ei gynigion terfynol ar y gyllideb
Cyfarfod y Cyngor i ystyried y gyllideb a phenderfyniad y
Dreth Gyngor

I'w gwblhau heb
fod yn hwyrach na
29 Tachwedd 2021
20 Rhagfyr 2021
14th Chwefror 2022
7 Mawrth 2022

Rheswm dros y penderfyniadau
(1-3) Er mwyn gallu dechrau proses cyllideb 2022/23.
C633
ADRODDIAD MONITRO CYNLLUN CYFLENWI
BLYNYDDOL: PERFFORMIAD CHWARTER 4 2020/21 (AG/BA) (CRAFFU - I
GYD) Roedd yr adroddiad yn rhoi gwybod am gynnydd yn Chwarter 4 (1 Ebrill, 2020 i
31 Mawrth, 2021) tuag at gyflawni ei ymrwymiadau Cynllun Cyflawni Blynyddol y
Cyngor (2020/21) (CCB) yn unol ag Amcanion Lles y Cynllun Corfforaethol.
Bwriad y cyflwyniadau a atodir (a gynhwysir yn Atodiad A) oedd rhoi trosolwg i'r
Cabinet o berfformiad diwedd blwyddyn yn gynharach yn y flwyddyn galendr nag a
oedd wedi digwydd mewn blynyddoedd eraill. Roedd hyn cyn yr Adroddiad
Blynyddol manylach i 2020/21 a byddai adroddiad am hyn yn cael ei gyflwyno i'r
Cabinet ym mis Medi 2021 a'r Cyngor Llawn cyn ei gyhoeddi ym mis Hydref 2021 yn
unol â'r amserlen statudol.
Er gwaethaf yr heriau parhaus o ymateb i bandemig byd-eang COVID-19, gwnaed
cynnydd cadarnhaol o ran cyflawni ymrwymiadau yn ystod y flwyddyn mewn
perthynas â'r Cynllun Cyflawni Blynyddol (2020/21). Roedd y perfformiad hwn wedi
cyfrannu at statws Ambr cyffredinol ar gyfer y Cynllun yn Chwarter 4 (Ch4).
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Priodolwyd statws perfformiad Melyn i bob un o'r pedwar Amcan Lles Cynllun
Corfforaethol yn Ch4 i gyfleu'r cynnydd a wnaed hyd yma. Roedd hyn yn gadarnhaol
o ystyried yr heriau digynsail a wynebwyd.
Priodolwyd statws perfformiad Gwyrdd i 60% (141 allan o 234) o'r gweithgareddau a
gynlluniwyd a amlinellwyd yn y Cynllun Cyflawni Blynyddol sy'n adlewyrchu'r
cynnydd cadarnhaol a wnaed yn ystod y chwarter a hynny dan amgylchiadau heriol.
Priodolwyd statws coch i 40% (93) o'r gweithgareddau a gynlluniwyd.
O'r 93 o gamau gweithredu a gafodd statws perfformiad Coch ar ddiwedd y flwyddyn,
roedd 91% (85) yn uniongyrchol o ganlyniad i fesurau ailflaenoriaethu gwasanaethau
a wnaed mewn ymateb i effaith y pandemig parhaus. Mewn perthynas â'r meysydd
hyn, roedd gwaith bellach yn ailddechrau, lle y bo’n briodol, fel rhan o gynlluniau a
strategaeth adfer. Roedd y cyflwyniad a oedd yn cyd-fynd â’r adroddiad perfformiad
yn hysbysu’r Aelodau o’r cynnydd o ran adfer ar ôl y coronafeirws a adroddwyd i
Bwyllgorau Craffu a byddai’n canolbwyntio ar dynnu sylw at faterion oedd yn
berthnasol i gylch gwaith pob Pwyllgor. Roedd y Diweddariad hwn am Adfer ar ôl y
Coronafeirws bellach yn rhan o adroddiadau perfformiad chwarterol er mwyn sicrhau
bod Aelodau'n parhau i oruchwylio'r materion adfer sy'n effeithio ar waith eu
Pwyllgorau perthnasol ac i’r Cyngor yn gyffredinol gan y Cabinet. O'r safbwynt hwn,
gofynnwyd i'r Aelodau nodi'r cynnydd a wnaed hyd yma mewn perthynas ag adfer ar
ôl y coronafeirws.
O'r 149 o fesurau perfformiad sy'n cyd-fynd â’r Amcanion Lles Cynllun Corfforaethol,
adroddwyd am ddata ar gyfer 64 o fesurau lle'r oedd statws perfformiad yn
berthnasol. Priodolwyd statws perfformiad Gwyrdd i 62% (42) o’r mesurau , statws
Melyn i 9% (6) ac i 29% (20) statws Coch. Nid oedd statws perfformiad yn
berthnasol i 90, y rhai a sefydlodd berfformiad sylfaenol ar gyfer y flwyddyn (52) a'r
rhai oherwydd mesurau ailflaenoriaethu a gynhaliwyd mewn ymateb i effaith y
pandemig COVID-19 parhaus (29).
Mewn perthynas â'r 2 mesur a gafodd statws Coch, roedd effaith COVID-19 wedi
cyfrannu at golli'r targed ym mhob achos;
Roedd yr adroddiad yn gofyn i’r Cabinet ystyried canlyniadau perfformiad Ch4 a'r
camau adferol arfaethedig i fynd i'r afael â meysydd tanberfformio a nodwyd.
Oherwydd amseriad cyfarfodydd y pwyllgor craffu ym mis Gorffennaf, ni fu'n bosibl
ymgorffori barn yr holl Bwyllgorau Craffu yn yr adroddiad. Fodd bynnag, cyflwynwyd
y rheini ar y diwrnod i lywio trafodaethau'r Cabinet ac adolygu perfformiad diwedd
blwyddyn.
Yn seiliedig ar farn ac argymhellion Pwyllgorau Craffu fel y'u cyflwynwyd ar yr
agenda, gofynnwyd i'r Cabinet adolygu canlyniadau perfformiad cyffredinol y
gwasanaeth ar gyfer y cyfnod 2020/2021 a'r cynnydd a wnaed tuag at gyflawni
ymrwymiadau Cynllun Cyflawni Blynyddol y Cyngor fel sy'n cyd-fynd ag Amcanion
Lles y Cynllun Corfforaethol.
Cyfeiriodd y Dirprwy Arweinydd at lefel y manylion a geir yn Atodiad A a rhoddodd
enghraifft o gysylltedd digidol fel un maes a oedd yn pwysleisio faint o weithgarwch
sy'n digwydd, megis:
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•
•
•
•

Cysylltu Cartrefi Gofal i hwyluso cyfathrebu teuluol
Rhoi mynediad i blant at ddysgu ar-lein
Roedd dros 9,500 o ddyfeisiau wedi'u dosbarthu i ddysgwyr
Unedau Mi-Fi ar gael i'r rhai heb unrhyw gysylltedd.

Hefyd, trosglwyddodd y Dirprwy Arweinydd ei diolch i'r holl staff dan sylw am
ddarparu darpariaeth o'r fath.
Canmolodd y Cynghorydd Williams y ffaith, er bod y pandemig wedi effeithio ar
wasanaethau, eu bod yn dal i gael eu darparu lle bo hynny'n bosibl drwy ddulliau
gwahanol ac o ganlyniad roedd mwy o gamau gwyrdd nag ambr. Cydnabu hefyd
gyfraniadau'r holl staff a Chraffu tuag at gyflawni hynny.
Roedd hwn yn fater i’r Weithrediaeth benderfynu arno.
Gwnaeth y Cabinet, ar ôl ystyried yr adroddiad a phob mater a phob goblygiad ynddo
BENDERFYNU (1)
NODI’R canlyniadau perfformiad a chynnydd tuag at gyflawni ymrwymiadau
Cynllun Cyflawni Blynyddol 2020/21 fel y bônt yn alinio ag Amcanion Lles y Cynllun
Corfforaethol fel y’u hamlinellwyd.
(2)
CYMERADWYO’R camau adferol sydd i'w cymryd i fynd i'r afael â meysydd o
dan-berfformiad ac i fynd i'r afael â'r heriau allweddol a nodwyd, wedi’i lywio gan farn
/ argymhellir Pwyllgorau Craffu a gyflwynwyd i’r adroddiad.
(3)
NODI’R cynnydd sy'n cael ei wneud drwy Strategaeth Adfer y Cyngor mewn
ymateb i bandemig parhaus y Coronafeirws.
Rhesymau dros y penderfyniadau
(1)

Wedi ystyried cynnwys yr adroddiad a'r trafodaethau yn y cyfarfod.

(2)
Sicrhau bod y Cyngor yn asesu ei berfformiad yn effeithiol yn unol â'r gofyniad
i sicrhau gwelliant parhaus a amlinellir ym Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 ac
sy'n adlewyrchu gofyniad Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 ei fod
yn gwneud y mwyaf o'i gyfraniad at gyflawni'r nodau lles ar gyfer Cymru.
(3)

Wedi ystyried cynnwys yr adroddiad a'r trafodaethau yn y cyfarfod.

C634
ADRODDIAD BLYNYDDOL BWRDD GWASANAETHAU
CYHOEDDUS BRO MORGANNWG 2020-21 (AG/BA) (CRAFFU - PERFFORMIAD
AC ADNODDAU CORFFORAETHOL) Dywedodd yr adroddiad fod y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (PSB) wedi lansio ei
Gynllun Lles ar 22 Mai, 2018. Ers ei lansio, roedd partneriaid wedi bod yn gweithio i
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ddatblygu'r Amcanion Lles a nodir yn y Cynllun a'r camau gweithredu sy'n cyd-fynd
â'r Amcanion hyn.
Er mwyn nodi’r cynnydd a wnaed yn nhrydedd flwyddyn y Cynllun Lles, roedd y BGC
wedi cynhyrchu Adroddiad Blynyddol ar ffurf adroddiad ar-lein gan ddefnyddio
Microsoft Sway. Rhoddodd yr Adroddiad Blynyddol drosolwg o'r cynnydd a wnaed
gan bartneriaid wrth weithredu'r pedwar Amcan Lles a’r gweithgareddau a nodwyd
yn y Cynllun ac yn erbyn ffrydiau gwaith blaenoriaeth y BGC. Roedd llawer o'r
gweithgareddau a nodwyd wedi'u datblygu neu eu haddasu mewn ymateb i COVID19.
Ystyriwyd yr Adroddiad Blynyddol gan y BGC ar 2 Gorffennaf, 2021 a byddai'n cael
ei gyhoeddi ar wefan y BGC.
Roedd partneriaid y BGC wedi cyfarfod â Chynghorau Tref a Chymuned i drafod sut
y gallent gryfhau'r berthynas a chydweithio.
Dywedodd y Dirprwy Arweinydd ei bod wedi cymryd rhan yn Bwyd y Fro fel un gyfran
o'r gwaith sy'n gysylltiedig â Chynllun Symud Mwy Bwyta'n Dda a'i bod wedi bod yn
haws cysylltu'r bobl iawn i allu symud prosiectau ymlaen o nifer o sefydliadau.
Tynnodd yr Arweinydd sylw at y ffaith bod Cynghorau Tref a Chymuned hefyd wedi
cael cyfle i gofrestru i siarad mewn Pwyllgorau Craffu ar eitemau o ddiddordeb fesul
achos.
Roedd hwn yn fater i’r Weithrediaeth benderfynu arno.
Gyda diwygiad i Argymhelliad (5), gwnaeth y Cabinet, ar ôl ystyried yr adroddiad a
phob mater a phob goblygiad ynddo
BENDERFYNU (1)
NODI Adroddiad Blynyddol Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) Bro
Morgannwg ar gyfer 2020-21 a'r cynnydd a wneir gan y partneriaid o ran gweithredu'r
blaenoriaethau a nodir yn y Cynllun Lles.
(2)
NODI canlyniadau'r trafodaethau diweddar rhwng partneriaid y BGC a
chynrychiolwyr rhai o'r Cynghorau Tref a Chymuned a'r ffordd arfaethedig ymlaen i
sicrhau bod perthynas waith gryfach rhwng y BGC a'r Cynghorau Tref a Chymuned.
(3)
NODI barn y Pwyllgor Cyswllt Cymunedol a ystyriodd yr adroddiad Blynyddol
ar 5 Gorffennaf, 2021.
(4)
NODI sut y gallai gwasanaethau'r Cyngor barhau i gyfrannu at gyflawni
blaenoriaethau'r BGC yn llwyddiannus.
(5)
NODI y dylid gwneud unrhyw argymhellion i'r BGC ynghylch y cynnydd hyd
yma a ffocws gweithgarwch y BGC yn y dyfodol wrth gyflawni'r Cynllun Lles a diolch
am faint o waith a wnaed hyd yma gan bartneriaid statudol ac anstatudol.
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(6)
DYLID cyfeirio’r adroddiad at y Pwyllgor Craffu Perfformiad Corfforaethol ac
Adnoddau i’w ystyried.
Rhesymau dros y penderfyniadau
(1-3) Wedi ystyried cynnwys yr adroddiad a'r trafodaethau yn y cyfarfod.
(4)

Sicrhau bod y Cyngor yn parhau i gefnogi gwaith y BGC.

(5)
Galluogi Aelodau i wneud argymhellion i'r BGC a chydnabod y gwaith a wneir
gan bartneriaid statudol ac anstatudol.
(6)
Galluogi'r Pwyllgor Craffu (Perfformiad Corfforaethol ac Adnoddau) i ystyried y
gwaith sy'n cael ei wneud gan y BGC fel y nodir yn yr adroddiad hwn ac Adroddiad
Blynyddol y BGC.
C635
GYD) -

AMRYWIAETH MEWN DEMOCRATIAETH (AG/BA) (CRAFFU - I

Roedd Llywodraeth Cymru (LlC) wedi bod yn canolbwyntio'n helaeth ar yr agenda
amrywiaeth ac yn dilyn gwerthuso cam un gwaith Amrywiaeth mewn Democratiaeth
Llywodraeth Cymru, deilliodd nifer o argymhellion a chamau gweithredu allweddol,
gyda chamau gweithredu o'r fath yn cael sylw drwy Ddeddf Llywodraeth Leol ac
Etholiadau (Cymru) 2021. Roedd gwaith pellach gan Gyngor CLlLC hefyd wedi
cryfhau'r ysgogiad i ystyried a gweithredu camau gweithredu amrywiaeth, er mwyn
caniatáu unrhyw welliant mewn amrywiaeth o fewn democratiaeth ar gyfer
Etholiadau Llywodraeth Leol yn 2022 a thu hwnt.
Tynnodd adroddiad Cyngor CLlLC ar Amrywiaeth mewn Democratiaeth Leol sylw at
dri maes allweddol i'w gweithredu ymhellach gan Gynghorau a Phleidiau
Gwleidyddol.
Yn ogystal â'r uchod, cytunodd cyfarfod Cyngor CLlLC wedyn ar y canlynol i sicrhau
bod Cynghorau'n fwy cynrychioliadol o'u cymunedau yn dilyn yr Etholiadau
Llywodraeth Leol nesaf:
a)

annog pob plaid wleidyddol, drwy Grwpiau Gwleidyddol CLlLC, i ymrwymo i
weithgareddau rhagweithiol a chydgysylltiedig i wella amrywiaeth mewn
democratiaeth llywodraeth leol;

b)

sefyllfa ffurfiol yn galw am gyflwyno grantiau ailsefydlu ar gyfer pob
Cynghorydd ac uwch ddeiliad cyflog;

c)

annog pob Cynghorydd i hawlio unrhyw lwfansau neu dreuliau angenrheidiol;

d)

annog datganiad erbyn mis Gorffennaf 2021 gan Gynghorau yng Nghymru, ar
ddod yn 'Gynghorau Amrywiol'; i:
i)

Darparu ymrwymiad clir a chyhoeddus i wella amrywiaeth;
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ii)
iii)

2022.

iv)

Dangos diwylliant agored a chroesawgar i bawb;
Ystyried darwahanu amseroedd cyfarfodydd y Cyngor a chytuno ar
gyfnodau egwyl er mwyn cefnogi Cynghorwyr sydd ag ymrwymiadau
eraill; a
Gosod cynllun gweithredu ger bron o weithgarwch cyn etholiadau lleol

e)

y dylai Cynghorau osod targedau i fod yn gynrychioliadol o'r cymunedau y
maent yn eu gwasanaethu yn yr etholiadau nesaf;

f)

cefnogi'r defnydd o gwotâu gwirfoddol ar gyfer etholiadau lleol Cymru; a

g)

bod CLlLC yn adolygu effaith cwotâu gwirfoddol yn dilyn yr etholiadau lleol
nesaf.

Gofynnodd yr adroddiad am gymeradwyaeth y Cabinet a'r Cyngor i wneud Datganiad
Cyngor Amrywiol erbyn diwedd Gorffennaf 2021 a sefydlu Gweithgor Amrywiaeth
mewn Democratiaeth o'r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd i ddatblygu
argymhellion Cyngor CLlLC ac unrhyw gamau eraill a nodwyd i ategu gwaith Cynllun
Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol (REAP) arfaethedig Llywodraeth Cymru ar gyfer
Cymru Gwrth-Hiliol a nodau cysylltiedig ar gyfer llywodraeth leol.
Dywedodd y Cynghorydd McCaffer ei bod yn bwysig bod pawb yn y gymuned yn
teimlo eu bod yn gallu sefyll a chynrychioli'r gymuned y maent yn byw ynddi a'i bod
yn cefnogi cynyddu amrywiaeth ymhlith y Cyngor fel cam cadarnhaol ymlaen.
Teimlai'r Cynghorydd Williams fod y datganiad gan Gynghorau yng Nghymru ar ddod
yn 'Gynghorau Amrywiol' yn gadarnhaol iawn er mwyn cydnabod pobl am bwy
oeddent a pha sgiliau y gallent eu cynnig.
Cyfeiriodd y Dirprwy Arweinydd at sgwrs ddiddorol gyda'r Rhwydwaith Llais
Disgyblion a oedd wedi trafod amrywiaeth mewn cynrychiolaeth, ac roeddent yn
teimlo ei bod mor bwysig cael pobl ar gael sy'n eu cynrychioli y gallent uniaethu â
hwy. Dywedodd ei bod wedi bod yn gadarnhaol gweld cydbwysedd rhwng y rhywiau
o fewn y Cabinet a phwysleisiodd bwysigrwydd gallu adnabod sgiliau unigol pawb.
Roedd hwn yn fater i’r Weithrediaeth benderfynu arno.
Gwnaeth y Cabinet, ar ôl ystyried yr adroddiad a phob mater a phob goblygiad ynddo
BENDERFYNU (1)
CYMERADWYO’R Datganiad "Cyngor Amrywiol" canlynol Bro Morgannwg a'i
gyfeirio at y Cyngor i'w gadarnhau:
“Bydd Cyngor Bro Morgannwg yn:
(i)
(ii)

Darparu ymrwymiad clir a chyhoeddus i wella amrywiaeth;
Dangos diwylliant agored a chroesawgar i bawb;
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(iii)
(iv)
(2)

Ystyried darwahanu amseroedd cyfarfodydd y Cyngor a chytuno ar
gyfnodau egwyl er mwyn cefnogi Cynghorwyr sydd ag ymrwymiadau
eraill; a
Nodi cynllun gweithredu o weithgarwch cyn Etholiadau Llywodraeth
Leol 2022.

NODI’R camau gweithredu a amlinellir yn adroddiad Cyngor CLlLC.

(3)
CYMERADWYO sefydlu, a Chylch Gorchwyl Gweithgor Amrywiaeth mewn
Democratiaeth y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd i hyrwyddo'r agenda
amrywiaeth o fewn y Cyngor a'i gyfeirio at y Cyngor. Dylid sefydlu'r Gweithgor yn
seiliedig ar aelodaeth o 5 (cytunir ar un Aelod o bob un o'r grwpiau gwleidyddol a
gynrychiolir ar y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd).
(4)
GOFYN i Arweinwyr Grŵp enwebu eu cynrychiolydd grŵp priodol i eistedd ar
y Gweithgor lle mae ganddynt fwy nag un Aelod Grŵp ar y Pwyllgor Gwasanaethau
Democrataidd.
(5)
CYMERADWYO, fel rhan o’r gwaith o gefnogi'r Cyngor i ddatblygu diwylliant
cynhwysol ac un sy'n parchu hunaniaeth rhywedd ar draws y sbectrwm, yr egwyddor
o ddiwygio Cyfansoddiad y Cyngor i adlewyrchu'r defnydd o derminoleg niwtral o ran
y rhywiau a chyfeirio’r un fath at y Cyngor.
(6)
CYMERADWYO defnyddio'r Weithdrefn Penderfyniadau Brys fel y'i nodir yn
Adran 14:14 o Gyfansoddiad y Cyngor er mwyn cyfeirio'r mater at y Cyngor cyn i'r
cyfnod galw i mewn ddod i ben.
Rhesymau dros y penderfyniadau
(1)
Cefnogi argymhelliad Cyngor CLlLC i wneud y Datganiad erbyn diwedd mis
Gorffennaf 2021.
(2)

Ystyried cynnwys yr adroddiad a'r trafodaethau yn y cyfarfod.

(3 a 4) Er mwyn caniatáu i'r Cyngor wneud y gwaith i ddatblygu'r argymhellion a nodir
yn adroddiad Cyngor CLlLC a chynnwys unrhyw gamau eraill a nodwyd gan y
Gweithgor a chael y wybodaeth ddiweddaraf am ei waith parhaus pan fo'n briodol a'i
adrodd i'r Pwyllgor / Cabinet Gwasanaethau Democrataidd.
(5)
Nod y rhaglen Amrywiaeth mewn Democratiaeth yw hyrwyddo cydraddoldeb
rhywiol ac amrywiaeth mewn Cynghorau cyn etholiadau 2022. Mae diwygio
Cyfansoddiad y Cyngor yn fater i'r Cyngor.
(6)
Mae adrodd ar y defnydd o'r Weithdrefn Penderfyniadau Brys yn un o ofynion
Cyfansoddiad y Cyngor.
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C636
ADNEWYDDU DOGFEN GRANT CWMNI BUDDIANT CYMUNEDOL
DARLLEDU BRO MORGANNWG (AG/BA) (CRAFFU - PERFFORMIAD AC
ADNODDAU CORFFORAETHOL) Dywedodd yr adroddiad fod Cyngor Bro Morgannwg wedi cefnogi'r orsaf radio
gymunedol leol Bro Radio ers ei sefydlu yn 2009 a cheisio cymeradwyaeth i ymestyn
y trefniant ariannu presennol am dair blynedd arall hyd at fis Awst 2024.
Yn ogystal â sianelau cyfathrebu sefydledig y Cyngor ac mewn tirwedd ansefydlog
yn y cyfryngau, roedd yr orsaf leol arobryn wedi sefydlu ei hun fel ffynhonnell
hanfodol o newyddion a gwybodaeth ddibynadwy i drigolion y Fro.
Roedd gwaith ehangach yr orsaf, megis rhoi cyfleoedd cyflogaeth a gwirfoddoli i bobl
ifanc a chymorth i fusnesau lleol a'u hyrwyddo, yn ategu gwaith y Cyngor yn
effeithiol.
Dywedodd y Dirprwy Arweinydd fod Bro Radio wedi bod yn bwysig mewn argyfwng
fel adrodd am hysbysiadau llifogydd a chau ysgolion. Bu'n rhaid iddynt newid i
weithio o bell o ganlyniad i'r pandemig a pharhaodd i gynnal gwasanaeth lleol.
Manteisiodd y Dirprwy Arweinydd hefyd ar y cyfle i ganmol datblygiad sgiliau eu
gwirfoddolwyr a meithrin hyder pobl ifanc.
Roedd hwn yn fater i’r Weithrediaeth benderfynu arno.
Gwnaeth y Cabinet, ar ôl ystyried yr adroddiad a phob mater a phob goblygiad ynddo
BENDERFYNU (1)

NODI cynnwys yr adroddiad.

(2)
CYMERADWYO adnewyddu’r Gweithred Grant rhwng y Cyngor a Chwmni
Buddiannau Cymunedol Darlledu Bro Morgannwg am gyfnod pellach o dair blynedd
(1 Awst, 2021 – 31 Gorffennaf, 2024).
(3)
DYFARNU awdurdod dirprwyedig i'r Swyddog Monitro / Pennaeth
Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd, mewn ymgynghoriad â'r Arweinydd
Gweithredol a'r Pennaeth Cyllid / Swyddog Adran 151, i baratoi a gweithredu’r
Gweithred Grant a'r prosesau talu cysylltiedig.
(4)
I ddiweddariad blynyddol ar waith Bro Radio dros gyfnod y cyllid gael ei
dderbyn gan y Cabinet.
Rhesymau dros y penderfyniadau
(1)

Wedi ystyried cynnwys yr adroddiad a'r trafodaethau yn y cyfarfod.

(2)

Cymeradwyo cyllid pellach ar Bro Radio am gyfnod o dair blynedd.

(3)
Galluogi'r trefniant ariannu i gael ei reoleiddio drwy Weithred Grant a thaliadau
cysylltiedig i'w gwneud.
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(4)

Rhoi trosolwg i'r Cabinet o waith Bro Radio yn flynyddol.

C637
DYFARNIAD GRANT AC ESTYNIAD TRWYDDED I
YMDDIRIEDOLAETH SIARTER Y BONT-FAEN 2021/22 I 2023/24 (AG/BA)
(CRAFFU - PERFFORMIAD AC ADNODDAU CORFFORAETHOL) Ystyriodd yr adroddiad ddyfarnu grant o £1,128 y flwyddyn i Ymddiriedolaeth Siarter
y Bont-faen o'r Gyllideb Grantiau Corfforaethol mewn Polisi ar gyfer 2021/22,
2022/23 a 2023/24, yn ogystal â dyfarnu trwydded i Ymddiriedolaeth Siarter y Bontfaen am y cyfnod 1 Ebrill, 2021 i 31 Mawrth, 2024.
Gofynnodd yr Arweinydd iddo hefyd gael ei gynnwys yn ymgynghoriad yr awdurdod
dirprwyedig.
Dywedodd y Cynghorydd Gray fod llawer o werth yn y gwaith y mae Ymddiriedolaeth
Siarter y Bont-faen yn ei wneud a byddai cytuno ar yr argymhellion yn eu galluogi i
flaenoriaethu gwaith dros gyfnod yr haf.
Roedd hwn yn fater i’r Weithrediaeth benderfynu arno.
Gyda diwygiad i Argymhelliad (2), gwnaeth y Cabinet, ar ôl ystyried yr adroddiad a
phob mater a phob goblygiad ynddo
BENDERFYNU (1)
DYFARNU grant i Sefydliad Corfforedig Elusennol Ymddiriedolaeth Siarter y
Bont-faen o £1,128 y flwyddyn ar gyfer 2021/22, 2022/23 a 2023/24 a gwneud
trwydded gyfatebol am y cyfnod.
(2)
RHOI awdurdod dirprwyedig i'r Swyddog Monitro / Pennaeth Gwasanaethau
Cyfreithiol a Democrataidd mewn ymgynghoriad â'r Arweinydd a'r Aelod Cabinet
dros Berfformiad ac Adnoddau i gytuno ar y telerau a gweithredu'r Drwydded rhwng
Cyngor Bro Morgannwg a CIO Ymddiriedolaeth Siarter y Bont-faen yn unol â'r
Penderfyniad (1) uchod.
Rhesymau dros y penderfyniadau
(1)
Galluogi gwaith cynnal a chadw i gael ei wneud i Wal Tref y Bont-faen gan
Ymddiriedolaeth Siarter y Bont-faen.
(2)
Galluogi Cytuno ar Drwydded rhwng Cyngor Bro Morgannwg ac
Ymddiriedolaeth Siarter y Bont-faen CIO ar gyfer Muriau Tref y Bont-faen.
C638
POLISI GWERTHU GORFODEDIG (AG/BA) (CRAFFU PERFFORMIAD AC ADNODDAU CORFFORAETHOL) -
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Cyflwynodd yr adroddiad y Polisi Gwerthu a Orfodwyd arfaethedig (sydd wedi'i atodi
yn Atodiad 1) a'r Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb (sydd wedi'i atodi yn Atodiad 2)
i'w ystyried. Argymhellodd yr adroddiad hefyd y dylid defnyddio pwerau dirprwyedig i
gwblhau'r Polisi Gwerthu a Orfodwyd (Argymhelliad 2) ac awdurdodi defnyddio'r
Weithdrefn Gwerthu a Orfodwyd (Argymhellion 3 a 4), yn amodol ar farn Pwyllgorau
Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol a Chartrefi a Chymunedau Diogel
(Argymhelliad 5).
Bu'r Cyngor yn cymryd rhan weithredol yn Rhaglen Cymorth Rheoli Eiddo Gwag
Llywodraeth Cymru ac roedd y Polisi Gwerthu a Orfodwyd arfaethedig yn ganlyniad
i'r ffrwd waith hon.
Gallai eiddo gwag problemus hirdymor gael effaith negyddol ar yr amwynder
gweledol yn y gymdogaeth gyfagos ac achosi niwsans i feddianwyr cyfagos. Gallent
hefyd arwain at fwy o dipio anghyfreithlon, fandaliaeth, llosgi bwriadol, sgwario posibl
ac ymddygiad gwrthgymdeithasol arall.
Roedd y Polisi Gwerthu a Orfodwyd arfaethedig yn fecanwaith a oedd yn defnyddio
anheddau sector preifat gwag, hirdymor, eiddo masnachol adfeiliedig a thir yn cael
eu defnyddio'n fuddiol lle'r oedd dyledion y Cyngor wedi'u cofrestru yn erbyn yr eiddo
ond heb eu rhyddhau.
Defnyddiwyd y Weithdrefn Gwerthu a Orfodwyd fel ffordd o'r dewis olaf, lle'r oedd
perchnogion wedi cefnu ar yr eiddo neu'r tir gwag neu nad oedd yn glir pwy oedd y
perchennog.
Roedd y Weithdrefn Gwerthu a Orfodwyd yn ffordd o adennill dyled ac o sicrhau
newid perchnogaeth. Byddai perchennog newydd yn fwy abl ac yn barod i fuddsoddi
yn yr eiddo, sicrhau ei fod yn cael ei feddiannu a'i gynnal a'i gadw er mwyn sicrhau
bod eiddo o'r fath yn cael ei ddefnyddio'n ôl.
Byddai pob achos yn cael ei asesu'n unigol ac roedd yn destun hyfywedd ariannol.
Dywedodd y Dirprwy Arweinydd mai dim ond ar gyfer achosion anodd iawn eu datrys
yr oedd y Weithdrefn i'w defnyddio ac roedd yn ddull o'r dewis olaf. Roedd yn bolisi
ychwanegol angenrheidiol yn arfogaeth y Cyngor er mwyn mynd i'r afael â'r eiddo
mwy problemus.
Dywedodd y Cynghorydd Williams ei fod yn fwy o broblem sylweddol nag y gallai
pobl ei sylweddoli, ar gyfer eiddo masnachol a phreswyl. Byddai mwy o waith i
adrannau Cynllunio a Gwasanaethau Cyfreithiol ond roedd angen defnyddio eiddo
o'r fath unwaith eto.
Dywedodd yr Arweinydd fod 10.54% o eiddo gwag ym Mro Morgannwg wedi cael eu
defnyddio unwaith eto drwy 2020-2021.
Roedd hwn yn fater i’r Weithrediaeth benderfynu arno.
Gwnaeth y Cabinet, ar ôl ystyried yr adroddiad a phob mater a phob goblygiad ynddo
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BENDERFYNU (1)
NODI manylion y Polisi Gwerthu dan Orfod ac Asesiad o'r Effaith ar
Gydraddoldeb.
(2)
RHOI awdurdod dirprwyedig i'r Pennaeth Adfywio a Chynllunio gytuno ar
fformat terfynol ac unrhyw newidiadau teipograffyddol angenrheidiol a mân
ddiwygiadau i'r Polisi Gwerthu dan Orfod cyn ei gyhoeddi, ac wedi hynny ei
ddiweddaru gydag unrhyw ddiweddariadau ffeithiol mewn ymateb i newidiadau polisi
neu ddeddfwriaethol fel y bo'n briodol.
(3)
RHOI awdurdod i'r Pennaeth Gwasanaeth perthnasol sy'n gysylltiedig â'r Tâl
Tir Lleol cychwynnol, mewn ymgynghoriad â'r Pennaeth Cyllid / Swyddog Adran 151
a'r Aelod(au) Cabinet priodol i gymeradwyo'r defnydd o'r Weithdrefn Gwerthu dan
Orfod a'r dull priodol o werthu.
(4)
AWDURDODI’R Swyddog Monitro / Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a
Democrataidd i baratoi, gweithredu a chwblhau'r holl ddogfennau cyfreithiol sydd eu
hangen i ddefnyddio'r Weithdrefn Gwerthu dan Orfod ac i hwyluso'r dull priodol o
werthu.
(5)
CYFEIRIO’R adroddiad at y Pwyllgor Craffu Perfformiad Corfforaethol ac
Adnoddau i’w ystyried. Pe bai'r Pwyllgor Craffu yn penderfynu derbyn y Polisi,
byddai'r Cabinet yn ystyried y Polisi Gwerthu Gorfodol a'r Asesiad o'r Effaith ar
Gydraddoldeb fel y cytunwyd.
Rhesymau dros y penderfyniadau
(1)

Wedi ystyried cynnwys yr adroddiad a'r trafodaethau yn y cyfarfod.

(2)
Cael awdurdod i'r Pennaeth Adfywio a Chynllunio wneud mân newidiadau
teipograffyddol neu fân newidiadau eraill yn ôl yr angen i'r Polisi Gwerthu a
Orfodwyd, heb fod angen ceisio cymeradwyaeth bellach gan y Cabinet.
(3)
Cael awdurdod dirprwyedig ar gyfer y Pennaeth Gwasanaeth perthnasol,
mewn ymgynghoriad â'r Pennaeth Cyllid / Swyddog Adran 151 a'r Aelod(au) Cabinet
priodol i ddefnyddio'r Weithdrefn Gwerthu dan Orfod.
(4)
Rhoi awdurdod dirprwyedig i’r Swyddog Monitro / Pennaeth Gwasanaethau
Cyfreithiol a Democrataidd i baratoi, gweithredu a chwblhau'r holl ddogfennau
cyfreithiol sydd eu hangen i hwyluso'r Weithdrefn Gwerthu dan Orfod.
(5)
Caniatáu i'r Pwyllgorau Craffu perthnasol ystyried y mater cyn i unrhyw
benderfyniadau terfynol gael eu gwneud.
C639
CYNLLUN ADNEWYDDU ALLANOL CYNLLUN TAI LLOCHES
LONGMEADOW COURT 2021-22 (WTA) (CRAFFU - TAI A CHYMUNEDAU
DIOGEL) -
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Roedd adroddiad Rhan II sy'n gysylltiedig â'r adroddiad hwn yn tynnu sylw'r Cabinet
at ganlyniad y broses dendro a'r cais i awdurdod dirprwyedig dderbyn y cais tendr
mwyaf manteisiol a gweithredu'r contract ar gyfer cyflawni Prosiect Adnewyddu
Allanol Cynllun Tai Gwarchod Llys Longmeadow 2021-22.
O ystyried y materion cyfrinachol sy'n ymwneud â manylion y broses dendro,
dywedodd y Cynghorydd Wilkinson y byddai'r drafodaeth berthnasol yn cael ei
chynnal o dan Ran II.
Roedd hwn yn fater i’r Weithrediaeth benderfynu arno.
Gwnaeth y Cabinet, ar ôl ystyried yr adroddiad a phob mater a phob goblygiad ynddo
PENDERFYNWYD – NODI cynnwys yr adroddiad, gyda'r bwriad o wneud
penderfyniadau ar ddyfarnu'r contract a nodir yn adroddiad Rhan II yn ddiweddarach
ar yr agenda hon.
Rheswm dros y penderfyniad
Rhoi gwybod am y sefyllfa bresennol gyda'r contract cynnal a chadw’r Safon
Ansawdd Tai Cymru (SATC) benodol hon.
C640
CYNLLUN ADNEWYDDU ALLANOL AC AMGYLCHEDDOL SEVERN
AVENUE 2021-22 (WTA) (CRAFFU - TAI A CHYMUNEDAU DIOGEL) Roedd adroddiad Rhan II sy'n gysylltiedig â'r adroddiad hwn yn tynnu sylw'r Cabinet
at ganlyniad y broses dendro a'r cais i awdurdod dirprwyedig dderbyn y cais tendr
mwyaf manteisiol ac i weithredu'r contract ar gyfer cyflawni Cynllun Adnewyddu
Allanol ac Amgylcheddol Severn Avenue 2021-22.
O ystyried y materion cyfrinachol sy'n ymwneud â manylion y broses dendro,
dywedodd y Cynghorydd Wilkinson y byddai'r drafodaeth berthnasol yn cael ei
chynnal o dan Ran II.
Roedd hwn yn fater i’r Weithrediaeth benderfynu arno.
Gwnaeth y Cabinet, ar ôl ystyried yr adroddiad a phob mater a phob goblygiad ynddo
PENDERFYNWYD – NODI cynnwys yr adroddiad, gyda'r bwriad o wneud
penderfyniadau ar ddyfarnu'r contract a nodir yn adroddiad Rhan II yn ddiweddarach
ar yr agenda.
Rheswm dros y penderfyniad
Rhoi gwybod am y sefyllfa bresennol gyda'r contract cynnal a chadw’r Safon
Ansawdd Tai Cymru (SATC) benodol hon.
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C641
RHWYDWAITH TEITHIO GWEITHREDOL – PROSES YMGYNGHORI
STATUDOL (CT) (CRAFFU - AMGYLCHEDD AC ADFYWIO) Dywedodd yr adroddiad fod Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 yn gosod
dyletswyddau ar Awdurdodau Lleol yng Nghymru i fapio, cynllunio ar gyfer, gwella a
hyrwyddo cyfleoedd ar gyfer teithio llesol. Cymeradwywyd Mapiau Rhwydwaith
Teithio Llesol (MRhTLl) cychwynnol gan Lywodraeth Cymru ym mis Tachwedd 2017
a rhaid cyflwyno MRhTLlau wedi'u diweddaru i Lywodraeth Cymru bob tair blynedd.
Roedd Sustrans Cymru Cyf wedi cynorthwyo swyddogion y Cyngor i ymgymryd â'r
gwaith o archwilio a chynhyrchu llwybrau teithio llesol yn y dyfodol fel y nodwyd yn yr
adroddiad sydd ynghlwm yn Atodiad A.
Ceisiodd yr adroddiad gymeradwyaeth ar gyfer yr ymgynghoriad statudol 12 wythnos
ar y MRhTLlau arfaethedig.
Roedd hwn yn fater i’r Weithrediaeth benderfynu arno.
Gwnaeth y Cabinet, ar ôl ystyried yr adroddiad a phob mater a phob goblygiad ynddo
BENDERFYNU (1)
CYMERADWYO Adroddiad Ymgynghori Mapiau Rhwydwaith Teithio Llesol
Bro Morgannwg (MRhTLl) fel y’i hatodir yn Atodiad A.
(2)
CYMERADWYO ymgynghoriad statudol ffurfiol (12 wythnos) ar yr MRhTLl
Drafft sydd wedi'u cynnwys yn Adroddiad Ymgynghori Mapiau Rhwydwaith Teithio
Llesol Bro Morgannwg o 2 Awst, 2021.
(3)
YMGYNGHORI â Phwyllgor Craffu'r Amgylchedd ac Adfywio ar Fapiau'r
Rhwydwaith Teithio Llesol fel rhan o'r ymgynghoriad ffurfiol 12 wythnos ym mis Medi
2021.
(4)
CYFLWYNO adroddiad pellach yn amlinellu canlyniadau'r broses Ymgynghori
ac i ystyried cyflwyno'r MRhTLlau terfynol i Lywodraeth Cymru erbyn 31 Rhagfyr,
2021 i'r Cabinet yn Hydref 2021.
Rhesymau dros y penderfyniadau
(1)
Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Cabinet am y cynnydd a wnaed yn unol â
Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013.
(2)
Caniatáu i'r Cyngor gyflawni ei rwymedigaethau cyfreithiol a chynnal
ymgynghoriad statudol o fewn yr amserlen benodedig.
(3)

Sicrhau bod barn y Pwyllgor Craffu perthnasol yn cael ei hystyried.

(4)
Caniatáu i'r Cabinet ystyried canlyniadau'r broses ymgynghori a
chymeradwyo'r mapiau terfynol cyn 31 Rhagfyr, 2021.
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C642
CAU CARTREFI GOFAL PRESWYL ANNIBYNNOL (OCI) (CRAFFU BYW’N IACH A GOFAL CYMDEITHASOL) Yn dilyn pryder a godwyd ynghylch ansawdd y gofal a ddarperir yng Nghartref Gofal
Island View, penderfynodd y perchnogion gau.
Erbyn diwedd Mehefin 2021 roedd yr holl breswylwyr wedi cael eu canfod mewn
cartrefi gofal amgen ac felly caeodd y cartref yn ffurfiol.
Roedd cartref gofal pellach, Tower Hill ym Mhenarth, hefyd wedi penderfynu cau.
Roedd y perchnogion wedi gwneud y penderfyniad hwn am resymau personol.
Nododd y Cynghorydd Gray faint o waith yr oedd Swyddogion wedi'i gwblhau o ran y
materion hyn a thynnodd sylw at y breuder presennol yn y farchnad. Roedd yn
bwysig nodi bod oedi wrth i'r Cyngor wneud darpariaeth amgen i'r preswylwyr. Mae
gan y Cyngor 4 cartref gofal a oedd yn gallu defnyddio arbenigedd staffio a
gwybodaeth am leoliadau ar draws Bro Morgannwg ac roeddent yn gallu ymateb yn
gyflym ac roeddent yn gallu darparu ar gyfer dymuniadau rhai grwpiau o breswylwyr i
symud fel grŵp lle bo hynny'n bosibl.
Dywedodd y Cynghorydd Gray hefyd nad COVID-19 oedd yr unig ffactor ar waith a
bod y sector yn newid gyda mwy o bobl hefyd yn dewis cael mwy o gefnogaeth
gartref, heriau recriwtio ac ystyriaethau ariannol. Canmolodd pa mor agos oedd
Cyngor Bro Morgannwg gyda darparwyr gofal preifat.
Awgrymodd yr Arweinydd hefyd y dylid diolch i staff y Gwasanaethau Cymdeithasol a
pherchennog Cartref Gofal Tower Hill am eu holl waith.
Roedd hwn yn fater i’r Weithrediaeth benderfynu arno.
Gwnaeth y Cabinet, ar ôl ystyried yr adroddiad a phob mater a phob goblygiad ynddo
BENDERFYNU (1)
CAU Cartref Gofal Island View a nodi'r gostyngiad cysylltiedig mewn capasiti
gofal preswyl ym Mro 40 o welyau cofrestredig.
(2)
NODI’r gwaith cadarnhaol a gwblhawyd gan y Gwasanaethau Cymdeithasol
wrth ailasesu'r holl breswylwyr a'u hwyluso i symud i ddarpariaeth amgen a diolch i’r
staff yn ffurfiol am sicrhau bod y gwasanaeth yn parhau.
(3)
NODI bod Cartref Gofal Tower Hill ym Mhenarth hefyd wedi penderfynu cau a
bod y perchennog yng Nghartref Gofal Tower Hill yn cael ei ddiolch am ei waith
partneriaeth blaenorol a bod dymuniadau gorau yn cael eu hymestyn iddo ar gyfer y
dyfodol.
(4)
MABWYSIADU’R dull gan y Bwrdd Comisiynu Rhanbarthol (is-grŵp y Bwrdd
Partneriaeth Rhanbarthol) i adolygu sefydlogrwydd y sector cartrefi gofal ar frys.
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(5)
CYFEIRIO’R adroddiad at y Pwyllgor Craffu Byw'n Iach a Gofal Cymdeithasol
i'w ystyried.
Rhesymau dros y penderfyniadau
(1-3) Nodi’r cynnwys yr adroddiad a'r trafodaethau yn y cyfarfod.
(4)
Cymeradwyo'r angen i wneud rhagor o waith yn gyflym o ran sefydlogrwydd y
sector cartrefi gofal yn y Fro.
(5)

Sicrhau bod Aelodau Craffu’n cael cyfle i ystyried y materion yn yr adroddiad.

C643
YMESTYN Y CONTRACT RHEOLI HAMDDEN (HCD) (CRAFFU BYW’N IACH A GOFAL CYMDEITHASOL) Yn dilyn adroddiadau Rhan I a Rhan II blaenorol a ystyriwyd gan y Cabinet yn ei
gyfarfod ar 21 Mehefin, 2021 (Rhifau Cofnodion. C598 a C608 yn y drefn honno),
gofynnwyd i'r Cabinet gadarnhau eu penderfyniad gan ystyried yr angen am
adroddiad pellach ynghylch ymestyn y Contract Rheoli Hamdden rhwng Parkwood
Leisure a'r Cyngor.
Cyfeiriwyd yr adroddiad at y Pwyllgor Craffu Byw'n Iach a Gofal Cymdeithasol i'w
ystyried yn ei gyfarfod a gynhaliwyd ar 6 Gorffennaf, 2021. Ni dderbyniwyd unrhyw
sylwadau gan y Pwyllgor hwnnw i'w hadrodd yn ôl i'r Cabinet ac felly gofynnwyd i'r
Cabinet awdurdodi'r gwaith ar fanylion ymestyn y contract.
Cynigiwyd yn yr adroddiadau blaenorol estyn y contract am gyfnod o 7 mlynedd a 5
mis a oedd yn caniatáu i'r Cyngor a'r Contractwr wneud yn iawn am yr amser a
gollwyd oherwydd y pandemig. Oherwydd sensitifrwydd masnachol y wybodaeth
ariannol dan sylw, ystyriwyd y mater hwn ar yr agenda o dan Ran I a II.
Roedd hwn yn fater i’r Weithrediaeth benderfynu arno.
Gwnaeth y Cabinet, ar ôl ystyried yr adroddiad a phob mater a phob goblygiad ynddo
BENDERFYNU (1)
YSTYRIED yr adroddiad ochr yn ochr â'r adroddiad Rhan II cysylltiedig yn
ddiweddarach ar yr Agenda fel y gellid gwneud penderfyniad ar y mater hwn o dan
Ran II o Agenda'r Cabinet.
(2)
NODI’R defnydd o'r Weithdrefn Penderfyniadau Brys fel y'i nodir yn Adran
14:14 o Gyfansoddiad y Cyngor.
Rhesymau dros y penderfyniadau
(1)

Esbonio cefndir y cynigion i ymestyn y Contract Rheoli Hamdden.
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(2)
Ystyried y ffaith bod manylion a phenderfyniad yr adroddiad yn cael eu
hystyried o dan Ran II oherwydd y natur gyfrinachol.
C644
UNRHYW EITEMAU Y MAE’R CADEIRYDD WEDI PENDERFYNU
SY’N RHAI BRYS PENDERFYNWYD – BOD y materion canlynol, yr oedd y Cadeirydd wedi
penderfynu eu bod yn frys am y rheswm a roddwyd o dan y pennawd cofnodion yn
cael ei ystyried.
C645
PARCH IEW O'R STRATEGAETH DATBLYGU AELODAU (CYF) (Angen sicrhau ar frys i sicrhau y gellir cadarnhau'r holl hyfforddiant gyda
darparwyr cyn mis Medi 2021 a thros y toriad cyn etholiadau Llywodraeth Leol
ym mis Mai 2022)
Y cyfeiriad brys gan y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd o 12 Gorffennaf, 2021
ei gyflwyno i'r Cabinet.
Dywedodd yr Arweinydd fod y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd wedi edrych ar
faterion yn ymwneud â hyfforddiant yr Aelodau ac wedi gofyn am adnewyddu'r
Strategaeth Datblygu Aelodau Etholedig.
Dywedodd y Cynghorydd McCaffer ei bod am i fwy o bobl gael eu hannog i gymryd
rhan mewn Llywodraeth Leol. Roedd yn bwysig i bobl wybod a deall prosesau'r
Cyngor ac roedd hwn yn gam i gefnogi'r holl Aelodau Etholedig i allu cymryd rhan
lawn yn y Cyngor, pwy bynnag y cawsant eu hethol i'w cynrychioli.
Cyfeiriodd yr Arweinydd hefyd at yr adroddiad 'Amrywiaeth mewn Democratiaeth' a
ystyriwyd yn gynharach ar yr agenda.
Dywedodd y Cynghorydd Gray y byddai Aelodau hirsefydlog yn gallu rhannu eu
harbenigedd gydag Aelodau mwy newydd ond y gallent hefyd elwa ar brofiad
newydd a rennir gan ddiwydiannau eraill.
Cyfeiriodd y Cynghorydd Williams at y swm sylweddol o hyfforddiant sydd ar gael i
ddarpar ymgeiswyr ac Aelodau y gellid eu rhaglennu i'w cwblhau dros amser.
Dywedodd yr Arweinydd fod angen i'r Aelodau ddiweddaru eu hyfforddiant er mwyn
cadw i fyny â gofynion deddfwriaethol newydd. Dywedodd yr Arweinydd wrth gyfeirio
at yr angen i sicrhau y gellid rhoi trefniadau ar waith dros gyfnod yr haf ar gyfer
hyfforddiant y byddai'n argymell defnyddio'r weithdrefn benderfynu ar frys.
Gwnaeth y Cabinet, ar ôl ystyried yr adroddiad a phob mater a phob goblygiad ynddo
BENDERFYNU -
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(1)
BOD y pynciau sydd yn y tabl sydd ynghlwm yn Atodiad B i'r adroddiad yn
cael eu cymeradwyo gyda diwygiad y dylid cynnwys hyfforddiant Rheolau Trafod fel
hyfforddiant gorfodol.
(2)
BOD y gwaith o ddatblygu polisi diogelwch personol yn benodol ar gyfer
Aelodau Etholedig yn cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor a'r Cabinet i'w
ystyried/mabwysiadu maes o law.
(3)
BOD cynnwys Fframwaith Cymwyseddau CLlLC (Atodiad C i'r adroddiad) a'r
disgrifiadau rôl enghreifftiol diwygiedig ar gyfer Aelodau a nodir yn Atodiad D i'r
adroddiad, fel rhan o'r gwaith o adnewyddu Strategaeth Datblygu Aelodau'r Cyngor
yn cael ei gymeradwyo.
(4)
BOD y Strategaeth Datblygu Aelodau newydd sy'n ddarostyngedig i
Ddatrysiadau 1, 2 a 3 uchod yn cael ei chymeradwyo
(5)
CYMERADWYO’R defnydd o'r Weithdrefn Penderfyniadau Brys fel y'i nodir yn
Adran 14:14 o Gyfansoddiad y Cyngor i ganiatáu cynnydd mewn gwaith dros gyfnod
yr haf.
Rhesymau dros y penderfyniadau
(1-4) Nodi’r cynnwys yr adroddiad a'r trafodaethau yn y cyfarfod.
(5)
Mae adrodd ar y defnydd o'r Weithdrefn Penderfyniadau Brys yn un o ofynion
Cyfansoddiad y Cyngor.
C646
RHAGLEN SEFYDLU A DATBLYGU AELODAU DRAFT 2022 (CYF) (Angen sicrhau ar frys i sicrhau y gellir cadarnhau'r holl hyfforddiant gyda
darparwyr cyn mis Medi 2021 a thros y toriad cyn etholiadau Llywodraeth Leol
ym mis Mai 2022)
Y cyfeiriad brys gan y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd o 12 Gorffennaf, 2021
ei gyflwyno i'r Cabinet.
Amlinellodd yr Arweinydd wrth gyflwyno'r cyfeirnod a'r adroddiad y rhaglen sefydlu a
datblygu arfaethedig ar gyfer Cynghorwyr newydd eu hethol a'u dychwelyd yn dilyn
yr Etholiad Llywodraeth Leol ym mis Mai 2022 fel y nodir yn Atodiad A.
Dywedodd yr Arweinydd hefyd fod Gwasanaethau Democrataidd hefyd yn gweithio
ar raglen sefydlu ar gyfer darpar ymgeiswyr cyn etholiadau.
Dywedodd y Cynghorydd McCaffer fod holl Aelodau a Swyddogion Bro Morgannwg
wedi gorfod addasu i ffordd newydd o weithio a dyma'r amser iawn i wneud rhai o'r
newidiadau arfaethedig.
Dywedodd yr Arweinydd wrth gyfeirio at yr angen i sicrhau y gellid rhoi trefniadau ar
waith dros gyfnod yr haf ar gyfer hyfforddiant y byddai'n argymell defnyddio'r
weithdrefn benderfynu ar frys.
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Gwnaeth y Cabinet, ar ôl ystyried yr adroddiad a phob mater a phob goblygiad ynddo
BENDERFYNU (1)
CYMERADWYO’R Rhaglen Sefydlu a Datblygu Aelodau drafft, sydd wedi'i
hatodi fel Atodiad A, gyda'r ychwanegiadau a awgrymir canlynol:
-

Cynnwys hyfforddiant Rheolau Trafod yn y Rhaglen Sefydlu Ddrafft fel
hyfforddiant gorfodol
Dylid cysylltu â rhwydweithiau GLAM a lleiafrifoedd ethnig Cyngor Bro
Morgannwg gyda'r nod o helpu i gyflwyno'r sesiynau Cydraddoldeb ac
Amrywiaeth;
O ran cynwysoldeb ac amrywiaeth, dylid newid y sesiynau hyfforddiant a
nodwyd fel 9.00 a.m. i 9.30 a.m. i gynorthwyo Aelodau sydd â chyfrifoldebau
gofal plant;
Penodiadau aelodau e.e. i Gyrff Llywodraethu a Chyrff Allanol
Dylid rhoi ystyriaeth bellach i sicrhau bod sesiynau’r rhaglen sefydlu yn
cynnwys:
- cyfleoedd rhyngweithiol,
- amser i Aelodau rwydweithio â'i gilydd,
- Cyflwyniadau a thaflenni i'r Aelodau cyn y sesiynau y maent wedi trefnu
i'w mynychu,
- cyfleoedd i Aelodau gyfarfod â swyddogion eraill yn y gwasanaethau,
yn ystod y rhaglen sefydlu, yn ogystal ag Uwch Reolwyr yr awdurdod.

(2)
CYMERADWYO’R defnydd o'r Weithdrefn Penderfyniadau Brys fel y'i nodir yn
Adran 14:14 o Gyfansoddiad y Cyngor i ganiatáu cynnydd mewn gwaith dros gyfnod
yr haf.
Rhesymau dros y penderfyniadau
(1)

Nodi’r cynnwys yr adroddiad a'r trafodaethau yn y cyfarfod.

(2)
Mae adrodd ar y defnydd o'r Weithdrefn Penderfyniadau Brys yn un o ofynion
Cyfansoddiad y Cyngor.
C647
POLISI DATGELU (AG/BA) (CRAFFU - PERFFORMIAD AC
ADNODDAU CORFFORAETHOL) (Ar frys oherwydd yr angen i weithredu'r polisi newydd a'r gweithdrefnau
cysylltiedig erbyn 1 Medi, 2021)
Rhoddodd yr adroddiad drosolwg lefel uchel i'r Cabinet o'r Polisi Chwythu'r Chwiban
diwygiedig a gofynnodd am gymeradwyaeth i weithredu polisi o 1 Medi, 2021.
Rhoddodd yr adroddiad hefyd y wybodaeth ddiweddaraf am y Weithdrefn Chwythu'r
Chwiban ddiwygiedig gysylltiedig a'r Llinell 'Speak Out' newydd a fyddai'n dod yn
weithredol o 1 Medi, 2021.
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Roedd hwn yn fater i’r Weithrediaeth benderfynu arno.
Gwnaeth y Cabinet, ar ôl ystyried yr adroddiad a phob mater a phob goblygiad ynddo
BENDERFYNU (1)

NODI cynnwys yr adroddiad ac Atodiadau 1, 2 a 3.

(2)
CYMERADWYO’R Polisi (a'r Weithdrefn gysylltiedig) i'w weithredu ar draws y
Cyngor, gyda'r dyddiad effeithiol yn 1 Medi, 2021, yn unol â lansiad llinell 'Speak Out'
newydd y Cyngor.
(3)
NODI’R defnydd o'r Weithdrefn Penderfyniadau Brys fel y'i nodir yn Adran
14:14 o Gyfansoddiad y Cyngor.
Rhesymau dros y penderfyniadau
(1)

Wedi ystyried cynnwys yr adroddiad a'r trafodaethau yn y cyfarfod.

(2)
Er mwyn cymeradwyo'r Polisi Chwythu'r Chwiban newydd a'r Gweithdrefnau
cysylltiedig o 1 Medi, 2021.
(3)
C648

Caniatáu i'r Polisi a'r Weithdrefn gael eu gweithredu o 1 Medi, 2021.
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.
C649
CYNLLUN ADNEWYDDU ALLANOL CYNLLUN TAI LLOCHES
LONGMEADOW COURT 2021-22 (WTA) (CRAFFU - TAI A CHYMUNEDAU
DIOGEL) (GWYBODAETH EITHRIADOL - PARAGRAFFAU 12 A 14) Tynnodd yr adroddiad sylw'r Cabinet at y bwriad i ddyfarnu Prosiect Adnewyddu
Allanol Cynllun Tai Gwarchod Llys Longmeadow 2021-22.
Gofynnodd yr adroddiad am awdurdod dirprwyedig ar gyfer Cyfarwyddwr yr
Amgylchedd a Thai ac i’r Swyddog Monitro / Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a
Democrataidd, mewn ymgynghoriad â'r Aelod Cabinet dros Dai a Gwasanaethau
Adeiladu, dderbyn y cais tendr mwyaf manteisiol a gweithredu Contract Gwaith
Canolradd JCT 2016 gyda MI-Space (UK) Ltd.
Roedd hwn yn fater i’r Weithrediaeth benderfynu arno.
Gwnaeth y Cabinet, ar ôl ystyried yr adroddiad a phob mater a phob goblygiad ynddo
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BENDERFYNU (1)
CYMERADWYO dyfarnu’r contract i MI-Space (UK) Ltd. am werth
o £806,637.00.
(2)
RHOI awdurdod dirprwyedig i’r Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai ac i’r
Swyddog Monitro / Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd, mewn
ymgynghoriad â'r Aelod Cabinet dros Dai a Gwasanaethau Adeiladu, i dderbyn y
cais tendr mwyaf manteisiol.
(3)
RHOI awdurdod dirprwyedig i Gyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai a'r
Swyddog Monitro / Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd i baratoi a
gweithredu Contract Gwaith Canolradd JCT 2016 gyda MI-Space (UK) Ltd.
Rhesymau dros y penderfyniadau
(1)
Cydymffurfio â Rheolau Sefydlog Contract y Cyngor, sy'n ei gwneud yn
ofynnol i gontractau sydd â gwerth dros £300,000 gael eu cytuno gan y Cabinet.
(2 a 3) Derbyn y tendr mwyaf manteisiol a galluogi dogfennau'r contract i gael eu
cwblhau gyda'r contractwr llwyddiannus.
C650
CYNLLUN ADNEWYDDU ALLANOL AC AMGYLCHEDDOL SEVERN
AVENUE 2021-22 (WTA) (CRAFFU - TAI A CHYMUNEDAU DIOGEL)
(GWYBODAETH EITHRIADOL - PARAGRAFFAU 12 A 14) Tynnodd yr adroddiad sylw'r Cabinet at y bwriad i ddyfarnu Cynllun Adnewyddu
Allanol ac Amgylcheddol Severn Avenue 2021-22.
Gofynnodd yr adroddiad am awdurdod dirprwyedig ar gyfer Cyfarwyddwr yr
Amgylchedd a Thai ac i’r Swyddog Monitro / Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a
Democrataidd, mewn ymgynghoriad â'r Aelod Cabinet dros Dai a Gwasanaethau
Adeiladu, dderbyn y cais tendr mwyaf manteisiol a gweithredu Contract Gwaith
Canolradd JCT 2016 gyda MI-Space (UK) Ltd.
Roedd hwn yn fater i’r Weithrediaeth benderfynu arno.
Gwnaeth y Cabinet, ar ôl ystyried yr adroddiad a phob mater a phob goblygiad ynddo
BENDERFYNU (1)
CYMERADWYO dyfarnu’r contract i MI-Space (UK) Ltd. am werth
o £1,189,109.21.
(2)
RHOI awdurdod dirprwyedig i’r Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai ac i’r
Swyddog Monitro / Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd, mewn
ymgynghoriad â'r Aelod Cabinet dros Dai a Gwasanaethau Adeiladu, i dderbyn y
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cais tendr mwyaf manteisiol a gweithredu Contract Gwaith Canolradd JCT 2016 gyda
MI-Space (UK) Ltd.
Rhesymau dros y penderfyniadau
(1)
Cydymffurfio â Rheolau Sefydlog Contract y Cyngor, sy'n ei gwneud yn
ofynnol i gontractau sydd â gwerth dros £300,000 gael eu cytuno gan y Cabinet.
(2)
Er mwyn i ddogfennau'r contract gael eu cwblhau gyda'r
contractwr llwyddiannus.
C651
YMESTYN Y CONTRACT RHEOLI HAMDDEN (HCD) (CRAFFU BYW’N IACH A GOFAL CYMDEITHASOL) (GWYBODAETH EITHRIADOL PARAGRAFFAU 12 A 14) O ystyried adroddiad y Cabinet a ystyriwyd ar 21 Mehefin, 2021 ac ystyriaeth ddilynol
gan y Pwyllgor Craffu Byw'n Iach a Gofal Cymdeithasol ar 6 Gorffennaf, 2021,
cyflwynwyd adroddiad pellach i'r Cabinet i'w benderfynu'n derfynol.
Roedd hwn yn fater i’r Weithrediaeth benderfynu arno.
Gwnaeth y Cabinet, ar ôl ystyried yr adroddiad a phob mater a phob goblygiad ynddo
BENDERFYNU (1)
CADARNHAU penderfyniadau'r Cabinet ar 21 Mehefin, 2021 fel y cyfeiriwyd
yn Cofnod Rhif C608.
(2)
CYMERADWYO defnyddio'r Weithdrefn Penderfyniadau Brys fel y nodir yn
Adran 14:14 o Gyfansoddiad y Cyngor er mwyn cynnal trafodaethau gyda
Mae Hamdden Etifeddiaeth a gweithredu'r contract.
Rhesymau dros y penderfyniadau
(1)
O ystyried penderfyniadau'r Cabinet ar 21 Mehefin, 2021, nodwyd nad oedd
unrhyw sylwadau gan y Pwyllgor Craffu, yn dilyn craffu ar yr
adroddiad, trafodaethau a gynhaliwyd gyda Legacy Leisure hyd yma ac o ystyried
penderfyniad y Cabinet ar 21 Mehefin bod adroddiad terfynol yn cael ei gyflwyno cyn
y toriad.
(2)
Mae adrodd ar y defnydd o'r Weithdrefn Penderfyniadau Brys yn un o ofynion
Cyfansoddiad y Cyngor.
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