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CABINET 
 
 
Cofnodion cyfarfod anghysbell a gynhaliwyd ar 10th Ionawr, 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 and 
E. Williams. 
 
 
C777 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." 
 
 
C778 COFNODION – 
 
PENDERFYNWYD – CYMERADWYO cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 20 
Rhagfyr, 2021fel cofnod cywir yn amodol ar nodi nad oedd unrhyw ddatganiadau 
o fuddiant wedi'u gwneud yn y cyfarfod. 
 
 
C779 DATGANIADAU BUDDIANT –  
 
Enw’r Cynghorydd Natur y Buddiant 
Y Cynghorydd N. Moore (Arweinydd 
Gweithredol ac Aelod Cabinet dros 
Berfformiad ac Adnoddau)  

Roedd y buddiant yn ymwneud ag Eitem 
5 ar yr Agenda – 'Monitro Cyfalaf ar gyfer 
y Cyfnod 1 Ebrill i 30 Tachwedd 2021'.  
Datganodd y Cynghorydd Moore fuddiant 
gan fod ei wyrion/wyresau yn mynychu 
Ysgol Gynradd yr Holl Saint, ond cafodd 
ganiatâd gan y Pwyllgor Safonau i siarad, 
pleidleisio a chymryd rhan mewn unrhyw 
drafodaethau mewn perthynas â'r mater. 

Y Cynghorydd Kathryn McCaffer (Aelod 
Cabinet dros Hamdden, y Celfyddydau a 
Diwylliant)    

Roedd y buddiant yn ymwneud ag Eitem 
10 ar yr Agenda – 'Y wybodaeth 
ddiweddaraf am yr Ymgynghoriad ar y 
Cynnig i Gyfuno Meithrinfa Bute Cottage 
gydag Ysgol Gynradd Evenlode a 
Meithrinfa Cogan gydag Ysgol Gynradd 
Cogan.' 

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/our_council/Council-Structure/minutes,_agendas_and_reports/agendas/Cabinet/2022/22-01-10.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=A9p1d7TBNm4&list=PLzt4i14pgqIEOa_6uH4po68_H6wGjYiaP&index=1&t=24s
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Datganodd y Cynghorydd McCaffer 
fuddiant fel Llywodraethwr AALl ond 
cafodd ganiatâd gan y Pwyllgor Safonau i 
siarad, pleidleisio a chymryd rhan mewn 
unrhyw drafodaethau mewn perthynas â'r 
mater. 

Y Cynghorydd B.T. Gray (Aelod Cabinet 
dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd) 

Roedd y buddiant yn ymwneud ag Eitem 
10 ar yr Agenda – 'Y wybodaeth 
ddiweddaraf am yr Ymgynghoriad ar y 
Cynnig i Gyfuno Meithrinfa Bute Cottage 
gydag Ysgol Gynradd Evenlode a 
Meithrinfa Cogan gydag Ysgol Gynradd 
Cogan.' 
Datganodd y Cynghorydd Gray fuddiant 
fel Llywodraethwr AALl ond cafodd 
ganiatâd gan y Pwyllgor Safonau i siarad, 
pleidleisio a chymryd rhan mewn unrhyw 
drafodaethau mewn perthynas â'r mater. 

 
 
C780  PWYLLGOR CYNGHORI BAE CAERDYDD: 1 RHAGFYR, 2021 – 
 
Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod Pwyllgor Ymgynghorol Bae Caerdydd a 
gynhaliwyd ar 1 Rhagfyr, 2021 fel y'u cynhwysir yn yr agenda. 
 
Roedd y Dirprwy Arweinydd wedi mynychu'r cyfarfod a chyfeiriodd at sylw a 
wnaed gan y cynrychiolydd o Gymdeithas Twristiaeth ac Ymwelwyr Penarth 
ynghylch beicio.  Roedd ei hymateb yn ymwneud â thynnu Nextbikes yn ôl dros 
dro yng Nghaerdydd ac roedd bellach yn gallu cynghori y byddai Nextbikes yn 
dychwelyd ganol mis Ionawr 2022.  
 
Ar ôl i’r Cabinet ystyried y sylwadau   
 
PENDERFYNWYD - BOD cofnodion cyfarfod Pwyllgor Ymgynghorol Bae 
Caerdydd a gynhaliwyd ar 1 Rhagfyr, 2021 yn cael eu nodi. 
 
Y rheswm dros y penderfyniad 
 
O nodi’r cofnodion 
 
 
C781  MONITRO CYFALAF AR GYFER Y CYFNOD 1 EBRILL I 30 
TACHWEDD, 2021 (AG/BA) (CRAFFU – PERFFORMIAD AC ADNODDAU 
CORFFORAETHOL) – 
 
Rhoddodd yr adroddiad y wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd y Rhaglen Gyfalaf 
ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill i 30 Tachwedd 2021. Dangoswyd manylion fesul cynllun 
yn Atodiad 1. 
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Nododd yr adroddiad unrhyw newidiadau y gofynnwyd amdanynt i Raglen Gyfalaf 
2021/22 a'r blynyddoedd i ddod.  
 
Wrth gyfeirio at yr adroddiad, dywedodd yr Arweinydd fod rhai cynlluniau wedi 
profi costau uwch oherwydd problemau cyflenwad a galw a derbyniwyd grantiau 
newydd gan Lywodraeth Cymru i ariannu nifer o fentrau.   Ni fyddai rhai 
cynlluniau'n gallu dechrau o fewn y flwyddyn gyfredol hon ac roedd rhai dyddiadau 
cychwyn wedi'u gohirio.   Roedd hyn wedi cael effaith benodol ar y Rhaglen 
Gwella Tai gyda chostau uwch o ddeunyddiau.   Byddai effaith y pandemig a 
Brexit ar y Rhaglen yn parhau i gael ei fonitro.  
 
Siaradodd y Dirprwy Arweinydd am gynllun Pod Bwyd Penarth a sefydlwyd gyda 
grant tlodi bwyd CLlLC ym mis Awst 2021.   Roedd y pod wedi cael croeso eang 
ac roedd yn darparu cymorth cymunedol y mae mawr ei angen yn ogystal â helpu 
i osgoi gwastraff bwyd.  
 
Cadarnhaodd hefyd fod yr ardal chwarae yn Stanwell y cyfeirir ati ar dudalen 3 yr 
adroddiad yn cyfeirio at yr unig ardal chwarae yn Stanwell, yn gyfagos i Gilgant 
Dewi Sant ac a elwir yn aml yn Barc Sant Cyres.  
 
Cyfeiriodd paragraff 2.12 o'r adroddiad at Brosiect Bocs Bwyd a llwyddiant y 
cynllun yn Ysgol Gynradd Oakfield.   Dathlodd y Cynghorydd Burnett y cyflawniad 
gwych i gefnogi sefydlu'r 25 o brosiectau Bocs Bwyd Mawr ychwanegol yn ystod 
cam 2 yn unig, mewn ysgolion ar draws 9 Awdurdod Lleol De Cymru.   
Trosglwyddodd ei diolch i bawb a oedd yn pryderu am y gwaith a wnaed hyd yma 
ac am gefnogi cymunedau yn y Fro ac ar draws De-ddwyrain Cymru.   
Ychwanegodd y Cynghorydd Wilkinson ei diolch i Ysgol Gynradd Oakfield, gan fod 
y prosiect wedi gwneud gwahaniaeth mawr yn ward Gibbonsdown ac roedd yn 
cael ei ddefnyddio'n dda.  
 
Cyfeiriodd paragraff 2.6 o'r adroddiad at ddiweddariad yn ymwneud ag Ysgol 
Glannau'r Barri lle'r oedd angen newid oherwydd costau cynyddol i'r swm cyfalaf a 
mân newid i gytundeb A106 a oedd wedi cael ei gylchredeg ac a oedd yn aros i'r 
Consortiwm ei gymeradwyo.  Ychwanegodd y Cynghorydd Burnett fod gosod pyst 
seiliau hefyd i fod i ddechrau ar 24 Ionawr, 2022 ond roedd diweddariad i fod ar 
gael yn ddiweddarach yn y dydd. 
 
Roedd hyn yn fater i’r Weithrediaeth benderfynu arno.  
 
Ar ôl i’r Cabinet ystyried yr adroddiad a’r cyfeirnod  a phob mater a phob goblygiad 
ynddo  
 
PENDERFYNWYD - 
 
(1) NODI’R cynnydd a wnaed ar Raglen Gyfalaf 2021/22. 
 
(2) CYFEIRIO’R adroddiad at y Pwyllgor Craffu Perfformiad Corfforaethol ac 
Adnoddau i’w ystyried. 
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(3) BOD y defnydd o Awdurdod Dirprwyedig yn cael ei nodi mewn perthynas 
â'r canlynol:  
 
•  Prosiect Wayfinding y Barri - Adfeddiannu cyllideb Rhaglen Grant Trechu 

Tlodi - Heol Holltwn gwerth £133k heb ei neilltuo i'w defnyddio ar gyfer 
Prosiect Wayfinding y Barri. 

 
(4) BOD y defnydd o Bwerau Brys yn cael ei nodi mewn perthynas â'r canlynol:  
 
•  Cyfnewid Prif Cysgodfannau Cogan a’r Cwch Llychlynnaidd - Cynnwys y 

cynllun newydd hwn sy'n dod i gyfanswm o £13,138 yn Rhaglen Gyfalaf 
2021/22 i'w ariannu gan gyfraniad refeniw gan yr ysgol. 

•  Band B Glannau’r Barri - Dwyn ymlaen gwerth £280 mil o gyllideb 'Band B 
Wrth Gefn' a'i ddyrannu i gynllun Glannau’r Barri yn rhaglen gyfalaf 2022/23 
a chynyddu 'Cyfraniad Datblygwyr A106' £280 mil yn rhaglen gyfalaf 
2022/23, a fyddai'n cael ei hariannu'n uniongyrchol gan y Consortiwm, fel un 
o ofynion eu rhwymedigaeth o fewn cytundeb A106. 

•  Ffens Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru’r Holl Saint - Cynnwys cynllun 
newydd yn Rhaglen Gyfalaf 2021/22 gyda chyllideb o £18,880, i'w ariannu 
(85%) £16,048 grant gan yr Esgobaeth a (15%) £2,832 o gyllideb cynllun 
Diogelwch pob Ysgol.  

•  Gibbonsdown, Estyniad Dechrau'n Deg Ffordd Sgomer - Cynyddu cyllideb y 
cynllun hwn gan £12 mil yn Rhaglen Gyfalaf 2021/22, i'w hariannu gan grant 
gan Lywodraeth Cymru. 

•  Prosiect Cadernid Llifogydd Dinas Powys - Cynnwys cynllun newydd yn 
Rhaglen Gyfalaf 2021/22 gyda chyllideb o £140,500 i'w hariannu gan grant 
gan Lywodraeth Cymru.  

•  Gwelliannau Priffyrdd Gwasanaethau Cymdogaeth - Cynyddu Rhaglen 
Gyfalaf 2021/22 gan £340 mil i'w hariannu gan gyfraniad refeniw o'r gyllideb 
Polisi. 

•  Grant Cyfleoedd Chwarae Cymru Gyfan 2021/22 - Cynnwys y cynllun hwn o 
fewn Rhaglen Gyfalaf 2021/22 yn y swm o £223,000, i'w ariannu gan grant 
gan Lywodraeth Cymru. 

•  Grant Tlodi Bwyd CLlLC - Gwyro £22 mil o gynllun Grant Tlodi Bwyd CLlLC i 
gynllun Pod Bwyd Penarth yn Rhaglen Gyfalaf 2021/22. 

•  Caffi'r Promenâd Canolog, Ynys y Barri - Cynnwys y cynllun newydd hwn 
gyda chyllideb o £50 mil yn Rhaglen Gyfalaf 2021/22, i'w hariannu gan y 
gronfa Adeiladau Amrywiol. 

 
(5) BOD y newidiadau canlynol i Raglen Gyfalaf 2021/22 a'r blynyddoedd i 
ddod yn cael eu cymeradwyo:-  
 
•  Yr Hen Neuadd, y Bont-faen, adnewyddu gorchuddion to - Dwyn ymlaen 

£250 mil i Raglen Gyfalaf 2022/23. 
•  Estyniad Llansannor - Dwyn ymlaen £157 mil i Raglen Gyfalaf 2022/23. 
•  Saint-y-brid - Dwyn ymlaen £177 mil i Raglen Gyfalaf 2022/23. 
•  Bloc Ystafell Ddosbarth Newydd Albert - Gwyro £32 mil i'r cynllun hwn o 

gyllideb wrth gefn Adnewyddu Asedau Addysg yn Rhaglen Gyfalaf 2021/22. 
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•  Prosiect Bocs Bwyd Mawr Cam 2 - Cynnwys y cynllun hwn gyda chyllideb o 
£587,500 yn Rhaglen Gyfalaf 2021/22, i'w hariannu gan grant gan 
Lywodraeth Cymru 

•  Cynllun Caban Log Ysgol Gynradd Oakfield - Cynnwys y cynllun newydd 
hwn gyda chyllideb o £10,580 yn Rhaglen Gyfalaf 2021/22, i'w ariannu gan 
gyfraniad refeniw gan yr ysgol. 

•  Ysgol Gynradd Dinas Powys – Maes Chwarae Tarmac - Cynyddu'r cynllun 
hwn yn Rhaglen Gyfalaf 2021/22 gan £11 mil i gael ei ariannu gan yr ysgol. 

•  Bloc Ystafell Ddosbarth Newydd Albert - Gwyro £7 mil o gyllideb Wrth Gefn 
Adnewyddu Asedau Addysg i'r cynllun hwn yn Rhaglen Gyfalaf 2021/22. 

•  Cyfleuster Ystafell Ddosbarth Awyr Agored Ysgol y Ddraig - Cynyddu 
cyllideb y cynllun hwn gan £4 mil, i'w hariannu o grant Addysg CLlLC. 

•  Cyfleuster Adfer Adnoddau / Gorsaf Drosglwyddo Gwastraff - Dwyn ymlaen 
£3.615m i Raglen Gyfalaf 2022/23.  

•  Offer Didoli a Bwndeli Economi Gylchol - Dwyn ymlaen £370 mil i Raglen 
Gyfalaf 2022/23. 

•  Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref (CAGC) Newydd - Dwyn ymlaen 
£1.605m i Raglen Gyfalaf 2022/23. 

•  Trafnidiaeth Gynaliadwy'r Rhws - Dwyn ymlaen £409mil i Raglen Gyfalaf 
2022/23. 

•  Ail-wynebu newydd i’r Gysgodfan Ddwyreiniol - Dwyn ymlaen £73 mil i 
Raglen Gyfalaf 2022/23. 

•  Cyrtiau Tenis Romilly - Dwyn ymlaen £119 mil i Raglen Gyfalaf 2022/23. 
•  Ardal Chwarae yn Stanwell - Dwyn ymlaen £110 mil i Raglen Gyfalaf 

2022/23. 
•  Cynllun Dehongli Parc Gladstone - Dwyn ymlaen y gyllideb £23 mil ar gyfer y 

cynllun hwn i Raglen Gyfalaf 2022/23. 
•  Llawr Neuadd Canolfan Hamdden y Barri - Gwyro £14 mil i gynllun Gwaith y 

Ganolfan Hamdden yn Rhaglen Gyfalaf 2021/22. 
•  Archwiliadau Diogelwch ar y Ffyrdd Cam 4 a 5 ar gyfer Heol Caerdydd, 

Dinas Powys a Chylchfan Floodgate - Cynnwys y cynllun hwn gyda chyllideb 
o £3 mil i Raglen Gyfalaf 2021/22, i'w ariannu gan grant gan Lywodraeth 
Cymru. 

•  Adeilad Newydd CRT - Dwyn ymlaen £663 mil i Raglen Gyfalaf 2022/23. 
•  Gwaith Mewnol CRT - Dwyn ymlaen £655 mil i Raglen Gyfalaf 2022/23. 
•  Gwaith Allanol CRT - Dwyn ymlaen £1.350m i Raglen Gyfalaf 2022/23. 
•  Cynlluniau Unigol CRT - Dwyn ymlaen £800 mil i Raglen Gyfalaf 2022/23. 
•  Rhannau Cyffredin CRT - Dwyn ymlaen £2.3m i Raglen Gyfalaf 2022/23. 
•  Gwelliannau Amgylcheddol CRT - Dwyn ymlaen £1.8m i Raglen Gyfalaf 

2022/23. 
•  Effeithlonrwydd Ynni - Dwyn ymlaen £3m i Raglen Gyfalaf 2022/23. 
•  Lôn Pum Milltir - Dwyn ymlaen £1m i Raglen Gyfalaf 2022/23. 
•  Pafiliwn Belle Vue ym Mhenarth - Dwyn ymlaen £1.025m i Raglen Gyfalaf 

2022/23. 
•  Ardal Chwarae Windmill Lane - Dwyn ymlaen £57 mil i Raglen Gyfalaf 

2022/23. 
•  Cynllun Trydan y Swyddfeydd Dinesig - Dwyn ymlaen £63 mil i Raglen 

Gyfalaf 2022/23 a'i drosglwyddo i gynllun Adnewyddu Asedau'r Holl 
Wasanaethau. 



No. 

6 
TRIM/Cabinet/2022/January 10 
Minutes Welsh 

•  Adnewyddu Toiledau Depo'r Alpau - Dwyn ymlaen £189 mil i Raglen Gyfalaf 
2022/23. 

•  BSC2 - Dwyn ymlaen £589 mil i Raglen Gyfalaf 2022/23. 
•  Ardal Adnewyddu Penarth - Dwyn ymlaen £5 mil i Raglen Gyfalaf 2022/23. 
•  Grant Cyfleusterau i'r Anabl - Dwyn ymlaen £396 mil i Raglen Gyfalaf 

2022/23. 
 
Y rhesymau dros y penderfyniadau 
 
(1) Rhoi gwybod i’r Cabinet am gynnydd o ran y Rhaglen Gyfalaf. 
 
(2) Rhoi gwybod i Aelodau’r Pwyllgor Craffu Perfformiad Corfforaethol ac 
Adnoddau o’r cynnydd o ran y Rhaglen Gyfalaf. 
 
(3) Rhoi gwybod i’r Cabinet am y defnydd o Awdurdod Dirprwyedig. 
 
(4) Rhoi gwybod i’r Cabinet am y defnydd o Bwerau Brys. 
 
(5) Galluogi cynlluniau i fynd rhagddynt yn y blynyddoedd ariannol presennol a 
rhai’r dyfodol. 
 
 
C782  MONITRO REFENIW AR GYFER Y CYFNOD 1 EBRILL I 30 
TACHWEDD 2021 (AG/BA) (CRAFFU – PERFFORMIAD AC ADNODDAU 
CORFFORAETHOL) – 
 
Byddai'r sefyllfa refeniw ar gyfer 2021/22 yn parhau i fod yn heriol i'r Cyngor yn 
weithredol ac yn ariannol oherwydd goblygiadau parhaus pandemig COVID-19.   
Roedd hyn yn effeithio ar y ddau oherwydd gwariant ychwanegol ond hefyd 
oherwydd incwm a gollwyd.  Cafwyd cadarnhad gan Lywodraeth Cymru y byddai 
cyllid i ymdrin â rhai o'r materion yn cael ei dderbyn hyd at 31 Mawrth, 2022. 
 
Pennwyd targed effeithlonrwydd o £500 mil ar gyfer y flwyddyn ac roedd 
gwasanaethau'n gweithio tuag at gyrraedd eu targedau, ond rhagwelwyd ar hyn o 
bryd na ellir cyflawni arbedion yn llawn yn y flwyddyn gyfredol.  Roedd rhai 
materion yn dal i fod yn ymwneud â thargedau arbedion nas cyrhaeddwyd o 
flynyddoedd blaenorol.  
 
Roedd amrywiadau anffafriol yn cael eu rhagamcanu ar gyfer rhai gwasanaethau 
eleni a byddai angen defnyddio cronfeydd wrth gefn i ddatrys y materion hynny yn 
y byrdymor. 
 
Dywedodd yr Arweinydd, wrth gyfeirio at yr adroddiad, fod bron i £9m o gyllid 
Caledi wedi dod i law ond bod rhywfaint o wariant ar faterion fel prydau ysgol am 
ddim a chostau Gofal Cymdeithasol gan fod y Cyngor yn dal i aros am ragor o 
wybodaeth.  Roedd Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y byddai arian grant i 
gefnogi'r Cyngor i golli incwm drwy gydol y flwyddyn ariannol.  Roedd y Cyngor 
hefyd wedi prosesu grant Llywodraeth Cymru am daliad o £735 i weithwyr Gofal 
Cymdeithasol.   
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Dywedodd y Cynghorydd King, wrth gyfeirio at yr adroddiad, fod y defnydd o 
gronfeydd wrth gefn i wrthbwyso'r ffurflen gorwariant Gwasanaethau Cymdogaeth 
a Thrafnidiaeth wedi'i hadrodd o'r blaen a'i bod yn gysylltiedig â Rheoli Gwastraff 
ac ailgylchu.  Er bod lefel yr ailgylchu yn gosod Cyngor Bro Morgannwg fel yr ail 
orau yn y DU, roedd yn dal i fod yn weithred gostus nad oedd wedi'i gwneud yn 
haws gan y pandemig.  Talodd deyrnged i'r holl staff dan sylw wrth ddarparu 
gwasanaethau a gweithio yn ystod cyfnodau heriol, yn enwedig y rhai sy'n llwytho 
a gyrwyr y cerbydau.   
 
Yr her ychwanegol ddiweddaraf o ganlyniad i gyfradd heintio amrywiolion Omicron 
a'r gyfradd ddisgwyliedig o absenoldeb oherwydd salwch ac argaeledd gyrwyr.  
Roedd y Cyngor wedi dargyfeirio unrhyw gapasiti sbâr i gynnal y casgliadau 
blaenoriaeth o wastraff bwyd, bagiau du a deunyddiau y gellir eu hailgylchu ac 
oedi wrth gasglu gwastraff gardd.  Roedd yr uchafbwynt disgwyliedig o 
absenoldeb oherwydd salwch bellach yn cyd-daro â'r angen i flaenoriaethu 
graeanu ffyrdd.  Felly, efallai na fydd y Cyngor yn gallu cynnig yr un gwasanaeth â 
blynyddoedd blaenorol o ran casglu ac ailgylchu coed Nadolig.  Byddai manylion y 
gwasanaeth casglu coed Nadolig diwygiedig yn cael eu rhyddhau drwy'r sianeli 
cyfryngau arferol yn ddiweddarach yn yr wythnos, gan ddefnyddio 5 cerbyd a 15 
aelod o staff dros gyfnod o bythefnos ond heb unrhyw sicrwydd y byddai'r staff 
hynny ar gael.  O'r herwydd, opsiynau ailgylchu coed Nadolig amgen lle gellid 
mynd â choed i safle penodol ar draws y Fro ar ddiwrnodau penodol yn ogystal â'r 
opsiynau presennol ar gyfer ffonio a gofyn am wasanaethau a Chanolfannau 
Ailgylchu Gwastraff y Cartref.  Pe na bai preswylwyr yn gallu cael mynediad i 
unrhyw un o'r opsiynau ailgylchu hynny, gellid casglu'r coed fel rhan o'r trefniadau 
gwastraff bagiau du arferol yn ddiweddarach y mis hwn gyda'r coed yn mynd i'r 
cyfleuster ynni o wastraff yng Nghaerdydd.  Ychwanegodd yr Arweinydd y gallai 
coed hefyd gael eu torri a'u rhoi mewn bagiau gwyrdd i'w casglu yn ogystal â'u 
cludo i ganolfannau ailgylchu heb fod angen apwyntiad.  
 
Dywedodd y Cynghorydd Gray fod Swyddogion, staff a gofalwyr hefyd wedi 
gweithio drwy gydol cyfnod y Nadolig a'r pandemig ac o ran monitro refeniw 
talwyd teyrnged i'r rhai a oedd wedi prosesu hawliadau adfer Covid.  Cafwyd 
sgyrsiau diddorol a chadarn am gyllid mewn gwahanol Bwyllgorau Craffu lle bu 
cydnabyddiaeth drawsbleidiol o'r pwysau a wynebir, yn ogystal â rhai o'r pwysau 
hynny'n cael eu symud ymlaen i'r flwyddyn nesaf hefyd.  Roedd yn falch bod y 
defnydd o gronfeydd wrth gefn i gefnogi gwasanaethau yn bosibl ond cydnabu fod 
nifer neu bobl yn parhau i aros am ofal.  Roedd opsiynau'n cael eu rhoi at ei gilydd 
i helpu pobl i ddod yn ofalwyr fel rhan o raglen llwybr carlam i ofalu er mwyn cael 
digon o ofalwyr i ddarparu'r math o gymorth sydd ei angen ar y bobl fwyaf agored i 
niwed mewn cymdeithas.  
 
Roedd hyn yn fater i’r Weithrediaeth benderfynu arno.  
 
Ar ôl i’r Cabinet ystyried yr adroddiad a’r cyfeirnod  a phob mater a phob goblygiad 
ynddo  
 
PENDERFYNWYD - 
 
(1) NODI’R sefyllfa o ran Cyllideb Refeniw 2021/22 yr Awdurdod. 
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(2) CYFEIRIO’R adroddiad at y Pwyllgor Craffu Perfformiad Corfforaethol ac 
Adnoddau i’w ystyried. 
 
Y rhesymau dros y penderfyniadau 
 
(1) Rhoi gwybod i'r Cabinet am yr alldro refeniw a ragwelir ar gyfer 2021/22. 
 
(2) Rhoi gwybod i'r Aelodau am y sefyllfa ariannol. 
 
 
C783  RHAGLEN WAITH CHWARTEROL Y CABINET – HYDREF I 
RAGFYR 2021 A IONAWR I MAWRTH 2022 (AG/BA) – 
 
Gofynnodd yr adroddiad am gymeradwyaeth y Cabinet ac unrhyw sylwadau mewn 
perthynas â'r diweddariad cynnydd ar gyfer chwarter Hydref i Ragfyr 2021 a 
chymeradwyo Blaenraglen Waith Chwarterol y Cabinet wedi'i diweddaru o fis 
Ionawr i fis Mawrth 2022. 
 
Roedd yr Arweinydd, wrth gyfeirio at yr adroddiad, yn falch o weld bod yr holl 
faterion a restrir yn Atodiad 1 hyd at fis Rhagfyr 2021 wedi cael eu trin, gydag un 
eithriad oherwydd newid yn nyddiad cyfeirio adroddiad Llywodraeth Cymru hyd at 
ddyddiad yn y dyfodol.  
 
Roedd hyn yn fater i’r Weithrediaeth benderfynu arno.  
 
Ar ôl i’r Cabinet ystyried yr adroddiad a’r cyfeirnod  a phob mater a phob goblygiad 
ynddo  
 
PENDERFYNWYD - 
 
(1) Y DYLID cytuno ar y diweddariadau i Raglen Waith Chwarterol y Cabinet ar 
gyfer mis Hydref i fis Rhagfyr 2021 (Atodiad 1).  
 
(2) BOD Rhaglen Waith Chwarterol y Cabinet o fis Ionawr i fis Mawrth 2022, 
sydd ynghlwm yn Atodiad 2, yn cael ei chymeradwyo. 
 
Y rhesymau dros y penderfyniadau 
 
(1) Monitro cynnydd. 
 
(2) Cymeradwyo'r Rhaglen Waith ar gyfer Ionawr i Fawrth 2022.  
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C784  ARCHWILIAD O ASESIAD 2020-21 CYNGOR BRO 
MORGANNWG O BERFFORMIAD A CHYNNYDD YN ERBYN ARGYMHELLION 
RHEOLEIDDIO ALLANOL A CHYNIGION I’W GWELLA (AG/BA) (CRAFFU – 
PERFFORMIAD AC ADNODDAU CORFFORAETHOL) – 
 
Cyflwynodd yr adroddiad y dystysgrif cydymffurfio ar gyfer archwilio asesiad y 
Cyngor o berfformiad 2020-21 (Atodiad A) a diweddariad cynnydd (ym mis 
Rhagfyr 2021) yn erbyn y cynigion rheoleiddio presennol (Atodiad B).  
 
Wrth gyhoeddi'r dystysgrif cydymffurfio atodedig, roedd Archwilydd Cyffredinol 
Cymru wedi penderfynu bod y Cyngor wedi cyflawni ei ddyletswyddau yn unol â'r 
gofynion statudol a nodir yn adran 15 o Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 a 
chanllawiau statudol.  
 
Hwn oedd y dystysgrif cydymffurfio derfynol i'w chyhoeddi o dan Fesur 
Llywodraeth Leol (Cymru) 2009, a ddisodlwyd bellach gan Lywodraeth Leol & 
Deddf Etholiadau Cymru 2021.  
 
Er gwaethaf heriau sylweddol y flwyddyn ddiwethaf, gwnaed cynnydd cadarnhaol 
o ran ymateb i feysydd gwella rheoleiddiol, gydag 11 o'r 46 o gamau gweithredu ar 
y traciwr wedi'u cwblhau ym mis Rhagfyr 2021. Roedd 30 o gamau gweithredu ar 
y traciwr yn ymwneud â chynigion rheoleiddio lleol yr oedd 6 ohonynt wedi'u 
cwblhau ac roedd gwaith yn mynd rhagddo ar y 24 cam arall.  O'r 16 cam 
gweithredu sy'n ymwneud ag argymhellion rheoleiddio cenedlaethol a chynigion 
gwella, roedd 5 wedi'u cwblhau gyda gwaith yn mynd rhagddo ar y camau sy'n 
weddill.  Byddai gwaith yn mynd rhagddo dros gyfnod hwy i fynd i'r afael yn llawn 
â rhai cynigion rheoleiddio oherwydd yr adnoddau sydd eu hangen, natur a 
chymhlethdod y meysydd gwasanaeth dan sylw.  
 
Roedd hyn yn fater i’r Weithrediaeth benderfynu arno.  
 
Ar ôl i’r Cabinet ystyried yr adroddiad a’r cyfeirnod  a phob mater a phob goblygiad 
ynddo  
 
PENDERFYNWYD - 
 
(1) BOD cynnwys tystysgrif asesu perfformiad Cyngor Bro Morgannwg ar gyfer 
2020-21 yn cael ei nodi, a bod y dystysgrif yn cael ei chyfeirio at y Pwyllgor Craffu 
Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol (20 Ionawr, 2022) a'r Pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio (1 Mawrth, 2022) er mwyn iddynt eu hystyried. 
 
(2)  BOD y cynnydd a wnaed hyd yma, o ran mynd i'r afael ag argymhellion a 
chynigion gwella a wnaed gan reoleiddwyr allanol y Cyngor, yn cael ei nodi a dylid 
cyfeirio'r adroddiad at y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio (1 Mawrth, 2022) i'w 
hystyried. 
 
(3) AR ÔL ystyried cynnydd yn erbyn argymhellion a chynigion gwella a wnaed 
gan reoleiddwyr allanol y Cyngor, gofynnir i'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 
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gyfeirio unrhyw argymhellion / sylwadau'r Pwyllgor at y Cabinet i'w hadolygu'n 
derfynol. 
 
Y rhesymau dros y penderfyniadau 
 
(1) I ddarparu ar gyfer craffu ar dystysgrif asesu perfformiad Cyngor Bro 
Morgannwg ar gyfer 2020-21 a gyhoeddwyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru o 
dan adrannau 17 a 19 o Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009. 
 
(2) I sicrhau bod y Cyngor yn gweithredu ei argymhellion rheoleiddio a'i 
gynigion gwella ac yn ymateb yn briodol i'r argymhellion a'r cynigion ar gyfer 
gwella a nodwyd drwy raglen Archwilio Cymru o Astudiaethau Llywodraeth Leol yn 
lleol a cenedlaethol.  
 
(3) I sicrhau bod y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn cadw golwg ar 
gynnydd y Cyngor gyda'r rhaglen waith rheoleiddio yn unol â'i gylch gorchwyl. 
 
 
C785  DIWEDDARIAD CHWARTER 2 Y GOFRESTR RISG 
GORFFORAETHOL (AG/BA) (CRAFFU – PERFFORMIAD AC ADNODDAU 
CORFFORAETHOL) – 
 
Gofynnodd yr Arweinydd i Eitem 11 (i) ar yr agenda gael ei chyflwyno i'w hystyried 
yn ystod yr eitem hon, gan eu bod yn ymwneud â'r un mater, a chytunwyd i wneud 
hyn. 
 
Rhoddodd yr adroddiad drosolwg cynhwysfawr i'r Aelodau o'r Gofrestr Risg 
Gorfforaethol ar gyfer Chwarter 2 (Ebrill 2021-Medi 2021).  Ymgorfforwyd 
dadansoddiad risg yn yr Adroddiad Cryno ar Risgiau Corfforaethol (Atodiad A). 
 
Roedd hyn yn galluogi’r swyddogion a’r Aelodau i nodi ac asesu tueddiadau a 
natur drawsbynciol risgiau gyda'r gallu i archwilio’n fanwl fanylion risgiau yn ôl yr 
angen. 
 
Dywedodd yr Arweinydd, wrth gyfeirio at yr adroddiad, fod 18 o risgiau 
corfforaethol ar y Gofrestr erbyn hyn gan fod dau risg ychwanegol wedi dod i'r 
amlwg a oedd yn ymwneud â'r Gwasanaethau Cymdeithasol o ran breuder y 
farchnad a rheoli galw a chapasiti gwasanaeth.  
 
Wrth gyfeirio at y cyfeiriad gan y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio o 13 Rhagfyr, 
2021, dywedodd yr Arweinydd fod y Cyfarwyddwr wedi trafod breuder y farchnad 
o fewn y sectorau Cartrefi Gofal a Darparwyr Gofal, yn ogystal â'r gallu i sicrhau 
yswiriant, a oedd yn mynd yn anos i Ddarparwyr Gofal.  
 
Roedd y Cyfarwyddwr wedi trafod rheoli galw a chapasiti gwasanaethau a diwallu 
anghenion poblogaeth sy'n heneiddio lle'r oedd nifer cynyddol o bobl hŷn angen 
cymorth ochr yn ochr â nifer y pecynnau gofal cymhleth sydd eu hangen ar gyfer 
plant.  
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Yn dilyn hynny penderfynodd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio nodi sefyllfa 
Chwarter 2 o risgiau corfforaethol ar gyfer y cyfnod Ebrill 2021-Medi 2021 fel yr 
amlinellwyd yn Atodiad A, gofynnodd y Cabinet i gadarnhau cynnwys dau Risg 
Corfforaethol newydd ar y Gofrestr (risg Breuder y Farchnad a risg Rheoli Galw a 
Chapasiti Gwasanaeth) fel yr amlinellir yn Atodiad A a bod sylwadau’r Pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio yn cael eu hystyried gan y Cabinet yn y cyfarfod pan 
fyddai’r Cabinet yn ystyried adroddiad ar y Gofrestr Risg Corfforaethol ar gyfer 
Chwarter 2.  Gofynnwyd hefyd am ragor o wybodaeth am y materion yswiriant y 
gofynnodd y Cabinet iddynt eu derbyn hefyd.   
 
Atgoffodd y Cynghorydd Gray y Cabinet fod darparwyr yn gweithredu o fewn 
amgylchedd Covid a oedd yn ychwanegu mwy o risg.  Drwy gydol cyfnod y 
Nadolig a'r Flwyddyn Newydd bu mewn cysylltiad rheolaidd ag Uwch Swyddogion 
Gwasanaethau Cymdeithasol a oedd yn parhau i weithio i hwyluso cymaint o ofal 
â phosibl yn ystod amgylchiadau anodd.  Roedd yn cefnogi cynnwys y ddau risg 
ychwanegol i'r Gofrestr a nododd eu bod yn gallu symud yn gyflym i ddarparu 
cymorth o fewn darpariaeth y Cyngor ei hun.  Cyfeiriodd y Cynghorydd Gray hefyd 
at yr her a wynebir gan bob Awdurdod Lleol o ran recriwtio o fewn y 
Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc a drafodwyd hefyd yn y Panel Rhianta 
Corfforaethol a'i drosglwyddo diolch i bawb a oedd wedi cadw'r gwasanaeth yn 
rhedeg ar draws cyfnod y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd.  
 
Cyfeiriodd y Dirprwy Arweinydd at baragraff 2.6 o'r adroddiad a oedd yn trafod bod 
nifer o faterion yn aros y tu allan i reolaeth y Cyngor i raddau helaeth, gan dynnu 
sylw at ba mor anodd oedd darparu gwasanaethau cyhoeddus ar adeg pan oedd 
eu hangen fwyaf yn ystod y pandemig.  Roedd y staff yn barod i gael eu 
hailwampio i'r man lle'r oedd eu hangen fwyaf i lenwi bylchau er mwyn sicrhau bod 
gwasanaethau'n cael eu darparu, e.e. gweinyddu grantiau busnes i gefnogi 
busnesau.  
 
Ychwanegodd yr Arweinydd, er mwyn darparu gofal cymdeithasol, fod dibyniaeth 
ar sectorau eraill i weithio mewn partneriaeth i barhau i ddarparu gofal a diolch i 
bawb a fu'n gysylltiedig am gydweithio.   
 
Atgoffodd y Cynghorydd Gray Aelodau'r Cabinet nad oedd y rhan fwyaf o'r bobl a 
oedd yn aros am ofal o fewn ysbyty a thalodd deyrnged i'r holl deuluoedd hynny 
sy'n darparu gofal ac yn cydnabod y gofal a ddarperir gan ofalwyr di-dâl ledled Bro 
Morgannwg.  Cytunodd yr Arweinydd a dywedodd ei bod yn bwysig cydnabod rôl 
gofalwyr preifat wrth i'r boblogaeth sy'n heneiddio barhau i gynyddu yn y Fro, nid o 
reidrwydd mewn Cartref Gofal.  
 
Roedd hyn yn fater i’r Weithrediaeth benderfynu arno.  
 
Ar ôl i’r Cabinet ystyried yr adroddiad a’r cyfeirnod  a phob mater a phob goblygiad 
ynddo  
 
PENDERFYNWYD - 
 
(1) BOD sefyllfa Chwarter 2 o ran risgiau corfforaethol (Ebrill 2021-Medi 2021) 
a nodi dau risg Corfforaethol newydd i'w cynnwys yn y Gofrestr (risg Breuder y 
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Farchnad a risg Rheoli Galw a Chapasiti Gwasanaeth) fel yr amlinellir yn Atodiad 
A, yn cael eu nodi. 
 
(2) BOD y Gofrestr Risg Gorfforaethol ar gyfer Chwarter 2 a'r Adroddiad Cryno 
Risg Corfforaethol cysylltiedig, gan gynnwys cymeradwyo'r ddau risg corfforaethol 
newydd, yn cael eu cymeradwyo. 
 
Y rhesymau dros y penderfyniadau 
 
(1) I sicrhau bod y Cabinet yn nodi sefyllfa chwarter 2 y risgiau corfforaethol ar 
draws y Cyngor, yn ogystal â'r risgiau sy'n dod i'r amlwg i'w cynnwys ar y Gofrestr, 
fel yr amlinellir yn Atodiad A. 
 
(2) Sicrhau goruchwyliaeth effeithiol o'r risgiau corfforaethol a galluogi'r 
Cabinet i archwilio materion a chamau gweithredu allweddol i’w cymryd fel yr 
amlinellir yn Atodiad A. 
 
 
C786  DIWEDDARIAD AR YR YMGYNGHORIAD AR Y CYNNIG I 
GYFUNO YSGOL FEITHRIN TYDDYN BUTE AG YSGOL GYNRADD 
EVENLODE A YSGOL FEITHRIN COGAN AG YSGOL GYNRADD COGAN 
(DA/AA) (CRAFFU – DYSGU A DIWYLLIANT) – 
 
Diben yr adroddiad oedd cynghori'r Cabinet am ganlyniad yr ymgynghoriad 
statudol ar y cynigion i gyfuno darpariaeth feithrin ym Mhenarth drwy gyfuno Ysgol 
Feithrin Bute Cottage ac Ysgol Gynradd Evenlode a chyfuno Ysgol Feithrin Cogan 
ac Ysgol Gynradd Cogan. 
 
Yn ystod y cyfnod ymgynghori, derbyniodd y Cyngor 238 o ymatebion erbyn y 
dyddiad cau o 5 Tachwedd 2021. Gofynnwyd i ymgyngoreion nodi a oeddent yn 
'cefnogi', 'ddim yn cefnogi' neu nad oedd ganddynt 'farn' ar dair elfen unigol y 
cynigion.  
 
Cynnig 1 - Cyfuno Ysgol Feithrin Bute Cottage ac Ysgol Gynradd Evenlode: O'r 
238 o ymatebion unigol, roedd 48 o ymgyngoreion yn cefnogi'r cynigion, roedd 
169 yn gwrthwynebu ac nid oedd 21 yn cynnig unrhyw farn y naill ffordd na'r llall.  
 
Cynnig 2 - Cyfuno Ysgol Feithrin Cogan ac Ysgol Gynradd Cogan: O'r 238 o 
ymatebion unigol, roedd 47 o ymgyngoreion yn cefnogi'r cynigion, roedd 73 yn 
gwrthwynebu ac nid oedd 118 yn cynnig unrhyw farn y naill ffordd na'r llall. 
 
Cynhwyswyd crynodeb o'r themâu a'r materion allweddol a godwyd yn ystod yr 
ymgynghoriad yn yr adroddiad ymgynghori, sydd ynghlwm yn Atodiad B, ac fe'i 
crynhoir yng nghorff yr adroddiad. 
 
Ar ôl cwblhau'r cyfnod ymgynghori, roedd angen penderfyniad yn awr ynghylch a 
ddylid bwrw ymlaen â'r cynigion ymhellach drwy gyhoeddi'r cynigion ar gyfer y 
newid a reoleiddir ar ffurf hysbysiad statudol.  
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Cyfeiriodd y Dirprwy Arweinydd at yr adroddiad yn eithaf manwl a dywedodd ei 
bod wedi darllen pob ymateb cyflwyniad yn fanwl.  Roedd wedi mynychu'r 
cyfarfodydd o bell a gynhaliwyd gyda'r staff a'r llywodraethwyr yn Ysgolion 
Meithrin Bute Cottage a Chogan ac wedi ymweld â Meithrinfa Bute Cottage ar 
wahoddiad. 
 
Nododd paragraff 2.10 o'r adroddiad fod y llywodraethwyr a'r staff, y byddai'r 
cynigion ym mhob cyfleuster yn effeithio'n uniongyrchol arnynt, o blaid y cynnig.  
Nodwyd nifer o themâu yn yr ymatebion a grynhowyd ym Mharagraff 2.11 o'r 
adroddiad a chyfeiriodd y Dirprwy Arweinydd at bob un o'r 15 Thema yn eu tro, 
gan nodi hefyd:-  
 
Thema 1 – Roedd y Cynghorydd Burnett wedi siarad â nifer o bobl a dywedodd 
wrthynt, pe bai materion y teimlai pobl y dylid eu newid neu eu parhau, fod rhieni a 
llywodraethwyr bob amser yn gallu lleisio barn a chael eu clywed yn yr ysgol 
berthnasol. Dywedodd y byddai staff a disgyblion yn trosglwyddo i'r ysgol newydd 
fel endid ac nad oes unrhyw gynlluniau i symud o safleoedd sy'n bodoli eisoes fel 
rhan o'r cynigion.  Ni fyddai'r plant a'r staff yn symud o'u safleoedd presennol.  
 
Thema 3 – Siaradodd y Cynghorydd Burnett am barhad a dilyniant mewn dysgu 
plant o dair oed a'r manteision o beidio â bod mewn un ddarpariaeth am flwyddyn i 
ddeunaw mis ac yna symud i ddarpariaeth newydd, a oedd o fewn y Cyfnod 
Sylfaen yn bwysig er mwyn sicrhau cysondeb mewn polisïau, strategaethau ac 
addysgeg.  Byddai arbediad o £140,000 ond roedd hynny yng nghyd-destun y 
gyllideb Addysg yn ei chyfanrwydd a ddirprwywyd i raddau helaeth i ysgolion i'w 
rheoli.  Pennwyd yr arian ar sail y pen ac felly ni fyddai'r un o'r ysgolion yn colli dim 
o'u cyllid.   
 
Thema 5 – Gan y bu rhywfaint o wybodaeth anghywir ar y mater hwn fel rhan o'r 
broses ymgynghori, cadarnhaodd y Cynghorydd Burnett na fyddai unrhyw 
gynnydd yn y lleoedd cyffredinol sydd ar gael o ganlyniad i'r cynigion hyn ac felly 
ni fyddai disgyblion Meithrin yn cael eu llethu mewn lleoliad mwy.  Byddai'r ddwy 
uned Feithrin yn aros ar yr un safleoedd ac felly ni fyddai unrhyw wahaniaeth 
mewn profiad i'r plant, ond byddai gwell pontio i'r Cyfnod Cynradd.  
 
Cymerwyd yr adroddiad i'r Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant ar y 14 Hydref, 2021 
lle cafwyd trafodaeth lawn, ond yn anffodus nid oedd unrhyw siaradwyr cyhoeddus 
wedi cofrestru i siarad. Roedd y Cynghorydd Burnett wedi mynychu ac roedd 
ganddo ddiddordeb yn y drafodaeth ynghylch profiadau blaenorol o gyfuno 
ysgolion; o ddiddordeb arbennig oedd y drafodaeth ynghylch meithrinfeydd ac 
Ysgolion Cynradd â chynlluniau llythrennedd ar wahân, neu fathau eraill o ddysgu 
a manteision dull cydgysylltiedig o ddysgu ar draws y camau. 
 
Cyfeiriodd y Cynghorydd Burnett at dudalen 3 o Atodiad B a gyfeiriodd at ddeiseb 
ar ran rhanddeiliaid Ysgol Feithrin Bute Cottage a oedd yn cynnwys dros fil o 
lofnodion.  Fodd bynnag, roedd y ddeiseb honno'n cynnwys gwybodaeth y byddai'r 
Feithrinfa'n cael ei hadleoli i safle Ysgol Gynradd Evenlode ond fe'i newidiwyd yn 
ddiweddarach i ddweud nad oedd yn rhan o'r cynnig ond y byddai'n flaenoriaeth 
pe bai'r cynigion yn cael eu cymeradwyo.  Ailddatganodd y Cynghorydd Burnett 
nad oedd y cynigion yn ymwneud ag adleoli'r naill Feithrinfa na'r llall ac felly roedd 
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nifer fawr o'r ymatebion i'r ymgynghoriad a gafwyd yn seiliedig ar wybodaeth 
anghywir.  
 
Cyfeiriodd y Cynghorydd Burnett at ymateb y Cyngor o dan Thema 8 a phe bai'r 
cynigion yn cael eu cytuno, gellid cynnal ymgynghoriad ar wahân fel rhan o'r 
broses gynllunio pe bai'r Cyngor yn ystyried unrhyw ddichonoldeb a rhesymeg 
dros adleoli darpariaeth feithrin yn Ysgol Gynradd Evenlode ar un safle, ond 
byddai hynny'n destun nifer o ffactorau gan gynnwys priffyrdd, cost ac ati. 
 
Dywedodd y Cynghorydd Gray ei bod yn ddefnyddiol mynd drwy'r adroddiad yn 
fanwl gan fod llawer o ddiddordeb wedi bod yn y mater a'i fod 100% yn 
gwrthwynebu unrhyw symudiad gan Feithrinfa i safle Evenlode lle'r oedd trigolion 
lleol eisoes wedi codi pryderon ynghylch materion traffig.  Dywedodd fod yr 
adroddiad yn ymwneud ag arweinyddiaeth a llywodraethu'r gwahanol ysgolion a'i 
fod yn rhwystredig bod rhywfaint o gam-wybodaeth wedi arwain at drafodaeth am 
gau pan nad oedd hynny'n wir ac fe'i nodwyd yn glir yn yr adroddiad a'r dogfennau 
ymgynghori.  Barn y Cynghorydd Gray oedd i Bute Cottage aros fel ei leoliad 
presennol ynghyd â'i ddisgyblion, a cheisiodd yr adroddiad gadw'r safle hwnnw 
ond byddai'n diwygio'r arweinyddiaeth a'r llywodraethu. Dywedodd hefyd nad oedd 
wedi gweld unrhyw dystiolaeth y byddai newid arweinyddiaeth yn niweidiol o 
ganlyniad i'r cynnig hwn neu wedi bod yn wir mewn ysgolion cyfunol eraill.  
 
Cysylltodd trigolion â'r Cynghorydd King hefyd ar y mater a chytunodd y bu 
rhywfaint o gam-wybodaeth am y cynigion a gofynnodd i'r Dirprwy Arweinydd, er 
mwyn osgoi unrhyw amheuaeth, gadarnhau nad oedd y cynigion i gau ac adleoli 
ar gyfer unrhyw un o'r ysgolion ac roeddent yn ymwneud ag uno trefniadau arwain 
a llywodraethu ar gyfer y ddau gyfleuster.  Cadarnhaodd y Dirprwy Arweinydd yn 
bendant nad oedd cynnig i gau ac adleoli.  Yr oedd wedi'i siomi o weld y 
cyhoeddwyd rhai o gynlluniau generig Ysgolion yr 21 Ganrif, a oedd wedi'u labelu 
fel cynlluniau ysgol 'Bro sy’n Garbon Sero' ond a oedd wedi cael y teitl wedi dileu 
a'u cyhoeddi ar y cyd â'r cynigion hyn. Dywedodd y Cynghorydd Burnett unwaith 
eto nad oedd unrhyw gynigion i gau ac adleoli.  Byddai astudiaeth ddichonoldeb 
yn cael ei chynnal, pe bai’r cynigion yn cael eu cytuno heddiw, ond nid oedd 
unrhyw gynllun i’r naill feithrinfa na’r llall symud oddi ar eu safle presennol, pe 
byddai’r adroddiad yn cael ei gytuno.  
 
Cadarnhaodd y Cynghorydd McCaffer fod trigolion hefyd wedi cysylltu â hi a chael 
sgyrsiau a oedd unwaith eto wedi adlewyrchu rhywfaint o gam-wybodaeth, ac 
roedd yn deall bod rhai o'r ymatebion i'r ymgynghoriad o ganlyniad i'r cam-
wybodaeth honno. Roedd wedi disgwyl i aelodau'r cyhoedd fod wedi mynychu 
cyfarfod y Pwyllgor Craffu, yn seiliedig ar nifer y bobl a oedd wedi ymateb, ac yn 
gobeithio y byddai pobl hefyd wedi cymryd rhan fel rhan o'r ymgynghoriad hwnnw. 
Yn y pen draw, y ddarpariaeth addysg oedd yr agwedd bwysicaf a byddai 
diwygio'r arweinyddiaeth a'r llywodraethu o fudd i'r plant.  
 
Cysylltodd trigolion â'r Cynghorydd Williams hefyd a diolchodd i'r Dirprwy 
Arweinydd am osod y gwir sefyllfa i'r rhai a oedd wedi gweld y cam-wybodaeth 
honno. 
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Cyfeiriodd yr Arweinydd at newidiadau er gwell mewn addysg a rhoddodd 
enghreifftiau o fod yn llywodraethwr yn flaenorol yn ysgolion Babanod, Iau a 
Nyrsys Tregatwg lle unodd y Plant Iau a'r Babanod i ffurfio Ysgol Gynradd gyda 
Meithrinfa ar wahân, ac yn ddiweddarach cyfunodd y Feithrinfa honno hefyd ond 
aros ar safle ar wahân. Roedd yn ymddwyn fel un ysgol gydag un Tîm Rheoli, un 
set o lywodraethwyr ac un strategaeth addysg a oedd yn darparu dilyniant i'r staff 
a'r plant.  Roedd y Cyngor wedi bod yn symud tuag at fodel ysgol gynradd am 
addysg 3 i 11 mlynedd dros y deng mlynedd diwethaf a oedd yn darparu pontio di-
dor a pharhad dysgu.  Roedd hefyd wedi bod yn flin ganddo weld bod cam-
wybodaeth wedi bod fel rhan o'r cynigion.  
 
Roedd hyn yn fater i’r Weithrediaeth benderfynu arno.  
 
Ar ôl i’r Cabinet ystyried yr adroddiad a’r cyfeirnod  a phob mater a phob goblygiad 
ynddo  
 
PENDERFYNWYD - 
 
(1) BOD yr adroddiad ymgynghori (Atodiad A), yr adroddiad Ymateb i'r 
Ymgynghoriad (Atodiad B) ac atodiadau eraill a gynhwyswyd fel rhan o'r 
adroddiad, yn cynnwys yr Asesiadau Cydraddoldeb ac Effaith Ar y Gymuned, yn 
cael eu hystyried a'u nodi.  
 
(2) BOD y cynigion i gyfuno Meithrinfa Bute Cottage gydag Ysgol Gynradd 
Evenlode a Meithrinfa Cogan gydag Ysgol Gynradd Cogan yn cael eu hystyried 
a'u nodi. 
 
(3) BOD y cynigion, i gyfuno Meithrinfa Bute Cottage gydag Ysgol Gynradd 
Evenlode a Meithrinfa Cogan gydag Ysgol Gynradd Cogan drwy gyhoeddi'r 
cynigion ar ffurf hysbysiad statudol, yn cael eu cymeradwyo. 
 
Y rhesymau dros y penderfyniadau 
 
(1) I sicrhau bod yr holl wybodaeth berthnasol yn cael ei hystyried gan y 
Cabinet wrth ddod i benderfyniad ynghylch a ddylid cyhoeddi hysbysiad statudol 
ar y cynigion. 
 
(2) I sicrhau bod pob ysgol gynradd ym Mro Morgannwg yn cynnig darpariaeth 
feithrin. 
 
(3) I ddatblygu'r cynigion yn unol â Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion 
(Cymru) 2013 a Chod Trefniadaeth Ysgolion 2018 ("y Cod"). 
 
 
C787   MATER OEDD Y CADEIRYDD WEDI PENDERFYNU YN FRYS – 
 
PENDERFYNWYD – T H A T 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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C788  DIWEDDARIAD CHWARTER 2 Y GOFRESTR RISG 
GORFFORAETHOL (CYF) – 
(Ar fyrder bod angen sicrhau bod y Cabinet yn derbyn sylwadau’r Pwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio mewn cysylltiad ag Eitem 9 ar y rhaglen.) 
 
Cyflwynwyd y cyfeiriad gan Bwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 13 Rhagfyr 2021, 
i'r Cabinet fel y'i cynhwyswyd yn yr agenda ac fe'i hystyriwyd ochr yn ochr ag 
Eitem 9. 
 
Gofynnodd yr Arweinydd i'r cyfeiriad gael ei ystyried ochr yn ochr ag Eitem 9 ar yr 
agenda gan fod y materion yn gysylltiedig.  
 
Ar ôl i’r Cabinet ystyried y sylwadau   
 
PENDERFYNWYD – BOD cynnwys y cyfeiriad a'r adroddiad a ystyriwyd gan y 
Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ar 13 Rhagfyr, 2021 yn cael ei gynnwys ar y 
cyd ag Eitem 9 ar yr agenda. 
 
Y rheswm dros y penderfyniad 
 
I dalu sylw dyledus i’r drafodaeth o dan Eitem 9 ar yr agenda. 
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