No.
CABINET
Cofnodion cyfarfod anghysbell a gynhaliwyd ar 24 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 (IsGadeirydd); Cynghorwyr B.T. Gray, P.G. King, K.F. McCaffer, M.R. Wilkinson ac
E. Williams.
Hefyd yn bresennol: Y Cynghorydd Dr. I.J. Johnson.
C789

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."
C790

COFNODION –

PENDERFYNWYD – CYMERADWYO cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 10
Ionawr, 2022 fel cofnod cywir.
C791

DATGANIADAU BUDDIANT –

Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau buddiant.
C792
ARCHWILYDD CYFFREDINOL CYMRU: ADOLYGIAD O
ADFYWIO CANOL Y DREF YNG NGHYMRU (CYF) –
Cyflwynwyd cyfeiriad y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ar 13 Rhagfyr, 2021.
Cyfeiriodd yr Arweinydd, wrth drafod y cyfeiriad gan y Pwyllgor Llywodraethu ac
Archwilio yn dilyn atgyfeiriad gan Bwyllgor Craffu'r Amgylchedd ac Adfywio, at y
drafodaeth a gynhaliwyd ynghylch gwelliannau yn y Barri yr oedd angen eu
hariannu i fynd i'r afael â materion allweddol a bod y Rheolwr Gyfarwyddwr a'r
Pennaeth Adfywio a Chynllunio wedi datblygu cynllun gweithredu a byddai cais yn
cael ei wneud i Gronfa Codi’r Gwastad Llywodraeth y DU a Chronfa Ffyniant a
Rennir yn y dyfodol. Bu trafodaeth hefyd ynghylch ymgysylltu â landlordiaid i
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sicrhau nad oedd eiddo'n wag am gyfnodau hir a bod gan y Cyngor gofnod o
eiddo er mwyn bod yn ymwybodol lle'r oedd angen gweithredu.
Cyfeiriodd yr Arweinydd at un gwall teipograffyddol ym mharagraff olaf y cyfeiriad
a ddylai fod wedi darllen "Mewn ymateb, dywedodd y Pennaeth Adfywio a
Chynllunio fod angen canran o unrhyw ffrwd refeniw ar gyfer costau staff a
gweinyddu".
Dywedodd y Dirprwy Arweinydd fod gan Fro Morgannwg bump neu chwe chanol
tref amrywiol a oedd yn gofyn am ddull amrywiol wrth gydweithio. Yn aml, byddai'r
mathau o gyllid sydd ar gael yn dod gyda meini prawf gwahanol a bu'n rhaid eu
paru â'r heriau a wynebir gan y canol trefi amrywiol hynny.
Yna
PENDERFYNWYD – Y DYLID diolch i'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio a
Phwyllgorau Craffu'r Amgylchedd ac Adfywio am eu sylwadau a dylid
cymeradwyo'r canfyddiadau allweddol sy'n deillio o adolygiad Archwilio Cymru o
Adfywio Canol Trefi (Atodiad A) ac ymateb y Cyngor i'r adolygiad ac argymhellion
Archwilio Cymru (Atodiad B).
Y rheswm dros y penderfyniad
Wedi ystyried cynnwys yr adroddiad a'r trafodaethau yn y cyfarfod.
C793
ARCHWILIO CYMRU – ASESIAD CYNALIADWYEDD
ARIANNOL CYNGOR BRO MORGANNWG 2021 (CYF) Cyflwynwyd cyfeiriad y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ar 13 Rhagfyr, 2021.
Cyfeiriodd yr Arweinydd, wrth drafod y cyfeiriad gan y Pwyllgor Llywodraethu ac
Archwilio yn dilyn atgyfeiriad gan y Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau
Corfforaethol, at y casgliad bod Cyngor Bro Morgannwg mewn sefyllfa dda i
gynnal ei wydnwch ariannol gyda lefel iach o gronfeydd wrth gefn a chynlluniau
cynaliadwy i'w defnyddio.
Yna
PENDERFYNWYD – BOD cynnwys yr adroddiadau cynaliadwyedd ariannol
cenedlaethol a lleol gan gynnwys y canfyddiadau allweddol sy'n deillio o Asesiad
Archwilio Cymru o Gynaliadwyedd Ariannol Bro Morgannwg (Atodiad A i'r
adroddiad) ac ymateb y Cyngor i ganfyddiadau'r asesiad a Chynnig Archwilio
Cymru ar gyfer Gwella, yn cael ei gymeradwyo ac y byddai cynigion gan Archwilio
Cymru yn cael sylw wrth ystyried y gyllideb.
Y rheswm dros y penderfyniad
Wedi ystyried cynnwys yr adroddiad a'r trafodaethau yn y cyfarfod.
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C794
STRATEGAETH A FFRAMWAITH GWRTH-DWYLL DRAFFT 2021
I 2024 (CYF) –
Cyflwynwyd cyfeiriad y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ar 13 Rhagfyr, 2021.
Dywedodd yr Arweinydd, wrth drafod y cyfeiriad gan y Pwyllgor Llywodraethu ac
Archwilio, fod y Strategaeth a Fframwaith Gwrth-dwyll 2021 i 2024 yn amlinellu
nodau ac amcanion y Strategaeth, a nodwyd risgiau twyll, ac roedd yn cynnwys
cynllun gweithredu 3 blynedd a fyddai'n gwella gallu'r Cyngor i wrthsefyll twyll,
llwgrwobrwyo a llygredd ymhellach.
Yna
PENDERFYNWYD – Y DYLID diolch i'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio am eu
gwaith ar y mater a bod Strategaeth a Fframwaith Gwrth-dwyll drafft 2021 i 2024
yn cael eu cymeradwyo.
Y rheswm dros y penderfyniad
Wedi ystyried cynnwys yr adroddiad a'r trafodaethau yn y cyfarfod.
C795
ADRODDIAD CANOL TYMOR DIOGELU
CORFFORAETHOL (CYF) –
Cyflwynwyd cyfeiriad y Pwyllgor Craffu Cartrefi a Chymunedau Diogel ar
16 Rhagfyr, 2021.
Dywedodd yr Arweinydd, wrth gyfeirio at y cyfeiriad, fod gan y Cyngor gyfrifoldeb
corfforaethol i sicrhau bod trefniadau diogelu effeithiol ar waith ar gyfer plant ac
oedolion yr oedd angen gwasanaethau penodol y Cyngor ar eu cyfer.
Cafwyd trafodaeth ynghylch aelodau nad oedd yn cael gwiriadau'r Gwasanaeth
Datgelu a Gwahardd (GDG) fel rhan o'u rôl. Roedd Pennaeth y Gwasanaethau Tai
ac Adeiladu wedi dweud y byddai'n gofyn am eglurhad pellach ar y materion a
godwyd gyda'r swyddog arweiniol yn y maes hwn a chyda'r Gwasanaethau
Democrataidd.
Nododd y Pwyllgor yr Adroddiad Diogelu Corfforaethol Canol Tymor a gofynnodd
i'r Cabinet ystyried y sylwadau a wnaed gan y Pwyllgor Craffu Cartrefi a
Chymunedau Diogel ar wiriadau'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar gyfer
Aelodau Etholedig Cyngor Bro Morgannwg a gofynnodd am eglurhad ynghylch a
ddylai fod yn ofynnol i bob Aelod Etholedig gael gwiriadau fel rhan o'u rôl.
Roedd yr Arweinydd yn cofio bod y Cyngor eisoes wedi trafod y mater lle y
cynghorwyd yr Aelodau y gallent gael gwiriad GDG os oeddent yn teimlo bod ei
angen am eu rôl, gan na fyddai angen un ar bob Aelod.
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Dywedodd y Cynghorydd Gray fod safonau a chyngor presennol gan Gymdeithas
Llywodraeth Leol Cymru a byddai pob Cynghorydd ar ôl etholiadau mis Mai yn
bodloni'r safonau hynny fel rhan o'u proses hyfforddi.
Eglurodd Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol, a oedd yn ymwneud â'r
Bwrdd Diogelu Rhanbarthol a'r Grŵp Diogelu Corfforaethol, fod canllawiau yn
benodol ar gyfer Llywodraethwyr ysgolion mewn rolau Cynghorwyr Etholedig.
Byddai'r Grŵp Diogelu Corfforaethol hefyd yn ceisio cynnal adolygiad ar y mater.
Yna
PENDERFYNWYD – BOD sylwadau'r Pwyllgor Craffu Cartrefi a Chymunedau
Diogel yn cael eu nodi ac y ceisir sicrwydd bod yr Awdurdod yn cadw at
ganllawiau a chyngor cyfredol ynghylch gwiriadau'r Gwasanaeth Datgelu a
Gwahardd (GDG) ar gyfer Aelodau Etholedig, a fyddai'n cael eu diweddaru yn
dilyn yr etholiadau ym mis Mai 2022 gan y Grŵp Diogelu Corfforaethol.
Y rheswm dros y penderfyniad
Wedi ystyried cynnwys yr adroddiad a'r trafodaethau yn y cyfarfod.
C796
CYNIGION RHAGLEN GYFALAF CYCHWYNNOL 2022/23 I
2026/27 (CYF) –
Cyflwynwyd cyfeiriad y Pwyllgor Craffu Perfformiad Corfforaethol ac Adnoddau a
gynhaliwyd ar 22 Rhagfyr, 2021.
Dywedodd yr Arweinydd, wrth gyfeirio at y cyfeiriad, y bu trafodaeth ynghylch
Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg (CSCA) mewn perthynas â'r Rhaglen
Gyfalaf a'r newid i hyn o ddiwedd rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif Band B o ran
amserlenni. Cadarnhawyd bod ysgolion cyfrwng Cymraeg yn cael eu hystyried fel
rhan o'r rhaglen wrth symud ymlaen.
Codwyd mater yn ymwneud â phwysigrwydd blaenoriaethu ceisiadau cyfalaf ym
maes Gwasanaethau Cymdogaeth sy'n ymwneud â gwasanaethau statudol fel
Gwastraff a Chynnal a Chadw Priffyrdd. Dywedodd yr Arweinydd fod yr enghraifft
o'r wal ger y briffordd yn Nhrebefered eisoes yn cael sylw.
Yna
PENDERFYNWYD – BOD sylwadau'r Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau
Corfforaethol ar Gynigion y Rhaglen Gyfalaf Gychwynnol ar gyfer 2022/23 i
2026/27 yn cael eu nodi ac y byddai'r holl ystyriaethau a drafodir yn cael eu
hystyried gan Weithgor y Gyllideb fel rhan o'r broses o bennu cyllidebau.
Y rheswm dros y penderfyniad
Wedi ystyried cynnwys yr adroddiad a'r trafodaethau yn y cyfarfod.
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C797
CYNIGION CYLLIDEB REFENIW CYCHWYNNOL 2022/23 A
CHYNLLUN ARIANNOL TYMOR CANOLIG 2021/22 I 2024/25 (CYF) –
Cyflwynwyd cyfeiriad y Pwyllgor Craffu Perfformiad Corfforaethol ac Adnoddau a
gynhaliwyd ar 22 Rhagfyr, 2021.
Dywedodd yr Arweinydd, wrth gyfeirio at y cyfeiriad, y bu trafodaeth ynghylch
pwysigrwydd pwysau costau ariannu sy'n gysylltiedig â gwasanaethau statudol fel
Cynnal a Chadw Gwastraff a Phriffyrdd, cyllid digonol ar gyfer darparu prydau
ysgol am ddim a bod angen eglurhad pellach ynghylch y Gronfa Gofal
Canolraddol.
Cafwyd trafodaeth hefyd ynghylch goblygiadau ariannu a chost cynlluniau
pensiynau'r sector cyhoeddus, pwysigrwydd parhaus cynnal cronfeydd wrth gefn
iach er mwyn ariannu gwahanol gynlluniau'r Cyngor, mynegeion prisiau
defnyddwyr a manwerthu a bod angen i Bwyllgorau Craffu dynnu sylw at feysydd
ariannu â blaenoriaeth a'r meysydd hynny y gellid eu hailflaenoriaethu ac felly lle
gellid gwneud arbedion.
Gofynnwyd hefyd a ellid trosglwyddo'r cynnydd o 10.6% fel rhan o'r setliad gan
Lywodraeth Cymru i drethdalwyr drwy gyfraddau treth gyngor is. Dywedodd yr
Arweinydd, gyda bron i £30m o bwysau cost y bu'n rhaid edrych ar lefelau'r Dreth
Gyngor yn realistig.
Yna
PENDERFYNWYD – BOD sylwadau'r Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau
Corfforaethol fel rhan o'r broses ymgynghori ar gyfer cynigion cychwynnol y
gyllideb refeniw ar gyfer 2022/23 a chynigion terfynol y gyllideb ar gyfer 2022/23
yn cael eu nodi ac y byddai'r holl ystyriaethau a drafodir yn cael eu hystyried gan
Weithgor y Gyllideb fel rhan o'r broses o bennu cyllidebau.
Y rheswm dros y penderfyniad
Wedi ystyried cynnwys yr adroddiad a'r trafodaethau yn y cyfarfod.
C798
CYNIGION CYLLIDEB Y CYFRIF REFENIW TAI CYCHWYNNOL
(CRT) 2022/23 A CHYLLIDEB DDIWYGIEDIG 2021/22 (CYF) –
Cyflwynwyd cyfeiriad y Pwyllgor Craffu Perfformiad Corfforaethol ac Adnoddau a
gynhaliwyd ar 22 Rhagfyr, 2021.
Dywedodd yr Arweinydd, wrth gyfeirio at y cyfeiriad, y bu newid yn y cynnydd
mewn dyledion drwg / darpariaeth dyledion amheus (roedd y swm wedi gostwng)
ac yn y Gwariant Cyfalaf a ariannwyd o'r Cyfrif Refeniw, wedi'i ailgyfrifo ar
£18.786m, sef cynnydd o £12.394m. Roedd hyn o ganlyniad i fethu â chyflawni'r
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gwariant cyfalaf yn ôl y bwriad ac felly nid oedd yn rhaid iddo fenthyg cymaint â
bwriadwyd.
Nid oedd lefel y cynnydd yn y rhent yn hysbys adeg cyfarfod y Pwyllgor Craffu ond
roedd yn cael ei weithio ar hyn o bryd a byddai adroddiad gan y Cabinet yn dilyn y
mater wrth fynd i'r afael â chynigion terfynol y gyllideb.
Yna
PENDERFYNWYD – BOD sylwadau'r Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau
Corfforaethol ar gynnig cyllideb cychwynnol y Cyfrif Refeniw Tai ar gyfer 2022/23
yn cael eu nodi ac y byddai'r holl ystyriaethau a drafodir yn cael eu hystyried gan
Weithgor y Gyllideb fel rhan o'r broses o bennu cyllidebau.
Y rheswm dros y penderfyniad
Wedi ystyried cynnwys yr adroddiad a'r trafodaethau yn y cyfarfod.
C799

PANEL RHIANTA CORFFORAETHOL -

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod y Panel Rhianta Corfforaethol a gynhaliwyd ar 15
Tachwedd, 2021 fel y'u cynhwyswyd yn yr agenda.
Dywedodd y Cynghorydd Gray fod y Panel yn parhau i oruchwylio holl feysydd y
Cyngor sy'n ymwneud â Phlant sy'n Derbyn Gofal a'r rhai sydd ar gyrion gofal. Bu
ffocws addysgol yn y cyfarfod a edrychodd ar Gyfnod Allweddol 4, gwaith yn Y
Daith ac edrychodd ar y disgwyliadau am ostyngiadau yn natganiadau chwarterol
diweddaraf i Lywodraeth Cymru. Trosglwyddodd ddiolch i bawb sy'n ymwneud â
gofalu am y boblogaeth Plant sy'n Derbyn Gofal.
PENDERFYNWYD – BOD cofnodion cyfarfod y Panel Rhianta Corfforaethol a
gynhaliwyd ar 15 Tachwedd, 2021 yn cael eu nodi.
Y rheswm dros y penderfyniad
O nodi’r cofnodion.
C800
ADRODDIAD MONITRO CYNLLUN CYFLENWI BLYNYDDOL:
PERFFORMIAD CHWARTER 2 2021/22 (AG/BA) (CRAFFU – I GYD) Cyflwynodd yr Arweinydd Gweithredol a'r Aelod Cabinet dros Berfformiad
Corfforaethol ac Adnoddau y canlyniadau perfformiad chwarter 2 ar gyfer y cyfnod
1 Ebrill 2021 i 30 Medi 2021 wrth gyflawni ymrwymiadau Cynllun Cyflawni
Blynyddol 2021/22 y Cyngor fel y'u cyd-fynd ag Amcanion Llesiant y Cynllun
Corfforaethol.
Roedd y Cyngor wedi gwneud cynnydd cadarnhaol o ran cyflawni ei ymrwymiadau
yn ystod y flwyddyn o ran y Cynllun Cyflawni Blynyddol (2021/22). Roedd y
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perfformiad wedi cyfrannu at statws GWYRDD cyffredinol ar gyfer y Cynllun yn
Chwarter 2 (Ch2).
Priodolwyd statws perfformiad Gwyrdd i bob un o'r 4 Amcan Llesiant y Cynllun
Corfforaethol yn Ch2 i adlewyrchu'r cynnydd a wnaed hyd yma. Roedd hyn yn
gadarnhaol o ystyried yr heriau parhaus sy'n deillio o'r pandemig.
Priodolwyd statws perfformiad Gwyrdd i 95% (296 allan o 313) o'r gweithgareddau
a gynlluniwyd a nodwyd yn y Cynllun Cyflawni Blynyddol sy'n cyfleu’r cynnydd
cadarnhaol a wnaed yn ystod y chwarter. Priodolwyd statws Melyn i 2% (6) a
statws Coch i 3% (12) o'r gweithgareddau a gynlluniwyd.
O'r 12 o gamau gweithredu y priodolwyd statws perfformiad Coch iddynt yn ystod
y chwarter, roedd 25% (3) yn uniongyrchol o ganlyniad i fesurau ailflaenoriaethu
gwasanaethau a gynhaliwyd mewn ymateb i effaith y pandemig COVID-19
parhaus. O ran y meysydd hynny, roedd gwaith bellach yn ailddechrau, lle y bo’n
briodol, yn rhan o gynlluniau a strategaeth adfer y Cyngor.
O'r 42 o fesurau perfformiad chwarterol sy'n cyd-fynd ag Amcanion Llesiant y
Cynllun Corfforaethol, adroddwyd am ddata ar gyfer 36 o fesurau lle'r oedd statws
perfformiad yn berthnasol. Priodolwyd Statws perfformiad Gwyrdd i 61% (22), 6%
(2), statws Melyn a 33% (12), statws Coch. Nid oedd data ar gael ar gyfer 6 mesur
chwarterol oherwydd mesurau ailflaenoriaethu a gynhaliwyd mewn ymateb i effaith
y pandemig COVID-19 parhaus. Nid oedd statws perfformiad yn berthnasol ar
gyfer 107 o fesurau gan gynnwys nifer o ddangosyddion blynyddol (89) a'r rheiny
sy'n sefydlu perfformiad sylfaenol ar gyfer y flwyddyn (18).
O ran y 12 o fesurau y priodolwyd statws Coch iddynt yn ystod y chwarter, roedd
effaith COVID-19 wedi cyfrannu at 58% (7) yn methu'r targed;
Roedd pob un o'r pum Pwyllgor Craffu wedi adolygu adroddiadau perfformiad Ch2
rhwng 7 a 22 Rhagfyr 2021 ac ar ôl ystyried, wedi nodi'r canlyniadau perfformiad
a'r cynnydd hyd yma mewn perthynas â Chynllun Cyflawni Blynyddol 2021/22 ac
adferiad y Coronafeirws.
Dywedodd y Dirprwy Arweinydd fod yr adroddiad yn cwmpasu'r cyfnod hyd at
ddiwedd Medi 2021, ond bod cynnydd wedi'i wneud ar nifer o faterion ers hynny.
Er enghraifft, ers lansio'r Pod Bwyd ym Mhenarth, roedd Pod Bwyd pwrpasol
wedi'i osod a byddai ar waith am dair sesiwn yr wythnos o'r wythnos hon gyda
chefnogaeth gwirfoddolwyr.
Roedd hyn yn fater i’r Weithrediaeth benderfynu arno.
Ar ôl i’r Cabinet ystyried yr adroddiad a phob mater a phob goblygiad ynddo,
PENDERFYNWYD (1)
NODI’R canlyniadau perfformiad a chynnydd tuag at gyflawni ymrwymiadau
Cynllun Cyflawni Blynyddol 2021/22 yn unol ag Amcanion Lles Cynllun
Corfforaethol y Cyngor fel y’u cyflwynir yn yr adroddiad a’r atodiadau.
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(2)
BOD barn ac argymhellion yr holl Bwyllgorau Craffu mewn perthynas â
chanlyniadau perfformiad Ch2 yn cael eu nodi a'u nodi fel sail i fynd i'r afael â
meysydd o danberfformio ac i fynd i'r afael â'r heriau allweddol a nodwyd yn cael
eu cymeradwyo.
(3)
NODI’R cynnydd sy'n cael ei wneud drwy strategaeth adfer y Cyngor mewn
ymateb i bandemig parhaus y Coronafeirws.
Y rhesymau dros y penderfyniadau
(1)
Sicrhau bod y Cyngor yn dangos yn glir y cynnydd sy'n cael ei wneud tuag
at gyflawni ei ymrwymiadau yng Nghynllun Cyflawni Blynyddol 2021/22 gyda'r nod
o wneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau dinasyddion Bro Morgannwg.
(2)
Sicrhau bod y Cyngor yn asesu ei berfformiad yn effeithiol yn unol â'r
gofyniad i sicrhau fodloni ei ofynion o ran perfformiad a amlinellir ym Mesur
Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 ac sy'n adlewyrchu gofyniad Deddf Llesiant
Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 gan ei fod yn gwneud y mwyaf o'i gyfraniad
at gyflawni'r nodau lles ar gyfer Cymru.
(3)
Sicrhau bod Aelodau’r Cabinet yn parhau i oruchwylio'r materion adfer sy'n
effeithio ar waith y Cyngor a'u Pwyllgor Craffu perthnasol.
C801
STRATEGAETH DDRAFFT AR GYFER CYFRANOGIAD Y
CYHOEDD (AG/BA) (CRAFFU - PERFFORMIAD AC ADNODDAU
CORFFORAETHOL) Cyflwynodd yr Arweinydd Gweithredol a'r Aelod Cabinet dros Berfformiad ac
Adnoddau y adroddiad a oedd yn gofyn i'r Cabinet gymeradwyo'r Strategaeth
Cyfranogiad y Cyhoedd ddrafft ar gyfer ymgynghori â'r cyhoedd.
Roedd Cyngor Bro Morgannwg wedi ymrwymo i gynnwys trigolion a rhanddeiliaid
allweddol eraill wrth wneud penderfyniadau. 'Gweithio gyda'n cymunedau ac ar eu
cyfer' oedd un o'r pedwar amcan a nodwyd yng Nghynllun Corfforaethol 2020-25.
Roedd y Cyngor eisoes wedi cyhoeddi Fframwaith Ymgysylltu â'r Cyhoedd.
Roedd Rhan 3 o Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 yn
canolbwyntio ar hyrwyddo mynediad i lywodraeth leol. Sefydlodd y Ddeddf
ddyletswydd i annog pobl leol i gymryd rhan mewn gwneud penderfyniadau
ynghyd â gofyniad bod Awdurdodau Lleol yn cyhoeddi, yn ymgynghori ar
strategaeth cyfranogiad y cyhoedd ac yn ei hadolygu'n rheolaidd.
Roedd y Ddeddf yn nodi bod yn rhaid i'r Strategaeth fynd i'r afael â:
•
•
•

Hyrwyddo ymwybyddiaeth o swyddogaethau'r Cyngor
Hyrwyddo ymwybyddiaeth o sut i ddod yn Gynghorydd
Hwyluso mynediad i benderfyniadau a wneir neu sydd i'w gwneud
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•

Hyrwyddo a hwyluso prosesau i bobl leol gyflwyno sylwadau i'r Cyngor am
benderfyniad.

Er mwyn nodi'n glir i ddinasyddion Bro Morgannwg sut yr oedd y sefydliad yn
gweithio i wella cyfranogiad y cyhoedd, ac i sicrhau bod y Cyngor yn bodloni
gofynion y Ddeddf, cynhyrchwyd Strategaeth Cyfranogiad y Cyhoedd ddrafft
2022-25.
Gofynnodd yr adroddiad i'r Cabinet gymeradwyo'r Strategaeth ddrafft er mwyn
dechrau cyfnod o ymgynghori â rhanddeiliaid cyhoeddus a rhanddeiliaid
allweddol.
Eglurodd yr Arweinydd fod gofyniad i gyhoeddi'r Strategaeth Cyfranogiad y
Cyhoedd cyn 5 Mai, 2022 fel rhan o Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau
(Cymru) 2021. Cyfeiriodd at gamgymeriad ym mharagraff 1.6 o'r adroddiad a oedd
yn nodi bod yn rhaid i'r Cyngor gyhoeddi Strategaeth Cyfranogiad y Cyhoedd
erbyn Mis Mehefin 2022, ond eglurodd fod angen cyhoeddi'r Strategaeth cyn 5
Mai, 2022.
Gofynnodd y Cynghorydd King i Argymhelliad 3 yr adroddiad gael ei ddiwygio i
gyfeirio'r adroddiad hefyd at Bwyllgor Craffu'r Amgylchedd ac Adfywio i'w ystyried
fel rhan o'r rhaglen ymgynghori, y cytunwyd arni.
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 Strategaeth Hyrwyddo'r Cyhoedd ddrafft 2022-25 (Atodiad A i'r
adroddiad) fel sail ar gyfer ymgynghori fel y disgrifir yn yr adroddiad yn cael ei
chymeradwyo.
(2)
BOD y dull ymgynghori a'r amserlen fel y'u nodir yn yr adroddiad yn cael eu
cymeradwyo, gan nodi'r diwygiad i'r dyddiad ym Mharagraff 1.6 o'r adroddiad i cyn
5 Mai, 2022.
(3)
BOD yr adroddiad a'r atodiadau yn cael eu cyfeirio at Bwyllgorau Craffu
(Perfformiad Corfforaethol ac Adnoddau a'r Amgylchedd ac Adfywio) fel rhan o'r
rhaglen ymgynghori.
(4)
Y DYLID derbyn adroddiad pellach sy'n nodi canlyniadau'r ymgynghoriad,
fersiwn derfynol ddrafft o’r strategaeth, a chynllun gweithredu cysylltiedig maes o
law.
Y rhesymau dros y penderfyniadau
(1)
Galluogi'r Cabinet i ystyried y Strategaeth Cyfranogiad y Cyhoedd ddrafft
(2022-25).
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(2)
Sicrhau bod ymgynghori effeithiol yn cael ei gynnal o fewn yr amserlenni
angenrheidiol ar gyfer cyhoeddi'r Strategaeth Cyfranogiad y Cyhoedd.
(3)
Sicrhau bod yr holl Bwyllgorau Craffu perthnasol wedi cael cyfle i ystyried
Strategaeth Cyfranogiad y Cyhoedd ddrafft a rhoi adborth fel rhan o'r rhaglen
ymgynghori.
(4)
Sicrhau y gellid cyhoeddi Strategaeth Cyfranogiad y Cyhoedd ddiwygiedig
yn unol â'r terfyn amser statudol a bennwyd gan Ddeddf Llywodraeth Leol ac
Etholiadau (Cymru) 2021.
C802
DIWEDDARIAD AR YR YMGYNGHORIAD STATUDOL A
GYNHALIWYD GAN GORFF LLYWODRAETHOL YSGOL GYNRADD YR
EGLWYS YNG NGHYMRU ST NICHOLAS I NEWID YSTOD OEDRAN ISAF YR
YSGOL GYNRADD O 4 I 3 OED A SEFYDLU 24 O LEOEDD MEITHRIN RHAN
AMSER (DA/AA) (CRAFFU - DYSGU A DIWYLLIANT) –
Cyflwynodd y Dirprwy Arweinydd a'r Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio yr
adroddiad cynghori'r Cabinet am yr ymgynghoriad statudol sydd ar y gweill i'w
gynnal mewn perthynas â newid ystod oedran isaf Ysgol Gynradd yr Eglwys yng
Nghymru Sant Nicholas o 4 i 3 oed er mwyn caniatáu cynnwys 24 o leoedd
meithrin yn yr ysgol.
Roedd yr ymgynghoriad statudol yn cael ei gynnal gan y Cyngor ar ran Corff
Llywodraethu'r Ysgol Gynradd. Byddai'r cynnig yn arwain at ailddatblygu'r Ysgol
Gynradd bresennol i ddarparu ar gyfer 126 o ddisgyblion a oedd yr un fath â
chapasiti presennol yr ysgol ond gyda 24 o leoedd meithrin rhan-amser
ychwanegol fel rhan o'r ail-ddatblygu.
Byddai sefydlu meithrinfa yn datblygu dilyniant a chynnydd yn nysgu plant o dair
oed.
Byddai'r adborth a dderbyniwyd drwy gydol y cyfnod ymgynghori yn cael ei
ystyried gan y Corff Llywodraethu. Fodd bynnag, byddai angen i'r Cabinet
awdurdodi penderfyniad terfynol y cynnig yn dilyn cyfnod yr Hysbysiad Statudol.
Cyfeiriodd y Dirprwy Arweinydd at baragraffau 1.6 i 1.8 o'r adroddiad a oedd yn
trafod y tri opsiwn a ystyriwyd, ac Opsiwn 2 oedd yr opsiwn a ffefrir gan fod yr
ysgol am aros lle'r oedd i gynnal ei chysylltiad â'r Eglwys.
Roedd y Cynghorydd Grey yn falch o weld y mater yn symud ymlaen gan nad
oedd adeilad yr ysgol yn addas i'r diben ar hyn o bryd ac roedd yn edrych ymlaen
at weld canlyniad yr ymgynghoriad. Roedd y cynigion yn cyd-fynd ag ethos ysgol
ysgolion meithrin eraill ar draws Bro Morgannwg.
Roedd hyn yn fater i’r Weithrediaeth benderfynu arno.
Ar ôl i’r Cabinet ystyried yr adroddiad a phob mater a phob goblygiad ynddo,
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PENDERFYNWYD (1)
BOD y broses ymgynghori statudol ar gyfer Ysgol Gynradd yr Eglwys yng
Nghymru Sant Nicholas yn cael ei nodi.
(2)
Y BYDDAI gweithredu'r cynnig yn ddarostyngedig i'r prosesau statudol
perthnasol ac y byddai cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru yn amodol ar
gymeradwyo achos busnes trylwyr.
(3)
BOD y goblygiadau i'r Awdurdod Lleol lle cafodd y Corff Llywodraethu
wrthwynebiadau yn ystod cyfnod yr Hysbysiad Statudol ac yn dymuno bwrw
ymlaen â'r cynnig yn cael eu nodi. Byddai angen i'r Awdurdod Lleol benderfynu a
ddylid cymeradwyo, gwrthod neu gymeradwyo gydag addasiadau, y cynnig.
Y rhesymau dros y penderfyniadau
(1 a 2) Wedi ystyried cynnwys yr adroddiad a'r trafodaethau yn y cyfarfod.
(3)
Sicrhau bod y Cabinet yn ymwybodol o'r camau nesaf i ddatblygu'r cynllun
ysgol arfaethedig.
C803

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.
C804
TEITHIO LLESOL – CANLYNIADAU’R YMGYNGHORIAD AR
GYFER DIWEDDARIAD MAP RHWYDWAITH TEITHIO LLESOL 2021 (CYF) –
Cyflwynwyd y cyfeiriad o gyfarfod y Pwyllgor Craffu'r Amgylchedd ac Adfywio a
gynhaliwyd ar 18 Ionawr 2022.
Dywedodd yr Arweinydd, wrth gyfeirio at y cyfeiriad, fod tri gwelliant wedi'u
gwneud i'r mapiau yn dilyn yr ymgynghoriad cyhoeddus ers i'r Pwyllgor eu gweld
ddiwethaf ar 21 Medi 2021, a oedd yn cynnwys:
•
•
•

ychwanegu'r llwybr i lawr at Draeth Dwyrain Llanilltud Fawr.
Roedd Aberddawan bellach wedi'i gynnwys.
Ychwanegwyd Parc y Dingle ym Mhenarth.

Yng nghyfarfod y Pwyllgor cafwyd trafodaeth ynghylch y llwybr Teithio Llesol
rhwng Dinas Powys a'r Barri, ymgysylltu ag ysgolion a rhieni a rhai pryderon a
godwyd gan drigolion y Marina ym Mhenarth.
Dywedodd y Cynghorydd King y bu trafodaeth yn ystod cyfarfod y Pwyllgor Craffu
ynghylch darn allweddol o waith sy'n cael ei wneud gan Brifddinas-Ranbarth
Caerdydd. Cafodd y gwaith ei arwain gan Gyngor Caerdydd yn hytrach na
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Chyngor Bro Morgannwg fel prosiect i edrych ar wahanol lwybrau rhwng
Casnewydd a'r Barri a oedd yn cynnwys y daith rhwng Dinas Powys a'r Barri.
Byddai'r mater hwnnw'n destun adroddiad dilynol a fyddai'n mynd i Bwyllgor
Craffu'r Amgylchedd ac Adfywio. Teimlai fod tri argymhelliad y Pwyllgor Craffu
eisoes wedi cael sylw sylweddol neu eu bod wrthi'n cael sylw.
Yna
PENDERFYNWYD – BOD sylwadau Pwyllgor Craffu'r Amgylchedd ac Adfywio a
wnaed yn y cyfarfod a gynhaliwyd ar 18 Ionawr 2022 yn cael eu nodi a'u
cymeradwyo, ac nid oedd unrhyw newidiadau ffurfiol pellach i'w cyflwyno i
Lywodraeth Cymru.
Y rheswm dros y penderfyniad
Wedi ystyried cynnwys yr adroddiad a'r trafodaethau yn y cyfarfod.
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