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CABINET 
 
 
Cofnodion cyfarfod anghysbell a gynhaliwyd ar 9 Mehefin, 2022. 
 
Mae-r Agenda ar gael yma. 
 
Mae recordiad y cyfarfod ar gael yma.   
 
 
Yn Bresennol: Y Cynghorydd L. Burnett (Cadeirydd); Cynghorydd B.E. Brooks (Is-
Gadeirydd); Cynghorwyr R.M. Birch, M.R. Wilson, M.R. Wilkinson, E. Williams, S. 
Sivagnanam a G. John. 
 
Hefyd yn bresennol: Y Cynghorydd Dr. I.J. Johnson. 
 
 
C1  CYHOEDDIAD –  
 
Croesawodd yr Arweinydd yr holl bartïon i gyfarfod cyntaf Cabinet Bro Morgannwg 
o'r Weinyddiaeth newydd a gynhaliwyd ar 9 Mehefin 2022, gan gyflwyno ei hun fel 
Cadeirydd y cyfarfod, fel Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg a’r Aelod Cabinet 
dros Berfformiad ac Adnoddau. 
 
Cyflwynodd yr Arweinydd ei chyd-Aelodau Cabinet hefyd:-  
 
Y Cynghorydd Bronwen Brooks - Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros 
Leoedd Cynaliadwy;  
Y Cynghorydd Rhiannon Birch - Yr Aelod Cabinet dros Addysg, y Celfyddydau a'r 
Gymraeg;  
Y Cynghorydd Mark Wilson - Yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth ac 
Adeiladu;  
Y Cynghorydd Margaret Wilkinson - Yr Aelod Cabinet dros Dai yn y Sector 
Cyhoeddus ac Ymgysylltu â Thenantiaid;  
Y Cynghorydd Eddie Williams - Yr Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac 
Iechyd;  
Y Cynghorydd Ruba Sivagnanam - Yr Aelod Cabinet dros Ymgysylltu â'r 
Gymuned, Cydraddoldeb a Gwasanaethau Rheoleiddio; a  
Y Cynghorydd Gwyn John - Yr Aelod Cabinet dros Hamdden, Chwaraeon a Lles 
 
Atgoffodd yr Arweinydd yr Aelodau a'r Swyddogion fod y cyfarfod yn cael ei ffrydio 
a'i gofnodi'n fyw ac y byddai'n cael ei lanlwytho i wefan Cyngor Bro Morgannwg 
cyn gynted ag y bo'n ymarferol ar ôl y cyfarfod.  
 
 
C2  COFNODION –   
 
ARGYMHELLIR – BOD cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 25 Ebrill, 2022 yn 
cael ei gymeradwyo fel cofnod cywir gan yr Aelodau hynny a fu'n bresennol yn y 
cyfarfod hwnnw. 

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/our_council/Council-Structure/minutes,_agendas_and_reports/agendas/Cabinet/2022/22-06-09.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=k_cjwUcL9yY&list=PLzt4i14pgqIEOa_6uH4po68_H6wGjYiaP&index=1
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C3  DATGAN BUDDIANNAU –  
 
Y Cynghorydd L. Burnett Roedd y buddiant yn ymwneud ag 

Eitem 7 ar yr Agenda - Cynllun Costau 
Byw Disgresiynol. 
 
Datganodd y Cynghorydd Burnett 
fuddiant personol a rhagfarnol, gan 
ddal atwrneiaeth arhosol ar gyfer 
materion rhiant a oedd yn cynnwys 
gwasanaethau ar gyfer Teleofal a 
gwasanaethau cartref.  
 
Dywedodd y Cynghorydd Burnett fod y 
Swyddog Monitro wedi gofyn am 
gyngor a'i fod wedi cael caniatâd i 
siarad, pleidleisio a chymryd rhan 
mewn unrhyw drafodaethau mewn 
perthynas â'r mater.  
 

Y Cynghorwyr Rhiannon Birch, 
Bronwen Brooks, Gwyn John, 
Margaret Wilkinson, Eddie Williams a 
Mark Wilson.  
 
 

Roedd y buddiant yn ymwneud ag 
Eitem 10 ar yr Agenda – Cronfa Grant 
Cymunedau Cryf. 
 
Gofynnwyd am gyngor gan y Swyddog 
Monitro gan fod yr Aelodau'n 
gynrychiolwyr ar Gynghorau Tref a 
Chymuned a oedd wedi derbyn 
dyfarniadau blaenorol.  Dywedodd y 
Swyddog Monitro y dylai Aelodau 
ddatgan buddiant personol nad oedd 
yn rhagfarnol o ystyried natur yr 
adroddiad, gan eu galluogi i siarad, 
pleidleisio a chymryd rhan mewn 
unrhyw drafodaethau mewn perthynas 
â'r mater. 
 

 
 
C4  RHYDDHAD DISGRESIYNOL Y DRETH GYNGOR (EL/PR) 
(CRAFFU – PERFFORMIAD AC ADNODDAU CORFFORAETHOL) –  
 
Cynigiodd yr adroddiad y dylai'r Cabinet ailddatgan y polisi presennol er mwyn 
caniatáu Gostyngiad Treth Gyngor yn ôl Disgresiwn yn unol â'r darpariaethau yn 
adran 13A (1) (c) o Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992 fel y'i diwygiwyd.  
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Mae'r polisi'n nodi'r amgylchiadau a'r wybodaeth a fyddai'n cael eu hystyried wrth 
wneud penderfyniad i ddyfarnu Gostyngiad Treth Gyngor yn ôl Disgresiwn o dan 
adran 13A (1) (c) o Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992 fel y'i diwygiwyd.  
 
Roedd hyn yn fater i’r Weithrediaeth a’r Cyngor benderfynu arno.  
 
Ar ôl i’r Cabinet ystyried yr adroddiad a phob mater a phob goblygiad ynddo, 
 
PENDERFYNWYD - 
 
(1) BOD y Cabinet wedi ailddatgan y broses bresennol ar gyfer dyfarnu 
rhyddhad yn ôl disgresiwn yn unol â'r Polisi Gostyngiadau Treth Gyngor Dewisol 
fel y'i nodir yn Atodiad A i'r adroddiad mewn perthynas ag unrhyw gais dilys a 
dderbyniwyd ac a dderbyniwyd gan y Cyngor.  
 
(2) Dim ond ar ôl i'r holl ostyngiadau, eithriadau a Gostyngiad Gorfodol yn y 
Dreth Gyngor gael eu dyfarnu y byddai Gostyngiad Treth y Cyngor yn ôl 
Disgresiwn yn cael ei ddyfarnu.  
 
(3) Y byddai'r dyfarniad yn dechrau o'r dyddiad y derbyniwyd y cais ac y byddai 
unrhyw gyfnod wedi'i ôl-ddyddio yn cael ei ystyried yn dibynnu ar rinweddau pob 
cais unigol.  
 
(4) Bod awdurdod dirprwyedig yn cael ei roi i'r Pennaeth Cyllid / Swyddog 
Adran 151 mewn ymgynghoriad â'r Arweinydd a'r Aelod Cabinet dros Berfformiad 
ac Adnoddau i adolygu'r polisi bob 2 flynedd a dim ond adrodd i'r Cabinet lle'r 
oedd angen unrhyw newidiadau yn y dyfodol.  
 
Y rhesymau dros y penderfyniadau 
 
(1) Ailddatgan y polisi presennol ar gyfer Gostyngiadau Disgresiynol y Dreth 
Gyngor yn unol â'r darpariaethau yn adran 13A (1) (c) o Ddeddf Cyllid Llywodraeth 
Leol 1992. 
 
(2) Ailddatgan y broses bresennol ar gyfer dyfarnu Gostyngiadau Disgresiynol 
y Dreth Gyngor yn unol â'r darpariaethau yn adran 13A (1) (c) o Ddeddf Cyllid 
Llywodraeth Leol 1992 ac ymdrin ag unrhyw apeliadau dilynol y gellir eu derbyn. 
 
(3) Cadarnhau'r sefyllfa o ran gweithredu'r polisi.  
 
(4) Caniatáu i'r polisi gael ei adolygu gan y Pennaeth Cyllid / Swyddog Adran 
151 mewn ymgynghoriad â'r Arweinydd a'r Aelod Cabinet dros Berfformiad ac 
Adnoddau  
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C5  C4 ADRODDIAD ABSENOLDEB OHERWYDD SALWCH 
2021/2022 (EL/PR) (CRAFFU – PERFFORMIAD AC ADNODDAU 
CORFFORAETHOL) –   
 
Roedd yr adroddiad yn nodi'r ffigurau absenoldeb oherwydd salwch ar gyfer y 
cyfnod o 12 mis 1 Ebrill, 2021 i 31 Mawrth, 2022 fel rhan o'r trefniadau rheoli 
perfformiad y cytunwyd arnynt. 
 
Roedd lefelau absenoldeb wedi dychwelyd i lefelau tebyg i 2019/2020 (cyn 
COVID-19).  Yn ystod y flwyddyn flaenorol (2020/2021) cafwyd lefelau isel o 
absenoldeb. Roedd absenoldeb wedi cynyddu yn 2021/2022 o'i gymharu â 
2020/2021. 
 
Nodwyd y cyfraddau absenoldeb ym mharagraff 4.1 a dangosodd gynnydd o 8.59 
diwrnod a gollwyd fesul CALl (Ebrill 2020 i Fawrth 2021) i 11.35 diwrnod a gollwyd 
fesul CALl (Ebrill 2021 i Fawrth 2022).  Pennwyd y ffigur targed blynyddol (Ebrill 
2021 i Fawrth 2022) fel 9.20 diwrnod a gollwyd fesul CALl.  
 
Dywedodd yr Arweinydd y byddai Aelodau'r Cabinet yn trafod ffigurau absenoldeb 
oherwydd salwch yn fanylach ac yn barhaus gyda'u Cyfarwyddwyr perthnasol, yn 
ogystal ag adolygiad trawsbleidiol gan y Pwyllgor Craffu.  
 
Roedd hyn yn fater i’r Weithrediaeth benderfynu arno.  
 
Ar ôl i’r Cabinet ystyried yr adroddiad a phob mater a phob goblygiad ynddo, 
 
PENDERFYNWYD - 
 
(1) BOD yr adroddiad a'r ffigurau absenoldeb salwch deuddeg mis (Ebrill 2021 
 i Fawrth 2022) a ddarperir yn Atodiad A yn cael eu nodi. 
 
(2) BOD yr adroddiad yn cael ei gyfeirio at y Pwyllgor Craffu Perfformiad 
Corfforaethol ac Adnoddau i'w ystyried, gydag unrhyw sylwadau'n cael eu 
cyfeirio'n ôl i'r Cabinet i'w hystyried ymhellach.  
 
Y rhesymau dros y penderfyniadau 
 
(1) Dwyn materion i sylw Aelodau'r Cabinet yn unol ag 
amcanion corfforaethol.  
 
(2) I alluogi'r Pwyllgor Craffu i gynnal ffocws parhaus ar y rheoli o absenoldeb 
oherwydd salwch ym mhob un o wasanaethau'r Cyngor ac i wneud argymhellion 
i'r Cabinet, fel y bo'n briodol. 
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C6  PENODIADAU I GYRFF ALLANOL / CYD-BWYLLGORAU (EL/PR) 
(CRAFFU – PERFFORMIAD AC ADNODDAU CORFFORAETHOL) –   
 
Roedd yr adroddiad yn gofyn am gymeradwyaeth y Cabinet ar gyfer penodiadau i 
Gyrff Allanol yn dilyn y newid mewn Gweinyddiaeth yn y Cyfarfod Blynyddol a 
gynhaliwyd ar 23 Mai, 2022.  
 
Cyfeiriodd yr Arweinydd at yr enwebiadau a restrir fel rhan o Atodiad A a 
gofynnodd i'r Cabinet gytuno i rai mân ddiwygiadau:-  
 
i) Y Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG) - Roedd 
cyfansoddiad CYSAG yn caniatáu 6 enwebiad, gyda thri yn cael eu nodi yn 
Atodiad A. Dywedodd yr Arweinydd y byddai gofyn i Arweinwyr y Grwpiau eraill 
am eu henwebiadau ar gyfer y tri lle sy'n weddill ac y byddai'r rhestr Cyrff Allanol 
yn cael ei diweddaru yn unol â hynny. 
 
ii) CBAC:  Bwrdd y Cyfarwyddwyr – rhestrodd Atodiad A y Cynghorydd 
Bronwen Brooks a oedd yn anghywir ac y dylid ei ddiwygio i'r Cynghorydd 
Rhiannon Birch. 
 
Cyfeiriodd yr Arweinydd hefyd at Gyngor Iechyd Cymuned Caerdydd a Bro 
Morgannwg a oedd yn gofyn am lefel uchel o ymrwymiadau gan y rhai sy'n 
gwasanaethu ar y Pwyllgor hwnnw ac felly'n hanfodol bod gan Aelodau'r gallu 
priodol i fwrw ymlaen â'r rôl honno. 
 
Roedd hyn yn fater i’r Weithrediaeth benderfynu arno.  
 
Bod y Cabinet, ar ôl ystyried yr adroddiad, yr holl faterion a'r goblygiadau sydd 
ynddo a nodi'r gwelliannau i Atodiad A, a  
 
PENDERFYNWYD - 
 
(1) BOD Aelodau'n cael eu penodi neu eu henwebu i wasanaethu ar y Cyrff a 
restrir yn Atodiad A tan yr etholiadau llywodraeth leol yn 2027, yn amodol ar y 
diwygiadau y cytunwyd arnynt yn y cyfarfod.  
 
(2) LLE bo hynny'n gyfreithiol bosibl, bod presenoldeb mewn cyfarfodydd o 
sefydliadau y mae Aelod wedi'i enwebu neu ei benodi iddynt gan y Cyngor yn cael 
ei ystyried yn ddyletswydd gymeradwy y mae lwfansau teithio a chynhaliaeth yn 
daladwy ar ei chyfer, yn unol â chynllun y Cyngor.  
 
Y rhesymau dros y penderfyniadau 
 
(1-2) Sicrhau parhad cynrychiolaeth gan y Cyngor ar Gyrff Allanol.  
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C7  CYNLLUN COSTAU BYW DISGRESIYNOL (EL/PR) (CRAFFU – 
PERFFORMIAD AC ADNODDAU CORFFORAETHOL) –  
 
Roedd Llywodraeth Cymru wedi rhoi dau gynllun ar waith i roi cymorth i'r rhai yr 
effeithiwyd arnynt gan yr argyfwng Costau Byw.  
 
Roedd y cynllun gorfodol wedi sicrhau bod £150 ar gael i holl Dalwyr Treth y 
Cyngor Band A i D a'r rhai sy'n derbyn Gostyngiad Treth y Cyngor.  
 
Roedd cynllun dewisol hefyd y dyfarnwyd £825 mil i Fro Morgannwg ar ei gyfer i 
dargedu'r rhai a allai fod wedi syrthio drwy fylchau'r cynllun gorfodol a'r rhai yr 
effeithiwyd arnynt fwyaf gan yr argyfwng. 
 
Mae'r adroddiad yn nodi Cynllun Dewisol arfaethedig y Cyngor sy'n targedu 
cymorth i:  
 

• Y rhai nad ydynt yn rhan o'r cynllun gorfodol, yn bennaf y rhai mewn Tai 
Amlfeddiannaeth, gan gynnwys myfyrwyr.  

• Y rhai sy'n derbyn eithriadau penodol i'r Dreth Gyngor - y rhai sy'n gadael 
gofal, nam meddyliol difrifol, darparu/derbyn gofal, anabledd;  

• Y rhai sydd â budd-daliadau cyfyngedig;  
• Y rhai sydd â chymorth tai neu mewn llety dros dro;   
• Y rhai sy'n derbyn gofal cartref;  
• Y rhai sy'n cael prydau ysgol am ddim; a   
• Thaliadau bloc i fanciau bwyd (neu sefydliadau tebyg). 

 
Dywedodd yr Arweinydd, o ran y cynllun gorfodol, yn ystod wythnos gyntaf Mai 
2022, fod 17,000 o daliadau o £150 wedi'u gwneud i drigolion sy'n talu eu Treth 
Gyngor drwy Ddebyd Uniongyrchol. Byddai llythyron hefyd yn cael eu hanfon o 
fewn yr wythnos nesaf i breswylwyr nad oeddent wedi bod yn rhan o'r setiau 
cyntaf o daliadau gan nad oedd eu manylion talu ar gael. Roedd llinell ffôn 
ddynodedig hefyd wedi'i sefydlu ar gyfer preswylwyr nad oedd ganddynt ddyfais 
aml-gyfrwng a sganio cod bar a fyddai'n cael ei gynnwys yn eu llythyr cyswllt.  
Byddai pob URLs yn y llythyr yn unigryw i'r preswylydd.  Amcangyfrifwyd y byddai 
8,350 o drigolion yn elwa o'r cynllun dewisol ym Mro Morgannwg.    
 
Roedd yr Arweinydd hefyd wedi siarad â'r Gweinidog dros Gyllid a Llywodraeth 
Leol a oedd wedi gofyn i Gynghorau awgrymu unrhyw feysydd pellach yr oedd 
angen cymorth arnynt y byddai Cyngor Bro Morgannwg yn ymateb iddynt yn unol 
â hynny. 
 
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 gweithredu'r Cynllun Costau Byw gwerth £150 yn cael ei nodi.  
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(2) BOD cynllun y Cynllun Costau Byw dewisol ar gyfer Bro Morgannwg a nodir 
ym mharagraffau 2.5 i 2.23 yn cael ei gytuno.  
 
(3) Bod awdurdod dirprwyedig yn cael ei roi i'r Cyfarwyddwr Adnoddau 
Corfforaethol mewn ymgynghoriad â'r Arweinydd/Aelod Cabinet dros Berfformiad 
ac Adnoddau i wneud mân addasiadau i'r cynllun er mwyn sicrhau bod y dyraniad 
grant llawn o £825K yn cael ei ddosbarthu'n llawn.  
 
Y rhesymau dros y penderfyniadau 
 
(1) Arfarnu'r Cabinet o weithrediad y Cynllun Costau Byw gwerth £150.  
 
(2) Sicrhau cymeradwyaeth y Cabinet i weithredu'r cynllun dewisol er mwyn 
targedu'r grant o £825K i'r rhai yr effeithir arnynt fwyaf gan yr argyfwng Costau 
Byw cyn gynted â phosibl gan gydnabod yr heriau o ran nodi'r derbynwyr priodol a 
gwneud taliad prydlon.  
 
(3) Er mwyn gallu defnyddio'r cyllid sydd ar gael yn llawn.  
 
 
C8  CYNNIG TRWYDDED MEDDALWEDD MICROSOFT 2022 – 2025 
(EL/PR) (CRAFFU – PERFFORMIAD AC ADNODDAU CORFFORAETHOL) –   
 
Roedd y Cyngor wedi ymrwymo i ddefnyddio'r profiadau dysgu cadarnhaol o'r 
pandemig ac adborth gan weithwyr i ddarparu sbardun ar gyfer ffyrdd newydd o 
weithio yn y dyfodol.  Roedd hyn wedi arwain at y cynnig i symud tuag at ddiffinio 
model gweithio hybrid newydd ar gyfer Cyngor Bro Morgannwg.  
 
Rhoddodd yr adroddiad wybod i'r Aelodau am y buddsoddiad sy'n cael ei wneud i 
wasanaeth TGCh y Cyngor, gydag adnewyddu Cytundeb Menter Microsoft y 
Cyngor i drwyddedu Meddalwedd Microsoft drwy gynnyrch disgownt, y "ramp 
trwyddedu E3 i E5" a oedd ar gael oherwydd amseriad contract presennol y 
Cyngor.  Amlygodd yr adroddiad nifer o fanteision y byddai hyn yn eu cynnig i staff 
a dinasyddion ledled Bro Morgannwg.  
 
Byddai hyn yn galluogi'r Cyngor i fuddsoddi mewn trwyddedau newydd, sy'n 
ofynnol i gwrdd â'r newid yn y dirwedd ar draws y Cyngor a'i wasanaethau o ran 
technolegau digidol, cyfathrebu ac ymgysylltu.  Yn benodol, byddai hyn yn 
caniatáu i'r Cyngor gael mynediad llawn i'r gyfres Microsoft o offer Diogelwch ac 
ymarferoldeb ychwanegol, gan gynnwys teleffoni, Power BI Pro, offer archwilio ac 
offer ac ymarferoldeb ychwanegol.  Drwy weithredu'n gyflym, byddai'r Cyngor yn 
gallu derbyn yr un buddion o drwyddedau E5, ar gyfradd ostyngol am y 3 blynedd 
nesaf.  
 
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 buddsoddiad yn seilwaith TGCh y Cyngor fel y'i disgrifir yn yr 
adroddiad yn cael ei nodi a bod y defnydd o Bwerau Brys y Prif Weithredwr sy'n 
ymwneud â'r ffurflen uwchraddio Microsoft E3 i E5 yn cael ei gymeradwyo.  
 
(2) BOD yr adroddiad a'r argymhellion yn cael eu hystyried mewn cysylltiad ag 
adroddiad Rhan II yn ddiweddarach ar yr agenda.  
 
Y rhesymau dros y penderfyniadau 
 
(1) Wrth i'r Cyngor nesáu at ben-blwydd cyntaf Cytundeb Menter Microsoft, 
roedd y Cyngor wedi bod yn gymwys i gymryd 'ramp' trwydded E3 i E5, i 
uwchraddio'r trwyddedau E3 presennol i E5, ac wrth wneud hynny manteisio ar 
ostyngiad sylweddol gan Microsoft (MS).  Oherwydd amseriad y cynnig, roedd yn 
ofynnol i'r Prif Weithredwr arfer Pwerau Brys.   
 
(2) Caniatáu i adroddiadau Rhan I a II gael eu hystyried gyda'i gilydd.  
 
 
C9  COSTAU BYW:  Y CYFLOG BYW A'R CYFRADDAU CYFLOG AR 
GYFER STAFF GRADD UN A DAU (EL/PR) (CRAFFU – PERFFORMIAD AC 
ADNODDAU CORFFORAETHOL) –   
 
Rhoddodd yr adroddiad drosolwg o'r Cyflog Byw, y Sefydliad Cyflog Byw ac 
esboniodd y gofynion i ddod yn Gyflogwr Achrededig Sefydliad Cyflog Byw.  
 
Fel rhan o ymrwymiad y Cyngor i gefnogi'r holl staff (yn enwedig yn ystod yr 
argyfwng costau byw) sefydlwyd grŵp traws-swyddogaethol o swyddogion o fewn 
y Cyngor i ddarparu adolygiad integredig a chydweithredol o effaith y cynnydd 
mewn costau byw dros y misoedd nesaf ac i ystyried y ffordd orau o gefnogi'r rhai 
mwyaf agored i niwed yn ein cymunedau a'n staff mewnol, ar draws yr holl 
gyfarwyddiaethau.  
 
Roedd hyn yn unol ag ymrwymiad hirsefydlog y Cyngor i les staff.  
 
Roedd hyn yn fater i’r Weithrediaeth benderfynu arno.  
 
Ar ôl i’r Cabinet ystyried yr adroddiad a phob mater a phob goblygiad ynddo, 
 
PENDERFYNWYD - 
 
(1) BOD y cynigion a nodir yn yr adroddiad i'r Cyngor fabwysiadu'r Cyflog Byw 
o £9.90 ar gyfer y graddau â'r cyflog isaf (Gradd 1 a Gradd 2 a dalwyd £9.60 a 
£9.79 yr awr ar hyn o bryd) yn cael eu cymeradwyo ar unwaith.  
 
(2) BOD y cynnig i'r Cyngor ddechrau'r broses o weithio tuag at Achrediad y 
Sefydliad Cyflog Byw yn cael ei gymeradwyo.  
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(3) Y byddai'r Cabinet hwnnw'n derbyn adroddiad pellach ar y materion a 
ddisgrifir yn yr adroddiad maes o law mewn trefn.  
 
Y rhesymau dros y penderfyniadau 
 
(1) Cydnabod cyfraniad sylweddol staff yn y graddau cyflog isaf, yr oedd eu 
rolau yn aml yn rheng flaen, yn rhan-amser, yn wynebu dinasyddion ac wedi bod 
yn allweddol i ymateb y Cyngor yn ystod y pandemig.  
 
(2) Cefnogi'r Cyngor gyda phwysau parhaus ar y gweithlu, a fynegwyd yn y 
Gofrestr Risgiau Corfforaethol ynghylch recriwtio a chadw staff a sicrhau, i'r 
graddau y bo'n bosibl, fod gan y Cyngor gynnig deniadol fel cyflogwr lleol o 
ddewis, gyda'r gallu i gystadlu mewn marchnad ddaearyddol ehangach, a ddaeth 
i'r amlwg gyda mabwysiadu gwaith hybrid ar raddfa eang,  ers dechrau'r 
pandemig.  
 
(3) Galluogi'r Cabinet i ystyried goblygiadau achredu i'r Sefydliad Cyflog Byw, 
tra'n cydnabod bod hyn yn wirfoddol ac y byddai'r Cyngor yn ei adolygu'n 
rheolaidd.  
 
 
C10  CRONFA GRANT CYMUNEDAU CRYF (EAWL) (CRAFFU – 
PERFFORMIAD AC ADNODDAU CORFFORAETHOL) –   
 
Rhoddodd yr adroddiad y wybodaeth ddiweddaraf i'r Cabinet am brosiectau a 
gymeradwywyd o dan y Rhaglen Grant Cymunedau Cryf bresennol ar gyfer y 
cyfnod ers mis Ebrill 2020 tan ddiwedd mis Mawrth 2022.  Roedd hefyd yn rhoi 
crynodeb o'r holl brosiectau a gymeradwywyd o dan y Rhaglen Grant gychwynnol 
o fis Ebrill 2017 i fis Mawrth 2020. 
 
Dywedodd y Cynghorydd John fod yr adroddiad yn newyddion da gan fod clybiau, 
neuaddau cymunedol a nifer o grwpiau wedi elwa o gyllid ac y gallai hyd yn oed 
ffrydiau ariannu llai helpu llawer o bobl.  
 
Cytunodd yr Arweinydd fod yr ystod o sefydliadau a phrosiectau y gweithiwyd 
arnynt ac a gyflawnwyd yn rhyfeddol.  Canmolodd sgiliau Swyddogion ar gyfer 
meithrin gallu o fewn y sefydliadau hynny a'u helpu i ddatblygu sgiliau i allu 
datblygu eu prosiectau, gan gyfeirio at Gyngor Cymuned Llandochau a'r maes 
chwarae i blant yng Nghaeau Chwarae Coffa King George V a Neuadd Bentref 
Aberogwr fel enghreifftiau rhagorol o brosiectau.  
 
Ategodd y Cynghorydd Wilson y pwyntiau a wnaed gan y Cynghorwyr John a 
Burnett ac roedd yn falch bod y Cabinet hwn ochr yn ochr â Chabinetau blaenorol 
yn bwriadu parhau i gefnogi ystod mor eang o sefydliadau yn y tymor hwy.  
 
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 – BOD cynnwys yr adroddiad ac Atodiadau A a B yn cael eu 
nodi a'u cyfeirio at y Pwyllgor Craffu (yr Amgylchedd ac Adfywio) i'w hystyried.  
 
Y rheswm dros y penderfyniad 
 
Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Cabinet a'r Pwyllgor Craffu (yr Amgylchedd ac 
Adfywio) am y Gronfa Grant Cymunedau Cryf.  
 
 
C11  DYFARNU CONTRACTAU AR GYFER GWASANAETHAU BWS 
LLEOL Â CHYMORTH (EAWL) (CRAFFU – YR AMGYLCHEDD AC ADFYWIO) 
–  
 
Rhoddodd yr adroddiad wybod i'r Cabinet am ymarfer tendro a gynhaliwyd er 
mwyn dyfarnu contractau penodedig tymor newydd i gyflenwi Gwasanaethau Bws 
Lleol a Gynorthwyir B3, 88, 89A/89B, 100, 303, 304, 320 a 321 i gyflenwyr 
llwyddiannus (gweithredwyr bysiau lleol). 
 
Roedd y contract yn gofyn am gymeradwyaeth y Cabinet fel y gellid gweithredu'r 
contractau gyda'r cyflenwyr a ddewiswyd.  
 
Roedd manylion pellach yn ymwneud â chostau'r tendr wedi'u cynnwys mewn 
adroddiad Rhan II a oedd ar agenda'r cyfarfod.  
 
Dywedodd y Dirprwy Arweinydd fod mawr angen y gwasanaethau bws hyn a bod 
y Cyngor yn chwarae ei ran i gefnogi'r gwasanaethau hynny ar gyfer trigolion lleol.   
 
Dywedodd y Cynghorydd Williams y byddai effaith ar unrhyw gymuned yn colli 
gwasanaeth bws, yn enwedig ar gyfer ardal wledig na fyddai rhai ardaloedd yn 
gallu ei wneud hebddynt, ac felly roedd yn hanfodol eu cefnogi.  
 
Cyfeiriodd y Cynghorydd John at y gwasanaeth 321 yng Ngorllewin y Fro fel 
gwasanaeth cysylltu hanfodol ac yn bwysicach ar hyn o bryd oherwydd costau 
teithio o ganlyniad i brisiau petrol.  
 
Dywedodd y Cynghorydd Wilson ei bod yn bwysig fel Cyngor i gefnogi a chynnal y 
gwasanaethau hynny a'u hyrwyddo mor eang â phosibl wrth symud ymlaen, yn 
enwedig y gwasanaeth sy'n mynd i ysbyty.   
 
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 – BOD cynnwys yr adroddiad yn cael ei nodi i'w ystyried ar y 
cyd ag Adroddiad Rhan II ar yr Agenda hon.  
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Y rheswm dros y penderfyniad 
 
Rhoi gwybod i'r Cabinet am yr ymarfer tendro a gynhaliwyd cyn gwneud cais yn 
ddiweddarach ar yr agenda i gytuno ar gontractau sy'n gyfreithiol rwymol gyda'r 
darparwyr a ddewiswyd.  
 
 
C12  ASESIAD DIGONOLRWYDD GOFAL PLANT (DSG) ADRODDIAD 
DRAFFT 2022 (SCH) (CRAFFU – DYSGU A DIWYLLIANT) –  
 
Rhoddodd yr adroddiad wybod i'r Aelodau am   sefyllfa bresennol mewn perthynas 
â'r Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant (ADGP) 2022 DRAFFT. Mae'r adroddiad i'w 
weld yn Atodiad A. Roedd y dyletswyddau statudol o dan adrannau 22, 26 a 27 o 
Ddeddf Gofal Plant 2006 yn ei gwneud yn ofynnol i Awdurdodau Lleol lunio a 
chefnogi datblygiad darpariaeth gofal plant yn yr ardal leol i'w gwneud yn hyblyg, 
yn gynaliadwy ac yn ymatebol i anghenion y gymuned.  
 
Rhaid i ADGP Awdurdod Lleol fesur natur a graddau'r angen a'r cyflenwad 
presennol o ofal plant mewn ardal. Drwy'r dadansoddiad hwn, byddai Awdurdodau 
Lleol yn gallu nodi bylchau yn y ddarpariaeth gofal plant leol a lle nad oedd 
anghenion rhieni'n cael eu diwallu.  Byddai hyn yn caniatáu i Awdurdodau Lleol 
gynllunio sut i gefnogi'r farchnad i fynd i'r afael â'r bylchau a nodwyd.  
 
Rhaid i'r Awdurdod Lleol ddatblygu a chynnwys Cynllun Gweithredu mewn ymateb 
sy'n dangos sut y gallai'r Awdurdod a'i Bartneriaid leihau'r diffygion a nodwyd yn 
eu hardal.  Roedd y Cynllun Gweithredu'n cael ei adolygu'n barhaus a'i 
ddiweddaru'n flynyddol.  
 
Cyn ei gyflwyno'n ffurfiol i Lywodraeth Cymru, roedd yr ADGP DRAFFT yn gofyn 
am ymgynghoriad cyhoeddus a phartner ffurfiol am gyfnod o chwe wythnos o leiaf. 
Roedd y partneriaid yn cynnwys Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, Darparwyr 
Gofal Plant, sefydliadau Gofal Plant, ysgolion, Aelodau CSCA, Dechrau'n Deg, 
partneriaid Iechyd a phartneriaid Awdurdodau Lleol. 
 
Cyfeiriodd yr Aelod Cabinet at yr ystod eang o ymgyngoreion, defnyddwyr, 
defnyddwyr y dyfodol, rhieni ac ysgolion a chynigiwyd llawer o sylwadau ar brofiad 
gofal plant yn ystod COVID ac yn ystod cyfnodau mwy arferol gan fod hynny wedi 
amrywio'n sylweddol.  Cafwyd trafodaethau hefyd ar oblygiadau cost gofal plant a 
sut yr oedd hynny'n anodd ei reoli i lawer o aelwydydd ac yn aml yn broblem i 
fenywod a oedd yn ei chael yn anodd dychwelyd i'r gwaith oherwydd cost gofal 
plant o safon lle nad oedd cymorth i deuluoedd yn bosibl.  
 
Roedd yr adroddiad yn annog mwy o ddarpariaeth o gyfleusterau gofal plant o'r 
sector preifat a byddai'r Cyngor yn annog ac yn cefnogi darparu cyfleusterau o'r 
fath yn hytrach na'u darparu.   
 
Roedd prinder gweithwyr gofal hefyd ar draws pob lleoliad gofal, gan gynnwys 
prinder gofal plant gyda darpariaeth Gymraeg a oedd yn gymhlethdod 
ychwanegol.   
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Anogodd yr Arweinydd bobl i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad er mwyn casglu 
darlun llawn a chyflwyno cynllun gweithredu cynhwysfawr. Cyfeiriodd hefyd at y 
rhwystrau i ddarpariaeth gofal plant a drafodwyd yn Adran 15 a nododd sut y bu'n 
rhaid i rieni jyglo gofal plant o amgylch gwahanol ddarparwyr, boed hynny'n 
feithrinfeydd, ysgolion neu aelodau o'r teulu tra'n gorfod cynnal lefel incwm ochr yn 
ochr â darparu gofal plant.  
 
Dywedodd yr Aelod Cabinet ei bod wedi bod yn amlwg yn ystod y pandemig bod 
llawer yn gweithio mewn lleoliadau gofal iechyd wedi dibynnu ar y teulu ar gyfer 
gofal plant gan nad oedd unrhyw ffyrdd eraill o ddarparu ar gyfer eu patrymau 
shifftiau gwaith.  Byddai sgwrs werthfawr arall yn canolbwyntio ar ddigonolrwydd 
darpariaeth gofal plant cofleidiol lle'r oedd llai o ddarpariaeth yn aml yn y Fro 
wledig.  
 
Roedd hyn yn fater i’r Weithrediaeth benderfynu arno.  
 
Ar ôl i’r Cabinet ystyried yr adroddiad a phob mater a phob goblygiad ynddo, 
 
PENDERFYNWYD - 
 
(1) BOD y canfyddiadau a'r argymhellion allweddol o fewn yr  
Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant DRAFFT yn cael eu nodi. 
 
(2) BOD y wybodaeth a'r data a gesglir yn cael eu nodi a bod y cynllun 
gweithredu i fynd i'r afael â'r bylchau a nodwyd gyda'r ADGP yn cael ei gefnogi. 
 
(3) BOD swyddogion sy'n cynnal yr ymgynghoriad statudol chwe wythnos ar y 
cyhoedd a phartneriaid yn cael eu cytuno.  
 
Y rhesymau dros y penderfyniadau 
 
(1) Galluogi'r Cabinet i ystyried argymhellion ar gyfer yr adolygiad o ofal plant. 
 
(2) Sicrhau bod y Cabinet yn cael gwybod am hynt y gwaith o ddatblygu'r 
cynllun gweithredu sy'n cefnogi darpariaeth gofal plant.  
 
(3) Sicrhau bod y rhai sydd â diddordeb yn yr ADGP yn cael cyfle i ystyried y 
canfyddiadau a rhoi adborth ffurfiol. 
 
 
C13  ADRODDIAD DIOGELU CORFFORAETHOL BLYNYDDOL:  
2021/22 (EL/PR) (CRAFFU – PAWB) –  
 
Roedd cyfrifoldeb Corfforaethol i sicrhau bod trefniadau effeithiol ar waith ar gyfer 
diogelu plant ac oedolion y mae angen gwasanaethau penodol y Cyngor arnynt.  
 
Rhoddodd Adroddiad Blynyddol 2021/22 drosolwg o'r gweithgareddau Diogelu 
Corfforaethol a gynhaliwyd ar draws yr Awdurdod Lleol.  
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Roedd hyn yn fater i’r Weithrediaeth benderfynu arno.  
 
Ar ôl i’r Cabinet ystyried yr adroddiad a phob mater a phob goblygiad ynddo, 
 
PENDERFYNWYD - 
 
(1) BOD y gwaith a wnaed i wella trefniadau corfforaethol ar gyfer diogelu ac 
amddiffyn plant ac oedolion yn cael ei nodi.  
 
(2) Y byddai'r Cabinet yn parhau i dderbyn adroddiadau bob chwe mis ar y 
gwaith a wnaed i wella trefniadau Diogelu Corfforaethol ac effeithiolrwydd Polisïau 
perthnasol.  
 
(3) BOD yr adroddiad yn cael ei gyfeirio at Bwyllgorau Craffu Byw'n Iach a 
Gofal Cymdeithasol, Dysgu a Diwylliant, Cymunedau Cartref a Diogel, Perfformiad 
Corfforaethol ac Adnoddau i'w hystyried a'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio er 
mwyn sicrhau goruchwyliaeth barhaus.  
 
Y rhesymau dros y penderfyniadau 
 
(1) Sicrhau bod y Cabinet yn ymwybodol o ddatblygiadau diweddar mewn 
trefniadau corfforaethol ar gyfer diogelu.  
 
(2) Caniatáu i'r Cabinet oruchwylio'r maes allweddol hwn o waith corfforaethol 
yn effeithiol a bod yn sicr o ddiogelu effeithiol.  
 
(3) Ymateb i geisiadau bod pob Pwyllgor Craffu a Phwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio yn cael adroddiadau diweddaru.  
 
 
C14  GWAHARDD Y WASG A'R CYHOEDD -   
 
PENDERFYNWYD - O dan Adran 100A(4) o 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 fel y'i diffinnir 
yn Rhan 4 o Atodlen 12A (fel y'i diwygiwyd) o'r Ddeddf, y cyfeirir at baragraffau 
perthnasol yr Atodlen mewn cromfachau ar ôl y pennawd munud. 
 
 
C15  CYNNIG TRWYDDED MEDDALWEDD MICROSOFT 2022 – 2025 
(DL/SP) (CRAFFU – PERFFORMIAD AC ADNODDAU CORFFORAETHOL) –  
 
Roedd y ddogfen Rhan II yn cynnwys gwybodaeth ariannol y cyfeiriwyd ati yn y 
ddogfen Rhan I o'r un teitl a ystyriwyd yn gynharach ar yr agenda.  
 
Roedd y wybodaeth ariannol yn fasnachol sensitif felly nid oedd wedi'i chynnwys 
yn y ddogfen Rhan I.  
 
Dywedodd yr Arweinydd fod yr adroddiad Rhan I a gyflwynwyd i'w gymeradwyo 
gan y Cabinet yn gynharach ar yr agenda wedi nodi'r rhesymeg dros adnewyddu 
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Cytundeb Menter Microsoft y Cyngor i drwyddedu Meddalwedd Microsoft drwy'r 
ramp trwyddedu E3 i E5 neu uwchraddio.  Roedd hyn yn hytrach nag adnewyddu'r 
Cytundeb Menter gyda thrwyddedau E3 cyfredol.  
 
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 cynnwys adroddiad Rhan II ar y cyd ag adroddiad Rhan I o'r un teitl ar 
yr agenda hwn yn cael ei nodi a'i gymeradwyo.  
 
(2) BOD y defnydd o Bwerau Brys y Prif Weithredwr i alluogi'r Cyngor i 
fanteisio ar y cynnig gostyngol gan Microsoft i uwchraddio trwyddedau Microsoft 
Office 365 yn cael ei nodi.  
 
Y rhesymau dros y penderfyniadau 
 
(1) Rhoi trosolwg i'r Cabinet o'r ymarferoldeb a'r rhesymeg dros drwyddedu 
Microsoft Office 265 sydd wedi'i uwchraddio.  
 
(2) Gofyn am gymeradwyaeth i ddefnyddio Pwerau Brys y Prif Weithredwr 
mewn perthynas â'r mater hwn.  
 
 
C16  DYFARNU CONTRACTAU AR GYFER GWASANAETHAU BWS 
LLEOL Â CHYMORTH (EAWL) (CRAFFU – YR AMGYLCHEDD AC ADFYWIO) 
–  
 
Cyfeiriwyd at y ddogfen Rhan II yn y ddogfen Rhan I o'r un teitl a ystyriwyd yn 
gynharach ar yr agenda.  
 
Contractau penodedig tymor presennol ar gyfer Gwasanaethau Bysiau Lleol a 
Gynorthwyir B3, 88, 89A/B, 94/96 (Nos Lun-Sun), 100, 303/304, 320/321 a X2 
(Nos Lun-Sad) yn cyrraedd eu tymor llawn ddydd Sul, 3 Ebrill 2022.  
 
Cynhaliodd swyddogion ymarfer tendro agored ar borth GwerthwchiGymru i 
ddyfarnu contractau penodedig tymor newydd i gyflenwi Gwasanaethau Bws Lleol 
a Gynorthwyir B3, 88, 89A/89B, 100, 303, 304, 320 a 321 i gyflenwyr llwyddiannus 
(gweithredwyr bysiau lleol).  
 
Roedd swyddogion hefyd wedi dod i gytundeb â Bws Caerdydd a First Cymru, yn 
y drefn honno, i ddyfarnu contractau 'de minimis' newydd (h.y. wedi'u dyfarnu'n 
uniongyrchol) fel y caniateir o dan y Ddeddf Trafnidiaeth ar gyfer elfennau o 
Wasanaeth 94/96 (nosweithiau Llun-Sul) a Gwasanaeth X2 (teithiau hwyr gyda'r 
nos Llun i ddydd Sadwrn) yn seiliedig ar brisiau presennol.  Cynigiwyd y dylid 
terfynu'r contractau hynny ar rybudd yn hytrach na chontractau cyfnod penodol.  
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Er mwyn sicrhau darpariaeth wasanaeth barhaus, cynyddodd cyllideb flynyddol y 
Cyngor ar gyfer Gwasanaethau Bysiau Lleol â Chymorth £90k y flwyddyn drwy 
bwysau cost â chymorth o ddechrau'r flwyddyn ariannol 2022-23.  
 
Yn dilyn hysbysiad hwyr gan un gweithredwr na fyddent yn gallu ymgymryd â 
gwasanaeth a ddyrannwyd iddynt, roedd angen £12,086.62 arall i sicrhau y gellid 
ariannu'r holl wasanaethau bws a gefnogir yn ariannol ar gyfer blwyddyn ariannol 
2022/23.  
 
Roedd hyn yn fater i’r Weithrediaeth benderfynu arno.  
 
Ar ôl i’r Cabinet ystyried yr adroddiad a phob mater a phob goblygiad ynddo, 
 
PENDERFYNWYD - 
 
(1) BOD yr ymarfer tendro agored a gynhaliwyd drwy borth GwerthwchiGymru 
ar gyfer gwasanaethau bws lleol a gefnogir yn ariannol yn cael ei nodi.  
 
(2) Bod awdurdod dirprwyedig yn cael ei roi i'r Swyddog Monitro/Pennaeth y 
Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd i weithredu contractau, mewn 
perthynas â'r gwasanaethau bws lleol a gefnogir a nodir yng nghorff yr Adroddiad.    
 
(3) BOD y cynnydd o £90 mil a ddyfarnwyd yng nghyllideb flynyddol 2022/23 ar 
gyfer Gwasanaethau Bysiau Lleol a Gynorthwyir er mwyn gallu parhau i ddarparu 
gwasanaethau, oherwydd pwysau cost a gofnodwyd, yn cael ei nodi.  
 
(4) BOD y gyllideb bysiau a gefnogir yn cael ei chynyddu o £12,086.62 arall, a 
fyddai'n cael ei hariannu o'r Gyllideb Gwasanaethau Trafnidiaeth.  
 
Y rhesymau dros y penderfyniadau 
 
(1) Sicrhau y glynwyd wrth reolau Gweithdrefn Contract a rheolau'r Weithdrefn 
Ariannol fel rhan o'r broses gaffael.  
 
(2) Sicrhau darpariaeth gwasanaeth bws lleol â chymorth parhaus a helpodd i 
lenwi bylchau o fewn y rhwydwaith gwasanaethau bysiau lleol masnachol a 
sicrhau bod gan y Cyngor gontract cyfreithiol rwymol ar waith gyda'r cyflenwyr a 
ddewiswyd.  
 
(3) Sicrhau bod y ddarpariaeth o wasanaethau bws lleol â chymorth a 
gaffaelwyd gan y Cyngor yn parhau o fewn y gyllideb.   
 
(4) Sicrhau y gellid ariannu gwasanaethau bws lleol â chymorth ym mlwyddyn 
ariannol 2022/23.     
 
 
 


	C1 CYHOEDDIAD
	C2 COFNODION
	C3 DATGAN BUDDIANNAU
	C4 RHYDDHAD DISGRESIYNOL Y DRETH GYNGOR
	C5 C4 ADRODDIAD ABSENOLDEB OHERWYDD SALWCH 2021/2022
	C6 PENODIADAU I GYRFF ALLANOL / CYD-BWYLLGORAU
	C7 CYNLLUN COSTAU BYW DISGRESIYNOL
	C8 CYNNIG TRWYDDED MEDDALWEDD MICROSOFT 2022 – 2025
	C9 COSTAU BYW: Y CYFLOG BYW A'R CYFRADDAU CYFLOG AR GYFER STAFF GRADD UN A DAU
	C10 CRONFA GRANT CYMUNEDAU CRYF
	C11 DYFARNU CONTRACTAU AR GYFER GWASANAETHAU BWS LLEOL Â CHYMORTH
	C12 ASESIAD DIGONOLRWYDD GOFAL PLANT (DSG) ADRODDIAD DRAFFT 2022
	C13 ADRODDIAD DIOGELU CORFFORAETHOL BLYNYDDOL: 2021/22
	C14 GWAHARDD Y WASG A'R CYHOEDD
	C15 CYNNIG TRWYDDED MEDDALWEDD MICROSOFT 2022 – 2025
	C16 DYFARNU CONTRACTAU AR GYFER GWASANAETHAU BWS LLEOL Â CHYMORTH

