
  

 

CABINET 
 

COFNODION Y CYFARFOD O BELL A GYNHALIWYD DRWY MICROSOFT 
TEAMS 

DDYDD MERCHER, 7 EBRILL 2021 AM 10.30 A.M. 
 

YN BRESENNOL: 
 

Y Cynghorydd P. Marsden (Arweinydd) – Cadeirydd 
 

Cynghorwyr: 
 

S. Cook (Gofal Cymdeithasol), N. George (Gwastraff a Diogelu’r Cyhoedd), C. Gordon 
(Gwasanaethau Corfforaethol), L. Phipps (Cartrefi a Lleoedd), E. Stenner (Perfformiad a 
Gwasanaethau i Gwsmeriaid) ac R. Whiting (Dysgu a Chyflawniad). 
 

Ynghyd â: 
 
 R. Edmunds (Cyfarwyddwr Corfforaethol – Addysg a Gwasanaethau Corfforaethol), D. Street 

(Cyfarwyddwr Corfforaethol – Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai) ac M.S. Williams 
(Cyfarwyddwr Corfforaethol Dros Dro – Cymunedau).  

  
Hefyd yn bresennol: 

 
K. Cole (Prif Swyddog Addysg), P. Cooke (Uwch Swyddog Polisi), L. Donovan (Pennaeth 
Gwasanaethau Pobl), S. Ellis (Arweinydd Cynhwysiant ac ADY), R. Evans (Pennaeth 
Darpariaeth ar gyfer Dysgwyr sy’n Agored i Niwed), J Harding (Rheolwr Cleientiaid), M. Lloyd 
(Pennaeth Isadeiledd), J. Lougher (Rheolwr Datblygu Chwaraeon a Hamdden), S. Mutch 
(Rheolwr Blynyddoedd Cynnar), S. Richards (Pennaeth Cynllunio a Strategaeth Addysg), L. 
Thomas (Ysgolion yr 21ain Ganrif – Prif Swyddog), A. West (Rheolwr Ysgolion yr 21ain Ganrif), 
M. Williams (Pennaeth Gwasanaethau Eiddo Dros Dro), R. Tranter (Pennaeth Gwasanaethau 
Cyfreithiol a Swyddog Monitro), M. Harris (Chauffeur/Swyddog Cymorth Gwasanaethau 
Pwyllgor) a C. Evans (Swyddog Gwasanaethau Pwyllgor).  
 
Y Cynghorwyr C. Mann ac M. James 

 

 
TREFNIADAU RECORDIO A PHLEIDLEISIO 

 
Atgoffodd yr Arweinydd bawb a oedd yn bresennol fod y cyfarfod yn cael ei ffilmio, ac na 
fyddai’n cael ei ffrydio’n fyw, ond y byddai recordiad ar gael yn dilyn y cyfarfod ar wefan y 
Cyngor – Cliciwch Yma i’w Wylio. Dywedodd y byddai penderfyniadau’n cael eu gwneud drwy 
Microsoft Forms.  

 
 

1. YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB 
 

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorwyr S. Morgan (Dirprwy Arweinydd ac 
Aelod Cabinet dros yr Economi a Menter), J. Ridgewell (Yr Amgylchedd ac Isadeiledd) a C. 
Harrhy (Prif Weithredwr). 
 
 
 

https://www.caerphilly.gov.uk/My-Council/Meetings,-agendas,-minutes-and-reports/Council-meetings


  

 

2. DATGAN BUDDIANNAU 
 

Cyhoeddodd y Cynghorydd L. Phipps fuddiant personol a rhagfarnus mewn perthynas ag 
Eitem 7 ar yr Agenda – Band B y Rhaglen Ysgolion ac Addysg ar gyfer yr 21ain Ganrif – 
Adroddiad Gwrthwynebu Statudol ar gyfer Ysgol a Chanolfan Adnoddau Cae'r Drindod gan 
fod plentyn i ffrind agos yn chwarae i Glwb Rygbi Penallta, a gadawodd y cyfarfod ar gyfer yr 
eitem honno. 
 
Datganodd M.S. Williams (Cyfarwyddwr Corfforaethol ar gyfer yr Economi a’r Amgylchedd) 
fuddiant yn Eitem 7 ar yr Agenda – Band B y Rhaglen Ysgolion ac Addysg ar gyfer yr 21ain 
Ganrif – Adroddiad Gwrthwynebu Statudol ar gyfer Ysgol a Chanolfan Adnoddau Cae'r 
Drindod fel Aelod o Bwyllgor Clwb Rygbi Penallta, a gadawodd y cyfarfod ar gyfer yr eitem 
honno. 
 
Datganodd y Cynghorydd S. Cooke fuddiant personol yn Eitem 10 ar yr Agenda – Band B y 
Rhaglen Ysgolion ac Addysg ar gyfer yr 21ain Ganrif – Cynnig Cam 2 ar gyfer Ysgol  
Gynradd Plasyfelin fel Llywodraethwr Awdurdod Lleol yr Ysgol, ond roedd modd iddo aros yn y 
cyfarfod a chymryd rhan lawn. 
 

3. CABINET – 17 MAWRTH 2021 
 

PENDERFYNWYD cymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 17 Mawrth 2021 
fel cofnod cywir. 
 
 

4. CABINET – 24 MAWRTH 2021 
 

PENDERFYNWYD cymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 24 Mawrth 2021 
fel cofnod cywir. 
 
 

5. BLAENRAGLEN WAITH Y CABINET – I’W NODI 
 

 Darparwyd Blaenraglen Waith y Cabinet i’r Cabinet, a oedd yn nodi’r adroddiadau sydd wedi’u 
trefnu o 7 Ebrill 2021 tan 21 Ebrill 2021. Atgoffwyd yr Aelodau bod Blaenraglen Waith y 
Cabinet yn ddogfen weithio, ac felly mae’n bosib y bydd yn newid. 
 
Ar ôl ystyried a thrafod, cynigiwyd ac eiliwyd y dylid nodi’r Flaenraglen Waith. Trwy ddangos 
dwylo, cytunwyd ar hyn yn unfrydol. 
 

PENDERFYNWYD y dylid nodi Blaenraglen Waith y Cabinet. 
 

 

6. BAND B Y RHAGLEN YSGOLION AC ADDYSG AR GYFER YR 21AIN GANRIF – 
ADRODDIAD GWRTHWYNEBU STATUDOL AR GYFER YSGOL GYMRAEG CWM 
GWYDDON 

 

 Roedd yr adroddiad, a ystyriwyd gan y Pwyllgor Craffu Addysg ar 22 Mawrth 2021, yn rhoi 
diweddariad i'r Aelodau mewn perthynas â chynnig Band B Ysgolion yr 21ain Ganrif i adleoli 
Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon i ysgol newydd bwrpasol darpariaeth Gymraeg, ar safle gwag 
Ysgol Uwchradd Cwmcarn gynt. 
 
Cyfeiriodd yr Aelod Cabinet at yr Adroddiad Gwrthwynebu Statudol ar gyfer cynnig Cam 1 
Band B Ysgolion yr 21ain Ganrif i adleoli ac ehangu Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon yng 
Nghwmcarn i safle gwag Ysgol Uwchradd Cwmcarn gynt, a chreu ysgol bwrpasol newydd 
darpariaeth Gymraeg, gan nodi mis Medi 2023 fel y dyddiad agor. 
 



  

Cynigwyd y bydd yr adeilad newydd yn cynnwys cyfleusterau cynradd gyda Gofal Plant, 
Canolfan Adnoddau Arbennig (CAA), Meithrinfa, Plant sy'n Codi'n Dair a phrif ystafelloedd 
dosbarth yr ysgol, prif neuadd gwasanaeth, gofod technoleg bwyd, llyfrgell a gofod Technoleg 
Gwybodaeth. Bydd hefyd yn gwella'r gofod dysgu awyr agored trwy gynnwys ardaloedd 
chwarae allanol, MUGA a mynediad at gae glaswellt. 
 
Nododd yr aelodau y byddai gan yr ysgol newydd ddigon o le i oddeutu 420 o ddisgyblion 
ynghyd â 60 o lefydd meithrin ac 16 o lefydd Canolfan Adnoddau Arbenigol. Mae cyfleoedd ar 
gyfer defnydd gan y cyhoedd hefyd yn allweddol, ac felly mae’r broses ddylunio yn ceisio 
cynnwys mesurau i alluogi pennu rhannau o adeilad newydd yr ysgol yn barthau diogel, 
cyfleusterau chwaraeon, gan gynnwys y neuadd a gofod amlswyddogaethol sy'n cydymffurfio 
â gofynion ystafell ddosbarth y gellid ei haddasu at ddefnydd y gymuned. 
 
Esboniodd yr Aelod Cabinet fod galw am ddarpariaeth Gymraeg yn ardal Ddwyreiniol y 
Fwrdeistref Sirol, ac y byddai'r cynnig yn cynorthwyo'r Cyngor i ateb y galw a'i amcanion a 
nodir yng Nghynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg. 
 
Nododd yr aelodau fod y cynigion wedi cyrraedd y cam Hysbysiad Statudol ar 11 Ionawr 2021 
a'u bod ar agor ar gyfer gwrthwynebiadau tan 7 Chwefror 2021. Cafwyd dau wrthwynebiad. 
Fodd bynnag, gan mai cyfnod gwrthwynebu ydoedd, nid oedd cyfle ar gyfer ymatebion i 
gefnogi'r cynigion. Rhoddwyd manylion y gwrthwynebiadau i'r Cabinet, ynghyd â'r adroddiad 
gwrthwynebu cyn y cyfarfod.  
 
Amlinellodd yr Aelod Cabinet fod y meysydd gwrthwynebu allweddol yn ymwneud yn bennaf â 
blaenoriaethu addysg cyfrwng Cymraeg, ac angen canfyddedig am ysgol uwchradd 
ychwanegol yn yr ardal. Roedd yr ymateb i'r gwrthwynebiadau i’w gweld yn yr Adroddiad 
Gwrthwynebu, yn Atodiad 1 adroddiad y Swyddogion. 
 
Nododd y Cabinet fod y Pwyllgor Craffu Addysg wedi ystyried yr adroddiad, a chodwyd 
ymholiadau ynghylch capasiti ysgolion cyfrwng Saesneg lleol, a lefel y buddsoddiad ariannol 
yn ysgolion Saesneg yr ardal. Cymeradwyodd y Pwyllgor Craffu y cynigion trwy bleidlais 
fwyafrif. 
 
Yna gwnaeth Swyddog gyflwyniad mewn perthynas â'r cynnig a chanfyddiadau'r Adroddiad 
Gwrthwynebu. 

 
Eglurodd Swyddogion pe bai'r Cabinet yn awdurdodi parhau â’r prosiect, y bydd llythyr 
Penderfyniad yn cael ei gyhoeddi a fydd yn nodi'n glir y rhesymau dros y penderfyniad gan 
gyfeirio at God Trefniadaeth Ysgolion 2018.  
 
Yna bydd Achos Busnes llawn yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru. 
 
Diolchodd y Cabinet i’r Swyddog a’r Aelod Cabinet am yr adroddiad, a dilynodd trafodaeth. 
 
Trafododd y Cabinet yr adroddiad yn fanwl a gofynnwyd am eglurhad ar nifer o bwyntiau, gan 
gynnwys cynlluniau i sicrhau na fydd nifer y llefydd mewn ysgolion cyfagos yn lleihau o 
ganlyniad i'r cynnig. Eglurodd Swyddogion y bydd yr ysgol yn agor gyda nifer cyfyngedig o 
lefydd, a fydd yn cynyddu'n raddol yn amodol ar y galw er mwyn amddiffyn llefydd mewn 
ysgolion cyfagos. 
 
Ar ôl ystyried a thrafod, cynigiwyd ac eiliwyd y dylai’r argymhellion yn yr adroddiad gael eu 
cymeradwyo. Trwy bleidlais electronig, cytunwyd ar hyn yn unfrydol. 
 

PENDERFYNWYD, am y rhesymau sydd wedi’u nodi yn Adroddiad y Swyddog, 
cymeradwyo’r argymhellion a wnaed yn yr Adroddiad Gwrthwynebiad i symud ymlaen 
at y cam cyflwyno. 

 
 



  

7. BAND B Y RHAGLEN YSGOLION AC ADDYSG AR GYFER YR 21AIN GANRIF – 
ADRODDIAD GWRTHWYNEBU STATUDOL AR GYFER YSGOL A CHANOLFAN 
ADNODDAU CAE'R DRINDOD. 

 
Datganodd y Cynghorydd L. Phipps fuddiant rhagfarnus a gadawodd y cyfarfod ar gyfer yr 
eitem. 
 
Datganodd M.S. Williams (Cyfarwyddwr Corfforaethol ar gyfer yr Economi a’r Amgylchedd) 
fuddiant rhagfarnllyd fel Aelod o Bwyllgor Clwb Rygbi Penallta, a gadawodd y cyfarfod ar gyfer 
yr eitem. 

 
Roedd yr adroddiad, a ystyriwyd gan y Pwyllgor Craffu Addysg ar 22 Mawrth 2021, yn rhoi 
diweddariad i'r Aelodau mewn perthynas â chynnig Band B Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif 
ynghylch Ysgol Cae’r Drindod, sef ehangu’r Ysgol a’r Ganolfan Adnoddau bresennol trwy 
estyniad newydd i’r adeilad ac ardal chwarae awyr agored. 
 
Nodwyd y byddai’r estyniad newydd i’r adeilad yn darparu cyfleusterau i gefnogi 80 o lefydd 
ychwanegol ac yn darparu cyfleusterau o’r radd flaenaf ar gyfer y disgyblion sydd fwyaf 
agored i niwed, a fyddai’n ateb eu hanghenion dysgu, cymdeithasol a meddygol, ynghyd â 
chreu cyfleusterau ar gyfer gweithio integredig ar draws Addysg, Gwasanaethau 
Cymdeithasol ac Iechyd, a darparu cyfleoedd ar gyfer gofal plant, gofod awyr agored, a 
defnydd cymunedol. 
 
Nodwyd y byddai’r datblygiadau hyn yn sicrhau bod yr ysgol yn gallu darparu ar gyfer 
anghenion newidiol a mwy cymhleth disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) yn 
ardal y Cyngor, nawr ac yn y dyfodol, a sicrhau y cydymffurfir â deddfwriaeth Anghenion 
Dysgu Ychwanegol newydd. 
 
Eglurodd yr Aelod Cabinet fod y cynigion wedi cyrraedd cam Hysbysiad Statudol ar 11 Ionawr 
2021 a'u bod ar agor ar gyfer gwrthwynebiadau tan 7 Chwefror 2021. Nodwyd bod 238 o 
wrthwynebiadau, a gan mai cyfnod gwrthwynebu ydoedd, nid oedd cyfle ar gyfer ymatebion i 
gefnogi'r cynigion. Cafodd y Cabinet gopïau o'r 238 o wrthwynebiadau yn eu fformat 
gwreiddiol, yr adroddiad gwrthwynebu a'r atodiadau a oedd yn cynnwys yr Asesiad Effaith 
Integredig, cynigion Lliniaru a phapurau briffio Carthffosiaeth i'w hystyried cyn y cyfarfod. 
 
Amlinellodd yr Aelod Cabinet rai o'r meysydd gwrthwynebu mwyaf cyffredin, a oedd yn 
ymwneud yn bennaf ag ymholiadau gweithdrefnol, colli mannau gwyrdd a'r effaith ar 
ddarpariaeth chwaraeon drwy golli'r cae rygbi sydd dan berchnogaeth y cyngor, o'r enw 
Drindod 1, ac ystyriaethau cynllunio eraill. Roedd yr ymateb i'r gwrthwynebiadau wedi’u 
hamlinellu yn yr Adroddiad Gwrthwynebu, yn Atodiad 1 adroddiad y Swyddog. 
 
Ystyriwyd yr adroddiad gan y Pwyllgor Craffu Addysg, lle cafwyd sylwadau gan Glwb Rygbi 
Penallta, Grŵp Mannau Gwyrdd Achubwch Ystrad Mynach, ac Is-gadeirydd Llywodraethwyr 
Ysgol y Drindod. Esboniodd yr Aelod Cabinet fod y Pwyllgor wedi trafod yr adroddiad yn 
helaeth ac wedi gwneud ymholiadau ynghylch a oedd y mesurau lliniaru sydd ynghlwm yn 
Atodiad 3 adroddiad y Swyddog yn ddigonol, materion carthffosiaeth parhaus, yr effaith ar 
fannau gwyrdd, y broses arfarnu opsiynau, gallu'r ysgol i ddiwallu anghenion y dyfodol, a 
materion eraill sydd wedi'u cynnwys a'u hegluro yn yr adroddiad gwrthwynebu a'r adroddiad 
ymgynghori cychwynnol. Cymeradwyodd y Pwyllgor Craffu y cynigion trwy bleidlais fwyafrif. 
Cafwyd cadarnhad ar y cam Craffu y bydd unrhyw fesurau lliniaru angenrheidiol ar gyfer colli 
cae chwaraeon Drindod 1 sy'n eiddo i'r cyngor yn rhan sylfaenol o'r cais cynllunio. Mae Polisi 
Cynllunio Cymru yn datgan bod modd gwneud eithriad o ran diogelu caeau chwarae rhag 
datblygiadau ‘lle y darperir darpariaeth arall yn yr  
ardal o’r un budd i’r gymuned, gan osgoi colli’r ddarpariaeth dros dro’. Nodwyd, pe bai'r cynnig 
yn cael ei gymeradwyo ac yn symud tuag at ei weithredu, y byddai buddsoddiad sylweddol 
gwerth oddeutu £300,000 yn cael ei wneud ar fesurau lliniaru ar y cam hwn, a fyddai'n ceisio 
bodloni'r gofynion o dan yr eithriad hwn, a rhagori arnynt o bosibl, ac a fyddai’n barod cyn i 
ddefnydd o’r cae presennol ddod i ben. 



  

 
Nodwyd y byddai’r prif fesur lliniaru yn cynnwys creu cae gwell newydd o ansawdd uchel yng 
Nghanolfan Hamdden Sue Noake gyfagos, sef Sue Noake 2, a fydd ar gael i’w ddefnyddio 
cyn i’r defnydd o gae Drindod 1 ddod i ben. Mae’r gwaith o greu a diweddaru’r caeau yng 
Nghanolfan Hamdden Sue Noake yn mynd ymhell y tu hwnt i roi polion a phaentio llinellau 
gwynion ar y cae presennol. 
 
Nodwyd y bydd gwaith yn cael ei gyflawni yn Sue Noake 2 gydag arbenigwr caeau allanol i 
greu cae gwell a gwydn, a fydd yn cynnwys chwynnu dethol, craidd gwag 3-4 modfedd, rhaca 
/ digroeni, ychwanegu 110 tunnell o dywod i haen uchaf yr arwyneb chwarae, lledaenu ac 
ymgorffori’r tywod, draenio Verti, arwyneb brws llusgo, hadu a gwrteithio’r gwair a mwy o 
awyru. Byddai’r cae arfaethedig yn Sue Noake 2 hefyd yn cynnwys system ddraenio yn 
cynnwys prif bibell ddraenio a phibellau ochrol mewn ffos, a fyddai’n cael eu hôl-lenwi â 
cherrig a thywod a’u cysylltu â’r rhwydwaith draenio. Mae’r arbenigwr caeau sy’n rhan o 
ddatblygu’r cam lliniaru penodol hwn yn hyderus y bydd arwyneb y cae yn wydn ac y byddai 
modd chwarae arno drwy dymor y gaeaf. 
 
Nodwyd y byddai’r cae presennol arall yng Nghanolfan Hamdden Sue Noake, sef Sue Noake 
1, yn cael ei ddiweddaru â’r un gwelliannau i’r arwyneb â Sue Noake 2, heblaw am y system 
ddraenio nad oes cymaint o’i hangen yn y lleoliad hwnnw. Hefyd, bydd ardal galed i sefyll arni 
a rhwystr wrth y cae i wylwyr, a ffensys uchel, goleuo hyfforddi parhaol, a mynediad brys i 
gerbydau. 
 
Eglurodd yr Aelod o’r Cabinet y byddai gwelliannau eraill yng Nghanolfan Hamdden Sue 
Noake i wella’r cyfleuster ar gyfer y gymuned yn cynnwys darparu cyfleusterau newid 
ychwanegol, drwy ddod â dwy ystafell newid a chawodydd nad ydynt yn cael eu defnyddio yn 
ôl i ddefnydd, er mwyn darparu dau gyfleuster newid ychwanegol, ynghyd â chyfleusterau 
newid a chawod arall i Swyddogion ac ystafell feddygol a chymorth cyntaf. 
 
Nododd yr aelodau y bydd y cae sydd ar ôl yng Nghaeau’r Drindod, sef Drindod 2, yn cael ei 
wella trwy osod goleuadau cae, a bydd cae bach a iau newydd yn cael ei greu yn Drindod 3. 
Er bod y ddau gae sy'n weddill yng Nghaeau'r Drindod eisoes wedi'u gwarchod o dan 
weithred gyfamodi gyfredol, byddwn yn mynd ati i ddod â'r caeau yng Nghanolfan Hamdden 
Sue Noake o dan statws Meysydd Chwarae Cymru. 
 
Nodwyd y bydd y Cabinet yn ymwybodol o'r materion carthffosiaeth a draenio amrywiol wrth 
Ganolfan Hamdden Sue Noake, a dymunodd yr Aelod Cabinet iddo gael ei nodi y bydd 
popeth yn cael ei wneud i fynd i'r afael â'r mater cyn dechrau ar unrhyw waith posib. Bydd 
gwaith yn parhau ar y cyd â Dŵr Cymru, sy'n gyfrifol am y rhwydwaith carthffosiaeth, a 
phartneriaid eraill fel Iechyd Cyhoeddus Cymru, i sicrhau bod y cae a'r ardal gyfagos yn 
parhau i fod yn ddiogel i'w defnyddio. 
 
Roedd briff ar y mater hwn wedi’i atodi i Adroddiad y Swyddog yn Atodiad 4, a oedd yn nodi 
gwaith parhaus gan Dŵr Cymru i nodi a chywiro'r broblem. 
 
Amlinellodd yr Aelod Cabinet yr ymgynghoriad a gynhaliwyd gyda Chlwb Rygbi Penallta ac 
ymgyngoreion fel yr amlinellwyd yng Nghod Trefniadaeth Ysgolion Llywodraeth Cymru 2018, 
a chlywyd eu sylwadau yn ystod cyfarfodydd lle trafodwyd y cynnig. Codwyd pryderon 
ynghylch colli man gwyrdd, sy’n cael ei ddefnyddio fel cae chwaraeon yn benodol, ac mae 
trigolion y gymuned yn poeni'n fawr am hyn ac wedi rhannu eu pryderon. Mae'n hanfodol felly 
fod pob agwedd yn cael ei hystyried yn ystod y broses benderfynu, ynghyd ag ystyried 
anghenion addysgol penodol y plant sy’n agored i niwed sy'n mynychu Ysgol Caeau'r 
Drindod, a'r angen am ddarpariaeth ychwanegol. 
 
Yna gwnaeth Swyddog gyflwyniad mewn perthynas â'r cynnig, canfyddiadau'r Adroddiad 
Gwrthwynebu ac atodiadau perthnasol. 
 



  

Diolchodd y Cabinet i'r Swyddog a’r Aelod Cabinet am yr adroddiad manwl a chroesawodd y 
Cynghorydd M. James, Aelod ward lleol Ystrad Mynach i annerch y Cabinet. 
 
Amlinellodd y Cynghorydd James nifer o bryderon ynghylch colli mannau gwyrdd yn yr ardal. 
Codwyd pryderon pellach ynghylch y cynnig ar gyfer y ddarpariaeth amgen, a chodwyd hefyd 
y mater o oedi wrth gwblhau ar gyfer y broses liniaru a’r pryderon carthffosiaeth ar y safle 
arfaethedig. Gwnaed ymholiadau hefyd o ran yr angen am ofodau parcio ychwanegol ar safle 
Caeau’r Drindod. Codwyd pryderon ynghylch y broses ymgynghori, gan nad ymgynghorwyd 
ar y cynigion â nifer o grwpiau. 
Nodwyd bod deisebau wedi’u cynnal a’u cyflwyno mewn perthynas â’r cynigion, a cheisiodd y 
Cynghorydd gymeradwyaeth y Cabinet i ohirio penderfyniad er mwyn gallu nodi safle arall 
mewn ardal safle Tir Llwyd. 
 
Cafwyd ymatebion gan Swyddogion a oedd yn cadarnhau’r broses ymgynghori ac arfarnu 
opsiynau a gynhaliwyd. 
 
Diolchodd y Cabinet i’r Swyddog a’r Aelod Cabinet am yr adroddiad, a dilynodd trafodaeth. 
 
Rhoddodd Swyddogion ddiweddariad ar y cynnydd sy'n cael ei wneud mewn perthynas â'r safle 
arfaethedig yn Sue Noake mewn perthynas â charthffosiaeth a llifogydd, a nodwyd bod gwaith 
blaenoriaeth yn mynd rhagddo i glirio rhwystr yn y system garthffosiaeth, a fydd yn datrys y 
mater. Tynnodd swyddogion sylw’r Aelodau at y canllawiau sydd wedi'u cynnwys yn nogfen 
Gofal Llifogydd 2019 Dŵr Cymru sy'n nodi y bydd arwynebau'n ddiogel ar ôl cyfnod cwarantîn 
o ddim mwy nag 20 diwrnod. Rhoddodd y Swyddogion gadarnhad pellach bod 146 o lefydd 
parcio arfaethedig, sef 63 lle ychwanegol. Bydd y llefydd hyn ar gyfer staff ychwanegol a staff 
sy’n ymweld wrth ddarparu gwasanaethau a chefnogi’r disgyblion. 
 
Cynhaliwyd trafodaethau ynghylch y cydweithio rhwng gwasanaethau cymdeithasol, iechyd ac 
addysg a fydd yn darparu gwasanaeth mwy cyfannol i'r dysgwyr sy’n agored i niwed ac sy'n 
mynychu ysgol Cae’r Drindod, a nodwyd y bydd yr ehangu arfaethedig yn darparu amgylchedd 
addas at y diben, sy'n addas ar gyfer y dyfodol i ddysgwyr, gyda mwy o gapasiti. 
 
Ar ôl ystyried a thrafod, cynigiwyd ac eiliwyd y dylai’r argymhellion yn yr adroddiad gael eu 
cymeradwyo. Trwy bleidlais electronig, cytunwyd ar hyn yn unfrydol. 
 

PENDERFYNWYD am y rhesymau sydd wedi’u nodi yn Adroddiad y Swyddog: - 
 

i) Cymeradwyo’r argymhellion a wnaed yn yr Adroddiad Gwrthwynebu i symud at y 
cam cyflwyno; 
 

ii) Cymeradwyo’r mesurau lliniaru arfaethedig a’r cynnig i ariannu’r gost 
amcangyfrifedig o £300 mil o gyllideb Cyfraniad Refeniw i Wariant Cyfalaf 
(RCCO) Cyllid Amrywiol 2020/21. 

 
  

8. BAND B Y RHAGLEN YSGOLION AC ADDYSG AR GYFER YR 21AIN GANRIF – 
CYNNIG CAM 2 AR GYFER CANOLFAN I DDYSGWYR AGORED I NIWED 

 
Roedd yr adroddiad, a ystyriwyd gan y Pwyllgor Craffu Addysg ar 25 Mawrth 2021, yn ceisio 
barn yr Aelodau ar y cam nesaf (Cam 2) ar gyfer Band B y Rhaglen Ysgolion ac Addysg ar 
gyfer yr 21ain Ganrif. 
 
Rhannodd yr Aelod Cabinet fanylion y cynnig i addasu ac adnewyddu hen ysgol ramadeg 
Pontllanfraith, sef safle Ysgol Uwchradd Pontllanfraith gynt, i greu Canolfan newydd i 
Ddysgwyr sy’n Agored i Niwed, a fydd, at ddibenion adrodd i Lywodraeth Cymru, yn cael ei 
alw yn yr achos busnes a’r dogfennau ategol yn Uned Atgyfeirio Disgyblion. 
 



  

Nodwyd y cafodd y cynnig ei ddatblygu o ganlyniad i ofynion Deddf Diwygio ADY, sydd wedi 
arwain at yr angen i ymestyn y math hwn o ddarpariaeth, ac o ganlyniad i adolygiad dwys a 
phellgyrhaeddol yr Awdurdod Lleol o ddarpariaeth ADY, sydd â’r nod o greu model cyflenwi 
gwasanaeth sy’n bodloni anghenion yr holl ddysgwyr ledled y Fwrdeistref, sicrhau ansawdd y 
ddarpariaeth, a gwerthuso gofynion y dysgwyr sydd fwyaf agored i niwed yn barhaus yn y 
dyfodol, gan osod y plentyn yn ganolog iddo. 
 
Mae'r prosiect a amlinellir ym mhwynt 2.3 Adroddiad y Swyddog ar gam datblygu cynnar, a 
bydd Swyddogion yn sicrhau bod Aelodau'n cael eu diweddaru'n rheolaidd mewn perthynas â 
phob agwedd ar y cynnig a'r prosesau. Nodwyd mai cyfanswm y cyllid a nodwyd ar gyfer y 
prosiect o amlen Band B yw £5.5 miliwn. 
 
Cefnogwyd y cynnig a amlinellwyd yn adroddiad y Swyddog yn unfrydol a'i gymeradwyo gan 
y Pwyllgor Craffu Addysg ar 25 Mawrth 2021. 
 
Diolchodd y Cabinet i’r Arweinydd a’r Swyddogion am yr adroddiad, a dilynodd trafodaeth. 
Nodwyd bod adborth gan drigolion ardal Pontllanfraith wedi cadarnhau eu bod yn cefnogi'r 
cynnig. 
 
Ar ôl ystyried a thrafod, cynigiwyd ac eiliwyd y dylai’r argymhellion yn yr adroddiad gael eu 
cymeradwyo. Trwy bleidlais electronig, cytunwyd ar hyn yn unfrydol. 
 

PENDERFYNWYD, am y rhesymau sydd wedi’u nodi yn Adroddiad y Swyddog, derbyn 
yr argymhelliad i symud ymlaen at gam Achos Busnes Llywodraeth Cymru ar gynnig y 
Ganolfan ar gyfer Dysgwyr sy’n Agored i Niwed. 
 
 

9. BAND B Y RHAGLEN YSGOLION AC ADDYSG AR GYFER YR 21AIN GANRIF – 
CYNNIG CAM 2 AR GYFER YSGOL IAU LLANCAEACH AC YSGOL FABANOD 
LLANFABON 

 
Roedd yr adroddiad, a ystyriwyd gan y Pwyllgor Craffu Addysg ar 25 Mawrth 2021, yn ceisio 
barn yr Aelodau ar y cam nesaf (Cam 2) ar gyfer Band B y Rhaglen Ysgolion ac Addysg ar 
gyfer yr 21ain Ganrif. 
 
Esboniodd yr Aelod Cabinet mai'r cynnig yw uno Ysgol Iau Llancaeach ac Ysgol Fabanod 
Llanfabon yn Nelson, trwy ehangu ac adnewyddu safle presennol Ysgol Fabanod Llanfabon i 
ddarparu ar gyfer yr Ysgol Gynradd newydd, gyda lle ar gyfer 275 o ddisgyblion, ynghyd â'r 
feithrinfa. 
 
Nodwyd y gwnaed y cynnig gan fod yr awdurdod wedi nodi'r ddwy ysgol fel rhai sydd angen 
buddsoddiad, i greu darpariaeth gynradd 3-11 ar un safle i ddarparu cyfleuster 21ain Ganrif 
sy'n addas at y diben, i leihau nifer y llefydd gwag, i gynyddu cyfleoedd at ddefnydd 
cymunedol, ac i ddileu dwy ysgol categori C mewn perthynas â chyflwr. 
 
Mae'r prosiect a amlinellir ym mhwynt 2.3 Adroddiad y Swyddog ar gam datblygu cynnar, a 
bydd y swyddogion yn sicrhau bod Aelodau'n cael eu diweddaru'n rheolaidd mewn perthynas 
â phob agwedd ar y cynnig a'r prosesau, yn unol â gofyniad Cod Trefniadaeth Ysgolion 2018 
a Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013. Nodwyd mai cyfanswm y cyllid a 
nodwyd ar gyfer y prosiect o amlen ariannu Band B yw £4 miliwn. 
 
Esboniodd yr Aelod Cabinet fod yr adroddiad wedi'i ystyried yn y Pwyllgor Craffu Addysg ar 
25 Mawrth 2021, ac ar ôl ei ystyried a'i drafod fe'i cymeradwywyd yn unfrydol. 
 
Diolchodd y Cabinet i’r Swyddog am yr adroddiad, a dilynodd trafodaeth. 

 
Ar ôl ystyried a thrafod, cynigiwyd ac eiliwyd y dylai’r argymhellion yn yr adroddiad gael eu 
cymeradwyo. Trwy bleidlais electronig, cytunwyd ar hyn yn unfrydol. 



  

 
PENDERFYNWYD, am y rhesymau sydd wedi’u nodi yn Adroddiad y Swyddog, 
derbyn yr argymhelliad i symud at gam Achos Busnes Llywodraeth Cymru ar gynnig 
Ysgol Iau Llancaeach ac Ysgol Fabanod Llanfabon. 
 
 

10. BAND B Y RHAGLEN YSGOLION AC ADDYSG AR GYFER YR 21AIN GANRIF – 
CYNNIG CAM 2 AR GYFER YSGOL GYNRADD PLASYFELIN. 

 
Datganodd y Cynghorydd S. Cooke fuddiant personol fel Llywodraethwr Awdurdod Lleol yr 
ysgol, ond roedd modd iddo aros yn y cyfarfod a chymryd rhan lawn. 
 
Roedd yr adroddiad, a ystyriwyd gan y Pwyllgor Craffu Addysg ar 25 Mawrth 2021, yn ceisio 
barn yr Aelodau ar y cam nesaf (Cam 2) ar gyfer Band B y Rhaglen Ysgolion ac Addysg ar 
gyfer yr 21ain Ganrif. 
 
Rhoddodd yr Aelod Cabinet fanylion y galw arfaethedig yn yr ardal, am gyfleuster addas at y 
diben sy’n addas ar gyfer yr 21ain Ganrif. Disgwylir y bydd yr ysgol newydd yn darparu lle ar 
gyfer 420 o ddisgyblion ynghyd â darpariaeth feithrin. Yn ogystal â’r ddarpariaeth ysgol 
estynedig, yn debyg i’r prosiectau Ysgolion 21ain Ganrif eraill, bwriedir creu a darparu 
defnydd cymunedol o gyfleusterau’r ysgol lle bo modd. 
 
Mae'r prosiect a amlinellir ym mhwynt 2.3 Adroddiad y Swyddog ar gam datblygu cynnar, a 
bydd y swyddogion yn sicrhau bod Aelodau'n cael eu diweddaru'n rheolaidd mewn perthynas 
â phob agwedd ar y cynnig a'r prosesau, yn unol â gofyniad Cod Trefniadaeth Ysgolion 2018 
a Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013. Nododd yr Aelodau mai cyfanswm 
y cyllid a nodwyd ar gyfer y prosiect o amlen ariannu Band B yw £9 miliwn. 
 
Amlinellodd yr Aelod Cabinet fod yr adroddiad wedi'i ystyried gan y Pwyllgor Craffu Addysg ar 
25 Mawrth 2021, ac ar ôl ei ystyried a'i drafod fe'i cymeradwywyd yn unfrydol. 
 
Rhoddodd yr Arweinydd adborth i'r Cabinet gan yr aelod ward lleol, y Cynghorydd J. 
Pritchard, a amlinellodd rai o'r pryderon gyda'r safle presennol, gan gynnwys ystafelloedd 
dosbarth bach, asbestos mewn rhannau o'r adeilad, nid yw'n darparu 'dull ysgol gyfan', ac nid 
yw'r dyluniad yn caniatáu i ystafelloedd dosbarth gael mynediad at ardaloedd awyr agored, 
sy'n destun pryder yn ystod y pandemig cyfredol. 

 
Diolchodd y Cabinet i’r Swyddog am yr adroddiad, a dilynodd trafodaeth. Gofynnodd y Cabinet 
am eglurhad ar y cynnig ar gyfer cyfleusterau chwaraeon aml-ddefnydd, ac a fyddai'r 
cyfleusterau hyn ar gael i’r gymuned eu defnyddio. Esboniodd y Swyddogion y bydd hynny’n 
digwydd, a bod gwaith yn mynd rhagddo gyda'r Ysgol yn y maes hwn. 

 
Ar ôl ystyried a thrafod, cynigiwyd ac eiliwyd y dylai’r argymhellion yn yr adroddiad gael eu 
cymeradwyo. Trwy bleidlais electronig, cytunwyd ar hyn yn unfrydol. 
 

PENDERFYNWYD, am y rhesymau sydd wedi’u nodi yn Adroddiad y Swyddog, 
cymeradwyo symud at gam Achos Busnes Llywodraeth Cymru ar Ysgol Gynradd 
Plasyfelin. 
 

 

11. ADOLYGIAD O DREFNIADAU RHEOLI CONTRACTAU YN Y GWASANAETHAU 
GWASTRAFF 

 
Roedd yr adroddiad, a ystyriwyd gan Bwyllgor Craffu'r Amgylchedd a Chynaliadwyedd ar 23 
Mawrth 2021, yn gofyn am gymeradwyaeth ar gyfer cynnig i gryfhau trefniadau rheoli 
contractau o fewn Gwasanaethau Gwastraff. 
 



  

Roedd yr adroddiad yn amlinellu manylion yr ystod o gontractau gwerth uchel sy'n cael eu 
rheoli yn yr adran Gwasanaethau Gwastraff, ac roedd yn cynnwys manylion cynnig i gryfhau'r 
trefniadau rheoli contractau cyfredol. 
 
Bydd y dull arfaethedig yn sicrhau y manteisir ar bob contract gymaint â phosib o ran darparu 
gwasanaeth, gofynion rheoleiddiol, a bod y buddion gwerth cymdeithasol ehangach yn cael 
eu gwireddu. Ar ddiwedd y cyfnod adolygu rheoli contract dwy flynedd arfaethedig, bydd 
dadansoddiad o effeithiolrwydd y model gwasanaeth yn cael ei gynnal i benderfynu a ellir 
defnyddio'r dull hwn o reoli contractau yn fwy cyffredinol mewn meysydd gwasanaeth eraill ar 
draws y Cyngor. 
 
Roedd yr adroddiad hefyd yn cynnwys cynnig i ariannu'r gost amcangyfrifedig o oddeutu £410 
mil i gyflawni'r 
adolygiad o drefniadau rheoli contractau. 
 
Diolchodd y Cabinet i’r Swyddog am yr adroddiad, a dilynodd trafodaeth. 

 
Ar ôl ystyried a thrafod, cynigiwyd ac eiliwyd y dylai’r argymhellion yn yr adroddiad gael eu 
cymeradwyo. Trwy bleidlais electronig, cytunwyd ar hyn yn unfrydol. 
 

PENDERFYNWYD am y rhesymau sydd wedi’u nodi yn Adroddiad y Swyddog: - 
 

i) Cymeradwyo’r adolygiad arfaethedig o drefniadau rheoli contractau; 
 
ii) Cytuno ar y gyfanswm cost o £410 mil ar gyfer y pedair swydd tymor penodol 

arfaethedig am gyfnod o ddwy flynedd, a’u hariannu fel a ganlyn:  
 

 £400 mil o’r balans sy’n weddill ar gronfa wrth gefn a sefydlwyd yn flaenorol i 
ddiwallu pwysau costau yn y Gwasanaethau Gwastraff; 

 £10 mil o’r tanwariant disgwyliedig yng nghyllideb refeniw 2020/21 ar gyfer y 
Tîm Caffael Corfforaethol. 

 
 

12. GWEITHIO HYBLYG – ADRODDIAD DIWEDDARU 
 
 Roedd yr adroddiad, a ystyriwyd gan y Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau ar 21 Ionawr 2021, 

yn rhoi diweddariad i'r Cabinet ar y cynnydd mewn perthynas â'r Adolygiad Corfforaethol 
Gweithio Hyblyg ar ôl cyflwyno'r adroddiad i'r Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau ar 21 Ionawr 
2021. 

 
 Nodwyd, oherwydd cyflymder a natur proses cyfnod clo COVID-19, ei bod yn ofynnol i'r 

Cyngor baratoi a hyfforddi cyfran sylweddol o'i weithlu i weithio ac i ddarparu gwasanaethau o 
bell o’u gweithleoedd arferol ac, mewn llawer o achosion, o gartref. Er bod Egwyddorion 
Gweithio Hyblyg ar waith cyn y pandemig, roeddent yn cael eu defnyddio'n bennaf ar sail 
achlysurol. 

 
 Nodwyd er bod y trosglwyddiad at y model newydd hwn o ddarparu gwasanaethau wedi 

digwydd yn gyflym iawn, bod y llwyfannau technoleg sydd wedi ffurfio sylfaen gweithio o bell 
wedi bod yn sefydlog ac yn reddfol. 

 
 Mae rhai rhannau o'r gweithlu wedi bod yn gweithio o bell ac yn effeithiol iawn ers dechrau'r 

cyfnod clo a, dros amser, mae gwasanaethau eraill wedi'u galluogi ac wedi dychwelyd ar-lein 
gyda llawer llai o ddibyniaeth ar adeiladau, safleoedd a theithio. 

 
 Mae hyn wedi galluogi llawer o wasanaethau i'r cyhoedd i gael eu darparu'n ddiogel ac yn 

barhaus, ac i weithwyr y Cyngor reoli sawl agwedd ar eu bywydau proffesiynol a phersonol 
mewn ffordd sydd wedi sicrhau cydbwysedd bywyd a gwaith llawer mwy nag oedd yn bosibl 
o'r blaen. 



  

 
 Ffurfiwyd Grŵp Adolygu Corfforaethol Gweithio Hyblyg, ac maent yn ystyried newidiadau ac 

effeithiau symud at fodel gweithio mwy hyblyg, a chafwyd diweddariad ar gynnydd yr 
adolygiad yn ddiweddar yng nghyfarfod y Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau ar 21 Ionawr 
2021. 

 
 Er bod ffocws yr adroddiad yn ymwneud â staff sydd wedi gweithio o adeiladau yn bennaf, 

dylid nodi bod cyfleoedd ar gyfer gweithio'n hyblyg ar gael mewn gwasanaethau rheng flaen, 
sy'n cefnogi dewisiadau gyrfa gweithwyr ac amgylchiadau personol hefyd, gyda gweithio’n 
rhan amser a phatrymau shifft, er enghraifft. 

 
 Roedd yr adroddiad yn manteisio ar strategaeth drawsnewid TîmCaerffili, gan adleisio'r 

ymagwedd – Model gweithredu "awdurdod cyfan" newydd i sicrhau Bwrdeistref Sirol Caerffili 
gydnerth at y dyfodol. 

 
 Diolchodd y Cabinet i’r Swyddog am yr adroddiad, a dilynodd trafodaeth. Diolchodd yr 

aelodau i'r staff am ddarparu'r adroddiad, ac am eu cefnogaeth barhaus yn ystod y flwyddyn 
ddiwethaf i gyflwyno'r newidiadau a wnaed, a gofynnwyd am eglurhad ar ddull dosbarthu'r 
arolwg staff. Cadarnhaodd y Swyddogion y byddai'r arolwg staff yn cael ei gylchredeg i'r holl 
gyflogeion yn ystod yr wythnos yn dechrau 12 Ebrill 2021, gan gynnwys i’r gweithwyr rheng 
flaen nad oes ganddynt fynediad at e-byst. Dywedodd y Swyddogion y bydd yr arolwg hefyd 
yn cynnwys adrannau ar les a dysgu a datblygu. 

 
Ar ôl ystyried a thrafod, cynigiwyd ac eiliwyd y dylai’r argymhellion yn yr adroddiad gael eu 
cymeradwyo. Trwy bleidlais electronig, cytunwyd ar hyn yn unfrydol. 
 

PENDERFYNWYD am y rhesymau a oedd wedi’u cynnwys yn Adroddiad y Swyddog: –  
 

i) Mabwysiadu’n ffurfiol y categorïau cyflogeion sy’n gweithio’n hyblyg a gynigiwyd 
ac a nodwyd yn Adran 5.15 adroddiad y Swyddog; 

 
ii) cefnogi’r cynnig i ystyried gwahanol ymagweddau tuag at gyflenwi offer i unigolion 

yn seiliedig ar eu hamgylchiadau penodol, yn enwedig mewn perthynas â darparu 
dodrefn i alluogi gweithio mwy hyblyg/o gartref lle bo’n briodol;  

 
iii) cefnogi’r gwaith parhaus yn ystyried effeithiau unrhyw achosion o resymoli 

portffolio eiddo o ganlyniad i newidiadau mewn gofynion am swyddfeydd preswyl; 
 

iv) cefnogi’r adolygiad o effaith bosib ar gymunedau lleol a sut gellid cynnal 
ymgysylltiad effeithiol ac adeiladol yn y dyfodol; 

 
v) nodi’r ffrydiau gwaith a nodwyd yn ffurfiol yn y Dangosfwrdd Adolygiad 

Corfforaethol Gweithio’n Hyblyg (Atodiad 1); 
 

vi) cynnal arolwg staff arall wedi’i ddiweddaru i gasglu safbwyntiau ychwanegol staff 
ar weithio’n hyblyg, o ystyried y cyfnod estynedig o weithio’n bennaf o gartref/yn 
hyblyg ers bron i 12 mis. 

 
 
13. DIWEDDARIAD AR WAITH ADOLYGU FFLYD A PHONTIO I GERBYDAU ALLYRIADAU 

ISEL IAWN 
 

Roedd yr adroddiad yn rhoi diweddariad i'r Cabinet ar y gwaith ar adolygu fflyd y cyngor, gan 
ganolbwyntio’n benodol ar newid i gerbydau allyriadau isel iawn, a cheisiwyd cymeradwyaeth 
y Cabinet i weithredu'r camau a nodwyd fel y camau nesaf i leihau allyriadau carbon o'n fflyd. 
 
Roedd yr adroddiad hefyd yn rhoi gwybod i’r Cabinet bod contract y Swyddog Adolygu Fflyd 
wedi’i ymestyn i ddwy flynedd arall. 



  

 
Nodwyd bod y Cabinet wedi cymeradwyo cyllid gwerth £297,371 ar 11 Tachwedd 2020 i osod 
mannau gwefru EV yn Nhir y Berth, Tŷ Tredomen a Thŷ Penallta. Dylai’r isadeiledd hwn 
ganiatáu i hyd at 100 o gerbydau trydan gael eu cyflwyno i fflyd yr Awdurdod, yn ddibynnol ar 
alw’r ardal gwasanaeth. 
 
Nodwyd y gwnaed cynnydd sylweddol ers cymeradwyo hyn. Disgwylir y bydd y mannau 
gwefru’n cael eu gosod erbyn diwedd mis Mai 2021. 
 
Ym mis Mai 2020, penodwyd Swyddog Adolygu Fflyd ar gontract 12 mis, yn rhan o’r Tîm 
Polisi a Phartneriaethau i yrru’r agenda hon yn ei blaen. Mae’r swydd wedi chwarae rôl 
hanfodol yn y datblygiad hyd yma. Mae’r swydd bellach wedi’i hymestyn gan ddefnyddio 
grymoedd dirprwyedig Swyddogion am ddwy flynedd ychwanegol, tan fis Mawrth 2023 am 
gyfanswm o £92,000. Bydd yr estyniad yn cael ei ariannu o gronfa wrth gefn a sefydlwyd o 
danwariant ar gyllideb Treth Ynni Carbon 2020/21. 
 
Nodwyd y cynhaliwyd gwaith i ddeall cyfansoddiad y fflyd yn well, a goblygiadau hyn ar y 
trosglwyddiad i gerbydau allyriadau isel iawn. Mae'r gwaith hwn wedi nodi cymhlethdod 
trosglwyddo i gerbydau allyriadau isel iawn, ac amlinellai’r adroddiad yr heriau a'r camau 
gweithredu cychwynnol arfaethedig i ddatblygu rhaglen waith er mwyn gwneud y defnydd 
mwyaf effeithlon o'r fflyd, gan sicrhau ar yr un pryd bod yr Awdurdod yn dod yn garbon niwtral 
net erbyn 2030. 
 

 Diolchodd y Cabinet i’r Swyddog am yr adroddiad, a dilynodd trafodaeth. 
 
 Ar ôl ystyried a thrafod, cynigiwyd ac eiliwyd y dylai’r argymhellion yn yr adroddiad gael eu 

cymeradwyo. Trwy bleidlais electronig, cytunwyd ar hyn yn unfrydol. 
 

PENDERFYNWYD am y rhesymau a oedd wedi’u cynnwys yn Adroddiad y Swyddog: –  
 

i) Nodi’r cynnydd a wnaed hyd yma fel rhan o’r adolygiad o’r cerbydau a 
throsglwyddiad i gerbydau allyriadau isel iawn; 

 
ii) Ymestyn swydd y Swyddog Adolygu Fflyd am ddwy flynedd ychwanegol; 

 
iii) Cymeradwyo’r camau arfaethedig a nodwyd yn Adroddiad y Swyddogion i barhau i 

drosglwyddo i gerbydau allyriadau isel iawn. 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 12.55pm. 

 
 

Wedi’i gymeradwyo a’i lofnodi fel cofnod cywir yn amodol ar unrhyw gywiriadau a wneir yn y 
cyfarfod a gynhelir ar 21 Ebrill 2021. 
 

____________________ 
CADEIRYDD 


