
  

 

Y CABINET 
 

COFNODION Y CYFARFOD O BELL A GYNHALIWYD AR MICROSOFT TEAMS 
DDYDD MERCHER, 9 RHAGFYR 2020 AM 10.30 A.M. 

 
YN BRESENNOL: 

 
Y Cynghorydd P. Marsden (Arweinydd) - Cadeirydd 

 

Cynghorwyr: 
 

S. Cook (Gofal Cymdeithasol), N. George (Gwastraff a Diogelwch y Cyhoedd), C. Gordon 
(Gwasanaethau Corfforaethol), S. Morgan (Economi a Menter), J. Ridgewell (Amgylchedd ac 
Isadeiledd), E. Stenner (Perfformiad a Gwasanaethau Cwsmeriaid) ac R. Whiting (Dysgu a 
Chyflawniad).   
 

Yn ogystal â: 
 
 C. Harrhy (Prif Weithredwr), 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: 

 
V. Camp (Rheolwr Trawsnewid), S. Ellis (Arweinydd Cynhwysiant ac ADY), R. Kyte (Pennaeth 
Adfywio a Chynllunio), J. Lougher (Rheolwr Chwaraeon a Datblygu Hamdden), S. O’Donnell 
(Prif Swyddog Treth y Cyngor ac Ardrethi Annomestig), S. Richards (Pennaeth Cynllunio a 
Strategaeth Addysg), A. West (Rheolwr Ysgolion yr 21ain Ganrif, Derbyniadau a 
Gwaharddiadau), R. Tranter (Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Swyddog Monitro), C. 
Evans (Swyddog Gwasanaethau Pwyllgor).  

 

 
RECORDIO A THREFNIADAU PLEIDLEISIO 

 
Atgoffodd yr Arweinydd y rheiny oedd yn bresennol bod y cyfarfod yn cael ei ffilmio, ond ni 
fyddai’n cael ei ddarlledu’n fyw. Fodd bynnag, byddai recordiad ar gael ar ôl y cyfarfod ar 
wefan y Cyngor – Cliciwch yma i wylio.  Rhoddodd wybod y byddai penderfyniadau’n cael eu 
gwneud ar Microsoft Forms.   

 
 

1. YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB 
 

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorydd L. Phipps (Tai ac Eiddo). 
 
 

2. DATGANIADAU O FUDDIANT 
 

Datganodd M.S. Williams (Cyfarwyddwr Corfforaethol Dros Dro – Cymunedau) fuddiant yn 
eitem agenda 7 – Rhaglen Band B Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif – Adroddiadau 
Ymgynghori – fel Aelod Pwyllgor o Glwb Rygbi Penallta a gadawodd y cyfarfod yn ystod yr 
eitem. 
 
 

https://youtu.be/kGZt1YYvBtM


  

 
 
 

3. CABINET – 25 TACHWEDD 2020 
 

PENDERFYNWYD y dylid cymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 25 
Tachwedd 2020 yn gofnod cywir. 
 
 

4. BLAENRAGLEN WAITH Y CABINET – I’W NODI 
 

Cafodd aelodau’r Cabinet weld Blaenraglen Waith y Cabinet, oedd yn manylu’r adroddiadau 
oedd wedi’u trefnu o 9 Rhagfyr 2020 i 16 Rhagfyr 2020. Atgoffwyd yr aelodau bod 
Blaenraglen Waith y Cabinet yn ddogfen weithredol, ac felly’n amodol i newid.   
 
Gofynnodd Aelod am Flaenraglen Waith manylach, fyddai’n rhoi darlun tymor hirach. Eglurodd 
Swyddogion nad oedd hyn yn bosibl oherwydd y Pandemig a’i effeithiau ar wasanaethau. 
Fodd bynnag, roedd llawer o Brosiectau Strategol fyddai’n llywio Blaenraglen Waith 2021, 
fyddai’n cael eu hychwanegu cyn y cyfarfod nesaf.  

 
Yn dilyn ystyriaeth a thrafodaeth, cynigiwyd ac eiliwyd y dylid nodi’r Flaenraglen Waith. 
Cytunwyd ar hyn yn unfrydol drwy godi llaw. 
 

PENDERFYNWYD y dylid nodi Blaenraglen Waith y Cabinet. 
 
 

5. SYLFAEN TRETH Y CYNGOR 2021-2022 
 
 Roedd yr adroddiad yn cynnwys manylion am Sylfaen Treth y Cyngor ar gyfer 2021/22 at 

ddibenion gosod trethi a’r ganran gasglu fyddai’n cael ei defnyddio. 
 
 Nodwyd bod Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992 a’r Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyfrifo 

Sylfaen Treth y Cyngor) (Cymru) 1995 fel y’i diwygiwyd yn gosod y rheolau ar gyfer cyfrifo 
sylfaen Treth y Cyngor. Yn unol â Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992, dyma’r swm a ddylid ei 
ddefnyddio i gyfrifo Treth y Cyngor. 

 
 Nododd y Cabinet bod sylfaen Treth y Cyngor ar gyfer anheddau taladwy â gostyngiad cyfwerth 

â Band D wedi’i chyfrifo yn 62,352.06 ar gyfer 2021/22.  
 
 Nododd yr adroddiad bod cyfradd gasglu Treth y Cyngor yn ystod y flwyddyn wedi cael ei 

chynnal ar oddeutu 97% dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Roedd hyn wedi’i gyflawni yn 
wyneb cyllidebau a lefelau staffio gostyngedig. Mae’r Awdurdod yn weithredol yn mynd ar ôl  
holl ôl-ddyledion Treth y Cyngor, sy’n arwain at y gyfradd gasglu o 97% yn gwella’n rheolaidd 
dros amser. Mae hyn yn golygu bod arian dros ben o ran Treth y Cyngor ar ddiwedd y flwyddyn 
ariannol; ar gyfer 2019/20 roedd £1.305m o arian dros ben. Gofynnwyd i Aelodau nodi bod yr 
arian dros ben yn cael ei ddefnyddio i gefnogi cyllideb waelodlin yr Awdurdod. 

 
 Diolchodd y Cabinet i’r Swyddog am yr adroddiad, a dechreuodd y drafodaeth. 
 
 O ystyried y materion o ran yr economi a chyflogaeth o ganlyniad i’r Pandemig, gofynnodd Aelod 

beth oedd y tebygolrwydd o’r gyfradd gasglu’n lleihau, yn ogystal â’r gefnogaeth ar waith i 
drigolion sy’n cael trafferth. Eglurodd Swyddogion bod y targed o 97% yn cael ei bodloni pob 
blwyddyn, o ganlyniad i Swyddogion yn mynd ar ôl taliadau. Rhoddir diweddariadau rheolaidd i 
Lywodraeth Cymru, ac er nad oes unrhyw gyllid ychwanegol ar gael ar hyn o bryd, gall hyn 
newid yn y dyfodol. Cafodd yr Aelodau sicrwydd y byddai’r Swyddogion yn dal i geisio 
casgliadau, a chynorthwyo ble bo angen, gan gefnogi’r cysyniad Gofalu am Gaerffili, gyda staff 
Treth y Cyngor yn rhoi cymorth a chyngor ar ôl-ddyledion, yn ogystal â chydweithio gyda staff 



  

Tai i fynd ar ôl ôl-ddyledion rhent, a chysylltiadau gyda sefydliadau allanol er mwyn cynorthwyo 
i reoli dyledion. 

 
Yn dilyn ystyriaeth a thrafodaeth, cynigiwyd ac eiliwyd y dylid cymeradwyo’r argymhelliad yn yr 
adroddiad. Cytunwyd ar hyn yn unfrydol drwy bleidleisio’n electronig. 

 
PENDERFYNWYD oherwydd y rhesymau a nodwyd yn Adroddiad y Swyddogion: - 

 
i) Y dylid cynnal cyfradd gasglu Treth y Cyngor yn 97.50% ar gyfer 2021/22; 
 
ii) Mai 60,793.26 fyddai sylfaen Treth y Cyngor ar gyfer 2021/22, gyda sylfaen 

Treth y Cyngor ar gyfer pob ardal Cyngor Cymuned yn unol â’r hyn a nodwyd 
ym mharagraff 5.5 yr adroddiad. 

 
 

6. STRATEGAETH FASNACHOL A BUDDSODDI 
 

Roedd yr adroddiad, a gafodd ei ystyried gan y Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau ar 10 
Tachwedd 2020 yn cyflwyno’r Strategaeth Fasnachol a Buddsoddi Drafft i’r Cabinet, a’r 
cynllun gweithredu cysylltiedig oedd yn manylu blaenoriaethau’r ffrwd waith hon ar gyfer y 12 
mis nesaf. 
 
Roedd yr adroddiad hefyd yn ceisio barn, sylwadau a chymeradwyaeth y Cabinet ar y 
Strategaeth Fasnachol a Buddsoddi drafft, yn ogystal â’r cynllun gweithredu cysylltiedig, a 
hefyd yn ceisio barn ac ystyriaeth y Cabinet ar y fframwaith llywodraethu, a’r dyraniad cyllid er 
mwyn lansio’r Cynllun Trwyddedu i Arloesi. 
 
Nodwyd bod Strategaeth Fasnachol a Buddsoddi drafft y Cyngor, oedd wedi’i hatodi yn 
Atodiad 1 yr adroddiad, a’r cynllun gweithredu, yn ffurfio rhan olaf y strategaeth. 
 
Mae’r Strategaeth Fasnachol a Buddsoddi wedi cael ei datblygu i gefnogi dyheadau 
Strategaeth Trawsnewid #TîmCaerffili – Yn Well Gyda’n Gilydd, a fabwysiadwyd gan y 
Cabinet ar 12 Mehefin 2019. Roedd yn amlinellu’r nod o ddatblygu syniadau masnachol, 
wedi’u hategu gan yr egwyddor ‘Calon Gymdeithasol a Phen Masnachol’. 
 
Roedd y Strategaeth Fasnachol a Buddsoddi’n cynnwys llawer o nodau allweddol, 
blaenoriaethau a manylion ar sut bydd y rhain yn cael eu bodloni, a sut byddwn yn monitro 
cynnydd. Mae wedi’i hategu gan y weledigaeth ‘Elw gyda Phwrpas’. 
 
Nodwyd bod y cynllun gweithredu’n cynnwys y rhestr gychwynnol o flaenoriaethau ar gyfer y 
Strategaeth Fasnachol a Buddsoddi, ond hefyd yn nodi y bydd hyn yn newid, a bydd angen 
bod yn hyblyg dros amser. Mae’r Strategaeth hefyd yn gosod y sylfeini ar gyfer creu’r cynllun 
Trwyddedu i Arloesi. 
 
Diolchodd y Cabinet i’r Swyddog am yr adroddiad, a’r gwaith caled o ran cyflwyno’r adroddiad 
a’r cynigion, a dechreuodd y drafodaeth. 
 
Gofynnodd Aelod Cabinet am ragor o wybodaeth am y broses Bwrdd y Prosiect, ac eglurodd 
y Swyddogion bod y Bwrdd yn efelychu’r broses sydd ar waith ar gyfer y Bwrdd Prosiect 
Adfywio. Roedd Panel newydd wedi’i greu er mwyn ystyried unrhyw syniadau yn erbyn yr 
egwyddorion a nodwyd yn yr adroddiad. Roedd yr Aelodau’n falch o nodi bod rhai syniadau 
eisoes wedi cael eu cyflwyno. 
 
Yn dilyn ystyriaeth a thrafodaeth, penderfynwyd y dylid cymeradwyo argymhellion yr adroddiad. 
Cafodd hyn ei gytuno’n unfrydol drwy gadarnhad ar lafar a Microsoft Forms. 

 
PENDERFYNWYD oherwydd y rhesymau a nodwyd yn Adroddiad y Swyddog:- 

 



  

i) Cymeradwyo dyraniad o £50 mil o arian sbarduno o gronfeydd wrth gefn 
Addysg a Gwasanaethau Corfforaethol er mwyn bwrw ymlaen â syniadau a 
chysyniadau; 

 
ii) Ystyried dyraniad yn y gyllideb graidd ar gyfer y fenter hon yn rhan o’r broses o 

osod y Gyllideb ar gyfer 2021/22;  
 

iii) Y byddai’r Bwrdd Adfywio’n dyrannu’r arian sbarduno, ar ôl y broses panel 
asesu (yn unol â’r broses ddrafft ar gyfer y cynllun trwyddedu i arloesi a 
nodwyd yn atodiad 3 yr adroddiad). 

 
 
7. RHAGLEN BAND B ADDYSG AC YSGOLION AR GYFER YR 21AIN GANRIF – 

ADRODDIADAU YMGYNGHORI  
 

Cafodd yr Adroddiadau Ymgynghori a’r argymhellion i’r Cabinet i fwrw ymlaen at gam 
Hysbysiad Statudol ar y ddau gynnig eu cefnogi gan y Pwyllgor Craffu Addysg ar 26 
Tachwedd 2020. Roedd yr Adroddiadau Ymgynghori’n amlinellu’r broses ymgynghori a 
roddwyd ar waith, gan grynhoi’r materion a godwyd, a chynnig eglurder ar y wybodaeth a 
gyflwynwyd drwy ymgysylltu ag ymgynghoreion, ar gynigion yn rhan o raglen Band B Ysgolion 
a Cholegau yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru mewn perthynas â: 
 
Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon 
Adleoli ac ehangu Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon i fod yn ysgol cyfrwng Cymraeg a 
adeiladwyd yn bwrpasol, i’w lleoli ar safle gwag Ysgol Uwchradd Cwmcarn gynt. 
 
Ysgol a Chanolfan Adnoddau Cae’r Drindod 
Ymestyn Ysgol a Chanolfan Adnoddau Cae’r Drindod bresennol, drwy estyniad adeiladol 
newydd a gofod chwarae awyr agored.   
 
Nodwyd bod Aelodau’r Pwyllgor Craffu Addysg wedi cael gwybod bod dyletswydd, yn unol â 
Chod Trefniadaeth Ysgolion 2018, ar Aelodau Cabinet i ystyried cynnwys pob Adroddiad 
Ymgynghori er mwyn pennu a yw’n briodol i symud ymlaen i gam nesaf y broses, sef 
cyhoeddi Hysbysiad Statudol. 
 
Aeth cynigion Band B Ysgolion yr 21ain Ganrif ar gyfer Ysgol a Chanolfan Adnoddau Cae’r 
Drindod ac Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon i ymgynghoriad ffurfiol rhwng 14 Medi 2020 a 26 
Hydref 2020. Ymgynghorwyd â’r Pwyllgor Craffu Addysg yn rhan o’r broses hon yn eu 
cyfarfod a gynhaliwyd ar 22 Medi 2020. Fel ymgynghorai, pleidleisiodd yr Aelodau’n unfrydol o 
blaid cynnig Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon ac 13 o blaid ac 1 yn erbyn cynnig Ysgol a 
Chanolfan Adnoddau Cae’r Drindod. 
 
Cyflwynodd yr Aelod Cabinet Addysg a Chyflawniad yr eitem, gan amlinellu’r rhesymeg a’r 
prosesau Statudol oedd yn cael eu dilyn yn unol â Deddf Trefniadau a Safonau Ysgolion 
(Cymru) 2013 Llywodraeth Cymru a Chod Trefniadaeth Ysgolion 2018. Tynnodd yr Aelod sylw 
hefyd at ambell i bwynt allweddol gan gynnwys mai dyma’r cyntaf o ddwy broses ymgynghori 
yn unol â’r cod, ac yn ystod y cam hwn, dim ond barn yr ymgynghoreion oedd yn cael ei 
mynegi, ac ni ddylid ystyried unrhyw sylwadau negyddol yn wrthwynebiadau. 

 
Trafododd Swyddog yn cynrychioli’r Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif gyflwyniad gyda’r 
Aelodau Cabinet, oedd yn cynnwys y broses ymgynghori a’r broses benderfynu yn eu 
cyfanrwydd. Amlinellodd y Swyddog pob cynnig, a chrynhoi cynnwys yr Adroddiadau 
Ymgynghori, gan drafod unrhyw faterion a godwyd gan ymgynghoreion a rhoi amserlen 
ddangosol pe byddai Aelodau’n cytuno i fwrw ymlaen i’r cam nesaf.   
 
Nodwyd bod pob Aelod Cabinet wedi cael copïau o’r Adroddiadau Ymgynghori, ac ymatebion 
llawn yr ymgynghoreion a phartïon eraill â diddordeb (yn eu fformatau gwreiddiol, ond yn 
ddienw) cyn y cyfarfod i’w hystyried. Pwrpas dod â’r Adroddiad i’r cyfarfod hwn oedd er mwyn 



  

i’r Aelodau ystyried cynnwys yr Adroddiadau Ymgynghori. Mae angen i’r Awdurdod argymell i’r 
Cabinet un o’r camau canlynol ar y cam hwn 1) Bwrw ymlaen â’r cynnig, 2) Newid y cynnig 3) 
Peidio â bwrw ymlaen â’r cynnig. Gofynnir i’r Aelodau Cabinet gymeradwyo cyn gallu symud 
pob cynnig ymlaen at y cam Hysbysiad Statudol. 
 
Yna, amlinellodd yr Aelod Cabinet Addysg a Chyflawniad rai o’r prif themâu a godwyd yn 
ystod y broses ymgynghori mewn perthynas â chynnig Cae’r Drindod gan gynnwys y pryderon 
mwyaf cyffredin, y cytundeb mwyaf cyffredin ac awgrymiadau amgen, gan fynd i’r afael a nifer 
o’r materion hyn yn uniongyrchol, a chyfeirio at sylwadau a thrafodaethau yn ystod cyfarfod y 
Pwyllgor Craffu Addysg. Cymerodd yr Aelod gyfle hefyd i drafod nifer o sylwadau diweddar ar 
y cyfryngau cymdeithasol oedd wedi dod i’r amlwg am y cynigion, a rhoi eglurhad i’r Aelodau. 
 
Cadarnhawyd nad oedd Clwb Pêl-droed Rygbi Penallta na Chwaraeon Cymru wedi’u 
rhestru’n ymgynghoreion dan ganllawiau’r Cod Trefniadaeth Ysgolion 2018, fodd bynnag, 
roedd y Cyngor wedi penderfynu ymgysylltu â’r ddau sefydliad ar y cychwyn. Yn ogystal, nid 
oedd Chwaraeon Cymru wedi gwrthwynebu’r cynnig, ond wedi pennu meini prawf i’w bodloni 
er mwyn dod i gytundeb. 

 
Diolchodd y Cabinet i’r Swyddog a’r Aelod Cabinet am gyflwyno’r adroddiad mor fanwl, a 
chroesawodd yr Arweinydd y Cynghorydd Martyn James, Aelod Ward Lleol Ystrad Mynach, er 
mwyn cyflwyno sylwadau i’r Cabinet. 
 
Mynegodd y Cynghorydd James nifer o bryderon ynghylch colli mannau gwyrdd yn yr ardal leol 
o ganlyniad i’r cynigion, pryderon ynghylch ymgynghori â thrigolion lleol a defnyddwyr Clwb Pêl-
droed Rygbi Penallta, ymgorffori cyfleusterau Canolfan Blant Eneu’r-glyn ar y safle, defnydd y 
caeau a’r symudiad arfaethedig i safle Sue Noake, a gofynnodd i’r adroddiad gael ei ohirio er 
mwyn cael rhagor o wybodaeth ac ystyried safle amgen. Trafododd y Swyddogion llawer o’r 
pryderon hyn, gan nodi data ar ddefnydd y caeau a’r gwelliannau ychwanegol fyddai’n bosib i 
gyfleusterau’r caeau, defnydd deuol safle arfaethedig y cynnig a phryderon ynghylch dyblygu 
cyfleusterau. Rhoddwyd eglurder hefyd ynghylch y Strategaeth Seilwaith Gwyrdd a’r prosesau 
Cynllunio. 
 
Cyflwynodd Aelod Cabinet sylwadau’r Grŵp Achub Mannau Gwyrdd Ystrad Mynach, a 
Thrysorydd Clwb Pêl-droed Rygbi Penallta, wnaeth godi pryderon ynghylch colli mannau 
gwyrdd yn yr ardal leol, ac yn holi a fyddai’r cynigion hyn yn groes i’r Strategaeth Seilwaith 
Gwyrdd. Eglurodd y Swyddogion nad oedd y cynigion yn groes i’r Strategaeth, ac y byddai pob 
cais Cynllunio newydd yn cael ei ystyried yn erbyn sawl Deddf a Pholisi. 
 
Trafododd yr Aelodau Cabinet y data yn yr adroddiad, gan gyfeirio at yr archebion â thâl a’r 
defnydd ychwanegol yr oedd y clwb yn sôn amdano. Eglurodd y Swyddogion bod yr holl ddata 
yn yr adroddiad yn cyfeirio at yr archebion â thâl a gofrestrir drwy’r system archebu, ac 
amlygwyd bod angen trefnu pob defnydd ar gyfer gemau neu hyfforddiant (nad oes rhaid talu 
amdano) drwy’r Cyngor at ddibenion yswiriant. 
 
Yna, cyflwynodd yr Aelod Cabinet dros Addysg a Chyflawniad yr ail o’r ddwy gynnig oedd yn 
cael eu hystyried yn y cyfarfod, sef cynnig Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon. Unwaith eto, 
amlygwyd y prif themâu, gan gyfeirio at adrannau’r Adroddiad Ymgynghori ble trafodwyd y 
themâu hynny. Croesawyd nifer yr ymatebion a dderbyniwyd ynghylch y cynnig, a nododd yr 
Aelod bod y cynnig yn cynrychioli buddsoddiad sylweddol yn y gymuned leol ac addysg y rheiny 
sy’n mynychu’r ysgol. 
 
Amlygwyd bod dau aelod ward wedi anfon llythyr at aelodau’r Pwyllgor Craffu Addysg. Cafodd 
eu barn eu hystyried yn rhan o’r broses ymgynghori, a chafodd eu gwrthgynnig ei gynnwys yn 
rhan o’r rhestr lawn o ymatebion i’r ymgynghoriad. Yn ogystal, roedd y llythyr yn cyfeirio at 
ddeiseb o 2019 oedd tu allan i’r cyfnod ymgynghori, ac felly nid oedd yn gymwys i gael ei 
chynnwys. 
 



  

Trafododd y Cabinet y cynigion ar gyfer safle Cwm Gwyddon, a’r cynigion i uno Cwm Gwyddon 
gydag Ysgolion Cynradd Abercarn a Chwmcarn. Eglurodd y Swyddogion bod y cynnig wedi 
cael ei ystyried yn ofalus, ac yn sgil adlewyrchu pellach, teimlwyd bod ehangu Cwm Gwyddon 
er mwyn ei gwneud yn eiddo addas at y diben a’r dyfodol, wrth uwchraddio Ysgolion Cynradd 
Abercarn a Chwmcarn yn galluogi disgyblion i aros yn eu dalgylch a hefyd yn cynnig darpariaeth 
addas i ddisgyblion Cwm Gwyddon. 
 
Yn dilyn ystyriaeth a thrafodaeth, cynigiwyd ac eiliwyd y dylid cymeradwyo argymhelliad yr 
adroddiad. Cafodd hyn ei gytuno’n unfrydol drwy gadarnhad ar lafar ac ar Microsoft Forms. 

 
PENDERFYNWYD oherwydd y rhesymau a nodwyd yn Adroddiad y Swyddogion, bod 
y Cabinet yn cytuno i symud y ddau brosiect ymlaen at y Cam Hysbysiad Statudol, yn 
unol â Chod Trefniadaeth Ysgolion 2018. 

 
 
PENDERFYNIAD GWEITHREDOL NAD YW’N AMODOL AR ALW I MEWN 
 
 
8. COSTAU PARCIO 
 

Rhoddodd yr adroddiad ddiweddariad ar y sefyllfa ddiweddaraf o ran effaith Economaidd ar 
ganol trefi oherwydd pandemig y coronafeirws, ac roedd yn argymell y dylid cynnig rhagor o 
gyfleusterau parcio am ddim i gefnogi’r economi lleol.  
 
Mae llawer o fusnesau o fewn y Fwrdeistref Sirol wedi wynebu heriau sylweddol yn sgil Covid-
19, a’r cyfyngiadau symud a/neu’r cyfyngiadau masnachu o’i herwydd. Mae hyn yn cynnwys 
llawer o fusnesau canol trefi ac yn benodol y sector lletygarwch yng nghanol trefi. 
 
Mae cefnogi canol trefi’n nodwedd allweddol o brif strategaeth adfywio’r Cyngor (Sylfaen ar 
gyfer Llwyddiant) ac Uwchgynlluniau Adfywio Ardaloedd sydd ynghlwm wrth y brif strategaeth.   
 
Mae cyhoeddiadau diweddar Llywodraeth Cymru ar gyfyngiadau i’r sector lletygarwch wedi 
rhoi rhagor o bwysau ar y stryd fawr, ble mae’r sefyllfa economaidd yn dal i fod yn hynod o 
heriol.  
 
Ar 17 Mehefin 2020, gwnaeth y Prif Weithredwr, ar y cyd â’r Arweinydd, Aelodau Cabinet a’r 
Swyddog Adran 151 Dros dro benderfyniad pwerau dirprwyedig i atal costau parcio dros dro 
tan 31 Rhagfyr 2020 yn rhan o’r cynllun i adfer yr economi ar ôl Covid-19.  
 
Oherwydd yr heriau economaidd parhaus a’r cyfyngiadau masnachu sy’n dal ar waith, mae’r 
adroddiad hwn yn gofyn i’r Cabinet gymeradwyo ar unwaith i ymestyn y cyfnod dros dro heb 
gostau parcio tan 31 Mawrth 2021. 
 
Diolchodd y Cabinet i’r Swyddog a’r Aelod Cabinet am yr adroddiad, a chroesawodd yr 
Arweinydd y Cynghorydd Kevin Etheridge, Aelod Ward Lleol Coed Duon er mwyn cyflwyno 
sylwadau i’r Cabinet. 
 
Diolchodd y Cynghorydd Etheridge i’r Cabinet am y cyfle i siarad ac o ystyried yr 
argymhelliad, rhoddodd adborth gan fusnesau lleol yn ei ward ef ar y cynigion. Roedd 
busnesau’n falch o weld y cynnig i ymestyn y cyfnod parcio am ddim yng Nghanol Trefi, sy’n 
annog rhagor o ymwelwyr i’r stryd fawr ac yn fanteisiol i drigolion o ran parcio hefyd.  
Diolchodd y Cabinet i’r Swyddogion a’r sawl Cynghorydd am y gwaith helaeth a wnaed i 
gefnogi busnesau yn ystod y Pandemig. 
 
Ychwanegodd y Prif Weithredwr bod y cynigion yn alinio â Chynllun Adfer Covid a’r Cynllun 
Economaidd, ac atgoffodd y Cabinet am sawl ymgyrch arall oedd ar ben ffordd, gan gynnwys 
yr Ymgyrch Siopa’n Lleol, oedd oll â’r nod o gynyddu nifer yr ymwelwyd i ganol trefi i gefnogi 
busnesau lleol. 



  

 
Atgoffwyd yr Aelodau bod yr eitem hon wedi’i nodi’n fater brys, ac felly nid oedd yn amodol ar 
alw i mewn. 

 
Yn dilyn ystyriaeth a thrafodaeth, cynigwyd ac eiliwyd bod yr argymhelliad yn yr adroddiad yn 
cael ei gymeradwyo. Cafodd hyn ei gytuno’n unfrydol drwy bleidleisio’n electronig. 
 

PENDERFYNWYD oherwydd y rhesymau a nodwyd yn Adroddiad y Swyddog, i 
gymeradwyo cynnig i atal costau parcio tan 31 Mawrth 2021, yn amodol ar adolygiad 
pellach bryd hynny. 
 
 

9. MATER EITHRIADOL   
 

Ystyriodd yr Aelodau’r dystysgrif prawf budd y cyhoedd gan y Swyddog Priodol, ac wrth bwyso 
a mesur, penderfynwyd bod budd y cyhoedd o ran cynnal yr eithriad yn fwy na’r budd y cyhoedd 
o ran datgelu’r wybodaeth a 

 
PHENDERFYNWYD yn unol ag Adran 100A(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 y dylid 
eithrio’r cyhoedd o weddill y cyfarfod oherwydd datgeliad tebygol gwybodaeth eithriadol, 
fel y’i nodwyd ym mharagraffau 12 ac 14 Rhan 4 o Atodlen 12A, Deddf Llywodraeth Leol 
1972. 

 
 
10. ESTYNIAD I YMDDEOLIAD HYBLYG OHERWYDD AMGYLCHIADAU EITHRIADOL – TAI 

CAERFFILI  
 
 Roedd yr adroddiad yn ceisio cymeradwyaeth y Cabinet i ymestyn Cynllun Ymddeoliad 

Hyblyg y Cyngor ar sail mis i fis, am hyd at 3 mis ar gyfer aelod o staff Tai Caerffili.  
 

Yn dilyn ystyriaeth a thrafodaeth, cynigwyd ac eiliwyd y dylid cymeradwyo’r argymhelliad yn yr 
adroddiad. Drwy godi llaw, cafodd hyn ei gytuno’n unfrydol. 
 

PENDERFYNWYD oherwydd y rhesymau a nodwyd yn adroddiad y Swyddog, y dylid 
cymeradwyo’r argymhellion ym mharagraff 3.1. 
 

 
Daeth y cyfarfod i ben am 15.59pm 

 
 
 

Cymeradwywyd a llofnodwyd y cofnodion fel cofnod cywir yn amodol ar unrhyw gywiriadau a 
wneir yn y cyfarfod a gynhelir ar 13 Ionawr 2021. 
 

____________________ 
CADEIRYDD 

 


