
  

 

CABINET 
 

COFNODION Y CYFARFOD ARBENNIG O BELL A GYNHALIWYD AR 
MICROSOFT TEAMS  

DDYDD MERCHER, 16 RHAGFYR 2020 AM 10.30A.M. 
 

YN BRESENNOL: 
 

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), E. Stenner (Perfformiad a 
Gwasanaethau i Gwsmeriaid) ac R. Whiting (Dysgu a Chyflawniad). 
 

Ynghyd â: 
 
 C. Harrhy (Prif Weithredwr), D. Street (Cyfarwyddwr Corfforaethol – Gwasanaethau 

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

Hefyd yn Bresennol: 
 

R.Kyte (Pennaeth Adfywio a Chynllunio) M. Lloyd (Pennaeth Isadeiledd), K.Peters (Rheolwr 
Polisi Corfforaethol), R. Tranter (Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Swyddog Monitro) ac 
C. Evans (Swyddog Gwasanaethau Pwyllgor).  

 

 
TREFNIADAU RECORDIO A PHLEIDLEISIO 

 
Atgoffodd yr Arweinydd y rhai oedd yn bresennol bod y cyfarfod yn cael ei ffilmio ond na 
fyddai'n cael ei ffrydio'n fyw, fodd bynnag, byddai recordiad ar gael yn dilyn y cyfarfod trwy 
wefan y Cyngor - Cliciwch Yma i Weld  (ychwanegir dolen  pan fydd ar gael ac wedi'i lwytho i 
fyny). Dywedodd y byddai penderfyniadau yn cael eu gwneud ar Microsoft Forms.   

 
 

1. YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB 
 

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorydd L. Phipps (Tai ac Eiddo), y 
Cynghorydd J. Ridgewell (Amgylchedd ac Isadeiledd) ac R. Edmunds (Cyfarwyddwr 
Corfforaethol - Addysg a Gwasanaethau Corfforaethol) ac S. Harris (Pennaeth Gwasanaethau 
Cyllid a Swyddog Adran 151).  

 
 

2. DATGANIADAU O FUDDIANT 
 

Ni chafwyd datganiadau o fuddiant ar ddechrau nac yn ystod y cyfarfod. 
 

 

3. YMATEBION DRAFFT I REOLIADAU CYD-BWYLLGOR CORFFOREDIG Y DE-
DDWYRAIN 2021 A RHEOLIADAU CYNLLUNIO GWLAD A THREF (CYNLLUN 
DATBLYGU STRATEGOL) (CYMRU) 2021. 

https://youtu.be/-npuWaZ-eL4


  

 
Rhoddodd yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Corfforaethol gefndir i'r Cabinet ar gyfer Cyd-
bwyllgorau Corfforedig a'r ymatebion drafft arfaethedig i'r rheoliadau sy'n sefydlu Cyd-
bwyllgorau Corfforedig a'r rheoliadau cysylltiedig sy'n sefydlu'r weithdrefn ar gyfer paratoi 
Cynlluniau Strategol.  Y dyddiad cau ar gyfer dychwelyd pob un o'r ymgynghoriadau yw 4 
Ionawr 2021. 

 
Nododd y Cabinet fod y Rheoliadau yr ymgynghorir â hwy ar hyn o bryd gan Lywodraeth 
Cymru yn gweithredu'r bwriad a nodwyd i greu Cyd-bwyllgor Corfforedig rhanbarthol i gyflawni 
tair swyddogaeth: 

 Swyddogaeth paratoi, monitro, adolygu a diwygio Cynllun Datblygu Strategol.  Nodir y 
swyddogaethau hyn ym Mharagraff 6 Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 (fel y'i 
diwygiwyd gan y Mesur Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru)). 

 Swyddogaeth datblygu Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol - dyna swyddogaeth datblygu 
polisïau ar gyfer trafnidiaeth yn, i ac o'r ardal Cyd-bwyllgor Corfforedig a datblygu 
polisïau ar gyfer gweithredu Strategaeth Drafnidiaeth Cymru. Nodir y swyddogaethau 
hyn yn Neddf Trafnidiaeth 2000. 

 Y swyddogaeth lles economaidd fel y darperir ar ei gyfer yn Rhan 5 y Mesur 
Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru). Dyna'r pŵer i wneud unrhyw beth y mae'r 
Cyd-bwyllgor Corfforedig  yn ei ystyried sy'n debygol o hyrwyddo neu wella lles 
economaidd ei ardal. 

 
Nodwyd y bydd y Cyd-bwyllgor Corfforedig yn gweithredu dros yr un ardal ddaearyddol ag 
ardal Cytundeb Dinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, gan gynnwys Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog ar gyfer y swyddogaeth datblygu strategol. Y bwriad yw caniatáu i 
Gynghorau esblygu'r dulliau rhanbarthol cyfredol o ddelio â'r Cytundeb Dinesig a Bargeinion 
Twf yn strwythurau'r Cyd-bwyllgor Corfforedig. 
 
Mae’r rheoliadau ar gyfer y Cyd-bwyllgorau Corfforedig yn set o reoliadau ‘sefydlu’ a bydd 
‘Rheoliadau Cymhwyso Cyffredinol’ ac arweiniad yn eu dilyn. Gyda'i gilydd, mae'r rheoliadau 
yn galluogi'r Cyd-bwyllgor Corfforedig: 
 

 Cyflogi pobl (yn uniongyrchol, a thrwy eu benthyca neu drwy secondiad); 

 Gwasanaethau caffael a chomisiynu; 

 Ymrwymo i gontractau, cytundebau lefel gwasanaeth, memoranda dealltwriaeth; 

 Cadw cronfeydd a chyllidebau, talu grantiau (gan gynnwys cadw cyllidebau/cronfeydd 
ar ran Llywodraeth Cymru); 

 Caffael, derbyn, dal, gwaredu a rheoli asedau, tir ac ati; 

 Bod yn berchen neu fod yn rhan o gwmni; 

 Cydweithredu ag eraill, gan gynnwys y prif gynghorau cyfansoddol; 

 Derbyn cymorth i gyflawni ei swyddogaethau/ cyflawni swyddogaethau trwy bobl eraill, 
gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i un neu fwy o'r prif gynghorau cyfansoddol; 

 Rhyddhau swyddogaethau trwy gyrff eraill, pobl, staff; 

 Dod ag achos cyfreithiol; 

 Bod â/cael yswiriant (i indemnio ei hun, ei aelodau a'i staff); 

 Ad-dalu treuliau; 
 

Nododd y Cabinet fod Llywodraeth Cymru yn gweld y Cyd-bwyllgorau Corfforedig fel cyfle i 
alinio nifer o ddulliau cydweithredol sydd eisoes mewn statud, gan leihau’r angen ar gyfer (ac 
felly’r costau sy’n gysylltiedig â gwasanaethu) nifer o fyrddau ar wahân. Bydd costau sefydlu, 
sydd i gael eu diffinio, ar gael. Mae'n ofynnol i'r Cyd-bwyllgorau Corfforedig benodi nifer o 
swyddi statudol i'w galluogi i gyflawni'r swyddogaethau; Prif Weithredwr, Swyddog Monitro, 
Prif Swyddog Ariannol, a Phrif Swyddog Llywodraethu. Mae'r ddogfen ymgynghori a'r asesiad 
effaith reoleiddiol yn awgrymu y gallai staffio eraill gael ei ystyried ar gyfer swyddogaethau 
cyllid, cyfreithiol, AD, gweinyddol a chyfleusterau a staffio penodol ar gyfer datblygu strategol 
a chynllunio rhanbarthol e.e. Pennaeth Cynllunio Strategol a Phennaeth Trafnidiaeth ynghyd 



  

â'u timau. Mae staff naill ai'n cael eu cyflogi'n uniongyrchol neu eu benthyca/yn cael 
secondiad gan y cynghorau cyfansoddol. 
 
Nodwyd bod yn rhaid i Gyd-bwyllgorau Corfforedig gynnal eu Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 
cyntaf cyn diwedd Medi 2021 a rhaid iddynt ddyblygu trefniadau llywodraeth leol ar gyfer 
llywodraethu gyda Phwyllgor Trosolwg a Chraffu a Phwyllgor Llywodraethu ac Archwilio.  
Byddant yn destun trefniadau archwilio a chyfrifeg tebyg i awdurdodau lleol. 
 
Ymgynghorir ar set gysylltiedig o Reoliadau sy'n diffinio sut y mae'n rhaid paratoi'r Cynllun 
Datblygu Strategol rhanbarthol ar yr un pryd.  Mae'r ymateb drafft i'r rhain hefyd wedi'i atodi. 

 
  Diolchodd y Cabinet i'r Swyddog am yr adroddiad a chafwyd trafodaeth. 
 
 Trafododd Aelodau'r Cabinet yr adroddiad yn helaeth, gan ofyn am eglurhad ar agweddau ar 

yr adroddiad, a ddarparwyd gan y Swyddogion.   
 
 Wrth drafod yr ymgynghoriad, gofynnodd Aelod Cabinet am ychwanegu'r broses lywodraethu 

ar gyfer gwneud penderfyniadau trwy'r Pwyllgorau Craffu a'r Cabinet yn ymateb yr 
ymgynghoriad.  Cytunodd swyddogion y bydd geiriad yn cael ei gytuno a'i gynnwys yn ymateb 
yr ymgynghoriad. 

 
Yn dilyn ystyriaeth a thrafodaeth, cynigiwyd ac eiliwyd bod yr argymhelliad yn yr adroddiad yn 
cael ei gymeradwyo.  Trwy’r system pleidleisio electronig, cytunwyd ar hyn yn unfrydol. 

 
PENDERFYNWYD, am y rhesymau a gynhwysir yn Adroddiad y Swyddog, y dylid nodi 
cynnwys yr adroddiad a chymeradwyo'r ymatebion drafft atodol. 

 
 

 
Terfynwyd y cyfarfod am 10.49am. 

 
 
 

Cymeradwywyd a llofnodwyd ei fod yn gofnod cywir yn amodol ar unrhyw gywiriadau a wneir 
yn y cyfarfod a gynhelir ar 13 Ionawr, 2021. 
 

____________________ 
CADEIRYDD 


