
  

 

CABINET 
 

COFNODION Y CYFARFOD O BELL A GYNHALIWYD DROS MICROSOFT 
TEAMS AR DDYDD MERCHER, 21 EBRILL 2021 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), L. Phipps (Tai a Lleoedd), J. 
Ridgewell (Yr Amgylchedd ac Isadeiledd), E. Stenner (Perfformiad a Gwasanaethau i 
Gwsmeriaid) ac R. Whiting (Dysgu a Chyflawniad). 
 

Ynghyd a: 
 
 C. Harrhy (Prif Weithredwr), R. Edmunds (Cyfarwyddwr Corfforaethol - Addysg a 

Gwasanaethau Corfforaethol) ac M.S. Williams (Cyfarwyddwr Corfforaethol - Yr Economi a’r 
Amgylchedd).  

  
Hefyd yn bresennol: 

 
K. Cole (Prif Swyddog Addysg), P. Hudson (Arweinydd Tîm Adnewyddu Menter Busnes), R. 
Kyte (Pennaeth Adfywio a Chynllunio), K. Peters (Rheolwr Polisi Corfforaethol), S. Richards 
(Pennaeth Cynllunio a Strategaeth Addysg), R. Roberts (Rheolwr Gwella Busnes), N. Rutter 
(Swyddog Cyfathrebu Digidol), R. Tranter (Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a’r Swyddog 
Monitro), M. Harris (Swyddog Cymorth Gwasanaethau Pwyllgor/Gyrrwr) a C. Evans (Swyddog 
Gwasanaethau Pwyllgor).  
 
Y Cynghorwyr C. Mann a K. Etheridge 

 

 
TREFNIADAU RECORDIO A PHLEIDLEISIO 

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

 
 

1. YMDDIHEURIADAU DROS ABSENOLDEB  
 

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb oddi wrth D. Street (Cyfarwyddwr Corfforaethol - 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai).  
 

 

2. DATGANIADAU O FUDDIANT 
 

Datganodd y Cynghorydd L. Phipps fuddiant personol yn Eitem 5 ar yr Agenda – Cynllun 
Busnes y Gwasanaeth Cyflawni Addysg (GCA) 2021-2022 fel Cyfarwyddwr Bwrdd Cwmni a 

https://www.caerphilly.gov.uk/My-Council/Meetings,-agendas,-minutes-and-reports/Council-meetings?lang=cy-gb


  

benodwyd gan yr Awdurdod Lleol ar gyfer y GCA ac roedd yn gallu aros yn y cyfarfod a 
chymryd rhan lawn. 
 
Datganodd y Cynghorydd S. Cook fuddiant personol yn Eitem 5 ar yr Agenda – Cynllun 
Busnes y Gwasanaeth Cyflawni Addysg (GCA) 2021-2022 fel Cyfarwyddwr Bwrdd Cwmni a 
benodwyd gan yr Awdurdod Lleol ar gyfer y GCA ac roedd yn gallu aros yn y cyfarfod a 
chymryd rhan lawn. 
 
Datganodd y Cynghorydd S. Cook fuddiant personol a rhagfarnol yn Eitem 8 ar yr Agenda – 
Bwrdd Adfywio – Cynigion Prosiect gan fod perthynas yn cael ei gyflogi gan Coffi Vista a 
gadawodd y cyfarfod yn ystod ei ystyriaeth. 
 
Datganodd y Cynghorydd R. Whiting fuddiant personol yn Eitem 5 ar yr Agenda – Cynllun 
Busnes y Gwasanaeth Cyflawni Addysg (GCA) 2021-2022 fel aelod o’r Cyd-grŵp Gweithredol 
a benodwyd gan yr Awdurdod Lleol ar gyfer y GCA ac roedd yn gallu aros yn y cyfarfod a 
chymryd rhan lawn. 
 
 

3. CABINET – 7 EBRILL 2021 
 

PENDERFYNWYD bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 7 Ebrill 2021 wedi'u 
cymeradwyo a'u llofnodi fel cofnod cywir. 
 
 

4. BLAENRAGLEN WAITH Y CABINET - I’W NODI 
 

 Darparwyd Blaenraglen Waith y Cabinet i'r Cabinet, a oedd yn manylu ar yr adroddiadau a 
oedd ar yr amserlen ar gyfer 21 Ebrill 2021. Atgoffwyd yr Aelodau mai dogfen weithredol yw 
Blaenraglen Waith y Cabinet ac felly'n gallu newid. 
 
Yn dilyn ystyriaeth a thrafodaeth, fe'i cynigiwyd ac eiliwyd bod y Blaenraglen Waith yn cael ei 
nodi. Drwy ddangos dwylo cytunwyd hyn yn unfrydol. 
 

PENDERFYNWYD y dylid nodi Blaenraglen Waith y Cabinet.  
 

 
5. CYNLLUN BUSNES Y GWASANAETH CYFLAWNI ADDYSG (GCA) 2021-2022 
 

 Roedd yr adroddiad, a ystyriwyd gan y Pwyllgor Craffu Addysg ar 10 Mawrth 2021, yn rhoi 
Cynllun Busnes GCA 2021 i'r Cabinet. 
 
Nodwyd ei bod yn ofynnol i'r GCA gyflwyno ar sail flynyddol Cynllun Busnes rhanbarthol 
trosfwaol blynyddol. Mae'r adroddiad hwn yn gofyn i aelodau ystyried cynnwys llawn Cynllun 
Busnes y GCA.  Mae'r ddogfen yn cynnwys y prif flaenoriaethau y mae'r GCA yn credu y 
byddant yn berthnasol i ganolbwyntio arnynt yn y fersiwn nesaf o'r Cynllun Busnes rhanbarthol 
ar gyfer 2021-2022. 
 
Mae'r ddogfen yn cynnwys y prif flaenoriaethau y mae'r GCA yn credu y byddant yn 
berthnasol i ganolbwyntio arnynt yn y fersiwn nesaf o'r Cynllun Busnes rhanbarthol ar gyfer 
2021-2022.  Mae'n heriol ceisio rhagweld y ffordd y bydd cymdeithas yn gweithredu o haf 
2021 o ran rheoli lledaeniad coronafeirws. Mae'r blaenoriaethau yn y ddogfen yn rhagdybio y 
bydd y GCA yn adeiladu ar y dysgu a'r momentwm o'r misoedd diwethaf.  Nodwyd y 
gofynnwyd i Aelodau'r pwyllgor craffu ystyried y prif gryfderau a'r meysydd i'w datblygu yng 
Nghaerffili, ac ystyried sut y gellir cysoni gwasanaethau ALlau â'r blaenoriaethau yn y 
ddogfen.  
 
Diolchodd y Cabinet i'r Swyddog a'r Aelod Cabinet am yr adroddiad a chafwyd trafodaeth. 
 



  

Cododd yr Aelodau nifer o ymholiadau ynghylch y data yn yr adroddiad ac eglurhad ar 
gynlluniau i gyflawni'r cynllun. Esboniodd swyddogion y bydd newid yn y broses o gasglu data 
i ddata meintiol a fydd yn dangos iechyd yr ysgolion ac ansawdd yr addysgu ac yn nodi arfer 
gorau.  
 
Yn dilyn ystyriaeth a thrafodaeth, cynigiwyd ac eiliwyd i gymeradwyo argymhellion yr 
adroddiad. Trwy bleidlais electronig cytunwyd ar hyn yn unfrydol. 
 

PENDERFYNWYD, am y rhesymau a gynhwyswyd yn adroddiad y Swyddog i wneud y 
canlynol:- 

 
i) Bod y Cabinet yn sicrhau bod y Cynllun Busnes yn galluogi cymorth a her briodol i 

ysgolion a'i fod yn mynd i'r afael â'r meysydd i'w gwella sydd wedi'u nodi yng 
Nghynlluniau Strategol Addysg Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili; a 
 

ii) Bod Cynllun Busnes y GCA ar gyfer 2021-2022 yn cael ei gymeradwyo. 
 
 

6. DIWEDDARIAD 6 MIS STRATEGAETH TRAWSNEWID TÎM CAERFFILI - YN WELL 
GYDA'N GILYDD 

 
Roedd yr adroddiad, a ystyriwyd gan y Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau ar 6 Ebrill 2021, yn 
rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Cabinet am gynnydd o dan Strategaeth Trawsnewid Tîm 
Caerffili – Yn Well Gyda'n Gilydd.   
 
Mae'r trefniadau rheoli rhaglenni yn nodi y darperir diweddariad bob chwe mis i'r Pwyllgor 
Craffu ac yna'r Cabinet.  
 
Nodwyd bod seminar aelodau wedi'i gyflwyno ar gyfer pob aelod ar 19 Ebrill 2021 i roi'r 
wybodaeth ddiweddaraf iddynt am gynnydd. Mae hwn yn dilyn adroddiad craffu ar gryfhau rôl 
aelodau a gymerwyd i'r Pwyllgor Craffu ar Bolisi ac Adnoddau ar 10 Tachwedd 2020. Caiff 
holl seminarau'r aelod eu cynnig ar sail bob chwe mis yn unol â'r adroddiadau diweddaru i'r 
Pwyllgor Craffu a'r Cabinet. 
 
Eglurodd yr Aelod Cabinet fod Strategaeth Trawsnewid y Cyngor, sef Tîm Caerffili – Yn Well 
Gyda'n Gilydd wedi cael ei mabwysiadu gan y Cabinet ar 12 Mehefin 2019, yn dilyn ei 
hystyried gan y Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau ar 28 Mai 2019.  Roedd yr adroddiad yn 
rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am y camau gweithredu i gyflawni'r strategaeth hyd yma.   
Roedd yn cynnwys crynodeb o'r cynnydd yn erbyn y camau gweithredu strategol, gan 
gynnwys y fframwaith llesiant a Llunio Lleoedd, a'r gyfres gyfredol o adolygiadau corfforaethol, 
y strategaeth fasnachol a buddsoddi, a Thrafodaeth Caerffili sy’n parhau ar fynd. 
 
Roedd yr adroddiad yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Cabinet am y capasiti ychwanegol y 
cytunodd y Cyngor arno ar 24 Chwefror 2021.  
 
Diolchodd y Cabinet i'r Swyddog a'r Aelod Cabinet am yr adroddiad a chafwyd trafodaeth.   
 
Sicrhawyd yr Aelodau y bydd cynnydd yr Adolygiadau Corfforaethol yn cael ei ddarparu i'r 
Cabinet a ‘r Pwyllgor Craffu maes o law.  Roedd yr Aelodau'n falch o weld y newidiadau'n 
mynd rhagddynt a'r gwaith cydweithredol sydd ar y gweill i gyflawni'r Agenda Trawsnewid.  
 
Yn dilyn ystyriaeth a thrafodaeth, cynigiwyd ac eiliwyd i gymeradwyo argymhellion yr 
adroddiad. Trwy bleidlais electronig cytunwyd ar hyn yn unfrydol. 
 

PENDERFYNWYD, am y rhesymau a gynhwyswyd yn Adroddiad y Swyddog, y dylid 
nodi cynnwys yr adroddiad a’r sylwadau a wnaed gan y Pwyllgor Craffu. 

  



  

7. DIWEDDARIAD CHWE MIS YR ASESIAD PERFFORMIAD CORFFORAETHOL 
 2020  
 

Cyflwynodd yr adroddiad yr Asesiad Perfformiad Corfforaethol (APC) i'r Cabinet, sy'n rhan o 
Fframwaith Perfformiad newydd y Cyngor yn dilyn cyflwyno Asesiadau Perfformiad y 
Cyfadrannau i’r Pwyllgor Craffu. 
 
Darparodd yr APC grynodeb o wybodaeth a dadansoddiadau ar gyfer y cyfnod o 6 mis o fis 
Ebrill i fis Medi 2020.  Mae’r APC yn rhan o weithgaredd 'Hunanasesu' cyffredinol y Cyngor, a 
gwahoddir aelodau i drafod, herio a chraffu ar y wybodaeth sydd o fewn yr APC. 
 
Nodwyd, wrth i'r Cyngor ddechrau ar ei Raglen Trawsnewid uchelgeisiol, Tîm Caerffili, ochr yn 
ochr ag ymddangosiad deddfwriaeth newydd fel Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 
2019, fod y Cyngor wedi manteisio ar y cyfle i ailddatblygu a gwella'r Fframwaith Perfformiad.  
 
Cymeradwywyd y Fframwaith Perfformiad newydd gan y Cabinet ym mis Chwefror 2020 a 
chyflwynodd yr adroddiad un o elfennau allweddol y Fframwaith, yr Asesiad Perfformiad 
Corfforaethol (APC).  Mae'r APC yn 'hunanasesiad' o gynnydd yr Awdurdod ar draws ystod 
eang o fathau o wybodaeth. 
 
O dan yr Asesiad Perfformiad Corfforaethol, mae’r Asesiadau Perfformiad y Cyfadrannau’n 
eistedd, sy'n ffynonellau gwybodaeth manwl gyfer pob Cyfadran. Mae gwybodaeth o’r 
Asesiadau Perfformiad y Cyfadrannau yn cael eu bwydo i fyny i’r APC.  Mae’r APC a’r 
Asesiadau Perfformiad y Cyfadrannau yn gyfle i'r Cabinet a’r Pwyllgor Craffu i ofyn, pa mor 
dda rydym yn perfformio? a pha dystiolaeth rydym yn ei defnyddio i benderfynu ar hyn. 
 
Fel rhan o'r Fframwaith Perfformiad, cyflwynodd yr adroddiad y CPA i'r Cabinet, a oedd 
ynghlwm yn Atodiad 1 Asesiad Perfformiad y Cyfadrannau Corfforaethol hyd at fis Medi 2020. 
 
Nodwyd bod y dyddiadau y daeth yr Asesiadau Perfformiad y Cyfadrannau i law gan y 
Pwyllgor Craffu wedi’u nodi ym mharagraff 5.7 ac mae'r adroddiad yn rhoi adborth gan y 
Pwyllgorau Craffu hynny. 

 
Diolchodd y Cabinet i'r Swyddog am yr adroddiad a chafwyd trafodaeth, lle gofynnodd yr 
Aelodau am eglurhad ar nifer o setiau data yn yr adroddiad a'r cynnydd o ran cyrraedd 
targedau, a darparodd swyddogion ymateb manwl ar eu cyfer a nodwyd bod y Cyngor yn 
parhau i fodloni gofynion parhaus y pandemig byd-eang a diwallu anghenion trigolion y 
Fwrdeistref Sirol. Bydd gwaith pellach ar y gweill i ystyried effeithiau Brexit a'r arbedion posibl 
y bydd eu hangen yn y dyfodol.    
 
Yn dilyn ystyriaeth a thrafodaeth, cynigiwyd ac eiliwyd i gymeradwyo argymhellion yr 
adroddiad. Trwy bleidlais electronig cytunwyd ar hyn yn unfrydol. 
 

PENDERFYNWYD, am y rhesymau a gynhwysir yn Adroddiad y Swyddog, y dylid 
trafod, herio a chraffu ar y ddogfen sydd ynghlwm yn Atodiad 1 yr adroddiad.   

 
 

8. BWRDD ADFYWIO - CYNIGION Y PROSIECT 
 

Argymhellodd yr adroddiad y dylid dyrannu hyd at £107,000 o Gronfa Datblygu'r Bwrdd 
Prosiect Adfywio tuag at brosiect a gymeradwywyd ac a werthuswyd yn ddiweddar ar gyfer 
Pont Bedwas, i'r Cabinet nodi'r dyraniad o £20,689 o Drwydded i Arloesi Cyllid tuag at 
ddarparu Cownter Gelato ar gyfer Coffi Vista, Caerffili ac argymhellodd y dylid dyrannu £1m 
arall i Gronfa Datblygu’r Bwrdd Prosiect Adfywio.  
 
Cytunodd y Cabinet, yn ei gyfarfod ar 30 Mai 2018, y byddai Bwrdd Prosiect Adfywio yn cael 
ei sefydlu gyda chynrychiolaeth wleidyddol drawsbleidiol o Gynghorwyr ynghyd â swyddogion 
allweddol. Cefnogir y grŵp hwn gan Banel Asesu Adfywio sy'n cynnwys swyddogion o 



  

amrywiaeth o feysydd gwasanaeth. Dyrannwyd swm cychwynnol o £300,000 i'r Bwrdd 
Prosiect.  
 
Mae'r Panel Asesu Adfywio wedi cyfarfod droeon i ystyried y rhestr flaenoriaeth o brosiectau 
cyfalaf, sydd wedi'u nodi gan y Bwrdd i symud i'r Cam Asesu. Yn dilyn Cymeradwyaethau 
dilynol gan y Cabinet, ers mis Chwefror 2019 mae nifer o brosiectau wedi'u cymeradwyo gyda 
chymorth ariannol wedi'i ddarparu (lle bo angen) o Gronfeydd Datblygu'r Bwrdd Prosiect 
Adfywio.  
 
Nodwyd bod y Cabinet, yn ystod mis Ionawr 2019, wedi penderfynu rhyddhau £1.2m o 
gronfeydd wrth gefn ar gyfer prosiectau a flaenoriaethwyd gan y Bwrdd Adfywio, gan ddod â 
chyfanswm dyraniad cyllideb y Gronfa Ddatblygu i £1.5m. Hyd yma, dyrannwyd £1,392,200 
tuag at gynlluniau adfywio cyfalaf wedi'u blaenoriaethu, ar draws y Fwrdeistref Sirol.  
 
Ym mis Rhagfyr 2020 penderfynodd y Cabinet ddyrannu £50,000 o arian had i'r Bwrdd 
Adfywio ar gyfer 2020/21 i ddatblygu cysyniadau a syniadau o dan y Fenter Trwydded i 
Arloesi.  
 
Roedd yr adroddiad yn gofyn am gymeradwyaeth y Cabinet i ddyrannu £107,000 o Gronfeydd 
Datblygu Adfywio tuag at Bont Bedwas; ac i'r Cabinet nodi'r Drwydded £20,689 i Arloesi Cyllid 
ar gyfer Cownter Gelato ar gyfer Coffi Vista, Caerffili. Byddai'r cais yn gadael Cronfa Datblygu 
Adfywio weithredol o £800 a £29,311 Trwydded i Gyllid Arloesi.  
 
Gofynnwyd i'r Cabinet hefyd ystyried dyraniad pellach o £1m i'r Gronfa Datblygu’r Bwrdd 
Prosiect Adfywio.  
 
Diolchodd y Cabinet i'r Swyddogion am yr adroddiad a chafwyd trafodaeth. 
 
Roedd yr Aelodau'n falch o nodi'r cynlluniau yn yr adroddiad ac yn awyddus i gael y 
wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd.    

 
Yn dilyn ystyriaeth a thrafodaeth, cynigiwyd ac eiliwyd i gymeradwyo argymhellion yr 
adroddiad. Trwy bleidlais electronig cytunwyd ar hyn yn unfrydol. 
 

PENDERFYNWYD, am y rhesymau a gynhwyswyd yn adroddiad y Swyddog i wneud y 
canlynol:-  
 
i) Cytuno i ddyrannu £107,000 o’r Gronfa Datblygu Weddilliol y Bwrdd Prosiect 

Adfywio i'r cynllun gwella priffyrdd â blaenoriaeth, fel y'i cymeradwywyd gan y 
Bwrdd Prosiect Adfywio. 

 
ii) Nodi bod £20,689 o Ariannu Caniatâd i Arloesi wedi'i ddyrannu ar gyfer Cownter 

Gelato ar gyfer Coffi Vista, Caerffili, fel y'i cymeradwywyd gan y Bwrdd Prosiect 
Adfywio. 

 
iii) Cytunir ar ddyraniad pellach o £1m i Gronfa Datblygu’r Bwrdd Prosiect Adfywio, 

wedi'i ariannu o Gronfeydd Cyfalaf a Glustnodwyd y Gwasanaethau Corfforaethol. 
 
 

9. AILAGOR FFORDD GOEDWIG CWMCARN 
 

Mae'r adroddiad yn gofyn am gytundeb y Cabinet ar gyfer trefniant cydweithredol arfaethedig 
gyda Cyfoeth Naturiol Cymru ar ran y Cyngor i reoli gweithrediad Ffordd Goedwig Cwmcarn 
fel atyniad i ymwelwyr am gyfnod prawf o 2 flynedd. 
 
Nodwyd bod y Ffordd Goedwig yn eiddo i Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ac yn cael ei rheoli 
ganddi ac mae wedi bod ar gau ers 2015 i ganiatáu torri tua 150,000 o goed oherwydd y 
clefyd Phytophthora Ramorum.  



  

 
Yn dilyn rhaglen fuddsoddi i roi wyneb newydd ar y Ffordd Goedwig ac adfer a gwella'r 
cyfleusterau hamdden, mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn awyddus i ailagor y Ffordd Goedwig 
yn ystod gwanwyn eleni ac maent yn ceisio gweithio mewn partneriaeth â'r Cyngor i sicrhau 
bod gweithrediad ariannol cynaliadwy yn cael ei sefydlu drwy gytundeb cydweithredol. 
 
Gofynnir i'r Cyngor ymgymryd â rheolaeth weithredol y Ffordd Goedwig yng Nghoedwig 
Cwmcarn. 
 
Nodwyd bod y strategaeth fasnachol a buddsoddi a fabwysiadwyd gan y Cabinet ar 9 Rhagfyr 
wedi nodi ymrwymiad i weithio mewn partneriaeth â sefydliadau sy'n rhannu ein gwerthoedd, 
mae gweithio gyda CNC yn arwydd da o'r ymrwymiad hwn. Mae'r strategaeth yn gosod y 
sylfeini ar gyfer gweithio mewn gwahanol ffyrdd, gan rymuso staff i roi cynnig ar bethau 
newydd yn ogystal â hanfodion masnacheiddio megis cynllunio busnes. Mae'r cynnig yn rhan 
o'r cyd-destun strategol sy'n cefnogi holl brif amcanion y strategaeth fasnachol a'r strategaeth 
trawsnewid ehangach, gan sicrhau ein bod yn mabwysiadu ethos calon gymdeithasol a 
meddwl masnachol’. 
 
Croesawodd yr Arweinydd y Cynghorydd K. Etheridge i'r cyfarfod, a geisiodd eglurhad ar nifer 
o bwyntiau, gan gynnwys consesiynau ar gyfer partïon addysg ac ymwelwyr sy’n agored i 
niwed, a yw'r cynllun cydweithredu wedi'i roi ar waith a chonsesiynau i ddefnyddwyr rheolaidd.  
Esboniodd swyddogion fod trafodaethau ar y gweill gyda CNC, perchnogion y safle, mewn 
perthynas â chonsesiynau a'r posibilrwydd o docynnau tymor ar gyfer y safle. Mae'r cynllun 
cydweithredu yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd rhwng CNC a Chyngor Bwrdeistref Sirol 
Caerffili. Penodwyd Swyddog Ymgynghori gan CNC sydd wedi darparu gwaith eithriadol yn 
ystod y broses ymgynghori.  
 
Diolchodd y Cabinet i'r swyddogion am yr adroddiad a chafwyd trafodaeth.   
 
Trafododd yr Aelodau rai o'r materion lleol a rhoi mwy o eglurder ynghylch ailagor y safle. Yn 
ogystal, gofynnwyd am gadarnhad ynghylch cynnwys Aelodau mewn materion lleol, gan 
gyfeirio'n benodol at Etholiadau’r Senedd, a rhoddodd y Prif Weithredwr eglurder am hyn yn ei 
rôl fel y Swyddog Canlyniadau. 

 
Yn dilyn ystyriaeth a thrafodaeth, cynigiwyd ac eiliwyd i gymeradwyo argymhellion yr 
adroddiad. Trwy bleidlais electronig cytunwyd ar hyn yn unfrydol. 
 

PENDERFYNWYD, am y rhesymau a gynhwyswyd yn adroddiad y Swyddog i wneud y 
canlynol:-  
 
 
i) Cytuno bod Swyddogion yn cytuno ar gytundeb cydweithredol ar ran y Cyngor 

gyda Cyfoeth Naturiol Cymru i gefnogi ailagor y Ffordd Goedwig yn 2021 er 
mwyn sicrhau bod yr atyniad yn cael ei weithredu'n ariannol gynaliadwy. 
 

ii) Cytuno ar y pris mynediad a argymhellir, o £8 y car, £11 ar gyfer bysiau mini a 
£25 ar gyfer coetsis i gynnwys ffioedd parcio ar feysydd parcio a weithredir gan y 
Cyngor yng Nghwmcarn fel rhan o'r ffi mynediad. 

 
 

Daeth y cyfarfod i ben am 12:27pm 
 
 

Wedi'i gymeradwyo a'i llofnodi fel cofnod cywir yn amodol ar unrhyw gywiriadau a wnaed yn y 
cyfarfod a gynhelir ar 9 Mehefin 2021. 
 

____________________ 
CADEIRYDD 


