
 
 

CABINET 
DECISION RECORDING LOG 

 
DECISION DETERMINED ON:  Dydd Mercher, 6 Mai 2020 
 
DECSION WILL COME INTO EFFECT ON: Manually Type Call in Date 
Decisions made by full cabinet and individual cabinet members are subject to “Call-in” by the appropriate Select Committee. Should a decision be subject to call-in it will not take effect as stated above and will 
be presented again at a later date.  

 

CABINET MEMBERS PRESENT: 
 
County Councillors P.A. Fox, R.J.W. Greenland, R.John, P. Jones, S. Jones, P. Jordan, P. Murphy, D. Batrouni, J.Watkins, F. Taylor and J.Pratt 
 
OTHER ELECTED MEMBERS PRESENT: 
 
County Councillors  

 
OFFICERS PRESENT 
 
Matt Phillips, Peter Davies, Paul Matthews, Will Mclean, John Pearson, Nicola Perry, Julie Boothroyd, Frances O'Brien and Matthew Gatehouse 

Item 
Number 

Title Purpose, Consultation & Author Declaration of Interests Decision 

  Datganiad oddi wrth y 
Cynghorydd Sir Peter 
Fox, Arweinydd y Cyngor 

   

4 Adroddiad Estyn i mewn i 
Wasanaethau Addysg 
Llywodraeth Leol o fewn 
Cyngor Sir Fynwy 

As set out in the report  RESOLVED:  
PENDERFYNWYD: 

Bod y Cabinet yn: 
 
i) Derbyn yr adroddiad a gyhoeddwyd ar y 21ain o Ebrill 2020 
ii) Nodi’r cryfderau a’r argymhellion o fewn yr adroddiad  
iii) Cytuno ar yr amserlenni a’r dulliau arfaethedig ar gyfer cyflawni 
argymhellion yr adroddiad  

Additional Information:  
 

5 Gwneud Penderfyniadau 
mewn perthynas â Chofid 
19 

As set out in the report  RESOLVED:  
PENDERFYNWYD: 
Nodi bod y Cyfansoddiad yn rhoi awdurdod, mewn rhai amgylchiadau, i 
benderfyniadau a fyddai fel arfer yn gofyn am gymeradwyaeth y Cyngor neu 
Swyddog Gweithredol, gael eu gwneud gan y Prif Weithredwr, Prif Swyddogion 
neu Swyddogion Statudol. Nid oes penderfyniadau o’r fath wedi gorfod cael eu 
gwneud yn ystod y cyfnod CV19. 
 
Y bydd MCC yn parhau i ddatblygu ei allu i gynnal cyfarfodydd o bell gyda'r 
bwriad o gynnal Cyfarfod Llawn o’r Cyngor. Mae’n bosib y bydd angen gwneud 
gwaith deddfwriaethol pellach er mwyn caniatáu i’r Pwyllgor Cynllunio a’r 
Pwyllgorau Trwyddedu a Rheoleiddio, sy’n gyrff sy’n gwneud penderfyniadau, 
weithredu eto, ac wrth i fusnesau ddod o hyd i gydbwysedd yn ystod y cyfnod 
CV19 a fydd yn galluogi gwaith dydd i ddydd a gwneud penderfyniadau 
ddychwelyd, bydd swyddogaethau’r Pwyllgorau Dethol hefyd yn dychwelyd o 
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ganlyniad. Mae’n bosib y gellir cynnal y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol unrhyw 
bryd yn ystod 2020 a gall yr holl Aelodau sy’n Gadeiryddion, Is-Gadeiryddion, 
wedi eu penodi i gyrff, cyd-bwyllgorau a swyddi cyffelyb barhau yn y swydd nes 
Ebrill 2021. 

Additional Information:  
 

6 Ymateb i'r Coronafeirws: 
Nodau Strategol 

As set out in the report  RESOLVED:  
PENDERFYNWYD:  

Adnabod bod cyfnewidiad rhwng yr angen i achub bywydau ac atal 
ymlediad y firws a chyflawni’r goliau a osodwyd o fewn y Cynllun 
Corfforaethol.  
 
Cymeradwyo’r amcanion strategol a welir ym mharagraff 3.2. 

Additional Information:  
 

7 Ymateb i'r Coronafeirws: 
Rheoli Risg 

As set out in the report  RESOLVED:  
PENDERFYNWYD: 

Bod y Cabinet yn cymeradwyo’r trefniadau sydd gan y Cyngor yn eu lle a 
chytuno bod y risgiau’n cael eu rheoli o ran yr ymateb i bandemig y 
coronafirws. 

Additional Information:  
 

     

     

 


