
 
 

CABINET 
LÒG RECORDIAD PENDERFYNIAD 

 
PENDERFYNIAD A PHENDERFYNWYD AR:   Dydd Mercher, 20 Ionawr 2021  
 
BYDD PENDERFYNIAD YN DOD I EFFAITH AR:  Dydd Gwener 29ain Ionawr 2021  
Mae penderfyniadau a wneir gan aelodau cabinet llawn ac aelodau cabinet unigol yn destun “Galw i Mewn” gan y Pwyllgor Dethol priodol. Pe bai penderfyniad yn destun galw i mewn, ni fydd yn dod i rym fel 

y nodwyd uchod a bydd yn cael ei gyflwyno eto yn ddiweddarach.  

AELODAU CABINET YN BRESENNOL: 
 
Cynghorwyr Sir P.A. Fox, R.J.W. Greenland, R. John, P. Jones, S. Jones, P. Jordan, P. Murphy, D. Batrouni, J. Pratt a S. Howarth 
 
AELODAU ETHOLEDIG ERAILL YN BRESENNOL: 
 
Cynghorwyr Sir   

 
SWYDDOGION YN BRESENNOL 
 
Matt Phillips, Peter Davies, Roger Hoggins, Paul Matthews, Nicola Perry, Frances O'Brien, Jonathan Davies, Matthew Lewis (Cefn Gwlad), Mike Moran a Richard Cope 

Item 
Number 

Title Purpose, Consultation & Author Declaration of Interests Decision 

3a Cyllideb Gyfalaf Ardal 
Chwarae Chippenham 
Mead 

As set out in the report  RESOLVED:  
DATRYSWYD:  

Bod cyllideb gyfalaf o £111,421 yn cael ei chynnwys yng nghyllideb 
gyfalaf 2020/21 i ariannu'r gwaith o adeiladu man chwarae newydd yn 
Chippenham Mead, Mynwy a bod hyn yn cael ei ariannu gan gyfraniad 
cyfalaf cyfatebol o'r gweddillion S106 sydd gan y Cyngor o'r Datblygiad 
Croft-y-Bwla yn Llanoronwy Carn Cenhedlon, Mynwy (Cod Cyllid N563). 

Additional Information:  
 

3b Asesiadau Chwarae 
Sefydlog a Gweithredu yn 
y Dyfodol 

As set out in the report  RESOLVED:  
DATRYSWYD:  

Yn amodol ar ymgynghoriad, mae'r cyngor 
  
Yn rhesymoli nifer yr ardaloedd chwarae sefydlog yn y sir ac yn ail-
ddarparu y rhai yr argymhellir eu cau - mae'r cyfleoedd i resymoli yn fwy 
tebygol o ddigwydd yn y pedwar prif anheddiad; 
  
Yn disodli'r dosbarthiad cyfredol Meysydd mewn Ymddiriedolaeth (FiT) o 
blaid dosbarthiad dwyradd Ardaloedd Chwarae Cymdogaeth a Throthwy 
a bod hyn yn cael ei ddefnyddio i resymoli nifer yr ardaloedd chwarae 
trefol yn y pedair prif dref; 
  
Yn defnyddio'r dosbarthiad diwygiedig hwn wrth asesu cynlluniau 
gosodiad ar gyfer datblygiadau preswyl newydd yn y sir; 
  
Yn rhesymoli'r ddarpariaeth chwarae sefydlog yn Nhrefynwy fel peilot 
cychwynnol, y gellir ei gyflwyno wedyn i'r prif aneddiadau eraill; 
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Yn y dyfodol symud tuag at ddarparu offer chwarae wedi'i adeiladu o 
ddefnyddiau mwy naturiol fel coed caled cynaliadwy (e.e. coed robinia), 
gyda chyfran uwch o offer hygyrch. 

Additional Information:  
 

3c CYNLLUN ARGYFWNG 
BYSIAU (BES) – CAIS I 
BOB CYNGOR YMUNO 
YNG NGHYNLLUN BES2 

As set out in the report  RESOLVED:  
DATRYSWYD:  

Nodi'r cyd-destun ehangach, y cefndir a'r rhesymau dros Gynllun yr 
Argyfwng Bysiau (BES) ac i ofyn am gymeradwyaeth y Cabinet i Gyngor 
Sir Fynwy ymuno â'r cynllun BES2. Mae hefyd yn nodi diwygiad 
arfaethedig Llywodraethau Cymru (LlC) i wasanaethau bysiau yng 
Nghymru ac yn ceisio cefnogaeth y Cabinet wrth alw am adroddiad 
pellach ar ddiwygio bysiau arfaethedig yn ymwneud â rheoli 
gwasanaethau bysiau yng Nghymru yn y dyfodol. 
  

Additional Information:  
 

3d DRAFFT GYNIGION 
CYLLIDEB REFENIW 
2021/22 

As set out in the report  RESOLVED:  
DATRYSWYD:  

Bod y Cabinet yn cymeradwyo rhyddhau ei gynigion cyllideb drafft ar 
gyfer 2021/22 at ddibenion ymgynghori. 
  
Mae'r Cabinet hwnnw'n cymeradwyo bod y cyfnod ymgynghori, gan 
gynnwys y cyfle i gyflwyno cynigion amgen sydd wedi'u hasesu ar gyfer 
Cenedlaethau'r Dyfodol a goblygiadau cydraddoldeb, yn cychwyn am 
gyfnod o bedair wythnos sy'n dod i ben ar 17eg Chwefror 2021. 
  
Diweddaru'r Cabinet ar y goblygiadau sy'n deillio o gyhoeddiad y setliad 
dros dro Llywodraeth Gymru a chytuno ar ei hymateb arfaethedig fel yr 
amlinellir yn y llythyr a ddangosir yn atodiad 5. 
  
Mae'r Cabinet hwnnw'n cydnabod pwysau na ellir eu hosgoi o ryw 
£10.070 miliwn y mae angen darparu ar eu cyfer o fewn cyllideb 2021/22. 
  
Bod y Cabinet yn cadarnhau ei fwriad i ariannu'r holl bwysau sy'n 
gysylltiedig â chyflog yn llawn i'r graddau eu bod yn effeithio ar ysgolion 
ac i ddarparu ar gyfer pwysau galw sylweddol a achosir yn benodol gan 
niferoedd cynyddol o blant sy'n derbyn gofal a disgyblion ag anghenion 
dysgu ychwanegol. 
  
Bod y Cabinet yn cynnig codiad Treth Gyngor o 4.95% ar gyfer blwyddyn 
ariannol 2021/22. 
  
Mae'r Cabinet hwnnw'n cydnabod, er bod y cynigion cyllideb drafft yn 
cyflwyno cyllideb gytbwys, mae hyn yn cynnwys cyfraniad unwaith ac am 
byth o £749k o weddillion wrth gefn cyffredinol cyfyngedig y Cyngor 
(Cronfa'r Cyngor). Bydd ymdrechion yn parhau i liniaru cymaint â phosibl 
lefel y cyfraniad wrth gefn sy'n cefnogi'r cynigion cyllidebol ar gyfer 
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2021/22. 

Additional Information:  
 

3e DRAFT GYNIGION 
CYLLIDEB GYFALAF 
2021/22 

As set out in the report  RESOLVED:  
DATRYSWYD:  

Bod y Cabinet yn cymeradwyo rhyddhau ei gynigion cyllideb cyfalaf drafft 
ar gyfer 2021/22 at ddibenion ymgynghori. 
  
Bod y Cabinet yn ystyried a yw cynigion drafft cyllidebol yn rhesymol ac 
yn briodol yng ngoleuni'r pwysau cyfalaf a nodwyd yn Atodiad 1. 
  
Bod y Cabinet yn ailddatgan yr egwyddor y gellir ychwanegu cynlluniau 
cyfalaf newydd at y rhaglen gyfalaf dim ond os yw'r achos busnes yn 
dangos bod naill ai: 

maent yn hunan-ariannu 

bernir bod y cynllun yn flaenoriaeth uwch, gan ddefnyddio'r matrics 
blaenoriaeth yn y Strategaeth Gyfalaf, na'r cynlluniau cyfredol yn y 
rhaglen gyfalaf ac yn eu dadleoli 

nid ydynt yn peryglu egwyddorion craidd fforddiadwyedd, 
cynaliadwyedd na doethineb 

  
Bod y Cabinet yn nodi'r rhagolwg derbyniadau derbynneb cyfalaf yn 
atodiad 6 (eithriedig), a'r pwyll i beidio â rhagweld derbyniadau 
ychwanegol sylweddol pellach dros y cyfnod MTFP 4 blynedd nesaf hon, 
nes bod yr ansicrwydd a nodwyd ym mharagraff 3.8 wedi'u datrys. 
  
Mae'r Cabinet hwnnw'n cymeradwyo'n benodol defnyddio £1.7m o 
dderbyniadau cyfalaf, gan ddefnyddio canllawiau Llywodraeth Cymru ar 
ddefnydd hyblyg derbyniadau cyfalaf i ariannu costau refeniw sy'n 
gysylltiedig â diwygio gwasanaethau, i gefnogi'r cynigion cyllideb refeniw 
drafft ar gyfer 2021/22. 
  
Bod y Cabinet yn ystyried ac yn ailddatgan ei gytundeb i'r dangosyddion 
darbodus a ddarperir yn Atodiad 7 a'i ddehongliad ym mharagraff 3.14 o'r 
adroddiad hwn. 
  
Bod y Cabinet yn cyhoeddi ei gynigion cyllideb cyfalaf drafft ar gyfer 
2020/21 a chyllidebau cyfalaf dangosol ar gyfer 2022/23 i 2024/25 at 
ddibenion ymgynghori fel y nodir yn Atodiad 3. 

Additional Information:  
 

     

     

 


