
COFNOD O BENDERFYNIADAU’R CABINET – 21 GORFFENNAF 2020 

Yn Bresennol: 

Cynghorwyr: HJ David, HM Williams, D Patel, RE Young, CE Smith, a PJ White 

Swyddogion:  M Shephard, S Cooper, L Harvey, K Watson, G Lewis, R Davies, J Fabes, N 
Echanis, G Thomas, D Exton, MA Galvin, M Pitman

Teitl yr Adroddiad Monitro Cyllideb 2020-21 Rhagolwg Refeniw Chwarter 1
Penderfyniad a Wnaed Fod y Cabinet:

  
 wedi nodi'r sefyllfa refeniw a ragwelir ar gyfer 2020-21;
 wedi argymell y dylai'r Cyngor gymeradwyo'r 

trosglwyddiadau rhwng £100,000 a £500,000 fel yr 
amlinellir ym mharagraff 4.1.11 o'r adroddiad.

Teitl yr Adroddiad Alldro Rhaglenni Cyfalaf 2019-20 ac Adroddiad 
Chwarter 1 2020/21

Penderfyniad a Wnaed Fod y Cabinet: 

 wedi nodi'r alldro cyfalaf ar gyfer 2019-20 (Atodiad A i'r 
adroddiad)
 wedi nodi diweddariad Chwarter 1 i Raglen Gyfalaf 2020-
21 y Cyngor hyd at 30 Mehefin 2020 (Atodiad B i'r 
adroddiad)
 wedi cytuno y dylid cyflwyno'r Rhaglen Gyfalaf ddiwygiedig 
(Atodiad C i'r adroddiad) i'r Cyngor ei gymeradwyo 
 wedi nodi'r Dangosyddion Darbodus a Dangosyddion 
Eraill rhagamcanol ar gyfer 2020-21 (Atodiad D i'r 
adroddiad)

Teitl yr Adroddiad Grant Llywodraeth Cymru - Cynllun Peilot Cartrefi Gwag 
Gorllewin y Cwm

Penderfyniad a Wnaed Fod y Cabinet:

     yn cymeradwyo cyfranogiad Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Pen-y-bont (BCBS) ar Ogwr yn y cynllun ac i ddod i 
gytundeb â Llywodraeth Cymru; 

 yn argymell i'r Cyngor y dylid diwygio'r rhaglen gyfalaf 
i gynnwys costau llawn y cynllun, gan gynnwys 
£169,000 grant Llywodraeth Cymru a chyfraniad 
arian cyfatebol BCBS o £91,000.

 yn disgwyl am adroddiad pellach i amlinellu 
llwyddiant y cynllun peilot

Teitl yr Adroddiad Estyniad i'r contract - Gwasanaeth Byw gyda Chymorth 
Clos Penglyn

Penderfyniad a Wnaed Fod y Cabinet yn awdurdodi addasu'r contract presennol 
gyda DRIVE Cyf. mewn perthynas â Chlos Penglyn drwy 
ymestyn y tymor presennol am 12 mis arall hyd at 31 Awst 
2021, yn unol â Rheol Gweithdrefn Contract 3.2.9.3.



Teitl yr Adroddiad Nodi Adroddiad Gwybodaeth
Penderfyniad a Wnaed Fod y Cabinet yn cydnabod cyhoeddiad y ddogfen a restrir 

yn yr adroddiad hwn.

Teitl yr Adroddiad Polisi Teithio gan Ddysgwyr
Penderfyniad a Wnaed Fod y Cabinet yn gohirio’r adroddiad hwn nes y cyfarfod 

nesaf, er mwyn rhoi ystyriaeth bellach i argymhellion y 
cydbwyllgor SO&SC 1 ac SO&SC 2, dyddiedig 6 Gorffennaf 
2020.

Teitl yr Adroddiad Adborth ar Gam 4 yr Ymgynghoriad Cyhoeddus ar 
gysyniadau posibl ar gyfer darpariaeth Ôl-16 ar draws 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ac 
argymhellion ar gyfer Dyfodol yr Arolwg

Penderfyniad a Wnaed Fod y Cabinet:

 wedi nodi cynnwys yr adroddiad ar yr ymgynghoriad 
cyhoeddus a nodir yn Atodiad 1 yr adroddiad: Y 
posibilrwydd o ad-drefnu darpariaeth ôl-16 ar draws 
Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ynghyd â'r 
dyfyniadau manwl cysylltiedig yn Atodiadau 2 i 16. 

 wedi dewis parhau ag Opsiwn 3 fel datrysiad ar gyfer y 
dyfodol rhagweladwy a’i gwneud yn ofynnol i ysgolion 
weithio gyda'i gilydd i gyflawni amrywiaeth o welliannau i'r 
sefyllfa bresennol, fel y rhai a restrir yn adran 4.6.7.

 wedi dechrau datblygu strategaeth Sirol ar gyfer dysgu 
cyfunol gan dynnu ar brofiadau diweddar ysgolion y Sir yn 
ystod cyfnod clo Covid-19, a chan ystyried profiadau, 
cyngor, ac arferion rhanbarthol a chenedlaethol.

 wedi cymryd canlyniadau penderfyniadau ar Gludiant i’r 
Ysgol, Cynllun Datblygu Lleol 2021+, ac addysg cyfrwng 
Cymraeg a’u hymgorffori mewn strategaeth hirdymor ar 
gyfer capasiti a dalgylchoedd ysgolion uwchradd, gan 
gynnwys darpariaeth chweched dosbarth.

 wedi gweithio gyda phartneriaid i ddatblygu’r dewis o gael 
canolfan chweched dosbarth ar gampws Pencoed Coleg 
Penybont mewn cydweithrediad â'r ganolfan STEAM 
newydd. 

 wedi ymchwilio i'r potensial i ehangu Coleg Cymunedol y 
Dderwen o fewn cyd-destun y cais cynllunio gwreiddiol i’w 
galluogi i gwrdd â'r galw a ragwelir am leoedd, ac am 
ddarpariaeth a chydweithio ôl-16 yn rhan ogleddol y 
Fwrdeistref Sirol, yn y dyfodol. 

 wedi cytuno, os daw Ysgol Arbennig Heronsbridge ar 
gael, y dylid ystyried ei defnyddio fel canolfan ragoriaeth 
chweched dosbarth yn y dyfodol.

Teitl yr Adroddiad Rhaglen Moderneiddio Ysgolion Band B, Model 
Buddsoddi Cydfuddiannol Partneriaeth Addysg 
Gymraeg - Cytundeb Partneru Strategol



Penderfyniad a Wnaed Fod y Cabinet: 

 (a) wedi nodi cynnydd Cam y Cynigydd a Ffefrir o 
Weithdrefn Deialog Gystadleuol o dan Reoliadau 
Contractau Cyhoeddus 2015 fel y'i hamlinellir yn yr 
adroddiad hwn;

 (b) wedi cymeradwyo gweithredu, cyflawni, a 
pherfformio'r Cytundeb Partneriaeth Strategol gyda 
Chydbartneriaeth Addysg Cymru ym mis Medi 2020 er 
mwyn hwyluso’r ddarpariaeth o amrywiaeth o 
wasanaethau seilwaith ac i ddarparu addysg a 
chyfleusterau cymunedol; 

 (c) wedi cymeradwyo'r Cytundeb Partneriaeth Strategol 
yn Atodiad 1 a'i grynhoi yn Atodiad 2 i'r adroddiad hwn 
er mwyn rhoi ei effaith i argymhelliad (b), yn 
ddarostyngedig i’r argymhelliad (d) isod;

 (d) wedi rhoi awdurdod dirprwyedig i'r Cyfarwyddwr 
Corfforaethol, Addysg a Chymorth i Deuluoedd, ar ôl 
ymgynghori â'r swyddog monitro a’r swyddog Adran 
151: 
(iii) I gymeradwyo telerau terfynol y Cytundeb 

Partneriaeth Strategol, gan gynnwys unrhyw 
ddiwygiadau angenrheidiol i'r Cytundeb 
Partneriaeth Strategol a gymeradwyir yma, am 
resymau sy'n cynnwys, ond heb fod yn 
gyfyngedig i, gwblhau unrhyw feysydd sydd heb 
eu cwblhau; ac 

(iv) I gymeradwyo unrhyw weithredoedd a dogfennau 
pellach sy'n atodol i'r Cytundeb Partneriaeth 
Strategol;

 (e) wedi nodi, wrth gytuno i'r Cytundeb Partneriaeth 
Strategol, nad oes gofyn iddynt benderfynu bwrw 
ymlaen ag unrhyw Brosiect Braenaru, ac nad oes dim o 
fewn y Cytundeb Partneriaeth Strategol sy’n ymrwymo'r 
Cyngor i wneud unrhyw ymrwymiad o'r fath. Bydd 
unrhyw benderfyniad i fwrw ymlaen â Phrosiect 
Braenaru yn cael ei adrodd i'r Cabinet mewn 
adroddiad(au) yn y dyfodol er mwyn penderfynu. 
(Tudalen 592 o'r adroddiad) 

 (f) wedi cymeradwyo penodi'r Cynghorydd Dr Charles 
Smith, yr Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio fel 
'Cynrychiolydd Cyfranogwyr' i eistedd ar y Bwrdd 
Partneru Strategol (SPB).


