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CYNGOR SIR YNYS MÔN 
 

CYFARFOD: Cyngor Sir 

DYDDIAD: 18 Mai 2021 

TEITL: Penderfyniadau Gweithredol rhwng mis Awst 2020 
ac Ebrill 2021 

ADRODDIAD GAN: 

 

Annwen Morgan 
Prif Weithredwr 

PWRPAS YR ADRODDIAD: 

 

Adrodd ar y penderfyniadau gweithredol a wnaed 
yn ystod y flwyddyn hyd yma 

SWYDDOG CYSWLLT: Lynn Ball, Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y 
Cyngor) / Swyddog Monitro (est 2568) 
lbxcs@ynysmon.gov.uk  

 

1. Cefndir 
 

1.1 Yn unol â Rheoliadau Gweithdrefn y Pwyllgor Gwaith (a gynhwysir yn Rhan 4.4 
Cyfansoddiad y Cyngor), “Gall yr Arweinydd ddiwygio’r cynllun dirprwyo i 
swyddogaethau gweithredol unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn. I wneud hynny, rhaid i'r 
Arweinydd roi rhybudd ysgrifenedig i'r Prif Weithredwr ac i'r person, corff neu Bwyllgor 
dan sylw. Rhaid i'r rhybudd gyflwyno maint y diwygiad i'r cynllun dirprwyo, a ph'run a 
yw'n golygu tynnu dirprwyaeth oddi ar unrhyw berson, corff, Pwyllgor neu'r Pwyllgor 
Gwaith yn gyffredinol. Bydd y Prif Weithredwr yn cyflwyno adroddiad i Gyfarfod Arferol 
nesaf y Cyngor yn nodi'r newidiadau a wnaed gan yr Arweinydd.” (Paragraff 4.4.1.4.2) 

 
1.2 Yn adroddiad y llynedd, fe adroddwyd, o ganlyniad i bandemig y Coronafeirws bod yr 

Arweinydd wedi diwygio’r cynllun dirprwyo ar 23 Mawrth 2020. Cafwyd diwygiad 
pellach ar 13 Awst 2020. Mae manylion y newidiadau wedi eu cynnwys ym mharagraff 
3.5 isod. 

 
1.3 Cyflwynir yr adroddiad hwn yn unol â pharagraff 1.1 uchod ac ar gais Gwasanaeth 

Archwilio Mewnol y Cyngor. 
 

2. Rhan 3 o Gyfansoddiad y Cyngor – y cynllun dirprwyo 
 

2.1 Mae Rhan 3 o Gyfansoddiad y Cyngor yn amlinellu’r cyfrifoldebau am wneud 
penderfyniadau mewn perthynas â gwahanol swyddogaethau’r Cyngor (cynllun 
dirprwyo’r Cyngor). 

 
2.2 Mae cynllun dirprwyo’r Cyngor yn seiliedig ar yr egwyddor y bydd y Pwyllgor Gwaith yn 

gwneud holl benderfyniadau’r awdurdod lleol nad ydynt wedi cael eu dirprwyo i unrhyw 
ran arall o’r awdurdod lleol h.y. bydd yn benderfyniad gweithredol oni bai y nodwyd, 
mewn cyfraith neu o dan y Cyfansoddiad, ei fod yn benderfyniad i’r Cyngor llawn, 
pwyllgor rheoleiddio neu’n benderfyniad i swyddogion. Mae hyn yn cydymffurfio â’r 
manylion yn Neddf Llywodraeth Leol 2000 a Rheoliadau Awdurdodau Lleol 
(Trefniadau Gweithrediaeth) (Swyddogaethau a Chyfrifoldebau) (Cymru) 2007 [sy’n 
darparu gwybodaeth am benderfyniadau (a) na chaniateir i Bwyllgor Gwaith eu 
gwneud a (b) penderfyniadau a all fod yn rhai na chaniateir i Bwyllgor Gwaith eu 
gwneud]. 

 

 

mailto:lbxcs@ynysmon.gov.uk
https://www.ynysmon.gov.uk/cy/Cyngor/Y-Cyfansoddiad/Cyfansoddiad-Cyngor-Sir-Ynys-Môn.aspx
https://www.legislation.gov.uk/cy/ukpga/2000/22/contents
https://www.legislation.gov.uk/cy/wsi/2007/399/contents/made/welsh
https://www.legislation.gov.uk/cy/wsi/2007/399/contents/made/welsh
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3. Penderfyniadau Gweithredol 
 

3.1 Mae Adran 3.3. y Cyfansoddiad yn manylu ar y penderfyniadau y bydd y Pwyllgor 
Gwaith yn eu gwneud. Yr Arweinydd sy’n gyfrifol am ddirprwyo swyddogaethau 
gweithredol. 

 
3.2 Bydd penderfyniadau gweithredol yn cael eu gwneud gan y Pwyllgor Gwaith yn ei 

gyfanrwydd, neu gellir eu gwneud gan aelodau unigol o’r Pwyllgor Gwaith (yr 
Arweinydd/Deilyddion Portffolio), neu Bwyllgorau’r Pwyllgor Gwaith, neu swyddogion 
yn gweithredu dan awdurdod gweithredol dirprwyedig penodol. 

 
3.3 Penderfyniadau Cyfunol gan y Pwyllgor Gwaith: 

 
Mae penderfyniadau gweithredol gan y Pwyllgor Gwaith yn cael eu gwneud mewn 
cyfarfodydd a gynhelir bob mis fel arfer. . Y cyfarfod ar 17 Mai 2021 fydd y cyfarfod 
cyntaf o’r Pwyllgor Gwaith i gael ei ffrydio’n fyw ers mis Mawrth 2020. Mae’r 
penderfyniadau a wneir ym mhob cyfarfod yn cael eu cyhoeddi yn dilyn y cyfarfod. 
  

3.4 Penderfyniadau gan Ddeilydd Portffolio: 
 
Gwneir penderfyniadau gan Ddeilydd Portffolio yn unol â’r ddirprwyaeth Pwyllgor 
Gwaith sefydlog ac yn unol â Disgrifiad Swydd Aelodau'r Pwyllgor Gwaith. 

 
Casglwyd ynghyd y penderfyniadau a wnaed gan bob Deilydd Portffolio yn ystod y 
cyfnod cyfredol ac maent ynghlwm yn yr Atodiadau a ganlyn i’r adroddiad hwn: 

 

Deilydd Portffolio Cynghorydd yn y swydd Atodiad 

Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd Y Cynghorydd Richard Dew Dim i’w 
adrodd 
 

Gwasanaethau Cymdeithasol Y Cynghorydd Llinos M Huws 
(Arweinydd) 

1 

Datblygiadau Mawr a Datblygu’r 
Economi 

Y Cynghorydd Carwyn Jones 2 

Addysg, Ieuenctid, Llyfrgelloedd a 
Diwylliant 

Y Cynghorydd R Meirion Jones Dim i’w 
adrodd 

Tai, Cefnogi Cymunedau a 
Diogelwch Cymunedol  

Y Cynghorydd Alun Mummery Dim i’w 
adrodd 

Priffyrdd, Eiddo a Rheoli Gwastraff Y Cynghorydd Bob Parry OBE 
FRAgS 

3 

Busnes Corfforaethol Y Cynghorydd Dafydd R Thomas Dim i’w 
adrodd 

Trawsnewid Gwasanaethau a’r Iaith 
Gymraeg 

Y Cynghorydd Ieuan Williams 
(Dirprwy Arweinydd) 

Dim i’w 
adrodd 

Cyllid Y Cynghorydd Robin Williams 4 

 
3.5 Penderfyniadau’r Arweinydd: 

 
Yn unol â’r pwerau a roddir gan ddeddfwriaeth, a gan Gyfansoddiad y Cyngor, gall yr 
Arweinydd wneud unrhyw benderfyniadau gweithredol yn ogystal; gan gynnwys y rhai 
hynny a gafodd eu dirprwyo i eraill. 

http://democratiaeth.ynysmon.gov.uk/ieListMeetings.aspx?CId=134&Year=0&LLL=
http://democratiaeth.ynysmon.gov.uk/mgDelegatedDecisions.aspx?GL=1&bcr=1&LLL=1
http://monitor.ynysmon.gov.uk/download/42686
http://monitor.ynysmon.gov.uk/download/42686
https://www.ynysmon.gov.uk/cy/Cyngor/Cynghorwyr-Aelodau-Seneddol-ac-Aelodaur-Senedd/Swydd-ddisgrifiadau-aelodau.aspx
https://www.ynysmon.gov.uk/cy/browse/Cyngor/Cynghorwyr-Aelodau-Seneddol-ac-Aelodaur-Senedd/
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Mewn ymateb i bandemig y coronafeirws, diwygiwyd y ddirprwyaeth arferol ar gyfer 
penderfyniadau gweithredol gan yr Arweinydd drwy ddirprwyaeth a lofnodwyd ar 23 
Mawrth 2020. Adroddwyd hyn i’r Cyngor yn ei gyfarfod ym mis Medi 2020. 
 
Gwnaed diwygiad pellach i’r broses ddirprwyo ar gyfer penderfyniadau Pwyllgor 
Gwaith drwy ddirprwyaeth ar 13 Awst 2020.   
 
Ceir rhestr o bob penderfyniad a wnaed gan yr Arweinydd yn ystod cyfnod yr 

adroddiad yn Atodiad 5. 
 

4. Argymhellion 

 
I’r Cyngor nodi’r penderfyniadau a wnaed gan y Pwyllgor Gwaith, drwy ddulliau 
amrywiol, yn unol â’r cynllun dirprwyo a gynhwysir yng Nghyfansoddiad y Cyngor. 

 
 
 
 

https://www.ynysmon.gov.uk/documents/Dogfennau-Cy/Cyngor/Democratiaeth/Penderfyniadau/Prif-weithredwr-ac-arweinydd/Dirprwyo-gan-yr-Arweinydd-Mesurau-Brys.pdf
https://www.ynysmon.gov.uk/documents/Dogfennau-Cy/Cyngor/Democratiaeth/Penderfyniadau/Prif-weithredwr-ac-arweinydd/Dirprwyo-gan-yr-Arweinydd-Mesurau-Brys.pdf
https://www.ynysmon.gov.uk/documents/Dogfennau-Cy/Cyngor/Democratiaeth/Penderfyniadau/Prif-weithredwr-ac-arweinydd/Dirprwyo-gan-yr-Arweinydd-Mesurau-Brys.pdf
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Atodiad 1 – Deilydd Portffolio Gwasanaethau Cymdeithasol 
 
 

Dyddiad  Dolen i’r Cofnod o 

Benderfyniad 

Penderfyniad  

Mawrth 2021 19 Mawrth 2021 - cofnod o 
benderfyniad gweithredol a 
wnaed gan y Deilydd 
Portffolio ar gyfer 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol [1409 kb | 
PDF] 

Cymeradwyo Adroddiad Blynyddol y Cyngor ar 
Gydraddoldeb 2019/20, i’w gyhoeddi erbyn 31 
Mawrth 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ynysmon.gov.uk/documents/Dogfennau-Cy/Cyngor/Democratiaeth/Penderfyniadau/2021/Mawrth/2021-03-19-Adroddiad-Blynyddol-ar-Gydraddoldeb.pdf
https://www.ynysmon.gov.uk/documents/Dogfennau-Cy/Cyngor/Democratiaeth/Penderfyniadau/2021/Mawrth/2021-03-19-Adroddiad-Blynyddol-ar-Gydraddoldeb.pdf
https://www.ynysmon.gov.uk/documents/Dogfennau-Cy/Cyngor/Democratiaeth/Penderfyniadau/2021/Mawrth/2021-03-19-Adroddiad-Blynyddol-ar-Gydraddoldeb.pdf
https://www.ynysmon.gov.uk/documents/Dogfennau-Cy/Cyngor/Democratiaeth/Penderfyniadau/2021/Mawrth/2021-03-19-Adroddiad-Blynyddol-ar-Gydraddoldeb.pdf
https://www.ynysmon.gov.uk/documents/Dogfennau-Cy/Cyngor/Democratiaeth/Penderfyniadau/2021/Mawrth/2021-03-19-Adroddiad-Blynyddol-ar-Gydraddoldeb.pdf
https://www.ynysmon.gov.uk/documents/Dogfennau-Cy/Cyngor/Democratiaeth/Penderfyniadau/2021/Mawrth/2021-03-19-Adroddiad-Blynyddol-ar-Gydraddoldeb.pdf
https://www.ynysmon.gov.uk/documents/Dogfennau-Cy/Cyngor/Democratiaeth/Penderfyniadau/2021/Mawrth/2021-03-19-Adroddiad-Blynyddol-ar-Gydraddoldeb.pdf
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Atodiad 2 – Deilydd Portffolio Datblygiadau Mawr a Datblygu’r Economi 

 

Dyddiad  Dolen i’r Cofnod o 

Benderfyniad 

Penderfyniad  

Mawrth 2021 
[Ar y cyd efo’r 
Deilydd Portffolio ar 
gyfer Cyllid – gweler 
Atodiad 4] 

19 Mawrth 2021 - cofnod 
o benderfyniad 
gweithredol a wnaed gan 
y Deilyddion Portffolio ar 
gyfer Cyllid a Datblygu 
Economaidd [511 kb | 
PDF] 

 

 1. Mae'r Pwyllgor Gwaith yn cefnogi'r cynnig 
i ymrwymo i Gyd-Fenter gyda Llywodraeth 
Cymru ar gyfer y Safle Gateway er mwyn 
tynnu cyllid i lawr ar gyfer y gwaith 
archeolegol a chlirio'r safle sy'n ofynnol i 
ddatblygu 6 llain â gwasanaeth a fydd yn cael 
eu gwerthu i'r sector preifat i'w datblygu 
ymhellach.  
2. Mae'r Pwyllgor Gwaith yn cefnogi'r cynnig i 
ymrwymo i Gyd-Fenter gyda Llywodraeth 
Cymru ar gyfer Cymal 2 Ystâd Ddiwydiannol 
Penrhos, i ddatblygu 7 uned ddiwydiannol i'w 
gosod, ac i gymeradwyo rhyddhau £ 150k o 
falansau cyffredinol neu gronfeydd wrth gefn 
sydd heb eu clustnodi cyfateb cyfraniad 
cyllid. Y JV i'w amsugno i'r JV blaenorol ar 
gyfer Cymal 1.  
3. Dirprwyo'r awdurdod i dderbyn y JVs ac i 
gymeradwyo unrhyw amodau ynddynt i'r 
Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau) & S151 
mewn ymgynghoriad â'r Deiliaid Portffolio 
perthnasol â'r Pennaeth Gwasanaeth Dros 
Dro (Rheoleiddio a Datblygu Economaidd) a'r 
Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol.  
4. Eithrio gallu galw'r penderfyniad i fewn 
oherwydd y brys i sicrhau'r cyllid.  
5. Llofnodi'r cytundebau cyfreithiol a llunio'r 
cyllid erbyn 31 Mawrth 2021. 
6. Neilltuo unrhyw incwm o gwerthiannau 
safle y Gateway tuag at gefnogi a datblygu 
blaenoriethau Datblygu Economaidd yn y 
dyfodol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ynysmon.gov.uk/documents/Dogfennau-Cy/Cyngor/Democratiaeth/Penderfyniadau/2021/Mawrth/2021-03-19-Tir-yn-Bryn-Cefni-a-Penrhos.pdf
https://www.ynysmon.gov.uk/documents/Dogfennau-Cy/Cyngor/Democratiaeth/Penderfyniadau/2021/Mawrth/2021-03-19-Tir-yn-Bryn-Cefni-a-Penrhos.pdf
https://www.ynysmon.gov.uk/documents/Dogfennau-Cy/Cyngor/Democratiaeth/Penderfyniadau/2021/Mawrth/2021-03-19-Tir-yn-Bryn-Cefni-a-Penrhos.pdf
https://www.ynysmon.gov.uk/documents/Dogfennau-Cy/Cyngor/Democratiaeth/Penderfyniadau/2021/Mawrth/2021-03-19-Tir-yn-Bryn-Cefni-a-Penrhos.pdf
https://www.ynysmon.gov.uk/documents/Dogfennau-Cy/Cyngor/Democratiaeth/Penderfyniadau/2021/Mawrth/2021-03-19-Tir-yn-Bryn-Cefni-a-Penrhos.pdf
https://www.ynysmon.gov.uk/documents/Dogfennau-Cy/Cyngor/Democratiaeth/Penderfyniadau/2021/Mawrth/2021-03-19-Tir-yn-Bryn-Cefni-a-Penrhos.pdf
https://www.ynysmon.gov.uk/documents/Dogfennau-Cy/Cyngor/Democratiaeth/Penderfyniadau/2021/Mawrth/2021-03-19-Tir-yn-Bryn-Cefni-a-Penrhos.pdf
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Atodiad 3 –Deilydd Portffolio Priffyrdd, Eiddo a Rheoli Gwastraff  

 

Dyddiad  Dolen i’r Cofnod o 

Benderfyniad 

Penderfyniad  

Tachwedd 2020 
Cofnod o Benderfyniad 
Gweithredol a Wnaed 
Gan y Deilydd Portffolio 
ar Gyfer y Gwasanaeth 
Priffyrdd, Gwastraff ac 
Eiddo – 20 Tachwedd, 
2020 [1331 kb | PDF] 

 

I awdurdodi’r Pennaeth Gwasanaeth 
(Priffyrdd, Gwastraff ac Eiddo) i:  
1. Drosglwyddo’r cyfrifoldebau o ddydd i 
ddydd a’r gwariant cysylltiedig â’r prosiect 
Hwb Hydrogen Caergybi i Menter Môn ar 
gyfer ei ddarparu (yn unol â chyfansoddiad 
CSYM);  
2. Cymeradwyo’r Cytundeb Lefel 
Gwasanaeth (neu debyg) rhwng CSYM a 
Menter Môn er mwyn galluogi’r ddau 
sefydliad i weithio mewn partneriaeth.  
3. Sefydlu trefniadau llywodraethiant a 
monitro priodol er mwyn sicrhau bod 
amodau’r grant yn cael eu cydymffurfio â 
nhw yn llawn. 

Chwefror 2021 Lawrlwytho: Cofnod o 
benderfyniad gweithredol 
a wnaed gan y deilydd 
portffolio ar gyfer y 
Gwasanaeth Priffyrdd, 
Gwastraff ac Eiddo – 19 
Chwefror 2021 [1132 kb | 
PDF] 

Awdurdodi’r Pennaeth Gwasanaeth 
(Priffyrdd, Eiddo a Gwastraff) i  
1. Drosglwyddo cyfrifoldebau dydd i ddydd 
a’r gwariant i gyflawni’r Gronfa Economi 
Gylchol Adferiad Gwyrdd (yn unol â 
Chyfansoddiad CSYM);  
2. Cymeradwyo’r Cytundeb Lefel 
Gwasanaeth (neu gyffelyb) rhwng CSYM a 
Menter Môn er mwyn caniatáu i’r ddau 
sefydliad weithio mewn partneriaeth.  
3. Sefydlu trefniadau llywodraethu a monitro 
priodol i sicrhau y cydymffurfir yn llawn ag 
amodau’r grant. 

Mawrth 2021 10 Mawrth 2021 - cofnod 
o benderfyniad 
gweithredol a wnaed gan 
y Deilydd Portffolio ar 
gyfer y Gwasanaeth 
Priffyrdd, Gwastraff ac 
Eiddo [397 kb | PDF] 

 Nad yw’r Cyngor yn bwrw ymlaen â’r 
Gorchymyn Prynu Gorfodol (GPG) ar gyfer 
gwelliannau priffyrdd i'r A5025 a'i fod yn 
cadarnhau hynny gyda Gweinidogion 
Cymru. Felly bydd Gweinidog Cymru yn 
cyhoeddi rhybudd penderfyniad lle bydd yn 
gwrthod cadarnhau'r GPG a Gorchmynion 
Ffyrdd Ochr (GFfO).  
Horizon yn terfynu’r Cytundeb Cydweithio 
a’r Cytundeb Indemnio a bod cyllid a gedwir 
yn y Cyfrif Ysgrow yn cael ei ddychwelyd i 
Horizon (llai rhwymedigaethau CSYM) 
unwaith y bydd Gweinidogion Cymru yn 
cadarnhau eu bod yn gwrthod cadarnhau’r 
GPG. 

 
 
 
 

https://www.ynysmon.gov.uk/documents/Dogfennau-Cy/Cyngor/Democratiaeth/Penderfyniadau/Prif-weithredwr-ac-arweinydd/Cofnod-o-Benderfyniad-Gweithredol-a-wnaed-gan-y-Deilydd-Portffolio-ar-Gyfer-y-Gwasanaeth-Priffyrdd-Gwastraff-ac-Eiddo-%E2%80%93-20-Tachwedd-2020.pdf
https://www.ynysmon.gov.uk/documents/Dogfennau-Cy/Cyngor/Democratiaeth/Penderfyniadau/Prif-weithredwr-ac-arweinydd/Cofnod-o-Benderfyniad-Gweithredol-a-wnaed-gan-y-Deilydd-Portffolio-ar-Gyfer-y-Gwasanaeth-Priffyrdd-Gwastraff-ac-Eiddo-%E2%80%93-20-Tachwedd-2020.pdf
https://www.ynysmon.gov.uk/documents/Dogfennau-Cy/Cyngor/Democratiaeth/Penderfyniadau/Prif-weithredwr-ac-arweinydd/Cofnod-o-Benderfyniad-Gweithredol-a-wnaed-gan-y-Deilydd-Portffolio-ar-Gyfer-y-Gwasanaeth-Priffyrdd-Gwastraff-ac-Eiddo-%E2%80%93-20-Tachwedd-2020.pdf
https://www.ynysmon.gov.uk/documents/Dogfennau-Cy/Cyngor/Democratiaeth/Penderfyniadau/Prif-weithredwr-ac-arweinydd/Cofnod-o-Benderfyniad-Gweithredol-a-wnaed-gan-y-Deilydd-Portffolio-ar-Gyfer-y-Gwasanaeth-Priffyrdd-Gwastraff-ac-Eiddo-%E2%80%93-20-Tachwedd-2020.pdf
https://www.ynysmon.gov.uk/documents/Dogfennau-Cy/Cyngor/Democratiaeth/Penderfyniadau/Prif-weithredwr-ac-arweinydd/Cofnod-o-Benderfyniad-Gweithredol-a-wnaed-gan-y-Deilydd-Portffolio-ar-Gyfer-y-Gwasanaeth-Priffyrdd-Gwastraff-ac-Eiddo-%E2%80%93-20-Tachwedd-2020.pdf
https://www.ynysmon.gov.uk/documents/Dogfennau-Cy/Cyngor/Democratiaeth/Penderfyniadau/Prif-weithredwr-ac-arweinydd/Cofnod-o-Benderfyniad-Gweithredol-a-wnaed-gan-y-Deilydd-Portffolio-ar-Gyfer-y-Gwasanaeth-Priffyrdd-Gwastraff-ac-Eiddo-%E2%80%93-20-Tachwedd-2020.pdf
https://www.ynysmon.gov.uk/documents/Dogfennau-Cy/Cyngor/Democratiaeth/Penderfyniadau/Prif-weithredwr-ac-arweinydd/Cofnod-o-Benderfyniad-Gweithredol-a-wnaed-gan-y-Deilydd-Portffolio-ar-Gyfer-y-Gwasanaeth-Priffyrdd-Gwastraff-ac-Eiddo-%E2%80%93-20-Tachwedd-2020.pdf
https://www.ynysmon.gov.uk/cy/Cyngor/Cynghorwyr-Aelodau-Seneddol-ac-Aelodaur-Senedd/Penderfyniadau-Gweithredol-a-wnaed-gan-y-Deilydd-Portffolio-Swyddogion-ac-Arweinydd-y-Cyngor/Chwefror-2021.aspx
https://www.ynysmon.gov.uk/cy/Cyngor/Cynghorwyr-Aelodau-Seneddol-ac-Aelodaur-Senedd/Penderfyniadau-Gweithredol-a-wnaed-gan-y-Deilydd-Portffolio-Swyddogion-ac-Arweinydd-y-Cyngor/Chwefror-2021.aspx
https://www.ynysmon.gov.uk/cy/Cyngor/Cynghorwyr-Aelodau-Seneddol-ac-Aelodaur-Senedd/Penderfyniadau-Gweithredol-a-wnaed-gan-y-Deilydd-Portffolio-Swyddogion-ac-Arweinydd-y-Cyngor/Chwefror-2021.aspx
https://www.ynysmon.gov.uk/cy/Cyngor/Cynghorwyr-Aelodau-Seneddol-ac-Aelodaur-Senedd/Penderfyniadau-Gweithredol-a-wnaed-gan-y-Deilydd-Portffolio-Swyddogion-ac-Arweinydd-y-Cyngor/Chwefror-2021.aspx
https://www.ynysmon.gov.uk/cy/Cyngor/Cynghorwyr-Aelodau-Seneddol-ac-Aelodaur-Senedd/Penderfyniadau-Gweithredol-a-wnaed-gan-y-Deilydd-Portffolio-Swyddogion-ac-Arweinydd-y-Cyngor/Chwefror-2021.aspx
https://www.ynysmon.gov.uk/cy/Cyngor/Cynghorwyr-Aelodau-Seneddol-ac-Aelodaur-Senedd/Penderfyniadau-Gweithredol-a-wnaed-gan-y-Deilydd-Portffolio-Swyddogion-ac-Arweinydd-y-Cyngor/Chwefror-2021.aspx
https://www.ynysmon.gov.uk/cy/Cyngor/Cynghorwyr-Aelodau-Seneddol-ac-Aelodaur-Senedd/Penderfyniadau-Gweithredol-a-wnaed-gan-y-Deilydd-Portffolio-Swyddogion-ac-Arweinydd-y-Cyngor/Chwefror-2021.aspx
https://www.ynysmon.gov.uk/cy/Cyngor/Cynghorwyr-Aelodau-Seneddol-ac-Aelodaur-Senedd/Penderfyniadau-Gweithredol-a-wnaed-gan-y-Deilydd-Portffolio-Swyddogion-ac-Arweinydd-y-Cyngor/Chwefror-2021.aspx
https://www.ynysmon.gov.uk/documents/Dogfennau-Cy/Cyngor/Democratiaeth/Penderfyniadau/Prif-weithredwr-ac-arweinydd/2021-Prif-Weithredwr-Arweinydd-a-Portffolio/Penderfyniad-10-Mawrth-2021.pdf
https://www.ynysmon.gov.uk/documents/Dogfennau-Cy/Cyngor/Democratiaeth/Penderfyniadau/Prif-weithredwr-ac-arweinydd/2021-Prif-Weithredwr-Arweinydd-a-Portffolio/Penderfyniad-10-Mawrth-2021.pdf
https://www.ynysmon.gov.uk/documents/Dogfennau-Cy/Cyngor/Democratiaeth/Penderfyniadau/Prif-weithredwr-ac-arweinydd/2021-Prif-Weithredwr-Arweinydd-a-Portffolio/Penderfyniad-10-Mawrth-2021.pdf
https://www.ynysmon.gov.uk/documents/Dogfennau-Cy/Cyngor/Democratiaeth/Penderfyniadau/Prif-weithredwr-ac-arweinydd/2021-Prif-Weithredwr-Arweinydd-a-Portffolio/Penderfyniad-10-Mawrth-2021.pdf
https://www.ynysmon.gov.uk/documents/Dogfennau-Cy/Cyngor/Democratiaeth/Penderfyniadau/Prif-weithredwr-ac-arweinydd/2021-Prif-Weithredwr-Arweinydd-a-Portffolio/Penderfyniad-10-Mawrth-2021.pdf
https://www.ynysmon.gov.uk/documents/Dogfennau-Cy/Cyngor/Democratiaeth/Penderfyniadau/Prif-weithredwr-ac-arweinydd/2021-Prif-Weithredwr-Arweinydd-a-Portffolio/Penderfyniad-10-Mawrth-2021.pdf
https://www.ynysmon.gov.uk/documents/Dogfennau-Cy/Cyngor/Democratiaeth/Penderfyniadau/Prif-weithredwr-ac-arweinydd/2021-Prif-Weithredwr-Arweinydd-a-Portffolio/Penderfyniad-10-Mawrth-2021.pdf
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Atodiad 4 – Deilydd Portffolio Cyllid 
 

Dyddiad  Dolen i’r Cofnod o 

Benderfyniad 

Penderfyniad  

Mawrth 2021 
[Ar y cyd efo’r 
Deilydd Portffolio ar 
gyfer projectau 
Mawr a Datblygu 
Economaidd – 
gweler Atodiad 2] 

19 Mawrth 2021 - cofnod o 
benderfyniad gweithredol a 
wnaed gan y Deilyddion 
Portffolio ar gyfer Cyllid a 
Datblygu Economaidd [511 
kb | PDF] 

 

1. Mae'r Pwyllgor Gwaith yn cefnogi'r cynnig 
i ymrwymo i Gyd-Fenter gyda Llywodraeth 
Cymru ar gyfer y Safle Gateway er mwyn 
tynnu cyllid i lawr ar gyfer y gwaith 
archeolegol a chlirio'r safle sy'n ofynnol i 
ddatblygu 6 llain â gwasanaeth a fydd yn 
cael eu gwerthu i'r sector preifat i'w datblygu 
ymhellach.  
2. Mae'r Pwyllgor Gwaith yn cefnogi'r cynnig 
i ymrwymo i Gyd-Fenter gyda Llywodraeth 
Cymru ar gyfer Cymal 2 Ystâd Ddiwydiannol 
Penrhos, i ddatblygu 7 uned ddiwydiannol 
i'w gosod, ac i gymeradwyo rhyddhau £ 
150k o falansau cyffredinol neu gronfeydd 
wrth gefn sydd heb eu clustnodi cyfateb 
cyfraniad cyllid. Y JV i'w amsugno i'r JV 
blaenorol ar gyfer Cymal 1.  
3. Dirprwyo'r awdurdod i dderbyn y JVs ac i 
gymeradwyo unrhyw amodau ynddynt i'r 
Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau) & 
S151 mewn ymgynghoriad â'r Deiliaid 
Portffolio perthnasol â'r Pennaeth 
Gwasanaeth Dros Dro (Rheoleiddio a 
Datblygu Economaidd) a'r Pennaeth 
Gwasanaethau Cyfreithiol.  
4. Eithrio gallu galw'r penderfyniad i fewn 
oherwydd y brys i sicrhau'r cyllid.  
5. Llofnodi'r cytundebau cyfreithiol a llunio'r 
cyllid erbyn 31 Mawrth 2021. 
6. Neilltuo unrhyw incwm o gwerthiannau 
safle y Gateway tuag at gefnogi a datblygu 
blaenoriethau Datblygu Economaidd yn y 
dyfodol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ynysmon.gov.uk/documents/Dogfennau-Cy/Cyngor/Democratiaeth/Penderfyniadau/2021/Mawrth/2021-03-19-Tir-yn-Bryn-Cefni-a-Penrhos.pdf
https://www.ynysmon.gov.uk/documents/Dogfennau-Cy/Cyngor/Democratiaeth/Penderfyniadau/2021/Mawrth/2021-03-19-Tir-yn-Bryn-Cefni-a-Penrhos.pdf
https://www.ynysmon.gov.uk/documents/Dogfennau-Cy/Cyngor/Democratiaeth/Penderfyniadau/2021/Mawrth/2021-03-19-Tir-yn-Bryn-Cefni-a-Penrhos.pdf
https://www.ynysmon.gov.uk/documents/Dogfennau-Cy/Cyngor/Democratiaeth/Penderfyniadau/2021/Mawrth/2021-03-19-Tir-yn-Bryn-Cefni-a-Penrhos.pdf
https://www.ynysmon.gov.uk/documents/Dogfennau-Cy/Cyngor/Democratiaeth/Penderfyniadau/2021/Mawrth/2021-03-19-Tir-yn-Bryn-Cefni-a-Penrhos.pdf
https://www.ynysmon.gov.uk/documents/Dogfennau-Cy/Cyngor/Democratiaeth/Penderfyniadau/2021/Mawrth/2021-03-19-Tir-yn-Bryn-Cefni-a-Penrhos.pdf
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Atodiad 5 - Arweinydd 

 

Dyddiad  Dolen i’r Cofnod o 

Benderfyniad 

Penderfyniad  

Awst 2020  Cofnod o Benderfyniad 
Gweithredol a Wnaed gan 
yr Arweinydd - 13 Awst, 
2020 [632 kb | PDF] 

Y ffi a godir ar yr holl Aelodau Hamdden 
Debyd Uniongyrchol fydd y gyfradd allfrig, 
sef £19.50, a hynny oherwydd ailagor y 
canolfannau fesul cam sy’n golygu bod llai o 
gyfleusterau’n cael eu cynnig i'n 
cwsmeriaid. 

Awst 2020 Cofnod o Benderfyniad 
Gweithredol a Wnaed gan 
yr Arweinydd - 21 Awst, 
2020 [886 kb | PDF] 

 Bod y Cyngor yn cytuno i ymrwymo i'r 
Cytundeb RhyngAwdurdod (CRhA) ar gyfer 
y Prosiect POD rhanbarthol ynghyd â'r 5 
Awdurdod Lleol arall yng Ngogledd Cymru 
ar ôl cytuno ar y telerau;  

 Rhoi awdurdod dirprwyedig i'r Prif 
Weithredwr (ar ôl iddi ymgynghori â'r 
Gwasanaethau Cyllid, AD a Chyfreithiol fel 
y bydd yn ystyried yn briodol) i gytuno 
termau’r CRhA ac i drefnu iddo gael ei 
weithredu ar ran y Cyngor;  

 Gan fod yn rhaid i'r Prosiect POD 
ddechrau yn gynnar ym mis Medi, mae'r 
penderfyniad hwn yn un y mae brys 
amdano ac ni ddylai fod yn destun y drefn 
galw i mewn.   

Ebrill 2021 06 Ebrill 2021 - Cofnod o 
Benderfyniad Gweithredol a 
wnaed gan yr Arweinydd 
[801 kb | PDF] 

1. I ryddhau swm penodol o arian o Arian 
Wrth Gefn Cyffredinol y Cyngor er mwyn 
ariannu’r gwaith cychwynnol mewn 
perthynas â’r nam;  
2. Awdurdodi’r swyddogion perthnasol i 
ymgymryd â’r gwaith er mwyn adnabod y 
rhesymau am y nam ac i wneud trefniadau 
ar gyfer gwaith adfer;  
3. Awdurdodi swyddogion penodol i ystyried 
camau er mwyn adennill y costau llawn o 
unrhyw waith atgyweirio gan unrhyw barti 
atebol.   

 
 
 
  
 

https://www.ynysmon.gov.uk/documents/Dogfennau-Cy/Cyngor/Democratiaeth/Penderfyniadau/Prif-weithredwr-ac-arweinydd/Penderfyniad-yr-arweinydd-ffioedd-hamdden-13-8-2020.pdf
https://www.ynysmon.gov.uk/documents/Dogfennau-Cy/Cyngor/Democratiaeth/Penderfyniadau/Prif-weithredwr-ac-arweinydd/Penderfyniad-yr-arweinydd-ffioedd-hamdden-13-8-2020.pdf
https://www.ynysmon.gov.uk/documents/Dogfennau-Cy/Cyngor/Democratiaeth/Penderfyniadau/Prif-weithredwr-ac-arweinydd/Penderfyniad-yr-arweinydd-ffioedd-hamdden-13-8-2020.pdf
https://www.ynysmon.gov.uk/documents/Dogfennau-Cy/Cyngor/Democratiaeth/Penderfyniadau/Prif-weithredwr-ac-arweinydd/Penderfyniad-yr-arweinydd-ffioedd-hamdden-13-8-2020.pdf
https://www.ynysmon.gov.uk/documents/Dogfennau-Cy/Cyngor/Democratiaeth/Penderfyniadau/Prif-weithredwr-ac-arweinydd/Cofnod-o-Benderfyniad-Gweithredol-a-Wnaed-gan-yr-Arweinydd-21-Awst-2020.pdf
https://www.ynysmon.gov.uk/documents/Dogfennau-Cy/Cyngor/Democratiaeth/Penderfyniadau/Prif-weithredwr-ac-arweinydd/Cofnod-o-Benderfyniad-Gweithredol-a-Wnaed-gan-yr-Arweinydd-21-Awst-2020.pdf
https://www.ynysmon.gov.uk/documents/Dogfennau-Cy/Cyngor/Democratiaeth/Penderfyniadau/Prif-weithredwr-ac-arweinydd/Cofnod-o-Benderfyniad-Gweithredol-a-Wnaed-gan-yr-Arweinydd-21-Awst-2020.pdf
https://www.ynysmon.gov.uk/documents/Dogfennau-Cy/Cyngor/Democratiaeth/Penderfyniadau/Prif-weithredwr-ac-arweinydd/Cofnod-o-Benderfyniad-Gweithredol-a-Wnaed-gan-yr-Arweinydd-21-Awst-2020.pdf
https://www.ynysmon.gov.uk/documents/Dogfennau-Cy/Cyngor/Democratiaeth/Penderfyniadau/Prif-weithredwr-ac-arweinydd/2021-Prif-Weithredwr-Arweinydd-a-Portffolio/Binder-CYHOEDDUS-Canolfan-Addysg-y-Bont.pdf
https://www.ynysmon.gov.uk/documents/Dogfennau-Cy/Cyngor/Democratiaeth/Penderfyniadau/Prif-weithredwr-ac-arweinydd/2021-Prif-Weithredwr-Arweinydd-a-Portffolio/Binder-CYHOEDDUS-Canolfan-Addysg-y-Bont.pdf
https://www.ynysmon.gov.uk/documents/Dogfennau-Cy/Cyngor/Democratiaeth/Penderfyniadau/Prif-weithredwr-ac-arweinydd/2021-Prif-Weithredwr-Arweinydd-a-Portffolio/Binder-CYHOEDDUS-Canolfan-Addysg-y-Bont.pdf
https://www.ynysmon.gov.uk/documents/Dogfennau-Cy/Cyngor/Democratiaeth/Penderfyniadau/Prif-weithredwr-ac-arweinydd/2021-Prif-Weithredwr-Arweinydd-a-Portffolio/Binder-CYHOEDDUS-Canolfan-Addysg-y-Bont.pdf

