
TAFLEN BENDERFYNIAD CABINET 
CYNGOR GWYNEDD 

 
 

Dyddiad y Cyfarfod o’r Cabinet: 18/07/2017  

Dyddiad y bydd y penderfyniad yn dod i rym ac y gweithredir 
arno, oni bai bo’r penderfyniad yn cael ei alw i mewn yn unol ag 
adran 7.25 o Gyfansoddiad Cyngor Gwynedd 

02/08/2017 

 

 
PWNC 
 
Eitem 6:ADRODDIAD BLYNYDDOL GWELLA GWASANAETH A THREFN CWYNION Y 
CYNGOR 
 

 
PENDERFYNIAD 
 
Derbyn yr adroddiad blynyddol am drefniadau Cwynion a Gwella Gwasnaeth y Cyngor 
(Trefn Gorfforaethol a Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolion a Phlant).  
 

 
RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD 
 
Mae yn hanfodol fod Aelodau’r Cabinet yn ymwybodol o derfniadau Cwynion a Gwella’ 
Gwasanaeth y Cyngor ac yn fodlon ar sut yr ymdrinir a hwy. 
 

 
DATGANIADAU O FUDDIANT PERSONOL AC UNRHYW OLLYNGIADAU 
PERTHNASOL A GANIATAWYD GAN Y PWYLLGOR SAFONAU 
 
Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol na gollyngiadau perthnasol. 
 

 
UNRHYW YMGYNGHORIADAU A GYNHALIWYD CYN GWNEUD Y PENDERFYNIAD 
 
Ymgynghorwyd a’r Swyddogion Statudol am eu barn, sydd wedi eu cynnwys  yn yr adroddiad a 
gyflwynwyd i’r cyfarfod. 
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Dyddiad y bydd y penderfyniad yn dod i rym ac y gweithredir 
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08/02/2017 

 

 
PWNC 
 
Eitem 7:STRATEGAETH ARBEDION 2018/19 YMLAEN 
 

 
PENDERFYNIAD 
 
Derbyniwyd y drefn a nodwyd yn Atodiad 1 yr adroddiad er mwyn cynllunio ar gyfer 
arbedion pellach o 2019/20 ymlaen.  
 

 
RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD 
 
Yn unol a threfniadau cynllunio ariannol y Cyngor, gan fod cyfunderfn arbedion blaenorol 
yn dod i ben y flwyddyn nesaf, mae angen cychwyn cynllunio ar gyfer unrhyw arbedion 
ychanegol y bydd ei angen yn 2018/19, ac unrhyw arbedion fydd eu hangen tu hwnt i 
hynny.  
 

 
DATGANIADAU O FUDDIANT PERSONOL AC UNRHYW OLLYNGIADAU 
PERTHNASOL A GANIATAWYD GAN Y PWYLLGOR SAFONAU 
 
Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol na gollyngiadau perthnasol. 
 

 
UNRHYW YMGYNGHORIADAU A GYNHALIWYD CYN GWNEUD Y PENDERFYNIAD 
 
Ymgynghorwyd a’r Swyddogion Statudol am eu barn, sydd wedi eu cynnwys  yn yr adroddiad a 
gyflwynwyd i’r cyfarfod. 
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PWNC 
 
Eitem 8:CYLLIDEB REFENIW 2017/18 ADNABOD RISGIAU CYNNAR 
 

 
PENDERFYNIAD 
 
Derbyn yr adroddiad a nodi’r risgiau cyllidebol sydd wedi’u hadnabod yn gynnar yn 
2017/18 a cytuno dylai’r Aelodau Cabinet a’r penaethiaid adrannau perthnasol gymryd y 
camau priodol yn ymwneud a materion o dan eu rheolaeth.  
 

 
RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD 
 
Cyfrifoldeb y Cabinet yw cymryd camau, fel bo angen, er mwyn sicrhau rheolaeth  
briodol dros gyllidebau’r Cyngor (e.e. cymeradwyo trosglwyddiadau sylweddol  
neu gyllideb ychwanegol). 
 

 
DATGANIADAU O FUDDIANT PERSONOL AC UNRHYW OLLYNGIADAU 
PERTHNASOL A GANIATAWYD GAN Y PWYLLGOR SAFONAU 
 
Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol na gollyngiadau perthnasol. 
 

 
UNRHYW YMGYNGHORIADAU A GYNHALIWYD CYN GWNEUD Y PENDERFYNIAD 
 
Ymgynghorwyd a’r Swyddogion Statudol am eu barn, sydd wedi eu cynnwys  yn yr adroddiad a 
gyflwynwyd i’r cyfarfod. 
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PWNC 
 
Eitem 9:RHAGLEN GYFALAF 2017/18 ADOLYGIAD CHWARTER 1 
 

 
PENDERFYNIAD 
 
Derbyn yr adroddiad ar arolygiad y chwarter cyntaf (sefyllfa 30 Mehefin 2017) o’r rhaglen 
gyfalaf, a chymeradwyo’r ariannu addasedig a gyflwynir yn rhan 4 o’r adroddiad, sef 
cynnydd o: 

 £3,332,000 mewn amryw ffynonellau i ariannu gwir lithriadau o 2016/17 

 £3,253,000 mewn defnydd o grantiau a chyfraniadau 

 £55,000 mewn defnydd o gyfraniadau refeniw 

 £956,000 mewn defnydd o gronfeydd adnewyddu ac eraill 

 £428,000 mewn defnydd o’r gronfa gyfalaf 
 

 
RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD 
 
Cyfrifoldeb y Cabinet yw cymryd camau, fel bo angen, er mwyn sicrhau rheolaeth  
briodol dros gyllidebau’r Cyngor (e.e. cymeradwyo trosglwyddiadau sylweddol  
neu gyllideb ychwanegol). 
 

 
DATGANIADAU O FUDDIANT PERSONOL AC UNRHYW OLLYNGIADAU 
PERTHNASOL A GANIATAWYD GAN Y PWYLLGOR SAFONAU 
 
Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol na gollyngiadau perthnasol. 
 

 
UNRHYW YMGYNGHORIADAU A GYNHALIWYD CYN GWNEUD Y PENDERFYNIAD 
 
Ymgynghorwyd a’r Swyddogion Statudol am eu barn, sydd wedi eu cynnwys  yn yr 
adroddiad a gyflwynwyd i’r cyfarfod. 
 


