
 
TAFLEN BENDERFYNIAD CABINET 

CYNGOR GWYNEDD 
 
 

Dyddiad y Cyfarfod o’r Cabinet: 3 Hydref 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 

18 Hydref 2017 

 

 
PWNC 
 
Eitem 6:ADRODDIAD PERFFORMIAD AELOD CABINET TAI, DIWYLLIANT A HAMDDEN 
 

 
PENDERFYNIAD 
 
Derbyn a nodi’r wybodaeth yn yr adroddiad.  
 

 
RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD 
 
Er mwyn sicrhau rheoli perfformiad effeithiol a thryloyw mae gofyn i Aelod Cabinet adrodd 
ar berfformiad y maes y mae’n gyfrifol amdano i’r Cabinet yn gyfnodol. 
 

 
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 â’r Swyddogion Statudol am eu barn, sydd wedi eu cynnwys yn yr 
adroddiad 
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PWNC 
 
Eitem 7:DARPARU CYFLEUTERAU HAMDDEN - SEFYDLU CWMNI WEDI EI REOLI 
GAN Y CYNGOR 
 

 
PENDERFYNIAD 
 
Penderfynwyd i  

 argymell i’r Cyngor Llawn gymeradwyo’r achos busnes ar gyfer sefydlu Cwmni a 
Reolir gan Gyngor Gwynedd i ymgymryd a darpariaeth cyfleusterau hamdden. 

 Argymell i’r Cyngor Llawn awdurdodi sefydlu Cwmni wedi ei reoli gan Gyngor 
Gwynedd yn unol a’r ffurf sy’n cael ei amlinellu o fewn yr achos fusnes er darparu 
cyfleusterau hamdden, gan dynnu sylw at sylwadau ac ystyriaethau’r Pwyllgor 
Craffu. 

 I gymeradwyo’r achos busnes i gytuno i ryddhau cyllid unwaith ac am byth o £165k 
o’r Gronfa Trawsnewid i sefydlu’r cwmni. 

 

 
RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD 
 
Yn Rhagfyr 2014 bu i’r Cyngor Llawn gymeradwyo cyfres o dargedau arbedion gan 
gynnwys gwerth £1.05m o arbedion i’w wireddu erbyn 2018/19 drwy newidiadau o fewn y 
gwasanaethau hamdden. Er cyfrannu at cyfarfod y gofyn yma argymhellir ffurfio cwmni o 
fewn perchnogaeth y Cyngor i redeg y cyfleusterau hamdden. Drwy benderfynu i gynnig yr 
argymhellion yma i’r Cyngor Llawn mae’n cynnig achos busnes  i gyflawni’r arbedion 
effeithlonrwydd heb gael effaith ar bobl Gwynedd.  
 

 
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 â’r Swyddogion Statudol am eu barn, sydd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad 
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PWNC 
 
Eitem 8:BWLETIN PERFFORMIAD AWDURDOD LLEOL 2016/17 
 

 
PENDERFYNIAD 
 
Derbyn a nodi’r wybodaeth yn y Bwletin Perfformiad a sicrhau y bydd aelodau Cabinet yn: 

 Bodloni eu hunain fod camau yn eu lle er mwyn gwella’r sefyllfa gan roi sylw i’r 
mesurau sy’n ymddangos yn Nhabl 1: Crynodeb perfformiad mesurau cenedlaethol 
Gwynedd 2016/17 (yn yr adroddiad) yn y cylch nesaf o gyfarfodydd herio 
perfformiad y gynhelir ym mis Tachwedd.  

 Adrodd yn ôl ar unrhyw sylwadau sy’n crynhoi’r cyd-destun perfformiad ac unrhyw 
gamau ar gyfer gwella sydd wedi eu cytuno fel rhan o adroddiadau perfformiad 
Aelodau Unigol yn y cylch adrodd nesaf ym mis Ionawr.  

 

 
RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD 
 
Er mwyn sicrhau fod camau priodol wedi eu rhoi yn eu lle i wella perffomriad mesuau sy’n 
perfformio yn waeth na gweddill Cymru.  
 

 
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 â’r Swyddogion Statudol am eu barn, sydd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad 
. 
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PWNC 
 
Eitem 9:CYNLLUN BUSNES PROSIECTAU HUNAN-WASANAETH 
 

 
PENDERFYNIAD 
 
 
Cymeradwyo’r Cynllun Busnes y Prosiect Hunan-wasanaeth ac i ryddhau cyllid o £104,794 
o’r gronfa Trawsffurfio ar gyfer cwblhau’r gwaith. 
 

 
RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD 
 
Er mwyn cadarnhau a chefnogi’r gwaith sydd eisoes yn mynd rhagddo i sicrhau hunan-
wasanaeth ar lein.  

 

 
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 â’r Swyddogion Statudol am eu barn, sydd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad 
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PWNC 
 
Eitem 10:GWIREDDU'R CYNLLUN CLWB BRECWAST 
 

 
PENDERFYNIAD 
 
Cytunwyd i godi ffi o £0.80 am yr elfen gofal plant cyn y clwb brecwast, gan roi disgownt i 
deuluoedd gyda 3 neu ragor o blant gyda’r trefniadau hynny i gychwyn ar y 6 Tachwedd 
2017. 
 

 
RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD 
 
Oherwydd y pwysau ariannol enfawr sy’n wynebu Cyngor Gwynedd o ganlyniad i doriadau 
ariannol gan y Llywodraeth bu i’r Cyngor Llawn benderfynu ar y 3 Mawrth 2016 y dylid torri’r 
£100,000 oddi ar y gyllideb brecwast. Roedd lleihau’r arian oedd yn cael ei wario ar drefniadau 
gofal plant cyn-ysgol yn un o’r opsiynau a gyflwynwyd fel rhan o ymgynghoriad cyhoeddus Her 
Gwynedd. Yn dilyn yr ymgynghoriad roedd angen dod i benderfyniad ar godi ar ddarparu gofal 
plant sydd yn cyd-redeg a’r ddarpariaeth brecwast. 
 

 
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 â’r Swyddogion Statudol am eu barn, sydd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad 
Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus ac mae canlyniad yr ymgynghoriad yma  i’w gweld 
yn Atodiad 1.  
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PWNC 
 
Eitem 11:ADRODDIAD PERFFORMIAD AELOD CABINET ADDYSG 
 

 
PENDERFYNIAD 
 
Derbyn a nodi’r wybodaeth yn yr adroddiad. 
 

 
RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD 
 
Er mwyn sicrhau rheoli perfformiad effeithiol a thryloyw mae gofyn i Aelod Cabinet adrodd 
ar berfformiad y maes y mae’n gyfrifol amdano i’r Cabinet yn gyfnodol.  
 

 
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 â’r Swyddogion Statudol am eu barn, sydd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad 
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PWNC 
 
Eitem 13:TIR YN LLANRUG 
 

 
PENDERFYNIAD 
 
Cadarnhawyd y penderfyniad a wnaethpwyd ar Fawrth 28 2017 i ddirprwyo hawl i’r 
Pennaeth Rheoleiddio mewn ymgynghoriad a’r Pennaeth Addysg i brynu llain o dir yn 
Llanrug ac yn sgil y pryniant, rheolaeth briodol o’r safle, yn unol ar adroddiad. 
 

 
RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD 
 
Mae cyfle wedi codi i brynu safle yn Llanrug at ddibennion addysg all gyfranu at ehangu 
opsiynnau ar gyfer cynllunio addysg i’r dyfodol.  
 

 
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 â’r Swyddogion Statudol am eu barn, sydd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad 
 
Roedd yr aelod lleol yn bresennol yn y cyfarfod i gyfleu ei farn.  
 

 


