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PWNC 
 
Eitem 6:DOGFEN YMGYNGHOROL AR GYFER BLAENORIAETHAU ARFAETHEDIG AR 
GYFER CYNLLUN Y CYNGOR 2018-2023 
 

 
PENDERFYNIAD 
 
Cymeradwywyd y ddogfen ymgynghorol ar flaenoriaethau Cynllun y Cyngor ar gyfer 2018-
2023 a chytundeb i gynnal cyfnod ymgynghori o 6 wythnos ar y ddogfen o’r 27ain o 
Dachwedd 2017. 
 
Cytunwyd i’r trefniadau a amlinellwyd yn yr adroddiad er mwyn adnabod datrysiadau ac 
unrhyw anghenion adnoddau sydd ynghlwm a’r blaenoriaethau gan nodi y byddai yna 
adrodd yn ôl ar y canfyddiadau i’r Cabinet ym mis Ionawr. 
 

 
RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD 
 
Er mwyn sicrhau fod cytundeb ar gynnwys a diwyg dogfen ymgynghorol ar flaenoriaethau 
Cynllun y Cyngor 2018-2023 cyn gallu symud ymlaen i’r camau nesaf.  
 

 
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:UCHAFU'R CYFLENWAD O DAI CYMDEITHASOL A FFORDDIADWY DRWY 
GRYFHAU CAPASITI STRATEGOL 
 

 
PENDERFYNIAD 
 
Cymeradwywyd i ddyrannu £45,646 y flwyddyn am dair blynedd (cyfanswm oddeutu 
£140,000), fel galwad cyntaf yn erbyn cynnyrch y premiwm treth cyngor i’w godi a’r ail 
gartrefi ac eiddo gwag erbyn Ebrill 2018 ymlaen a galluogi’r Pennaeth Oedolion, Iechyd a 
Llesiant i benodi swyddog ychwanegol o fewn Tîm Strategol Tai, fel bydd modd i’r Cyngor 
fanteisio yn llawn ar arian grant gellid hawlio gan Llywodraeth Cymru i gynyddu’r nifer o dai 
cymdeithasol a fforddiadwy yng Ngwynedd.  
 

 
RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD 
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi neilltuo adnoddau cyfalaf ychwanegol i helpu Llywodraeth 
Leol yng Nghymru ddarparu 20,000 o dai ychwanegol. Golygu hyn bod modd i ddyraniad 
Gwynedd godi o £4.2m rhwng 2014-17 i £16.2 rhwng 2017-20 sef cynnydd o 285%.  Er 
mwyn datblygu a paratoi ceisiadau i ddenu’r adnoddau ac arolygu’r cynlluniau mae angen 
adnodd ychwanegol o fewn y Tîm Strategol Tai.  
 

 
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:CYLLIDEB REFENIW 2017/18 ADOLYGIAD AIL CHWARTER 
 

 
PENDERFYNIAD 
 
Penderfynwyd i: 

 Dderbyn yr adroddiad ar adolygiad diwedd yr ail chwarter (sefyllfa 30 Medi 2017) o’r 
Gyllideb Refeniw, gan ofyn i’r Aelodau Cabinet a’r penaethiaid adrannau perthnasol 
gymryd camau priodol ynglŷn a materion o dan eu harweiniad/rheolaeth. 

 Gyda chytundeb y Pennaeth Adran Amgylchedd, trosglwyddo (£282k) o’r Adran 
Amgylchedd i’r Gronfa Strategaeth Ariannol. 

 Gyda chytundeb y Pennaeth Adran Cefnogaeth Gorfforaethol trosglwyddo (£54k) o’r 
Adran Cefnogaeth gorfforaethol i’r Gronfa Strategaeth Ariannol. 

 Cynaeafu (£200k) o’r casgliad ffafriol Treth y Cyngor, (£800k) o danwariant 
Gostyngiad Treth y Cyngor, (£406k) arbedion a wireddwyd ymlaen llaw, (£444k) 
tanwariant un-tro ar fidiau a (£697k) o ganlyniad i amgylchiadau ffafriol ar gyllidebau 
eraill y Cyngor, a’i drosglwyddo i’r Gronfa Strategaeth Ariannol i gynorthwyo gyda 
pwysau anochel un-tro ar gyllidebau’r Cyngor.  

 

 
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 â’r Swyddogion Statudol am eu barn, sydd wedi eu cynnwys yn yr 
adroddiad 
 



 
Page 4 of 4 

 

 
TAFLEN BENDERFYNIAD CABINET 

CYNGOR GWYNEDD 
 
 

Dyddiad y Cyfarfod o’r Cabinet: 21/11/2017  

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 

07/12/2017 

 

 
PWNC 
 
Eitem 9:RHAGLEN CYFALAF 2017/18 ADOLYGIAD YR AIL CHWARTER 
 

 
PENDERFYNIAD 
 
Derbyn yr adroddiad ar adolygiad yr ail chwarter (sefyllfa 30 Medi 2017) o’r rhaglen gyfalaf, 
a chymeradwyo’r ariannu addasedig a gyflwynir yn rhan 4 o’r adroddiad, sef: 

 £1,121,000 cynnydd mewn defnydd o fenthyca 

 (£389,000) lleihad mewn defnydd o grantiau a chyfraniadau 

 £78,000 cynnydd mewn defnydd o dderbyniadau cyfalaf 

 £118,000 cynnydd mewn defnydd o gyfraniadau refeniw 

 (£663,000) lleihad mewn defnydd o gronfeydd adnewyddu ac eraill 

 (£48,000) lleihad 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 â’r Swyddogion Statudol am eu barn, sydd wedi eu cynnwys yn yr 
adroddiad 
 

 
 


