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Dyddiad y Cyfarfod o’r Cabinet: 16 Ionawr 2018  

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 

31 Ionawr 2018 

 

 
PWNC 
 
Eitem 6:CYTUNDEBAU INTERGREIDDIO O FEWN Y MAES GOFAL A IECHYD YN 
RHANBARTHOL 
 

 
PENDERFYNIAD 
 
Penderfynwyd i gytuno i’r Cytundeb Integreiddio fel sydd wedi ei osod allan yn Atodiad 1. 
Mae’r cytundeb yma yn darparu’r trefniadau llywodraethu i Wasanaethau Gofal 
Cymdeithasol i weithio mewn partneriaeth ar draws y rhanbarth ac i fodloni gofynion 
deddfwriaethol fel y nodir yn Rhan 9 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 
(Cymru).  
 
Yn ogystal penderfynwyd fod yr Aelod Cabinet i gymeradwyo cytundebau unigol ar gyfer 
prosiectau penodol oni bai bod oblygiadau penodol sydd yn addas i gael barn y Cabinet 
arnynt. 
 

 
RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD 
 
Ers nifer o flynyddoedd bellach, mae’r 6 Awdurdod Lleol yng Ngogledd Cymru a’r Bwrdd 
Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi gweithio’n anffurfiol fel cydweithredidiad gyda’i 
gilydd er mwyn sicrhau gwelliannau i’r maes gofal cymdeithasol yn y rhanbarth. 
Cyfarfwyddwyd y cydweithrediad yma gan femorandwm o ddealltwriaeth, ond mae 
cyflwyno Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 wedi cyflwyno’r 
gofyniad i ffuefioli’r trefniadau hyn, drwy gytundeb intergreiddio. 
 

 
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 2 of 10 

 

 
TAFLEN BENDERFYNIAD CABINET 

CYNGOR GWYNEDD 
 
 

Dyddiad y Cyfarfod o’r Cabinet: 16 Ionawr 2018  

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 

31 Ionawr 2018 

 

 
PWNC 
 
Eitem 7:TREFNIADAU LLYWODRAETHU ARFAETHEDIG CWMNI HAMDDEN CYNGOR 
GWYNEDD 
 

 
PENDERFYNIAD 
 
Penderfynwyd i: 

 Ddirprwyo’r hawl i Bennaeth Adran Economi a Chymuned mewn ymgynghoriad â 
Phennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol i baratoi dogfennau cyfansoddiadol cwmni 
cyfyngedig drwy warant gan ymgorffori y prif faterion ac egwyddorion a argymhellir 
yn yr adroddiad.  

 Awdurdodi’r Pennaeth Adran Economi a Chymuned mewn ymgynghoriad â’r 
Pennaeth Cyfreithiol i fwrw ymlaen i gofrestru’r Cwmni yn Nhŷ’r Cwmnïau yn unol â 
gofynion ac amserlen y Prosiect Hamdden a chymryd unrhyw gamau angenrheidiol i 
sicrhau hyn.  

 Cadarnhau fod y broses o benodi’r  Bwrdd o Gyfarwyddwyr a Rheolwr Gyfarwyddwr 
i gychwyn. 

 

 
RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD 
 
Ar y 3ydd a’r 5ed o Hydref bu’r Cabinet a’r Cyngor Llawn gymeradwyo sefydlu Cwmni, 
cyfynghedig drwy warant, wedi ei reoli gan y Cyngor, i ddarparu cyfleusterau hamdden yng 
Ngwynedd. Cyflwynwyd y telerau arfaethedig y Bwyllgor Craffu Economi a Chymuned ar 
13eg o Ragfyr ac mae eu sylwadau ac argymhellion wedi’i hystyried o fewn yr adroddiad. 
Roedd anghen caniatâd y Cabinet er mwyn mynd ati i sefyfli dofennaeth cyfreithiol y 
Cwmni a cychwyn y broses o bendoi Cyfarwyddwyr.  
 
Bydd manylion pellach ynglyn a’r berthynas gyfriethiol yn cael eu cyflwyno yn ddiweddarch 
yn tymor y Gwanwyn yn 2018 
 

 
DATGANIADAU O FUDDIANT PERSONOL AC UNRHYW OLLYNGIADAU 
PERTHNASOL A GANIATAWYD GAN Y PWYLLGOR SAFONAU 
 
Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol na gollyngiadau perthnasol. 
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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:LLUNIO STRATEGAETH ASEDAU NEWYDD 2019-20 I 2028-29 
 

 
PENDERFYNIAD 
 
Cymeradwyo’r drefn ar gyfer sefydlu strategaeth asedau newydd ar gyfer y cyfnod 2019/20 
hyd ar 2028/29 a nodir yng nghymalau 18 i 21 yr adroddiad. 
 

 
RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD 
 
Yn 2009, yn dilyn asesiad cynhwysfawr o anghenion gwariant cyfalaf y Cyngor, ac yn 
wyneb y ffaith nad oedd adnoddau’r cyngor yn caniatáu i gyfarch holl anghenion gwariant 
cyfalaf, cynhaliwyd cyfres o weithdai gydag aelodau’r Cyngor i sefydlu blaenoriaethau 
cyfalaf am y 10 mlynedd i ddod. Yn dilyn hyn sefydlwyd Cynllun Asedau, ac fe’i 
mabwysiadwyd gan y Cyngor yn Hydref 2009. 
 
2018-19 fydd blwyddyn olaf y cynllun presennol a bydd disgwyl i’r Cyngor newydd sefydlu 
strategaeth newydd ar gyfer y cyfnod 2018-19 - 27/28.  
 

 
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:CYLLIDEB REFENIW 2017/18 - ADOLYGIAD TRYDYDD CHWARTER 
(RHAGFYR 2017) 
 

 
PENDERFYNIAD 
 
Derbyniwyd yr adroddiad ar adolygiad diwedd y trydydd chwarter (sefyllfa 31 Rhagfyr 
2017) o’r Gyllideb Refeniw, ac ystyried y sefyllfa ariannol ddiweddaraf parthed cyllidebau 
pob adran / gwasanaeth, gan ofyn i’r Aelodau Cabinet a’r penaethiaid adrannau perthnasol 
gymryd camau priodol ynglŷn â materion o dan eu harweiniad / rheolaeth.  
 
Penderfynwyd i gynaeafu (£270k) o danwariant Gostyngiad Treth y Cyngor, (£12k) 
tanwariant un-tro ar fidiau a (£803k) o ganlyniad i dderbyniad grant ac amgylchiadau ffafriol 
ar gyllidebau eraill y Cyngor, gan eu trosglwyddo i’r Gronfa Strategaeth Ariannol i 
gynorthwyo gyda pwysau anochel un-tro ar gyllidebau’r Cyngor, gyda elfen ohono ar gyfer 
digolledu effaith gorwariant posib ar gludiant tacsis ysgolion ar ddiwedd y flwyddyn.  
 

 
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 
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PWNC 
 
Eitem 10:RHAGLEN GYFALAF 2017/18 - ADOLYGIAD TRYDYDD CHWARTER 
(RHAGFYR 2017) 
 

 
PENDERFYNIAD 
 
Derbyniwyd yr adroddiad ar adolygiad y trydydd chwarter (sefyllfa Rhagfyr 2017) o’r 
rhaglen gyfalaf, a chymeradwyo’r ariannu addasedig a gyflwynir yn rhan 4 o’r adroddiad, 
sef: 

 (£21,000) lleihad mewn defnydd o fenthyca 

 £567,000 cynnydd mewn defnydd o grantiau a chyfraniadau 

 £27,000 cynnydd mewn defnydd o dderbyniadau cyfalaf 

 £71,000 cynnydd mewn defnydd o gyfraniadau refeniw 

 £132,000 cynnydd mewn defnydd o gronfeydd adnewyddu ac eraill 
 

 
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 
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PWNC 
 
Eitem 11:ADRODDIAD PERFFORMIAD AELOD CABINET DROS DAI, DIWYLLIANT A 
HAMDDEN 
 

 
PENDERFYNIAD 
 
Derbyniwyd a nodwyd y 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 12:ADRODDIAD PERFFORMIAD AELOD CABINET AR GYFER DATBLYGU'R 
ECONOMI 
 

 
PENDERFYNIAD 
 
Derbyniwyd a nodwyd y 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. 
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Ymgynghorwyd â’r Swyddogion Statudol am eu barn, sydd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad 
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PWNC 
 
Eitem 13:ADRODDIAD PERFFORMIAD AELOD CABINET DROS OEDOLION, IECHYD A 
LLESIANT 
 

 
PENDERFYNIAD 
 
Derbyniwyd a nodwyd y 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 14:TROSOLWG ARBEDION: ADRODDIAD CYNNYDD AR WIREDDU 
CYNLLUNIAU ARBEDION 
 

 
PENDERFYNIAD 
 
Nodwyd y cynnydd calonogol tuag at wireddu’r cynlluniau arbedion 2015/16 – 2017/18 
 

 
RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD 
 
Yn Strategaeth Ariannol y Cyngor, roedd y Cyngor wedi cynllunio £7,414,751 o arbedion 
yn y flwyddyn 2017/18. Mae gwireddu’r cynlluniau unigol yn gyfrifoldeb aelod perthnasol o’r 
Cabinet, ond mae’r Aelod Cabinet dros Gyllid yn cadw trosolwg ar y darlun cyfan er mwyn 
adnabod unrhyw broblemau gyda’r drefn, neu unrhyw adran penodol. Nodwyd lle bu 
“llithro” mewn 3 Adran, ond ar y cyfan bu cynnydd boddhaol yn 2017/18.  
 

 
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 
 


