TAFLEN BENDERFYNIAD CABINET
CYNGOR GWYNEDD

Dyddiad y Cyfarfod o’r Cabinet:

23 Gorffennaf
2019

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

7 Awst 2019

PWNC
Eitem 5:ADRODDIAD BLYNYDDOL AR DREFNIADAU CWYNION A GWELLA
GWASANAETH Y CYNGOR

PENDERFYNIAD
Derbyn yr adroddiad.

RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD
O dan drefn Gwynion Corfforaethol y Cyngor mae’n ofynnol cyflwyno adroddiad blynyddol
i’r Cabinet, yn crisialu’r gwersi a ddysgwyd dros y flwyddyn a sut maent wedi cyfrannu at
wella gwasanaethau’r Cyngor.

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.

TAFLEN BENDERFYNIAD CABINET
CYNGOR GWYNEDD

Dyddiad y Cyfarfod o’r Cabinet:

23 Gorffennaf
2019

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

7 Awst 2019

PWNC
Eitem 6:CYNLLUN FFORDD GWYNEDD 2019-22

PENDERFYNIAD
Cymeradwywyd y Cynllun a’r rhaglen waith ar gyfer 2019-22.

RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD
Gofynnir i’r Cabinet i gymeradwyo’r, a thrwy hynny fabwysiadu’r Cynllun, er mwyn gosod
cyfeiriad pellach ar gyfer y modd y bydd y Cyngor yn mynd ati i ddarparu ei wasanaethau
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

Tud 2 o 12

TAFLEN BENDERFYNIAD CABINET
CYNGOR GWYNEDD

Dyddiad y Cyfarfod o’r Cabinet:

23 Gorffennaf
2019

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

7 Awst 2019

PWNC
Eitem 7:POLISI CAFFAEL CYNALADWY AC YMGYRCH I WAHARDD DEFNYDD O
BLASTIG UNTRO

PENDERFYNIAD
1. Cymeradwywyd i ymgorffori darpariaethau Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol
( Cymru) 2015 ym Mholisi Caffael Cynaliadwy’r Cyngor.
2. Cymeradwyo’r ymgyrch i gesio gwahardd pryniant a defnydd o blastig untro. ac i
fabwysiadu’r newidiadau yn y Polisi Caffael Cynaliadwy i gyfarch yr ymgyrch yma

RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD
Yn dilyn y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau 'r Dyfodol yn dod i rym, roedd angen ymgorffori’r
7 nod lles i’r Polisi Caffael Cynaliadwy er mwyn cynorthwyo prynwyr y Cyngor gwrdd â’r
ddeddfwriaeth yn ogystal â gallu adrodd ar gynnydd y Cyngor.
Yn dilyn rhybudd o gynnig yng Nghyfarfod y Cyngor Llawn ar 8fed o Fawrth
2018cynhaliwyd ymchwiliad i ddefnydd o blastig untro y Cyngor. Un o ganfyddiadau’r
ymchwiliad oedd fod plastig yn annatod i rai nwyddau a'i bod yn anodd peidio defnyddio
plastig mewn rhai achosion. Er hyn, mae cyfle i leihau ac yn rhai achosion gwahardd y
defnydd o blastig untro.

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.

Tud 3 o 12

TAFLEN BENDERFYNIAD CABINET
CYNGOR GWYNEDD

Dyddiad y Cyfarfod o’r Cabinet:

23 Gorffennaf
2019

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

7 Awst 2019

PWNC
Eitem 8:LLYTHYR BLYNYDDOL AROLYGAETH GOFAL CYMRU AR WASANAETHAU
CYMDEITHASOL GWYNEDD

PENDERFYNIAD
Penderfynwyd derbyn yr adroddiad.

RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD
Yn unol â chod ymarfer Arolygaeth Gofal Cymru ar gyfer adolygu gwasanaethau
cymdeithasol awdurdodau lleol, mae’n ofyn iddynt ysgrifennu a chyhoeddi llythyr blynyddol.
Mae’n briodol i’r Cabinet ystyried cynnwys y llythyr er mwyn bod yn hyderus o berfformiad
a chyfeirid y gwasanaethau cymdeithasol yng Ngwynedd.

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.

Tud 4 o 12

TAFLEN BENDERFYNIAD CABINET
CYNGOR GWYNEDD

Dyddiad y Cyfarfod o’r Cabinet:

23 Gorffennaf
2019

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

7 Awst 2019

PWNC
Eitem 9:MODEL GOFAL CARTREF NEWYDD I WYNEDD

PENDERFYNIAD
 Cytunwyd i sefydlu model newydd o ddarparu a chomisiynu gofal cartref ar sail isardaloedd, gan gyd-gomisiynu a’r Bwrdd Iechyd.
 Cymeradwywyd gweithredu ar sail yr opsiwn a ffafrir sef cynnal marchnad gymysg
gan dendro mewn modd sy’n debygol o arwain at wireddu amcanion yr adran.
 Gofyn i’r Adran adolygu’r model ariannol er mwyn sicrhau nad yw’n amharu ar eu
gallu i gyflawni eu harbedion gan adrodd yn ôl os oes unrhyw berygl i hynny.

RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD
Mae angen symud i ffwrdd oddi wrth fodel gofal cartref sydd yn cael ei yrru gan dasgau ac
amseroedd penodol, ac yn ei le canolbwyntio ar ganlyniadau i bobl Gwynedd. Drwy greu
model gofal cartref sydd yn seiliedig ar gydweithio ar lefel gymunedol i ymateb i’r hyn sydd
o bwys i drigolion, mae’n cyd-fynd a strategaeth Llywodraeth Cymru - Cymru Iachach.
Yn ei ffurf bresennol mae’r mae’r farchnad yn anghynaladwy ac mae angen rhoi sicrwydd
i’r Cabinet fod yr opsiwn ffafrir yn fforddiadwy a threfniadau yn ei lle i reoli risgiau.

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.

Tud 5 o 12

TAFLEN BENDERFYNIAD CABINET
CYNGOR GWYNEDD

Dyddiad y Cyfarfod o’r Cabinet:

23 Gorffennaf
2019

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

7 Awst 2019

PWNC
Eitem 10:TAI HAF A CHYNLLUNIO

PENDERFYNIAD
Penderfynwyd i:
I.
Gytuno i’r Adran Amgylchedd, ar ran y Cyngor, i gaffael a chomisiynu gwaith
ymchwil ar dai haf ar gyfer Gwynedd ond gyda chyd-destun cenedlaethol a
chefnogaeth Sefydliad Cynllunio Tai Brenhinol Cymru, a chyrff perthnasol eraill, i
gynnwys ystyriaeth o’r materion yn rhan 3 o’r adroddiad.
II.
Cytuno i ddarparu hyd ar £80,000 o Gronfa Trawsffurfio’r Cyngor, mwyn
ymgynghoriad gyda’r Pennaeth Cyllid ar gyfer y gwaith.

RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD
Cynhaliwyd cyfarfod ym mis Mawrth rhwng Aelodau Cabinet ac Uwch Swyddogion ynglŷn
thai haf, a chytunwyd fod angen edrych ar y mater o ddau agwedd
1. Materion o gwmpas yr angen i berchnogion Tai Haf fod yn talu treth cyngor fel y gall
y Cyngor godi premiwm
2. Sut y byddai modd cyfyngu ar faint o dai y gellir eu defnyddio at ddibenion gwyliau,
gan edrych ar fesurau sydd yn weithredol mewn ardaloedd eraill a sut y byddai
modd newid y ddeddfwriaeth gynllunio er mwyn eu gweithredu yng Nghymru.
Er mwyn ceisio cyfarch y pwyntiau yma bydd angen i’r Cyngor gomisiynu ymchwil i edrych
ymhellach i’r maes.

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

Tud 6 o 12

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

Tud 7 o 12

TAFLEN BENDERFYNIAD CABINET
CYNGOR GWYNEDD

Dyddiad y Cyfarfod o’r Cabinet:

23 Gorffennaf
2019

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

7 Awst 2019

PWNC
Eitem 11:PARATOI AR GYFER SEFYLLFA ARIANNOL 2020/21

PENDERFYNIAD
Yn amodol ar y cyfyngiad a nodir yng Nghymal 15 yr adroddiad, er mwyn dygymod gyda’r
sefyllfa ariannol 2020/21, bod y Cabinet yn mabwysiadu Opsiwn 3, gan ofyn i adrannau
ddarganfod eu siâr nhw o’r isafswm o £2m fydd ei angen i gyfarch yr isafswm o ddiffyg
adnoddau ar gyfer chwyddiant y mae'r Cyngor yn debygol o’i wynebu, gan ofyn i’r
Pwyllgorau Craffu, graffu cynigion yr adrannau yn yr Hydref.
Wrth adrodd dylai adrannau hefyd adrodd ar sut y maent yn bwriadu dygymod gydag
unrhyw ddiffyg sydd angen ei gyfarch yn eu cynlluniau arbedion.

RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD
Mae angen i’r Cyngor ystyried sut mae am ddygymod gyda’r sefyllfa ariannol 2020/21, gan
ei fod am gymryd amser i baratoi.

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.

Tud 8 o 12

TAFLEN BENDERFYNIAD CABINET
CYNGOR GWYNEDD

Dyddiad y Cyfarfod o’r Cabinet:

23 Gorffennaf
2019

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

7 Awst 2019

PWNC
Eitem 12:ADRODDIAD PERFFORMIAD YR AELOD CABINET DROS GEFNOGAETH
GORFFORAETHOL A CHYFREITHIOL

PENDERFYNIAD
Nodi a derbyn 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.

Tud 9 o 12

TAFLEN BENDERFYNIAD CABINET
CYNGOR GWYNEDD

Dyddiad y Cyfarfod o’r Cabinet:

23 Gorffennaf
2019

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

7 Awst 2019

PWNC
Eitem 13:ADRODDIAD PERFFORMIAD AELOD CABINET DROS BLANT A CHEFNOGI
TEULUOEDD

PENDERFYNIAD
Nodi a derbyn 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.

Tud 10 o 12

TAFLEN BENDERFYNIAD CABINET
CYNGOR GWYNEDD

Dyddiad y Cyfarfod o’r Cabinet:

23 Gorffennaf
2019

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

7 Awst 2019

PWNC
Eitem 14:ADRODDIAD PERFFORMIAD YR AELOD CABINET DROS ADDYSG

PENDERFYNIAD
Nodi a derbyn 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.

Tud 11 o 12

TAFLEN BENDERFYNIAD CABINET
CYNGOR GWYNEDD

Dyddiad y Cyfarfod o’r Cabinet:

23 Gorffennaf
2019

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

7 Awst 2019

PWNC
Eitem 15:ADRODDIAD PERFFORMIAD YR AELOD CABINET DROS DAI

PENDERFYNIAD
Nodi a derbyn 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.

Tud 12 o 12

