
 

CABINET CYNGOR GWYNEDD 

 

 

Adroddiad i gyfarfod Cabinet Cyngor Gwynedd 

 
1. Y PENDERFYNIAD A GEISIR 
1.1. Cymeradwyaeth y Cabinet i’r ddogfen ymgynghorol ar flaenoriaethau Cynllun y 

Cyngor ar gyfer 2018-23 a chytundeb i gynnal cyfnod ymgynghori o 6 wythnos ar y 
ddogfen o’r 27ain o Dachwedd 2017.  
 

1.2. Cytundeb i’r trefniadau a amlinellir er mwyn adnabod datrysiadau ac unrhyw 
anghenion adnoddau sydd ynghlwm â’r blaenoriaethau a amlinellir gan adrodd yn 
ôl ar y canfyddiadau i’r Cabinet ym mis Ionawr.  

 
2. Y RHESWM DROS YR ANGEN AM BENDERFYNIAD 
2.1. Er mwyn sicrhau fod cytundeb ar gynnwys a diwyg dogfen ymgynghorol ar 

flaenoriaethau Cynllun y Cyngor 2018-23 cyn gallu symud ymlaen i’r camau nesaf.  
 

3. CYFLWYNIAD 
3.1. Fel rhan o’r broses o lunio Cynllun y Cyngor ar gyfer 2018-23 cynhaliwyd cyfres o 

8 cyfarfod ardal yn ystod mis Gorffennaf lle gwahoddwyd holl Aelodau Etholedig y 
Cyngor i fynychu er mwyn amlygu unrhyw faterion oedd angen sylw o fewn yr 
ardaloedd hynny. Yn ogystal, bu i aelodau’r Pwyllgorau Craffu adnabod materion 
yr oeddent hwy o’r farn y dylid eu cynnwys o fewn Cynllun y Cyngor i’r dyfodol.   

 
3.2. Yn dilyn y cyfarfodydd hyn fe gynhaliwyd 4 sesiwn gweithdy pellach yn ystod mis 

Medi yng Nghaernarfon, Penrhyndeudraeth, Dolgellau a Phwllheli. Bwriad y 
gweithdai hyn oedd rhoi cyfle pellach i’r Aelodau gynnig sylwadau ar y 
blaenoriaethau sydd wedi eu hadnabod fesul ardal.  

 
3.3. Roedd hefyd yn gyfle iddynt gynnig sylwadau ar faterion sydd wedi eu cynnwys o 

fewn Cynllun presennol y Cyngor, y materion amlygwyd gan y Pwyllgorau Craffu 
ac i adnabod unrhyw faterion sydd ar goll ac angen sylw yn y Cynllun i’r dyfodol.  
 

3.4. Mae’r deunydd o’r sesiynau ymgynghori hyn yn llunio’r blaenoriaethau o fewn y 
Ddogfen Ymgynghorol ar flaenoriaethau Cynllun y Cyngor 2018-23. Ceir copi o’r 
ddogfen yn Atodiad 1. 

 

Dyddiad y cyfarfod: 21 Tachwedd 2017 

Aelod Cabinet: Y Cynghorydd Dyfrig Siencyn 

Swyddog Cyswllt: Dewi W. Jones 

Rhif Ffôn Cyswllt: 01286 679233 

Teitl yr Eitem: Dogfen Ymgynghorol ar y blaenoriaethau arfaethedig 
ar gyfer Cynllun y Cyngor 2018-2023 



 
3.5. Fe welir fod y blaenoriaethau wedi eu rhannu ar sail Blaenoriaethau Sirol a Lleol. 

 
3.6. Mae mwyafrif y Blaenoriaethau Sirol yn seiliedig ar brosiectau sydd eisoes wedi 

eu cynnwys o fewn Cynllun y Cyngor 2017-18 ac fe’u rhestrir o dan y themâu sy’n 
ymddangos o fewn y Cynllun hwnnw yn y ddogfen hon. 

 

3.7. Mae’r Blaenoriaethau Lleol wedi eu rhannu’n 10 ardal, sy’n seiliedig ar yr 8 Ardal 
Llesiant sydd eisoes wedi eu hadnabod fel rhan o’r Cynllun Llesiant.  Mae Ardal 
Bangor wedi ei rhannu’n ddwy i Bangor a Dyffryn Ogwen ac Ardal Caernarfon 
wedi ei rhannu i Gaernarfon a Dyffryn Nantlle oherwydd maint y boblogaeth ac 
amrywiaeth yr ardaloedd. 

 
4. YSTYRIAETHAU PERTHNASOL 

 
4.1. Blaenoriaethau Sirol – Er mwyn gallu gweithredu ac ymateb i rai o’r 

blaenoriaethau hyn bydd angen adnoddau ychwanegol. Er bod rhywfaint o waith 
wedi ei wneud i adnabod anghenion bydd angen cynnal gwaith pellach hefo’r 
Adrannau er mwyn adnabod y gofynion adnoddau tebygol. Awgrymir bod 
adroddiad yn cael ei gyflwyno i’r Cabinet ym mis Ionawr yn amlinellu’r holl ofynion 
adnoddau sydd ynghlwm a’r blaenoriaethau fel y gellir ystyried a oes modd 
gweithredu ai peidio. 
 

4.2. Blaenoriaethau Lleol - Bydd angen gwaith pellach er mwyn adnabod datrysiadau 
posibl a gofynion adnoddau ar gyfer y materion sydd wedi eu hadnabod ar lefel 
lleol.  Awgrymir eu bod yn cael eu cynnwys fel blaenoriaeth yn y ddogfen hon ond 
bod canfyddiadau’r gwaith i adnabod datrysiadau posibl a gofynion adnoddau yn 
cael eu cyflwyno i’r Cabinet yn ystod mis Ionawr.  

 
4.3. Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru)(2015)- Mae’r Ddeddf  yn 

berthnasol i’r gwaith sydd ynghlwm a datblygu cynllun y Cyngor ac adolygu’r 
amcanion lleisant a bydd angen gwaith pellach wrth i’r gwaith symud ymlaen i 
ymgorffori gofynion y Ddeddf a’r Arweiniad cysylltiedig   

 
4.4. Mae gofyn statudol i baratoi ac ystyried asesiad effaith o safbwynt cydraddoldeb 

yn unol â gofynion Deddf Cydraddoldeb 2010. Atodir copi o’r asesiad fel Atodiad 
2. Nid yw’r asesiad wedi canfod unrhyw effaith fyddai’n cyfiawnhau gwyro oddi 
wrth yr argymhelliad.  
 

5. CAMAU NESAF AC AMSERLEN 
5.1. O fod yn cymeradwyo’r ddogfen byddwn yn cyhoeddi’r ddogfen ymgynghorol ac 

yn cychwyn ar gyfnod ymgynghori o 6 wythnos hyd ddechrau Ionawr. Yn ogystal 
â’r ymgynghoriad cyhoeddus byddwn yn targedu cyfraniad grwpiau penodol megis 
Grŵp Cyswllt Trydydd Sector a'r Grŵp Cydraddoldeb. 
 

5.2. Yn dilyn y cyfnod ymgynghori bydd gwaith yn mynd yn ei flaen i lunio Cynllun y 
Cyngor gan adrodd yn ôl i’r Cabinet ar y 13eg o Chwefror 2018 ar gyfer 
cymeradwyo'r Cynllun i’w gyflwyno i’r Cyngor Llawn ar gyfer ei fabwysiadu ar y 1af 
o Fawrth 2018. 

 
 
 



 
6. UNRHYW YMGYNGHORIADAU A GYNHALIWYD CYN ARGYMELL Y 

PENDERFYNIAD 
6.1. Fel y nodwyd eisoes mae holl Aelodau Etholedig y Cyngor wedi cael cyfle i 

gymryd rhan mewn 2 sesiwn gweithdy er mwyn lleisio eu barn ar yr hyn ddylid eu 
cynnwys fel blaenoriaethau.   
 

6.2. Barn y Swyddogion Statudol:  

i. Y Swyddog Monitro:  
Mae ymgynhori ar amcanion gwella y Cyngor yn parhau yn ofyn statudol ar hyn o 
bryd. Fodd bynnag, mae’r argymhelliad i ymgynghori yn seilieidg ar resymau 
ehangach na hyn. Gallaf gymeradwyo’r bwriad fel cam briodol yn y broses o 
gynhyrchu Cynllun y Cyngor. 
 
ii. Y Pennaeth Cyllid:  
Mae’r adroddiad yn ceisio adnabod blaenoriaethau’r Cyngor ar gyfer 2018-23.  Yn 
sgil penderfyniad ar y fersiwn ddrafft, mae bwriad i ofyn i adrannau’r Cyngor 
adnabod os gellid cyflawni’r blaenoriaethu o fewn eu hadnoddau cyfredol.  Lle 
bydd yr adrannau angen cyllideb ychwanegol i weithredu’r blaenoriaethau, 
disgwylir iddynt gyflwyno ceisiadau buan am symiau penodol.  Wedyn, bydd yn 
bosib i’r Cabinet flaenoriaethu’r prosiectau o fewn y cyfanswm arian fydd ar 
gael.  Bydd raid i’r Cabinet ystyried y ceisiadau rheiny, a’u hasesu yn wyneb yr 
amgylchiadau ariannol heriol presennol, gan gofio bydd y blaenoriaethu yma’n 
cystadlu am adnodd ynghyd â nifer o faterion anorfod eraill. 

 

Atodiadau 

Atodiad 1 – Dogfen Ymgynghorol ar flaenoriaethau Cynllun y Cyngor 2018-2023 

Atodiad 2 – Asesiad Cydraddoldeb 

 


