
TAFLEN BENDERFYNIAD CABINET 
CYNGOR GWYNEDD 

 
 

Dyddiad y Cyfarfod o’r Cabinet: 18 Mai 2021 

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 

2 Mehefin 2021 

 

 
PWNC 
 
Eitem 6:YSGOL NEWYDD YNG NGHRICIETH 
 

 
PENDERFYNIAD 
 
Cadarnhawyd yn derfynol y cynnig a roddwyd drwy rybudd statudol, i gynyddu capasiti 
Ysgol Treferthyr i 150 ac adleoli’r ysgol i safle amgen y cyfeirir ato fel safle A497 ar 1 Medi 
2023, yn unol ag Adran 53 o’r Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 a 
gofynion y Cod Trefniadaeth Ysgolion 11/2018.   
 

 
RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD 
 
Yn ôl yn Hydref 2020, bu i’r Cabinet gymeradwyo cynnal ymgynghoriad statudol yn unol â 
gofynion adran 48 o Ddeddf Safonau Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 ar y cynnig i 
gynyddu capasiti Ysgol Treferthyr ac i adleoli i safle amgen. Cyflwynwyd adroddiad ar yr 
ymgynghoriad i’r Cabinet ar y 26 Ionawr a chymeradwywyd cynnal cyfnod gwrthwynebu 
drwy gyhoeddi Rhybudd Statudol.   
 
Cyhoeddwyd y Rhybudd Statudol a 24 Chwefror gan gychwyn cyfnod gwrthwynebu o 28 
diwrnod. Rhoddwyd y rhybuddion ar giatiau'r ysgol ac ar wefan y Cyngor. Bu i’r holl ran-
ddeiliaid perthnasol dderbyn e-bost gyda chopi o’r rhybudd i’w hysbysu fod y cyfnod 
gwrthwynebu wedi cychwyn ar 24 Chwefror 2021. Daeth y cyfnod gwrthwynebu i ben ar 24 
Mawrth 2021, ac ni dderbyniwyd unrhyw wrthwynebiad.  
 
Gan na dderbyniwyd unrhyw wrthwynebiad yn ystod y cyfnod gwrthwynebu, a bod 
Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau cyfraniad o arian cyfalaf Rhaglen Ysgolion 21ain 
Ganrif ar gyfer adeiladu’r ysgol newydd, argymhellir i’r Cabinet gymeradwyo'r 
penderfyniad. 
 

 
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 2 o 13 

 

 
Ymgynghorwyd â’r Swyddogion Statudol ac yr aelod Lleol sydd wedi eu cynnwys yn yr 
adroddiad. 
 

 



 
Tud 3 o 13 
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PWNC 
 
Eitem 7:CYNLLUN PRENTISIAETHAU A CYNLLUN RHEOLWYR AC ARBENIGWYR 
YFORY 
 

 
PENDERFYNIAD 
 
Ymrwymo £1.1m o gyllid un-tro o dderbyniad grant Covid-19  i ariannu'r cynllun 
Prentisiaethau yn ogystal â’r Cynllun Rheolwyr ac Arbenigwyr Yfory.   
 

 
RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD 
 
Nodwyd fod y cynllun Prentisiaethau a’r Cynllun Rheolwyr ac Arbenigwyr Yfory wedi bod 
yn llwyddiant, nid yn unig i gynnig cyflogaeth a hyfforddiant i bobl ifanc lleol ond hefyd i 
lenwi bylchau yn weithlu'r Cyngor. Gofynnwyd am yr arian er mwyn sicrhau parhad a 
datblygiad pellach i’r ddau gynllun.   
 
Bu i’r cyngor ym mis Mawrth eleni, gymeradwyo Cynllun Busnes y Cyngor ar gyfer 2021/22 
sydd yn adnabod ‘Cynllunio’r Gweithlu’ fel un o’r blaenoriaethau. Pwysleisiwyd fod y ddau 
gynllun yn cael eu hystyried yn allweddol i allu’r Cyngor i wireddu amcanion y flaenoriaeth 
hon. 
 

 
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 sydd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad. 
 

 



 
Tud 4 o 13 
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PWNC 
 
Eitem 8:GORCHYMYN DIOGELU MANNAU CYHOEDDUS - RHEOLI CWN 
 

 
PENDERFYNIAD 
 
Cymeradwywyd ymgymryd â’r broses o ystyried cyflwyno Gorchymyn Diogelu Mannau 
Cyhoeddus mewn perthynas â rheoli cŵn ledled y Sir yn unol â’r Gorchymyn Arfaethedig 
drafft.   
 
Awdurdodwyd y Pennaeth Priffyrdd a Bwrdeistrefol i ymgymryd â phroses ymgynghori am 
gyfnod o 28 diwrnod gan gychwyn ar 24 Mai 2021, gan ddychwelyd y mater i’r Cabinet am 
benderfyniad ynghylch a chyflwyno GDMC rheoli cŵn, yn ogystal ag unrhyw ddirprwyaeth 
gysylltiol. 
 

 
RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD 
 
Swyddogaeth Awdurdodau Lleol a neb arall yw creu GDMC. Yn unol â Chyfansoddiad yr 
Awdurdod Lleol, mae creu gorchymyn o’r fath yn swyddogaeth weithredol a’r Cabinet sy’n 
gyfrifol amdano.  
 
Mynegwyd yr angen am gyflwyno GDMC rheoli cŵn o’r newydd fel y gall yr Awdurdod 
ddefnyddio’r hyblygrwydd ehangach i daclo ymddygiad gwrthgymdeithasol o dan Ddeddf 
2014 i’w llawn botensial yng nghyswllt rheoli cŵn.  
 

 
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 5 o 13 

 

Ymgynghorwyd â’r Swyddogion Statudol sydd wedi eu cynnwys yn yr 
adroddiad.  
 

 



 
Tud 6 o 13 
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PWNC 
 
Eitem 9:AWDURDOD LLETYA PARTNERIAETH CHWARAEON GOGLEDD CYMRU 
 

 
PENDERFYNIAD 
 
Cytunwyd i Gyngor Gwynedd fod yr awdurdod lletya ar gyfer Partneriaeth Chwaraeon 
Gogledd Cymru.   
 
Dirprwywyd yr hawl i’r Pennaeth Economi a Chymuned mewn ymgynghoriad a’r Pennaeth 
Gwasanaethau Cyfreithiol a Phennaeth Cyllid i gytuno a chwblhau cytundeb cyd-weithio 
addasedig.   
 

 
RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD 
 
Bu i’r Cabinet ym mis Rhagfyr i gymeradwyo adroddiad i fod yn rhan o Bartneriaeth 
Chwaraeon Gogledd Cymru ynghyd â deuddeg partner arall. Y bwriad pryd hynny oedd i 
Gyngor Conwy fod yn awdurdod lletya.  
 
Yn sgil trafodaethau pellach gyda Chwaraeon Cymru dros y misoedd diwethaf, daeth i’r 
amlwg na fyddai Cyngor Conwy bellach mewn sefyllfa i gynnig bod yr awdurdod lletya. 
Gan fod y model newydd yn ddibynnol ar gael awdurdod lletya a chan nad oedd unrhyw 
bartner arall mewn sefyllfa i gynnig cyflawni’r rôl o fewn gofynion y rhaglen, nodwyd fod 
Cyngor Gwynedd wedi derbyn cais i weithredu fel yr awdurdod lletya.   
 

 
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 sydd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad. 
 



 
Tud 7 o 13 

 

 



 
Tud 8 o 13 
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PWNC 
 
Eitem 10:LLYTHYR ARCHWILIAD SICRWYDD AROLYGIAETH GOFAL CYMRU 
 

 
PENDERFYNIAD 
 
Derbyniwyd cynnwys y Llythyr Archwiliad Sicrwydd a gyhoeddwyd gan Arolygiaeth Gofal 
Cymru (AGC) ynghylch eu canfyddiadau am wasanaethau cymdeithasol Cyngor Gwynedd 
yn dilyn archwiliad ar 18-22 Ionawr 2021.  
 

 
RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD 
 
Mae’n briodol i’r Cabinet ystyried cynnwys y llythyr er mwyn ennyn hyder ym mherfformiad 
y Gwasanaethau Cymdeithasol, gan hefyd fod yn ymwybodol o’u cryfderau a’u meysydd 
blaenoriaeth. 
 

 
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 sydd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad. 
 

 



 
Tud 9 o 13 
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PWNC 
 
Eitem 11:CYFRIFON TERFYNOL 2020-21 - ALLDRO REFENIW 
 

 
PENDERFYNIAD 
 
1.1 Nodwyd y sefyllfa ariannol derfynol adrannau’r Cyngor am 2020/21.  
 
1.2 Cymeradwywyd y symiau i’w cario ymlaen (y golofn “Gor/(Tan) Wariant  
Addasedig” o’r talfyriad yn Atodiad 1), sef –  
 

ADRAN £’000 

Oedolion, Iechyd a Llesiant  (100) 

Plant a Theuluoedd 0 

Addysg (100) 

Economi a Chymuned (100) 

Priffyrdd a Bwrdeistrefol 0 

Amgylchedd (100) 

Ymgynghoriaeth Gwynedd  (64) 

Tai ac Eiddo (75) 

Tîm Rheoli Corfforaethol a Chyfreithiol (100) 

Cyllid (86) 

Cefnogaeth Gorfforaethol (100) 

 
1.3 Cymeradwywyd yr argymhellion a’r trosglwyddiadau ariannol canlynol (sydd wedi’u  
egluro yn Atodiad 2) –  

 Yr Adran Plant a Theuluoedd i dderbyn cymorth ariannol un-tro o £1,261k i  
ddiddymu y gorwariant yn llwyr, o ystyried yr amgylchiadau eithriadol yn  
ymwneud â’r argyfwng eleni. Fel bod modd i’r adran symud ymlaen i wynebu  
her 2021/22.  

 Yn unol â'r Rheoliadau Ariannol argymhellir cadw at y drefn arferol i ganiatáu  
i'r Adran Addysg gadw (£100k) o'i danwariant, gan symud (£159k) sef y swm  
uwchlaw (£100k), i'w ddefnyddio i gynorthwyo'r adran sydd wedi gorwario yn  
2020/21. 

 Caniatáu i’r Adran Tai ac Eiddo drosglwyddo (£848k) cynnal a chadw corfforaethol i 
gronfa cynnal a chadw i ariannu'r gwariant i'r dyfodol.  

 Yn unol â'r Rheoliadau Ariannol argymhellir cadw at y drefn arferol i ganiatáu y 



 
Tud 10 o 13 

 

Tim Rheoli Corfforaethol a Chyfreithiol gadw (£100k) o'i danwariant, gan symud 
(£6k) sef y swm uwchlaw (£100k), i'w ddefnyddio i gynorthwyo'r adran sydd 
wedi gorwario yn 2020/21. 

 Ar gyllidebau Corfforaethol: 

 defnyddio (£926k) o’r tanwariant net Corfforaethol i gynorthwyo'r Adran Plant 
sydd wedi gorwario yn 2020/21.  

 fod (£2,047k) cynlluniau cyfalaf sydd i'w hariannu o refeniw i'w trosglwyddo i 
gronfa i alluogi ailbroffilio'r adnodd.  

 fod £600k yn cael ei ryddhau o falansau cyffredinol y Cyngor.  

 (£4,000k) yn cael ei neilltuo i gronfa Trawsffurfio y Cyngor i gefnogi gwaith 
trawsffurfiol ac o natur un-tro.  

 (£2,519k) yn cael ei neilltuo i gronfa ar gyfer trefniadau adfer yn sgil Covid19.  
 

1.4 Cymeradwywyd y trosglwyddiadau ariannol o gronfeydd penodol fel a amlinellir  
yn Atodiad 4 yn dilyn adolygiad o’r cronfeydd, gan gynaeafu (£170k) o gronfeydd i 
gynorthwyo’r Adran Plant sydd wedi gorwario yn 2020/21. 
 

 
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) ac er mwyn caniatáu i’r cyfrifon terfynol ffurfiol gael eu cwblhau. 
 

 
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 sydd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad. 
 

 



 
Tud 11 o 13 
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PWNC 
 
Eitem 12:RHAGLEN GYFALAF 2020-21 - ADOLYGIAD DIWEDD BLWYDDYN 
(SEFYLLFA 31 MAWRTH 2021) 
 

 
PENDERFYNIAD 
 
Derbyniwyd yr adroddiad ar adolygiad diwedd y flwyddyn (sefyllfa 31 Mawrth 2021) o’r 
rhaglen gyfalaf.  
 
Nodwyd y gwariant o £27,667,000 ar y rhaglen gyfalaf yn ystod y flwyddyn ariannol 
2020/21, fydd yn cael ei ddefnyddio yn y datganiadau ariannol statudol ar gyfer 2020/21.  
 
Cymeradwywyd ariannu addasedig a gyflwynir yn rhan 4 o’r adroddiad, sef:  

 £3,000 cynnydd mewn defnydd o fenthyca 

 £10,561,000 cynnydd mewn defnydd o grantiau a chyfraniadau  

 Dim newid mewn defnydd o dderbyniadau cyfalaf  

 £234,000 cynnydd mewn defnydd o gyfraniadau refeniw  

 Dim newid mewn defnydd o’r gronfa gyfalaf  

 £200,000 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) ac er mwyn caniatáu i’r cyfrifon terfynol ffurfiol gael eu cwblhau. 
 

 
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 12 o 13 

 

 
Ymgynghorwyd â’r Swyddogion Statudol sydd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad. 
 

 



 
Tud 13 o 13 
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PWNC 
 
Eitem 13:BLAEN RAGLEN Y CABINET 
 

 
PENDERFYNIAD 
 
Cymeradwywyd y Flaen raglen a gynhwyswyd yn y papurau i’r cyfarfod. 
 
 

 
RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD 
 
Yn unol ag Adran 14.13 o Gyfansoddiad y Cyngor, bydd y Cabinet yn rhannu ei Flaen 
Raglen waith am y cyfnod dilynol o chwe mis gyda’r cyhoedd. Bydd y Flaen Raglen yn cael 
ei chyhoeddi ar wefan y 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. 
 


