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PWNC 
 
Eitem 5:ADRODDIAD CHWE MIS CWYNION A GWELLA GWASANAETH 
 

 
PENDERFYNIAD 
 
Derbyniwyd yr adroddiad.  
 

 
RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD 
 
Yn unol â Pholisi Pryderon a Chwynion y Cyngor cyflwynir adorddiad pob 6 mis i’r Cabinet i 
grynhoi’r sefyllfa a datblygiadau o ran Cwynion a Gwella’r Gwasanaeth.  
 

 
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 2 o 8 

 

 
TAFLEN BENDERFYNIAD CABINET 

CYNGOR GWYNEDD 
 
 

Dyddiad y Cyfarfod o’r Cabinet: 12 Hydref 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 

27 Hydref 2021 

 

 
PWNC 
 
Eitem 6:CANLLAW CYNLLUNIO ATODOL DRAFFT: SAFLE TREFTADAETH Y BYD 
TIRWEDD LLECHI GOGLEDD-ORLLEWIN CYMRU 
 

 
PENDERFYNIAD 
 
Cymeradwywyd y Canllaw Cynllunio Atodol drafft: Tirwedd Llechi Gogledd-Orllewin Cymru 
ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus a dirprwywyd yr hawl i Bennaeth Cynorthwyol yr Adran 
Amgylchedd i wneud unrhyw addasiadau ansylweddol y galli fod yn ofynnol i CCA drafft.  
 

 
RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD 
 
Mae Cyngor Gwynedd ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi ymrwymo i baratoi ystod 
o Ganllawiau Cynllunio Atodol i gefnogi eu Cynlluniau Datblygu Lleol priodol, fel sail ar 
gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio. Mae’r Canllaw Cynllunio Atodol drafft: Safle 
Treftadaeth y Byd, Tirweddau Llechi Gogledd Orllewin Cymru, yn berthnasol i ardal sydd o 
fewn ffin Awdurdod Cynllunio Lleol Parc Cenedlaethol Eryri ynghyd ac Awdurdod Cynllunio 
Lleol Gwynedd. 
 
Eglurwyd fod angen ymgynghoriad cyhoeddus chwe wythnos i dderbyn mewnbwn gan 
sefydliadau, datblygwyr ac aelodau o’r cyhoedd cyn mabwysiadu’r Canllawiau Cynllunio 
Atodol yn ffurfiol.  
 

 
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. 
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PWNC 
 
Eitem 7:CYLLIDEB REFENIW 2021/22 - ADOLYGIAD DIWEDD AWST 2021 
 

 
PENDERFYNIAD 
 
Derbyniwyd yr adroddiad ar adolygiad diwedd Awst 2021 o’r Gyllideb Refeniw, ac ystyried 
y sefyllfa ariannol ddiweddaraf parthed cyllidebau pob adran /  
gwasanaeth. 
 
Nodwyd fod effaith ariannol Covid yn parhau yn 2021/22, sydd yn gyfuniad o gostau  
ychwanegol, colledion incwm a llithriad yn y rhaglen arbedion, gan fod y Cyngor  
wedi rhoi blaenoriaeth i ddiogelu iechyd a bywydau pobl Gwynedd mewn 
ymateb i’r argyfwng. 
 
Nodwyd fod cyfundrefn cymorth Covid Llywodraeth Cymru drwy gronfa caledi yn  
parhau, ond nad yw’n cyfarch gorwariant oherwydd llithriad yn y rhaglen  
arbedion. 
 
Nodwyd fod gorwariant sylweddol gan yr Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant a’r  
Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol eleni, tra fod gwelliant nodedig yn rhagolygon yr 
Adran Plant a Theuluoedd.  
 
Cymeradwywyd yr argymhellion a’r trosglwyddiadau ariannol canlynol (sydd wedi’u  
egluro yn Atodiad 2). 
• Ar gyllidebau Corfforaethol, fod:  

 Tanwariant o (£285k) yn ymwneud â chostau cyfalaf yn cael ei neilltuo i gronfa 
ariannu'r rhaglen gyfalaf. 

 Tanwariant net o (£1,957k) ar gyllidebau Corfforaethol yn mynd i Gronfa  Cefnogi’r 
Strategaeth Ariannol i gynorthwyo i wynebu’r heriau ariannol  sydd yn wynebu’r 
Cyngor yn arbennig felly o ganlyniad i’r argyfwng Covid. 

 

 
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 



 
Tud 4 o 8 

 

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 sydd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad.  
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PWNC 
 
Eitem 8:RHAGLEN GYFALAF 2021/22 - ADOLYGIAD DIWEDD AWST 2021 
 

 
PENDERFYNIAD 
 
Derbyniwyd yr adroddiad ar adolygiad diwedd Awst (sefyllfa 31 Awst 2021) o’r  
rhaglen gyfalaf. 
 
Cymeradwywyd yr ariannu addasedig a gyflwynir yn rhan 4 o’r adroddiad, sef: 

 defnydd o amryw ffynonellau i ariannu gwir lithriadau gwerth cyfanswm o 
£25,837,000 o 2020/21, 

 cynnydd o £61,000 mewn defnydd o fenthyca, 

 cynnydd o £9,959,000 mewn defnydd o grantiau a chyfraniadau, 

 cynnydd o £69,000 mewn defnydd o dderbyniadau cyfalaf, 

 cynnydd o £1,482,000 mewn defnydd o gyfraniadau refeniw, 

 cynnydd o £21,000 mewn defnydd o’r gronfa gyfalaf, a 

 cynnydd o £807,000 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 sydd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad.  
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PWNC 
 
Eitem 9:TROSOLWG ARBEDION 2021/22 
 

 
PENDERFYNIAD 
 
Derbyniwyd y wybodaeth yn yr adroddiad a nodi’r cynnydd tuag at wireddu cynlluniau  
arbedion 2021/22, 2020/21 a blynyddoedd blaenorol. 
 
Cytunwyd i gynnal adolygiadau ar y cynlluniau arbedion sydd heb eu gwireddu ynghyd a 
chynlluniau y flwyddyn nesaf i sicrhau fod modd eu cyflawni neu os oes angen chwilio am 
gynlluniau amgen.  
 
 Nodwyd bod effaith Covid19 wedi cyfrannu at lithriad yn y rhaglen arbedion, gan fod y 
Cyngor wedi rhoi blaenoriaeth i ddiogelu iechyd a bywydau pobl Gwynedd mewn  
ymateb i’r argyfwng, a hynny wedi golygu na fu modd parhau efo’r trefniadau herio  
perfformiad ac arbedion dros gyfnod yr argyfwng. 
 

 
RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD 
 
Mae gwireddu’r cynlluniau unigol yn gyfrifoldeb aelodau perthnasol o’r Cabinet,  
sy’n herio perfformiad yr adrannau gan gynnwys cynnydd y cynlluniau arbedion.  
Cyfrifoldeb yr Aelod Cabinet dros Gyllid yw cadw trosolwg o’r darlun cyfan. 
 

 
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.  
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PWNC 
 
Eitem 10:ADRODDIAD PERFFORMIAD YR AELOD CABINET DROS YR ADRAN 
ECONOMI A CHYMUNED 
 

 
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 sydd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad.  
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PWNC 
 
Eitem 11:ADRODDIAD PERFFORMIAD YR AELOD CABINET DROS YR ADRAN 
CEFNOGAETH GORFFORAETHOL 
 

 
PENDERFYNIAD 
 
Derbyniwyd a nodwyd y wybodaeth yn yr adroddiad, a chefnogi’r cynllun arbediad amgen. 
 

 
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 sydd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad.  
 

 


