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PWNC 
 
Eitem 6:YSGOL NEWYDD YNG NGHRICIETH 
 

 
PENDERFYNIAD 
 
Rhoddwyd caniatâd i gynnal ymgynghoriad statudol, yn unol â gofynion adran 48 o Ddeddf 
Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013, ar y cynnig i gynyddu capasiti Ysgol 
Treferthyr i 150 ac adleoli’r ysgol i safle amgen, cyfeirir ato fel safle A497, ar 1 Medi 2023, 
gan adrodd yn ôl i Gabinet yn dilyn cwblhau’r ymgynghoriad. 
 

 
RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD 
 
Bu i’r Cabinet ar 2 Ebrill 2019 gefnogi argymhelliad i gychwyn trafodaethau lleol er mwyn 
adnabod opsiynau ar gyfer adeiladu ysgol gynradd newydd yng Nghricieth, fel canlyniad i 
gyflwr gwael adeiladau presennol Ysgol Treferthyr, ac i gynnwys Ysgol Llanystumdwy yn y 
trafodaethau cychwynnol. 
 
Mae’r adroddiad hwn yn gofyn i gynnal ymgynghoriad statudol yn dilyn trafodaeth lleol.  
 

 
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 ac yr Aelod Lleol am eu barn, sydd wedi eu 
cynnwys yn yr adroddiad 
 

 



 
Tud 2 o 12 
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PWNC 
 
Eitem 7:COD GWIRFODDOL AR GYFER RHEOLAETH O ARWYDDION AR OSOD YM 
MANGOR 
 

 
PENDERFYNIAD 
 
Derbyniwyd y wybodaeth yn yr adroddiad sydd yn cadarnhau canlyniad y gwaith monitro a 
llwyddiant y Cod Gwirfoddol ar gyfer rheolaeth arwyddion ar osod ym Mangor, a 
fabwysiadwyd gan y Cabinet ar y 16 o Hydref 2018.  
 

 
RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD 
 
Yn unol â phenderfyniad y Cabinet ar y 16 o Hydref 2018 i adrodd yn ôl iddynt yn dilyn y 
gwaith monitro.  
 

 
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 8:COVID-19 - PARATOADAU AR GYFER AIL DON 
 

 
PENDERFYNIAD 
 
Derbyn y diweddariad ar y trefniadau sydd mewn lle i baratoi ar gyfer ail don posibl Covid-
19.  
 

 
RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD 
 
Mae’r data diweddaraf yn amlygu’r ffaith fod llawer o ardaloedd yng Nghymru yn wynebu 
nifer cynyddol o achosion Covid-19, ac mae hynny wedi gweld cyfyngiadau pellach yn cael 
ei rhoi ar ardaloedd penodol.   
 
Mae angen rhoi diweddariad i’r Cabinet o’r trefniadau sydd mewn lle ar gyfer ail don posib 
o Covid-19. 
 

 
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:CYNLLUN GWEITHLU GWASANAETHAU GOFAL OEDOLION 
 

 
PENDERFYNIAD 
 

 Cymeradwyo i ddyrannu hyd at £375,000 o adnodd un-tro (wedi’i ddadansoddi yn y 
tabl o dan rhan 4 o’r adroddiad) i gyllideb 2020/21 yr Adran Oedolion, ynghyd â 
£390,000 pellach o adnodd un-tro i gyllideb 2021/22, gydag union swm y 
dyraniadau i’w adolygu ar ddiwedd y ddwy flynedd ariannol berthnasol.  

 I gefnogi’r bwriad i wario’r gyllideb ychwanegol uchod ar gost cyflogi gweithlu y tu 
hwnt i lefelau cyllidebau staffio arferol, er mwyn ymateb i gynnydd anochel mewn 
galw am wasanaeth gofal cymdeithasol i ddiogelu pobl Gwynedd, a llenwi bylchau 
staffio sy’n ymddangos o ganlyniad i Covid19. 

 

 
RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD 
 
Mae’r adran wedi nodi'r angen i gynyddu maint y gweithlu gofal ym maes Oedolion er 
mwyn ymateb i brinder gweithlu i sicrhau parhad gwasanaeth yn y tymor byd. Bydd yn 
galluogi cynllunio i ymateb i ail don o’r feirws Covid19 a all daro’r sir.  
 

 
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:TROSOLWG ARBEDION 2020/21: ADRODDIAD CYNNYDD AR WIREDDU 
CYNLLUNIAU ARBEDION 
 

 
PENDERFYNIAD 
 

 Derbyniwyd y wybodaeth yn yr adroddiad a nodi’r cynnydd tuag at wireddu 
cynlluniau arbedion 2020/21, 2019/20 a blynyddoedd blaenorol.  

 Cymeradwywyd y cynlluniau amgen a fanylir yn Rhan 6 ac Atodiad 5 i ddisodli 
cynlluniau hanesyddol nad ydynt yn gwireddu.  

 Nodwyd bod effaith Covid19 wedi cyfrannu at lithriad yn y rhaglen arbedion, gan fod 
y Cyngor wedi rhoi blaenoriaeth ddilyffethair 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.  

 Cefnogwyd bwriad y Prif Weithredwr a’r Pennaeth Cyllid i drefnu i gyfarfod pob 
Aelod Cabinet gyda’u Penaethiaid Adran, i drafod sut bydd modd ail afael yn y drefn 
o gyflawni’r arbedion arfaethedig, fel bydd modd i’r Cyngor symud ymlaen efo cyfran 
o’r rhaglen arbedion er gwaethaf yr argyfwng.   

 

 
RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD 
 
Mae gwireddu’r cynlluniau unigol yn gyfrifoldeb Aelodau perthnasol o’r Cabinet ac mae 
adroddiadau perfformiad yr Aelodau, sy’n cael eu cyflwyno’n rheolaidd i gyfarfodydd y 
Cabinet, yn manylu ar gynnydd y cynlluniau arbedion unigol o fewn eu portffolios, fel y 
mae’r sefyllfa ar y pryd. 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. 
 

 



 
Tud 6 o 12 

 

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:CYLLIDEB REFENIW 2020/21 - ADOLYGIAD DIWEDD AWST 
 

 
PENDERFYNIAD 
 

 Derbyniwyd yr adroddiad ar adolygiad diwedd Awst 2020 o’r Gyllideb Refeniw, ac 
ystyried y sefyllfa ariannol ddiweddaraf parthed cyllidebau pob adran / gwasanaeth. 

 Nodwyd effaith ariannol Covid19, sydd yn gyfuniad o gostau ychwanegol, colledion 
incwm a llithriad yn y rhaglen arbedion, gan fod y Cyngor wedi rhoi blaenoriaeth 
ddilyffethair 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.  

 Cefnogwyd bwriad y Prif Weithredwr a’r Pennaeth Cyllid i drefnu i gyfarfod pob 
Aelod Cabinet gyda’u Penaethiaid Adran, i drafod sut bydd modd ail afael yn y drefn 
o gyflawni’r arbedion arfaethedig, fel bydd modd i’r Cyngor symud ymlaen efo cyfran 
o’r rhaglen arbedion er gwaethaf yr argyfwng.  

 Nodwyd fod gorwariant sylweddol gan yr Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant eleni, 
gan fod angen egluro manylder cymhleth yn y darlun yma yng ngofal Oedolion, 
mae'r Prif Weithredwr eisoes wedi comisiynu gwaith er mwyn cael gwell 
dealltwriaeth o’r materion a rhaglen glir i ymateb,  

 Nodwyd fod Tasglu Cyllideb Plant wedi ei gomisiynu gan y Prif Weithredwr i roi sylw 
i faterion ariannol dyrys yr Adran Plant a Theuluoedd fel bod modd mynd at wraidd 
gorwariant yr Adran, gyda’r bwriad o gyflwyno adroddiad gerbron y Cabinet fydd yn 
manylu ar y cynllun ymateb.  

 Cymeradwywyd yr argymhellion a’r trosglwyddiadau ariannol canlynol (sydd wedi’u 
hegluro yn Atodiad 2).  

 Ar gyllidebau Corfforaethol, fod:  

 (£250k) yn ymwneud â chostau cyfalaf yn cael ei drosglwyddo i gronfa 
ariannu'r rhaglen gyfalaf. - tanwariant net o (£1,127k) ar gyllidebau 
Corfforaethol yn mynd i falansau cyffredinol y Cyngor i gynorthwyo i 
wynebu’r her ariannol sydd yn wynebu’r Cyngor yn arbennig felly yn 
sgil argyfwng Covid19.  

 Fod derbyniadau grant ar gyfer digolledu gwariant ychwanegol a 
cholledion incwm cysylltiedig â’r argyfwng Covid19 gan y Llywodraeth 
yn cael ei ddyrannu i’r adrannau perthnasol yn unol â’r hyn a nodir yn 
Atodiad 1. 



 
Tud 8 o 12 

 

 

 
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 am eu barn, sydd wedi eu cynnwys yn yr 
adroddiad. 
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PWNC 
 
Eitem 12:RHAGLEN CYFALAF 2020/21 - ADOLYGIAD DIWEDD AWST 
 

 
PENDERFYNIAD 
 

 Derbyniwyd yr adroddiad ar adolygiad diwedd Awst (sefyllfa 31 Awst 2020) o’r 
rhaglen gyfalaf.  

 Cymeradwywyd i ariannu addasiadau a gyflwynir yn rhan 4 o’r adroddiad, sef:  

 defnydd o amryw ffynonellau i ariannu gwir lithriadau gwerth cyfanswm o 
£3,646,000 o 2019/20,  

 lleihad o £558,000 mewn defnydd o fenthyca, 

 cynnydd o £7,105,000 mewn defnydd o grantiau a chyfraniadau,  

 dim newid mewn defnydd o dderbyniadau cyfalaf,  

 cynnydd o £53,000 mewn defnydd o gyfraniadau refeniw,  

 dim newid mewn defnydd o’r gronfa gyfalaf, a  

 cynnydd o £283,000 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) 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 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: 13 Hydref 2020 

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 

28 Hydref 2020 

 

 
PWNC 
 
Eitem 13:STRATEGAETH CYLLIDEB 2021-22 
 

 
PENDERFYNIAD 
 
Cymeradwywyd y drefn ac amserlen llunio Cyllideb 2021/22, wrth nodi fod cynllunio 
ariannol yn hynod heriol, ac felly os bydd bwlch cyllido i fantoli cyllideb 2021/22, bydd y 
Cyngor yn defnyddio cyllidebau a chronfeydd wrth gefn i liniaru colledion adnoddau yn y 
tymor byr. 
 

 
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 gallu cynllunio Cylldiebau 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. 
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TAFLEN BENDERFYNIAD CABINET 

CYNGOR GWYNEDD 
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PWNC 
 
Eitem 15:PENODI UWCH GRWNER GWEITHREDOL 
 

 
PENDERFYNIAD 
 
 

1) Awdurdodi’r Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol yn ddarostyngedig i gadarnhad y 
Prif Grwner â’r  Arglwydd Ganghellor i bennu amodau ac i benodi  Kate Sutherland, 
Crwner Cynorthwyol presennol Ardal Gogledd Orllewin Cymru i weithredu fel Uwch 
Grwner Gweithredol  hyd nes y bydd yr awdurdod wedi cyfarch y cwestiwn o uno 
ardaloedd ac y bydd Uwch Grwner parhaol wedi ei benodi/phenodi. 

2) Awdurdodi’r Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol i gynnal adolygiad yn  ystyried 
priodoldeb uno ardal Crwner Gogledd Orllewin Cymru gydag ardaloedd eraill gan 
gynnwys cychwyn trafodaethau gyda Chynghorau Gogledd Cymru ynghyd ag 
unrhyw fudd-ddeiliaid perthnasol eraill, y Prif Grwner a’r Weinyddiaeth Gyfiawnder, 
gan bwysleisio pwysigrwydd cael Uwch Grwner sydd yn gallu cynnal gwasanaeth 
drwy gyfrwng y Gymraeg a disgwyl adroddiad yn ôl ar y canfyddiadau a’r ffordd 
ymlaen.     

 

 
RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD 
 
Mae’r Uwch Grwner presennol ar gyfer Ardal Gogledd Orllewin Cymru wedi cyflwyno 
rhybudd y bydd yn ymddeol ar 30 Tachwedd 2020. Mae’n rhaid i Gyngor Gwynedd, fel yr 
awdurdod perthnasol ar gyfer yr ardal, benodi Uwch Grwner yn ei le. 
 
Bydd angen Crwner Cynorthwyol i gynorthwyo tra bydd y Crwner Cynorthwyol presennol i 
weithredu fel Uwch Grwner. Pan fydd swydd Uwch Grwner yn dod yn wag, mae’n rhaid 
rhoi ystyriaeth i uno’r ardal  gydag un neu fwy o ardaloedd crwner arall cyn mynd ati benodi 
Uwch Grwner parhaol newydd. 
 

 
DATGANIADAU O FUDDIANT PERSONOL AC UNRHYW OLLYNGIADAU 
PERTHNASOL A GANIATAWYD GAN Y PWYLLGOR SAFONAU 
 



 
Tud 12 o 12 

 

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. 
 


