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1   YMDDIHEURIADAU Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau. 

2   DATGAN CYSYLLTIAD Ni chafodd unrhyw gysylltiad ei ddatgan. 

3   MATERION BRYS Ni chodwyd unrhyw fater brys. 

4   COFNODION PENDERFYNWYD derbyn cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 21 Ionawr 2020 a’u 
cadarnhau fel cofnod cywir. 

5   CAFFAEL GOFAL A 
CHEFNOGAETH MEWN 
CYNLLUN TAI GOFAL 
YCHWANEGOL I BOBL HŶN AC 
ANABLEDD CYMHLETH 

PENDERFYNWYD fod y Cabinet yn cymeradwyo’r broses gaffael ar gyfer gofal a 
chefnogaeth fel y manylwyd yn yr adroddiad gyda chanlyniad ar gyfer pob tendr yn dod 
gerbron y Cabinet i gael cymeradwyaeth derfynol.  
 

6   CAFFAEL SYSTEM CYLLID PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn – 
 
(a) cymeradwyo dechreuad y broses gaffael ar gyfer system ariannol graidd, fel y 

nodwyd yn yr adroddiad, a 
 
(b) chadarnhau ei fod wedi darllen, deall ac ystyried yr Asesiad o Effaith ar Les 

(Atodiad 1 i’r adroddiad) fel rhan o'i ystyriaethau. 

7   ARGYMHELLION Y GRŴP 
BUDDSODDI STRATEGOL 

PENDERFYNWYD – 
 
 (a) bod y prosiectau a nodwyd yn Atodiad 1 i'r adroddiad i'w cynnwys yn Nghynllun 

Cyfalaf 2020/21 yn cael eu cefnogi a’u hargymell i'r Cyngor llawn, a 
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 (b)  bod y Cabinet yn gofyn fod swyddogion yn y Gwasanaeth Priffyrdd yn cynnal 
asesiad o’r difrod achoswyd i’r rhwydwaith gan y stormydd diweddar er mwyn 
penderfynu ar faint y gwariant pellach.  

8   ADRODDIAD CYLLID PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn – 
 

 (a)  nodi’r cyllidebau a bennwyd ar gyfer 2019/20 a'r cynnydd yn ôl y strategaeth y 
cytunwyd arni ar gyfer y gyllideb;  

 
 (b) yn cymeradwyo'r canllawiau diwygiedig yn ymwneud â meini prawf Rhyddhad 

Ardrethi Busnes a fydd yna’n cael ei gyhoeddi ar wefan y Cyngor a bod y 
matrics sgorio tryloyw yw cael eu cyflwyno yn syth fel y manylir yn Atodiad 6 ac 
Adran 6.2 yr adroddiad, a 

 
 (c) cymeradwyo diddymu Ardrethi Busnes fel nodir yn Atodiad 7 ac Adran 6.3 yr 

adroddiad. 

9   RHAGLEN GWAITH I’R 
DYFODOL Y CABINET 

PENDERFYNWYD nodi Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Cabinet. 
 

10   CYMERADWYO CYTUNDEB 
BYW Â CHYMORTH GOGLEDD 
CYMRU 

PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn – 
 

 (a)  cymeradwyo tendrau 35 o gyflenwyr ac yn gwrthod tendrau 6 gyflenwr am y 
rhesymau a nodwyd yn yr Adroddiad Argymhellion Dyfarnu Cytundeb 
Fframwaith (Atodiad 1 i’r adroddiad); a 

 
 (b) cadarnhau ei fod wedi darllen, deall ac ystyried y Ffurflen Gomisiynu wreiddiol 
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(Atodiad 2 i’r adroddiad), Asesiad o Effaith ar Les (atodiad 3 i’r adroddiad) a’r 
Asesiad o Effaith Prosesau Data ar gyfer y tendr Gofal Cartref (Atodiad 4 i’r 
adroddiad).  Mae’r ffurflen tendr yma’n ffurfio rhan o’r ffrwd gwaith gwreiddiol.  

11   CONTRACT IS-RANBARTHOL 
(CSDd/CBSC) – 
GWASANAETHAU CYSYLLTU 
BYWYDAU 

PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn – 
 

 (a)  Cytuno i ddyfarnu contract i ddarparu Gwasanaethau Rhannu Bywydau i’r 
darparwr a enwyd yn yr adroddiad am gyfnod o saith mlynedd gyda’r opsiwn i 
ymestyn y cyfnod am dair blynedd arall, a 

 
 (b) cadarnhau ei fod wedi darllen, deall ac ystyried yr Asesiad o Effaith ar Les rhif 

688 (atodiad 3 i’r adroddiad) fel rhan o’i ystyriaeth.  

 


