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Rhif 
Cofnod 
65

Cofnodion y cyfarfodydd 
Cabinet a gynhaliwyd ar 14 
a 20 Rhagfyr 2017

Cymeradwywyd

CAB/17-
18/40

Rhif 
Cofnod 
66

Disodli’r Cerbydau 
Gwastraff, Ysgubwyr Stryd 
a Llwythwyr Bachau. 
PENDERFYNWYD: nodi 
cynnwys yr adroddiad

cymeradwyo’r dull 
caffael a meini prawf 
gwerthuso lefel uchel y 
cerbydau Casgliadau 
Gwastraff Ailgylchu Newydd, 
y cerbydau rholio ar-oddi ar, 
a'r cerbydau ysgubwyr 
mecanyddol;

1. dirprwyo awdurdod i’r 
Cyfarwyddwr priodol 
mewn ymgynghoriad â’r 
Aelod Cabinet i a) 
cymeradwyo dechrau’r 
gwaith caffael a 
chyflwyno dogfennaeth; 

Mae angen disodli 
cerbydau presennol 
y gwasanaeth gan 
fod contractau’r les 
wedi neu ar fin dod i 
ben ar gyfer y 
cerbydau casglu, yr 
ysgubwyr stryd a’r 
codwyr bachau. I 
sicrhau gwerth 
gorau a’r 
ddarpariaeth o 
gerbydau priodol i 
ddarparu 
gwasanaethau 
rheng-flaen, mae 
angen ymarfer 
caffael newydd. 
Argymhellir y dylid 
nodi cynnwys yr 
adroddiad a 

Gweithdy 
manyleb 
cerbydau i alluogi 
ymgynghori‘n 
lleol â’r gweithlu 
a’r undebau 
llafur.

18 Ion 2018 19 Ionawr 
2018

29 Ionawr 
2018

Neil Hanratty 
– 
Cyfarwyddwr 
Datblygu 
Economaidd
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a b) ymdrin yn 
gyffredinol â phob 
agwedd ar y broses 
gaffael a'r materion 
cysylltiedig yn ymwneud 
â'r contract, gan 
gynnwys dyfarnu’r 
contract.

chefnogi'r dull 
caffael.   Mae’r 
adroddiad hefyd yn 
ceisio dirprwyo 
awdurdod i’r 
Cyfarwyddwr priodol 
mewn ymgynghoriad 
â’r Aelod Cabinet i 
a) cymeradwyo 
dechrau’r gwaith 
caffael a chyflwyno 
dogfennaeth; a b) 
ymdrin yn gyffredinol 
â phob agwedd ar y 
broses gaffael a'r 
materion cysylltiedig 
yn ymwneud â'r 
contract, gan 
gynnwys dyfarnu’r 
contract. Gallai oedi 
o ran sicrhau 
contractau les 
newydd effeithio ar 
argaeledd y 
cerbydau i gynnig 
gwasanaethau 
rheng-flaen.
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CAB/17-
18/41

Rhif 
Cofnod 
67

Cynigion Trefniadaeth 
Ysgolion: Gwella 
Darpariaeth i Blant a Phobl 
Ifanc ag Anghenion Dysgu 
Ychwanegol (ADY) 2018-22
PENDERFYNWYD:

1. Cymeradwyo 
blaenoriaethau strategol 
ADY Caerdydd, 2018-22:

 Blaenoriaeth Un:
  Gwella canlyniadau 

dysgwyr ag 
anghenion 
ychwanegol drwy 
weithredu’r Ddeddf 
Tribiwnlys ADY ac 
Addysgol yn 
llwyddiannus. 
Blaenoriaeth Dau: 
Gwella canlyniadau 
dysgwyr gydag 
anghenion 
ychwanegol drwy 

Gwella canlyniadau i 
blant a phobl ifanc 
gydag anghenion 
dysgu ychwanegol, 
drwy gymeradwyo 
Strategaeth ADY 
Caerdydd, ac 
awdurdodi’r 
ymgynghoriad ar y 
cynlluniau 
arfaethedig i ehangu 
darpariaeth 
arbenigol o 2018 
ymlaen. 

Mae aelodau lleol 
wardiau yr 
effeithir arnynt yn 
uniongyrchol 
wedi bod yn rhan 
o’r cynnig i 
ymgynghori, a 
byddant yn rhan 
o unrhyw 
ymgynghoriad 
ynghyd â phob 
aelod etholedig. 
Gwnaeth y 
Pwyllgor Craffu 
Plant a Phobl 
Ifanc ystyried hyn 
fel eitem yn ei 
gyfarfod ar 9 
Ionawr 2018

18 Ion 2018 19 Ionawr 
2018

30 Ionawr 
2018

Nick 
Batchelar - Y 
Cyfarwyddwr 
Addysg a 
Dysgu Gydol 
Oes
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gryfhau ein capasiti ar 
y cyd i fodloni’r holl 
anghenion.

 Blaenoriaeth Tri: 
Gwella canlyniadau 
dysgwyr gydag 
anghenion 
ychwanegol drwy 
sicrhau darpariaeth 
dysgu ychwanegol 
digonol ac o safon

2. Awdurdodi swyddogion i 
ymgynghori ar y cynigion 
canlynol:

a) Ateb y galw am 
leoedd cynradd ac 
uwchradd mewn 
ysgolion arbennig i 
ddysgwyr ag 
anableddau dysgu 
cymhleth neu gyflyrau 
ar y sbectrwm 
awtistig, cynigir
  Cynyddu’r nifer 
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dynodedig o 
leoedd Tŷ Gwyn i 
198;

 sefydlu 3 dosbarth 
ychwanegol drwy 
addasu hen 
adeilad Canolfan 
Ieuenctid Trelai, 
sydd wedi’i leoli 
yng nghefn yr 
ysgol   

a) Er mwyn ateb y galw 
am leoedd cynradd ac 
uwchradd mewn 
ysgolion arbennig i 
ddysgwyr â chyflyrau 
ar y sbectrwm 
awtistiaeth, cynigir:
o ehangu ystod 

oedran Ysgol 
The Hollies o 4-
11 i 4-14

o cynyddu’r nifer 
dynodedig i 138 

o cynnig llety 
ychwanegol drwy 
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adfywio’r llety 
ysgol y bydd 
Ysgol Glan Morfa 
yn ei adael 

b) Er mwyn ateb y galw 
ar gyfer lleoedd ôl-16 
ar gyfer iechyd a 
llesiant emosiynol, 
cynigir
o  ehangu ystod 

oedran Greenhill o 
11-16 i 11-19 a

o ehangu capasiti’r 
ysgol i gynnig hyd 
at 64 o leoedd.   

c) Er mwyn ateb y galw 
am leoedd cynradd 
mewn ysgolion 
arbennig i ddysgwyr 
ag anableddau dysgu 
cymhleth CSA, cynigir
a.  newid dynodiad 

Ysgol 
Meadowbank o: 
 ‘namau ieithyddol 
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penodol’, i: 
‘anghenion iaith, 
lleferydd a 
chyfathrebu ac 
anableddau dysgu 
cymhleth’  

d) Er mwyn ateb y galw 
am leoedd ymyrraeth 
gynnar ar gyfer 
anghenion iaith a 
lleferydd, cynigir
a.  Cau’n raddol y 

CAA yn Ysgol 
Allensbank, gan 
gau’r dosbarth yn 
gyfan gwbl ym 
mis Gorffennaf 
2020, neu pan 
fydd yr holl 
ddisgyblion 
presennol wedi 
cwblhau’r lleoliad 
cynradd os yw’n 
gynt na hynny.  

b. Agor dosbarth 
ymyrraeth gynnar 
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ag 8 lle i blant ag 
anghenion iaith a 
lleferydd yn 
Ysgol 
Allensbank, gan 
dderbyn y cohort 
cyntaf ym mis 
Medi 2019.  

e) Er mwyn ateb y galw 
am leoedd cynradd 
mewn canolfannau 
adnoddau arbenigol i 
ddysgwyr ag 
anableddau dysgu 
cymhleth, cynigir
  agor canolfan 

adnoddau 
arbenigol (CAA) 
yn Ysgol 
Gynradd yr 
Eglwys yng 
Nghymru 
Santes Fair y 
Forwyn, ar 
gyfer hyd at 20 
o blant. 
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f) I ateb y galw am 
leoedd CAA cynradd 
ar gyfer plant ag 
anableddau dysgu 
cymhleth a chyflyrau 
ar y sbectrwm awtistig 
yn y sector cyfrwng 
Cymraeg, cynigir
a.  agor canolfan 

adnoddau 
arbenigol yn 
Ysgol Pwll Coch, 
gan gynnig hyd 
at 10 o leoedd i 
ddechrau, ond 
gyda sgôp i 
ehangu i 20 o 
leoedd yn y 
dyfodol, wrth i’r 
galw gynyddu.  

g) I ateb y galw am 
leoedd CAA 
uwchradd ar gyfer 
plant ag anableddau 
dysgu cymhleth a 
chyflyrau ar y 
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sbectrwm awtistig yn 
y sector cyfrwng 
Cymraeg, cynigir:
a.  ehangu’r nifer 

dynodedig yn 
nghanolfan 
adnoddau 
arbenigol Ysgol 
Glantaf i hyd at 30 
o leoedd

b. ehangu a gwella’r 
llety presennol ar 
gyfer y CAA 

3. y bydd swyddogion yn 
dod ag adroddiad ar 
ganlyniad yr 
ymgynghoriad i gyfarfod 
yn y dyfodol i geisio 
cymeradwyaeth i fwrw 
ymlaen i gyhoeddi 
cynigion yn unol ag adran 
48 Deddf Safonau a 
Threfniadaeth Ysgolion 
(Cymru) 2013.

</AI3>
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<AI4>
Rhif 
Cofnod 
68

Perfformiad Ysgolion 
Caerdydd yn 2016/2017

PENDERFYNWYD: y byddai 
perfformiad ysgolion 
Caerdydd yn ystod y 
flwyddyn academaidd 
2016/2017 yn cael ei nodi

Mae’r adroddiad yn 
rhoi trosolwg i’r 
Cabinet o 
berfformiad yn 
ymwneud â phrif 
gyfrifoldebau’r 
Cyngor gan ystyried 
hyrwyddo safonau 
uchaf cyflawniad.

I’w nodi y mae’r eitem hon ac felly nid 
oes angen galw i mewn.

</AI4>
<AI5>
CAB/17-
18/42

Rhif 
Cofnod 
69

Newid Statws Arfaethedig 
Coleg Chweched Dosbarth 
Catholig Dewi Sant - 
Goblygiadau i'r Awdurdod 
Lleol

PENDERFYNWYD: rhoi 
awdurdod i'r Cyfarwyddwr 
Addysg a Chyfarwyddwr 
Corfforaethol Adnoddau i:

o Ymateb i Gorff 
Llywodraethu Coleg Dewi 
Sant ac Archesgobaeth 
Caerdydd yn cadarnhau 

Mae Corff 
Llywodraethu Coleg 
Catholig Dewi Sant 
a’r Archesgobaeth 
yn ymgynghori ar 
newid statws i fod â 
statws gwirfoddol a 
gynorthwyir, a 
gynhelir gan 
Awdurdod Lleol 
Caerdydd.  Mae’r 
adroddiad hwn yn 
cynnig argymhelliad 
ynglŷn ag ymateb y 
Cyngor i'r cynnig.

Ymgynghoriad 
wedi ei gynllunio 
gan Goleg Dewi 
Sant;

Staff, Undebau 
Llafur, Rheini a 
Disgyblion yng 
Ngholeg 
Chweched 
Dosbarth Dewi 
Sant 
Ysgolion 
uwchradd a 
cholegau 

18 Ion 2018 19 Ionawr 
2018

30 Ionawr 
2018

Nick 
Batchelar - Y 
Cyfarwyddwr 
Addysg a 
Dysgu Gydol 
Oes
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cefnogaeth y Cyngor i’w  
cynnig i newid statws y 
Coleg i statws Ysgol GG;

o Ymgymryd â’r diwydrwydd 
dyladwy angenrheidiol ac, 
yn seiliedig ar 
gymeradwyaeth 
Gweinidogion Cymru, 
hwyluso newid statws 
Coleg Chweched 
Dosbarth Catholig Dewi 
Sant i Ysgol Wirfoddol a 
Gynorthwyir.

Caerdydd
Llywodraeth 
Cymru
Awdurdodau 
Lleol cyfagos 
eraill

Gwnaeth y 
Pwyllgor Craffu 
Plant a Phobl 
Ifanc ystyried hyn 
fel eitem yn ei 
gyfarfod ar 9 
Ionawr 2018. 
Mae’r llythyr gan 
y Cadeirydd 
wedi’i atodi yn 
Atodiad E.

CAB/17-
18/43

Rhif 
Cofnod 
70

Gostyngiad ar Ddisgresiwn 
ar y Dreth Gyngor i Bobl 
sy’n Gadael Gofal

PENDERFYNWYD: 

(1) creu dosbarth eithriad ar 
wahân i Bobl sy’n Gadael 

Yn unol â 
chynnig y Cyngor 
ar 30 Tachwedd 
2017 i greu 
dosbarth 
eithriadol ar 
wahân i Bobl sy’n 
Gadael Gofal dan 

18 Ion 2018 19 Ionawr 
2018

30 Ionawr 
2018

Christine 
Salter - 
Cyfarwyddwr 
Corfforaethol 
Adnoddau
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Gofal

(2) mae’r dosbarth eithriad 
hwn yn berthnasol i Bobl 
sy’n Gadael Gofal hyd at 
eu pen-blwydd yn 25 oed.

(3)  Bydd gostyngiad hyd at 
100% ar y Dreth Gyngor 
(yn dibynnu ar 
gyfansoddiad y cartref) ar 
waith.

(4) bydd y disgownt hwn yn 
cael ei roi ar ôl bob 
gostyngiad, eithriad a 
Gostyngiad y Dreth 
Gyngor arall.

(5) bydd y Cyngor yn lobio 
Llywodraeth Cymru i greu 
eithriad statudol rhag 
gorfod talu’r dreth gyngor i 
bobl sy’n gadael gofal.

(6)  

(7) bydd y Polisi'n cael ei 
ddiweddaru i adlewyrchu’r 
dosbarth eithrio newydd a 
hefyd caniatáu dyfarnu 

ddarpariaethau 
adran 13A (1)(c) 
Deddf Cyllid 
Llywodraeth Leol 
1992.   
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adran 13a (1)(c) am fwy 
na blwyddyn.

</AI6>
<AI7>
CAB/17-
18/44

Rhif 
Cofnod 
71

Cynllun Cyflenwi Lleol 
Cefnogi Pobl

PENDERFYNWYD:

1. cymeradwyo’r Cynllun 
Cyflenwi a Gwariant Lleol 
Cefnogi Pobl fel a nodir 
yn Atodiad A i'r adroddiad

2. nodi'r cynnydd o ran ail-
gomisiynu gwasanaethau 
cam un, a chytuno ar y 
dull gwahanol mewn 
perthynas â 
gwasanaethau cymorth yn 
ôl yr angen i bobl hŷn

3. cytuno ar y dull cyffredinol 
arfaethedig o ran ail-
gomisiynu gwasanaethau 

Cytuno ar 
drefniadau ar gyfer y 
Rhaglen Cefnogi 
Pobl a’r trefniadau 
cytundebol ar gyfer 
2018/19 ac i gytuno 
ar y dull i’r cam 
nesaf yn y broses 
ail-gomisiynu.  

Cytuno ar 
drefniadau ar 
gyfer y Rhaglen 
Cefnogi Pobl a’r 
trefniadau 
cytundebol ar 
gyfer 2018/19 ac 
i gytuno ar y dull 
i’r cam nesaf yn y 
broses ail-
gomisiynu.  
Cynhaliwyd dau 
weithdy 
ymgynghori gyda 
darparwyr 
presennol a 
phosibl ym mis 
Hydref a Rhagfyr 
2017.

Cynhaliwyd 

18 Ion 2018 19 Ionawr 
2018

30 Ionawr 
2018

Sarah McGill 
- 
Cyfarwyddwr 
Cymunedau, 
Tai a 
Gwasanaeth
au 
Cwsmeriaid
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llety a chymorth i bobl 
ifanc fel a nodir yng 
nghorff yr adroddiad

4. rhoi awdurdod i 
Gyfarwyddwr 
Cymunedau, Tai a 
Gwasanaethau 
Cwsmeriaid ar y cyd â'r 
Aelod Cabinet dros Dai a 
Chymunedau, Swyddog 
Adran 151 y Cyngor, 
Cyfarwyddwr 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol a 
Chyfarwyddwr 
Llywodraethu a 
Gwasanaethau Cyfreithiol 
i ymdrin â phob agwedd 
ar ail-gomisiynu 
gwasanaethau llety a 
chymorth i bobl ifanc fel y 
nodir yng nghorff yr 
adroddiad, hyd at a chan 
gynnwys dyfarnu 
contractau a phob mater 
cysylltiedig yn ymwneud 

digwyddiad 
ymgynghori â 
defnyddwyr 
gwasanaeth ym 
mis Hydref 2017, 
ac roedd pobl 
ifanc yn 
bresennol oedd 
naill ai’n dod o 
gefndir gofal neu 
a oedd wedi cael 
eu derbyn yn 
ddigartref.  

Roedd yr 
adroddiad yn 
ddibynnol ar 
graffu cyn 
penderfyniad ar 
17 Ionawr 2018
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ôl y dyddiad a 

nodir
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â’r un peth. 

5. Nodi bod bwriad i 
gyflwyno mwy o 
adroddiadau i’r Cabinet i 
geisio awdurdodaeth i 
ddechrau’r prosesau 
caffael i’r gwasanaethau 
eraill gael eu comisiynu 
yn rhan o gamau 2, a'r 
gwasanaethau cam 3, 
pan a phryd y caiff y 
strategaethau caffael 
manwl eu datblygu. 

CAB/17-
18/45

Rhif 
Cofnod 
72

Cyllideb Cronnol a 
Chomisiynu ar y Cyd 
Gwasanaethau Pobl Hŷn 
Caerdydd a’r Fro 

Mae Atodiad 2 wedi’i 
eithrio rhag ei gyhoeddi yn 

unol â darpariaethau 
Atodlen 12A Rhan 4 
paragraff 16 Deddf 

Llywodraeth Leol 1972

PENDERFYNWYD:

Galluogi’r Cabinet i 
fwrw ymlaen â’r 
trefniadau cyd-
gomisiynu ar gyfer 
gwasanaethau pobl 
hŷn ledled Caerdydd 
a’r Fro, gan 
gynnwys sefydlu 
cyllideb gronnol ar 
gyfer llety gofal.

18 Ion 2018 19 Ionawr 
2018

30 Ionawr 
2018

Tony Young - 
Cyfarwyddwr 
Gwasanaeth
au 
Cymdeithaso
l



CYNGOR CAERDYDD

COFRESTR PENDERFYNIADAU CABINET:  18 ION 2018

DyddiadauRhif y 
Penderfy

niad

Rhif 
Cofnod

Penderfyniad Rheswm Ymgynghori a 
wnaethpwyd Penderfyniad

a wnaethpwyd
Cyhoeddi Dyddiad cau 

galw i mewn

Cyfrifoldeb 
dros 

weithredu ar 
ôl y dyddiad a 

nodir
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1. y dylid nodi’r cynnydd 
mewn perthynas â 
bodloni gofynion Rhan 9, 
gan gynnwys sefydlu 
cyllideb gronnol ar gyfer 
llety gofal

2. cymeradwyo sefydlu 
cyllideb gronnol ar gyfer 
llety gofal i bobl hŷn, 
gyda Chyngor Caerdydd 
yn gweithredu fel 
sefydliad cynnal fel y 
nodir yn yr adroddiad. 
Bydd trefniadau o'r fath 
yn weithredol o 1 Ebrill 
2018 ymlaen.

3. y dylid rhoi awdurdod i 
Gyfarwyddwr 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol ar y cyd 
â’r Aelod Cabinet dros 
Ofal Cymdeithasol, 
Iechyd a Llesiant, 



CYNGOR CAERDYDD

COFRESTR PENDERFYNIADAU CABINET:  18 ION 2018

DyddiadauRhif y 
Penderfy

niad

Rhif 
Cofnod

Penderfyniad Rheswm Ymgynghori a 
wnaethpwyd Penderfyniad

a wnaethpwyd
Cyhoeddi Dyddiad cau 

galw i mewn

Cyfrifoldeb 
dros 

weithredu ar 
ôl y dyddiad a 

nodir
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Swyddog Adran 151 a 
Chyfarwyddwr 
Llywodraethu a'r 
Gwasanaethau 
Cyfreithiol i ymdrin â 
phob agwedd ar y 
Gytundeb Partneriaeth 
(gan gynnwys gosod yr 
un peth) ac unrhyw 
faterion cysylltiedig 
perthnasol

4. cymeradwyo Datganiad 
Sefyllfa’r Farchnad a’r 
Strategaeth Gomisiynu 
Gwasanaethau Gofal a 
Chymorth Pobl Hŷn fel y 
nodir yn Atodiad 1

</AI8>
<AI9>
CAB/17-
18/46

Rhif 
Cofnod 
73

Caffael Gofal Cartref

PENDERFYNWYD:

1. y dylid awdurdodi’r dull 
cyffredinol arfaethedig i 

Y rheswm dros yr 
argymhelliad hwn 
yw i sicrhau 
darpariaeth gofal 
barhaus i 
ddinasyddion 

18 Ion 2018 19 Ionawr 
2018

30 Ionawr 
2018

Tony Young - 
Cyfarwyddwr 
Gwasanaeth
au 
Cymdeithaso
l



CYNGOR CAERDYDD

COFRESTR PENDERFYNIADAU CABINET:  18 ION 2018

DyddiadauRhif y 
Penderfy

niad

Rhif 
Cofnod

Penderfyniad Rheswm Ymgynghori a 
wnaethpwyd Penderfyniad

a wnaethpwyd
Cyhoeddi Dyddiad cau 

galw i mewn

Cyfrifoldeb 
dros 

weithredu ar 
ôl y dyddiad a 

nodir
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sicrhau Rhestr 
Darparwyr Cymeradwy 
Ddeinamig ar gyfer 
gwasanaethau gofal 
cartref fel y nodir yn yr 
adroddiad; a 

2. rhoi awdurdod i 
Gyfarwyddwr 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol ar y cyd 
â’r Aelod Cabinet dros 
Ofal Cymdeithasol, 
Iechyd a Llesiant, 
Swyddog Adran 151 a 
Chyfarwyddwr 
Llywodraethu a'r 
Gwasanaethau 
Cyfreithiol:

a) i ymdrin â phob 
agwedd ar gaffael all 
gynnwys: 

i. cymeradwyo'r 
gwaith o sefydlu 
Rhestr Ddeinamig o 

Caerdydd, gan fod 
trefniadau 
cytundebol 
presennol yn dod i 
ben ar 4 Tachwedd 
2018.



CYNGOR CAERDYDD

COFRESTR PENDERFYNIADAU CABINET:  18 ION 2018

DyddiadauRhif y 
Penderfy

niad

Rhif 
Cofnod

Penderfyniad Rheswm Ymgynghori a 
wnaethpwyd Penderfyniad

a wnaethpwyd
Cyhoeddi Dyddiad cau 

galw i mewn

Cyfrifoldeb 
dros 

weithredu ar 
ôl y dyddiad a 

nodir
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Ddarparwyr 
Cymeradwy 

ii. cymeradwyo’r meini 
prawf gwerthuso 
tendr i sefydlu’r 
rhestr ddeinamig o 
ddarparwyr 
cymeradwy

iii. penodi’r darparwyr 
newydd i’r rhestr 
ddeinamig o 
ddarparwyr 
cymeradwy ar ôl 
iddynt fwrw’r meini 
prawf dethol a nodir 
gan y Cyngor

iv. dirprwyo mwy o 
awdurdod i ddyfarnu 
contractau sydd eu 
hangen yn ystod 
bywyd y rhestr 
ddeinamig o 
ddarparwyr 
cymeradwy, bydd 
dirprwyaethau 
pellach yn unol â 
Chynllun Dirprwyo’r 



CYNGOR CAERDYDD

COFRESTR PENDERFYNIADAU CABINET:  18 ION 2018

DyddiadauRhif y 
Penderfy

niad

Rhif 
Cofnod

Penderfyniad Rheswm Ymgynghori a 
wnaethpwyd Penderfyniad

a wnaethpwyd
Cyhoeddi Dyddiad cau 

galw i mewn

Cyfrifoldeb 
dros 

weithredu ar 
ôl y dyddiad a 

nodir
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Cyngor
v. ymdrin â phob 

mater cysylltiedig;

b) awdurdodi unrhyw 
broses gaffael gofynnol 
i gael y dechnoleg 
gysylltiedig sydd ei 
hangen i gefnogi'r 
rhestr ddeinamig o 
ddarparwyr 
cymeradwy, hyd at a 
chan gynnwys 
dyfarnu'r contract

Wedi’i baratoi gan swyddfa’r Cabinet:  18 Ionawr 2018
Wedi’i gyflwyno i’r Prif Weithredwr ar gyfer Llofnod 19 Ionawr 2018 

Cymeradwyo ar gyfer 
Cyhoeddi:

Prif Weithredwr Dyddi
ad: 

<Date>


