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CABINET CYNGOR GWYNEDD
GWYNEDD COUNCIL CABINET

CYFARFOD FFURFIOL Y CABINET
CABINET FORMAL MEETING

DYDDIAD :- Dydd Mawrth, 19 Chwefror, 2013
DATE :- Tuesday 19 February, 2013

AMSER :- 1.00 y prynhawn.
TIME:- 1.00 p.m.

LLEOLIAD:- Ystafell Glyder Fawr
LOCATION:- Swyddfa’r Cyngor/Council Offices,

Penrallt
CAERNARFON
LL55 1HS

PWYNT CYSWLLT:- Rhian Tomos
CONTACT POINT:- 01286 679490

rhiantomos@gwynedd.gov.uk
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RHAGLEN/PROGRAMME

Eitem

Item

Cyflwyniad gan

Submitted by

Papurau

Papers

1 Ymddiheuriadau / Apologies

2 Datgan Buddiant Personol

Declaration of Personal Interest

3 Materion Brys / Urgent Items

4 Cofnodion 20130122 Minutes

5 Addysg a Hyfforddiant Ôl-16

Post 16 Education and Training

SG/Ann Owen Adroddiad +
Atodiadau

Report +
Appendices

6 Cynlluniau Effeithlonrwydd Strategol y Cyngor

Council Corporate Strategic Efficiency Schemes

PJ/Emyr Edwards Adroddiad +
Atodiad

Report + Appendix

7 Bidiau Refeniw a Chyfalaf

Revenue and Capital Bids

DWE/Geraint George Adroddiad +
Atodiad

Report + Appendix

8 Strategaeth Ariannol

Financial Strategy

PJ/Dilwyn Williams Adroddiad +
Atodiadau

Report +
Appendices

9 Cyllideb Refeniw 2012/13 Adolygiad 3ydd
Chwarter

Revenue Budget 2012/13 3rd Quarter Review

PJ/ Dafydd Edwards
Adroddiad
Atodiad 1 + 2
Report
Appendix 1 + 2

10 Rhaglen Gyfalaf 2012/13 Adolygiad 3ydd
Chwarter

Capital Programme 2012/13 3rd Quarter
Review

PJ/Dafydd Edwards Adroddiad

Report

11
Adolygu’r Defnydd o’r Gwasanaeth Cofrestru

Review of the Registration Service
ICT /Dilys Phillips Adroddiad +

Atodiad

Report + Appendix

12 Gorchmynion Rheoli Cŵn / Dog Control Orders WGR/Aled Davies Adroddiad + 
Atodiadau

Report +
Appendices

13 Cyfansoddiad Taith Constiution WGR/Dafydd Lewis Adroddiad +
Atodiad

Report + Appendix
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CABINET Y CYNGOR 20130122

CABINET Y CYNGOR 20130122

Yn bresennol – Y Cynghorydd Dyfed Edwards (Cadeirydd)
Y Cynghorwyr - Siân Gwenllian, Peredur Jenkins, Brian Jones, John Wynn Jones,
W.Gareth Roberts, Ioan Thomas, Paul Thomas, John Wyn Williams ac R H Wyn Williams.

Hefyd yn bresennol - Harry Thomas (Prif Weithredwr), Dilys Phillips (Pennaeth
Democratiaeth a Chyfreithiol), Aled Davies (Pennaeth Adran Rheoleiddio), Gwyn Morris
Jones (Pennaeth Priffyrdd a Bwrdeistrefol), Nia Haf Davies (Rheolwr Cynllunio Polisi),
Huw Williams (Pennaeth Gwasanaeth Ymgynghoriaeth), Dafydd Edwards (Pennaeth
Cyllid), Iwan Trefor Jones (Cyfarwyddwr Corfforaethol), Dilwyn Williams (Cyfarwyddwr
Corfforaethol), Geraint George (Pennaeth Strategol a Gwella), Rhian Tomos (Arweinydd
Tîm Cefnogi Cabinet), Einir Davies (Swyddog Gweithredol i’r Arweinydd).

Ymddiheuriadau : Ni dderbyniwyd unrhyw ymddiheuriadau.

1. CROESO

Croesawyd y canlynol i’r cyfarfod:-

Eryl Crump, Daily Post

2. DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Ni dderbyniwyd datganiad o fuddiant personol gan unrhyw aelod oedd yn bresennol.

3. EITEM FRYS

Nid oedd unrhyw eitemau brys.

4. COFNODION

Llofnododd y Cadeirydd gofnodion cyfarfod Cabinet y Cyngor a gynhaliwyd ar 18 Rhagfyr
2012 fel rhai cywir.

5. CYNLLUN RHEOLI TRAETHLIN

Cyflwynwyd adroddiad y Cynghorydd W.Gareth Roberts, Aelod Cabinet Amgylchedd.

PENDERFYNWYD

Cytuno â’r polisïau sydd yn y Cynllun Rheoli Traethlin Gorllewin Cymru ar gyfer arfordir
Gwynedd.

Mabwysiadu’r cynllun yn ffurfiol unwaith y bydd Datganiad Resymau Hanfodol sef er Budd
Cyhoeddus Tra Phwysig wedi’i gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru

6. STRATEGAETH ARIANNOL DDRAFFT AR GYFER 2013/14 – 2016/17

Cyflwynwyd adroddiad y Cynghorydd Peredur Jenkins, Aelod Cabinet Adnoddau.
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CABINET Y CYNGOR 20130122

PENDERFYNWYD

Mabwysiadu’r canlynol fel safbwyntiau drafft i’w trafod eto ar 19 Chwefror cyn cyflwyno
argymhelliad i’r Cyngor Llawn.

1 Y dylid mabwysiadu cyllideb refeniw o £233.913m yn 2013/14 i’w rannu fesul gwasanaeth
fel y nodir yn Atodiad 1 a fydd hefyd yn golygu dibynnu ar arbedion o £1.891m yn
2013/14.

2 Y dylid cyllido’r swm yma drwy’r grant o £181.633m y byddwn yn ei dderbyn gan
Lywodraeth Cymru a £52.28m o’r Dreth Gyngor fyddai’n golygu cynnydd o 3.5% yn y
Dreth Gyngor.

3 Y dylid hefyd cymeradwyo bidiau unwaith ac am byth o £394,250 i’w ariannu allan o’r
£268,050 arian grant cymell perfformiad a gedwir bob blwyddyn at ddibenion unwaith ac
am byth gan ychwanegu £126,200 pellach o’r adnodd Dreth Gyngor a osodwyd o’r neilltu
ar gyfer 2015/16.

4 O ran y sefyllfa dros y 4 blynedd nesaf, y dylid cynllunio i ddarganfod y bwlch ariannol o
dros £32m a daflunnir ar gyfer y 4 blynedd i ddod drwy gynllunio i gynyddu’r Dreth Gyngor
ar gyfartaledd o 3.5% y flwyddyn fydd yn darparu bron i £8m ar ben yr £8.7m o arbedion
yr ydym wedi cynllunio ar eu cyfer yn barod.

5 Y dylid anelu wedyn i ddarganfod y gweddill drwy osod targed effeithlonrwydd pellach o
£6.4m a cheisio gwyro galw am wasanaethau’r Cyngor drwy fod yn rhagweithiol i osgoi
creu galw am y gwasanaethau hynny gyda golwg ar ddarganfod £5m pellach. Byddai
unrhyw swm ar ôl i’w ddarganfod wedyn yn gorfod dod o doriadau.

6 Cymeradwyo rhaglen gyfalaf o £20.839m ar gyfer 2013/14; £15.748m ar gyfer 2014/15 a
£20.346 ar gyfer 2015/16 ar y cynlluniau a nodir yn Atodiad 3.

7 Cytuno i ddileu’r cynllun arbedion “Cefnogaeth i Aelodau” (£54,000) o’r cynlluniau
arbedion yn unol ag argymhelliad y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd.

7. CYNLLUN DATBLYGU LLEOL – DOGFEN HOFF STRATEGAETH

Cyflwynwyd adroddiad y Cynghorydd John Wyn Williams, Aelod Cabinet Cynllunio.

PENDERFYNWYD

Cymeradwywyd y Ddogfen Hoff Strategaeth ddrafft ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus.

Penderfynwyd y byddai hawliau dirprwyedig yn cael eu rhoi i Bennaeth yr Adran
Rheoleiddio i wneud mân gywiriadau cyn rhyddhau’r ddogfen ar gyfer ymgynghoriad
cyhoeddus.

8. CYNLLUN GOSTWNG TRETH CYNGOR

Cyflwynwyd adroddiad y Cynghorydd Brian Jones, Aelod Cabinet Amddifadedd.

PENDERFYNWYD

Penderfynwyd cefnogi argymhellion diwygiedig yr Aelod Cabinet, sef gofyn i’r Cyngor
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llawn fabwysiadu Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiad Treth Cyngor a Gofynion
Rhagnodedig (Cymru) a’i gynigion parthed yr elfennau dewisol.

9. Y MAES GWASTRAFF – MATERION YN CODI O’R ADOLYGIAD CYLLIDEB AIL
CHWARTER

Cyflwynwyd adroddiad y Cynghorydd Gareth Roberts, Aelod Cabinet Amgylchedd.

PENDERFYNWYD

Derbyn yr hyn argymhellir ar gyfer ymateb i’r gor a’r tanwariant a ragwelir yn y maes
gwastraff, Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol

10. SEFYLLFA GYLLIDOL YR YMGYNGHORIAETH

Cyflwynwyd adroddiad y Cynghorydd Gareth Roberts, Aelod Cabinet Amgylchedd.

PENDERFYNWYD

1 Comisiynu gwaith gan y Pennaeth Cyllid i ymchwilio i drefniadau rheolaeth ariannol sydd
gan Ymgynghoriaeth Gwynedd, tra ar yr un pryd yn sefydlu ar y cyd gyda Phennaeth
Ymgynghoriaeth y dystiolaeth o beth yn union sydd wedi digwydd yn 2012/13 a beth yw’r
sefyllfa debygol felly ar gyfer 2013/14.

2 Gofyn i’r Pennaeth Cyllid sicrhau fod ei adroddiad ar gael cyn diwedd y flwyddyn ariannol
yma neu yn fuan yn y flwyddyn ariannol newydd er mwyn sicrhau bod Ymgynghoriaeth
Gwynedd yn dechrau 2013/14 ar y droed iawn.

3 Yn sgil canlyniadau’r ymchwil yma, bod yr Aelod Cabinet Amgylchedd yn arwain ail ddarn
y gwaith o sefydlu model newydd fydd yn gynaladwy ac yn ymatebol i’r sefyllfa
econonomaidd.

11. CAFFAEL RHANBARTHOL AR GYFER YSGOLION Y C21AIN

Cyflwynwyd adroddiad y Cynghorydd John Wyn Jones, Aelod Cabinet Economi.

PENDERFYNWYD

1. Cytuno i weithredu’r Strategaeth Caffael ar gyfer Gwaith Adeiladwaith Gogledd Cymru, sef
cefnogi sefydlu cytundeb fframwaith ar gyfer prosiectau adeiladwaith dros £4.35m ar gyfer
rhaglen ysgolion 21ain ganrif, ac i gytuno i weithredu’r Strategaeth Caffael ar gyfer
adeiladau eraill dros £4.35m ar yr amod bod:

 cymal yn cael ei gynnwys yn y Gwahoddiad i Dendro sydd yn nodi bod defnydd Cyngor
Gwynedd o’r fframwaith i’w adolygu achos wrth achos.

 y Cyngor yn derbyn eglurder ar bwy fydd yn atebol pe bai sialens gyfreithiol yn codi.

2. Cytuno i’r cyfeiriad parthed gwella ymarferion caffael adeiladwaith cyfredol o dan £4.35m.

Dechreuodd y cyfarfod am 1.00pm a daeth i ben am 3.30pm.

_________________________________
CADEIRYDD
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ADRODDIAD I’R CABINET FFURFIOL
19 Chwefror 2013

Aelod Cabinet: Cyng. Siân Gwenllian, Aelod Cabinet dros
Addysg a Phlant a Phobl Ifanc

Pwnc: Trefn Addysg a Hyfforddiant Ôl-16

Swyddog cyswllt: Iwan T. Jones, Cyfarwyddwr Corfforaethol

Y penderfyniad a geisir/pwrpas yr adroddiad

1. Cymeradwyo sefydlu’r Consortiwm Addysg a Hyfforddiant ôl-16, a’r model
gweithredu;

2. Cadarnhau’r Memorandwm Dealltwriaeth, gan hefyd dderbyn y rolau a’r
cyfrifoldebau nodir ar gyfer y Cyngor;

3. Awdurdodi swyddogion, mewn ymgynghoriad gyda’r Aelod Cabinet dros
Addysg a Phlant a Phobl Ifanc, i wneud amrywiadau i’r Memorandwm fel
bo’n angenrheidiol ac yn briodol i’r amgylchiadau;

4. Penodi’r Aelod Cabinet dros Addysg a Phlant a Phobl Ifanc i gynrychioli’r
Cyngor ar Fwrdd Arweiniol y Consortiwm;

5. Cadarnhau penodiad Iwan T. Jones, Cyfarwyddwr Corfforaethol, a Dewi R.
Jones, Pennaeth Addysg, fel cynrychiolwyr y Cyngor ar Bartneriaeth Ddysgu
Gwynedd ac Ynys Môn;

6. Cymeradwyo’r bwriad i’r Cyngor weithredu fel y Corff Arweiniol ar gyfer
derbyn cyllid a rheoli gweithrediad cais Ewropeaidd y Bartneriaeth, a
chadarnhau cyfraniad y Cyngor tua’r cyd-ariannu fel nodir yn yr
adroddiad.

Barn yr aelod lleol

Ddim yn fater lleol

1. Cyflwyniad

1.1 Yn 2008/09 bu cryn newid yn y cyfeiriad polisi ar gyfer dysgu ôl-16 trwy’r
ddogfen Darparu Sgiliau sy’n Gweithio i Gymru. Bellach mae agenda polisi
Llywodraeth Cymru, a’r Mesur Dysgu a Sgiliau (Cymru) 2008, yn pwysleisio’r
gofyn i drawsnewid y drefn ar gyfer dysgu 16-19 oed, boed hynny yn
academaidd neu alwedigaethol;

1.2 Sefydlwyd yr angen am Gwricwlwm Lleol ac fe ehangwyd ar y dewis cyrsiau
sy’n ofynnol i sefydliadau dysgu eu cynnig i ddysgwyr yn yr oed yma, a
chyflwynwyd yr angen i gysylltu’r dysgu gydag anghenion a chyfleon yr
economi;

1.3 Mynnir bellach fod Awdurdodau Lleol a’r sefydliadau dysgu, boed yn
ysgolion neu golegau, yn dod at ei gilydd ar sail Ardal Ddysgu i gydweithio er
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mwyn sefydlu a chyd-gyflwyno Cwricwlwm Lleol, a hynny yn hytrach na
chystadlu am ddysgwyr.

1.4 Fodd bynnag, ni osodwyd unrhyw strwythur ar gyfer cydweithio o’r fath, ond
rhoddwyd arweiniad pendant i ni yma y dylid sefydlu Ardal Ddysgu i gynnwys
y cyfan o Wynedd ac Ynys Môn - gwelwyd y byddai hyn yn caniatáu
gweithio ar draws ffiniau i sefydlu niferoedd digonol o ddysgwyr ar gyfer yr
ystod ehangach o gyrsiau, ac yn caniatáu darpariaeth fwy effeithiol trwy
e.e. leihau dyblygu cyrsiau diangen.

1.5 Sefydlwyd Partneriaeth Ddysgu Gwynedd ac Ynys Môn yn 2009 gyda
chynrychiolaeth o’r sefydliadau uchod er mwyn saernïo trefn fyddai yn
ymateb i’r gofynion newydd. Cyngor Gwynedd sy’n arwain y Bartneriaeth.
Cyflwynir prif gerrig milltir y gwaith hyd yma yn ATODIAD 1.

1.6 Cytunodd Bwrdd y Cyngor ar 31 Mawrth 2009 i gychwyn ar y gwaith, gyda
chytundeb hefyd y dylai’r drefn newydd adeiladu ar ymateb yr ardal i
ymgynghoriad blaenorol Braenaru Daearyddol, sef y dewis o Gonsortiwm
Ffurfiol. Fe dderbyniwyd cefnogaeth ariannol y Cynulliad i ddilyn eu proses
fanwl o amlygu, ymchwilio i’r opsiynau ar gyfer siâp Consortiwm, eu
gwerthuso, a’u profi wedyn yn erbyn meini prawf safonol.

1.7 Mae’r model Consortiwm Ffurfiol gyflwynir yma, felly, yn benllanw’r broses
honno, ac yn cwrdd â gofynion polisi Llywodraeth Cymru. Mae’n gosod
fframwaith strategol cadarn i’r cydweithio, a hynny o gwmpas anghenion y
dysgwr.

1.8 Byddai’r Consortiwm yn sefydlu system drydyddol i’r ardal, yn hytrach na
chanoli mewn un sefydliad. Gweler manylion y Cylch Cynllunio, Gweithredu
a Monitro, sef model gweithredu’r Consortiwm, yn ATODIAD 2.

1.9 Mae’r Penaethiaid uwchradd a’r colegau wedi bod yn rhan o ddatblygu’r
model o’r cychwyn ac ar bob cam o’r ffordd;

1.10 Yn yr hydref cynhaliwyd trafodaeth gyda’r cyrff llywodraethol, ac fe gafwyd
ymateb positif iawn i’r cyfeiriad newydd gan yr ysgolion a’r colegau.
Adroddir ymhellach ar hyn yng nghyfarfod y Cabinet.

1.11 Mae cais wedi ei gyflwyno am gyllid Ewropeaidd i alluogi’r ardal i wreiddio’r
drefn yn gadarn yn y cyfnod cychwynnol, ac i reoli newid.

2. Rhesymau dros argymell y penderfyniad

2.1 Y Gwahaniaeth a Wneir

(a) Trefn gynllunio gydlynus – am y tro cyntaf bydd gan yr ardal drefn i gynllunio’r
ddarpariaeth ddysgu yn seiliedig ar wybodaeth a thystiolaeth, a threfn gyson
hefyd i ddwyn y wybodaeth ynghyd er mwyn adnabod anghenion dysgu’r
ardal, ac fel sail i gynllunio’r ddarpariaeth ddysgu;
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(b) Cydweithio a chydgynllunio - bydd y cyd-gynllunio a chyd-ddarparu’r
cwricwlwm yn galluogi’r ardal i wneud gwell defnydd o adnoddau;

(c ) Dod â byd addysg a byd gwaith at ei gilydd – am y tro cyntaf bydd
cwricwlwm yr ardal yn adlewyrchu anghenion a blaenoriaethau’r economi
leol;

(ch) Mynediad pobl ifanc – bydd gwell mynediad gan bobl ifanc at addysg a
hyfforddiant, ac at y dewis ehangach o gyrsiau yn academaidd a
galwedigaethol;

(d) Cydberthynas ffurfiol a threfnus – rhwng yr Awdurdodau Lleol, yr ysgolion a’r
colegau, gan sicrhau llwybrau dilyniant clir i bobl ifanc.

(dd) Bydd y model Consortiwm a gyflwynir yma hefyd yn:

 Sefydlu trefn o gwmpas anghenion y dysgwr – fe fydd llais dysgwyr yn
greiddiol i’r drefn newydd, ac am y tro cyntaf bydd trefn gyson yn cael
ei sefydlu i sicrhau fod eu barn yn dylanwadu ar ddarpariaeth yr ardal
a’r profiadau dysgu. Gweler yn ATODIAD 3 bapur Astudiaeth Achos o
farn pobl ifanc un ysgol o’u profiad nhw o ddilyn cyrsiau cydweithredol;

 Cwrdd â gofynion Llywodraeth Cymru – mae’n rhoi sail a fframwaith
gadarn i’r cydweithio ar draws sefydliadau dysgu; yn cysylltu’r
cwricwlwm lleol gydag anghenion dysgwyr ac anghenion cyflogwyr a’r
economi leol; ac yn gosod amcanion a mesuryddion pendant o ran
cyrraedd at newid. Gweler yr amcanion a’r mesuryddion yn ATODIAD 4;

 Rhoi sylw canolog i ansawdd y dysgu - prif nod y Consortiwm ydi sefydlu
Gwynedd ac Ynys Môn fel ardal o ragoriaeth ar gyfer dysgu ôl-16 gan
osod uchelgais i gyrraedd yn uwch. Bydd y ddarpariaeth ddysgu yn
seiliedig ar dystiolaeth a gwybodaeth fydd yn cynnwys agweddau
ansawdd. Bydd monitro yn rhan allweddol o’r model, a bwriedir
cydweithio yn agos gyda’r Gwasanaeth Effeithiolrwydd a Gwella
Ysgolion Rhanbarthol newydd (GEGYR);

 Rhoi arweiniad clir i ddarparwyr dysgu’r Ardal (yr ysgolion a’r colegau) –
gosodir camau clir a chyson i’r broses gydweithio, gan gynnwys
arweiniad strategol cadarn o ofynion yr ardal. Bwriedir cydweithio
gydag Arsyllfa Data Cymru, a gydag adrannau a swyddogion data y
sefydliadau unigol i adnabod yr anghenion hynny.

 Cau bylchau data a gwybodaeth - adnabuwyd fod diffyg data a
gwybodaeth o ran cyrhaeddiad strategol mewn sawl maes ar hyn o
bryd, a bydd y Consortiwm felly yn comisiynu astudiaethau ac yn
datblygu systemau gwybodaeth newydd lle bo bylchau;

 Sefydlu trefn addas i’r ardal - o gofio natur ddaearyddol wasgaredig yr
ardal, bydd y cydweithio yn seiliedig gan amlaf ar glystyrau o
ddarparwyr, yn ysgolion a cholegau, fydd yn cadw’r dysgu mor lleol â10



phosib. Fe fydd hefyd yn defnyddio modelau dysgu aml-gyfrwng, gan
gynnwys dysgu digidol lle bo hynny yn briodol e.e. i leihau teithio, yn
ogystal â wyneb yn wyneb. Bydd y drefn yn un addas hefyd i natur
ieithyddol yr ardal gydag amcanion a mesuryddion penodol o ran
ehangu a chryfhau dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg, a chynyddu’r
niferoedd fydd yn manteisio ar hynny. Ystyrir y model fel peilot ar gyfer
ardaloedd gwledig eraill;

 Cadw presenoldeb 6ed dosbarth o fewn ysgolion – tra bydd newid o ran
y cyrsiau fydd yn cael eu cynnig ac ymhle, fe fydd trefn y Consortiwm
yn seiliedig ar y patrwm presennol o ysgolion (efo 6ed dosbarth) a’r
colegau. Fydd pob cwrs ddim yn cael ei ddysgu ymhob ysgol (na phob
coleg), ond fe fydd dysgwyr pob 6ed dosbarth a’r colegau yn derbyn
darpariaeth trwy’r drefn newydd. Bydd y darparwyr yn cyd-drefnu’r
lleoliadau amrywiol ar gyfer cynnig y dewis o gyrsiau, fydd wedyn ar
gael i’w dysgwyr. Mae cymal penodol o fewn y Memorandwm
Dealltwriaeth i warchod sefyllfa lle gwelir peryg o danseilio hyfywdra
ysgol neu 6ed dosbarth;

 Sefydlu trefn fydd yn cyflawni mwy gyda’r cyllid sy’n dod i’r ardal ar
gyfer dysgu 16-19 oed – ochr yn ochr â datblygu’r model, derbyniwyd
cyllid gan y Cynulliad i gefnogi darparwyr dysgu’r ardal i dreialu
cydweithio gyda sefydliadau cyfagos, ac adnabod y cyfleon a’r
problemau ymarferol. Mae’r cydweithio hwnnw wedi cyflymu dros y
cyfnod yn Arfon, ac wedi arwain at leihau dyblygu’r cyrsiau hynny gyda
niferoedd isel trwy dynnu dysgwyr ynghyd. O asesiad wnaed ar ran y
Bartneriaeth Ddysgu gan ymgynghorydd ariannol byddai pob cyd-gwrs
sefydlir yn rhyddhau ar gyfartaledd £9k yn y flwyddyn gyntaf a £18k yn y
blynyddoedd dilynol, arian fyddai wedyn ar gael i’w ail-fuddsoddi yn y
ddarpariaeth ddysgu. O ystyried nifer posib cyd-gyrsiau, gwelir lefelau
posib eithaf sylweddol o ran y manteision ariannol o wella
effeithlonrwydd ar draws yr ardal gyfan;

 Cynnig gwerth am arian wrth weithredu trefn newydd – tra bo ardaloedd
eraill wedi seilio newid ar gynlluniau cyfalaf sydd ag oblygiadau cost o
filiynau lawer, trwy ddefnyddio’r sefydliadau presennol byddai’r newid i
drefn Consortiwm yn sefydlu trefn drydyddol cost-isel mewn
cymhariaeth;

 Sefydlu modd i’r ardal ymateb yn strategol i newidiadau a heriau’r
dyfodol – pan ddaw galwadau newydd i newid yn y blynyddoedd i
ddod, a heriau posib boed hynny e.e. o gyfeiriad polisi, cyllid neu
ansawdd, bydd sefydlu’r Consortiwm yn rhoi’r modd i’r ardal ymateb yn
gydlynus ac yn strategol yn hytrach nag ad-hoc neu ar sail sefydliad
unigol.

3. Ystyriaethau perthnasol

3.1 Gofyn Cenedlaethol
11



Fel ymhob ardal arall yng Nghymru, mae’n ofynnol i drawsnewid trefniadau ar
gyfer yr oedran 16-19 oed; dydi peidio â newid ddim yn opsiwn. Mae’r drefn a
gynigir yma yn fodel wedi ei siapio yn lleol i gwrdd â’r rheidrwydd hwnnw. Os
na chytunir ar y drefn hon, yna, bydd raid mabwysiadu ateb arall, gyda
thebygolrwydd nad yma y siapir yr ateb hwnnw.

3.2 Prif Flaenoriaethau’r Cyngor
Mae datblygu’r model ar gyfer addysg a hyfforddiant ól-16 wedi ei ddynodi yn
brosiect penodol o fewn Cynllun Strategol y Cyngor.

3.3. Sefyllfa’r Drefn Bresennol
O’r ymchwil a chywain data wnaed yn 2011 fel rhan o’r gwaith ar gyfer
datblygiad y model, gwelwyd fod y wybodaeth ar nifer y cyrsiau gyda
niferoedd isel o ddysgwyr, a dyblygu cyrsiau, ynghyd â’r rhagolygon o ran
niferoedd disgyblion ól-16 yn y cyfnod i ddod, i gyd yn her i gynaladwyedd
ysgolion, yn enwedig felly pe bai cwtogi sylweddol yn y cyllid ar gael i
Awdurdodau Lleol. Cyflwynir grynodeb o’r data yn ATODIAD 5.

3.4 Adnabod y Model priodol i’r ardal

(i) Sail y Model
 Yn ei gyfarfod ar 31 Mawrth 2009 wrth gytuno i gychwyn ar y broses o

ddatblygu model newydd i’r ardal penderfynodd Bwrdd y Cyngor hefyd y
dylai’r model adeiladu ar ganlyniad ymgynghoriad blaenorol y Cynulliad
yn Arfon ac Ynys Môn ar opsiynau y cynllun Braenaru Daearyddol. Dewis yr
ardal, a’r Cyngor oedd yr opsiwn Consortiwm Ffurfiol yn hytrach na’r
opsiynau eraill o goleg 6ed dosbarth, sefydlu un coleg trydyddol gyda
Choleg Menai, neu dim newid.

 Wrth gyrraedd at y penderfyniad ar yr opsiwn hwnnw, fe ymgynghorodd y
Cyngor gyda’r penaethiaid, y cyrff llywodraethol a’r undebau athrawon,
ac fe graffwyd y gwaith gan y Gweithgor Gwella Maes Sgiliau a’r Pwyllgor
Craffu Datblygu.

 Fodd bynnag, cytunwyd fod yr opsiwn Consortiwm Ffurfiol yn un eang a
bod angen gwaith pellach i adnabod ei hyd a’i led, ac o hynny saernïo
model strwythurol a threfn gadarn ar gyfer gweithrediad y Consortiwm.
Cytunwyd i sefydlu Partneriaeth Ddysgu Gwynedd ac Ynys Môn i arwain a
llywio’r gwaith.

(ii) Adnabod Strwythur y Model a’r Opsiynau Gweithredu
 Dilynodd datblygiad y model broses ddynodedig Llywodraeth Cymru, sef

proses o ymchwilio ac adnabod opsiynau, eu gwerthuso, eu distyllu, a’u
profi wedyn yn erbyn meini prawf safonol, gan ddilyn trefn Model 5 Achos y
Trysorlys. Profodd hon yn broses fanwl a maith, a derbyniwyd cefnogaeth y
Cynulliad a Llywodraeth Cymru trwy gyllido neu benodi ymgynghorwyr
allanol.

 Cyflwynir fersiwn gryno o’r Opsiynau Rhestr Hir, yr Opsiynau Rhestr Fer, ac
opsiynau gweithredu’r prif ddewis yn ATODIAD 6.12



 Cyfrannodd y Gweithgor Gwella Maes Sgiliau at lunio’r Briff yn 2009, ac fe
graffodd hefyd ddatblygiad y gwaith ar y prif gamau rhwng 2010 a 2012.
Yn dilyn ei gyfarfod olaf ar 15 Mawrth 2012 fe ymgorfforwyd argymhellion y
Gweithgor Gwella i ddatblygiad pellach y model. Adroddwyd i’r Pwyllgor
Craffu Datblygu ar 21 Mehefin 2011 ac 20 Mawrth 2012.

(iii) Sefydlu Cefnogaeth i’r Model
 Mabwysiadwyd trefn gynhwysol wrth ddatblygu’r model, ac fe gynhaliwyd

trafodaethau cyson bob cam o’r ffordd gyda Phenaethiaid ysgolion
uwchradd y ddwy sir (efo 6ed dosbarth) a’r colegau. Gyda chymorth
ariannol y Cynulliad, cefnogodd y Bartneriaeth Ddysgu waith treialu
cydweithio gan yr ysgolion a’r colegau, gan adnabod gwersi ymarferol.
Addaswyd y model i gymryd i ystyriaeth y gwersi a ddysgwyd a’r farn
broffesiynol, gan gadw hefyd yr elfen strwythur strategol fydd yn fframwaith
gadarn i’r darparwyr dysgu wrth iddynt weithredu eu cyfrifoldeb
proffesiynol o lunio’r Cwricwlwm Lleol.

 Ystyriwyd y model gan Fwrdd Gwasanaethau Lleol Gwynedd ac Ynys Môn
(ar y cyd) ar 23 Chwefror 2012, gan dderbyn cefnogaeth i’r bwriadau ac i
gyflwyno achos busnes i WEFO fel rhan o’r cais am gyllid Ewrop.

 Cynhaliwyd trafodaeth ar sefydlu’r Consortiwm, y model Cylch Cynllunio,
Gweithredu a Monitro, a’r ddogfen cytundeb gyda’r cyrff llywodraethol ar
24 Hydref 2012, gan roi cyfnod iddynt gyflwyno unrhyw sylwadau neu
gwestiynau pellach. Derbyniwyd nifer o gwestiynau, rhai wedi i’r cyfnod
ddod i ben, ond fe’u hatebwyd oll cyn y Nadolig. Yn dilyn hynny, cafwyd
ymateb positif iawb gan gyrff llywodraethol yr ysgolion a’r colegau, ac fe
adroddir ymhellach ar hynny yn y cyfarfod.

 Cynhaliwyd trafodaeth gychwynnol gydag undebau’r athrawon mewn
awyrgylch gadarnhaol ac, o dderbyn cymeradwyaeth y Cabinet, bydd y
trafodaethau yma yn parhau.

3.5 Memorandwm Dealltwriaeth
Cyflwynir y Memorandwm Dealltwriaeth yn ATODIAD 7.

(i) Cytundeb Ffurfiol
 Mae’r Memorandwm yn ddogfen cytundeb ffurfiol sy’n ymrwymo’r

partneriaid i gyd o ran y ddarpariaeth ddysgu 16-19 oed - sef ysgolion
uwchradd (efo 6ed dosbarth) y 2 sir, safleoedd Grŵp Llandrillo-Menai o 
fewn yr ardal, a’r 2 Awdurdod Lleol.

 Byddai’r Cyngor wrth ymuno â’r Consortiwm yn ymarfer ei bwerau o dan
Adran 2 – Deddf Llywodraeth Leol 2000, Adrannau 13A a 15A Deddf
Addysg 1996, Adran 82 Deddf Addysg Pellach ac Uwch 1992 ,Adrannau
33K, 33L a 116A Deddf Dysgu a Sgiliau 2000 a Rheoliadau ac Arweiniad
cysylltiedig.

 Trwy arwyddo’r Memorandwm byddai’r Partneriaid i gyd (gan gynnwys y
Cyngor) yn ymrwymo i gynllunio’r ddarpariaeth ddysgu a’i gweithredu trwy13



gyfrwng y Consortiwm yn unig. Byddai’r Cyngor yn ymrwymo i gyflwyno’r
cyllid angenrheidiol i’r ysgolion ar gyfer y ddarpariaeth ol-16 fel sy’n
digwydd rŵan; byddai Grwp Llandrillo Menai yn ymrwymo i ddarparu’r 
cyllid angenrheidiol ar gyfer y ddarpariaeth 16-19 oed i’w safleodd dysgu o
fewn yr ardal; a byddai’r ysgolion a’r colegau yn ymrwymo yn unigol a
rhyngddynt i ddefnyddio’r cyllid i bwrpas cyflwyno’r ddarpariaeth fydd
wedi ei chytuno trwy’r Consortiwm a gan y Gweinidog.

 Fydd y cytundeb yma ddim yn nacau pwerau a hawliau eraill y Cyngor o
dan y ddeddfwriaeth.

 Adolygir gweithrediad y Consortiwm yn hydref 2015.

(ii) Strwythurau Gweithredu’r Consortiwm a’u Swyddogaethau
 Bydd y Consortiwm yn cael ei lywio gan Bartneriaeth Ddysgu Gwynedd ac

Ynys Môn, fydd yn gyrru a chefnogi’r Amcanion a’r Cylch Cynllunio,
Gweithredu a Monitro. Y Bartneriaeth fydd e.e. yn amlygu anghenion
dysgu’r ardal; yn comisiynu a chywain y sail wybodaeth a thystiolaeth; ac
yn darparu’r arweiniad strategol fel sail i sefydlu’r ddarpariaeth addysg a
hyfforddiant ar gyfer yr ardal. Bydd hefyd yn gweithredu fel corff datrys
rhwystrau ac anghydfod. Nodir y swyddogaethau yn gyflawn yng Nghymal
10 o’r Memorandwm.

 Sefydlir Bwrdd Arweiniol fydd gyda’r cyfrifoldebau penodol o osod y
cyfeiriad strategol lefel uchel ar gyfer cynllunio’r ddarpariaeth ddysgu, a
chymeradwyo’r ddarpariaeth, ar sail anghenion dysgu’r ardal ac er mwyn
cyrraedd Amcanion y Consortiwm. Bydd gan y Bwrdd Arweiniol hefyd y
cyfrifoldeb penodol o weithredu fel uwch gorff datrys rhwystrau neu
anghydfod.

 Nodir trefniadau aelodaeth y Bartneriaeth Ddysgu a’r Bwrdd Arweiniol yng
Nghymal 13.2 o’r Memorandwm.

 Sylwer, o dderbyn cymeradwyaeth y Cabinet y byddai gwahoddiad yn
cael ei ymestyn i sicrhau cynrychiolaeth Addysg Uwch, a’r cyrff gyrfa, byd
gwaith a busnesau lleol fel y'u nodir yn y rhestr aelodaeth.

(iii) Rôl y Cyngor o fewn y Consortiwm
 Byddai rolau’r Cyngor (nodir yng Nghymal 2.1) yn cynnwys:

o Gwasanaethu ar Bartneriaeth Ddysgu Gwynedd ac Ynys Môn
o Gwasanaethu ar Fwrdd Arweiniol y Consortiwm
o Ymgymryd â chyfrifoldebau y Corff Arweiniol, yn arbennig mewn

perthynas â rheoli cyllid a gweithrediad y prosiect trwy gais Ewropeaidd.

(iv) Cynrychiolwyr y Cyngor
 Argymhellir fod yr Aelod Cabinet dros Addysg a Phlant a Phobl Ifanc yn

cynrychioli’r Cyngor ar y Bwrdd Arweiniol;
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 Argymhellir fod Iwan T. Jones, Cyfarwyddwr Corfforaethol, a Dewi R. Jones,
Pennaeth Addysg yn cynrychioli’r Cyngor ar Bartneriaeth Ddysgu Gwynedd
ac Ynys Môn.

3.6 Cyllido’r Consortiwm
Y gofyn cyllidol
 Cyflwynwyd cais ac Achos Busnes am £1.1m o gyllid Ewropeaidd er mwyn

sefydlu’r drefn newydd o fewn yr ardal, trefn a ystyrir yn drawsnewidiol o
safbwynt darpariaethau addysg a hyfforddiant ôl-16. O’r cyfanswm nodir
uchod byddai £650k yn dod o raglenni Ewrop, gyda’r £450k arall yn cael ei
gyfrannu gan y partneriaid.

 Y partneriaid fyddai: y 2 Awdurdod Lleol, Grŵp Llandrillo-Menai, ac ysgolion 
uwchradd y 2 sir ar y cyd, sef cyfanswm o 4 partner gyda phob un partner,
gan gynnwys y Cyngor, yn cyfrannu £112,500 yr un.

 Mae Bwrdd y Cyngor eisoes wedi clustnodi’r ddarpariaeth gyllidol ar gyfer y
prosiect Trawsnewid Addysg a Hyfforddiant ôl-16 fel dyraniad o’r Cynllun
Tair Blynedd ar 3 Mai 2011.

Swyddi
 Trwy’r cyllid penodir tîm bychan o 2.5 swyddog fydd yn gyrru’r trawsnewid

ar y cyd gydag ysgolion a cholegau unigol, gyda chlystyrau darparwyr,
fforymau lleol, a gyda threfniadau ansawdd dysgu Llywodraeth Cymru;

 Penodir Rheolwr Prosiect llawn amser, Ymchwilydd a Dadansoddwr Data
rhan amser, a Gweinyddwr (lefel uchel) llawn amser gyda dealltwriaeth
fanwl o ofynion ESF.

Gweithgareddau
 O ran y gwaith trawsnewidiol, bydd y tîm yn canolbwyntio ar:

o Yrru cydweithio ar draws sefydliadau, sefydlu cwricwlwm ardal a lleihau
dyblygu diangen;

o Sefydlu cyd-systemau slic a chyffredin ar draws sefydliadu er mwyn dal a
dadansoddi prif wybodaeth, tystiolaeth a data, anghenion cyflogwyr
lleol, barn broffesiynol y sector ôl-16, a llais y dysgwr – sefydlir Rhith-dîm o
swyddogion arbenigol y sefydliadau i gefnogi’r gwaith yn ôl yr angen;

o Gefnogi sefydliadau a grwpiau rhanddeiliaid i addasu i newid, gan
adnabod a chyfarch rhwystrau posib i ddulliau newydd o weithio, ac i
gefnogi lleoliadau a allasai gael eu heffeithio yn negyddol i gynllunio
atebion i’w sefyllfa, gan hefyd ddefnyddio’r arian fydd wedi ei glustnodi
o fewn y gyllideb ar gyfer gweithredu atebion.

 Ar wahân i’r uchod a’r swyddogaeth rheoli prosiect bydd y tîm hefyd yn:
o Comisiynu astudiaethau, gwerthusiadau ac yn codi ymwybyddiaeth o’r

gwaith arloesol ac yn trefnu i rannu’r gwersi a ddysgwyd;
o Sicrhau fod pob comisiynu yn cyd-fynd efo Arweiniad WEFO;
o Sicrhau fod yr holl wybodaeth data perfformiad, y deilliannau a’r

canlyniadau yn cael eu casglu, cadw a’u hadrodd yn unol â gofynion
WEFO 15



Cyd-ariannu
 Mae Grwp Llandrillo-Menai, a Chyngor Sir Ynys Môn wedi cytuno i’r

cydariannu, ac mae cytundeb hefyd ymysg ysgolion uwchradd y 2 sir.

3.7 Trefn Reolaethol
 Y Cyngor fyddai’r Corff Arweiniol, ac yn gyfrifol am agweddau rheolaeth a

monitro’r cynllun ar ran y Bartneriaeth Ddysgu, gyda Rheolwr Prosiect yn
cael ei benodi trwy’r cais Ewrop. Cefnogir y Rheolwr gyda’r gwaith monitro
gan y swydd Gweinyddwr (lefel uchel), a gyllidir eto trwy’r arian
Ewropeaidd. Y Cyngor fydda’r cyflogwr ar ran y Bartneriaeth Ddysgu.

 Cyflwynir y strwythur rheolaethol ac atebolrwydd yn ATODIAD 8.

3.8 Risgiau
 Cyflwynir y dadansoddiad risg yn ATODIAD 9.

 Nodir 10 risg cychwynnol, a chamau lliniaru yn yr Atodiad, a nodir isod y 3
risg categori uwch , a’r camau lliniaru perthnasol.

Maes Risg Mesurau Lliniaru

Anghytundeb rhwng Partneriaid ynghylch
cynigion gweithredol a strategol y Consortiwm
wrth i’r prosiect fynd yn ei flaen

Mae dogfen gytundebol y MD wedi’i datblygu
gydag ymwneud llawn y partneriaid er mwyn
gwneud i ffwrdd â’r risg o fethu gweithredu.
Mae’r ddogfen yn cynnwys gweithdrefn
ddatrysiadau pe bai anghydfod yn codi. Felly,
bydd y partneriaid yn arwyddo ac yn ymrwymo
ar ddechrau’r prosiect i’r gweithgareddau, y
canlyniadau a’r cynigion, eu rôl hwy ac i’r
egwyddorion cydweithio a nodwyd.

Mae protocolau ariannol rhwng sefydliadau hefyd
wedi’u sefydlu ac wedi’u cyd-gytuno er mwyn
galluogi i’r dysgwr ddilyn ei ddewis-gyrsiau ble
bynnag y maent i’w cael.

Datblygu‘r Tîm Rhithwir Mae dogfen gytundebol y MD wedi’i datblygu
gydag ymwneud llawn y partneriaid er mwyn
gwneud i ffwrdd â’r risg o fethu gweithredu..
Mae’r partneriaid eisoes wedi cytuno y bydd eu
harbenigeddau trwy’r aelodau staff priodol ar
gael i’r prosiect yn ôl y gofyn.

Y gwerth ddim yn amlwg i’r gymuned ehangach Mae newidiadau addysgol wedi ennyn ymateb
cymunedol cryf yn ddiweddar, a hynny ym mhob
rhan o Gymru, yn bennaf oherwydd cynigion i
gau ysgolion. Nid yw’r prosiect hwn yn ymwneud
â chau ysgolion – bydd yn sefydlu system
drydyddol, yn hytrach na sefydliad trydyddol.
Bydd yn cael ei gwneud yn glir i’r gymuned
ehangach y bydd y system newydd yn defnyddio
arbenigedd darparwyr presennol mewn modd na
fydd yn ei hun yn tanseilio hyfywdra y
ddarpariaeth oed 11-16 nac yn gwneud i ffwrdd â
chweched dosbarth o fewn ysgolion. Ar yr un
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pryd, mae arian wedi’i glustnodi o fewn y cais er
mwyn ymdrin â’r materion a ystyrir i fod yn
rhwystrau i newid ac i liniaru’r risg.

 Cadarnheir fod y camau lliniaru a nodir wedi eu cynnwys fel
gweithgareddau i’w cyllido o fewn y cais Ewrop.

3.9 Cynaladwyedd
 Dydi’r sefyllfa bresennol ddim yn gynaladwy, a bydd y model a argymhellir

yn rhoi darpariaeth ddysgu Gwynedd ac Ynys Môn ar sail gadarnach i’r
dyfodol, gan gyflawni mwy ar gyfer dysgwyr gyda’r adnoddau ar gael.

 Bydd cyllid Ewrop yn caniatau gweithredu Gwedd 1, sef sefydlu’r
Consortiwm a’i drefn Cynllunio, Gweithredu a Monitro ar gyfer cyflwyno’r
cwricwlwm ardal cydlynol ym Medi 2014, ac ar gyfer yr oedran 16-19.

 Cynhelir adolygiad ar derfyn Gwedd 1 i’w gwblhau hydref 2015, gyda
bwriad i gydweithio gyda Llywodraeth Cymru i gyflwyno cais Gwedd 2 bryd
hynny fydd yn parhau’r gweithgareddau a’r manteision. Rhagwelir y bydd
Gwedd 2 hefyd yn debygol o gynnwys model ar raddfa ddaearyddol
llawer ehangach ac ar draws sawl ardal awdurdod lleol cyfagos, gyda
golwg hefyd ar ehangu’r gynulleidfa i gynnwys Dysgu yn y Gweithle ac
Addysg Gymunedol i Oedolion.

 Rhagwelir wedyn yn y cyfnod dilynol y bydd y drefn cydweithio strategol
wedi ei gwreiddio’n gadarn ar draws yr is-rhanbarth, y darparwyr dysgu a’r
dysgwyr eu hunain gan alluogi’r model i gael ei drosglwyddo i’r brif-ffrwd a
threfniadau cyd-gyllido’r partneriaid ar ddiwedd Gwedd 2.

3.10 Cyfleon Cyfartal
 Fel y Corff Arweiniol, sydd â pholisi cyfle cyfartal priodol i sefyllfa’r sector

gyhoeddus, bydd y Cyngor yn sicrhau fod y Consortiwm yn gweithredu’r
polisi hwnnw mewn perthynas â holl ystod gwaith y Consortiwm e.e. o ran
cynllunio’r ddarpariaeth ddysgu, penodiadau, trefn weithredu a
chyfarfodydd, gohebiaeth a marchnata.

4. Camau nesaf ac amserlen

 O dderbyn cefnogaeth y Cabinet, bydd swyddogion yn:
o Cwblhau gofynion terfynol WEFO ac yn sefydlu’r amserlen ar gyfer

derbyn cymeradwyaeth ffurfiol a’r llythyr cynnig (Mawrth 2013);
o Gwahodd cynrychiolwyr Addysg Uwch, a’r cyrff gyrfa, byd gwaith, a

busnesau lleol i ymuno â’r Bartneriaeth;
o Parhau’r drafodaeth gydag undebau’r athrawon;
o Gwneud unrhyw fân-amrywiadau i’r Memorandwm a welir yn

angenrheidiol ar y pwynt yma (erbyn diwedd Chwefror 2013);
o Rhag-rybuddio staff y sefydliadau dysgu a’r Awdurdodau Lleol o’r

cyfleon secondiadau (dechrau Mawrth 2013);
o Trefnu digwyddiad arwyddo’r Memorandwm ar y cyd (tua diwedd

Mawrth 2013);
o Gwahodd y Gweinidog i’r lansiad (dyddiad i’w gadarnhau)

17



o Cychwyn Gweithredu (diwedd Mawrth 2013)

 Noder fod yr amserlen uchod yn ddibynnol ar amserlen WEFO a’r dyddiad
cychwyn a gytunir yn y llythyr ffurfiol o gynnig.

Barn y swyddogion statudol

Y Prif Weithredwr:
“Mae’r argymhellion sydd gerbron yn ceisio cyflwyno trefn sydd yn gynaladwy
i’r dyfodol. Mae’n amlwg na fydd y gyfundrefn bresennol yn gynaladwy i’r
dyfodol ac felly, mae’r trafod a chydweithio rhwng y partneriaid, yn cynnwys
rhai sydd, yn draddodiadol wedi bod yn cystadlu â’i gilydd, i’w groesawu yn
fawr iawn wrth i ni geisio ar y cyd am yr ateb gorau yn yr amgylchiadau. Yn
amlwg, mae ffordd bell i fynd eto wrth i’r trefniadau gael eu gweithredu ond
mae’r argymhellion yn cynnig sylfaen bwysig ar gyfer y gweithredu hynny.”

Y Swyddog Monitro:
Mae’r adroddiad yn cyffwrdd â’r holl ffactorau sy’n berthnasol i’r Cabinet eu
hystyried wrth ddod i benderfyniad ar y mater hwn ac nid oes unrhyw faterion
eraill o briodoldeb yn codi.

Y Pennaeth Cyllid:
Yn amodol ar lwyddiant y cais am £650,000 o grant Ewropeaidd tuag at gost
lawn y cynllun o £1.1m, cadarnhaf fod darpariaeth eisoes mewn lle ar gyfer
cyfraniad £112,500 Cyngor Gwynedd. Fel dywedai’r trydydd pwynt bwled o
dan ran 3.6 o’r adroddiad (sy’n amlinellu goblygiadau cyllidol y drefn
arfaethedig), mae Bwrdd Y Cyngor 3 Mai 2011 wedi clustnodi adnodd o
gyllideb y Cynllun Tair Blynedd (Cynllun Strategol erbyn hyn) ar gyfer
gwireddu’r nod.

Pe bai’r Cabinet yn cymeradwyo’r bwriad i Gyngor Gwynedd weithredu fel y
Corff Arweiniol ar gyfer cais grant Ewropeaidd y Bartneriaeth isranbarthol yma,
bydd yr Adran Gyllid yn cydweithio’n ddarbodus gyda rheolwyr y prosiect wrth
dderbyn cyllid, rheoli gweithrediad a chadw tystiolaeth a chofnodion ariannol
priodol er mwyn diogelu buddion y Cyngor.

Yng nghyfarfod y Cabinet, diau y bydd aelodau awydd diweddariad gan yr
Aelod Cabinet dros Addysg ynglŷn â chynnydd i sicrhau ymrwymiad ffurfiol 
gan ein partneriaid, gan gynnwys Cyngor Sir Ynys Môn, Ysgolion 6ed Gwynedd
a Môn, a Colegau Grŵp Llandrillo-Menai, ynglyn â’u cyfraniad ariannol hwy at 
sefydlu’r drefn arfaethedig.

Atodiadau

1. Prif Gerrig Milltir yn natblygiad y Consortiwm a’r model gweithredu

2. Y Model Gweithredu - Cylch Cynllunio, Gweithredu a Monitro
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3. Profiadau Dysgwyr o Gyrsiau Cydweithredol ôl-16 – Astudiaeth
Achos

4. Amcanion y Consortiwm a Mesuryddion Cyrhaeddiad

5. Sefyllfa’r Drefn Bresennol

6. Yr Opsiynau Ystyriwyd

7. Memorandwm Dealltwriaeth

8. Strwythur Rheolaethol

9. Y Dadansoddiad Risg
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ATODIAD 1

PARTNERIAETH DDYSGU GWYNEDD AC YNYS MON
DATBLYGIAD Y PROSIECT – PRIF GERRIG MILLTIR

1. Cynllun Braenaru Daearyddol

Cynhaliodd Llywodraeth Cynulliad Cymru ei ymgynghoriad ar y cynllun Braenaru
Daearyddol ar gyfer newid trefniadau dysgu ol-16 yn ardal Arfon o Wynedd ac Ynys
Mon.

Yn allweddol mae hyn yn sefydlu am y tro cyntaf y syniad o weithio ar draws ALl i
ddelifro gwell gwasanaethau ym maes dysgu a sgiliau.

Daeth yr ymgynghoriad ardal i ben yn Chwef 2007, gyda dewis opsiwn yr ardal o
gwmpas Consortiwm Ffurfiol a chydweithio er mwyn cynllunio a delifro’r cwricwlwm
oed 16-19.

Amlygwyd hefyd yr angen i ymbymryd â gwaith penodol er mwyn deall yr hyn olygir
wrth gonsortiwm a gweithio ar y cyd o ran addysg a hyfforddiant ôl-16, ac i ddiffinio
ei hyd a’i led.

2. Cyfeiriad Strategol Newydd ar gyfer Dysgu Ol-16

Llywodraeth Cynulliad Cymru yn sefydlu ei gyfeiriad newydd ar gyfer addysg a
hyfforddiant ôl-16 yng Nghymru trwy 2 ddogfen strategol:

 Trawsnewid Darpariaeth Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru – Delifro
Sgiliau Sy’n Gweithio i Gymru (Medi 2008)

 Y Mesur Dysgu a Sgiliau (Cymru) 2008.

Mewn gair, mae’r dogfennau hyn yn gosod yr agenda genedlaethol ar gyfer
trawsnewid dysgu ol-16, trwy:

 Y gofyn i seydlu partneriaethau dysgu ardal;

 Ffocws ar gydweithio yn hytrach na chystadleuaeth, ac felly yn ennyn
effeithlonrwydd trwy leihau dyblygu gwastraffus – ar draws sectorau a
darparwyr ôl-16;

 Gyrru safonau yn uwch;

 Cynyddu dewis cyrsiau ar gyfer dysgwyr, yn academaidd a galwedigaethol,
trwy Gwricwlwm Ardal (gan osod isafswm statudol o 30 cwrs, 5
galwedigaethol);

 Sicrhau cydweddiad agos rhwng y cwricwlwm ardal a gofynion y farchnad
lafur leol – gofyn ar yr ysgolion a’r colegau.

3. Ymchwil Gweithredol Cychwynnol – Adnabod y gofynion a gyfer cydweithio
llwyddiannus (2008-2009)
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Comisiynwyd y gwaith hwn gan Lywodraeth Cynulliad Cymru i astudio ac adnabod
agweddau ymarferol cydweithio fyddai hefyd yn berthnasol ar gyfer ardaloedd eraill,
gyda Gwynedd ac Ynys Môn yn cynnig ei hun fel yr ardal astudiaeth. Ymgymerwyd
â’r gwaith gan CYNNAL.

Canfyddiad pwysig gan y gwaith hwn oedd yr angen i gydweithio gael ei sefydlu, os
am lwyddo, ar sail ffurfiol a mwy sefydlog yn hytrach na gweithredu ar sail ad-hoc
neu ewyllys da. Nododd yr angen am drefniant gyda sail gyfeithiol, a gyda thim
proffesiynol traws-ffiniau ALl i gefnogi consorrtiwm o’r fath.

4. Sefydlu Partneriaeth Ddysgu Gwynedd ac Ynys Mon (2009)

Sefydlwyd y Bartneriaeth yn 2009 mewn ymateb i’r agenda strategol genedlaethol
newydd, ac yn benodol i ddatblygu model cydweithredol ar gyfer yr ardal, gan
adeiladu ymhellach ar y gwaith wnaed ar gydweithio yn dilyn y cynllun Braenaru
Daearyddol – gyda’r ardal bellach wedi ei chadarnhau fel y cyfan o Wynedd ac Ynys
Môn.

Mae aelodaeth y Bartneriaeth ar sail gynychioliadol, ac wedi ei thynnu o’r
Penaethiaid ysgolion uwchradd a’r colegau AB yn ogystal â’r ddau Awdurdod Lleol a
CYNNAL.

5. Rhaglen Strategol Amlinellol (RSA/SOP) – Gosod y Cyfeiriad ar gyfer yr Ardal (2009-
2010)

Yn dilyn yr eglurdeb ar y cyfeiriad strategol cenedlaethol (2008) datblygwyd RSA gan
y Bartneriaeth a’i gyflwyno i Lywodraeth Cynulliad Cymru ym Mawrth 2009.

Ymgymerodd y Bartneriaeth wedyn ag astudiaeth ddichonoldeb ac opsiynau (wedi ei
hariannu gan Lywodraeth Cynulliad Cymru) er mwyn adnabod y mathau o opsiynau o
fewn continuum y consortiwm/cydweithio fyddai ar gael ac yn ddichonadwy i ardal
Gwynedd ac Ynys Môn. Ymgymerwyd a’r gwaith hwn gan ymgynghorwyr allanol, FE
Associates, a’i gwblhau yn Ebrill 2010.

Amlygodd yr astudiaeth yr angen am drefn strategol ffurfiol gan gynnig y syniad o
Gorff Cynllunio a Chomisiynu.

Fel rhanddeiliaid allweddol ac aelodau o’r Bartneriaeth barn y Penaethiaid Uwchradd
oedd nad corff allanol ar wahân fyddai’n gwasanaethu’r ardal orau, ac y byddai’r
amcan polisi o gydweithio llawn ar draws yr holl gyrff darparu yn cael ei yrru orau
gan fodel cydweithio amgen.

Roedd llais y rhanddeiliaid yn bwysig i’r Bartneriaeth ac fe ymgymerwyd â gwaith
pellach ar gydweithio a phrotocolau ar ei gyfer gan y Penaethiaid Uwchradd trwy eu
cyfarfodydd proffesiynol, a chyfarfodydd gyda’r ddau Awdurdod Lleol, ac fe
gomisiynwyd astudiaethau penodol pellach gan y Bartneriaeth er mwyn cefnogi eu
gwaith.

6. Achos Strategol Amlinellol (ASA/SOC) (2010-2011)
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Cafodd cyfeiriad strategol ar gyfer yr ardal, gyda gwybodaeth yr astudiaethau
rhagflaenol, ei ffurfioli trwy gyfrwng yr ASA gyflwynwyd i Lywodraeth Cymru ym
Mehefin 2011.

Darparwyd ymgynghorwyr allanol gan Lywodraeth Cymru i bob ardal o dan y broses
hon er mwyn sicrhau cadernid, ac fe roddwyd yr opsiynau terfynol o ran ffurf y
cydweithio trwy brofion llym Model 5 Achos y Trysorlys. Y casgliad oedd cydweithio
ffurfiol gyda threfn gorolwg strategol.

7. Gweithdy’r Bartneriaeth Ddysgu: Model Comisiynu Ôl-16 (Mehefin 2011)

Edrychodd y gweithdy’n fanwl ar y gofyn polisi i newid, y data ar gyfer yr ardal yn
nhermau rhagamcanion niferoedd dysgwyr, y dyblygu grwpiau/cyrsiau cyfredol, y
cyllid Ôl-16 yng Ngwynedd ac Ynys Môn a’r cyfleon economaidd gan gynnwys y
sectorau twf a gwerth uchel ragwelir yn lleol.

Yn erbyn y cefndir hwn, cadarnhaodd y Gweithdy ddyheadau’r ASA o ran sut byddai
llwyddiant yn edrych yng Ngwynedd ac Ynys Môn, ac fe aeth at galon siap trefn
gydweithio gyda gorolwg strategol a’r amodau angenrheidiol er mwyn gwireddu’r
llwyddiant hwnnw.

Datblygwyd y Model Ôl-16 fel canlyniad i’r Gweithdy.

8. Ymateb Llywodraeth Cymru i ASA’r Ardal

Derbyniwyd yr ymateb cychwynnol yn Awst 2011, gyda gofyn am rhyw gymaint o
eglurhad pellach. Yn dilyn atebion dderbyniwyd oddi wrth y Bartneriaeth,
cadarnhaodd Llywodraeth Cymru eI cHefnogaeth i’r cyfeiriad strategol a’r bwriadau
ar 29 Tachwedd 2011.

9. Cyfarfod gyda holl Benaethiaid Uwchradd Gwynedd ac Ynys Môn (Ionawr 2012)

Cynhaliwyd cyfarfod o holl Benaethiaid uwchradd y ddwy sir ar 30 Ionawr 2012.
Rhoddwyd cefnogaeth gan y Penaethiaid uwchradd i gyd i’r Model Ôl-16, y cais ESF a
hefyd i gydweithio ymhellach ar luniO’r MD fydd yn gwasanaethu fel y ddogfen
gytundebol ar gyfer y drefn gydweithio.

10. Bwrdd Gwasanaethau Lleol (Chwefror 2012)

Trafodwyd y cynigion ar gyfer model cydweithio lleol gyda threfn gorolwg strategol,
a’r cais ESF, yng nghyd-gyfarfod Byrddau Gwasanaethau Lleol Gwynedd ac ynys MÔn
ar 23 chwefror 2012, gan dderbyn cefnogaeth lwyr. Mynegodd y BGLl bwysigrwydd y
gwaith trwy ei ddymuniad i weithio’n agos gyda’r posiect, ac i dderbyn adroddiadau
cynnydd rheolaidd.

11. Cyfarfod gyda holl Benaethiaid Uwchradd Gwynedd ac Ynys MÔn (11 Gorffennaf
2011)
Cafwyd trafodaeth ar Fodel Consortiwm diwygiedig, ac ar gynnwys drafft y
Memorandwm Dealltwriaeth fel y ddogfen gytundebol fydd yn ymrwymo’r
partneriaid i gyd i’r Consortiwm.
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12. Cyflwyno’r Achos Busnes i WEFO (Cais ESF) (Awst 2012)

Yn dilyn y gwaith datblygu manwl a’r trafodaethau gynhaliwyd, cwblhawyd y cam
Achos Busnes o’r cais Ewropeaidd a’i gyflwyno i WEFO.

13. Cyfarfod Cynrychiolwyr yr holl Gyrff Llywodraethol (24 Hydref 2012)

Trafodwyd manylion y Model Consortiwm diwygiedig, y Cylch Cynllunio, Gweithredu
a Monitro a’i Gamau ynghyd â’r Memorandwm Dealltwriaeth drafft, ac fe gytunwyd
ar amserlen ar gyfer ymdrin ag unrhyw gwestiynnau ac ar gyfer dod i benderfyniad.

14. Cyfarch Cwestiynnau’r Cyrff Llywodraethol (Rhagfyr 2012)

Derbyniwyd amrywiaeth o gwetiynnau, a’u hateb erbyn Nadolig 2012, gydag ymateb
positif iawn gan gyrff llywodraetholysgolion a Grwp Llandrillo-Menai.

15. Lythyrau o Fwriad

Derbyniwyd llythyrau o fwriad i ymuno â’r Consortiwm yn ionawr 2013.

16. Cyfarfod Cabinet Cyngor Gwynedd (19 Chwefror 2013)
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ATODIAD 2

MODEL Y CONSORTIWM
CYLCH CYNLLUNIO, GWEITHREDU A MONITRO

Disgrifiad o Gamau’r Cylch

Cam 1: Gwybodaeth a Thystiolaeth

Bydd cyd-gynllunio a darparu dysgu ôl-16 yn seiliedig ar ddata a thystiolaeth.

Bydd y Bartneriaeth Ddysgu yn dod â gwybodaeth a thystiolaeth at ei gilydd er mwyn
adnabod anghenion dysgu’r ardal;

Fe fydd y wybodaeth hon yn cynnwys cyrhaeddiad presennol yr ardal o ran amcanion y
Consortiwm a’r tueddiadau, yn ogystal â chynnwys data manylach ynglŷn â’r
ddarpariaeth bresennol; natur ac ansawdd y dysgu a chyrhaeddiad y dysgwr.

Fe fydd hefyd yn cynnwys dadansoddiad o ofynion yr economi a chyflogwyr lleol, y
sectorau tŵf, a’r sectorau hynny fydd yn cynnig cyfleon gwaith gwerth uchel i’r dyfodol;

Yn ogystal, bydd disgwyliadau Llywodraeth Cymru, rhaglen Bwrdd Uchelgais Gogledd
Cymru a’r agenda bolisi genedlaethol ehangach wedi eu hadnabod a’u nodi

Wrth gywain y wybodaeth yma bydd y Bartneriaeth wedi trafod gyda fforymau
proffesiynol maes addysg a hyfforddiant; gydag asiantaethau gyrfa a gwaith, gyda
ffforymau cyflogwyr ac wedi ceisio barn pobl ifanc.

Bydd y wybodaeth yma a’r prif negeseuon yn cael eu cyflwyno i’r Bwrdd
Arweiniol.

Cam 2 : Y Disgwyliad Cyfeiriad

Bydd y Bwrdd Arweiniol yn ystyried y wybodaeth a’r prif negeseuon gyflwynir gan y
Bartneriaeth Ddysgu, ac ar sail y dystiolaeth bydd y Bwrdd Arweiniol yn nodi ei
ddisgwyliad o ran y cyfeiriad strategol.

Un engraifft bosib o ddisgwyliad strategol o’r fath fyddai adnabyddiaeth o’r angen i roi
sylw penodol i ehangu’r cyfrwng Cymraeg, neu i’r elfen alwedigaethol e.e. yn Llŷn
dyweder. Engraifft arall bosib fyddai adnabyddiaeth o’r angen i roi sylw penodol i
ddatblygu darpariaeth ddysgu ar gyfer meysydd penodol neu sectorau sgiliau er mwyn
llenwi bwlch neu i gwrddd â gofyn neu gyfle economaidd.

Bydd y Disgwyliad Cyfeiriad yn cael ei drosglwyddo i’r Bartneriaeth Ddysgu
er mwyn gosod y sail strategol ar gyfer llunio’r Fanyleb.
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ATODIAD 2

Cam 3: Y Fanyleb

Bydd y Fanyleb yn cael ei llunio gan y Bartneriaeth Ddysgu er mwyn ymateb i’r
anghenion, y cyfleon a’r disgwyliadau strategol fydd wedi eu hadnabod trwy Cam 1 a 2;

Bydd y ddogfen yn gosod y fframwaith strategol ar gyfer y cydweithio rhwng y
darparwyr.

Hon fydd y ddogfen fydd yn gosod y sail i Gynnig/ion y darparwyr ar y cyd, ac fe fydd yn
crynhoi’r wybodaeth fydd ei hangen ar gyfer cynllunio’r ddarpariaeth ar gyfer yr ardal,
ac yn nodi’r Meini Prawf fydd yn cael eu defnyddio ar gyfer ystyried y Cynnnig/ion.

Bydd y Fanyleb yn crynhoi: uchelgais ac amcanion yr ardal; cyrhaeddiad presennol yr
ardal, cryfderau a gwendidau; y tueddiadau; lle gwelir dyblygu cyrsiau ar hyn o bryd neu
grwpiau dysgu sy’n arbennig o fychan; unrhyw fylchau penodol o ran maes dysgu neu o
fewn ardal lai o fewn Gwynedd ac Ynys Môn; gofynion yr economi a.y.y.b.

Bydd unrhyw ofynion penodol o ran cyrraedd amcanion yr ardal dros gyfnod yn cael eu
nodi’n glir, ynghyd ag unrhyw arweiniad o ran rhoi sylw e.e. i faterion ansawdd,
agweddau natur a chyfrwng y dysgu; iaith y dysgu; materion cynhwysedd a
chydraddoldeb; ac i agweddau effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd.

Fe fydd y Fanyleb yn cael ei chyflwyno i’r darparwyr er mwyn eu galluogi i
ymgymryd â’r gwaith o gyd-lunio eu Cynnig/ion cwricwlaidd.

Cam 4 : Y Cynnig

Mae gofyn eisoes ar ddarparwyr i ddatblygu cynnig cwricwlaidd i’w gyflwyno i’r
Gweinidog. Mae cydweithio o gwmpas y dasg hon wedi datblygu dros y blynyddoedd
diwethaf, ond heb drefn gyson i sicrhau fod cwricwlwlm cydlynus ar gael o fewn yr
ardal. Fe fydd dogfen y Cynnig gan y cyd-ddarparwyr yn sefydlu’r cynnig cwricwlaidd
mewn modd cydlynus ac ar sail tystiolaeth o angen a’r cyfeiriad strategol ar gyfer yr
ardal.

Bydd y Cynnig yn fodd i’r cyd-ddarparwyr nodi sut maent wedi ystyried gofynion y
Fanyleb a sut mae cynnwys y Cynnig yn ymateb i’r gofynion hynny.

Fe fydd y Cynnig yn cynnwys pa gyrsiau ddylai fod ar gael yn yr ardal ac ym mha
leoliadau – y darparwyr (nid y Bartneriaeth Ddysgu na’r Bwrdd Arweiniol) fydd yn cyd-
gynllunio hynny ac ar draws sefydliadau ysgolion a cholegau.

Fe fydd y Cynnig yn manylu ar e.e. agweddau ansawdd; agweddau natur a chyfrwng y
dysgu boed yn academaidd neu alwedigaethol, boed e.e. wyneb i wyneb neu ddigidol;
iaith y dysgu; agweddau adnodd a chost; agweddau effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd
gan gynnwys unrhyw ofynion cludiant neu deithio a.y.y.b. I bob pwrpas bydd y ddogfen
yma yn gynllun gweithredu.
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ATODIAD 2

Gall y Cynnig fod ar sail ardaloedd cydweithio llai o fewn Gwynedd ac Ynys Môn, ond
yr un fydd natur y gofyn o ran y cynnwys.

Bydd y Cynnig yn cael ei gyflwyno i’r Bartneriaeth Ddysgu.

Cam 5: Argymell y Ddarpariaeth

Fe fydd y Bartneriaeth Ddysgu yn ystyried pob Cynnig yn erbyn y Meini Prawf er mwyn
adnabod os ydi’r Cynnig/ion yn cyfateb i ofynion yr ardal, gan gynnwys gwirio nad oes
unrhyw ddyblygu diangen neu fylchau posib yn y ddarpariaeth gynnigir e.e. o ran y
cyrsiau neu leoliad;

Wrth ystyried y Cynnig/ion os bydd aneglurder neu os rhagwelir problem bydd y
Bartneriaeth Ddysgu yn trafod ymhellach gyda’r cynigydd/cynigwyr er mwyn sicrhau
datrysiad. Y bwriad fydd i’r Rheolwr Prosiect gadw mewn cysylltiad cyson gyda’r
darparwyr wrth i’r Cynnig/ion gael eu datblygu, a thrwy hynny adnabod unrhyw
broblemau a’u datrys yn fuan.

Wrth ystyried y Cynnig/ion bydd y Bartneriaeth Ddysgu yn trafod gyda, ac yn gwahodd
sylwadau proffesiynol ffurfiol y ddau Awdurdod Addysg. Bydd y sylwadau proffesiynol
ffurfiol yma yn cael eu cyflwyno i’r Bwrdd Arweiniol gydag argymhellion y Bartneriaeth
Ddsygu;

Bydd y Bartneriaeth Ddysgu yn cyflwyno ei argymhellion i’r Bwrdd
Arweiniol ynghyd â’r rhesymau dros yr argymhellion wneir.

Cam 6: Cytuno’r Ddarpariaeth

Bydd y Bwrdd Arweiniol yn ystyried argymhellion y Bartneriaeth Ddysgu a dod i
gytundeb ar y ddarpariaeth ar gyfer Gwynedd ac Ynys Môn.

Wrth ddod i gytundeb ar y ddarpariaeth bydd y Bwrdd Arweiniol yn trafod eu sylwadau
proffesiynol gyda’r ddau Awdurdod Addysg.

Bydd y cytundeb ar y ddarpariaeth yn cael ei chyflwyno i’r darparwyr ar
gyfer gweithredu.

Cam 7: Gweithredu

Bydd y cyd-ddarparwyr yn gweithredu i gyflwyno’r ddarpariaeth ddysgu yn unol â’r hyn
fydd wedi ei gytuno gan y Bwrdd Arweiniol a’r Gweinidog;

Bydd y darparwyr yn darparu’r cyllid anghenrheidiol i ariannu’r ddarpariaeth fydd wedi
ei chytuno gan y Bwrdd Arweiniol a’r Gweinidog, ac hefyd yn unol â’r protocolau
cyllido sydd mewn lle gan Consortiwm.
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Cam 8: Adroddiad Blynyddol

Ar derfyn pob blwyddyn bydd y cyd-ddarparwyr yn lluno Adroddiad Blynyddol fydd yn
nodi eu cyrhaeddiad o ran yr elfennau nodwyd yn y Fanyleb, unrhyw lwyddiannau eraill
ac unrhyw agweddau dysgu y byddant wedi eu hadnabod fel rhai angen sylw pellach.

Bydd yr Adroddiad Blynyddol yn cael ei gyflwyno i’r Bartneriaeth Ddysgu, ac
wrth symud ymlaen yn dod yn rhan o’r wybodaeth a thystiolaeth gesglir fel
Cam 1 o’r Cylch Cynllunio, Gweithredu a Monitro.
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Ysgol Dyffryn Nantlle

Adroddiad – Astudiaeth Achos o safbwynt myfyrwyr ô-16

Sut fyddai profiad person ifanc yma yn Ysgol Dyffryn Nantlle yn newid o

ganlyniad i gyflwyno’r drefn cyd-weithio ôl-16 ffurfiol

Wrth gwrs, mae'n amhosibl rhagweld union effaith cyflwyno trefn cyd-weithio ffurfiol

ar unigolion fydd yn astudio cyrsiau ôl-16 yma yn yr ysgol yn y dyfodol. Ond, mae

profiadau'r myfyrwyr hynny sydd ar hyn o bryd yn astudio cyrsiau ble mae cydweithio

rhwng sefydliadau yn bodoli eisoes, yn creu darlun o brofiadau ellir ei gymharu â'r

profiadau traddodiadol hynny gaiff myfyrwyr sy'n aros ar y safle i astudio pob cwrs.

Mae astudio cwrs cydweithredol yn medru golygu un o ddwy sefyllfa:

 Teithio i safle arall sydd oddi-ar safle Ysgol Dyffryn Nantlle i ymuno â

myfyrwyr o safle arall neu hyd yn oed o sawl safle arall.

 Aros ar safle Ysgol Dyffryn Nantlle i astudio cwrs ble mae myfyrwyr o safle

neu o safleoedd eraill yn ymuno â'r dosbarth.

Nid oes amheuaeth fod y ddwy sefyllfa yma, yn medru cynnig profiadau gwahanol

iawn i fyrwyr.

Isod, ceir sylwadau gan fyfyrwyr yr ysgol sydd ar hyn o bryd yn astudio cyrsiau

cydweithredol ym Mlwyddyn 12 ers mis Medi 2012:

Myfyrwraig 1 – Mae'n astudio 3 phwnc UG, gan gynnwys Seicoleg ar safle Ysgol

Syr Hugh Owen (teithio 2 waith yr wythnos yno) ac Astudiaethau Crefyddol yn Ysgol

Brynrefail (teithio 2 waith yr wythnos yno).

Profiadau cadarnhaol:

 Cyfarfod a gwneud ffrindiau newydd

 Cynyddu annibyniaeth

 Ehangu gorwelion

 Hwb i'r hyder

 Teimlad o ryddid

 Cystadleuaeth gyfeillgar ymysg myfyrwyr

 Profi fy ngallu i weithio mewn amgylchedd anghyfarwydd

Profiadau negyddol:

 Y tacsi ddim bob amser yn brydlon

 Diffyg cyswllt gyda'r athro

 Teimlo fy mod yn gorfod rhuthro o wersi neu egwyl i ddal y tacsi
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Ysgol Dyffryn Nantlle

 Diwrnodau hyfforddiant athrawon ar wahanol ddyddiadau mewn gwahanol

ysgolion sy'n medru arwain at golli gwersi
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Ysgol Dyffryn Nantlle

Myfyriwr 2 – Mae'n astudio 2 bwnc UG ar safle'r ysgol a Pheirianneg BTEC Lefel 3

ar safle Coleg Menai ym Mangor (teithio 1 waith yr wythnos yno).

Profiadau cadarnhaol:

 Cael cwrdd â phobl newydd

 Gwell profiad wrth fynd i amgylchedd newydd

 Profiad gwahanol wrth gael darlithoedd fel sydd mewn prifysgolion

 Dim athrawon yn ein dysgu ond darlithwyr

 Cael profiadau gwahanol i'r hyn gaf yn yr ysgol

Profiadau negyddol:

 Fi yw'r unig fyfyriwr o Ysgol Dyffryn Nantlle sydd ar y cwrs ac felly roeddwn

yng nghanol pobl ddiarth ar y cychwyn, oedd yn brofiad eithaf arswydus

Myfyrwraig 3 – Mae'n astudio 3 phwnc UG, gan gynnwys Astudiaethau Crefyddol yn

Ysgol Brynrefail (teithio 2 waith yr wythnos yno). Mae'n ddisgybl newydd i'r ysgol

eleni, wrth iddi ddod o du allan i'r dalgylch.

Profiadau cadarnhaol:

 Teimlaf fy mod wedi derbyn croeso cynnes gan bawb (disgyblion ac

athrawon) yn Ysgol Dyffryn Nantlle

 Wedi cael amrywiaeth o brofiadau yn fy amser byr yn yr ysgol, megis

Eisteddfod yr ysgol, taith i Gaerdydd a chynorthwyo i drefnu Ffair Hydref

 Wedi derbyn croeso mawr yn Ysgol Brynrefail hefyd. Ar ein diwrnod cyntaf,

roedd ein hathro yn disgwyl amdanom a chawsom ein dangos o gwmpas yr

ysgol. Gwnaeth hyn i mi deimlo'n gartrefol a chyfforddus ac rwyf yn mwynhau

fy ngwersi yno yn fawr iawn.

 Mae'r ddwy ysgol yn wahanol iawn i fy nghyn-ysgol ond rwyf erbyn hyn wedi

setlo'n dda

Myfyrwraig 4 – Mae'n astudio 3 phwnc UG, gan gynnwys Daearyddiaeth yma yn

Ysgol Dyffryn Nantlle, sy'n gwrs cydweithredol, gyda 3 disgybl o Ysgol Brynrefail yn

ymuno â'r dosbarth gynhelir ddwy waith yr wythnos.

Profiadau cadarnhaol:

 Wedi elwa'n bersonol o wneud ffrindiau newydd a rhoi hwb i'm hyder

 Gosodwyd tasg gan yr athro i ni baratoi a rhoi cyflwyniad 8 munud o hyd i

weddill y dosbarth. Wrth fod aelodau newydd yn y dosbarth, roedd hon yn
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Ysgol Dyffryn Nantlle

dasg heriol gan nad oeddwn yn gwbl gyfforddus yn siarad o flaen pobl ddiarth.

Serch hynny, wrth wneud y cyflwyniad, mae hyder yn cael ei fagu, ac i mi'n

bersonol, mae fy hyder o allu siarad o flaen dieithriaid wedi cael hwb

sylweddol. Teimlaf ei bod hi'n sgil hanfodol bwysig ei mheithrin, gan ei bod

mor allweddol i fy nyfodol.

Myfyriwr 5 – Mae'n astudio 3 phwnc UG, gan gynnwys Electroneg ar safle Cynnal

yn Llangefni (teithio un waith yr wythnos yno).

Profiadau cadarnhaol:

 Rwyf o'r farn ei fod o'n beth da fod ysgolion a cholegau yn cydweithio

oherwydd fod ysgolion yn medru cynnig pynciau gwahanol i'r hyn fyddai ar

gael ganddynt fel arall

 Mae cyfle i mi ddefnyddio offer sydd ddim ar gael yn yr ysgol

 Mae cyfle i mi gyfarfod pobl newydd

Profiadau negyddol:

 Mae'r daith un ffordd i Llangefni yn cymryd 45 munud ac felly byddaf yn teithio

am 1 ½ awr yno ac yn ôl bob dydd Llun
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ATODIAD 4

AMCANION Y CONSORTIWM A MESURYDDION CYRHAEDDIAD

Prif Nod y Consortiwm : Sefydlu Gwynedd ac Ynys Môn fel ardal o ragoraieth ar gyfer dysgu ôl-16

Amcanion: Gwelir Amcanion y Consortiwm isod.

Mesuryddion : Mae’r Bartneriaeth Ddysgu wedi adnabod y set isod o Fesuryddion i’w trafod
ymhellach a’u cytuno, ynghyd â thargedau, gan y Consortiwm pan yn weithredol.

AMCAN MESUR

1. Lleihau cystadleuaeth a dyblygu gan ddod o hyd
i ddulliau effeithlon o gael canlyniadau gwell i
bobl ifanc.

1. Nifer y cyrsiau ar y cyd sydd ar gael i ddysgwyr
2. Nifer y cyrsiau anhyfyw
3. Costau addysgu y dysgwr y cwrs
4. Arolygon o fodlonrwydd dysgwyr

2. Cynnal lefelau uchel o gyrhaeddiad ymysg
dysgwyr yn y cyfnod ôl-16

1. Cyfraddau cyrhaeddiad wedi’u seilio ar ganlyniadau arholiadau
allanol mewn cyrsiau academaidd ar draws sefydliadau

2. Cyfraddau cyrhaeddiad wedi’u seilio ar ganlyniadau arholiadau
mewn cyrsiau galwedigaethol ar draws sefydliadau

3. Ehangu’r dewis i ddysgwyr yn y cyfnod ôl-16 ac
ymateb i anghenion y farchnad lafur leol

1 % y cyrsiau sy’n briodol i’r farchnad lafur leol sydd ar gael yn ardal
y Bartneriaeth

2 % y bobl ifanc sy’n cael mynediad at Fagloriaeth Cymru
3 Cysondeb rhwng yr arlwy cyrsiau yn yr ardal ac anghenion

cyfredol, a hefyd â sectorau twf uchel a/neu werth uchel a
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AMCAN MESUR

ragwelir yn yr economi leol
4 Arolygon o fusnesau ac o fodlonrwydd cyflogwyr

4. Ehangu cyfranogiad dysgwyr yn y cyfnod ôl-16
ac ymateb i’r agenda ar dlodi ac amddifadedd

1 Cyfraddau cyfranogi dysgwyr yn y cyfnod ôl-16
2. Lefel y cyfleoedd Dysgu Seiliedig ar Sgiliau
3. Mesur o’r rheini sy’n gadael addysg â sgiliau hanfodol
4. Cyfraddau cadw yn y cyfnod trosglwyddo
1. Lefel y rhai nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant yn

17 oed

5. Ymestyn y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg a
dwyieithog a hybu a chryfhau’r Gymraeg fel
cyfrwng addysgu

1. Y nifer sy’n cymryd cyrsiau ac achrediadau cyfrwng Cymraeg, rhai
academaidd a galwedigaethol

2. Nifer y cyrsiau ac achrediadau STEM cyfrwng Cymraeg a
dwyieithog sydd ar gael a’r nifer sy’n eu cymryd
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ATODIAD 5

FFEITHIAU CEFNDIR
SEFYLLFA’R DREFN BRESENNOL

PRIF BWYNTIAU CRYNO

(ystyriwyd yn y Gweithdy Strategol
28 Mehefin 2011)
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POBLOGAETH

FAINT FYDD POBLOGAETH YR ARDAL?

RHWNG 2008 -2020 RHAGAMCANIR

Bydd poblogaeth Gwynedd yn tyfu 2.9%

Bydd poblogaeth Ynys Môn yn tyfu 3.8%

Bydd poblogaeth Ardal Ddysgu Gwynedd ac Ynys Môn
yn tyfu 3.2%

Ffynhonnell: Amcanestyniadau Poblogaeth Awdurdodau Lleol Cymru (sail -2008), Llywodraeth Cymru

FAINT O BOBL IFANC 16-19 OED FYDD YMA?

RHWNG 2008 -2020 RHAGAMCANIR

Bydd nifer rhai 16-19 oed Gwynedd yn gostwng 14.9%*** (Gweler Atodiad 1)

Bydd nifer rhai 16-19 oed Ynys Môn yn gostwng 18.5%

Bydd nifer rhai 16-19 oed yn Ardal Ddysgu Gwynedd ac Ynys Môn
yn gostwng 16.2%

Ffynhonnell: Amcanestyniadau Poblogaeth Awdurdodau Lleol Cymru (sail -2008), Llywodraeth Cymru
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FAINT O BOBL IFANC FYDD YM MLYNYDDOEDD 12
AC 13 YSGOLION UWCHRADD YR ARDAL?

BLWYDDYN GWYNEDD YNYS MÔN CYFANSWM

2008 720 627 1347

2009 714 666 1380

2010 729 714 1443
Rhagamcaniad

2011 759 721 1480

2012 721 716 1437

2013 763 744 1507
Ffynhonnell : Adrannau Addysg Gwynedd ac Ynys Môn
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CYRSIAU DYSGU

FAINT O BYNCIAU SYDD AR GAEL YM MLWYDDYN
12 a 13 YSGOLION UWCHRADD YR ARDAL?

FAINT O GYRSIAU SYDD YMA?

NIFER PYNCIAU NIFER CYRSIAU

Gwynedd
Blwyddyn 12 39 Blwyddyn 12 144
Blwyddyn 13 35 Blwyddyn 13 169
Ar draws y 2 flynedd 44 Cyfanswm 2 flynedd 313

Ynys Môn
Blwyddyn 12 34 Blwyddyn 12 130
Blwyddyn 13 33 Blwyddyn 13 113
Ar draws y 2 flynedd 39 Cyfanswm 2 flynedd 248
Ffynhonnell :Adroddiad Cyllidol JWJ
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FAINT O DDYSGWYR SYDD AR Y CYRSIAU YMA?

YSTOD NIFER DYSGWYR Gwynedd Môn Cyfanswm

Cyrsiau efo llai nag 8 Dysgwr
(cyrsiau “gwan” JWJ)

208 161 369

Ffynhonnell: Adroddiad Cyllidol JWJ

YSTOD NIFER DYSGWYR Gwynedd Môn Cyfanswm

Cyrsiau efo llai na 5 Dysgwr 137 108 245
(-49)

Cyrsiau efo 5-10 Dysgwr 99 69 168
(-27)

Cyrsiau efo 11-15 Dysgwr 37 32 69
(-2)

Cyrsiau efo 16-20 Dysgwr 16 15 31
(-1)

Cyrsiau efo mwy nag 20 Dysgwr 24 18 42

Ffynhonnell: Adroddiad Cyllidol JWJ

DS: Mae’r niferoedd cyrsiau nodir mewn cromfachau yn
dangos y gostyngiad o ganlyniad i gyrsiau ar y cyd
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Y GYLLIDEB DDYSGU

FAINT O ARIAN SY’N DOD I MEWN I’R ARDAL AR
GYFER DYSGU ÔL-16?

CYFANSWM ARIAN ÔL-16 I’R ARDAL
YN 2010/11

£24,206,432

Arian i’r Ysgolion £6,274,014

Arian i’r Colegau £17,932,418

Ffynhonnell: Adroddiad Cyllidol JWJ
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CYFLEON A GOFYNION YR ECONOMI

PA SECTORAU FYDD YN CYNNIG Y CYFLEON O RAN CYFLOGAETH NEU
FENTERGARWCH?

SECTORAU’R ECONOMI HEDDIW AC I’R DYFODOL

SECTORAU ALLWEDDOL SECTORAU GWERTH UCHEL

Adeiladwaith Amgylcheddol – Cynnyrch a gwasanaethau’r sector ‘werdd’

Amaeth – Cynnyrch craidd a chynhyrchu bwyd Diwydiannau Creadigol – Cyfryngau a’r celfyddydau

Gofal Gwyddonol a Meddygol

Gwasanaethau a masnachu Uwch Dechnoleg a Digidol

Twristiaeth Ynni Niwclear – Cynhyrchu, gwasanaethau a pheirianneg

Ynni Adnewyddol Amgen – Cynhyrchu, gwasanaethau a
pheirianneg
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LLE YDAN NI ARNI EFO CWRDD Â GOFYNION
CYFLOGWYR?

CIPLUN FUTURE SKILLS WALES (2003)

RECRIWTIO O’R YSGOLION A’R COLEGAU

Gwynedd Ynys Môn

Cyflogwyr yn nodi diffyg sgiliau o
fewn ceiswyr swyddi 52% 62%

BWLCH SGILIAU YN Y GWEITHLU

Gwynedd Ynys Môn

Busnesau yn nodi diffyg sgiliau o
fewn eu gweithlu

19% 19%

CIPLUN AROLWG BUSNES GWYNEDD

Ionawr 2011 Mehefin 2011
Cyflogwyr yn nodi diffyg sgiliau o
fewn ceiswyr swyddi 24.6% 16.7%

Busnesau yn nodi diffyg sgiliau o
fewn y gweithlu 27% 21%
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ATODIAD 6

YR OPSIYNAU YSTYRIWYD

CAM 1 : Y RHESTR HIR A’R RHESTR FER O OPSIYNAU STRWYTHUROL

(a) RHESTR HIR YR YMGYNGHORWYR

1. Ffurfioli’r trefniadau presennol

2. Cydweithio Clwstwr/yrau Ardal

3. Ffederasiwn/ynau Ysgolion

4. Corff Cynllunio a Chomisiynu

5. Endid Cynllunio, Comisiynu a Delifro

(b) RHESTR FER YR YMGYNGHORWYR

Tabl 1: Nodweddion yr Opsiynau
Opsiwn 3 -
Ffederasiwn Darparwyr
gan Gydbwyllgor

Opsiwn 4 – Y Corff
Cynllunio a Chomisiynu
(CCC)

Opsiwn 5 – Y Corff
Cynllunio, Comisiynu a
Chyflwyno (CCCD)

Statws
Gyfreithiol

Pob ysgol a choleg yn
cadw ei hunaniaeth
gyfreithiol. Nid oes gan y
Cydbwyllgor (CB)
hunaniaeth gyfreithiol.

Pob ysgol a choleg yn cadw
ei hunaniaeth gyfreithiol.
Mae gan y CCC hunaniaeth
gyfreithiol, mae’n debyg fel
cwmni cyfyngedig trwy
warant gallasai sefydliadau,
cyfarwyddwyr neu hyd yn
oed LlCC fod yn berchen ar
y cwmni.

Y Coleg(au) AB yn cael eu
diddymu fel bod modd creu
CCCD gyda’r asedau a’r
gweithwyr i’w trosglwyddo i'r
corff newydd. Gallai’r Corff
Darparu fod ar wahân i'r
CCC. Sefydliadau eraill yn
cadw eu hunaniaeth
gyfreithiol.

Ariannu Arian 16-19 oed yn llifo’n
uniongyrchol i'r ysgolion a'r
colegau fel sy'n digwydd ar
hyn o bryd, er gallai’r CB
dderbyn pwerau
dirprwyiedig oddi wrth y
cyrff llywodraethu i negodi
dyraniadau cyllid gyda’r
cyrff cyllido.

Ariannu drwy gytundeb gan
APADGOS i'r CCC ac o’r
CCC drwy gytundeb i’r
sefydliadau.

Ariannu drwy gytundeb gan
APADGOS i CCCD ac yna
i’r fraich ddarparu a
sefydliadau eraill drwy
gytundeb.

Trefn
Lywodraethu

Pob sefydliad yn cadw ei
gorff llywodraethu ac yn
dirprwyo, a diddymu,
pwerau i'r Cydbwyllgor.

Corff Llywodraethu neu
Fwrdd Cyfarwyddwyr CCC
yn cael ei bennu gan ei
gyfansoddiad. Pob sefydliad
arall yn cadw ei gorff
llywodraethu.

Corff Llywodraethu neu
Fwrdd Cyfarwyddwyr CCC
neu CCCD yn cael ei bennu
gan ei gyfansoddiad. Mae
gan LlCC bwerau i benodi
hyd at ddau lywodraethwr
ac i gymeradwyo newid
cyfansoddiadol. Gallai’r
fraich ddarparu gael ei
gwahanu gyda chorff
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Tabl 1: Nodweddion yr Opsiynau
Opsiwn 3 -
Ffederasiwn Darparwyr
gan Gydbwyllgor

Opsiwn 4 – Y Corff
Cynllunio a Chomisiynu
(CCC)

Opsiwn 5 – Y Corff
Cynllunio, Comisiynu a
Chyflwyno (CCCD)

llywodraethu annibynnol.
Cynllunio Cyfrifoldebau cynllunio

cyfyngedig oherwydd
dyraniadau cyllid yn cael
eu cyfeirio’n uniongyrchol i
sefydliadau, oni bai bod
modd i’r Cydbwyllgor
gynrychioli pob sefydliad
wrth negodi gyda chyrff
ariannu. CB yn medru
cydlynu cynllunio
cwricwlwm 14-16 efo
cynllunio cwricwlwm ôl-16.

CCC yn cynllunio addysg a
hyfforddiant 16-19 oed yn yr
isranbarth ac o bosib
darpariaethau eraill. CCC
hefyd yn medru cydlynu
cynllunio cwricwlwm 14-16
efo cynllunio cwricwlwm
ôl-16.

CCC neu CCCD yn
cynllunio addysg a
hyfforddiant 16-19 oed yn yr
isranbarth ac o bosib
darpariaethau eraill. CCC
neu’r CCCD yn llai abl i
gydlynu cynllunio
cwricwlwm 14-16 efo
cynllunio cwricwlwm
ôl-16.

Comisiynu Gall cyrff llywodraethu
sefydliadau unigol
ddirprwyo pwerau ac arian
i’r Cydbwyllgor i gynllunio
a chomisiynu addysg a
hyfforddiant. Gall cyrff
llywodraethu hefyd
rymuso’r Cydbwyllgor i
negodi dyraniadau cyllid ar
ran pob aelod-sefydliad

CCC yn comisiynu holl
addysg a hyfforddiant 16-19
oed, ac o bosib
darpariaethau eraill.

CCC neu CCCD yn
comisiynu holl addysg a
hyfforddiant 16-19 oed ac o
bosib darpariaethau eraill.

Costau
Gweithredol

Costau sefydlu isel ond
byddai’r costau
gweithredol yn cael eu
pennu gan faint o bŵer 
fyddai cyrff llywodraethu
unigol yn barod i’w
ddirprwyo ac i ba raddau y
byddai’r CB yn medru, ac
wedi ei rymuso, i gymryd
trosolwg strategol ac i
ymgymryd â chynllunio
addysg a hyfforddiant ôl-
16 ar gyfer yr isranbarth.

Costau sefydlu a chostau
gweithredol uchel
oherwydd gofynion
adnoddau ar gyfer cynllunio
a chomisiynu a’r rolau rheoli
cytundebau.

Costau tebyg i Opsiwn 4
ond adnoddau staff mewnol
ar gael a chostau rheoli
contractau’n is os mai hwn
yw’r prif ddarparwr.

Cwricwlwm Delifro’r MDS yn heriol i
sefydliadau o dan y
strwythur presennol; gellir
disgwyl costau cludo uchel

CCC efo’r capasiti i sicrhau
delifro’r MDS ond o bosib ar
draul cynnydd teithio i rai
dysgwyr a rhesymoli

CCC neu’r CCCD efo’r
capasiti i sicrhau delifro’r
MDS ond o bosib ar draul
cynnydd teithio i rai dysgwyr
a rhesymoli

Yr Iaith Gymraeg Gallai’r CB hyrwyddo
addysg cyfrwng Cymraeg
ond nid yw economeg y
ddarpariaeth 6ed dosbarth
yn rhoi fawr o gapasiti i
wneud hyn heb resymoli
neu ddethol ysgolion i’w
dynodi fel ysgolion cyfrwng
Cymraeg.

Gallai’r CCC ddarparu i
gynyddu’r mynediad at
addysg cyfrwng Cymraeg
fel blaenoriaeth allweddol.

Gallai’r CCC neu’r CCCD
ddarparu i gynyddu’r
mynediad at addysg
cyfrwng Cymraeg fel
blaenoriaeth allweddol.

Crynodeb Model syml cost-isel oni
bai bod pwerau cynllunio a

Costau sefydlu a
gweithredol uchel, ond

Costau sefydlu is nag
opsiwn 4 ac mae modd
ymgymryd â chynllunio a
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Tabl 1: Nodweddion yr Opsiynau
Opsiwn 3 -
Ffederasiwn Darparwyr
gan Gydbwyllgor

Opsiwn 4 – Y Corff
Cynllunio a Chomisiynu
(CCC)

Opsiwn 5 – Y Corff
Cynllunio, Comisiynu a
Chyflwyno (CCCD)

chomisiynu yn cael eu
dirprwyo i'r Cydbwyllgor. Y
gwendid mawr yw natur
wirfoddol yr opsiwn.

gallai’r CCC gael
cyfarwyddwyr
cynrychioliadol cryf gyda’r
gallu i ymgymryd â
chynllunio a chomisiynu
cynhwysfawr.

chomisiynu cynhwysfawr,
ond posibilrwydd o
wrthdrawiad buddiannau
gyda’r fraich ddarparu
gysylltiedig.

Yn dilyn trafodaethau pellach, penderfynnodd y Bartneriaeth Ddysgu i ymchwilio
ymhellach a phrofi opsiwn hybrid, gan dynnu ar y rhestr fer, ac wedi ei seilio ar
weithio ar y cyd o fewn fframawaith strategol ffurfiol.

CAM 2 : ASESIAD O’R OPSIYNAU GWEITHREDOL AR GYFER GWEITHIO AR Y CYD

Tabl 1: Asesiad Gryno o’r opsiynau sgopio

Cyfeiriad at: Opsiwn 1.1 Opsiwn 1.2 Opsiwn 1.3

Disgrifiad o’r opsiwn: Gwneud dim Lleiaf – “cydweithio
anffurfiol”

Mwyaf –
“cydweithio ffurfiol”

Amcanion buddsoddi

Lleihau cystadleuaeth a dyblygu gan
ddod o hyd i ddulliau effeithlon o gael
canlyniadau gwell i bobl ifanc.

X ? 

Cynnal lefelau uchel o gyrhaeddiad
ymysg dysgwyr yn y cyfnod ôl-16

X ? 

Ehangu’r dewis i ddysgwyr yn y cyfnod
ôl-16 ac ymateb i anghenion y farchnad
lafur leol

X ? 

Ehangu cyfranogiad dysgwyr yn y
cyfnod ôl-16 ac ymateb i’r agenda ar
dlodi ac amddifadedd

X ? 

Ymestyn y ddarpariaeth cyfrwng
Cymraeg a dwyieithog a hybu a
chryfhau’r Gymraeg fel cyfrwng
addysgu.

X ? 

Ffactorau llwyddiant critigol

Angen Busnes X ? 

Cydweddiad Strategol X ? 

Sicrhau’r buddion gorau posibl X ? 

Llwyddiant dichonol   
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Fforddiadwyedd dichonol ? ? ?

Crynodeb Gwrthod Gwrthod Ffafrio

Tabl 2: Asesiad cryno o’r opsiynau atebion gwasanaeth

Cyfeiriad at: Opsiwn 2.1 Opsiwn 2.2 Opsiwn 2.3

Disgrifiad o’r opsiwn: Cydweithio mewn
Clystyrau Ardal

Fach

Cydweithio
mewn Clystyrau
Ardal Fach gyda

threfniant
trosolwg

Cydweithio
mewn Clystyrau

Ardal Gyfan gyda
threfniant
trosolwg

Amcanion buddsoddi

Lleihau cystadleuaeth a dyblygu gan ddod o
hyd i ddulliau effeithlon o gael canlyniadau
gwell i bobl ifanc.

  

Cynnal lefelau uchel o gyrhaeddiad ymysg
dysgwyr yn y cyfnod ôl-16

  

Ehangu’r dewis i ddysgwyr yn y cyfnod ôl-16
ac ymateb i anghenion y farchnad lafur leol

  

Ehangu cyfranogiad dysgwyr yn y cyfnod ôl-
16 ac ymateb i’r agenda ar dlodi ac
amddifadedd

?  

Ymestyn y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg a
dwyieithog a hybu a chryfhau’r Gymraeg fel
cyfrwng addysgu

  

Ffactorau llwyddiant critigol

Angen Busnes ?  

Cydweddiad Strategol ? ? 

Sicrhau’r buddion gorau posibl ?  

Llwyddiant dichonol ? ? ?

Fforddiadwyedd dichonol ? ? ?

Crynodeb Posibl Posibl Ffafrio
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ATODIAD 7

CONSORTIWM DYSGU 16 -19 GWYNEDD A YNYS MôN

1. Partïon

Cyngor Gwynedd

Cyngor Sir Ynys Môn

Ysgolion Uwchradd (Chweched Dosbarth) Gwynedd ac Ynys Môn

Grŵp Llandrillo-Menai 

(“y Partïon”)

2. Rhagair

2.1 Mae’r Partïon wedi cytuno i ymuno yn y cytundeb yma i gyd weithio er

mwyn gwireddu Amcanion y Consortiwm drwy ymrwymo i’r gyfundrefn a

osodir yn y cytundeb.

2.2 Wrth ymuno yn y cytundeb yma mae’r Partïon yn cytuno i ffurfioli eu

perthynas drwy sefydlu eu cyfrifoldebau ac ymrwymiadau i’w gilydd.

2.3 Mae’r Partïon yn ymuno yn y cytundeb yma drwy’r pwerau a roddi’r iddynt

yn narpariaethau Adran 2 – Deddf Llywodraeth Leol 2000, Adrannau 13A a

15A Deddf Addysg 1996, Adran 82 Deddf Addysg Pellach ac Uwch 1992

,Adrannau 33K, 33L a 116A Deddf Dysgu a Sgiliau 2000 a Rheoliadau ac

Arweiniad cysylltiedig.

3. Diffiniadau

O fewn y cytundeb yma bydd gan y termau canlynol yr ystyr a roddir iddynt isod

onibai fod y cyd destun yn mynnu’n wahanol

Addysg a Hyfforddiant ôl 16 Darpariaeth Addysg a Hyfforddiant ar

gyfer disgyblion neu fyfyrwyr 16-19 oed
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y priodolir darpariaethau Rhan II o

Ddeddf Addysg a Sgiliau 2000 (

Cwricwlwm Lleol) iddynt.

Anghydfod Arwyddocaol Anghydfod sydd yn cynhyrchu risg

gwirioneddol i allu y Consortiwm i

gyflawni Amcnaion y Consortiwm neu i

weithredu a pherfformio yn unol â’r

cytundeb yma.

Anghenion Dysgu Ardal Anghenion Addysg a Hyfforddiant ol 16

Ardal y Consortiwm wedi eu hadnabod

ar sail gwybodaeth a thystiolaeth yn

cynnwys; dyhead dysgwyr, cyfleon, yr

economi a gofynion y farchnad lafur

leol, ac ystyriaeth o’r ddarpariaeth

ddysgu bresennol yng Ngwynedd ac

Ynys Môn

Ardal y Consortiwm Ardaloedd Gweinyddol Cyngor

Gwynedd a Chyngor Sir Ynys Môn

Arweiniad Strategol Datganiad o arweiniad y Bwrdd

Arweiniol yn gosod cyd-destyn strategol

ar gyfer creu’r Fanyleb.

Blwyddyn Addysgol 1 Medi i 31 Awst

Bwrdd Arweiniol Bwrdd Arweiniol a gyfansoddir yn unol

a Chymal 13

Cadeirydd Annibynnol Unigolyn nad yw yn gyflogedig nac yn

aelod o strwythurau llywodraethu

unrhyw gorff neu sefydliad a

gynrychiolir ar y Bartneriaeth na

chysylltiad agos perthnasol.
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Corff Arweiniol Cyngor Gwynedd yn gweithredu ei
swyddogaeth fel Corff Arweiniol ar
gyfer y Grant Ewrop

Colegau Coleg Menai a Choleg Meirion Dwyfor

Cylch Cynllunio Y Cylch Cynllunio, Gweithredu a

Monitro a geir yn Atodlen 1

Cwricwlwm Lleol Cwricwlwm Lleol neu gyfuniad o

Gwricwla Lleol yn unol â’r disgrifiad yn

Adran 33A Deddf Addysg a Sgiliau

2000 ar gyfer ardal y Consortiwm.

Cynnig Cynnig y Darparwyr ar y cyd mewn

ymateb i’r Fanyleb ar gyfer cyflawni

darpariaeth Addysg a Hyfforddiant ol

16 yn ardal y Consortiwm ar ffurf i’w

benodi

Darpariaeth Y ddarpariaeth fydd wedi ei chytuno

gan y Consortiwm ar gyfer Ardal y

Consortiwm ar gyfer ei gyflwyno i’r

Gweinidog Addysg yn unol a

chyfundrefn Adran 33A Deddf Dysgu a

Sgiliau 2000 er sefydlu Cwricwlwm

Lleol.

Darparwr Sefydliad, unai yn Ysgol Uwchradd neu

Goleg Addysg Bellach sydd yn darparu

Addysg a Hyfforddiant ol 16 oed yn

uniongyrchol i fyfyrwyr o fewn Ardal y

Consortiwm
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Dyddiad Cychwyn

Grant Ewrop

Partneriaeth Ddysgu Partneriaeth Ddysgu Gwynedd ac Ynys

Môn a gyfansoddir yn unol âchymal 13

Rhith Dim Tim o swyddogion arbenigol o blith staff

y Partïon fydd yn cael ei ffurfio yn ôl yr

angen er mwyn cyflawni gwaith

cefnogol penodol i’r Consortiwm e.e.

cyflenwi data.

Y Fanyleb Y ddogfen s’yn gosod manylion y

gofynion ar gyfer cynllunio’r

ddarpariaeth Addysg a Hyfforddiant ol

16 ar gyfer Ardal y Consortiwm yn unol

a’r ffurf i’w benodi

Trefn Datrys Y Drefn Datrys yng Nghymal 16

4. Egwyddorion Cydweithio

4.1 Mae’r Partïon yn ymrwymo i’r canlynol :

(a) I gyd weithio er mwyn gwireddu a hyrwyddo gwaith y Consortiwm ac

Amcanion y Consortiwm

(b) I ymgymryd â’u swyddogaethau o fewn y Consortiwm fel y nodir yn

y cytundeb hwn mewn modd positif a rhagweithiol

(c) hyrwyddo’r drefn gyd weithio o fewn eu sefydliadau unigol a’u

trefniadau rheoli, a sicrhau fod y drefn yn cael ei gweithredu,

(ch) gweithredu a hyrwyddo trefniadau Addysg a Hyfforddiantol 16 drwy

gyfrwng y Consortiwm yn unig.
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(d) yn ddarostyngedig i fframwaith gyllido Addysg a Hyfforddiant ol 16

Llywodraeth Cymru darparu’r adnoddau angenrheidiol er mwyn

gweithredu’r Cwricwlwm Lleol sydd yn deillio o waith y Consortiwm.

(dd) gweithredu mewn ewyllys da gan barchu a chymeryd gofal o enw

da eu cyd bartneriaid,

5. Amcanion y Consortiwm

5.1 Sefydlir y Consortiwm er gwireddu a gweithredu yr Amcanion canlynol

sydd yn sylfaen ymrwymiad y Partïon:

(a) Sicrhau trefn a darpariaeth o ragoriaeth ar gyfer Addysg a

Hyfforddiant ol 16 Gwynedd ac Ynys Môn trwy:

(i) Leihau cystadleuaeth a dyblygu gan ddod o hyd i ddulliau

effeithlon o gael canlyniadau gwell i bobl ifanc.

(ii) Cynnal lefelau uchel o gyrhaeddiad ymysg dysgwyr yn y

cyfnod ôl-16

(iii) Ehangu’r dewis i ddysgwyr yn y cyfnod ôl-16 ac ymateb i

anghenion y farchnad lafur leol.

(iv) Ehangu cyfranogiad dysgwyr yn y cyfnod ôl-16 ac ymateb i’r

agenda ar dlodi ac amddifadedd.

(v) Ymestyn y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg a dwyieithog a

hybu a chryfhau’r Gymraeg fel cyfrwng addysgu.

(b) Ymateb i ddisgwyliadau Agenda Trawsnewid Llywodraeth Cymru.

(c) Cyfarfod â gofynion Llywodraeth Cymru ynglŷn â chyd weithio ym 

maes Addysg a Hyfforddiant ol 16, yn benodol: Adrannau 33K a

33L 116A Deddf Dysgu a Sgiliau 2000 Cylchlythyr Llywodraeth

Cymru – Mesur Dysgu a Sgiliau (Cymru) 021/2010.
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6. Gwaith y Consortiwm

Mae’r Partïon yn ymrwymo i gyd weithio i gyflawni y canlynol yn unol a’r Cytundeb

yma:

(a) Sefydlu a gweithredu trefn gynllunio strategol ar gyfer darpariaeth gydlynol

i Addysg a Hyfforddiant 16 i 19 Gwynedd ac Ynys Môn

(b) Sefydlu Cwricwlwm Lleol ar gyfer Ardal y Consortiwm drwy gyfundrefn

gynllunio y Consortiwm.

(c) Sefydlu a chynnal trefn rheoli perfformiad y ddarpariaeth Addysg a

Hyfforddiant ol 16 fewn Ardal y Consortiwm i gefnogi Amcanion y

Consortiwm.

7. Swyddogaeth yr Awdurdodau Lleol

7.1 Mae’r Awdurdodau Lleol yn ymrwymo i weithredu y canlynol yn unol a

thelerau’r cytundeb yma:

(a) Gwasanaethu ar Fwrdd Arweiniol y Consortiwm

(b) Cydweithio o fewn y Bartneriaeth Ddysgu i adnabod anghenion yr

ardal er mwyn gosod y cyfeiriad strategol i ddarpariaeth Addysg a

Hyfforddiant ol 16 Gwynedd ac Ynys Môn;

(c) Mewn partneriaeth gyda’r ysgolion a’r colegau cefnogi paratoi’r

Cynnig

(ch) Cymryd rhan lawn o fewn y Rhith-Dîm arbenigeddau amrywiol fydd

yn cefnogi gwaith y Consortiwm a’r darparwyr gan sicrhau fod y

swyddogion priodol ar gael fel bo angen.

(d) Rheoli cyllideb Addysg a Hyfforddiant ol 16 mewn modd sydd yn

hyrwyddo a chefnogi Amcnaion y Consortiwm

(dd) Monitro, asesu a sicrhau ansawdd y dysgu.
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8. Swyddogaeth  Strategol Grŵp Llandrillo-Menai o fewn y Consortiwm  

8.1 Mae Grŵp Llandrillo Menai yn ymrwymo i weithredu’r  canlynol yn unol â 

thelerau’r cytundeb yma yn ei weithgareddau sydd yn berthnasol i’r

Consortiwm:

(a) Gwasanaethu ar Fwrdd Arweiniol y Consortiwm

(b) Cydweithio o fewn y Bartneriaeth Ddysgu i adnabod Anghenion

Dysgu Ardal er mwyn gosod y cyfeiriad strategol i ddarpariaeth

Addysg a Hyfforddiant ol 16 Gwynedd ac Ynys Môn;

(c) Mewn partneriaeth gyda’r Awdurdodau Lleol a’r ysgolion cefnogi

paratoi’r Cynnig;

(ch) Cymryd rhan lawn o fewn y Rhith-Dîm arbenigeddau amrywiol fydd

yn cefnogi gwaith y Consortiwm a’r darparwyr gan sicrhau fod y

swyddogion priodol ar gael fel bo angen

(d) Comisiynu’r ddarpariaeth ddysgu ôl-16 gan safleoedd y Colegau o

fewn yr ardal gan gytundebu i ddarparu cyrsiau penodol mewn

lleoliadau penodol yn unol â’r Cwricwlwm Lleol fydd wedi ei

gymeradwyo yn sgil y broses yma.

(dd) Rheoli cyllideb Addysg a Hyfforddiant 16 -19 mewn modd sydd yn

hyrwyddo a chefnogi Amcnaion y Consortiwm .

(e) Monitro, asesu a sicrhau ansawdd y dysgu.

9. Swyddogaeth y Darparwyr (Ysgolion Uwchradd a’r Colegau)

9.1 Mae’r Darparwyr yn ymrwymo i weithredu’r canlynol yn unol â thelerau’r

cytundeb yma:

(a) Cydweithio o fewn a gyda’r Bartneriaeth Ddysgu i adnabod

Anghenion Dysgu’r Ardal er mwyn gosod y cyfeiriad strategol ac i

amlygu cyfleoedd o ran cynllunio’r Cwricwlwm Lleol;
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(b) Ymateb i’r Fanyleb a ddarperir gan y Bartneriaeth Ddysgu drwy

lunio a chyflwyno Cynnig ar y cyd gyda Darparwyr eraill yn unol â

Chylch Cynllunio’r Consortiwm a’r amserlen fydd wedi ei phennu

drwy gymal 12.

(c) Cydweithio gyda’r Darparwyr eraill i lunio cynigion penodol ar y cyd

o ran cyrsiau cydweithredol er mwyn cyfrannu at osgoi dyblygu,

cynyddu gwerth am arian, a sicrhau’r profiadau gorau i’r dysgwr;

(ch) Ymrwymo i ddarparu Cwricwlwm Lleol yn unol â’r Ddarpariaeth

fydd wedi ei gymeradwyo neu addasu o bryd i’w gilydd yn unol a’r

cytundeb yma.

(d) Monitro, asesu a sicrhau ansawdd y dysgu gan gyd-ddarparu

Adroddiad Blynyddol ar berfformiad a chyrhaeddiad yn erbyn

gofynion y Fanyleb.

(dd) Mewn ymgynghoriad a’r Bartneriaeth Ddysgu cytuno ar fframwaith

ad-dalu costau cyrsiau unigol a ddarperir ar gyfer myfyrwyr a

disgyblion mewn sefydliad arall.

10. Swyddogaeth y Bartneriaeth Ddysgu o fewn y Consortiwm

10.1 Mae’r Partïon yn cytuno y bydd gan y Bartneriaeth Ddysgu y

swyddogaethau canlynol o fewn y Consortiwm:

(a) Gyrru a chefnogi Amcanion y Consortiwm ynghyd â’r Cylch

Cynllunio, Gweithredu a Monitro trwy:

i) Adnabod Anghenion Dysgu Ardal,

ii) Darparu’r Arweiniad Strategol i’r Bwrdd Arweiniol ar gyfer

sefydlu’r ddarpariaeth Addysg a Hyfforddiant ol 16, ar sail

gwybodaeth a thystiolaeth,
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iii) Cynhyrchu’r Fanyleb i gyfarch Anghenion Dysgu’r Ardal ac

ymateb i Ddisgwyliad Cyfeiriad y Bwrdd Arweiniol,

iv) Darparu arweiniad, cefnogaeth, gwybodaeth a chyngor i’r

cyd-ddarparwyr ar gyfer paratoi’r Cynnig,

v) Gwirio ac asesu pob Cynnig a gyflwynir gan y Darparwyr ar

y cyd mewn ymateb i’r Fanyleb gan argymell i’r Bwrdd

Arweiniol y ddarpariaeth fwyaf priodol ar gyfer cwrdd ag

anghenion ardal y Consortiwm,

vi) Cadw mewn cysylltiad gyda’r Darparwyr trwy’r holl Gylch

Cynllunio, Gweithredu a Monitro gan gymryd camau priodol i

ddatrys y prif rwystrau all godi,

vii) Monitro ansawdd a chyflawniad,

viii) Gweithredu fel corff datrys ar gyfer datrys rhwystrau neu

anghydfod o dan Drefn Datrys y Consortiwm

11. Bwrdd Arweiniol

11.1 Mae’r Partïon yn cytuno y bydd gan y Bwrdd Arweiniol y swyddogaethau

canlynol o fewn y Consortiwm:

(a) Arwain ar gyfeiriad strategol y Consortiwm.

(b) Ystyried yr Arweiniad Strategol a ddarperir gan y Bartneriaeth

Ddysgu, ac ar sail y wybodaeth gyflwynir, gosod y cyfeiriad strategol

lefel uchel (Disgwyliad Cyfeiriad)

(c) Ystyried argymhelliad y Bartneriaeth Ddysgu ar y Cynnig a

gyflwynwyd gan y darparwyr ar y cyd, a chymeradwyo’r

Ddarpariaeth ar sail Anghenion Dysgu Ardal er mwyn cyrraedd

Amcnaion y Consortiwm.
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(ch) Gweithredu fel uwch gorff datrys ar gyfer datrys rhwystrau neu

anghydfod o dan Drefn Datrys y Consortiwm.

12. Proses

12.1 Mae’r partïon yn ymrwymo i ddilyn y broses a amlinellir yn y Cylch

Cynllunio ar gyfer sefydlu’r Ddarpariaeth drwy ddilyn camau 1 i 8 yn y

Cylch Cynllunio ac o fewn yr amserlen a nodir yn 12.3 isod.

12.2 Yn ddarostyngedig i benderfyniad y Gweinidog Addysg drwy Adran 33A

Deddf Dysgu a Sgiliau 2000 a darpariaethau’r cytundeb yma cytunir y bydd

y Ddarpariaeth yn sail ar gyfer y Cwricwlwm Lleol am gyfnod o 3 blynedd

a bydd y Darparwyr yn sicrhau adnoddau a chapasiti o fewn eu

sefydliadau i gyfarch y gofyn drwy gydol y cyfnod.

12.3 Mae’r Partïon yn cytuno i weithredu eu swyddogaethau er sicrhau fod yr

allbynnau a restrir isod yn cael eu darparu o fewn yr amserlen ganlynol

wrth sefydlu’r Ddarpariaeth:

Cam Cyfrifoldeb Dyddiad cyflawni

1. Cynhyrchu y Fanyleb Partneriaeth

Ddysgu

1 Hydref

2. Cynnig Drafft Darparwyr (ar y cyd) 10 Ionawr

3. Cymeradwyo’r Ddarpariaeth Bwrdd Awreiniol 1 Chwefror

4. Cyflwyno’r Ddarpariaeth i’r

Gweinidog Addysg yn unol

ac Adran 33A Deddf Addysg

a Sgiliau 2000.

Darparwyr Amserlen

Llywodraeth

Cymru
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12.4 Bydd monitro rheolaidd o berfformiad a chyrhaeddiad y Consortiwm yn

seiliedig ar y cyrhaeddiad tuag at Amcanion y Consortiwm. Darperir

adroddiad blynyddol ar berfformiad y Consortiwm i’r Bartneriaeth Ddysgu

gyda adroddiad cynnydd chwarterol (i gynnwys hefyd y cynnydd tuag at

dargedau’r Cais Ewropeaidd). Gweinyddir y broses monitro gan y Corff

Arweiniol ar ran y Consortiwm.

12.5 Paetai’r monitro a gyfeirir ato yn 12.4 uchod yn canfod neu yn awgrymu

fod risg na fydd y Consortiwm yn perfformio’n ddigonol yn erbyn yr

Amcanion y Consotriwm neu fod angen adolygu’r Ddarpariaeth am ba

reswm bynnag, gan gynnwys ymateb i ddatblygiadau neu newidiadau sydd

yn effeithio ar Ardal y Consortiwm yna gall y Bartneriaeth Ddysgu, er

cynnal perfformiad a chyrhaeddiad tuag at y Amcanion y Consortiwm

wneud argymhellion i’r Partïon gyda’r bwriad yma neu gyrhaeddiad neu

gall gychwyn adolygiad ô’r Ddarpariaeth.

12.6 Gweithredir adolygiad o’r Dddarpariaeth fel yr amlinellir yn 12.5 uchod

drwy ddilyn camau 6 i 8 yn y Cylch Cynllunio yn unol â amserlen a gytunir

fydd yn caniatau, pe cyfyd yr angen, addasu y Ddarpariaeth ac o ganlyniad

y Cwriciwlwm Lleol ar gyfer y Flwyddyn Addysgol ganlynol.

12.7 Petai adolygiad o’r Ddarpariaeth, yn nhyb y Bartneriaeth Ddysgu, yn

arwain at neu yn debygol o arwain at ddiwygio y Ddarpariaeth mewn modd

a fyddai’n gwyro oddi wrth yr Arweiniad Strategol yna mae’n ofynnol fod

ymgynghori  Grŵp Arweiniol cyn ei weithredu 

12.8 Mae’r Partïon yn cytuno i ddarparu gwybodaeth ac ystadegau i’r Corff

Arweiniol ar gais rhesymol er caniatau monitro perfformiad y Consortiwm

12.9 Mae’r Partion yn cytuno i gydweithredu’n llawn gyda ymgynghorwyr allanol

fydd wedi eu comisiynu i gwblhau gwaith megis sefydlu systemau

gybodaeth a data; gwerthuso ac adnabod effaith gwaith y consortiwm.

13. Strwythurau Penderfynu
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13.1 Mae’r Consortiwm wedi cytuno i’r trefniadau Llywodraethu canlynol ar

gyfer y cyrff fydd yn cyfrannu at gyflawni gwaith y Consortiwm

13.2 Bydd aelodaeth, cworwm a chadeirio’r cyrff yn unol â’r Tabl isod:

Corff Partneriaeth Ddysgu Gwynedd ac

Ynys Môn

Bwrdd Arweiniol

Aelodaeth (“Aelodau

Cynrychioladol”)

2 Cynrychiolydd Cyngor Gwynedd*

2. Cynrychiolydd Cyngor Sir Ynys
Môn*

2 Gynrychiolydd o Ysgolion Uwchradd
Gwynedd*

2 Gynrychiolydd o Ysgolion Uwchradd
Ynys Môn*

2 Gynrychiolydd Coleg Menai*

2 Gynrychiolydd Coleg Meirion
Dwyfor*

1. Cynrychiolydd Prifysgol Bangor

1 Cynrychiolydd Gyrfa Cymru

1. Cynrychiolydd Canolfan Byd Gwaith

2 gynrychiolydd o fusnes o fewn Ardal
y Consortiwm.

Aelod Cabinet Addysg Cyngor

Gwynedd

Arweinydd Cyngor Sir Ynys Môn

Cadeirydd neu Is Gadeirydd Bwrdd

Llywodraethu Grŵp Llandrillo-Menai 

(Cefnogir yr aelodau yn y

cyfarfodydd gan brif swyddogion

perthnasol y cyrff a gynrychiolir).

Eraill Swyddog Llywodraeth Cymru
(sylwedydd drwy wahoddiad)

Uchel Swyddog Llywodraeth Cymru
(sylwedydd drwy wahoddiad)

Cadeirydd O blith yr aelodaeth ond gall y

Bartneriaeth benderfynu ar Gadeirydd

Annibynnol.

O blith aelodaeth

Cworwm 5 aelod a ddynodir gyda “ * “ 3 Aelod

13.3 Wrth ymgymryd â’u swyddogaeth o fewn y Consortiwm bydd angen i’r

Aelodau Cynrychiadol wneud y canlynol:-
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 Dderbyn hawl gweithredol i gymeryd rhan lawn yn eu cyfrifoldebau o

fewn y Consortiwm

 Gwybod barn eu corff neu sefydliad a chyflwyno’r farn honno mewn

cyfarfodydd;

 Diweddaru gwybodaeth eu sefydliadau am yr hyn sy’n digwydd yn y

Consortiwm ;

13.4 Yn ddarostyngedig i 13.3 gall corff a gynrychiolir yn y Bartneriaeth Ddysgu

neu y Bwrdd Arweiniol anfon aelod amgen i ddirprwyo ar ran aelod

sefydlog mewn cyfarfod ble na all yr aelod fynychu’r cyfarfod cyfan yn

amodol fod y Corff Arweiniol yn derbyn rhagrybudd ysgrifenedig o’r bwriad

cyn diwrnod y cyfarfod gan nodi na all aelod etholedig na swyddog

ddirprwyo y naill i’r llall.

14. Cyfarfodydd Y Bartneriaeth Ddysgu

14.1 Bydd y Bartneriaeth Ddysgu yn cyfarfod yn chwarterol fel isafswm. Trefnir

cyfarfodydd eraill yn ôl y gofyn i ymateb i’r Cylch Cynllunio a’r Broses(

Cymal 12).

14.2 Caiff y Cadeirydd ei benodi am gyfnod i’w bennu gan y Bartneriaeth yn ei

gyfarfod cyntaf.

14.3 Cyfrifoldeb y Corff Arweiniol fydd clercio’r Bartneriaeth Ddysgu a galw

cyfarfodydd mewn ymgynghoriad a’r Cadeirydd.

14.4 Ac eithrio Cyfarfod Arbennig caiff agenda ar gyfer cyfarfodydd y

Bartneriaeth Ddysgu heblaw am gyfarfodydd arbennig ei ddosbarthu i’r

Aelodau Cynrychioladol o leiaf pum diwrnod cyn dyddiad y cyfarfod. Ni

fydd unrhyw gais rhesymol gan Aelod Cynrychioladol am gael cynnwys

eitem o fusnes perthnasol i waith y Consortiwm ar agenda yn cael ei

wrthod.
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14.5 Cynhelir cyfarfodydd arbennig o’r Bartneriaeth Ddysgu cyn gynted ag sy’n

ymarferol ar gais y Cadeirydd neu unrhyw dri Aelod Cynrychioladol drwy

roi rhybudd ysgrifenedig i’r Clerc yn gofyn am gael cynnal cyfarfod, wedi’i

arwyddo gan bob un o’r tri Aelod Cynrychioladol.

14.6 Bydd cofnodion y cyfarfodydd a chofrestr presenoldeb yn cael eu cadw.

Byddant yn cael eu cyflwyno i gyfarfod nesaf y Bartneriaeth Ddysgu i’w

cymeradwyo.

14.8 Bydd gan bob Aelod Cynrychioladol un bleidlais mewn cyfarfod ac er yr

anogir y Grwpiau i gyrraedd consensws penderfynir materion ar bleidlais

mwyafrifol syml.

15. Cyfarfodydd y Bwrdd Arweiniol

15.1 Bydd amserlen yn cael ei sefydlu ar gyfer cyfarfodydd am y flwyddyn i gyd

fynd a’r cylch Cynllunio a’r Broses( Cymal 12).

15.2 Bydd ffurf cytunedig ar gyfer y rhaglen yn cael ei bennu a bydd yn

gymwys ar gyfer pob cyfarfod.

15.3 Bydd penderfyniadau’r y Bwrdd Arweiniol ar sail consensws y cyfarfod.

15.4 Cyfrifoldeb y Corff Arweiniol fydd clercio’r Bwrdd Arweiniol.

15.5 Bydd cofnodion y cyfarfodydd a chofrestr presenoldeb yn cael eu cadw.

Byddant yn cael eu cyflwyno i gyfarfod nesaf y Bwrdd Arweiniol i’w

cymeradwyo.

16. Trefn Datrys
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16.1 Bydd unrhyw Anghydfod Arwyddocaol ynglŷn ag unrhyw agwedd o’r 

cytundeb a gweithrediad y Consortiwm yn cael ei ddatrys yn unol â’r cymal

yma. Mae’r Partïon yn ymrwymo a chytuno i ymagweddu yn adeiladol tuag

at ddatrys anghydfod gan geisio ( yng nghyd destun y Consortiwm ,

Egwyddorion Cyd Weithio ac Amcnaion y Consortiwm) adnabod datrysiad

sydd yn osgoi gweithredu trefn ffurfiol ac yn cynnal perthynas weithio gryf

rhwng y Partïon.

16.2 Pe cyfyd anghydfod neu anghytundeb ynglŷn â gwaith y Consortiwm na 

ellir ei ddatrys o fewn y Corff ble y cyfyd yna gweithredir y drefn datrys

canlynol:

(a) Cyfeirir crynodeb ysgrifenedig ar ran Parti neu Bartïon yn esbonio

fod cais i weithredu y Drefn Datrys, cefndir yr anghydfod ynghyd ag

opsiynau ar gyfer datrys i’w anfon i’r Corff Arweiniol.

(b) Bydd y Corff Arweiniol yn galw cyfarfod o’r Bartneriaeth Ddysgu I

drafod yr anghydfod ac i argymell datrysiad. Cynhelir y cyfarfod o

fewn 10 diwrnod gwaith yn dilyn y diwrnod y derbynnir y cyfeiriad

gan y Corff Arweiniol.

(c) Bydd y Bartneriaeth Ddysgu yn darparu ymateb ysgrifenedig i’r

anghydfod fydd yn cael ei gyfleu i bob Parti..

(ch) Gall y Bartneriaeth Ddysgu gyfeirio anghydfod i sylw’r Bwrdd

Arweiniol a ceisio arweiniad ar ddatrys yr anghydfod.

16.3 Pe na byddai modd datrys Anghydfod Arwyddocaol yn dilyn gweithredu y

drefn uchod bydd y mater yn cael ei ystyried gan y Grŵp Arweiniol gyda 

golwg ar wneud argymhellion i’r Awdurdod Lleol neu Gorff Llywodraethol

perthnasol ar briodoldeb gweithredu cyfundrefn cyllido Addysg a

Hyfforddiant ol 16, cyfeiriad ffurfiol at y Gweinidog Addysg yn unol ag

Adran 33L Deddf Addysg a Sgiliau 2000 neu briodoldeb gweithredu

pwerau statudol perthnasol ynglŷn â rheolaeth a threfniadaeth addysg a 

hyfforddiant .
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17 Llinell Goch

17.1 Pe canfyddir y byddai’r Fanyleb neu’r Cynnig o’i weithredu yn arwain at

neu yn creu risg sylweddol fyddai yn arwain at danseilio sefydliad neu safle

unigol gan gynnwys ei gallu i gynnal 6ed dosbarth yna bydd

cymeradwyaeth y Fanyleb, Cynnig neu’r Ddarpariaeth yn ddarostyngedig i

gymeradwyaeth y Corff Perthnasol a nodir yng Ngholofn 2 yn y tabl isod.

Sefydliad Addysgu Corff Perthnasol

Ysgol Awdurdod Addysg Lleol ar gyfer y sefydliad

Coleg Bwrdd Llywodraethu Grŵp Llandrillo-Menai 

18. Cyfrifoldebau’r Corff Arweiniol

Yn ddarostyngedig i adnoddau bydd y Corff Arweiniol â chyfrifoldebau ynglŷn â 

gweinyddiaeth y Consortiwm fydd yn cynnwys gweithredu fel cyflogwr staff perthnasol,

darparu adnoddau swyddfa a chefnogaeth weinyddol cyllid a chyfreithiol i’r Consortiwm.

19. Ymrwymiad i Amodau’r Grant Ewropeaidd

Bydd disgwyl i aelodau’r Consortiwm, ymrwymo i gydymffurfio ag unrhyw ofynion

penodol sydd ynghlwm â chefnogaeth ariannol a dderbynnir tuag at y prosiect ynghyd

ag ymrwymiad i ddarparu arian cyfatebol am gyfnod y grant. Bydd ystod a lefel yr

ymrwymiad yma yn gymesur â lefel y risgiau i’r Corff Arweiniol a’r partneriaid unigol.

Bydd yr amodau yma yn goroesi terfynu neu ymneillteuo o’r cytundeb yma.

20 Adolygu’r Gytundeb

20.1 Bydd y cytundeb yma yn parhau mewn grym o’r Dyddiad Cychwyn hyd onir y

bydd y Partion yn unfrydol wedi cytuno i’w diddymu.

20.2 Pe cyfyd yr angen gall y Bartneriaeth Ddysgu gynnal adolygiad o berfformiad,

cyrhaeddiad a thelerau’r Consortiwm yn ystod Blwyddyn Addysgol 2015/2016 i’w
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gwblhau erbyn 31 Rhagfyr 2015 gyda’r bwriad o wneud argymhellion ar y mater

i’r Partion ar gyfer cyfnod dilynol y Consortiwm.

21. Ymneilltuo o’r Bartneriaeth

21.1 Petai unrhyw un o’r Partïon am ymneilltuo o’r Consortiwm yna bydd gofyn

iddynt gyflwyno rhybudd ysgrifenedig (“Rhybudd Ymadael”) ymlaen llaw

yn datgan y bwriad a’r rhesymau i’r Corff Arweiniol gan ddarparu o leiaf 12

mis o ragrybudd i ddirwyn i ben ar 31 Awst.

21.2 Mae’r Partïon yn ymrwymo a chytuno i ymagweddu yn adeiladol tuag at

ddatrys anghydfod gan geisio ( yng nghyd destun y Consortiwm ,

Egwyddorion Cyd Weithio ac Amcnaion y Consortiwm) adnabod datrysiad

sydd yn osgoi gweithredu trefn ffurfiol ac yn cynnal perthynas weithio gref

rhwng y Partïon a disgwylir i unrhyw Barti sydd am gyflwyno Rhybudd

Ymadael ynghyd â’r Consortiwm, wrth ymateb, gyd ymffurfio â’r egwyddor

yma wrth ystyried gweithredu ac wrth ymateb.

21.3 Bydd gofyn i’r sawl sydd yn cyflwyno rhybudd o dan gymal 20.1 anfon copi

o’r rhybudd i’r Partïon eraill ar yr un adeg.

21.4 Cyfeirir y Rhybudd i’r Grŵp Arweiniol  i’w ystyried o fewn 10 diwrnod 

gwaith o ddyddiad y cyflwyno. Bydd Rhybudd o’r fath yn cael ei ystyried yn

unol â chymal 16.3

22. Cyflwyno Dogfennau

Ble ceir cyfeiriad at gyflwyno rhybudd neu gyfathrebiad i’r Corff Arweiniol, Partneriaeth

Ddysgu neu’r Bwrdd Arweiniol yn y cytundeb yma yna gellir ei ddanfon drwy law, post

dosbarth cyntaf wedi ei dalu, post cyflwyno arbennig, ffacs neu e-bost wedi ei gyfeirio at

:

Neu pa bynnag gyfeiriad amgen yr hysbysir mewn ysgrifen i’r Partïon o bryd i’w gilydd

ATODIAD 1 : Y CYLCH CYNLLUNIO, GWEITHREDU A MONITRO
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ATODIAD 9

ASESIAD RISG

Maes Risg Coch Ambr Gwyr
dd

Mesurau Lliniaru

Anghytundeb
rhwng Partneriaid
ynghylch cynigion
gweithredol a
strategol y
Consortiwm wrth
i’r prosiect fynd yn
ei flaen

X Mae dogfen gytundebol y MD wedi’i
datblygu gydag ymwneud llawn y
partneriaid er mwyn gwneud i ffwrdd
â’r risg o fethu gweithredu. Mae’r
ddogfen yn cynnwys gweithdrefn
ddatrysiadau pe bai anghydfod yn
codi. Felly, bydd y partneriaid yn
arwyddo ac yn ymrwymo ar
ddechrau’r prosiect i’r
gweithgareddau, y canlyniadau a’r
cynigion, eu rôl hwy ac i’r
egwyddorion cydweithio a nodwyd.

Mae protocolau ariannol rhwng
sefydliadau hefyd wedi’u sefydlu ac
wedi’u cyd-gytuno er mwyn galluogi
i’r dysgwr ddilyn ei ddewis-gyrsiau
ble bynnag y maent i’w cael.

Datblygu’r Tîm
Rhithwir

X
Mae dogfen gytundebol y MD wedi’i
datblygu gydag ymwneud llawn y
partneriaid er mwyn gwneud i ffwrdd
â’r risg o fethu gweithredu.. Mae’r
partneriaid eisoes wedi cytuno y
bydd eu harbenigeddau trwy’r
aelodau staff priodol ar gael i’r
prosiect yn ôl y gofyn.

Personél X Mae’n hollbwysig fod y Consortiwm
yn cael ei gefnogi gan dîm priodol o
weithwyr proffesiynol sy’n deall
gofynion dysgu ôl-16; strwythur
cyfredol cynllunio a gweithredu ôl-16
yn ogystal â’r cynigion hyn i
drawsnewid y system. Bydd y
partneriaid yn cyfrannu’n llawn at y
broses recriwtio (gan gynnwys
secondiadau arfaethedig) i sicrhau
bod y bobl sy’n meddu ar y sgiliau
gorau a’r rhai mwyaf priodol yn
gweithio ar y prosiect. Bydd
prosesau recriwtio safonol y sector
cyhoeddus yn cael eu mabwysiadu
i’r diben hwn, gan leihau’r risgiau.
Mae hyn yn parhau i fod yn her i’r
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Partneriaid ac mae yma elfen o risg
– bydd hyn yn cael ei liniaru drwy
sicrhau bod staff perthnasol yn cael
eu hadnabod o fewn yr 16 sefydliad
sy’n bartneriaid a’u bod yn
ymwybodol o’r cyfleoedd.

Cyllid X Mae materion toriadau yn y sector
cyhoeddus yn peri pryder. Fodd
bynnag, mae’r partneriaid wedi
cytuno i gyd-ariannu am y cyfnod
llawn a bydd ymrwymiad ariannol
pob partner am gyfnod llawn y
prosiect yn cael ei gadarnhau drwy
gyfrwng dogfen gytundebol ffurfiol y
MD.

Gwerth
ychwanegol ddim
yn amlwg i’r:

- Dysgwyr

X Ystyrir bod y risg o beidio ag ennill
buddion cadarnhaol i’r dysgwyr yn
un isel. Fodd bynnag, mae’n bosib
fod y gallu i weithredu datrysiadau
arloesol yn anos i’w gyflawni yn y
tymor byr. Bydd angen i’r
Bartneriaeth ddatblygu
strategaethau penodol (wedi’u
haddasu i’r pwrpas) i ymdrin â’r
materion hyn a bydd hyn yn rhan
ffurfiol o’r broses. Mater o amseru yw
hyn, ac mewn gwirionedd fe all
gymryd dwy flynedd i’r prosiect
gyflawni ei amcanion yn llawn. Mae
hyn yn peri risg bychan i nodau
cyffredinol y prosiect.

- Darparwyr X Disgwylir i effaith gyffredinol y
prosiect fod yn un hynod o
gadarnhaol o ran lleihau dyblygu ac
ychwanegu gwerth. Credir ei bod
hi’n debygol y bydd rhai’n elwa ac
eraill yn colli ar yr ymylon wrth i rôl
cynllunio strategol a gweithredu’r
Bartneriaeth Ddysgu ddatblygu i’w
lawn botensial. Bydd yr arian a
ymgeisiwyd amdano drwy’r cais
Ewropeaidd i reoli’r newid yn cael ei
ddefnyddio’n rhannol i alluogi’r
sefydliadau hynny sydd dan
fygythiad i addasu i’r newid ac i
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adnabod cyfleoedd am
ddatblygiadau newydd.

- Partneriaid
eraill

X Yn unol â’r Dysgwyr (gweler y
sylwadau uchod).

1. Y gymuned
ehangach

X
Mae newidiadau addysgol wedi
ennyn ymateb cymunedol cryf yn
ddiweddar, a hynny ym mhob rhan
o Gymru, yn bennaf oherwydd
cynigion i gau ysgolion. Nid yw’r
prosiect hwn yn ymwneud â chau
ysgolion – bydd yn sefydlu system
drydyddol, yn hytrach na sefydliad
trydyddol. Bydd yn cael ei gwneud
yn glir i’r gymuned ehangach y
bydd y system newydd yn defnyddio
arbenigedd darparwyr presennol
mewn modd na fydd yn ei hun yn
tanseilio hyfywdra y ddarpariaeth
oed 11-16 nac yn gwneud i ffwrdd â
chweched dosbarth o fewn
ysgolion. Ar yr un pryd, mae arian
wedi’i glustnodi o fewn y cais er
mwyn ymdrin â’r materion a ystyrir i
fod yn rhwystrau i newid ac i liniaru’r
risg.

Deilliannau ac
Effeithiau

X Ystyrir bod y risg o beidio â
chyflawni’r deilliannau a’r effeithiau
a nodwyd yn un isel. Bydd data
ansoddol yn cael ei gasglu drwy
gydol y prosiect a bydd trefniadau
monitro ac adrodd cadarn yn eu lle i
asesu cynnydd yn erbyn y targedau.

Yn ogystal, bydd cyfarfodydd
adolygu cynnydd yn cael eu cynnal
pob chwarter gyda WEFO.

Cymorth
Gwladwriaethol

X Nid oes marchnad yn bodoli ar gyfer
rôl arfaethedig y Bartneriaeth
Ddysgu, a thra gallasai asiantaeth
sector preifat fod yn bosib, byddai
angen caniatâd statudol i wneud
hyn, ac nid yw hynny mewn lle.
Felly, ystyrir nad oes mater Cymorth
Gwladwriaethol o unrhyw faint, os o
gwbl, ynghlwm â’r posiect.
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ADRODDIAD I’R CABINET
19 Chwefror 2013

Aelod Cabinet: Cyng Peredur Jenkins

Pwnc: Cynlluniau Effeithlonrwydd Strategol y Cyngor

Swyddog cyswllt: Emyr Edwards, Rheolwr Polisi Adnoddau

Y penderfyniad a geisir/pwrpas yr adroddiad

Ceisir cymeradwyaeth y Cabinet i weithredu’r cynlluniau arbedion sydd
wedi’u datblygu hyd yma gan Fwrdd Prosiect Effeithlonrwydd Strategol y
Cyngor.

Barn yr aelod lleol

Ddim yn fater lleol

Cyflwyniad

Mae Strategaeth Ariannol gyfredol y Cyngor yn gosod y targedau
ariannol canlynol ar gyfer cynlluniau arbedion effeithlonrwydd
corfforaethol neu drawsadrannol, ynghŷd â mandad i chwilio am ragor o 
syniadau posibl y tu hwnt i hynny:

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 Cyfanswm
£0.5m £1m £1.5m £2m £5m

Mae yna Grŵp Prosiect yn gyfrifol am chwilio am gyfleoedd 
effeithlonrwydd ar draws y Cyngor a datblygu cynlluniau ar gyfer
cyflawni’r arbedion yma. Maent yn ychwanegol at y cynlluniau 1%
adrannol sydd eisoes wedi cael eu cymeradwyo wrth gwrs.

Rhesymau dros argymell y penderfyniad

Mae’r prosiect wedi bod yn edrych ar amryw o gynlluniau potensial ac
mae nifer ohonynt yn ddigon aeddfed erbyn hyn i symud ymlaen i’w
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gweithredu. Gwneir hyn ar y sail fod achos busnes cadarn yn ei le gyda
sicrwydd rhesymol o allu gwireddu’r arbedion.

Mae’r Panel Strategaeth Ariannol (a’r Bwrdd Rhaglen Arbedion yn
flaenorol) wedi bod yn derbyn adroddiadau rheolaidd am gynnydd y
prosiect ac yn cefnogi trosglwyddo’r cynlluniau hyn i gael eu gwireddu.

Ystyriaethau perthnasol

Mae’r Atodiad yn rhoi manylion y cynlluniau arbedion yr argymhellir eu
gweithredu.

Mae’r Prosiect yn adlewyrchu bwriad y Cyngor i ganfod cymaint â phosibl
o’r bwlch ariannol drwy effeithlonrwydd yn hytrach na thoriadau
gwasanaeth. Fe fydd angen i’r Cabinet fod yn fodlon y gellir gweithredu’r
cynlluniau yma heb effeithio ar ganlyniadau i drigolion (fe all fod yna
effaith ar sut mae trigolion yn derbyn y canlyniadau hynny).

Fe roddwyd ystyriaeth briodol i agweddau ac anghenion cydraddoldeb
wrth lunio’r cynlluniau, ac mae’r Swyddog Cydraddoldeb ac Iaith wedi
edrych arnynt er mwyn ystyried a oes angen asesiad mwy manwl o
unrhyw gynllun. Ar sail yr wybodaeth sydd gennym ni ystyrir fod unrhyw rai
o’r cynlluniau dan sylw angen ail-feddwl yn sylweddol neu na ellir eu
cyfiawnhau o safbwynt cydraddoldeb. Bydd y Swyddog Cydraddoldeb
ac Iaith yn parhau i gydweithio gyda’r adrannau perthnasol i sicrhau fod
ystyriaethau cydraddoldeb yn parhau i dderbyn sylw wrth i gynlluniau
gael eu gweithredu.

Camau nesaf ac amserlen

Wedi i gynlluniau gael eu cymeradwyo fe fyddant yn trosglwyddo i
Arweinydd Prosiect perthnasol ar gyfer eu gweithredu ac fe fydd y Panel
Cyflawni Arbedion yn monitro cynnydd yn erbyn amserlen y cynllun.

Barn y swyddogion statudol

Y Prif Weithredwr:

Mae parhau i ddatblygu a gweithredu cynlluniau effeithlonrwydd yn rhan
cwbl allweddol o strategeth tymor hwy’r Cyngor ar gyfer wynebu’r her
ariannol sydd yn ceisio lleihau’r angen i weithredu toriadau gwasanaeth.
Wrth gwrs, un peth yw datblygu a chymeradwyo’r bwriad i wneud yr
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arbedion hyn, rhaid sicrhau trefniadau cadarn ar gyfer eu gweithredu ac
rwy’n gwybod bod yr Aelod Cabinet a’r swyddogion wedi ymrwymo’n
llwyr i wneud hynny.

Y Swyddog Monitro:

Dim i’w ychwanegu o ran priodoldeb.

Y Pennaeth Cyllid:

Cadarnhaf fy mod wedi cydweithredu gydag aelodau a swyddogion
perthnasol i ddatblygu'r cynlluniau arbedion gerbron dros amrediad o
gyfnodau. Erbyn hyn maent oll yn gynlluniau aeddfed
gydag amcangyfrifon gwerth eithaf teg. Mae sawl cynllun eisoes wedi ei
gyflawni ac wedi cyfrannu tuag at dargedau arbedion corfforaethol
2011/12 a 2012/13, tra mae eraill i’w gweithredu yn 2013/14. Rwy'n
cefnogi'r argymhelliad i'r Cabinet gymeradwyo'n ffurfiol gweithredu’r
cynlluniau arbedion hyn, sydd eisoes wedi’u hyrwyddo'n anffurfiol gan
y Bwrdd Rhaglen Arbedion (hyd at 2011/12) a’r Panel Strategaeth
Ariannol (yn 2012/13).

Atodiad

 Cynlluniau arbedion effeithlonrwydd strategol
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Cynlluniau arbedion effeithlonrwydd strategol

Teitl Swm
£

Sut na fydd yn effeithio canlyniadau i drigolion

Hysbysebu Swyddi 95,310 Cynyddu’r defnydd o’r we i hysbysebu swyddi gwag.
Ar sail treialu, gwelwyd nad oes effaith ar nifer / safon
ymgeiswyr (er fod safon ymgeiswyr yn anoddach ei
brofi’n bendant, naill ffordd neu’r llall).

Arbedion ar gostau yswirio’r Cyngor 326,000 Llwyddiant i sicrhau cost is heb effeithio’r ddarpariaeth
yswiriant.

Treuliau teithio 231,000 Canlyniad trafodaethau llwyddiannus â’r Undebau i
ostwng y gyfradd lwfans teithio (yn unol â
phenderfyniad Bwrdd y Cyngor 13 Rhagfyr 2011). Dim
effaith ar wasanaethau.

Cytundebau nwyddau TG 9,500 Ail-dendro cytundebau er mwyn prynu yr un peth am
bris llai.

Cyfuno rhwydweithiau llais a data 128,000 Newid i systemau teleffon a TG y Cyngor; dim effaith ar
wasanaethau.

Adnoddau Strategaeth Cynhwysiad
Uwchradd

451,000 Adnoddau corfforaethol nad oes bellach angen eu
clustnodi i’r maes yma, gan y llwyddwyd i sicrhau yr un
deilliannau drwy sicrhau ffynonellau cyllid eraill ac ail-
flaenoriaethu adnoddau.

Peidio â rhoi chwyddiant ar gyllideb
Cynnal a Chadw Strwythurau Ffyrdd
yn 2012/13

265,790 Gwaith ymchwil wedi amlygu fod lefel gyfredol y
buddsoddiad yng Ngwynedd yn uchel o’i gymharu ag
awdurdodau eraill. Gan fod y Cyngor wedi derbyn
adnoddau gan Lywodraeth Cymru i fuddsoddi ar y
ffyrdd nid oes rhaid ychwanegu chwyddiant hefyd (yn
2012/13 o leiaf) er mwyn cyflawni’r un deilliannau. Y
maes yma yn destun Adolygiad Strategol, fydd yn
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Teitl Swm
£

Sut na fydd yn effeithio canlyniadau i drigolion

ystyried y blaenoriaethau a’r anghenion adnoddau yn
fwy manwl.

Ailstrwythuro Adran Strategol a
Gwella i gynnwys rhesymoli
partneriaethau Gwynedd a Môn (yn
dilyn cymeradwyaeth i’r strwythur
partneriaeth gan Fwrdd y Cyngor 6
Mawrth 2012)

73,708 Bwriad y rhesymoli yw gwneud defnydd gwell a mwy
effeithiol o adnoddau ac nid oes effaith ar
wasanaethau rheng-flaen. Mae’r ailstrwythuro yn
ogystal wedi ymdopi â’r gofyn i ddarparu
gwasanaethau democrataidd yn unol â gofynion y
ddeddfwriaeth.

Gostyngiad yn ffioedd Swyddfa
Archwilio Cymru

12,240 Ffioedd is am yr un gwasanaeth.

Hwb rhanbarthol comisiynu, caffael a
monitro Gwasanaethau
Cymdeithasol (cadarnhau arbediad
yn dilyn cymeradwyaeth Bwrdd y
Cyngor i’r cynllun, 14 Chwefror 2012)

100,000 Trefniadau newydd mwy effeithlon ar gyfer comisiynu,
yn hytrach na newid i’r gwasanaethau eu hunain.

Y ffigwr arbediad yn asesiad darbodus – efallai bydd y
ffigwr rywfaint yn uwch yn y pen draw.

Cynhyrchu incwm – casglu gwastraff
o dai gwyliau

90,000 Cadarnhad o’r swm sy’n deillio o benderfyniad
blaenorol Bwrdd y Cyngor (3 Mai 2011) i godi ffi
masnachol ar gyfer casglu gwastraff o dai gwyliau.
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ADRODDIAD I’R CABINET
19 Chwefror 2013

Aelod Cabinet: Arweinydd y Cyngor

Pwnc: Bidiau Refeniw a Chyfalaf

Swyddog cyswllt: Geraint W George, Pennaeth Strategol a Gwella

Y penderfyniad a geisir/pwrpas yr adroddiad

Mabwysiadu’r argymhellion parthed cyllido’r bidiau

Barn yr aelod lleol

Nid yw’n fater lleol

1. Cefndir

1.1 Fel rhan o’r broses allweddol o adnabod a chytuno blaenoriaethau
a chyllideb y Cyngor ar gyfer 2013/14, mae’r Cyngor yn gwahodd
bidiau refeniw a chyfalaf. Pwrpas y papur hwn yw adrodd ar
ganlyniad gwaith blaenoriaethu’r bidiau hynny. Yn unol â’r
fframwaith cynllunio busnes, mae’r bidiau wedi eu hadnabod gan y
gwasanaethau wrth iddynt ystyried eu blaenoriaethau a
chynlluniau gwasanaeth blynyddol.

1.2 Eto eleni, yn wyneb y sefyllfa ariannol ddychrynllyd o heriol,
gwahoddwyd bidiau o dan y categori anorfod yn unig, sef
“gwariant anorfod i gadw gwasanaeth ar ei lefel bresennol neu
ymateb i ofynion deddfwriaethol newydd sylweddol na all yr Adran
eu cyfarfod.” Argymhellir cymeradwyo bidiau am ddwy swydd
newydd yn unig.

1.3 Mae’r adroddiad hwn yn ystyried bidiau a oedd yn cyd-fynd â’r
diffiniad anorfod yn unig.
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1.4 Fe dderbyniwyd bidiau nad oedd yn cyd-fynd â’r diffiniad gan eu
bod yn ddatblygol eu natur. Un enghraifft oedd bid gan yr Adran
Addysg am Gydlynydd Siarter Iaith. Fe fydd y bidiau datblygol
perthnasol yn cael eu hystyried yn ddiweddarach o fewn y drefn o
ddatblygu Cynllun Strategol newydd y Cyngor ac fe fydd yr
argymhellion ariannu hynny yn mynd gerbron y Cyngor Llawn ym
mis Mai.

2. Y Broses Blaenoriaethu

Yn dilyn y gwahoddiad gwreiddiol, derbyniwyd bidiau refeniw
cyfwerth a £ 2,410,373 (parhaol), a £ 714,200 (unwaith ac am byth),
ynghyd a bidiau cyfalaf o £1,003,600.

Fel y gwelir ar y taenlenni sydd ynghlwm, mae’r symiau yr
argymhellir eu cyllido fel a ganlyn:

Bidiau Refeniw Parhaol – £1,265,980

Bidiau Refeniw unwaith ac am byth - £394,250

Bidiau Cyfalaf - £435,000

Amlinellir isod y prif gamau yn y broses ar gyfer blaenoriaethu’r
bidiau:-

 asesiad agoriadol o’r holl fidiau a gyflwynwyd gan y Tîm
Rheoli Corfforaethol, er sicrhau mai dim ond bidiau anorfod
oedd yn cael ystyriaeth.

 yr Adran Strategol a Gwella, yn seiliedig ar y manylion a
gyflwynwyd a thrafodaethau pellach gyda’r gwasanaethau,
yn paratoi argymhellion ac adroddiad drafft o ran
blaenoriaethu a chyllido’r bidiau

 y Tîm Rheoli yn ystyried papur yr Adran Strategol a Gwella a
chytuno argymhellion.

 Y Panel Strategaeth Ariannol yn ystyried yr argymhellion.
 Ymgynghori â’r Grŵp Busnes ar yr argymhellion 
 Y Pwyllgor Archwilio, Cabinet y Cyngor a’r Cyngor llawn i

ystyried a mabwysiadu’r Strategaeth Ariannol, y
blaenoriaethau a ffynonellau cyllido yn eu cyfarfodydd yn
Chwefror a Mawrth 2013.
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3. Argymhellion.

Gofynnir i aelodau’r Cabinet ystyried y daenlen sydd ynghlwm:

(i) yr argymhellion parthed cyllido’r bidiau refeniw sydd yn
cael eu hystyried yn anorfod a’r bidiau na argymhellir eu
cyllido o fewn y gyfundrefn bidiau am y rhesymau a nodir -
Atodiad A

(ii) Rhestr o’r bidiau cyfalaf a dderbyniwyd, a’r argymhellion
parthed cyllido’r bidiau - Atodiad B.
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Barn y swyddogion statudol

Y Prif Weithredwr:

Unwaith eto, rydym yn wynebu’r penderfyniad anodd ynglŷn â bidiau yr 
ystyrir eu bod yn anorfod, yng nghyd-destun ein strategaeth ariannol.
Mae gwaith herio a thrafod trylwyr wedi dod a ni at yr argymhellion sydd
yn yr adroddiad ac ‘rwy’n eu cymeradwyo. Wrth gwrs, fel mae’r
adroddiad yn nodi, bydd unrhyw faterion datblygol yn cael eu hystyried
fel rhan o’r gwaith o baratoi’r Cynllun Strategol ar gyfer 2013/17.

Y Swyddog Monitro:

Bu ymgynghoriad trylwyr ar y cynigion ac nid oes materion o briodoldeb
yn codi.

Y Pennaeth Cyllid:

Cadarnhaf y bu herio trylwyr wrth brosesu’r bidiau gerbron er mwyn sicrhau mai
dim ond gofynion cwbl anorfod argymhellir eu cyllido, ac i sicrhau fod gwerth y
bidiau yn amcangyfrifon teg o gost dygymod â’r pwysau ychwanegol ar
gyllidebau'r adrannau perthnasol.

Sylwer, ymhellach i herio effeithiol o’r bidiau refeniw gwreiddiol eto eleni, mae'r
cyfanswm ychwanegol argymhellir ei ariannu erbyn 2013/14 yn llai na 1% o
gyllideb refeniw blynyddol y Cyngor.

Nodaf fod y cyfanswm bidiau cyfalaf sydd yma yn llawer llai na’r rhaglen gyfalaf
llawn, gan fod swmp y rhaglen yn cynnwys cynlluniau wedi’u hariannu o grantiau
penodol sylweddol a chynlluniau sy’n ymrwymiadau o flynyddoedd blaenorol.

Atodiadau

Taenlen gyda manylion y bidiau a’r argymhellion.
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Atodiad A - Bidiau Refeniw 2013-14

Parhaol

(£)

Unwaith ac am

byth (£)

Parhaol

(£)

Unwaith ac am

byth (£)

ADD1 Swyddog Data Dewi R Jones
Owen Owens

Bid i gyflogi swyddog i ymgymryd â’r rôl o gasglu a phrosesu data Gwynedd a pharatoi’r ffordd at
weithredu o fewn y trefniadau rhanbarthol safonol o ran casglu, prosesu a dadansoddi data ysgolion. Mae
trefn hanesyddol wedi golygu ein bod wedi gallu ariannu’r maes hwn trwy gyfrwng cytundeb Cynnal hyd
yma, ond oherwydd y newid yn nhrefniadau cefnogi ysgolion, ni fydd yr adnodd hwnnw ar gael i'r gwaith
yma.
O ran gwariant fesul disgybl ar swyddogaethau canolog yn ymwneud ag ysgolion (ac eithrio Cludiant):-
Gwynedd yw'r 5ed uchaf ymhlith 9 awdurdod y "teulu". H.y. ar y canolrif (sef £322.52 fesul disgybl)

59,814 I'w gyllido o adnoddau'r Adran oni fydd y gwaith
yn rhan o gytundeb y Consortiwm.

0 0

ADD2 ONE - Rheolwr Rhaglen
Rheolaeth Gwybodaeth
Rhanbarthol

Dewi Jones
Owen Owens, Uwch
Reolwr Gwasanaeth
Adnoddau

Cyfraniad Gwynedd tuag at benodi Rheolwr Rhaglen fydd yn cysoni'r ffordd mae’r cynghorau yn
defnyddio’r rhaglen ONE, ac i weithredu'r modiwlau newydd sydd wedi cael eu prynu. Mae cynghorau
Gogledd Cymru yn cydweithio i sefydlu Gwasanaeth Effeithlonrwydd a Gwella Ysgolion Rhanbarthol

(GEGYR) i wella perfformiad yr ysgolion rhanbarthol.

13,000 I'w osod yn erbyn costau sefydlu'r prosiect. 0 0

ADD5 ONE – Swyddog Cysoni
Data

Dewi Jones, Addysg
Owen Owens, Uwch
Reolwr Gwasanaeth
Adnoddau

Penodi Swyddog Cysoni Data dros dro i wneud darn sylweddol o waith ar y data hanesyddol gedwir yn
ONE. Yn ychwanegol, mae angen cysoni data rhwng ONE a SIMS (sef system yr ysgolion)
O ran gwariant fesul disgybl ar swyddogaethau canolog yn ymwneud ag ysgolion (ac eithrio Cludiant):-
Gwynedd yw'r 5ed uchaf ymhlith 9 awdurdod y teulu.

17,354 I'w osod yn erbyn costau sefydlu'r prosiect. 0 0

ADD6 CRBs Athrawon Llanw Dewi R Jones
Owen Owens

Adroddiad Archwilwyr mewnol wedi amlygu’r gofyn i adnewyddu gwiriadau CRB athrawon llanw yn
gyfnodol (pob 3 blynedd)

7,817 23,452 I'w ariannu o'r twf yng nghyllidebau'r ysgolion. 0 0

ADD8 CRBs Staff ysgol -
cyfnodol

Dewi R Jones
Owen Owens

Mae adolygiad o ofynion Diogelu Plant wedi amlygu’r angen i gynnal gwiriadau CRB ar bob aelod o staff
ysgol yn gyfnodol (bob 3 blynedd)

44,616 I'w ariannu o'r twf yng nghyllidebau'r ysgolion. 0 0

ADD9 CRBs Staff ysgolion
wedi’u penodi cyn 2002

Dewi R Jones
Owen Owens

Daeth gofynion gwiriad CRB ar gyfer staff ysgol yn weithredol ar ôl 1/9/2002.
Mae adolygiad o ofynion Diogelu Plant wedi amlygu’r angen i gynnal gwiriadau CRB ar bob aelod o staff
ysgol (pryd bynnag y’u penodwyd)

7,128 I'w ariannu o'r twf yng nghyllidebau'r ysgolion. 0 0

112,247 60,934 0 0

AD2 Gwirio Cofnodion
Troseddol Staff mewn
swyddi wedi’u rheoleiddio
(CRB)

Geraint Owen Bwriedir sicrhau bod gwiriadau CRB yn cael eu cynnal a’u hadnewyddu pob tair blynedd ar gyfer pob
unigolyn sy’n cyflawni swyddogaeth “reoledig”, e.e Gwasanaeth Ieuenctid, Llyfrgelloedd, Amgueddfeydd,
Croeswyr Plant Ysgol ayyb. Mae'r polisi cyfredol yn mynnu gwiriadau wrth benodi'r staff, ond heb bob
amser sicrhau adnewyddu pob 3 blynedd.

15,000 Ariannu'r bid i sicrhau gweithredu polisi o
adnewyddu CRB pob 3 blynedd, yn unol a'r arfer
gorau.

15,000

15,000 0 15,000

CYLL1 Costau ariannu Cynllun
Cymorth Treth Cyngor
lleol fydd yn disodli
Cynllun Budd-dal Treth
Cyngor cenedlaethol.

Dafydd L Edwards,
Pennaeth Cyllid
Anthony V Jones,
Uwch Reolwr Refeniw

Yn 2013 mae cynllun Budd-dal Treth Cyngor yn cael ei ddisodli gan y cynllun Cymorth Treth Cyngor lleol. I
weithredu'r drefn newydd fydd angen datblygu ein meddalwedd craidd cyfredol. Mae cost o £59,000 i
ddatblygu ein systemau craidd cyfredol ar gyfer gweithredu'r cynllun newydd.

Yn ogystal â datblygu meddalwedd, bydd angen gweithredu cynllun cyfathrebu i ddarparu
cyhoeddusrwydd a gwybodaeth i’r cyhoedd yn gyffredinol ac i’r rhai sy’n cael eu heffeithio yn benodol a
rhagwelir ysgrifennu’n uniongyrchol at dros 11,000 o hawlwyr presennol, addasu gwefan y Cyngor a
gwneud cyflwyniadau i bartneriaid y Cyngor, megis Y Ganolfan waith, Gwasanaeth Pensiwn, CAB,
Cymdeithasau Tai, ac amryw o fforymau eraill.
O ran y swyddogaeth trethi lleol yn ei gyfanrwydd (casglu treth gyngor, treth fusnes a budd-daliadau treth
cyngor) gwariant Gwynedd ydi'r 3ydd uchaf ymhlith y 9 cyngor yn y "teulu". (£17.85 fesul annedd yn erbyn
canolrif o £15.24).

59,000 Yr adran i flaenoriaethu cyllido pryniant y
meddalwedd. Mae'r ymgyrch cyfathrebu yn
digwydd eleni.

0 0

CYLL2 Sicrhau sylw priodol i’r
trethdalwyr effeithir gan
gyflwyno’r Cynllun
Gostyngiad Treth Cyngor
(sy’n disodli Budd Dal
Treth Cyngor) ar 1 Ebrill
2013.

Dafydd L Edwards,
Pennaeth Cyllid
Anthony V Jones,
Uwch Reolwr Refeniw

Cyflogi dau swyddog i roi cyngor ac arweiniad i drethdalwyr fydd yn gorfod talu treth cyngor am y tro
cyntaf, er mwyn lleihau'r angen i erlyn am symiau bychan iawn, a chan gynnig cymorth i bobl tra bregus.
Bydd disgwyl sylfaenol i'r Cyngor gasglu ac adfer £2m o dreth cyngor ychwanegol a hynny yn effeithio holl
achosion cyfredol budd dal treth cyngor (11,000 achos) gan na warchodir yr un math o hawliwr o dan y
gyfundrefn newydd. Rhagwelir mai balansau cymharol fychan fydd 75% o’r achosion i’w casglu.
Bwriedir cynnig cyngor ac arweiniad cynnar i drethdalwyr fydd yn talu treth Cyngor am y tro cyntaf, er
mwyn lleihau'r angen i erlyn am symiau bychan iawn, a chan gynnig cymorth i bobl tra bregus.
O ran y swyddogaeth trethi lleol yn ei gyfanrwydd (casglu treth gyngor, treth fusnes a budd-daliadau treth
cyngor) gwariant Gwynedd ydi'r 3ydd uchaf ymhlith y 9 cyngor yn y "teulu". (£17.85 fesul annedd yn erbyn
canolrif o £15.24)

40,440 Ariannu'r bid i sicrhau gwasanaeth cynghori i
drigolion mewn sefyllfa fregus. Y cyllid i'w
ryddhau yn 2014/15 yn ddibynnol ar ddyfodol
cyllid Llywodraeth Cymru.

40,440

Adran Addysg

Cyfanswm Adran Addysg

Adran Cyllid

Person CyfrifolRhif Rheswm tros y bid

Adran Adnoddau Dynol

Cyfanswm Adran Adnoddau Dynol

Amlinelliad o'r Mater Argymhelliad
Symiau ArgymhellirManylion y bid a ddaeth i law
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Atodiad A - Bidiau Refeniw 2013-14

Parhaol

(£)

Unwaith ac am

byth (£)

Parhaol

(£)

Unwaith ac am

byth (£)

Adran Addysg

Person CyfrifolRhif Rheswm tros y bid Amlinelliad o'r Mater Argymhelliad
Symiau ArgymhellirManylion y bid a ddaeth i law

CYLL3 Sicrhau adnodd i ddelio’n
briodol â addasiadau i
bolisi rhyddhad trethi
busnes yn dilyn
adolygiad yr Athro
Morgan, ynghyd â
sicrhau sylw i’r cam
arfaethedig i godi
premiwm treth cyngor ar
dai gwag hir dymor,
dyddiad effeithiol y 2
agwedd yn 1 Ebrill 2013.

Dafydd L Edwards,
Pennaeth Cyllid
Anthony V Jones,
Uwch Reolwr Refeniw

Adnodd i ddelio ag addasiadau i bolisi rhyddhad trethi busnes yn dilyn adolygiad y Llywodraeth Cymru
mewn perthynas a chodi premiwm ar dai gwag hir dymor Bydd rheoliadau yn eu lle yn fuan, yn bur debyg
yn effeithiol o’r 1 Ebrill 2013.
O ran y swyddogaeth trethi lleol yn ei gyfanrwydd (casglu treth gyngor, treth fusnes a budd-daliadau treth
cyngor) gwariant Gwynedd ydi'r 3ydd uchaf o ran gwariant ymhlith y 9 cyngor yn y "teulu". (£17.85 fesul
annedd yn erbyn canolrif o £15.24).

20,220 Cyllido oddi mewn i adnoddau presennol yr
Adran.

0 0

CYLL4 Gofynion ariannol a
chyfrifo ychwanegol ar
gyfer trefniadau cyd-
weithio.

Dafydd L Edwards,
Pennaeth Cyllid
William E Jones,
Uwch Reolwr Cyllid

Adnodd staffio dros dro yn flynyddol i ymateb i'r gofyniad am gynnal cyfrifon ar wahân, cynhyrchu cyfrifon
terfynol a datganiad o’r cyfrifon ar wahân a llawn ar gyfer rhai amgylchiadau cyd-weithio, ac yn benodol
endid fel cydbwyllgor.

Mae’r amserlen cynhyrchu a chwblhau cyfrifon blynyddol yn un heriol iawn fodd bynnag, ac fe ragwelir na
fydd modd cynnwys yr holl waith ychwanegol yma a’r ymhlygiadau ariannol ychwanegol perthnasol o fewn
yr adnoddau adrannol presennol.

20,000 Cyllido fel rhan o achosion busnes y cynlluniau
cydweithio perthnasol.

0 0

80,660 59,000 40,440 0

DC1 Cyflwyno Cofrestru
Etholwyr Unigol

Dilys Phillips
Iolo P Roberts

Adnoddau staffio a choastau atodol ychwanegol i ymateb i'r gofyn statudol am drefn lle mae pob unigolyn
yn gorfod cael ei gofrestru yn unigol ar y gofrestr etholwyr yn hytrach na’r drefn bresennol o gofrestru
unigolion ar sail eiddo erbyn 2016.
Mae'n debyg y bydd bid ychwanegol yn 2014/15.
O ran pennawd Etholiadau (sy'n cynnwys cofrestru etholwyr yn ogystal â chost yr etholiadau eu hunain):-
gwariant Gwynedd ydi'r 6ed uchaf ymhlith y 9 cyngor yn y "teulu". (£2.45 fesul etholwr yn erbyn canolrif o
£3.20).

18,995 Adran i gyllido, gan fod tanwariant ar y gyllideb
bresennol.

0 0

DC2 Swyddog Cydraddoldeb
Anabledd

Dilys Phillips
Siôn Huws

Penodwyd Swyddog Cydraddoldeb Anabledd i weithio gyda gwasanaethau er mwyn sicrhau bod y Cyngor
yn cwrdd â’i ddyletswyddau o dan y Ddeddfwriaeth Anabledd. Cyllid tymor byr oedd mewn lle, ac ar ôl i’r
cytundeb ddod i ben ym mis Mai 2011 ariannwyd y swydd o arian wrth gefn yr Adran Strategol a Gwella.
Trosglwyddwyd y swydd i’r Adran Democratiaeth a Chyfreithiol yn ystod 2012-13, ynghyd â swm o arian i
ariannu’r swydd hyd nes diwedd y flwyddyn honno yn unig. Un o ofynion statudol y Ddeddf yw ymgysylltu
ac mae’r swyddog yn gyfrifol am y Grŵp Craidd Anabledd, sy'n cynrychioli barn defnyddwyr ar waith y 
Cyngor. Mae hefyd yn bwynt cyswllt gyda’r Grwpiau Mynediad, sy’n rhoi barn arbenigol pobl anabl ar
hygyrchedd yr amgylchedd lleol. Mae’r elfennau yma yn mynd tu hwnt i gydymffurfiaeth statudol drwy
sefydlu dolen gyswllt annibynnol rhwng pobl anabl a’r Cyngor, gan sefydlu perthynas gyson a phositif a
darparu strwythur cadarn i rannu gwybodaeth.

34,371 Ariannu'r swydd yn barhaol 34,370 0

DC3 Trefn gwynion y Cyngor Dilys Phillips a
Gwenan Parry
Sion Huws ac Idris
Jones

Adnodd ychwanegol i ymateb i ofyniad Llywodraeth Cymru sydd wedi cyhoeddi Polisi Cwynion
Gwasanaethau Cyhoeddus yn anelu at gyflwyno trefn gwynion gyson a chydnabyddedig ymhob corff
cyhoeddus, yn hytrach na'r trefniadau presennol sydd yn amrywio rhwng Adrannau.

27,753 Y gwasanaethau i ail-ddylunio trefniadau oddi
mewn i'r adnoddau cyfredol.

0 0

62,124 18,995 34,370 0

GC1 Uwchraddio meddalwedd
pendesg

Gwenan Parry
Huw Ynyr

Uwchraddio meddalwedd y Cyngor, trwy gynllun lesio meddalwedd Microsoft. Oni ellir uwchraddio, gall
problemau sylweddol godi yn sgil cytundebau cyfnewid gwybodaeth gydag asiantaethau eraill, a chan na
fydd y darparwr yn fodlon cynnal y meddalwedd.

175,838 Ariannu'r bid er mwyn sicrhau parhad y trefniadau
trwyddedu meddalwedd a chyfnewid gwybodaeth.

175,840 0

GC2 Cwrdd ag anghenion
cynnydd mewn
darpariaeth TG

Gwenan Parry
Huw Ynyr

Dwy swydd ychwanegol i ymateb i gynnydd sylweddol mewn darpariaeth TG, ac i ymestyn oriau agor y
Ddesg Gymorth am awr ychwanegol. Mae'r nifer o alwadau y mae'r ddesg gymorth yn ei dderbyn wedi
treblu yn y chwe blynedd diwethaf, a bu cynnydd hefyd yn y nifer o ddyfeisiadau a chymhlethdod yr arlwy
newydd. Mae'r Uned bellach yn cefnogi PDA's, ffonau symudol a thabledi cyfrifiadurol, yn ogystal a
chefnogi gweithio o gartref . Nid oes capasiti digonol o fewn y Tim i wneud y gwaith arloesi a datblygol sy'n
angenrheidiol i gael y budd mwyaf o'r datblygiadau technolegol.

74,086 Blaenoriaethu adnoddau o fewn yr Adran. 0 0

GC3 Diweddaru Asesiadau
Asbestos

Dafydd Gibbard /
Catrin Love

Mae’r bid yma am waith newydd, sef gwella a diweddaru’r wybodaeth am leoliad asbestos yn adeiladau'r
Cyngor. Mae’r gwaith gwreiddiol o adnabod ei leoliad wedi ei gwblhau rhwng 2004- 2008. Mae’r cofnod
yma bron yn 10 oed mewn rhai achosion felly ac ers 2010 mae gofynion newydd ynglyn â beth sy’n rhaid
ei archwilio.

300,000 Ariannu o'r Cynllun Rheoli Asedion gan leihau'r
ddarpariaeth Cynnal a Chadw.

0 0

249,924 300,000 175,840 0

Cyfanswm Adran Cyllid

Adran Democratiaeth a Chyfreithiol

Cyfanswm Adran Democratiaeth a Chyfreithiol

Adran Gofal Cwsmer

Cyfanswm Adran Gofal Cwsmer

2
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Parhaol

(£)

Unwaith ac am

byth (£)

Parhaol

(£)

Unwaith ac am

byth (£)

Adran Addysg

Person CyfrifolRhif Rheswm tros y bid Amlinelliad o'r Mater Argymhelliad
Symiau ArgymhellirManylion y bid a ddaeth i law

PB1 Twnel Caernarfon Gwyn Morris Jones
Colin Worth

Cyfrifoldeb am oleuadau’r Twnel wedi ei drosglwyddo i’r Adran gyda chyfrifoldeb am gynnal y
goleuadau/offer trydanol, TCC a.y.y.b. Mae yna gynnydd sylweddol yn y gost o drydan ac mae’r cais ar
gyfer cwrdd â’r gost.
Pennawd Goleuo Strydoedd: Gwariant Gwynedd ydi'r 3ydd uchaf ymhlith y 9 awdurdod yn y "teulu".
(£101.63 fesul golau stryd yn erbyn canolrif o £89.82).

25,000 Effaith gweddol fychan yng nghyd-destun y
sefyllfa ariannol a maint cyllideb y maes hwn.

0 0

PB2 Cynnydd yn y
Rhwydwaith Ffyrdd

Gwyn Morris Jones
Steffan Jones

Mae hyd ffyrdd dros y tair mlynedd diwethaf wedi cynyddu o ganlyniad i newidiadau yn y rhwydwaith
Ffyrdd Sirol e.e. ffyrdd osgoi, ffyrdd di-ddosbarth, mabwysiadu ffyrdd ystadau ayyb.
Gwariant Gwynedd ydi'r 6ed uchaf ymhlith y 9 awdurdod yn y "teulu". (£1,145 fesul km ffordd yn erbyn
canolrif o £1,226).

33,037 Effaith gweddol fychan yng nghyd-destun y
sefyllfa ariannol a maint cyllideb y maes hwn.

0 0

PB4 Rheoli Risg Coed yn
Syrthio (Gwaith
Bwrdeistrefol)

Gwyn Morris Jones
Alun Wyn Jones

Cynnal archwiliadau a gwaith trin a diogelu coed ar dir agored Bwrdeistrefol ar draws y Sir yn unol a
Pholisi Iechyd a Diogelwch Corfforaethol i Reoli Risg o Coed yn Syrthio.

8,000 Effaith gweddol fychan yng nghyd-destun y
sefyllfa ariannol a maint cyllideb y maes hwn.

0 0

PB5 Pont Abermaw – Les
Network Rail

Gwyn Morris Jones
Amanda Murray

Nid yw hwn yn wasanaeth sy’n hunan-gynhaliol bellach gan fod problemau staffiodiweddar yn gorfodi
newid i’r ddarpariaeth drwy beidio codi toll ac felly bydd angen am yr hawl o lesu'r bont gan Network Rail.
Mae'n rhan o Lwybr Arfordir Cymru.

30,000 Effaith gweddol fychan yng nghyd-destun y
sefyllfa ariannol a maint cyllideb y maes hwn.

0 0

PB8 Strategaeth Wastraff Gwyn Morris Jones
Steffan Jones

Parhad o'r strategaeth wastraff gytunedig, ac am elfennau ychwanegol i ymdrin a matresi, carpedi a rwbel.
Mae'r bid yn llai na'r hyn a ragwelwyd yn y Strategaeth wreiddiol am y flwyddyn hon, sef £563,000.

176,050 82,370 Ariannu i adlewyrchu gofynion diwygiedig y
Strategaeth Wastraff gytunedig

176,050 82,370

272,087 82,370 176,050 82,370

RH1 Cynllun Datblygu Lleol ar
y Cyd Gwynedd a Môn

Aled Davies
Nia Haf Davies
(Rheolwr Cynllunio
Polisi – Uned Polisi
Cynllunio ar y Cyd)

Mae Gwynedd a Mon yn cydweithio'n ffurfiol ar fabwysiadu Cynllun Datblygu Lleol ac yn rhannu'r costau ar
sail 50/50.Cais am arian i sicrhau cyfraniad Gwynedd i gynnal a chwblhau'r broses o baratoi CDLl ar y cyd
.
Pennawd Polisi Cynllunio. Gwariant Gwynedd ydi'r 5ed uchaf ymhlith y 9 awdurdod yn y "teulu" (h.y. ar y
canolrif sef £4.61 fesul pen).

119,901 Ariannu er mwyn sicrhau bod y cynllun strategol
allweddol hwn yn ei le erbyn 2016.

0 119,900

RH2 Llwybr yr Arfordir Aled Davies
Wyn Williams

Mae Llywodraeth Cymru wedi datgan eu bwriad i gefnogi awdurdodau lleol i gyllido costau staff, cynnal a
chadw a datblygu pellach pan ddaw'r rhaglen bresennol i be 31 Mawrth 2013. Fodd bynnag, bydd disgwyl
i'r awdurodau lleol gyfrannu 25% o'r costau. Amcangyfrifir mai £62,500 fydd y gost i Gyngor Gwynedd
ond mae £15,000 eisoes mewn llaw yn y gyllideb bresennol.

47,500 Rheoliadau ariannol yn nodi fod gwasanaethau
yn gyfrifol am gwrdd a goblygiadau refeniw
unrhyw gynlluniau twf a fabwysiedir.

0 0

RH5 Gwasanaethau Bysiau Aled Davies
Dafydd W. Williams

Mae risg sylweddol wedi ei amlygu yn codi o’r toriad grant LTSG ac o’r drefn a ddefnyddir gan y
Llywodraeth i ddosrannu cymhorthdal i wasanaethau cludiant. Er nad ydym, ar hyn o bryd yn gwybod be
fydd toriad LTSG gan y Llywodraeth, mae toriad yn sicr o ddigwydd. Eleni roedd son am doriad o 28%,
gafodd wedyn ei leihau i 10%. Mae hyn yn gyfystur ac oddeutu £62,350 am y flwyddyn 2012-13. Mae
potensial o doriad hyd at 20% yn 2013-2014 sydd yn gyfystur ac oddeutu £120,000 ychwanegol. Mae
hefyd bwriad i dorri grantiau i gwmniau bysiau ar eu lwfans tanwydd, fydd gyda potential uchel o effeithio
phrisiau sybsidi rhai gwasanaethau. Ni ellir darogan yr effaith ariannol yma ar wasanaethau ar hyn o bryd
ac fe allai hyn arwain at fidiau pellach yn y dyfodol, efallai o fewn blwyddyn ariannol.
Pennawd Cludiant Cyhoeddus. Gwariant Gwynedd ydi'r 3ydd uchaf ymhlith y 9 yn y "teulu" (£18.42 fesul
pen yn erbyn canolrif o £13.39)

182,350 Angen edrych yn fanwl ar y maes hwn yn sgil yr
holl newidiadau arfaethedig mewn grantiau.

0 0

RH8 Cynllun Datblygu Lleol
Gwynedd a Mon –
Capasiti’r Tim CDLl

Nia Haf Davies
(Rheolwr Cynllunio
(Polisi) Uned Polisi
Cynllunio ar y Cyd
Gwynedd a Mon

Yn hanesyddol, ariannwyd un o swyddi CDLl gan arian grant. Nid oes sicrwydd y bydd yr arian hwn ar
gael ar gyfer 2013/14.
Pennawd Polisi Cynllunio. Gwariant Gwynedd ydi'r 5ed uchaf ymhlith y 9 awdurdod yn y "teulu" (h.y. ar y
canolrif sef £4.61 fesul pen).

75,660 Ariannu am 2 flynedd - bydd elfen o'r grant ar
gael a allai gael ei gyfeirio i'r pwrpas hwn, ac felly
bydd yr Adran yn ariannu unflwyddyn o gyflogaeth
y swydd.

0 75,660

305,510 119,901 0 195,560

GCT2 Effaith cau Canolfan Bro
Dysynni, Tywyn dros do
oherwydd gwaith cynnal
a chadw

Morwena Edwards
Gwenno Williams

Cais i ddigolledu'r Gwasanaeth am golli incwm tra bydd Canolfan Hamdden Dysynni ar gau am 4-5 mis yn
ystod gwaith cynnal a chadw angenrheidiol. Mae'r swm yn seiliedig ar incwm y cyfnod cyfatebol llynedd,
net o unrhyw ostyngiad yn y costau yn ystod y cyfnod cau.
Pennawd "Hamdden a Chwaraeon". Gwariant Gwynedd ydi'r 2il uchaf ymhlith y 9 awdurdod yn y "teulu"o
ran gwariant fesul pen o'r bopblogaeth - £31.97 yn erbyn canolrif o £24.73.

73,000 Ariannu i sicrhau incwm y gwasanaeth tra bydd y
gwaith yn mynd rhagddo.

0 73,000

Cyfanswm Adran Rheoleiddio

Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol

Adran Tai,Gwasanaethau Cymdeithasol a Hamdden

Adran Rheoleiddio

Cyfanswm Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol
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Parhaol
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Unwaith ac am

byth (£)

Parhaol

(£)

Unwaith ac am

byth (£)

Adran Addysg

Person CyfrifolRhif Rheswm tros y bid Amlinelliad o'r Mater Argymhelliad
Symiau ArgymhellirManylion y bid a ddaeth i law

GCT3 Ffioedd Preswyl a Nyrsio Morwena Edwards
John Trefor Williams

Adolygwyd ffioedd Preswyl a Nyrsio yn Hydref 2011 a phenderfynwyd eu cynyddu mewn tri rhanddaliad.
Dyma'r cais am y trydydd rhanddaliad.
Gwariant Gwynedd yw'r 2il uchaf ymhlith y 9 yn y "teulu" (£882.98 fesul poblogaeth dros 65, yn erbyn
canolrif o £796.83). Oherwydd maint y gwasanaeth yma mae'r gwahaniaeth yma yn un sylweddol mewn
termau ariannol, yn cyfateb i tua £2.2m uwchlaw'r canolrif.

250,200 Ariannu i gydnabod yr ymrwymiad a wnaed. 250,200 0

GCT4 Bidiau Cyfnod Trosiannol
18+

Morwena Edwards
Ann Lloyd Jones –
Uwch Reolwr
Gwasanaeth Oedolion
Ceryl Teleri Davies–
Rheolwr Gwasanaeth
Oedolion (Iechyd
Meddwl ag Anabledd
Dysgu)

Cais am gyllid i ariannu pecynnau gofal dwys iawn ym maes anableddau dysgu yn dilyn trosglwyddo'r
unigolion dan sylw o'r Gwasanaeth Plant yn 18 oed. Mae'r swm yma yn deillio o anghenion dwys iawn
iawn y cleientiaid dan sylw.
Pennawd Gwas Cym Anabledd Dysgu (Oedolion rhwng 18-64 oed). Gwariant Gwynedd yw'r 4ydd uchaf
ymhlith y 9 yn y "teulu" (£164.93 fesul poblogaeth 18-64 oed, yn erbyn canolrif o £164.22).

695,000 Ariannu i adlewyrchu'r gofynion dwys iawn
ychwanegol ar y Gwasanaeth Oedolion. Mae
darpariaeth o £171,000 eisoes wedi ei wneud at
bwrpasau demograffi, a rhagwelir tanwariant o
leiaf o £50,000 ar anableddau dysgu.

474,000 0

GCT7 Swyddog Gofal Cwsmer
a Dyletswydd (Sirol)

Awen Morwena
Edwards
Iona Griffith
.

Fel rhan o ddatblygu Derwen sef Tim Integredig Plant Anabl Gwynedd, llwyddwyd i sefydlu swydd sirol
Swyddog Gofal Cwsmer a Dyletswydd trwy gyllid blwyddyn drosiannol Teuluoedd lyn Gyntaf. Mae'r
swyddog yn gweithio'n agos iawn efo teuluoedd ar ôl i'r cyfeiriad gael ei dderbyn, trefnu asesiad
cychwynnol a'r cyfarfod cynllunio cyntaf aml-asiantaethol, cadw mewn cysylltiad yn ddiweddarach a
chydweithio gyda staff perthnasol eraill. Ni fydd y swydd yn gymwys am arian Teuluoedd yn Gyntaf dan y
drefn newydd.
Yn y categori "Comisiynu a gwaith cymdeithasol" o fewn Gwas Cym Plant, gwariant Gwynedd ydi'r 2il
uchaf ymhlith y 9 yn y "teulu" (£192.09 fesul poblogaeth dan 18, yn erbyn canolrif o £148.80). Maes
Gwasanaethau Cymdeithasol Plant yn gwario'n uchel yn gyffredinol mewn cymhariaeth â'r "teulu", yn
gyfystyr â tua £3.5m uwchlaw'r canolrif.

40,510 Grant yn dod i ben - yn unol â'r trefniant arferol,
yr Adran i wneud darpariaeth

0 0

GCT8 Swyddog Gwasanaeth
Cefnogol

Awen Morwena
Edwards
Iona Griffith

Cais am arian i gyllido Swyddog Gwasanaethau Cefnogol ychwanegol i leihau pwysau ar staff presennol a
lleihau'r risg o ddadgofrestru gan AGGCC. Byddai un swyddog arall yn sicrhau bod pob gweithiwr
cefnogol yn cael goruchwyliaeth rheolaidd; bod asesiad risg cyfredol ar gyfer pob plentyn a gweithgaredd;
bod y Swyddogion Gwasanaeth Cefnogol yn gallu cyflwyno gweithwyr i'r plentyn a monitro'r ddarpariaeth
yn ddigonol.
Yn y categori "Comisiynu a gwaith cymdeithasol" o fewn Gwas Cym Plant, gwariant Gwynedd ydi'r 2il
uchaf ymhlith y 9 yn y "teulu" (£192.09 fesul poblogaeth dan 18, yn erbyn canolrif o £148.80). Maes Gwas
Cym Plant yn gwario'n uchel yn gyffredinol mewn cymhariaeth â'r "teulu", yn gyfystyr â tua £3.5m
uwchlaw'r canolrif.

34,371 Ariannu i adlewyrchu'r twf yn y galw, y cynnydd yn
nifer y staff cefnogol a'r gofynion goruchwylio
ychwanegol ddaw yn sgil hyn. Rhan o'r adolygiad
cychwyn i'r diwedd.

34,370 0

GCT9 Nifer cleientau Plant
Mewn Angen a Phlant
Mewn Gofal

Awen Morwena
Edwards
Sharron Williams
Carter/Aled Gibbard
Est 2714/2713

Dros y blynyddoedd diwethaf, fe welwyd twf yn nifer y ceisiadau am wasanaeth, cynnydd yn nifer y plant
ar y gofrestr amddiffyn plant yn ogystal â chynnydd yn y niferoedd o achosion plant mewn angen. Yn sgîl
hyn fe welwyd cynnydd hefyd yn y nifer uchel o achosion llys cymhleth, ymweliadau statudol a'r angen i
gwblhau asesiadau craidd a chynnal adolygiadau statudol. Gwneir cais am un swydd gweithiwr
cymdeithasol ychwanegol i gyfarfod â'r gofyn cynyddol a chais am gyllid i gefnogi achosion a'r gofyn
statudol ar y gwasanaeth i ddarparu cefnogaeth i deuluoedd ee hybu cyswllt plant mewn gofal. Cost
gweithiwr - £43,010 a chostau eraill ar gyfer cefnogi achosion - £43,320 sef cyfanswm £86,330.
Plant mewn Gofal: Mae gwariant Gwynedd yr uchaf ymhlith y "teulu" o 9 (£357.52 fesul poblogaeth dan
18, yn erbyn canolrif o £197.11). Mae hyn yn gyfystyr â thua £3.7m mewn cyfanswm, h.y. y categori yma
sydd fwy neu lai'n egluro y lefel gwariant uchel ar Gwas Cym Plant yn ei gyfanrwydd.

86,330 Ariannu'r gweithiwr cyhwanegol i adlewyrchu'r twf
yn y galw, a chostau eraill; unwaith ac am byth
nes bydd canlyniad yr adolygiad cychwyn i'r
diwedd ar gael.

43,010 43,320

GCT10 Gweithwyr Allweddol
Oed Trosglwyddo

Awen Morwena
Edwards
Iona Griffith
01286 674686

Cais i gynnal y cynllun gweithwyr allweddol ar gyfer pobl ifanc sy'n trosglwyddo i wasanaethau oedolion
gan fod oes y grant gwreiddiol wedi dod i ben a'r cyllid ERF ychwanegol hefyd yn dod i ben Mawrth 2013..
Mae'r cynllun hwn yn cynnig cymorth i bobl ifanc drosglwyddo i'r gwasanaeth oedolion.

45,380 Grant yn dod i ben - yn unol a'r trefniant arferol,
yr Adran i ystyried gwneud darpariaeth

0 0

GCT12 Deddf LASPO 2012 Morwena Edwards
Aled Gibbard

Cais am arian i ymateb i ofyn deddfwriaethol newydd. O Ebrill 2013 bydd y cyfrifoldeb ariannol ar gyfer
remand diogel yn cael ei ddatganoli. Bydd y Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid yn parhau i gomisiynu lleoedd
carchar, ac yn penderfynu ble i leoli pobl ifanc sy’n cael eu remandio i ddalfa diolgel, ond byddent yn
anfonebu awdurdodau lleol am y gost.
Mae'r ffigwr wedi ei seilio ar gyfartaledd nifer yr achosion perthnasol yn y tair blynedd diwethaf.

53,990 Disgwyl eglurder ar ddatganoli cyllid ac argaeledd
grant.

0 0
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GCT13 Swyddog
Adolygu/Cadeirio

Awen Morwena
Edwards
Eleri Ellis Evans
Est 2507

Cais am arian i greu swydd cadeirydd annibynnol ar gyfer adolygiadau statudol plant mewn gofal a
chynadleddau achos er mwyn ymateb i'r cynnydd mewn adolygiadau. Mae nifer yr adolygiadau wedi
cynyddu o 354 i 459 yn y tair blynedd diwethaf, ac mae angen y swydd hon i sicrhau cynnydd yn y
perfformiad, ac hefyd i ymgymryd a rol sicrwydd ansawdd.

48,970 Yr Adran i flaenoriaethu'r adnodd sydd eisoes ar
gael.

0 0

GCT14 Swyddog Cynorthwyol
Cynllun Lesu Sector
Preifat

Morwena Edwards
Susan Griffith

Yr angen i barhau i gyflogi Swyddog Cynorthwyol Cynllun Lesu pan fydd y cytundeb yn dod i ben diwedd
mis Rhagfyr 2012 , ar sail barhaol a llawn amser. Penodwyd Swyddog Cynorthwyol Cynllun Lesu yn
Hydref 2010 wedi ei ariannu gydag arian bid ar sail dros dro, rhan amser, 18.5 awr yr wythnos am ddwy
flynedd. Mae'r Adran wedi llwyddo i ymestyn y cytundeb tan Rhagfyr 2012 ac i'w gnweud yn llawn amser
ers Mawrth 2012. Cynllun Lesu wedi cyfrannu at arbedion sylweddol ar wariant gwely a brecwast ers
2006.

22,700 Cyllido'r swydd yn barhaol . 22,700

GCT16 Cais am swydd newydd –
Cefnogi Pobl

Awen Morwena
Edwards
Arwel W Owen
Sheila Phillips

Cais am arian i gyllido swydd o fewn yr Uned Cefnogi Pobl yn dilyn trosglwyddo cyfrifoldeb am Grant
Refeniw Cefnogi Pobl £2.6 miliwn i awdurdodau lleol ei weinyddu.

35,370 Effaith gweddol fychan yng nghyd-destun y
sefyllfa ariannol a maint cyllideb y maes hwn.

0 0

1,312,821 73,000 824,280 116,320

2,410,373 714,200 1,265,980 394,250

Cyfanswm Adran Tai, Gwasanaethau Cymdeithasol a Hamdden

CYFANSWM
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Atodiad B - Bidiau Cyfalaf 2013-14

Rhif Rheswm tros y bid Person Cyfrifol Amlinelliad o'r Mater Swm y Bid (£) Argymhelliad
Swm a

Argymhellir

Adran Addysg

ADD10 ONE – gweithredu modiwlau ychwanegol Dewi Jones, Addysg
Owen Owens, Uwch Reolwr
Gwasanaeth Adnoddau, est
2169

Mae cynghorau Gogledd Cymru yn cydweithio i sefydlu
Gwasanaeth Effeithlonrwydd a Gwella Ysgolion Rhanbarthol

(GEGYR) i wella perfformiad yr ysgolion rhanbarthol. (Mae

Cyngor Gwynedd yn Awdurdod Lletyol i’r gwasanaeth
newydd.) Un agwedd greiddiol i'r cynllun ydy defnydio'r pecyn
Capita ONE i ddarparu'r ystod o ddata sydd ei angen i gefnogi
arweinwyr system newydd y GEGYR. Mae gwaith sylweddol
angen ei wneud yng Ngwynedd er mwyn gweithredu modiwlau
newydd o ONE. Fe fydd y brif gost ar hyfforddiant a sefydlu
adroddiadau.

41,100 Mater datblygol gwasanaeth i'w ystyried gan yr Adran. 0

41,100 0

Adran Adnoddau Dynol

AD1 Rhaglen Dreigl o Welliannau Diogelwch
Tu Fewn i Safleoedd Ysgolion

Alwyn Evans Jones,
Pennaeth Adnoddau Dynol
fel Cadeirydd Grwp Asesu
Risg
Dafydd W. Williams
Est. 2422

Sefydlwyd y rhaglen dreigl hon i ddiwallu anghenion rhybudd
cyffredinol gan AGID yn 2004 i wella’r sefyllfa draffig o fewn
ysgolion y Sir.Mae'r bid yma ar gyfer y 4 cynllun risg uchaf yn y
rhaglen waith.

70,000 Ariannu i sicrhau diogelwch safleoedd risg uchaf. 70,000

70,000 70,000

Adran Rheoleiddio

RH3 Rhaglen gyfalaf Llwybr yr Arfordir a
chysylltiadau

Aled Davies
Wyn Williams
2363

Rhaglen bresennol y Cynllun hwnyn dod i ben ddiwedd
Mawrth 2013, Adnabuwyd rhaglen waith 3 blynedd er mwyn
cwblhau'r llwybr yng Ngwynedd. Pwrpas y cais ydy sicrhau
cyfraniad y Cyngor tuag at raglen o waith cyfalaf . Mae
Llywodraeth Cymru wedi datgan eu hymrwymiad i ariannu;r
gwaith o 2013 ymlaen a disgwylir mai 75% o'r costau a ddaw
gan y Llywodraeth a bydd gofyn i'r awdurdod ddarganfod y
gweddill.

137,500 Ariannu'n rhannol er mwyn uchafu'r budd economaidd
a denu grantiau, ar yr amod bod 75% o'r costau i'w
talu gan y Cynulliad.

100,000

RH6 Rhaglen Dreigl i Leihau Damweiniau Aled Davies
Dafydd W. Williams
Est. 2422

Gweithredu rhaglen dreigl o gynlluniau diogelwch ar rwydwaith
briffyrdd y Sir. Codi safon rhwydwaith briffyrdd y Sir, trwy
fuddsoddi yn ddoeth ar welliannau yn y lleoliadau lle gwelir
clystyrau o ddamweiniau/digwyddiadau.

200,000 Cynllun Rheoli Asedau wedi blaenoriaethu a phennu
gwariant yn y maes hwn am gyfnod o 10 mlynedd.

0

RH7 Rhaglen Dreigl o Fân Welliannau Priffyrdd Aled Davies
Dafydd W. Williams
Est. 2422

Gweithredu rhaglen dreigl o fân welliannau priffyrdd o fewn y
tair ardal weithredol er mwyn sicrhau rhwydwaith ddiogel i
ddefnyddwyr a gwell lle i fyw i drigolion. Gwella
mynedfeydd/cyffyrdd troeadau ayyb

150,000 Cynllun Rheoli Asedau wedi blaenoriaethu a phennu
gwariant yn y maes hwn am gyfnod o 10 mlynedd.

0

487,500 100,000

Adran Tai a Gwasanaethau Cymdeithasol

GCT18 Ymestyn y Cynllun Gweithio’n Hyblyg Morwenna Edwards
Glenda Lloyd-Evans

Gwasanaeth Oedolion yn Meirionnydd wedi bod yn rhan o
gynllun peilot Gweithio’n Hyblyg.
Sefydlwyd y peilot gyda chost unwaith ac am byth o £24,000
gan gynnwys holl gostau offer TG a hyfforddiant.
Gwneir cais am arian unwaith ac am byth i brynu laptops i
ymestyn y cynllun i Arfon a Dwyfor .

20,000 Hwn yn destun achos busnes ymestyn ar draws y sir
gan Adnoddau Dynol - fe ddylid diwallu unrhyw ofyn
ychwanegol o fewn yr achos busnes hwnnw neu o
fewn adnodd y gwasanaeth.

0

Cyfanswm Adran Addysg

Cyfanswm Adran Adnoddau Dynol

Cyfanswm Adran Rheoleiddio
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Atodiad B - Bidiau Cyfalaf 2013-14

Rhif Rheswm tros y bid Person Cyfrifol Amlinelliad o'r Mater Swm y Bid (£) Argymhelliad
Swm a

Argymhellir

20,000 0

Adran Economi a Chymuned

EC2 Cronfa Datblygu Gwirfoddol- Cefnogaeth
i’r Trydydd Sector

Sioned E Williams
Amanda Davies (01248
605276)

Mae Cyngor Gwynedd wedi bod yn cefnogi’r sector wirfoddol
drwy’r gronfa yma ers 1996. CDS y Swyddfa Gymreig oedd
ffynhonnell wreiddiol yr arian, ond ers 2001/02 mae’r arian
wedi dod yn rhan o’r setliad. Mae’r gyllideb flynyddol yn
gyfanswm o £250,000, sydd wedi ei rhannu i £110,000 refeniw
a £140,000 cyfalaf.
Rheolir y gyllideb dan frand llwyddiannus Cist Gwynedd. Mae
Cist Gwynedd yn cynnwys pecyn o grantiau i gefnogi
gweithgareddau cymunedol a gwirfoddol.

140,000 Mae £70K o'r swm yma wedi ei ymrwymo ar gyfer y
Gronfa Gyfenter, ac mae grantiau oddeutu £1.4m yn
deillio o hynny. Mae'r ceisiadau am hanner arall y
gronfa eisoes yn uwch na £70K, ac amgangyfrifir bod
grantiau oddeutu £200K yn deillio o hynny.

140,000

EC5 Cynllun Cei Aberdyfi (Rhagbaratoi) Sioned E Williams –
Pennaeth Economi a
Chymuned
Llyr B. Jones – Uwch
Reolwr Economi a
Chymuned (est. 2219)

Rhagwelir risg erbyn tua 2016, y byddai'n rhaid cau y Cei oni
ellir gwneud y gwaith yma, gyda goblygiadau difrifol i drigolion
a defnyddwyr.
Cyflwynir y cais yma am arian ar gyfer comisiynnu gwaith
dylunio (a peirianyddol) manwl, ynghyd a pharatoi ceisiadau a
manylion cysylltiedig er mwyn sicrhau hawliau statudol
Dros y blynyddoedd, mae cyflwr polion llenni (sheet piling) dur
y cei wedi bod yn dirywio, ac mae’r sefyllfa wedi ei fonitro’n
gyson gan Uned Amddiffyn yr Arfordir y Cyngor. Gobeithir, o
baratoi'r cynlluniau, y gellir denu grantiau i wneud y gwaith

125,000 Arian i gomisiynu'r gwaith 125,000

EC6 Canolfannau Celfyddydau Digidol
Gwynedd

Sioned E Williams –
Pennaeth Economi a
Chymuned
Roland Evans – Uwch
Reolwr Economi a
Chymuned (est. 2450)
Nest Thomas – Prif
Swyddog Amgueddfeydd a’r
Celfyddydau (est.2098)

Mae’r diwydiant sinema a ffilm yn mynd trwy gyfnod o
chwyldro ar hyn o bryd wrth i hen gyfarpar seliwloid 35mm
gael ei ddisodli gan dechnoleg digidol.
Erbyn hyn mae Neuadd Dwyfor a Neuadd Buddug yn cael
trafferth wrth geisio rhaglennu ar y ffilmiau 35mm traddodiadol
ac heb ymateb i hyn yn fuan, bydd incwm yn gostwng yn
sylweddol. Eisoes mae incwm hysbysebion ar 35mm hefyd yn
gostwng ac mae hi’n debygol y bydd cost ychwanegol ar gael
ffilmiau 35mm ar ddyddiad eu rhyddhau. Gallai’r gwarant ar eu
cyfer fod mor uchel â £1,000.
Pe na bai modd arddangos ffilmiau newydd ni fyddai modd o
gwbl cyrraedd y targedau incwm presennol, a byddai
hyfywdra'r ddau leoliad mewn perygl.

120,000 Achosion busnes i ddod i gasgliad yn y flwyddyn
nesaf - y materion hyn i gael ystyriaeth gfel rhan o'r
ymarferiad hwnnw.

0

385,000 265,000

1,003,600 435,000CYFANSWM

Cyfanswm Adran Economi a Chymuned

Cyfanswm Adran Tai a Gwasanaethau Cymdeithasol
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ADRODDIAD I’R CABINET
19 Chwefror 2013

Aelod Cabinet: Y Cynghorydd Peredur Jenkins

Pwnc: Cyllideb 2013/14 a Strategaeth Ariannol 2013/14 – 2016/17

Swyddog cyswllt: Dilwyn Williams, Cyfarwyddwr Corfforaethol

Y penderfyniad a geisir

Cadarnhau’r cynigion a luniwyd gan y Cabinet yn ei gyfarfod ar 22 Ionawr (a
nodir yn yr atodiad i’r adroddiad hwn) fel y cynigion ar gyfer cyllideb 2013/14 a
strategaeth ariannol 2013/14 – 2016/17 ac argymell hynny i’r Cyngor yn ei
gyfarfod ar 28 Chwefror.

Barn yr aelod lleol

Nid yw’n fater lleol.

Cyflwyniad

1. Yn ei gyfarfod ar 22 Ionawr, bu’r cabinet yn ystyried y sefyllfa ariannol
sy’n debygol o wynebu’r cyngor am y pedair blynedd nesaf ac yn sgil y
darlun hwnnw fe luniwyd strategaeth ariannol ddrafft ar gyfer y pedair
blynedd i ddod ynghyd a drafft o gyllideb fanwl ar gyfer 2013/14.

2. Yn dilyn llunio’r cynigion cychwynnol yma cynhaliwyd 4 seminar ar
gyfer aelodau er mwyn egluro’n fanwl yr holl broses a’r dewisiadau
rhesymegol oedd gan y Cyngor. ‘Roedd hyn hefyd yn rhoi cyfle i glywed
beth yn union oedd gan drwch yr aelodau i’w ddweud am y strategaeth
arfaethedig ac i wrando ar unrhyw sylwadau i’r gwrthwyneb er mwyn
sicrhau fod y sylwadau hynny yn cael eu hystyried wrth lunio’r cynigion
terfynol.

3. Ar adeg paratoi’r adroddiad hon cynhaliwyd 3 allan o’r 4 sesiwn a teg yw
dweud yr ymddengys fod yna gytundeb cyffredinol gyda chyfeiriad y
strategaeth. Os cyfyd unrhyw bwyntiau i’r gwrthwyneb yn y pedwerydd
sesiwn byddaf yn adrodd ar hynny ar lafar.
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4. Cafwyd nifer o sylwadau adeiladol yn y sesiynau fydd yn ein cynorthwyo
i weithredu’n ymarferol ar rai o’r cynigion yn y strategaeth ac yn arbennig
felly, y broses o ddarganfod y bwlch ariannol.

5. Bydd y Pwyllgor Archwilio yn ystyried y cynigion yn ei gyfarfod ar 14
Chwefror a byddaf hefyd yn adrodd ar ei drafodaethau ar lafar.

Rhesymau dros argymell y penderfyniad

6. Mae trwch y sylwadau a gafwyd hyd yma yn unfrydol yn cytuno gyda’r
cyfeiriad cyffredinol a nodir yn y strategaeth (gan gynnwys y bwriad i
gynyddu’r Dreth Gyngor 3.5% y flwyddyn er mwyn ceisio lleihau lefel y
toriadau y byddwn yn eu hwynebu) nid oes unrhyw gyfeiriad arall wedi
cael ei grybwyll i mi ei ystyried ac felly gellir cadarnhau’r cynigion
gwreiddiol.

Ystyriaethau perthnasol

7. Gan fod yr aelodau a ddaeth i’r seminarau wedi cael cyfle i ddeall y
cefndir sydd y tu ôl i’r strategaeth arfaethedig, gobeithiaf fy mod wedi
rhoi cyfle i bob un aelod herio a holi’r cyfeiriad ac i grybwyll unrhyw
ddewisiadau eraill yr hoffent i ni eu hystyried.

8. Mewn gwirionedd, yn y sesiynau a gynhaliwyd hyd yma, gwyntyllwyd
gan un neu ddau o fynychwyr y dadleuon dros gynyddu’r Dreth Gyngor
ymhellach er mwyn osgoi toriadau, ond gyda’r aelodau hynny hefyd yn
rhoi cydnabyddiaeth fod y lefel 3.5% mae’n debyg yn taro’r balans
priodol.

Camau nesaf ac amserlen

9. Os bydd y cabinet yn cadarnhau’r cynigion gwreiddiol fel yr argymhellir
yn yr adroddiad hwn yna bydd yr adroddiad a’r argymhelliad yn cael ei
gyflwyno i’r Cyngor.

10. Mae’r adroddiad sydd ynghlwm yn cynnwys ychydig o fan newidiadau
i’r adroddiad a ystyriwyd yn wreiddiol ym mis Ionawr sef –

 ychwanegiad bychan i’r swm y r ychwanegir i’r gyllideb ysgolion er
mwyn cyfarch yr angen i gynyddu 2.08% (cymal 3.12(b) yr atodiad i’r
adroddiad)
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 cydnabod y newidiadau i’r drefn cymorth y Dreth Gyngor sydd wedi codi
ers paratoi’r adroddiad gwreiddiol (newidiadau i ran 3.8 yr atodiad);

 cryfhau’r datganiadau a wnaed o ran yr asesiad cydraddoldeb (yn dilyn
sylwadau gan y swyddog cydraddoldeb) [newidiadau i ran 10.3 i 10.6 yr
atodiad]

 man newid i’r proffil arbedion yn sgil y wybodaeth ddiweddaraf [newid i
broffil yr arbedion yn y tabl yng nghymal 17 yr adroddiad ac yn rhan 6.6
yr atodiad]

 ychwanegu cymal 3.2 yn yr atodiad er mwyn crybwyll lefel yr incwm o
ffioedd a thaliadau a ddaw i’n rhan (yn sgil sylw a wnaed yn y sesiynau
aelodau)

11. Nid yw’r newidiadau yma’n newid cyfeiriad na’r casgliadau y daethpwyd
atynt yn y cyfarfod diwethaf.

Barn y swyddogion statudol

Y Prif Weithredwr:

Mae fy mhrif sylwadau ar y mater hwn wedi ei nodi yn yr adroddiad arall ar y
mater. Fodd bynnag, credaf ei fod yn bwysig croesawu’r gwaith a wnaed gan yr
Aelod Cabinet a’r Cyfarwyddwr i gynnal deialog ystyrlon gyda chynghorwyr
am gyfeiriad y strategaeth. A rwyf hefyd yn croesawu’r elfen o unfrydedd barn
ar fater anodd a dyrys yn dilyn y deialog hynny

Y Swyddog Monitro:

Dim i’w ychwanegu o ran priodoldeb

Y Pennaeth Cyllid:

Mae fy sylwadau ar y strategaeth i’w gweld ar ddiwedd yr adroddiad sydd
ynghlwm.
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ADRODDIAD I’R CABINET
19 Chwefror 2013

Aelod Cabinet: Y Cynghorydd Peredur Jenkins

Pwnc: Cyllideb 2013/14 a Strategaeth Ariannol 2013/14 – 2016/17

Swyddog cyswllt: Dilwyn Williams, Cyfarwyddwr Corfforaethol

Y penderfyniad a geisir

Y dylid argymell i’r Cyngor -

1 Y dylid mabwysiadu cyllideb refeniw o £233.913m yn 2013/14 i’w rannu
fesul gwasanaeth fel y nodir yn Atodiad 1 a fydd hefyd yn golygu
dibynnu ar arbedion o £1.921m yn 2013/14.

2 Y dylid cyllido’r swm yma drwy’r grant o £181.633m y byddwn yn ei
dderbyn gan Lywodraeth Cymru a £52.28m o’r Dreth Gyngor fyddai’n
golygu cynnydd o 3.5% yn y Dreth Gyngor.

3 Y dylid hefyd cymeradwyo bidiau unwaith ac am byth o £394,250 i’w
ariannu allan o’r £268,050 arian grant cymell perfformiad a gedwir bob
blwyddyn at ddibenion unwaith ac am byth gan ychwanegu £126,200
pellach o’r adnodd Dreth Gyngor a osodwyd o’r neilltu ar gyfer 2015/16.

4 O ran y sefyllfa dros y 4 blynedd nesaf, y dylid cynllunio i ddarganfod y
bwlch ariannol o dros £32m a daflunnir ar gyfer y 4 blynedd i ddod drwy
gynllunio i gynyddu’r Dreth Gyngor ar gyfartaledd o 3.5% y flwyddyn
fydd yn darparu bron i £8m ar ben yr £8.7m o arbedion yr ydym wedi
cynllunio ar eu cyfer yn barod.

5 Y dylid anelu wedyn i ddarganfod y gweddill drwy osod targed
effeithlonrwydd pellach o £6.4m a cheisio gwyro galw am wasanaethau’r
Cyngor drwy fod yn rhagweithiol i osgoi creu galw am y gwasanaethau
hynny gyda golwg ar ddarganfod £5m pellach. Byddai unrhyw swm ar ôl
i’w ddarganfod wedyn yn gorfod dod o doriadau.

6 Cymeradwyo rhaglen gyfalaf o £20.839m ar gyfer 2013/14; £15.748m ar
gyfer 2014/15 a £20.346 ar gyfer 2015/16 ar y cynlluniau a nodir yn
Atodiad 3.
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7 Cytuno i ddileu’r cynllun arbedion “Cefnogaeth i Aelodau” (£54,000) o’r
cynlluniau arbedion yn unol ag argymhelliad y Pwyllgor Gwasanaethau
Democrataidd.

Barn yr aelod lleol

Nid yw’n fater lleol.

Cyflwyniad

1. Mae’n rhaid i’r Cyngor osod cyllideb ar gyfer y flwyddyn i ddod
(2013/14) gan ystyried beth yw ei ofynion gwario. Rhaid priodoli hynny
wedyn gyda’r incwm sydd yn debygol o fod ar gael gan ystyried sut
wedyn i gau’r bwlch, gan bwyso a mesur y dadleuon o blaid cynyddu’r
Dreth Gyngor neu leihau gwariant.

2. Yn hanesyddol, ac yn unol ag ymarfer gorau, mae’r Cyngor wedi sefydlu
ei gyllideb flynyddol o fewn cyd-destun strategaeth ariannol tymor
canolig er mwyn sicrhau fod y gyllideb honno yn paratoi ar gyfer y
sefyllfa i ddod yn hytrach na chyfarch anghenion un flwyddyn yn unig.

3. Mae hyn wedi talu ar ei ganfed i ni gan ein bod yn medru cynllunio
unrhyw arbedion angenrheidiol yn rhesymegol heb orfod cymryd
penderfyniadau brysiog sydd yn aml yn arwain at y penderfyniadau
anghywir o ran y buddion i’r dinesydd.

4. Mater i’r Cabinet yw ystyried yr holl faterion yma gan wneud
argymhellion priodol i’r Cyngor. Mae yna rôl hefyd i’r Pwyllgor
Archwilio ystyried y cynigion y bwriedir eu cyflwyno er mwyn ystyried a
ydynt yn ariannol briodol.

5. Mae’r atodiad sydd ynghlwm i’r adroddiad yma yn manylu ar yr holl
faterion perthnasol sydd angen eu hystyried wrth sefydlu strategaeth
ariannol tymor canolig ac wrth sefydlu cyllideb 2013/14 (gan gynnwys
unrhyw gynnydd yn y Dreth Gyngor).

6. Yn 2013/14 bydd y grant y byddwn yn ei dderbyn oddi wrth Lywodraeth
Cymru yn cynyddu 1.1% i £181.63m ond mae’r asesiad o’n hanghenion
gwario yn awgrymu ein bod angen cynyddu ein gwariant 2.1% i
£235.83m.
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7. Heb unrhyw gynnydd yn y Dreth Gyngor, rhagwelir y byddwn yn casglu
£50.51m y flwyddyn nesaf (sydd £784,000 yn llai nag eleni oherwydd
effaith rhagweledig y gyfundrefn cymorth treth gyngor newydd wrth
osod y sylfaen Dreth Gyngor) sy’n golygu fod gennym fwlch o £3.69m i’w
ddarganfod yn 2013/14.

8. Mae’r strategaeth yn awgrymu y dylid cwrdd â’r bwlch yma drwy
gynyddu’r Dreth Gyngor 3.5% er mwyn cynhyrchu £1.77m gan adael
£1.9m i’w ddarganfod o arbedion.

9. Byddai hyn yn lleihau ein gwariant i £233.91m.

10. Bydd hyn yn cynnwys rhoddi cynnydd arian o 2.08% i ysgolion fydd yn
golygu, yn wahanol i bob gwasanaeth arall yn y Cyngor na fyddant yn

wynebu darganfod arbedion am yr ail flwyddyn yn olynol (heblaw i
gwrdd ag effaith niferoedd disgyblion sydd yn gallu bod yn effaith bositif
neu negyddol yn ôl amgylchiadau’r ysgol.

11. Yn 2013/14 hefyd bydd ysgolion cynradd yn rhannu £200,000 fydd yn
cael ei ail ddyrannu yn sgil y broses trefniadaeth ysgolion.

12. O fewn y gyllideb mae yna nifer o risgiau sylweddol (gan gynnwys lefel
cynnydd cyflogau; cost y cynllun Cymorth Treth Gyngor newydd ac
unrhyw effaith ariannol y gyfundrefn cofrestru awtomatig ar gyfer
pensiynau a chyferchir y risgiau sylweddol yma drwy gadw cyllideb wrth
gefn o £1.6m ynghyd a’r ffaith y bydd ein cyfradd casglu’r dreth gyngor
yn well na gyllidebwyd ar ei gyfer bellach yn 2013/14.

13. Ar gyfer y cyfnod 4 blynedd 2013/14 – 2016/17 dengys ein dadansoddiad
o’r sefyllfa dros y cyfnod y gallasem fod yn wynebu bwlch ariannol o dros
£32m dros y cyfnod.

14. Pe byddai’r Cyngor yn fodlon cynyddu’r Dreth Gyngor 3.5% y flwyddyn
ar gyfartaledd dros y 4 blynedd nesaf byddai hyn yn creu £7.8m tuag at y
diffyg ac mae gennym raglen arbedion sydd yn mynd i gynhyrchu £8.7m
dros y ddwy flynedd nesaf (ar ol cymryd i ystyriaeth dau gynllun na fydd
yn cynhyrchu cymaint ag y disgwyliwyd yn wreiddiol).

15. Golyga hynny felly y byddwn angen darganfod bron i £16m o arbedion
yn y ddwy flynedd olaf.

16. Mae’r strategaeth a nodir yn awgrymu y dylid dygymod gyda gweddill y
bwlch drwy edrych am fwy o arbedion effeithlonrwydd (gan osod targed
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o £6.4m ar gyfer hynny) a chynnal ymdrechion rhagweithiol i osgoi creu
galw am wasanaethau (gan dargedu £5m o’r gweithgaredd hwnnw).
Byddai unrhyw swm pellach yn gorfod dod o doriadau.

17. Crynhoir yr holl holl sefyllfa yn y tabl isod –

£M 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 Cyfanswm

Gofynion Gwario ychwanegol 17.2 7.0 9.4 9.0 42.6

Colled (cynnydd) grant (13.6) (0.5) 2.7 1.4 (10.00)

Treth Gyngor (1.7) (1.8) (2.3) (2.0) (7.8)

Diffyg Cynlluniedig 1.9 4.7 9.8 8.4 24.8

Cynlluniau £16m (0.8) (0.8) (0.4) (2.0)

Incwm (0.1) (0.1)

1% Effeithlonrwydd (1.3) (1.8) (0.1) (3.2)

Effeithlonrwydd corfforaethol (1.4) (2.0) (3.4)

I’w ddarganfod drwy - (1.7) 0.1 9.3 8.4 16.1

Effeithlonrwydd pellach (6.4) (6.4)

Lleihau galw (5.0) (5.0)

Toriadau (ffigwr balansio) (4.7) (4.7)

18. Mae’r strategaeth a nodir hefyd yn awgrymu rhaglen gyfalaf fel y nodir
yn Atodiad 3 fydd yn buddsoddi £20.839m yn 2013/14; £15.748m yn
2014/15 a £20.346m 2015/16 sydd lawer uwch na’r adnodd yr ydym yn ei
dderbyn gan Lywodraeth Cymru i gefnogi ein rhaglen gyfalaf.

Rhesymau dros argymell y penderfyniad

19. Mae’r holl strategaeth yn ceisio gwarchod y gwasanaethau y mae’r
Cyngor yn eu darparu i bobl Gwynedd wrth gadw cynnydd yn y Dreth
Gyngor i’r lleiafswm fyddai’n gyson gyda’r amcan hwnnw.

20. Mae o hefyd yn ceisio taenu effaith blynyddol amrywiol y wasgfa
ariannol yn gyson dros y blynyddoedd fel na fyddwn yn gweld y Dreth
Gyngor yn gostwng mewn un flwyddyn dim ond i’w weld yn gorfod
codi’n wyllt mewn blynyddoedd eraill.

21. Fodd bynnag drwy gymryd rhagolygon 4 blynedd i ystyriaeth fe welir
hyd yn oed o fod yn fodlon cynyddu’r Dreth Gyngor 3.5%, taflunnir y
byddwn yn wynebu bwlch ariannol o bron i £25m dros y 4 blynedd.

22. Mae yna strategaeth ar gyfer darganfod y bwlch hwnnw ond ymddengys
y gallasai elfen o hwnnw orfod dod o dorri gwasanaethau i’r cyhoedd.
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23. Fod bynnag mae’r strategaeth o ddarganfod talp helaeth o arbedion
effeithlonrwydd pellach a chymryd camau rhagweithiol i osgoi creu galw
a disgwyliadau yn golygu fod yna bosibilrwydd y gallwn gadw unrhyw
doriadau i’r isafswm a thrwy hynny gwarchod pobl Gwynedd cymaint ag
sy’n bosibl.

24. Yn sicr fe fydd yna gynghorau yng Nghymru yn cynyddu’r Dreth Gyngor
llai na 3.5% ond yn yr un modd mae yna son yn y wasg yn ddiweddar am
gynghorau sydd am gynyddu’r Dreth Gyngor llawer uwch, ac mae modd
i’r Cyngor yma wneud y naill neu’r llall os mai dyna yw ei ddymuniad.
Rhaid cofio fodd bynnag mai effaith lleihau dros y 4 blynedd nesaf fydd
cynyddu’r elfen o doriadau gwasanaeth y bydd eu hangen.

Ystyriaethau perthnasol

25. Fel y nodir uchod, mae modd codi llai neu fwy o dreth Gyngor fydd yn
effeithio ar lefel y toriadau y bydd eu hangen dros y cyfnod.

26. Nid oes modd effeithio ar y grant y byddwn yn ei dderbyn gan
Lywodraeth Cymru (er bod swyddogion ac aelodau yn barhaus yn
gwneud gwaith i geisio sicrhau fod y fformiwla dyrannu yn deg) ond o
ran gweddill yr hafaliad mae modd newid y ffigyrau gwariant ond mae
yna oblygiadau i hynny wrth gwrs.

27. Gellir cymryd agwedd llai darbodus fyth tuag at rhai elfennau o’r gyllideb
ond rhaid cofio o fod yn gwneud hynny ein bod yn cynyddu’r risg o orfod
darganfod arbedion yn sydyn a thrwy hynny orfod gwneud
penderfyniadau brysiog

28. Mater i’r Cyngor yw ystyried yr holl faterion a nodir yn yr atodiad sydd
ynghlwm ac ystyried a ydynt yn dymuno newid unrhyw elfen ond o’m
rhan i fel Aelod Cabinet dwi’n credu mai dyma yw’r balans gorau y gellir
ei daro.

Camau nesaf ac amserlen

29. Bydd yr argymhellion yma yn cael eu cyflwyno i’r Cyngor a mater i’r
Cyngor fydd eu mabwysiadu neu beidio.
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Barn y swyddogion statudol

Y Prif Weithredwr:

Nid yw’n newyddion i’r Cyngor bod yr her ariannol yr ydym yn ei wynebu yn
un enfawr. Fodd bynnag, mae’r ffaith ein bod, gyda’n gilydd, wedi bod yn
paratoi at hwn ers rhai blynyddoedd bellach o gymorth sylweddol i wynebu’r
her hwnnw. Mae llwyddiant y gwaith hwnnw yn awr yn golygu, os medrwn
gadw ein disgyblaeth o ran gwireddu arbedion effeithlonrwydd, a chynnal lefel
codiad treth fel yr argymhellir yn yr adroddiad, ei fod yn bosib i ni gyrraedd
2015/16 neu du hwnt heb edrych am doriadau gwasanaeth gwirioneddol.

Y Swyddog Monitro:

Dim i’w ychwanegu o ran priodoldeb

Y Pennaeth Cyllid:

Mae’r sylwadau hyn yn ffurfio adroddiad y Prif Swyddog Cyllid ar “gadernid yr
amcangyfrifon” a “digonolrwydd y reserfau ariannol” yn unol â rhan 25 o
Ddeddf Llywodraeth Leol 2003. Mae angen i’r Cyngor ystyried hyn, a’r risgiau
cysylltiedig wedi’u hadnabod gan y Prif Swyddog Cyllid, wrth bennu’r gyllideb
flynyddol a lefel y Dreth Cyngor.

Rwyf wedi bod yn rhan o drafodaethau perthnasol wrth i’r Aelod Cabinet dros
Adnoddau a’r Cyfarwyddwr Corfforaethol lunio’r strategaeth ariannol, a gallaf
gadarnhau rhesymoldeb y rhagolygon gerbron parthed anghenion gwariant y
Cyngor erbyn 2013/14 a thu hwnt. Mae’n anochel fod peth ansicrwydd ynglŷn â
ffactorau fel chwyddiant tebygol, rhai penawdau incwm ansefydlog, a gwireddu
arbedion sydd wedi’u cynllunio, ond credaf fod tybiaethau teg yn yr adroddiad
a bod y tybiaethau rheiny yn cynhyrchu ffigyrau ariannol gyda lefel risg
cymedrol a derbyniol.

Er mwyn lleddfu’r risg cysylltiedig â’r strategaeth ariannol yn 2012/13, mae’r
Aelodau Cabinet, Penaethiaid Adran, rheolwyr gwasanaeth a chyfrifwyr sy’n
gyfrifol am gyllidebau’r Cyngor yn gyffredinol wedi gweithredu mewn modd
disgybledig a gweithgar i reoli gwariant a sicrhau incwm. Bydd angen yr un
fath o reolaeth ariannol cydwybodol eto yn 2013/14.

Mae ymlyniad Cyngor Gwynedd at y cynllun ariannol tymor canol i gyflawni
arbedion £37m wedi rhoi Gwynedd mewn sefyllfa gadarn i gynllunio ymlaen,
ond mae perygl y bydd raid delio gydag anghenion gwario uwch a thoriadau
pellach mewn grant, yn nhermau real, yn 2014/15, 2015/16 a 2016/17. Felly,
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rhaid gofalu ein bod yn gwarchod balansau cyffredinol y Cyngor yn 2013/14.
Rwy’n argyhoeddedig fod yr hyn argymhellir yma, sef cynnal y lefel £8m
cyfredol o falansau (gyda chronfeydd penodol digonol), yn ddarbodus os yw’r
Cyngor yn cynllunio ymlaen yn briodol ar gyfer parhad y cyfnod o galedi
cenedlaethol.

Atodiadau
Papur Strategaeth Ariannol 2013/14 – 2016/17 a Cyllideb 2013/14
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STRATEGAETH ARIANNOL 2013/14 – 2016/17
a

CHYLLIDEB 2013/14

1 Cefndir

1.1 Mae’r adroddiad yma yn nodi’r ffactorau sydd yn dylanwadu ar y
gyllideb refeniw sydd ei angen ar gyfer 2013/14..

1.2 Yn sgil y ffactorau yma, mae’r adroddiad hefyd yn argymell strategaeth
ariannol tymor canolig ar gyfer y cyfnod hyd at ddiwedd oes y Cyngor
presennol (sef 2016/17) ac yn nodi’r ffactorau sydd yn dylanwadu ar y
rhaglen gyfalaf am y tair blynedd 2013/14 – 2015/16.

A) Cyllideb 2013/14

2 Grant Llywodraeth Cymru

2.1 Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi’r setliad terfynol ar gyfer
2013/14 ynghyd â ffigyrau mynegol ar gyfer y flwyddyn ganlynol.
Nodir y manylion isod yn nhabl 1.

Tabl 1
Cynnydd yn y Grant Cynnal Refeniw 2013/14 – 2014/15

£m 2013/14 2014/15
Cymru Gwynedd Gwynedd

2012/13 4,326,633 179,704(*) 183,503

2013/14 4,373,034 181,633

Cynnydd 1.1% 1.1% 1.0%

* £168.067m oedd y gwir ffigwr grant ar gyfer 2012/13 ond fe addaswyd y ffigwr i gymryd y
trosglwyddiadau i mewn i’r setliad i ystyriaeth er mwyn cymharu tebyg at ei debyg.

2.2 Fe welir o’r tabl uchod fod cynnydd grant Cyngor Gwynedd yn
gyffelyb i’r cynnydd cyfartalog ar gyfer Cymru, ond mae hynny yn
cuddio’r faith fod elfen o gynnydd Cyngor Gwynedd yn deillio o’r
ffaith fod sylfaen Treth Gyngor Cyngor Gwynedd wedi codi llai na
chyfartaledd Cymru.

2.3 Oherwydd y ffordd y mae’r broses grant yn gweithio, os bydd cyngor
yn medru codi llai mewn treth gyngor na chynghorau eraill oherwydd
bod ei sylfaen Treth Gyngor yn cynyddu llai na chynghorau eraill,
bydd grant y llywodraeth yn cynyddu’n gymharol i wneud yn iawn
am y golled.

2.4 Pe na byddai hynny wedi digwydd mae’n debyg y byddem wedi
gweld cynnydd llai na’r cyfartaledd oherwydd bod y ffactorau sy’n
dylanwadu ar y fformiwla dyrannu yn parhau i fynd yn ein herbyn.
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2.5 Er enghraifft fe welwyd y patrwm canlynol ar gyfer fformiwla
Gwynedd yn 2013/14

 Y cynnydd poblogaeth trydydd isaf drwy Gymru;
 Niferoedd plant oed cynradd gyda’r cynnydd seithfed isaf drwy

Gymru;
 Niferoedd hawlwyr cymorth incwm / lwfans chwilio am waith dan

65oed yng Ngwynedd yn cynyddu yr ail leiaf drwy Gymru.
 Niferoedd yn derbyn lwfans byw i’r anabl neu i rai ag anabledd

difrifol yn cynyddu lleiaf drwy Gymru

2.6 Rhaid bod yn wyliadwrus rhag darllen gormod hefyd i mewn i’r
ffigyrau mynegol ar gyfer 2014/15 gan mai’r cyfan a wnaed yma yw
symud ffigyrau 2013/14 ymlaen blwyddyn gan newid rhai ffigyrau
cyfyngedig fydd yn dylanwadu ar y fformiwla.

2.7 Fe fydd yna newidiadau yn sicr o ddigwydd erbyn hynny wrth i
Lywodraeth San Steffan newid yr hyn fydd ar gael i Lywodraeth
Cymru ac wrth iddynt hwy hefyd orfod addasu eu cynlluniau o’r
herwydd. Gallasem weld newidiadau pellach hefyd i’r fformiwla
dyranu grant erbyn hynny.

2.8 Un nodwedd o’r ffigwr grant yn y setliad ar gyfer y flwyddyn nesaf
yw’r gwahaniaeth sylweddol rhwng gwir ffigwr grant eleni [£168.067m
ar gyfer Gwynedd] a’r ffigwr a ddefnyddir ar gyfer cymhariaeth
[£179.704m].

2.9 Daw’r gwahaniaeth o £11.637m oherwydd bod y Llywodraeth bellach
wedi rhoi’r arian ar gyfer darparu cymorth Treth Gyngor yn y setliad

[£8.104m i Wynedd]. Mae yna hefyd drosglwyddo nifer o grantiau i
mewn i’r setliad [gwerth £3.2m] ac ‘rydym hefyd yn derbyn ail ran yr
adnodd sy’n cael ei ddarparu gan Lywodraeth Cymru ar gyfer
benthyca i wario ar ein lonydd. Rhoddir mwy o fanylion yn rhan 3.10
yr adroddiad

3 Gwariant Refeniw'r Cyngor - 2013/14

3.1 Nodir isod yn nhabl 2 y cynnydd yn y gwariant fydd ei angen ar gyfer
2013/14.
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Tabl 2
Cyllideb 2013/14 (£’000)

2013/14
Cyllideb Sylfaenol 12/13 219,362
Chwyddiant cyflogau 1,369
Chwyddiant arall 1,521
Praeseptau (20)
Incrementau 156
Pensiynau 336
Llog ar falansau 173
Costau Benthyca (449)
Demograffi 190
Amrywiol (1,186)
Llai cyllidebau incwm 602
Trosglwyddiadau i’r setliad 11,723
Pwysau ar wasanaethau 2,058

Cyfanswm gofynion 235,835

3.2 Cyllideb Sylfaenol 12/13 – Er mai £219.362m yw gwariant net 2012/13
mae’n bwysig nodi fod gwir wariant y Cyngor yn £360m ond fe ddaw’r
ffigwr yma i lawr i £219.4m oherwydd ein bod yn derbyn llu o grantiau
llai gwerth £91m ac yn codi bron i £50m am wasanaethau yr ydym yn
eu darparu.

3.3 Chwyddiant Cyflogau – Hwn yw’r brif ragdybiaeth lle nad yw’r ffigwr
y bydd ei angen ar gyfer 2013/14 yn hysbys i ni eto. Yn amlwg fe fydd
yna bwysau o dy’r undebau i gynyddu cyflogau yn 2013/14 o gofio’r
rhewi cyflogau a welwyd dros y tair blynedd diwethaf. Fodd bynnag ,
mae’r Canghellor wedi nodi ei fod am weld setliadau cyflogau’r sector
gyhoeddus yn cael eu cyfyngu i 1% yn y blynyddoedd i ddod.

Darparwyd ar gyfer cynnydd o 1% felly yn y gyllideb sylfaenol. Os na
fydd ei angen, yna fe fydd yn lleihau ein hangen am arbedion yn
2015/16.

Er mwyn gwarchod rhag y risg y gallasai fod yn uwch, fe osodwyd y
gyllideb wrth gefn ar lefel fydd yn ein gwarchod rhag y risg hwnnw.
[Gweler cymal 3.12 isod]. Cymerwyd y ddarpariaeth yma hefyd i
ystyriaeth wrth ystyried lefel y cynnydd cyflogau i’w gynnwys yn y
blynyddoedd i ddod. [Hynny yw, gan fod y gyllideb wrth gefn
gennym gellir darparu ar gyfer cynnydd is yn y tafluniadau ar gyfer y
dyfodol hefyd sy’n lleihau’r tafluniad arbedion y byddwn eu hangen].

3.4 Chwyddiant arall - Mae’r ffigwr yma yn cynrychioli darpariaeth ar
gyfer chwyddiant cyffredinol o 1.75% ond gan wneud darpariaeth
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benodol lle tybir fod y gyfradd chwyddiant am fod yn uwch. Rhai
penawdau amlwg sy’n disgyn i’r categori hwnnw yw ynni a thanwydd
lle’n hanesyddol fe welwyd cynnydd gwahanol iawn i gyfraddau
chwyddiant cyffredinol.

Gan fod Llywodraeth Cymru yn rhoddi arian i ni er mwyn benthyca ar
gyfer buddsoddi yn y strwythur priffyrdd a phontydd ni roddwyd
chwyddiant ar bennawd cynnal a chadw strwythurau priffyrdd ar hyn
o bryd er mwyn cael cyfle i ystyried a ellid defnyddio hwn i’n
cynorthwyo i ddarganfod arbedion o fewn y strategaeth ariannol.

3.5 Incrementau a Phensiynau - Hwn yw’r cynnydd sy’n deillio o roddi
incrementau cyflog i staff, ac mae’r ffigwr pensiynau yn cynrychioli’r
cynnydd sydd ei angen yn sgil prisiad diwethaf y Gronfa Bensiwn
(sydd yn cynyddu ein cyfraniad cyflogwr 0.5% y flwyddyn hyd at 1
Ebrill 2014).

3.6 Llog ar Falansau - erbyn hyn ‘roeddem wedi disgwyl y byddai
cyfraddau llog wedi dechrau atgyfodi ond maent yn parhau i fod yn
hanesyddol o isel. Golyga hynny mai bychan yw’r llog yr ydym yn ei
dderbyn ar ein balansau bellach a rhaid adolygu’r lefel ar i lawr yn sgil
profiad presennol.Nid oes argoel fod hyn am wella dros weddill oes y
strategaeth bresennol ac mae’r tafluniadau ar gyfer y tymor canolig yn
adlewyrchu hynny.

3.7 Costau benthyca – yn y tafluniadau a wnaed, ‘rydym yn elwa o gostau
benthyca is yn y flwyddyn nesaf yn sgil ad-dalu benthyciadau.

3.8 Demograffi - Fel arfer, ‘rydym yn cydnabod nifer uwch yr henoed y
byddem yn eu disgwyl oherwydd poblogaeth sy’n heneiddio, ond gan
nad yw’r cynnydd disgwyliedig y buom yn darparu ar ei gyfer mewn
blynyddoedd a fu eto wedi gwireddu ei hun, a chan nad yw’r
gwasanaeth eto wedi gorfod defnyddio’r oll o’r ddarpariaeth a wnaed
yn 2010/11, nid yw’n fwriad ychwanegu darpariaeth yn 2013/14 gan
ddisgwyl y byddwn ei ychwanegu yn 2014/15 os bydd ei angen.
[Darparwyd ar gyfer hyn yn y strategaeth tymor canolig].

Fodd bynnag ‘rydym wedi darparu ar gyfer demograffi ym maes
anabledd dysgu (£171,000) ac yn y nifer plant o fewn yr ysgolion
(£19,000).

3.9 Amrywiol - Mae’r ffigwr a nodir yma yn deillio o addasiad i gyllidebau
yn sgil y ddarpariaeth ormodol a wnaed yng nghyllideb eleni ar gyfer
cynnydd ym mhrisiau tanwydd. Ni welwyd gymaint o gynnydd ag a
welwyd yn y blynyddoedd a fu ac felly mae modd tynnu’r swm a
ddarparwyd (£1.18m) allan o’r gyllideb.
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Mae hyn yn cynrychioli’r gost uniongyrchol i ni ynghyd a’r gost
anuniongyrchol a delir i gyflenwyr gwasanaethau allanol.

Ar adeg paratoi’r strategaeth wreiddiol ‘roedd y Cyngor yn wynebu
cost arall yn sgil colled incwm na gyfrifir amdano yma ond yn hytrach
o dan y pennawd Incwm Treth Gyngor.

Mae Llywodraeth San Steffan wedi penderfynu gweddnewid y
gyfundrefn budd-daliadau ac un elfen o’r drefn newydd yw na fydd
yna gynllun Budd-Dal Treth Gyngor bellach yn cael ei lunio gan
ddeddfwriaeth Brydeinig, ond yn hytrach Cynllun Cymorth Treth
Gyngor i’w sefydlu gan gynghorau yn unigol ac i’w ariannu o gyllid
sefydlog a roddir iddynt.

Yng Nghymru, mae Llywodraeth Cymru wedi penderfynu yn hytrach
na gadael i bob Cyngor sefydlu ei gynllun ei hun (fel y gwneir yn
Lloegr); y dylid cael un cynllun cenedlaethol ac mae Llywodraeth
Cymru wedi penderfynu beth fydd natur y cynllun hwnnw.

Yn anffodus, yr un pryd â newid y gyfundrefn, mae Llywodraeth San
Steffan wedi lleihau’r adnodd fydd ar gael i dalu am unrhyw gynllun
ac ‘roedd Llywodraeth Cymru wedi nodi nad oedd modd iddynt hwy
wneud yn iawn am y bwlch ariannol. ‘Roeddent felly wedi llunio
cynllun fyddai yn eu tyb hwy yn cyd-fynd gyda’r adnodd oedd ar gael
i dalu amdano (er bod yna amheuaeth gan lywodraeth leol y bydd cost
y cynllun yn cyd-fynd â’r adnodd sydd ar gael).

‘Roedd y cynllun hwnnw yn golygu y byddai pawb yn talu o leiaf 10%
o’r Dreth Gyngor (lle’n flaenorol ‘roedd dros 8,000 yng Ngwynedd yn
derbyn budd-dal treth gyngor llawn) gyda phawb arall sydd ar fudd-

dal Treth Gyngor yn bresennol yn cael llai o gymorth yn y dyfodol.

‘Roedd yr effaith tebygol ar drigolion Gwynedd yn sylweddol wrth
gwrs a bu’r Cyngor yn gweithredu i geisio lleddfu cymaint ar yr effaith
yma a oedd yn bosibl, ond o ran cyllideb y Cyngor ‘roedd yna berygl
sylweddol hefyd na fyddem yn medru casglu cymaint o’r dreth gyngor
ag a welwyd yn y gorffennol.

‘Roedd yn rhaid derbyn felly fod yna debygrwydd cryf y bydd yn
rhaid addasu ein ffigwr cyfradd casglu (a osodwyd yn hanesyddol yn
99%) gan ei addasu i lawr i 97.5%. Byddai hyn yn parhau i fod yn un
o’r cyfraddau gorau yng Nghymru ac amser a ddengys a fyddai’n
gywir neu a fyddai modd ei adfer yn ôl tuag at y lefel flaenorol neu a
fyddai angen ei addasu ar i lawr ymhellach.

‘Roedd hyn yn gyfystyr â lleihad yn yr incwm y byddem yn ei
gynhyrchu o’r Dreth Gyngor o £784,000 sy’n cael ei adlewyrchu yn y
ffigwr a nodir yng nghymal 5 isod.
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Erbyn hyn fodd bynnag mae Llywodraeth Cymru wedi newid eu
meddyliau ac wedi darganfod adnodd pellach i sicrhau fod pob
unigolyn oedd yn derbyn cymorth 100% at eu treth gyngor yn
flaenorol yn parhau i dderbyn y cymorth hwnnw, sydd yn ei dro yn
golygu bellach y dylem fod yn casglu mwy o Dreth Gyngor flwyddyn
nesaf na’r hyn a ragwelwyd wrth osod sylfaen y Dreth Gyngor.

Serch hynny, erys y pryder na fydd y grant y byddwn yn ei dderbyn yn
ddigonol i gwrdd a chost y cynllun ac felly fe fydd angen elfen o’r
“gwarged” yma i dalu am y cynllun cymorth Treth Gyngor.

Gellir ystyried defnyddio elfen o’r gweddill i wireddu’r dymuniad a
leisiwyd yng nghyfarfod diwethaf y Cyngor ym mis Ionawr i geisio
helpu trigolion i ddygymod gyda’r newidiadau budd-dal ehangach y
byddant yn eu hwynebuos gallwn lunio cynllun priodol.

3.10 Lleihau Cyllidebau Incwm – Fe adolygir cyllidebau incwm yn
flynyddol i asesu tueddiadau a bellach fe welwyd effaith andwyol ar
nifer o benawdau incwm yn sgil y dirwasgiad ynghyd ag effaith
tywydd gwael ar rai o gyfleusterau’r Cyngor. Bydd angen lleihau rhai
o gyllidebau incwm y Cyngor felly yn sgil ein profiadau. Yn benodol
bu’n rhaid gostwng cyllidebau incwm yn y meysydd canlynol –

 Ymgynghoriaeth : £250,000 yn sgil lleihad yn y ffioedd y maent yn
medru eu cynhyrchu;

 Meysydd Parcio : £170,000 yn sgil llai o incwm o’r meysydd parcio;
 Hafan Pwllheli : £109,000 yn sgil lleihad yn yr incwm sy’n dod i mewn

bellach;
 Man gyllidebau eraill yn sgil gostyngiad incwm yn y theatrau;

traethau; harbyrau eraill a chanolfannau croeso £82,000.

3.11 Trosglwyddiadau i’r setliad

 Fel y nodwyd uchod mae’n rhaid i’r gyfundrefn cymorth Treth Gyngor
bellach gael ei gadw o fewn yr adnodd sydd ar gael ac mae
Llywodraeth Cymru yn cynnwys yr adnodd hwnnw yn y setliad (sy’n
gyfystyr i £8.104m i Wynedd). Ni wyddom os bydd y swm yma yn
ddigonol i gwrdd â chost y cynllun ond os na fydd, y Cyngor fydd yn
gorfod dygymod gyda’r effaith.

 Daw £1.362m o’r swm oherwydd bod Llywodraeth Cymru hefyd wedi
penderfynu trosglwyddo i’r setliad y grant a delir ar hyn o bryd i
ariannu lleoedd yn y gymuned ar gyfer unigolion sydd ag anableddau
dysgu ac a oedd gynt mewn ysbytai. Mae yna effaith dosraniad yn
deillio o’r penderfyniad yma ac mae’r Cyngor yn colli rhywfaint
bychan o’r herwydd.
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 Daw £874,000 i’r setliad oherwydd bod Llywodraeth Cymru eisiau
gosod y gost o dalu am addysg arbennig i rai dros 16 oed yn y setliad
(yn bennaf fe gredwn oherwydd bod y gyllideb a elwir amdano yn y
maes yma wedi cynyddu’n sylweddol dros y blynyddoedd ac maent yn
gweld hyn fel ffordd o atal y cynnydd hwnnw). Fe fydd yna adolygiad
o’r fformiwla dyrannu maes o law ond ar hyn o bryd ‘rydym wedi
derbyn swm sy’n gyfystyr i’r hyn a wariwyd yn 2012/13.

 Daw gweddill y swm a nodir yma oherwydd trosglwyddo nifer o
grantiau i’r setliad sef adnodd ar gyfer y Cynllun Benthyca Priffyrdd
(£530,000); Grantiau darparu Brecwast am Ddim (£555,000) Grant
Cwnsela Plant 10-19 (£176,000); Grant Blas am Oes (sy’n helpu i
ddarparu prydau ysgol maethlon (£106,260); a grant bathodynnau glas
i ddigolledu’r Cyngor am y ffaith na chawn bellach godi amdanynt
(£16,000).

3.12 Pwysau ar wasanaethau - Mae yna 3 brif elfen i’r pennawd yma sef

a) Ceisiadau a gafwyd gan wasanaethau am adnoddau ychwanegol i
gwrdd â phwysau ar eu gwasanaethau (£1.543m).

Mae pob gwasanaeth yn cael yr hawl i nodi os oes yna unrhyw
wariant y mae’n rhaid i’r Cyngor ei gyflawni os yw am sicrhau
parhad gwasanaeth sylfaenol. Nid ar gyfer datblygiadau newydd y
mae’r pennawd ond yn hytrach ar gyfer parhad gwasanaethau
sylfaenol presennol.

Mae elfen o’r ceisiadau yma wrth gwrs yn amlygu eu hunain wrth i
ni adolygu patrymau gwariant eleni. Mae eraill yn ganlyniad i
faterion sy’n codi lle mae angen gwario er mwyn gwarchod
deilliannau i’r cyhoedd neu i gwrdd â gofynion statudol. Mae yna
elfen sylweddol hefyd o Lywodraeth Ganolog yn creu pwysau a
disgwyliadau a ninnau’n yn gorfod dygymod gyda’r sgil effeithiau
(ar ben y ffaith nad yw ein cynnydd grant yn ddigon i gwrdd â
chwyddiant).

Mae manylion yr eitemau yma yn cael eu cyflwyno mewn
adroddiad ar wahân.

Mae’r ffigwr yma yn is o dipyn na’r hyn a welwyd yn hanesyddol.

Yn yr adroddiad hwnnw hefyd fe grybwyllir fod angen
cymeradwyo bidiau gwerth £394,250 ar sail unwaith ac am byth er
mwyn sicrhau parhad gwasanaeth. Gellir ariannu hwn allan o’r
£268,050 arian grant cymell perfformiad a gedwir bob blwyddyn at
ddibenion unwaith ac am byth gan ychwanegu £126,200 pellach o’r
adnodd Dreth Gyngor a osodwyd o’r neilltu ar gyfer 2015/16.
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Mae hefyd angen cydnabod fod y gyllideb dros dro a ddarparwyd
ar gyfer cyflogi’r Tim sy’n arwain ar y gwaith Ysgolion 21ain ganrif
wedi dod i ben eleni a bydd yn rhaid sicrhau cyllideb ar gyfer
parhau i gyflogi’r Tim os ydym am barhau i fynd a’r gwaith yma i
ben ei daith. Bydd angen cyllideb barhaol o £276,730 ar gyfer hyn.

b) Gofynion Ysgolion (£486,000)

Mae’r Pennaeth Addysg wedi amlygu nifer o anghenion ym maes y
gyllideb sydd wedi ei ddatganoli i ysgolion ac yn arbennig
gofynion ym meysydd yr agenda cynhwysiad; addysg arbennig a
sicrhau ymchwiliadau biwro cofnodion troseddau priodol ar gyfer
athrawon.

Gellir cyfarch yr anghenion yma fydd yr un pryd yn cyfarch yr
angen i sicrhau cynnydd ariannol i’r ysgolion (gweler rhan 4 isod).

c) Cynllun Tair Blynedd

Hwn yw’r pennawd gwariant ar gyfer unrhyw gynnydd gwariant
ar gyfer materion datblygol.

Fe fydd gan y Cyngor nifer o faterion sydd yn flaenoriaeth iddo,
fydd yn cael e u nodi yn y Cynllun Strategol a lle bydd galw am
fuddsoddiad er budd trigolion Gwynedd a rhaid sicrhau fod y
modd ganddo i wneud hynny.

Os ydym hefyd am fedru sicrhau gweddnewid y ffordd mae’r
Cyngor yn daprau gwasanaethau, yn unol â’r cyflwyniad a
roddwyd gan y Prif Weithredwr i’r Cyngor yn ei gyfarfod ar 6
Rhagfyr, bydd angen sicrhau fod yna gyllideb ar gael ar gyfer
hyrwyddo’r newid hwnnw. Yn y pen draw fe allasai hyn wrth
gwrs olygu lleihau costau i’r Cyngor sy’n tanlinellu pa mor bwysig
fydd y maes yma.

Fodd bynnag dros y blynyddoedd a fu mae’r Cyngor wedi sicrhau
fod ganddo gyllideb o £0.9m ar gyfer y pennawd yma ac felly ni
fwriedir ychwanegu ato eleni.

3.13 Cyllideb Wrth Gefn - mae yna gyllideb wrth gefn o £1.6m eisoes yn
bodoli ers paratoi cyllideb 2012/13 ar gyfer cynnydd cyflogau
uwchben yr hyn a ddarparwyd ar ei gyfer. O gofio’r risg y gallasai
hynny ddigwydd yn y ddwy flynedd nesaf a’r risg sylweddol sy’n codi
o nifer o benawdau fel cefnogaeth Treth Gyngor; maes trafnidiaeth (lle
mae’r Llywodraeth yn cwtogi cefnogaeth); a nifer o feysydd eraill lle
mynegwyd pryder yn ystod y broses paratoi cyllidebau ynglŷn â 
digonolrwydd y ddarpariaeth bresennol, ystyrir y byddai’n ddarbodus
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gadael y gyllideb yma fel y mae hi er mwyn cwrdd ag unrhyw faterion
allasai godi o’r herwydd.

Un risg arall o sylwedd na wyddom ei effaith posibl eto yw’r ffaith fod
y gyfundrefn pensiynau llywodraeth leol yn newid i un sy’n cofrestru
gweithwyr yn otomatig (“auto enrollment”) ac fe allasai hyn gynyddu
cost rhai gwasanaethau yn sylweddol wrth i fwy o weithwyr ddod yn
aelodau o’r Gronfa Bensiwn ac i’r cyngor orfod talu cyfraniad cyflogwr
ar eu cyfer.

4 Ysgolion

4.1 Mae Llywodraeth Cymru yn nodi eu bod wedi gwarchod grant
Llywodraeth Leol er mwyn sicrhau gostyngiad llai na gweddill y
gwasanaethau yng nghyllidebau ysgolion a gwasanaethau
cymdeithasol. [Y rhagdybiaeth yw mae’n debyg y byddem wedi gweld
cynnydd llai na 1% pe na fyddent wedi rhoi’r warchodaeth yma i ni].

4.2 Hyd yma, ein hymagwedd ni tuag at hyn yw parhau i gynllunio ar sail
yr hyn y byddai’r Cyngor yn dymuno ei wneud ar gyfer ysgolion gan
fesur hynny wedyn yn erbyn bwriad Llywodraeth Cymru ac ystyried a
oes angen addasu unrhyw beth er mwyn cydymffurfio a’r addewid.

4.3 Eleni mae hynny yn golygu fod angen sicrhau fod ysgolion yn cael
cynnydd arian o +2.08%. Mae hyn yn dechrau codi cwestiynau
sylfaenol ynglŷn â pha mor rhesymegol yw hi i’r Cyngor barhau i 
wireddu dymuniad Llywodraeth Cymru tra ei fod yn torri ar
wasanaethau eraill er mwyn talu amdano. Ni wyddom wrth gwrs beth
fyddai effaith peidio â gwireddu’r dymuniad o ran ymateb
Llywodraeth Cymru na’r ysgolion.

4.4 Dengys y ffigyrau diweddaraf fodd bynnag y dylem fedru cwrdd â’r
gofyn yma eleni drwy sicrhau fod yr adnodd yn mynd i gyfarch rhai
o’r problemau y byddai’n rhaid i ni eu cyfarch beth bynnag (gan
leihau’r galw ar fidiau o goffrau corfforaethol y Cyngor) (gweler cymal
3.12(b) uchod) a sicrhau ein bod yn datganoli’r elfen cyllideb wrth gefn
ar gyfer cyflogau y sonnir amdano yn 3.3 uchod i’r ysgolion gan
bwysleisio nad yw ar gael at unrhyw ddefnydd arall yn barhaol.

4.5 Yn wahanol i wasanaethau eraill felly, am yr ail flwyddyn yn olynol ni
fydd ysgolion yn wynebu arbedion yn 2013/14 heblaw i wynebu’r
addasiadau arferol sy’n deillio o newidiadau yn niferoedd disgyblion,
gyda rhai ysgolion yn elwa a rhai yn colli.

4.6 Ar ben hynny, bydd yr holl ysgolion cynradd sydd ddim yn derbyn
rhwyd diogelwch yn elwa o’r arbedion sydd wedi deillio o ad-drefnu
addysg gynradd yn 2013/14 wrth i £200,000 gael eu hail ddyrannu
iddynt.
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4.7 Wrth baratoi’r gyllideb bob blwyddyn ‘rydym yn gwneud gwaith i
ystyried a yw ein buddsoddiad ym maes ysgolion yn briodol.

4.8 Wrth ystyried beth sydd yn fuddsoddiad addas rhaid ystyried mai
teneurwydd poblogaeth ac amddifadedd yw’r ddau ffactor sy’n achosi
angen i wario mwy fesul disgybl i gael yr un deilliant. Ar y sail mai
Gwynedd yw’r ardal 3ydd mwyaf gwledig o ran teneurwydd
poblogaeth, a thua 18fed (yn dibynnu ar yr union fesur) o ran
amddifadedd, byddem yn disgwyl i fod rhywle yn yr amrediad yma o
ran gwariant cymharol.

4.9 Dengys ein hymchwil ar gyfer y sector gynradd mai Gwynedd sy’n
gwario 3ydd uchaf yng Nghymru gyda’r gymhareb disgyblion
:athrawon 4ydd orau, sydd yn dangos ein bod ar ochr uchaf yr
amrediad.

4.10 Mae’r sefyllfa gyfartalog yma wrth gwrs yn cuddio amrywiaeth
sylweddol rhwng ein hysgolion ac y dylai’n hymdrechion
ganolbwyntio ar gael gwell defnydd o’r arian sydd eisoes ar gael.

4.11 Yn y sector uwchradd, Gwynedd yw’r 8fed uchaf yng Nghymru ar sail
cymhariaeth gwariant. Er hynny, mae’r gymhariaeth disgyblion :
athrawon yn dangos sefyllfa ail orau drwy Gymru.

4.12 Er ei bod yn ymddangos bod cyllido’r sector uwchradd o fewn yr
amrediad disgwyliedig, mae i weld yn dechrau llithro i lawr rywfaint
ac ystyrir fod angen cadw golwg ar y sefyllfa. Gan fod yna
ddatblygiadau ar y gweill (e.e. arian strategaeth cynhwysiad) ddylai
wella ein sefyllfa gymharol bydd angen ail-ymweld â’r sefyllfa

Uwchradd wrth baratoi cyllideb 2014/15 yn wyneb y wybodaeth
gymharol fydd ar gael y flwyddyn nesaf;

4.13 O ran ysgolion arbennig, mae gwendidau’r broses hel gwybodaeth
ariannol gymharol yn y maes yma yn gwneud unrhyw gymhariaeth yn
ddi-werth. Yn wyneb hynny, mae’r Cyngor wedi comisiynu
adroddiad ar y sefyllfa gymharol ac mae’r adroddiad honno ar fin ei
chwblhau. Bydd yn awgrymu fod yna achos dros fuddsoddi ychydig
yn fwy yn y maes. Gellir cyfarch hynny drwy’r adnodd ychwanegol a
nodir yng nghymal 3.12 (b) uchod.

5 Crynodeb o sefyllfa 2013/14

5.1 Fe welir o’r uchod felly fod anghenion gwario’r Cyngor ar gyfer
2013/14 yn £235.83m (cynnydd o 2%) a byddwn yn derbyn grant o
£181.63m oddi wrth Lywodraeth Cymru (cynnydd o 1%).
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5.2 Ar ben hynny, heb unrhyw gynnydd yn y Dreth Gyngor, amcangyfrifir
y bydd yna £50.51m yn dod o’r Dreth Gyngor yn 2013/14 (lleihad o’r
£51.3m y byddwn yn ei gynhyrchu eleni – gweler cymal 3.9 uchod) yn
gadael diffyg felly o £3.69m.

6 STRATEGAETH ARIANNOL PEDAIR BLYNEDD 2013/14 - 2016/17

6.1 Fel y nodwyd yn rhan 1 uchod nid yw creu cyllideb ar gyfer blwyddyn
ar y tro yn ffordd gyfrifol o weithredu a dylid bod yn fyw i’r hyn sydd
ar y gorwel bob tro wrth sefydlu ein cyllideb. Dyma fu hanes Cyngor
Gwynedd ers rhai blynyddoedd bellach ac mae wedi talu ar ei ganfed
gan fod gennym gynlluniau rhesymegol i ddelio gyda’r dyfroedd
tymhestlog ariannol sydd yn ein hwynebu.

6.2 Er mwyn parhau ar y trywydd yma, ar ben sefydlu cyllideb 2013/14,
gwnaed ymdrech i daflunio sefyllfa ariannol ar gyfer y tair blynedd
ganlynol hefyd fel ein bod yn gallu gosod sefyllfa 2013/14 yn ei gyd-
destun ehangach.

6.3 Fe fydd y strategaeth ar gyfer y pedair blynedd i ddod yn cynnwys
tybiaethau llai darbodus na’r rhai a ddefnyddiwyd yn y strategaeth
flaenorol a hynny er mwyn sicrhau, nad ydym yn gorymateb i’r sefyllfa
(a thrwy hynny wneud toriadau diangen). Mae hefyd yn gosod darlun
realistig gyda gobaith o’i gyflawni. Rhoddir manylion y tybiaethau a
ddefnyddiwyd yn Atodiad 2.

6.4 Y ffigwr sydd fwyaf annelwig yw’r ffigwr grant y byddwn yn ei
dderbyn gan Lywodraeth Cymru o 2015/16 ymlaen. Gan fod y grant
yn cynrychioli tua 80% o incwm y Cyngor, yn amlwg mae’r ffigwr yma
yn allweddol i’r tafluniadau. Fodd bynnag gwyddom o
ddatganiadau’r Canghellor a datganiadau a wnaed gan Weinidogion
yn Llywodraeth Cymru nad yw am fod yn newyddion da i lywodraeth
leol yng Nghymru.

6.5 Hefyd , fel y byddwn yn mynd ymhellach i’r dyfodol mae yna fwy o
ansicrwydd ynglŷn â’r holl ffigyrau ac felly, ‘rydym wedi rhannu’r 
strategaeth 4 blynedd yn ddwy ran fel y nodir isod, gyda’r ddwy
flynedd gyntaf yn fwy sicr a’r ddwy flynedd olaf yn darged ar gyfer
cynllunio.

6.6 Nodir yn y tabl isod canlyniadau’r tafluniadau a wnaed, gan nodi’r
arbedion hynny sydd eisoes yn cael eu cynllunio a’u gwireddu .
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Tabl 3
Tafluniad cynllunio ariannol ar gyfer y 4 blynedd 2013/14 – 2016/17

£M 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 Cyfanswm

Gofynion Gwario ychwanegol 17.2 7.0 9.4 9.0 42.6

Colled (cynnydd) grant (13.6) (0.5) 2.7 1.4 (10.00)

Treth Gyngor (*) (1.7) (1.8) (2.3) (2.0) (7.8)

Diffyg Cynlluniedig 1.9 4.7 9.8 8.4 24.8

Cynlluniau £16m (0.8) (0.8) (0.4) (2.0)

Incwm (0.1) (0.1)

1% Effeithlonrwydd (1.3) (1.8) (0.1) (3.2)

Effeithlonrwydd corfforaethol (1.4) (2.0) (3.4)

I’w ddarganfod drwy - (1.7) 0.1 9.3 8.4 16.1

Effeithlonrwydd pellach (6.4) (*) (6.4)

Lleihau galw (5.0) (5.0)

Toriadau (ffigwr balansio) (4.7) (4.7)
(*) yn seiliedig ar gynnydd cyfartalog o 3.5% y flwyddyn

6.7 Fe welir ein bod yn taflunio bwlch ariannol tybiedig dros y 4 blynedd o
bron i £25m gan ragdybio cynnydd yn y Dreth Gyngor o 3.5% ar
gyfartaledd bob blwyddyn. Mater i’r Cyngor yw penderfynu ar y
cynnydd yn y Dreth Gyngor ymhob blwyddyn ac fe ddoir yn ol at fater
cynnydd 2013/14 yn rhan 9 o’r adroddiad. Rhagdybir 3.5%yn y
tafluniad uchod er mwyn dangos y bwlch sylweddol sydd yn cael ei
adael hyd yn oed ar ol cynnydd o’r fath. Os yw’r Cyngor yn dymuno
gweld cynnydd uwch neu is fe fydd yn amlwg yn effeithio ar y ffigwr
toriadau a nodir.

6.8 Gellir rhannu’r darlun yn ddau – sef y ddwy flynedd gyntaf a’r ddwy
flynedd olaf ac mae yna nodweddion ac ystyriaethau gwahanol ar
gyfer y ddwy ran.

6.9 O ran y cyfnod 2013/14 - 2014/15, er bod yna elfen o ansicrwydd o
hyd, mae gennym fwy o hyder yn y ffigyrau sy’n sylfaen i’r darlun, gan
ein bod eisoes yn gweithio ar y cynlluniau arbedion ers cryn amser.
Mae yna sicrwydd eithaf y dylem fedru gwireddu’r darlun a nodir yn y
tabl, gan ddarparu £1.6m yn barod tuag at y bwlch y byddwn yn ei
wynebu yn 2015/16 a 2016/17.

6.10 Mae’r arbedion a nodir yn parhau i gynnal y lefel arbedion a
gynlluniwyd ar ei gyfer yn y strategaeth a luniwyd dwy flynedd yn ol
heblaw am ddau gynllun a nodir isod. Serch hynny, bu’n rhaid ail
broffilio rhai o’r cynlluniau i adlewyrchu’r ffaith y bydd yn cymryd
mwy o amser na ragwelwyd yn wreiddiol i’w cyflawni.

6.11 Y ddau gynllun fydd ddim bellach yn gwireddu’r hyn a gynlluniwyd
yn wreiddiol yw -
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 Cynllun lleihau cefnogaeth i aelodau - yn y cynigion gwreiddiol y
bwriad oedd arbed £54,000 drwy leihau cefnogaeth i aelodau. Fodd
bynnag yn ei gyfarfod ar 11 Medi, wrth ystyried y gefnogaeth oedd ei
angen ar gyfer aelodau etholedig y Cyngor fe benderfynodd y
Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd nad oes modd gwireddu’r
arbediad hwn os am ddarparu cefnogaeth briodol i aelodau gan ofyn
i’r Aelod Cabinet ar gyfer adnoddau addasu’r strategaeth ariannol er
mwy ei ddileu.

 Ail ddylunio gwasanaeth gofal preswyl – gan fod y gost gymharol o
ddarparu gwasanaeth yn y sector breifat a’r sector gyhoeddus wedi
culhau ni fydd modd gwireddu gymaint ag y disgwyliwyd o arbedion
o fewn y cynllun yma a bydd yr arbediad yn lleihau o £838,000 i
£601,000.

6.12 Ar gyfer y cyfnod dilynol fodd bynnag – sef 2015/16 – 2016/17, mae
yna lawer mwy o ansicrwydd ynglyn a’r ffigyrau sydd y tu ol i
gyfrifiad y bwlch ariannol, ac i raddau mae’n amhosibl dweud beth
fydd y gwir arbediad y byddwn ei angen yn y pen draw – fe allasai fod
yn fwy neu’n llai na’r hyn a nodir. Yr hyn sy’n sicr yw ei fod am fod yn
swm sylweddol.

6.13 Ar y sail cynllunio y byddwn angen darganfod tua £16m yn y ddwy
flynedd olaf felly, rhagwelir mai drwy’r dulliau canlynol y byddwn yn
darganfod y fath fwlch –

 Darganfod mwy o arbedion effeithlonrwydd;

 Bod yn rhagweithiol i leihau’r galw am wasanaethau’r Cyngor ;
(Bydd y ddau opsiwn uchod yn parhau i gyflawni deilliannau i drigolion Gwynedd)

 Lleihau costau drwy beidio darparu rhai gwasanaethau (toriadau).

6.14 Cyfuniad o’r uchod fydd yr ateb terfynol ond gyda phob un pennawd
bydd angen hadu’r syniadau nawr os oes gobaith gennym o gael £16m
yn barod erbyn y ddwy flynedd olaf.

6.15 Yr hyn sy’n amlwg yw bod yn rhaid i ni sicrhau ein bod wedi uchafu’r
symiau a geir o arbedion effeithlonrwydd gan symud wedyn i leihau
galwadau ac yna disgyn yn ol ar doriadau fel y cam olaf. Dyma’r
ffordd o weithredu os ydym o ddifrif am sicrhau’r effaith lleiaf ar bobl
Gwynedd.

6.16 Toriadau felly fydd y ffigwr y bydd yn rhaid disgyn yn ol arno os na
allwn ddarganfod y symiau o’r ffynonellau eraill. Dylem ymfalchïo yn
y ffaith fod trefniadau cynllunio ymlaen llaw’r Cyngor yn golygu nad
ydym eto yn gorfod wynebu toriadau - sefyllfa nad yw’n wir ymhob
Cyngor.
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6.17 Bydd angen cyfundrefn syml i reoli’r gwaith o ddarganfod arbedion
effeithlonrwydd pellach a lleihau galw gan y cyhoedd a bydd y cabinet
yn rhoi mwy o ystyriaeth i hyn yn y dyfodol agos.

6.18 Bydd hefyd angen cyfundrefn gynhwysol ar gyfer penderfynu ymhle y
byddai unrhyw doriadau yn disgyn os byddwn eu hangen a bydd y
cabinet hefyd yn rhoi sylw i gyfundrefn o’r fath yn y dyfodol agos.

7 Cyfalaf

7.1 Tra bod cyllidebau refeniw cynghorau yn wynebu cyfyngiadau, mae
cyllidebau cyfalaf hefyd dan bwysau gyda’r cymorth a roddir gan
Lywodraeth Cymru yn y setliad ar gyfer cwrdd â chostau benthyca yn
parhau i ostwng.

7.2 Yn 2010/11 ‘roeddem yn derbyn cefnogaeth oedd yn caniatáu i ni
fenthyca £9.867m o gyfalaf bob blwyddyn ac ‘roedd Cynllun Rheoli
Asedau’r Cyngor yn seiliedig ar y ffigwr yma.

7.3 Ar gyfer 2011/12, gostyngodd y ffigwr yma i £7.891m - colled o
£1.976m neu fymryn dros 20% ac yn 2012/13 fe ostyngodd ymhellach i
£7.321m (gostyngiad pellach o dros 7%).

7.4 Ar gyfer 2013/14 bydd y ffigwr yma yn gostwng eto i £6.709
(gostyngiad pellach o dros 8%). Ers 2010/11 felly mae’r ddarpariaeth a
roddir i ni i ariannu buddsoddiad cyfalaf wedi gostwng o bron i draean
ar ben y cyfyngiadau refeniw.

7.5 Y llynedd fe luniodd y Cyngor raglen gyfalaf ar gyfer y tair blynedd
2012/13; 2013/14; a 2014/15, ac fe seiliwyd y rhaglen yma ar gynnwys
y Strategaeth Asedau.

7.6 Nodir y rhaglen a gymeradwyodd y Cyngor y llynedd yn Atodiad 3
gyda rhaglen arfaethedig ar gyfer 2015/16 hefyd yn cael ei ychwanegu.

7.7 Tynnir sylw yn benodol at y materion canlynol (sy’n newidiadau i’r
proffil a gytunwyd ar gyfer 2013/14 a 2014/15 y llynedd). Nodir yr
elfennau lle mae newid i’r hyn a gytunwyd y llynedd mewn llwyd yn
yr atodiad.

7.8 Er nad yw’r cyfanswm y bwriedir ei wario dros oes y Strategaeth
Asedau wedi newid bu angen amrywio’r proffil gwariant o dan y
penawdau canlynol er mwyn cydymffurfio’n well gyda’u gallu i wario
a’r blaenoriaethu gwaith o fewn y gwasanaeth –

o Cynnal a chadw adeiladau
o Gwaith Tan ac Asbestos
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o Ffensus diogelwch ar y ffyrdd
o Cynllun Rheoli Carbon
o Cynllun Rheoli Cofnodion Electronig

7.9 Mae’r proffil ar gyfer Trefniadaeth Ysgolion yn adlewyrchu’r proffil
diweddaraf ar gyfer gwario’r cynlluniau gwerth dros £36m a
gymeradwywyd gan Lywodraeth Cymru ar gyfer ysgolion y sir. Yma
hefyd fodd bynnag bu’n rhaid ychwanegu cyfanswm o £1.25m i
ariannu elfennau o waith ar y 9 cynllun fydd o fewn y rhaglen sydd
ddim yn gymwys ar gyfer grant Llywodraeth Cymru am nad ydynt
ond yn ariannu gwaith unwaith y bydd wedi cyrraedd cam benodol yn
y broses. Gweler cymal 7.12 isod ynglyn ag ariannu hyn.

7.10 O ran y gwariant ar gynnal ffyrdd fe gynyddwyd y swm dan sylw o
ffigwr y llynedd o £3.465m i £4.111m gan fod y grant y byddwn yn ei
dderbyn yn ein galluogi i fenthyca ychydig yn fwy na ragwelwyd yn
wreiddiol.

7.11 Mae’r gwasanaeth Priffyrdd a Bwrdeistrefol hefyd wedi nodi fod
profiad yn dechrau dangos fod cost creu cell a chapio’r celloedd hynny
yn Ffridd Rasus yn uwch na’r hyn a gynlluniwyd ar ei gyfer a gwnaed
cais i gydnabod y gost uwch yma yn y rhaglen gyfalaf. Byddai hyn yn
golygu cost uwch dros oes y Strategaeth Asedau o £315,000 . Gan nad
oes llawer o ddewis gennym mewn gwirionedd, argymhellir ein bod
yn cymeradwyo hyn. Mae yna waith yn mynd ymlaen ar hyn o bryd i
weld a yw’r achos busnes dros greu mwy o gelloedd yn hytrach na
throsglwyddo gwastraff i safleoedd eraill bellach wedi newid ac fe
fydd argymhellion yn y maes hwnnw yn cael eu cyflwyno i’r cabinet
maes o law.

7.12 Yn erbyn hyn fodd bynnag, fe gafwyd adolygiad o’r rhaglen
adnewyddu cerbydau yn sgil profiad sy’n dangos ein bod yn medru
cadw cerbydau yn hirach na ragwelwyd ac mae hynny yn newid
proffil yr angen i adnewyddu cerbydau (gan leihau’r gost dros oes y
strategaeth asedau o bron i £1.2m). Bydd y swm yma yn ddigonol i
gwrdd â’r cynnydd y sonnir amdano yn 7.9 a 7.11 uchod gan olygu
lleihad bychan yn y galw ar yr angen i fenthyca o fewn y strategaeth
asedau yn ei gyfanrwydd.

7.13 Mae’r swm a nodir o dan “I’w ddyrannu” ar gyfer 2013/14 yn
cynrychioli’r swm sydd ei angen i gwrdd â’r bidiau cyfalaf a gafwyd ar
gyfer materion nad oedd modd eu rhagweld wrth baratoi’r Strategaeth
Asedau.
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7.14 Byddwn yn ariannu’r rhaglen fel a ganlyn –

Tabl 4
Ariannu rhaglen gyfalaf 2013/14 – 2015/16

£’000 2013/14 2014/15 2015/16
Gofynion cyfalaf 20,839 15,748 20,346

I’w ariannu drwy
Darpariaeth cyfalaf yn y
setliad

6,709 6,709 6,709

Grant tuag at ysgolion 5,471 1,775 4,781
Derbyniadau cyfalaf 790 2,096 680
Cyfraniad o refeniw 3,758 1,057 3,494
Benthyca darbodus (*) 4,111 4,111 4,682

Cyfanswm ariannu 20,839 15,748 20,346

7.15 Un agwedd o’r cynigion cyllido yw lefel y gwariant cyfalaf sydd yn
cael ei ariannu o’i gymharu gyda’r gefnogaeth benodol a ddarperir yn y
setliad. Mae hyn yn dangos y budd o gael cynllun hir dymor drwy’r
strategaeth asedau sy’n caniatáu i ni lunio rhaglen hir dymor a cheisio
uchafu’r budd a geir o fuddsoddiad cyfalaf y gellir ei wneud o fewn yr
adnoddau sydd ar gael.

8 BALANSAU

8.1 Rhagwelir y bydd gennym falansau cyffredinol o tua £8m ar ddiwedd
y flwyddyn ariannol hon, yn cynrychioli tua 2.2% o wariant refeniw
gros y Cyngor .

8.2 Oherwydd yr amgylchiadau tymhestlog y byddwn yn eu hwynebu
dros y blynyddoedd i ddod, mae’n briodol cadw symiau wrth gefn er
mwyn medru ymdrin gydag unrhyw broblemau allasai godi.

8.3 Nid oes unrhyw beth wedi digwydd yn y cyfamser i newid y farn yma.

8.4 Fodd bynnag mae gennym hefyd nifer o reserfau penodol a sefydlwyd
gan y Cyngor ac mae rhain hefyd ar gael i gefnogi anghenion gwariant
y Cyngor. Mae yna nifer ohonynt wrth gwrs a bydd y Pennaeth Cyllid
yn cynnwys rhestr ohonynt yn y cyfrifon bob blwyddyn.

8.5 Er mwyn sicrhau fod pob aelod o’r Cyngor yn ymwybodol ohonynt
atodir copi o’r tudalennau perthnasol o’r cyfrifon yn Atodiad 4.

8.6 Mae’n bwysig adolygu lefel y reserfau yma’n barhaus wrth gwrs ac
mae’r Pennaeth Cyllid yn gwneud hynny, ond mae ar hyn o bryd yn
cynnal ymchwiliad penodol i’r reserfau yma er mwyn asesu a ellid

108



17

lleihau lefelau rhai ohonynt er mwyn defnyddio unrhyw adnodd a
ryddheir ar gyfer y strategaeth ariannol.

8.7 Y bwriad fyddai defnyddio unrhyw symiau a ryddheir er mwyn osgoi
gorfod gwireddu toriadau ar adeg briodol yn y cylch cyllido. Mae
amseru defnydd o’r fath yn allweddol a rhagwelir ar hyn o bryd na
fydd y cyfnod hwnnw yn codi hyd nes tua 2015/16 ar y cynharaf.
Bydd angen dod 'nôl at y mater yma wrth adolygu’r strategaeth yn y
dyfodol.

9 Y DRETH GYNGOR

9.1 Y penderfyniad allweddol sydd angen ei wneud yn sgil yr ystyriaethau
uchod yw sefydlu union lefel y cynnydd yn y Dreth Gyngor i’w
argymell i’r Cyngor ar gyfer 2013/14.

9.2 Yn y tybiaethau a wnaed uchod, fe gymerwyd ffigwr o 3.5% er mwyn
dangos effaith hynny ar y strategaeth ond mater i’r Cyngor yw

penderfynu ar yr union gynnydd i’w godi.

9.3 Yr allwedd i hyn oll wrth gwrs yw cael y balans yn briodol rhwng yr
angen i wario ar wasanaethau i’r rhai mwyaf bregus yn ein cymdeithas
a’r cynnydd sydd yn addas ei godi ar drigolion Gwynedd.

9.4 Byddai 3.5% yn cynhyrchu £1.768m o incwm a bydda’n gyfystyr i
gynnydd yn y Dreth Gyngor o £36.16 i eiddo mewn Band D neu
ychydig o dan 70c yr wythnos. [Byddai’r dreth a godir gan y cynghorau
cymuned a’r Awdurdod Heddlu yn ychwanegol i hyn wrth gwrs].
Mae ychydig dros 19% o dai yng Ngwynedd yn derbyn rhyw elfen o
gymorth tuag at eu Treth Gyngor, ac mae 60% o eiddo Gwynedd mewn
bandiau is na band D.

9.5 Byddai pob 0.1% yn is na 3.5% yn cynyddu’r bwlch ariannol y byddem
angen ei ddarganfod o tua £50,510 (ac felly byddai 0.5% yn llai yn
golygu cynyddu’r bwlch ariannol £252,560 a’i leihau o 1% yn
cynyddu’r bwlch ariannol o £505,120). Byddai’r ffigyrau yn union yr
un fath ar gyfer unrhyw gynnydd.

9.6 Rhaid cofio fod unrhyw gynnydd llai na’r 3.5% dros y 4 blynedd nesaf
yn cynyddu’r toriadau y bydd yn rhaid i ni eu gwireddu.

9.7 Nodir isod y cynnydd a welwyd yn Nhreth Cyngor Gwynedd a’r
cynnydd a welwyd ar gyfartaledd ar draws Cymru ers 2008/9.

109



18

Blwyddyn Gwynedd Cymru
Cyfanswm 08-13 20.5% 17.4%

2012/13 3.5% 1.9%

2011/12 3.9% 3.1%

2010/11 3.9% 3.7%

2009/10 3.9% 3.9%

2008/9 3.8% 3.7%

9.8 Ni wyddom yn union eto beth fydd y cyfartaledd cynnydd ar draws
Cymru yn 2013/14 ond y wybodaeth ddiweddaraf sydd gennyf yw y
bydd y nifer helaethaf yn cynyddu o gwmpas y 3% gydag un neu ddau
yn son am fynd yn sylweddol is ac un neu ddau yn son am fynd yn
sylweddol uwch.

9.9 Mae’r dewis rhwng cynnal gwasanaethau a threthu yn un anodd wrth
gwrs a mater i’r aelodau yw pwyso a mesur a dod i’r balans y maent yn
ystyried sy’n briodol.

10 ASESIAD EFFAITH O SAFBWYNT CYDRADDOLDEB

10.1 Mae’r gyllideb a amlinellir uchod yn ceisio parhau i ddarparu’r
deilliannau priodol i holl drigolion y sir, ond gan nad yw’r cynnydd yn
ein hincwm yn ddigonol i gwrdd â chostau chwyddiant hyd yn oed,
mae’n rhaid edrych am arbedion.

10.2 Yn y maes arbedion felly mae’r risg uchaf o ran y posibilrwydd i ni gael
ardrawiad fyddai’n effeithio’n anghymesur ar rai gyda nodweddion
gwarchodedig. Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol
eisoes wedi adnabod y risg yma ac ers 2010 wedi atgoffa Awdurdodau
Lleol o’u dyletswydd i asesu effaith eu penderfyniadau ariannol.

10.3 Byddwn yn parhau i ddatblygu ein trefniadau ar gyfer asesu effaith
cydraddoldeb ar benderfyniadau ariannol mewn cydweithrediad a’r
Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ac Awdurdodau Lleol
eraill, a hynny drwy rannu ymarfer da ac adnabod camau effeithiol i’r
dyfodol.

10.4 Ein nod yw sicrhau fod ein penderfyniadau ariannol yn cydymffurfio a
dyletswyddau'r Ddeddf Cydraddoldeb, sef:

 Diddymu gwahaniaethu, aflonyddu ac erledigaeth anghyfreithiol ac
ymddygiad arall sydd wedi ei wahardd dan y Ddeddf

 Hyrwyddo cyfle cyfartal rhwng pobl sy’n rhannu nodwedd
warchodedig berthnasol a’r rhai nad ydynt

 Meithrin perthynas dda rhwng pobl sy’n rhannu nodwedd
warchodedig a’r rhai nad ydynt
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Wrth asesu, byddwn yn ceisio canfod sut i wneud y gorau o bob cyfle i
wella cydraddoldeb yn ogystal a cheisio osgoi neu liniaru unrhwy
effaith negyddol hyd orau ein gallu

10.5 Wrth gynllunio ein cyllidebau, rhoddir ystyriaeth i gydraddoldeb ar
bob lefel, gan ddefnyddio data a thystiolaeth am ddemograffi a
thueddiadau wrth gynllunio ar lefel strategol, ac yn yr un modd (ond
yn fwy penodol) wrth ddod i benderfyniad ar gynlluniau arbedion
unigol. Casglwyd data a thystiolaeth eisoes ar gyfer ein Cynllun
Cydraddoldeb Strategol, a byddwn yn parhau i adeiladu ar yr
wybodaeth yma drwy ddadansoddi data newydd (megis
canlyniadau Cyfrifiad 2011), monitro gwasananethau ac ymgysylltu

10.6 Mae gennym gyfundrefnau clir ar gyfer darganfod unrhyw arbedion
sydd eu hangen sydd yn cynnwys asesiad llawn o effaith unrhyw
arbedion o safbwynt cydraddoldeb. Byddwn yn dadansoddi pob pob
cynnig unigol, gan nodi os oes angen i'r Adran gynnal asesiad effaith
wrth ddatblygu'r prosiect. Yn unol a chais y Comisiwn Cydraddoldeb a
Hawliau Dynol, byddwn yn cynhyrchu adroddiad blynyddol ar y
broses yma ac yn ei gyhoeddi ar ein gwefan.

10.7 Nid ceisio cwrdd â chostau chwyddiant yn unig y mae’r gyllideb uchod
wrth gwrs, mae o hefyd yn ceisio sicrhau fod pwysau cyllidebol
anorfod sy’n disgyn ar wasanaethau oherwydd galwadau uwch a
roddir arnynt yn sgil nifer uwch o gleientau a.y.b. hefyd yn cael eu
cyfarch.

10.8 Mae gan bob gwasanaeth yr hawl i gyflwyno cais am adnodd os yw’n
ystyried fod angen cyllideb ychwanegol i sicrhau fod gwasanaethau’n

parhau ac mae’r symiau a welir o dan y pennawd “pwysau ar
wasanaethau” yn gydnabyddiaeth fod angen sicrhau cyllid digonol er
mwyn sicrhau nad yw ein trefniadau ariannol yn cael effaith andwyol
ar lefel y gwasanaeth a ddarperir.

10.9 Fe geir manylion llawn yr arian ychwanegol a ddarperir yn adroddiad
y Pennaeth Strategol a Gwella ac o’r £1.2m a ddarperir yma, fe welir
fod dros £800,000 o’r swm yma yn mynd i faes gofal cymdeithasol, a
hynny ar ben yr £171,000 arian demograffi a ddarperir er mwyn
cydnabod yr angen i ddarparu ar gyfer niferoedd uwch ym maes
anabledd dysgu.

11 Casgliadau

11.1 Mae’r adroddiad yma yn gosod allan y ffactorau y dylid eu hystyried
wrth sefydlu cyllideb 2013/14 a strategaeth arfaethedig ar gyfer
dygymod a’r sefyllfa ariannol sy’n wynebu’r Cyngor am y pedair
blynedd i ddod.
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11.2 Argymhellir fod angen cyfarch angen gwario refeniw o £235.83m yn
2013/14 ac ar ol derbyn grant gan Lywodraeth Cymru o £181.63m ac o
ystyried fod y tybiaeth sylfaen Dreth Gyngor yn golygu y byddai ein
hincwm Treth gyngor yn disgyn o £51.3m i £50.51m bydd hyn yn
gadael bwlch o £3.69m i’w ddarganfod yn y flwyddyn honno.

11.3 Argymhellir felly y dylid cynyddu’r Dreth Gyngor 3.5% er mwyn
gwarchod gwasanaethau o gofio’r sefyllfa ariannol anodd iawn sy’n
debygol o’n hwynebu dros y 4 blynedd nesaf gyda’r £1.92m sydd yn
weddill yn dod o’r rhaglen arbedion.

11.4 Bydd hyn yn golygu gosod cyllideb net o £233,912,560.

11.5 Rhoddir dadansoddiad o’r gyllideb fesul gwasanaeth yn Atodiad 1.

11.6 Mae’r gyllideb a nodir yn arwain at gynnydd yng nghyllideb ysgolion
o 2.08% (gydag Addysg yn gyffredinol felly yn cynyddu 1.75%) a
chynnydd ym maes Gwasanaethau Cymdeithasol o 0.4%. Mae
gweddill gwasanaethau’r Cyngor hefyd yn gweld cynnydd cyfartalog o
0.4% (ond gyda hyn oll ddim yn adlewyrchu dyraniad arbedion
corfforaethol o 1.7m sydd hefyd am ddisgyn ar feysydd heblaw
ysgolion).

11.7 O ran y sefyllfa dros y 4 blynedd nesaf, y dylid cynllunio i ddarganfod
y bwlch ariannol o dros £32m a daflunnir ar gyfer y 4 blynedd nesaf
drwy gynllunio i gynyddu’r Dreth Gyngor ar gyfartaledd o 3.5% y
flwyddyn fydd yn darparu bron i £8m ar ben yr £8.7m o arbedion yr
ydym wedi cynllunio ar eu cyfer yn barod.

11.8 Bwriedir darganfod y gweddill drwy osod targed effeithlonrwydd
pellach o £6.4m a cheisio gwyro galw am wasanaethau’r Cyngor drwy
fod yn rhagweithiol i osgoi creu galw am y gwasanaethau hynny gyda
golwg ar ddarganfod £5m pellach. Byddai unrhyw swm ar ol i’w
ddarganfod wedyn yn gorfod dod o doriadau.

11.9 O ran y rhaglen arbedion sydd gennym eisoes, nodi nad yw’r arbedion
ar gyfer lleihau cefnogaeth i aelodau am gael eu gwireddu ac nad yw’r
cynllun ar gyfer ail ddylunio gofal preswyl am gynhyrchu cymaint â’r
disgwyl.

11.10 Cymeradwyo rhaglen gyfalaf o £20.839m ar gyfer 2013/14; £15.748m ar
gyfer 2014/15 a £20.346m ar gyfer 2015/16.
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Atodiad 1

Cyllidebau fesul gwasanaeth 2013/14

Cyllideb Trosglwyddiadau Chwyddiant Increments, Praeseptau Addasiadau Amrywiol Addasiadau Bidiau Arbedion Cyllideb

Sylfaenol i'r Setliad Cyflogau Llog ar Falansau Cyllidebau Eraill Eraill Sylfaenol

2012/13 a Pensiynau Costau Benthyca Incwm 2012/13

a Demograffi

ADRANNAU £'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000

Tim Arweinyddiaeth 774 0 8 2 0 0 (12) 0 0 (4) 768

Strategol a Gwella 2,619 0 28 18 0 0 (34) 0 0 (40) 2,591

Cyllid 3,944 0 66 28 0 0 (93) (52) 40 (86) 3,847

Democratiaeth a Chyfriethiol 3,348 0 32 11 0 0 (22) 46 34 (3) 3,446

Gofal Cwsmer 6,721 16 109 34 0 0 (141) 146 176 (71) 6,990

Adnoddau Dynol 3,001 0 31 27 0 0 (45) 0 15 (48) 2,981

Priffyrdd a Bwrdeistrefol 22,130 0 484 69 0 0 (367) (3) 258 (566) 22,005

Rheoleiddio (Cynllunio, Trafnidiaeth a GyC) 6,866 0 130 22 0 120 (131) (23) 196 (287) 6,893

Ymgynghoriaeth Gwynedd 398 0 4 25 0 250 (6) (69) 0 0 602

Addysg Canolog 13,090 1,711 134 19 0 0 97 (160) 277 (433) 14,735

Cyllideb Ygolion 67,967 0 710 85 19 0 40 146 516 0 69,483

Economi a Chymuned 3,560 0 28 11 0 144 (83) (100) 0 (31) 3,529

Gwasanaethau Cymdeithasol 53,905 1,362 433 59 171 0 (704) (49) 887 (601) 55,463

Tai 1,552 0 21 0 0 0 (23) (18) 23 0 1,555

Darparu a Hamdden 1,715 0 429 81 0 0 (553) (102) 73 0 1,643

Cyfanswm Adrannau 191,590 3,089 2,647 491 190 514 (2,077) (238) 2,495 (2,170) 196,531

Materion corfforaethol a chyfalaf 27,817 8,634 243 0 (296) 88 727 238 (394) 248 37,305

CYFANSWM GROS = 219,407 11,723 2,890 491 (106) 602 (1,350) 0 2,101 (1,922) 233,836

Balansau a Reserfau Penodol (45) 0 0 0 0 0 164 0 (43) 0 76

CYFANSWM NET = 219,362 11,723 2,890 491 (106) 602 (1,186) 0 2,058 (1,922) 233,912
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ATODIAD 2
Tybiaethau 4 blynedd 2013/14 – 2016/17

£m 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 Cyfanswm

Ychwanegiadau at y gyllideb

Chwyddiant Cyflogau 1.3 1.6 3.3 3.3

Chwyddiant arall 1.5 1.6 1.5 1.5

Costau cyflogaeth 0.5 0.7 0.7 0.7

Praeseptau - 0.2 0.2 0.2

Costau benthyca (0.4) (0.3) 0.5 (0.2)

Llog 0.2 - - -

Demograffi 0.2 1.0 0.4 0.3

Pwysau ar wasanaethau 1.7 2.2 3.0 3.2

Amrywiol 11.9 - - -

Cyfanswm ychwanegiadau 16.9 7.0 9.4 9.0 42.3

LLai cynnydd Grant Llywodraeth 13.6 0.5 (2.7) (1.4) (10.0)

Cyfanswm bwlch ar ôl Grant 3.3 6.5 12.1 10.4 32.3

Sail tybiaethau 2013/14 – 2016/17

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

Ychwanegiadau at y gyllideb

Chwyddiant Cyflogau (%) 1.0 1.0 2.0 2.0

Chwyddiant arall (%) 1.75 2.3 2.0 2.0

Costau pensiynau (%) 0.5 0.5 0.5 0.5

Praeseptau Profiad gorffennol

Costau benthyca Gwir dafluniadau

Llog Tafluniad ar sail dim newid cyfraddau
llog

Demograffi Gwir dafluniadau

Pwysau ar wasanaethau Tafluniadau ar sail profiad y gorffennol a
gwybodaeth am faterion penodol

Cynnydd Grant Llywodraeth (%) 1.0 0.3 (1.5) (0.75)
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ATODIAD 3

RHAGLEN GYFALAF AR GYFER 2013/14 – 2015/16

£’000 2013/14 2014/15 2015/16

Cynnal a Chadw adeiladau (ymdrin ag
ol groniad ac osgoi ol groniad pellach)

5,216 4,501 2,096

Gwaith Tan ac Asbestos 743 626

Trefniadaeth Ysgolion 5,996 2,379 12,389

Newid dosbarthiadau sydd wedi dod i
ddiwedd eu hoes

1,338

Dileu 6 dosbarth symudol Brynrefail 550

Cynnal Ffyrdd (Cynllun Benthyca) 4,111 4,111

Goleuadau stryd 50 50 50

Ffensys diogelwch ar y ffyrdd 14 134

Ymdrin â thwr ar y ffyrdd 100 100 100

Meysydd Chwarae 35 35 35

Strategaeth Wastraff y Cyngor 635 430 550

Adnewyddu Cerbydau 0 186 407

Rhagbaratoi Cynlluniau Trafnidiaeth 100 100 100

Lonydd Glas 20 20 20

Mewnosod medic baths a sluices 100

Adnewyddu Technoleg Gwybodaeth 348 592 501

Sustem electroneg cadw cofnodion a
dogfennau

- 328 244

Grantiau Tai 2,000 2,000 2000

Rheoli Carbon 400 - -

I’w ddyrannu 435 276 382

Cyfanswm 20,839 15,748 20,346
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ATODIAD 4

Dyfyniad o’r Cyfrifon terfynol – reserfau penodol

Mae’r nodyn isod yn amlygu’r symiau a neilltuwyd o’r Gronfa Gyffredinol
mewn reserfau a glustnodwyd er mwyn darparu cyllid ar gyfer cynlluniau
gwario’r dyfodol, a’r symiau hynny a drosglwyddwyd nôl o’r reserfau a
glustnodwyd i gwrdd â gwariant y Gronfa Gyffredinol yn 2011/12.

Reserfau a Glustnodwyd

2011-12 Balans

31
Mawrth

2012
£'000

Reserfau Adnewyddu 1,564
Reserfau Cyfalaf 15,148
Reserfau Yswiriant 3,497
Cronfa Gwasanaethau 6,627
Cronfa Amcan 1 273
Cronfa Rhaglen Cydgyfeiriant 1,515
Reserf Datblygiadau 312
Cronfa Costau Diswyddo i Wireddu Arbedion 2,107
Cronfa Gwella'r Cyngor 0
Hyfforddiant Canolog 493
Reserf Canolfan Gyswllt 524
Reserfau Gwasanaethau Ysgolion 944
Reserfau Economi a Chymuned 285
Reserfau Priffyrdd a Bwrdeistrefol 2,239
Reserf Datblygiadau Gwastraff 566
Reserfau Ymgynghoriaeth Gwynedd 185
Reserfau Rheoleiddio 804
Cronfa Gweithiau Cynnal Mawr ar Ffyrdd Sirol 261

Reserfau Eraill Gofal 103
Cronfa Trawsnewid Busnes 244
Cronfa Buddsoddi i Arbed 1,485

Cronfa Buddsoddi i Arbed - Prosiect Rheoli Carbon
2,098

Cronfa Trawsffurfio 4,992
Cronfa Grantiau Refeniw wedi eu ymrwymo 214

Cronfa Cyfalaf i Wireddu Arbedion 209

Reserf Tendro Contractau 295
Cronfa Gwasanaethau Dwr a Charthffosiaeth Tai 1,458
Gwarant Amgylcheddol Tai 480
Cronfa Rhaglen Arbedion 918
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Reserfau Technoleg Gwybodaeth 374
Amrywiol Reserfau Eraill 839

Cyfanswm 51,053

Nodir isod fanylion o brif reserfau penodol y Cyngor.

(i) Mae’r Reserf Adnewyddu yn cael ei ddefnyddio gan yr Adran Darparu
a Hamdden, Priffyrdd a Bwrdeistrefol, Economi a Chymuned a’r
Argraffdy i adnewyddu cerbydau ac offer.

(ii) Mae’r Reserf Cyfalaf yn cynrychioli adnoddau a ymrwymwyd eisoes
ar gyfer Rhaglen Gyfalaf y Cyngor.

(iii) Nid yw Cyngor Gwynedd yn yswirio pob risg gydag Yswirwyr allanol
ond yn hytrach fe sefydlwyd cronfa er mwyn cwrdd â’r gofynion
yma’n fewnol. Mae’r balans ar y Reserf Yswiriant hefyd yn cynnwys
elfen ar gyfer gofynion yswiriant perthnasol i’r cyn Cyngor Sir
Gwynedd (hyd at 1996).

(iv) Mae'r Gronfa Gwasanaethau yn gronfa sy’n dal llithriadau a
thanwariant y mae hawl i wasanaethau ei gario drosodd o flwyddyn i
flwyddyn, cyllidebau penodol a pherthnasol eraill a chyllidebau
unwaith ac am byth sy’n ymestyn dros fwy nag un flwyddyn.

(v) Amcan 1 - Cronfa a sefydlwyd ar gyfer costau ychwanegol cyfalaf neu
refeniw sy’n codi o’r anghenion datblygu cynlluniau ar gyfer Amcan 1.

(vi) Cronfa Rhaglen Cydgyfeiriant – symiau a neilltuwyd ar gyfer
cyfraniad cyfatebol gan y Cyngor mewn perthynas â chynlluniau
refeniw a chyfalaf o dan y Rhaglen Cydgyfeiriant.

(vii) Mae’r Reserf Datblygiadau ar gyfer prosiectau penodol a bennwyd
eisoes gan y Cyngor fel Tai Fforddiadwy ac E-Lywodraeth.

(viii) Cronfa Costau Diswyddo i Wireddu Arbedion – darpariaeth ar gyfer
ariannu costau diswyddo i wireddu arbedion cyllidol.

(ix) Cronfa Gwella’r Cyngor - swm a neilltuwyd i gefnogi cynlluniau a allai
gyflawni gwelliannau effeithlonrwydd, gwella perfformiad
gwasanaethau, a chryfhau capasiti corfforaethol i gefnogi rheolaeth
newid a gwelliant - bellach wedi ei drosglwyddo ac yn rhan o’r Gronfa
Buddsoddi i Arbed.

(x) Hyfforddiant Canolog – perthnasol i ofynion cynlluniau rhaglen
hyfforddi rheolwyr.
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(xi) Reserf y Ganolfan Gyswllt - symiau a roddwyd o’r neilltu ar gyfer
datblygu'r Ganolfan Gyswllt.

(xii) Reserfau Gwasanaeth Ysgolion – yn cynnwys symiau a roddwyd o’r
neilltu i allu ymateb yn bennaf i’r problemau ariannol perthnasol hefo
gofynion ‘Integreiddio’, gofynion newidiol ‘Anghenion Addysg
Arbennig All Sirol’, ‘Cefnogi Ysgolion’ a’r ‘Cynllun Benthyciadau i
Ysgolion’.

(xiii) Mae’r Reserfau Economi a Chymuned, yn cynnwys amrywiol falansau
sy’n perthyn i gynlluniau a weithredir ar sail partneriaeth yn bennaf a
ble mae’n rhaid cyfrifo balansau’r cynlluniau yn ar wahan.

(xiv) Mae’r Reserfau Priffyrdd a Bwrdeistrefol yn cynnwys yn bennaf
symiau a roddwyd o’r neilltu i warchod rhwng sefyllfaoedd anwastad
– ‘equalisation accounts’ a gofynion tebygol contractau.

(xv) Cronfa ar gyfer datblygiadau ac ymrwymiadau perthnasol i’r maes
gwastraff yw’r Reserf Datblygiadau Gwastraff gan gynnwys ein
hymrwymiad i’r Bartneriaeth Gwastraff Gogledd Cymru.

(xvi) Reserfau Ymgynghoriaeth Gwynedd – cynhwysir symiau a roddwyd
o’r neilltu i warchod sefyllfaoedd anwastad efo gweithiau amddiffyn
yr arfordir ynghyd â gofynion cyflogaeth posib yn dilyn o newidiadau
yn rhaglen waith y Gwasanaeth Ymgynghoriaeth.

(xvii) Reserfau Rheoleiddio – yn cynnwys amrywiol falansau sy’n perthyn i
gynlluniau a weithredir ar sail partneriaeth yn bennaf a ble mae’n
rhaid cyfrifo balansau’r cynlluniau ar wahan, ynghyd a gofynion yn
ymwneud â’r Cynllun Datblygu Unedol.

(xviii) Cronfa Gweithiau Cynnal Mawr ar Ffyrdd Sirol – i gynorthwyo tuag at
gost gweithiau cynnal mawr ar ffyrdd sirol.

(xix) Reserfau Eraill Gofal – cynnwys symiau a roddwyd o’r neilltu i
warchod rhag sefyllfaoedd anwastad posib efo gofynion contractau.

(xx) Cronfa Trawsnewid Busnes – Cronfa unwaith ac am byth i
gynorthwyo’r broses trawsnewid busnes i wireddu arbedion i’r
Cyngor.

(xxi) Cronfa Buddsoddi i Arbed – Darpariaeth ar gyfer buddsoddi mewn
gwahanol gynlluniau i wireddu arbedion cyllidol parhaol a bellach yn
cynnwys gofynion ac adnoddau Cronfa Gwella’r Cyngor.

(xxii) Cronfa Buddsoddi i Arbed – Prosiect Rheoli Carbon – Rhannol ariannu
rhaglen waith y Prosiect Rheoli Carbon i gyflawni gostyngiad mewn
allyriadau carbon ynghyd a chynhyrchu arbedion refeniw ariannol.
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(xxiii) Cronfa Trawsffurfio – Darpariaeth ar gyfer newid trefniadau mewnol y
Cyngor i fod yn fwy effeithiol ac yn fwy effeithlon.

(xxiv) Cronfa Grantiau Refeniw wedi eu hymrwymo - cynnwys grantiau
refeniw a dderbyniwyd ac a ymrwymwyd ar gyfer defnydd yn y
dyfodol.

(xxv) Cronfa Cyfalaf i wireddu arbedion – Darpariaeth ar gyfer cefnogi
cynlluniau cyfalaf fyddai’n gwireddu arbedion cyllidol refeniw
parhaol.

(xxvi) Reserf Tendro Contractau – ar gyfer ymateb i sefyllfaoedd gwariant
anwastad o ganlyniad i’r broses tendro am gontractau cludiant.

(xxvii) Cronfa Gwasanaethau Dwr a Charthffosiaeth Tai - swm a neilltuwyd
ar gyfer rhai gofynion yn ymwneud a threfniadau carthffosiaeth,
pibellau dwr a gweithfeydd trin carthion ar stadau cyn tai Cyngor, na
fabwysiadwyd gan Dwr Cymru.

(xxviii) Gwarant Amgylcheddol Tai - neilltuwyd ar gyfer ymhlygiadau posib
o ganlyniad i roddi gwarant amgylcheddol i Gartrefi Cymunedol
Gwynedd, mewn perthynas ag amgylchiadau arbennig a phenodol yn
ymwneud a chynlluniau amgylcheddol ar dir stadau cyn tai Cyngor.

(xxix) Cronfa Rhaglen Arbedion – darpariaeth ariannu strategol i
gynorthwyo ac i roddi rhywfaint o hyblygrwydd i’r Cyngor wrth
ystyried y rhaglen arbedion angenrheidiol i’r dyfodol.

(xxx) Reserfau Technoleg Gwybodaeth – cronfa adnewyddu perthnasol i

alluogi ymateb i batrymau gwariant anwastad yn y dyfodol.

(xxxi) Amrywiol Reserfau Eraill – yn cynnwys symiau a neilltuwyd ar gyfer
amrywiol ymrwymiadau dibynnol eraill.

119



ADRODDIAD I’R CABINET  
19 CHWEFROR 2013 

 
 

Aelod Cabinet: CYNGHORYDD PEREDUR JENKINS, AELOD CABINET ADNODDAU 
 
Pwnc: CYLLIDEB REFENIW 2012/13 – ADOLYGIAD 3ydd CHWARTER 
 
Swyddog cyswllt: DAFYDD L EDWARDS, PENNAETH CYLLID 
 
 
Y penderfyniad a geisir / Pwrpas yr adroddiad 
 
Adroddir ar adolygiad diwedd y trydydd chwarter (rhagolygon 2012/13 ar sail 
sefyllfa 31 Rhagfyr 2012) o’r Gyllideb Refeniw, a gofynnir i’r Cabinet ystyried y 
sefyllfa ariannol ddiweddaraf parthed cyllidebau pob adran / gwasanaeth, ac 
ystyried yr argymhellion gerbron, cyn penderfynu ar unrhyw gamau priodol i reoli 
ac addasu cyllidebau refeniw’r Cyngor a’i adrannau am y flwyddyn gyfredol. 
 
 
Cyflwyniad / Cefndir 
 
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). 
 
Yn Atodiad 1, cyflwynir crynhoad gyda rhagolygon o sefyllfa derfynol cyllideb 
refeniw pob Adran am 2012/13 ar sail yr adolygiad trydydd chwarter. 
 
Cyflwynwyd adroddiad adolygiad ail chwarter i’r Cabinet ar 20 Tachwedd 2012.  
Roedd yr adolygiad ail chwarter yn drylwyr, a sylwer o Atodiad 1 nad oes newid 
sylweddol ar lefel adrannol rhwng y rhagolygon cyflwynwyd yn Nhachwedd a’r 
rhagolygon diweddaraf cyflwynir yn yr adroddiad gerbron heddiw. 
 
Tra mae’r rhagolygon yn ymddangos yn weddol gyson ar lefel adrannol, mae 
sefyllfa ariannol rhai gweithgareddau a gwasanaethau o fewn adrannau wedi 
newid, e.e. y rhagolygon ar gyfer rhai elfennau o Gwasanaethau Cymdeithasol 
wedi gwella. 
 
Yn Atodiad 2 rhoddir manylion pellach ynglŷn â’r prif faterion a’r penawdau 
cyllideb ble rhagwelir gwahaniaethau sylweddol, ynghyd ag argymhellion penodol 
ble’n briodol. 
 
Nodaf fod y cyllidebau roedd yn destun pryder, megis Gwastraff, Uned 
Ymgynghoriaeth a Parcio, eisoes yn derbyn sylw yn dilyn sawl adroddiad 
diweddar. 

120



 
 
Camau nesaf ac amserlen 
 
Gweithredu ar yr argymhellion gerbron a chyflwyno’r adroddiad ‘alldro’ dilynol i’r 
Cabinet ffurfiol 11 Mehefin 2013 yn adrodd ar sefyllfa derfynol 2012/13. 
 
 
 
Barn yr aelod lleol 
 
Dim yn berthnasol 
 
 
 
Barn y swyddogion statudol 
 
Y Prif Weithredwr:  
Rwy’n cymeradwyo’r adroddiad. Fel y mae’r Pennaeth Cyllid yn adrodd, mae’r 
materion o bryder eisoes wedi derbyn sylw mewn adroddiadau diweddar. 
 
Y Swyddog Monitro: 
Dim i’w ychwanegu o ran priodoldeb. 
 
Y Pennaeth Cyllid:  
Rwyf wedi cydweithio gyda’r Aelod Cabinet i baratoi’r adroddiad yma ac yn 
cadarnhau’r cynnwys. 
 
 
 
Atodiadau 
Atodiad 1 
Atodiad 2 
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ATODIAD 1

Ail Chwarter

Gor / (Tan) 
Wariant Net

Gor / (Tan) 
Wariant Gros 

2012/13

Trosglwyddiad 
i/(o) Gronfeydd 
neu Balansau

Gor/ (Tan) 
Wariant Net

£ '000 £ '000 £ '000 £ '000 

Tai a Gwasanaethau 
Cymdeithasol

381 205 205

Darparu a Hamdden 60 93 93

Addysg 58 58 58

Economi a Chymuned 197 104 104

Priffyrdd a 
Bwrdeistrefol

155 213 213

Rheoleiddio 
(Cynllunio, Trafnidiaeth 
a Gwarchod y 
Cyhoedd)

(187) (99) (99)

Ymgynghoriaeth 
Gwynedd

520 496 496

Corfforaethol 8 7 7

Adnoddau Dynol (34) (27) (27)

Cyllid (33) (19) (19)

Democratiaeth a 
Chyfreithiol

(16) (23) (23)

Gofal Cwsmer (28) (53) (53)

Strategol a Gwella (90) (83) (83)
Tim Rheoli 
Corfforaethol

(16) (12) (12)

Cyfansymiau (net) 975 860 - 860

Cyllideb Refeniw 2012/13 Adolygiad Trydydd Chwarter

Crynhoad o'r sefyllfa fesul Adran

Trydydd Chwarter
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Cyllideb 
Agoriadol 
2012/13

Cyllideb 
Arfaethedig 

2012/13

Sefyllfa a 
Ragwelir   
2012/13

Amcangyfrif 
Gor / (Tan) 

Wariant Gros 

Newidiadau ac 
Addasiadau a 

Argymhellir

Gor / 
(Tan) 

Wariant 
Net

£'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000

5,3085,229Cyfanswm Gwasanaeth Tai (15)0(15)5,293

Tai Sector Breifat

Digartrefedd

(13)3,7613,7743,751

35801766732

(13)0

350

Maes:-

Cyfanswm Gwasanaethau Canolog

CYLLIDEB REFENIW 2012/13 - ADOLYGIAD TRYDYDD CHWARTER                                                                                        ATODIAD 2

1,701 1,654 1,755 101 0 101

Crynhoad Sefyllfa Adran Tai a Gwasanaethau 
Cymdeithasol

0 (72)

147Gwasanaeth Adnoddau 7,712 7,905 8,052 147 0

Eraill 4,568 4,541 2 0

14,098 14,348 250

18,95418,944

0

0 42

250

100

(39)0

0 139

2050205

4,296 4,224 (72)

3,4543,315

1,781

10

4,539

1,820 (39)Gwasanaethau Anabledd Corff

Iechyd Meddwl

19,075Gwasanaethau Pobl Hŷn

2,084

Cyfanswm Gwasanaeth Plant a Theuluoedd 13,981

Gwasanaethau Gweithredol

(72) 0 (72)

4,011

Gwasanaethau Canolog 4,011 4,296 4,224

Cyfanswm Tai a Gwasanaethau Cymdeithasol

Cyfanswm Gwasanaeth Oedolion 38,468 38,359 38,401

3,243

768

62,06161,689 62,266

42

139

2

Anabledd Dysgu 11,105 11,237 11,201 (36) 0 (36)

Eraill 746

Eraill 2,961 3,043 3,011 (32) 0 (32)

731 (37) 0 (37)
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Gwasanaethau Canolog
Cyllideb 

Agoriadol 
2012/13

Cyllideb 
Arfaethedig 

2012/13

Sefyllfa a 
Ragwelir   
2012/13

Amcangyfrif 
Gor / (Tan) 

Wariant Gros 

Newidiadau ac 
Addasiadau a 

Argymhellir

Gor / 
(Tan) 

Wariant 
Net

£'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000

Gwasanaeth Plant a Theuluoedd
Cyllideb 

Agoriadol 
2012/13

Cyllideb 
Arfaethedig 

2012/13

Sefyllfa a 
Ragwelir   
2012/13

Amcangyfrif 
Gor / (Tan) 

Wariant Gros 

Newidiadau ac 
Addasiadau a 

Argymhellir

Gor / 
(Tan) 

Wariant 
Net

£'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000

1,654

(72)

ADRAN: TAI A GWASANAETHAU CYMDEITHASOL

Gwasanaethau Gweithredol

101 101

Maes:-

1,7551,701

Eglurhad:-  Cynnydd pellach o (£65k) yn y tanwariant net ers yr ail chwarter, ac yn cynnwys cymysgedd o wahaniaethau, ond yn 
bennaf, tanwariant staffio unwaith ac am byth o (£23k), tanwariant cynlluniau datblygu o (£20k) a lleihad o (£8k) yn y lefel gorwariant 
parthed archebu offer Cynllun Teleofal.

4,011 4,296

Maes:- Gwasanaethau Canolog

CYLLIDEB REFENIW 2012/13 - ADOLYGIAD TRYDYDD CHWARTER

4,224 (72)

Eglurhad:-  Cynnydd o £10k yn y lefel gorwariant ers yr ail chwarter, oherwydd costau staffio ychwanegol o ganlyniad i dderbyn mwy 
o achosion.
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Gwasanaeth Plant a Theuluoedd
Cyllideb 

Agoriadol 
2012/13

Cyllideb 
Arfaethedig 

2012/13

Sefyllfa a 
Ragwelir   
2012/13

Amcangyfrif 
Gor / (Tan) 

Wariant Gros 

Newidiadau ac 
Addasiadau a 

Argymhellir

Gor / 
(Tan) 

Wariant 
Net

£'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000

Cyllideb 
Agoriadol 
2012/13

Cyllideb 
Arfaethedig 

2012/13

Sefyllfa a 
Ragwelir   
2012/13

Amcangyfrif 
Gor / (Tan) 

Wariant Gros 

Newidiadau ac 
Addasiadau a 

Argymhellir

Gor / 
(Tan) 

Wariant 
Net

£'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000

7,712 147

CYLLIDEB REFENIW 2012/13 - ADOLYGIAD TRYDYDD CHWARTER

2 2

Eglurhad:-  Gostyngiad o (£59k) yn y sefyllfa gorwariant o £61k a ragwelwyd yn yr ail chwarter, yn cynnwys tanwariant (£5k) ar 
Gwasanaeth Ol-16, tanwariant (£21k) ar Gwasanaethau Arbenigol, tanwariant (£10k) ar Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid, a 
gorwariant £38k ar Gwasanaethau Eraill, yn bennaf oherwydd ffioedd llys uwch o £35k.

Eglurhad:-  Fe drosglwyddwyd cyllideb o (£250k) ar sail unwaith ac am byth o benawdau eraill yn yr Adran fel rhan o'r adolygiad ail 
chwarter, i leddfu'r sefyllfa gorwariant ar y Gwasanaeth Adnoddau, a thrwy hyny yn gostwng y gorwariant net i £184k. Bellach, fe 
ragwelir y gorwariant yn gostwng (£37k) i £147k, yn bennaf oherwydd lleihad o (£103k) yn y gorwariant ar Leoliadau All-Sirol i lawr i 
£22k, cynnydd o £45k mewn gorwariant ar Maethu a Mabwysiadu i £222k, gwariant uwch o £15k gan y Tim Lleoliadau i ostwng y 
sefyllfa tanwariant i lawr i (£2k), a gwariant uwch o £5k ar Maethu drwy Asiant i leihau'r tanwariant i (£98k).

7,905 8,052 147

4,541

Maes:- Eraill

4,568 4,539

Gwasanaeth AdnoddauMaes:-

ADRAN: TAI A GWASANAETHAU CYMDEITHASOL
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Gwasanaeth Oedolion
Cyllideb 

Agoriadol 
2012/13

Cyllideb 
Arfaethedig 

2012/13

Sefyllfa a 
Ragwelir   
2012/13

Amcangyfrif 
Gor / (Tan) 

Wariant Gros 

Newidiadau ac 
Addasiadau a 

Argymhellir

Gor / 
(Tan) 

Wariant 
Net

£'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000

Cyllideb 
Agoriadol 
2012/13

Cyllideb 
Arfaethedig 

2012/13

Sefyllfa a 
Ragwelir   
2012/13

Amcangyfrif 
Gor / (Tan) 

Wariant Gros 

Newidiadau ac 
Addasiadau a 

Argymhellir

Gor / 
(Tan) 

Wariant 
Net

£'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000

ADRAN: TAI A GWASANAETHAU CYMDEITHASOL

18,954 10 10

Eglurhad:-  Sefyllfa lled-niwtral sy'n cynnwys tanwariant o (£260k) ar Preswyl a Nyrsio, yn bennaf oherwydd gostyngiad mewn 
gwariant (£100k) ac incwm ychwanegol (£159k) yn dilyn cynnydd sylweddol yn y nifer o achosion sy'n talu'n llawn am wasanaeth. Ar 
y llaw arall fe welir gorwariant sylweddol o £399k ar Gofal Cartref, sy'n gynnydd o £176k ers yr ail chwarter, oherwydd pwysau 
ychwanegol am y gwasanaeth.  Defnyddir darpariaeth demograffi (£135k) sydd ar gael ar gyfer cwrdd â tueddiad disgwyliedig o dŵf.

Maes:-

(39)

Argymhelliad:-  Trosglwyddwyd £200k o gyllidebau'r Gwasanaethau Pobl Hŷn yn yr ail chwarter i leddfu'r pwysau ar y gyllideb Plant 
a Phobl Ifanc. Yn yr amgylchiadau, argymhellir fod yr Adran Gwasanaethau Cymdeithasol yn ystyried gwneud trosglwyddiad ar sail 
parhaol ar gyfer 2013/14.

Eglurhad:-  Sefyllfa tanwariant cyffredinol yn parhau ar nifer o benawdau, sy'n cymharu hefo tanwariant net (£44k) yn yr ail chwarter
ar ôl trosglwyddo cyllideb o £250k i leddfu'r sefyllfa gorwariant a ragwelwyd ar Wasanaethau Anabledd Dysgu a Iechyd Meddwl.

,

2,084 1,820 1,781 (39)

Gwasanaethau Pobl Hŷn

Gwasanaethau Anabledd Corff

Maes:-

19,075 18,944

CYLLIDEB REFENIW 2012/13 - ADOLYGIAD TRYDYDD CHWARTER
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Gwasanaeth Oedolion
Cyllideb 

Agoriadol 
2012/13

Cyllideb 
Arfaethedig 

2012/13

Sefyllfa a 
Ragwelir   
2012/13

Amcangyfrif 
Gor / (Tan) 

Wariant Gros 

Newidiadau ac 
Addasiadau a 

Argymhellir

Gor / 
(Tan) 

Wariant 
Net

£'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000

Cyllideb 
Agoriadol 
2012/13

Cyllideb 
Arfaethedig 

2012/13

Sefyllfa a 
Ragwelir   
2012/13

Amcangyfrif 
Gor / (Tan) 

Wariant Gros 

Newidiadau ac 
Addasiadau a 

Argymhellir

Gor / 
(Tan) 

Wariant 
Net

£'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000

CYLLIDEB REFENIW 2012/13 - ADOLYGIAD TRYDYDD CHWARTER

ADRAN: TAI A GWASANAETHAU CYMDEITHASOL

Maes:- Anabledd Dysgu

11,105 11,237 11,201 (36) (36)

Eglurhad:-  Sefyllfa tanwariant (£36k) sy'n welliant (£91k) ar y gorwariant net £55k a ragwelwyd yn yr ail chwarter, ar ôl derbyn 
trosglwyddiad cyllideb o £150k ar sail unwaith ac am byth o'r pennawd Anabledd Corff.
Fe gynhwysir tanwariant o (£64k) ar Cartrefi Preswyl a Nyrsio Annibynol (sef gwelliant (£139k) oherwydd lleihad yn y pwysau am y 
gwasanaeth), gorwariant o £37k ar Llety Cefnogol, gorwariant o £26k ar Gwasanaethau Dydd, a tanwariant o (£58k) ar Cynlluniau 
Cefnogol.

Maes:- Iechyd Meddwl

3,243 3,315 3,454 139 139

Eglurhad:-  Rhagwelir gorwariant £139k, sy'n gynnydd £96k ar y gorwariant net £43k a ragwelwyd yn yr ail chwarter, ar ôl derbyn 
trosglwyddiad cyllideb o £100k ar sail unwaith ac am byth o'r pennawd Anabledd Corff.
Fe gynhwysir yn bennaf, gorwariant o £31k ar Cynllun Lleoli Oedolion, gorwariant o £29k ar Llety Cefnogol (sef gwariant uwch o 
£33k), a gorwariant o £92k ar Cefnogaeth a Chynlluniau Eraill (sef cynnydd o £62k, oherwydd yn bennaf cyfraniadau posib uwch yn 
y drefniant cyd-ariannu hefo'r Bwrdd Iechyd).

Argymhelliad:-  Yng ngoleuni'r sefyllfa gorwariant ar y pennawd yma, fe argymhellir fod yr Adran yn ystyried gwneud trosglwyddiad 
parhaol o'r ffynhonellau priodol ar gyfer 2013/14.
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Gwasanaeth Oedolion
Cyllideb 

Agoriadol 
2012/13

Cyllideb 
Arfaethedig 

2012/13

Sefyllfa a 
Ragwelir   
2012/13

Amcangyfrif 
Gor / (Tan) 

Wariant Gros 

Newidiadau ac 
Addasiadau a 

Argymhellir

Gor / 
(Tan) 

Wariant 
Net

£'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000

Gwasanaeth Tai
Cyllideb 

Agoriadol 
2012/13

Cyllideb 
Arfaethedig 

2012/13

Sefyllfa a 
Ragwelir   
2012/13

Amcangyfrif 
Gor / (Tan) 

Wariant Gros 

Newidiadau ac 
Addasiadau a 

Argymhellir

Gor / 
(Tan) 

Wariant 
Net

£'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000

ADRAN: TAI A GWASANAETHAU CYMDEITHASOL

3,011

CYLLIDEB REFENIW 2012/13 - ADOLYGIAD TRYDYDD CHWARTER

(32) (32)

Maes:- Eraill

2,961 3,043

Eglurhad:-  Yn cynnwys nifer o wahaniaethau, ond yn bennaf, arbedion staffio unwaith ac am byth.

Eglurhad:-  Gwelliant (£36k) o'r sefyllfa gorwariant a ragwelwyd yn yr ail chwarter, yn bennaf oherwydd cynnydd (£24k) mewn incwm 
ffioedd perthnasol i gynlluniau ardaloedd adnewyddu, a (£14k) oherwydd mewnoli gwaith gweinyddu ar elfenau o'r rhaglen grantiau.

3,761 (13) (13)

Maes:- Tai Sector Breifat

3,751 3,774
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CYLLIDEB REFENIW 2012/13 - ADOLYGIAD TRYDYDD CHWARTER

Gwasanaeth Tai
Cyllideb 

Agoriadol 
2012/13

Cyllideb 
Arfaethedig 

2012/13

Sefyllfa a 
Ragwelir   
2012/13

Amcangyfrif 
Gor / (Tan) 

Wariant Gros 

Newidiadau ac 
Addasiadau a 

Argymhellir

Gor / 
(Tan) 

Wariant 
Net

£'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000

Gwasanaeth Tai
Cyllideb 

Agoriadol 
2012/13

Cyllideb 
Arfaethedig 

2012/13

Sefyllfa a 
Ragwelir   
2012/13

Amcangyfrif 
Gor / (Tan) 

Wariant Gros 

Newidiadau ac 
Addasiadau a 

Argymhellir

Gor / 
(Tan) 

Wariant 
Net

£'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000

Eglurhad:-  Sefyllfa tanwariant sy'n cynnwys cynlluniau Cefnogi Pobl, ac hefyd nifer o wahaniaethau ar benawdau eraill, gan 
gynnwys arbedion staffio unwaith ac am byth.

ADRAN: TAI A GWASANAETHAU CYMDEITHASOL

Maes:- Digartrefedd

732

(37)

766 801 35

768 731 (37)

35

Eglurhad:-  Gostyngiad (£37k) yn y sefyllfa gorwariant blaenorol £72k a ragwelwyd, yn cynnwys arbedion staffio unwaith ac am byth 
ychwanegol o (£6k) a gostyngiad mewn costau Llety dros-dro o (£18k).

Maes:- Eraill

746
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Tai a Gwasanaethau Cymdeithasol
                                                                                                                                                                                                                   
Mae cyfanswm gorwariant net o £205k yn welliant sylweddol (£176k) o'r sefyllfa a ragwelwyd yn yr ail chwarter, sef gorwariant o 
£381k. Mae'r Adran yn parhau i gymryd camau penodol er mwyn ceisio osgoi sefyllfa gorwariant erbyn diwedd y flwyddyn ariannol. 
Fodd bynnag, pe byddai'r darlun cyfredol yn parhau bwriedir defnyddio cyfraniad o danwariant adrannol blaenorol a darpariaeth 
mewn cronfa penodol wrth gefn tuag at sefyllfa gorwariant posib.

CYLLIDEB REFENIW 2012/13 - ADOLYGIAD TRYDYDD CHWARTER

ADRAN: TAI A GWASANAETHAU CYMDEITHASOL
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Cyllideb 
Agoriadol 
2012/13

Cyllideb 
Arfaethedig 

2012/13

Sefyllfa a 
Ragwelir   
2012/13

Amcangyfrif 
Gor / (Tan) 

Wariant Gros 

Newidiadau ac 
Addasiadau a 

Argymhellir

Gor / 
(Tan) 

Wariant 
Net

£'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000

Cyfanswm Darparu a Hamdden 4,576 4,196 934,289 93 0

Cyfanswm Gwasanaeth Hamdden 4,547 4,466 4,457 (9) 0 (9)

143 0 143Cyfanswm Gwasanaeth Darparu 29 (220) (77)

CYLLIDEB REFENIW 2012/13 - ADOLYGIAD TRYDYDD CHWARTER

Crynhoad Sefyllfa Adran Darparu a Hamdden

Maes:-

Cyfanswm Gwasanaethau Canolog 0 (50) (91) (41) 0 (41)
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Cyllideb 
Agoriadol 
2012/13

Cyllideb 
Arfaethedig 

2012/13

Sefyllfa a 
Ragwelir   
2012/13

Amcangyfrif 
Gor / (Tan) 

Wariant Gros 

Newidiadau ac 
Addasiadau a 

Argymhellir

Gor / 
(Tan) 

Wariant 
Net

£'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000

Cyllideb 
Agoriadol 
2012/13

Cyllideb 
Arfaethedig 

2012/13

Sefyllfa a 
Ragwelir   
2012/13

Amcangyfrif 
Gor / (Tan) 

Wariant Gros 

Newidiadau ac 
Addasiadau a 

Argymhellir

Gor / 
(Tan) 

Wariant 
Net

£'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000

(77) 143 143

Maes:-

29 (220)

Gwasanaeth Darparu (sefyllfa net)

CYLLIDEB REFENIW 2012/13 - ADOLYGIAD TRYDYDD CHWARTER

ADRAN: DARPARU A HAMDDEN

Maes:-

0

Gwasanaethau Canolog

Eglurhad:-  Am y tro, rhagwelir sefyllfa gorwariant net £143k, sy'n cynnwys gorwariant £20k ar Arlwyo oherwydd costau gweithredol 
uwch, gorwariant £36k ar Gofal Preswyl, eto oherwydd costau gweithredol uwch, a gorwariant £80k ar Gofal Cymunedol (sy'n 
gyllideb gros £6 miliwn), oherwydd costau gweithredol uwch a mân ostyngiad mewn incwm.
Mae'r Adran yn adolygu'r trefniadau perthnasol i geisio sicrhau y byddant mewn sefyllfa lled niwtral erbyn diwedd y flwyddyn ariannol.

(91) (41) (41)

Eglurhad:-  Gostyngiad £27k yn y sefyllfa tanwariant (£68k) a ragwelwyd yn yr ail chwarter. Cynhwysir yn bennaf arbedion staffio ne
yn dilyn o'r newidiadau diweddar rhwng yr Adran Darparu a Hamdden a'r Adran Tai a Gwasanaethau Cymdeithasol.

t

(50)
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Cyllideb 
Agoriadol 
2012/13

Cyllideb 
Arfaethedig 

2012/13

Sefyllfa a 
Ragwelir   
2012/13

Amcangyfrif 
Gor / (Tan) 

Wariant Gros 

Newidiadau ac 
Addasiadau a 

Argymhellir

Gor / 
(Tan) 

Wariant 
Net

£'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000

Darparu a Hamdden

(9)

Eglurhad:-  Sefyllfa tanwariant net sy'n cynnwys tanwariant (£7k) ar Gyfleusterau Hamdden, yn bennaf oherwydd gostyngiad mewn 
gwariant, a thanwariant (£2k) ar Ddatblygu Chwaraeon.

Mae'r gwasanaethau perthnasol yn ceisio sicrhau fod y rhagolygon diweddaraf o sefyllfa gorwariant net yn gwella erbyn diwedd y 
flwyddyn ariannol gyfredol.  Am y tro, pe byddai'r darlun cyfredol yn parhau, bwriedir defnyddio cronfa tanwariant blaenorol adrannol 
i'w glirio.                                                                                                                                                                                                      

4,547 4,466 4,457 (9)

CYLLIDEB REFENIW 2012/13 - ADOLYGIAD TRYDYDD CHWARTER

ADRAN: DARPARU A HAMDDEN

Maes:- Gwasanaeth Hamdden

133



Cyllideb 
Agoriadol 
2012/13

Cyllideb 
Arfaethedig 

2012/13

Sefyllfa a 
Ragwelir   
2012/13

Amcangyfrif 
Gor / (Tan) 

Wariant Gros 

Newidiadau ac 
Addasiadau a 

Argymhellir

Gor / 
(Tan) 

Wariant 
Net

£'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000

58 0 58Cyfanswm Addysg 86,579 86,458 86,516

Ysgolion Datganoledig 67,284 67,284 67,284

Eraill 11,628 11,810 11,849

(67) 0 (67)

39 0 39

0 0 0

Strategaeth Cynhwysiad 0 448 381

Unedau Anghenion Dysgu Ychwanegol 1,592 1,224 1,268

100 0 100

44 0 44

Gwasanaeth Gwella Ysgolion 472 472 572

(145)

All Sirol 250 250 308 58 0 58

Integreiddio Disgyblion AAA 363

Maes:-

Cludiant 4,682

CYLLIDEB REFENIW 2012/13 - ADOLYGIAD TRYDYDD CHWARTER

Crynhoad Sefyllfa Adran Addysg

51

210 (145) 0

51 0

355

Diswyddo Gorfodol / Ymddeoliad Cynnar Gwirfoddol 308 179 157 (22) 0 (22)

4,436 4,487
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Cyllideb 
Agoriadol 
2012/13

Cyllideb 
Arfaethedig 

2012/13

Sefyllfa a 
Ragwelir   
2012/13

Amcangyfrif 
Gor / (Tan) 

Wariant Gros 

Newidiadau ac 
Addasiadau a 

Argymhellir

Gor / 
(Tan) 

Wariant 
Net

£'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000

Cyllideb 
Agoriadol 
2012/13

Cyllideb 
Arfaethedig 

2012/13

Sefyllfa a 
Ragwelir   
2012/13

Amcangyfrif 
Gor / (Tan) 

Wariant Gros 

Newidiadau ac 
Addasiadau a 

Argymhellir

Gor / 
(Tan) 

Wariant 
Net

£'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000

Eglurhad:-  Sefyllfa tanwariant (£22k) ar ol trosglwyddo £124k i gronfa wrth gefn (yn unol â'r drefn arferol) tuag at ofynion perthnasol 
yn y dyfodol.

51

Eglurhad:- Gostyngiad (£11k) yn y sefyllfa gorwariant ers yr ail chwarter, o ganlyniad i fân addasiadau ar sawl cytundeb.

Maes:-

308 179 157 (22) (22)

4,436 4,487 51

ADRAN: ADDYSG

Maes:- Cludiant

4,682

CYLLIDEB REFENIW 2012/13 - ADOLYGIAD TRYDYDD CHWARTER

Diswyddo Gorfodol / 
Ymddeoliad Cynnar 
Gwirfoddol
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Cyllideb 
Agoriadol 
2012/13

Cyllideb 
Arfaethedig 

2012/13

Sefyllfa a 
Ragwelir   
2012/13

Amcangyfrif 
Gor / (Tan) 

Wariant Gros 

Newidiadau ac 
Addasiadau a 

Argymhellir

Gor / 
(Tan) 

Wariant 
Net

£'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000

Cyllideb 
Agoriadol 
2012/13

Cyllideb 
Arfaethedig 

2012/13

Sefyllfa a 
Ragwelir   
2012/13

Amcangyfrif 
Gor / (Tan) 

Wariant Gros 

Newidiadau ac 
Addasiadau a 

Argymhellir

Gor / 
(Tan) 

Wariant 
Net

£'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000

Eglurhad:- Sefyllfa gorwariant sy'n gyson â'r darlun yn yr ail chwarter. Pe byddai hyn yn parhau hyd at ddiwedd y flwyddyn ariannol, 
bwriedir defnyddio cronfa penodol wrth gefn i'r pwrpas o liniaru'r sefyllfa.

(145)

Eglurhad:- Cynnydd (£55k) yn y rhagolygon tanwariant ers yr ail chwarter, oherwydd parhad yn y trefniadau i dynhau ar y meini 
prawf perthnasol, a'r pwysau ychwanegol am y gwasanaeth a ragwelwyd bellach ddim mor uchel. Oherwydd sefyllfa ariannol 
gyffredinol yr Adran eleni, bwriedir defnyddio'r tanwariant yma er mwyn lliniaru rhywfaint ar y gorwariant cyffredinol.

Maes:- All Sirol

250 250 308 58 58

CYLLIDEB REFENIW 2012/13 - ADOLYGIAD TRYDYDD CHWARTER

ADRAN: ADDYSG

Maes:- Integreiddio 
Disgyblion AAA 363 355 210 (145)
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Cyllideb 
Agoriadol 
2012/13

Cyllideb 
Arfaethedig 

2012/13

Sefyllfa a 
Ragwelir   
2012/13

Amcangyfrif 
Gor / (Tan) 

Wariant Gros 

Newidiadau ac 
Addasiadau a 

Argymhellir

Gor / 
(Tan) 

Wariant 
Net

£'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000

Cyllideb 
Agoriadol 
2012/13

Cyllideb 
Arfaethedig 

2012/13

Sefyllfa a 
Ragwelir   
2012/13

Amcangyfrif 
Gor / (Tan) 

Wariant Gros 

Newidiadau ac 
Addasiadau a 

Argymhellir

Gor / 
(Tan) 

Wariant 
Net

£'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000

Eglurhad:- Cynnydd £40k yn y gorwariant ers yr ail chwarter, yn cynnwys gorwariant £42k o ganlyniad i ail leoli Ysgol Coed Menai, 
ble disgwyliwyd arbediad o 1 Ebrill, 2012, ond ni fu'r ysgol gau tan 31 Awst, 2012, ar ddiwedd y flwyddyn academaidd.

100

Eglurhad:- Sefyllfa gorwariant sy'n gyson â'r darlun a ragwelwyd yn yr ail chwarter, sef oedi cyn cynhaeafu arbedion o'r cynllun cyd-
weithio ar draws Gogledd Cymru oherwydd llithriad gyda'r prosiect i sefydlu'r Cyd-Bwyllgor erbyn Ebrill 2013. Mae'r Adran am bontio'
diffyg eleni drwy ddefnyddio tanwariant ar benawdau eraill.

r

Maes:- Unedau Anghenion 
Dysgu Ychwanegol 1,592 1,224 1,268 44 44

CYLLIDEB REFENIW 2012/13 - ADOLYGIAD TRYDYDD CHWARTER

ADRAN: ADDYSG

Maes:- Gwasanaeth Gwella 
Ysgolion 472 472 572 100
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Cyllideb 
Agoriadol 
2012/13

Cyllideb 
Arfaethedig 

2012/13

Sefyllfa a 
Ragwelir   
2012/13

Amcangyfrif 
Gor / (Tan) 

Wariant Gros 

Newidiadau ac 
Addasiadau a 

Argymhellir

Gor / 
(Tan) 

Wariant 
Net

Strateg y yaeth C nhw siad £'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000

Cyllideb 
Agoriadol 
2012/13

Cyllideb 
Arfaethedig 

2012/13

Sefyllfa a 
Ragwelir   
2012/13

Amcangyfrif 
Gor / (Tan) 

Wariant Gros 

Newidiadau ac 
Addasiadau a 

Argymhellir

Gor / 
(Tan) 

Wariant 
Net

£'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000

Eglurhad:- Sefyllfa gorwariant net sy'n cynnwys nifer o wahaniaethau ar sawl pennawd, ac yn arbennig costau ychwanegol £37k i'r 
Biwro Troseddu oherwydd gofynion i wirio mwy o staff.

Eglurhad:- Rhagolygon sy'n weddol gyson â'r sefyllfa tanwariant o (£69k) a ragwelwyd yn yr ail chwarter, yn bennaf oherwydd 
arbedion staffio unwaith ac am byth, a derbyniad o grant perthnasol na ragwelwyd yn flaenorol.

Maes:- Eraill

11,628 11,810 11,849 39 39

CYLLIDEB REFENIW 2012/13 - ADOLYGIAD TRYDYDD CHWARTER

ADRAN: ADDYSG

Maes:-

0 448 381 (67) (67)

138



Cyllideb 
Agoriadol 
2012/13

Cyllideb 
Arfaethedig 

2012/13

Sefyllfa a 
Ragwelir   
2012/13

Amcangyfrif 
Gor / (Tan) 

Wariant Gros 

Newidiadau ac 
Addasiadau a 

Argymhellir

Gor / 
(Tan) 

Wariant 
Net

£'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000

0

Eglurhad:- Cyllidebau lle mae rheolaeth wedi'i ddirprwyo i gyrff llywodraethu.

CYLLIDEB REFENIW 2012/13 - ADOLYGIAD TRYDYDD CHWARTER

ADRAN: ADDYSG

Maes:- Ysgolion Datganoledig

67,284 67,284 67,284 0
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Cyllideb 
Agoriadol 
2012/13

Cyllideb 
Arfaethedig 

2012/13

Sefyllfa a 
Ragwelir   
2012/13

Amcangyfrif 
Gor / (Tan) 

Wariant Gros 

Newidiadau ac 
Addasiadau a 

Argymhellir

Gor / 
(Tan) 

Wariant 
Net

£'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000

CYLLIDEB REFENIW 2012/13 - ADOLYGIAD TRYDYDD CHWARTER

Crynhoad Sefyllfa Adran Economi a Chymuned

Maes:-

Cefnogi Busnes 138 136 28 (108) 0 (108)

Marchnata a Gofal Cwsmer 670 703 751 48 0 48

Morwrol (84) (138) 28 166 0 166

Eraill 5,156 5,235 5,233 (2) 0 (2)

104 0 104Cyfanswm Economi a Chymuned 5,880 5,936 6,040
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Cyllideb 
Agoriadol 
2012/13

Cyllideb 
Arfaethedig 

2012/13

Sefyllfa a 
Ragwelir   
2012/13

Amcangyfrif 
Gor / (Tan) 

Wariant Gros 

Newidiadau ac 
Addasiadau a 

Argymhellir

Gor / 
(Tan) 

Wariant 
Net

£'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000

Cyllideb 
Agoriadol 
2012/13

Cyllideb 
Arfaethedig 

2012/13

Sefyllfa a 
Ragwelir   
2012/13

Amcangyfrif 
Gor / (Tan) 

Wariant Gros 

Newidiadau ac 
Addasiadau a 

Argymhellir

Gor / 
(Tan) 

Wariant 
Net

£'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000

CYLLIDEB REFENIW 2012/13 - ADOLYGIAD TRYDYDD CHWARTER

ADRAN: ECONOMI A CHYMUNED

Maes:- Cefnogi Busnes

138 136 28 (108) 0 (108)

Eglurhad:- Cynnydd (£44k) yn y tanwariant a ragwelwyd yn yr adolygiad ail chwarter.  Mae'r tanwariant (£108k) yn cynnwys arbedio
trosiant staff (£21k), arbedion (£15k) wedi'u gwireddu ymlaen llaw o'r targed arbedion adrannol, incwm ychwanegol (£33k) oherwydd 
cynnydd yn y nifer o denantiaid mewn Unedau Busnes a Diwydianol, tanwariant (£18k) mewn costau rhedeg Unedau Busnes a 
Diwydianol, a thanwariant (£15k) ar becynau grantiau.

n

Maes:- Marchnata a Gofal 
Cwsmer 670 703 751 48 0 48

Eglurhad:- Sefyllfa gorwariant sy'n gyson â'r darlun yn yr ail chwarter, ac yn cynnwys gostyngiad incwm £20k yn y Canolfanau 
Twristiaeth, a chostau ychwanegol £28k uwch mewn perthynas a threfniadau lleol hefo'r Fflam Olympaidd.
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Cyllideb 
Agoriadol 
2012/13

Cyllideb 
Arfaethedig 

2012/13

Sefyllfa a 
Ragwelir   
2012/13

Amcangyfrif 
Gor / (Tan) 

Wariant Gros 

Newidiadau ac 
Addasiadau a 

Argymhellir

Gor / 
(Tan) 

Wariant 
Net

£'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000

Cyllideb 
Agoriadol 
2012/13

Cyllideb 
Arfaethedig 

2012/13

Sefyllfa a 
Ragwelir   
2012/13

Amcangyfrif 
Gor / (Tan) 

Wariant Gros 

Newidiadau ac 
Addasiadau a 

Argymhellir

Gor / 
(Tan) 

Wariant 
Net

£'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000

CYLLIDEB REFENIW 2012/13 - ADOLYGIAD TRYDYDD CHWARTER

ADRAN: ECONOMI A CHYMUNED

Maes:- Morwrol

(84) (138) 28 166 0 166

Eglurhad:- Sefyllfa gorwariant sy'n welliant o (£31k) i'r darlun gorwariant £197k a ragwelwyd yn yr ail chwarter, ac yn cynnwys diffyg 
incwm o £251k yn ei gyfanrwydd, sef, Hafan, Pwllheli - £147k, Harbyrau - £76k, a Traethau - £28k. Fe welwyd hefyd leihad mewn 
gwariant o (£85k) ar nifer o wahanol benawdau. Pe byddai'r darlun yma'n parhau hyd at ddiwedd y flwyddyn ariannol, mae'r Adran yn 
bwriadu defnyddio cronfa tanwariant blaenorol adrannol i leddfu'r sefyllfa. Yn ychwanegol, penderfynodd y Cabinet yng nghyfarfod 24
Gorffennaf 2012 (pan yn ystyried yr adolygiad chwarterol cyntaf), i ofyn i'r Pennaeth Economi a Chymuned i adrodd ymhellach ar y 
'Cyfeiriad i ymateb i sefyllfa ariannol Yr Hafan', a deallir bwriedir adrodd i'r Cabinet ar y mater yn fuan.

Maes:- Eraill

5,156 5,235 5,233 (2) (2)

Eglurhad:- Tanwariant net ymylol ar nifer o benawdau cyllideb eraill.
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Cyllideb 
Agoriadol 
2012/13

Cyllideb 
Arfaethedig 

2012/13

Sefyllfa a 
Ragwelir   
2012/13

Amcangyfrif 
Gor / (Tan) 

Wariant Gros 

Newidiadau ac 
Addasiadau a 

Argymhellir

Gor / 
(Tan) 

Wariant 
Net

£'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000

Gwasanaeth Priffyrdd (gan gynnwys Goleuo Priffyrdd) 10,464 10,367 10,350

CYLLIDEB REFENIW 2012/13 - ADOLYGIAD TRYDYDD CHWARTER

Crynhoad Sefyllfa Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol
 (gan gynnwys yr Asiantaeth Cefnffyrdd)

Maes:-

(17) 0 (17)

Gwasanaethau Profedigaeth 337 330 287 (43) 0 (43)

222Gwaredu Gwastraff 3,857 3,869

951

(59) 0 (59)

843 (191)0(191)652

Casglu Gwastraff ac Ailgylchu 3,949 3,946 3,887

301 0 301Cyfanswm Maes Gwastraff 11,694 11,714 12,015

265 0 265

Casgliadau Gwastraff Masnachol 207 264 412 148 0 148

Safleoedd Gwaredu 1,840 1,879 2,144

27,679 27,383 27,596

Eraill 1,967 1,812 1,763 (49) 0 (49)

213 0 213Cyfanswm Priffyrdd a Bwrdeistrefol

Safleoedd Trosglwyddo a Thrin

Safleoedd Mwynderau 890 913 829 (84) 0 (84)

Glanhau Strydoedd 2,392 2,365 2,421 56 0 56

Tiroedd Agored 825 795 760 (35) 0 (35)

02224,091

143



Maes Gwastraff
Cyllideb 

Agoriadol 
2012/13

Cyllideb 
Arfaethedig 

2012/13

Sefyllfa a 
Ragwelir   
2012/13

Amcangyfrif 
Gor / (Tan) 

Wariant Gros 

Newidiadau ac 
Addasiadau a 

Argymhellir

Gor / 
(Tan) 

Wariant 
Net

£'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000

Cyllideb 
Agoriadol 
2012/13

Cyllideb 
Arfaethedig 

2012/13

Sefyllfa a 
Ragwelir   
2012/13

Amcangyfrif 
Gor / (Tan) 

Wariant Gros 

Newidiadau ac 
Addasiadau a 

Argymhellir

Gor / 
(Tan) 

Wariant 
Net

£'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000

CYLLIDEB REFENIW 2012/13 - ADOLYGIAD TRYDYDD CHWARTER

ADRAN: PRIFFYRDD A BWRDEISTREFOL

Maes:- Gwaredu Gwastraff

3,857 3,869 4,091 222 222

Eglurhad:-  Cynnydd £57k yn y sefyllfa gorwariant ers yr ail chwarter, yn bennaf oherwydd costau £65k uwch i ymdrin â gwastraff 
gwyrdd.

1,879 2,144 265 265

Eglurhad:-  Cynnydd o £42k yn y sefyllfa gorwariant blaenorol a ragwelwyd, yn cynnwys gorwariant £78k ar Ffridd Rasus, sef costau 
gweithredol uwch £139k llai incwm ychwanegol (£61k), gorwariant £108k ar Llwyn Isaf, yn bennaf gwariant £80k uwch ar elifiant, a 
gorwariant o £80k ar Cilgwyn, yn bennaf oherwydd gostyngiad incwm £81k o freindaliadau nwyon.

Maes:- Safleoedd Gwaredu

1,840
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Cyllideb 
Agoriadol 
2012/13

Cyllideb 
Arfaethedig 

2012/13

Sefyllfa a 
Ragwelir   
2012/13

Amcangyfrif 
Gor / (Tan) 

Wariant Gros 

Newidiadau ac 
Addasiadau a 

Argymhellir

Gor / 
(Tan) 

Wariant 
Net

£'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000

Cyllideb 
Agoriadol 
2012/13

Cyllideb 
Arfaethedig 

2012/13

Sefyllfa a 
Ragwelir   
2012/13

Amcangyfrif 
Gor / (Tan) 

Wariant Gros 

Newidiadau ac 
Addasiadau a 

Argymhellir

Gor / 
(Tan) 

Wariant 
Net

£'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000

(191)

(84)

Maes:- Safleoedd 
Trosglwyddo a Thrin

951 843 652 (191)

Safleoedd Mwynderau

890 913 829

Eglurhad:-  Cynnydd yn y sefyllfa tanwariant (£141k) a ragwelwyd yn flaenorol, yn bennaf oherwydd oediad yn agor 'GwyriAD', sef y 
safle trin bwyd yn Llwyn Isaf.  Hefyd, bu arbedion mewn costau ymdrin â gwastraff gwyrdd yn dilyn newidiadau i'r trefniadau 
perthnasol.

Maes:-

CYLLIDEB REFENIW 2012/13 - ADOLYGIAD TRYDYDD CHWARTER

ADRAN: PRIFFYRDD A BWRDEISTREFOL

(84)

Eglurhad:-  Mân ostyngiad £16k yn y tanwariant a ragwelwyd yn yr ail chwarter, oherwydd arbedion o ganlyniad i'r oediad yn agor 
safle mwynderau Blaenau Ffestiniog, ynghyd ag arbedion staffio unwaith ac am byth, ac arbedion hefo costau gweithredol eraill.
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Cyllideb 
Agoriadol 
2012/13

Cyllideb 
Arfaethedig 

2012/13

Sefyllfa a 
Ragwelir   
2012/13

Amcangyfrif 
Gor / (Tan) 

Wariant Gros 

Newidiadau ac 
Addasiadau a 

Argymhellir

Gor / 
(Tan) 

Wariant 
Net

£'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000

Cyllideb 
Agoriadol 
2012/13

Cyllideb 
Arfaethedig 

2012/13

Sefyllfa a 
Ragwelir   
2012/13

Amcangyfrif 
Gor / (Tan) 

Wariant Gros 

Newidiadau ac 
Addasiadau a 

Argymhellir

Gor / 
(Tan) 

Wariant 
Net

£'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000

Gwastraff yn gyffredinol

3,887 (59) (59)

Maes:- Casglu Gwastraff ac 
Ailgylchu 3,949 3,946

Eglurhad:-  Cynnydd o (£15k) yn y sefyllfa tanwariant a ragwelwyd yn flaenorol, oherwydd arbedion net mewn rhai costau 
gweithredu, ar ben y tanwariant blaenorol o ganlyniad i'r oediad mewn cyflwyno rhan o'r gwasanaeth casgliadau ailgylchu.

Maes:- Casgliadau Gwastraff 
Masnachol 207 264 412 148 148

Eglurhad:-  Mân welliant (£40k) i'r sefyllfa gorwariant £152k a ragwelwyd yn yr ail chwarter, yn cynnwys costau £76k uwch ar wared
a thirlenwi, gostyngiad £110k mewn incwm gan fasnachwyr, ond arbedion mewn costau gweithredol (£34k).

u

Mae'r Cabinet eisioes yng nghyfarfod 22 Ionawr 2013, wedi derbyn adroddiad manwl ynglŷn â'r sefyllfa gan yr Aelod Cabinet 
Amgylchedd a'r Pennaeth Priffyrdd a Bwrdeistrefol, sydd wedi derbyn sylw pellach gan y Pwyllgor Archwilio ar 29 Ionawr 2013.

CYLLIDEB REFENIW 2012/13 - ADOLYGIAD TRYDYDD CHWARTER

ADRAN: PRIFFYRDD A BWRDEISTREFOL
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Cyllideb 
Agoriadol 
2012/13

Cyllideb 
Arfaethedig 

2012/13

Sefyllfa a 
Ragwelir   
2012/13

Amcangyfrif 
Gor / (Tan) 

Wariant Gros 

Newidiadau ac 
Addasiadau a 

Argymhellir

Gor / 
(Tan) 

Wariant 
Net

£'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000

Argymhelliad:- Argymhellir fod y Cabinet yn rhoddi ystyriaeth pellach i gefnogaeth ariannol tuag at y gost adfer, pan fydd y
sefyllfa cefnogaeth ariannol posib gan Llywodraeth Cymru yn fwy eglur.

Cyllideb 
Agoriadol 
2012/13

Cyllideb 
Arfaethedig 

2012/13

Sefyllfa a 
Ragwelir   
2012/13

Amcangyfrif 
Gor / (Tan) 

Wariant Gros 

Newidiadau ac 
Addasiadau a 

Argymhellir

Gor / 
(Tan) 

Wariant 
Net

£'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000

(17)

CYLLIDEB REFENIW 2012/13 - ADOLYGIAD TRYDYDD CHWARTER

(43)

Eglurhad:-  Oherwydd y llifogydd ddiwedd Tachwedd diwethaf, fe welwyd gwariant sylweddol ychwanegol o £242k ar y gwaith 
ymatebol. Fe ariannwyd hyn gan yr Adran drwy ddefnyddio cronfa penodol wrth gefn i allu ymateb i sefyllfa argyfwng. Mae hyn yn 
gadael ychydig dros £200k ar gael yn y gronfa ar gyfer unrhyw argyfwng posib arall hyd at ddiwedd y flwyddyn ariannol.
Yn sgil y llifogydd, fe welwyd hefyd ddifrod sylweddol i isadeiladwaith fel ffyrdd, pontydd a waliau cynnal. Rydym mewn trafodaethau 
hefo Llywodraeth Cymru i geisio derbyn cefnogaeth ariannol tuag at y gost adfer yma, ond am y tro, ni ellir bod yn sicr o dderbyn 
unrhyw gyfraniad. Fodd bynnag, fe amcangyfrifir cost ychwanegol o oddeutu £780k yn berthnasol i'r elfen isadeiladwaith ffyrdd yn 
unig. Oherwydd yr ansicrwydd am dderbyniad o unrhyw gefnogaeth ariannol gan Llywodraeth Cymru, mae'r Adran wedi 
blaenoriaethu rhai gweithiau brys, ar gost o oddeutu £75k, ac i'w ariannu drwy dderbyniad incwm ychwanegol o gontractau.                

ADRAN: PRIFFYRDD A BWRDEISTREFOL

Maes:- Gwasanaeth Priffyrdd 
(gan gynnwys Goleuo 

Priffyrdd)
10,464 10,367 10,350 (17)

Maes:- Gwasanaethau 
Profedigaeth 337 330 287 (43)

Eglurhad:-  Sefyllfa tanwariant sy'n adlewyrchu, yn bennaf, derbyniad incwm ychwanegol.

Yn yr amgylchiadau, efallai byddai'r Cabinet yn awyddus i ystyried rhoddi cefnogaeth ariannol tuag at y sefyllfa ar ddiwedd y flwyddy
ariannol, pan fydd darlun unrhyw gefnogaeth ariannol gan Llywodraeth Cymru yn fwy clir.

n
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Cyllideb 
Agoriadol 
2012/13

Cyllideb 
Arfaethedig 

2012/13

Sefyllfa a 
Ragwelir   
2012/13

Amcangyfrif 
Gor / (Tan) 

Wariant Gros 

Newidiadau ac 
Addasiadau a 

Argymhellir

Gor / 
(Tan) 

Wariant 
Net

£'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000

Cyllideb 
Agoriadol 
2012/13

Cyllideb 
Arfaethedig 

2012/13

Sefyllfa a 
Ragwelir   
2012/13

Amcangyfrif 
Gor / (Tan) 

Wariant Gros 

Newidiadau ac 
Addasiadau a 

Argymhellir

Gor / 
(Tan) 

Wariant 
Net

£'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000

(35)

CYLLIDEB REFENIW 2012/13 - ADOLYGIAD TRYDYDD CHWARTER

ADRAN: PRIFFYRDD A BWRDEISTREFOL

Maes:- Glanhau Strydoedd

2,392 2,365 2,421 56 56

Eglurhad:-  Cynnydd o £40k yn y sefyllfa gorwariant ers yr ail chwarter, ac yn cynnwys yn arbennig, effaith costau tipio-slei-bach 
sydd wedi codi i £20k.

Maes:- Tiroedd Agored

825 795 760 (35)

Eglurhad:-  Sefyllfa tanwariant sy'n adlewyrchu llwyddiant i ddenu incwm ychwanegol o gontractau mewnol ac allanol.
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Cyllideb 
Agoriadol 
2012/13

Cyllideb 
Arfaethedig 

2012/13

Sefyllfa a 
Ragwelir   
2012/13

Amcangyfrif 
Gor / (Tan) 

Wariant Gros 

Newidiadau ac 
Addasiadau a 

Argymhellir

Gor / 
(Tan) 

Wariant 
Net

£'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000

Eglurhad:-  Yn cynnwys yn bennaf tanwariant (£12k) ar Gorfodaeth Stryd oherwydd arbedion staffio unwaith ac am byth, tanwariant 
(£14k) ar drefniadau gweinyddu bwrdeistrefol, eto oherwydd arbedion staffio, a thanwariant (£19k) ar drefniadau gweithredol parthed 
carthffosiaeth.

CYLLIDEB REFENIW 2012/13 - ADOLYGIAD TRYDYDD CHWARTER

ADRAN: PRIFFYRDD A BWRDEISTREFOL

Maes:- Eraill

1,967 1,812 1,763 (49) (49)
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Cyllideb 
Agoriadol 
2012/13

Cyllideb 
Arfaethedig 

2012/13

Sefyllfa a 
Ragwelir   
2012/13

Amcangyfrif 
Gor / (Tan) 

Wariant Gros 

Newidiadau ac 
Addasiadau a 

Argymhellir

Gor / 
(Tan) 

Wariant 
Net

£'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000

(99) 0 (99)Cyfanswm Rheoleiddio 11,285 11,244 11,145

59 0 59Eraill 10,050 9,976 10,035

(177) 0 (177)Trafnidiaeth Cyhoeddus 1,620 1,666 1,489

58 0 58Meysydd Parcio (1,026) (950) (892)

(39) 0 (39)Rheolaeth Datblygu 641 552 513

CYLLIDEB REFENIW 2012/13 - ADOLYGIAD TRYDYDD CHWARTER

Crynhoad Sefyllfa Adran Rheoleiddio 
(Cynllunio,Trafnidiaeth a Gwarchod y Cyhoedd)

Maes:-
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Cyllideb 
Agoriadol 
2012/13

Cyllideb 
Arfaethedig 

2012/13

Sefyllfa a 
Ragwelir   
2012/13

Amcangyfrif 
Gor / (Tan) 

Wariant Gros 

Newidiadau ac 
Addasiadau a 

Argymhellir

Gor / 
(Tan) 

Wariant 
Net

£'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000

Cyllideb 
Agoriadol 
2012/13

Cyllideb 
Arfaethedig 

2012/13

Sefyllfa a 
Ragwelir   
2012/13

Amcangyfrif 
Gor / (Tan) 

Wariant Gros 

Newidiadau ac 
Addasiadau a 

Argymhellir

Gor / 
(Tan) 

Wariant 
Net

£'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000

Eglurhad:- Gostyngiad (£40k) yn y sefyllfa gorwariant ers yr ail chwarter, yn bennaf oherwydd incwm ffioedd ychwanegol (£30k), a 
thanwariant (£10k) ar gostau gweithredol. Mae'r Adran Rheoleiddio yn parhau i adolygu y gwasanaeth parcio gyda'r bwriad o 
gyflwyno adroddiad cynhwysfawr i'r Cabinet maes o law. Fe ddiweddariwyd ar waith yr adolygiad gan y Pennaeth Rheoleiddio yng 
nghyfarfod o'r Pwyllgor Archwilio ar 29 Ionawr, 2013.

(39)

Eglurhad:- Sefyllfa tanwariant sy'n gyson â'r amcangyfrif ail chwarter, yn bennaf oherwydd derbyniad ffioedd incwm uwch, ac yn 
arbennig yn berthnasol i geisiadau am gynlluniau mawr.

Maes:- Meysydd Parcio

(1,026) (950) (892) 58 58

552 513 (39)

ADRAN: RHEOLEIDDIO

Maes:- Rheolaeth Datblygu

641

CYLLIDEB REFENIW 2012/13 - ADOLYGIAD TRYDYDD CHWARTER
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Cyllideb 
Agoriadol 
2012/13

Cyllideb 
Arfaethedig 

2012/13

Sefyllfa a 
Ragwelir   
2012/13

Amcangyfrif 
Gor / (Tan) 

Wariant Gros 

Newidiadau ac 
Addasiadau a 

Argymhellir

Gor / 
(Tan) 

Wariant 
Net

£'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000

Cyllideb 
Agoriadol 
2012/13

Cyllideb 
Arfaethedig 

2012/13

Sefyllfa a 
Ragwelir   
2012/13

Amcangyfrif 
Gor / (Tan) 

Wariant Gros 

Newidiadau ac 
Addasiadau a 

Argymhellir

Gor / 
(Tan) 

Wariant 
Net

£'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000

Eglurhad:- Yn cynnwys gorwariant o £23k gan yr Uned Mynediad oherwydd llithriad mewn cyflawni cynllun arbedion tan 2013-14, a 
gorwariant o £22k ar Weithredu Gwledig.

(177)

Eglurhad:- Gostyngiad £87k yn y tanwariant tebygol, yn bennaf oherwydd ymrwymiadau ychwanegol o £50k hefo prosiectau 
cynllunio ymlaen, ynghyd a chostau uwch o £24k o ganlyniad i newidiadau i gytundebau bysus.

Maes:- Eraill

10,050 9,976 10,035 59 59

CYLLIDEB REFENIW 2012/13 - ADOLYGIAD TRYDYDD CHWARTER

ADRAN: RHEOLEIDDIO

Maes:- Trafnidiaeth 
Cyhoeddus 1,620 1,666 1,489 (177)
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Rheoleiddio yn gyffredinol
Fel adroddwyd o dan yr Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol, mae'r llifogydd diwedd Tachwedd diwethaf wedi achosi gorwariant 
ychwanegol sylweddol, sydd hefyd wedi achosi difrod i isadeladwaith ein asedau fydd angen buddsodiad ychwanegol i'w
ddatrys. Mae'r Adran Rheoleiddio yn asesu ac yn arolygu yn arbennig yr effaith ar bontydd, waliau cynnal a llwybrau cyhoeddus. 
Rydym mewn trafodaethau hefo Llywodraeth Cymru i geisio derbyn cefnogaeth ariannol tuag at ran o'r gost adfer yma, ond am y tro ni 
ellir bod yn sicr o dderbyn unrhyw gyfraniad. Yn yr amgylchiadau, efallai byddai'r Cabinet yn awyddus i ystyried rhoddi 
cefnogaeth ariannol tuag at y sefyllfa, pan fydd y darlun ynglyn a unrhyw gefnogaeth ariannol gan Llywodraeth Cymru yn dod 
fwy clir ar ddiwedd y flwyddyn ariannol.

Argymhelliad:- Argymhellir fod y Cabinet yn rhoddi ystyriaeth pellach i gefnogaeth ariannol tuag at y gost adfer, pan fydd y
sefyllfa cefnogaeth ariannol posib gan Llywodraeth Cymru yn fwy eglur.
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Cyllideb 
Agoriadol 
2012/13

Cyllideb 
Arfaethedig 

2012/13

Sefyllfa a 
Ragwelir   
2012/13

Amcangyfrif 
Gor / (Tan) 

Wariant Gros 

Newidiadau ac 
Addasiadau a 

Argymhellir

Gor / 
(Tan) 

Wariant 
Net

£'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000

Cyfanswm Ymgynghoriaeth 615 650 1,146 496 0 496

Rheolaeth Adeiladu 320 318 291 0 (27)(27)

Ymgynghoriaeth (526) (454) 202 656 0 656

Crynhoad Sefyllfa Adran Ymgynghoriaeth

Maes:-

Eraill

(139)0

6

(139)

6821

Gwasanaeth Eiddo

821 0815

0 (29) (168)
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Cyllideb 
Agoriadol 
2012/13

Cyllideb 
Arfaethedig 

2012/13

Sefyllfa a 
Ragwelir   
2012/13

Amcangyfrif 
Gor / (Tan) 

Wariant Gros 

Newidiadau ac 
Addasiadau a 

Argymhellir

Gor / 
(Tan) 

Wariant 
Net

£'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000

Yn sgil canlyniadau'r gwaith yma, penderfynodd y Cabinet hefyd i ofyn i'r Aelod Cabinet Amgylchedd arwain ail ddarn o waith i 
sefydlu model newydd perthnasol i'r gwasanaeth fyddai yn gynaladwy ac yn ymatebol i'r sefyllfa economaidd.                                      
Mae gan yr Adran Ymgynghoriaeth ddarpariaeth wrth gefn ar gyfer costau diswyddo a chronfa adrannol yn ei gyfanrwydd o £216k. 
Tu draw i hyn, byddai rhaid i'r Cabinet ystyried ymdrin â gweddill y gorwariant o £440k (fel y ragwelir am y  tro) wrth ystyried sefyllfa 
ariannol terfynol y Cyngor ar ddiwedd y flwyddyn ariannol.                                                                                                                       

656

Eglurhad:-  Adroddwyd yn yr adolygiad ail chwarter, yn seiliedig ar y rhagolygon ar y pryd, byddai'r Gwasanaeth Ymgynghoriaeth yn 
dangos sefyllfa gwariant net £58k ar ddiwedd y flwyddyn ariannol, yn erbyn targed gweddill disgwyliedig o (£452k), fyddai wedi 
golygu sefyllfa "gorwariant" o £510k. Bellach, mae'r rhagolygon diweddaraf yn dangos gallai'r sefyllfa derfynol erbyn diwedd y 
flwyddyn ariannol fod yn orwariant o £656k.
Fe ystyriwyd diweddariad ar y sefyllfa gan y Cabinet ar 22 Ionawr, 2013, a'r Pwyllgor Archwilio ar 29 Ionawr, 2013 gyda'r Cabinet yn 
penderfynu comisiynu gwaith gan y Pennaeth Cyllid i ymchwilio i drefniadau rheolaeth ariannol yn Ymgynghoriaeth ynghyd a sefydlu 
tystiolaeth o beth yn union sydd wedi digwydd yn 2012-13 a beth yw'r sefyllfa debygol ar gyfer 2013-14. Gobeithir cwblhau'r gwaith a 
chyflwyno adroddiad erbyn diwedd y flwyddyn ariannol yma, neu yn fuan yn y flwyddyn ariannol newydd. Byddwn yn gweithio yn ago
iawn hefo'r Adran i gyflawni'r gwaith yma, ac er na ddymunwn ragfarnu'r canlyniadau, mae'n glir bydd rhaid edrych yn ofalus iawn, 
nid yn unig ar drefniadau rheoli'r incwm a gyflawnir, ond hefyd trefniadau rheoli'r gwariant perthnasol.

s

(454) 202 656

ADRAN: YMGYNGHORIAETH

Maes:- Ymgynghoriaeth

(526)

CYLLIDEB REFENIW 2012/13 - ADOLYGIAD TRYDYDD CHWARTER
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ADRAN: YMGYNGHORIAETH

Cyllideb 
Agoriadol 
2012/13

Cyllideb 
Arfaethedig 

2012/13

Sefyllfa a 
Ragwelir   
2012/13

Amcangyfrif 
Gor / (Tan) 

Wariant Gros 

Newidiadau ac 
Addasiadau a 

Argymhellir

Gor / 
(Tan) 

Wariant 
Net

£'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000

Cyllideb 
Agoriadol 
2012/13

Cyllideb 
Arfaethedig 

2012/13

Sefyllfa a 
Ragwelir   
2012/13

Amcangyfrif 
Gor / (Tan) 

Wariant Gros 

Newidiadau ac 
Addasiadau a 

Argymhellir

Gor / 
(Tan) 

Wariant 
Net

£'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000
0 (29) (168) (139) (139)

Cyllideb 
Agoriadol 
2012/13

Cyllideb 
Arfaethedig 

2012/13

Sefyllfa a 
Ragwelir   
2012/13

Amcangyfrif 
Gor / (Tan) 

Wariant Gros 

Newidiadau ac 
Addasiadau a 

Argymhellir

Gor / 
(Tan) 

Wariant 
Net

£'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000
821 815 821 6 6

Maes:- Eraill

Eglurhad:- Rhagwelir sefyllfa tanwariant yn cynnwys incwm ffioedd ychwanegol (£7k) a thanwariant ar ffioedd ymgynghorwyr allanol 
(£21k).

Eglurhad:- Erbyn hyn rhagwelir tanwariant (£139k) sy'n symudiad sylweddol o'r sefyllfa mân orwariant £5k a ragwelwyd yn yr ail 
chwarter.  Mae'r tanwariant yn cynnwys tanwariant (£28k) mewn costau gweithredol, ac incwm ffioedd ychwanegol o (£103k).

Maes:- Gwasanaeth Eiddo

Maes:- Rheolaeth Adeiladu

320 318 291 (27) (27)

Eglurhad:- Gorwariant net ar nifer o benawdau cyllideb eraill.
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Cyllideb 
Agoriadol 
2012/13

Cyllideb 
Arfaethedig 

2012/13

Sefyllfa a 
Ragwelir   
2012/13

Amcangyfrif 
Gor / (Tan) 

Wariant Gros 

Newidiadau ac 
Addasiadau a 

Argymhellir

Gor / 
(Tan) 

Wariant 
Net

£'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000

7 0 7Cyfanswm Corfforaethol (2,138) (2,138) (1,862)

(269) 0 (269)Eraill Cyffredinol 0 0 0

Targed Arbedion Trawsadrannol (1,409) (1,409) (1,229) 180 0 180

Derbyniad Llog Net (729) (729) (633) 96 0 96

CYLLIDEB REFENIW 2012/13 - ADOLYGIAD TRYDYDD CHWARTER

Crynhoad Sefyllfa Adran Corfforaethol

Maes:-
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Cyllideb 
Agoriadol 
2012/13

Cyllideb 
Arfaethedig 

2012/13

Sefyllfa a 
Ragwelir   
2012/13

Amcangyfrif 
Gor / (Tan) 

Wariant Gros 

Newidiadau ac 
Addasiadau a 

Argymhellir

Gor / 
(Tan) 

Wariant 
Net

£'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000

Cyllideb 
Agoriadol 
2012/13

Cyllideb 
Arfaethedig 

2012/13

Sefyllfa a 
Ragwelir   
2012/13

Amcangyfrif 
Gor / (Tan) 

Wariant Gros 

Newidiadau ac 
Addasiadau a 

Argymhellir

Gor / 
(Tan) 

Wariant 
Net

£'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000

Eglurhad:- Mae'r sefyllfa cyfredol yn adlewyrchu'r disgwyliad bydd y cyfanswm arbedion a wireddwyd ar gynlluniau penodol 
trawsadrannol £424k yn fyr o'r targed am eleni, llai (£244k) o arbedion eraill a wireddwyd ymlaen llaw, sy'n gostwng y diffyg net i 
£180k.

96

Eglurhad:- Mae'r rhagolygon diweddaraf yn adlewyrchu gostyngiad o £96k eleni mewn derbyniad llog net, yn bennaf oherwydd 
gostyngiad mewn cyfraddau llog erbyn ail hanner y flwyddyn, o'i gymharu â'r cyfraddau a dderbyniwyd yn gynharach.

Maes:- Targed Arbedion 
Trawsadrannol (1,409) (1,409) (1,229) 180 180

(729) (633) 96

CYLLIDEBAU CORFFORAETHOL

Maes:- Derbyniad Llog Net

(729)

CYLLIDEB REFENIW 2012/13 - ADOLYGIAD TRYDYDD CHWARTER
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Cyllideb 
Agoriadol 
2012/13

Cyllideb 
Arfaethedig 

2012/13

Sefyllfa a 
Ragwelir   
2012/13

Amcangyfrif 
Gor / (Tan) 

Wariant Gros 

Newidiadau ac 
Addasiadau a 

Argymhellir

Gor / 
(Tan) 

Wariant 
Net

£'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000

(269)

Eglurhad:- Rhagwelir sefyllfa tanwariant net sy'n cynnwys tanwariant (£41k) ar gostau trethi anomestig ar adeiladau'r Cyngor ei hun, 
gostyngiad mewn rhai ymrwymiadau penodol blaenorol o (£58k), ac hefyd rhagwelir gofyn (£170k) yn is na'r ddarpariaeth wrth gefn 
perthnasol.

CYLLIDEB REFENIW 2012/13 - ADOLYGIAD TRYDYDD CHWARTER

CYLLIDEBAU CORFFORAETHOL

Maes:- Eraill Cyffredinol

(269)
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Cyllideb 
Agoriadol 
2012/13

Cyllideb 
Arfaethedig 

2012/13

Sefyllfa a 
Ragwelir   
2012/13

Amcangyfrif 
Gor / (Tan) 

Wariant Gros 

Newidiadau ac 
Addasiadau a 

Argymhellir

Gor / 
(Tan) 

Wariant 
Net

£'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000

Cyllideb 
Agoriadol 
2012/13

Cyllideb 
Arfaethedig 

2012/13

Sefyllfa a 
Ragwelir   
2012/13

Amcangyfrif 
Gor / (Tan) 

Wariant Gros 

Newidiadau ac 
Addasiadau a 

Argymhellir

Gor / 
(Tan) 

Wariant 
Net

£'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000

CYLLIDEB REFENIW 2012/13 - ADOLYGIAD TRYDYDD CHWARTER

ADRAN: ADNODDAU DYNOL

Maes:- Adnoddau Dynol

Gwariant 3,565

Incwm ac
Ad-daliadau

(3,375)

(27) (27)

Eglurhad:- Sefyllfa tanwariant lled-gyson gyda'r hyn a raglwelwyd yn yr ail chwarter, yn cynnwys tanwariant (£48k) oherwydd 
gwireddu rhan o'r targed arbedion 2013-14 ymlaen llaw, ynghyd â gorwariant o £17k ar wasanaeth cwnsela i staff.

Cyfanswm 
Net

190 208 181

ADRAN: CYLLID

Maes:- Cyllid

Gwariant

Incwm ac
Ad-daliadau

(6,394)

7,491

(19) (19)

Eglurhad:- Sefyllfa tanwariant net (£19k), sy'n cynnwys arbedion staffio unwaith ac am byth (£59k) o ganlyniad i effaith trosiant a 
chyfnodau mamolaeth, gorwariant £54k ar gynnal eiddo, tanwariant (£7k) ar gostau teithio, gorwariant £10k ar ofynion cyfathrebu i 
gynorthwyo'r cyhoedd hefo newidiadau yn y maes budd-daliadau yn sgil deddfwriaeth 'Diwygio Lles', incwm sybsidi casglu trethi 
ychwanegol (£38k), a gorwariant £24k ar wasanaethau a chyflenwadau yn gyffredinol.

Cyfanswm 
Net

1,097 960 941
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Cyllideb 
Agoriadol 
2012/13

Cyllideb 
Arfaethedig 

2012/13

Sefyllfa a 
Ragwelir   
2012/13

Amcangyfrif 
Gor / (Tan) 

Wariant Gros 

Newidiadau ac 
Addasiadau a 

Argymhellir

Gor / 
(Tan) 

Wariant 
Net

£'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000

CYLLIDEB REFENIW 2012/13 - ADOLYGIAD TRYDYDD CHWARTER

ADRAN: DEMOCRATIAETH A CHYFREITHIOL

Maes:- Democratiaeth a 
Chyfreithiol Gwariant 6,169

Incwm ac
Ad-daliadau

(5,611)

(23) (23)

Eglurhad:- Rhagwelir bellach bydd y diffyg ar yr Argraffdy wedi gostwng i £17k. Yn ychwanegol, fe welir tanwariant o (£16k) ar 
gyflenwadau swyddfa, arbedion staffio unwaith ac am byth (£9k), tanwariant (£8k) ar gostau hysbysebu gan y gwasanaeth Cofrestru 
Etholwyr, ac incwm ffioedd ychwanegol (£8k) gan y Gwasanaeth Cofrestru.                  

Cyfanswm 
Net

558 1,040 1,017
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Cyllideb 
Agoriadol 
2012/13

Cyllideb 
Arfaethedig 

2012/13

Sefyllfa a 
Ragwelir   
2012/13

Amcangyfrif 
Gor / (Tan) 

Wariant Gros 

Newidiadau ac 
Addasiadau a 

Argymhellir

Gor / 
(Tan) 

Wariant 
Net

£'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000

CYLLIDEB REFENIW 2012/13 - ADOLYGIAD TRYDYDD CHWARTER

ADRAN: GOFAL CWSMER

Maes:- Gofal Cwsmer

Gwariant

Incwm ac
Ad-daliadau

(9,456)

11,486

(53) (53)

Eglurhad:- Cynnydd (£23k) yn y tanwariant (£28k) a ragwelwyd yn yr ail chwarter.  Mae'r tanwariant (£53k) tebygol yn cynnwys 
tanwariant (£24k) gan yr Uned Technoleg Gwybodaeth oherwydd tanwariant staffio unwaith ac am byth o (£119k) a gorwariant o 
£92k oherwydd yr angen i bontio cynlluniau arbedion sy'n llithro. Cynhwysir hefyd tanwariant (£23k) gan yr Uned Cyswllt Cwsmer, 
tanwariant (£28k) gan yr Uned Gwybodaeth a Prosesu, gorwariant £19k gan yr Uned Cynlluniau Argyfwng oherwydd methiant i 
wireddu ei targed arbedion, a tanwariant net (£38k) gan yr Uned Eiddo oherwydd arbedion staffio unwaith ac am byth. Hefyd, mae'r 
gwasanaeth Llyfrgelloedd yn gorwario £22k yn bennaf oherwydd costau staffio uwch, a gostyngiad incwm gan un coleg.

Cyfanswm 
Net

2,030 2,039 1,986
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Cyllideb 
Agoriadol 
2012/13

Cyllideb 
Arfaethedig 

2012/13

Sefyllfa a 
Ragwelir   
2012/13

Amcangyfrif 
Gor / (Tan) 

Wariant Gros 

Newidiadau ac 
Addasiadau a 

Argymhellir

Gor / 
(Tan) 

Wariant 
Net

£'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000

Cyllideb 
Agoriadol 
2012/13

Cyllideb 
Arfaethedig 

2012/13

Sefyllfa a 
Ragwelir   
2012/13

Amcangyfrif 
Gor / (Tan) 

Wariant Gros 

Newidiadau ac 
Addasiadau a 

Argymhellir

Gor / 
(Tan) 

Wariant 
Net

£'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000

CYLLIDEB REFENIW 2012/13 - ADOLYGIAD TRYDYDD CHWARTER

ADRAN: STRATEGOL A GWELLA

Maes:- Strategol a Gwella

Gwariant 5,991

Incwm ac
Ad-daliadau

(5,157)

(83) (83)

Eglurhad:- Sefyllfa tanwariant lled gyson gyda'r hyn a ragwelwyd yn yr ail chwarter, yn cynnwys tanwariant (£72k) gan yr Uned 
Gwasanaeth Cyflawni a Chefnogi Newid oherwydd arbedion staffio (£49k), arbedion costau teithio (£7k) a thanwariant (£15k) ar 
wasanaethau a chyflenwadau. Yn ychwanegol, rhagwelir tanwariant (£8k) gan y Gwasanaeth Democrataidd, tanwariant staffio (£13k
gan yr Uned Rheolaeth, a gorwariant £9k gan yr Uned Partneriaethau (hyd nes bydd rhai trefniadau ffurfiol perthnasol mewn lle).

)

Cyfanswm 
Net

834 717 634

CYLLIDEB Y TIM RHEOLI CORFFORAETHOL

Maes:- Tim Rheoli Adrannol

Gwariant 763

Eglurhad:- Rhagwelir sefyllfa tanwariant ymylol am y tro, oherwydd tanwariant (£12k) ar wasanaethau a chyflenwadau.

Cyfanswm 
Net

0 5 (7) (12) (12)

Incwm ac
Ad-daliadau

(763)
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ADRODDIAD I’R CABINET 
19 CHWEFROR 2013 

 
Aelod Cabinet: CYNGHORYDD PEREDUR JENKINS – AELOD CABINET ADNODDAU 
 
Pwnc:  RHAGLEN GYFALAF 2012/13 – 2014/15 
 
Swyddog cyswllt: DAFYDD L EDWARDS – PENNAETH CYLLID 
 
 
Y penderfyniad a geisir / Pwrpas yr adroddiad 
 
Adroddir ar adolygiad diwedd y trydydd chwarter (sefyllfa 31 Rhagfyr 2012) o’r 
rhaglen gyfalaf, a gofynnir i’r Cabinet ffurfiol 19 Chwefror 2013 gymeradwyo’r ariannu 
addasedig. 
 
 
Cyflwyniad / Crynodeb 
 
Prif ddiben yr adroddiad yw cyflwyno’r rhaglen ddiwygiedig a chymeradwyo’r 
ffynonellau ariannu perthnasol.  Mae’r adroddiad mewn 4 rhan: 
 
Rhan 1: Dadansoddiad fesul Adran o’r rhaglen gyfalaf sydd bron yn £115m am y 3 

blynedd 2012/13 – 2014/15. 
 
Rhan 2: Eglurhad o ffynonellau ariannu’r cynnydd net o £2.057m ers yr adolygiad 

diwethaf. 
 
Y Cabinet sydd wedi’i awdurdodi i addasu’r rhaglen gyfalaf, felly ym mharagraff 2.9 
gofynnir am gymeradwyaeth i’r rhaglen (rhan 1) a’i ariannu (rhan 2). 
 
Mae gweddill yr adroddiad er gwybodaeth: 
 
Rhan 3: Symudiadau o 2012/13 i 2013/14. 
 
Rhan 4: Gwariant 9 mis cyntaf 2012/13. 
 
 
Prif Gasgliadau: 
 
Gofynnir am gymeradwyaeth i gynnydd o £2.1m yn y rhaglen tair blynedd, ac ail-
broffilio gwariant o £7.9m o 2012/13 i 2013/14. 
 
Fe welir fod gwerth y rhaglen gyfalaf eleni bron yn £41miliwn, a chyfanswm y rhaglen 
tair blynedd gyfredol wedi codi i bron £115miliwn, sy’n gyflawniad sylweddol gan y 
Cyngor yn yr hinsawdd ariannol bresennol. 
 
Bu cynnydd o 5% yn y lefel gwariant ar ddiwedd Rhagfyr eleni (2012/13) o’i gymharu 
â’r un cyfnod (9 mis) y llynedd. 
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Rhesymau dros argymell y penderfyniad 
 
Rhaid sicrhau trefniadau ariannu priodol ar gyfer cynlluniau’r Cyngor i wario cyfalaf, a 
rhaid i’r Cabinet ffurfiol gymeradwyo’r rhaglen gyfalaf a’r ffynonellau ariannu. 
 
Mater o drefn yw ymgorffori ariannu trwy grant, ond hefyd mae angen delio gyda 
sefyllfaoedd lle bu newid rhwng blynyddoedd mewn proffil gwario a newid mewn 
gwerth cyfraniadau a derbyniadau cyfalaf. 
 
Argymhellir yma gamau er mwyn sicrhau ffynonellau ariannu pendant am gynlluniau 
cyfalaf 2012/13 - 2014/15. 
 
Ystyriaethau perthnasol 
 
Materion technegol ynghylch ariannu’r cynlluniau sydd gerbron ac mae ymhlygiadau 
a dadleuon eisoes wedi’u cyfarch wrth fabwysiadu’r cynlluniau cyfalaf unigol. 
 
Adroddir ar oedi gyda rhai cynlluniau penodol (rhan 3), a gallasai’r Pwyllgor Craffu 
perthnasol ddewis asesu effaith yr ail-broffilio ar wasanaethau sydd wedi ymdopi’n 
hirach gyda’r “hen” asedau. 
 
Camau nesaf ac amserlen 
 
Gweithredu ar yr argymhellion i ariannu’r rhaglen fel bydd modd cyflawni’r prosiectau 
cyfalaf, ac adrodd ar sefyllfa ddiwedd y flwyddyn i gyfarfod perthnasol y Cabinet ym 
mis Mehefin 2013. 
 
 
Barn yr aelod lleol 
Dim yn  berthnasol. 
 
 
Barn y swyddogion statudol 
 
Y Prif Weithredwr: 
Mae’r adroddiad yn dangos eto rheolaeth dda ar ein hadnoddau cyfalaf. Wrth gwrs, 
mae’r amrywiaeth o gynlluniau ym mhob blwyddyn yn wahanol ond mae’n 
galonogol gweld bod y canran gwariant hyd yma eleni (59%) yn uwch na’r adeg hon 
y flwyddyn diwethaf. 
 
Y Swyddog Monitro: 
Dim i’ w ychwanegu o ran priodoldeb. 
 
Y Pennaeth Cyllid: 
Rwyf wedi cydweithio gyda’r Aelod Cabinet i baratoi’r adroddiad yma ac yn 
cadarnhau’r cynnwys. 
 
 
Atodiadau 
Adroddiad manwl, rhan 1-4, ar dudalennau 3-7. 
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1 RHAGLEN GYFALAF 2012/13 i 2014/15            
 

1.1 Gweler isod gymhariaeth o’r rhaglen gyfalaf hyd at ddiwedd Rhagfyr yn erbyn y sefyllfa diwedd Medi:  
 

 CYMHARIAETH RHWNG Y TRYDYDD CHWARTER A’R AIL CHWARTER  
 

 ADOLYGIAD DIWEDD MEDI ADOLYGIAD DIWEDD RHAGFYR CYNNYDD / 

 2012/13 2013/14 2014/15 CYFANSWM 2012/13 2013/14 2014/15 CYFANSWM  (LLEIHAD) 

         ERS Y CHWARTER 
DIWETHAF 

 ADRAN £'000 £'000 £’000 £’000 £'000 £'000 £'000 £’000 £’000 
              

Adnoddau Dynol 66 441 0 507 66 441 0 507 0 

Addysg 6,207 11,960 1,780 19,947 5,677 11,108 3,191 19,976 29 

Cyllid 0 59 0 59 10 59 0 69 10 

Darparu a Hamdden  341 491 0 832 341 491 0 832 0 

Democratiaeth a Chyfreithiol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Economi a Chymuned 6,662 8,163 342 15,167 5,848 9,481 333 15,662 495 

Gofal Cwsmer – Eiddo 8,917 6,560 4,995 20,472 8,203 7,751 4,995 20,949 477 

Gofal Cwsmer – Eraill 223 1,635 816 2,674 190 1,469 1,016 2,675 1 

Tai a Gwasanaethau 
Cymdeithasol  

3,137 2,440 2,000 7,577 3,512 2,365 2,000 7,877 300 

Priffyrdd a Bwrdeistrefol 9,488 6,921 4,916 21,325 9,499 6,910 4,916 21,325 0 

Rheoleiddio 7,026 7,738 8,913 23,677 7,458 8,051 8,913 24,422 745 

Strategol a Gwella 4 0 0 4 4 0 0 4 0 

Tai Cyngor (Gweddillol) 57 0 0 57 57 0 0 57 0 

Ymgynghoriaeth  68 0 0 68 68 0 0 68 0 

Corfforaethol 0 78 276 354 0 78 276 354 0 

           

CYFANSWM 42,196 46,486 24,038 112,720 40,933 48,204 25,640 114,777 2,057 
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2 NEWIDIADAU I’R FFYNONELLAU ARIANNU 
 

2.1 Mae cynnydd o £2.057m yn y gyllideb ar gyfer y rhaglen gyfalaf tair blynedd ers y 
sefyllfa ail chwarter.  Nodir isod y ffynonellau ariannu arfaethedig ar gyfer hyn: 

 
 
FFYNHONNELL ADOLYGIAD DIWEDD MEDI ADOLYGIAD DIWEDD 

RHAGFYR CYNNYDD/ 

ARIANNU 2012/13 2013/14 2014/15 2012/13 2013/14 2014/15 (LLEIHAD) 
  £000 £000 £000 £’000 £’000 £000 £000 
       
Benthyca gyda 
chefnogaeth 

4,860 4,039 4,039 4,860 4,039 4,039 0

Benthyca heb gefnogaeth 5,794 11,279 4,450 5,238 6,203 7,179 (2,903)
Grantiau a Chyfraniadau 20,024 19,440 11,608 19,576 23,831 11,572 3,907
Derbyniadau Cyfalaf 2,109 2,340 2,096 2,279 2,470 2,096 300
Refeniw Adrannol a 
Chorfforaethol 

1,847 1,965 527 2,269 1,971 527 428

Cronfa Cyfalaf 3,424 6,901 1,318 2,490 8,653 200 (300)
Cronfeydd Adnewyddu 
ac Eraill 

4,138 522 0 4,221 1,037 27 625

   

CYFANSWM 42,196 46,486 24,038 40,933 48,204 25,640 2,057
CYFANSWM 3 
MLYNEDD 

 112,720 114,777 

 
2.2 Benthyca Heb Gefnogaeth 

Lleihad o £2,903,000 yn y dull yma o ariannu yn bennaf oherwydd: 
 Ysgolion Ardal Bro Dysynni (Adran Addysg) – (£1,619,170) yn 2013/14 a 

(£244,010) yn 2014/15, ac Ysgol O.M. Edwards (Adran Addysg) – (£500,000) 
yn 2012/13 a (£500,000) yn 2013/14  
Fe alluogwyd i’r Cyngor ail broffilio defnydd y grant dros gyfnod y pecyn 
cynlluniau ysgolion ganrif 21, sydd hefyd felly yn ein galluogi i ail broffilio 
defnydd o gefnogaeth ariannol y Cyngor drwy fenthyca a welir yma (gweler 
hefyd 2.3 a 2.6 isod) 

 Cynlluniau Rheoli Carbon (Adran Gofal Cwsmer - Uned Eiddo) – (£40,000) 
yn 2012/13 
Lleihau’r angen am fenthyciad gan Salix yn dilyn derbyn grant ychwanegol o 
Raglen Môn Menai'r Llywodraeth. 

 
2.3 Grantiau a Chyfraniadau 

Cynnydd net o £3,907,000 yn y dull yma o ariannu yn bennaf oherwydd: 
 Ysgolion Ardal Bro Dysynni (Adran Addysg) – (£317,520) yn 2012/13 a 

£2,491,350 yn 2013/14, ac Ysgol O.M. Edwards (Adran Addysg) – £263,720 
yn 2012/13 a £736,280 yn 2013/14 
Fel adroddir uchod, fe alluogwyd i’r Cyngor ail broffilio defnydd y grant dros 
gyfnod y pecyn cynlluniau ysgolion ganrif 21 (gweler hefyd 2.2 uchod a 2.6 isod) 

 Grant TAITH (Adran Rheoleiddio) £264,060 yn 2012/13 
Cafwyd dyraniad ychwanegol o grant gan y Consortiwm Trafnidiaeth 
Rhanbarthol ar gyfer cynlluniau megis Beicio Arfon a Lon Deheuol Llyn. 

 Cynllun Gwella Trefi (Adran Economi ac Adfywio) £100,000 yn 2012/13 a 
£500,000 yn 2013/14 
Derbyniwyd grant ychwanegol gan Lywodraeth Cymru drwy’r Rhaglen Môn 
Menai ar gyfer y cynllun Gwella Trefi sydd ar gyfer 3 pecyn o gymorth – cynllun 
targedu eiddo, cynllun gwella trefi a chynllun gwella blaen siop. 
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2.4 Derbyniadau Cyfalaf 
 Cynnydd o £300,000 yn y dull yma o ariannu –  

 Cynllun Blaendal Morgais (Adran Tai) £300,00 yn 2012/13 
Cynllun newydd ar gyfer benthyciadau i gynorthwyo pobl leol sydd yn brynwyr 
tro cyntaf i gael blaendal morgais.  

  
2.5 Refeniw Adrannol a Chorfforaethol 
 Cynnydd net o £428,000 yn y dull yma o ariannu, yn bennaf oherwydd: 

 Cynlluniau Grant Trafnidiaeth (Adran Rheoleiddio) £355,470 yn 2012/13 
Oherwydd y cynnydd mewn gwariant fe gyflwynwyd cais am grant ychwanegol i 
Lywodraeth Cymru sydd yn disgwyl cadarnhad ffurfiol.  Am y tro fe ariannir y 
cynnydd drwy gyfraniad o gyllideb refeniw'r Adran. 

 Cynlluniau Gwastraff – Sgipiau Bwyd (Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol) 
£26,080 yn 2012/13 
Cyfraniad uwch at gost yr elfen sgipiau bwyd o’r Canolfannau Ailgylchu. 
 

2.6 Cronfa Cyfalaf 
 Lleihad net o £300,000 yn y dull yma o ariannu, yn bennaf oherwydd: 

 Cynllun Ysgolion Ardal Bro Dysynni (Adran Addysg) (£306,270) yn 2013/14 
 Fe alluogwyd i’r Cyngor ail broffilio defnydd y grant dros gyfnod y pecyn 
cynlluniau ysgolion ganrif 21, sydd hefyd yn ein galluogi i ail broffilio defnydd o 
gefnogaeth ariannol y Cyngor drwy’r gronfa gyfalaf a welir yma (gweler hefyd 
2.2 a 2.3 uchod). 

 
2.7 Cronfeydd Adnewyddu ac Eraill 
 Cynnydd net o £625,000  yn y dull yma o ariannu, yn bennaf oherwydd: 

 Cynllun Siambr Dafydd Orwig a Siambr Hywel Dda, ac Ystafelloedd 
Hyfforddi Llys y Goron (Adran Gofal Cwsmer – Uned Eiddo) £200,000 yn 
2012/13 a £200,000 yn 2013/14  
Drwy ddarparu ystafelloedd hyfforddi pwrpasol golygir y bydd arbedion 
sylweddol o gostau llogi ystafelloedd a hefyd costau teithio perthnasol. 
Oherwydd y penderfyniad i beidio gwario ar waith cynnal a chadw ar adeilad 
Llys y Goron hyd nes byddai sicrwydd o ddefnydd hir dymor yr ased, fe roddwyd 
yr arbedion mewn cronfa. Defnyddir y gronfa rŵan i ariannu’r uchod. 
Hefyd, mae’r datblygiadau yn y ddwy siambr uchod yn mynd i alluogi darlledu ar 
y we fel rhan o gynllun Llywodraeth Cymru i hybu democratiaeth leol ac 
ymgysylltiad y cyhoedd at weithrediadau’r Cyngor. Bydd y cynllun yma hefyd 
yn denu grant gan y Llywodraeth.     

 Cynllun Cyd-leoli Staff a Siop Un Stop (Adran Gofal Cwsmer - Uned Eiddo) 
£120,410 yn 2013/14 
Defnydd o’r Gronfa Swyddfeydd ar gyfer gwaith perthnasol ar eiddo i gyd-leoli 
staff. 

 Cynlluniau Gwastraff – Biniau Gwastraff (Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol) 
£84,060 yn 2012/13 
Defnydd uwch o’r cronfeydd adnewyddu er mwyn ymateb i’r galw. 
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2.8 Cais am drosglwyddiad rhwng cynlluniau  

 Adran Tai – gan fod cynllun Ardaloedd Adnewyddu Llywodraeth Cymru yn dod 
i ben yn 2014, ac er mwyn uchafu’r budd perthnasol i’r Sir, mae’r Adran Tai a 
Gwasanaethau Cymdeithasol yn awyddus i gynyddu’r gwariant ar y cynlluniau 
ardaloedd adnewyddu cyfredol drwy gyfraniad o’r ffynhonnell grantiau tai 
cyffredinol. Yn yr amgylchiadau felly, fe argymhellir trosglwyddiad o 
£302,650 o gyllideb Grantiau Tai Cyffredinol i gyllideb Grantiau Ardaloedd 
Adnewyddu. 

 
 

2.9 Argymhelliad 
 

 Gofynnir i’r Cabinet dderbyn y rhaglen gyfalaf diwygiedig ar gyfer 2012/13 i 
2014/15, a chymeradwyo’r ffynonellau ariannu a’r trosglwyddiad cyllideb 
berthnasol (para. 2.2 i 2.8 uchod). 

 
3 PROFFILIAU GWARIANT BLYNYDDOL  
 
3.1 Cyfanswm lefel yr ail-broffilio yn y rhaglen gyfalaf o 2012/13 i 2013/14 hyd yma yw 

£7,928,370. Mae’r ffigyrau yn rhan 1 o’r adroddiad yn adlewyrchu hyn, gyda’r prif 
eitemau fel a ganlyn – 

 

Cynlluniau sydd wedi’u hariannu o adnoddau’r Cyngor:- 
 Cynllun Rheoli Asedau – cynllun osgoi rhag ôl-groniad cynnal a chadw 

adeiladau’r Cyngor (Adran Gofal Cwsmer - Uned Eiddo) £1,175,000 
 Ysgolion Ardal Dolgellau (Adran Addysg) £896,320 
 Cerbydau Cronfa Fflyd y Cyngor (Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol) £265,870 
 Rhwydwaith Technoleg Gwybodaeth (Adran Gofal Cwsmer) £164,000 
 Diffyg lle - Ysgol Gynradd Llanrug (Adran Addysg) £135,860 
 Peiriant Golchi Cerbydau (Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol) £130,000 

 
Cynlluniau sydd wedi’u hariannu (yn rhannol) drwy grantiau penodol:- 

 Academi Hwylio Pwllheli (Adran Economi a Chymuned) £3,012,100 
 Ysgolion Ardal Bro Dysynni (Adran Addysg) £1,190,210 
 Lon Las Ogwen, cynllun Cymuned a Natur (Adran Rheoleiddio) £309,050 
 Ysgol O.M.Edwards, Llanuwchllyn (Adran Addysg) £236,280 
 

3.2 Ni fydd yr ail-broffilio uchod yn golygu unrhyw golled mewn grant. 
 

3.3 Mae amrywiol resymau dilys tu ôl i’r ail-broffilio mewn sawl achos, ond gall yr oedi cyn 
gweithredu’r cynlluniau yma olygu bod gwasanaethau yn ymdopi’n hirach gyda’r asedau 
cyfredol heb eu gwella. 
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4 GWARIANT CYFALAF 9 MIS CYNTAF 2012/13 
 
4.1 Mae’r tabl isod yn dadansoddi sefyllfa gwir wariant cyfalaf adrannau’r Cyngor ar 

ddiwedd y trydydd chwarter (9 mis), gyferbyn â’r rhaglen gyfalaf diwygiedig ar gyfer 
2012/13 (blwyddyn gyfan) - 

 
 RHAGLEN GYFALAF 

BLWYDDYN LLAWN 
(adolygwyd Rhagfyr) 

GWIR WARIANT 
Y 9 MIS HYD AT 

CRYNODEB  2012/13   31/12/2012 
  £'000 £'000 
Adnoddau Dynol 66 31 
Addysg 5,677 2,534 
Cyllid 10 0 
Darparu a Hamdden  341 195 
Democratiaeth a Chyfreithiol  0 0 
Economi a Chymuned 5,848 3,409 
Gofal Cwsmer – Eiddo 8,203 6,140 
Gofal Cwsmer – Eraill 190 118 
Tai a Gwasanaethau Cymdeithasol 3,512 2,526 
Priffyrdd a Bwrdeistrefol 9,499 5,557 
Rheoleiddio 7,458 3,668 
Strategol a Gwella 4 4 
Tai Cyngor 57 24 
Ymgynghoriaeth  68 10 
Corfforaethol 0 0 
   
CYFANSWM 40,933 24,216 

 
 
4.2 Mae dros £24.2m wedi ei wario yn ystod y naw mis cyntaf, sef 59% o’r gyllideb.   

 
 
CRYNODEB 

ADOLYGIAD 
DIWEDD 

RHAGFYR 
2012/13 

ADOLYGIAD 
DIWEDD 

RHAGFYR 
2011/12 

 
CYNNYDD 

Cyllideb Blwyddyn Gyfan £40.9miliwn £38.7 miliwn £2.2miliwn 

Gwariant y 9 mis cyntaf £24.2miliwn £21.0 miliwn £3.2miliwn 

Gwariant fel canran o’r 
gyllideb 

59% 54% 5% 

 
4.3 Er gwaethaf ail broffilio sylweddol, mae’r gyfran sydd wedi’i wario hyd yma eleni 5% 

yn uwch na’r gyfran gyfatebol llynedd.  
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ADRODDIAD I’R CABINET
19 Chwefror 2013

Aelod Cabinet: Cynghorydd Ioan C Thomas

Pwnc: Patrwm darpariaeth y Gwasanaeth Cofrestru Genedigaethau,
Marwolaethau a Phriodasau yng Ngwynedd i’r dyfodol

Swyddog cyswllt: Iolo P Roberts Rheolwr Cofrestru

Y penderfyniad a geisir

Cynnig gwasanaeth cofrestru o’r gorsafoedd allanol yng Nghaernarfon,
Porthmadog, Tywyn a Bala yn ogystal â’r prif swyddfeydd ym Mangor,
Pwllheli a Dolgellau. Yn sgil hyn ni fydd y gwasanaeth ar gael yn Llanberis,
Deiniolen, Penygroes, Criccieth,Penrhyndeudraeth, Trawsfynydd, Harlech
na Blaenau Ffestiniog.

Barn yr aelod lleol

Fe yrrwyd allan y ddogfen ymgynghorol i bob cynghorydd ac fe gafwyd
ymateb gan 2 aelod.

1. Cyflwyniad

1.1 Mae Gwasanaeth Cofrestru Gwynedd yn cofrestru holl
enedigaethau, marwolaethau, priodasau a phartneriaethau sifil a
ddigwydd yn y sir. Lleolir y brif Swyddfa Gofrestru ym Mangor ac
mae yna 2 brif swyddfa arall yn Nolgellau a Phwllheli. Mae yna
swyddogion cofrestru wedi eu lleoli yn y 3 safle ac fe gynigir yr
holl ystod o wasanaethau cofrestru ohonynt.

.
1.2 Yn ôl gystal â’r 3 safle uchod, mae'r swyddogion cofrestru yn teithio

ohonynt i gofrestru genedigaethau a marwolaethau mewn amryw
o safleoedd eraill (a elwir yn orsafoedd allanol). Rhestrir y
safleoedd hyn yn atodiad 1 lle ceir hefyd fanylion am y defnydd a
wneir o’r gwahanol swyddfeydd

1.3 O safbwynt cofrestru rhaid i unrhyw ddigwyddiad gael ei gofrestru
yn y rhanbarth cofrestru lle mae wedi digwydd. Yn dilyn ad-
drefniant yn 2009 mae Gwynedd yn un rhanbarth cofrestru ac felly
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gellir cofrestru unrhyw ddigwyddiad mewn unrhyw un o’n
safleoedd cofrestru.

1.4 Cynhaliwyd adolygiad o’r gwasanaeth yn ystod 2011/12 ac fel
rhan o adolygiad fe adnabuwyd y posibilrwydd o beidio â
darparu'r gwasanaeth o’r gorsafoedd allanol i’r dyfodol ond yn
hytrach canolbwyntio ar ei gynnig o’r 3 brif swyddfa sef Bangor,
Dolgellau a Phwllheli. Bu ymgynghori ar hyn yn ystod Rhagfyr
2012/Ionawr 2013.

2. Rhesymau dros argymell y penderfyniad

2.1 Yn dilyn trafodaethau pellach ac ar ôl ystyried y sylwadau a
dderbyniwyd yn ystod yr ymgynghoriad, gwelwyd bod yna achos
i gadw presenoldeb yng Nghaernarfon oherwydd y defnydd uchel
a wneir o’r swyddfa yno. Dylid hefyd cael presenoldeb yn ardal
Porthmadog ar 2 fore a fyddai’n gwasanaethu fel man cofrestru
ar gyfer trigolion dwyrain Dwyfor a gogledd Meirionnydd. Bwriedir
hefyd cadw presenoldeb un bore'r wythnos yn Nhywyn a’r Bala yn
sgil y pellter sydd ynghlwm â theithio i Ddolgellau o’r ardaloedd
hynny. Er mwyn gallu cyflawni hyn bydd yn rhaid cwtogi peth o’r
gwasanaeth a gynigir ym Mangor,Dolgellau a Phwllheli

2.2 I grynhoi dyma’r hyn a gynigir

Sefyllfa Gyfredol Sefyllfa Arfaethedig

Prif Swyddfeydd:
Bangor/Dolgellau/Pwllheli
Gorsafoedd Allanol:
Caernarfon,Deiniolen,Llanberis,
Penygroes,Criccieth,Porthmadog,
Blaenau Ffestiniog,Harlech,
Penrhyndeudraeth,Trawsfyndd,
Bala, Tywyn

Prif Swyddfeydd:
Bangor/Dolgellau/Pwllheli
Gorsafoedd Allanol:
Caernarfon,Porthmadog*,Bala,
Tywyn

*Gweler y sylwadau yn 3.6

2.3 Roedd y Cyngor Llawn ar 10 Rhagfyr 2009 wedi gofyn i’r
gwasanaeth wneud arbediad o £18,550 o’i gyllideb trwy resymoli’r
patrwm o ddarparu'r gwasanaeth. Bydd y newidadau a gynigir yn
caniatau i’r gwasanaeth gwrdd â’r gofyn hwn.

2.4 Wrth symud ymlaen i resymoli’r patrwm o ddarparu’r gwasanaeth
bydd modd gwneud defnydd mwy effeithlon o adnoddau prin trwy
arbed ar amser a chostau teithio staff. Bydd hefyd arbediad ar y
gost o ddefnyddio’r adeilad a chost offer/cysylltiadau cyfrifiadurol
ac ati ynddynt. Rhaid cofio er mai ond efallai un apwyntiad
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cofrestru sydd yn yr orsaf allanol, rhaid caniatáu amser i’r swyddog
deithio i’r swyddfa dan sylw, parcio a gosod i fyny cyn cynnal y
cyfweliad cofrestru (Hefyd gwelir o brofiad y ceir mwy o broblemau
gyda chyfrifiaduron yn codi yn y gorsafoedd allanol sy’n effeithio ar
y gwasanaeth a gynigir). Bydd angen wedyn mynd trwy’r un broses
ar ddiwedd y cofrestriad. Gwelwyd hefyd yn ystod yr haf bod yr
amser teithio nôl ac ymlaen yn cynyddu yn sylweddol oherwydd
cynnydd mewn traffig.

3. Ystyriaethau perthnasol

3.1 Gan fod y bwriad i resymoli'r patrwm o ddarparu'r gwasanaeth yn
cael effaith ar y gwasanaeth a gynigir i’r cyhoedd fe aethpwyd
allan i ymgynghori. Cafodd y ddogfen ymgynghorol gryn sylw yn y
wasg. Ymddangosodd ar safle We newyddion BBC, Golwg a hefyd
cafwyd nifer o erthyglau yn y Daily Post, Caernarfon Denbigh
Herald a Chambrian News. Yn atodiad 2 ceir manylion am yr
ymatebion a gafwyd yn y cyfnod ymgynghori ac i bwy
ddosbarthwyd y ddogfen.

3.2 Fe welir y cafwyd cyfanswm o 16 o ymatebion, 3 gan unigolion, 2
gan gynghorwyr sir, 8 gan gynghorau cymuned, 1 gan gymdeithas
hanes,1 gan gynghorydd cymuned ag 1 gan plaid wleidyddol.

3.3 Ers 2009 pan ddaeth Gwynedd yn un rhanbarth cofrestru mae wedi
bod yn bosib cofrestru unrhyw enedigaeth/marwolaeth a
ddigwydd yn y sir mewn unrhyw un o’r safleoedd cofrestru. Fodd
bynnag mae’r galw uchel sy’n dal i fodoli am y gwasanaeth ym
Mangor yn dangos bod yna ffactorau eraill yn effeithio ar
ddewisiadau pobl o lefydd i gofrestru megis presenoldeb yr ysbyty
yno.

3.4 Mae yna opsiwn arall i drigolion sy’n byw yn rhanbarthau deheuol y
Sir e.e. ardaloedd Bala a Thywyn, os yw’r enedigaeth/marwolaeth
wedi digwydd mewn ysbyty yn Wrecsam neu Aberystwyth (sy’n
eitha’ cyffredin gan mai rhain yw eu hysbytai agosaf) nid ydym yn
gallu gwneud y cofrestriad yng Ngwynedd. O gofio'r egwyddor
bod rhaid i ddigwyddiad gael ei gofrestru yn y rhanbarth cofrestru
lle mae wedi digwydd, yr oll yr ydym yn ei wneud yw casglu'r
wybodaeth a’r ffi berthnasol a’i yrru ymlaen i’r Sir berthnasol i
wneud y cofrestriad. Felly mae teithio i Swyddfa Gofrestru Sir
gyfagos yn opsiwn felly os yn fwy cyfleus i’r dinesydd.

3.5 Rhaid cofrestru drwy gynnal cyfweliad hefo’r cofrestrydd ac nid oes
modd ar hyn o bryd cofrestru ar y we. Rhoddwyd ystyriaeth i
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ddefnyddio llyfrgellwyr i gofrestru ond gwelwyd gan y byddai’n
rhaid caniatáu hanner awr i bob cofrestriad ac y byddai hyn yn
gorfod bod yn gyfrinachol, fyddai ddim yn bosib yn ystod oriau
cyhoeddus y Llyfrgell.

3.6 Os derbynnir yr argymhellion bydd yn rhaid i’r gwasanaeth ystyried
adleoli'r gwasanaeth yn rhai o’r safleoedd i adeiladau’r Cyngor.
Hefyd bydd yn rhaid iddynt ystyried ar ba ddiwrnodiau y bydd yn
ymarferol iddynt allu cynnig y gwasanaeth yno. Gyda’r bwriad o
gael gwasanaeth ym Mhorthmadog ar gyfer dwyrain Dwyfor a
gogledd Meirionnydd bwriedir lleoli'r gwasanaeth yn y Llyfrgell ym
Mhorthmadog yn y tymor byr ond gallasai Benrhyndeudraeth yn y
tymor hir gael ei ystyried pe byddai safle addas yn cael ei
ddarganfod yno.

3.7 Cydnabyddir y bydd gostwng y nifer o safleoedd lle y gellir cofrestru
genedigaethau a marwolaethau yn cael effaith ar y gwasanaeth a
gynigir i’r dinesydd drwy leihau'r dewis o safleoedd i gofrestru sy’n
agored iddynt. Fodd bynnag credir y dylid cymryd y canlynol i
ystyriaeth hefyd:

 Ond ar adegau achlysurol iawn mae angen i’r dinesydd ymweld a
chofrestrydd

 Rhaid yn gyfreithiol cofrestru marwolaethau o fewn 5 diwrnod ac
felly gwelwyd fod pobl yn tueddu i fynd am yr apwyntiadau cyntaf
sydd ar gael a chan amlaf yn y 3 prif swyddfa mae’r rheiny.

 Gyda genedigaethau mae yna gyfnod o 42 diwrnod i gofrestru sy’n
canitau dipyn mwy o amser i drefnu yr apwyntiad. Hefyd toes dim
angen i’r rhieni ddod a’r baban hefo nhw i’r apwyntiad.

4. Camau nesaf ac amserlen

4.1 Os yw’r Cabinet yn barod i gefnogi'r bwriad i newid y patrwm o
ddarparu'r Gwasanaeth Cofrestru yn y Sir byddwn yn anelu i wneud
hynny erbyn Ebrill 2013.

Barn y swyddogion statudol

Y Prif Weithredwr:

Gweithredu ar benderfyniad y mae’r Cyngor eisoes wedi ei wneud i
resmoli’r ddarpariaeth, a gwneud arbediad arwyddocaol yn ei sgil, y
mae’r adroddiad hwn. Mae’n annorfod felly bod yr argymhellion yn
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golygu peth effaith ar y gwasanaeth. Fodd bynnag, heb gynigion eraill
am ddarganfod y swm hynny, rhaid ceisio taro’r balans rhwng y
rheidrwydd i resymoli ar y naill law ac amhoblogrwydd newidiadau ar y
llall.
Y Swyddog Monitro:

Rwyf wedi bod yn rhan o’r trafodaethau i lunio’r argymhelliad ac yn
fodlon ar briodoldeb yr hyn a gynigir.

Y Pennaeth Cyllid:

Fel dywedai rhan 2.3 o’r adroddiad, mae ymrwymiad gan yr Adran
Democratiaeth a Chyfreithiol i gyflawni’r arbediad £18,550 fel rhan o’r
arbedion £16m penderfynwyd arno gan y Cyngor llawn yn Rhagfyr 2009.
Deallaf y bu ymgynghori trylwyr ar y cynigion ers hynny. Cadarnhaf, gyda
chytundeb y Cabinet i’r newid patrwm darpariaeth Gwasanaeth
Cofrestru, bydd y newidiadau dan sylw yma, ynghyd â mân addasiadau i
gyllideb yr Uned, yn cyflawni’r arbediad gofynnol.

Atodiadau

Atodiad 1 – Manylion am swyddfeydd cofrestru
Atodiad 2 - Ymatebion a dderbyniwyd yn y cyfnod ymgynghori

175



GWASANAETH COFRESTRU GWYNEDD - MANYLION DARPARIAETH PRESENNOL Y GWASANAETH

GWYNEDD REGISTRATION SERVICE - PRESENT SERVICE DELIVERY POINTS

Bangor Neuadd y Dref/ Town Hall 9.30 - 12.30 & 2 - 4 Llun -

Gwen/Mon - Fri

Dolgellau Swyddfa Ardal Meirionnydd Area

Office

10- 12 & 2 - 4 Llun - Gwen/Mon -

Fri

Pwllheli Swyddfa Ardal Dwyfor Area Office 10- 12 & 2 - 4 Llun - Gwen/Mon -

Fri

Caernarfon Swyddfa Ardal Arfon, Penrallt,

Caernarfon

10 – 12.30 Llun - Iau/ Mon -

Thurs

Penygroes Adeilad y Clinig/Clinic Building,

Heol Buddug/Victoria Road

Penygroes

10 – 12 Mawrth/Tues

Llanberis Llyfrgell Llanberis Library 10.00 – 11.00 Gwener/Fri

Deiniolen Llyfrgell Deiniolen Library 11.30 – 12.30 Gwener/Fri

Porthmadog Llyfrgell Porthmadog Library 10 – 12 Llun a Iau/ Mon & Thurs

Cricieth Llyfrgell Cricieth Library 10 – 12 Mercher/Weds

Penrhyndeudraeth Llyfrgell Penrhyndeudraeth Library 10 – 12 Mawrth /Tues

Blaenau Ffestiniog Llyfrgell Blaenau Ffestiniog

Library

10 – 12 Merch a Gwener/Wed &

Frid

Y Bala Fron Fair, Y Stryd Fawr/High

Street Y Bala

10 – 12 Mawrth/Tues

Tywyn Maes Gwyn, Stryd Fawr/High

Street, Tywyn

10 – 12 Iau/Thurs

Trawsfynydd Y Ganolfan Iechyd,/Health Centre

Trawsfynydd

12 – 1 Llun/Mon

Harlech Llyfrgell Harlech Library 10 – 11 Llun/Mon
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GWASANAETH COFRESTRU GWYNEDD - MANYLION DARPARIAETH PRESENNOL Y GWASANAETH
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FFIGYRAU NIFER COFRESTRIADAU/NUMBER OF REGISTRATIONS

1/4/2011 - 31/03/2012

Bangor C’fon Llanberis* Penygroes* Deiniolen*

Genedigaeth/Birth 778 327

Marw – anedig/Stillbirth 11 1

Marwolaeth/Death 914 104

CYFANSWM/TOTAL 1703 432 0 0 0

Pwllheli Porthmado

g

Criccieth

Genedigaeth/Birth 224 60 6

Marw – anedig/Stillbirth 2

Marwolaeth/Death 261 11

CYFANSWM/TOTAL 487 71 6

Dolgellau Bl Ffest Tywyn Y Bala Penrhyn Harlech Traws

Genedigaeth/Birth 164 46 24 38 14 4

Marw – anedig/Stillbirth 1

Marwolaeth/Death 175 4 6 1 1 1 2

CYFANSWM/TOTAL 339 50 31 39 15 5 2

FFIGYRAU NIFER COFRESTRIADAU/NUMBER OF REGISTRATIONS

1/4/2010 - 31/03/2011

Bangor C’fon Llanberis* Penygroes* Deiniolen*

Genedigaeth/Birth 774 272 4 12

Marw – anedig/Stillbirth 6 1

Marwolaeth/Death 989 135 4

CYFANSWM/TOTAL 1769 408 4 16 0

Pwllheli Porthmadog Criccieth

Genedigaeth/Birth 208 79 9

Marw – anedig/Stillbirth

Marwolaeth/Death 299 9 1

CYFANSWM/TOTAL 507 88 10

Dolgellau Bl Ffest Tywyn Y Bala Penrhyn Harlech Traws

Genedigaeth/Birth 132 41 26 33 7 7 4

Marw – anedig/Stillbirth 1

Marwolaeth/Death 183 11 11 4 1

CYFANSWM/TOTAL 316 52 37 37 8 7 4
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FFIGYRAU NIFER COFRESTRIADAU/NUMBER OF REGISTRATIONS

1/4/2009 - 31/03/2010

Bangor C’fon Llanberis Penygroes Deiniolen

Genedigaeth/Birth 542 228 15 22 1

Marw – anedig/Stillbirth 5 4 1

Marwolaeth/Death 809 89 3

CYFANSWM/TOTAL 1356 321 15 26 1

Pwllheli Porthmado

g

Criccieth

Genedigaeth/Birth 166 36 4

Marw – anedig/Stillbirth 1

Marwolaeth/Death 225 16 2

CYFANSWM/TOTAL 392 52 6

Dolgellau Bl Ffest Tywyn Y Bala Penrhyn Harlech Traws

Genedigaeth/Birth 91 46 32 25 12 8 4

Marw – anedig/Stillbirth 1

Marwolaeth/Death 120 12 2 1 4

CYFANSWM/TOTAL 212 58 34 26 16 8 4

*Noder hefo'r ffigyrau mwyaf diweddar ar gyfer y gorsafoedd allanol yn ardal Arfon nad ydym

wedi gallu cynnig gwasanaeth ynddynt yn ddiweddar heblaw am Gaernarfon. Y rheswm am hyn

oedd bod yna absenoldebau staff tymor hir wedi bod yn y swyddfa ym Mangor ac o ganlyniad

rydym wedi canolbwyntio ar sicrhau ein bod yn darparu'r gwasanaeth o’r 2 safle lle mae'r prif alw

am y gwasanaeth sef Bangor a Chaernarfon.

* Please note that with the recent figures for the Arfon outstations apart from

Caernarfon we have not been able to offer a service from these locations recently.

This is a result of long term staff absence at the Bangor office and as a result we have

concentrated on providing a service at the two main sites where the main call for the

service is namely Bangor and Caernarfon
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YMGYNGHORIAD AR DDARPARIAETH Y GWASANAETH COFRESTRU GENEDIGAETHAU, MARWOLAETHAU A
PHRIODASAU YNG NGWYNEDD I’R DYFODOL RHAFYR 2012 – IONAWR 2013

CRYNODEB O YMATEBION

1.Steve Roddick Os yw’r Cyngor yn dymuno cau’r Swyddfeydd Cofrestru, yna dylent gynnig ymweliad cartref i’r person
sy’n gofyn am wneud cofrestriad. Rwyf yn teimlo mai dyma’r lefel gwasanaeth y byddai’r boblogaeth yn
gyffredinol yn ei gael yn dderbyniol.

2. Matthew
Tapping,
Groeslon

Rwyf wedi defnyddio’r gwasanaeth sawl gwaith i gofrestru genedigaethau (Swyddfeydd Bangor a
Chaernarfon).
Er fy mod yn byw ger Penygroes rwyf yn cwestiynu’r angen i gynnig gwasanaeth yno gan y gellid
cofrestru wrth wneud taith i siopa yn y trefi.
Er bod achos da i gadw Caernarfon, dim ond taith 10 munud i ffwrdd yw Bangor a chan bod dalgylch ym
Mhwllheli / Dolgellau, gellir cyfiawnhau un safle yng ngogledd Gwynedd gan mai dim ond yn achlysurol y
defnyddir y gwasanaeth.Pe byddwn i yn gwneud hyn, byddwn yn cadw at dair safle.

3. Norman Bond,
Penrhyndeudraeth

Oni ellid gwneud y rhan fwyaf o’r gwaith ar gyfer genedigaethau a marwolaethau ar-lein a hepgor yr
angen i fod yn bresennol?

4. Y Cynghorydd
Gethin Glyn
Williams,
Abermaw

Cefnogi’r cynigion. Angen arbed llawer o arian dros y blynyddoedd nesaf. Teimlo er bod y gwasanaeth
yma yn un pwysig tydi o ddim yn un ‘rheng flaen’.

5. Clerc – Cyngor
Tref Y Bala

Y Cyngor ddim eisiau colli’r gwasanaeth yma o’r dref. Gwasanaeth gwerthfawr i’r gymuned ac rydym yn
synnu bod ystyriaeth yn cael ei roi i gael ond tri lleoliad yn unig yng Ngwynedd. Credu bod y Bala yn
dref digon o faint i gadw gorsaf allanol ac mae eich ffigyrau yn ymddangos yn ganolraddol. A ellid ei
gynnal mewn adeilad cyhoeddus (sy’n eiddo i’r Cyngor Sir) ac arbed costau fel nad ydych yn talu
rhent/cymaint o rhent er enghraifft? A fyddech felly yn nodi nad yw’r Cyngor Tref am colli gwasanaethau
yn y Bala.

6. Y Cynghorydd
Anne Lloyd-Jones,
Tywyn

Defnyddiwyd y gwasanaeth yn Nhywyn gan dros 30 o bobl bob blwyddyn dros y tair mlynedd ddiwethaf.
Er mai bychan yw’r rhifau, mae’n dal yn wasanaeth pwysig i’r rhai sy’n gorfod ei ddefnyddio. Mae nifer
o bobl yn Nhywyn heb geir a byddai’n creu anhwylustod iddynt orfod teithio gyda bws i Ddolgellau yn
enwedig rhiant fyddai heb y dewis ond i fynd â babi bychan gydag ef/ hi. Byddwn yn fodlon ail-leoli’r
gwasanaeth o’r swyddfa bresennol i’r llyfrgell a fyddai’n arbediad ond yn erbyn peidio â chael
gwasanaeth o gwbl yn y dref.

7. Clerc – Cyngor
Tref Porthmadog

Er mwyn lliniaru'r effaith ar y defnyddiwr teimlwyd yn gryf y dylid ystyried cadw un swyddfa o’r clwstwr
(Porthmadog, Penrhyn, Blaenau, Criccieth a Thrawsfynydd) yn agored er mwyn cynnig gwasanaeth sy’n
fwy canolog ac o fewn cyrraedd i ardal eang yn ddaearyddol; ardal sydd heb y system drafnidiaeth
gyhoeddus fwyaf cyfleus i gyrraedd Bangor, Pwllheli na Dolgellau. Os rhoir eu ffigyrau at ei gilydd mae’n
creu achos cryf i hyn.
Y Cyngor ddim o blaid cadw'r swyddfa yng Nghaernarfon ar agor gan fod Bangor,a hyd yn oed Pwllheli,
o fewn cyrraedd hawdd efo trafnidiaeth gyhoeddus i’r ardal hon. Anodd cefnogi cadw 2 swyddfa o fewn
tafliad carreg i’w gilydd ar draul cadw o leiaf un swyddfa yn yr ardal hon. Ai cyd-ddigwyddiad oedd y
cynnig i gadw swyddfeydd yn agored yn y trefi ble mae prif swyddfeydd y Cyngor wedi eu lleoli yn
barod?

8. Clerc – Cyngor
Tref Criccieth

Gan mai ychydig iawn o ddefnydd sy’n cael ei wneud o’r swyddfa rhan amser yn Criccieth nid oedd gan
yr aelodau unrhyw sylwadau i’w cynnig. Byddai’n ddiddorol cael gwybod faint o arian fydd yr ail
strwythuro yma yn ei arbed.

9. Clerc – Cyngor
Cymuned
Trawsfynydd

Y Cyngor yn teimlo’n gryf y dylai’r gwasanaeth ym Meirionnydd gael ei gadw heb newid. Gwasanaeth
hanfodol i drigolion yr ardal. Er mai ond am awr yn Nhrawsfynydd, mae’n wasanaeth amhrisiadwy i
deuluoedd mewn galar neu o dan straen yn gofalu am fabi newydd. Trigolion yr ardal yn dioddef gyda’r
dirwasgiad presennol; mae’r gwasanaeth yn bwysig gan fod taith bws yn gallu bod yn anodd. Eisiau’r
gwasanaeth presennol gael ei gadw.

10. David Church
Tywyn

Gan fy mod yn gynrychiolwr wedi fy ethol, rwyf yn bryderus ynghylch unrhyw leihad pellach yn
argaeledd gwasanaethau lleol mewn ardal wledig sydd â chyfran uchel o bobl wedi ymddeol sydd heb
deulu agos. Mae tref Tywyn yn gallu cael ei hynysu gan eira a llifogydd. Byddai’n well gennyf pe bai’r
gwasanaeth yn cael ei gadw a’i ymestyn yn hytrach na’i gau yn Nhywyn. Awgrymu annog y galw am
dystysgrifau er mwyn cynyddu’r incwm.
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11. Clerc – Cyngor
Tref Frenhinol
Caernarfon

Y Cyngor yn pwyso i gadw'r Swyddfa Gofrestru yng Nghaernarfon ar agor; agor y swyddfa bob diwrnod
ac ymestyn yr oriau agor. Cadw’r cofrestrai yn ddiogel yn un o’r swyddfeydd yng Nghaernarfon.

12. Clerc – Cyngor
Tref Tywyn

Mae’r Cyngor yn gwrthwynebu’r bwriad – gwasanaeth cyfyngedig ar gael yn y dref – dwy awr unwaith yr
wythnos a dyma’r rheswm pam mae’r ffigyrau i’r rhai sy’n defnyddio’r gwasanaeth yn Nhywyn mor isel a
chamarweiniol. Mae proffil y gwasanaeth mor isel yn Nhywyn fel nad yw pawb yn gwybod am ei
fodolaeth. Mae’r defnydd a wneir o’r fath wasanaeth cyfyngedig yn dangos bod galw. Byddai canoli’r
gwasanaeth yn anodd i rai pobl, e.e. rhiant sengl, rhieni sy’n gweithio a rhieni’n ddibynnol ar gludiant
cyhoeddus a gallai arwain at galedi ariannol a gwaeth gwasanaeth. Ni fyddai’r bwriad yn fudd i
gleientiaid dim ond i’r gwasanaeth. Yn cwestiynu gwerth yr ymgynghoriad; dyfodol y gorsafoedd allanol
a’r cwestiwn olaf anuniongyrchol o’r 5 cwestiwn. Yr argraff bod penderfyniad wedi’i wneud i’w cau ac na
ellir gwyrdroi’r penderfyniad. Mae’r Cyngor Tref yn gwrthwynebu’n gryf y bwriad i derfynu’r gwasanaeth
yn Nhywyn ac mae’r Cyngor yn gofyn i Gyngor Gwynedd ailystyried a lleoli’r gwasanaeth yn y llyfrgell
leol.

13. Myfyr W
Hughes.
(Cadeirydd,
Cymdeithas Hanes
Teuluoedd
Gwynedd)

Hoffem weld Cofrestrau Hanesyddol yr hen Sir Gaernarfon yn cael eu lleoli yn Nghaernarfon a
Chofrestrau Hanesyddol yr hen Sir Feirionnydd yn cael eu lleoli yn Nolgellau gan fod yr Archifdai yn y
ddwy dref yma. Buasai hyn o gymorth i'r cannoedd o bobl erbyn hyn sydd yn ymchwilio i hanes eu teulu
ac sydd hefyd yn dod a refeniw i'r gwasanaeth trwy brynu copïau o dystysgrifau. Hoffem hefyd weld
mwy o gydweithio rhwng y Gwasanaeth Cofrestru a’r Archifdai.

14 Clerc - Cyngor
Cymuned
Llanllyfni

Y Cyngor yn erbyn y bwriad o ddiddymu’r gwasanaeth ym Mhenygroes. Nid yw'r ystadegau a roddwyd
yn dangos darlun clir o'r galw sydd am y gwasanaeth yma yn lleol i Ddyffryn Nantlle gan nad oes
swyddogion cofrestru wedi bod ar gael i gyflawni dyletswyddau ym Mhenygroes ers y ddwy flynedd
ddiwethaf. Er mwyn gwneud arbedion, fe all y swyddfa bresennol gael ei ail-leoli yn adeilad y llyfrgell yn
y pentref - mae lle yno. Byddai hyn yn golygu y gall y Cyngor osod y swyddfa bresennol allan i rywun
arall a derbyn incwm. A fyddai staff y llyfrgell yn gallu cael eu hyfforddi i gymryd manylion cofrestru
genedigaethau a marwolaethau? Maent yn barod ar y safle, a byddai'n golygu NA fyddai'n rhaid i
swyddogion deithio yn ôl ac ymlaen o Fangor. Oes modd i lyfrgellwyr gymryd yr awenau yn y pentrefi i
gyd?

15 Clerc - Cyngor
Tref Ffestiniog

Mae’r Cyngor yn deall awydd i resymoli’r gwasanaeth ond yn credu’n gryf y dylid rhoi’r pwyslais ar
sicrhau fod y gwasanaeth mor rhwydd â phosibl i’r rhai sy’n ei ddefnyddio. Mae yna bwysau mawr ar
deuluoedd adeg genedigaethau, tra bod marwolaethau’n gallu bod yn amseroedd o galedi
mawr.Blaenau Ffestiniog yw trydedd dref fwyaf poblog Gwynedd, ar ôl Bangor a Chaernarfon, ac mae
gan Gwynedd adeilad addas dros ben ar gyfer cofrestru, sef y llyfrgell. Mae ganddo wasanaeth
Rhyngrwyd ac felly mae’r addas ar gyfer polisi Gwynedd o ‘Dweud wrthym unwaith’.
Felly, mae Cyngor Tref Ffestiniog yn erfyn ar Gyngor Gwynedd i beidio â chymeradwyo cynlluniau i gau’r

gwasanaeth cofrestru ym Mlaenau Ffestiniog, ond, yn hytrach, i gadw’r gwasanaeth ar agor er budd y
gymuned leol.

16 Pwyllgor
Etholaeth Arfon
Plaid Cymru

Mynegwyd pryder y bydd swyddfeydd cofrestru Llanberis, Deiniolen a Phenygroes yn cau oherwydd y
toriadau. Awgrymwyd bod y Cyngor yn defnyddio llyfrgelloedd lleol ac yn hyfforddi’r staff i wneud y
gwaith yma.

RHESTR DOSBARTHU Y DDOGFEN YNGYNGHOROL:

Cynghorwyr Sir

Cynghorau Tref/Cymuned Ardal

Caernarfon Llanllyfni
Llanddeiniolen Llanberis
Porthmadog Cricieth
Penrhyndeudraeth Ffestiniog
Y Bala Tywyn
Trawsfynydd Harlech

Trefnwyr angladdau

Safle we Cyngor Gwynedd

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Ysbyty Gwynedd
Penrhosgarnedd
Bangor
Gwynedd
LL57 2PW

Eiddo hefo trwydded i gynnal seremoniau sifil
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ADRODDIAD I’R CABINET 

19 CHWEFROR 2013 

 
Aelod Cabinet: Cynghorydd W Gareth Roberts 

 
Pwnc:   Gorchymyn Rheoli Cŵn 

 

Swyddog cyswllt: Aled Davies, Pennaeth Adran Rheoleiddio 

 

 
Y penderfyniad a geisir/pwrpas yr adroddiad 

 
1. Bod y Cyngor yn mabwysiadu Gorchymyn Rheoli Cŵn ar gyfer Gwynedd ar sail y 

drafft a gyflwynir yn Atodiad 4.  Gwneir hyn gan ei fod yn gam angenrheidiol a 
chymesur i ymateb i’r problemau a achosir gan gŵn ac i gyfarch dyheadau 

trigolion Gwynedd o ran cael y Cyngor i arwain ar ymateb i’r mater yma. 
2. Bod lefel dirwyon ar gyfer y troseddau sydd wedi eu cynnwys yn y Gorchymyn yn 

cael eu gosod ar £100 y drosedd ar gyfer y ddwy flynedd gyntaf gyda disgownt i 
£60 os telir y ddirwy o fewn 10 diwrnod. 

3. Dirprwyo’r hawl i wneud man addasiadau ffiniau’r parthau gwahardd cŵn ac i 

eiriad y dogfennau sydd yn gysylltiedig â sefydlu’r Gorchymyn Rheoli Cŵn, 

Pennaeth yr Adran Rheoleiddio mewn ymgynghoriad a Pennaeth 
Democratiaeth a Chyfreithiol a’r Aelod Cabinet Amgylchedd er hwyluso’r broses 
o sefydlu’r gorchymyn. 

 

Barn yr aelod lleol 

 

Dim yn fater lleol. 

 

1. CEFNDIR   

 

1.1 Mae’r is ddeddfwriaeth gyfredol sydd yn ei le yng Ngwynedd ar gyfer rheoli cŵn 
yn seiliedig ar Ddeddf Cŵn (Baeddu Tir) 1996.  Mae’r ddeddf hon eisoes wedi ei 
ddiddymu ac er bod y ddeddfwriaeth leol sydd wedi ei seilio arni yn dal yn 

weithredol, mae ei sgôp a’r lefel dirywion wedi eu gosod o dan yr hen 
ddeddfwriaeth, felly ni all y Cyngor eu newid heb baratoi a mabwysiadu 
gorchmynion o’r newydd. 

 

1.2 Mae’r pwerau sydd yn ymwneud a gwahardd cŵn ar draethau yng Ngwynedd 
yn anghyson ac angen eu hadolygu er mwyn i’r swyddogion gweithredol gael 
pwerau effeithiol i blismona yr ardal yn gyson ac yn ei chyfanrwydd.  Mae 

gwendidau yr agwedd hon yn cael ei fynegi fel pryder yn rheolaidd gan 
gynghorau tref a chymuned a thrigolion lleol. 

 
1.3 Nid oes unrhyw bwerau cyfredol yng Ngwynedd i wahardd cŵn rhag mynd ar 

diroedd lle mae cyfleusterau plant ym mherchnogaeth y Cyngor, megis 129 o 
gaeau chwarae, 26 safle hamdden na’r holl diroedd ysgolion.  Yn ychwanegol, 
mae’r Cynghorau Cymuned/Tref, Cartrefi Cymunedol Gwynedd a chyrff allanol 
eraill yn berchen ar nifer fawr o gyfleusterau plant a thiroedd hamdden ac mae 

pryderon rheolaidd yn cael eu mynegi mewn perthynas â phlismona yr 
ardaloedd yma o ran rheoli cŵn. 
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 Cyfeiriad a Awgrymir 

 

1.4 Yn dilyn y gwaith casglu gwybodaeth am natur y problemau a wynebir yng 

Ngwynedd a’r gwaith o ddadansoddi yr ymatebion a dderbyniwyd drwy’r 
ymgynghoriad cyhoeddus, argymhellir bod y Cyngor yn mabwysiadu Gorchymyn 
Rheoli Cŵn ar gyfer Gwynedd ar y  sail ei fod yn angenrheidiol ac yn gymesur i 

ymateb i’r problemau a achosir gan gŵn ac i ddyheadau trigolion Gwynedd o 
ran gael y Cyngor i arwain ar ymateb i’r mater yma. 

 

1.5 Mae Rheoliadau Gorchmynion Rheoli Cŵn Darpariaethau Amrywiol Cymru 2007 

yn darparu ar gyfer 5 trosedd y gellir eu sefydlu o fewn gorchymyn rheoli cŵn 
a) peidio a chlirio neu godi baw ci;  
b) peidio a chadw ci ar dennyn;  

c) peidio rhoi a chadw chi ar dennyn pan ofynnir i’r person wneud hynny 
gan swyddog awdurdodedig;  

ch) gadael i gi fynd ar dir lle mae cŵn wedi eu gwahardd; 
d)   mynd a mwy na’r nifer o gŵn a ganiateir ar dir. 

 
1.6 Argymhellir bod Cyngor Gwynedd yn mabwysiadu gorchymyn yn ymdrin â 

troseddau a), c) a ch) o’r rhestr uchod. 
 

1.7 Byddai y Gorchymyn i’w fabwysiadu yn darparu ar gyfer gwahardd cŵn o 
diroedd hamdden, caeau chwarae plant a thiroedd ysgolion yn y Sir. 

 

1.8 Byddai y Gorchymyn yn darparu ar gyfer gwahardd cŵn o barthau ar draethau 
penodol am y cyfnod 1 Ebrill - 30 Medi yn flynyddol. 

 

1.9 Ni fydd y Cyngor yn sefydlu parthau gwahardd cŵn o’r newydd ar draeth 

Penllech nac ar draeth Borth y Gest. 
 

1.10 Argymhellir bod ffiniau parth gwahardd cŵn traeth Aberdaron yn cael ei addasu 

a’i seilio ar yr ardal lle gwaharddwyd cŵn yn ymarferol dros y blynyddoedd 

diwethaf. 
 

1.11 Argymhellir cod lefel dirwyon ar gyfer y ddwy flynedd gyntaf yn cael eu gosod ar 

£100 y drosedd gyda disgownt i £60 os telir y ddirwy o fewn 10 diwrnod. 
 

1.12 I hwyluso’r broses o sefydlu’r gorchymyn, argymhellir dirprwyo’r hawl i wneud man 

addasiadau ffiniau’r parthau gwahardd cŵn ac i eiriad y dogfennau sydd yn 

gysylltiedig â sefydlu’r Gorchymyn Rheoli Cŵn, Pennaeth yr Adran Rheoleiddio 
mewn ymgynghoriad a Pennaeth Democratiaeth a Chyfreithiol ar Aelod Cabinet 
Amgylchedd  

 
1.13 Wrth eu cyflwyno, bydd y gorchymyn rheoli cŵn hyn yn disodli system flaenorol yr 

is-ddeddfau rheoli cŵn a Deddf Cŵn (Baeddu Tir) 1996.  Byddai gorchymyn sy’n 
ymateb i a) ac c) yn berthnasol i’r holl dir sy’n gorwedd o fewn ardal weinyddol y 

Cyngor sydd yn agored i’r awyr a ble mae gan y cyhoedd hawl mynediad iddo.  
Byddai gorchymyn sy’n berthnasol i ch) yn berthnasol i diroedd penodol gaiff eu 
nodi yn y gorchymyn ffurfiol. 
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Rhesymau dros argymell y penderfyniad 

 

1.14 Dengys canlyniadau arolwg amgylchedd Panel Trigolion Gwynedd mai baw cŵn 

yw’r pryder mwyaf o’r holl broblemau amgylcheddol yng nghymunedau 
Gwynedd.  Gwelwyd cefnogaeth gryf iawn i ddirwyo pobl sy’n gadael i’w cŵn 
faeddu mewn mannau cyhoeddus. Mae tystiolaeth bellach o’r ymgynghoriad ar 

Orchmynion Rheoli Cŵn yn ategu’r dadleuon iechyd cyhoeddus ac o ran 
ymddygiad gwrthgymdeithasol.  Gyda’I gilydd, ystyrir bod tystiolaeth ddigonol ar 
gyfer cyfiawnhau mabwysiadu Gorchymyn Rheoli Cŵn yng Ngwynedd. 

 

1.15 O ran peidio a chlirio neu godi baw ci, byddai mabwysiadau Gorchymyn 
newydd yn rhoi'r gallu i’r Cyngor orfodi'r drosedd ar yr holl dir agored o fewn 
ardal weinyddol y Cyngor ble mae gan y cyhoedd hawl mynediad. Mantais hyn 

fydd rhoi'r gallu i’r Cyngor i dargedu lleoliadau trafferthus sydd ar hyn o bryd tu 
allan i sgôp y pwerau presennol. Fodd bynnag, rhaid cadw mewn cof gan fod y 

rhan fwyaf o broblemau yn parhau i ddigwydd mewn ardaloedd poblog, a bydd 
adnoddau gorfodaeth yn gorfod cael eu targedu yn gymesur. 

 
1.16 Mae’r ymgynghoriad hefyd yn cadarnhau bod barn y cyhoedd yn cyd-fynd a’r 

dystiolaeth sydd gan y Cyngor ynglŷn â’r angen i wahardd cŵn o fannau 
chwarae plant, o diroedd sefydliadau addysgol ac o diroedd hamdden yng 

Ngorchymyn Rheoli Cŵn Gwynedd. 
 
1.17 Mae profiad diweddar yn cadarnhau bod nifer o berchnogion anghyfrifol yn 

defnyddio caeau chwarae plant, tiroedd ysgolion a thiroedd hamdden fel 
toiledau cŵn yn ddyddiol.  Byddai gorchymyn o’r newydd yn hwyluso ymdrech y 
Cyngor I orfodi yn effeithiol ac i ymdrechu i leihau risgiau iechyd y cyhoedd ac yn 

y pendraw i geisio cyflawni'r nod o newid ymddygiad ymysg y canran isel o 

berchnogion cŵn sydd yn cyfrannu at y broblem yn y lle cyntaf. 
 
1.18 Buasai gorchymyn newydd hefyd yn creu cyfleon i ddirprwyo neu ddatganoli 

pwerau gorfodaeth i gyrff allanol, Cynghorau Cymuned/Tref fel y gallant wneud 

cyfraniad uniongyrchol at ymdrin ar broblem lle mae hynny yn briodol.  Yn 
ogystal, mae’r hawliau newydd yn galluogi awdurdodau i wneud defnydd o 
wirfoddolwyr i gynorthwyo gyda’r gwaith. 

 
1.19 Mae’r buddiannau a ddeillia o weithredu gorchymyn rheoli cŵn ar draws 

Gwynedd fel a ganlyn: 

 

a) Cyfle i newid is-ddeddfau cyfredol sydd yn ymwneud a materion 
rheoli cŵn yn llwyr ledled Gwynedd ac i gyflwyno rheolau newydd 
a ddarparir yn y Ddeddf Cymdogaethau Glan ar Amgylchedd 

2005. 
b) Cyfle i ymestyn nifer o’r ardaloedd lle gellir cymhwyso 

deddfwriaeth gorfodaeth cŵn. 
c) Dylai’r cyhoeddusrwydd fydd yn cael ei greu drwy gyflwyno 

gorchmynion rheoli cŵn yn anfon neges glir ir perchnogion cŵn 
ynghylch yr hyn sydd ac nad yw yn oddefol yng nghyswllt 
ymddygiad. 

ch)  Mannau ymdrochi mwy diogel a glan ar rhai o draethau  

d) Strydoedd glan 
dd)  Hyrwyddo ymddygiad cyfrifol gan berchnogion cŵn 
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e) Cyfle i wahardd cŵn o gyfleusterau plant megis caeau chwarae a 
hamdden. 

f) Yr hyblygrwydd i adolygu lefelau dirwyon sydd ar hyn o bryd yn 

osodedig o dan is-ddeddfwriaeth. 
 

1.20 Byddai mabwysiadu Gorchymyn Rheoli Cŵn yng nghyd a gorfodi ar ei sail yn 

cael ei gydblethu gyda ymdrechion addysgu a chodi ymwybyddiaeth wrth 
geisio newid ymddygiad y perchnogion cŵn hynny sydd yn ymddwyn yn 
anghyfrifol.  Mae Cyngor Gwynedd yn ystyried bod cael balans rhwng yr 

elfennau yma yn allweddol os yw'r ymdrechion i gyflawni yr amcan am lwyddo.  

Ystyrir bod technegau cyfathrebu modern yn cynnwys gwefannau cymdeithasol 
yn allweddol i gyflawni hyn yn effeithiol. 

 

Ystyriaethau perthnasol 

 

1.21 Yn yr ymgynghoriad, mae Cyngor Gwynedd wedi datgan yn glir nad yw yn 
bwriadu dynodi ardaloedd lle byddai yn orfodol i gŵn fod ar dennyn.  Fodd 

bynnag, credir bod cyfiawnhad i sefydlu pwerau cyfarwyddo perchnogion i 
gadw cŵn ar dennyn yn y Gorchymyn Rheoli Cŵn yng Ngwynedd.  Yn yr 
ymgynghoriad mae mwyafrif yr ymatebwyr yn cefnogi'r bwriad yma ac mae'r 
Kennel Club (Atodiad 1), yn canmol y Cyngor am gymeryd agweddau ymarferol 

tuag at sicrhau bod cŵn dan reolaeth. 
 
1.22 Mae'r cyfan o’r ardaloedd gwahardd cŵn ar draethau, ar wahân i gynigion ar 

gyfer Traeth Penllech a thraeth Borth y Gest, wedi ei seilio ar ardaloedd 
gwahardd sy’n bodoli eisoes dan Ddeddf Cŵn (Baeddu Tir) 1996.  Mae man 
addasiadau wedi eu gwneud i rai o’r ffiniau er hwyluso rheolaeth ymarferol a 

gorfodi effeithiol yn enwedig o ran eglurder o’r gwaharddiadau i’r cyhoedd, 

mynediad i’r ac o’r traethau i berchnogion cŵn a sicrhau nad oes effaith 
sylweddol ar ddefnyddwyr Llwybr yr Arfordir. 

 

1.23 Credir bod cyfiawnhad i sefydlu parthau gwahardd cŵn ar draethau a hynny 

wedi ei seilio ar y gwaharddiadau sydd eisoes yn bodoli.  Fodd bynnag, dengys 
yr ymgynghoriad nad oes cefnogaeth gyhoeddus i sefydlu parthau gwahardd 
cŵn o’r newydd yn Traeth Penllech nac ar Draeth Borth y Gest.  Yn absenoldeb y 

gefnogaeth yma, ni ystyrir bod digon o gyfiawnhad i sefydlu parthau gwahardd 
o’r newydd ar Draeth Penllech nac ar Draeth Borth y Gest. 

 

1.24 Elfen arall gafodd sylw yn yr ymgynghoriad oedd cynigion y Cyngor i gysoni 

cyfnod gwahardd cŵn ar draethau ar draws y Sir gyfan i’r cyfnod rhwng 1 Ebrill 
hyd at 30 Medi yn flynyddol.  Roedd mwyafrif o’r ymatebwyr yn gefnogol i hyn.  
Mae'r diwydiant twristiaeth yn bwysig iawn i economi Gwynedd gyda prif ffocws 

y tymor o fewn y cyfnod o wyliau’r Pasg hyd at diwedd mis Medi.  Credir bod 
cysoni cyfnod y gwaharddiadau ar draethau yn cynnig eglurder i ymwelwyr a’r 

ardal ac yn cyd-fynd a’r cyfnod y mae trigolion ac ymwelwyr, teuluoedd yn 
bennaf, yn defnyddio traethau i bwrpas hamddena.  Mae sefydlu cyfnod cyson 

rhwng 1 Ebrill hyd at 30 Medi yn flynyddol yn cynnig sicrwydd i ddefnyddwyr y 
traethau o ran y gwaharddiadau ac yn neges glir bod ymdrech yn cael ei 
wneud i sicrhau bod y rhannau hynny o’r traeth sy’n destun gwaharddiad yn 
cynnig amgylchedd lan ac iach iddynt. 
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1.25 Derbyniwyd rhai ymatebion o Tywyn yn nodi dymuniad i ymestyn cyfnod 
gweithredu'r parth gwahardd cŵn i fod yn waharddiad parhaol am y flwyddyn 

gyfan yn hytrach nag am y cyfnod 1 Ebrill i 30 Medi pob blwyddyn.  Ni 

dderbyniwyd ymatebion yn cefnogi gwaharddiad parhaol o unrhyw ardal arall.   
 
1.26 Byddai ymdrin â Tywyn mewn modd gwahanol yn colli'r cysondeb sirol er, 

cydnabyddir y gallai hyn fod yn cynnig cyfle i ddysgu o opsiwn gweithredu 
gwahanol a chefnogi dymuniad a fynegwyd yn lleol.  Mae sylwadau'r Kennel 
Club (Atodiad 1) yn cyfeirio yn benodol at gyfnod y gwaharddiadau.  Maent yn 

codi cwestiwn sylfaenol os yw cynigion y Cyngor am y cyfnod o 1 Ebrill i 30 Medi 

yn angenrheidiol a chymesur, heb son am waharddiadau parhaol. 
 
1.27 Un mater penodol godwyd yn ystod yr ymgynghoriad oedd ffiniau arfaethedig 

parth gwahardd cŵn ar draeth Aberdaron.  Yn yr ail ymgynghoriad, derbyniwyd 
nifer o sylwadau yn cefnogi gosod ffiniau'r parthau gwahardd ar Draeth 

Aberdaron ar sail beth mae Gwynedd wedi bod yn ei orfodi dros y blynyddoedd 
diwethaf, yn hytrach nag ar sail y ffiniau sydd yn y gorchymyn gwreiddiol.  Credir 

bod sail gref i ffurfioli yr addasiad yma yn y Gorchymyn newydd. 
 
1.28 Un o’r rhesymau y cynhaliwyd yr ymgynghoriad estynedig yn benodol i ymdrin â 

thraethau oedd bod ymatebion cryf wedi eu derbyn mewn perthynas â 

ardaloedd gwahardd cŵn yn ardal Abersoch.  Nodwyd bod gwybodaeth 
benodol wedi ei dderbyn gan lawer o’r rhai ymatebodd yn negyddol i’r cynigion 
gwreiddiol eu bod yn fodlon gyda’r cynigion diwygiedig a gyflwynwyd yn yr 

ymgynghoriad estynedig mewn perthynas ac Ardal Abersoch. 
 
 Ymateb Angenrheidiol a Chymesur 

 

1.29 Mae’r canllawiau yn nodi bod rhaid i awdurdod sydd yn ystyried mabwysiadu 
Gorchymyn Rheoli Cŵn  ddangos bod hyn yn ymateb angenrheidiol a chymesur 
i’r problemau a achosir gan gŵn ar rhai sydd â chyfrifoldeb drostynt. 

 

1.30 Rhaid i’r awdurdod geisio cysoni diddordeb perchnogion cŵn a’r rhai sy’n cael 
eu heffeithio gan weithgareddau cŵn gan nodi angen pobl, yn enwedig plant i 
gael mynediad i ardaloedd lle na chaniateir cŵn ac ardaloedd lle cedwir cŵn 

dan reolaeth ac anghenion pobl sydd yn rheoli cŵn i gael mynediad i dir lle gall 
eu cŵn gael ymarfer heb gyfyngiadau gormodol. 

 

1.31 Yn ogystal, rhaid i awdurdodau ystyried pa mor effeithiol y gellir gorfodi 

Gorchymyn Rheoli Cŵn gan y gall methiant i orfodi yn briodol danseilio effaith y 
gorchymyn.  Mae hyn yn hynod berthnasol gyda gorchmynion i eithrio cŵn yn 
gyfan gwbl o diroedd penodol.  Bydd yn haws gorfodi rhain os yw’r tir yn 

gaeedig.  Fodd bynnag, ni ddylid peidio cynnwys tiroedd heb eu cau mewn 
gorchymyn os gellir gwneud achos penodol iddynt er enghraifft, parthau eithrio 

cŵn ar draethau. 
 

1.32 Credir bod sylwadau penodol y “Kennel Club (Atodiad 1) wedi eu paratoi yng 
nghyd-destun meini prawf y canllawiau.  Tynnir sylw yr aelodau at y sylwadau 
yma wrth ystyried os yw ymateb y Cyngor yn angenrheidiol a chymesur. 
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1.33 Ar sail yr ymatebion a dderbyniwyd i’r ymgynghoriad ynghyd a’r wybodaeth 
ehangach sydd ar gael i’r Cyngor, yn cynnwys dadleuon iechyd cyhoeddus ac o 

ran ymddygiad gwrthgymdeithasol, credir bod tystiolaeth a chyfiawnhad digonol 

i sefydlu Gorchymyn Rheoli Cŵn yng Ngwynedd a bod hyn a gynigir gan y 
Cyngor yn ymateb angenrheidiol a chymesur i’r materion yma yng Ngwynedd. 

 

DIRWYON 

 
1.34 Mae lefel dirwyon presennol y Cyngor dan Ddeddf Cŵn (Baeddu Tir) 1996 yn 

sefydlog ar yr uchafswm yng Nghymru sef £75 ac os yw achos yn mynd i’r Llys 

mae'r ddirwy uchafswm yn £1,000. 
 
1.35 Dan Deddf Cymdogaeth Glan a’r Amgylchedd 2005 gellir sefydlu’r ddirwy rhwng 

£75 a £150.  Mae’r rheoliadau yn caniatáu “disgownt” os ydi’r swm llai yn cael ei 
dalu cyn diwedd cyfnod a bennir gan yr awdurdod e.e. 10 diwrnod. £50 ydi 

isafswm y ddirwy y gellid ei rhoi wedi disgownt.  Os yw achos yn mynd i’r Llys 
byddai uchafswm y ddirwy yn parhau yn £1,000. 

 
1.36 Mae nifer o opsiynau ar gael i’r Cyngor o fewn canllawiau'r Ddeddf.  Rhaid cofio 

nad yw pawb yn talu eu dirwy ac y gallai'r canran yma gynyddu os ydi’r ddirwy 
yn uchel iawn.  Rhaid i’r ddirwy fod yn ddigon o ysgogiad i ymddwyn mewn 

modd cyfrifol. 
 
1.37 Ar sail y wybodaeth sydd i law, ac i geisio taro’r balans rhwng dirwy sy’n annog 

ymddygiad cyfrifol a chael pobl i dalu unrhyw ddirwyon, argymhellir bod y 
dirwyon ar gyfer y ddwy flwyddyn gyntaf yn cael eu gosod ar £100 gyda 
disgownt i £60 os telir y ddirwy o fewn 10 diwrnod.  Bydd uchafswm dirwy Llys yn 

aros yn £1,000. 

 
CYFFREDINOL 

 

1.38 Bydd angen dirprwyo yr hawl i wneud man addasiadau i ffiniau’r parthau 

gwahardd cŵn ac i eiriad y dogfennau sy’n gysylltiedig â sefydlu’r Gorchymyn 
Rheoli Cŵn i Bennaeth yr Adran Rheoleiddio mewn ymgynghoriad a Pennaeth 
Democratiaeth a Chyfreithiol a’r Aelod Cabinet Amgylchedd er hwyluso’r broses 

o sefydlu’r Gorchymyn. 
 

Camau nesaf ac amserlen 
 

1.39 Os bydd y Cabinet yn penderfynu gweithredu ar sail yr argymhelliad, bydd yr 
adrannau perthnasol yn cydweithio i geisio cael y gorchymyn yn ei le erbyn 1 
Ebrill 2013 a gweithredu/gorfodi ar sail y Gorchymyn wedi hynny.  Bydd amserlen 

gytunedig ar gyfer gweithredu yn raddol gyda phwyslais ar ddefnyddio 
technegau traddodiadol a gwefannau cymdeithasol i godi ymwybyddiaeth o’r 

amserlen.   
 

1.40 O ran ymarferoldeb y gorchymyn rhagwelir y bydd elfennau cŵn yn baeddu a 
pharthau gwahardd cŵn ar draethau yn cael eu gweithredu o 1 Ebrill 2013, 
gyda’r elfennau eraill megis gwaharddiadau tiroedd ysgol, caeau chwarae a 
thiroedd hamdden yn cael eu gweithredu gam wrth gam dros y 6 mis dilynol. 
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Barn y swyddogion statudol 

 

Y Prif Weithredwr: Dim i’w ychwanegu i’r adroddiad 

 
Y Swyddog Monitro: “Mae’r adroddiad yma yn dilyn proses drylwyr o ymgynghori a 

thrafod ac rwy’n fodlon ynglŷn â phriodoldeb yr hyn a argymhellir”. 

Y Pennaeth Cyllid: Cadarnhaf penderfyniad y Cabinet 24/07/2012 i glustnodi £57,000 y 

flwyddyn o gyllideb refeniw parhaol o gyllideb y Cynllun Tair Blynedd (Cynllun Strategol 

erbyn hyn) ar gyfer gwireddu’r nod o fabwysiadu Gorchmynion Rheoli Cŵn. 

 
 

Atodiadau 

 
ATODIAD 1 Sylwadau'r Kennel Club 
ATODIAD 2  Crynodeb o Ymateb i’r Ymgynghoriad Cyhoeddus 

ATODIAD 3 Rhestr o’r Traethau fydd yn Destun Parth Gwahardd Cŵn 
ATODIAD 4 Drafft o’r Gorchymyn Rheoli Cŵn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

188



ATODIAD 1 SYLWADAU Y KENNEL CLUB 

 

 

Gwynedd Council Dog Control Orders Consultation 
Council Offices 
Cibyn Industrial Estate 
Caernarfon 
Gwynedd 
LL55 2BF 
 
 

18 December 2012 
 
Dear Sir/Madam, 

Re: Dog Control Order Consultation on Beaches in Gwynedd 

The Kennel Club has concerns regarding the proposed dog control orders on the 
beaches in Gwynedd and I would like to outline the reasons for our concern below.  

As I wrote in our last dog control order consultation response, I want to stress the 
intention of the Clean Neighbourhoods and Environment Act 2005 which gives local 
authorities the powers to implement Orders only that are necessary and proportionate 
responses to problems caused by dogs. Defra’s guidance on the Act states that: “It is 
important for any authority considering a dog control order to be able to show that this is 
a necessary and proportionate response to problems caused by the activities of dogs 
and those in charge of them and; Any authority needs to balance the interest of those in 
charge of dogs against the interests of those affected by the activities of dogs and that a 
failure to give consideration to these factors could make any subsequent dog control 
order vulnerable in the Courts.” 

We find the proposed extension of the exclusion zone from 1 April to 30 September as a 
means of ensuring consistency across the country very concerning. There is no 
indication that the extension is due to dog related issues. Instead the justification 
provided for extending the exclusion zone is for consistency which raises the issue of its 
validity and whether it is an appropriate response.  

Under the Countryside and Rights of Way Act 2000 (CROW), access for walkers with 
dogs is conditional on dogs being kept on a short fixed lead for 5 months of the year, 
irrespective of whether the specific access land has ground nesting birds or other wildlife 
that could be harmed by off-lead dogs. The more balanced and proportionate approach 
adopted for the coastal margin means that coastal access will become even more vital 
for walkers with dogs, as it provides alternative areas for off-lead exercise at sensitive 
times for ground-nesting birds and livestock further inland. However, it is recognised that 
on some coastal areas there will also be ground nesting birds and other sensitive times, 
and the Kennel Club will support related restrictions where these are proportionate and 
evidence- based.  If this was the case for certain beaches in Gwynedd, then the 
extension could be justified. However, an extension of the exclusion zone in order to 
ensure consistency would not be deemed as a “necessary and proportionate” response.  
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When considering introducing or extending exclusion zone areas, it is important to be 
mindful that if it is not done in a coordinated way, and based on sound evidence, it can 
often displace dog owners (eg from the coastal trail and spreading room) onto more 
sensitive areas for wildlife, farmers, etc. According to the Kennel Club’s survey research 
into dog walking and coastal access, it was evident that if restrictions are increased, dog 
walking will be moved to other areas of land. Therefore, needless additional 
restrictions/extensions on the coast need to be resisted as this is very likely to displace 
walkers with dogs onto other sensitive areas. If additional restrictions/extensions are 
needed, to avoid increasing conflict elsewhere, the potential for displacement must be 
assessed and managed, with alternative access provided on a different section of 
equally accessible and attractive coastal land.  
 
It is better to take a pragmatic approach to develop exclusions that are credible and well-
managed, as they are far more likely to foster compliance, rather than promote what 
may be seen as the ideal (for some), most restrictive approach. A ‘least restrictive 
approach’ is preferred and restrictions should be determined on a case by case basis 
from an impartial and balanced examination of the facts and consideration of a variety of 
management options. In order to ensure compliance with any restrictions imposed, they 
need to always be proportionate and credible. It is also important to reinforce the 
importance of off-lead access on the coast which will help to prevent problems on other 
land. 

Ultimately, any proposal to restrict or exclude access for dogs to public spaces should 
simultaneously establish dog friendly areas of open land within the same location; the 
accessibility of alternative routes already available and potential negative effects on 
government targets for health and reducing congestion. 

The Kennel Club believes that coastal access for dogs and their owners is vitally 
important, especially given the large number of people who are legally obligated to 
exercise their dogs, combined with the numerous health, environmental, economic and 
social benefits that dog ownership brings to the public and society. Therefore, by taking 
a mutually respectful and considerate partnership approach to increasing coastal 
access, numerous deficiencies of current management and provision can be addressed 
through enhancing coastal access in this way, and then used as principles of good 
practice for access management elsewhere. 

I hope you take these points into consideration and that you find the enclosed briefing of 
use. Please do not hesitate to contact me if you have any further questions. 

 
Yours sincerely, 
 

 
 
Denisa Delic 
Public Affairs Officer 
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Peter J Simpson 
Waste Management and Streetscene Service 
Gwynedd Council 
Cibyn Industrial Estate 
Caernarfon 
Gwynedd LL55 28F 
 

27 September 2012 
 
Dear Mr. Simpson, 

Re: Dog Control Order Consultation in Gwynedd 

Thank you for contacting us and making us aware of your dog control order consultation. 
As you may already know, the Kennel Club is the governing body of dogs in the United 
Kingdom amongst whose main objective is to promote in every way the general 
improvement of all dogs and encourage responsible dog ownership.  
 
As part of its External Affairs activities the Kennel Club runs a dog owners group KC 
Dog, which was established to monitor and keep dog owners up to date about dog 
related issues, including dog control orders being introduced across the country.  
 
We have some concerns regarding your three dog control order proposals, which 
include (1) Dog Fouling, (2) Dogs on Leads by Direction and (4) the Exclusion of Dogs. I 
have enclosed our briefing on Dog Control Orders for information; however, I would like 
to outline the reasons for our concern below. 

Firstly, I would like to remind you of the intention of the Clean Neighbourhoods and 
Environment Act 2005 to give local authorities the powers to implement Orders only that 
are necessary and proportionate responses to problems caused by dogs. Defra’s 
guidance on the Act states that: “It is important for any authority considering a dog 
control order to be able to show that this is a necessary and proportionate response to 
problems caused by the activities of dogs and those in charge of them and; Any 
authority needs to balance the interest of those in charge of dogs against the interests of 
those affected by the activities of dogs and that a failure to give consideration to these 
factors could make any subsequent dog control order vulnerable in the Courts.”  

To turn to your specific proposals the Kennel Club does not normally oppose orders to 
exclude dogs from playgrounds, bowling greens or recreational facilities, as long as 
alternative provisions are made for dog walkers in the vicinity. Also, we would point out 
that children and dogs should be able to socialise together quite safely under adult 
supervision. However, in respect to sport pitches, we would ask that you consider 
whether or not these restrictions are absolutely necessary and whether, in the latter 
case, time-limited restrictions could be introduced to cover use of pitches for sporting 
purposes.  

With regard to the ‘Dogs on Lead by Direction’ order proposed, we commend Gywnedd 
Council’s proposal of implementing this order as this allows responsible dog owners to 
exercise their dogs off lead without restriction providing their dogs are under control, 
whilst allowing the local authority powers to restrict dogs not under control. Furthermore, 
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in order to help Gywnedd Council and your authorised officers with defining what an out 
of control dog is, we have provided our definition below: 

 “Given that a dog under control is one that will obey its owner on command, whether on 
the lead or off the lead, KC Dog considers an out of control dog to be one behaving in 
such a way that would cause personnel trained in dog behaviour to reasonably believe 
that there was a significant possibility that through the actions of the owner in not 
controlling the dog, it would cause damage, distress, or physical harm (accidental or 
otherwise) to people or other dogs”. 
 
We would also like to stress that the authorised officer enforcing the order must be 
properly trained in dog behaviour in order to determine whether restraint is necessary. 
We would also recommend that the authorised officer only be able to direct a person to 
put their dog on a lead if the dog is not under proper control. There is a danger that, 
through no fault of its own, a dog could be a ‘nuisance’ or ‘annoyance’ to another person 
who simply does not like dogs.  

Ultimately, any proposal to restrict or exclude access for dogs to public spaces should 
simultaneously establish dog friendly areas of open land within the same location; the 
accessibility of alternative routes already available and potential negative effects on 
government targets for health and reducing congestion. 

With regards to the dog fouling control order, the Kennel Club does not necessarily 
oppose the introduction of these orders, as this measure can help by sensibly ensuring 
that dog owners act responsibly. However, we would encourage Gywnedd Council to 
adopt more proactive measures which tend to help more when promoting responsible 
dog ownership throughout local area. 
 
Based on our previous work and funded research on this issue, there are numerous 
reasons why dog fouling may be occurring in the first place. These include; 
 

� There may be a lack of signs and/or understanding amongst the dog owners in 
the area regarding the legal requirements which can differ depending on the 
needs of the land owner or of the type of land; 

� Dog bins may not be conveniently located or sighted for dog owners and are 
therefore undiscovered or disregarded; 

� Existing bins may not be regularly emptied and cleaned; 
� There may be a small number of persistent offenders. 

 
We have found that other local authorities which have similar problems have typically 
experienced a reduction in dog fouling by holding an event such as a ‘Responsible Dog 
Day,’ where officers can discuss the needs of dog owners in relation to the citing of bins 
or existing signs which advise the public on where to dispose of dog faeces. Such 
events can be run for a small incurred cost of £500 – which is often deemed to be 
cheaper than setting up public display notices, running a public consultation and 
acquiring signs displaying information about new orders in your council.  
 
 
 
 

192



I would like to take this opportunity to invite Gywnedd Council to sign up to the Kennel 
Club’s KC Dog campaign. There are no entry requirements, but consulting with KC Dog, 
or keeping KC Dog up to date with what your Council is doing is a good way to keep in 
touch with our dog-owning members. For more information visit 
www.thekennelclub.org.uk/kcdog and to join, email kcdog@thekennelclub.org.uk. 

I hope you take these points into consideration and I hope that you find the enclosed 
briefing of use. Please do not hesitate to contact me if you have any questions. 

 
Yours sincerely, 
 

 
 
 
Denisa Delic 
Public Affairs Officer 
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ATODIAD 2 

 

 

PRIF GANLYNIADAU YR YMGYNGHORIAD CYHOEDDUS  

 
1. Ymgynghoriad Cyntaf:  17.09.12 – 05.11.12   

 
1.1 Derbyniwyd cyfanswm o 1,805 o ymatebion i'r ymgynghoriad gyda; 
 

• 1,762 o’r ymatebion ar lein. 

• 36 o ymatebion drwy holiadur papur.  
• 7 drwy ymateb dros y ffon. 

 

1.2 Roedd y mwyafrif o’r ymatebwyr (95.1%) yn cwblhau yr holiaduron fel unigolion 
 

1.3 Roedd y mwyafrif o’r ymatebwyr, 55.7% yn nodi nad yw baw cŵn yn broblem yn 
eu hardal.  Tra bod 37.7% yn datgan bod baw cŵn yn achosi problemau yn eu 

hardal.   
 
1.4 Nid yw’r canlyniadau yma yn cyd-fynd gyda yr arolwg amgylchedd Panel 

Trigolion Gwynedd a gynhaliwyd yn ystod Haf 2012.  Yn yr ymgynghoriad hwnnw 

nodwyd mae baw cŵn ydi’r pryder mwyaf o’r holl broblemau amgylcheddol yng 
nghymunedau Gwynedd gyda 55% yn nodi bod baw cŵn yn broblem.  Roedd 
91.6% o ymatebwyr i’r arolwg hwnnw yn cytuno y dylid dirwyo pobl sydd yn 

gadael i’w cwn faeddu mewn mannau cyhoeddus. 
 
1.5 Roedd 69.8% o’r ymatebwyr yn berchnogion cŵn gyda 27% ddim yn 

berchnogion cŵn.   

 
1.6 Roedd 533 yn nodi mai ar strydoedd a phalmentydd oedd y problemau gyda 

486 yn nodi bod problemau ar lwybrau cyhoeddus. 

 

1.7 Mae cefnogaeth glir, (83.3%) i ddirwyo unrhyw unigolion sydd yn caniatáu i’w 
cŵn faeddu mewn mannau cyhoeddus.  Canran fechan, (7.1%) sydd yn 
gwrthwynebu’r cynnig yma.  Ni dderbyniwyd ymateb gan 9.5%. 

 
1.8 Mae cefnogaeth glir, (84%) i wahardd cwn o fannau chwarae plant.  Canran 

fechan,(8%) sydd yn gwrthwynebu'r cynnig yma.  Ni dderbyniwyd ymateb gan 

8%. 

 

1.9 Mae cefnogaeth glir i wahardd cŵn o diroedd o fewn ffiniau sefydliadau 
addysgol gyda 3 o bob 4 yn dangos eu cefnogaeth.  Canran gymharol fechan, 

(13.8%) sydd yn gwrthwynebu'r cynnig yma.  Ni dderbyniwyd ymateb gan 11.6%. 
 

1.10 Mae mwyafrif yr ymatebwyr, (57.3%) yn cefnogi gwahardd cŵn o diroedd 
hamdden tra bod 1 o bob 3, (30.6%) yn gwrthwynebu'r cynnig yma.   

 
1.11 Yn yr ymgynghoriad cyntaf roedd mwyafrif yr ymatebwyr, (56.5%) yn 

gwrthwynebu'r cynnig i wahardd cŵn o draethau, tra bod 32.1% yn cefnogi'r 
cynnig.   
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1.12 Roedd mwyafrif yr ymatebwyr, (68.4%) yn cefnogi'r cynnig yn ymwneud ar 
cyfarwyddyd i gadw cŵn ar dennyn tra bod tua i 1 o bob 5 (18.5%) yn 

gwrthwynebu.   

 
1.13 O ddadansoddi yr ymatebion a dderbyniwyd ar gyfer yr holl gynigion, gellir 

gweld bod mwyafrif yr ymatebwyr yn cefnogi pob cynnig oni bai am y cynnig i 

wahardd cwn o draethau. 
 
2. Ymgynghoriad Traethau  26.11.12 – 24.12.12:   

 

2.1 Derbyniwyd cyfanswm o 318 o ymatebion i’r ymgynghoriad, gyda: 
 

• 295 o’r ymatebion ar lein. 

• 23 o ymatebion drwy holiadur papur.  
 

2.2 Unwaith eto, gwelwyd bod mwyafrif o’r ymatebwyr (93.1%) yn cwblhau yr 
holiaduron fel unigolion. 

 
2.3 Nododd bron i hanner yr ymatebwyr, (48.4%) eu bod wedi cymeryd rhan yn yr 

ymgynghoriad cyntaf. 
 

2.4 Nododd 65.1% o’r ymatebwyr eu bod yn berchnogion cŵn, gyda 32.1% yn nodi 
nad oeddynt yn berchnogion cŵn. 

 

2.5 Mae'r mwyafrif o’r cynigion ar gyfer parthau gwahardd cŵn ar draethau, y cyfan 
arwhan i traethau Penllech a Borth y Gest wedi eu seilio ar ardaloedd gwahardd 
sy’n bodoli eisoes. 

 

2.6 Gofynnwyd i’r ymatebwyr a oeddynt yn cefnogi neu yn gwrthwynebu 
newidiadau i’r parthau gwahardd cwn ar draethau ble mae gwaharddiadau 
eisoes yn bodoli.  Gwelwyd bod 42.5% yn gefnogol gyda 34.6% yn gwrthwynebu.  

Roedd bron i chwarter yr ymatebwyr (23%) heb ymateb i’r cwestiwn hwn. 

 
2.7 Roedd mwyafrif yr ymatebwyr, (55.7%) yn gefnogol i gysoni'r cyfnod gwahardd 

cŵn o draethau h.y. bod y cyfnod gwahardd rhwng 1 Ebrill a 30 Medi yn 

flynyddol ar gyfer yr holl draethau dynodedig tra bod 24.8% yn gwrthwynebu.  
Dylid nodi bod bron i 20% heb ateb y cwestiwn hwn. 

 

2.8 Derbyniwyd ymatebion o Tywyn yn nodi dymuniad nifer fechan i ymestyn cyfnod 

gweithredu'r parth gwahardd cŵn i fod yn waharddiad parhaol am y flwyddyn 
gyfan yn hytrach nag am y cyfnod 1 Ebrill I 30 Medi pob blwyddyn. 

 

2.9 Ystyrir bod rhai manteision i ymdrin â Tywyn yn wahanol ac y gallai hyn fod yn 
cynnig cyfle i ddysgu o opsiwn gweithredu gwahanol. 

  
2.10 O’r 318 ymateb, 33 (10.4%) oedd yn cefnogi sefydlu parth gwahardd cŵn ar 

draeth Penllech, gyda 101 (31.8%) yn gwrthwynebu.  Ni wnaeth 184 (57.8%) 
gynnig ateb. 

  
2.11 O’r 318 ymateb, 65 (20.4%) oedd yn cefnogi sefydlu parth gwahardd cŵn ar 

draeth Borth y Gest, gyda 92 (28.9%) yn gwrthwynebu.  NI wnaeth 161 (50.6%) 
gynnig ateb. 
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2.12 Un o’r rhesymau y cynhaliwyd yr ymgynghoriad estynedig yn benodol i ymdrin â 

thraethau oedd bod ymatebion cryf wedi eu derbyn mewn perthynas â 

ardaloedd gwahardd cŵn yn ardal Abersoch.  Nodwyd bod gwybodaeth 
benodol wedi ei dderbyn gan lawer o’r rhai ymatebodd yn negyddol i’r cynigion 
gwreiddiol eu bod yn fodlon gyda’r cynigion diwygiedig a gyflwynwyd yn yr 

ymgynghoriad estynedig mewn perthynas ac Ardal Abersoch. 
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ATODIAD 3  Deddf Cymdogaethau Glân a’r Amgylchedd 2005 

Ymgynghoriad Cyhoeddus Gorchmynion Rheoli Cŵn 

 

RHESTR TRAETHAU – GWYNEDD (diwygiedig Chwefror 2013) 

Yr holl draethau gan gynnwys glan y môr, y blaendraeth ac unrhyw lethr neu risiau sy’n arwain 

at y traethau rhwng 1 Ebrill a 30 Medi, fel y disgrifir isod:- 
 

Map Traeth Ardal y Gwaharddiad Statws 

1 Aberdyfi Ardal o’r traeth gyferbyn a’r terfyn rhwng y maes parcio a’r 

Gorsaf Dân, i gyfeiriad y dwyrain am bellter o 195 medr hyd at y 

llithrfa. 

Presennol 

2 Tywyn Gyferbyn a grisiau mynediad at y traeth o derfyn gogleddol Plas 

Edwards at gyfeiriad y De i bwynt gyferbyn a Ffordd Warwick Place. 

Presennol 

wedi ei 

diwygio 

3 Y Friog / Fairbourne Ardal y traeth gyferbyn ar Clwb Golff i gyfeiriad y De hyd at y brif 

'ramp' traeth ger y mynediad at y Maes Parcio 

Presennol 

 

4 Abermaw Ardal y traeth o bwynt gyferbyn a Ffordd y Traeth i gyfeiriad y De 

am bellter o 300 medr i gawsai Ynys y Brawd. 

Presennol 

 

5 Bennar (Morfa Dyffryn) Yr arfordir gyferbyn a mynediad at y traeth  (h.y. pen y 

‘boardwalk’) i gyfeiriad y de at Afon Ysgethin. 

Presennol 

wedi adleoli 

6 Llandanwg Yr arfordir o’r brif fynedfa ger y maes parcio, i gyfeiriad y De am 

bellter o 250 medr. 

Presennol 

Existing 

7 Harlech Rhan o’r traeth i’r gogledd o’r fynedfa am bellter oddeutu 500 

medr.  

Presennol 

wedi adleoli 

8 Morfa Bychan 

(Black Rock Sands) 

Yr arfordir rhwng y Prif Fynedfa a phenrhyn y Graig Ddu. Presennol 

wedi adleoli 

9 Criccieth - Traeth y Promenâd Yr arfordir sy’n ymestyn o ymyl dwyreiniol y llithrfa hyd at ben 

draw'r promenâd ym Morannedd.  

Presennol 

10 Criccieth Gorllewin - Traeth y 

Marine 

Y traeth o bentir y Castell i gyfeiriad y Gorllewin cyn belled a 

stepiau’r traeth  gyferbyn a Lon Parc. 

Presennol 

wedi adleoli 

11 Pwllheli - Glan Don Yr ardal o’r traeth sy’n ymestyn i'r De o’r fynedfa  hyd at y pentir 

ger geg yr harbwr. 

Presennol 

wedi adleoli 

12 Pwllheli - Marian-y-De Y traeth gyferbyn a’r promenâd i bwynt gyferbyn a chyffordd 

Rhodfa Marian-y-Mor yn y Gorllewin. 

Presennol 

13 Traeth Abersoch Yr arfordir i’r De o’r mynediad gyferbyn ag adeilad 'Abersoch Land 

and Sea' gan gynnwys y traeth cyfochrog a Lon Pen Cei hyd at y 

pentir ac ymlaen at y llithrfa gyferbyn a Lon Golff.  

Presennol 

14 Aberdaron Yr ardal o’r traeth sydd yn ymestyn i gyfeiriad Gorllewinol o’r 

fynedfa ger Tŷ Newydd hyd at glan yr Afon Daron. 

Diwygiedig 

15 Porth Oer Yr holl fae / draeth 

 

Presennol 

16 Porth Towyn Rhan dde-orllewin y traeth gyferbyn a'r maes carafannau Presennol 

17 Morfa Nefyn Yr ardal o’r traeth i'r Dwyrain o’r fynedfa (gwaelod Lon Bridin) 

tuag at y pentir. 

Presennol 

18 Dinas Dinlle Yr ardal rhwng y grwynau cerrig (Rock Armour), gyferbyn a’r 

promenâd ym mhen deheuol y traeth. 

Presennol 

19 Nefyn Ardal y traeth i'r Gorllewin o’r fynedfa (gwaelod Lon Gam) tuag at 

gyfeiriad Porth Nefyn 

Presennol 

Nodyn - Mae rhai o'r parthau gwahardd presennol yn cynnwys mân addasiadau i'r terfynau 
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CYNGOR GWYNEDD 
 

Deddf Cymdogaethau Glân a'r Amgylchedd 2005 

 
Rheoliadau Gorchmynion Rheoli Cŵn 

(Darpariaethau Amrywiol) (Cymru) (O.S.2007/702) (W.59) 

 

Gorchymyn Baeddu Tir gan Gŵn (Cyngor Gwynedd) 2013 
 

Mae Cyngor Gwynedd, drwy hyn yn gwneud y Gorchymyn a ganlyn: 

 
1 Daw'r Gorchymyn hwn i rym ar 1

af
 Ebrill 2013. 

 
2 Mae'r Gorchymyn hwn yn berthnasol i'r tir a bennir yn Yr Atodlen. 

 

Y Tramgwydd 

 
3 (1) Os bydd ci yn bawa ar unrhyw adeg ar dir y mae'r Gorchymyn hwn yn gymwys 

iddo a bod person sydd â chyfrifoldeb dros y ci ar y pryd yn methu â symud y baw ci 

oddi ar y tir ar unwaith, bydd y person hwnnw yn euog o drosedd oni bai- 

 

(a) bod gan y person hwnnw esgus rhesymol dros fethu â gwneud hynny; neu 

 

(b) bod perchennog y tir, meddiannydd y tir neu berson neu awdurdod arall 

sydd â rheolaeth dros y tir wedi cydsynio (yn gyffredinol neu'n benodol) i'r 

person hwnnw fethu â gwneud hynny. 

 

(2) Nid oes dim yn yr erthygl hon yn berthnasol i berson- 

 

(a) sydd wedi'i gofrestru fel person dall mewn cofrestr a luniwyd o dan adran 

29 o Ddeddf Cymorth Gwladol 1948; neu 

 

(b) sydd ag anabledd sy'n effeithio ar ei symudedd, ei ddeheurwydd llaw, ei 

gydlynedd corfforol neu ei allu i godi, i gario, neu i symud teclynnau 

beunyddiol mewn modd arall, mewn perthynas â chi a hyfforddwyd gan elusen 

ragnodedig ac y mae'r person hwnnw yn dibynnu arno am gymorth. 

 

(3) At ddibenion yr erthygl hon - 

 

(a) cymerir bod person y mae ci fel rheol yn ei feddiant yn gyfrifol am y ci 

hwnnw ar unrhyw adeg onid oes rhyw berson arall â chyfrifoldeb dros y ci 

hwnnw ar yr adeg honno; 

 

(b) bydd gosod y baw ci mewn cynhwysydd a ddarperir ar y tir at y diben 

hwnnw, neu ar gyfer gwaredu gwastraff, yn symud ymaith digonol oddi ar y 

tir; 

 

(c) ni fydd bod yn anymwybodol o'r bawa (p’un ai oherwydd peidio â bod yn y 

cyffiniau ai peidio), na bod heb declyn i symud y baw ci ymaith neu ddull arall 

addas o wneud hynny yn esgus rhesymol dros fethu â symud y baw ci ymaith; 
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(ch) mae pob un o'r canlynol yn "elusen ragnodedig"- 

 

(i) Dogs for the Disabled (elusen gofrestredig rhif 700454); 

 

(ii) Support Dogs (elusen gofrestredig rhif 1088281); 

 

(iii) Canine Partners for Independence (elusen gofrestredig rhif 803680). 

 

Y Gosb 

 
4 Bydd person sy'n euog o drosedd dan erthygl 3 yn agored, o'i gollfarnu'n ddiannod, i 

ddirwy nad yw'n uwch na lefel 3 ar y raddfa safonol. 

 

 

 

Dyddiedig y                                   dydd hwn o                                                    2013 
 

 

 Gosodwyd Sêl Gyffredin  

 CYNGOR GWYNEDD  

 ar hyn ym mhresenoldeb: 

 

 

 

…………………………………. 

Swyddog Awdurdodedig 

 

 

 

 

ATODLEN 

 

 
Tir y mae’r Gorchymyn hwn yn berthnasol iddo: 

 
1. Yr holl dir sydd wedi’i ddisgrifio yn yr Atodlen ganlynol sy’n dir sy’n gorwedd o fewn 

ardal weinyddol y Cyngor 

 

(i) sydd yn agored i’r awyr (sy’n cynnwys unrhyw dir dan do os yw’n agored i’r awyr 

ar o leiaf un ochr) ac 

 

(ii) y mae gan y cyhoedd hawl neu ganiatâd i gael mynediad iddo (gyda neu heb 

daliad) 

 

 

 

 

 

 

199



 

 

CYNGOR GWYNEDD 
 

Deddf Cymdogaethau Glân a'r Amgylchedd 2005 

 
Rheoliadau Gorchmynion Rheoli Cŵn 

(Darpariaethau Amrywiol) (Cymru) (O.S.2007/702) (W.59) 

 

Gorchymyn Cŵn ar Dennyn drwy Gyfarwyddyd (Cyngor Gwynedd) 2013 
 

Mae Cyngor Gwynedd (a elwir yn y Gorchymyn hwn "yr Awdurdod") drwy hyn yn gwneud y 

Gorchymyn a ganlyn: 

 
1 Daw'r Gorchymyn hwn i rym ar 1 Ebrill 2013. 

 
2 Mae'r Gorchymyn hwn yn gymwys i'r tir a bennir yn yr Atodlen . 

 

Y Tramgwydd 

 
3 (1) Bydd person sydd â chyfrifoldeb dros gi yn euog o dramgwydd os yw ar unrhyw 

adeg, ar unrhyw dir y mae'r Gorchymyn hwn yn gymwys iddo, os nad yw’r person 

hwnnw yn cydymffurfio â chyfarwyddyd a roddir gan swyddog awdurdodedig o’r 

Awdurdod i roi a chadw’r ci ar dennyn nad yw'n hwy na 2 o fetrau, oni bai- 

 

(a) bod gan y person hwnnw esgus rhesymol dros beidio â gwneud hynny; neu 

 

(b) bod perchennog y tir, meddiannydd y tir neu berson neu awdurdod arall 

sydd â rheolaeth dros y tir wedi cydsynio (yn gyffredinol neu'n benodol) i'r 

person hwnnw fethu â gwneud hynny. 

 

(2) At ddibenion yr erthygl hon - 

 

(a) cymerir bod person y mae ci fel rheol yn ei feddiant â chyfrifoldeb dros y ci 

hwnnw ar unrhyw adeg onid oes rhyw berson arall â chyfrifoldeb dros y ci 

hwnnw ar yr adeg honno; 

 

(b) ni chaiff swyddog awdurdodedig o’r Awdurdod roi cyfarwyddyd dan y 

Gorchymyn hwn i roi ci ar dennyn a'i gadw arno oni fo'r cyfryw lyffethair yn 

rhesymol angenrheidiol i atal niwsans neu ymddygiad gan y ci sy'n debygol o 

beri aflonyddwch i unrhyw berson arall neu o darfu arno ar unrhyw dir y mae'r 

Gorchymyn hwn yn gymwys iddo neu beri trafferth i unrhyw anifail neu 

unrhyw aderyn neu o aflonyddu arnynt. 

 

(3) Yn y Gorchymyn hwn ystyr "swyddog awdurdodedig o’r Awdurdod" yw person 

sydd wedi'i awdurdodi yn ysgrifenedig gan yr Awdurdod at ddibenion rhoi 

cyfarwyddiadau dan y Gorchymyn hwn. 
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Y Gosb 

 
4 Bydd person sy'n euog o dramgwydd o dan erthygl 3 yn agored, o'i gollfarnu'n 

ddiannod, i ddirwy nad yw'n uwch na lefel 3 ar y raddfa safonol. 

 

 

 

Dyddiedig y                       diwrnod hwn o                        2013 
 

 

 Gosodwyd Sêl Gyffredin  

 CYNGOR GWYNEDD  

 ar hyn ym mhresenoldeb: 
 

 

 

………………………………………………… 

Swyddog Awdurdodedig 
 

 

 

 

 

ATODLEN 

 
 

Tir mae’r Gorchymyn hwn yn berthnasol iddo: 

 

1. Yr holl dir sydd wedi’i ddisgrifio yn yr Atodlen ganlynol sy’n dir sy’n gorwedd o fewn 

ardal weinyddol y Cyngor 

  

(i) sy’n dir awyr agored (sy’n cynnwys unrhyw dir sydd wedi’i orchuddio os yw’n dir 

awyr agored ar o leiaf un ochr) ac 

 

(ii) mae’r cyhoedd â hawl neu ganiatâd i gael mynediad ato (gyda thâl neu heb dâl) 
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CYNGOR GWYNEDD 
 

Deddf Cymdogaethau Glân a'r Amgylchedd 2005 

 
Rheoliadau Gorchmynion Rheoli Cŵn 

(Darpariaethau Amrywiol) (Cymru) (O.S.2007/702) (W.59) 

 

Gorchymyn Gwahardd Cŵn (Cyngor Gwynedd) 2013 
 

Mae Cyngor Gwynedd, drwy hyn yn gwneud y Gorchymyn a ganlyn: 

 
1 Daw'r Gorchymyn hwn i rym ar 1 Ebrill 2013. 

 
2 Mae'r Gorchymyn hwn yn gymwys i'r tir a bennir yn Atodlen 1. 

 

Y Tramgwydd 

 
3 (1) Bydd person sydd â chyfrifoldeb dros gi yn euog o dramgwydd ar yr amserau a 

bennir yn Atodlen 2 os bydd y person hwnnw yn mynd â'r ci ar unrhyw dir y mae'r 

Gorchymyn hwn yn gymwys iddo, neu yn caniatáu iddo fynd arno neu aros arno oni 

bai- 

 

(a) bod gan yr person hwnnw esgus rhesymol dros wneud hynny; neu 

 

(b) bod perchennog y tir, meddiannydd y tir neu berson neu awdurdod arall 

sydd â rheolaeth dros y tir wedi cydsynio (yn gyffredinol neu'n benodol) i'r 

person hwnnw wneud hynny. 

 

(2) Nid oes dim yn yr erthygl hon yn gymwys i berson- 

 

(a) sydd wedi'i gofrestru fel person dall mewn cofrestr a luniwyd dan adran 29 

o Ddeddf Cymorth Gwladol 1948; neu 

 

(b) sydd yn fyddar, mewn perthynas â chi wedi'i hyfforddi gan Hearing Dogs 

for Deaf People (elusen gofrestredig rhif 293358) ac y mae'r person hwnnw yn 

dibynnu arno am gymorth; neu 

 

(c) sydd ag anabledd sy'n effeithio ar ei symudedd, ei ddeheurwydd llaw, ei 

gydlynedd corfforol neu ei allu i godi, i gario neu i symud teclynnau 

beunyddiol, mewn perthynas â chi wedi ei hyfforddi gan elusen ragnodedig ac 

y mae'r person hwnnw yn dibynnu arno am gymorth. 

 

(3) At ddibenion yr erthygl hon - 

 

(a) cymerir bod person y mae ci fel rheol yn ei feddiant â chyfrifoldeb dros y ci 

hwnnw ar unrhyw adeg onid oes rhy berson arall â chyfrifoldeb dros y ci 

hwnnw ar yr adeg honno; a 

 

(b) mae pob un o'r canlynol yn "elusen ragnodedig"- 
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(i) Dogs for the Disabled (elusen gofrestredig rhif 700454); 

 

(ii) Support Dogs (elusen gofrestredig rhif 1088281); 

 

(iii) Canine Partners for Independence (elusen gofrestredig rhif 803680). 

 

Y Gosb 

 
4 Bydd person sy'n euog o drosedd dan erthygl 3 yn agored, o'i gollfarnu'n ddiannod, i 

ddirwy heb fod yn uwch na lefel 3 ar y raddfa safonol. 

 

 

Dyddiedig y                         dydd hwn o                                               2013 
 

 

 Gosodwyd Sêl Gyffredin  

 CYNGOR GWYNEDD  

 ar hyn ym mhresenoldeb: 
 

 

 

………………………………….. 

Swyddog Awdurdodedig 

 

 
 

 

ATODLENNI 

 

ATODLEN 1 

 
Tir y mae’r Gorchymyn hwn yn berthnasol iddo: 

 

1. Mae’r holl dir a ddisgrifir yn yr Atodlen a ganlyn yn dir sy’n gorwedd o fewn ardal 

weinyddol y Cyngor 

 

 (i) sydd yn agored i’r awyr (sy’n cynnwys unrhyw dir dan do os yw’n agored i’r awyr 

ar o leiaf un ochr); ac 

 

(ii) y mae gan y cyhoedd hawl neu ganiatâd i gael mynediad iddo (gyda neu heb 

daliad); ac 

 

(iii) sydd wedi’i arwyddo wrth ei fynedfa/mynedfeydd fel “Ardal Eithrio Cŵn” 

(os yw’r arwydd yn defnyddio'r geiriau penodol hynny neu eiriau ac/neu symbolau 

gyda’r un effaith). 

 

2. Pob Lle Chwarae Plant. 

 

3. Pob tir hamdden o fewn y ffiniau ysgolion, sefydliadau addysg bellach a sefydliadau 

addysg uwch. 
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4. Pob maes chwarae wedi ei marcio ble mae gan y cyhoedd caniatâd neu hawl mynediad a 

thir o fewn 2 fetr i'r chwaraefa. 

 

5. Yr holl gyfleusterau chwaraeon yn y sir, gan gynnwys (ond nid yn gyfyngedig i) 

canolfannau hamdden, parciau pêl aml-ddefnydd, cyrtiau tenis, lawntiau bowlio, traciau seiclo 

a rhedeg, cyrtiau pêl-rwyd a phêl-fasged a pharciau sglefrio. 

 

6. Yr holl draethau gan gynnwys glan y môr, y blaendraeth ac unrhyw lethr neu risiau sy’n 

arwain at y traethau yn y lleoliadau a nodir isod ac a amlinellir yn fanylach mewn coch yn y 

cynlluniau yn yr atodiadau perthnasol: 

 

Lleoliad       Cyfeirnod 
Aberdyfi       6.1 

Tywyn       6.2 

Y Friog / Fairbourne       6.3 

Abermaw       6.4 

Bennar (Morfa Dyffryn)       6.5 

Llandanwg       6.6 

Harlech       6.7 

Morfa Bychan (Black Rock Sands)      6.8 

Criccieth - Traeth y Promenâd       6.9 

Criccieth Gorllewin - Traeth y Marine     6.10 

Pwllheli - Glan Don       6.11 

Pwllheli - Marian-y-De       6.12 

Traeth Abersoch       6.13 

Aberdaron       6.14 

Porth Oer       6.15 

Porth Towyn       6.16 

Morfa Nefyn       6.17 

Dinas Dinlle       6.18 

Nefyn       6.19 

 

 

ATODLEN 2 
 

Amseroedd pan fydd y Tramgwydd yn berthnasol: 

 

Bydd pwyntiau 1 i 5 Atodlen 1 y Gorchymyn Hwn yn berthnasol bob amser. 

 

Bydd pwynt 6 Atodlen 1 ddim ond yn berthnasol rhwng 1 Ebrill a 30 Medi, gan gynnwys 

y dyddiadau hynny, mewn unrhyw flwyddyn. 
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ADRODDIAD I’R CABINET 

19 Chwefror 2013 
 
 
Aelod Cabinet: Cynghorydd Gareth Roberts

  

Pwnc: Cyfansoddiad TAITH 
 

Swyddog cyswllt: D P Lewis, Cyfarwyddwr Corfforaethol 
 

  
 
Pwrpas yr Adroddiad: Ystyried diwygio cyfansoddiad TAITH i’w 

alluogi i weinyddu grantiau bws rhanbarthol 
 
 

  
 
 
1.0 Cefndir 

 
1.1 Dros y flwyddyn ddiwethaf mae’r Gweinidog Llywodraeth Leol a 

Chymuned, Llywodraeth Cymru wedi cynnal adolygiad o 
drefniadau ariannu gwasanaethu bysus yng Nghymru gan 
argymell fod cyfundrefn newydd i'w chyflwyno o 1 Ebrill 2013 i'w 
weinyddu gan gonsortia trafnidiaeth ranbarthol, yn achos 
Gwynedd TAITH. 

 
1.2 Nid yw cyfansoddiad TAITH yn caniatáu iddynt ymgymryd â’r 

cyfrifoldeb newydd ac felly mae angen diwygio’r cyfansoddiad i 
hyn ddigwydd.  Gan fod TAITH wedi’i sefydlu fel Cydbwyllgor o’r 
chwe Chyngor Gogledd Cymru mae angen i hyn ddigwydd 
ymhob un o’i gynghorau. 

 
1.3 Rhagwelir angen tebyg yn codi mewn perthynas â ThraCC 

(Trafnidiaeth Canolbarth Cymru) ond hyd yn hyn nid ydynt yn 
aeddfed ynglŷn â’r union newidiadau sydd angen. 

 
 
2.0 Adolygiad Gwasanaethau Bysus 

 
2.1 Yn hanesyddol cefnogwyd gwasanaethau bysus drwy ddwy 

ffynhonnell grant - Grant Gwasanaethau Lleol Cludiant a delir 
gan awdurdodau i gefnogi teithiau bysus anfasnachol a Grant 
Gweithredwyr Gwasanaethau Bws a delir gan Lywodraeth 
Cymru i gwmnïau bysus i'w cynorthwyo gyda chostau tanwydd. 
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2.2 Mae’r adolygiad wedi ystyried y gyfundrefn ac mae’r Gweinidog 

wedi penderfynu:- 
 
 a) diddymu Grant Gwasanaethau Cludiant Lleol a’r Grant 

Gwasanaethau Gweithredwyr Gwasanaethau Bws a sefydlu 
Grant Gwasanaethau Cludiant Rhanbarthol yn ei le. 

 
 b) O 1 Ebrill 2013 y Consortia Cludiant Rhanbarthol fydd yn 

gyfrifol am weinyddu’r gyfundrefn ariannu newydd. 
 
 c) disgwylir i'r consortia ddatblygu Strategaeth Rhwydwaith Bws 

Rhanbarthol i flaenoriaethu gwariant o’r grant yn unol ag 
amgylchiadau lleol. 

 
 ch) bydd 10% o’r grant newydd yn cael ei amgylchu i gludiant 

cymunedol.  Bydd angen fodd bynnag i ddarparwyr drafod 
a gweithio gyda’r consortia   i ddatblygu gwasanaethau sy’n 
gyson â’r Strategaeth Rhwydwaith Bws Rhanbarthol. 

 
2.3 Dylid nodi fod y newidiadau yma yn digwydd gyda gostyngiad o 

tua 25% o gyllid fydd ar gael yn 2013-14 h.y. £25 miliwn Cymru 
gyfan i gymharu â £33m sydd wedi bod ar gael yn nhermau’r 
Grant Gwasanaethau Cludiant Lleol gynt. 

 
 
3.0 Cyfansoddiad TAITH 

 
3.1 Ynghlwm mae copi o gyfansoddiad TAITH gafodd ei sefydlu yn 

2004 pan sefydlwyd pedwar consortiwm cludiant rhanbarthol - 
De Orllewin, De Ddwyrain, TraCC (Trafnidiaeth Canolbarth 
Cymru) a TAITH (Gogledd Cymru). 

 
3.1 Fe’i sefydlwyd ar sail cydbwyllgorau gyda hawliau dirprwyedig 

wedi’i roi gan y chwe Chyngor iddynt eu gweithredu ar ran y 
cynghorau.  Roedd hyn yn bennaf ynglŷn â llunio a chyhoeddi 
Cynllun Cludiant Rhanbarthol a bellach gweithredu’r cynlluniau 
hynny.  2013-14 fydd y bedwaredd flwyddyn yng nghyfnod 5-
mlynedd y cynllun presennol. 

 
3.3 Nid yw’r cyfansoddiad yn cynnwys yr hawl i weinyddu grantiau 

ariannu bysus na chwaith i lunio’r Cynllun Strategol Rhwydwaith 
Bws ac felly mae angen diwygio cyfansoddiad TAITH i alluogi 
hyn digwydd yn unol â phenderfyniadau’r Gweinidog. 
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3.4 Yng nghyfarfod o Fwrdd TAITH ar 1 Chwefror ystyriwyd y newid 
arfaethedig i'w cyfansoddiad a chymeradwywyd cynnwys y 
cymal canlynol ym mharagraff 3.2:- 

 
  “I weinyddu, comisiynu a gweithredu grantiau ariannu bws a 

strategaethau rhwydwaith bws i'r rhanbarth”. 
 
3.5 Ardal Weithredol TAITH - yn ychwanegol i’r newid uchod mae 

hefyd angen ymestyn ardal weithredol TAITH i gynnwys 
Meirionnydd.  Pan sefydlwyd y consortia teimlwyd fod fwy o 
gyswllt gan ardal Meirionnydd gyda chanolbarth Cymru 
(Ceredigion a Phowys) ac felly gosodwyd Meirionnydd yn TraCC 
gyda gweddill Gwynedd (Arfon a Dwyfor) yn TAITH. 

 
3.5.1 Yn hanesyddol fodd bynnag mae’r Grant Gwasanaethau Lleol 

Cludiant wedi’i dderbyn yn ei gyfanrwydd gan y Cyngor ac mi 
fyddai yn synhwyrol i'r trefniant hyn barhau mewn perthynas â’r 
grant newydd ac i hwnnw gael ei weinyddu drwy TAITH. 

 
3.5.2 Gofynnir felly i ardal weithredol TAITH gael ei ymestyn mewn 

perthynas â gweithgareddau penodol i Wynedd gyfan. 
 
  
 
4.0 Ystyriaethau Perthnasol 

 
4.1 Mae penderfyniadau’r Gweinidog yn mynd a’r cyfrifoldeb am 

gomisiynu’r rhwydwaith strategol bws allan o’r Cynghorau unigol 
ac yn ei roi i'r consortiwm cludiant rhanbarthol TAITH.  Mae’n 
dilyn o hyn bydd llai o ddylanwad gan y Cyngor ar y 
ddarpariaeth strategol. 

 
4.2 O ddweud hyn mae’r Cyngor yn gwario tua £1 miliwn o’i 

gyllideb graidd ar wasanaethau bws ac mi fydd angen sicrhau 
plethiad o’r gwariant yma i'r rhwydwaith strategol pan sefydlir. 

 
4.3 Rhagwelir bydd 2013/14 yn gyfnod trosiannol heb lawer o newid 

ond hytrach sicrhau dealltwriaeth lawn o’r hyn sy’n digwydd ar 
hyn o bryd a llunio’r strategaeth rhwydwaith i fod yn weithredol o 
Ebrill 2014 ymlaen. 

 
 
5.0 Casgliadau ac Argymhellion 

 
5.1 Mae’r newidiadau yng nghyfansoddiad TAITH yn angenrheidiol i 

ymateb i benderfyniadau’r Gweinidog ynglŷn â’r modd ariannu 
gwasanaethau bws i'r dyfodol. 
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5.2 Argymhellir felly fod Cabinet y Cyngor yn:- 
 
 a) nodi’r adroddiad a’r newidiadau sy’n deillio o 

benderfyniadau’r Gweinidog mewn perthynas â threfniadau 
ariannu bysus. 

 
 b) cymeradwyo’r newidiadau canlynol i gyfansoddiad TAITH 

sef:- 
 
  i) ymestyn ardal weithredol TAITH i gynnwys Gwynedd gyfan 

mewn perthynas â rhai materion penodol, 
 
  ii) cynnwys y cymal - … “I weinyddu, comisiynu a gweithredu 

grantiau ariannu bws a strategaethau rhwydwaith bws i'r 
rhanbarth”. 
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Barn y swyddogion statudol 
 
 
Y Prif Weithredwr: 
 

Mae’r rheidrwydd i gyflwyno’r adroddiad hwn yn engraifft arall o 
Lywodraeth Cymru yn gorfodi rhanbartholi trefniadau. Beth bynnag ein 
barn am hynny, a mae’n rhaid ystyried pob achos yn ei dro, yr hyn 
sydd gerbron yw’r unig ymateb y gall y cynghorau eu cyflwyno mewn 
ymateb i hynny. 
 
 
 
Y Swyddog Monitro: 
 

Mae angen i’r Cabinet, nid yn unig gytuno i ddiwygio cyfansoddiad 
TAITH ond hefyd ddirprwyo iddo yr hawliau mewn perthynas â grantiau 
ariannu bws a strategaeth rhwydwaith bws. Mewn geiriau eraill bydd y 
Cabinet yn trosglwyddo’r cyfrifoldeb am y swyddogaethau hynny i’r 
cyd-bwyllgor i’w gweithredu ar ran y Cyngor. Mae’r newidiadau yn 
anorfod er mwyn gwireddu gweledigaeth y Gweinidog ar y gyfundrefn 
ariannu newydd. 
 
 
Y Pennaeth Cyllid: 
 

Diau fod y newidiadau yng nghyfansoddiad TAITH yn anochel yn dilyn 
penderfyniadau’r Gweinidog Llywodraeth Leol, ac am osgoi dyblygu 
gwaith i raddau.  Er hynny, efallai bydd y Cabinet awydd gofyn i’r 
Aelod perthnasol a’r swyddogion cyswllt i ofalu fod ymestyn gweithredu 
TAITH ynglŷn â’r grantiau bws ar draws Gwynedd gyfan ddim am 
gwtogi’r arian (Grant Gwasanaethau Lleol Cludiant) byddai wedi dod i 
Wynedd (gan gynnwys Meirionnydd) pe bai TraCC a TAITH wedi 
parhau ar wahân.  Bydd cryn her i’r Cyngor hwn i ddelio gyda’r 
gostyngiad grant (£182k) erbyn 2013/14 beth bynnag, a dylai’r Adran 
Rheoleiddio gychwyn ystyried opsiynau cyn gynted â phosib. 
 
 

 
Atodiadau 
 

1. Cyfansoddiad TAITH  
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DYDDIEDIG Mawrth 31, 2004 
 

 
CYTUNDEB A CHYFANSODDIAD 

TAITH 
 
 
 
 

(Diwygiwyd ar Gorffennaf 20, 2006) 
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MAE’R CYTUNDEB HWN yn cael ei wneud ar  Mawrth 31 o 2004 RHWNG 

 

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL CONWY 

CYNGOR SIR DDINBYCH  

CYNGOR SIR Y FFLINT 

CYNGOR GWYNEDD 

CYNGOR SIR YNYS MÔN 

a CHYNGOR BWRDEISTREF SIROL WRECSAM  

 

(a gyfeirir atynt ar y cyd fel “y partïon”) ac mae’n cael ei wneud yn unol ag Adran 
101(5) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 fel y’i diwygiwyd hi. 

 

1. DIFFINIADAU 

 

Ardal yn golygu Ardal Llywodraeth Leol pob Awdurdod fel y’i 
diffinir hi yn Rhan 1 o Atodlen IV i’r Ddeddf Llywodraeth 
Leol 1972 (fel y diwygiwyd hi) ac eithrio ardal 
Meirionnydd o Gyngor Gwynedd. 

 

Awdurdod  yn golygu unrhyw un o’r partïon unigol yn y Cytundeb 
hwn 

 

Awdurdod Rheoli  yn golygu’r Awdurdod a benodir o bryd i’w gilydd i 
weithredu swyddogaethau gweinyddol, ysgrifenyddol, 
ariannol a chyfrifeg Taith fel sydd wedi eu nodi yn y 
Cytundeb hwn.  

 

Bwrdd yn golygu cyd Bwyllgor y partïon a sefydlwyd yn unol ag 
Adran 101(5) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 fel y’i 
diwygiwyd hi ac yn cynnwys dau Gynghorydd etholedig o 
bob Awdurdod wedi eu penodi gan bob Awdurdod. 

 

Cynllun Busnes yn golygu y Cynllun Busnes blynyddol a gymeradwyir gan
y Bwrdd i weithredu’r swyddogaethau a sefydlwyd gan y
Cytundeb hwn ar gyfer y cyfnod deuddeg mis sy’n dilyn. 
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Grŵp Rheoli  yn golygu’r grŵp o Swyddogion o bob Awdurdod sydd
wedi ei sefydlu gyda’r Cytundeb hwn. 

 

Lleol yn golygu unrhyw ardal o fewn yr Ardal sy’n llai na’r Ardal 
yn gyfan 

 

Rhanbarth yn golygu yr un peth ag Ardal 

 

Taith yn golygu’r enw a roddir i’r cyd bwyllgor, ei 
swyddogaethau a’r gwaith a wneir gan ei awdurdod fel
sydd wedi eu sefydlu gyda’r Cytundeb hwn 
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2. PWRPAS Y CYTUNDEB HWN  

 Mae’r partïon yn dymuno sefydlu’r Bwrdd fel cyd bwyllgor o dan y Ddeddf 
Llywodraeth Leol 1972 fel y’i diwygiwyd hi a gyda hyn yn gwneud y 
Cytundeb hwn er mwyn: 

 

2.1  cyflawni’r nodau yn y Rhanbarth fel y maent wedi eu rhestru yng nghymal 
3.1 isod, 

 

2.2  hyrwyddo Taith fel rhywbeth y gellir ei adnabod yn y Rhanbarth,  

 

2.3 mabwysiadu cyfansoddiad Taith fel y mae wedi ei nodi yn Cytundeb hwn a 
dirprwyo i Taith y pwer i weithredu’r materion ar ran y partïon ac yn y 
ffordd sydd wedi ei disgrifio yn y Cytundeb hwn. 
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3. NODAU AC AMCANION 

 

3.1  Nodau Taith yw datblygu a mabwysiadu strategaeth cludiant a 
strategaethau atodol ar gyfer y Rhanbarth yn cynnwys yr egwyddorion 
canlynol ac egwyddorion eraill o’r fath y gellir cael eu cytuno o bryd i’w 
gilydd gan y Bwrdd: 

3.1.1 ymestyn isadeiledd aml foddol y Rhanbarth,  

3.1.2 cefnogi gwelliannau cynaliadwy hyd at lefel y gweithgarwch 
masnachol ac economaidd yn y Rhanbarth, 

3.1.3  gwella diogelwch ac ansawdd y gwasanaethau cludiant ac isadeiledd 
yn y Rhanbarth, 

3.1.4 cefnogi system gludiant sy’n cyflawni anghenion holl drigolion y 
Rhanbarth  

3.1.5 hybu gwelliannau i gysylltiadau cludiant ac integreiddio polisi gydag 
ardaloedd eraill tu allan i’r Rhanbarth. 

3.2  Er mwyn cyflawni’r nodau uchod, bydd Taith yn ceisio cyflawni’r amcanion 
canlynol: 

3.2.1 datblygu, adolygu a gweithredu o bryd i’w gilydd Strategaeth 
Cludiant Rhanbarthol neu strategaethau sy’n gosod y fframwaith ar 
gyfer buddsoddi mewn cludiant Rhanbarthol a Lleol,  

3.2.2  datblygu, adolygu a gweithredu strategaethau atodol er mwyn rhoi 
sylw i faterion cludiant penodol,  

3.2.3  gwneud y defnydd mwyaf o’r manteision sydd ar gael o bob 
ffynhonnell ariannol a chymorth grant ar gyfer prosiectau a 
mentrau cludiant Rhanbarthol a Lleol, 

3.2.4 cefnogi pob Awdurdod wrth gyflwyno prosiectau a mentrau sy’n 
cyfrannu at y nodau sydd wedi eu rhestru yng nghymal 3.1 uchod, 

3.2.5 ymateb i fentrau cludiant Llywodraeth Cynulliad Cymru er lles y 
Rhanbarth,  

3.2.6 cynrychioli’r Rhanbarth wrth lobïo a gwneud cynrychioladau ynglyn â 
phob ystyriaeth cludiant yn y Rhanbarth a thu hwnt i’r Rhanbarth 
sy’n effeithio ar y nodau fel y nodwyd hwy yng nghymal 3.1 uchod 
neu’n berthnasol iddynt. 
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4.  Y BWRDD A’R GRŴP RHEOLI 

 

4.1 Bydd pob Awdurdod unigol yn penodi dau o’u Cynghorwyr etholedig i’r 
Bwrdd i fod yn aelodau am gyfnod o bedair blynedd gorau oll. 

 Bydd gan bob Awdurdod yr hawl i enwebu dirprwy yn lle naill ai un neu 
ddau o’r Cynghorwyr a benodwyd ganddynt a fydd yn gallu gwneud eu 
gwaith mewn unrhyw un neu fwy o gyfarfodydd y Bwrdd.  

4.2 Penodir Cadeirydd gan y Bwrdd bob dwy flynedd. Bydd y Cadeirydd yn 
Gynghorydd o bob awdurdod yn ei dro (fel bo pob Awdurdod yn darparu un 
cadeirydd bob deuddeng mlynedd). 

4.3 Penodir Is-gadeirydd gan y Bwrdd bob dwy flynedd.  Bydd yr Is-gadeirydd 
yn Gynghorydd o bob awdurdod yn ei dro (fel bo pob awdurdod yn darparu 
un is-gadeirydd bob deuddeng mlynedd). Ni all y Cadeirydd a’r Is-gadeirydd 
fod yn Gynghorwyr o’r un awdurdod. 

4.4 Bydd un bleidlais gan bob Awdurdod sy’n cael ei gynrychioli ar y Bwrdd a 
bydd penderfyniadau’r Bwrdd yn cael eu gwneud gyda mwyafrif syml o 
bleidleisiau. Yr Awdurdod sy’n darparu’r Cadeirydd am y tro fydd â’r 
bleidlais fwrw os bydd y bleidlais yn gyfartal. 

4.5 Y Bwrdd fydd yn gyfrifol am fabwysiadu’r Cynllun Busnes.  

4.6 Bydd cworwm ar gyfer cyfarfodydd y Bwrdd yn cynnwys o leiaf un 
Cynghorydd etholedig (neu ei ddirprwy sydd wedi ei enwebu) o ddim llai na 
pump o’r partïon. Cynhelir cyfarfodydd y Bwrdd yn unol â’r rheolau sefydlog 
ar gyfer trefn cyfarfodydd yr Awdurdod Rheoli. Mewn sefyllfa lle gall 
darpariaethau’r rheolau sefydlog hynny wrthdaro gyda darpariaethau’r 
Cytundeb hwn, darpariaethau’r Cytundeb hwn fydd yn sefyll. 

4.7  Bydd y Bwrdd yn cyfarfod o leiaf unwaith y flwyddyn neu ar yr adegau 
abenderfynir gan y Bwrdd. 

4.8  Bydd gan y Bwrdd awdurdod wedi ei ddirprwyo gan ei bartïon er mwyn 
gwneud penderfyniadau, mynd i gontractau a gwario yn ôl nodau y 
Cytundeb hwn fel y nodwyd hwy yng nghymal 3.1 uchod. 

4.9  Bydd y Bwrdd yn penodi Grŵp Rheoli a fydd yn cynnwys nifer cyfartal o 
swyddogion o bob Awdurdod. Bydd y Grŵp Rheoli yn:  

4.9.1 adrodd yn ôl i’r Bwrdd ac yn ei gefnogi, 

4.9.2 cyfrifol am gydgysylltu rhwng pob Awdurdod a  

4.9.3 gweithredu’r Cynllun Busnes. 

4.10  Bydd Cyfarwyddwr Cludiant yr Awdurdod Rheoli (neu’r person sy’n dal y 
swydd gywerth) yn gweithredu fel swyddog arweiniol y Grŵp Rheoli.  
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4.11  Gall swyddog sy’n aelod o’r Grŵp Rheoli enwebu dirprwy i fynychu 
cyfarfodydd y Grŵp Rheoli yn ei le. Gall unrhyw aelod o’r Grŵp Rheoli (neu 
ei ddirprwy) fynychu cyfarfodydd y Bwrdd ond ni fydd gan swyddog o’r fath 
bleidlais yng nghyfarfodydd y Bwrdd. 

4.12  Bydd y cworwm ar gyfer cyfarfodydd y Grŵp Rheoli yn cynnwys o leiaf un 
swyddog o’r pump o’r partïon o leiaf a bydd cyfarfodydd o’r fath yn cael eu 
cynnal yn unol â’r gweithdrefnau y gall y Grŵp Rheoli eu penderfynu’n 
unfrydol o bryd i’w gilydd. 

4.13  Bydd y Grŵp Rheoli yn cyfarfod o leiaf bedair gwaith y flwyddyn ac yn 
amlach ar gais unrhyw swyddog o’r Grŵp Rheoli ar ôl rhoi rhybudd 
ysgrifenedig o saith diwrnod i bob Awdurdod. 

4.14  Cynhelir cyfarfodydd y Grŵp Rheoli yn swyddfeydd yr Awdurdod Rheoli oni 
bai y bydd y Grŵp Rheoli yn cytuno’n unfrydol yn wahanol. 

4.15  Ni fydd gan y Grŵp Rheoli bwer i newid neu amrywio’r Cytundeb hwn nac i 
ymrwymo unrhyw Awdurdod ynglyn ag unrhyw fater heb gymeradwyaeth y 
Bwrdd. 

4.16  Gall y Grŵp Rheoli sefydlu Tîm Gweithredol (neu Dîmau) yn cynnwys o leiaf 
un swyddog o bob Awdurdod (fel y’u dewisiwyd gan y Grŵp Rheoli). Bydd 
pob Tîm Gweithredol yn gwneud y gwaith sy’n berthnasol i’r Cytundeb hwn 
yn unol â’r hyn a all gael ei benderfynu gan y Grŵp Rheoli a gall 
swyddogaethau o’r fath gynnwys y busnes a’r gwaith o reoli Taith o ddydd i 
ddydd a gweithredu’r cyfarwyddiadau a roddir i’r Tîm hwnnw gan y Grŵp 
Rheoli. Bydd pob Tîm Gweithredol yn adrodd yn ôl i’r Grŵp Rheoli a fydd yn 
datrys unrhyw anghytuno rhwng swyddogion unrhyw Dîm Gweithredol. 
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5. AWDURDOD RHEOLI  

 

5.1 Bydd y Bwrdd yn penodi un Awdurdod i weithredu fel Awdurdod Rheoli am 
gyfnod o bedair mlynedd o leiaf yn amodol ar y darpariaethau ar gyfer dod 
â’r Cytundeb hwn i ben fel sydd wedi eu nodi yng nghymal 7.1 isod. 

5.2 Gall penodiad yr Awdurdod Rheoli gael ei derfynu gan yr holl bartïon eraill 
trwy roi rhybudd ysgrifenedig o dri mis i’r Awdurdod Rheoli.  

5.3 Ni ellir terfynu penodiad yr Awdurdod Rheoli yn ystod y cyfnod o bedair 
mlynedd ac eithrio ar sail anghymwyster yr Awdurdod Rheoli, ei anallu i 
weithredu, esgeulstod neu gamddygiad bwriadol. 

5.4  Bydd yr Awdurdod Rheoli yn gyfrifol am baratoi a dosbarthu Rhaglenni ar 
gyfer cyfarfodydd y Bwrdd a’r Grŵp Rheoli, cymryd cofnodion llawn yn y 
cyfarfodydd hynny a pharatoi a dosbarthu’r cofnodion yng nghyfarfodydd y 
dyfodol y Bwrdd a’r Grŵp Rheoli. Yn ogystal, bydd yr Awdurdod Rheoli yn 
darparu’r holl wasanaethau ysgrifenyddol a gweinyddol angenrheidiol i 
gyflawni swyddogaethau Taith.  

5.5  Bydd Swyddog Adran 151 yr Awdurdod Rheoli yn darparu’r holl 
wasanaethau ariannol a chyfrifeg i Taith yn unol â rheoliadau ariannol a 
rheolau sefydlog yr Awdurdod Rheoli am y tro. 

5.6  Bydd pob Awdurdod yn talu i’r Awdurdod Rheoli y costau am ddarparu 
gwasanaethau gweinyddol, ysgrifenyddol, ariannol a chyfrifeg i Taith yn 
unol â darpariaethau Atodlen 1 o’r Cytundeb hwn.  

5.7  Bydd yr Awdurdod Rheoli yn adrodd yn ôl yn rheolaidd i’r Bwrdd ynglŷn â 
statws ariannol Taith ac yn rhoi gerbron y Bwrdd unwaith y flwyddyn cofnod 
o’r Incwm a Gwariant am y flwyddyn flaenorol a’r Fantolen am y flwyddyn 
honno wedi eu hardystio gan y Swyddog Adran 151. 

5.8  Bydd y Swyddog Adran 151 yn gyfrifol am:  

5.8.1  dderbyn a rheoli’r holl arian grant oddi wrth Lywodraeth Cynulliad 
Cymru (ac unrhyw gorff arall sy’n dyfarnu grantiau), 

5.8.2  talu pob cyfrif priodol sy’n ddyledus o dan unrhyw gontractau neu 
gytundebau a wnaed gan Taith yn unol â’r Cytundeb hwn a 

5.8.3  talu pob anfoneb priodol a roddwyd i’r Awdurdod Rheoli gan 
Awdurdod arall mewn perthynas â gwaith a wnaed gan yr 
Awdurdod arall hwnnw yn unol â’r Cytundeb hwn a bod y gwaith 
wedi cael ei awdurdodi gan y Bwrdd. Bydd talu am anfonebau o’r 
fath yn unol â’r darpariaethau yn Atodlen 2 o’r Cytundeb hwn.  

5.9  Bydd pob Awdurdod yn caniatáu i Archwilwyr yr Awdurdod Rheoli gael 
mynediad at unrhyw gofnodion, dogfennau a chyfrifon a luniwyd ganddynt 
yn unol â’r Cytundeb hwn o fewn amser rhesymol yn dilyn cais ysgrifenedig 
oddi wrth Archwilwyr o’r fath.  
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5.10 Mae’r Awdurdod Rheoli yn ymroddi i: 

5.10.1 Sicrhau bod cynnwys a manylebau bidiau am gyllid i Lywodraeth 
Cynulliad Cymru (neu unrhyw asiantaeth gyllido arall) sy’n cael eu 
paratoi gan y Grŵp Rheoli a’u cymeradwyo gan y Bwrdd yn unol â’r 
amodau a gytunwyd gan y Bwrdd yn ôl y gweithdrefnau a nodwyd 
yn y Cytundeb hwn. 

5.10.2  Dosbarthu i’r holl bartïon eraill fanylion am bob bid am gyllid a 
manylion am y grantiau a ddyfarnwyd neu a wrthodwyd yn sgil 
bidiau o’r fath. 

5.10.3  Glynu wrth reolau sefydlog unrhyw Awdurdod y mae’r Bwrdd wedi 
cytuno y gallant weithredu contract ar ran Taith. 

5.11 Bydd yr Awdurdod Rheoli yn penodi staff fel y nodwyd yn Atodlen 3 o’r 
Cytundeb hwn yn unol â’u polisïau a’u gweithdrefnau ar gyfer penodi staff a 
bydd y costau am benodi a chyflogi staff o’r fath yn cael eu talu gan bob 
Awdurdod yn unol â darpariaethau’r Atodlen hwnnw. Bydd penodi staff o’r 
fath i unrhyw swydd wag yn cael ei wneud yn unol â gweithdrefnau 
recriwtio a dethol yr Awdurdod Rheoli dywededig mewn ymgynghoriad â 
swyddogion y Grŵp Rheoli. Dim ond yr Awdurdod Rheoli mewn 
ymgynghoriad â’r Grŵp Rheoli fydd yn cael gwneud pob penodiad, boed yn 
benodiad cyntaf neu’n un dilynol. Bydd yn rhaid i’r Bwrdd gymeradwyo 
strwythur staff Taith.  

5.12 Am y tro mae’r partïon yn cytuno i warantu’r Awdurdod Rheoli mewn 
perthynas â’r holl gostau a gafodd wrth weithredu ei swyddogaethau fel yr 
Awdurdod Rheoli o dan y Cytundeb hwn ar wahân i unrhyw gostau, 
atebolrwydd neu iawndal yn codi o esgeulustra neu gamymddygiad bwriadol 
gan yr Awdurdod Rheoli neu ar ei ran am y tro pan oedd yn gweithredu 
swyddogaethau o’r fath.  

5.13  Bydd y partïon yn talu’r holl gostau priodol i’r Awdurdod Rheoli am y tro yn 
unol â chymal 5.12 uchod yn ôl y cyfrannau a nodwyd yn Atodlen 1 o’r 
Cytundeb hwn a byddant yn cael eu talu i’r Awdurdod Rheoli yn unol â 
darpariaethau’r Atodlen hwnnw.  

5.14 Bob blwyddyn bydd yr Awdurdod Rheoli yn paratoi ac yn cyflwyno Cynllun 
Busnes i’r Bwrdd ar gyfer cael ei gymeradwyo yng nghyfarfod cyntaf y 
Bwrdd ar neu ar ôl 1 Ebrill bob blwyddyn. Bydd pob Cynllun Busnes o’r fath 
ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod yn cael eu dosbarthu i bob Awdurdod cyn 
30 Medi yn y flwyddyn flaenorol. Bydd y Cynllun Busnes yn cynnwys y 
canlynol: 

5.14.1  Y gyllideb flynyddol ar gyfer Taith a fydd yn cynnwys yr holl symiau 
a argymhellwyd y dylid eu codi ar y partïon gan yr Awdurdod Rheoli 
wrth iddo weithredu ei swyddogaethau yn ôl y Cytundeb hwn ac fel 
y cyfrifwyd hwy yn unol ag Atodlen 1 o’r Cytundeb hwn. 
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5.14.2 Adroddiad o’r Incwm a Gwariant wedi ei archwilio a’r Fantolen fel y 
nodwyd yng nghymal 5.7 uchod gan gynnwys sylwadau’r 
archwilydd. 

5.14.3 Manylion am unrhyw fenthyciadau a awdurdodwyd yn briodol yn 
ystod y flwyddyn ariannol flaenorol. 

5.14.4  Manylion am yr holl gontractau a wnaed yn y flwyddyn ariannol 
flaenorol a’r holl gontractau a argymellwyd ar gyfer y flwyddyn 
ariannol sydd i ddod yn unol â’r Cytundeb hwn. 

5.14.5  Manylion am unrhyw symiau sydd heb eu talu i bob Awdurdod neu 
eu talu ganddynt ers y flwyddyn ariannol flaenorol. 

5.14.6  Manylion am y strategaethau a’r rhaglen weithredu yn ystod cyfnod 
y Cynllun. 

5.14.7  Unrhyw fater arall y gall unrhyw Awdurdod ofyn iddo gael ei 
gynnwys a’i gymeradwyo gan y Bwrdd. 
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6. YMRWYMIAD AWDURDODAU UNIGOL  

 

6.1  Mae pob Awdurdod yn awdurdodi Taith i weithredu ar eu rhan wrth 
ymgymryd â rôl Consortia Rhanbarthol er mwyn cyflawni gofynion 
Llywodraeth Cynulliad Cymru mewn perthynas â Strategaethau Cludiant 
Rhanbarthol, cludiant a grantiau a materion eraill fel y câant eu nodi o bryd 
i’w gilydd. Bydd materion o’r fath yn cynnwys: 

6.1.1 Dal grantiau a ddyfernir yn unol â cheisiadau a wneir o dan y 
Cytundeb hwn ac a ddyfernir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru neu 
unrhyw asiant cyllido arall a’u defnyddio at y dibenion a 
awdurdodwyd gan benderfyniadau’r Bwrdd. 

6.1.2 Gwneud ceisiadau ymhellach a derbyn, gweinyddu a gwneud taliadau 
priodol allan o grantiau o’r fath fel fydd yn ofynnol at ddibenion y 
Cytundeb hwn tra bydd y Cytundeb yn parhau ac adrodd yn ôl i’r 
Bwrdd ynglŷn â cheisiadau o’r fath, ceisiadau sydd wedi eu gwrthod 
a rhai sydd wedi eu dyfarnu. 

6.2 Mae pob Awdurdod yn gyfrifol am:  

6.2.1 Gaffael contractau y maent wedi eu hawdurdodi i’w cael yn ôl 
penderfyniad y Bwrdd, yn unol â’u rheolau sefydlog perthnasol, 

6.2.2 Ystyried y Cynllun Busnes drafft a gyflwynwyd iddynt a naill ai 
gymeradwyo, ei wrthod neu ofyn am newidiadau iddo o fewn 
(pedair) wythnos i’w dderbyn. Ni chaiff unrhyw Gynllun Busnes neu 
ran o gynllun o’r fath sy’n cael ei wrthod gan y mwyafrif o’r partïon 
ei gyflwyno i gael cymeradwyaeth y Bwrdd mewn perthynas â’r rhan 
honno y mae wedi cael ei wrthod. 

6.2.3 Gweithredu’r Cynllun Busnes a phob Cynllun Busnes dilynol yn yr 
ardal ddaearyddol a sicrhau bod yr adnoddau sydd eu hangen i 
gyflawni ei ymrwymiadau fel yr amlinellir yn y Cynllun Busnes ac yn 
unol â’r Cytundeb hwn ar gael.  

6.2.4  Talu i’r Awdurdod Rheoli eu rhan o’r costau a wariwyd gan yr 
Awdurdod Rheoli wrth iddo weithredu’n briodol yn ôl yr hyn a 
gyfrifwyd ac yn y ffordd a nodwyd yn Atodlen 1 o’r Cytundeb hwn. 

6.2.5  Ariannu’r gwaith a wneir gan Taith ym mhob blwyddyn ariannol yn ôl 
y boblogaeth ym mhob Awdurdod. Mae ‘Poblogaeth’ yma yn golygu 
poblogaeth pob un o’r partïon (ac eithrio ardal Meirionnyd pan yn 
cyfrifo poblogaeth Cyngor Gwynedd) yn unol ag amcangyfrifon canol 
blwyddyn y Cofrestrydd Cyffredinol ar gyfer Mehefin ddwy flynedd 
cyn pob blwyddyn ariannol o’r fath.  

6.2.6 Mewn perthynas ag unrhyw waith o fewn ei ardal ddaearyddol 
gwneud yn dda am unrhyw ddiffyg mewn cyllid rhwng yr hyn a 
ddyfarnwyd i’r Awdurdod gan Taith a gwir gost cwblhau’r gwaith 
hynny. 
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6.3  Rhaid i unrhyw fenthyca arfaethedig gan Taith gael caniatâd pendant pob 
Awdurdod cyn iddo gael ei gymeradwyo gan y Bwrdd. Taith fydd yn atebol 
am y brif swm a’r llog ar unrhyw fenthyciad sydd wedi ei gymeradwyo a’i 
gytuno a bydd yn cael ei rannu rhwng y partïon yn ôl poblogaeth pob parti 
(ni fydd Cyngor Gwynedd yn cynnwys poblogaeth ardal Meirionnydd). Bydd 
‘poblogaeth’ yn y fan hon yn golygu poblogaeth pob parti yn unol ag 
amcangyfrifon canol blwyddyn y Cofrestrydd Cyffredinol ar gyfer Mehefin 
ddwy flynedd cyn y flwyddyn ariannol pan fydd pob benthyciad o’r fath yn 
cael ei wneud.  

6.4 Bydd perchenogaeth a chyfrifoldebau Taith am gerbydau, cyfarpar ac offer 
ac unrhyw ased diriaethaol arall a pherchenogaeth a chyfrifoldebau am 
unrhyw briffordd, strwythur priffyrdd a dodrefn stryd sydd wedi eu 
hadeiladu gan arian a gafwyd ac a wariwyd o dan amodau’r Cytundeb hwn 
yn unol â’r darpariaethau a nodwyd yn Atodlen 4 o’r Cytundeb hwn. 

6.5 Mewn sefyllfa lle mae unrhyw Awdurdod, ac eithrio’r Awdurdod Rheoli yn 
gwneud gwariant sydd wedi ei gymeradwyo ar ran Taith yna bydd yr 
Awdurdod hwnnw yn rhoi gwybod i’r Awdurdod Rheoli am wariant o’r fath. 
Bydd yr Awdurdod Rheoli yn rhannu costau gwariant o’r fath rhwng y 
partïon yn unol ag Atodlen 2 o’r Cytundeb hwn. 
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7. DARPARIAETHAU CYFFREDINOL 

 

7.1  Dod â’r Cytundeb i Ben  

7.1.1 Gall unrhyw un o’r partïon ddod â’r Cytundeb hwn i ben trwy roi o 
leiaf chwe mis o rybudd ysgrifenedig i bob un o’r partïon eraill yn 
datgan ei ddymuniad i wneud hynny. Ni fydd raid dod â’r Cytundeb 
i ben os bydd un Awdurdod yn tynnu allan o’r Cytundeb.  

7.1.2 Ar ôl terfynu’r Cytundeb hwn bydd Taith yn cael ei ddirwyn i ben yn 
unol â’r darpariaethau yn Atodlen 5 o’r Cytundeb hwn. 

7.1.3  Gall yr Awdurdod Rheoli derfynu ei benodiad trwy roi o leiaf chwe 
mis o rybudd ysgrifenedig i bob un o’r partïon eraill cyn diwedd y 
flwyddyn ariannol yn datgan ei ddymuniad i wneud hynny.  

7.2 Ni fydd y Cytundeb hwn yn creu Asiantaeth neu Bartneriaeth rhwng pob 
Awdurdod unigol o dan y Ddeddf Bartneriaeth 1890 ond bydd gan bob 
Awdurdod ddyletswydd gofal ac ewyllys da i bob Awdurdod unigol arall wrth 
weithredu’r ymrwymiadau sydd wedi eu cynnwys yn y Cytundeb hwn.  

7.3 Ni fydd unrhyw beth yn y Cytundeb hwn yn cyfyngu neu’n atal 
gweithrediadau pob Awdurdod fel Awdurdod Priffyrdd lleol a’r defnydd 
cyfreithiol ganddynt o unrhyw arian grant a ddyrenir iddynt. 

7.4  Bydd pob Awdurdod yn gyfrifol am unrhyw waith a wneir yn unol â’r 
Cytundeb hwn ar dir sy’n gorwedd o fewn ffiniau gweinyddol yr Awdurdod 
hwnnw.  

7.5  Atebolrwydd i Drydydd Partïon  

7.5.1 Mae pob Awdurdod yn gwarantu’r partïon eraill yn y Cytundeb hwn 
rhag unrhyw gostau, hawliau, gofynion, difrod neu atebolrwydd sy’n 
codi o blaid trydydd partïon o ganlyniad i unrhyw fethiant gan 
Awdurdod o’r fath i ddilyn a gweithredu’n llawn ei ymrwymiadau 
sydd wedi eu cynnwys yn y Cytundeb hwn cyn belled â bod rhaid i’r 
ymrwymiadau hynny gael eu gweithredu a’u dilyn gan yr Awdurdod 
hwnnw. 

7.5.2  Lle bo unrhyw gostau, hawliau, gofynion, difrod neu atebolrwydd o 
blaid trydydd partïon yn codi heblaw am fethiant dywededig unrhyw 
un neu fwy Awdurdod, yna bydd costau, hawliau, gofynion, difrod 
ac atebolrwydd o’r fath yn cael eu trin gan Taith fel cost i’r 
Awdurdod Rheoli o fewn ystyr Atodlen 1 o’r Cytundeb hwn a bydd 
yn cael ei ailgodi ar bob Awdurdod yn y cyfrannau ac yn y ffordd y 
darperir ar ei gyfer yn yr Atodlen hwnnw. 

7.6  Bydd unrhyw anghydfod neu wahaniaeth sy’n codi gydag unrhyw Awdurdod 
ynglyn â hawliau, dyletswyddau ac ymrwymiadu priodol neu ynglyn ag 
unrhyw fater sy’n codi o destun y Cytundeb hwn neu mewn cysylltiad ag ef 
(gan gynnwys unrhyw anghydfod neu wahaniaeth mewn perthynas ag ystyr 
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neu luniad y Cytundeb hwn) ac eithrio yr hyn sydd wedi ei ddarparu 
amdano yn y Cytundeb hwn yn cael ei atgyfeirio gan unrhyw Awdurdod 
unigol a’i benderfynu gan Gyfreithiwr neu Fargyfreithiwr annibynnol sydd 
wedi bod yn swydd ers o leiaf 10 mlynedd ac sydd hefyd yn arbenigwr 
mewn perthynas â’r mater sy’n destun yr anghydfod. Bydd methu â 
chytuno ynglyn â phenodi Cyfreithiwr neu Fargyfreithiwr annibynnol o’r fath 
yn arwain at benodi un gan y Llywydd neu’r Is Lywydd neu swyddog 
awdurdodedig priodol arall o Gymdeithas y Gyfraith ar gais y naill barti 
neu’r llall. Bydd unrhyw berson a benodir o dan y cymal hwn yn gweithredu 
fel cyflafareddwr yn unol â’r Deddfau Cyflafareddu 1950-1996 neu unrhyw 
addasiad statudol a fydd mewn grym o bryd i’w gilydd. 

7.7  Bydd penderfyniad unrhyw Gyflafareddwr a benodir gan hynny yn derfynol 
ac yn ymrwymo’r partïon sy’n rhan o’r anghydfod hwnnw a bydd costau 
cyflafareddu o’r fath yn ôl disgresiwn llwyr y Cyflafareddwr. 

7.8. Bydd unrhyw rybudd a roddir o dan y Cytundeb hwn yn cael ei weithredu’n 
ddigonol os y caiff ei gyflwyno neu ei anfon trwy Bost Cludiant wedi ei 
Gofnodi neu wedi ei bostio gyda stamp dosbarth cyntaf i Gyfarwyddwr 
Cludiant (neu i ddeiliad swydd cywerth) pob Awdurdod yn y cyfeiriadau 
sydd wedi eu nodi ar gyfer pob Awdurdod ar ddechrau’r Cytundeb hwn (neu 
gyfeiriad arall y mae’r Awdurdod wedi rhoi gwybod yn sygrifenedig ar ôl 
hynny i bartïon eraill y Cytundeb hwn) a bydd rhybudd o’r fath yn 
weithredol ar unwaith. 

7.9  Ni ddylid ystyried y penawdau yn y Cytundeb hwn fel rhan o’r Cytundeb ac 
ni ddylent effeithio ar ddadansoddiad neu luniad y Cytundeb. 

7.10 Ni fydd unrhyw addasiad, newid neu ildiad i unrhyw un o ddarpariaethau y 
Cytundeb hwn yn effeithiol hyd nes y bydd wedi ei gymeradwyo gan y 
Bwrdd a rhaid i benderfyniad y Bwrdd fod yn unfrydol, yn ysgrifenedig ac 
wedi ei lofnodi gan Gynrychiolydd awdurdodedig priodol pob Awdurdod ar y 
Bwrdd. 

7.11 Mae’r Cytundeb hwn yn cynrychioli’r cytundeb cyfan rhwng y partïon a 
maint llawn y fenter ar y dyddiad hynny. Bydd unrhyw amrywiad neu 
estyniad dilynol i amodau’r Cytundeb yn cael eu cynnwys yn llawn ac yn 
effeithiol yn y Cytundeb ac yn rhan ohono os y caiff ei osod allan yn llawn 
mewn Memorandwm o Gytundeb Pellach yn nodi ac yn cyfeirio’n ddigonol at 
y Cytundeb hwn ac wedi ei lofnodi gan bob Awdurdod yn unol â’r cymal 
7.10 hwn. 

 

I DYSTIO GYDA HYN bod y partïon hyn wedi rhoi eu Seliau Cyffredin priodol 
yma ar y diwrnod a’r flwyddyn a nodwyd yn gynharach. 
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ATODLEN 1 

 

Costau’r Awdurdod Rheoli  

 

(a) Bydd y costau a gafodd yr Awdurdod Rheoli yn ystod yr amser y bu’n 
gweithredu’n briodol yn ei swyddogaeth ac mewn perthynas â 
gwasanaethau gweinyddol, ysgrifenyddol, ariannol a chyfrifeg i Taith 
a’r holl gostau eraill a oedd yn codi o’r gwaith neu mewn cysylltiad a’r 
gwaith a wnaed ganddo ar ran Taith yn cael eu hardystio gan 
Swyddog Adran 151 yr Awdurdod Rheoli ar gyfer pob blwyddyn 
ariannol a’u rhannu rhwng y partïon yn ôl poblogaeth pob parti.  

 

(b)  At ddibenion paragraff (a) uchod poblogaeth pob un o’r partïon ar 
gyfer y flwyddyn ariannol dan sylw fydd amcangyfrifon canol 
blwyddyn y Cofrestrydd Cyffredinol ar gyfer Mehefin ddwy flwynedd 
cyn y flwyddyn ariannol honno. Wrth gyfrifo poblogaeth Cyngor 
Gwynedd ni fydd poblogaeth ardal Meirionnydd yn cael eu cynnwys. 

 

(c)  Ar ôl ardystio’r costau fel y cyfrifwyd hwy uchod bydd y Swyddog 
dywededig yn rhoi gwybod i bob Awdurdod y swm sy’n ddyledus 
ganddynt a bydd talu symiau o’r fath yn cael eu gwneud mewn ffordd 
ac yn unol ag amserlen sydd wedi ei chytuno gan y partïon neu, yn 
niffyg cytundeb o’r fath, fel y rhoddwyd gwybod i bob Awdurdod gan 
y Cyfarwyddwr dywededig. 
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ATODLEN 2 

 

Costau a gafwyd gan bob Awdurdod 

 

Lle bydd Awdurdod ac eithrio’r Awdurdod Rheoli am y tro, yn cael gwariant a 
awdurdodwyd yn flaenorol gan y Bwrdd, rhoddir gwybod am wariant o’r fath i’r 
Swyddog Adran 151 o’r Awdurdod Rheoli dywededig mewn ffordd fydd yn cael 
ei gytuno gan y partïon neu, yn niffyg cytundeb o’r fath, mewn ffordd sydd 
wedi ei dewis gan y Swyddog dywededig ac wedi ei hysbysu’n ysgrifenedig i 
bob Awdurdod. Bydd gwariant o’r fath, ar ôl cael ei ardystio’n briodol ar gyfer 
pob blwyddyn ariannol ac wedi ei hysbysu i bob Awdurdod gan y Swyddog, yn 
cael ei rannu rhwng y partïon yn ôl poblogaeth pob parti. 

 

Bydd ystyr “poblogaeth” yr un fath â’r ystyr a roddir ym mharagraff (b) o 
Atodlen 1 o’r Cytundeb hwn. 

 

Ar ôl cael gwybod beth yw eu cyfran o’r gwariant dywededig, bydd pob 
Awdurdod yn talu ei gyfran i’r Awdurdod Rheoli dywededig yn y ffordd ac yn 
unol ag amserlen sydd i’w gytuno gan y partïon neu, yn niffyg cytundeb o’r 
fath, gan y Swyddog dywededig. 
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ATODLEN 3 

 

Staff a gyflogir gan Taith 

 

Yn unol â chymal 5.11 o’r Cytundeb hwn, bydd yr Awdurdod Rheoli am y tro yn 
cyflogi’r staff a’r adnoddau fel sydd wedi eu penderfynu gan y Grŵp Rheoli a’u 
cymeradwyo gan y Bwrdd.  

 

Pan ddaw’r Cytundeb hwn i ben, bydd y partïon yn gwneud ymdrechion 
rhesymol i gynnig gwaith i unrhyw aelod o’r staff dywededig a fyddai fel arall 
yn ddiwaith. 

 

Bydd yr holl gostau cyflogi staff o’r fath gan gynnwys unrhyw gostau diswyddo 
yn cael eu trin fel cost yr Awdurdod Rheoli dywededig o fewn ystyr Atodlen 1 
o’r Cytundeb hwn a’u trin yn unol â hynny. 
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ATODLEN 4 

 

Asedau ac Isadeiledd  

 

1. Bydd unrhyw gyfarpar, cerbyd, offer neu ased diriaethol arall (ased) sydd 
wedi eu trosglwyddo i Taith gan unrhyw Awdurdod yn cael eu trosglwyddo 
yn ôl eu gwerth ar y farchnad agored ar ddyddiad trosglwyddiad o’r fath. Yn 
niffyg unrhyw gytundeb rhwng yr Awdurdod Rheoli a’r Awdurdod sy’n 
trosglwyddo’r ased ynglyn â gwerth yr ased, bydd y gwerth yn cael ei 
benderfynu trwy gyflafareddiad fel y darparwyd ar ei gyfer yn y Cytundeb 
hwn. 

 

2. Bydd unrhyw ased a brynwyd gan Taith neu ar ran Taith yn berchen i bob 
Awdurdod ar y cyd mewn cyfrannau yn ôl poblogaeth pob parti ac eithrio 
poblogaeth Cyngor Gwynedd na fydd yn cynnwys ardal Meirionnydd. Ystyr 
‘poblogaeth’ fydd amcangyfrifon canol blwyddyn y Cofrestrydd Cyffredinol ar 
gyfer Mehefin ddwy flynedd cyn y flwyddyn ariannol pan brynwyd ased o’r 
fath gan Taith. 

 

3. Bydd unrhyw briffordd (fel y diffinir hi yn adran 328 o Ddeddf Priffyrdd 
1980), strwythur priffordd neu ddodrefn stryd (isadeiledd) sydd wedi ei 
adeiladu, ei addasu neu ei wella yn ôl y Cytundeb hwn yn cael eu trin wedi 
hynny fel cyfrifoldeb yr Awdurdod lle mae isadeiledd o’r fath wedi ei leoli ac 
eithrio priffyrdd y mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn Awdurdod cyfrifol 
iddynt. Dim ond yr Awdurdod sy’n dal cyfrifoldeb o’r fath fydd yn atebol am 
y costau o gynnal a chadw, gwella ac atgyweirio’r isadeiledd at y dyfodol. 
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ATODLEN 5 

 

Darpariaethau ynglŷn â Dod â’r Cytundeb i Ben 

 

Rhwng y dyddiad rhoi rhybudd i ddod â’r Cytundeb hwn i ben yn unol â chymal 7.1 
a’r dyddiad pan fydd rhybudd o’r fath yn effeithiol, bydd Swyddog Adran 151 yr 
Awdurdod Rheoli am y tro yn cyfrifo’r holl faterion canlynol am y cyfnod hyd at 
ddyddiad terfyniad o’r fath:  

1.  yr holl symiau sy’n ddyledus i’r Awdurdod Rheoli yn unol ag Atodlen 1 o’r 
Cytundeb hwn, 

2.  unrhyw swm sy’n ddyledus i bob Awdurdod yn unol ag Atodlen 2 o’r Cytundeb 
hwn, 

3.  unrhyw swm sy’n ddyledus i’r Awdurdod Rheoli yn unol ag Atodlen 3 o’r 
Cytundeb hwn, 

4.  unrhyw swm a gyfrifir y mae Taith yn atebol amdano i drydydd parti, 

5.  cyfran pob Awdurdod mewn asedau Taith fel y darperir ar eu cyfer yn Atodlen 
4 o’r Cytundeb hwn,  

6.  cyfran pob Awdurdod mewn perthynas ag unrhyw fenthyciadau sydd dros ben 
(os o gwbl) a wnaed gan Taith neu ar ran Taith fel y darparwyd ar eu cyfer yng 
nghymal 6.3 o’r Cytundeb hwn.  

 

Bydd pob Awdurdod yn cael rhybudd ysgrifenedig am yr holl symiau a’r cyfrannau fel 
y cyfrifir nhw uchod gan y Swyddog dywededig o fewn 3 mis ar ôl i’r Cytundeb hwn 
ddod i ben.  

 

Bydd unrhyw Awdurdod sy’n cael gwybod bod symiau ganddynt yn ddyledus i Taith 
yn talu’r symiau hynny i’r Awdurdod Rheoli o fewn 28 diwrnod ar ôl cael gwybod. 

 

Bydd unrhyw Awdurdod sy’n cael gwybod bod swm yn ddyledus iddynt oddi wrth 
Taith yn cael y swm hwnnw wedi ei dalu mewn ffordd sydd wedi ei chytuno rhwng yr 
Awdurdod a’r Awdurdod Rheoli, neu yn niffyg cytundeb o’r fath, mewn ffordd a 
benderfynir gan y Swyddog dywededig. 

 

Os bydd unrhyw symiau neu gyfrannau sydd wedi eu disgrifio’n fanwl yn y pwyntiau 
rhif 1 i 6 o’r Atodlen hon yn codi neu’n dod i sylw y Swyddog dywededig ar ôl y 
dyddiad pan fydd y Cytundeb hwn wedi dod i ben, yna bydd pob Awdurdod, er 
gwaetha’r ffaith bod y Cytundeb hwn wedi dod i ben, wedi ei ymrwymo i dalu symiau 
o’r fath neu i dderbyn cyfrannau o’r fath y gallent gael gwybod amdanynt gan y 
Swyddog dywededig fel pe baent wedi cael gwybod amdanynt cyn i’r Cytundeb hwn 
ddod i ben. 
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