
CYFARFOD: Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd
DYDDIAD: Mawrth 18fed, 2014
TEITL: Hygyrchedd Pencadlys y Cyngor
AWDUR: Dafydd Gibbard – Uwch Reolwr Eiddo Corfforaethol
ARGYMHELLIAD: Mabwysiadu rhaglen o welliannau pellach i wella

hygyrchedd Pencadlys y Cyngor.

1.0 CEFNDIR

1.1 Ers sawl blwyddyn mae’r Cyngor wedi bod yn buddsoddi yn ei adeiladau i wella
hygyrchedd ac i geisio cydymffurfio â gofynion y Ddeddf Cydraddoldeb 2010.

1.2 Eisoes mae ein prif adeiladau cyhoeddus wedi gweld gwelliannau megis drysau
awtomatig, toliedau hygyrch ayb

1.3 Yn ddiweddar buddsoddwyd yn sylweddol i greu Siop un Stop newydd sydd nid
yn unig yn cynnig darpariaeth gwell yn gyffredinol i’n cwsmeriaid ond mae
hefyd yn rhan greiddiol o’n strategaeth hygyrchedd ar gyfer ymwelwyr. Mae’n
cynnig mynedfa hygyrch, desg groeso bwrpasol, stafelloedd cyfweld hygyrch a
thoiled hygyrch.

1.4 Fodd bynnag, roedd yn amlwg ers peth amser fod angen gwaith pellach i wella
hygyrchedd ardaloedd eraill yn y prif swyddfeydd yng Nghaernarfon er budd
staff, Aelodau a’r cyhoedd.

2.0 SEFYLLFA GYFREDOL

2.1 Comisiynwyd archwiliad manwl i bob agwedd o hygyrchedd yn y prif
swyddfeydd gan ganolbwyntio’n bennaf ar yr holl ardaloedd fyddai ymwelwyr yn
eu defnyddio h.y. Siop Un Stop, Siambr Dafydd Orwig, Siambr Hywel Dda,
stafelloedd cyfarfod llawr cyntaf y Pencadlys a’r ddwy Lolfa Aelodau presennol.

2.2 Dewiswyd cwmni arbenigol i’n cynorthwyo gyda’r gwaith hwn. Mae Access All
Areas yn gwmni sydd yn cynghori sefydliadau cyhoeddus a chwmnïau preifat ar
hyd a lled y wlad ar sut i gydymffurfio gyda’r gofynion hygyrchedd statudol.
Mae ganddynt brofiad helaeth yn y maes ac mae ganddynt brofiad personol o’r
sialensiau hygyrchedd sy’n wynebu rhai ag anableddau.

2.3 Yn dilyn derbyn eu hadroddiad cynhwysfawr, ymgynghorwyd ar eu
hargymhellion gyda’r Cyng Peter Read a derbyniwyd cyngor ac arweiniad
ganddo ar rai o’r materion a nodwyd. Yn dilyn yr ymgynghoriad cytunwyd ar
restr derfynol o welliannau fel a welir yn atodiad A.

2.4 Eisoes mae cyllideb wedi ei hadnabod yn y Cynllun Rheoli Asedau fydd yn ein
galluogi i raglennu’r gwelliannau hyn dros gyfnod o ddwy flynedd.

2.5 Mae’r adroddiad hefyd wedi adnabod un maes sydd angen sylw penodol. Ar hyn
o bryd mae dwy Lolfa Aelodau gerllaw Siambr Dafydd Orwig. Mae’r Lolfa ar y
llawr cyntaf yn hygyrch gan fod lifft gerllaw. Nid yw’r Lolfa yn yr is-lawr yn
hygyrch o gwbl. Byddai angen gwneud addasiadau sylweddol i alluogi mynediad
hygyrch ati a byddai’r gost oddeutu £40,000.

2.6 Mae’r defnydd o’r ddwy Lolfa yn eithaf prin, yn enwedig y lolfa yn yr islawr. Yn
y Lolfa yma y cedwir blychau post yr Aelodau ac mae darpariaeth te a choffi
gwell ynddi.



2.7 Oherwydd nad oes mynediad hygyrch at y cyfleusterau hyn, mae’r Cyngor ar hyn
o bryd yn gwahaniaethu yn erbyn unrhyw Aelod sydd gydag anableddau.

2.8 Gellid datrys hyn un ai drwy geisio am ffynhonnell i ariannu’r addasiadau ar gost
o £40,000 neu drwy ddynodi’r Lolfa ar y llawr cyntaf fel y brif stafell Aelodau ac
felly ail leoli’r blychau post yno a gwella’r ddarpariaeth te/coffi.

2.9 Gan fod y Lolfa yma yn stafell llawer mwy pleserus na’r stafell yn yr is-lawr,
mae’n ymddangos y byddai’r newid hwn yn well defnydd o adnoddau na cheisio
am arian cyfalaf i wneud yr ddasiadau.

2.10 Ni fyddai hyn yn golygu fod yr ystafell yn yr is-lawr yn cael ei cholli. Byddai’n
parhau i fod ar gael at ddefnydd yr Aelodau. Ar ddyddiau lle nad oes pwyllgor
mae’r gofod yma’n cael ei ddefnyddio’n achlysurol gan staff ar gyfer
cyfarfodydd anffurfiol. Mae’n debyg fod cyfle i geisio ffurfioli hyn os fydd yr
Aelodau yn gwneud mwy o ddefnydd o’r lolfa ar y llawr cyntaf ar ei newydd
wedd. Ni fyddai hyn yn bosib ar ddyddiau pwyllgor wrth gwrs.

3.0 CASGLIADAU

3.1 Mae gan y Cyngor fel corff cyhoeddus ddyletswydd statudol a moesol i sicrhau
ein bod yn ceisio gwneud ein adeiladau mor hygyrch ag y bod modd ac nad
ydym yn gwahaniaethu ar sail anabledd.

3.2 Mae’r Cyngor wedi cydnabod ei gyfrifoldeb yn y maes yma dros y blynyddoedd
drwy fuddsoddi yn ein prif adeiladau.

3.3 O fabwysiadu’r rhaglen o welliannau ac addasiadau a welir yn Atodiad A bydd y
Cyngor yn gallu bod yn ffyddiog fod y Pencadlys yn hygyrch i ymwelwyr ac
Aelodau.

3.4 Drwy ail ddynodi’r Lolfa Aelodau ar y llawr cyntaf fel y brif Lolfa byddwn hefyd
yn sicrhau fod mynediad hygyrch at y cyfleusterau y dylem fod yn ei ddarparu ar
gyfer pob Aelod ac nad ydym yn gwahaniaethu ar sail anabledd.

4.0 ARGYMHELLION

4.1 Fod y Cyngor yn mabwysiadu’r rhaglen o argymhellion a welir yn Atodiad A er
mwyn sicrhau fod ein Pencadlys yn hygyrch i ymwelwyr.

4.2 Fod y Cyngor yn ail –ddynodi’r Lolfa ar y llawr cyntaf fel y brif Lolfa Aelodau
gan sicrhau fod mynediad hygyrch i bob Aelod at y ddarpariaeth yma.


