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DYDD IAU, 25 CHWEFROR 2016 
 
 
 
 
Annwyl Gynghorydd, 
 
CYFARFOD O GYNGOR GWYNEDD – DYDD IAU, 3 MAWRTH 2016 
 
FE’CH GWYSIR TRWY HYN i gyfarfod o GYNGOR GWYNEDD a gynhelir am 1.00 
y.h., DYDD IAU nesaf, DYDD IAU, 3YDD MAWRTH, 2016 YN SIAMBR DAFYDD 
ORWIG - SWYDDFEYDD Y CYNGOR, SWYDDFA’R CYNGOR, CAERNARFON, i 
ystyried y materion a grybwyllir yn y rhaglen a ganlyn. 
 
 
Yr eiddoch yn gywir 
 

 
 
Prif Weithredwr 
 
 
Bydd yr ystafelloedd a ganlyn ar gael i’r grwpiau gwleidyddol yn ystod y bore:- 
 
Plaid Cymru - Siambr Dafydd Orwig  
Annibynnol – Siambr Hywel Dda  
Llais Gwynedd – Ystafell Gwyrfai 
Democratiaid Rhyddfrydol - Ystafell Peris 
Llafur – Cefn Siambr Dafydd Orwig  
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(ynghlwm). 
 

 

3.   DATGAN BUDDIANT PERSONOL 
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 Derbyn unrhyw gyhoeddiadau gan y Cadeirydd. 
 

 

5.   GOHEBIAETH, CYFATHREBIADAU, NEU FUSNES ARALL 
 

 

 Derbyn unrhyw ohebiaeth, gyfathrebiadau neu fusnes arall a ddygir 
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6.   MATERION BRYS 
 

 

 Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir 
eu hystyried. 
 

 

7.   CWESTIYNAU 
 

 

 Ystyried unrhyw gwestiynau y rhoddwyd rhybudd priodol ohonynt o 
dan Adran 4.19 o’r Cyfansoddiad. 
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(A)  ARGYMHELLION Y CABINET I'R CYNGOR AR GYLLIDEB 2016-
17 A'R DRETH GYNGOR 
 

 



 

 

 PENDERFYNIAD 
i. Y dylid mabwysiadu’r gyllideb a grybwyllir yn adroddiad yr aelod 

cabinet ar gyfer 2016/17 sy’n golygu sefydlu cyllideb o £227,227,120 

ar gyfer 2016/17, i’w ariannu drwy Grant Llywodraeth o £166,950,760 

a £60,276,360 o incwm Treth Cyngor fyddai’n golygu cynyddu’r Dreth 

Gyngor 3.97%, sef cynnydd £46.09 yn y Dreth Gyngor Band D o 

£1,161.07 i £1,207.16 y flwyddyn. 

 

ii. Derbyn hefyd y strategaeth ariannol tymor canolig, ac yn sgil hynny y 

dylid cynllunio hefyd i gynyddu’r Dreth Gyngor 3.97% yn 2017/18 

fyddai’n golygu gorfod darganfod bwlch ariannol o £4.94m dros y 

ddwy flynedd nesaf ar ôl darganfod yr arbedion effeithlonrwydd o 

£14.054m a nodir yng nghymal 21 o’r adroddiad “Cyllideb 2016/17 a 

Strategaeth Ariannol 2016/17- 2019/20”.  

 

iii. Sefydlu rhaglen gyfalaf o £22.141m yn 2016/17 a £12.286m yn 

2017/18 i’w ariannu o’r ffynonellau a nodir yng nghymal 9.4 o’r atodiad 

i’r adroddiad “Cyllideb 2016/17 a Strategaeth Ariannol 2016/17- 

2019/20”. 

 

iv. Er mwyn cyfarch y bwlch o £4.94m a nodir yn rhan (ii) uchod, y dylid 

gweithredu ar y rhaglen doriadau canlynol – 

 

Rhif Toriad posib 
Swm 

£ 

C2 
Dileu 2 swydd allan o 7.5 yn yr Uned cefnogi 
Systemau o fewn y Gwasanaeth Oedolion 

80,000 

C3 
Dileu 3 swydd allan o 20.6 yn yr Uned Cefnogi 
Gweithlu sy’n gwasanaethu oedolion a phlant 

90,000 

C4 
Dileu 2 swydd allan o 10.5 yn yr Uned datblygu 
gweithlu o fewn y Gwasanaeth oedolion 

75,000 

C5 
Dileu 1 swydd allan o 2.5 yn y maes Rheolaeth a 
Strategaeth Tai 

37,500 

C7 
Dileu 1 swydd allan o 3 yn yr Uned Gwasanaeth 
Gwybodaeth sy’n delio gyda’r Ddeddf Diogelu data 
a’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 

30,000 

C8 

Cau adeiladau Frondeg Pwllheli ac Adeilad Ffordd 
y Traeth yn y Felinheli ond gofyn i’r Gwasanaeth 
adrodd yn ôl i’r Cabinet ar achos busnes 
cynllun C8 (Frondeg) cyn symud ymlaen i’w 
wireddu er mwyn sicrhau fod yna atebion 
derbyniol i anghenion y rhai sydd yno ar hyn o 
bryd 

60,000 

C9 Dileu 1 swydd allan o 8.5 yn yr Uned Cynnal a 28,000 

 



 

 

Chadw Adeiladau 

C10 
Dileu 1.5 swydd allan o 7.2 yn yr Uned Stadau a 
Chyfleusterau 

40,000 

C11 Dileu 2 swydd allan o 37.62 yn yr Unedau Cyfrifeg 50,000 

C12 
Rhoi’r gorau i gefnogaeth yr Uned Technoleg 
Gwybodaeth i systemau y tu allan i oriau gwaith 
arferol 

39,500 

C13 Dileu Cynllun Hyfforddeion Gwynedd a Chynllun 
Hyfforddeion Proffesiynol 

258,720 

C14 Dileu 2 swydd allan o 8.8 yn yr uned Iechyd a 
Diogelwch 

80,000 

C15 Ail fodelu’r partneriaethau rhwng Gwynedd a Môn 
yn sgil y newid i Fyrddau Gwasanaethau 
Cyhoeddus 

130,000 

C16 Dileu cyfraniad y Cyngor i Bartneriaeth 
Amgylchedd Gwynedd 

7,620 

C18 Dileu cyllideb ar gyfer cefnogi gwaith alcohol a 
chyffuriau 

28,900 

C19 
Dileu 1 swydd allan o 2 yn y maes Rheolaeth 
Prosiect 

31,060 

1 Torri gwair prif lecynnau trefi 6 gwaith y flwyddyn 
yn hytrach nag 8 gwaith ond dylid ystyried os 
gellir darganfod mwy o arbedion 
effeithlonrwydd ar Gynllun rhif 1 (Torri gwair 
canol Trefi) drwy leihau’r toriadau sylfaenol 
ymhellach a chan ofyn i gymunedau lleol dalu 
os dymunir cael gwell safon 

120,000 

2 Dileu 1 swydd allan o 10.5 yn yr Uned Polisi 
Cynllunio ar y Cyd 

15,000 

3 Lleihau cyllideb grantiau strategol i’r celfyddydau o 
50%, ond ei weithredu o’r 1 Ebrill 2017 er mwyn 
rhoi cyfle i’r Gwasanaeth drafod ei weithrediad 
gyda’r cyrff a gefnogir a cheisio denu cymorth 
o ffynonellau eraill i gymryd lle’r lleihad yn y 
cymorth gan y Cyngor 

84,850 

4 Torri 2 swydd allan o 7 yn yr Uned Gwasanaeth 
gorfodaeth stryd 

64,500 

5 Lleihau oriau agor Archifdy Dolgellau o 3 diwrnod i 
2 ac Archifdy Caernarfon o 4 i 3 diwrnod yr 
wythnos 

41,670 

6 Torri gwair y 131 o feysydd chwarae plant bob 
deufis yn hytrach nag yn fisol 

60,000 

8 Lleihau elfen o gyllideb “Gwynedd Ni” gan 70,000 



 

 

ganolbwyntio ar yr elfen statudol. 

9 Dileu 1 swydd allan o 27.7 yn yr Uned Prosesu 
Treth Gyngor 

25,000 

10 Torri 50% ar y gwasanaeth cynnal promenadau, 
meinciau ac enwau strydoedd 

40,000 

11 Peidio darparu copïau caled o’r llyfryn twristiaeth 
“Eryri Mynyddoedd a Môr” 

46,000 

12 Lleihau 50% ar y grantiau a roddir i fudiadau 
gwirfoddol ar gyfer prosiectau penodol 

62,500 

13 Peidio talu’r ffi am dalu Treth Gyngor yn y swyddfa 
bost  

40,000 

14 Lleihau amlder torri gwair ym mynwentydd y 
Cyngor o 7 gwaith y flwyddyn i 5 

60,000 

15 Torri 10% ar y gyllideb prynu llyfrau yn y 
llyfrgelloedd 

26,000 

16 Dileu 1 swydd allan o 14 yn yr uned Rheolaeth 
Adeiladu 

40,000 

17 Dileu ail swydd o’r 10.5 yn yr Uned Polisi Cynllunio 
ar y cyd. 

15,000 

19 Lleihau amser / a neu godi ffi am yr elfen 
gwarchod o fewn y cynllun brecwast am ddim i 
blant ysgolion cynradd  

100,000 

20 Cadw’r Teledu Cylch Cyfyng (CCTV) ond yn 
hytrach na dileu’r adnodd sy’n cadw golwg 
parhaus arno, y dylid ceisio cyflawni’r arbediad 
drwy leihau cyfraniad y Cyngor a gwneud 
unrhyw newidiadau gweithredu y gellid eu 
gwneud heb amharu ar effeithioldeb y 
gyfundrefn 

90,000 

21 Dileu 1 swydd allan o 2.45 yn yr Uned 
Bioamrywiaeth 

30,000 

22 Lleihau 50% ar y gyllideb rheoli traffig  65,000 

23 Dileu 20% ar y gyllideb llwybrau cyhoeddus yn 
cynnwys 1 swydd allan o 7.2 

110,000 

25 Dileu 1 swydd allan o 8 yn yr Uned Rheoli 
Llygredd 

35,000 

26 Dileu grant canolfan Noddfa 5,000 

27 Dileu 1 swydd allan o 13.8 yn yr Uned Hylendid 
Bwyd 

36,000 

28 Dileu 1 swydd allan o 21.7 yn yr Uned Budd-
daliadau Tai a threth Gyngor 

25,000 

29 Dileu Gwasanaeth gang cymunedol Arfon 70,000 



 

 

30 Torri’r gyllideb cynnal ffyrdd (gan nodi yr 
addaswyd swm y toriad yn unol a’r 
argymhelliad yn yr adroddiad) 

850,000 

31 Yn hytrach na’r cynnig gwreiddiol o gau 30 
allan o’r 42 Clwb Ieuenctid, y dylid newid y 
cynllun dan sylw i wireddu’r arbediad toriadau 
o £200,000 (ynghyd a’r arbediad 
effeithlonrwydd disgwyliedig o £70,000) drwy 
ail ddylunio’r Gwasanaeth Ieuenctid a chan 
dderbyn y bydd angen ystyried y grantiau i 
fudiadau ieuenctid fel rhan o’r holl adolygiad  

200,000 

32 Rhoi’r gorau i redeg Amgueddfa Lloyd George 
ond gan weithredu o’r 1 Ebrill 2017 er mwyn 
rhoi cyfle i’r Gwasanaeth gynnal trafodaethau 
gydag unrhyw gorff fyddai’n dymuno cymryd 
cyfrifoldeb am yr amgueddfa 

27,000 

33 Cynyddu pris prydau ysgolion cynradd o £2.30 i 
£2.50 (gan nodi’r newid yn uchafswm y pris y 
dylid ei godi) 

105,000 

37 Dileu 2 swydd allan o 85 yn yr Uned Gweithwyr 
Cymdeithasol, Therapyddion Galwedigaethol a 
Swyddogion Gofal o fewn y Gwasanaeth Oedolion 

80,000 

38 Lleihau amlder glanhau pentrefi a stadau 
diwydiannol i bob 3 mis yn hytrach na bob mis a 
chynyddu amser ymateb i ddigwyddiadau 

130,000 

39 Lleihau’r gyllideb lyfrau yn y llyfrgelloedd o 25%.   39,000 

40 Dileu 1 swydd allan o 12 yn yr Uned Gorfodaeth 
Tai 

30,000 

42 Lleihau 12.4% ar y gyllideb o £801,790 a delir gan 
y Gwasanaeth Oedolion i sefydliadau gwirfoddol / 
elusennol. 

100,000 

43 Dileu 10% o’r gyllideb Gwasanaeth Plant Derwen 
(sy’n cyflogi 19.4) 

75,000 

44 Dileu rhaglenni byw’n iach  54,050 

46 Dileu’r gyllideb ar gyfer cynnal y Gwarchodfeydd 
Natur 

59,400 

47 Dileu cyllideb prosiectau diogelwch cymunedol a 
thrais yn y cartref 

24,250 

48 Rheoli traethau baner las a baner werdd yn unig 24,200 

49 Dileu 1 swydd allan o 7.7 ar reoli risgiau llifogydd. 40,000 

50 Dileu 1 swydd allan o 7 yn yr Uned sy’n rheoli 
grantiau adnewyddu a grantiau i’r anabl  

30,000 

51 Cau 50 allan o 73 o doiledau cyhoeddus y sir 244,000 



 

 

52 Dileu 1 swydd allan o 21 yn y Gwasanaeth aml 
asiantaethol Cyfiawnder Ieuenctid. 

25,000 

53 Dileu rhaglenni datblygu chwaraeon 71,180 

58 Cau canolfannau Croeso’r Cyngor 155,000 

63 Dileu 1 swydd allan o 7 ar reolaeth gwaith ffyrdd 30,000 

65 Dileu 4 swydd allan o 85 yn yr Uned Gweithwyr 
Cymdeithasol, Therapyddion Galwedigaethol a 
Swyddogion Gofal o fewn y Gwasanaeth Oedolion 

80,000 

71 Dileu 1 swydd allan o 21.4 yn yr Uned 
Digartrefedd 

25,000 

 

v. Nodi hefyd tra na fyddwn yn disgwyl yr elfen doriadau o £28,000 a 

nodir gyferbyn â chynllun 55 (Llyfrgelloedd), y bydd yna barhad i 

ddisgwyl newidiadau ar gyfer y gwasanaeth llyfrgell fydd yn cael eu 

cyfyngu i’r swm arbediad effeithlonrwydd a dargedwyd ar eu cyfer fydd 

efallai yn golygu gweithredu elfen helaeth o’r newid a nodir yn erbyn 

cynllun rhif 55. 

 

vi. Ar gyfer Cynllun 66 (Cymorth i Ferched), tra na ddylid ei dorri ar hyn o 

bryd, y dylai hyn fod yn amodol ar iddynt fodloni’r Gwasanaeth eu bod 

wedi edrych am yr holl gyfleon posibl i fod mor effeithlon a phosibl, 

gan gynnwys unrhyw arbediad fyddai’n deillio o hynny yn yr arbedion 

effeithlonrwydd. 

 

vii. Ar gyfer Cynlluniau 72 (Pont Abermaw) a 78 (Pont yr Aber), na ddylid 

torri’r cyllidebau yma ar hyn o bryd, ond fod hynny yn amodol ar 

gyrraedd targed o leihau’n sylweddol y gost i’r Cyngor o gyfrannu tuag 

at eu dyfodol, gan gynnwys unrhyw arbediad fyddai’n deillio o hynny 

yn yr arbedion effeithlonrwydd. 

 

viii. Ar gyfer Cynllun 59 (Neuadd Dwyfor), na ddylid torri’r gyllideb yma, 

ond fod hynny yn amodol ar drafod opsiynau gydag unrhyw fudiad 

lleol gyda golwg ar iddynt gymryd cyfrifoldeb amdano gyda’r nod o 

leihau’r costau sy’n syrthio ar drethdalwyr Gwynedd, ac y dylid 

cynnwys unrhyw arbedion yn yr arbedion effeithlonrwydd. 

 

ix. Gydag argymhellion vi), vii) a viii) uchod y dylid adrodd yn ôl ymhen 

blwyddyn gan ail ymweld a’r sefyllfa bryd hynny yn sgil unrhyw 

ddatblygiadau.      

 

x. Awdurdodi’r Pennaeth Cyllid, mewn ymgynghoriad gyda’r Aelod 

Cabinet dros Adnoddau, i adolygu lefel cronfeydd penodol (fel 

awgrymir ym mharagraffau 8.6 - 8.8 o’r atodiad “Cyllideb 2016/17”) er 

mwyn ariannu’r angen i “bontio” £2,106,050 yn 2016/17, oherwydd ni 



 

 

fydd modd cynhaeafu’r holl doriadau ar unwaith o Ebrill 2016. 

 

xi. Awdurdodi’r Pennaeth Cyllid, mewn ymgynghoriad gyda’r Aelod 

Cabinet dros Adnoddau, i drefnu i ariannu swm addasedig o 

gronfeydd, fel bo angen, er mwyn amddiffyn penderfyniadau’r Cyngor 

ar y gyllideb a’r dreth pe bai newidiadau ymylol mewn grant 

Llywodraeth, yn dilyn penderfyniadau Llywodraeth Cymru, fydd yn 

arwain at ddatgan setliad grant terfynol ar gyfer llywodraeth leol ar 2 

Mawrth, a phleidlais yn y Cynulliad ar 9 Mawrth 2016 i’w gadarnhau. 
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Y CYNGOR DYDD IAU, 10 RHAGFYR 2015 
 

 
Yn bresennol:  Y Cynghorydd Dilwyn Morgan (Cadeirydd); 
   Y Cynghorydd Eric Merfyn Jones (Is-gadeirydd). 
 
Y Cynghorwyr: Stephen Churchman, Annwen Daniels, Anwen Davies, Lesley Day, Gwynfor 
Edwards, Dyfed Edwards, Elwyn Edwards, Thomas Ellis, Alan Jones Evans, Aled Evans, Gweno 
Glyn, Simon Glyn, Gwen Griffith, Selwyn Griffiths, Alwyn Gruffydd, Siân Gwenllian, Annwen 
Hughes, John Brynmor Hughes, Louise Hughes, Sian Wyn Hughes, Jason Humphreys, Peredur 
Jenkins, Aeron M.Jones, Aled Wyn Jones, Anne Lloyd Jones, Brian Jones, Charles W.Jones, Elin 
Walker Jones, John Wynn Jones, Linda Wyn Jones, Sion Wyn Jones, Eryl Jones-Williams, Beth 
Lawton, Dilwyn Lloyd, June Marshall, Dafydd Meurig, Linda Morgan, Dewi Owen, Michael Sol 
Owen, W.Roy Owen, William Tudor Owen, Nigel Pickavance, Peter Read, Caerwyn Roberts, 
Gareth A.Roberts, John Pughe Roberts, W.Gareth Roberts, Angela Russell, Dyfrig Siencyn, Mike 
Stevens, Glyn Thomas, Ioan Thomas, Hefin Underwood, Ann Williams, Elfed Williams, Gruffydd 
Williams, Hefin Williams, Owain Williams, R.H.Wyn Williams, Mandy Williams-Davies ac Eurig 
Wyn. 
 
Swyddogion yn bresennol: Dilwyn Williams (Prif Weithredwr), Iwan Trefor Jones (Cyfarwyddwr 
Corfforaethol), Dafydd Edwards (Pennaeth Cyllid), Geraint Owen (Pennaeth Cefnogaeth 
Gorfforaethol), Iwan Evans (Pennaeth Gwasanaeth Cyfreithiol / Swyddog Monitro), Aled Davies 
(Pennaeth Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant), Gwyn Morris Jones (Pennaeth Priffyrdd a 
Bwrdeistrefol), Rhun ap Gareth (Uwch Gyfreithiwr / Dirprwy Swyddog Monitro), Gwenno Williams 
(Uwch Reolwr Gweithredol), Arwel E.Jones (Uwch Reolwr Democratiaeth a Chyflawni) ac Eirian 
Roberts (Swyddog Cefnogi Aelodau a Chraffu). 
 
Ymddiheuriadau: Y Cynghorwyr Craig ab Iago, Endaf Cooke, Trevor Edwards, Jean Forsyth, 
Chris Hughes, Dyfrig Jones, Mair Rowlands, Gareth Thomas, Eirwyn Williams, Gethin Glyn 
Williams a John Wyn Williams. 
 
1. COFNODION 
 
 Llofnododd y Cadeirydd gofnodion y cyfarfod blaenorol o’r Cyngor a gynhaliwyd ar 8 

Hydref, 2015 fel rhai cywir. 
 
2. DATGAN BUDDIANT PERSONOL 
 

‘Roedd yr aelodau wedi derbyn nodyn briffio ymlaen llaw gan y Swyddog Monitro ynglŷn â’r 
eitemau canlynol:- 
 
Cynllun Gostyngiadau Treth Cyngor 2016/17 (eitem 9 ar y rhaglen) 
Treth Cyngor: Disgresiwn i ganiatáu disgowntiau – 2016/17 (eitem 10 ar y rhaglen) 
Adolygu Datganiad o Bolisi Trwyddedu – Deddf Trwyddedu 2003 (eitem 11 ar y rhaglen) 
 
Rhoddwyd arweiniad ar lafar i’r aelodau ynglŷn â’r eitem ganlynol:- 
 
Dyfodol S4C (eitem 14 ar y rhaglen). 

 
(1) Datganodd y Cynghorydd Linda Wyn Jones fuddiant personol yn eitem 9 ar y rhaglen – 

Cynllun Gostyngiadau Treth Cyngor 2016/17 oherwydd ei bod yn rhedeg cwmni Seren, sy’n 
cael gostyngiad treth cyngor. 

 

Tud. 1

Eitem 2



Y CYNGOR Dydd Iau, 10 Rhagfyr 2015 

 ‘Roedd yr aelod o’r farn ei fod yn fuddiant oedd yn rhagfarnu a gadawodd y cyfarfod yn 
ystod y drafodaeth ar yr eitem. 

 
(2) Datganodd yr aelodau canlynol fuddiant personol yn eitem 10 ar y rhaglen – Treth Cyngor: 

Hawl Disgresiwn i Ganiatáu Disgowntiau – 2016/17, am y rhesymau a nodir:- 
 

 Y Cynghorydd Mandy Williams-Davies - oherwydd bod ei gŵr yn berchen ar eiddo 
gwag drwy etifeddiaeth. 

 Y Cynghorydd Wyn Williams - oherwydd ei fod yn gydberchennog eiddo sydd yn 
wag yn Nhalafon, Abersoch. 

 Y Cynghorydd Linda Wyn Jones – oherwydd ei bod yn rhedeg cwmni Seren, sy’n 
cael gostyngiad treth cyngor. 

 Y Cynghorydd Dyfrig Siencyn – oherwydd ei fod yn berchen ar eiddo sy’n wag. 

 Y Cynghorydd Beth Lawton – oherwydd ei bod yn bwriadu cyflwyno cais am 
ddisgownt Treth Cyngor y flwyddyn nesaf gan mai hi yw’r unig oedolyn sy’n byw yn 
yr eiddo erbyn hyn. 

 
‘Roedd yr aelodau o’r farn eu bod yn fuddiannau oedd yn rhagfarnu a gadawsant y cyfarfod 
yn ystod y drafodaeth ar yr eitem. 

 

 Y Cynghorydd Gwen Griffith – oherwydd ei bod yn Gadeirydd Mantell Gwynedd sy’n 
cynrychioli mudiadau sy’n ceisio disgownt treth y Cyngor am eu bod yn elusennau. 

 
Nid oedd yr aelod o’r farn ei fod yn fuddiant sy’n rhagfarnu a chymerodd ran lawn yn y 
drafodaeth ar yr eitem. 
 

(3) Datganodd yr aelodau canlynol fuddiant personol yn eitem 11 ar y rhaglen – Adolygu 
Datganiad o Bolisi Trwyddedu – Deddf Trwyddedu 2003, am y rhesymau a nodir:- 

 

 Y Cynghorydd Selwyn Griffiths – oherwydd ei fod ar gorff rheoli Canolfan 
Porthmadog. 

 Y Cynghorydd Ioan Thomas – oherwydd ei fod yn gyfarwyddwr mewn adeilad sydd 
â thrwydded gwerthu alcohol. 

 Y Cynghorydd Peredur Jenkins – oherwydd ei fod yn Gadeirydd Clwb Rygbi 
Dolgellau. 

 Y Cynghorydd Aled Wyn Jones – oherwydd ei fod yn gyfarwyddwr Clwb Trwyddedig 
y Tŵr, Trefor. 

 Y Cynghorydd Stephen Churchman – oherwydd ei fod yn Gadeirydd Pwyllgor 
Neuadd Bentref Garndolbenmaen. 

 Y Cynghorydd Sion Jones – oherwydd ei fod yn Gadeirydd Neuadd Bethel. 

 Y Cynghorydd Aeron Jones – oherwydd ei fod yn Aelod o Bwyllgor Neuadd 
Felinwnda. 

 Y Cynghorydd Eric Merfyn Jones – oherwydd ei fod yn aelod o Bwyllgor Neuadd 
Groeslon. 

 Y Cynghorydd Jason Humphreys – oherwydd ei fod yn aelod o Bwyllgor Rheoli 
Canolfan Porthmadog. 

 Y Cynghorydd Linda Wyn Jones – oherwydd ei bod yn rhedeg gwesty sy’n cael ei 
drwyddedu. 

 Y Cynghorydd John Brynmor Hughes – oherwydd bod ganddo dafarn yn Llanengan 
a’i fod hefyd yn aelod o’r Pwyllgor Trwyddedu. 

 
‘Roedd yr aelodau o’r farn eu bod yn fuddiannau oedd yn rhagfarnu a gadawsant y cyfarfod 
yn ystod y drafodaeth ar yr eitem. 
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(4) Datganodd yr aelodau canlynol fuddiant personol yn eitem 14 ar y rhaglen – Dyfodol S4C, 
am y rhesymau a nodir:- 
 

 Y Cynghorydd Selwyn Griffiths – oherwydd bod ei frawd yn gweithio i Tinopolis. 

 Y Cynghorydd Eryl Jones-Williams – oherwydd ei fod yn gwneud rhywfaint o waith 
i’r BBC ac S4C. 

 Y Cynghorydd Michael Sol Owen – oherwydd bod ei fab yn gweithio i’r BBC. 

 Y Cynghorydd Alwyn Gruffydd – oherwydd bod ei fab a’i ferch yn gweithio ar 
raglenni S4C. 

 Y Cynghorydd Dafydd Meurig – oherwydd ei fod yn gweithio’n achlysurol i’r BBC ac 
yn anuniongyrchol i S4C. 

 Y Cynghorydd Simon Glyn – oherwydd bod cefnder i’w blant yn ddyn camera ar 
raglen ‘Heno’. 

 Y Cynghorydd Gweno Glyn – oherwydd bod perthynas agos yn gweithio yn y 
diwydiant a’i bod hithau yn gweithio yn y diwydiant yn achlysurol. 

 Y Cynghorydd Dilwyn Morgan – oherwydd ei fod yn derbyn gwaith achlysurol gan 
S4C. 

 Y Cynghorydd Siân Gwenllian – oherwydd bod ganddi gysylltiadau teuluol yn y 
diwydiant darlledu yn lleol. 

 Y Cynghorydd Eurig Wyn – oherwydd bod ei fab yn cyflenwi ffilmiau i S4C. 

 Y Cynghorydd Linda Wyn Jones – oherwydd bod ei mab yn gweithio i S4C yn 
achlysurol. 

 Y Cynghorydd Dyfrig Siencyn – oherwydd bod dau o’i blant yn gweithio i’r BBC. 
 

‘Roedd yr aelodau o’r farn eu bod yn fuddiannau oedd yn rhagfarnu a gadawsant y cyfarfod 
yn ystod y drafodaeth ar yr eitem. 

 
3. CYHOEDDIADAU’R CADEIRYDD 
 

(1) Croeso 
 
 Croesawyd y Cynghorwyr Aled Wyn Jones, Gareth Anthony Roberts a Hefin 

Underwood i’w cyfarfod cyntaf o’r Cyngor. 
 
 Croesawyd y Cynghorwyr Louise Hughes, Linda Morgan a Peter Read yn ôl yn dilyn 

anhwylder diweddar. 
 
(2) Llongyfarchiadau 
 
 Llongyfarchwyd Ffermwyr Ieuainc Meirionnydd ar gynnal Eisteddfod Genedlaethol 

Ffermwyr Ieuainc Cymru eleni yn Aberystwyth.  Hefyd, llongyfarchwyd Ffermwyr 
Ieuainc Meirionnydd a Ffermwyr Ieuainc Eryri ar ddod yn gydradd ail a diolchwyd i 
bawb am eu gwaith caled ar ran ieuenctid y sir. 

 
4. CWESTIYNAU 
 
 Nododd y Cadeirydd ei fod yn annog aelodau, os ydynt yn dymuno derbyn gwybodaeth yn 

unig, i gysylltu yn uniongyrchol gydag adrannau. 
 

(1) Cwestiwn gan y Cynghorydd Eryl Jones-Williams 
 
(Eglurodd yr aelod fod pwyllgor o Unllais Cymru wedi gofyn iddo gyflwyno’r cwestiwn 
oherwydd eu bod wedi methu cael gwybodaeth gan y Cyngor.) 
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“Ydi’r Awdurdod Priffyrdd wedi sylweddoli beth yw effaith eu polisi newydd o ofyn i 
gynghorau tref a chymuned gymryd drosodd a / neu dalu am lenwi’r biniau halen yn 
eu wardiau?” 
 
Ateb gan y Cynghorydd John Wynn Jones, Aelod Cabinet Amgylchedd 
 
(Dosbarthwyd ateb ysgrifenedig yr Aelod Cabinet i’r aelodau ymlaen llaw.) 
 
“Gan fod y cynghorydd wedi egluro pam mae’n gofyn y cwestiwn, mi fuaswn yn 
awgrymu iddo y gallai fod wedi cysylltu â’r adran a byddai wedi cael yr un esboniad 
ag sydd yn yr ateb ysgrifenedig. 
 
Mae hyn yn rhan o’r arbedion effeithlonrwydd a gytunwyd yn Rhagfyr 2014 ac mae 
hynny’n rhywbeth i ni ei ystyried.” 
 
Cwestiwn atodol gan y Cynghorydd Eryl Jones-Williams 
 
“Wnewch chi ail ystyried hyn a chael trafodaeth iawn hefo’r cynghorau?” 
 
Ateb gan y Cynghorydd John Wynn Jones, Aelod Cabinet Amgylchedd 
 
“’Rydym ni fel Adran wedi gyrru llythyr at bob cyngor cymuned, tref a phlwy, ac wedi 
gofyn iddynt ystyried hyn a dod yn ôl atom.  Mae hynny’n rhywbeth y gallent wneud o 
hyd ac mae hynny yn agored o hyd ac ‘rwy’n falch o ddweud bod llawer o gynghorau 
cymuned wedi manteisio ar hyn ac wedi dod yn ôl atom ac mae ‘na drafodaeth wedi 
digwydd.  Felly byddwn yn annog pob aelod sydd yma sy’n aelod o gyngor cymuned i 
wneud yr un peth, fel eu bod yn mynd yn ôl at yr Adran Briffyrdd ac yn mynegi eu 
barn.  Mae rhai wedi gwneud hynny’n barod ac wedi ei drafod yn ddwys.  Mae 
hynny’n golygu ein bod yn mynd i arbed £100,000 y flwyddyn sy’n swm nid 
ansylweddol ac mi fuaswn yn awgrymu mai dyna’r ffordd i gario ‘mlaen.” 

 
(2) Cwestiwn gan y Cynghorydd Sion Jones 

 
“Be yw'r sefyllfa bresennol o gadw Pont Aber, Caernarfon yn agored?” 
 
Ateb gan y Cynghorydd John Wynn Jones, Aelod Cabinet Amgylchedd 
 
(Dosbarthwyd ateb ysgrifenedig yr Aelod Cabinet i’r aelodau ymlaen llaw.) 
 
Cwestiwn atodol gan y Cynghorydd Sion Jones 
 
“Fedrwch chi gadarnhau i mi, os ydi’r bont yma’n mynd drosodd i Ymddiriedolaeth yr 
Harbwr, bod yr amodau yn aros yr un fath, bod y staff yn saff yn eu gwaith ac na fydd 
yr Ymddiriedolaeth yn codi toll ar y bont?” 
 
Ateb gan y Cynghorydd John Wynn Jones, Aelod Cabinet Amgylchedd 
 
“Yn anffodus, mae’r trafodaethau yn mynd ymlaen, ac ar hyn o bryd ni allaf roi unrhyw 
warant i’r aelod o gwbl.  Yr unig beth fedraf ddweud yw bod hwn yn un o hyd at 
hanner cant o bethau sydd dan ystyriaeth hefo Her Gwynedd.  ‘Rwy’n falch ofnadwy 
ei fod yn dangos digon o ddiddordeb yn Her Gwynedd ac yn y mater yma ac ‘rwy’n 
gobeithio y bydd yn dangos yr un diddordeb yn y bron i hanner cant arall o bethau da 
ni’n ceisio dod i benderfyniad call arnynt.  Ond bydd raid iddo sylweddoli na allaf 
drafod mewn Cyngor agored fel hwn beth yw’r trafodaethau sy’n mynd ymlaen ar hyn 
o bryd.” 
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(3) Cwestiwn gan y Cynghorydd Aeron Jones 
 
(Eglurodd yr aelod ei fod wedi dod â’r cwestiwn gerbron yn hytrach na mynd drwy’r 
adran berthnasol oherwydd bod cymaint o addewidion wedi’u gwneud gan yr adran 
berthnasol i unigolion yn Rhostryfan a ddim wedi eu gwireddu.) 
 
“Pa waith mae’r Cyngor Sir wedi’i wneud yn Rhostryfan i atal llifogydd rhag digwydd?” 
 
(Gofynnodd hefyd i’r Aelod Cabinet roi’r ateb ar lafar gan nad oedd yr aelodau o’r 
cyhoedd oedd yn bresennol yn y cyfarfod wedi gweld yr ateb ysgrifenedig.) 
 
Ateb gan y Cynghorydd John Wynn Jones, Aelod Cabinet Amgylchedd 
 
(Dosbarthwyd ateb ysgrifenedig yr Aelod Cabinet i’r aelodau ymlaen llaw.) 
 
“Mae hwn yn fater lleol iawn, os caf awgrymu.  Mae’r ateb sydd wedi’i ysgrifennu yn 
ymwneud â dau safle ac ‘rwy’n ddigon bodlon rhannu’r ateb yna gydag unrhyw aelod 
o’r cyhoedd, os ydynt yn dymuno.  Ni chredaf ei bod yn fuddiol i 75 ohonom fod yn 
trafod materion mor lleol ac ‘rwy’n awgrymu mai gwaith sydd ar ei hanner ydi hwn a’n 
bod yn symud ymlaen.  ‘Roeddwn yn trafod y sefyllfa ddoe gydag Ymgynghoriaeth 
Gwynedd, sy’n gweithredu.  ‘Rwyf hefyd wedi cael cyfarfod y pnawn yma gyda’r 
cyfeillion yn y cefn yn yr oriel ac wedi trafod y sefyllfa yn ddirfawr gyda hwy.  ‘Rydw i 
yn pryderu ynglŷn â beth sy’n digwydd yna, ond ‘rydym yn gweithio’n galed i drio cael 
datrysiad i’r sefyllfa ac ‘rwy’n gobeithio y bydd hynny’n digwydd mor fuan â phosib’ o 
dan yr amgylchiadau presennol.” 
 
Cwestiwn atodol gan y Cynghorydd Aeron Jones 
 
“A gaf addewid cadarn gan yr Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd fod y ddau leoliad 
yma am gael eu datrys cyn gynted â phosib’ a chael dyddiad penodol a hefyd ydi o’n 
fodlon dod gyda mi i weld y safleoedd yma i weld y problemau drosto’i hun?”  
 
Ateb gan y Cynghorydd John Wynn Jones, Aelod Cabinet Amgylchedd 
 
“’Rwy’n ddigon bodlon unrhyw adeg i fynd allan gyda chyfeillion i weld be’ sy’n bosib’, 
ond lleugwr ydw i.  Mae’n well o lawer i chi drafod hefo’r Adran a gyda 
Ymgynghoriaeth Gwynedd i weld be’ yn union ydi’r gwaith sy’n cael ei awgrymu ac 
sy’n cael ei raglennu i’r broblem yma, ac ‘rwy’n ymwybodol, ers ddoe, dwi’n cytuno, 
ond ‘roedd fy rhagflaenydd yn hollol ymwybodol o hyn ac wedi bod yn ymweld â’r 
safleoedd cyn hynny ac felly, ‘rydw i’n gwarantu y bydd yna gymaint o ymdrech â 
phosib’ i ddatrys y broblem yma yn y dyfodol agos.” 
 
Nododd y Cadeirydd y byddai’r Aelod Cabinet yn awyddus iawn i gael unrhyw 
dystiolaeth sydd gan yr aelod o unrhyw addewidion gwag sydd wedi’u gwneud. 

 
5. RHOI’R DDEDDF GWASANAETHAU CYMDEITHASOL A LLESIANT AR WAITH 
 

Gosododd yr Aelod Cabinet Oedolion a Iechyd y cyd-destun gan egluro mai pwrpas yr 
eitem hon oedd codi ymwybyddiaeth ynglŷn â’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Llesiant sy’n dod yn weithredol o Ebrill 2016.  Nododd fod y ddeddf yn eang iawn ac yn 
cynnwys egwyddorion hynod bwysig, ond y bwriedid canolbwyntio ar un elfen o’r maes yn 
unig yn y cyfarfod hwn, sef y gwaith o gefnogi pobl gydag anableddau dysgu. 
 
Rhoddodd y Pennaeth Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant gyflwyniad i’r ddeddf ac o ran 
rhoi’r ddeddf ar waith, gan nodi:- 
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 Bod y ddeddf yn ymateb i newidiadau demograffig enfawr a’r galw cynyddol ar 
wasanaethau gofal mewn cyfnod pan mae’r wasgfa ariannol yn hynod heriol. 

 Bod hwn y math o newid sydd ond yn digwydd mewn cenhedlaeth gan fod y 
newidiadau mor sylfaenol a phell gyrhaeddol, ond ei fod yn cynnig llawer o 
gyfleoedd i ail-edrych ar y mathau o wasanaethau sy’n cael eu darparu gan y 
Cyngor a’i bartneriaid. 

 Mai un newid sylfaenol yw’r llais a’r rheolaeth mae’r ddeddfwriaeth yn rhoi i 
unigolion drwy roi anghenion a dymuniadau unigolion yn ganolog i bopeth. 

 Bod pwyslais hefyd ar atal, ymyrryd yn gynnar, cyd-gynhyrchu yn ogystal â’r 
elfennau amlasiantaethol. 

 Bod yr holl newidiadau hyn yn golygu cryn newid mewn diwylliant a’i fod yn mynd i 
gymryd amser i gyrraedd y nod a’r disgwyliadau sydd gan y Llywodraeth ohonom. 

 Mai bwriad yr eitem oedd cyflwyno fideo i’r aelodau o’r gwaith dyddiol yng Nghynllun 
Cymunedol Arfon yn Frondeg, fel enghraifft o waith sy’n cyd-fynd ag egwyddorion ac 
ysbryd y ddeddf newydd, ond sydd hefyd yn amlygu bod yna waith dal i fyny mewn 
lleoliadau eraill. 

 Ei fod yn falch o groesawu Andrew Guy, Goruchwylydd Gofal Dydd yn Frondeg a’i 
gyd-weithwyr a defnyddwyr y gwasanaeth i’r cyfarfod. 

 Bod angen i’r aelodau fod yn ymwybodol o’r newidiadau a’r effaith o ran y 
gwasanaethau a chyfeiriwyd at sesiwn hyfforddiant a drefnwyd ar eu cyfer yn Ysbyty 
Alltwen ar fore’r 21ain o Ionawr. 

 
Fel yr uwch reolwr â chyfrifoldeb am y maes penodol sy’n cael sylw yn y fideo, rhoddodd yr 
Uwch Reolwr Gweithredol gefndir o’r gwaith a’r meddylfryd y tu cefn iddo. 
 
Yna, bu i’r Cynghorydd Lesley Day ddweud gair o ran ei phrofiad hi pan ddangoswyd y 
fideo hwn mewn cynhadledd yng Nghaernarfon, gan nodi iddi wneud cais am gyflwyno’r 
fideo i’r Cyngor llawn. 

 
Yn dilyn gweld y ffilm, diolchodd y Cadeirydd i Andrew Guy a’r tîm yng Nghynllun 
Cymunedol am eu holl waith. 
 
Yn ystod y drafodaeth:- 
 

 Mynegwyd gwerthfawrogiad ac edmygedd mawr o waith y tîm. 

 Nodwyd, er ei bod yn amlwg bod defnyddwyr y gwasanaeth yn gallu defnyddio eu 
mamiaith yn y ganolfan, bod y cydbwysedd ieithyddol ar y fideo yn fater o bryder. 

 Na wnaed unrhyw sylw yn y cyflwyniad ynglŷn ag allanoli er bod y ddeddf yn sôn am 
hynny hefyd. 

 
Yn ei sylwadau cloi, nododd yr Aelod Cabinet Oedolion a Iechyd:- 
 

 Nad oedd y gwaith hwn yn unigryw, a bod yna waith da yn digwydd yn y trydydd 
sector hefyd. 

 Bod hwn yn faes lle mae yna sgôp i newid ac addasu a bod y ddeddf yn rhoi ffocws 
ar yr anghenion yma. 

 Ei fod yn erfyn ar yr aelodau i ddod i’r digwyddiad codi ymwybyddiaeth ar 21 
Ionawr. 

 
6. CYNLLUN GOSTYNGIADAU TRETH CYNGOR 2016/17 
 

Cyflwynodd yr Aelod Cabinet – Tai, Gofal Cwsmer a Llyfrgelloedd, Amddifadedd a 
Chydraddoldeb adroddiad yn gofyn i’r Cyngor gadarnhau parhad y Cynllun Lleol cyfredol ar 
gyfer darparu cymorth tuag at dalu’r Dreth Cyngor am y flwyddyn yn cychwyn 1 Ebrill, 2016. 
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PENDERFYNWYD 
(a) Parhau i weithredu Cynllun Lleol y Cyngor am y flwyddyn yn cychwyn 1 Ebrill 

2016 fel ag yr oedd yn ystod 2015/16.  Felly, bydd yr amodau canlynol (i – iii 
isod) ynghylch yr elfennau disgresiwn yn parhau: 

 
(i) Gweithredu diystyrwch o 100% i bensiynau anabledd rhyfel, a phensiynau 

gweddwon rhyfel, ar gyfer pensiynwyr a hawlwyr oed gweithio fel ei 
gilydd. 

(ii) Peidio cynyddu’r cyfnodau estynedig o ostyngiadau i bensiynwyr a 
hawlwyr oed gwaith o’r pedair wythnos safonol sydd yn y Cynllun 
Rhagnodedig. 

(iii) Peidio cynyddu’r cyfnod ôl-ddyddio i bensiynwyr a hawlwyr oed gwaith o’r 
tri mis safonol sydd wedi’i nodi ar hyn o bryd yn y Cynllun Rhagnodedig. 

 
(b) Lle’n briodol, dirprwyo’r grym i’r Pennaeth Cyllid, mewn ymgynghoriad gyda’r 

Aelod Cabinet dros Dai, Gofal Cwsmer a Llyfrgelloedd, Amddifadedd a 
Chydraddoldeb, i wneud mân addasiadau i’r cynllun am 2016/17, ar yr amod na 
fydd yn newid sylwedd y cynllun. 

 
7. TRETH CYNGOR: HAWL DISGRESIWN I GANIATÁU DISGOWNTIAU – 2016/17 
 

Cyflwynodd yr Aelod Cabinet Adnoddau adroddiad yn gofyn am gadarnhad ffurfiol am 
2016/17 o’r penderfyniadau blaenorol i beidio caniatáu disgownt i ail gartrefi a pheidio 
caniatáu disgownt ar eiddo gwag. 

 
PENDERFYNWYD 
(a) Bod Cyngor Gwynedd ar gyfer 2016/17 yn caniatáu DIM disgownt yn unol ag 

Adran 12 o Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992 i’r ddau ddosbarth o ail gartrefi 
(dosbarthiadau A a B) fel y diffinnir yn Rheoliadau Treth Cyngor (Dosbarthau 
Rhagnodedig o Anheddau)  (Cymru) 1998. 

(b) Bod Cyngor Gwynedd ar gyfer 2016/17 yn caniatáu DIM disgownt yng nghyswllt 
eiddo gwag (dosbarth C). 

 
8. ADOLYGU DATGANIAD O BOLISI TRWYDDEDU – DEDDF TRWYDDEDU 2003  

 
Cyflwynodd yr Aelod Cabinet Cynllunio a Rheoleiddio adroddiad yn gofyn i’r Cyngor 
fabwysiadu Datganiad o Bolisi Trwyddedu newydd, yn unol ag Adran 5 o Ddeddf 
Trwyddedu 2003. 
 
Yn ystod y drafodaeth:- 
 

 Holwyd a oedd y ffioedd ychwanegol sy’n rhaid i ddigwyddiadau hynod o fawr eu 
talu yn cyfeirio at eisteddfodau hefyd (tudalen 24 o’r polisi).  Atebodd yr Aelod 
Cabinet fod y lefelau ffioedd wedi’u haddasu ar gyfer y siroedd unigol, ond y gallai 
ddod yn ôl at yr aelod ar y pwynt penodol hwn. 

 Nodwyd nad oedd y polisi’n cyfarch y pryder ynglŷn â’r gost ar y trethdalwyr o 
ganlyniad i ddiffyg rheolaeth ar werthu alcohol yn ein trefi a’n cymunedau a nodwyd 
ei bod yn bwysig bod y neges yn cael ei phasio ymlaen i’r sawl sy’n llunio’r 
ddeddfwriaeth yma.  Atebodd yr Aelod Cabinet fod y polisi drafft wedi’i gymeradwyo 
gan y Pwyllgor Trwyddedu a bod pob cais am drwydded i werthu alcohol yn cael ei 
ystyried yn ôl ei haeddiant gan yr is-bwyllgor pwrpasol. 

 Diolchwyd i staff yr uned am eu holl waith caled dros y misoedd diwethaf. 
 

PENDERFYNWYD mabwysiadu’r Datganiad o Bolisi Trwyddedu newydd. 
 
9. CYDBWYSEDD GWLEIDYDDOL Y CYNGOR 
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Gosododd y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd y cyd-destun, gan egluro:- 
 

 Bod yr adroddiad oedd gerbron y tro hwn ychydig yn wahanol i’r arferol oherwydd 
bod gan Grŵp Plaid Cymru fwyafrif clir ar y Cyngor erbyn hyn. 

 O weithredu’r rheolau sy’n ymwneud â chydbwysedd gwleidyddol yn llawn, byddai 
gan Grŵp Plaid Cymru yr hawl i gael mwyafrif ar bob pwyllgor unigol, ond cytunwyd 
mewn cyfarfod o’r Grŵp Busnes y dylid ceisio rhoi sylw i arbenigedd a phrofiad, yn 
hytrach na gweithredu’r rheolau yn haearnaidd ym mhob achos. 

 O ganlyniad, ‘roedd yr argymhellion yn yr adroddiad yn cynnwys tri phwyllgor lle nad 
oedd gan Grŵp Plaid Cymru fwyafrif, sef y Pwyllgor Craffu Corfforaethol, y Pwyllgor 
Apelau Cyflogaeth a’r Cyd-Bwyllgor Addysg Anghenion Arbennig. 

 Er mwyn cymeradwyo’r argymhellion, a hynny oherwydd nad oedd y rheolau’n cael 
eu gweithredu’n llawn, byddai’n rhaid i’r Cyngor eu cymeradwyo’n ddiwrthwynebiad.  
Fel arall, byddai’n rhaid cyflwyno ffigurau diwygiedig i’r Cyngor a olygai y byddai’r 
grwpiau Annibynnol, Llais Gwynedd a Llafur yn colli ymhellach ar rai pwyllgorau. 

 
Nododd ymhellach:- 

 Y derbyniwyd rhybudd yn ystod y cyfarfod fod y Cynghorydd Louise Hughes yn 
ymuno â’r Grŵp Annibynnol ac erfyniwyd ar y grwpiau i gyflwyno’r math yma o 
rybuddion yn llawer cynt yn y dyfodol. 

 Mai canlyniad y newid ar y cydbwysedd gwleidyddol ac argymhellion yr adroddiad 
oedd bod y Grŵp Annibynnol yn ennill dwy sedd, y naill ar y Pwyllgor Craffu 
Cymunedau a’r llall ar y Pwyllgor Trwyddedu Canolog, a hynny ar draul yr aelodau 
unigol, ond gan mai’r Cynghorydd Louise Hughes oedd yr aelod unigol ar y ddau 
bwyllgor dan sylw, nid olygai unrhyw newid pellach yn aelodaeth y pwyllgorau 
hynny. 

 
Rhoddodd yr Arweinydd esboniad pellach, gan nodi:- 
 

 Bod gan bob aelod, ar draws yr holl grwpiau gwleidyddol gyfraniad i’w wneud a 
gyda phrin 16 mis tan yr etholiadau llywodraeth leol nesaf, y cytunwyd y dylid 
parhau gyda’r diwylliant o gydweithio ac o weld cyfraniadau yn dod ar draws y 
sbectrwm gwleidyddol. 

 Y golygai hynny fod pwysau ar yr holl aelodau i bresenoli eu hunain mewn 
cyfarfodydd. 

 Bod angen edrych eto ar ddyraniad y seddau ar y Pwyllgor Pensiynau gan fod yr 
aelod o’r Grŵp Llafur fyddai’n colli ei sedd ar y pwyllgor wedi derbyn hyfforddiant yn 
y maes. 

 
Galwyd am bleidlais gofrestredig ar y cynnig. 
 
Yn unol â’r Rheolau Gweithdrefn, cofnodwyd y bleidlais ganlynol ar y cynnig:- 
 
O blaid y cynnig: (58) Y Cynghorwyr Stephen Churchman, Annwen Daniels, Anwen 
Davies, Lesley Day, Gwynfor Edwards, Dyfed Edwards, Elwyn Edwards, Thomas Ellis, Alan 
Jones Evans, Aled Evans, Gweno Glyn, Simon Glyn, Gwen Griffith, Selwyn Griffiths, Alwyn 
Gruffydd, Siân Gwenllian, Annwen Hughes, John Brynmor Hughes, Louise Hughes, Sian 
Wyn Hughes, Peredur Jenkins, Aeron M.Jones, Aled Wyn Jones, Anne Lloyd Jones, Brian 
Jones, Charles W.Jones, Eric Merfyn Jones, John Wynn Jones, Sion Wyn Jones, Eryl 
Jones-Williams, Beth Lawton, June Marshall, Dafydd Meurig, Dilwyn Morgan, Linda 
Morgan, Dewi Owen, Michael Sol Owen, W.Roy Owen, William Tudor Owen, Nigel 
Pickavance, Caerwyn Roberts, Gareth A.Roberts, John Pughe Roberts, W.Gareth Roberts, 
Angela Russell, Dyfrig Siencyn, Mike Stevens, Glyn Thomas, Ioan Thomas, Hefin 
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Underwood, Ann Williams, Elfed Williams, Gruffydd Williams, Hefin Williams, Owain 
Williams, R.H.Wyn Williams, Mandy Williams-Davies ac Eurig Wyn. 
 
Atal: (0) 
 
Yn erbyn: (0) 
 
PENDERFYNWYD 
(a) Mabwysiadu dyraniad seddau ar bwyllgorau’r Cyngor yn unol â’r tabl isod:- 
 

PWYLLGORAU CRAFFU  
 

   Plaid  
  
Cymru 

Annibynno
l 

Llais 
Gwynedd 

Llafur Democratiai
d 
Rhyddfrydol 

Aelod 
Unigol 

Corfforaethol 
 

9 5 2 1 1  

Cymunedau 
 

10 5 1 1 1  

Gwasanaethau 
 

10 4 2 1  1 

Archwilio 
 

10 5 2 1   

 

PWYLLGORAU ERAILL 
 

 Plaid 
Cymru 

Annibynno
l 

Llais 
Gwynedd 

Llafur Democratiai
d 
Rhyddfrydol 

Aelod 
Unigol 

Gwasanaethau 
Democratiaeth 
 

8 4 2 1   

Iaith 
 

8 4 2 1   

Cynllunio  
 

8 4 1 1 1  

Trwyddedu 
Canolog 

8 5 2    

Apelau 
Cyflogaeth 
 

3 1 1 1  1 

Penodi Prif 
Swyddogion 

8 4 1 1 1  

       

Nifer y seddau 82 39 16 9 4 4 154 
 

 Plaid 
Cymru 

Annibynnol Llais 
Gwynedd 

Llafur Democratiaid 
Rhyddfrydol 

Aelod 
Unigol 

Pensiynau 
 

4 2 0 0 1  

Cydbwyllgor 
Ymgynghorol 
Lleol 

6 2 1 2   

Cydbwyllgor 
Addysg 

3 2 1   1 
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Anghenion 
Arbennig 

Pwyllgor 
Polisi 
Cynllunio ar y 
Cyd 

4 
(3 
sedd 
ac un 
eilydd) 

2 1 1   

CYSAG 
 

4 2 1    

       

Cyfanswm y 
Seddau 

103 49 20 12 5 5 194 

 
(newidiadau wedi’u hamlygu mewn llwyd) 
 
10. ABSENOLDEB AELOD O’R CYNGOR 
 
 Nododd y Cadeirydd nad oedd angen i’r Cyngor drafod yr eitem hon gan fod yr aelod dan 

sylw, sef y Cynghorydd Peter Read, wedi medru bod yn bresennol yn y cyfarfod hwn. 
 
11. DYFODOL S4C 
 

Cadeiriwyd y cyfarfod gan yr Is-gadeirydd, y Cynghorydd Eric Merfyn Jones, yn ystod y 
drafodaeth ar yr eitem hon, oherwydd buddiant y Cadeirydd. 
 
Ystyriwyd – ymateb gan y Cyngor i’r cyhoeddiad yn Natganiad yr Hydref y Canghellor y 
bydd y rhan o gyllideb S4C sy’n dod o’r Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon 
yn gostwng 26%, o £6.7m i £5m erbyn 2019/20. 
 
Gosododd yr Arweinydd y cyd-destun gan awgrymu fod llythyr ar y llinellau a ganlyn yn cael 
ei anfon at Edward Vaizey, AS, Gweinidog yn Adran Diwylliant, Y Cyfryngau a Chwaraeon 
Llywodraeth San Steffan:- 
 
“Yn ogystal â bod yn sefydliad sy’n hanfodol i dwf yr iaith Gymraeg, mae S4C hefyd wedi 
gwneud cyfraniad allweddol i economi Gwynedd am dros ddeng mlynedd ar hugain.  Mae 
Cyngor Gwynedd yn dymuno mynegi ei wrthwynebiad cryf i’r toriad diweddar yn y cyllid 
mae S4C yn dderbyn gan Lywodraeth San Steffan.  ‘Rydym hefyd yn pwyso ar y 
Llywodraeth a’r Gweinidog, Edward Vaizey, ac ymddiriedolwyr y BBC, i ddod i gytundeb 
buan ar y cyllid mae S4C yn dderbyn o ffi’r drwydded.  Ni fyddai’n dderbyniol torri ar y swm 
mae S4C yn dderbyn ar hyn o bryd o ffi’r drwydded a dylid rhoi ymrwymiad cyllidol i’r sianel 
sy’n cyfateb â chyfnod siarter newydd y BBC.” 
 
Croesawyd yr awgrym a chymeradwywyd geiriad y llythyr arfaethedig, gyda dau 
ychwanegiad:- 
 

 Y dylid nodi, yn ogystal â bod yn sefydliad sy’n hanfodol i dwf yr iaith Gymraeg, bod 
S4C hefyd yn hanfodol i gynaladwyedd ein cymunedau Cymraeg eu hiaith. 

 Y dylid nodi nad yw darlledu yn faes sydd wedi’i ddatganoli ar hyn o bryd, ond mai 
barn y Cyngor hwn yw y dylid datganoli darlledu fel mater polisi i’w benderfynu gan 
Lywodraeth Cymru. 

 
PENDERFYNWYD anfon llythyr at Edward Vaizey, AS, ar y llinellau a nodir uchod. 

 
12. RHYBUDDION O GYNNIG 
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(a) Cyflwynwyd y rhybudd o gynnig a ganlyn gan y Cynghorydd Mandy Williams-Davies, 
dan Adran 4.20 y Cyfansoddiad, ac fe’i eiliwyd. 

 
“Mae Cyngor Gwynedd yn cydnabod y berthynas adeiladol a’r cyfraniad mae 
Undebau a’u haelodau yn ei wneud yn y gweithlu a’u hymrwymiad i gynnig 
safon uchel o wasanaeth cyhoeddus. ‘Rydym felly yn gwrthwynebu’r mesur 
undebau llafur a gyflwynwyd yn ddiweddar.  Mae’r mesur yn golygu cyflwyno 
trothwy pleidleisio uwch ar gyfer streicio; tynhau’r rheolaeth dros bicedu, 
cyfathrebu cymdeithasol a sut y caiff tanysgrifiadau i undebau ei gasglu. 
 
Ystyria’r Cyngor hwn fod rheolaeth o’r fath yn tanseilio hawliau sifil ein 
gweithwyr ym meysydd iechyd, addysg a gwasanaethau cyhoeddus craidd 
oherwydd bod gan y D.G. rai o’r cyfreithiau Undebau Llafur mwyaf llym yn y 
byd. 
 
Galwaf ar Gyngor Gwynedd i ysgrifennu at ein Haelodau Seneddol ac Aelodau 
Cynulliad yn nodi ein bod yn gwrthwynebu’r mesur.” 
 
Cefnogwyd y cynnig.  
 
Nodwyd bod hawliau gweithwyr yn cael eu tanseilio’n ormodol a chynigiwyd ac eiliwyd 
i gryfhau’r ail baragraff drwy addasu’r geiriad fel a ganlyn:- 
 
“Ystyria’r Cyngor hwn fod rheolaeth o’r fath yn tanseilio hawliau sifil ein gweithwyr ym 
meysydd iechyd, addysg a gwasanaethau cyhoeddus craidd ac yn tanseilio’r 
egwyddor o gydfargeinio, sy’n un o amcanion sefydlol mudiad yr Unedau Llafur yn y 
D.G., sydd â rhai o’r cyfreithiau Unedau Llafur mwyaf llym yn y byd.” 
 
Cytunodd cynigydd y cynnig gwreiddiol i ddiwygio’r cynnig ar y llinellau a nodwyd 
gyda chaniatâd y Cyngor a’r eilydd. 
 
Pleidleisiwyd ar y cynnig diwygiedig, ac fe gariodd. 
 
PENDERFYNWYD derbyn y cynnig gwreiddiol, wedi’i addasu fel a ganlyn:- 
 
“Mae Cyngor Gwynedd yn cydnabod y berthynas adeiladol a’r cyfraniad mae 
Undebau a’u haelodau yn ei wneud yn y gweithlu a’u hymrwymiad i gynnig 
safon uchel o wasanaeth cyhoeddus. ‘Rydym felly yn gwrthwynebu’r mesur 
undebau llafur a gyflwynwyd yn ddiweddar.  Mae’r mesur yn golygu cyflwyno 
trothwy pleidleisio uwch ar gyfer streicio; tynhau’r rheolaeth dros bicedu, 
cyfathrebu cymdeithasol a sut y caiff tanysgrifiadau i undebau ei gasglu. 
 
Ystyria’r Cyngor hwn fod rheolaeth o’r fath yn tanseilio hawliau sifil ein 
gweithwyr ym meysydd iechyd, addysg a gwasanaethau cyhoeddus craidd ac 
yn tanseilio’r egwyddor o gydfargeinio, sy’n un o amcanion sefydlol mudiad yr 
Undebau Llafur yn y D.G., sydd â rhai o’r cyfreithiau Undebau Llafur mwyaf llym 
yn y byd. 
 
Galwaf ar Gyngor Gwynedd i ysgrifennu at ein Haelodau Seneddol ac Aelodau 
Cynulliad yn nodi ein bod yn gwrthwynebu’r mesur.” 

 
(b) Cyflwynwyd y rhybudd o gynnig a ganlyn gan y Cynghorydd Siân Gwenllian, dan 

Adran 4.20 y Cyfansoddiad, ac fe’i eiliwyd. 
 

“Mae’r Cyngor hwn yn datgan gwrthwynebiad chwyrn i bolisïau ariannol y 
Trysorlys am eu bod nhw'n taro'r rhai mwyaf anghenus, yn chwalu'r 
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gwasanaethau cyhoeddus ac yn ein gorfodi ni fel pob Cyngor i wneud toriadau 
enbyd fydd hefyd yn effeithio yn sylweddol ar yr economi leol.  Nid toriadau 
Cyngor Gwynedd yw'r toriadau ond toriadau'r Torïaid; ‘rydym yn erbyn yr 
ideoleg sy'n gyrru'r toriadau, ond ‘rydym yn ceisio gweithredu mor deg a 
thryloyw a phosib’ o dan amgylchiadau erchyll.  Ar waetha hyn ‘rydym yn 
parhau i fod yn uchelgeisiol dros y sir ac yn awyddus i greu llwyddiant i’r 
dyfodol.” 
 
Cefnogwyd y cynnig. 
 
Yn ystod y drafodaeth:- 
 

 Cyfeiriodd yr Aelod Cabinet Adnoddau at gyhoeddiad y Gweinidog y diwrnod 
cynt ynglŷn â setliad 2016/17 gan bwysleisio nad oedd yna unrhyw le i 
ymhyfrydu yn y sefyllfa gan fod y Cyngor yn wynebu 2% o doriad yn ei gyllideb 
yn 2016/17, ac felly’n parhau yn y sefyllfa o orfod canfod tua £7m o doriadau 
yn y flwyddyn nesaf. 

 I’r gwrthwyneb, nodwyd bod y Gweinidog wedi datgan, er y toriadau erchyll 
gan Lywodraeth San Steffan, na fyddai’r setliad i gynghorau mor ddrwg ag a 
ragwelwyd ac y mawr hyderid na fyddai Addysg, y Gwasanaethau 
Cymdeithasol nac adrannau eraill ar draws y Cyngor yn wynebu cymaint o 
doriad. 

 Awgrymwyd nad ffigur ddoe oedd yr un pwysig, eithr y ffigur cronnus, a bod 
llywodraeth leol wedi derbyn toriad o 16% yn ei gyllideb ers 2009. 

 Nodwyd, yn ogystal â thoriadau, bod y Cyngor yn wynebu newidiadau mawr, 
megis dyfodiad y Credyd Cynhwysol. 

 
Cynigiwyd ac eiliwyd i ychwanegu at y cynnig bod y Cyngor hwn hefyd yn condemnio 
Llywodraeth y D.U. am allu canfod cyllid i’w roi at fomiau ac awyrennau rhyfel tra’n 
dadlau nad oes arian ar gael ar gyfer y gwasanaethau cyhoeddus. 

 
Cytunodd cynigydd y cynnig gwreiddiol i ddiwygio’r cynnig ar y llinellau a nodwyd 
gyda chaniatâd y Cyngor a’r eilydd. 
 
Yn ystod y drafodaeth:- 
 

 Nodwyd bod y drafodaeth wedi mynd yn eang ac y byddai’n well petai’r holl 
fater o effaith y setliad wedi’i godi fel mater brys o dan eitem 6 ar y rhaglen. 

 Mynegwyd y farn bod yr ychwanegiad i’r cynnig yn cymylu’r holl fater ac na 
ellid cyplysu’r ddau beth gyda’i gilydd mewn un cynnig. 

 Awgrymwyd bod yr ychwanegiad yn ddilys gan mai datganiad mewn 
egwyddor ydoedd, sy’n condemnio arfogi a gwario ar arfau rhyfel. 

 
Pleidleisiwyd ar y cynnig diwygiedig, ac fe gariodd. 
 
PENDERFYNWYD derbyn y cynnig gwreiddiol, wedi’i addasu fel a ganlyn:- 
 
“Mae’r Cyngor hwn yn datgan gwrthwynebiad chwyrn i bolisïau ariannol y 
Trysorlys am eu bod nhw'n taro'r rhai mwyaf anghenus, yn chwalu'r 
gwasanaethau cyhoeddus ac yn ein gorfodi ni fel pob Cyngor i wneud toriadau 
enbyd fydd hefyd yn effeithio yn sylweddol ar yr economi leol.  Nid toriadau 
Cyngor Gwynedd yw'r toriadau ond toriadau'r Torïaid; ‘rydym yn erbyn yr 
ideoleg sy'n gyrru'r toriadau, ond ‘rydym yn ceisio gweithredu mor deg a 
thryloyw a phosib’ o dan amgylchiadau erchyll.  Ar waetha hyn ‘rydym yn 
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parhau i fod yn uchelgeisiol dros y sir ac yn awyddus i greu llwyddiant i’r 
dyfodol. 
 
Mae’r Cyngor hwn hefyd yn condemnio Llywodraeth y D.U. am allu canfod 
cyllid i’w roi at fomiau ac awyrennau rhyfel tra’n dadlau nad oes arian ar gael ar 
gyfer y gwasanaethau cyhoeddus.” 

 
Diolchodd y Cadeirydd i’r swyddogion fu’n cefnogi’r cyfarfod a dymunodd Nadolig Llawen i’r 
aelodau ac i holl weithwyr y Cyngor a thrigolion Gwynedd. 

 
 
 

Dechreuodd y cyfarfod am 1.00 y.h. a daeth i ben am 3.20 y.h. 
 

 

CADEIRYDD 
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1.0 Cyflwyniad 

 

1.1 Ym mis Mai 2013, mabwysiadodd y Cyngor ei Gynllun Strategol ar gyfer 2013-

17. Prif bwrpas y Cynllun Strategol yw gosod gweledigaeth y Cyngor ar gyfer 

2013-17, ac fe’i adolygir yn flynyddol.  Hwn yw Cynllun Gwella’r Cyngor. 

 

1.2 Mae’r cynllun yn gosod meysydd blaenoriaeth y Cyngor ar gyfer y cyfnod, y 

sefyllfa rydym yn dymuno ei gweld ar gyfer y meysydd hynny, ac yn disgrifio’r 

hyn y bydd y Cyngor yn ei wneud er mwyn cyrraedd y sefyllfa yn ystod y 

flwyddyn sydd i ddod.  Mae hefyd yn cynnwys ein hamcanion gwella sydd yn 

canolbwyntio ar y materion y byddwn yn rhoi’r sylw pennaf iddynt dros gyfnod 

y cynllun. 

 

1.3 Eleni eto, mae’n ofynnol i’r Cyngor fabwysiadu cynllun penodol ar gyfer y 

flwyddyn i ddod.  Mae hyn oll yng nghyd-destun cyfnod o baratoi at tua 

£5miliwn o doriadau dros y ddwy flynedd nesaf, ac felly bu’n rhaid ystyried y 

cyd-destun hwnnw. 

 

2.0 Cynnwys y Cynllun 

 

2.1 Pwrpas adolygu’r cynllun eleni oedd edrych ar lle rydym wedi cyrraedd ar ôl 

tair blynedd o weithredu’r cynllun strategol, yn ogystal â gwneud yn siŵr ein 

bod yn parhau i wneud y pethau iawn am flwyddyn olaf y cynllun.  Er mwyn 

adolygu’n iawn, roedd angen inni ystyried beth oedd wedi newid ers y llynedd, 

gan edrych ar y materion cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a pholisi 

sydd yn dylanwadu ar y Cyngor ac sy’n debygol o ddylanwadu ar lesiant pobl 

Gwynedd i’r dyfodol. 
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2.2 Fel rhan o’r adolygiad, fe wnaethon ni ganfod barn trigolion Gwynedd ynglŷn 
â’r her sydd wedi ei gosod inni fel Cyngor i barhau i wneud ein gorau dros bobl 

Gwynedd er gwaethaf y ffaith fod gennym lai o gyllid nag erioed a bod y galw 

am ein gwasanaethau yn parhau i gynyddu.  Ymatebodd dros 2,000 o drigolion 

Gwynedd i ymgynghoriad Her Gwynedd, ac rydym wedi defnyddio’r 

wybodaeth a gafwyd o’r sesiynau hynny wrth adolygu’r cynllun. 

 

2.3 Bydd y pwyslais eleni, fel y llynedd ar wella gallu’r Cyngor i sicrhau’r gorau i 

bobl Gwynedd, ac fe fyddwn yn gwneud hynny drwy drawsffurfio gwasanaethau 

i fod yn wasanaethau y byddwn yn gallu eu cynnal i’r dyfodol. 

 

2.4 Fel rhan o’r newid roedd angen dad-gomisiynu rhai prosiectau oherwydd eu 

bod bellach wedi dod i ben, a chomisiynwyd prosiectau newydd: 

 

Prosiectau wedi dod i ben 

 Ysgol Bro Llifon 

 Cytundeb Canlyniadau 

 Toriadau.  Bydd prosiect CA1: Gwireddu arbedion nawr yn canolbwyntio ar 

wireddu’r penderfyniadau a wneir ar doriadau yn ogystal ag arbedion 

effeithlonrwydd. 

 Strategaeth Letya Pobl Hŷn.  Mae gweithredu’r Strategaeth Letya Pobl Hŷn 
bellach wedi ei ymgorffori ym mhrosiectau G4:  Tai Gofal Ychwanegol, G6:  

Darpariaeth Fewnol a G7:  Capasiti a chynaliadwyedd y gyfundrefn gofal ac 

iechyd. 

 

Prosiectau newydd 

 Cynhwysir prosiect newydd yn y maes Gofal, sef G7:  Capasiti a 

chynaliadwyedd y gyfundrefn gofal ac iechyd.  O ymgorffori’r prosiect hwn yn 

y cynllun, rydym yn hyderus y bydd prosiectau G1-G4 yn ein gosod mewn lle 

cadarn i gyflawni gofynion y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant. 

 

 Mae maes Tlodi, Amddifadedd, Economi, Tai hefyd yn cynnwys prosiect 
newydd, T7:  Digwyddiadau proffil uchel a strategol er mwyn canolbwyntio ar 

ddenu digwyddiadau proffil uchel cenedlaethol neu ryngwladol i Wynedd er 

mwyn manteisio ar y budd economaidd a chymdeithasol fydd yn deillio o hyn. 

 

2.5 Rydym yn cyfeirio at lle rydym wedi ei gyrraedd hyd yma, a hefyd yn dangos 

beth yn union rydan ni am ei wneud ac erbyn pryd i gyrraedd y sefyllfa rydym 

eisiau ei gweld.  Mae’r cynllun yn cynnwys prosiectau a fydd yn cyfarch yr her, 

rhai sydd yn trawsffurfio gwasanaethau ac yn arbed arian, ac eraill lle mae 

blaenoriaeth glir ar gyfer gwireddu. Mae oes rhai o’r prosiectau yn ymestyn tu 

hwnt i fywyd y cynllun. 

 

2.6 Mae gofyn  statudol i baratoi ac ystyried canfyddiadau asesiad o effaith o 

safbwynt cydraddoldeb wrth baratoi'r Cynllun Strategol yn unol â gofynion 

Deddf Cydraddoldeb 2010 fel y’i gweithredir yng Nghymru. Atodir yr asesiad 

yn Atodiad 2.  Nid yw’r asesiad yn canfod unrhyw effaith fyddai yn cyfiawnhau 

gwyro oddi wrth yr argymhelliad a rhagwelir elfennau fyddai ag effaith positif. 
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 3 

 

 

3.0 Argymhelliad 

 

 Gwahoddir y Cyngor i fabwysiadu’r Cynllun Strategol. 
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Cyflwyniad yr Arweinydd 

 

Yn dilyn ein trefn arferol, rydym unwaith eto eleni yn adolygu ein Cynllun Strategol ac yn ei addasu 

yn unol ag unrhyw anghenion newydd neu newid yn yr amglychiadau. Fel canlyniad, mae rhai 

prosiectau bellach yn cael eu hepgor o‘r cynllun gan eu bod wedi ei cwblhau ac eraill (dau) yn cael 

eu cynnwys o’r newydd yn sgil yr angen i ni roi sylw i faterion yn ymwneud a chapasiti y gyfundrefn 

gofal ac iechyd a’r cyfle i ni uchafu’r maes digwyddiadau proffil uchel o fewn y sir. 

 
Dyma flwyddyn olaf ein Cynllun Strategol presennol a’r pwyslais bellach ar sicrhau ein bod yn 

cwblhau’r cyfan o’r prosiectau yn y cynllun, yn unol â’n haddewidion. Rydym wedi ceisio cynnal ein 

huchelgais i greu ein Gwynedd yfory, er gwaethaf yr amgylchiadau a’r toriadau llym, parhaus mae 

gwasanaethau cyhoeddus yn eu hwynebu. Ein gweithredu ni, heddiw, sydd am sicrhau Gwynedd 

ffyniannus, gynaliadwy a chyffrous ar gyfer yfory a’r genhedlaeth sydd am ein dilyn. Mae gennym 

gyfrifoldeb i edrych tu hwnt i’r gorwel a cheisio creu’r amodau cywir i sicrhau llwyddiant. Nid yw 

yfory am fod yr un peth â heddiw a gallwn sicrhau dyfodol ble mae ein gwerthoedd yn parhau, ond 

mewn cyd-destun newydd.  

 
Mae ein profiadau ar y daith barhaol i gyflawni ac i ail-ddyfeisio ein hunain, yn cadarnhau y bydd 

llwyddiant yn bosibl wrth weithio mewn partneriaeth gydag eraill, boed o fewn y sector cyhoeddus, 

y sector preifat neu’r trydydd sector. Mae’r flwyddyn ddiwethaf hefyd wedi ein gweld fel Cyngor yn 

pwysleisio rôl ein cymunedau wrth gynllunio ein dyfodol. Yng nghanol y wasgfa ariannol, mae cyfle 

gennym i ddod at ein gilydd er mwyn cyflawni rhywbeth cadarnhaol a chreu ein Gwynedd Newydd, 

ein Gwynedd Yfory.  

 

 

 
 

 
Dyfed Edwards Arweinydd y Cyngor 
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Proffil o Wynedd 

 

 

Mae 75 Aelod Lleol yn eistedd ar Gyngor Gwynedd.  

Mae’r Cyngor yn gyfrifol am ddarparu ystod eang o 

wasanaethau cyhoeddus ar gyfer 122,273 o 

breswylwyr, gan gynnwys: addysg ac ysgolion, 

gwasanaethau cymdeithasol, canolfannau hamdden, 

llyfrgelloedd, gwasanaethau cynllunio, priffyrdd, rheoli 

gwastraff, gwarchod y cyhoedd, gwasanaethau 

ieuenctid a datblygu’r economi.  
 

Ers 2011, mae poblogaeth Gwynedd 

wedi cynyddu o 0.6% (750 o bobl).  Mae 

hyn yn cymharu gyda chynnydd o 0.9% 

yng Nghymru.  

 

Mae Gwynedd yn ardal wledig fawr sydd yn 2,535 

cilomedr sgwâr o faint mewn termau daearyddol. 

Gwynedd yw’r ail sir fwyaf yng Nghymru ac mae’n 

werth 12% o gyfanswm arwynebedd y wlad. 

 

Mae 65% o drigolion Gwynedd yn siarad 

Cymraeg a hithau hefyd yw iaith weinyddol 

fewnol y Cyngor.  

 

Yn 2015/16, roedd Gwariant Refeniw Crynswth y Cyngor yn £367 miliwn. Ymhlith amrywiaeth 

eang o wasanaethau eraill, defnyddiwyd yr arian hwn i addysgu dros 16,000 o ddisgyblion, cynnal 

2,888 cilomedr o briffyrdd a 301 cilomedr o arfordir. 

 

Mae 95 Ysgol Gynradd, 14 Ysgol Uwchradd a 2 Ysgol Arbennig yng Ngwynedd.  

 

               

Mae’r Cyngor yn gyfrifol am redeg 12 Canolfan Hamdden o fewn y sir ac 17 o 

Lyfrgelloedd, ynghyd á 11 Cartref Preswyl pobl hŷn. 

 

 

Mae amgylchedd naturiol Gwynedd yn atyniad gwerthfawr o ran denu twristiaeth.  Yn 
2014, daeth oddeutu 6.9 miliwn o ymwelwyr i Wynedd gan greu £975 miliwn mewn 

refeniw.  

 

Mae 67.5% o dir Gwynedd wedi ei leoli o fewn Parc Cenedlaethol Eryri, y parc cenedlaethol mwyaf 

yng Nghymru. 

 

Cafodd ran helaeth o Ben Llŷn ei ddynodi yn Ardal o Harddwch Naturiol yn 1956, un o bump yng 

Nghymru.  
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Yn 2015, roedd canolrif incwm cartref yng Ngwynedd (£22,458) yn 8% yn is na’r ffigwr 

ar gyfer Cymru (£24,271) ac 28% yn is na’r ffigwr ar gyfer Prydain (£28,696). 

 

 

 

Yn 2015, y pris canolrif ar gyfer tŷ yn cael ei werthu yng Ngwynedd oedd 

£145,000 sydd yn gynnydd o 9.8% o’i gymharu â 2011.  

 

 

 

Amcangyfrifir bydd nifer yr aelwydydd yng Ngwynedd wedi cynyddu o 12.5% erbyn 2036. Mae hyn 

yn llai na’r amcangyfrif o gynnydd ar gyfer Cymru oll, sef 14.6%. 
 

Gellir cael mwy o wybodaeth am y Cyngor a’i wasanaethau drwy ymweld â’r wefan - 

www.gwynedd.llyw.cymru   

  

Tud. 22
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Adolygu’r Cynllun 

 

Cafodd y Cynllun Strategol gwreiddiol ar gyfer 2013/17 ei fabwysiadu gan y Cyngor ym mis Mai 

2013. 

Pwrpas adolygu’r cynllun eleni oedd edrych ar lle rydym wedi cyrraedd ar ôl tair blynedd o 

weithredu’r cynllun strategol, yn ogystal â gwneud yn siwr ein bod yn parhau i wneud y pethau iawn 

am flwyddyn olaf y cynllun. Er mwyn adolygu’n iawn, roedd angen inni ystyried beth oedd wedi 

newid ers y llynedd, gan edrych ar y materion cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a pholisi 

sydd yn dylanwadu ar y Cyngor ac sy’n debygol o ddylanwadu ar lesiant bobl Gwynedd i’r dyfodol. 

Rhoddwyd sylw hefyd i flaenoriaethau’r Bwrdd Gwasanaeth Lleol, sef:  Pobl Hŷn, Adeiladu 

Teuluoedd Cryf, a Chymunedau Cynaliadwy/Adfywio Cymunedau. 

Wrth adolygu’r cynllun, fe wnaethon ni hefyd ganfod barn trigolion Gwynedd ynglþn â’r her sydd 

wedi ei gosod inni fel Cyngor i barhau i wneud ein gorau dros bobl Gwynedd er gwaethaf y ffaith 

fod gennym lai o gyllid nag erioed a bod y galw am ein gwasanaethau yn parhau i gynyddu.  Er mwyn 

deall mwy am beth sy’n bwysig i bobl Gwynedd, ymgynghorwyd ar y gwasanaethau hynny y byddai 

modd eu torri, a’r rhai lle na fyddai modd eu torri.  Paratowyd holiadur ar-lein a gwahoddwyd pobl 

Gwynedd i fynychu un o’r gyfres o sesiynau galw heibio a fforymau cyhoeddus i roi eu barn.  

Cynhaliwyd cyfarfodydd penodol hefyd gyda grwpiau o bobl â nodweddion sy’n cael eu gwarchod 

gan ddeddfwriaeth cydraddoldeb.   

Ymatebodd dros 2,000 o drigolion Gwynedd, a chafodd yr ymatebion eu dadansoddi er mwyn 

gweld y ganran a bleidleisiodd i beidio â gwireddu toriadau penodol a’r drefn rancio sy’n deillio o 

hynny.  Rydym hefyd wedi gallu gweld y ranc a roddwyd i’r cynigion fesul nodwedd yr ymatebwyr, 

e.e. merched, dynion, pobl hþn a phobl anabl, yn ogystal â fesul ardal ddaearyddol.  Rydym wedi 

defnyddio’r wybodaeth a gafwyd o’r sesiynau hynny wrth adolygu’r cynllun. 

Gyda chyhoeddi cyllideb Llywodraeth Cymru 2016/17 fis Rhagfyr 2015, cafodd negeseuon eu cyfleu 

yn y wasg bod y setliad ariannol yn well nag yr oeddem wedi ei ragweld.  Fodd bynnag, gan fod ein 

cynllunio ariannol wedi bod yn realistig, roedd ein darogan yng Ngwynedd mewn gwirionedd yn 

agos iawn at yr hyn a gafwyd yn y setliad.  Ochr yn ochr â hyn, mae costau yn parhau i gynyddu 

oherwydd chwyddiant a phwysau ychwanegol ar wasanaethau.  Ar y sail hynny, mae ein cynlluniau 

ar gyfer darganfod arbedion yn parhau, a manylir ar hyn yn yr adran ar Gynllunio Ariannol. 

Rydym hefyd wedi bod yn ystyried ein hamcanion gwella a gwaith dydd i ddydd y Cyngor yng nghyd-

destun nodau llesiant Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.  Byddwn yn adolygu hyn rydym yn ei 

wneud yn barhaus er mwyn sicrhau fod llesiant pobl Gwynedd i’r dyfodol yn rhan ganolog i’r ffordd 

rydym yn cynllunio a darparu ein gwasanaethau. 
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Meysydd 

Roedd ein hadolygiad yn dangos inni fod angen i’r meysydd rydym yn canolbwyntio arnynt aros yr 

un peth ar gyfer Cynllun Strategol 2016/17. 

Prosiectau 

Ers y llynedd, mae pedwar prosiect wedi dod i ben oherwydd eu bod wedi cyflawni yr hyn roeddem 

wedi ei addo.  Nodir y rhain a’u meysydd isod: 

Ysgol Bro Llifon (Plant a Phobl Ifanc) 

Strategaeth Letya Pobl Hyn (Gofal) 

Cytundeb Canlyniadau (Cyngor Effeithiol ac Effeithlon) 

Toriadau (Cynllunio Ariannol) 

 

Ychwanegwyd dau brosiect newydd, sef: 

Capasiti a chynaliadwyedd y gyfundrefn gofal ac iechyd (Gofal) 

Digwyddiadau proffil uchel a strategol (Tlodi, Amddifadedd, Economi, Tai) 

 

Mesurau 

Mae ein mesurau hefyd wedi eu haddasu er mwyn adlewyrchu’r pwyslais rydym yn ei roi ar wella 

amgylchiadau pobl Gwynedd. 

Tud. 24
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Gweledigaeth y Cynllun 

 

Y gorau i bobl Gwynedd 

mewn cyfnod anodd 

Ein gweledigaeth yn y cynllun hwn yw sicrhau ein bod yn parhau i gwrdd ag anghenion pobl 

Gwynedd er gwaetha’r ffaith bod y Cyngor yn gorfod gwneud penderfyniadau ar ba wasanaethau I’w 

torri er mwyn cyfarch y bwlch ariannol sy’n ein hwynebu.  Mae’r cynllun yn ddilyniant naturiol o 

Gynllun Strategol 2015-16, a bydd ei bwyslais yn parhau i fod ar wella gallu’r Cyngor i sicrhau’r 

gorau i bobl Gwynedd.  Fe fyddwn yn gwneud hynny drwy drawsffurfio gwasanaethau i fod yn 

wasanaethau y byddwn yn gallu eu cynnal i’r dyfodol. 

Heb gynllun fel hwn i gyfarch y sefyllfa, a pharatoi ar gyfer llesiant pobl Gwynedd i’r dyfodol, mae’n 

bosib y bydd gwasanaethau allweddol yn peidio â bod.   

Mae’r cynllun eleni wedi ei lunio mewn cyfnod o baratoi at tua £5miliwn o doriadau dros y ddwy 

flynedd nesaf, ac felly bu’n rhaid ystyried y cyd-destun hwnnw.  Er gwaethaf y ffaith fod y rhagolygon 

ar gyfer y dyfodol yn parhau yn ddu, mae Cyngor Gwynedd yn benderfynol o wynebu’r her ariannol, 

a gweithio yn ddi-flino i wella ein gwasanaethau er mwyn parhau i gynnig y gorau i bobl Gwynedd er 

gwaetha’r amgylchiadau. Mae hyn yn golygu gwneud penderfyniadau anodd megis lleihau ar rai 

gwasanaethau a chynyddu treth y Cyngor er mwyn gallu trawsnewid a chynnal gwasanaethau eraill. 

Bydd unrhyw benderfyniadau ariannol yn rhoi sylw gofalus i’n gallu i gyflawni yr hyn rydym wedi ei 

addo yn y cynllun hwn. 

Trefnir y cynllun yn ôl ein meysydd blaenoriaeth fel a nodir isod, ac mae’r hamcanion gwella sy’n 

dilyn yn amlygu’r materion y byddwn yn canolbwyntio arnynt dros gyfnod y cynllun. 

Plant a Phobl Ifanc 

Gofal 

Diogelu 

Tlodi, Amddifadedd, Economi, Tai 

Y Gymraeg 

Cyngor Effeithiol ac Effeithlon 

Cynllunio Ariannol 
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Amcanion Gwella 

 

Rhestrir yma grynodeb o’n hamcanion gwella. Mae’r rhain yn canolbwyntio ar y materion y 

byddwn yn rhoi sylw pennaf iddynt dros gyfnod y cynllun. Rydym wedi pennu 1̀6 o amcanion gwella, 

gyda’r cyntaf, sef ‘Rhoi pobl Gwynedd yn ganolog i bopeth rydym yn ei wneud’ yn arwain y cyfan: 

 

Cyngor Effeithiol ac Effeithlon 

AG1 Rhoi pobl Gwynedd yn ganolog i bopeth rydym yn ei wneud 

Plant a Phobl Ifanc 

AG2 Gwella ansawdd addysg 

AG3 Creu rhwydwaith o ysgolion hyfyw i’r dyfodol 

AG4 Gwella darpariaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad  

AG5 Gwella gwasanaethau ataliol i blant a phobl ifanc bregus 

Gofal 

AG6 Gwella ymgysylltu gyda chymunedau ar yr her gofal 

AG7 Gwella gweithio’n integredig gan ganolbwyntio ar yr hyn sy’n cyfri i unigolion 

AG8 Paratoi’r gweithlu gofal er mwyn cwrdd â’r ffordd newydd o weithio 

AG9 Gwella darpariaeth llety a gofal ar gyfer oedolion bregus 

Diogelu 

AG10 Gwella trefniadau diogelu’r Cyngor 

Tlodi, Amddifadedd, Economi, Tai 

AG11 Gwella ansawdd swyddi a lefelau cyflog 

AG12 Cryfhau cryfder a chadernid busnesau a chadw’r budd yn yr economi leol 

AG13 Cryfhau’r economi wledig 

AG14 Cydymdrechu yn erbyn tlodi 

Y Gymraeg 

AG15 Hybu defnydd y Gymraeg yng Ngwynedd 

Cynllunio Ariannol 

AG16 Sicrhau cyllideb gytbwys gynaliadwy i’r dyfodol 

 

 

Bydd yr amcanion gwella hyn yn cael eu gwireddu drwy gyfrwng y prosiectau sydd yn cael eu 

cynnwys yn y cynllun hwn. 
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Plant a Phobl Ifanc 

 

Mae dechrau cyfnod bywyd pob un ohonom yn allweddol inni ar gyfer gosod sylfaen ar gyfer 

gweddill ein bywydau, ac mae’r egwyddor o wneud yn siwr fod pob plentyn a pherson ifanc yn cael 

yr un cyfleoedd ac yn derbyn yr un safon dda o addysg yn un bwysig.   

Wrth inni ddatblygu trefniadau addysg Gwynedd, mae hefyd yn hanfodol ein bod yn cynnig yr 

amgylchedd dysgu gorau i’n holl blant, pobl ifanc a staff. Mae’n flaenoriaeth i sicrhau bod y dysgwyr 

mwyaf bregus yn profi llwyddiant, a bod plant gydag anghenion dysgu ychwanegol yn cael eu hasesu 

yn gynnar a chywir ac yn cael cyfleoedd addysgu o’r ansawdd cywir. Mae hyn yn golygu y bydd rhaid 

inni ganolbwyntio ar sicrhau cysondeb yn ansawdd yr addysg rydym yn ei gynnig i holl blant a phobl 

ifanc y sir, lle bynnag y bônt yn byw. 

Mae hefyd angen ystyried buddsoddi mewn gwaith ataliol ac ymyrraeth gynnar a darparu’r math 

cywir o wasanaeth. O wneud hyn yn llwyddiannus, bydd modd lleihau’r galw am wasanaethau 

statudol a galluogi plant a phobl ifanc i fyw yn fwy annibynnol. 

Rydym angen gweld sefyllfa lle bydd ansawdd addysg yn fwy cyson ar draws ysgolion y sir, ac y 

bydd trefniadau cadarn yn eu lle er mwyn helpu plant ag anghenion dysgu ychwanegol i gyflawni’u 

potensial. Rydym hefyd angen gwneud yn siwr bod ein cynlluniau ataliol yn fwy cynaliadwy a’n bod 

yn canolbwyntio ymdrechion yn y llefydd iawn. 

Beth yn union ydan ni am ei wneud ac erbyn pryd i gyrraedd y sefyllfa da ni eisiau ei 

gweld? 

Fe fydd gennym gyfres o brosiectau er mwyn cyfarch yr her sy’n ein hwynebu dros y flwyddyn nesaf: 

P1  Gwella a chysoni safonau addysg 

 Pwrpas y prosiect hwn yw gwella a chysoni safonau addysg ar draws Gwynedd er mwyn 

sicrhau bod plant a phobl ifanc yn cyflawni’r safonau uchaf i feithrin y cymwysterau a’r sgiliau 

sy’n eu galluogi i fyw a ffynnu yn lleol. Byddwn yn gweithredu camau ymarferol yn yr ysgolion 

er mwyn gwella a chysoni safonau addysg. Byddwn yn targedu pynciau penodol, ac yn herio 

perfformiad mewn meysydd penodol. 

 Yn ystod 2015/16, lluniwyd Strategaeth Ansawdd Addysg sy’n gosod cyfeiriad a chamau 

gweithredol i wella a chysoni safonau addysg.  

 Erbyn diwedd Mawrth 2017, byddwn wedi: 

 Cyflwyno model newydd o gefnogi ysgolion a fydd yn cryfhau systemau cefnogi ysgol i 

ysgol, datblygu partneriaethau newydd, gwella deilliannau cyfnod allweddol,  yn ogystal â 

chefnogi ysgolion i berfformio yn y chwarteli uchaf 

 Adolygu strwythurau’r Adran Addysg trwy greu strwythur ardal newydd a diffinio rôl 

‘Swyddog Addysg Ardal’ er mwyn cydlynu’n well y gefnogaeth i’r ysgolion a’r holl 

wasanaeth cefnogol 
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 Gweithredu manyleb glir rhwng y Cyngor a GwE (Gwasanaeth Effeithiolrwydd a Gwella 

Ysgolion) a fydd yn sicrhau bod gweithdrefnau miniog a phriodol yn eu lle i fonitro ac 

arfarnu cynnydd yn yr ysgolion 

 Gweithio gyda GwE i sicrhau codi safonau Saesneg a Mathemateg mewn adrannau penodol 

yn ein hysgolion uwchradd 

 Datblygu a gweithredu system dracio a thargedu effeithiol, ynghyd a gwell safon addysgu a 

dysgu mewn pynciau megis Saesneg a Mathemateg yn benodol. Bydd hyn yn cyfrannu tuag 

at gynyddu nifer y disgyblion fydd yn ennill trothwy Lefel 2+ (5 gradd A* -C TGAU) neu 

gyfatebol 

 Targedu gwelliant mewn ysgolion sy’n tanberfformio yn gyffredinol neu yn perfformio yn 

gyfforddus  

 Parhau i ddatblygu a gweithredu strategaethau presennol yr awdurdod i wella presenoldeb 

mewn ysgolion.  

Cost:  Dim cost ychwanegol 

 
P2   Gwella arweinyddiaeth a rheolaeth 

 Pwrpas y prosiect hwn yw gwella amodau arweinyddiaeth er mwyn codi safonau. Byddwn yn 

gweithredu ar gynigion fydd yn gwella arweinyddiaeth a rheolaeth, gyda’r bwriad o symud tuag 

at y nod bod penaethiaid ysgolion yn ddigyswllt, hynny yw, nad ydynt yn dysgu plant. 

Yn ystod 2015/16, comisiynwyd adroddiad i faes arweinyddiaeth ysgolion yng Ngwynedd. 

Byddwn yn gweithredu ar argymhellion yr adroddiad hwnnw yn ystod 2016/17. Rydym hefyd 

wedi cynnal rhaglen benodol o weithdai datblygu arweinyddiaeth. 

 Erbyn diwedd y prosiect, bydd gwell ansawdd o ran arweinyddiaeth o fewn ysgolion Gwynedd 

a bydd strwythur gyrfa gliriach yn ei le ar gyfer athrawon. Bydd hyn yn allweddol os am 

sicrhau bod plant a phobl ifanc yn elwa o safonau mwy cyson yn ein hysgolion, gan  y bydd 

effaith arweinyddiaeth gref yn cael effaith positif ar gyrhaeddiad plant a phobl ifanc. 

 Erbyn diwedd Mawrth 2017, byddwn wedi: 

 Gweithredu cynllun datblygu arweinyddiaeth sy’n gwella amodau arweinyddiaeth ysgolion 

yng Ngwynedd 

 Monitro a herio pob ysgol a defnyddio’r holl bwerau sydd ar gael i’r awdurdod wella 

arweinyddiaeth a rheolaeth mewn ysgolion sy’n tanberfformio 

 Sicrhau trefniadau lle bo’r awdurdod a chyrff llywodraethu yn ymyrryd ynghynt mewn 

ysgolion ble mae arweinyddiaeth yn peri pryder 

 Sicrhau strwythur rheolaeth gydweithredol ar lefel dalgylch ac ardal a fydd yn rhyddhau 

amser i benaethiaid arwain yn effeithiol 

 Datblygu rheolwyr a darpar reolwyr o fewn gwasanaethau ac adnabod arweinwyr ar gyfer 

y dyfodol 

Cost:  Dim cost ychwanegol 

Tud. 28
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Rhaglen rhwydwaith o ysgolion hyfyw i’r dyfodol 

Pwrpas y rhaglen hon yw datblygu rhwydwaith o ysgolion hyfyw i’r dyfodol.  Bydd ei chyflawni yn 

creu gwell amodau i ddatblygu arweinyddiaeth, cynyddu a chysoni safonau addysg, a gwella profiadau 

i blant a phobl ifanc. Mae angen hefyd cynllunio a modelu ar gyfer strwythur i’r dyfodol gan roi sylw 

penodol ar gynllunio ar gyfer y trothwy nesaf o brosiectau cyfalaf y Llywodraeth. 

 
Manylir ar brosiectau’r rhaglen isod: 

P3 Ysgol Hafod Lon 

 Pwrpas y prosiect yma yw darparu ysgol arbennig i ddisgyblion Meirionnydd a Dwyfor yn dilyn 

y penderfyniad i gau’r adeilad Ysgol Hafod Lon bresennol. 

 Bydd lle i 100 o ddisgyblion yn yr ysgol newydd, ynghyd â darpariaeth breswyl ac egwyl fer. 

Bydd y datblygiad newydd yn creu darpariaeth fodern yn cynnwys adnoddau newydd a 

phwrpasol ar gyfer anghenion addysgol arbennig, gan wella cyfleoedd a phrofiadau plant, ac o 

ganlyniad safon eu haddysg. Bydd yr adeilad newydd yn cynnwys dosbarthiadau modern, pwll 

hydrotherapi, ystafelloedd therapi, offer synhwyraidd, ardaloedd addas tu allan ar gyfer 

chwarae a dysgu, yn ogystal â gardd a chaffi lle caiff y plant hþn ddatblygu eu sgiliau 

mentergarwch. Bydd y cyfleusterau diweddaraf yma yn gwella profiadau plant sydd yn eu 

mynychu yn ogystal â’r teuluoedd. 

 Yn ystod 2015/16, cwblhawyd a chyflwynwyd achos busnes llawn i Lywodraeth Cymru am eu 

cyfraniad o £6.5miliwn fel rhan o Raglen Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain. Rydym hefyd 

wedi gallu cwblhau’r holl brosesau statudol angenrheidiol yn ôl yr amserlen. 

 Erbyn diwedd Mawrth 2017, byddwn wedi: 

 Cychwyn a chwblhau’r gwaith sy’n gysylltiedig â symud Ysgol Hafod Lon a Thþ Aran i 

Benrhyndeudraeth a sefydlu’r uned breswyl newydd 

 Cwblhau’r gwaith adeiladu arfaethedig ym Mhenrhyndeudraeth sydd yn werth £13 miliwn 

ac agor yr ysgol newydd (yn nhymor yr hydref 2016) 

 

Cost:  Dim cost ychwanegol 

 
P4 Dalgylch y Gader 

Pwrpas y prosiect hwn yw sefydlu un Ysgol Ddilynol Ddalgylchol cyfrwng Cymraeg 3-16 oed 

yn nalgylch Ysgol y Gader. 

Bydd y cynnig hwn yn creu gwell amodau i ddatblygu arweinyddiaeth, rhannu adnoddau a 

gwella a chysoni ansawdd yr addysg ar draws y dalgylch. Golyga hefyd fuddsoddiad cyfalaf 

sylweddol o £4.3 miliwn i wella’r amgylchedd dysgu ar safleoedd penodol yn y dalgylch. 

Mae’r achos busnes llawn ar gyfer y prosiect wedi ei gymeradwyo. 

 

Tud. 29
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Bydd yr ysgol ddilynol newydd yn agor ym mis Medi 2017. 

Yn 2015/16, llwyddwyd i gwblhau’r prosesau statudol, cychwyn y gwaith adeiladu ar safle 

Rhydymain, ac mae’r Corff Llywodraethol Cysgodol bellach wedi ei sefydlu. Yn dilyn proses 

o hysbysebu ar gyfer y swydd Pennaeth Strategol yr ysgol ddilynol, penodwyd y Pennaeth yn 

Ionawr 2016 a rhagwelir y bydd yn medru dechrau yn y swydd ar ôl gwyliau’r Pasg 2016. 

Erbyn Mawrth 2017, byddwn wedi: 

 Dechrau’r broses o gyd-lynu gwariant ôl-groniad cynnal a chadw safleoedd Friog, Y Gader 

a Dinas Mawddwy 

 Bydd rhan helaeth o’r gwaith adeiladu arfaethedig gwerth £4.34 miliwn ar safleoedd 

Rhydymain, Llanelltyd a Cynradd Dolgellau wedi ei gwblhau ar gyfer agor yr Ysgol 

newydd yn Medi 2017.  

Cost:  Dim cost ychwanegol. 

 
P5 Ysgol Glancegin 

Pwrpas y prosiect hwn yw sicrhau buddsoddiad i ddarparu adeilad o’r newydd i Ysgol 

Glancegin sydd wedi ei lleoli ym Maesgeirchen, Bangor. Nid yw amgylchedd dysgu’r ysgol yn 

addas, gan fod yr adeiladau presennol wedi cyrraedd diwedd eu hoes, ac mae eu cyflwr yn 

wael iawn. 

Bydd y cynllun newydd yma yn sicrhau gofod modern a phwrpasol er mwyn gwella amodau i 

athrawon a phlant. Bwriedir yn ogystal ymchwilio i’r posibiliadau a datblygu canolfan 

integredig ar gyfer plant a theuluoedd ger safle’r ysgol newydd. Bydd y ganolfan hon yn dwyn 

ynghyd rai o’r gwasanaethau hynny sy’n cefnogi plant a theuluoedd ar Stad Maesgeirchen, a 

rhoi sylw penodol i wasanaethau blynyddoedd cynnar a rhai sy’n ataliol eu natur. 

Bydd yr ysgol newydd yn agor ym mis Medi 2017.  

Yn 2015/16, cymeradwywyd yr achos busnes llawn gan Lywodraeth Cymru gyda phecyn 

ariannol o £5.11 miliwn yn ei le i alluogi gwireddu’r cynllun.  

Erbyn Mawrth 2017, byddwn wedi: 

 Symud ymlaen gyda’r gwaith adeiladu arfaethedig gwerth £5.11 miliwn 

 Paratoi achos busnes llawn er mwyn datblygu canolfan integredig i blant a theuluoedd ar 

safle ger yr ysgol newydd ar stad Maesgeirchen (nid yw’r prosiect oddi mewn i sgôp y 

gwariant cyfalaf £5.11 miliwn).  

Cost:  Dim cost ychwanegol. 

 

 

 

Tud. 30
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P6 Dalgylch y Berwyn 

Pwrpas y prosiect yma yw creu Campws Dysgu 3-19 cyfrwng Cymraeg ar safle presennol 

Ysgol  y Berwyn. Bydd y Campws yn adnodd cymunedol o’r radd flaenaf i’r ardal, ac yn 

chwarae rhan allweddol wrth hyrwyddo’r iaith Gymraeg.  

Bydd y cynnig yn arwain at fuddsoddiad o £10.27m yn nhref y Bala, gan wella yn sylweddol 

yr amgylchedd dysgu i blant yr ardal. Yn ogystal, bydd y campws yn cynnwys adnoddau 

cymunedol fel llyfrgell a darpariaeth gelfyddydol, ac adnoddau ychwanegol i wella’r 

ddarpariaeth chwaraeon.  

Bydd y campws yn agor fis Medi 2018. 

Yn ystod 2015/16, cwblhawyd y cam olaf o gyflwyno’r achos busnes i Lywodraeth Cymru 

sydd wedi sicrhau £10.27 miliwn ar gyfer gwireddu’r prosiect. Mae’r holl brosesau statudol 

wedi’u cwblhau, ac mae’r broses cynllunio wedi cychwyn.  

Erbyn Mawrth 2017, byddwn wedi: 

 Bwrw ymlaen gyda’r broses o sefydlu corff llywodraethol cysgodol y campws dysgu 

arfaethedig, a chychwyn gwaith y corff o benodi pennaeth a chwblhau’r strwythur staffio 

 Cychwyn ar y gwaith adeiladu ar safle presennol Ysgol y Berwyn  

Cost:  Dim cost ychwanegol. 

P7    Trawsnewid y ddarpariaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad 

Pwrpas y prosiect yma fydd trawsnewid y gwasanaeth ar gyfer plant sydd ag anghenion dysgu 

ychwanegol. Nod y prosiect yw sicrhau bod plant sydd ag anghenion dysgu ychwanegol yn 

derbyn mwy o gefnogaeth ar gyfer manteisio ar gyfleoedd ac ennill profiadau sydd wedi’u 

cynllunio yn effeithiol ar eu cyfer, fel eu bod yn gwneud cynnydd priodol yn unol â’u gallu. 

Yn 2015/16, paratowyd y Strategaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad. Mae 

egwyddorion y strategaeth yn cynnwys y bwriad i roi mwy o sylw i’r blynyddoedd cynnar, 

sefydlu tîm canolog integredig o bobl proffesiynol arbenigeddau penodol a gweithredu rhaglen 

hyfforddiant i uwchraddio sgiliau’r gweithlu. 

Erbyn diwedd Mawrth 2017, byddwn wedi: 

 Mabwysiadu Strategaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad a rhoi trefniadau 

mewn lle i’w gweithredu, gan gyflawni gwell deilliannau i blant a phobl ifanc am gost 

sylweddol lai 

 Ail strwythuro a modelu’r gweithlu Anghenion Dysgu Ychwanegol 

 Sefydlu tîm integredig i gydlynu’r gefnogaeth i blant a phobl ifanc sydd ag anghenion dysgu 

ychwanegol 

 Sefydlu trefniadau newydd ar gyfer y ddarpariaeth gynhwysiad/gynnal ymddygiad 

 Llunio a gweithredu rhaglen hyfforddiant cynhwysfawr (gan gynnwys pecynnau e-ddysgu) 

 Adolygu meini prawf Anghenion Dysgu Ychwanegol 

Tud. 31
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Cost:  Dim cost ychwanegol. 

P8   Ymyrraeth Gynnar ar gyfer grwpiau o blant a phobl ifanc bregus  Gwynedd   

Pwrpas y prosiect yma yw gosod cyfeiriad a sefydlu blaenoriaethau ar gyfer agenda ataliol yng 

Ngwynedd, gan weithio yn aml asiantaethol er mwyn sicrhau ein bod yn canolbwyntio ein 

hymdrechion yn gwneud y pethau cywir yn y llefydd cywir. Bydd y prosiect yn sicrhau 

ymyrraeth gynnar ac yn pwysleisio bod  y gefnogaeth briodol yn cael ei rhoi ar yr adeg gywir.  

Y bwriad yma yw sicrhau bod rhaglen glir o wasanaethau ataliol ar gael i bobl ifanc Gwynedd, 

a bod honno yn rhaglen sydd â pherchnogaeth traws-sector, yn cynnwys y trydydd sector. 

Mae’r cyd-destun polisi ar lefel cenedlaethol hefyd yn pwysleisio’r angen am raglen ataliol. Mae 

angen paratoi ar gyfer Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2014, a’r ymateb i’r 

gofynion asesu, cynghori a chynnig cymorth i deuluoedd ar draws y sbectrwm angen. 

Yn ystod 2015/16, rydym wedi cynnal awdit ac adnabod y bylchau o ran gweithgareddau/ 

rhaglenni yn y maes ymyrraeth gynnar, ac wedi dadansoddi anghenion grwpiau bregus o 

deuluoedd.  

Wrth fuddsoddi mewn gwaith ataliol/ ymyrraeth gynnar, yn y dyfodol, bydd llai o deuluoedd a 

phlant yn cael eu cyfeirio at ymyraethau cost uchel o fewn y gwasanaethau statudol. Bydd 

deilliannau positif i blant a phobl ifanc a’u teuluoedd oherwydd bydd modd iddynt fyw yn 

annibynnol a bydd deilliannau busnes i’r gwasanaethau cyhoeddus gan y bydd modd darparu 

gwasanaethau ar gost lai. 

Erbyn diwedd Mawrth 2017, byddwn wedi: 

 Ail-ystyried a blaenoriaethu adnoddau rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf yng Ngwynedd ar gyfer 

2016/17 a chynllunio ar gyfer y blynyddoedd nesaf 

 Cryfhau model Tîm o Amgylch y Teulu gan adeiladu ar y gwaith o gydlynu’r gefnogaeth i 

grwpiau bregus o deuluoedd 

 Mabwysiadu’r Strategaeth Ymyrraeth Gynnar a’i rhoi ar waith 

 Ymateb i ofynion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant drwy sicrhau fod ein 

prosesau gwaith yn cyfateb a’r disgwyliadau statudol o ymateb i gyfeiriadau 

 Gweithredu fframwaith ymgysylltu'r Llywodraeth, sy’n rhoi sylw i grwpiau bregus o blant a 

phobl ifanc 

Cost:  Dim cost ychwanegol. 
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Beth fydd effaith yr hyn y byddwn yn ei wneud ar fywydau pobl Gwynedd? 

Lefelau cyrhaeddiad disgyblion yn cynyddu ar draws y sir. 

 

Llais a barn pobl ifanc yn gryf wrth lunio darpariaeth. 

 

Rhieni yn teimlo bod eu barn yn cyfrif. 

 
 
  

Tud. 33
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Gofal 

 

Rydym wedi gwybod ers tro fod y boblogaeth pobl hŷn yng Ngwynedd yn cynyddu. Dangosodd 

cyfrifiad 2011 y rhagwelir twf yn ein poblogaeth dros 85 o 3,875 yn 2015 i 4,110 erbyn 2017 a 6,832 

erbyn 2032.  Wrth inni fyw yn hŷn, mae ein hanghenion yn newid gydag amser ac yn  aml, fe all hyn 

olygu fod ar bobl angen gwasanaethau gofal a gwasanaethau iechyd ar yr un adeg. 

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2014 yn gosod cyfrifoldebau newydd ar y 

Cyngor, ac yn cynnig cyfle unwaith mewn cenhedlaeth i foderneiddio cyfraith gwasanaethau 

cymdeithasol. Mae’n nodi newid sylweddol yn y ffordd mae gwasanaethau allweddol llywodraeth 

leol yn cael eu darparu, ac mae pedair egwyddor sylfaenol: 

 
1) Pobl – rhoi pobl a’u hanghenion yn ganolog i’w gofal, rhoi llais iddynt a rheolaeth dros eu 

canlyniadau bywyd 

2) Llesiant – cefnogi pobl i gyrraedd at y cyflwr llesiant gorau y gallant, a mesur llwyddiant hyn 

3) Ymyrraeth gynt – cynyddu gwasanaethau ataliol o fewn y gymuned er mwyn lleihau 

anghenion mwy dwys rhag codi 

4) Cydweithio – asiantaethau a sefydliadau yn gweithio’n gryf mewn partneriaeth â’i gilydd  

 

Ochr yn ochr â hyn, mae adnoddau’r Cyngor yn prinhau, sydd wedi golygu fod angen inni ganfod 

arbedion. Mae pobl hefyd yn dweud wrthym eu bod yn awyddus i barhau i fyw yn eu cartrefi ac i 

fod yn rhan o’u cymunedau.   

Rydym angen ymateb i hyn drwy wneud yn siwr fod pobl Gwynedd yn ymwybodol o’r her sydd yn 

ein hwynebu a gweithio tuag at ffyrdd newydd a gwahanol o ddarparu gwasanaethau. Er mwyn 

cyflawni hyn, mae dau beth allweddol rydym angen eu wneud, sef yn gyntaf, gwneud yn siwr fod 

gennym staff sydd yn barod ar gyfer yr her, ac yn ail, gweithio’n agos gyda’r gwasanaethau iechyd er 

mwyn gwneud yn siwr ein bod yn medru ymateb i anghenion pob unigolyn. 

Rydym angen gweld sefyllfa lle y bydd gan bobl Gwynedd ymwybyddiaeth dda o’r sialens sy’n 

wynebu’r maes gofal, ac y bydd gan staff yr hyder i gwrdd â’r ffordd newydd o weithio.  Ffordd fydd 

hon a fydd yn addas i gwrdd â gofynion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2014 ac a 

fydd yn gwneud yn siwr fod mwy o bobl yn byw eu bywydau yn unol â’u dewis.  Fe fydd angen i’r 

gwasanaethau sydd ar gael gyfarfod â’r gofynion fydd yn codi, a bydd angen gweithio gyda’n 

partneriaid yn y trydydd sector a chymunedau er mwyn i hynny ddigwydd.  Fe fydd hefyd angen 

ystod o ymyraethau cynnar ac ataliol er mwyn gallu canolbwyntio ein gwasanaethau ar yr unigolion 

mwyaf bregus yn ein cymdeithas. 

Beth yn union ydan ni am ei wneud ac erbyn pryd i gyrraedd y sefyllfa da ni eisiau ei 

gweld? 

Fe fydd gennym gyfres o brosiectau er mwyn cyfarch yr her sy’n ein hwynebu dros y flwyddyn nesaf, 

ac fe fydd cyflawni prosiectau G1, G2 a G3 isod yn cyfrannu at ein gallu i gwrdd â gofynion y Ddeddf 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant: 

Tud. 34
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G1 Her gofal 

 Pwrpas y prosiect hwn yw ceisio sicrhau fod pobl Gwynedd yn gwbl glir o’r her sydd yn ein 

hwynebu i ysgogi a chefnogi cymunedau i gyfrannu drwy weithredu’n gymunedol. Fe fydd 

llwyddiant y prosiect yn allweddol o ran gwaith ataliol a sicrhau ein bod fel Cyngor, ynghyd â’n 

partneriaid yn ymateb yn rhagweithiol i’r newid ac yn cwrdd â’r gofyn o fewn y Ddeddf 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant. 

 Ar ddiwedd y prosiect, bydd gan bobl Gwynedd ddealltwriaeth o’r maes a fydd yn golygu ein 

bod yn cyfrannu ac yn cefnogi’n naturiol y rhai mwyaf bregus yn ein cymunedau.  

Yn ystod 2015/16, llwyddwyd i ddatblygu ‘stori’ yr Her Gofal, sef y cefndir, y cyd-destun â’r 

rheswm dros newid.  Yn ychwanegol, datblygwyd rhaglen o ddigwyddiadau, cyfathrebwyd 

stori gyda rhan ddeiliaid, ymgysylltwyd gyda rhan ddeiliaid, a chynhaliwyd nifer o 

ddigwyddiadau i drafod yr her.  

Erbyn Mawrth 2017 byddwn wedi: 

 Gweithredu yn bellach y strategaeth gyfathrebu 

 Parhau i weithio hefo cymunedau i adnabod eu cryfderau a’r agweddau sydd angen eu 

datblygu, gyda’r bwriad o ysgogi diddordeb mewn gweithredu cymunedol i ymateb i’r her 

gofal ac i faterion llesiant eu cymunedau  

 Parhau gyda’r gwaith o godi ymwybyddiaeth cyffredinol pobl Gwynedd a’i ddatblygu’n 

bellach fel mae adborth cymunedau yn cael ei dderbyn  

Cost: Bydd y prosiect yn cael ei ariannu o adnoddau sydd eisoes wedi eu clustnodi ar gyfer y 

maes gofal. 

G2 Gweithio’n integredig ar yr hyn sy’n cyfri i unigolion 

 Er mwyn ymateb i heriau amlwg y maes mae’n allweddol ein bod yn gweithio’n effeithiol, a 

hynny lle’n briodol, yn integredig gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Pwrpas y 

prosiect hwn yw ail ddylunio ein ffordd gyfredol o weithio gan sicrhau ein bod yn rhoi pobl 

Gwynedd (pobl hŷn a phobl ag anableddau corfforol yn benodol yng nghyswllt y prosiect yma) 

yn gwbl ganolog yn ein ffordd o weithio.  

Yn ystod 2015/16, profwyd llwyddiant o weithio’n integredig drwy sefydlu tîm integredig yn 

ardal Eifionydd. Mae’r tîm hwn wedi sefydlu’r egwyddorion o ran ffordd o weithio a threialu y 

dulliau newydd am y tro cyntaf.  Maent hefyd wedi arbrofi gyda dulliau o fesur effaith y gwaith 

gyda defnyddwyr gwasanaeth.  Y bwriad yw bod y ffordd yma o weithio yn sylfaen ar gyfer y 

model gwasanaethu newydd cwbl integredig ar draws gwasanaethau oedolion. Bydd timau 

dilynol yn gallu mabwysiadu’r ffordd o weithio sydd wedi ei chychwyn yn ardal Eifionydd ac 

felly yn gallu gweithredu’r dull newydd ynghynt. 

 Erbyn diwedd y prosiect, bydd gennym wasanaethau sydd yn gallu cwrdd â’r hyn sy’n cyfri i 

unigolion yn y ffordd fwyaf effeithiol bosib, gan sicrhau hefyd nad ydym yn sugno unigolion i 

fod yn ddibynnol ar wasanaethau statudol heb fod angen. Mae gwneud hyn hefyd yn sicrhau 

ein bod yn cwrdd â gofynion y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant. 

Tud. 35
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 Mae’n anodd rhoi amcangyfrif amser penodol ar gyfer y newid yn ei gyfanrwydd oherwydd 

natur y prosiect sydd yn newid diwylliant ffordd o weithio, yn ogystal â strwythur. Oherwydd 

hyn, a’r ffaith bod y newid hwn yn golygu gweithio yn agos gyda chorff cyhoeddus arall, megis 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, mae’n debygol y bydd yn 2020 cyn y gallwn fod yn 

gwbl hyderus y bydd y newid diwylliant wedi ei ymgorffori yn llwyr o fewn ffordd o weithio 

pawb.  

 Gallwn er hyn gynnwys rhai cerrig milltir; bydd disgwyl i’r prosiect gyflawni’r canlynol erbyn 

Mawrth 2017: 

 Sefydlu’r trefniadau gweithio yn gadarn a sicrhau eglurder pendant ynglŷn â sut y byddwn 

yn mesur effaith ein gwaith 

 Cytuno ar yr amserlen prif ffrydio'r ffordd newydd o weithio drwy Wynedd (pobl hŷn a 

phobl ag anableddau corfforol) 

 Penderfynu’n bendant os yw’r ffordd yma o weithio yn addas ar gyfer meysydd anableddau 

dysgu ac iechyd meddwl, ac os yw’n addas beth fyddai’r amserlen ar gyfer dod â’r ffordd 

newydd o weithio i’r gwasanaethau hyn 

 Cost:  Dim cost ychwanegol. 

G3   Ail-strwythuro Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant 

 Os am lwyddo gyda’r newid sylweddol ym meddylfryd a diwylliant yr adran fel ag yr amlinellir 

uchod, mae’n hanfodol fod gennym strwythur staffio addas i bwrpas yn yr adran i gefnogi hyn 

ar gyfer y dyfodol.  Nid oedd y strwythur fel ag yr oedd yn addas, ac felly mae’n anorfod ein 

bod wedi ei adolygu. Wedi gorffen adolygu’r strwythur, bydd gan yr adran staff a rheolwyr 

sydd yn gallu gweithio yn effeithiol ac yn gallu ymateb yn llawn i ofynion y Ddeddf 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant a’r dull newydd o weithio. 

 

 Yn ystod 2015/16, rhoddwyd strwythur uwch reolaeth newydd mewn lle ac mae penodiadau 

wedi eu gwneud.   

 
Erbyn Mawrth 2017, rhagwelir y bydd y prosiect wedi ei weithredu’n llawn ac wedi ail-

strwythuro yr elfennau canlynol o’r adran: 

 

 Rheolaeth Ganol – Hydref 2016 

 Strwythur ehangach  – Rhagfyr 2016 

 Cost:  Dim cost ychwanegol 

Rhaglen o brosiectau lletya a darpariaethau gofal 

Pwrpas y rhaglen hon yw sicrhau fod gan bobl Gwynedd y ddarpariaeth llety a gofal mwyaf addas er 

mwyn cyfarch eu hanghenion i’r dyfodol, o fewn y cyfyngiadau adnoddau a’n bod fel Cyngor yn 

ymateb yn rhagweithiol i’r galw. 
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Erbyn diwedd y rhaglen bydd gan oedolion bregus Gwynedd yr ystod addas o ddewisiadau lletya a 

gofal a fydd yn eu galluogi i fyw bywydau mor llawn a bodlon â phosib.  Mae’r rhaglen hon wedi ei 

rhannu i nifer o brosiectau penodol, a gweler isod y prosiectau sydd yn weithredol yn bresennol. 

Yn ystod 2015/16, llwyddwyd i gael cytundeb ar y Strategaeth Letya Pobl Hþn, a bydd hon nawr yn 

cael ei defnyddio i bwrpas trafodaethau datblygol gyda phartneriaid allweddol. 

Erbyn diwedd Mawrth 2017 bydd y prosiectau sydd o fewn y rhaglen ar hyn o bryd wedi cyflawni’r 

canlynol: 

G4  Tai Gofal Ychwanegol 

 Pwrpas y prosiect yma yw adeiladu Tai Gofal Ychwanegol ym Mhorthmadog. 

 Yn ystod 2015/16, llwyddwyd i weithio gyda’r partner allweddol i sicrhau bod y cytundeb ar 

gyfer adeiladu y datblygiad newydd wedi ei gadarnhau. 

 Erbyn diwedd Mawrth 2017, bydd y prosiect yn cyrraedd camau olaf y gwaith adeiladu gyda’r 

datblygiad newydd wedi ei raglennu i fod yn barod oddeutu cyfnod haf i hydref 2017.  

 Cost:  Dim cost ychwanegol. 

G5   Frondeg 

 Pwrpas gwrieiddiol y prosiect yma oedd sicrhau eglurder ar safle Frondeg a phenderfynu ar y 

ffordd ymlaen.  Yn Ionawr 2016, yn dilyn cyfnod o ymgysylltu ac ymgynghoriad ffurfiol, 

penderfynwyd  datblygu model llety newydd ar gyfer oedolion gydag anabledd dysgu ar safle 

Frondeg, a dod â defnydd presennol yr adeilad i ben unwaith y byddai’r datblygiad newydd ar 

gael.  

Erbyn Mawrth 2017, byddwn wedi cytuno ar bartner gweithredol e.e. cymdeithas tai, er 

mwyn cyd weithio mewn partneriaeth i ddatblygu’r model llety newydd. Rhagwelir y bydd y 

safle wedi ei drosglwyddo i’r partner hwnnw erbyn yr hydref 2017. 

 Cost:  Dim cost ychwanegol. 

G6   Darpariaeth Fewnol 

 Pwrpas y prosiect yma yw penderfynu ar sut rydan ni’n rhedeg y Gwasanaeth Darparu (sydd 

yn darparu gwasanaeth gofal) yn ogystal â’r hyn rydym yn ei gyflawni a dechrau gweithredu ar 

hynny.  

Yn ystod 2015/16, datblygwyd opsiynau dechreuol o ran y dyfodol.  Y bwriad ydi y byddwn yn 

glir ar y ffordd ymlaen erbyn diwedd Mawrth 2017.   

 Cost:  Bydd angen ystyried yr angen am adnoddau ychwanegol unwaith y bydd penderfyniad 

ar ddyfodol y Gwasanaeth Darparu wedi ei wneud. 
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G7   Capasiti a chynaliadwyedd y gyfundrefn gofal ac iechyd  

Pwrpas y prosiect newydd hwn yw ceisio ymateb i’r problemau presennol sydd yn bodoli o 

ran darpariaethau gofal ac iechyd o fewn y maes pobl hþn yn benodol.  Drwy gyflawni’r 

prosiect, ar y cyd gyda’n partneriaid iechyd, byddwn yn ceisio sicrhau fod gennym y gyfundrefn 

addas mewn lle ar draws y maes gofal ac iechyd i’r dyfodol.   

Bydd y prosiect yn edrych ar agweddau o’r ddarpariaeth yn ogystal â’r angen o ran gweithlu a 

gofalwyr (gan gynnwys gofalwyr di-dâl). 

 O ran y ddarpariaeth yn y maes pobl hyn gyda dementia, byddwn yn edrych, ar y cyd 

gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ar opsiynau gallwn eu mabwysiadu i geisio 

ymateb i’r problemau presennol o ran argaeledd ac ansawdd gofal.  Fel rhan o’r gwaith 

byddwn yn gweithio mewn partneriaeth â’r prif ran-ddeiliaid ac yn derbyn arweiniad 

arbenigol gan arbenigwyr yn y maes gan gynnwys Arolygaeth Gofal a Gwasanaethau 

Cymdeithasol Cymru. 

 Erbyn Mawrth 2017, byddwn mewn sefyllfa i argymell ffordd ymlaen i’r Bwrdd Iechyd a’r 

Cabinet.   

 O ran y gweithlu nyrsio a gofal, bydd y prosiect yn edrych i gytuno ar ymyraethau tymor 

byr a’r tymor hwy, ar y cyd gyda’r byrddau iechyd priodol, i geisio gwella y sefyllfa o ran 

adnabod a phenodi staff addas i weithio yn y meysydd gofal a gofal nyrsio yn lleol.   

 

Byddwn yn gweithredu’r ymyraethau tymor byr yn ystod y flwyddyn fel maent yn cael eu 

cytuno, ac erbyn Mawrth 2017 wedi sefydlu rhaglen waith i gyfarch unrhyw ddatblygiadau 

mwy hir dymor.  

Erbyn Mawrth 2017 byddwn hefyd wedi adolygu pa mor effeithiol yw ein trefniadau cyfredol 

ar gyfer cefnogi gofalwyr di-dâl ac, os oes angen, wedi penderfynu ar yr ymyraethau 

ychwanegol sydd eu hangen i gynnal gofalwyr i’r dyfodol.  

Cost:  Dim cost ychwanegol 
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Beth fydd effaith yr hyn y byddwn yn ei wneud ar fywydau pobl Gwynedd? 

Fod pobl Gwynedd yn deall mwy o’r her sy’n wynebu’r maes Gofal, Iechyd a Llesiant Oedolion a 

sut allent gyfrannu. 

 

Fod defnyddwyr gwasanaeth yn gallu gwneud yr hyn sy’n cyfri iddyn nhw. 

 

Fod diwylliant staff wedi newid a’u bod yn defnyddio egwyddorion Ffordd Gwynedd i roi’r cwsmer 

yn gwbl ganolog. 
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Diogelu  

 

Mae diogelu plant ac oedolion bregus yn hollbwysig er mwyn sicrhau fod pob unigolyn yn cael yr un 

cyfleoedd mewn bywyd a diogelu’r rhai mwyaf bregus yn ein cymdeithas. Er bod cynnydd da eisoes 

wedi ei wneud o ran trefniadau gwaith, roedd angen gwaith pellach er mwyn sicrhau bod 

ymwybyddiaeth a diwylliant o bwysigrwydd diogelu plant, pobl ifanc ac oedolion bregus yn treiddio i 

bob rhan o’r Cyngor.  Dyma yw’r sefyllfa rydym wedi bod yn anelu tuag ati: 

Rydym angen gweld sefyllfa lle mae holl drefniadau diogelu’r Cyngor yn gadarn, gyda 

thystiolaeth bendant bod staff ac aelodau’r Cyngor yn gweithredu yn unol â’r disgwyliadau. 

Rydym hefyd angen gweld tystiolaeth bod ein trefniadau yn cael effaith bositif ar y maes 

diogelu. 

Rydym angen gwella perchnogaeth aelodau a staff o’r maes diogelu, a gweithredu yn 

effeithiol o ran diogelu plant ac oedolion bregus Gwynedd.  

Rydym wedi gweithredu tri phrosiect er mwyn ein galluogi i gyflawni hyn, ond bydd diogelu, wrth 

gwrs, yn faes blaenoriaeth parhaus i’r Cyngor hyd yn oed ar ôl cyflawni y prosiectau isod, a byddwn 

yn parhau i adolygu a monitro tu hwnt i gyfnod y Cynllun Strategol. 

 

Dyma’r prosiectau sydd yn parhau ar waith eleni: 

D1 Sicrhau perchnogaeth Cyngor cyfan i’r maes diogelu 

 Pwrpas y prosiect yw sicrhau fod perchnogaeth gorfforaethol i’r agenda diogelu a bod 

gweithredu yn effeithiol o ran diogelu plant ac oedolion bregus Gwynedd.  

Mae’r agenda hwn yn un parhaus ac felly byddwn yn parhau i geisio gwella perchnogaeth o’r 

maes hwn y tu hwnt i Fawrth 2017.  

Dyma sydd wedi ei gyflawni yn ystod 2015/16: 

 Mae llawer o waith codi ymwybyddiaeth wedi ei wneud, a bydd angen parhau gyda hyn fel 

rhan arferol o waith y Cyngor.   

 Cyflawnwyd elfennau penodol i gryfhau gweithdrefnau adnoddau dynol, cwblhawyd yr 

awdit blynyddol ac adolygwyd polisïau adrannol a chorfforaethol yn unol â’r amserlen.  

Yn ystod 2016/17 byddwn yn sicrhau fod trefniadau yn eu lle ar gyfer mesur effaith y 

trefniadau diogelu corfforaethol yn ogystal â pharhau gyda’r gwaith o godi ymwybyddiaeth o’r 

maes diogelu.   

Cost:  Dim cost ychwanegol 
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D2 Diogelu plant a phobl ifanc 

 Pwrpas y prosiect yma yw gwella yn barhaus y trefniadau a’r diwylliant diogelu o fewn y maes 

plant a phobl ifanc.   

Yn ystod 2015/16, cynhaliwyd sesiynau penodol gyda arbenigwr yn y maes er mwyn edrych ar 

ein prosesau yng Ngwynedd. Yn benodol wedyn o fewn y maes addysg, datblygwyd y rhaglen 

waith, gweithredwyd y rhaglen hyfforddiant perthnasol i staff, a phenodwyd Swyddog Diogelu 

Plant er mwyn gyrru’r rhaglen waith yn ei blaen. O ran Ecsploetio Plant yn Rhywiol (CSE), 

rydym wedi cyfrannu at waith rhanbarthol gan gychwyn y gwaith o ddeall mwy am y galw a 

thueddiadau yn ogystal â chytuno rhaglen waith ar gyfer 2016/17. 

Erbyn diwedd Mawrth 2017 byddwn wedi: 

 Adolygu trefniadau’r Cyngor o ran ymateb i’r risg o Ecsploetio Plant yn Rhywiol (CSE) gan: 

 Sicrhau fod trefniadau’r Cyngor yn cyd fynd â’r strategaeth ranbarthol sy’n cael ei 

datblygu’n aml asiantaethol 

 Sicrhau fod y Cyngor, gymaint ag sydd bosib, yn deall y galw am wasanaeth, a thueddiadau 

CSE yng Ngwynedd 

 Gwella dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth unigolion a grwpiau allweddol o’r maes arbennig 

hwn gan gynnwys sut i adnabod arwyddion 

 Cydnabod bod y risg yn uwch i blant mewn gofal a gweithio gyda’r Panel Rhiant 

Corfforaethol ar geisio gwarchod y plant mwyaf bregus 

 Byddwn hefyd yn ystod 2016/17 yn cryfhau ymhellach weithdrefnau a diwylliant diogelu o 

fewn y maes addysg drwy: 

 Gynnal yr awdit blynyddol o drefniadau diogelu a llywodraethu o fewn yr adran ac o fewn 

ysgolion 

 Greu rhaglen hyfforddiant i ddiwallu anghenion yr awdit blynyddol 

 Weithredu rhaglen waith yn unol ag argymhellion yr awdit blynyddol ac ystyried hefyd 

unrhyw gyfleoedd i wella  

Cost:  Dim cost ychwanegol. 

D3 Diogelu oedolion bregus 

 Pwrpas y prosiect yw anelu i wella yn barhaus y trefniadau a diwylliant diogelu o fewn y maes 

oedolion.  

Yn ystod 2015/16, llwyddwyd i gael trosolwg strategol o’r holl argymhellion sydd dan sylw yn 

adroddiadau ‘Lle i’w Alw’n Gartref’, Adroddiad Winterbourne ac Adroddiad Jasmine, gan greu 

rhaglen waith gynhwysfawr o’r gwelliannau.  Cyflwynwyd hefyd adroddiad ansawdd ar Ofal 

Preswyl a Nyrsio i’r Cabinet yn ystod y flwyddyn. 

Erbyn diwedd Mawrth 2017, fe fydd y prosiect yn gweithredu’r rhaglen waith uchod, a thrwy 

hynny wedi sicrhau ein bod yn: 
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 Datblygu ystod o wahanol ddulliau lle gall unigolion cael eu clywed  

 Adnabod a oes defnydd addas o eiriolaeth a cheisio ymateb i unrhyw ddiffygion 

 Darparu tystiolaeth bod y grwpiau corfforaethol yn gallu dangos eu bod yn gwrando ar lais 

oedolion bregus 

 Cost:  Dim cost ychwanegol. 
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Beth fydd effaith yr hyn y byddwn yn ei wneud ar fywydau pobl Gwynedd? 

Fod Plant ac Oedolion bregus Gwynedd yn gwybod sut i leisio barn. 

 

Fod Plant ac Oedolion bregus Gwynedd yn teimlo’n saff. 

 

Fod Staff ac Aelodau Etholedig yn gwybod be i wneud o ran achosion diogelu. 

 

Fod y canlyniadau yr Awdit blynyddol yn adlewyrchu cynnydd neu gostyngiad o ran effaith. 
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Tlodi, Amddifadedd, Economi, Tai 

 

Mae patrwm yr economi yng Ngwynedd yn dangos amrywiaeth o elfennau sydd yn dylanwadu ar 

sefyllfa ariannol pobl y sir.  Rydym yn gwybod fod 39% o weithwyr y sir yn cael eu cyflogi yn y 

sector gyhoeddus, sydd yn cymharu â 35% yng Nghymru.  Yn ogystal, mae dros 14,000 o fusnesau 

yng Ngwynedd, gyda 13,250 o’r rheini yn fusnesau sy’n cael eu disgrifio yn ‘meicro’, sef yn cyflogi 0-

9 o bobl.  Golyga hyn fod rhai ohonynt yn ei chael yn anodd i gystadlu am fusnes. 

Mae tlodi mewn gwaith yn fater cynyddol bwysig yn genedlaethol a lleol gan gynnwys yn yr 

ardaloedd mwyaf gwledig.  Mae cyflogau isel yn nodwedd amlwg yn y sir, gyda chyflog wythnos 

cyfartalog i weithiwr llawn amser yn Nwyfor/Meirionnydd yn £389.20, sef yr isaf yng Nghymru a’r 

pumed isaf ym Mhrydain.   

Mae’r diffyg amrywiaeth economaidd yma yn rhwystr allweddol i bobl gael mynediad i’r farchnad dai, 

gyda 61% o aelwydydd y sir wedi eu prisio allan o’r farchnad a 1,993 o geisiadau wedi eu cofrestru 

ar restr aros am dŷ cymdeithasol. 

Ein blaenoriaeth ar gyfer y maes felly yw; 

 Gwella ansawdd swyddi a lefelau cyflog 

 Cryfhau gwytnwch busnesau a chadw’r budd yn lleol  

 Gwella mynediad pobl y sir i waith ac ymateb i rwystrau 

Fel rhan o’n hymateb i hyn rydym yn aelod o Fwrdd Uchelgais Gogledd Cymru a thrwy’n gwaith, yn 

dylanwadu ar y rhaglen waith er mwyn i bobl a busnesau Gwynedd allu elwa’n llawn o’r cyfleoedd 

rhanbarthol. 

Rydym angen gweld sefyllfa lle mae gennym swyddi o ansawdd a lefelau cyflog da, busnesau cryf 

a chadarn a buddion contractau mawr yn cael eu cadw’n lleol.  Rydym hefyd yn awyddus i weld 

effaith tlodi ar grwpiau ac ardaloedd daearyddol penodol wedi ei liniaru, a chynnydd mewn 

cyflenwad tai mewn ardaloedd o angen er mwyn i bobl gael mwy o ddewisiadau tai. 

Beth yn union ydan ni am ei wneud ac erbyn pryd i gyrraedd y sefyllfa da ni eisiau ei 

gweld? 

Fe fydd gennym gyfres o brosiectau er mwyn cyfarch yr her sy’n ein hwynebu dros y flwyddyn nesaf: 

T1 Swyddi gwerth uchel ac o ansawdd 

 Pwrpas y prosiect hwn yw gweithio’n rhagweithiol er mwyn creu’r amodau cywir i ddatblygu 

swyddi gwerth uchel ac o ansawdd o fewn Gwynedd.  Byddwn yn gwneud hyn trwy 

farchnata’r sir i sectorau penodol gwerth uchel a chefnogi busnesau i dyfu er mwyn creu 

swyddi gwerth uchel i drigolion yr ardal. Yn ogystal, byddwn yn gweithio gyda sefydliadau 

addysg bellach ac addysg uwch i lenwi bylchau sgiliau presennol a bwydo gwybodaeth am fwlch 

sgiliau o fewn sectorau sydd yn tyfu i sicrhau’r cyflenwad cywir o weithwyr. 
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Rydym eisoes wedi adnabod y sectorau mwyaf arwyddocaol i Wynedd o ran creu swyddi 

gwerth uchel, sef Ynni, Digidol, Creadigol ac Ymchwil a Datblygu.  Mae briff wedi ei ddatblygu 

ar gyfer creu pecyn o ddeunyddiau marchnata arloesol ar gyfer y sectorau, ac hefyd mae 

rhwydwaith busnesau o fewn y diwydiannau creadigol wedi cael ei sefydlu. Rydym yn 

cydweithio gyda Menter Môn a Phrifysgol Bangor i gynnig lleoliadau gwaith o fewn cwmnïau 

digidol lleol i israddedigion a disgyblion ysgol. Mae cynllun lobïo ar gyfer y safle Trawsfynydd a 

Llanbedr yn parhau i cael ei weithredu yn llwyddiannus. 

 Erbyn diwedd y prosiect, bydd mwy o swyddi gwerth uchel ac o ansawdd o fewn y sir, ac 

erbyn diwedd Mawrth 2017, byddwn wedi:   

 Creu, a rhoi ar waith, becyn o ddeunyddiau marchnata arloesol, wedi’u targedu yn 

uniongyrchol at fusnesau o fewn y sectorau arwyddocaol  

 Hwyluso creu a chynnal clystyrau busnes yn y sectorau penodol hynny 

 Dylanwadu ar waith y Consortiwm ôl-16 i hyrwyddo’r hyn yr ydym yn ei ragweld fel 

“swyddi'r dyfodol” yn yr ardal  

 Paratoi achos busnes ar gyfer rhaglen Llwyddo’n Lleol a thargedu adnoddau i’w weithredu 

er mwyn hyrwyddo mentergarwch yn y sector swyddi gwerth uchel 

 Gweithredu ymgyrch benodol i dargedu buddsoddiad fydd yn creu swyddi o ansawdd yn 

ardal fenter Trawsfynydd/Llanbedr 

 Cydweithio gyda Chyngor Ynys Môn ar raglenni Ynys Ynni er mwyn sicrhau budd i bobl 

Gwynedd o fuddsoddiad datblygu Wylfa newydd 

 Cost:  Dim cost ychwanegol. 

 
T2 Cadw’r budd yn lleol 

 Pwrpas y prosiect yw uchafu gwariant y Cyngor gyda busnesau lleol. Mae dwy agwedd i’r 

prosiect sef gosod trefn gaffael gwasanaethau a nwyddau newydd yn y Cyngor a chefnogi 

busnesau i gystadlu ac ennill cytundebau’r Cyngor a thu hwnt, yn cynnwys prosiectau cyfalaf a 

rhanbarthol. Yn ogystal byddwn yn uchafu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth busnesau o drefn 

gaffael y Cyngor. Bydd pwyslais ar geisio datblygu rhwydwaith o gadwyni cyflenwi lleol trwy 

gydweithio gyda’r gymuned fusnes. 

Rydym eisoes wedi adnabod rhwystrau i fynediad busnesau lleol i’r farchnad leol a byddwn yn 

gweithredu ar y canfyddiadau.  Yn ogystal, rydym wedi dechrau sefydlu trefniadau ar gyfer 

prynu’n strategol er mwyn cadw’r budd yn lleol. 

 

Erbyn diwedd y prosiect bydd cynnydd arwyddocaol yn y nifer o fusnesau sydd â’r 

ddealltwriaeth a’r gallu i ennill cytundebau’r Cyngor, ac erbyn diwedd Mawrth 2017, byddwn 

wedi: 
 

 Uchafu gwariant y Cyngor efo busnesau lleol 

 Ffurfioli a chysoni prosesau caffael y Cyngor drwy fewnosod trefniadau prynu’n strategol (a 

elwir Rheolaeth Categori) 
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 Adeiladu ar ein trefniadau codi ymwybyddiaeth ar gyfleon i weithio gyda’r Cyngor trwy 

amryw ffyrdd, er enghraifft trwy wefan y Cyngor, cyfryngau cymdeithasol a’r wasg  

 Darparu gwybodaeth a chynnig cymorth i ddarparwyr lleol ar sut i geisio am waith gyda’r 

Cyngor gan ystyried ceisiadau am unrhyw gymorth ychwanegol  

 Darparu canllawiau a chefnogaeth i brynwyr y Cyngor ar sut i leihau rhwystrau mewn 

tendro 

 Darparu canllawiau ar wneud ceisiadau ar y cyd neu ffurfio consortiwm gyda’r farchnad. 

Cost:  Dim cost ychwanegol. 

 
T3  Gwynedd Digidol 

 Pwrpas y prosiect yw cefnogi ymdrechion i drawsnewid defnydd busnesau, gwasanaethau a 

thrigolion Gwynedd o dechnoleg drwy sicrhau bod darpariaeth o fandeang cyfoes ar draws y 

sir. Byddwn yn  hyrwyddo’r cyfleoedd newydd ac yn annog a chefnogi unigolion a busnesau i 

fabwysiadu’r dechnoleg. Byddwn yn cefnogi busnesau i ennyn mantais o’r ddarpariaeth newydd 

a chefnogi cymunedau i fanteisio ar y dechnoleg newydd. 

Rydym eisoes wedi sicrhau bod mwy na 60,000 o gartrefi a  safleoedd busnes yng Ngwynedd 

yn gallu derbyn gwasanaeth bandeang cyflym. Rydym hefyd wedi llwyddo i adnewyddu 

gwasanaeth wi-fi am ddim mewn 40  o leoliadau cyhoeddus gan hefyd sicrhau fod Gwynedd yr 

unig ardal yng Nghymru, ac yn un o bedair ardal yn unig ledled Prydain, i fod yn rhan o raglen 

arloesol ‘Gwytnwch Digidol’ i leihau eithrio digidol ac annog defnyddio gwasanaethau digidol. 

Erbyn diwedd y prosiect, bydd busnesau a thrigolion y sir yn manteisio ar fandeang cyflym a’r 

budd mae’n ei gynnig, ac erbyn diwedd Mawrth 2017, byddwn wedi: 

 Cynorthwyo cynllun Cyflymu Cymru yng Ngwynedd - ynghyd â phrosiectau atodol megis y 

grant Allwedd Bandeang Cymru - i ddarparu bandeang cyflym i bob cwr o Wynedd a 

hyrwyddo’r ddarpariaeth i sicrhau defnydd llawn ohono. 

 Sefydlu cynllun lleol gyda Llywodraeth Cymru i gefnogi busnesau i ddefnyddio a manteisio 

ar dechnoleg/bandeang cyflym  

 Gweithredu’r rhaglen ‘Gwytnwch Digidol’ i gefnogi trigolion i ddefnyddio’r we i gael 

mynediad i wasanaethu a chynyddu gallu staff y Cyngor a sefydliadau cyhoeddus eraill yn 

lleol i gynnig cymorth parhaus. 

 Gweithio gyda rhaglen ‘Arloesi Gwynedd Wledig’ i ddatblygu dulliau newydd i gymunedau 

(daearyddol ac o ddiddordeb) fanteisio ar dechnoleg a bandeang cyflym 

 

Cost:  Dim cost ychwanegol. 

T4  Cynllun Arloesi Gwynedd Wledig 

 Pwrpas y prosiect yw creu’r amodau i gryfhau sail economi wledig Gwynedd gan annog 

mentrau lleol i sefydlu a datblygu er mwyn cynnal cyflogaeth ar draws cymunedau  Gwynedd. 

Bydd y prosiect yn canolbwyntio ar adeiladu ar gryfderau Gwynedd a byddwn  yn cyfeirio  

ymdrech i’r ardaloedd mwyaf gwledig. Bydd hyn yn cael ei gyflawni trwy Arloesi Gwynedd 

Tud. 46



 
 
 

www.gwynedd.llyw.cymru/cynllunstrategol    31 

GWYNEDD 
CYNLLUN STRATEGOL 2016/17 

Wledig - LEADER Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru. Byddwn hefyd yn chwilio am gyfleoedd 

pellach drwy law'r Cynllun Datblygu Gwledig i ymateb i anghenion cymunedau gwledig 

Gwynedd.  Bydd yn cael ei dargedu i ymateb i flaenoriaethau Cynllun Cyflogaeth Meirionnydd 

a Chynllun Cyflogaeth Llŷn ac Eifionydd.  

Rydym eisoes wedi gweithredu Cynllun Cyflogaeth Meirionnydd a datblygu Cynllun Cyflogaeth 

Llŷn ac Eifionydd ar y cyd gydag aelodau lleol Dwyfor. Yn ogystal rydym wedi sicrhau fod £4m 

ar gael i ardal Gwynedd o elfen LEADER y Rhaglen Datblygu Gwledig. Bydd yr arian yma yn 

cael ei ddefnyddio i ddatblygu dulliau arloesi newydd gan ymateb i anghenion Gwynedd wledig. 

Yn ogystal rydym wedi sefydlu trefn newydd ar gyfer Arloesi Gwynedd Wledig gan rannu 

adnoddau gweinyddol gydag Ynys Môn. 

Erbyn diwedd y prosiect, byddwn wedi gweithio gyda’n partneriaid i  sefydlu rhaglenni a 

phrosiectau ar draws yr ardaloedd gwledig. 

 
 Erbyn diwedd Mawrth 2017, byddwn wedi: 

 Mabwysiadu Cynllun Cyflogaeth Llŷn ac Eifionydd a rhaglen i’w gweithredu er mwyn 

diwallu anghenion yr ardal 

 Sefydlu rhaglen LEADER yng Ngwynedd a’i gweithredu i gefnogi datblygiad mentrau gwledig  

 Targedu adnoddau ehangach o’r Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru a ffynonellau eraill i 

gwrdd ag anghenion penodol Gwynedd wledig 

 
 Cost:  Dim cost ychwanegol. 

 
T5 Safle Treftadaeth y Byd 

 Pwrpas y prosiect hwn fydd creu budd economaidd o dreftadaeth gyfoethog Gwynedd. 

Byddwn yn canolbwyntio ar Safleoedd Treftadaeth Byd presennol ac yn cyflwyno achos am 

statws Safle Treftadaeth Byd i rannau o’r dyffrynnoedd llechi. 

Rydym eisoes wedi cyhoeddi gwerthusiad o’r budd economaidd allai ddeillio o’r broses 

enwebu a derbyn statws Safle Treftadaeth y Byd i’r diwydiant llechi. Rydym wedi datblygu a 

pharatoi cais am arian Ewropeaidd i weithredu rhaglen Glannau Menai gyda’r bwriad o 

ddatblygu statws yr ardal fel cyrchfan ranbarthol a rhyngwladol.  

Erbyn diwedd y prosiect, bydd safleoedd ar draws Gwynedd yn cael eu cydnabod yn 

rhyngwladol a bydd y sir yn manteisio ar y budd economaidd fydd yn dod yn sgil hyn.   

Erbyn diwedd Mawrth 2017, byddwn wedi: 

 

 Llunio cais i UNESCO i ennill statws safle treftadaeth y byd i’r diwydiant llechi 

 Paratoi rhaglen o ymyraethau gyda phartneriaid i hyrwyddo balchder a gwaith yn y 

cymunedau 
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 Cyflwyno cais am arian Ewropeaidd i ddatblygu rhaglen Glannau Menai gwerth £15miliwn 

ar y cyd â Llywodraeth Cymru a phartneriaid lleol  

 Cydweithio gyda CADW a phartneriaid i farchnata a hyrwyddo’r Safleoedd Treftadaeth 

Byd 

 Cychwyn ar y gwaith o weithredu ar Rhaglen Adfywio Glannau a Chanol Tref Gaernarfon 

 Cost:  Dim cost ychwanegol. 

 
T6 Gwella mynediad pobl y sir i waith ac ymateb i rwystrau 

Pwrpas y prosiect hwn fydd hwyluso a gweithredu pecyn o brosiectau er mwyn cefnogi 

unigolion bregus i mewn i waith.  Mae’n brosiect rhanbarthol trwy waith Bwrdd Uchelgais 

Gogledd Cymru  gyda Gwynedd wedi bod yn cyfrannu at gomisiynu’r gwaith. 

 

Mae hyn yn cynnwys cynlluniau megis TRAC 11-16  sy’n cefnogi pobl ifanc rhwng 11 a 16 oed 

sydd wedi datgysylltu ag addysg, ac sydd fwyaf tebygol o beidio â bod mewn addysg, cyflogaeth 

na hyfforddiant (NEET); TRAC 16-24 sy’n ymgysylltu â phobl ifanc rhwng 16-24 oed sydd yn 

NEET a'u hannog yn ôl i addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth a chynllun OPUS sy’n gweithio 

gydag unigolion gydag anableddau dysgu neu broblemau iechyd meddwl sy’n economaidd 

anweithredol ac yn 25 oed neu drosodd er mwyn eu cael i mewn i gyflogaeth gynaliadwy. Er 

bod nifer o’r cynlluniau sydd ar y gweill yn y maes yma yn rhanbarthol eu natur, mae’n 

allweddol bod trefniadau cadarn yn eu lle er mwyn sicrhau bod grwpiau bregus o blant a 

phobl ifanc Gwynedd yn cael budd uniongyrchol ohonynt. 

 
Rydym eisoes wedi sefydlu Grŵp Cyflogaeth Gwynedd er mwyn cydweithio a rhannu 

gwybodaeth ac ymarfer da ymysg y prosiectau. Rydym hefyd wedi sicrhau arian Ewrop ar 

gyfer rhoi TRAC 11-16 ar waith mewn ysgolion.  

Erbyn diwedd Mawrth 2017, byddwn wedi: 

 Gweithredu cynlluniau TRAC 11-16 a TRAC16-24 er lles grwpiau bregus o blant a phobl 

ifanc yng Ngwynedd 

 Gweithredu cynllun OPUS ar gyfer grwpiau bregus o oedolion yng Ngwynedd er mwyn 

eu cefnogi i gyflogaeth gynaliadwy 

 Penodi mentoriaid i gefnogi pobl ifanc, er mwyn osgoi iddynt golli allan ar y cyfleoedd yn y 

farchnad lafur 

Erbyn diwedd y prosiect bydd unigolion bregus yn cael eu cefnogi a’u hannog i mewn i fyd 

gwaith. 

Cost: Dim cost ychwanegol 
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T7 Digwyddiadau proffil uchel a strategol 

Pwrpas y prosiect hwn yw denu digwyddiadau proffil uchel cenedlaethol neu ryngwladol i 

Wynedd er mwyn manteisio ar y budd economaidd a chymdeithasol fydd yn deillio o hyn. 

Byddwn yn gwneud hyn trwy sicrhau fod digwyddiadau proffil uchel cenedlaethol neu 

ryngwladol wedi eu denu neu eu sefydlu yng Ngwynedd.  Byddwn hefyd yn cefnogi ardaloedd 

o fewn Gwynedd i ddatblygu digwyddiadau efo’r potensial i gyfrannu at y ddelwedd o fwrlwm 

a datblygu arbenigedd yr ardal ym maes trefnu a chynnal digwyddiadau, yn enwedig ymysg pobl 
ifanc a mentrau lleol. 

 

Erbyn diwedd Mawrth 2017, byddwn wedi: 

 

 Gweithio law yn llaw a’r ddigwyddiadau mawr gan adnabod cyfleoedd, a datblygu syniadau a 

phrosiectau penodol er mwyn gwneud y gorau o’r cyfleon i fusnesau a trigolion Gwynedd  

 Gweithio’n agos gyda Uned Digwyddiadau Mawr Llywodraeth Cymru ar brosiectau er 

mwyn denu buddsoddiad ychwanegol gan y Llywodraeth 

 Gweithio gyda trefnwyr digwyddiadau er mwyn sicrhau bod cyfleoedd i bobl ifanc 

Gwynedd elwa o’r digwyddiadau trwy gynorthwyo neu gymryd rhan ynddynt 

 

Cost: Dim cost ychwanegol 

 
T8   Cydymdrechu yn erbyn tlodi 

 Pwrpas y prosiect hwn fydd mabwysiadu a gweithredu Strategaeth i Drechu Tlodi yng 

Ngwynedd ar y cyd gyda phartneriaid gan roi ar waith ystod eang o gynlluniau.  Bydd 

gweithredu’r Strategaeth yn cynnwys ymyraethau mewn pedwar maes, sef: Cynhwysiad 

Digidol (ar y cyd â Gwynedd Ddigidol a Citizens Online), Cynhwysiad Ariannol, Cynhwysiad 

Economaidd (ar y cyd â Phecyn  Gwella Mynediad Pobl i Waith), ac Ymateb i Ddiwygio Lles. 

Rydym eisoes wedi cynnal hyfforddiant llythrennedd ariannol ar gyfer staff budd-daliadau, 

treth Cyngor ac Adran Economi a Chymuned, er mwyn eu galluogi i roi arweiniad i rai sydd 

mewn angen. Rydym hefyd wedi cydweithio efo banciau er mwyn cynnig sesiynau codi 

ymwybyddiaeth materion ariannol. Mae Grŵp Gwytnwch Digidol Gwynedd wedi ei sefydlu er 

mwyn sicrhau bod yr holl asiantaethau perthnasol yn cydweithio. 

Erbyn diwedd Mawrth 2017, byddwn wedi:    

 Sefydlu trefn bartneriaethol ar gyfer yr Agenda Trechu Tlodi yng Ngwynedd 

 Mabwysiadu Strategaeth Trechu Tlodi Tymor Hir  

 Cytuno ar raglen waith gyda phartneriaid 

 Hyfforddi Staff Rheng Flaen mewn llythrennedd ariannol a digidol 

 Parhau i weithredu’r gronfa Tâl Ddewisol Tai er mwyn cefnogi teuluoedd i osgoi mynd i 

ddyled oherwydd y dreth llofftydd 

 Darparu “Gwasanaethau Cymorth Lleol” newydd i gefnogi hawlwyr y Credyd Cynhwysol  

 Sicrhau cyngor arbenigol i hawlwyr budd-daliadau mewn lleoliadau hanesyddol dirwasgedig 

yn ardaloedd Caernarfon, Bangor a Thalysarn (hyd at Fawrth 2016) 

 Datblygu a gweithredu pecyn o gynlluniau i gefnogi grwpiau bregus o bobl ifanc fel eu bod 

yn cael mynediad i gyfleon gwaith 
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 Cost:  Dim cost ychwanegol. 

T9   Strategaeth Cyflenwad Tai  

Pwrpas y prosiect hwn yw gweithredu ein strategaeth i gynyddu’r cyflenwad ac amrywiaeth o 

dai er mwyn sicrhau fod ein cyflenwad o dai yn addas ar gyfer anghenion pobl 

Gwynedd.  Bydd y prosiect yn arwain at ddatrysiadau gwahanol mewn gwahanol ardaloedd.   

Yn ystod 2015/16, cymeradwywyd achos busnes Model Ariannu Tai Fforddiadwy sydd yn 

cynnwys pedwar prif gynllun sef: 

 Sefydlu Tai Fforddiadwy i drigolion Gwynedd mewn ardaloedd gwledig 

 Tai gwag yn ôl i ddefnydd 

 Darpariaeth ar gyfer pobl di gartref 

 Darpariaeth i bobl hŷn sy’n hybu annibyniaeth 

Erbyn Mawrth 2017, byddwn wedi: 

 Sefydlu’r model ariannu er mwyn cynyddu’r tai fforddiadwy mewn ardaloedd gwledig, a 

rhagwelir y byddwn wedi dechrau adeiladu cyfanswm o 31 cartref newydd i drigolion yn 

ystod 2017/18.  

 Byddwn hefyd yn anelu i ddatblygu rhwng 10-15 o unedau tai gwag yn ôl i ddefnydd, sydd 

yn ychwanegol i’r cyfanswm blynyddol o 40 i 50 uned  

 Rhagwelir y bydd angen gwneud gwaith pellach yn ystod 2016/17 cyn cychwyn gweithredu 

ar ddatblygu darpariaeth ar gyfer pobl di-gartref.  

 Byddwn wedi adnabod yr ardal lle mae angen darpariaeth i bobl hŷn, a’r math o 

ddarpariaeth sydd ei hangen.  Bydd yr argymhellion a gyflwynwyd fel rhan o’r Strategaeth 

Letya Pobl Hyn yn cael eu gweithredu o fewn y gwaith hyn yn ogystal ag unrhyw 

argymhellion o brosiect Capasiti a chynaliadwyedd y gyfundrefn gofal ac iechyd (G7). 

 Cost: Dim cost ychwanegol. 
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Beth fydd effaith yr hyn y byddwn yn ei wneud ar fywydau pobl Gwynedd? 

Bydd trigolion yn fwy hysbys o’r cyfleoedd gwaith sy’n bodoli rŵan ac i’r dyfodol. 

 

Bydd gan gyflogwyr berthynas dda gyda’r sefydliadau addysg er mwyn hwyluso llwybrau at waith. 

 
 

  

Tud. 51



 
 
 

www.gwynedd.llyw.cymru/cynllunstrategol    36 

GWYNEDD 
CYNLLUN STRATEGOL 2016/17 

 Y Gymraeg 

 

Mae Gwynedd wedi bod yn gadarnle i’r iaith a’r diwylliant Cymraeg erioed, ond gwelwyd gostyngiad 

graddol yn niferoedd y siaradwyr Cymraeg. Yn ôl cyfrifiad 2011, roedd gostyngiad o -846 yn y nifer 

o siaradwyr Cymraeg yng Ngwynedd, sef -3.5% o’i gymharu gyda Chyfrifiad 2001.   

Mae yna bocedi o ddiffyg ymwybyddiaeth o’r Gymraeg a hunaniaeth Gymraeg ymysg trigolion, 

ynghyd â diffyg defnydd cymdeithasol o’r Gymraeg gan blant a phobl ifanc. Mae diffyg hyder ymysg 

rhai trigolion i ddefnyddio’r Gymraeg mewn gwahanol gyd-destunau, ac mae anghysondeb mewn 

darpariaeth gwasanaethau dwyieithog ar draws y sir. Mae’r Cyngor hefyd yn awyddus i hyrwyddo 

defnydd y Gymraeg yng nghyd-destun Safonau Iaith y Comisiynydd Iaith. 

Rydym angen gweld sefyllfa lle mae Gwynedd yn parhau yn gadarnle i’r iaith, a’i bod yn iaith bob 

dydd sydd yn cael ei chlywed a’i siarad yn naturiol gan blant, pobl ifanc ac oedolion ar hyd ac ar led 

y sir. 

Beth yn union ydan ni am ei wneud ac erbyn pryd i gyrraedd y sefyllfa da ni eisiau ei 

gweld? 

Fe fydd gennym gyfres o brosiectau er mwyn cyfarch yr her sy’n ein hwynebu ond byddwn hefyd yn 

parhau i gynnal trafodaethau gyda’r arbenigwyr ym maes cynllunio ieithyddol er mwyn sicrhau ein 

bod yn gwneud y pethau wneith arwain at y canlyniadau yr ydym yn ymgeisio atynt: 

I1   Cymunedau yn hyrwyddo’r Gymraeg 

 Pwrpas y prosiect hwn yw hyrwyddo’r Gymraeg drwy gefnogi a grymuso pedair cymuned i 

weithredu’r Fframwaith Gweithredu’n Lleol gan gynorthwyo trigolion i gynnal asesiad o 

sefyllfa’r Gymraeg yn y gymuned er mwyn cryfhau statws a defnydd yr iaith. 

 Yn ystod 2015/16 mae’r Fframwaith Gweithredu’n Lleol wedi ei chwblhau ar gyfer cymunedau 

Bangor, Porthmadog a Dolgellau a chynlluniau gweithredu wedi eu cynhyrchu. Yn ogystal, mae 

cyfleoedd i rymuso’r gymuned wedi eu hadnabod ac yn weithredol ym Mhwllheli.  

 Erbyn diwedd Mawrth 2017, byddwn wedi cefnogi trigolion yn y pedair cymuned i lunio a 

chyflawni eu cynlluniau gweithredu mewn ymateb i ganfyddiadau’r Fframwaith Gweithredu’n 

Lleol 

 Cost:  Cyllidir drwy grant gan Lywodraeth Cymru. 

I2  Y Gymraeg a’r gwasanaethau cyhoeddus 

Pwrpas y gwaith hwn fydd cynorthwyo sefydliadau cyhoeddus i gynyddu a gwella eu 

darpariaeth o wasanaethau dwyieithog i drigolion Gwynedd fel eu bod yn gallu defnyddio’r 

Gymraeg yn naturiol.  Drwy gydweithio gydag aelodau y Bwrdd Gwasanaethau Lleol bydd 

modd gosod safonau cyson ac eglur, a gweithredu ar y cyd ar gynlluniau fydd yn gwella profiad 

y defnyddiwr.  
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Bydd hefyd yn gyfrwng i gefnogi’r dyletswydd fydd ar gyrff cyhoeddus yn ystod y blynyddoedd 

nesaf i gydymffurfio efo’r Safonau Iaith a osodir arnynt gan Gomisiynydd y Gymraeg, ac yn 

ategu’r gofynion fydd ynghlwm â’r fframwaith ddilynol i Mwy na Geiriau. 

 

Yn ystod 2015/16, cytunodd y Bwrdd Gwasanaethau Lleol i flaenoriaethu’r gwaith yma sy’n 

golygu y bydd y partneriaid allweddol yn cydweithio gyda ni i gyrraedd y nod. Rhagwelir erbyn 

diwedd Mawrth 2017 y bydd y Bwrdd Gwasanaethau Lleol wedi cytuno’r rhaglen waith i 

wireddu hyn gan ddechrau gweithredu arno.  

 

Cost: Dim cost ychwanegol. 

I3  Pobl ifanc yn defnyddio’r Gymraeg yn gymdeithasol 

Pwrpas y prosiect hwn yw sicrhau dilyniant cadarn i’r prosiect Siarter Iaith sydd yn weithredol 

yn ysgolion cynradd Gwynedd.  Drwy ddefnyddio’r un dulliau i fesur cynnydd yn nefnydd 

cymdeithasol o’r Gymraeg ymysg phobl ifanc, a pharatoi strategaeth fydd yn rhoi arweiniad 

clir i ysgolion uwchradd Gwynedd ar sut i fynd ati i gynllunio ymyrraeth gobeithir gallu gwella 

ymwybyddiaeth a chynyddu defnydd o’r iaith ymysg pobl ifanc.  

Yn ystod 2015/16 rydym wedi defnyddio dull safonol y gwe iaith i osod gwaelodlin ar gyfer y 

defnydd y Gymraeg ymysg disgyblion Blwyddyn 7 ysgolion uwchradd Gwynedd.  

  

Erbyn diwedd Mawrth 2017, bydd strategaeth wedi ei llunio a’i chymeradwyo fydd yn gosod 

cynllun clir ar gyfer ehangu defnydd o’r gwe iaith a chynllunio ymyrraeth ar sail ei 

ganfyddiadau.  

Cost:  Dim cost ychwanegol. 

I4 Awdit o sefyllfa’r Gymraeg yng Nghyngor Gwynedd 

Dros y blynyddoedd, mae polisi iaith Cyngor Gwynedd wedi bod yn arf effeithiol i sicrhau 

statws briodol i’r iaith o fewn y sector gyhoeddus ac yn ehangach.  Serch hynny, mae angen i 

ni sicrhau fod y polisi hwnnw yn cael ei weithredu’n gyson ar draws y Cyngor.  

Mae dau bwrpas i’r prosiect hwn:   

Yn gyntaf, bydd yn ystyried llwyddiant y Cyngor i normaleiddio’r Gymraeg drwy ei adrannau 

a’r gwasanaethau a ddarperir i drigolion Gwynedd. 

Yn ail, bydd yn cyflawni gwaith ymchwil er mwyn canfod a chadarnhau i ba raddau y mae’r 

Cyngor yn mynd gam ymhellach ac yn llwyddo i fanteisio ar bob cyfle i hyrwyddo’r Gymraeg 

drwy gyfrwng y gwasanaethau rydym yn eu darparu i drigolion y Sir. Bydd yn edrych ar y 

gwasanaethau rydym yn eu darparu yn uniongyrchol, yn ogystal â gwasanaethau rydym yn eu 

darparu drwy drefniadau a chytundebau trydydd parti.  
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Bydd y gwaith hwn yn gyd-destun ac yn sylfaen gadarn ar gyfer y Safonau Iaith y bydd y 

Cyngor yn atebol am eu gweithredu gan Gomisiynydd y Gymraeg ac a ddaeth i rym yn ystod 

2015/16. 

Yn ystod 2015/16 rydym wedi cynnal awdit o ddefnydd y Gymraeg gyda holl adrannau’r 

Cyngor.  Erbyn Mawrth 2017, byddwn wedi datblygu a gweithredu rhaglen waith gadarn 

mewn ymateb i ganfyddiadau’r ymchwil, gan sicrhau ein bod yn cau unrhyw fwlch a bod holl 

wasanaethau’r Cyngor yn atebol ac yn rhagweithiol yn hyrwyddo’r Gymraeg. 

 Cost: Byddwn yn cyflawni’r gwaith o fewn yr adnoddau presennol.  
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Beth fydd effaith yr hyn y byddwn yn ei wneud ar fywydau pobl Gwynedd? 

Ar ôl cyflawni’r prosiectau o fewn y maes hwn bydd: 

Mwy o blant a phobl ifanc Gwynedd yn dewis defnyddio’r Gymraeg yn gymdeithasol.  

 

Mwy o blant a phobl ifanc Gwynedd â gwell ymwybyddiaeth o’r Gymraeg a hunaniaeth. 

 

Mwy o bobl Gwynedd (mewn 4 cymuned) wedi eu grymuso i gynllunio’n ieithyddol. 

 

Mwy o bobl Gwynedd yn manteisio ar gyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg yn y gymuned, y gweithle, ac wrth 

gyrchu gwasanaethau cyhoeddus. 

 

Gwasanaethau’r Cyngor yn hyrwyddo’r Gymraeg ymysg trigolion, a thrigolion yn manteisio ar y cyfleoedd 

hynny i ddefnyddio’r Gymraeg. 
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Cyngor Effeithiol ac Effeithlon 

  

Oherwydd y peryglon sy’n codi yn sgîl y sefyllfa ariannol heriol bresennol, mae’n fwy hanfodol nag 

erioed i’r Cyngor wneud yn siwr fod ganddo’r gallu i ymateb i anghenion pobl Gwynedd nawr ac i’r 

dyfodol. Mae hynny’n golygu gwneud y mwyaf o’r adnoddau sydd gennym, e.e. arian a staff, gwneud 

yn siwr nad oes gennym brosesau gwastraffus a diangen, a gwybod beth mae pobl Gwynedd yn ei 

ddweud wrthym ynglyn â sut rydym yn ymateb i’w hanghenion. 

Yr egwyddor allweddol i hyn yw rhoi pobl Gwynedd yn ganolog i bopeth rydym yn ei wneud. Yn 

ogystal â gwrando ar farn a sylwadau pobl, fe all hyn hefyd olygu bod yn agored i feddwl am fodelau 

newydd o ddarparu gwasanaeth, e.e. cydweithio gydag awdurdodau eraill, gweithio gydag 

awdurdodau eraill yng Ngogledd Cymru, gweithio gyda gweddill awdurdodau Gogledd Cymru, neu 

weithio i allanoli neu fewnoli gwasanaethau, h.y. beth bynnag fydd yn gweithio orau i bobl Gwynedd. 

Rydym angen gweld sefyllfa lle y bydd trefniadau gwaith y Cyngor yn hwyluso cyflawni yn 

hytrach na chynnal proses ac y bydd meddylfryd holl staff y Cyngor yn edrych drwy lygaid ein 

dinesydd. 

Beth yn union ydan ni am ei wneud ac erbyn pryd i gyrraedd y sefyllfa da ni eisiau ei 

gweld? 

Fe fydd gennym gyfres o brosiectau er mwyn cyfarch yr her sy’n ein hwynebu dros y flwyddyn nesaf: 

C1  Arfogi Unedau i roi Ffordd Gwynedd ar Waith  

 Nid yw sicrhau diwylliant cyson am ddigwydd ar ben ei hun, a phwrpas y prosiect hwn fydd 

arwain timau gwasanaeth i adlewyrchu ar eu trefniadau gwaith presennol, i herio a ydynt yn 

rhoi pobl Gwynedd yn ganolog, ac i ystyried a oes lle i wella.   

Drwy wneud hyn byddwn yn sicrhau fod pob uned gwasanaeth o fewn y Cyngor yn rhoi bobl 

Gwynedd yn ganolog i bopeth y maent yn ei wneud. Bydd hefyd yn sicrhau ein bod yn ystyried 

dulliau amgen o weithredu (gan gynnwys cydweithio ag eraill) gan fesur y syniadau hynny yn ôl 

un llinyn mesur yn unig – sef i ba raddau y mae’n cynyddu’r budd i bobl Gwynedd. 

Yn ystod 2015/16 rydym wedi llunio rhaglen ddatblygu yn seiliedig ar ddysgu yn y gweithle,  ac 

wedi penodi swyddog ychwanegol i yrru’r gyfundrefn ac wedi hyfforddi a sicrhau cytundeb i 

ryddhau tri uwch swyddog i weithio ar y prosiect. Erbyn hyn mae saith o adolygiadau 

gwasanaeth wedi eu cynnal neu ar waith o fewn y Cyngor. 

Erbyn diwedd y prosiect (Mawrth 2019), bydd 31 o adolygiadau gwasanaeth wedi eu cynnal a 

diwylliant y Cyngor wedi newid yn sylweddol o’r herwydd. 

Erbyn diwedd Mawrth 2017, byddwn wedi cwblhau 12 adolygiad gwasanaeth a hyrwyddo 

egwyddorion Ffordd Gwynedd ymysg rheolwyr y Cyngor. 
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Cost:  Gellir cwblhau 31 adolygiad erbyn diwedd 2018/19 gyda’r adnodd sydd eisoes wedi ei 

neilltuo. 

C2 Rhaglen datblygu arweinwyr 

 Os am sicrhau fod y gweithlu yn rhoi pobl Gwynedd yn ganolog yn gyson mae’n rhaid i 

arweinwyr y Cyngor hefyd fod yn annog y fath ddiwylliant. 

Pwrpas y prosiect yw sicrhau fod arweinwyr o fewn Cyngor Gwynedd yn deall egwyddorion 

Ffordd Gwynedd, eu bod yn ymwybodol o beth sydd angen iddynt hwy ei wneud er mwyn 

atgyfnerthu egwyddorion Ffordd Gwynedd drwy holl haenau’r sefydliad, a bod yna gyfundrefn 

yn ei lle i sicrhau bod hynny’n digwydd yn gyson. 

 Yn ystod 2015/16 llwyddwyd i sefydlu trefn werthuso newydd ar gyfer aelodau o’r tîm rheoli 

a’r penaethiaid, a chynhaliwyd y cylch cyntaf o gyfweliadau. Erbyn diwedd Mawrth 2017, 

byddwn wedi cynnal rhaglen o ddatblygiad personol ar gyfer pob aelod o Grŵp Rheoli’r 

Cyngor a’r Cabinet a fydd yn eu harfogi i arwain ac atgyfnerthu’r diwylliant gwaith o fewn y 

Cyngor. 

Cost:  Dim cost ychwanegol. 

C3 Ymgysylltu 

 Mae sicrhau ein bod yn cwrdd â gwir anghenion ein trigolion yn golygu fod angen trefniadau 

ymgysylltu effeithiol a chyson, a phwrpas y prosiect hwn yw gwella ymgysylltu ar draws y 

Cyngor 

 

Yn ystod 2015/16, lluniwyd strategaeth ymgysylltu a llwyddwyd i gynyddu ymwybyddiaeth o’r 

gefnogaeth gorfforaethol sydd ar gael i gefnogi gwaith ymgysylltu ac i adolygu’r Llawlyfr 

Ymgysylltu. Yn ogystal, fe gynhaliwyd cyfres o ymgyrchoedd dan faner Her Gwynedd i 

ymgysylltu gyda phobl Gwynedd ar y toriadau arfaethedig.  

 

Bydd y rhaglen waith sydd ynghlwm â’r strategaeth yn: 

 Rhoi hyfforddiant i staff ac aelodau yn y maes 

 Sicrhau cytundeb ar sut i ymestyn y defnydd o lwyfannau cyfathrebu ac ymgysylltu newydd 

megis gwefannau cymdeithasol 

 Adolygu a diwygio deunyddiau ymgysylltu’r Cyngor 

 Ymateb yn lleol i argymhellion y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ar ein 

trefniadau ymgysylltu 

 Adolygu rôl a bodlonrwydd aelodau ar drefniadau ymgysylltu 

 

Erbyn diwedd Mawrth 2017, bydd y prosiect yma wedi sicrhau bod Strategaeth Ymgysylltu yn 

cael ei gweithredu ac yn cynnwys cyfres o weithgareddau i wella ymgysylltu ar draws y 

Cyngor. 

Cost:  Dim cost ychwanegol. 
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C4 Gweithredu cyfundrefn berfformiad 

Os am sicrhau ein bod yn cwrdd ag anghenion ein trigolion, mae’n rhaid hefyd sicrhau fod 

gennym drefn effeithiol ar gyfer mesur a ydym yn gwneud hynny a bod yn atebol amdano.  

Pwrpas y prosiect hwn fydd datblygu a gweithredu cyfundrefn berfformiad newydd.  Bydd y 

gyfundrefn yn sicrhau fod timau gwasanaeth yn mesur yr hyn sy’n bwysig i bobl Gwynedd, a 

defnyddir y mesurau hynny i wella perfformiad.  Bydd y drefn adrodd ar hynny yn ychwanegu 

gwerth drwy ddal gwasanaethau yn atebol. 

Yn ystod 2015/16, llwyddwyd i sefydlu cyfundrefn newydd ac mae adrannau’r Cyngor wedi 

dechrau gweithredu y gyfundrefn berfformiad newydd gan adnabod pwrpasau a mesurau sy’n 

cyd-fynd ag egwyddorion Ffordd Gwynedd.  

Erbyn diwedd Mawrth 2017 bydd y gyfundrefn yn llwyr weithredol trwy'r Cyngor a bydd 

gennym sicrwydd ein bod yn mesur a monitro y pethau priodol.  

Cost:  Dim cost ychwanegol.   

C5 Ymestyn y defnydd o hunanwasanaeth  

Ar adeg o gyfyngiadau ariannol, mae’n hanfodol ein bod yn parhau i gwrdd ag anghenion 

trigolion yn effeithiol ond yn y modd mwyaf effeithlon.  

Pwrpas y prosiect hwn yw ymestyn y defnydd o hunanwasanaeth i hwyluso mynediad pobl 

Gwynedd at wasanaethau’r Cyngor ac ar gost is na’r sianeli traddodiadol.  Bydd y datblygiad 

hwn, ar sail y gwaith sydd wedi’i wneud hyd yn hyn,  yn darparu mynediad i hyd at 38 

gwasanaeth trwy gyfrwng y sianel digidol.   

Yn ystod 2015/16, mae gwaith wedi ei gomisiynu i edrych ar y sylfaen dechnegol i’w defnyddio 

fydd yn gosod sail ar gyfer yr achos busnes i gyfuno sianeli cyswllt. Erbyn diwedd Mawrth 

2017, byddwn wedi cyflawni cam cyntaf y datblygiad ac wedi creu/archebu system graidd ar 

gyfer cofnodi a hwyluso mynediad at wasanaethau’r Cyngor.  

Cost: O sicrhau ei fod yn cyfarch anghenion pobl Gwynedd, bydd y prosiect yn darparu 

arbedion i’r Cyngor o’i weithredu yn llawn ond bydd maint yr arbedion blynyddol yn 

ddibynnol ar y system gaiff ei chreu/archebu.  Bydd angen buddsoddi arian cyn y gellir 

gwireddu’r arbediad. Amcangyfrifir y bydd angen clustnodi lleiafswm o £200,000 y flwyddyn 

am gyfnod o dair blynedd ond bydd yr union gost yn ddibynnol ar ba fath o system  a 

fabwysiedir ar gyfer dibenion hunan wasanaeth a’r ymdrech fydd ynghlwm â’i sefydlu. 

C6 Strategaeth Technoleg Gwybodaeth (TG) 

Mae Technoleg Gwybodaeth yn arf pwysig i sicrhau fod gwasanaethau yn effeithiol ac 

effeithlon, a phwrpas y prosiect hwn yw gweithredu’r Strategaeth Technoleg Gwybodaeth a 

luniwyd yn 2016.  Mae’n gosod allan y cyfeiriad am y cyfnod i ddod ar gyfer uchafu’r budd a 

geir o ddefnyddio’r arf yma ynghyd  a’r rhaglen waith ar gyfer gwireddu’r strategaeth honno. 

Cost: Bydd y gost yn ddibynnol ar gynnwys y strategaeth. 
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C7  System rheoli dogfennau a chofnodion electronig (EDRMS) 

Pwrpas y prosiect hwn yw hyrwyddo effeithlonrwydd drwy sefydlu system EDRMS fydd yn 

sicrhau bod trefniadau rhannu gwybodaeth y Cyngor yn llawer haws ac effeithiol a lleihau’r 

defnydd o bapur. Bydd y system yn storio a rheoli mynediad i holl ddogfennau electronig. 

Bydd hefyd yn hwyluso cynlluniau arbedion drwy alluogi staff i arbed amser. 

Yn ystod 2015/16 rydym wedi sefydlu a chytuno’r achos busnes ac wedi dechrau datblygu 

system ar gyfer rheoli dogfennau a chofnodion electronig.  Rydym wedi cyflwyno’r system i’r 

Adran Cefnogaeth Gorfforaethol ac i’r Adran Economi a Chymuned. 

Erbyn diwedd Mawrth 2017, bydd o leiaf pump o adrannau’r Cyngor yn defnyddio system 

EDRMS gan hefyd gyflawni arbedion blynyddol o £201,000 y flwyddyn.  

Cost: Dim cost ychwanegol. 

C8  Llywodraethu gwybodaeth 

 Mae gwybodaeth yn adnodd hanfodol a gwerthfawr i’n holl weithgareddau ac mae’n rhaid i ni 

sicrhau fod ein trefniadau gwaith yn ei gadw’n ddiogel.   

Tra bod gennym drefniadau perthnasol i sicrhau ei fod yn ddiogel gyda threfniadau 

hyfforddiant priodol, pwrpas y prosiect hwn yw adolygu ein trefniadau hyfforddi ar gyfer staff 

sy’n gweithio gyda gwybodaeth bersonol er mwyn sicrhau bod hyfforddiant yn llwyr effeithiol 

a’n bod yn hyderus fod gwybodaeth bersonol pobl Gwynedd yn gwbl ddiogel yn ein dwylo.   

Yn ystod 2015/16 rydym wedi adolygu’r drefn hyfforddi gan gynnal rhai sesiynau hyfforddi 

gyda thimau mewn ffordd wahanol.  

Erbyn diwedd 2017, byddwn wedi asesu priodoldeb ein trefniadau diogelu gwybodaeth (gan 

gynnwys effeithiolrwydd ein trefniadau hyfforddiant) gan gyfathrebu a chyflwyno polisi diogelu 

data i staff, cyflwyno trefniadau hyfforddiant newydd a chyflwyno trefniadau archwilio er 

mwyn gwreiddio egwyddorion diogelu gwybodaeth drwy’r holl sefydliad.  
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Beth fydd effaith yr hyn y byddwn yn ei wneud ar fywydau pobl Gwynedd? 

Gwasanaethau yn gallu dangos eu bod wedi deall ac yn ymateb i’r hyn sydd yn bwysig i bobl 

Gwynedd. 

 

Gwell ymwybyddiaeth o’r her ariannol mae’r Cyngor yn ei wynebu. 

 

Mesurau perfformiad yn adlewyrchu’r hyn sy’n bwysig i bobl Gwynedd. 
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Cynllunio Ariannol 

 

Y cyd-destun i’r cynllun strategol yma yw’r gostyngiadau digynsail yn y grantiau gan Lywodraeth 

Cymru i llywodraeth leol yng Nghymru dros y blynyddoedd diwethaf a’r gofynion cynyddol sydd ar 

ein gwasanaethau oherwydd galw ychwanegol, gofynion polisi’r Llywodraeth, ac effaith chwyddiant. 

Yn 2014/15 gwelwyd gostyngiad o 4.4% yn yr arian a dderbyniodd y Cyngor mewn grant gan y 

Llywodraeth ym Mae Caerdydd, yn 2015/16 gostyngiad o 4.0% ac yn 2016/17 gostyngiad o 1.5%, 

sy’n gyfystyr â cholled o £8.07m, £6.96m a £2.61m fesul blwyddyn. Rydym felly mewn sefyllfa lle 

byddwn yn wynebu gwario mwy na’r incwm sydd ar gael dros y blynyddoedd sydd i ddod. 

Er mwyn cynnal gwasanaethau allweddol i’r dyfodol, rhaid wynebu’r her a gwneud penderfyniadau 

anodd.  Mae’r rhagolygon yn dangos fod y bwlch hyn am gynyddu yn sylweddol dros y blynyddoedd 

i ddod, a dros y cyfnod 2016/17 – 2019/20 y gallasai fod gymaint â £44m cyn codiadau treth cyngor 

ac arbedion. Er byddwn yn wynebu sefyllfa anodd dros ben am gyfnod estynedig, mae’r Cyngor yn 

benderfynol o beidio gadael i hynny weithredu fel esgus i beidio â cheisio gwella pethau i bobl 

Gwynedd. 

 

Ar yr un pryd, rhaid inni barhau i sicrhau fod pobl Gwynedd yn ganolog i bopeth rydym yn ei 

wneud.  Mae’n bwysig fod effaith yr arbedion ar bobl Gwynedd yn cael ei gadw i’r lleiafswm lleiaf 

posib, gan geisio parhau i gyflawni mwy yn y meysydd hynny sydd o flaenoriaeth. 

Ar sail yr wybodaeth sydd gennym, rydym wedi rhagweld be allwn ei wynebu, ac wedi ystyried sut 

byddwn yn dygymod â sefyllfa o’r fath, ac mae’r tafluniad ar gyfer y bedair blynedd i ddod yn gosod 

darlun realistig o’r hyn a allai ein taro, ac yn nodi’r arbedion hynny sydd eisoes yn cael eu cynllunio 

a’u gwireddu.  Dylid nodi y gallai’r amcangyfrifon hyn newid dros amser. 

Cyllideb 2016/17 – 2019/20 

 

 

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

 

£’000 £’000 £’000 £’000 

Ychwanegu 'nôl Defnydd Balansau 2,019    

Gofynion Gwario Ychwanegol 10,261 8,220     6,631      7,486  

Gostyngiad Grant Cyffredinol 1,322 2,100     3,100      2,900  

Codi'r Dreth Cyngor -  2,141 -  2,220 -  2,302  -  2,387  

Bwlch   11,461      8,100      7,429  7,999 

Arbedion Cyfredol -  3,090  -  3,947  -     130  -    

Arbedion Ysgolion -  2,095  -     990  -     263   

Arbedion Ychwanegol -  1,240  -  2,692  -  1,009  -  2,315 

Y balans o'r bwlch =                                                         

Toriadau'r flwyddyn  

    5,036  471     6,027      5,684 

Toriadau'r flwyddyn ganlynol                                    471       5,684   

Toriadau'r 2 flynedd                                                                      

(strategaeth 2 + 2) 

   5,507     11,711   
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Dros y cyfnod 2016/17 – 2017/18 byddwn yn darganfod y bwlch ariannol sy’n weddill, sef £5.5m o 

doriadau, ar ôl adnabod arbedion effeithlonrwydd gwerth £21m ers 2015/16.  Wedi hynny, (erbyn 

2018/19 – 2019/20) byddwn yn cadw’r holl opsiynau yn agored (gan gynnwys y posibilrwydd o 

gynyddu’r Dreth Cyngor yn uwch na 3.5% a darganfod arbedion o gyllidebau’r ysgolion). Mae’n 

egwyddor pwysig fod y Cyngor yn uchafu’r arbedion effeithlonrwydd, h.y. cynnal gwasanaethau gyda 

llai o adnoddau, heb gael effaith ar bobl Gwynedd. Ymhellach, lle mae’n rhaid gwneud toriadau i 

wasanaethau, mae angen i’r rheini gael eu gwneud yn y meysydd sy’n cael y lleiaf o effaith ar bobl 

Gwynedd. 

Bydd modd cyflawni nifer o’r cynlluniau a nodir yn y Cynllun Strategol drwy ddefnyddio adnoddau 

presennol, ond ar gyfer rhai ohonynt bydd angen buddsoddi er mwyn cyflawni’r uchelgais dan sylw. 

 

Er gwaethaf y lleihad llym yn incwm grant y Cyngor, rydym yn symud tuag at sefyllfa lle 

mae gennym gyllideb gytbwys gynaliadwy, tra ar yr un pryd yn sicrhau fod gennym yr adnoddau 

angenrheidiol i wireddu uchelgais y Cyngor ar gyfer pobl Gwynedd. 

 

Beth yn union ydan ni am ei wneud ac erbyn pryd i gyrraedd y sefyllfa da ni eisiau ei 

gweld? 

Fe fydd gennym gyfres o brosiectau er mwyn cyfarch yr her sy’n ein hwynebu dros y ddwy flynedd 

nesaf: 

CA1 Gwireddu arbedion 

Pwrpas y prosiect hwn yw sicrhau fod trefniadau yn eu lle er mwyn gwireddu’r arbedion 

effeithlonrwydd o £21.7m (sef pecyn arbedion effeithlonrwydd 2015 – 2018) (bydd y swm hyn 

angen ei adolygu yn sgil cyflwyno y Strategaeth Ariannol newydd) sydd eisoes wedi eu cytuno 

fel rhan o’r gyfundrefn arbedion ynghyd ag unrhyw arbedion pellach a adnabyddir boed yn 

arbedion effeithlonrwydd neu doriadau. 

Yn ystod 2015/16 rydym wedi llwyddo i gynaeafu arbedion o £7.3m. Erbyn diwedd Mawrth 

2017, rhagwelir y byddwn wedi gwireddu yr arbedion a gafodd eu cynllunio ar gyfer y cyfnod. 

Cost: Dim cost ychwanegol. 

CA2 Effeithlonrwydd pellach a modelau darparu gwasanaeth 

 Pwrpas y prosiect yma yw darganfod cynlluniau effeithlonrwydd pellach er mwyn lleihau maint 

y toriadau fydd eu hangen gan gynnwys ymchwilio i feysydd lle mae’n bosib newid y model 

presennol o ddarparu gwasanaeth gan felly wneud arbedion. 

 Yn ystod 2015/16, mae gwaith wedi mynd rhagddo i ddarganfod cynlluniau effeithlonrwydd 

pellach i’w gwireddu gyda gwaith manylach i ddatblygu modelau amgen yn digwydd mewn 3 

maes penodol. Mae yna restr fer o bosibiliadau effeithlonrwydd a adnabuwyd gwerth tua £9m 

wedi eu hadnabod.  

Erbyn diwedd Mawrth 2017, byddwn wedi miniogi’r syniadau gan adnabod cynlluniau caled i’w 

gweithredu i gyfarch yr angen am £6m pellach o arbedion effeithlonrwydd.  

 Cost: Dim cost ychwanegol.  
Tud. 62
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Mae cyflawni’r cynllun yn flaenoriaeth bwysig ynddo’i hun. Rydym wedi rhoi trefniadau priodol 

mewn lle ar bob lefel o fewn y Cyngor er mwyn cyflawni’r cynllun ac mae gan bawb ran bwysig i’w 

chwarae yn hynny. 

 

Y Cyngor llawn sy’n gyfrifol am fabwysiadu’r Cynllun Strategol a gosod y cyfeiriad i waith y Cyngor 

dros y blynyddoedd nesaf. 

 

Bydd Aelodau Cabinet y Cyngor yn gyfrifol am weithredu’r Cynllun Strategol o fewn eu 

meysydd cyfrifoldeb ac yn sicrhau fod trefniadau rheoli prosiect a rheoli perfformiad cadarn mewn 

lle er mwyn cyflawni’r hyn rydym yn mynd i’w wneud.  

 

Bydd y Pwyllgorau Craffu yn dal yr Aelodau Cabinet i gyfrif am eu perfformiad o safbwynt 

cyflawni a byddant hefyd yn craffu effaith y cynllun ar drigolion Gwynedd. 

 

Bydd y Cyngor yn parhau i gydweithio gyda’i bartneriaid yn y sector gyhoeddus, trydydd sector a 

sector breifat i wireddu blaenoriaethau sydd angen mewnbwn gan fwy nag un partner i’w cyflawni. 

 

Fel rhan o’n ymrywmiad i roi pobl Gwynedd yn ganolog i bopeth rydym yn ei wneud, byddwn yn 

ymgysylltu’n barhaus gyda thrigolion a chymunedau er mwyn rhoi cyfleoedd iddynt ddylanwadu ar 

waith y Cyngor a’u grymuso i gymryd perchnogaeh a chyfrifoldeb o’r dyfodol. 

 

 

Tud. 63
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NSI = Dangosyddion Strategol Cenedlaethol  

*  =  Ffigwr is yn welliant 

Fe fyddwn yn ail-gyhoeddi’r atodiad hwn gyda data diwedd blwyddyn 2015/16 pan fydd ar gael. 
NSI - Mae’r dangosyddion hyn yn cael eu pennu yn genedlaethol ac fe’u cynhwysir yma er mwyn gweld yr hyn y disgwylir i’r Cyngor ei adrodd yn flynyddol. 
 

Mesur - diffiniad 2012/13 2013/14 2014/15 Cyfeiriad Uchelgais 

Plant a Phobl Ifanc     

EDU/011(NSI) Cyfartaledd y sgôr pwyntiau ar gyfer y disgyblion sy’n 15 oed ar y 31 Awst blaenorol 

mewn ysgolion a gynhelir gan yr awdurdodau lleol 

525.4 578.20 616.00 Gwelliant 

EDU/017 (NSI) Canran y disgyblion 15 oed  ar y 31ain Awst blaenorol, mewn ysgolion a gynhelir gan 

yr awdurdod lleol a gyflawnodd y trothwy Lefel 2+ yn cynnwys gradd A*-C TGAU mewn Cymraeg 

mamiaith neu Saesneg a Mathemateg 

55 61.1 63.3 Gwelliant 

EDU/008aN Nifer o waharddiadau parhaol yn ysgolion cynradd yn y flwyddyn academaidd 0 0 0 Cynnal 

EDU/008bN Nifer o ddisgyblion a waharddwyd yn barhaol yn yr uwchradd yn ystod y flwyddyn 

academaidd 

14 4 4 Cynnal 

EDU/016a Canran presenoldeb yn ysgolion cynradd yn y flwyddyn academaidd 94.59 94.33 95.07 Cynnal 

EDU/16b Canran presenoldeb disgyblion mewn ysgolion uwchradd yn y flwyddyn academaidd 92.24 93.38 94.24 Gwelliant 

DANS06 Canran disgyblion 16 oed sydd yn ennill y Dangosydd Pynciau Craidd (Gradd C neu uwch 

mewn Cymraeg/ Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth) 

53.20 57.35 60.50 Gwelliant 

DANS07 Canran y disgyblion 16 oed sy’n ennill trothwy lefel 1 neu (5 gradd A* - G TGAU) 93.1 97.09 97.22 Gwelliant 

T
ud. 64
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NSI = Dangosyddion Strategol Cenedlaethol  

*  =  Ffigwr is yn welliant 

Mesur - diffiniad 2012/13 2013/14 2014/15 Cyfeiriad Uchelgais 

DANS08 Canran disgyblion 15 oed sydd wedi ennill trothwy lefel 2 (5 gradd A*-C TGAU) neu 

gyfatebol 

75.1 81.5 87.70 Cynnal 

EDU/006ii (NSI) Canran y disgyblion a aseswyd mewn ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol, ac 

sy’n cael Asesiad Athrawon yn y Gymraeg (iaith gyntaf) ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 3 

86.1 82.5 81.20 Gwelliant 

DGD17 Canran y bobl ifanc16-18 oed nad ydynt mewn addysg, gwaith neu hyfforddiant - 3.00 1.70 Gwelliant 

EDU/002i (NSI) Canran yr holl ddisgyblion (gan gynnwys y rhai sydd yng ngofal awdurdod lleol) a 

sydd mewn unrhyw ysgol a gynhelir gan yr awdurdod lleol, a hwythau’n 15 oed ar y 31 Awst 

blaenorol ac sy’n gadael addysg orfodol, hyfforddiant neu ddysgu seiliedig ar waith heb fod ganddynt 

gymhwyster allanol a gymeradwyd 

 

- 0 0.08 Cynnal 

EDU/002ii (NSI) Canran y disgyblion sydd yng ngofal awdurdodau lleol, sydd mewn unrhyw ysgol a 

gynhelir gan awdurdod lleol, a hwythau'n 15 oed ar y 31 Awst blaenorol ac sy'n gadael addysg 

orfodol, hyfforddiant neu ddysgu seiliedig ar waith heb fod ganddynt gymhwyster allanol a 

gymeradwywyd 

0.0 6.3 0.0 Defnyddir fel data 

rheolaeth, felly ni osodir 

cyfeiriad 

EDU/003 (NSI) Canran y disgyblion a aseswyd ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 2, mewn ysgolion a 

gynhelir gan yr awdurdod lleol, ac sy’n cyrraedd y Dangosydd Pynciau Craidd, fel y penderfynir gan 

Asesiadau Athrawon 

86.22 86.60 86.03 Defnyddir fel data 

rheolaeth, felly ni osodir 

cyfeiriad 

EDU/ 015a (NSI) Canran y datganiadau terfynol am anghenion addysgol arbennig wedi’u cyhoeddi o 

fewn 26 wythnos a) Yn cynnwys eithriadau 

 

87.76 43.10 58.70 Cynnal 

EDU/ 015b (NSI) Canran y datganiadau terfynol am anghenion addysgol arbennig wedi’u cyhoeddi o 

fewn 26 wythnos: b) Ddim yn cynnwys eithriadau 

 

100 96.30 100 Cynnal 

EDU/004 Canran y disgyblion a aseswyd ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 3, a gynhelir gan yr 

awdurdod lleol, ac sy’n cyrraedd y Dangosydd Pynciau Craidd, fel y penderfynir gan Asesiadau 

Athrawon 

83 85.40 89.11 Gwelliant 

T
ud. 65
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NSI = Dangosyddion Strategol Cenedlaethol  

*  =  Ffigwr is yn welliant 

Mesur - diffiniad 2012/13 2013/14 2014/15 Cyfeiriad Uchelgais 

GY06 Canran disgyblion enillodd lefel 3 da neu uwch yn CA2 (7-11 oed) a gafodd asesiad athro yn y 

CA2 (7-11 oed) a gafodd asesiad athro yn y Gymraeg iaith gyntaf ar ddiwedd CA3 (11-14 oed) 

- 95.60 94.10 Cynnal 

Diogelu7 Canran o gynadleddau achos lle bu glywed llais/barn y plentyn  - 81.00 82.96 Cynnal 

LlesPMG1Cynllun trosiannol wedi ei gytuno ar gyfer plant anabl 16 oed - 100.00 100.00 Cynnal 

LlesPMG2 Cynllun llwybr wedi ei gytuno ar gyfer plant mewn gofal - 100.00 100.00 Cynnal 

SCC/004 (NSI) Canran y plant sy’n derbyn gofal 31 Mawrth sydd wedi cael tri lleoliad neu’n fwy yn 

ystod y flwyddyn  

4.43 4.90 4.10 Cynnal 

SCC/002 (NSI) Canran y plant sy’n derbyn gofal ar 31 Mawrth sydd a phrofiad o symud ysgol 

unwaith neu fwy yn ystod cyfnod neu gyfnodau o dderbyn gofal, nad oedd y symud hwnnw 

oherwydd trefniadau trosiannol, yn y 12 mis hyd at 31 Mawrth 

 

14.50 22.80 16.10 Gwelliant 

SCC/011b (NSI) Canran yr asesiadau cychwynnol sydd wedi eu cwblhau yn ystod y flwyddyn lle mae 

yna dystiolaeth bod Gweithwr Cymdeithasol wedi gweld y plentyn ar ben ei hun  

 

40.05 47.20 50.30 Cynnal 

SCC/33d (NSI) Canran y plant sy’n derbyn gofal y mae’r awdurdod mewn cysylltiad a nhw pan yn 19 

oed 

 

87.5 100 78.60 Gwelliant 

SCC/33e (NSI) Canran y bobl ifanc oedd yn arfer derbyn gofal y mae’r awdurdod mewn cysylltiad a 

nhw, ac yn gwybod eu bod mewn llety di-frys addas pan yn 19 oed 

85.71 86.70 81.80 Gwelliant 

SCC/041a (NSI) Canran y plant cymwys perthnasol a phlant a fu’n berthnasol; a chanddynt gynlluniau 

llwybr yn ôl yr angen 

100 100 100 Cynnal 

T
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NSI = Dangosyddion Strategol Cenedlaethol  

*  =  Ffigwr is yn welliant 

Mesur - diffiniad 2012/13 2013/14 2014/15 Cyfeiriad Uchelgais 

SCC/037 (NSI) Y sgôr ar gyfartaledd, o’r pwyntiau cymwysterau allanol ar gyfer plant sy’n 16 oed ac 

yn derbyn gofal, mewn unrhyw osodiad dysgu sy’n cael eu cynnal gan yr awdurdod 

288.89 439 428 Cynnal 

SCC/030a Canran y gofalwyr ifanc y mae’r  Gwasanaethau Cymdeithasol yn ymwybodol ohonynt a 

gafodd eu hasesu 

 

100 100 100 Cynnal 

SCC/041b Canran y plant cymwys, perthnasol a phlant a fu’n berthnasol sydd wedi cael cynghorydd 

personol wedi’u dyrannu iddynt 

 

100 100 100 Cynnal 

SCC/025 Canran yr ymweliadau statudol a phlant sy’n derbyn gofal oedd fod i gael eu cynnal yn 

ystod y flwyddyn a’u cynhaliwyd yn unol a’r rheoliadau 

 

81.33 83.70 88.30 Gwelliant 

SCC/ 033f (NSI) Canran y bobl ifanc oedd yn arfer derbyn gofal ac mae’r awdurdod mewn cysylltiad 

a nhw, ac yn gwybod eu bod yn derbyn addysg, hyfforddiant neu sy’n gweithio pan yn 19 oed 

 

35.71 66.70 63.60 Gwelliant 

Diogelu 1Cyfradd y plant a gafodd eu trafod mewn goruchwyliaeth, lle rhoddwyd ystyriaeth i niwed 

arwyddocaol (a’r ateb wedi ei gofnodi) 

100 100 100 Cynnal 

Diogelu2 Cyfradd yr asesiadau risg a gafodd eu cyflwyno i Gynadleddau Achos a oedd yn cael eu 

hystyried yn rhai a oedd yn dangos ansawdd wrth wneud penderfyniadau 

97 95.00 98.00 Cynnal 

BC02 Asesiad SOGS ‘Schedule of Growing Skills’ 3 oed canran plant **Dechrau’n Deg yn cyrraedd 

eu norm neu yn uwch  nai norm datblygiadol  

 52.00 57.00 Gwelliant 

BC03 Canran presenoldeb plant yn y gofal plant 2 oed **Dechrau’n Deg  84.00 82.00 Gwelliant 

BC04 Nifer o’r pecynnau cymorth uwch rhiantu sy’n arwain at deithio pellter cadarnhaol  57.00 38.00 Gwelliant 

BC01 Asesiad SOGS ‘Schedule of Growing Skills’ 2 oed Canran plant **Dechrau'n Deg yn cyrraedd 

eu norm neu yn uwch na’u norm datblygiadol 

- - - I’w sefydlu 

**Mae Dechrau’n Deg yn brosiect gan Lywodraeth Cynulliad Cymru sydd yn gweithio hefo plant o dan 4 oed 

a’i fwriad yw gwella sgiliau’r plant, gan eu paratoi ar gyfer yr ysgol, yn ogystal â’u paratoi ar gyfer bywyd yn 

gyffredinol. Mae hefyd yn cynnig cymorth ychwanegol i rieni i’w cynorthwyo wrth i’w plant dyfu a datblygu. 

    

T
ud. 67
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NSI = Dangosyddion Strategol Cenedlaethol  

*  =  Ffigwr is yn welliant 

Mesur - diffiniad 2012/13 2013/14 2014/15 Cyfeiriad Uchelgais 

SCC021 Canran yr adolygiadau plant sy’n derbyn gofal wedi eu cynnal o fewn amserlen statudol yn 

ystod y flwyddyn 

75.4% 94.3% 93.8% I’w sefydlu 

Ieu05 Nifer o achrediadau mae pobl ifanc yn eu derbyn drwy’r gwasanaeth ieuenctid - - 930.00 Bodlon gweld gostyniad 

CSP3 Canran y cynnydd a wnaed gan deuluoedd yn dilyn ymyrraeth y Tîm o Amgylch y Teulu, 

Gyda’n gilydd 

- 15.00 29.38 Cynnal 

LCS/002b (NSI) Nifer o ymweliadau i ganolfannau hamdden fesul 1000 y pen o’r boblogaeth  - 12906 13431 Bodlon gweld gostyniad 

DADH.42 Canran y Plant sy’n 11 oed ac wedi cyrraedd safon y Cwricwlwm Cenedlaethol ar gyfer 

ymarfer corff 

- 80% 78% Gwelliant 

Ifanc02 Canran plant yn mynychu 20 sesiwn 5x60 neu fwy (Canran o blant Ysgolion Uwchradd Gwynedd 

sydd wedi mynychu unrhyw weithgaredd wedi ei drefnu gan Swyddogion PobI Ifanc Egniol  o leiaf ugain 

gwaith yn ystod y flwyddyn fel rhan o gynllun 5x60.) 

- - 23% Gwelliant 

DADH.97 Nifer o bobl ifanc sy’n cymryd rhan mewn cystadleuthau awyr agored sirol, rhanbarthol a 

chenedlaethol  

- - - Newydd 

Gofal     

SCA/001 (NSI) Cyfradd yr oedi wrth drosglwyddo gofal am resymau gofal cymdeithasol fesul 1,000 

o'r boblogaeth sy'n 75 oed neu drosodd 

1.16 1.55 1.05 Gwelliant 

SCA/002b (NSI) Cyfradd y bobl oedrannus (65 oed neu drosodd) y mae'r awdurdod yn rhoi 

cymorth iddynt mewn cartrefi gofal fesul 1,000 o'r boblogaeth sy'n 65 oed neu drosodd ar 31 

Mawrth 

24.69 25.59 24.15 Gwelliant 

(= lleihad) 

T
ud. 68
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NSI = Dangosyddion Strategol Cenedlaethol  

*  =  Ffigwr is yn welliant 

Mesur - diffiniad 2012/13 2013/14 2014/15 Cyfeiriad Uchelgais 

SCA/002b LLEOL Cyfradd y bobl oedrannus (65 oed neu drosodd) y mae'r awdurdod yn rhoi 

cymorth iddynt mewn cartrefi gofal fesul 1,000 o'r boblogaeth sy'n 65 oed neu drosodd ar 31 

Mawrth ac eithrio rhai sy'n hunan ariannu. 

- 20.08 18.48 Gwelliant 

(= lleihad) 

SCA/002a (NSI) Cyfradd y bobl oedrannus (65 oed neu drosodd) Sy’n cael cymorth i fyw gartref 

fesul 1,000 o'r boblogaeth sy’n 65 oed a throsodd. 

46.53 46.21 45.07 Improvement 

(= lless) 

SCA/002a LLEOL Cyfradd y bobl oedrannus (65 oed neu drosodd) Sy’n cael cymorth i fyw gartref 

fesul 1,000 o'r boblogaeth sy’n 65 oed a throsodd. 

71.01 79.41 

 

78.17 Cynnal 

SCA/019 (NSI) O'r atgyfeiriadau amddiffyn oedolion sydd wedi'u cwblhau yn ystod y flwyddyn, y 

canran lle mae'r perygl wedi'i reoli 

99.4% 95.7% 100.0% Improvement 

SCA/019 LLEOL O'r atgyfeiriadau amddiffyn oedolion sydd wedi'u cwblhau yn ystod y flwyddyn, y 

canran lle mae'r perygl wedi'i reoli (gan eithrio'r rhai sydd wedi gwrthod ymyrraeth). 

- - - Gwella 

OED003 Galluogi - Canran o achosion sydd wedi derbyn cyfnod o alluogi sy'n gadael heb becyn 

gofal. 

45.7% 54.0% 45.3% Gwella 

OED019 Nifer y defnyddwyr gwasanaethau oedolion sy'n derbyn taliadau uniongyrchol. - 104 121 Gwella 

OED 23 Canran o Bobl Hyn a phobl sydd a Anableddau Corfforol lle gweler cynnydd mewn 

cyflawni’r hyn sy’n bwysig iddynt hwy 

- - - Gosod Gwaelodlin 

PSR/002 (NSI) Y nifer o ddiwrnodau calendr ar gyfartaledd a gymerwyd i roi Grant Cyfleusterau i’r 

Anabl. 

- 242 311 Gwelliant 

(= lleihad) 

T
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NSI = Dangosyddion Strategol Cenedlaethol  

*  =  Ffigwr is yn welliant 

Mesur - diffiniad 2012/13 2013/14 2014/15 Cyfeiriad Uchelgais 

PSR/004 (NSI) Canran o'r anheddau sector preifat a oedd wedi bod yn wag am fwy na 6 mis ar 1 

Ebrill ac a feddiannwyd eto yn ystod y flwyddyn o ganlyniad i weithredu uniongyrchol gan yr 

awdurdod lleol 

- 5.24 5.69 Gwelliant 

Strat6 – Nifer o unedau fforddiadwy a sicrhawyd i Wynedd - 70 144 Cynnal 

Diogelu     

PEN14 Canran o’r holl staff sy’n gweithio’n uniongyrchol gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion bregus 

sydd a gwiriad Disclosure and Baring Service (DBS) cyfredol. 

- - - Cynnal 

BUS07 Canran holl staff Gwynedd wedi derbyn hyfforddiant Lefel 1 mewn amddiffyn a diogelu.  - - 18.23 Gwelliant 

Tlodi, Amddifadedd, Economi, Tai     

PENECON1- Nifer swyddi wedi eu creu gyda chymorth y Cyngor - Newydd i 

2014/15 

234.5 Cynnal 

Uchel07 Nifer swyddi gwerth uchel wedi’u creu.  - Newydd i 

2014/15 

34 Gwelliant 

CB9- Nifer o swyddi wedi eu diogelu gyda chymorth yr Uned 108 206 163 Cynnal 

CAFF06d Canran gwariant  y Cyngor efo busnesau lleol 40.35 40.33 40.42 Gwelliant 

YRE1 Nifer busnesau’r Sir yn adrodd iddynt ddefnyddio technoleg (e.fusnes / e.fasnachu) o ganlyniad 

i ymyrraeth Gwynedd Ddigidol.  

- - - Gosod Gwaelodlin 

T
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Mesur - diffiniad 2012/13 2013/14 2014/15 Cyfeiriad Uchelgais 

GW01 Buddsoddiad wedi ei sicrhau i ddatblygu mentrau gwledig arloesol Gwynedd - - - Gosod Gwaelodlin 

TMGC4- Budd i'r economi o gefnogi digwyddiadau proffil uchel a strategol £4,994,155 £4,666,626 £4,814,867 Gwelliant 

SD08- Buddsoddiad i'r sir drwy law prosiectau £1,892,084 £4,332,108 £1,255,000 Gwelliant 

Adfyw01 Canran Prosiectau adfywio a gefnogir sy'n hyfyw/ gynaladwy ymhen 3 blynedd - - - Gosod Gwaelodlin 

LLYF12- Canran defnyddwyr llyfrgelloedd (oedolion) sydd yn nodi iddynt ddarganfod y wybodaeth 

oeddent angen 

- 85 90.7 Gwelliant 

LLYF08b- Canran sydd wedi cael budd o sesiynau Llythrennedd Gwybodaeth - - - Gosod Gwaelodlin 

LCL/001b (NSI) Nifer ymweliadau â llyfrgelloedd cyhoeddus yn ystod y flwyddyn fesul 1,000 o’r 

boblogaeth 

5,176 5,301 4,199 Cynnal 

Y Gymraeg     

Iaith13 Canran pobl ifanc Blwyddyn 7 sy’n dangos cynnydd yn y defnydd o'r Gymraeg - - Gosod 

gwaelodlin 

Gwelliant 

Iaith 05 Canran yr ysgolion cynradd sydd yn gallu dangos cynnydd yn nefnydd cymdeithasol plant o’r 

Gymraeg 

- 64 Heb 

adrodd 

Gwelliant 

CHR/002 Nifer y diwrnodau/shifftiau gwaith wedi’u colli oherwydd salwch, fesul gweithiwr 

awdurdod lleol cyfwerth ag amser llawn 

8.52 8.20 8.50 Cynnal 

T
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Mesur - diffiniad 2012/13 2013/14 2014/15 Cyfeiriad Uchelgais 

Cyngor Effeithiol ac Effeithlon     

FfG01 Canran o unedau busnes o fewn y Cyngor sydd wedi derbyn marc siartr Ffordd Gwynedd - - Marc 

siarter yn 

cael ei 

ddatblygu 

Gosod gwaelodlin 

Cynllunio Ariannol     

DT3.1b Arbedion a gyflawnwyd fel canran o’r swm oedd ei angen.    Gwelliant 

Arb01 Swm arbedion effeithlonrwydd a gyflawnwyd fel canran o’r holl arbedion 99.8 95.5 64.8 Yn unol a’r Strategaeth 

A oes Cynllun Ariannol 4 blynedd yn ei le gyda manylion arbedion am y 2 flynedd nesaf?    Oes 

CD5.01 Llwyddiant i gadw o fewn y gyllideb -0.03 -0.14 0.18 Cynnal 

CD6.01 Canran yr anfonebau a dalwyd o fewn 30 diwrnod (ar draws y Cyngor)  94 94 Cynnal 

CD7.05 Cyfradd casglu dyledion amrywiol o fewn y chwarter – Gwerth 84.74 67.84 87.47 Cynnal 

CD11.01 Cyfradd Casglu Treth Cyngor yn y Flwyddyn Gyfredol 97.15 96.98 97.20 Cynnal 

CD11.02 Cyfradd Casglu Blwyddyn Gyfredol Trethi Annomestig 97.57 97.79 98.20 Cynnal 

CD12.03 Yr amser (nifer dyddiau) a gymerir i brosesu hawliadau newydd am  Fudd-daliadau Tai a 

Budd-daliadau'r Dreth Gyngor 

21.67 23.10 19.74 Cynnal 
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NSI = Dangosyddion Strategol Cenedlaethol  

*  =  Ffigwr is yn welliant 

Mesur - diffiniad 2012/13 2013/14 2014/15 Cyfeiriad Uchelgais 

CD12.04 Yr amser (nifer dyddiau) a gymrwyd i brosesu digwyddiadau o newid mewn Budd-daliadau 

Tai a Budd-daliadau'r Dreth Gyngor 

 

5.68 6.91 6.23 Cynnal 

CD13.06 Asesiad o ddiogelwch buddsoddiadau ariannol y Cyngor 

(Diogelwch arian y Cyngor wrth adnau arian mewn banciau – dadansoddiad chwarterol gan 

Arlingclose o’r sgôr credyd (1 ydi’r gorau, sef statws credyd AAA, 2 ydi AA+, 3 ydi AA-, 5 ydi A+, 6 

ydi A, 7 ydi A-)). 

 

4.97 5.5 6.00 Cynnal 

Eraill     

THS/011a Canran prif ffyrdd (dosbarth A) sydd mewn cyflwr gwael 4.40 4.40 3.50 Cynnal* 

THS/011b  Canran ffyrdd (dosbarth B) sydd mewn cyflwr gwael 4.40 4.70 3.70 Cynnal* 

THS/011c Canran ffyrdd (dosbarth C) sydd mewn cyflwr gwael 7.50 14.70 14.2 Cynnal* 

THS/009 Nifer o ddyddiau calendr a gymerwyd ar gyfartaledd yn ystod y flwyddyn i atgyweirio holl 

ddiffygion ar lampau stryd 

2.40 2.70 3.50 Cynnal* 

PB8 Canran o ddigwyddiadau o ddifrod peryglus i ffyrdd a phafinau atgyweirwyd neu wnaethpwyd yn 

ddiogel o fewn 24 awr i'r amser hysbyswyd. 

97.00 97.20 97.00 Cynnal 

STS/005a  Mesur o Lendid ac Edrychiad Strydoedd 71.88 73.5 70.65 Cynnal 

STS/005b  Canran y priffyrdd a thir perthnasol a archwiliwyr sydd a'u safon glanweithdra yn uchel 

neu dderbyniol 

94.12 93.5 94.3 Cynnal 

STS/006 (NSI) Canran o ddigwyddiadau gwaredu slei bach ar dir perthnasol wedi clirio o fewn 5 

diwrnod gwaith I'r amser hysbyswyd 

93.8 97.3 96.5 Cynnal 
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*  =  Ffigwr is yn welliant 

Mesur - diffiniad 2012/13 2013/14 2014/15 Cyfeiriad Uchelgais 

PB15 Canran o'r graffiti/posteri sy'n ymguddio arwyddion traffig ac yn achosi peryglon, 

glanhawyd/cliriwyd o fewn 24 awr i'r amser hysbyswyd. 

100 100 100 Cynnal 

PB16 Canran o'r graffiti/posteri hiliol/tramgwyddol ar eiddo'r Cyngor, glanhawyd/cliriwyd o fewn 5 

diwrnod gwaith i'r amser hysbyswyd. 

100 100 100 Cynnal 

WMT/004 (NSI) Canran y gwastraff trefol yrrwyd i'w dirlenwi 47.31 45.94 43.33 Gwelliant* 

WMT/009 (NSI) Canran y gwastraff trefol a gesglir gan yr Awdurdod Lleol ac a gaiff ei baratoi ar 

gyfer ei ailddefnyddio, ailgylchu neu ei gompostio 

51.18 54.3 55.25 Gwelliant 

PB51 Canran lefelau ailgylchu/compostio masnachol 27.3 30.79 35.45 Gwelliant 

PB59 Canran Arolwg Bodlonrwydd Cwsmer wedi eu bodloni gydag ymateb yr Adran Dim data Dim Data 94.1 Cynnal 

Eiddo3-Canran yr adeiladau'r Cyngor yng nghategori cyflwr da neu dderbyniol  93.1 96 96 Cynnal 

Parcio03- Canran o gwsmeriaid a ddywedodd eu bod yn fodlon â’r lefel gwasanaeth - - - Sefydlu Gwaelodlin 

PLA004b Lleol- Canran yr holl geisiadau cynllunio perthnasol wedi eu penderfynu o fewn 56 

diwrnod  

- - - Sefydlu Gwaelodlin 

PLA004bi Lleol-  Nifer cyfartalog y dyddiau mae’n cymryd i wneud penderfyniad ar geisiadau 

cynllunio perthnasol 

- - - Sefydlu Gwaelodlin 

PLA006b (NSI) Nifer o unedau tai fforddiadwy a gafodd eu darparu fel canran o’r holl unedau tai 

ychwanegol a gafodd eu darparu yn ystod y flwyddyn drwy'r drefn cynllunio 

30 41 50 I’w sefydlu 
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Mesur - diffiniad 2012/13 2013/14 2014/15 Cyfeiriad Uchelgais 

Cynllunio01- Canran o gwsmeriaid a ddwedodd eu bod yn fodlon neu'n fodlon iawn â'r lefel 

gwasanaeth Cynllunio  

- - - Sefydlu Gwaelodlin 

PAM9- Canran o sefydliadau bwyd sydd yn ‘cydymffurfio’n fras’ a safonau hylendid bwyd. 95.42 97.49 97.2 Gwelliant 

Cludiant02- Canran o gwsmeriaid a ddwedodd eu bod yn fodlon â'r lefel gwasanaeth gan yr Uned 

Cludiant Integredig  

- - Newydd i 

2015/16 

Sefydlu Gwaelodlin 

THS/007 (NSI) Canran yr oedolion sy’n 60 oed neu drosodd sy’n ddeiliaid tocynnau Teithio rhatach 

ar y bws. 

84.7 84.6 80.3 - 

Traffig01- Canran o gwsmeriaid a ddwedodd eu bod yn fodlon â'r lefel gwasanaeth gan yr Uned 

Traffig 

- - Newydd i 

2015/16 

Sefydlu Gwaelodlin 

GStryd01- Canran o gwsmeriaid a ymatebodd i arolwg ddwedodd eu bod yn fodlon â'r lefel 

gwasanaeth gan yr Uned Gwaith Stryd 

- - Newydd i 

2015/16 

Sefydlu Gwaelodlin 

Parcio01b- Canran o fynychwyr sydd wedi dysgu bod yn fwy diogel ar y ffyrdd o ganlyniad i’r wers/ 

hyfforddiant 

- - Newydd i 

2015/16 

Sefydlu Gwaelodlin 

YGC01 Elw yn erbyn y targed- Adran Ymgynghoriaeth - - Newydd i 

2015/16 

Sefydlu Gwaelodlin 

 

T
ud. 75



  Atodiad 2 

                     CYNNAL ASESIAD EFFAITH CYDRADDOLDEB 

Os am gymorth gyda llenwi’r templed yma, cysylltwch â 
delythgadlyswilliams@gwynedd.gov.uk Est. 2440 
 
1) AWDUR (ON) YR ASESIAD 

Hawis Jones, Rheolwr Cynllunio Strategol a Pherfformiad 
 

        
2) PARTNERIAID 
Nodwch unrhyw rai eraill sydd angen eu cynnwys fel rhan o’r broses asesu: 
Gall hyn gynnwys staff rheng flaen, sefydliadau partner, arbenigwyr maes 
ayb. 
 

Staff y Cyngor  
Trigolion Gwynedd 
Budd-ddeiliaid sy’n berthnasol i bob prosiect 
 

           
3) DYDDIAD DECHRAU’R ASESIAD 

Tachwedd 2014 
 

      
4) DYDDIAD GORFFEN YR ASESIAD 

Chwefror 2016 
 

   
5) NOD AC AMCANION Y POLISI / GWASANAETH / SWYDDOGAETH 
Nodwch pam fod angen y polisi a beth mae’r Awdurdod yn gobeithio ei 
gyflawni drwyddo 
 
Pwrpas adolygu’r cynllun oedd edrych ar lle rydym wedi cyrraedd ar ôl tair 
blynedd o weithredu’r cynllun strategol, yn ogystal â gwneud yn siwr ein bod 

yn parhau i wneud y pethau iawn am flwyddyn olaf y cynllun. 
 
Roedd angen ystyried beth oedd wedi newid ers y llynedd, gan edrych ar y 
materion cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a pholisi sy’n dylanwadu 
ar y Cyngor a’r sir ac sy’n debygol o wneud hynny yn y blynyddoedd nesaf. 
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6) CYFRANOGIAD AC YMGYNGHORIAD 
Pa gyfranogiad ac ymgynghoriad a gynhaliwyd ar y polisi / gwasanaeth / 
swyddogaeth a beth oedd y canlyniad? 

Fel rhan o’r adolygiad, fe wnaethon ni ganfod barn trigolion Gwynedd ynglþn 
â’r her sydd wedi ei gosod inni fel Cyngor i barhau i wneud ein gorau dros bobl 

Gwynedd er gwaethaf y ffaith fod gennym  lai o gyllid nag erioed a bod y galw 
am ein gwasanaethau yn parhau i gynyddu.  Ymgynghorwyd ar y 
gwasanaethau hynny y byddai modd eu torri, a’r rhai lle na fyddai modd eu 
torri.  Paratowyd holiadur ar-lein a gwahoddwyd pobl Gwynedd i fynychu un 
o’r gyfres o sesiynau galw heibio a fforymau cyhoeddus i roi eu barn.  
Cynhaliwyd cyfarfodydd penodol hefyd gyda grwpiau o bobl â nodweddion 

sy’n cael eu gwarchod gan ddeddfwriaeth cydraddoldeb.   
 
Ymatebodd 2,000 o drigolion Gwynedd, a chafodd yr ymatebion eu 
dadansoddi er mwyn gweld y ganran a bleidleisiodd i beidio â gwireddu 

toriadau penodol a’r drefn rancio sy’n deillio o hynny.  Rydym hefyd wedi gallu 
gweld y ranc a roddwyd i’r cynigion fesul nodwedd yr ymatebwyr, e.e. 
merched, dynion, pobl hþn a phobl anabl, yn ogystal â fesul ardal 

ddaearyddol.  Rydym wedi defnyddio’r wybodaeth a gafwyd o’r sesiynau 
hynny wrth adolygu’r cynllun. 
 

 
7) TYSTIOLAETH SYDD AR GAEL 
Gall y dystiolaeth fod yn seiliedig ar ddata lleol neu genedlaethol, ar fonitro ar 
ymgynghori, sylwadau staff ayb 
 

  
Gan mai adolygiad o’r cynllun yw hwn mae’r dystiolaeth a ddefnyddiwyd i 
greu’r cynllun gwreiddiol yn sefyll. 
 
Hefyd ystyriwyd yr wybodaeth a gasglwyd fel rhan o Her Gwynedd oedd yn 
nodi blaenoriaethau’r cyhoedd wrth ystyried yr her ariannol mae’r Cyngor yn 
ei wynebu. 
 

 
 
8) BYLCHAU MEWN TYSTIOLAETH 
Nodwch unrhyw fylchau mewn tystiolaeth ac esboniwch sut y caiff y rhain eu 
llenwi 
 

Trosolwg yn unig yw’r asesiad effaith yma.  Bydd angen i bob prosiect unigol 
adnabod y dystiolaeth sydd ei angen a chreu rhaglen ymgysylltu ar gyfer 
llenwi unrhyw fylchau.  Mae’n ddisgwyliedig i bob prosiect wneud eu hasesiad 
effaith eu hunain. 
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9) PERTHNASEDD AC EFFAITH 
Dylai hyn amlinellu beth yw perthnasedd y polisi/ gwasanaeth/ swyddogaeth i’r dyletswyddau cydraddoldeb cyffredinol ac i bob un 
o’r grwpiau cydraddoldeb (nodweddion gwarchodedig). Dylid nodi’n glir beth fydd yn effaith wir neu debygol. Efallai na fydd 
perthnasedd nag effaith i bob un o’r dyletswyddau na’r nodweddion , ond os canfyddir perthnasedd a/ neu effaith mewn unrhyw un 
neu fwy o gategorïau, yna bydd gofyn bwrw ymlaen gyda’r Asesiad 
 
9a)  

Dyletswyddau 
Cyffredinol y Ddeddf 
Cydraddoldeb 
 

Perthnasedd  Yr  effaith wirioneddol neu debygol 

Cael gwared â 
chamwahaniaethu 
anghyfreithlon, aflonyddu 
ac erledigaeth 
 

Plant a Phobl Ifanc 
 
Dim perthnasedd penodol 
 
 
Gofal 
 
Oes 
 
 
Diogelu 
 
Oes 
 
 
Tlodi, Amddifadedd, 
Economi, Tai 
 
Dim perthnasedd penodol 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Disgwylir i bob prosiect adnabod pob siawns i gael gwared a 
chamwahaniaethu anghyfreithlon, aflonyddu ac erledigaeth. 
 
 
 
Bydd gwella trefniadau diogelu yn symud tuag at gael gwared â 
chamwahaniaethu anghyfreithlon, aflonyddu ac erledigaeth. 
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Y Gymraeg 
 
Dim perthnasedd penodol 
 
Cyngor Effeithiol ac 
Effeithlon 
 
Dim perthnasedd penodol 
 
Cynllunio Ariannol 
 
Dim perthnasedd penodol 
 

Hyrwyddo cyfleoedd 
cyfartal 
 

Plant a Phobl Ifanc 
 
Oes 
 
 
 
 
Gofal 
 
Oes 
 
 
Diogelu 
 
Oes 
 
Tlodi, Amddifadedd, 
Economi, Tai 
 
Oes 
 
 
 

 
 
Mae’r Prosiect Trawsnewid y Ddarpariaeth Anghenion Dysgu 
Ychwanegol a Chynhwysiad a’r prosiect Ymyrraeth Gynnar ar gyfer 
grwpiau o blant a phobl ifanc bregus Gwynedd yn hybu cyfleoedd 
cyfartal. 
 
 
 
Rhoi’r siawns i fwy o bobl fyw eu bywydau yn unol â’u dewis yn 
arbennig drwy’r prosiect Gweithio’n integredig ar yr hyn sy’n cyfri i 
unigolion a thrwy’r rhaglen o brosiectau lletya a darpariaethau gofal. 
 
 
Bydd gwella trefniadau diogelu yn hyrwyddo cyfleoedd cyfartal. 
 
 
 
 
Bydd gwella sefyllfa economaidd Gwynedd yn hyrwyddo cyfleoedd 
cyfartal i wahanol nodweddion gwarchodedig. 
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Y Gymraeg 
 
Oes 
 
 
Cyngor Effeithiol ac 
Effeithlon 
 
Oes 
 
 
 
 
Cynllunio Ariannol 
 
Oes 
 

 
Mae’r maes yma yn ymwneud â hyrwyddo’r iaith Gymraeg 
 
 
 
 
Os yw’r prosiect Ymgysylltu yn sicrhau fod pob nodwedd warchodedig 
yn cael ei ystyried yna bydd yn hyrwyddo cyfle cyfartal.  Hefyd bydd 
ymestyn y defnydd o hunanwasanaeth yn sicrhau dulliau amgen o 
gysylltu gyda’r gwasanaeth. 
 
 
 
Bydd angen i’r prosiectau gyflawni asesiadau effaith ar eu gwaith sy’n 
ystyried yr holl nodweddion gwarchodedig.  
 

Meithrin perthnasau da 
 

Plant a Phobl Ifanc 
 
Dim perthnasedd penodol 
 
Gofal 
 
Oes 
 
 
 
 
 
Diogelu 
 
Oes 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Bydd prosiect Her Gofal yn ceisio sicrhau fod pobl Gwynedd yn gwbl 
glir o’r her sydd yn wynebu’r Cyngor i ysgogi a chefnogi cymunedau i 
gyfrannu drwy weithredu’n gymunedol.  Ar ddiwedd y prosiect bydd gan 
bobl Gwynedd ddealltwriaeth o’r maes a fydd yn golygu ein bod yn 
cyfrannu ac yn cefnogi’n naturiol y rhai mwyaf bregus yn ein 
cymunedau. 
 
 
Bydd y prosiect i sicrhau perchnogaeth Cyngor cyfan i’r maes diogelu 
yn meithrin perthnasau gwell. 
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Tlodi, Amddifadedd, 
Economi, Tai 
 
Dim perthnasedd penodol 
 
Y Gymraeg 
 
Oes 
 
 
Cyngor Effeithiol ac 
Effeithlon 
 
Oes 
 
 
Cynllunio Ariannol 
 
Dim perthnasedd penodol 
 

 
 
 
 
 
Dylai gweithio mewn pedair cymuned i hyrwyddo’r Gymraeg feithrin 
perthnasau da. 
 
 
 
Gall y Prosiect Ymgysylltu feithrin perthnasau da drwy ystyried pob 
nodwedd warchodedig. 
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9b)  
 

Nodweddion Perthnasedd  Yr  effaith wirioneddol neu debygol 
 

Hil 
 
 

Plant a Phobl Ifanc 
 
Dim perthnasedd penodol 
 
 
Gofal 
 
Oes 
 
 
Diogelu 
 
Oes 
 
 
Tlodi, Amddifadedd, 
Economi, Tai 
 
Dim perthnasedd penodol 
 
Y Gymraeg 
 
Oes 
 
Cyngor Effeithiol ac 
Effeithlon 
 
Dim perthnasedd penodol 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bydd sicrhau’r siawns i fwy o bobl fyw eu bywydau yn unol â’u dewis yn ei 
gwneud yn fwy tebygol eu bod yn gallu byw o fewn eu cymuned a’u diwylliant. 
 
 
 
Bydd y prosiectau yn sicrhau gwell ymateb i gamwahaniaethu anghyfreithlon, 
aflonyddu ac erledigaeth ar sail hil 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mae’r maes yma’n cyfarch cenedligrwydd.  
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Cynllunio Ariannol 
 
Oes 
 
 

 
Bydd angen i’r prosiectau gyflawni asesiadau effaith sy’n ystyried y nodwedd 
warchodedig yma 
 

Anabledd 
 
 

Plant a Phobl Ifanc 
 
Oes 
 
 
 
 
 
Gofal 
 
Oes 
 
 
 
Diogelu 
 
Oes 
 
 
Tlodi, Amddifadedd, 
Economi, Tai 
 
Oes 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mae dau brosiect yn ymwneud yn benodol â disgyblion anabl a disgyblion 
bregus.  Mae’r cyntaf yn sicrhau asesiad cynnar a chywir a chyfleoedd addysgu 
o ansawdd cywir a’r ail yn sicrhau ymyrraeth gynnar fydd yn galluogi plant a’u 
teuluoedd i fyw yn annibynnol heb orfod bod yn ddibynnol ar wasanaethau 
statudol. 
 
 
 
Dylai’r prosiectau roi’r siawns i fwy o bobl fyw eu bywydau yn unol â’u dewis yn 
arbennig y prosiect Gweithio’n integredig ar yr hyn sy’n cyfri i unigolion. 
Mae’r rhaglen o brosiectau lletya a darpariaethau gofal yn effeithio pobl anabl 
mewn modd positif. 
 
 
 
Bydd y prosiectau yn sicrhau gwell ymateb i gamwahaniaethu anghyfreithlon, 
aflonyddu ac erledigaeth ar sail anabledd. 
 
 
 
 
Bydd cynyddu’r cyflenwad ac amrywiaeth o dai yn golygu mwy o dai hygyrch ar 
gyfer pobl anabl.  Mae darparu band eang cyfoes am fod o fydd i bobl anabl 
ynghyd a hybu creu swyddi o ansawdd a lefelau cyflog da a busnesau cryf a 
chadarn. 
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Y Gymraeg 
 
Dim perthnasedd penodol 
 
Cyngor Effeithiol ac 
Effeithlon 
 
Oes 
 
 
 
Cynllunio Ariannol 
 
Oes 
 

 
 
 
 
Bydd y prosiect Ymgysylltu yn gallu meithrin perthnasau da drwy ystyried 
anghenion cyfathrebu pobl anabl e.e. taflenni hawdd eu darllen, technoleg 
amgen. 
 
 
 
Bydd angen i’r prosiectau gyflawni asesiadau effaith ar sy’n ystyried y nodwedd 
warchodedig yma. 
 

Rhyw 
 
 

Plant a Phobl Ifanc 
 
Dim perthnasedd penodol 
 
 
Gofal 
 
Nid oes perthnasedd 
penodol 
 
Diogelu 
 
Oes 
 
 
Tlodi, Amddifadedd, 
Economi, Tai 
 
Dim perthnasedd penodol 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bydd y prosiectau yn sicrhau gwell ymateb i gamwahaniaethu anghyfreithlon, 
aflonyddu ac erledigaeth ar sail rhyw. 
 
 
 
 
 
 
 

T
ud. 84



  Atodiad 2 

Y Gymraeg 
 
Dim perthnasedd penodol 
 
Cyngor Effeithiol ac 
Effeithlon 
 
Dim perthnasedd penodol 
 
Cynllunio Ariannol 
 
Oes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bydd angen i’r prosiectau gyflawni asesiadau effaith ar sy’n ystyried y nodwedd 
warchodedig yma 
 

Ailbennu rhywedd 
 
 

Plant a Phobl Ifanc 
 
Dim perthnasedd penodol 
 
 
Gofal 
 
Nid oes perthnasedd 
penodol 
 
Diogelu 
 
Oes 
 
 
Tlodi, Amddifadedd, 
Economi, Tai 
 
Dim perthnasedd penodol 
 
Y Gymraeg 
 
Dim perthnasedd penodol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bydd y prosiectau yn sicrhau gwell ymateb i gamwahaniaethu anghyfreithlon, 
aflonyddu ac erledigaeth ar sail ailbennu rhywedd 
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Cyngor Effeithiol ac 
Effeithlon 
 
Dim perthnasedd penodol 
 
Cynllunio Ariannol 
 
Oes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bydd angen i’r prosiectau gyflawni asesiadau effaith ar sy’n ystyried y nodwedd 
warchodedig yma. 
 

Cyfeiriadedd 
rhywiol 
 
 

Plant a Phobl Ifanc 
 
Dim perthnasedd penodol 
 
 
Gofal 
 
Nid oes perthnasedd 
penodol 
 
Diogelu 
 
Oes 
 
 
Tlodi, Amddifadedd, 
Economi, Tai 
 
Dim perthnasedd penodol 
 
Y Gymraeg 
 
Dim perthnasedd penodol 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bydd y prosiectau yn sicrhau gwell ymateb i gamwahaniaethu anghyfreithlon, 
aflonyddu ac erledigaeth ar sail cyfeiriadedd rhywiol. 
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Cyngor Effeithiol ac 
Effeithlon 
 
Dim perthnasedd penodol 
 
Cynllunio Ariannol 
 
Oes 
 

 
 
 
 
 
 
Bydd angen i’r prosiectau gyflawni asesiadau effaith ar sy’n ystyried y nodwedd 
warchodedig yma 
 

Crefydd neu gred 
 
 

Plant a Phobl Ifanc 
 
Dim perthnasedd penodol 
 
Gofal 
 
Oes 
 
 
 
Diogelu 
 
Oes 
 
Tlodi, Amddifadedd, 
Economi, Tai 
 
Dim perthnasedd penodol 
 
Y Gymraeg 
 
Dim perthnasedd penodol 
 
Cyngor Effeithiol ac 
Effeithlon 
 
Dim perthnasedd penodol 

 
 
 
 
 
 
Bydd rhoi’r siawns i fwy o bobl fyw eu bywydau yn unol â’u dewis yn ei gwneud 
yn fwy tebygol eu bod yn gallu byw o fewn eu cymuned, eu diwylliant a’u 
crefydd. 
 
 
Bydd y prosiectau yn sicrhau gwell ymateb i gamwahaniaethu anghyfreithlon, 
aflonyddu ac erledigaeth ar sail crefydd neu gred.   
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Cynllunio Ariannol 
 
Oes 
 

 
 
 
 
Bydd angen i’r prosiectau gyflawni asesiadau effaith sy’n ystyried y nodwedd 
warchodedig yma. 
 

Yr iaith Gymraeg 
 
 

Plant a Phobl Ifanc 
 
Dim perthnasedd penodol 
 
Gofal 
 
Oes 
 
 
Diogelu 
 
Oes 
 
 
Tlodi, Amddifadedd, 
Economi, Tai 
 
Oes 
 
 
Y Gymraeg 
 
Oes 
 
Cyngor Effeithiol ac 
Effeithlon 
 
Dim perthnasedd penodol 
 

 
 
 
 
 
 
Wrth weithio’n integredig gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr bydd 
angen sicrhau’r defnydd cynyddol o’r iaith Gymraeg.  
 
 
 
Bydd y prosiectau yn sicrhau gwell ymateb i gamwahaniaethu anghyfreithlon, 
aflonyddu ac erledigaeth ar sail yr iaith Gymraeg 
 
 
 
 
Bwriad y prosiectau yw gwella’r economi leol er mwyn sicrhau swyddi ar gyfer 
pobl Gwynedd.  Dylai hyn gryfhau sefyllfa’r iaith Gymraeg. 
 
 
 
Mae’r maes yma’n hyrwyddo’r iaith Gymraeg 
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Cynllunio Ariannol 
 
Oes 
 

 
 
Bydd angen i’r prosiectau gyflawni asesiadau effaith ar sy’n ystyried y nodwedd 
yma 
 
 

Oedran 
 
 

Plant a Phobl Ifanc 
 
Oes 
 
 
Gofal 
 
Oes 
 
 
Diogelu 
 
Oes 
 
 
Tlodi, Amddifadedd, 
Economi, Tai 
 
Oes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mae’r maes yma’n effeithio ar blant a’u rheini yn benodol 
 
 
 
 
Mae’r newidiadau ym maes Gofal yn effeithio pobl hŷn yn fwy penodol.  Dylai’r 
newidiadau roi gwasanaethau gwell i’r rhai sydd ag anghenion. 
 
 
 
Bydd y prosiectau yn sicrhau gwell ymateb i gamwahaniaethu anghyfreithlon, 
aflonyddu ac erledigaeth ar sail oedran. 
 
 
 
 
Bydd y prosiect Swyddi gwerth uchel ac o ansawdd yn creu cyswllt gydag 
addysg pobl ifanc ac yn sicrhau fod pobl ifanc y sir wedi eu paratoi ar gyfer y 
cyfleoedd swyddi sydd yng Ngwynedd.  Yn arbennig bydd yn gweithio gyda’r 
sector addysg a’r Consortiwm ôl-16 i hyrwyddo’r hyn a ragwelir fel “swyddi’r 
dyfodol” yn yr ardal. 
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Y Gymraeg 
 
Oes 
 
 
Cyngor Effeithiol ac 
Effeithlon 
 
Oes 
 
 
 
Cynllunio Ariannol 
 
Oes 
 

 
Mae’r prosiect Pobl ifanc yn defnyddio’r Gymraeg yn gymdeithasol yn 
hyrwyddo’r iaith Gymraeg ymysg pobl ifanc. 
 
 
 
 
Bydd y defnydd o ddulliau amgen o gyfathrebu yn apelio at wahanol oedrannau 
 
 
 
 
 
Bydd angen i’r prosiectau gyflawni asesiadau effaith ar sy’n ystyried y nodwedd 
warchodedig yma 
. 

Beichiogrwydd a 
mamolaeth 

Plant a Phobl Ifanc 
 
Dim perthnasedd penodol 
 
 
Gofal 
 
Nid oes perthnasedd 
penodol 
 
Diogelu 
 
Oes 
 
 
Tlodi, Amddifadedd, 
Economi, Tai 
 
Dim perthnasedd penodol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bydd y prosiectau yn sicrhau gwell ymateb i gamwahaniaethu anghyfreithlon, 
aflonyddu ac erledigaeth ar sail beichiogrwydd a mamolaeth. 
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Y Gymraeg 
 
Dim perthnasedd penodol 
 
Cyngor Effeithiol ac 
Effeithlon 
 
Dim perthnasedd penodol 
 
Cynllunio Ariannol 
 
Oes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bydd angen i’r prosiectau gyflawni asesiadau effaith ar sy’n ystyried y nodwedd 
warchodedig yma. 
 

Priodas a 
phartneriaeth sifil 

Plant a Phobl Ifanc 
 
Dim perthnasedd penodol 
 
Gofal 
 
Oes 
 
 
Diogelu 
 
Oes 
 
 
Tlodi, Amddifadedd, 
Economi, Tai 
 
Dim perthnasedd penodol 
 
Y Gymraeg 
 

 
 
 
 
 
 
Bydd caniatáu i bobl fwy o bobl fyw eu bywydau yn unol â’u dewis yn golygu y 
bydd angen ystyried priodas a phartneriaeth sifil. 
 
 
 
Bydd y prosiectau yn sicrhau gwell ymateb i gamwahaniaethu anghyfreithlon, 
aflonyddu ac erledigaeth ar sail priodas a phartneriaeth sifil. 
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  Atodiad 2 

Dim perthnasedd penodol 
 
Cyngor Effeithiol ac 
Effeithlon 
 
Dim perthnasedd penodol 
 
Cynllunio Ariannol 
 
Oes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bydd angen i’r prosiectau gyflawni asesiadau effaith ar sy’n ystyried y nodwedd 
warchodedig yma. 
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  Atodiad 2 

 
10) MYND I’R AFAEL A’R EFFAITH 
 

a) Nodwch unrhyw effaith posib o safbwynt cydraddoldeb 
 
Dylai’r prosiectau sy’n cael eu gweithredu wella’r sefyllfa o safbwynt 
cydraddoldeb.  
 

b)  Pa gamau gellir eu cymryd i leihau neu wella’r effeithiau yma? 
 
Trosolwg o’r effeithiau yn unig a geir yma.  Mae’n hanfodol i bob prosiect 
gasglu data, adnabod bylchau a gwneud asesiad eu hunain.  Mae’n bosib 
y bydd asesiadau penodol y prosiectau yn canfod perthnasedd ac 
effeithiau gwahanol i’r rhai a nodir uchod. 
 

c) A oes angen ail-ystyried y cynllun? 
 
Nac oes. 
 
 

 
 
11) TREFNIADAU MONITRO AC ADOLYGU 
 

Adolygu’n flynyddol 
 

 
12) CYNLLUN GWEITHREDU 
Dylid atodi Cynllun Gweithredu sy’n cynnwys y camau gweithredu, 
cyfrifoldebau, amserlen, ac amlinelliad o’r trefniadau adolygu a gwerthuso 
 

 
 
13) PENDERFYNU 
 

 
Cyflwyno i’r Cabinet am benderfyniad ar 16 Chwefror 2016. 
 
 
 
 

Bydd gan y prosiectau eu cynlluniau gweithredu eu hunain. 
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Cyfarfod Y Cyngor 

Dyddiad  3 Mawrth 2016  

Teitl Adolygiad Blynyddol - Polisi Tâl y Cyngor   
 

Pwrpas  Mabwysiadu Polisi Tal y Cyngor ar gyfer 2016/17 

Awdur 
 

Dilwyn Owen Williams 

Aelod Cabinet 
 

Y Cynghorydd Peredur Jenkins  

 
 

CEFNDIR 
 

1 Ers 2012 mae yna ddyletswydd statudol ar bob Cyngor i fabwysiadu polisi tâl yn 
flynyddol. Mae’r gofyn statudol hwnnw yn nodi mai swyddogaeth i’r Cyngor 
llawn yw cymeradwyo’r polisi tâl. 

 
2 Pan yn mabwysiadu’r polisi tâl ar gyfer 2012/13, penderfynodd y Cyngor llawn 

ofyn i’r Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion gynnal adolygiad blynyddol o 
gynaladwyedd y polisi tâl i’r dyfodol a chyflwyno argymhellion i gyfarfod o’r 
Cyngor llawn ym mis Mawrth pob blwyddyn 

 
3 Yn sgîl hynny ac yn unol â threfniadau sydd wedi’u gweithredu yn y cyfamser, 

bu i’r  Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion y Polisi ar y 25 o Chwefror 2016.  
Cyflwynir argymhelliad y Pwyllgor i fabwysiadu Polisi Tal ar gyfer 2016/17 i’r 
cyfarfod hwn o’r Cyngor llawn.  

 
PRIF SWYDDOGION  

 
4 Y llynedd, adroddwyd bod nifer o gyfrifoldebau wedi’u dyrannu o’r newydd i 

rai Penaethiaid Adran yn sgil diddymu swyddi Pennaeth Gofal Cwsmer, 
Pennaeth Cyfreithiol, un swydd Cyfarwyddwr Corfforaethol a chyfuno y cyn-
swyddi Pennaeth Adnoddau Dynol a’r Pennaeth Strategol a Gwella. Arfarnwyd 
y swyddi a ymgymerodd â’r cyfrifoldebau hynny a bu i’r Cyngor dderbyn 
argymhelliad y Pwyllgor hwn i newid band cyflog y Pennaeth Cyllid o 
ganlyniad. 
 

5 Nid oes newidiadau pellach i gyfrifoldebau ar lefel Penaethiaid Adran a 
Cyfarwyddwyr Corfforaethol wedi’u cyflwyno yn ystod 2015/16 ac nid oes felly 
arfarniad o’r newydd wedi’i gynnal ar gyfer 2016/17. Ar ôl dweud hynny, mae’r 
polisi presennol yn nodi bod cyflogau Prif Swyddogion i’w meincnodi yn erbyn 
y farchnad ac yn wyneb symudiadau yn y farchnad mae angen ystyried amseriad 
unrhyw ddiweddaru. Fodd bynnag, yn wyneb yr hinsawdd gyllidol yr ydym yn 
ei wynebu, ac effaith hynny ar nifer o staff y Cyngor, ni fyddai’n amserol i 
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gynnal yr ymarferiad hwnnw eleni. Mae’r mater wedi’i drafod gyda’r 
Penaethiaid a’r Cyfarwyddwyr ac maent yn unfrydol gytūn nad  yw’n addas 
adolygu’r meincnodau ar hyn o bryd. 

 
6 Mae’r Cyd-Gyngor Trafod Telerau Cenedlaethol ar gyfer Prif Swyddogion a’r 

Cyd-Gyngor Trafod Telerau ar gyfer Prif Weithredwyr wedi cynnig codiad 
cyflog o 1% y flwyddyn, am y ddwy flwyddyn ariannol nesaf, i Brif Swyddogion 
ac i Brif Weithredwyr. Nid yw’r cynnig wedi’i dderbyn hyd yma.  

 
7 Mae diwygiadau i Reoliadau Awdurdodau Lleol (Rheolau Sefydlog) (Cymru) 

2006, ddaeth i rym ar y 1af o Orffennaf, 2014, yn nodi bod yn rhaid i’r awdurdod 
perthnasol bennu lefel y cyflog a delir i brif swyddog ac unrhyw newid yn lefel y 
cyflog hwnnw. Mae hyn yn cynnwys unrhyw godiadau cyflog y mae’r Cyd-
Gyngor Trafod Telerau yn eu sicrhau yn genedlaethol.   

 
8 Mae hawl cytundebol gan y Prif Swyddogion a’r Prif Weithredwr i’r codiadau 

cyflog a sicrheir yn genedlaethol ac i’r pwrpas hwnnw, mae’r drafft o’r polisi tâl 
yn datgan, “Mae Prif Swyddogion a gyflogir o dan amodau a thelerau y JNC 
gyda hawl cytundebol i unrhyw godiad cyflog cenedlaethol a ddyfernir gan y 
JNC a bydd y Cyngor felly yn talu’r codiadau hyn pan y’u dyfernir yn unol a 
gofynion cytundebol presennol”. Golyga hyn bod y Cyngor yn cymeradwyo’r 
codiadau cyflog a ddyfernir yn genedlaethol yn sgil mabwysiadu’r polisi tâl yn 
flynyddol.  

 
CYFLOGAU ISAF 

 
9 Bu i’r Cyngor benderfynu sefydlu ei isafswm cyflog ar sail pwynt 8 o fewn y 

strwythur tâl cenedlaethol yn dilyn adolygiad o’r Polisi Tâl ar gyfer 2015/16 ac 
hynny mewn ymgais i symud yn agosach at y “Cyflog Byw”, yn unol â diffiniad 
y Sefydliad Cyflog Byw. Mae pwynt 8 yn bresennol yn £7.19 yr awr (o’i gymharu 
â £8.25 yr awr adnabyddir fel Cyflog Byw gan y Sefydliad Cyflog Byw). 

 
10 Yn ei ddatganiad cyllideb ar yr 8fed o Orffennaf, 2015, cyhoeddodd Canghellor y 

Trysorlys ei fod am sefydlu £7.20 yr awr fel y “Cyflog Byw” oddi ar y 1af o Ebrill 
eleni (yn codi i £9.00 yr awr erbyn Ebrill 2020) ar gyfer gweithwyr 25 oed a hyn.  

 
11 Mae’r Cyflogwr yn genedlaethol wedi cyflwyno cynnig i’r undebau llafur (sy’n 

cynrychioli gweithwyr llywodraeth leol) ar gyfer 2016/17 a 2017/18 sydd hefo 
pwyslais ar symud yn agosach i dalu “Cyflog Byw”. Nid yw’r cynnig wedi’i 
dderbyn hyd yma. 

 
12 Mae’r cynnig yn seiliedig ar godiad cyflog o 6.5% yn 2016/17 a 3.2% yn 2017/18 

i’r gweithwyr hynny sydd ar y cyflog isaf o fewn y Cyngor gyda phob pwynt 
cyflog hyd at bwynt 17 (2016/17) a phwynt 13 (2017/18) yn derbyn codiad cyflog 
uwch na’r 1% sydd i’w gynnig i weddill y staff yn y naill flwyddyn a’r llall. 
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13 Yn wyneb y symudiadau cenedlaethol hyn i godi’r cyflogau ar y lefelau isaf yn y 
strwythur tâl a’r ffaith y bydd y Cyngor yn parhau i orfod adnabod yr arian i 
gyllido unrhyw gytundeb cenedlaethol, nid oes bwriad i argymell newid pellach 
yn lleol i’r isafswm cyflog ar gyfer 2016/17. 

 
14 Bydd swyddogion y Cyngor yn parhau i gynnal trafodaethau hefo 

cynrychiolwyr yr undebau cydnabyddedig yn lleol yn ystod y flwyddyn nesaf er 
mwyn ystyried posibiliadau i roi sylw pellach i godi isafswm cyflog y Cyngor yn 
y dyfodol.   
 

ARGYMHELLIAD 
 

15 Bod y Cyngor yn cymeradwyo y Datganiad o Bolisi Tâl  (Atodiad 1) ar gyfer 
2016/17. 
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Datganiad Polisi Tâl – 2016/17 

 
CYFLWYNIAD 
 
Yn unol ag Adran 38(1) Deddf Lleoliaeth 2011, mae gofyn i bob Cyngor baratoi 
datganiadau polisi tâl.  Rhaid i’r datganiadau hyn gyfleu beth yw polisïau'r Awdurdod 
tuag at amrediad o faterion sy’n ymwneud â thâl ei weithlu, yn enwedig ei uwch staff 
(neu 'brif swyddogion') a'r gweithwyr sy'n cael y cyflogau isaf.  Rhaid paratoi 
datganiadau polisi tâl ar gyfer pob blwyddyn ariannol.  Rhaid iddynt gael eu 
cymeradwyo gan y Cyngor llawn. 
 
POLISI TÂL AR GYFER PRIF SWYDDOGION 
 
Mae’r Cyngor yn diffinio ei brif swyddogion fel a ganlyn: y Prif Weithredwr, y 
Cyfarwyddwyr Corfforaethol a’r Penaethiaid Adran. Mae’r Cyngor yn cyflogi prif 
swyddogion o dan amodau a thelerau y JNC ac mae hynny wedi’i ymgorffori yn eu 
cytundebau. Mae’r JNC ar gyfer Prif Swyddogion yn negodi codiad cyflog  blynyddol 
cenedlaethol (DU) ar sail costau byw ar gyfer y grwp hwn. Mae Prif Swyddogion a 
gyflogir o dan amodau a thelerau y JNC gyda hawl cytundebol i unrhyw godiad 
cyflog cenedlaethol a ddyfernir gan y JNC a bydd y Cyngor felly yn talu’r codiadau 
hyn pan y’u dyfernir yn unol a gofynion cytundebol presennol. 
 
Cyflogau 
 
Mabwysiadwyd y polisi sy’n ymwneud â chyflogau Penaethiaid Adran a 
Chyfarwyddwyr Corfforaethol am y tro cyntaf yng nghyfarfod y Cyngor llawn ym mis 
Hydref 2009 ac yna ym Mehefin 2012, fel rhan o’r adolygiad blynyddol o’r Polisi Tâl 
yn ei gyfanrwydd.  Cynhaliwyd adolygiad rhannol pellach o’r polisi ym Mawrth 2015 
er mwyn adlewyrchu newidiadau strwythurol o fewn y Cyngor. 
 
Mae cyflogau prif swyddogion yn seiliedig ar adroddiad annibynnol gan yr Hay 
Group ac ar eu cynllun arfarnu swyddi hwy. 
 
Mae cyflogau Cyfarwyddwyr Corfforaethol wedi eu gosod fymryn yn is na chwartel 
isaf ar gyfer swyddi o faint cyfatebol o fewn y Farchnad Sector Cyhoeddus 
Cenedlaethol, fel ag yr oedd yn ymddangos yn Ionawr 2012, (golyga chwartel isaf 
bod 75% o'r sector yn cael cyflogau uwch). 
 
Mae cyflog y Pennaeth Addysg wedi’i osod ar ganolrif y cyflog a delir ar gyfer swyddi 
o faint cyfatebol o fewn y Farchnad Sector Cyhoeddus Cenedlaethol fel ag yr oedd 
yn ymddangos yn Ionawr 2012 (golyga canolrif bod 50% o'r sector yn cael cyflogau 
uwch). Yn ogystal, telir atodiad y farchnad ar gyfer y swydd hon. 
 
Mae cyflog y Pennaeth Cyllid wedi’i osod ar sail y chwartel isaf o’r cyflog a delir ar 
gyfer swyddi o faint cyfatebol o fewn y Farchnad Sector Cyhoeddus Cenedlaethol fel 
ag yr oedd yn ymddangos yn Ionawr 2012 (golyga chwartel isaf bod 75% o'r sector 
yn cael cyflogau uwch). 
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Mae cyflogau y Penaethiaid Adran eraill wedi eu gosod ar sail canolrif y cyflog a delir 
ar gyfer swyddi o faint cyfatebol o fewn y Farchnad Sector Cyhoeddus Cenedlaethol, 
fel ag yr oedd yn ymddangos yn Ionawr 2012 (golyga canolrif bod 50% o'r sector yn 
cael cyflogau uwch).  
 
Rhoddir ystyriaeth i adolygu tâl gwirioneddol yng nghyd-destun lefelau y 
meincnodau yn flynyddol. 
 
Mae tâl ar gyfer y Prif Weithredwr wedi ei osod yn unol â’r raddfa £100,536 - 
£108,264.   
 
Nid yw’r Cyngor yn talu unrhyw daliadau bonws neu dâl sy’n seiliedig ar berfformiad 
i’w Brif Swyddogion. Mae amodau a thelerau gwaith lleol y Cyngor yn berthnasol i’w 
Brif Swyddogion, yn yr un modd ag ar gyfer gweddill y staff, oni nodir yn wahanol yn 
y polisiau unigol.   
  
Mae cyflogau Prif Swyddogion y Cyngor ar gael ar wefan y cyngor ar y linc ganlynol 
- www.gwynedd.gov.uk/buddiannaucyflogaeth. (Gweler Atodiad 1) 
 
 
CYFLOGAU ISAF 
 
Mae polisi tâl y Cyngor ar gyfer gweddill ei staff yn seiliedig ar bolisi tâl cyfartal y 
Cyngor a'i gytundeb torfol â'r undebau llafur cydnabyddedig, fel y'i cyflwynwyd ar 1 
Ebrill 2008. Mae strwythurau tâl y Cyngor yn destun archwiliadau tâl cyfartal.  
 
Mae’r Cyngor wedi mabwysiadu meini prawf Cynllun Arfarnu Swyddi GLPC fel sail i 
osod graddfa cyflog ar gyfer pob swydd sydd yn cael ei chyflogi o dan Amodau 
Gwaith Gweithwyr Llywodraeth Leol. Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i dalu cyflogau yn 
unol a deddfwriaeth cyflog cyfartal a’r gytundeb “statws sengl” rhwng cyflogwyr 
llywodraeth leol a’r undebau llafur cydnabyddedig yn 1997. 
 
Mae’r Cyngor yn diffinio ei gyflog isaf, fel pwynt cyflog 8, ar y raddfa cyflog 
genedlaethol fel y cytunwyd gan y Cyd Bwyllgor Cenedlaethol. Nid yw’r Cyngor yn 
talu unrhyw daliadau bonws neu dâl sy’n seiliedig ar berfformiad i’w weithwyr. 
 
Mae’r berthynas rhwng tâl ei Brif Swyddogion a'i weithwyr eraill wedi ei ddylunio i 
alluogi’r Cyngor i recriwtio a chadw’r gweithwyr addas gorau yn ei swyddi amrywiol, 
tra’n cynnal y pwyntiau gwahaniaethol a arfarnwyd yn yr arfarniad swyddi.  
 
Mae Adolygiad Hutton o Gyflog Teg yn y Sector Gyhoeddus yn argymell cymhareb o 
ddim mwy na 1:20 rhwng y cyflog uchaf a’r cyflog isaf. Mae’r gymhareb honno yn y 
Cyngor yn 1:7.8. 
 
AMODAU GWAITH LLEOL 
 
Tâl Cychwynnol 
  
Mae'r nifer o hicynnau sydd o fewn pob graddfa yn adlewyrchu'r cyfnod posib o 
ddatblygiad mewn swydd allai fod yn berthnasol i'r unigolion sydd ar y raddfa honno. 
Bydd aelodau staff yn cael eu penodi i'r pwynt cyflog o fewn y raddfa sydd yn 
adlewyrchu'r amser fydd ei angen er mwyn datblygu fel eu bod yn gallu ymgymryd â 
dyletswyddau a chyfrifoldebau'r swydd yn llawn. 
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Yn arferol, penodir pob gweithiwr i’r pwynt cyflog isaf o fewn y graddfa cyflog priodol. 
Os yw gweithiwr eisioes yn derbyn tâl uwchben y pwynt cyflog isaf neu os oes 
tystiolaeth ddigonol i arddangos bod y gweithiwr eisioes yn llawn gymwys i gyflawni 
nifer o agweddau o’r swydd, gall rheolwr, mewn ymgynghoriad hefo’r Pennaeth 
Cefnogaeth Gorfforaethol, benodi ar bwynt cyflog uwch o fewn y raddfa cyflog 
briodol. 
 
Os oes lle o fewn graddfa'r swydd, bydd pob aelod staff yn gymwys i dderbyn hicyn 
cyflog blynyddol ar y cyntaf o Ebrill yn ddarostyngedig i'r amodau a nodir ym 
Mholisi'r Cyngor ar Ymdrin â Thanberfformio  ac ar yr amod eu bod wedi’u penodi i’w 
swydd bresennol am fwy na chwe mis cyn y dyddiad hwnnw. 
 
Costau Ail-leoli 

Mewn sefyllfa ple bo’n angenrheidiol i weithiwr ail-leoli er mwyn ymgymryd â swydd, 
gall y Cyngor, o dan amgylchiadau arbennig, gyfrannu tuag at ad-daliad costau ail-
leoli.  Mae’r cynllun yn berthnasol i weithwyr a benodir o ganlyniad i hysbyseb neu’n 

dilyn ad-drefnu mewnol lle bydd rhaid iddynt symud tŷ. 

Rhaid i gartref presennol y gweithiwr fod fwy na 20 milltir o’r ganolfan weinyddol cyn 
y gellir ystyried cais i ad-dalu costau. 

O dan yr amgylchiadau hyn, telir cost symud dodrefn ac eiddo yn llawn yn 
ddarostyngedig i dderbyn yr isaf o dri dyfynbris ynghyd a chost llawn storio dodrefn 
hyd at dri mis. Gellir gwneud cyfraniad hyd at £3,270 ar gyfer costau cyfreithiol, 
ffioedd arwerthwr tai, costau carpedi a llenni a mân gostau symud eraill yn amodol 
ar ddangos derbynebau perthnasol. 

 

Ychwanegiad y Farchnad 
 
Mae lefel cyflog wedi ei seilio ar gynllun arfarnu swyddi'r Cyngor. Golyga hyn fod y 
system o dalu aelodau staff wedi ei seilio ar gydraddoldeb yn unol â'r diffiniad yn 
Neddf Cyflog Cyfartal 1970 ac yn sicrhau cysondeb o ran penderfyniadau sydd yn 
ymwneud â thâl. O ganlyniad fe allai unrhyw wyriad o'r system hon greu risg sydd 
angen ei reoleiddio'n gadarn. Mae'n rhaid bod rhesymau pendant a chlir os am 
gyfiawnhau unrhyw wyriad o'r trefniant hwn.  
 
Fodd bynnag, fe allai sefyllfa gyfyd pan fo pwysau'r farchnad yn creu problemau 
recriwtio a/neu gadw staff yng nghyswllt swydd benodol.  Gall y Cyngor mewn rhai 
achosion eithriadol, ac er mwyn denu a/neu gadw unigolyn i swydd benodol, gynnig 
taliad ychwanegol i'r raddfa gyflog a fabwysiadwyd gan y Cyngor.  
   
Yn y cyswllt hwn dim ond pan fydd tystiolaeth ddogfennol digonol o fethiant i 
recriwtio a/neu gadw aelod staff y bydd ychwanegiad y farchnad yn cael ei 
ddefnyddio. Nid yw ychwanegiad y farchnad yn ychwanegiad parhaol i gyflog swydd. 
Os yw'r amgylchiadau sydd yn berthnasol i'r ychwanegiad yn newid, neu os yw 
aelod staff yn cael ei drosglwyddo gan y Cyngor i swydd arall nad yw'n denu 
ychwanegiad y farchnad, yna bydd hawl yr unigolyn hwnnw/honno i'r taliad yn 
peidio, a bydd yr atodiad yn cael ei atal yn unol â'r rhybudd priodol. 
 
Mae’r Cyngor, yn ei gyfarfod ar y 9 o Hydref, 2014, wedi cymeradwyo caniatau 
darpariaeth ychwanegiad y farchnad o hyd at £3,000 ar gyfer Prif Swyddogion ple bo 
hynny wedi’i gyfawnhau gan achos busnes. Nid oes nenfwd wedi’i osod yng 
nghyswllt lefel ychwanegiad y farchnad ar gyfer swyddi eraill. 
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Cydnabyddiaeth Ariannol (Ymgymryd â Chyfrifoldebau Ychwanegol) 
 
Gellir caniatáu taliad ychwanegol pan fo aelod staff yn cytuno i gais i ymgymryd â 
chyfran o ddyletswyddau a chyfrifoldebau sydd y tu hwnt i ddyletswyddau a 
chyfrifoldebau arferol ei swydd ar sail dros dro. Mae'n rhaid i'r gyfran o 
ddyletswyddau a chyfrifoldebau uwch fod yn sylweddol, yn cael eu harfarnu ar lefel 
cyflog uwch a thros gyfnod estynedig cyn y gellir cynnig cydnabyddiaeth ariannol 
ychwanegol dros-dro.  
 
Taliadau Ar-Ddyletswydd, Ar Alwad a Galw Allan 
 
Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddarparu gwasanaethau yn unol ag anghenion pobl 
Gwynedd. Golyga hyn y bydd adegau pan fo gofyn i aelodau staff ymgymryd â 
dyletswyddau oddi allan i'r patrwm gwaith arferol ac ar adegau anghymdeithasol. 
Mae'r Cyngor yn cwrdd â'r anghenion ar gyfer y gwasanaethau hyn trwy: 
 
- sicrhau fod staff cymwys ar gael i gymryd galwadau a phenderfynu ar 

weithredu priodol  
- sicrhau fod gweithlu cymwys ar gael i fod ar alwad ac yn barod i gael eu galw 

allan ar fyr rybudd er mwyn ymateb i waith mewn argyfwng 
- gwobrwyo’r staff uchod trwy daliadau addas mewn cydnabyddiaeth o'r 

anghyfleustra a'r ymyrraeth mae gwaith o'r fath yn ei greu. 
 
Diffinnir ar ddyletswydd fel cyfnod o amser pan fo swyddog ar ddyletswydd oddi 
allan i'r oriau gwaith arferol ar gyfer cyfnod penodol o amser, a'u bod ar gael i 
ymateb i alwadau gan drigolion, gwasanaethau brys a.y.b. 
 
Diffinnir ar alwad fel cyfnod penodol o amser mae swyddog ar gael i'w alw allan y tu 
allan i'r oriau gwaith arferol. 
 
Mewn rhai achosion bydd bod ar alwad neu ar ddyletswydd yn ffurfio rhan o gyflog 
sylfaenol swyddogion. Mewn achos o'r fath bydd y cytundeb cyflogaeth yn nodi 
hynny'n glir. Ni fydd gan y swyddogion hynny'r hawl i daliad ychwanegol pan ar 
alwad/ar ddyletswydd.  
 
Bydd swyddogion eraill yn derbyn tâl ar ffurf taliad ychwanegol a fydd yn adlewyrchu 
lefel yr anghyfleustra ar gyfer bod ar gael i ymateb i alwad tu hwnt i oriau gwaith 
arferol. Bydd y swyddogion hynny yn derbyn lleiafswm o ddwy awr ar y cyflog priodol 
pob tro maent yn cael eu galw allan (gan gynnwys amser teithio). 
 
Mae taliadau ar alwad/ar ddyletswydd yn cael eu diweddaru'n flynyddol i 
adlewyrchu'r cynnydd cyflog blynyddol yn unol â'r hyn a gytunir gan y Cyd-Gyngor 
Cenedlaethol ar gyfer Gwasanaethau Llywodraeth Leol. 
 
Ffioedd Proffesiynol 
 
Ad-delir un ffi y flwyddyn î Swyddogion ar gyfer aelodaeth o gorff cydnabyddiedig 
sy’n berthnasol i’w swyddogaeth broffesiynol a phle bo’r aelodaeth hwnnw yn 
ofyniad gan y Cyngor. 
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Defnyddwyr Car  
 
Dynodir pob gweithiwr fel defnyddiwr car achlysurol a telir ad-daliadau am deithiau 
busnes ar sail graddfeydd Swyddfa Cyllid y Wlad. 
 
Treuliau Cynhaliaeth 
 
Telir ad-daliadau cynhaliaeth, ar gyflwyniad derbynneb, os yw aelod staff yn teithio 
tu allan i'r Sir ar gyfer brecwast, cinio, te a swper, a hynny hyd at yr uchafswm ar 
gyfer lwfansau cynhaliaeth. Ar gyfer y staff hynny sydd â'u gwaith yn golygu eu bod 
yn teithio ar draws mwy nag un Sir e.e. Gwynedd a Môn, diffinnir "y tu allan i'r Sir" fel 
y tu allan i'r ardal waith arferol. 
 
Gweithio Oriau Ychwanegol 
 
Telir gweithwyr, a gyflogir ar bwynt 28 neu is, ar sail unwaith a hanner o’r cyflog 
sylfaenol yr awr pan yn gweithio mwy na 37 awr mewn wythnos (trefniadau amgen 
ar gyfer gweithwyr gyda phatrymau gwaith ple bo’r oriau a weithir ar sail 
pythefnos/misol neu blynyddol). Caniateir tâl sylfaenol neu amser yn ei le i weithwyr 
a gyflogir ar bwynt cyflog uwch na 28 pan yn gweithio mwy na 37 awr a phan fo’r 
Pennaeth Adran wedi cymeradwyo’r gwaith ychwanegol ymlaen llaw. 
 
Gweithio Oriau Anghymdeithasol 
 
Telir cyflog ar y raddfa sylfaenol am waith, oddi fewn i’r 37 awr, a gyflawnir ar y 
penwythnos. Telir tâl chwyddedig i weithwyr sy’n gweithio yn ystod yr oriau a ganlyn; 
 

- tâl sylfaenol a phumed rhan o’r cyflog am waith a gyflawnir rhwng 8 a 10 y 
nos 

-  tâl sylfaenol a thraean rhan o’r cyflog am waith a gyflawnir rhwng 10 y 
nos a 6 y bore 

 
Telir cyflog yn unol â’r gytundeb cenedlaethol ar gyfer gwaith a gyflawnir ar wyliau 
banc a gwyliau statudol ychwanegol.  

 
Lwfans Cymorth Cyntaf 
 
Telir lwfans blynyddol i weithwyr sydd yn gweithredu fel Cymorthyddion Cyntaf 
dynodedig. 
 
Dyletswyddau Etholiadau Lleol  
  
Mae ffioedd y Cyngor ar gyfer taliadau i’r Swyddog Canlyniadau a’r Dirprwy 
Swyddog Canlyniadau am ddyletswyddau etholiadau lleol wedi’u cynnwys yn 
Atodiad 2. 
 
Diswyddo ac Ymddeol  
 
Mae cynlluniau diswyddo ac ymddeol y Cyngor yn cael eu gweithredu’n gyfartal a 
theg i bob aelod staff, waeth beth fo’u graddfa cyflog, eu hoedran neu eu rhyw ac 
fe’u gweithredir yn unol â rheoliadau’r cynlluniau pensiwn perthnasol. Nid oes 
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unrhyw eithriadau i Brif Swyddogion.  Mae’r polisïau perthnasol ar gael ar wefan y 
Cyngor yn y linc ganlynol - www.gwynedd.gov.uk/buddiannaucyflogaeth. 
 
Cynllun Colled Ariannol 
 
Diffinir colled ariannol fel colled o ganlyniad i newid mewn graddfa cyflog ac amodau 
a thelerau cytundebol. Mae’r Cyngor yn darparu cymorth ariannol i staff sy’n wynebu 
sefyllfa o golled ariannol (yn sgil ail-strwythuro neu ail-ddyrannu cyfrifoldebau) am 
gyfnod o dair blynedd oddi ar ddyddiad gweithredol y newid i’w pecyn cyflogaeth. 
Bydd y cymorth ariannol hwnnw yn dod i ben ar ol tair blynedd oni bo’r aelod staff 
unigol yn y cyfamser wedi’i benodi i swydd arall ple nad yw o/hi yn wynebu’r golled 
ariannol.  
 
Ail-gyflogi  
 
Nid yw'r Cyngor yn eithrio cyn-swyddogion, a dderbyniodd daliadau diswyddo, ar sail 
gormodedd neu bensiwn, rhag cael eu hail gyflogi.   
 
Fodd bynnag, bydd y Cyngor yn ystyried pob ymgeisydd yn ôl ei haeddiant ei hun a 
bydd yn penodi gyda'r bwriad o gyflawni'r effeithlonrwydd gorau ar gyfer y 
gwasanaeth a'r gwerth gorau ar gyfer ei drethdalwyr.  Byddai’r fath benodiad, os 
byddai’n cael ei wneud, yn destun unrhyw leihad a nodir yn y Rheoliadau Cynllun 
Pensiwn Llywodraeth Leol. 
 
Penodi Prif Swyddog Newydd (Cyflog o £100,000 a throsodd)  
 
Bydd y Cyngor llawn yn cymeradwyo unrhyw newid i becyn cyflog swydd o'r fath cyn 
yr eir ati i recriwtio. Hysbysebir yn allanol ar gyfer llenwi swydd o’r fath. 
 
Atebolrwydd a gwneud Penderfyniadau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tud. 102

http://www.gwynedd.gov.uk/buddiannaucyflogaeth


L:AdrPolisiTal 2016-17(Cym) 250216                                                              Adolygwyd Ddiwethaf: 170216

  

 

 
 
 
 
 
 
 

         ATODIAD 1 

 

Cyflogau Prif Swyddogion 
 
 

 

Prif Weithredwr £100,536 - £108,264 

Cyfarwyddwyr Strategol x 2 £81,665 - £90,739 

Pennaeth Addysg *£76,412 - £84,903 

Pennaeth Cyllid £69,319 - £77,021 

Pennaeth Economi a Chymuned, Priffyrdd a Bwrdeistrefol, , 

Rheoleiddio, Cefnogaeth Gorfforaethol, Plant a Chefnogi 

Teuluoedd, Oedolion, Iechyd a Llesiant 

£64,502 - £71,668  

Pennaeth Ymgynghoriaeth £54,486 - £60,540  

Swyddog Monitro £54,660 - £57,361 

 

*Telir “Ychwanegiad y Farchnad” ar ben y cyflog sylfaenol ar gyfer y swydd hon 
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 ATODIAD 2 

 

 

 

TREULIAU’R CYNLLUN TALIADAU ETHOLIADAU FEL A 

GYMERADWYWYD GAN GYNGOR GWYNEDD 
 

 

 

Ffioedd ar gyfer cynnal yr etholiad yn gyffredinol a chwblhau’r holl ddyletswyddau ble bo 

angen i Swyddog Canlyniadau weithredu dan unrhyw orchymyn neu ymddeddfiad sy’n 

ymwneud ag ethol Cynghorwyr. 

 

 

Ffioedd Swyddog Canlyniadau a’r Dirprwy Swyddog 

Canlyniadau 

 

Wedi eu herio Heb eu Herio 

 
Swyddog Canlyniadau 

 

Am gynnal yr etholiad yn gyffredinol a chwblhau’r holl ddyletswyddau 

ble bo angen i Swyddog Canlyniadau weithredu dan unrhyw orchymyn 

neu ymddeddfiad sy’n ymwneud ag ethol Cynghorwyr 

 

Ar gyfer pob Rhanbarth Etholiadol, Cyngor Cymuned / Tref, Ward 

Cyngor Cymuned / Tref 

 

Dirprwy Swyddog Canlyniadau 

 

Dyletswyddau penodol i gynnwys bod yn bresennol i dderbyn papurau 

pleidleisio, eu harchwilio a beirniadu a ydynt yn ddilys; ymdrin gydag 

ymgeiswyr; hysbysu ymgeiswyr am benderfyniadau gydag enwebiadau; 

cyhoeddi datganiadau am bobl a enwebwyd, a bod yn bresennol i dderbyn 

unrhyw achos o dynnu yn ôl a rheoli’r cyfrif 

 

Ar gyfer pob Rhanbarth Etholiadol, Cyngor Cymuned / Tref, Ward 

Cyngor Cymuned / Tref. 

 

Isetholiadau 

 

Mewn unrhyw isetholiad lle y cyflogir Dirprwy Swyddog Canlyniadau i 

reoli’r cyfrif: 

Ar gyfer pob Rhanbarth Etholiadol, Cyngor Cymuned / Tref, Ward 

Cyngor Cymuned / Tref.  

 

 

117.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

80.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.00 

 

 

 

 

 

 

) 

) 

) 

) 75.00 

) 

) 

) 

) 

) 

) 
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CYFARFOD: 
 

Y Cyngor Llawn 

DYDDIAD: 
 

3 Mawrth 2016 

PWNC: 
 

CYLLIDEB 2016/17 
 

AELOD CABINET: Y Cynghorydd Peredur Jenkins, Aelod Cabinet Adnoddau 
 

SWYDDOG CYSWLLT: Dafydd L Edwards, Pennaeth Cyllid 
 

PWRPAS: 
 

Gosod Cyllideb y Cyngor a phennu lefel Treth Cyngor 
2016/17 
 

 
 
CYLLIDEB 2016/17 
 
1. Mae argymhellion y Cabinet i’r Cyngor llawn wedi’u cynnwys ar flaen y rhaglen, yn 

cynnwys, ynghyd â rhestr toriadau, ayb, - 
 

(i) y dylid mabwysiadu’r gyllideb a grybwyllir yn adroddiad yr Aelod Cabinet ar gyfer 
2016/17 sy’n golygu sefydlu cyllideb o £227,227,120 ar gyfer 2016/17, i’w 
ariannu drwy Grant Llywodraeth o £166,950,760 a £60,276,360 o incwm 
Treth Cyngor fyddai’n golygu cynyddu’r Dreth Gyngor 3.97%, sef cynnydd 
£46.09 yn y Dreth Gyngor Band D o £1,161.07 i £1,207.16 y flwyddyn. 

 
 
2. Mae’n rhaid i’r Cyngor osod cyllideb gytbwys ar gyfer y flwyddyn i ddod (2016/17), gan 

sicrhau fod y gwariant yn cyd-fynd a’i incwm.  Yn hanesyddol, ac yn unol ag ymarfer 
gorau (sydd wedi’i gydnabod gan Swyddfa Archwilio Cymru), 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’r cynllunio tymor canolig hyn wedi talu ar ei ganfed i ni, gan ein bod wedi medru 

cynllunio arbedion angenrheidiol yn rhesymegol, heb orfod cymryd penderfyniadau 
brysiog/anghywir o ran y buddion i’r dinesydd.  Cyfeirir ymhellach at gynllunio ariannol 
tymor canol yn ail ran y papur hwn. 

 
 
4. Wedi ymgynghori mewn cyfres o weithdai i graffu’r toriadau posib yn Ionawr, a gyda’r 

Pwyllgor Archwilio ar 11 Chwefror, mae’r Cabinet wedi argymell cyllideb i’r Cyngor 
ystyried ei gymeradwyo.   
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5. Mae’r atodiadau sydd ynghlwm i’r adroddiad yma yn manylu ar yr holl faterion perthnasol 
sydd angen eu hystyried wrth sefydlu cyllideb 2016/17, ynghyd â’r materion hynny sydd 
yn dylanwadu ar sefydlu strategaeth ar gyfer y dyfodol.  Mae’r papur ‘Cyllideb 2016/17 a 
Strategaeth Ariannol 2016/17 – 2019/20’ sydd ynghlwm ar sail cynnydd treth 3.5%, fel 
y’i cyflwynwyd i’r Cabinet, ond mae’r adroddiad blaen yma’n nodi’r ffigyrau addasedig fel 
trywydd i’r cynnydd treth 3.97% a argymhellir i’r Cyngor. 

 
6. Gyda chynnydd treth o 3.97%, gellir crynhoi’r hyn a argymhellir ar gyfer 2016/17 fel a 

ganlyn – 
 

Anghenion Gwario 2016/17 £238,454,140 

Llai incwm Grant y Llywodraeth £166,950,760 

Llai incwm Treth Cyngor (3.97%) £60,276,360 

Diffyg £11,227,020 

Arbedion fydd wedi'u cyflawni £6,424,500 

Y balans i'w gwrdd o Doriadau / Pontio £4,802,520 

 
 

7. Gyda’r bwlch ariannol ar gyfer 2017/18, a gan ragdybio cynnydd treth 3.97% eto erbyn 
2017/18, byddai’r balans i’w gwrdd o doriadau dros y 2 flynedd yn £4.94m. 

 
8. Erbyn 2016/17, mae asesiad o’n anghenion gwario sylfaenol yn awgrymu fod angen 

cynyddu ein gwariant i £238.5m er mwyn “sefyll yn llonydd”. 
 
9. Mae hyn yn cynnwys £1,284,000 i gwrdd â chostau trosglwyddiadau i mewn i’r setliad 

ynghyd â £1,174,810 i gwrdd â phwysau ar gyllidebau’r gwasanaethau, £2.6m ar gyfer y 
cynnydd mewn cyfraniadau yswriant gwladol, £4.2m ar gyfer chwyddiant, ayb.  Rhoddir 
manylion llawn o’r rhain yn rhan 3 o’r atodiad amgaeedig. 

 
10. Bydd hefyd angen cyfarch anghenion un-tro cyfwerth â £820,740 i’w ariannu un-tro o 

gronfeydd penodol yn 2016/17. 
 
11. Cofier fod prif flaenoriaethau’r Cyngor (materion datblygol er mwyn gwneud 

gwahaniaeth) yn cael eu hariannu a’u comisiynu ar wahân i hyn, drwy’r Cynllun 
Strategol.  Beth gyflwynir yma (ac yn rhan 3 o’r atodiad) yw ymrwymiadau anorfod mae’r 
gwasanaethau’n wynebu rŵan. 

 
12. O fewn y gyllideb a gynigir, rhagwelir y byddwn yn cydymffurfio ag addewid cyllido 

Llywodraeth Cymru ar gyfer ysgolion, ond maent yn wynebu pwysau ar eu cyllidebau 
dirprwyedig oherwydd cynnydd yng nghyfraniadau yswiriant gwladol (£1.2m) a 
phensiynau athrawon (£388k), ynghyd â £2m o arbedion effeithlonrwydd cytunedig. 

 
13. Bydd y grant y byddwn yn ei dderbyn oddi wrth Lywodraeth Cymru am 2016/17 yn 

lleihau 1.5% i £167m, sef gostyngiad sylweddol arall yn dilyn y lleihad 4% yn 2015/16 
a’r lleihad 4.4% yn 2014/15.  
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14. Er mwyn cyfarch y bwlch ariannol y mae hyn yn ei greu yn 2016/17, bydd modd priodoli 
arbediad £2m o’r ysgolion, a galw ar £3m o arbedion effeithlonrwydd roedd eisoes ar y 
gweill, ynghyd â £1.2m o arbedion newydd sydd wedi’u cynllunio ar gyfer 2016/17. 

 
 
15. Argymhellir y dylid cyfarch gweddill y bwlch drwy gyfuniad o gynyddu’r Dreth Cyngor a 

thoriadau gwasanaeth wedi’u blaenoriaethu yn dilyn yr ymgynghoriad cyhoeddus, “Her 
Gwynedd”. 

 
 
16. Mae’r adroddiad ‘Toriadau i gyfarch y bwlch ariannol’ sydd ynghlwm fel y’i cyflwynwyd i’r 

Cabinet yn egluro sut mae codi’r dreth 3.97%, yn hytrach na 3.5%, yn osgoi gweithredu 
rhai o’r toriadau a ystyriwyd. 

 
 
17. Argymhellir codi’r Dreth Cyngor 3.97% erbyn 2016/17 a 2017/18 er mwyn cyfyngu’r 

toriadau ar wasanaethau i bobl Gwynedd.  Erbyn 2016/17, byddai cynnydd Treth Cyngor 
o 3.97% yn gynnydd wythnosol o 88c, neu £46.09 yn flynyddol, gyda threth o £1,207.16 
ar gyfer eiddo ‘Band D’. 

 
 
18. Ni fydd modd cynhaeafu’r holl doriadau ar unwaith o Ebrill 2016.  Felly, amcangyfrifir 

bydd angen “pontio” £2,106,050 yn 2016/17, i’w ariannu trwy adolygu lefel cronfeydd 
penodol (fel awgrymir ym mharagraffau 8.6 – 8.8 o’r papur dilynol am Gyllideb 2016/17). 

 
 
19. O fewn y gyllideb a gynigir, un risg yw’r ffaith na fydd cyllideb wrth gefn cyffredinol.  

Bydd rhaid disgyn yn ôl ar falansau’r Cyngor os ceir anghenion gwario annisgwyl. 
 
 
20. Yn dilyn cyflawni adolygiad trylwyr o’r Cynllun Rheoli Asedau, rydym wedi addasu 

rhaglen gyfalaf 2016/17 a sefydlu rhaglen ar sail isafswm ar gyfer 2017/18, yn unol â’r 
hyn a nodir yn Atodiad 2, fydd yn golygu rhaglen o £22.14m yn 2016/17, a £12.29m yn 
2017/18.  Mae’r rhaglen yn parhau i fod yn gwario ar gynlluniau cyfalaf ar lefel uwch na’r 
adnodd penodol yr ydym yn ei dderbyn gan Lywodraeth Cymru i gefnogi ein rhaglen 
gyfalaf, ond ni ystyrir fod y lefel benthyca perthnasol am or-ymestyn y Cyngor. 

 
 
21. Pe byddai’r Cyngor yn fodlon cynyddu’r Dreth Cyngor 3.97% yn 2016/17 a 2017/18, 

gyda’r toriadau y bwriedir eu gweithredu ynghyd â’r arbedion sydd eisoes yn cael eu 
gwireddu, amcangyfrifir byddai hyn yn golygu cyllideb gytbwys dros y 2 flynedd.  Fodd 
bynnag, am gyd-destun, mae’n ddoeth i edrych ymhellach i’r tymor canol. 
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STRATEGAETH TYMOR CANOLIG 
 
 
22. Adroddwyd yn Chwefror 2014 y gallasem fod yn wynebu bwlch ariannol o dros £50m 

dros y cyfnod 4 blynedd 2014/15 - 2017/18, a chynlluniwyd y strategaeth arbedion 
cyfredol. 

 
 
23. Cyflwynwyd rhagolygon diwygiedig i gyfarfod 24 Tachwedd 2015 o’r Cabinet, gyda 

“senario ganolog” yn cynnwys cwtogiad mewn grant Llywodraeth o 2% erbyn 2016/17, 
roedd yn llawer llai pesimistaidd nac oedd yn gyffredin ar draws Gymru ar y pryd. 

 
 
24. Casglwyd yn adroddiad Tachwedd “fod y tebygolrwydd o orfod gweithredu toriadau yn 

2016/17 a 2017/18 ddim wedi newid yn sylweddol ers pryd cychwynnwyd y strategaeth 
toriadau cyfredol.”  Cadarnhaf fod hynny yn parhau i fod yn wir. 

 
 
25. Ymhellach i doriad grant o 1.5% yn ‘setliad’ drafft Llywodraeth Cymru cyhoeddwyd ar 9 

Rhagfyr 2015 ac ar sail cynnydd treth 3.5%, cyflwynwyd y rhagolygon yn y tabl isod i’r 
Cabinet 16 Chwefror. 

 
CYLLIDEB 2016/17 i 2019/20  (fersiwn cyflwynwyd i’r Cabinet @ 3.5%) 
 

  
2016/17 

£'000  
2017/18 

£'000  
2018/19 

£'000  
2019/20 

£'000 

Ychwanegu 'nôl Defnydd 
Balansau  

    2,019  
      

Gofynion Gwario 
Ychwanegol  

  10,261  
 

    8,220  
 

    6,631  
 

    7,486  

Gostyngiad Grant 
Cyffredinol  

    1,322  
 

    2,100  
 

    3,100  
 

    2,900  

Codi'r Dreth Cyngor 
 

-  2,141  
 

-  2,220  
 

-  2,302  
 

-  2,387  

Bwlch 
 

  11,461  
 

    8,100  
 

    7,429  
 

    7,999  

Arbedion Cyfredol 
 

-  3,090  
 

-  3,947  
 

-     130  
 

         -    

Arbedion Ysgolion 
 

-  2,095  
 

-     990  
 

-     263  
  

Arbedion Ychwanegol 
 

-  1,240  
 

-  2,692  
 

-  1,009  
 

-  2,315  

Y balans o'r bwlch =                                                         
Toriadau'r flwyddyn   

    5,036  
 

      471  
 

    6,027  
 

    5,684  

Toriadau'r flwyddyn ganlynol                                    471  
   

    5,684  
  

Toriadau'r 2 flynedd                                                                      
(strategaeth 2 + 2) 

     5,507  
   

  11,711  
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26. Ymhellach i addasiad hwyr i’r grant (e-bost oddi wrth Llywodraeth Cymru ar 10/02/2016 
yn lleihau dyraniad Gwynedd o £39,440), cyflwynir y tabl isod, sydd hefyd yn adlewyrchu 
cynnydd treth tebygol o 3.97% yn 2016/17 a 2017/18. 

 
CYLLIDEB 2016/17 i 2019/20 (fersiwn diwygiedig ar gyfer y Cyngor llawn @ 3.97%) 
 

  

2016/17 
TC 3.97% 

£'000 
 

2017/18 
TC 3.97% 

£'000 
 

2018/19 
TC 3.5% 
£'000 

 

2019/20 
TC 3.5% 
£'000 

Ychwanegu 'nôl Defnydd 
Balansau  

    2,019  
      

Gofynion Gwario 
Ychwanegol  

  10,222  
 

    8,220  
 

    6,631  
 

    7,486  

Gostyngiad Grant 
Cyffredinol  

    1,361  
 

    2,100  
 

    3,100  
 

    2,900  

Codi'r Dreth Cyngor 
 

-  2,413  
 

-  2,514  
 

-  2,302  
 

-  2,387  

Bwlch 
 

  11,189  
 

    7,806  
 

    7,429  
 

    7,999  

Arbedion Cyfredol 
 

-  3,090  
 

-  3,947  
 

-     130  
 

         -    

Arbedion Ysgolion 
 

-  2,095  
 

-     990  
 

-     263  
  

Arbedion Ychwanegol 
 

-  1,240  
 

-  2,692  
 

-  1,009  
 

-  2,315  

Y balans o'r bwlch =                                                         
Toriadau'r flwyddyn   

    4,764  
 

      177  
 

    6,027  
 

    5,684  

Toriadau'r flwyddyn ganlynol                                    177  
   

    5,684  
  

Toriadau'r 2 flynedd                                                                      
(strategaeth 2 + 2) 

     4,941  
   

  11,711  
  

 
 
27. Mae’r ffigwr crwn o £4.941m uchod yn gyson gyda chyfanswm y toriadau sy’n yr 

argymhelliad (ar raglen cyfarfod y Cyngor), sef £4,940,900. 
 
 

28. Yn ddelfrydol, byddai’r Cyngor awydd gweithredu strategaeth ariannol dros 4 blynedd.  
Yn anffodus, nid yw hynny’n ymarferol eleni, gan fod Llywodraeth Cymru (mewn 
blwyddyn etholiad) yn bwriadu darparu setliad am un flwyddyn yn unig, heb unrhyw 
ffigyrau mynegol am flynyddoedd dilynol. 

 
 

29. Felly, mae’n synhwyrol i gyflawni’r cynllun ymateb cyfredol am y ddwy flynedd nesaf, cyn 
adnabod y bwlch pellach i’w ariannu erbyn 2018/19 a 2019/20.  Erbyn hynny, gobeithir 
bydd llywodraeth ganolog yn ariannu rhan o’r pwysau ar wasanaethau awdurdodau lleol, 
megis yr isafswm cyflog byw.  Hefyd, gall y cynlluniau ar gyfer diwygio llywodraeth leol 
fod yn fwy eglur a chodi cyfleon am arbedion cynnar cyn 2020.  Bydd y gymuned 
llywodraeth leol, gan gynnwys y Pennaeth Cyllid fel Cadeirydd Cymdeithas Trysoryddion 
Cymru, yn ymgyrchu am setliadau pedair blynedd i’r dyfodol ar ôl etholiad Mai 2016.   
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30. Yn y cyfamser, argymhellir y dylid parhau i weithredu ar sail yr un amrediad o 
bosibiliadau a gytunwyd eisoes am 2016/17 – 2017/18, sef: 
 

Polisi Treth Cyngor Ystyried cynnydd yn y Dreth Cyngor o fewn amrediad 
3.5% - 5% (3.97%, sy’n +£2.4m yn 2016/17) 

Y Gyllideb Ysgolion Parhau i weithredu’r targed £4.3m o’r gyllideb ysgolion 
(£2m yn 2016/17 a £1m yn 2017/18) 

Arbedion Effeithlonrwydd Uchafu’r arbedion effeithlonrwydd y gellir eu gwireddu 
(£6.4m yn 2016/17 a £7.6m yn 2017/18) 

Toriadau Gweithredu fel bydd angen er mwyn arbed y balans 
fydd ar ôl (£4.9m dros 2016/17 a 2017/18) 

 
31. Mae’r strategaeth i sicrhau mwy o arbedion effeithlonrwydd eisoes ar droed gyda £26m o 

gynlluniau wedi’u cymeradwyo neu wedi’u gweithredu ers 2014/15, ac eraill gwerth £7m 
dan sylw pellach. 

 
32. Mae’r strategaeth ‘Her Gwynedd’ i flaenoriaethu toriadau hefyd wedi symud ymlaen, 

gyda rhaglen gynhwysol yn sefydlu blaenoriaethau er mwyn ceisio sicrhau bydd y 
toriadau anochel yn adlewyrchu blaenoriaethau trigolion Gwynedd.  Wrth gwrs, mae hyn 
yn destun yr un penderfyniad gan y Cyngor llawn a’r papur dilynol ar raglen y cyfarfod 
yma. 

 
 

Rhesymau dros argymell y penderfyniad 
 
33. Mae’r holl strategaeth yn ceisio gwarchod y gwasanaethau y mae’r Cyngor yn eu darparu 

i bobl Gwynedd a chadw’r cynnydd yn y Dreth Cyngor i’r lleiafswm fyddai’n gyson gyda’r 
amcan hwnnw. 

 
34. Mae o hefyd yn ceisio sicrhau fod unrhyw arbedion y bydd yn rhaid i ni eu cyflawni yn 

cael eu gweithredu yn y lleoedd hynny fydd yn cael yr ardrawiad lleiaf ar ein pobl. 
 
 

Ystyriaethau perthnasol 
 
35. Trafodwyd mewn gweithdai, y Pwyllgor Archwilio, a’r Cabinet, rhinweddau codi llai neu 

fwy o Dreth Cyngor, fyddai’n effeithio ar lefel y toriadau y bydd eu hangen dros y cyfnod.  
 Mater i’r Cyngor llawn yw ystyried y gyllideb i’w osod yn 2016/17 ar sail y materion a 
nodir yn y papurau atodol, ac ystyried a ydynt yn dymuno newid unrhyw elfen.  

 
36. Bu proses gynhwysol yn ymgynghori gyda’r cyhoedd a gyda thrwch aelodau’r Cyngor.  

Mae’r adroddiad dilynol yn nodi canlyniadau’r broses, er mwyn i’r Cyngor ystyried barn 
aelodau am yr opsiynau ac ystyried argymhellion y Cabinet i’r Cyngor.  Mater i’r Cyngor 
fydd mabwysiadu’r gyllideb a argymhellir neu beidio. 

 
 

 

Atodiadau 
Adroddiad manwl Cyllideb 2016/17 a Strategaeth Ariannol 2016/17 – 2019/20  
Atodiad 1 – Manylion ‘Bidiau’ 2016/17 
Atodiad 2 – Rhaglen Gyfalaf 2016/17 – 2017/18 
Atodiad 3 – Cyllidebau 2016/17 y Gwasanaethau 
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CYLLIDEB 2016/17 a 
STRATEGAETH ARIANNOL 2016/17 – 2019/20 

 
 
1 CEFNDIR 
 
1.1 Mae’r atodiad manwl yma’n nodi’r ffactorau sydd yn dylanwadu ar y gyllideb refeniw 

arfaethedig ar gyfer 2016/17. 
 
1.2 Hefyd, mae’n diweddaru’r strategaeth ariannol tymor canolig sefydlwyd y llynedd a’i 

ymestyn ar gyfer y cyfnod hyd at 2019/20 yn wyneb parhad yr hinsawdd ariannol 
galed. 

 
 
 
2 GRANT LLYWODRAETH CYMRU 
 
2.1 Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi’r setliad drafft ar gyfer 2016/17, ond heb 

ddarparu unrhyw ffigyrau mynegol ar gyfer y flwyddyn ganlynol.  Nodir y manylion 
isod yn Nhabl 1. 

 
Tabl 1 

Grant Cynnal Refeniw 2015/16 – 2016/17 
 

 

Cyfanswm 
Awdurdodau 

Cymru 
£’000 

Cyngor 
Gwynedd 

£’000 

Grant y Llywodraeth 2015/16 (heb addasu) 4,124,709 168,312 

Grant y Llywodraeth 2015/16 (wedi addasu) 4,155,809 169,596 

Grant y Llywodraeth 2016/17 4,099,052 166,990 

Lleihad  £ 56,757 2,606 

Lleihad  % 1.4% 1.5% 
 

 
2.2 Fe welir o’r tabl uchod fod Cyngor Gwynedd yn wynebu colled grant o £2.6m yn y 

flwyddyn nesaf (ar ôl addasu’r ffigwr 2015/16 i adlewyrchu’r trosglwyddiad o £1,284k 
i mewn i’r setliad) sy’n ostyngiad o 1.5%, gyda chyfartaledd y gostyngiad ar draws 
Cymru yn 1.4% (mae nifer o ffactorau yn bwydo’r fformiwla, megis y nifer disgyblion, 
nifer hawlwyr cymorth incwm, ayb). 
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3 GWARIANT REFENIW'R CYNGOR - 2016/17 
 
3.1 Nodir isod yn Nhabl 2 y cynnydd yn y gwariant fydd ei angen er mwyn “sefyll yn 

llonydd” yn 2016/17.  
 

Tabl 2 
Gofynion Gwario Ychwanegol 

 

 
£’000 £’000 

Cyllideb Sylfaenol 2015/16  226,174 

Yswiriant Gwladol 2,629  

Chwyddiant Cyflogau 2,222  

Chwyddiant arall 1,936  

Incrementau / Trosiant -83  

Pensiynau Athrawon 391  

Demograffi  -192  

Costau Benthyca -143  

Llog ar falansau 59  

Amrywiol  493  

Addasu cyllidebau incwm Gwasanaethau 490  

Trosglwyddiad i’r setliad  1,284  

Pwysau ar wasanaethau  1,175  

Cyfanswm net yr ychwanegiad  10,261 

Defnydd Balansau yn 2015/16  2,019 

Cyfanswm gofynion gwario 2016/17 
cyn arbedion  238,454 

 
 
3.2 Cyllideb Sylfaenol 2015/16 - Er mai £226m yw gwariant net 2015/16, mae’n 

bwysig nodi fod gwir wariant y Cyngor yn £367m oherwydd ein bod yn derbyn llu o 
grantiau penodol gwerth £85m ac yn codi bron i £56m am wasanaethau yr ydym yn 
eu darparu. 

 
3.3 Yswiriant Gwladol £2.63m – O Ebrill 2016, bydd cynnydd sylweddol mewn 

cyfraniadau yswiriant gwladol (“NI”) ar gyfer holl staff y Cyngor. 
    
3.4 Chwyddiant Cyflogau £2.22m – Er nad yw cynnig y cyflogwr wedi’i dderbyn gan 

yr undebau, darperir ar gyfer cynnydd tâl 1% i staff y Cyngor, gyda % mwy i rai staff 
ar raddfeydd isaf. 

 
3.5 Chwyddiant arall £1.94m – Swm ‘net’ sy’n cynnwys darpariaeth ar gyfer effaith yr 

isafswm tâl ar gostau a ffioedd ein cyflenwyr preifat, llai chwyddiant negyddol ar ynni 
/ tanwydd.   
 

3.6 Incrementau / Trosiant (£83k) – Swm ‘net’ sy’n adlewyrchu lefel trosiant uwch na 
gwerth incrementau tâl (holl staff y Cyngor).   

 
3.7 Pensiynau Athrawon £391k – Effaith 5 mis o’r cynnydd mewn cyfraniadau cynllun 

pensiwn athrawon sy’n weithredol ers Medi 2015. 
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3.8 Demograffi (£192k) – Swm ‘net’ sy’n adlewyrchu -£403k oherwydd lleihad mewn 
nifer disgyblion yn yr Ysgolion, -£53k oherwydd lleihad mewn nifer achosion yn y 
Gwasanaeth Plant, +£265k oherwydd cynnydd mewn pobl sy’n derbyn gofal gan yr 
Adran Oedolion.  

 
3.9 Costau Benthyca (£143k) – Bydd lleihad mewn cost benthyca, ar ddiwedd cyfnod 

rhai hen fenthyciadau. Ar hyn o bryd, ni fwriedir benthyca ychwanegol (gweler yr 
adroddiad Rheolaeth Trysorlys). 

 
3.10 Llog ar Falansau £59k – Rhagamcan o gynnydd ymylol iawn mewn cyfradd llog cyn 

diwedd 2016/17. 
 

3.11 Amrywiol £493k – Swm ‘net’ sy’n adlewyrchu nifer o fân addasiadau mewn 
praeseptau a darpariaethau ar draws y Cyngor. 

 
3.12 Addasu Cyllidebau Incwm Gwasanaethau £490k – Swm ‘net’ wedi addasu 

targed incwm gwasanaethau, yn cynnwys -£280k Ymgynghoriaeth a -£275k Priffyrdd 
oherwydd trosglwyddiad staff i’r Asiantaeth Cefnffyrdd, a +£110k Rheoleiddio i 
adlewyrchu cynnydd mewn incwm parcio, ayb. 

 
3.13 Trosglwyddiad i’r setliad £1,284k – Grant penodol ‘Cytundeb Canlyniadau’ yn 

trosglwyddo i’r setliad, ynghyd ag ymrwymiadau gwariant perthnasol. 
  

3.14 Pwysau ar Wasanaethau £1,175k – ‘Bidiau’ anorfod – gweler Atodiad 1 am 
fanylion pob ‘bid’ unigol. 

 
Argymhellir cymeradwyo ceisiadau (“bidiau”) gwerth £1,174,810 gan 
adrannau’r Cyngor am adnoddau ychwanegol i gwrdd â phwysau anorfod ar 
eu gwasanaethau. 

 

Mae pob Adran 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. 
 

Rhoddir manylion yr hyn a argymhellir yn Atodiad 1. 
 

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 hefyd o lywodraeth ganolog yn creu pwysau a disgwyliadau a ninnau’n 
gorfod dygymod gyda’r sgil effeithiau (ar ben y gostyngiad yn ein grant). 
 
Mae’r eitemau yma wedi cael eu herio gan y Tîm Rheoli Corfforaethol a’r Aelod 
Cabinet Adnoddau cyn eu hargymell a’u cymeradwyo gan y Cabinet.   
 
Hefyd yn Atodiad 1, crybwyllir fod angen cymeradwyo “bidiau” gwerth £820,740 ar 
sail un-tro er mwyn sicrhau parhad gwasanaeth.  Gellir ariannu hwn trwy adolygu 
cronfeydd penodol eto yn 2016. 
 

3.15 Cofier fod prif flaenoriaethau’r Cyngor (materion datblygol er mwyn gwneud 
gwahaniaeth) yn cael eu hariannu a’u comisiynu ar wahân i hyn, drwy’r Cynllun 
Strategol.  Beth gyflwynir yma yw ymrwymiadau anorfod mae’r gwasanaethau’n 
wynebu rŵan. 
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3.16 Defnydd Balansau yn 2015/16 – Defnyddiwyd £2m o Falansau i ‘bontio’ un-tro ac 
osgoi torri cyllidebau yn 2015/16, sydd i’w wynebu rwan ac felly i’w ychwanegu at 
fwlch 2016/17. 
 

 
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. 
Y rhagdybiaeth yw mae’n debyg y byddem wedi gweld gostyngiad uwch na’r -1.5% 
pe na fyddent wedi rhoi’r warchodaeth yma i ni. 

 
4.2 Ein agwedd 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 Mae “addewid” cyllido Llywodraeth Cymru yn disgwyl y bydd ysgolion yn derbyn 

cynnydd yn eu cyllideb sydd 1% yn fwy na’r hyn y mae Llywodraeth Cymru ei hun 
wedi ei dderbyn.  Mae’r rheol yma yn golygu fod angen sicrhau fod ysgolion yn cael 
cynnydd arian o +1.85%, sef £1.32m erbyn 2016/17. 

 
4.4 Yr hyn sy’n cymhlethu pethau yw bod ysgolion am dderbyn cynnydd £1,188,600 ar 

gyfer cyfraniadau yswiriant gwladol, cynnydd £388,000 am gyfraniadau pensiwn uwch 
i athrawon, fydd yn cyfrif tuag at y cynnydd o 1.8%, ynghyd â chwyddiant o 
£704,180 fydd, ymysg materion eraill fel cyfraniadau refeniw £1.3m tuag at gostau 
adeiladu ysgolion y 21ain Ganrif / costau cyfalaf ar ysgolion sy’n berthnasol i 
‘drefniadaeth’, yn fwy na bodloni’r “addewid”.  

 
4.5 Felly, bydd modd sicrhau £2,095,000 o arbedion o’r gyllideb ysgolion yn 2016/17 a 

chadw o fewn cyfyngiadau’r “addewid”. 
 
4.6 Cofier hefyd bydd y gyllideb ysgolion yn wynebu’r addasiadau arferol sy’n deillio o 

newidiadau yn niferoedd disgyblion, gyda rhai ysgolion yn elwa ac eraill yn colli, 
ynghyd â lleihad sylweddol mewn grantiau a roddir yn uniongyrchol i’r ysgolion gan 
Lywodraeth Cymru (-5% yn y Grant Gwella Addysg). 

 

4.7 Yng nghyswllt y Strategaeth Ariannol a’r targed arbedion ar gyfer ysgolion, ddaru’r 
Cabinet 07/10/2014 benderfynu:  

 

“Gosod targed arbedion o £4.3m ar gyfer ysgolion i’w gyflawni dros y tair 
blynedd nesaf, gan ofyn i’r Aelod Cabinet dros Addysg arwain darn o waith 
drwy gydweithio gyda’r Fforwm Cyllido Ysgolion i ddatblygu cynlluniau ar gyfer 
gwireddu’r targed hwnnw.” 

 

Mae’r Fforwm Cyllido Ysgolion, sy’n cynnwys penaethiaid a llywodraethwyr ysgolion, 
wedi cyflawni’r gwaith hwnnw gyda’r Aelod Cabinet dros Addysg a’r Aelod Cabinet 
Adnoddau.   
 

4.8 Penderfynwyd eisoes i broffilio’r arbedion £4.3m i’w weithredu - £952k yn 2015/16, 
£2,095k yn 2016/17, £990k yn 2017/18, a £263k (trefniadaeth) yn 2018/19.  
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4.9 Ymhellach, mewn cyfarfod o’r Fforwm ar ddydd Mercher, 18 Tachwedd 2015, 
penderfynwyd cyfleu i Gabinet y Cyngor bod y Fforwm Cyllideb Ysgolion yn 
cymeradwyo gweithredu’r gweddill targed arbedion o £3,348,000 fel a ganlyn drwy: 

 
(i) gadarnhau’r cynlluniau (materion penodol) cytunedig gan y Gweithgor Cyllid 

Addysg yn y swm o £1,028,000; 
(ii) rannu gweddill y targed arbedion o £2,320,000 yn unol ag opsiwn toriad B 

(£1,642,151 – sector cynradd, a £680,363 – sector uwchradd) yn ddarostynedig 
i’r amod o gadw’r cyfanswm arbedion o £4.3m yn sefydlog am y 3 blynedd hyd at 
2018; a  

(iii) bydd unrhyw arbedion trefniadaeth ysgolion pellach yn cyfrannu at ddiwallu 
targed arbedion ysgolion ar ôl 2018. 

 
Yn y cyfarfod, nodwyd gwerthfawrogiad o’r cyfaddawd o du’r ysgolion, a cadarnhaodd 
yr Aelod Cabinet Addysg y bydd ef yn pwyso ar y Cabinet i gymeradwyo ail-gylchu’r 
arian yn deillio o unrhyw drefniadaeth ysgolion pellach i leddfu toriadau pellach 
ysgolion yn 2018/19. 

 
 
5 CRYNODEB O SEFYLLFA 2016/17 
 
5.1 Fe welir o’r uchod felly fod anghenion gwario’r Cyngor (cyn tynnu arbedion) ar gyfer 

2016/17 yn £238.5m (cynnydd anorfod o 5.4%) a byddwn yn derbyn grant o £167m 
oddi wrth Lywodraeth Cymru (gostyngiad o 1.6%). 

 
5.2 Ers ein rhagdybiaethau am 2016/17 yn Chwefror 2015, mae ein ffigyrau wedi’u 

haddasu am setliad mwy ffafriol na ddisgwyliwyd gan Lywodraeth Cymru (£2m), sydd 
wedi’i wrthbwyso i raddau gan ofynion gwario uwch, yr isafswm cyflog byw yn 
bennaf, a ffactorau eraill (£1m). 

 
5.3 Gyda chynnydd 3.5%, disgwylir i’r incwm o’r Dreth Cyngor fod yn £60m, felly rydym 

yn wynebu diffyg o £11.5m yn 2016/17. 
 
 
6 DYGYMOD GYDA’R BWLCH YN 2016/17  
 
6.1 Yn ei strategaeth tymor-canolig ym Mawrth 2015, mae’r Cyngor wedi prynu’r amser 

angenrheidiol i ni lunio rhaglen o arbedion a thoriadau ystyrlon a synhwyrol i’w 
gweithredu mor fuan â phosibl. 
 

6.2 Roedd cyllideb 2015/16 yn cynnwys defnyddio £2m o falansau cyffredinol y Cyngor 
un-tro er mwyn pontio a chaniatau amser i flaenoriaethu yn gynhwysol. 
 

6.3 Ers hynny, bu cynnydd boddhaol gyda’r rhaglen arbedion effeithiolrwydd, sydd yn 
golygu bydd modd galw ar arbedion o £3m sydd eisoes ar y gweill er mwyn cyfarch y 
bwlch ariannol. 
 

6.4 Hefyd, rydym yn rhagweld y bydd yna arbedion effeithlonrwydd pellach ar gael yn 
2016/17 gwerth £1m, ynghyd â’r arbediad £2m ysgolion. 
 

6.5 O gyfrifo’r holl faterion uchod felly, bydd arbedion yn cyfarch £6.4m o’r bwlch £11.5m 
sy’n codi yn 2016/17, gan adael £5m ar ôl i’w ddarganfod pe bawn yn cynyddu’r 
Dreth Cyngor 3.5% (cyfanswm £5.5m gyda bwlch tebygol 2017/18).   
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7 Y DRETH GYNGOR 
 
7.1 Yn wyneb y bwlch yma, y penderfyniad allweddol sydd angen ei wneud yn sgil yr 

ystyriaethau uchod yw sefydlu union lefel y cynnydd Treth Cyngor i’w argymell i’r 
Cyngor ar gyfer 2016/17.    

 
7.2 Yn y tybiaethau a wnaed yn ein strategaeth ariannol tymor canolig, defnyddiwyd 

ffigwr o 3.5%, ar sail y cynnydd cyfartalog yng Nghymru, ac ymddengys bydd y 
cynnydd cyfartalog o gwmpas y ffigwr hwnnw (3.5%) erbyn 2016/17. 

 
7.3 Yr allwedd i hyn 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 i’w godi ar 
drigolion Gwynedd. 

 
7.4 Bydd yr adroddiad ‘Toriadau’ ar raglen y cyfarfod hwn yn trafod rhinweddau codi’r 

dreth fwy na 3.5% erbyn 2016/17 er mwyn osgoi gweithredu rhai toriadau.  Byddai 
cynnydd 3.5% yn cynhyrchu £2.14m o incwm ychwanegol tuag at y bwlch, a bydda’n 
gyfystyr i gynnydd yn y Dreth Cyngor o £40.64 i eiddo mewn Band D, neu 78c yr 
wythnos (byddai’r dreth a godir gan y cynghorau cymuned a’r Awdurdod Heddlu yn 
ychwanegol i hyn wrth gwrs).   

 
7.5 Mae dros 18% o dai yng Ngwynedd yn derbyn rhyw elfen o gymorth tuag at eu Treth 

Cyngor, ac mae dros 61% o eiddo Gwynedd mewn bandiau is na band D. 
 
7.6 Byddai pob 0.1% uwchben, neu o dan 3.5% yn addasu’r bwlch ariannol y byddem 

angen ei ddarganfod o tua £57,975.  Felly, byddai 0.5% yn golygu addasu’r bwlch 
ariannol £289,875 tra byddai 1% yn golygu addasu’r bwlch ariannol o £579,750. 

 
7.7 Nodir isod y cynnydd a welwyd yn Nhreth Cyngor Gwynedd a’r cynnydd a welwyd ar 

gyfartaledd ar draws Cymru ers 2008/09: 
 

Blwyddyn Gwynedd Cymru 

Cyfanswm 2008-16 33.1% 29.5% 

2015/16 4.5% 4.3% 

2014/15 3.9% 4.2% 

2013/14 3.5% 3.1% 

2012/13 3.5% 1.9% 

2011/12 3.9% 3.1% 

2010/11 3.9% 3.7% 

2009/10 3.9% 3.9% 

2008/09 3.8% 3.7% 

 
7.8 Ni wyddom yn union eto beth fydd y cyfartaledd cynnydd ar draws Cymru yn 

2016/17, ond y wybodaeth ddiweddaraf sydd gennyf yw bydd y cyfartaledd ar draws 
Cymru tua 3.5%. 

 
7.9 Mae’r dewis rhwng cynnal gwasanaethau a threthu o hyd yn un anodd, wrth gwrs, a 

mater i’r holl aelodau yw pwyso a mesur a dod i’r balans y maent yn ystyried sy’n 
briodol.   
 

7.10 Byddai cynyddu lefel Treth Cyngor 3.5% yn gadael bwlch o £5m ar ôl i’w ddarganfod 
yn 2016/17 (£5.5m dros 2016/17 – 2017/18). Yr unig ffordd o’i ddarganfod fydd cael 
mwy o arbedion, a gan fod y Cyngor eisoes am uchafu’r arbedion o effeithlonrwydd, 
bydd raid darganfod y balans yma o dorri cyllidebau gwasanaethau yn 2016/17.  
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7.11 Ni fydd yr holl arbedion yma ar gael ar 1 Ebrill 2016.  Felly, bydd raid sicrhau 
adnoddau un-tro i bontio’r cyfnod hyd nes y bydd modd gweithredu toriadau.  
Bwriedir sicrhau’r adnodd un-tro yma o adolygu cronfeydd penodol erbyn Gorffennaf 
2016.  
 

7.12 Byddai cyfarch y bwlch yn gyfan gwbl drwy’r Dreth Cyngor (heb doriadau) yn golygu 
cynnydd tua 12%, sydd yn amlwg uwchben hicyn rhesymol. 

 
7.13 Felly, fel man cychwyn ar gyfer trafodaeth yn y papur ‘Toriadau’ dilynol, 

argymhellir cynnydd Treth Cyngor o 3.5%, fyddai’n gynnydd wythnosol o 
78c, neu £40 yn flynyddol, gyda threth ‘Band D’ o £1,201.71 am 2016/17, 
ynghyd â £5m o doriadau (h.y. £5.5m o doriadau o gymryd 2017/18 gyda 
2016/17). 

 
7.14 Mae Deddf Tai (Cymru) 2014 wedi ychwanegu Adrannau 12A a 12B i Ddeddf Cyllid 

Llywodraeth Leol 1992 er mwyn cynnwys darpariaeth ddewisol i gynghorau i godi 
“premiwm” o ddim mwy na 100% ar eiddo gwag hir-dymor (Adran 12A) ac ail gartrefi 
(Adran 12B).  Y cynharaf y gellir codi’r premiwm yma yw o flwyddyn ariannol 2017/18 
ymlaen.  Daeth y Gorchymyn Cychwyn ar gyfer y rhan yma’r Ddeddf i rym ar 16 
Rhagfyr 2015.  Rhaid i’r Cyngor wneud ei benderfyniad cyntaf i godi “premiwm ail 
gartrefi” Adran 12B o leiaf un flwyddyn cyn dechrau'r flwyddyn ariannol y mae'n 
ymwneud â hi.  Felly, pe bai’r Cyngor am godi premiwm ar ail gartrefi o 2017/18 
ymlaen, byddai’n rhaid i’r Cyngor llawn wneud penderfyniad – brysiog, ac o bosib heb 
fod yr holl wybodaeth angenrheidiol ar gael – yn ei gyfarfod ar 3 Mawrth 2016.  Nid 
yw’r cymal “rhybudd blwyddyn” yn berthnasol i eiddo gwag hir-dymor (h.y. Adran 
12A), ond wrth gyfrifo y cyfnod blwyddyn gwag yma, ni ellir ystyried cyfnod cyn i’r 
cymal ddod i rym, sef 1 Ebrill 2016. 

 
7.15 Heb amheuaeth, gallai’r potensial i godi premiwm o 100% ar y eiddo hyn ddenu 

incwm ychwanegol sylweddol i’r Cyngor.  Ar 31 Rhagfyr 2015, roedd 1,100 cartref yng 
Ngwynedd oedd wedi bod yn wag ers 12 mis neu fwy, a 4,815 o ail gartrefi yn talu 
Treth Cyngor ac a fyddai’n gymwys i dalu’r premiwm. 

 
7.16 Fodd bynnag, rhaid bod yn ymwybodol y bydd nifer o’r eiddo yma yn destun 

ymdrechion i osgoi talu’r dreth ychwanegol, ac mae “eithriadau” yn y Rheoliadau lle 
na ellir codi premiwm.  Mae Canllawiau Statudol sydd wedi eu cyhoeddi hefyd yn 
annog y Cyngor i gynnal ymgynghoriad cyn gwneud ei benderfyniad cyntaf os am 
gyflwyno’r premiwm neu beidio. 

 
7.17 Mae Ymchwiliad Craffu ar hyn o bryd yn edrych i mewn i’r tuedd o eiddo yn 

trosglwyddo o’r drefn Treth Cyngor i fod yn “unedau hunan-gynhaliol” (i’w gosod am 
wyliau) sydd yn talu trethi busnes.  Gall y tuedd yma gyflymu petai’r premiwm yn cael 
ei gyflwyno.  Felly, rwyf yn argymell disgwyl am flwyddyn a peidio cyflwyno’r 
premiwm ar ail gartrefi yng Ngwynedd yn 2017/18, er mwyn cael cyfle i roi ystyriaeth 
pwyllog i ganlyniad yr Ymchwiliad Craffu, er mwyn cynnal ymgynghoriad ystyrlon a 
manwl gyda’r rhai a effeithir (gan gynnwys y trethdalwyr lleol), ac i ganiatáu gwaith 
dadansoddiad sensitifrwydd fanwl er mwyn ymchwilio i wir ganlyniad ariannol 
cyflwyno’r premiwm – a’i lefel - ar incwm y Cyngor.  
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8 BALANSAU  
 
8.1 Rhagwelir bydd gan y Cyngor falansau cyffredinol o £4.4m ar ddiwedd y flwyddyn 

ariannol hon, yn cynrychioli tua 1.4% o wariant refeniw gros y Cyngor. 
 
8.2 ‘Rydym wedi nodi ar fwy nag un achlysur oherwydd yr amgylchiadau tymhestlog y 

byddwn yn eu hwynebu dros y blynyddoedd i ddod, ei fod yn briodol cadw symiau 
wrth gefn er mwyn medru ymdrin gyda phroblemau allasai godi.   

 
8.3 Nid oes unrhyw beth wedi digwydd yn y cyfamser i newid y farn yma. Yn wir, yn 

absenoldeb unrhyw ddatganiad gan Llywodraeth Cymru am y setliad grant ar gyfer 
llywodraeth leol i’r dyfodol, mae’r risg wedi cynyddu.  Felly, mae’r angen i sicrhau fod 
gennym falansau priodol i fedru dygymod gydag unrhyw sioc ariannol yn fwy 
perthnasol. 

 
8.4 Wedi defnyddio £2m o’r balansau cyffredinol yn 2015/16, er mwyn cael amser i 

ystyried a blaenoriaethu’r toriadau mewn modd cynhwysol, argymhellir peidio 
defnyddio balansau cyffredinol yn 2016/17. 

 
8.5 Mae gennym nifer o reserfau penodol a sefydlwyd gan y Cyngor sydd wedi eu sefydlu 

i gwrdd ag anghenion gwariant penodol.  Mae'r rhain hefyd yn rhan o gyllideb y 
Cyngor, wrth gwrs, ac wedi’u craffu yn fanwl yn ystod 2015/16.  Rhoddwyd sylw 
manwl i’r holl reserfau penodol gan y Cabinet ar 23 Mehefin 2015 a’r Pwyllgor 
Archwilio ar 30 Mehefin 2015, pryd cymeradwywyd Polisi’r Cyngor ar Gronfeydd a 
trosglwyddwyd £4.5m tuag at flaenoriaethau / anghenion corfforaethol.  Roedd rhestr 
o’r holl gronfeydd yn atodol i’r adroddiadau sydd ymhen y linciau isod:  

 
https://democratiaeth.cyngor.gwynedd.gov.uk/ielistdocuments.aspx?cid=133&mid=1
55&ver=4& 
 
https://democratiaeth.cyngor.gwynedd.gov.uk/ielistdocuments.aspx?cid=136&mid=2
11&ver=4& 
 

8.6 Rwy’n adolygu lefel y reserfau yma’n barhaus, a bwriedir cynnal adolygiad trylwyr eto 
erbyn Mehefin 2016, i ystyried faint o le sydd yna i’r Cyngor newid ei flaenoriaethau 
tu mewn i’r reserfau yma, gan symud unrhyw adnoddau a ryddheir i gwrdd â’r 
anghenion am adnodd i bontio hyd at £2m o doriadau ni ellir cyflawni o Ebrill 2016. 

 
8.7 Yn ei adroddiad “Ymdrin â’r Heriau Ariannol sy’n wynebu Llywodraeth Leol yng 

Nghymru” (cyhoeddwyd 27 Ionawr 2014), mae Swyddfa Archwilio Cymru wedi datgan 
(ym mharagraff 1.8): 

 
“Gall cynghorau ddefnyddio cronfeydd wrth gefn i’w helpu i gydbwyso eu 
cyllidebau lle nad yw cynlluniau arbedion yn cyflawni’r canlyniadau disgwyliedig 
neu lle mae’r incwm yn llai na’r disgwyl.  Fodd bynnag, ni fyddai fel arfer yn 
briodol cyllido gwariant rheolaidd o gronfeydd wrth gefn.  Mae lefel synhwyrol o 
gronfeydd wrth gefn y gellir eu defnyddio yn elfen allweddol o sefydlogrwydd 
ariannol; bydd isafswm y lefel briodol yn amrywio gan ddibynnu ar 
rwymedigaethau hysbys a phosibl awdurdod a’i gynlluniau gwariant.  Ceir 
arwyddion bod ambell gyngor yn dibynnu gormod ar gronfeydd wrth gefn 
cyffredinol i ymdrin â diffyg yn y gyllideb, yn hytrach na cheisio mabwysiadu 
dulliau mwy cynaliadwy, sy’n aml yn golygu gwneud penderfyniadau 
amhoblogaidd.”   
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8.8 Felly, dylid osgoi gwario’r balansau cyffredinol (cronfeydd wrth gefn defnyddiadwy) 
eto yn 2016/17 i ymdrin â diffyg yn y gyllideb.  O ganlyniad, bydd angen cefnogaeth 
penaethiaid adrannau a’r aelodau Cabinet perthnasol er mwyn symud digon o adnodd 
o sawl cronfa sydd wedi’i glustnodi ar gyfer defnydd penodol adrannol. 

 
 

9 CYFALAF 
 
9.1 Tra bod cyllidebau refeniw awdurdodau lleol yn wynebu cyfyngiadau, mae cyllidebau 

cyfalaf hefyd dan bwysau, ac mae ymhlygiadau refeniw i wariant cyfalaf sydd heb ei 
ariannu drwy grant penodol. 
 

9.2 Yn wyneb y cyfyngiadau ariannol refeniw sydd yn ein hwynebu a’r ffaith fod ein 
Strategaeth Asedau yn cynnwys elfen sylweddol o fenthyca darbodus (sy’n golygu 
pwysau ar y gyllideb refeniw i dalu am y costau benthyca), bu adolygiad trylwyr o’r 
Strategaeth Asedau. 
 

9.3 O ganlyniad, bu addasiadau a newidiadau yn y proffil arfaethedig ar gyfer cynlluniau 
unigol.  Manylir ar rhain yn Atodiad 2 ac mae adroddiad dilynol yn nodi’r newidiadau 
arfaethedig. 

 
9.4 Byddwn yn ariannu’r rhaglen fel a ganlyn: 
 

Tabl 3 
Ariannu rhaglen gyfalaf 2016/17 – 2017/18 

 

 2016/17 2017/18 

 £’000 £’000 

Gofynion Cyfalaf 22,141 12,286 

   

I’w ariannu drwy:   

Darpariaeth cyfalaf yn y setliad 6,637 6,337 

Grant/benthyca tuag at ysgolion 7,617 2,886 

Derbyniadau cyfalaf 230 835 

Cyfraniad o refeniw 1,072 1,344 

Benthyca darbodus 6,585 884 

Cyfanswm ariannu 22,141 12,286 

 
9.5 Un agwedd o’r cynigion cyllido yw’r lefel uchel (£22m) o wariant cyfalaf sydd yn 

parhau i gael ei ariannu, o’i gymharu gyda’r gefnogaeth benodol a ddarperir yn y 
setliad (£6.6m). 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. 

 
 
10 CYNLLUN TYMOR CANOLIG I DDYGYMOD Â’R BWLCH ARIANNOL 2016/17 - 

2019/20 
 
10.1 Ers nifer o flynyddoedd bellach mae Cyngor Gwynedd wedi bod yn cynllunio ymlaen 

llaw gan fod yn fyw i’r hyn sydd ar y gorwel bob tro wrth sefydlu ein cyllideb.  Mae 
hyn wedi talu ar ei ganfed, a hyn mewn gwirionedd sy’n golygu ein bod wedi medru 
prynu ychydig o amser yn ystod 2015/16 er mwyn penderfynu lle yw’r mannau gorau 
i fod yn cyflawni arbedion er mwyn sicrhau'r ardrawiad lleiaf posibl ar bobl Gwynedd. 
Nid pob Cyngor oedd mewn sefyllfa i fedru gwneud hyn.  
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10.2 Er mwyn parhau ar y trywydd yma, ar ben sefydlu cyllideb 2016/17, gwnaed ymdrech 
i daflunio sefyllfa ariannol ar gyfer y dair blynedd ganlynol hefyd, fel ein bod yn gallu 
gosod sefyllfa 2016/17 yn ei gyd-destun ehangach a chynllunio sut yr ydym am fedru 
cwrdd â’r sialens o’n blaenau. 

 
10.3 Y ffigwr sydd fwyaf ansicr yw’r ffigwr grant y byddwn yn ei dderbyn gan Lywodraeth 

Cymru o 2017/18 ymlaen.  Gan fod y grant yn cynrychioli tua 75% o incwm y Cyngor, 
yn amlwg mae’r ffigwr yma yn allweddol i’r tafluniadau. Gwyddom o ddatganiadau’r 
Canghellor a datganiadau a wnaed gan Weinidogion yn Llywodraeth Cymru fod 
dyfodol heriol o flaen llywodraeth leol yng Nghymru. 

 
10.4 Mae’r strategaeth ar gyfer y bedair blynedd i ddod yn gosod darlun realistig a 

darbodus o’r hyn allasai ein taro, ond nid yw’r tybiaethau a ddefnyddiwyd na’r 
casgliadau wedi newid llawer ers y tafluniad cyflwynwyd i’r Cabinet ar 24 Tachwedd 
2015. 

 
10.5 Nodir yn y tabl isod ganlyniadau’r tafluniadau diweddaraf, gan nodi’r arbedion hynny 

sydd eisoes yn cael eu cynllunio a’u gwireddu: 
 

Tabl 4 
CYLLIDEB 2016/17 i 2019/20 

 

  
2016/17 

£'000  
2017/18 

£'000  
2018/19 

£'000  
2019/20 

£'000 

Ychwanegu 'nôl Defnydd 
Balansau  

    2,019  
      

Gofynion Gwario 
Ychwanegol  

  10,261  
 

    8,220  
 

    6,631  
 

    7,486  

Gostyngiad Grant 
Cyffredinol  

    1,322  
 

    2,100  
 

    3,100  
 

    2,900  

Codi'r Dreth Cyngor 
 

-  2,141  
 

-  2,220  
 

-  2,302  
 

-  2,387  

Bwlch 
 

  11,461  
 

    8,100  
 

    7,429  
 

    7,999  

Arbedion Cyfredol 
 

-  3,090  
 

-  3,947  
 

-     130  
 

         -    

Arbedion Ysgolion 
 

-  2,095  
 

-     990  
 

-     263  
  

Arbedion Ychwanegol 
 

-  1,240  
 

-  2,692  
 

-  1,009  
 

-  2,315  

Y balans o'r bwlch =                                                         
Toriadau'r flwyddyn   

    5,036  
 

      471  
 

    6,027  
 

    5,684  

Toriadau'r flwyddyn ganlynol                                    471  
   

    5,684  
  

Toriadau'r 2 flynedd                                                                      
(strategaeth 2 + 2) 

     5,507  
   

  11,711  
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10.6 Adroddwyd yn Chwefror 2014 y gallasem fod yn wynebu bwlch ariannol o dros £50m 
dros y cyfnod 4 blynedd 2014/15 - 2017/18, a chynlluniwyd y strategaeth arbedion 
cyfredol. 

 
10.7 Cyflwynwyd rhagolygon diwygiedig i gyfarfod 24 Tachwedd 2015 o’r Cabinet, gyda 

“senario ganolog” yn cynnwys cwtogiad mewn grant Llywodraeth o 2% erbyn 
2016/17, roedd yn llawer llai pesimistaidd nac oedd yn gyffredin ar draws Gymru ar y 
pryd. 

 
10.8 Casglwyd yn adroddiad Tachwedd “fod y tebygolrwydd o orfod gweithredu toriadau 

yn 2016/17 a 2017/18 ddim wedi newid yn sylweddol ers pryd cychwynnwyd y 
strategaeth toriadau cyfredol.”  Cadarnhaf fod hynny yn parhau i fod yn wir. 

 
10.9 Ymhellach i doriad grant o 1.5% yn ‘setliad’ 2016/17 (ar sail setliad drafft Llywodraeth 

Cymru cyhoeddwyd ar 9 Rhagfyr 2015), crynhoir y rhagolygon diwygiedig yn y tabl 
uchod. 

 
10.10 Pe byddai’r Cyngor yn cynyddu’r Dreth Cyngor o 3.5% yn 2016/17 - 2019/20, gyda’r 

camau y bwriedir eu cymryd ynghyd â’r arbedion sydd eisoes yn cael eu gwireddu, 
byddai hyn dal yn golygu ein bod angen edrych am arbedion ychwanegol sylweddol 
(hyd at £12m pellach) yn 2018/19 a 2019/20.  

 
10.11 Yn ddelfrydol, byddai’r Cyngor awydd gweithredu strategaeth ariannol dros 4 blynedd.  

Yn anffodus, nid yw hynny’n ymarferol eleni, gan fod Llywodraeth Cymru yn bwriadu 
darparu setliad am un flwyddyn yn unig, heb unrhyw ffigyrau mynegol am 
flynyddoedd dilynol. 

 
10.12 Felly, mae’n synhwyrol i gyflawni’r cynllun ymateb cyfredol am y ddwy flynedd nesaf, 

cyn adnabod y bwlch pellach i’w ariannu erbyn 2018/19 a 2019/20.  Erbyn hynny, 
gobeithir bydd llywodraeth ganolog yn ariannu rhan o’r pwysau ar wasanaethau 
awdurdodau lleol, megis yr isafswm cyflog byw.  Hefyd, gall y cynlluniau ar gyfer 
diwygio llywodraeth leol fod yn fwy eglur a chodi cyfleon am arbedion cynnar cyn 
2020.  Bydd y gymuned llywodraeth leol, gan gynnwys y Pennaeth Cyllid fel 
Cadeirydd Cymdeithas Trysoryddion Cymru, yn ymgyrchu am setliadau pedair blynedd 
i’r dyfodol ar ôl etholiad Mai 2016. 

 
10.13 Yn y cyfamser, argymhellir y dylid parhau i weithredu ar sail yr un amrediad o 

bosibiliadau a gytunwyd eisoes am 2016/17 – 2017/18, sef: 
 

Polisi Treth Cyngor Ystyried cynnydd yn y Dreth Cyngor o 
fewn amrediad 3.5% - 5% 

Y Gyllideb Ysgolion Parhau i weithredu’r targed £4.3m o’r 
gyllideb ysgolion 

Arbedion Effeithlonrwydd Uchafu’r arbedion effeithlonrwydd y gellir 
eu gwireddu 

Toriadau Gweithredu fel bydd angen er mwyn 
arbed y balans fydd ar ôl 

 
10.14 Mae’r strategaeth i sicrhau mwy o arbedion effeithlonrwydd eisoes ar droed gyda 

£26m o gynlluniau wedi’u cymeradwyo, neu wedi’u gweithredu ers 2014/15, ac eraill 
gwerth £7m dan sylw pellach.  
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10.15 Mae’r strategaeth ‘Her Gwynedd’ i flaenoriaethu toriadau hefyd wedi symud ymlaen, 
gyda rhaglen gynhwysol yn sefydlu blaenoriaethau er mwyn ceisio sicrhau bydd y 
toriadau anochel yn adlewyrchu blaenoriaethau trigolion Gwynedd.  Bydd hyn yn 
destun yr adroddiad dilynol ar raglen y cyfarfod yma. 

 
10.16 Bydd adroddiad arall ar raglen y cyfarfod hwn yn trafod rhinweddau codi’r Dreth 

Cyngor 3.5% neu fwy erbyn 2016/17 er mwyn osgoi gweithredu rhai toriadau. 
 
10.17 Bydd hynny yn ddewis i holl aelodau’r Cyngor.  Fodd bynnag, gan nodi bydd bwlch 

pellach i’w wynebu erbyn y cyfnod 2018/19 – 2019/20, rhaid wynebu’r dewis anodd 
yma (torri neu codi’r dreth) eleni, yn hytrach na ‘prynu amser’ eto. 

 
 
11 ASESIAD EFFAITH O SAFBWYNT CYDRADDOLDEB 
 
11.1 Mae’r gyllideb a amlinellir uchod yn ceisio parhau i ddarparu’r deilliannau priodol i holl 

drigolion y sir, ond gan fu lleihad yn ein incwm ac angen i gwrdd â chostau 
chwyddiant, ayb, mae’n rhaid edrych am arbedion. 

 
11.2 Gydag arbedion, mae 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.  

 
11.3 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. 

 
11.4 Ein nod yw sicrhau fod ein penderfyniadau ariannol yn cydymffurfio â dyletswyddau'r 

Ddeddf Cydraddoldeb, sef: 
 Diddymu gwahaniaethu, aflonyddu ac erledigaeth anghyfreithiol, ac unrhyw 

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. 
 

Wrth asesu, byddwn yn ceisio canfod sut i wneud y gorau o bob cyfle i wella 
cydraddoldeb yn ogystal â cheisio osgoi neu liniaru unrhyw effaith negyddol hyd orau 
ein gallu. 

 
11.5 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, monitro gwasanaethau ac ymgysylltu. 

 
11.6 Mae gennym gyfundrefnau clir ar gyfer darganfod arbedion, sydd yn cynnwys asesiad 

llawn o effaith yr arbedion o safbwynt cydraddoldeb.  Byddwn yn dadansoddi pob 
cynnig unigol, gan nodi os oes angen i'r adran gynnal asesiad effaith wrth ddatblygu'r 
prosiect.  
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11.7 Mae’r gyllideb a argymhellir yn ceisio gwneud mwy na chwrdd â chostau chwyddiant.  
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 trwy’r penderfyniadau cyllidebol. 

 
11.8 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.  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. 

 
11.9 Fe geir manylion llawn yn Atodiad 1 ac fe welir fod y mwyafrif o’r cyfanswm 

£1,174,810 yn mynd naill ai i’r maes gofal cymdeithasol, neu anghenion dysgu 
ychwanegol. 

 
 
12 CASGLIADAU 
 
12.1 Ynghyd â’r adroddiad arall ar raglen y cyfarfod hwn sy’n trafod “toriadau”, mae’r 

adroddiad yma yn gosod allan y ffactorau y dylid eu hystyried wrth sefydlu cyllideb 
2016/17 ac yn cadarnhau dylid parhau gyda’r strategaeth ar gyfer dygymod a’r 
sefyllfa ariannol sy’n wynebu’r Cyngor am y bedair blynedd i ddod. 

 
 

CYLLIDEB 2016/17 
 
12.2 Argymhellir cyfarch angen gwario refeniw o £238.45m, wedi ychwanegu £12.28m sy’n 

cynnwys darparu £1,174,810 ar gyfer pwysau ar wasanaethau. 
 

12.3 Argymhellir ariannu pwysau un-tro o £820,740 drwy adolygu cronfeydd penodol yn 
2016 (byddwn yn clustnodi arian i’r perwyl yn yr adolygiad trydydd chwarter o 
gyllideb 2015/16). 
 

12.4 Ar ôl derbyn grant gan Lywodraeth Cymru o £166.99m a gydag incwm Treth Cyngor 
wedi’i gynyddu 3.5% i £60.00m, bydd hyn yn gadael bwlch o £5m i’w ddarganfod yn 
2016/17. 
 

12.5 Bydd modd dygymod a’r bwlch yma drwy gyfuniad o gamau, gan gynnwys cynnydd 
3.5% yn y Dreth Cyngor, fel a ganlyn: 

 

Anghenion Gwario 2016/17 £238,454,140 

Llai incwm Grant y Llywodraeth £166,990,200 

Llai incwm Treth Cyngor (4.5%) £60,004,230 

Diffyg £11,459,710 

Arbedion fydd wedi'u cyflawni £6,424,500 

Y balans i'w gwrdd o Doriadau £5,035,210 
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12.6 Bydd hyn yn golygu gosod cyllideb net ar ôl defnydd balansau o 
£226,994,430 (£238.45m llai arbedion o £11.46m).  Rhoddir dadansoddiad 
o’r gyllideb fesul gwasanaeth yn Atodiad 3. 

 
12.7 Pe bai’r Cyngor awydd tynnu cynlluniau allan o’r toriadau, yna bydd ffigwr 

y gyllideb yn cynnyddu cymesur â gwerth y cynlluniau rheiny, ac effaith 
cymesur ar lefel y dreth. 
 

12.8 Argymhellir hefyd y dylid sefydlu rhaglen gyfalaf o £22.141m ar gyfer 
2016/17 ynghyd â £12.286m ar gyfer 2017/18. 

 
 
STRATEGAETH TYMOR HIRACH 
 
12.9 O ran y sefyllfa dros y bedair blynedd nesaf, dylid cynllunio i ddarganfod y bwlch 

ariannol o £17m drwy gadw’r holl opsiynau yn agored, a dylid parhau i anelu i 
ddarganfod mwyafrif y bwlch drwy uchafu’r arbedion effeithlonrwydd gallwn eu 
gwireddu. 
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ATODIAD 1 

 
 

CRYNODEB BIDIAU 2016/17 
 

 
Swm y Cais 

(£) 

Cymeradwyo ariannu 

gan y Cabinet 

(£) 

Cymeradwyo a'r Adran i 

Hunan Gyllido 

(£) 

Gwrthod 

(£) 

Bidiau Refeniw Parhaol 1,467,060 1,174,810 62,440 229,810 

Bidiau Refeniw Un Tro 1,160,490 820,740 231,000 108,750 

Bidiau Cyfalaf 490,000 80,000 100,000 310,000 

CYFANSWM BIDIAU 3,117,550 2,075,550 393,440 648,560 
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Bidiau Refeniw Parhaol 2016/17 

 

 

Cais  Argymhelliad 

Cyfeirnod Manylion 
Swm 

(£) 

Cymeradwyo 

ariannu gan 

y Cabinet 

(£) 

Cymeradwyo 

a'r Adran i 

Hunan Gyllido 

(£) 

Gwrthod 

(£) 

A. 

ADDYSG 1 

Cludiant Ysgolion 

Tacsis, Bysiau Mini a Bysus Ysgol: 

Cynnydd net yng nghostau cludiant disgyblion/myfyrwyr 

ers sefydlu'r gyllideb ar gyfer 2015/16, yn arbennig mwy o 

ddisgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol ers Medi 

2015. 

 

 

228,010 228,010   

A. 

ECONOMI 1 

Colled Grant Nofio am Ddim 

Cais yn sgil lleihad o 39% (h.y. £55k) yn y grant a 

dderbynnir, gyda’r Gwasanaeth eisoes yn darparu 

lleiafswm y ddarpariaeth.  

 

Argymell gwrthod y bid ar sail bod disgwyliad i’r Adran 

leihau eu darpariaeth yn sgil lleihad grant. 

54,840   54,840 

A. 

OEDOLION 

1 

Amser Teithio Gofalwyr Cymunedol 

Nid yw’r ffioedd a delir i ofalwyr cymunedol am ofal 

cartref yn cymryd i ystyriaeth yr amser a dreulir yn teithio 

rhwng galwadau gofal. Effaith hyn yw nad yw gofalwyr yn 

cael eu talu am yr amser maent yn teithio rhwng 

galwadau. 

 

Argymell cymeradwyo rhan o’r bid, gyda’r gweddill o dan 

ystyriaeth pellach y Gwasanaeth Adnoddau Dynol. 

415,000 352,750  62,250 
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Cais  Argymhelliad 

Cyfeirnod Manylion 
Swm 

(£) 

Cymeradwyo 

ariannu gan 

y Cabinet 

(£) 

Cymeradwyo 

a'r Adran i 

Hunan Gyllido 

(£) 

Gwrthod 

(£) 

A. 

OEDOLION 

3 

Anabledd Dysgu - Oed Trosglwyddo 

Ariannu pecynnau gofal 13 unigolyn sydd yn trosglwyddo 

o'r Gwasanaeth Plant i'r Gwasanaeth Oedolion 

(Anabledd Dysgu). 

374,630 374,630   

A. 

OEDOLION 

4 

Trosglwyddo cyfrifoldeb am wasanaeth ym maes 

Anabledd Dysgu 

Trosglwyddwyd cyfrifoldeb am 5 pecyn gofal i Wynedd o 

awdurdodau eraill ar sail "Ordinary Residence". 

156,600 156,600   

A. 

OEDOLION 

5 

Achos Whittlestone (Cartrefi’r Cyngor) 

Mae achos llys Whittlestone wedi dyrannu bod unrhyw 

oriau a dreulir yn "cysgu i mewn" yn rhan o oriau gwaith 

wythnosol y gweithiwr. Ar sail hyn rhagwelir nad yw'r 

lwfansau cysgu i mewn a delir ar hyn o bryd yn ddigonol. 

62,820 62,820   

A. 

PRIFFYRDD 1 

Lleihad Grant Amgylcheddol a Gwastraff 

Cais er mwyn ymdopi gyda chynnydd yng ngwariant yr 

Adran yn dilyn lleihad oddeutu 4% yn y grant (h.y. £150k), 

lleihad mewn costau tirlenwi o (£62k). A hefyd costau 

uwch er mwyn ymdrin â chewynnau o £28k. 

Argymell gwrthod y bid ar sail bod disgwyliad i’r Adran 

leihau eu darpariaeth yn sgil lleihad grant. 

112,720   112,720 

A. 

CYLLID 1 

Gostyngiad Grant Gweinyddu Budd-dal 

Cais yn sgil toriad blynyddol yn y grant Gweinyddu Budd-

dal, bydd toriad gwerth 12.4% (h.y. £62k) yn 2016/17. 

62,440  62,440  

CYFANSWM BIDIAU REFENIW PARHAOL 1,467,060 1,174,810 62,440 229,810 
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Bidiau Refeniw Un tro 2016/17  

 

Cais  Argymhelliad 

Cyfeirnod Manylion 
Swm 

(£) 

Cymeradwyo 

ariannu gan 

y Cabinet 

(£) 

Cymeradwyo 

a'r Adran i 

Hunan Gyllido 

(£) 

Gwrthod 

(£) 

B. 

ADDYSG 2 

Cludiant Maesgeirchen 

Cais i barhau gyda'r trefniant o gludo plant ardal 

Maesgeirchen i ysgolion Friars a Tryfan, hyd a 

ddarganfyddir datrysiad amgenach. 

 

67,830 67,830   

B. 

OEDOLION 1 

Amser Teithio Gofalwyr Cymunedol (elfen ôl ddyddio 

2014) 

Nid yw’r ffioedd a delir i ofalwyr cymunedol am ofal 

cartref yn cymryd i ystyriaeth yr amser a dreulir yn teithio 

rhwng galwadau gofal. Effaith hyn yw nad yw gofalwyr 

yn cael eu talu am yr amser maent yn teithio rhwng 

galwadau. 

 

Argymell cymeradwyo rhan o’r bid, gyda’r gweddill o 

dan ystyriaeth bellach y Gwasanaeth Adnoddau Dynol. 

 

725,000 616,250  108,750 

B. 

OEDOLION 2 

Trefniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid (DoLS) 

Cais yn sgil cynnydd yn y nifer o unigolion sydd angen 

asesiad naill ai mewn cartrefi gofal, neu yn y gymuned, 

er mwyn awdurdodi'r camau a gymerir i'w diogelu. 

 

Argymell bod yr Adran yn cyllido’r costau asesiadau 

meddygol. 

 

62,660 49,660 13,000  
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Cais  Argymhelliad 

Cyfeirnod Manylion 
Swm 

(£) 

Cymeradwyo 

ariannu gan 

y Cabinet 

(£) 

Cymeradwyo 

a'r Adran i 

Hunan Gyllido 

(£) 

Gwrthod 

(£) 

B. 

PLANT A  

THEULUOEDD 

 1 

Lleoliadau Maethu Plant Drwy Asiant 

Cais er mwyn ymdopi gyda'r cynnydd yn y nifer o 

leoliadau newydd. 

 

Argymell bod yr Adran yn cyllido rhan o’r bid ar y sail 

gellir trosglwyddo cyllidebau eraill i gwrdd gyda’r diffyg. 

 

175,000 

 

57,000 118,000  

B. 

RHEOLEIDDIO 

1 

Eiddo - Lefelau Radon Adeiladau'r Cyngor 

Ariannu rhaglen i asesu lefelau Radon yn adeiladau'r 

Cyngor. Mae'n ofyniad cyfreithiol i asesu ac adrodd ar 

lefelau radon yn y gweithleoedd ac ysgolion.  

 

70,000  70,000  

B. 

RHEOLEIDDIO 

2 

Eiddo - Uwchraddio drysau mynediad diogelwch i 

swyddfeydd y Cyngor 

Yn sgil digwyddiadau, mae angen camau i wella 

trefniadau mynediad diogel i swyddfeydd. 

 

60,000 30,000 30,000  

CYFANSWM BIDIAU REFENIW UN TRO 1,160,490 820,740 231,000 108,750 
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Bidiau Cyfalaf 2016/17  

 

Cais  Argymhelliad 

Cyfeirnod Manylion 
Swm  

(£) 

Cymeradwyo 

ariannu gan 

y Cabinet 

(£) 

Cymeradwyo 

a'r Adran i 

Hunan Gyllido 

(£) 

Gwrthod 

(£) 

C. 

ECONOMI 1 

Cronfa Datblygu Gwirfoddol – “Grantiau” i’r Trydydd Sector 

Arian tuag at gefnogi prosiectau cyfalaf gan fudiadau a 

mentrau cymdeithasol a gwirfoddol. Rheolir y gyllideb dan 

frand Cist Gwynedd.  

 

Yn sgil sefyllfa ariannol y Cyngor, argymhellir cyllido elfen o’r 

bid a hynny ar gyfer 2016/17 yn unig. 

 

140,000 80,000  60,000 

C. 

ECONOMI 2 

Llifddorau a Gwaith Carthu Doc Fictoria 

Cais er mwyn ariannu gwaith hanfodol i leihau lefelau siltio 

yn y doc. Mae'r lefel presennol o'r silt yn amharu ar fynediad 

a symudiad o fewn y doc, a hefyd wedi difrodi'r llifddorau. 

 

Argymell gwrthod y bid ar sail dylai’r Adran ystyried gynyddu 

ffioedd neu ddefnydd o gyllideb cynnal a chadw er mwyn 

cwrdd â’r gost. 

250,000   250,000 

C. 

RHEOLEIDDIO 

1 

Trafnidiaeth - Ffensys Diogelwch A4212 Llyn Celyn 

Cais er mwyn ariannu gosod rhwystrau diogelwch ar y A4212 

ger Llyn Celyn, er mwyn lleihau damweiniau cerbydau yno.  

 

100,000  100,000  

CYFANSWM BIDIAU CYFALAF 490,000 80,000 100,000 310,000 
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ATODIAD 2 

 
 

RHAGLEN GYFALAF AR GYFER 2016/17 – 2017/18  
 
 

 2016/17 2017/18 

 £’000 £’000 

Cynnal a Chadw adeiladau (ymdrin ag ôl 
groniad ac osgoi ôl groniad pellach) 
 

2,553 2,553 

Gwaith Tan ac Asbestos 
 

500 350 

Trefniadaeth Ysgolion 
 

14,967 5,753 

Newid dosbarthiadau sydd wedi dod i ddiwedd 
eu hoes 
 

779 0 

Goleuadau Stryd 
 

50 50 

Ffensys diogelwch ar y ffyrdd 
 

134 134 

Ymdrin â dŵr ar y ffyrdd 
 

100 100 

Meysydd Chwarae 
 

35 35 

Adnewyddu Cerbydau 
 

58 0 

Rhagbaratoi Cynlluniau Trafnidiaeth 
 

100 100 

Lonydd Glas 
 

20 20 

Adnewyddu Technoleg Gwybodaeth 
 

388 436 

Sustem electroneg cadw cofnodion a 
dogfennau 
 

155 155 

Grantiau Tai 
 

2,000 2,000 

I’w ddyrannu 
 

302 600 

Cyfanswm 
 

22,141 12,286 
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ATODIAD 3 
 

CYLLIDEBAU ARFAETHEDIG 2016/17 FESUL GWASANAETH 

 
Cyllideb Chwyddiant Incrementau Trosglwyddiad Amrywiol Pwysau Cyllideb Arbedion Cyllideb 

Arbedion 
a Addasiadau Cyllideb 

 
Sylfaenol ac Trosiant a  Setliad,  ar Sylfaenol a Sylfaenol Thoriadau Pellach Sylfaenol 

 
2015/16 Y.G. Phensiynau 

Demograffi 
ac Incwm 

 

Wasan-
aethau 2016/17 Thoriadau 2016/17 Pellach 

 
2016/17 

ADRANNAU £'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000 
Tim Rheoli Corfforaethol a 
Chyfreithiol 2,023 40 (6) 0 (6) 0 2,051 0 2,051 0 (125) 1,926 

Cefnogaeth Gorfforaethol 7,364 138 (19) 0 (274) 0 7,209 (133) 7,076 (344) (238) 6,494 

Cyllid 6,255 187 (33) 0 44 0 6,453 (179) 6,274 (115) 160 6,319 

Cefnffyrdd (87) 0 0 0 0 0 (87) 0 (87) 0 (97) (184) 

Priffyrdd a Bwrdeistrefol 21,916 473 0 0 (45) 0 22,344 (472) 21,872 (1,429) 957 21,400 
Rheoleiddio (Cynllunio, 
Trafnidiaeth a GyC) 7,788 178 5 (110) 159 0 8,020 (350) 7,670 (217) 3,947 11,400 

Ymgynghoriaeth Gwynedd (30) 95 3 280 (5) 0 343 (76) 267 (30) 213 450 

Addysg Canolog 13,375 167 36 52 154 228 14,012 (65) 13,947 (87) 1,745 15,605 

Cyllideb Ysgolion 69,174 1,646 363 (485) (210) 0 70,488 (2,095) 68,393 0 1,897 70,290 

Economi a Chymuned 7,216 82 46 75 (13) 0 7,406 (484) 6,922 (249) 2,939 9,612 

Oedolion, Iechyd a Llesiant 44,171 2,281 (19) 265 55 437 47,190 (977) 46,213 (546) 2,202 47,869 

Plant a Chefnogi Theuluoedd 12,785 297 (6) (54) 53 0 13,075 (353) 12,722 (400) (152) 12,170 

Cyfanswm Adrannau 191,950 5,584 370 23 (88) 665 198,504 (5,184) 193,320 (3,417) 13,448 203,351 
Materion corfforaethol a 
chyfalaf 37,920 1,203 (62) 1,559 497 510 41,627 (6,276) 35,351 3,417 (10,960) 27,808 

CYFANSWM  = 229,870 6,787 308 1,582 409 1,175 240,131 (11,460) 228,671 0 2,488 231,159 

             Llai Praesept Cynghorau 
Cymuned (1,677) 0 0 0 0 0 (1,677)   (1,677)   (149) (1,826) 

CYFANSWM GWARIANT 
GROS 228,193 6,787 308 1,582 409 1,175 238,454 (11,460) 226,994 0 2,339 229,333 

             
Ariannwyd Drwy: 

            Balansau a Reserfau 
Penodol (2,019) 0 0 0 2,019 0 0 0 0 

 
(2,106) (2,106) 

CYFANSWM NET = 226,174 6,787 308 1,582 2,428 1,175 238,454 (11,460) 226,994 0 233 227,227 
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ADRODDIAD I’R CABINET
16 Chwefror 2016

Aelod Cabinet: Cynghorydd Peredur Jenkins

Pwnc: Toriadau i gyfarch y bwlch ariannol

Swyddog cyswllt: Dilwyn Williams, Prif Weithredwr

Y penderfyniad a geisir

a) Cymeradwyo’r rhaglen o doriadau a nodir yng nghymal 48 a 52 isod er mwyn
cyfarch £4.941m o’r bwlch ariannol o £5.507m y mae’r Pennaeth Cyllid wedi ei
adnabod yn y Strategaeth Ariannol ar gyfer 2016/17 a 2017/18, gan gynyddu’r
Dreth Gyngor i 3.97% yn 2016/17 a chynllunio ar gyfer ffigwr o 3.97% yn 2017/18
er mwyn cyfarch gweddill y bwlch.

b) Cytuno i weddill yr argymhellion a nodir yng nghymalau 20 i 24 ; 27 a 62.

Cyflwyniad

1. Mae adroddiad y Pennaeth Cyllid ar y Strategaeth Ariannol ar gyfer 2016/17 -
2019/20 yn nodi bwlch ariannol o £5.507m ar gyfer y ddwy flynedd nesaf ar ôl
darganfod arbedion effeithlonrwydd a chynyddu’r Dreth Gyngor 3.5% yn y
ddwy flynedd.

2. Yn seiliedig ar y rhagdybiaeth y byddwn yn medru darganfod a gwireddu’r
arbedion effeithlonrwydd dan sylw, ac y byddem yn cadw at gynnydd yn y
Dreth Gyngor o 3.5%, yna bydd angen i ni ddarganfod toriadau cyfwerth a’r
swm yma er mwyn sicrhau cyllideb hafal – sef y gofyn statudol ar y Cyngor.

3. Yn dilyn proses a ymgymerwyd gan y Cabinet i asesu beth fyddai modd i’r
Cyngor ei dorri, yn ystod yr Haf y llynedd, cynhaliwyd cyfres o weithdai
aelodau i drafod y rhestr fer honno ac yn dilyn hynny fe sefydlwyd rhestr
gwerth tua £13.6m o doriadau y byddai modd eu torri pe byddai angen.

4. ‘Roedd tua £1.3m o’r toriadau yma yn gynlluniau mewn gwasanaethau oedd
yn “gefnogol” eu natur ac felly, gan gymryd na fyddai bobl Gwynedd yn
debygol o roddi blaenoriaeth i wariant “cefnogol” ei natur, er mwyn
symleiddio’r broses, fe benderfynwyd y dylid canolbwyntio’r broses canfod
barn y cyhoedd ar y £12.3m o gynlluniau oedd ar ôl.

5. Yn ystod yr Hydref, cynhaliwyd y broses canfod barn o dan faner “Her
Gwynedd”.
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6. Daethpwyd a’r broses canfod barn hwnnw i ben ar ddiwedd Tachwedd ac
mae yna adroddiad cyhoeddus yn manylu sut y gwnaeth bobl Gwynedd
ymarfer eu dewisiadau ar gael drwy ddilyn y linc isod –

https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Cyngor/Dweud-eich-dweud/Her-
Gwynedd.aspx

7. Yn ystod mis Ionawr cafwyd cyfres o weithdai i holl aelodau’r Cyngor gael y
cyfle i graffu’r farn a fynegwyd gan y cyhoedd gan hefyd ystyried y sylwadau a
dderbyniwyd ar y gwahanol gynigion. Yn y gweithdai hynny cafwyd cyfle i
drafod y gwahanol gynigion a’u heffaith ymhellach ac ar 26 Ionawr cynhaliwyd
gweithdy cyfansawdd i nodi’r materion oedd wedi codi yn ystod y gweithdai
unigol ac i weld beth oedd barn trwch yr aelodau ar y materion a godwyd.

Canlyniad y gweithdai

8. Mae Atodiad 1 yn gosod allan y 118 o gynigion torri fel y’u gosodwyd gan yr
holl unigolion a gymrodd rhan yn y broses canfod barn.

9. Pe byddem yn dilyn yn slafaidd y cynigion yn ôl y nifer pleidleisiau a
dderbyniwyd gan y cyhoedd, yna byddem angen torri holl gynlluniau band 0,
band 1 , band 2 , band 3 a rhan fwyaf o fand 4 i gwrdd â’r bwlch ariannol.

10.Yn ystod y broses canfod barn, fe danlinellwyd nad “refferendwm” oedd y
broses yma ac na fyddem yn dilyn y farn yn slafaidd. Gofyn am eu barn ar sail
y wybodaeth oedd ar gael iddynt oedd y bwriad gan dderbyn mai dim ond
elfen o’r darlun fyddai ganddynt, a hynny er mwyn i’r aelodau gael deall eu
barn wrth ddod i gasgliadau.

11.Yn amlwg mae’n rhaid i’r aelodau ystyried y cynigion gan ystyried yr holl
ffactorau perthnasol ac wrth gwrs mae barn y cyhoedd yn un ffactor pwysig yn
hynny oll ac os am wyro oddi wrth eu barn mae’n bwysig amlygu pam yr ydym
am wneud hynny.

12.Yn ystod y gweithdai ‘roedd yna dderbyniad cyffredinol o’r drefn a roddwyd i’r
cynigion gan bobl Gwynedd ond fe godwyd nifer o ffactorau a nodir isod.
Rwyf hefyd yn nodi fy ymateb innau iddynt ynghyd a’m hargymhelliad i’r
Cabinet eu hystyried o ran yr argymhellion y bwriedir eu gwneud i’r Cyngor.

13.Cynlluniau 18 (Uned Prosiectau Strategol); 41 (Uned Cefnogi Busnes) ;
45 (Uned Cefnogi Digwyddiadau) ; a 56 (Gwasanaeth Marchnata a
Thwristiaeth).

Yn ystod y gweithdai daeth yn amlwg fod nifer o aelodau yn teimlo nad oedd
barn busnesau yng Ngwynedd wedi dod drwodd ddigon cryf a’i fod wedi cael
ei foddi gan lais trwch trigolion Gwynedd oedd yn dymuno gwarchod
gwasanaethau fyddai’n fwy perthnasol iddynt hwy.
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Tra’n derbyn fod yna rai cynlluniau o fewn y rhestr y gellid eu torri, ‘roedd yna
nifer helaeth o aelodau yn teimlo y byddai goblygiadau torri’r cynlluniau uchod
yn eithriadol o bell gyrhaeddol ar allu busnesau o fewn Gwynedd i ffynnu. Yn
y pen draw byddai gan hynny effaith ar holl economi Gwynedd a’i drigolion ac
fe allasai fod yn wrth gynhyrchiol.

‘Rwyf yn cydymdeimlo a’r ddadl ac yn wyneb eu heffaith tebygol ar ein gallu i
gyflawni’r Cynllun Strategol ynghyd e’u heffaith ar gynaliadwyedd i’r dyfodol
‘rwyf yn argymell y dylid eu tynnu allan o’r toriadau.

14.Cynlluniau rhif 3 a 57 (Grantiau Strategol i’r Celfyddydau) a 24 (Uned
Celfyddydau Cymunedol)

‘Roedd yna ymdeimlad ymysg nifer o aelodau yn y gweithdai pe byddem yn
parhau i ddileu’r holl gynlluniau uchod ni fyddai yna unrhyw gefnogaeth o
gwbl yn cael ei gynnig gan y Cyngor i’r celfyddydau o fewn y sir ac fe allasai
hynny gael effaith andwyol sylweddol wrth i asiantaethau eraill gymryd hynny
fel arwydd na ddylent hwy fuddsoddi yn y sir chwaith.

Tra’n derbyn fod y celfyddydau yn mynd i orfod chwarae rhan yn y toriadau
‘roedd yna fwyafrif o aelodau o’r farn fod dileu’r tri chynllun yn ormodol ac y
dylid cyfyngu’r toriadau i gynllun 3.

Gallaf weld y ddadl yma, ac o ystyried y dadleuon o ran cynaliadwyedd i’r
dyfodol o ran cyfraniad y celfyddydau i ansawdd bywyd bobl Gwynedd
ynghyd a’r effeithiau a nodir yn yr asesiadau cydraddoldeb,argymhellaf y
dylid dileu cynlluniau 24 a 57 o’r toriadau gan adael Cynllun 3 i mewn.

15.Cynllun rhif 33 (Cinio Ysgol).

‘Roedd yna fwyafrif helaeth o aelodau yn teimlo fod cynddu pris cinio ysgol yn
ormodol a thre bod angen ystyried ei gynyddu i ddod ag ef yn agosach at y
gost o’i ddarparu ‘roedd cynnydd o 70c yn ormodol yn enwedig o gofio’r
effaith ar y teuluoedd hynny gyda mwy nag un plentyn yn derbyn cinio ysgol.
Nodwyd hefyd efallai y gellir ystyried dulliau gwahaniaethol o osod y pris.

Yn amlwg ‘roedd yna deimladau cryf ar hwn ac yn wyneb yr asesiad effaith
cydraddoldeb a’r ffaith nad yw’n ymddangos fod yna ffordd hawdd i feirioli’r
effaith hwnnw, fy argymhelliad yw y dylid lleihau maint y cynnydd uchaf
o £3.00 i £2.50.

16.Cynllun rhif 7 (Uned Adfywio Gymunedol)

Gyda’r toriad yma, codwyd y cwestiwn yn y gweithdai a oedd yr amseriad yn
briodol o gofio y byddwn angen helpu cyrff a chymunedau sydd am gymryd
cyfrifoldeb am wasanaethau i wneud hynny. O dorri’r adnodd nawr, byddai
hynny yn cyfyngu ar ein gallu i wneud hynny ac ‘roedd yna fwyafrif sylweddol
yn teimlo ei fod yn gynamserol.
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Yn amlwg mae helpu cyrff a chymunedau i gymryd cyfrifoldeb am
swyddogaethau yn rhan annatod o’r Cynllun Strategol a chytunaf felly gyda’r
asesiad gan argymell y dylid ei dynnu allan o’r toriadau.

17.Cynllun rhif 34 (Gwasanaeth Cefnogol Derwen)

Adroddwyd yn y gweithdai fod yna risgiau o sylwedd wrth dorri’r adnodd
cefnogol yma i’r graddau fod yr effaith ar blant a’u teuluoedd yn fwy na rhai
o’r cynlluniau eraill yr oedd y cyhoedd wedi rhoddi blaenoriaeth uwch iddynt.

Nodwyd fod yna gynllun arall yn ymwneud a Derwen (rhif 43) ac yn wyneb y
ffaith fod yna arbediad effeithlonrwydd yn y maes yma hefyd, y byddai torri’r
ddau gynllun yn cael effaith eithafol. Tra’n derbyn fod yn rhaid i’r Gwasanaeth
Plant chwarae ei ran yn y broses toriadau, yn enwedig o ystyried ein lefel
gwariant cymharol, barn mwyafrif yr aelodau oedd na ddylid torri’r cynllun
yma, ond gan adael Cynllun rhif 43 yn y toriadau.

Mae hwn i weld yn gynllun lle nad yw’r wybodaeth a roddwyd i weld wedi
galluogi pobl Gwynedd i ystyried ei lawn effaith ac felly yn wyneb yr asesiad
effaith cydraddoldeb a’r pwyntiau a wnaed yn y gweithdai,argymhellaf y
dylid dileu cynllun rhif 34 o’r toriadau gan adael cynllun rhif 43 yno.

18.Cynlluniau rhif 4 a 35 (Uned Gorfodaeth Stryd)

Nodwyd peth syndod fod pobl Gwynedd wedi gosod cymaint o’r gwasanaeth
gorfodaeth stryd yn isel o ran blaenoriaeth o gofio’r hyn sy’n codi’n aml o ran
cwynion am lanast a baw cwn a y b.

Tra’n derbyn hynny, ‘roedd yna ymdeimlad cryf yn y gweithdai y dylid
gwrando ar y cyhoedd a’i adael i mewn ond na ddylid mynd rhy bell a thra’n
derbyn y toriad o 2 swydd oedd ynghlwm a chynllun 4 ni ddylid mynd y cam
pellach a dileu trydedd swydd oedd ynghlwm a chynllun 35.

‘Rwy’n cydymdeimlo gyda’r farn a fynegwyd a chan nodi'r hyn sy’n
ymddangos yn yr asesiad cydraddoldeb ‘rwyf yn argymell felly fod cynllun
rhif 35 yn cael ei dynnu allan o’r rhestr toriadau.

19.Cynllun 36 (Ardal Harddwch Naturiol Llyn)

Adroddwyd fod yna newidiadau ar droed yn y maes yma gan y Llywodraeth
allasai olygu y byddai’n rhaid i ni wneud mwy na’r hyn sy’n ofynol ar hyn o
bryd neu weithredu newidiadau o sylwedd. Nodwyd hefyd yr incwm oedd yn
dod i’r ardal yn sgil y gwaith a wneir ac yn wyneb hyn oll ‘roedd yna fwyafrif
llethol yn ystyried fod ei dorri nawr yn gynamserol.

Tra’n nodi barn y cyhoedd mae yna dystiolaeth efallai ei fod yn gynamserol i
ystyried dyfodol yr Uned yma ac felly fy argymhelliad yw y dylid dileu’r
cynllun o’r toriadau.
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20.Cynllun 31 (Clybiau Ieuenctid ) a 54 (Grantiau i Fudiadau Ieuenctid)

Nodwyd fod yna gynllun amlinellol arbedion effeithlonrwydd wedi ei gyflwyno
gan y gwasanaeth i ail ddylunio’r gwasanaeth Ieuenctid gan arbed £70,000.
Mae disgwyl iddynt gyflawni hyn fel rhan o’r gofynion effeithlonrwydd.

Tra’n derbyn nad oedd bobl Gwynedd wedi rhoddi blaenoriaeth uchel i’r
clybiau ieuenctid , ‘roedd barn bobl ifanc wrth gwrs yn wahanol ac ‘roedd yna
farn gref ymysg trwch yr aelodau fod angen newid diffiniad Cynllun 31 i nodi
mai’r hyn y dylid ei wneud yw ail ddylunio’r holl wasanaeth gan arbed y swm a
nodir yng nghynllun 31 a’r £70,000 sydd yn y cynllun arbediad effeithlonrwydd
yn hytrach na chymryd y camau “hawdd” o gau clybiau.

Tra’n derbyn fod y grantiau a delir i fudiadau ieuenctid angen bod yn rhan o’r
adolygiad, ‘roedd yna fwyafrif o aelodau hefyd yn ystyried y byddai
ychwanegu’r swm grantiau at yr arbediad disgwyliedig yn gwneud unrhyw ail
ddylunio yn anymarferol ac felly na ddylid cynnwys cyllideb cynllun rhif 54.

Cytunaf gyda’r farn yma ac o ystyried yr hyn sydd yn cael ei nodi yn yr
asesiad cydraddoldeb, tra’n nodi y dylid cadw gwerth cynllun rhif 31 yn y
toriadau, argymhellaf y dylid hepgor cyllideb cynllun rhif 54 (gan
dderbyn y bydd yn rhaid i’r grantiau yma fod yn rhan o’r adolygiad), a
newid y cynllun dan sylw i fod yn ail ddylunio’r Gwasanaeth Ieuenctid
gan arbed £270,000 (sef y £200,000 a nodwyd ar gyfer Cynllun rhif 31 a’r
arbediad effeithlonrwydd sy’n ddisgwyliedig).

Gan y bydd disgwyl i’r Gwasanaeth adrodd ar yr union gynigion i’r Cabinet
cyn gweithredu dylid nodi hefyd yr angen i sicrhau fod ystyriaeth yn cael ei
roddi i’r agwedd ofodol o unrhyw ail ddylunio.

21.Cynllun 55 (Llyfrgelloedd)

O fewn y rhestr cynlluniau arbedion effeithlonrwydd, mae gan y Gwasanaeth
gynllun ar y gweill i wneud y gwasanaeth yn fwy effeithlon ac maent wedi bod
yn ymgynghori ar hynny ar wahân. Trwy roddi cynllun 55 yn y safle y’i
rhoddwyd, ‘roedd y rhai a ymatebodd yn cadarnhau eu bod yn fodlon gweld
hynny yn digwydd ond nid oeddent yn dymuno i ni fynd ymhellach. [Mae
Cynllun 55 yn disgrifio'r hyn ddaeth allan o’r broses ymgynghori ar y Cynllun
Effeithlonrwydd].

Mae yna rywfaint o ddryswch wedi bod ynglŷn â’r swm sy’n ymddangos 
gyferbyn a’r dewis yma gan ei fod yn cynrychioli arbediad uwchben y targed
effeithlonrwydd o £101,370 fyddai’n cael ei wireddu drwy greu cynnig mwy
caeth ei natur.

‘Roedd yna fwyafrif bychan yn y gweithdai yn ystyried na ddylid gweithredu’r
toriad pellach yma ac os oedd yna angen i fynd ar ol y cynllun
effeithlonrwydd, y dylid ystyried pa mor anodd yw hi i ardaloedd gwledig
ddarganfod gwirfoddolwyr ac i ystyried a yw hi’n haws i ardaloedd trefol
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wneud hynny. Nodwyd hefyd y dylid ystyried lleihau oriau agor fel ffordd i
arbed yn hytrach na newid natur y llyfrgelloedd hynny.

Cytunaf fod angen rhoi ystyriaeth i’r sylwadau hyn a nodi hefyd bwysigrwydd
anghenion y gwahanol grwpiau oedran yn yr asesiad cydraddoldeb. Yn sgil
hynny fy argymhelliad yw bod y newidiadau disgwyliedig ar gyfer y
Gwasanaeth Llyfrgell yn cael eu cyfyngu i’r arbediad effeithlonrwydd a
ddisgwylir (sy’n golygu’r elfen o newid a nodir yn y tabl ar gyfer cynllun
55) ond nad ydym yn gofyn am y £28,000 ychwanegol ac yn dileu’r swm
hwnnw o’r toriadau.

Yma hefyd wrth ystyried yr hyn y dylid ei wneud mae angen ystyried y
gogwydd gofodol.

22.Cynllun Rhif 96 (Teledu Cylch Cyfyng)

Er gwaethaf y ffaith fod y cyhoedd wedi rhoddi blaenoriaeth uchel i gadw’r
gwasanaeth yma (gan dderbyn drwy gynllun rhif 20 y dylid anelu am elfen o
doriad), ‘roedd yna ymdeimlad ymysg nifer yn y gweithdai fod yna
anghysondeb ar draws y sir; bod y gost ar y Cyngor yn anghymesur i
gyfraniad cyrff eraill ac nad oedd yn rhan o ofynion craidd y Cyngor.

Yn sgil hynny ‘roedd yna farn y dylid ei ddyrchafu i fand 4 er mwyn ei dorri’n
gyfan gwbl.

‘Rwy’n teimlo’n anesmwyth am hyn, ac nid wyf yn ystyried ein bod wedi talu
digon o sylw i’r dystiolaeth ynglyn a gwerth yr adnodd yma; barn y cyhoedd
am ei werth iddynt hwy (gyda 42% o’r rhai a ymatebodd yn nodi ei fod yn
flaenoriaeth iddynt a’i osod ym mand 7) nac ychwaith i’r ddyletswydd sydd
arnom i sicrhau diogelwch cymunedol.

Dylid talu sylw hefyd i’r hyn a nodir yn yr asesiad cydraddoldeb.

Byddwn yn derbyn yn llwyr fod y gost yn cael ei gario yn anghymesur gan y
Cyngor ond byddwn yn dadlau mai ceisio cywiro hynny y dylem fod yn ei
wneud yn hytrach na dileu’r Gwasanaeth. Oherwydd hynny ‘rwy’nargymell y
dylid cadw Cynllun rhif 20 yn y toriadau gan nodi y dylid ceisio
gwireddu’r arbediad drwy leihau cyfraniad y Cyngor a gwneud unrhyw
newidiadau gweithredu y gellid eu gwneud heb amharu ar effeithioldeb
y gyfundrefn a pheidio â dod a chynllun 96 i mewn i’r toriadau.

23.Cynllun rhif 97 (Gwasanaethau torri gwair canol trefi)

Nodwyd yn y gweithdai er gwaethaf y ffaith fod y cyhoedd wedi rhoddi
blaenoriaeth i hwn, mae yna le i ystyried gofyn i gynghorau tref a chymuned
ei ysgwyddo. Drwy ei dorri byddai hynny yn gorfodi cynghorau lleol i ystyried
gwneud hynny, ac ‘roedd yna fwyafrif bychan o blaid gwneud hynny.

Tud. 138



Mae gen i gydymdeimlad gyda’r syniadaeth sydd y tu ol i’r egwyddor yma ac
efallai y byddai penderfynu ei dorri yn annog rhai i gymryd cyfrifoldeb
amdano. Wedi dweud hynny, nid oes yna unrhyw sicrwydd o hynny a
byddwn yn argymell yn wyneb y flaenoriaeth a roddwyd iddo gan y
cyhoedd, y dylid ei gofnodi fel awgrym ar gyfer arbediad
effeithlonrwydd yn hytrach na’i dorri a gobeithio y bydd rhywun yn ei
gymryd drosodd.

24.Cynlluniau rhif 63 (Rheolaeth Gwaith Ffyrdd); 65 (Gwasanaeth
Oedolion); 66 (Cymorth i Ferched) ; 71 (Uned Ddigartrefedd) ; 72 (Pont
Abermaw) ; 78 (Pont yr Aber, Caernarfon) ; 85 (Rheoli Traethau)

Yn ystod y trafodaethau yn y gweithdai, er nad oedd y cynlluniau uchod yn y 4
band uchaf, roedd yna ymdeimlad gan fwyafrif yr aelodau nad oedd
ardrawiad y cynlluniau uchod gymaint â rhai o’r cynlluniau oedd yn
ymddangos ym mand 5 ac y dylid felly eu dyrchafu i waelod band 4 i’w
cynnwys o fewn y toriadau.

O ran cynlluniau 63, 65 a 71, byddwn yn derbyn mai lleihau rhywfaint ar yr
adnodd sydd ar gael yn y meysydd unigol yw’r cynigion yma, ac er fod yna
ymdeimlad gan y cyhoedd fod rhain yn uwch o flaenoriaeth na chynigion eraill
ym mandiau 1- 4, a bod yna faterion yn cael eu cyfwirio atynt yn yr asesiadau
cydraddoldeb, yn wyneb yr effaith gymharol a ystyriwyd gan yr aelodau yn y
gweithdai, cytunaf gyda’r hyn a ddywedwyd yn y gweithdai acargymhellaf y
dylid eu cynnwys yn y toriadau.

Gyda chynllun 66, nid wyf yn hollol argyhoeddedig na fyddai torri’r cyfraniad
yma yn cael effaith na allwn ei feirioli ar rai plant ac ar y Gwasanaeth
ehangach o gofio’r defnydd a wneir o gyfraniad y Cyngor i ddenu arian
cyfatebol, ond nid wyf chwaith yn llwyr grediniol fod y gwasanaethau mor
effeithlon ag y gellid bod.

Er mwyn annog y cyrff i ystyried edrych am ffyrdd o fod yn fwy effeithlon o ran
eu gweithgareddau byddwn yn argymell nad ydym yn dyrchafu’r cynllun
i’r toriadau (gan adael iddo fod lle mae ym mand 5) ond yn amodol ar
iddynt fodloni’r Gwasanaeth eu bod wedi edrych am yr holl gyfleon
posibl i fod mor effeithlon a phosibl, gan gynnwys unrhyw arbediad
fyddai’n deillio yn yr arbedion effeithlonrwydd.

Os na fydd hynny’n digwydd dylid ail ymweld â’r cynllun.

O ran Cynllun 72 a 78, nid oedd y strwythurau yma yn uchel iawn o ran eu
blaenoriaeth yn y gweithdai.

Mae yna deimlad cryf wrth gwrs fod y symiau yr ydym yn ei dalu tuag at y
ddwy bont yma yn anghymesur o ystyried fod holl drethdalwyr Gwynedd yn
talu tuag atynt. Serch hynny, rhaid derbyn yn lleol eu bod yn bwysig, ac felly
yn hytrach na’u dyrchafu i’w torri argymhellaf y dylid eu gadael lle mae
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nhw ond yn amodol ar gyrraedd targed o leihau’n sylweddol y gost i’r
Cyngor o gyfrannu tuag at eu dyfodol.

Bydd hyn yn rhoi cyfle i’r gymuned leol gymryd elfen o’r cyfrifoldeb ac
argymhellaf ymhellach fod y Gwasanaeth yn adrodd yn ol ymhen
blwyddyn ar ymdrechion i wneud hynny gan ail ymweld â dyfodol
cyfraniad y Cyngor bryd hynny yn wyneb unrhyw gynnydd a wnaed.

O ran cynllun 85 (Rheoli Traethau) ‘roedd yna ymdeimlad ymysg trwch yr
aelodau y dylid torri’r rheolaeth ar draethau gyda baner werdd gan fod hyn yn
lai o effaith na rhai o’r cynigion eraill ger bron.

Unwaith eto, efallai mai dyna yw barn mwyafrif o’r rhai oedd yn y gweithdai
ond mae 38% o bobl Gwynedd wedi nodi eu bod yn dymuno cadw rheolaeth
ar y traethau yma, ac mae’n debyg fod yna ddadl os ydym yn rheoli traethau
baner las yna pam ddim rhai gwyrdd hefyd.

Yn wyneb maint y swm dan sylw a’r hyn a ddywedodd bobl Gwynedd ynghyd
a’i effaith anuniongyrchol ar yr economi dwi’nargymell ei fod yn aros yn lle
mae o ym mand 6.

25.Cynllun Rhif 30 a 109 (Cynnal Ffyrdd)

Nodwyd yn y gweithdai fod safle cymharol Cynllun rhif 30 yn golygu fod pobl
Gwynedd yn derbyn fod angen edrych am doriad yn y gyllideb ffyrdd ond
drwy roddi cynllun 109 yn y safle hwnnw ‘roeddent hefyd yn rhoi neges glir
nad oeddent yn dymuno gweld y toriad yn mynd rhy bell [gan dderbyn mai
dim ond dau ddewis a roddwyd].

Fodd bynnag, tra’n derbyn fod torri £1.5m yn glir yn ormodol yn ol barn y
cyhoedd, oherwydd ei effaith gymharol a’r ffaith fod modd adennill unrhyw
effaith andwyol yn hwyrach drwy’r cynllun asedau, ‘roedd yna fwyafrif clir o
aelodau yn y gweithdai o’r farn y dylid edrych i’r gyllideb yma am gyfraniad
ychydig yn fwy na £0.5m.

‘Rwyf yn nodi fy marn ynglyn a hyn yng nghymal 52 isod.

26.Cynlluniau C1 (Uned Gofal Cwsmer Gwasanaeth Oedolion) a C6 (Uned
Cefnogi Pobl)

‘Roedd y rhain yn gynlluniau ymysg y cynlluniau cefnogol na ymgynghorwyd
arnynt. Tra’n derbyn fod y mwyafrif o’r cynlluniau hynny yn rai y dylid eu
gweithredu oherwydd eu heffaith gymharol ar bobl Gwynedd o’u cymharu
gyda’r cynigion eraill oedd dan sylw, nodwyd fod yna resymau penodol lle
‘roedd yr effaith ar y ddau gynllun yma yn fwy na ragdybiwyd a thra’n derbyn
y cynlluniau eraill, ‘roedd yna fwyafrif o blaid tynnu rhai allan o’r toriadau.

Argymhellaf eu bod yn cael eu tynnu allan o’r rhestr toriadau.
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27.Cynllun rhif C8 (Frondeg Pwllheli)

Yn ystod y trafodaethau yn y gweithdai fe godwyd pryder ynglyn a gwagio
adeilad Frondeg a’r effaith ar y rhai sy’n defnyddio’r adeilad. Er na lwyddodd
i ddenu digon o gefnogaeth i’w dynnu allan o’r toriadau, mae’n rhaid
cydnabod y pryder lleol ynglyn a’r effaith ar y defnyddwyr presennol.

Argymhellaf felly ei fod yn aros yn y toriadau ond gan ofyn i’r
Gwasanaeth adrodd yn ol i’r Cabinet ar yr achos busnes cyn symud
ymlaen i’w wireddu er mwyn sicrhau fod yna atebion derbyniol i
anghenion y rhai sydd yno ar hyn o bryd.

28.Fe godwyd nifer o faterion eraill yn ystod y gweithdai wrth gwrs ond ni fu
iddynt dderbyn cefnogaeth mwyafrif yr aelodau oedd yn bresennol.

29.Hefyd, fe godwyd nifer o sylwadau a bydd angen i’r Cabinet a finnau ystyried
y rhain wrth weithredu ar y cynigion terfynol.

30.Cynllun rhif 17 (Nifer Aelodau)

Nodwyd yn y gweithdai, oherwydd nad oedd Llywodraeth Cymru bellach am
newid yr etholaethau ar gyfer yr etholiad Llywodraeth Leol nesaf, ni fyddai
modd i’r Cyngor wireddu’r cynllun yma bellach.

Asesiad Cydraddoldeb

31.Cyn gwneud penderfyniad mae gan bob unigolyn yn y sector gyhoeddus
ddyletswydd i ystyried effaith debygol y penderfyniad ar bobl sydd â
nodweddion sy’n cael eu gwarchod gan y ddeddfwriaeth cydraddoldeb (Deddf
Cydraddoldeb 2010).

32.Fe wneir hyn drwy gynnal asesiad effaith cydraddoldeb ar y cynigion.

33.Mae’r holl asesiadau a wnaed ar y cynigion dan sylw i’w gweld yn y ddogfen
‘Asesiadau Cydraddoldeb Llawn ar y toriadau posib’ sydd ar gael yn:

www.gwynedd.llyw.cymru/HerGwynedd-PapurCefndirol4-AsesiadauCydraddoldeb

34.Mae Atodiad 2 yn gosod allan trosolwg o’r ddyletswydd a’r asesiadau hynny
gan nodi casgliadau ar yr asesiadau eu hunain. Fodd bynnag nid yw trosolwg
yn disodli’r angen i aelodau ddarllen yr asesiadau llawn er mwyn rhoi sylw
priodol i’r ardrawiadau posibl a chanfyddiadau.

35.Wrth lunio argymhellion o ran yr hyn a gododd yn y gweithdai, ‘rwyf wedi
defnyddio’r asesiadau. ‘Rwyf hefyd wedi eu defnyddio wrth ystyried beth
ddylai aros yn y rhestr toriadau.
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36.Yn benodol, rwyf yn nodi er bod yr asesiadau cydraddoldeb yn nodi effeithiau
perthnasol yng nghynlluniau 19 (Brecwast am ddim i Blant Ysgol); 29 (Gang
Cymunedol Arfon); 38 (Glanhau Pentrefi); 40 (Uned Gorfodaeth Tai); 44
(Byw’n Iach); 50 (Uned Grantiau Tai); 51 (Toiledau Cyhoeddus); a 52
(Cyfiawnder Ieuenctid) ‘rwyf yn ystyried fod y camau meirioli neu’r effaith
gymharol yn golygu y dylid parhau i’w cynnwys yn y toriadau. Fodd bynnag
bydd angen bod yn glir ynglyn a’r effaith ar yr henoed wrth ystyried sut i
weithredu cynllun 51.

Y Cynllun Strategol

37.Yn amlwg ni fyddai’n gwneud synnwyr i dorri adnodd sy’n cael ei ddefnyddio i
gyflawni blaenoriaethau yn ein Cynllun Strategol.

38. ‘Rwyf wedi edrych ar y cynigion a nodir ym mandiau 0 i 4 ac ohonynt i gyd
mae yna bosibilrwydd cryf y byddai gweithredu cynllun rhif 7 (Adfywio
Cymunedol) yn gallu effeithio’n uniongyrchol ar ein gallu i wireddu’r prosiect
CA4 Effeithlonrwydd pellach a modelau darparu gwasanaethyn ein
Cynllun Strategol.

39.Byddai cynnwys y cynlluniau a nodir yng nghymal 13 uchod hefyd yn gallu
effeithio’n uniongyrchol ar ein gallu i gyflawni prosiectT1 Swyddi gwerth
uchel ac o ansawdd; T3 Gwynedd Digidol; T4 Cynllun Arloesi Gwynedd
Wledig; T5 Safle Treftadaeth y Byd a T7 Digwyddiadau proffil uchel a
strategol

40.Mae yna nifer o gynigion eraill allasai gael ardrawiad anuniongyrchol neu
ymylol ar y Cynllun Strategol ond fe ddylid gallu cadw eu hardrawiad i’r
isafswm fel nad ydynt yn lleihau'r uchelgais a nodir o fewn y Cynllun hwnnw.

41.Mae yna nifer o gynlluniau ym mandiau 6 - 10 allasai ddylanwadu ar y Cynllun
Strategol ond gan nad ydym yn ystyried cynnwys y bandiau hynny, nid yw
hynny’n berthnasol i’r adroddiad yma.

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

42.Mae’r Ddeddf yma yn gofyn i ni osod a chyhoeddi amcanion llesiant er mwyn
dangos sut yr ydym am gyrraedd saith nod llesiant a nodir o fewn y ddeddf.

43. I raddau, mae popeth sydd yn y rhestr toriadau yn mynd i gael ardrawiad i
raddau gwahanol ar un o’r saith nod llesiant. O ran yr adroddiad yma, yr hyn
sydd angen ei ystyried yw bod gofyn i ni hefyd weithredu yn unol â’r egwyddor
datblygu cynaliadwy, sy’n golygu fod disgwyl i ni weithredu mewn modd sy’n
ceisio sicrhau bod anghenion y presennol yn cael eu diwallu heb beryglu gallu
cenedlaethau’r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion hwythau.

44.Y cwestiwn dwi wedi ei ofyn felly yw a oes yna ardrawiad mwy i rai cynlluniau
i genedlaethau’r dyfodol na sy’n amlwg heddiw pe byddem yn torri unrhyw un
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o’r cynigion ym mand 1 i 4. Yn benodol hefyd a yw’n torri ar draws gwaith
ataliol.

45.Yn amlwg mae’r cynlluniau a nodir yng nghymal 13 uchod yn ymwneud a
sicrhau dyfodol economaidd y sir ac yn hynny o beth, mae’n debyg fod eu
hardrawiad posibl fwy yn y dyfodol na’r presennol.

46.Yn yr un modd, fel y nodir yng nghymal 14 uchod byddai dilyn trywydd “y
bleidlais” yn golygu na fyddai yna unrhyw gymorth i’r celfyddydau yng
Ngwynedd i’r dyfodol a thra’n nodi y byddai’r ardrawiad yn cael ei deimlo
nawr, byddai ei effaith cronnus yn gallu golygu effaith gwaeth i genedlaethau’r
dyfodol.

47.Fe allasai’r elfen ataliol sydd ynghlwm a chynlluniau 19 (Brecwast am ddim)
20 (Teledu Cylch Cyfyng) 44 (Rhaglenni byw’n iach) fod ag effaith mwy i’r
dyfodol na’r hyn a nodir heddiw ond os ystyried y dewisiadau eraill nid wyf yn
ystyried fod hynny yn reswm i dynnu allan cynlluniau 19 na 44. Gyda
chynllun 19 fodd bynnag bydd angen bod yn ofalus sut y’i gweithredir i
sicrhau fod y rhai yr anelwyd y cynllun ar ei gyfer yn parhau i dderbyn y budd.

Casgliadau ac argymhellion

48.Ar sail y rhesymeg a nodir uchod felly byddai hyn yn golygu ein bod yn
cyfarch y bwlch ariannol ar gyfer y ddwy flynedd nesaf drwy weithredu’r
toriadau canlynol –

£
Holl gynlluniau band “0” heblaw C1, C6 a C17 1,066,300
Holl gynlluniau band 1 heblaw 7 ac 18 910,520
Holl gynlluniau band 2 heblaw 24 1,166,000
Holl gynlluniau band 3 heblaw 34,35,36 a 41
a lleihau’r cynnydd uchafswm yng nghynllun 33 i £2.50

511,000

Holl gynlluniau band 4 heblaw 45, 54, 56, 57 a’r elfen
doriadau o 55

802,080

Cynlluniau 63,65 a 71 o fand 5 135,000
Cyfanswm 4,590,900

49.Yn amlwg, nid yw’r swm yma yn ddigonol i gyfarch y bwlch ariannol o
£5.507m.

50.Yn yr adroddiad a gyflwynir i’r Cabinet ar yr adolygiad strategol o’r
Gwasanaeth Priffyrdd fe welir beth yw goblygiadau gwahanol lefelau o
doriadau ar y maes.

51.Fel y nodwyd ym mharagraff 24 uchod ‘roedd yna fwyafrif clir o aelodau yn y
gweithdai o’r farn y dylid edrych i’r gyllideb yma am gyfraniad ychydig yn fwy
na’r £0.5m sydd ym Mand 2.
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52.Yn wyneb yr hyn sy’n ymddangos yn yr adolygiad strategol o ran effaith
argymhellaf y dylid torri £350,000 yn fwy ar y gyllideb ffyrdd gan
gynllunio i’w ad-ennill wrth baratoi’r Cynllun Asedau nesaf.

53.Byddai hyn yn gadael bwlch o £566,100.

54.Yr ateb amlwg fyddai mynd i lawr band 5 am y swm drwy gynnwys cynlluniau
rhif 59 (Neuadd Dwyfor); 60 (Lleihau 8.5% ar y gyllideb cludiant cyhoeddus);
61 (Cau 3 Canolfan Ailgylchu); 62 (Cau 2 Ganolfan Hamdden); a 64 (Dileu’r
holl gyllideb ar gyfer mudiadau gwirfoddol i gyflawni projectau penodol).

55.Credaf y byddai hyn yn mynd yn gam rhy bell os gellir ei osgoi o gwbl.

Treth Gyngor

56. ‘Roedd barn bobl Gwynedd yn weddol ranedig o ran y cwestiwn a ddylid
cynyddu’r Dreth Gyngor yn fwy er mwyn gwarchod gwasanaethau gyda 45%
yn nodi y dylem a 55% yn erbyn. Diddorol yw nodi mai i’r gwrthwyneb oedd
barn bobl hyn.

57.Tra’n derbyn y bydd rhai yn gallu ateb y cwestiwn yma mewn termau
haniaethol, mae’n debyg fod yr ateb i’r cwestiwn gan nifer yn mynd i fod yn
ddibynnol ar yr hyn sydd yn cael ei dorri ac a yw’n effeithio’n uniongyrchol ar y
sawl sy’n ateb. Lle ni fel aelodau yw ceisio sicrhau ein bod yn gallu darparu
gwasanaethau hanfodol i’r gorau o’n gallu yn enwedig i’r rhai mwyaf bregus.

58.Yn hynny o beth felly ‘rwyf yn argymell yn hytrach na gwireddu’r toriadau yma
o fand 5 ein bod yn cyfarch gweddill y bwlch drwy gynyddu’r dreth gyngor
uwchben y 3.5% cynlluniedig.

59.Mae £566,100 yn gyfystyr a chynnydd o 0.98% ar y dreth gyngor dros 2
flynedd (sy’n cyfateb i +0.47% y flwyddyn) acargymhellaf felly y dylid
cynyddu’r Dreth Gyngor yn 2016/17 i 3.97% gan gynllunio i godi ffigwr
3.97% yn 2017/18 er mwyn cyfarch y bwlch.

Amrywiol faterion eraill

60.Wedi dweud hynny, ‘roedd yna deimladau gan nifer yn y gweithdai y dylai
cynllun 59 (Neuadd Dwyfor) gael ei gynnwys gan mai hon fydd yr unig theatr
/sinema sy’n cael ei redeg gan Gyngor Gwynedd gyda chymunedau eraill yn
gorfod rhedeg eu sefydliadau eu hunain.

61.Yn unol â’r sylwadau a nodir ar gyfer y pontydd a roddir yng nghymal 23
uchod, mae’n rhaid i ni dderbyn fod y sefydliad yma yn bwysig i gymuned yr
ardal ond rhaid bod yn fyw hefyd i‘r her a nodwyd ar gyfer y pontydd sef a
yw’n briodol gofyn i holl drethdalwyr Gwynedd ei ariannu’n llwyr.

62.Yn wyneb hyn argymhellaf yn hytrach na’i gynnwys yn y toriadau y dylid
gofyn i’r Gwasanaeth drafod opsiynau ar gyfer unrhyw fudiad lleol
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gymryd cyfrifoldeb amdano gyda’r nod o leihau’r costau sy’n syrthio ar
drethdalwyr Gwynedd gan ddisgwyl adroddiad yn ol ymhen blwyddyn
ac y dylid ail ymweld wedyn yn sgil yr ymateb lleol.

63.Mae’n bwysig nodi hefyd wrth gwrs nad yw’r ffaith fod cynlluniau yn
ymddangos ym mandiau 5-10 sydd yn osgoi cael eu torri yn golygu na
fydd yna newidiadau yn effeithio arnynt.

64.Mae yna nifer o gynlluniau effeithlonrwydd mewn amrywiol feysydd
sydd yn arwain at arbedion o £13.6m dros y 4 blynedd nesaf fydd angen
eu cyflawni er mwyn sicrhau cyllideb hafal, ac fe fydd gwireddu’r
cynlluniau yma hefyd yn golygu newid o fewn y gwasanaethau hynny.

Gweithredu

65. Wedi i’r Cyngor osod y gyllideb bydd angen mynd ymlaen i weithredu’r
rhaglen o doriadau. Mae rhai o’r cynigion yn nodi y bydd angen asesu
opsiynau a lle mae hynny’n berthnasol, bydd angen sicrhau fod unrhyw
ddyletswyddau neu ofynion statudol penodol yn cael eu cyfarch wrth
ddatblygu’r cynigion manwl. Mae rhai camau yn ddarostyngedig i brosesau
cytundebol a bydd angen cyfarch rhain hefyd.

66.Ble cyfyd gofyn penodol i ymgynghori ymhellach ar fater bydd y gweithredu ar
y cynnig yn ddarostyngedig i ganlyniadau’r broses honno. Bydd yr asesiadau
ardrawiad yn cael eu hadolygu a’u diweddaru yn ol yr angen wrth symud y
rhaglen ymlaen.
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Barn y swyddogion statudol

Y Prif Weithredwr:

Awdur yr adroddiad

Y Swyddog Monitro:

Yn dilyn proses ymgynghori gyhoeddus sylweddol a chraffu mae’r adroddiad yn
adnabod rhaglen o doriadau y bwriedir fydd yn sail ar gyfer creu cyllideb hafal. Bydd
rhaid i’r Cabinet wrth symud ymlaen wedyn i weithredu dilyn a chyfarch unrhyw ofynion
cyfreithiol manwl sydd yn berthnasol i wireddu'r rhaglen. Crynhoi’r yr ystyriaeth sydd
wedi ei roi i’r Asesiadau Ardrawiad Cydraddoldeb wrth ffurfio’r argymhellion yn y
ddogfen drosolwg. Wrth ddod i gasgliad, fodd bynnag mae’n bwysig fod yr aelodau yn
cyfeirio at yr asesiadau cyflawn sydd ar gael iddynt.

Y Pennaeth Cyllid:

Rwyf wedi cydweithio gyda’r Aelod Cabinet Adnoddau a’r Prif Weithredwr ar yr
adroddiad hwn, ac yn cymeradwyo ei gynnwys

Dogfennau Cefndir

Pecyn 1 – Crynodeb o doriadau posibl a barn y cyhoedd arnynt:
www.gwynedd.llyw.cymru/HerGwynedd-PapurCefndirol1-Crynodeb

Pecyn 2 – Gohebiaeth/ Sylwadau ar y toriadau posibl:
www.gwynedd.llyw.cymru/HerGwynedd-PapurCefndirol2-Gohebiaeth

Pecyn 3 – Canlyniadau’r broses canfod barn bobl Gwynedd ar y toriadau posibl:
www.gwynedd.llyw.cymru/HerGwynedd-PapurCefndirol3-Canlyniadau

Dogfen gyhoeddus – Canlyniadau arolwg barn gyhoeddus Her Gwynedd:
https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Cyngor/Dweud-eich-dweud/Her-Gwynedd.aspx

Asesiadau Cydraddoldeb Cynlluniau Her Gwynedd:
www.gwynedd.llyw.cymru/HerGwynedd-PapurCefndirol4-AsesiadauCydraddoldeb
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1

Atodiad 1

Band “0” – Gwasanaethau Cefnogol eu natur

Rhif Toriad posib
Manylion

Pellach Pecyn 1
– Rhif Tudalen…

Asesiad
Cydraddoldeb

Pecyn 4 –
Rhif

Tudalen…

Swm

C1
Dileu 2 swydd allan o 4 yn yr
Uned Gofal cwsmer o fewn
y gwasanaeth oedolion

124 429 85,000

C2
Dileu 2 swydd allan o 7.5 yn
yr Uned cefnogi Systemau o
fewn y Gwasanaeth
Oedolion

125 435 80,000

C3
Dileu 3 swydd allan o 20.6
yn yr Uned Cefnogi Gweithlu
sy’n gwasanaethu oedolion
a phlant

126 440 90,000

C4
Dileu 2 swydd allan o 10.5
yn yr Uned datblygu
gweithlu o fewn y
Gwasanaeth oedolion

127 445 75,000

C5
Dileu 1 swydd allan o 2.5 yn
y maes Rheolaeth a
Strategaeth Tai

128 450 37,500

C6
Dileu 1 swydd allan o 2.5 yn
yr Uned Cefnogi Pobl o
fewn y Gwasanaeth
Oedolion

129 457 34,000

C7

Dileu 1 swydd allan o 3 yn yr
Uned Gwasanaeth
Gwybodaeth sy’n delio
gyda’r Ddeddf Diogelu data
a’r Ddeddf Rhyddid
Gwybodaeth

130 463 30,000

C8
Cau adeiladau Frondeg
Pwllheli ac Adeilad Ffordd y
Traeth yn y Felinheli

132 468 60,000

C9
Dileu 1 swydd allan o 8.5 yn
yr Uned Cynnal a Chadw
Adeiladau

133 474 28,000

C10
Dileu 1.5 swydd allan o 7.2
yn yr Uned Stadau a
Chyfleusterau

134 479 40,000

C11 Dileu 2 swydd allan o 37.62
yn yr Unedau Cyfrifeg

135 484 50,000

C12 Rhoi’r gorau i gefnogaeth yr
Uned Technoleg

136 488 39,500
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2

Rhif Toriad posib
Manylion

Pellach Pecyn 1
– Rhif Tudalen…

Asesiad
Cydraddoldeb

Pecyn 4 –
Rhif

Tudalen…

Swm

Gwybodaeth i systemau y tu
allan i oriau gwaith arferol

C13
Dileu Cynllun Hyfforddeion
Gwynedd a Chynllun
Hyfforddeion Proffesiynol

137 496 258,720

C14
Dileu 2 swydd allan o 8.8 yn
yr uned Iechyd a Diogelwch

138 500 80,000

C15
Ail fodelu’r partneriaethau
rhwng Gwynedd a Môn yn
sgil y newid i Fyrddau
Gwasanaethau Cyhoeddus

139 505 130,000

C16
Dileu cyfraniad y Cyngor i
Bartneriaeth Amgylchedd
Gwynedd

140 510 7,620

C17 Lleihau nifer yr aelodau yn
yr etholiad nesaf

141 516 120,000

C18

Dileu cyllideb ar gyfer
cefnogi gwaith alcohol a
chyffuriau

142 522 28,900

C19
Dileu 1 swydd allan o 2 yn y
maes Rheolaeth Prosiect 143 532 31,060

Cyfanswm Band “0” 1,305,300
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3

Band 1

Rhif Toriad posib Manylion
Pellach

Pecyn 1 –
Rhif

Tudalen…

Asesiad
Cydraddoldeb

Pecyn 4 –
Rhif

Tudalen…

% am
warcho
d rhag

Swm

1
[97]

Torri gwair prif
lecynnau trefi 6 gwaith
y flwyddyn yn hytrach
nag 8 gwaith

5 6 3.5 120,000

2
[17]
[67]

Dileu 1 swydd allan o
10.5 yn yr Uned Polisi
Cynllunio ar y Cyd

6 12 4.2 15,000

3
[57]

Lleihau cyllideb
grantiau strategol i’r
celfyddydau o 50%

9 18 7.5 84,850

4
[35]
[94]

Torri 2 swydd allan o 7
yn yr Uned
Gwasanaeth
gorfodaeth stryd

11 25 7.5 64,500

5
[92]

Lleihau oriau agor
Archifdy Dolgellau o 3
diwrnod i 2 ac Archifdy
Caernarfon o 4 i 3
diwrnod yr wythnos

13 31 8.0 41,670

6
[105]

Torri gwair y 131 o
feysydd chwarae plant
bob deufis yn hytrach
nag yn fisol

15 6 8.6 60,000

7
[69]

Dileu 2 swydd allan o 6
yn yr Uned Adfywio
Cymunedol

16 38 9.0 75,000

8 Lleihau elfen o gyllideb
“Gwynedd Ni” gan
ganolbwyntio ar yr
elfen statudol.

18 44 9.1 70,000

9 Dileu 1 swydd allan o
27.7 yn yr Uned
Prosesu Treth Gyngor

19 51 9.2 25,000

10
[81]

Torri 50% ar y
gwasanaeth cynnal

20 56 9.2 40,000
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Rhif Toriad posib Manylion
Pellach

Pecyn 1 –
Rhif

Tudalen…

Asesiad
Cydraddoldeb

Pecyn 4 –
Rhif

Tudalen…

% am
warcho
d rhag

Swm

promenadau, meinciau
ac enwau strydoedd

11
[56]
[58]

Peidio darparu copïau
caled o’r llyfryn
twristiaeth “Eryri
Mynyddoedd a Môr”

21 355 9.3 46,000

12
[64]

Lleihau 50% ar y
grantiau a roddir i
fudiadau gwirfoddol ar
gyfer prosiectau
penodol

22 68 9.6 62,500

13 Peidio talu’r ffi am dalu
Treth Gyngor yn y
swyddfa bost

24 74 9.6 40,000

14 Lleihau amlder torri
gwair ym mynwentydd
y Cyngor o 7 gwaith y
flwyddyn i 5

25 79 10.4 60,000

15
[39]
[98]

Torri 10% ar y gyllideb
prynu llyfrau yn y
llyfrgelloedd

26 84 10.5 26,000

16 Dileu 1 swydd allan o
14 yn yr uned
Rheolaeth Adeiladu

28 90 10.6 40,000

17
[2]
[67]

Dileu ail swydd o’r 10.5
yn yr Uned Polisi
Cynllunio ar y cyd.

6 12 11.4 15,000

18
[77]

Dileu 2 swydd allan o
4.4 yn yr Uned
Prosiectau Strategol o
fewn y maes
Datblygu’r Economi

29 94 11.4 133,230

19
[86]

Lleihau amser / a neu
godi ffi am yr elfen
gwarchod o fewn y
cynllun brecwast am
ddim i blant ysgolion
cynradd

31 100 11.8 100,000

Cyfanswm Band 1 1,118,750
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Band 2

Rhif Toriad posib Manylion
Pellach

Pecyn 1 –
Rhif

Tudalen…

Asesiad
Cydraddoldeb

Pecyn 4 –
Rhif

Tudalen…

% am
warchod

rhag

Swm

20
[96]

Cadw’r Teledu Cylch
Cyfyng (CCTV) ond
dileu’r adnodd sy’n
cadw golwg parhaus
arno.

33 106 12.0 90,000

21
[80]

Dileu 1 swydd allan o
2.45 yn yr Uned
Bioamrywiaeth

35 112 12.1 30,000

22
[102]

Lleihau 50% ar y
gyllideb rheoli traffig

37 117 12.5 65,000

23
[73]
[114]

Dileu 20% ar y gyllideb
llwybrau cyhoeddus yn
cynnwys 1 swydd allan
o 7.2

39 122 13.0 110,000

24 Dileu’r Uned
Celfyddydau
Cymunedol gan
gynnwys yr holl
grantiau a roddir

42 129 13.2 85,910

25
[101]

Dileu 1 swydd allan o 8
yn yr Uned Rheoli
Llygredd

44 137 13.4 35,000

26 Dileu grant canolfan
Noddfa

46 143 13.7 5,000

27
[95]

Dileu 1 swydd allan o
13.8 yn yr Uned
Hylendid Bwyd

47 148 14.2 36,000

28 Dileu 1 swydd allan o
21.7 yn yr Uned Budd-
daliadau Tai a threth
Gyngor

49 154 14.8 25,000

29 Dileu Gwasanaeth
gang cymunedol Arfon

51 165 15.5 70,000
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Rhif Toriad posib Manylion
Pellach

Pecyn 1 –
Rhif

Tudalen…

Asesiad
Cydraddoldeb

Pecyn 4 –
Rhif

Tudalen…

% am
warchod

rhag

Swm

30
[109]

Torri 7% ar y gyllideb
cynnal ffyrdd

52 171 15.7 500,000

31
[74]
[89]
[103]

Cau 30 allan o’r 42
Clwb Ieuenctid a
darparu llai o
brosiectau ieuenctid

54 177 15.9 200,000

Cyfanswm Band 2 1,251,910
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Band 3

Rhif Toriad posib Manylion
Pellach

Pecyn 1 –
Rhif

Tudalen…

Asesiad
Cydraddoldeb

Pecyn 4 –
Rhif

Tudalen…

% am
warchod

rhag

Swm

32 Rhoi’r gorau i redeg
Amgueddfa Lloyd
George

58 194 16.2 27,000

33
[115]

Cynyddu pris prydau
ysgolion cynradd o
£2.30 i £3.00

59 201 16.4 600,000

34
[90]

Torri 10% ar y
Gwasanaeth Cefnogol
a roddir i blant drwy
Derwen

61 2047 16.7 75,000

35
[4]
[94]

Torri 3 swydd allan o 7
yn yr Uned Gorfodaeth
Stryd

11 25 17.2 28,000

36 Dod a’r uned Ardal
Harddwch naturiol Llŷn 
i ben

63 218 17.9 39,150

37
[65]
[79]
[112]

Dileu 2 swydd allan o
85 yn yr Uned
Gweithwyr
Cymdeithasol,
Therapyddion
Galwedigaethol a
Swyddogion Gofal o
fewn y Gwasanaeth
Oedolion

65 159 18.1 80,000

38 Lleihau amlder
glanhau pentrefi a
stadau diwydiannol i
bob 3 mis yn hytrach
na bob mis a chynyddu
amser ymateb i
ddigwyddiadau

67 165 18.3 130,000

39
[15]
[98]

Lleihau’r gyllideb lyfrau
yn y llyfrgelloedd o
25%.

26 84 18.6 39,000

40 Dileu 1 swydd allan o
12 yn yr Uned

68 225 19.2 30,000
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Rhif Toriad posib Manylion
Pellach

Pecyn 1 –
Rhif

Tudalen…

Asesiad
Cydraddoldeb

Pecyn 4 –
Rhif

Tudalen…

% am
warchod

rhag

Swm

Gorfodaeth Tai

41 Dileu’r Uned Cefnogi
Busnes

70 230 19.4 93,390

42 Lleihau 12.4% ar y
gyllideb o £801,790 a
delir gan y
Gwasanaeth Oedolion
i sefydliadau
gwirfoddol / elusennol.

71 235 19.4 100,000

Cyfanswm Band 3 1,241,540
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Band 4

Rhif Toriad posib Manylion
Pellach

Pecyn 1 –
Rhif

Tudalen…

Asesiad
Cydraddoldeb

Pecyn 4 –
Rhif

Tudalen…

% am
warchod

rhag

Swm

43
[99]

Dileu 10% o’r gyllideb
Gwasanaeth Plant
Derwen (sy’n cyflogi
19.4)

73 241 19.8 75,000

44 Dileu rhaglenni byw’n
iach

75 256 20.9 54,050

45 Dileu’r adnodd cefnogi
digwyddiadau

77 335 21.1 37,000

46 Dileu’r gyllideb ar gyfer
cynnal y
Gwarchodfeydd Natur

78 264 21.3 59,400

47 Dileu cyllideb
prosiectau diogelwch
cymunedol a thrais yn
y cartref

79 271 22.0 24,250

48
[85]
[113]

Rheoli traethau baner
las a baner werdd yn
unig

80 277 22.4 24,200

49 Dileu 1 swydd allan o
7.7 ar reoli risgiau
llifogydd.

82 285 23.2 40,000

50
[104]

Dileu 1 swydd allan o 7
yn yr Uned sy’n rheoli
grantiau adnewyddu a
grantiau i’r anabl

83 290 23.3 30,000

51
[111]

Cau 50 allan o 73 o
doiledau cyhoeddus y
sir

85 295 23.4 244,000

52 Dileu 1 swydd allan o
21 yn y Gwasanaeth
aml asiantaethol
Cyfiawnder Ieuenctid.

87 302 23.7 25,000

53 Dileu rhaglenni
datblygu chwaraeon

88 307 23.9 71,180

54 Dileu grantiau i
fudiadau ieuenctid

89 68 23.9 71,000
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Rhif Toriad posib Manylion
Pellach

Pecyn 1 –
Rhif

Tudalen…

Asesiad
Cydraddoldeb

Pecyn 4 –
Rhif

Tudalen…

% am
warchod

rhag

Swm

55
[82]
[100]
[107]
[116]

Cynnal 9 prif lyfrgell a
sefydlu cyfuniad o
ddolenni cymunedol a
llyfrgelloedd
cymunedol mewn 8
cymuned

90 325 24.1 28,290

56
[11]
[58]

Dileu’r Gwasanaeth
Marchnata a
Thwristiaeth

93 335 24.8 184,770

57
[3]

Dileu’r holl grantiau
strategol i’r
celfyddydau

9 18 25.3 84,850

58
[11]
[56]

Cau canolfannau
Croeso’r Cyngor

95 335 25.5 155,000

Cyfanswm Band 4 1,207,990
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Band 5

Rhif Toriad posib Manylion
Pellach

Pecyn 1 –
Rhif

Tudalen…

Asesiad
Cydraddoldeb

Pecyn 4 –
Rhif

Tudalen…

% am
warchod

rhag

Swm

59 Cau Neuadd Dwyfor 96 342 25.7 98,000

60
[84]
[110]

Lleihau 8.5% ar y
gyllideb cludiant
cyhoeddus

98 350 25.8 100,000

61
[91]
[117]

Cau 3 allan o’r 8
Ganolfan Ailgylchu

100 357 26.1 180,000

62
[88]
[106]
[118]

Cau 2 allan o’r 12
Canolfan Hamdden

102 362 26.9 137,960

63 Dileu 1 swydd allan o 7
ar reolaeth gwaith
ffyrdd

106 372 27.6 30,000

64
[12]

Dileu’r holl gyllideb ar
gyfer y grantiau a
roddir i fudiadau
gwirfoddol ar gyfer
prosiectau penodol

22 315 28.1 67,500

65
[37]
[79]
[112]

Dileu 4 swydd allan o
85 yn yr Uned
Gweithwyr
Cymdeithasol,
Therapyddion
Galwedigaethol a
Swyddogion Gofal o
fewn y Gwasanaeth
Oedolion

65 159 28.2 80,000

66 Dileu cyfraniad i
Gymorth i Ferched

107 377 28.6 53,000

67
[2]
[17]

Dileu trydedd swydd
o’r 10.5 yn yr Uned
Polisi Cynllunio ar y
cyd

6 12 28.9 15,000

68 Lleihau 30% ar yr oriau
y mae’r Gwasanaeth
Plant yn ei roi i gefnogi
pobl ifanc rhwng 16 a
21 oed

109 383 29.3 100,000
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Rhif Toriad posib Manylion
Pellach

Pecyn 1 –
Rhif

Tudalen…

Asesiad
Cydraddoldeb

Pecyn 4 –
Rhif

Tudalen…

% am
warchod

rhag

Swm

69
[7]

Dileu’r Uned Adfywio
Bro a rheolaeth
rhaglenni adfywio
cymunedol

16 38 29.6 131,000

70 Lleihau amlder
glanhau canol trefi a
chanolfannau siopa o
ddyddiol i bob
deuddydd

111 165 30.3 80,000

71 Dileu 1 swydd allan o
21.4 yn yr Uned
Digartrefedd

112 389 31.0 25,000

72 Peidio talu i Network
Rail am gynnal Pont
Abermaw

113 395 32.3 30,800

73
[23]
[114]

Dileu 40% o’r gyllideb
llwybrau cyhoeddus
gan gynnwys dileu 2
swydd allan o 7

39 122 32.4 110,000

Cyfanswm Band 5 1,238,260
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Band 6

Rhif Toriad posib Manylion
Pellach

Pecyn 1 –
Rhif

Tudalen…

Asesiad
Cydraddoldeb

Pecyn 4 –
Rhif

Tudalen…

% am
warchod

rhag

Swm

74
[31]
[89]
[103]

Cau pob un o’r clybiau
Ieuenctid a darparu llai
o brosiectau ieuenctid

54 177 32.9 100,000

75 Dileu cyfraniad at
swydd atal trais yn y
cartref

114 400 33.3 9,750

76 Dileu’r Gwasanaeth
llyfrgell deithiol

115 406 34.0 30,000

77
[18]

Dileu’r Uned sy’n
ymwneud a
phrosiectau strategol
economaidd yn gyfan
gwbl

29 94 34.6 133,230

78 Cau Pont yr Aber,
Caernarfon i gerddwyr

116 413 35.4 54,000

79
[37]
[65]
[112]

Dileu 6 swydd allan o
85 yn yr Uned
Gweithwyr
Cymdeithasol,
Therapyddion
Galwedigaethol a
Swyddogion Gofal o
fewn y Gwasanaeth
Oedolion

65 159 35.8 80,000

80
[21]

Dileu’r holl wasanaeth
bioamrywiaeth

35 112 36.1 30,000

81
[10]

Dileu’r holl wasanaeth
cynnal promenadau,
meinciau ac enwau
strydoedd

20 56 36.9 40,000

82
[55]
[100]
[107]
[116]

Cadw 9 llyfrgell a chau
8 ohonynt

90 325 37.6 59,710

83 Dileu cyllideb cynnal y
lonydd glas (lonydd
beics)

117 264 37.6 89,090

84 Lleihau 17% ar y 98 350 37.7 100,000
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Rhif Toriad posib Manylion
Pellach

Pecyn 1 –
Rhif

Tudalen…

Asesiad
Cydraddoldeb

Pecyn 4 –
Rhif

Tudalen…

% am
warchod

rhag

Swm

[60]
[110]

gyllideb cludiant
cyhoeddus

85
[48]
[113]

Rheoli traethau baner
las yn unig

80 277 38.0 31,500

86
[19]

Dileu brecwast am
ddim yn ein ysgolion
cynradd

31 100 38.7 400,000

87 Dileu 2 swydd
gweithiwr
cymdeithasol plant
allan o 36.5

119 418 39.3 80,000

Cyfanswm Band 6 1,237,280
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Band 7

Rhif Toriad posib Manylion
Pellach

Pecyn 1 –
Rhif

Tudalen…

Asesiad
Cydraddoldeb

Pecyn 4 –
Rhif

Tudalen…

% am
warchod

rhag

Swm

88
[62]
[106]
[118]

Cau 3 canolfan
hamdden allan o’r 12

102 362 39.6 99,130

89
[31]
[74]
[103]

Cau pob Canolfan a
chlwb Ieuenctid a dod
a phrosiectau ieuenctid
i ben

54 177 39.6 300,000

90
[34]

Lleihau 20% yn y
gwasanaeth cefnogol a
roddir i blant drwy
Derwen

61 241 39.8 75,000

91
[61]
[117]

Cadw 3 Canolfan
Ailgylchu yn unig a
chael 4 arall yn agor
un penwythnos y mis
gan gau un

100 357 39.8 50,000

92
[5]

Canoli Gwasanaeth
archifau Gwynedd yng
Nghaernarfon a lleihau
oriau agor i 3 diwrnod
yr wythnos

13 31 40.5 26,050

93 Dileu’r Cynllun
gofalwyr ifanc

121 424 40.5 34,000

94
[4]
[35]

Dileu’r holl wasanaeth
gorfodaeth stryd

11 25 40.9 207,650

95
[27]

Dileu ail swydd allan o
13.8 yn yr Uned
Hylendid Bwyd

47 148 41.8 36,000

96
[20]

Dileu’r Gwasanaeth
teledu cylch cyfyng yn
gyfangwbl

33 106 42.0 118,000

97
[1]

Dileu’r Gwasanaeth
torri gwair ar gyfer prif
lecynnau trefi

5 6 42.4 160,000

98 Lleihau 50% ar y 26 84 43.0 65,000
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Rhif Toriad posib Manylion
Pellach

Pecyn 1 –
Rhif

Tudalen…

Asesiad
Cydraddoldeb

Pecyn 4 –
Rhif

Tudalen…

% am
warchod

rhag

Swm

[15]
[39]

gyllideb prynu llyfrau
yn y llyfrgelloedd

99
[43]

Dileu 20% o’r gyllideb
Gwasanaeth Derwen i
Blant (sy’n cyflogi 19)

73 241 43.5 75,000

Cyfanswm Band 7 1,245,830
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Band 8

Rhif Toriad posib Manylion
Pellach

Pecyn 1 –
Rhif

Tudalen…

Asesiad
Cydraddoldeb
Pecyn 4 – Rhif

Tudalen…

% am
warcho
d rhag

Swm

100
[55]
[82]
[107]
[116]

Lleihau oriau agor y 9
llyfrgell y byddem yn
eu cadw yn ogystal â
chau’r 8 arall

90 325 43.7 31,000

101
[25]

Dileu 2 swydd allan o 8
yn y maes rheoli
llygredd

44 137 43.8 35,000

102
[22]

Dileu’r holl gyllideb
rheoli traffig

37 117 46.2 65,000

103
[31]
[74]
[89]

Dileu’r holl wasanaeth
Ieuenctid

54 185 46.8 219,310

104
[50]

Dileu 2 swydd allan o 7
yn yr Uned sy’n rheoli
grantiau adnewyddu a
grantiau i’r anabl

83 290 47.7 30,000

105
[6]

Dileu’r holl wasanaeth
o dorri gwair mewn
meysydd chwarae

15 6 47.7 160,000

106
[62]
[88]
[118]

Cau 5 o’r 12 Canolfan
Hamdden

102 362 49.3 139,640

107
[55]
[82]
[100]
[116]

Cadw 9 llyfrgell ar
oriau agor llai a lleihau
nifer y gweithgareddau
hyrwyddo darllen

90 325 51.0 43,000

108 Diddymu’r
ddarpariaeth o 2,000 o
finiau stryd a baw cwn

123 165 51.4 200,000

Cyfanswm Band 8 922,950
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Band 9

Rhif Toriad posib Manylion
Pellach
Pecyn 1
– Rhif

Tudalen
…

Asesiad
Cydraddol

deb
Pecyn 4 –

Rhif
Tudalen…

% am
warchod

rhag

Swm

109
[30]

Lleihau 21% ar y gyllideb
cynnal ffyrdd

52 171 52.0 1,000,000

110
[60]
[84]

Torri 25% ar y gyllideb
cludiant cyhoeddus

98 350 52.1 100,000

Cyfanswm Band 9 1,100,000
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Band 10

Rhif Toriad posib Manylion
Pellach

Pecyn 1 –
Rhif

Tudalen…

Asesiad
Cydraddoldeb

Pecyn 4 –
Rhif

Tudalen…

% am
warchod

rhag

Swm

111
[51]

Cau pob un o doiledau
cyhoeddus y sir

85 295 52.2 374,000

112
[37]
[65]
[79]

Dileu 9 swydd allan o
85 yn yr Uned
Gweithwyr
Cymdeithasol,
Therapyddion
Galwedigaethol a
Swyddogion Gofal o
fewn y Gwasanaeth
Oedolion

65 159 55.4 120,000

113
[48]

[85]

Dileu’r holl wasanaeth
o reoli traethau

80 277 55.7 26,200

114
[23]
[73]

Dileu 60% o’r gyllideb
llwybrau cyhoeddus
gan gynnwys 4 swydd
allan o 7

39 122 58.6 110,000

115
[33]

Peidio darparu cinio
ysgol poeth mewn
ysgolion cynradd

59 201 59.7 180,000

116
[55]
[82]
[100]
[107]

Cadw 9 llyfrgell yn unig
ar oriau agor llai gan
ddileu holl
weithgareddau eraill

90 325 62.5 33,350

117
[61]
[91]

Cau 5 allan o’r 8
Canolfan Ailgylchu

100 357 66.6 363,000

118
[62]
[88]
[106]

Dileu pob un canolfan
Hamdden

102 362 67.9 469,380

Cyfanswm Band 10 1,675,930

Tud. 165



www.gwynedd.gov.uk/cydraddoldeb 1

GWYNEDD
ASESIAD CYDRADDOLDEB

Atodiad 2 - Trosolwg o’r asesiadau effaith cydraddoldeb

1.0 Dyletswydd wrth wneud penderfyniad

1.1 Cyn gwneud penderfyniad, mae gan bob unigolyn yn y sector gyhoeddus ddyletswydd i

ystyried effaith debygol y penderfyniad ar bobl sydd â nodweddion sy’n cael eu gwarchod

gan y ddeddfwriaeth cydraddoldeb (Deddfa Cydraddoldeb 2010).

1.2 Mae’r ddeddf yn gwarchod pobl gyda’r nodweddion canlynol:

• Anabledd

• Oedran

• Rhyw

• Ailbennu rhywedd

• Beichiogrwydd a mamolaeth

• Cyfeiriadedd Rhywiol

• Priodas a phartneriaeth sifil

• Crefydd neu gred – gan gynnwys diffyg cred

• Hil – yn cynnwys tarddiad ethnig neu genedlaethol, lliw neu genedligrwydd

1.3 Dyletswydd Gyffredinol y Sector Gyhoeddus

Mae dyletswydd gyffredinol ddeddfwriaeth cydraddoldeb yn gofyn i Gyngor Gwynedd

ystyried sut y gallwn gyfrannu’n bositif i gymdeithas decach, trwy hybu cydraddoldeb a

pherthynas dda yn ein gweithgareddau o ddydd i ddydd er mwyn sicrhau gwell deilliannau i

bawb.

Rhaid felly rhoi sylw dyledus i’r angen i:

• ddiddymu gwahaniaethu, aflonyddu ac erledigaeth anghyfreithiol ac ymddygiad arall

sydd wedi ei wahardd gan 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

1.4 Y Ddyletswydd Benodol

Sefydlwyd y dyletswyddau penodol yng Nghymru yn Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010

(Dyletswyddau Statudol) 2011. Yn yr achos yma'r dyletswyddau perthnasol yw:

• yr angen i ymgysylltu gyda phobl sydd hefo’r nodweddion uchod

• yr angen i asesu effaith debygol polisïau ac arferion arfaethedig ar y gallu i

gydymffurfio â’r ddyletswydd gyffredinol

1.5 Mae asesiad effaith cydraddoldeb wedi ei baratoi ar gyfer pob un o’r cynigion toriadau.
Mae’r rhain ar gael yn www.gwynedd.llyw.cymru/HerGwynedd-PapurCefndirol4-

AsesiadauCydraddoldeb. Nid yw’r trosolwg yma yn disodli yr angen i roi sylw penodol i
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gynnwys yr asesiadau yma na’u canfyddiadau a disgwylir i aelodau roi ystyriaeth i’r asesiadau
llawn.

2.0 Y Mesur Iaith

2.1 Mae’r Safonau Iaith yn gofyn inni ystyried effaith ein penderfyniadau ar yr iaith Gymraeg.

Rydym wedi gwneud hynny fel rhan o’r asesiadau effaith cydraddoldeb.

3.0 Ystyriaethau wrth wneud penderfyniad

3.1 Mae’r adroddiad yma’n cynnig trosolwg yn unig o’r effeithiau sydd wedi’u hadnabod yn yr

asesiadau effaith cydraddoldeb ar bobl sydd â nodweddion cydraddoldeb gwarchodedig

gwahanol.

3.2 Mae’n bwysig ystyried yr effaith y byddai ystod o doriadau, nid yn unig toriadau unigol, yn ei

gael ar yr un garfan o bobl.

3.3 Un ffactor yw’r asesiad effaith cydraddoldeb, mae’n rhaid cofio bod ffactorau eraill i’w

hystyried hefyd, yn arbennig y sefyllfa ariannol.

3.4 Bydd rhai o’r toriadau yn cael effaith negyddol ar bobl gyda nodweddion cydraddoldeb

gwarchodedig penodol. Er hynny, nid yw asesiadau effaith cydraddoldeb negyddol ynddynt

eu hunain yn rheswm dros beidio â gwneud penderfyniad anodd. Beth sy’n bwysig yw bod

angen rhoi ystyriaeth lawn i’r effaith cyn gwneud penderfyniad.

3.5 Mae’r asesiadau effaith cydraddoldeb yn cynnwys camau i liniaru’r effaith pe byddai

penderfyniad yn cael ei wneud i dorri gwasanaeth.

3.6 Er nad yw tlodi yn nodwedd cydraddoldeb gwarchodedig, mae perthnasedd cryf rhwng

amddifadedd a phobl sydd â rhai nodweddion cydraddoldeb gwarchodedig.

3.7 Rhaid ystyried yr effaith y gall y toriadau eu cael ar ardaloedd penodol e.e. os oes nifer o

wasanaethau’n cael eu torri mewn ardaloedd gwledig, pa effaith fydd hynny yn ei gael ar

garfannau megis pobl ifanc neu bobl hŷn?

3.8 Dylid ystyried effeithiau hir dymor unrhyw doriad. Gofynnir a ydi lleihau neu ddileu

gwasanaeth am arbed arian yn y tymor byr ond am arwain at gynnydd tebygol yn y galw am

wasanaeth arall yn y dyfodol.

4.0 Canfyddiadau cyffredinol

4.1 Mae’r asesiadau effaith cydraddoldeb yn dangos fod rhai nodweddion cydraddoldeb

gwarchodedig yn cael eu heffeithio yn fwy nag eraill, yn benodol anabledd, oedran (pobl

ifanc a phobl hŷn), a’r iaith Gymraeg.

Tud. 167



www.gwynedd.gov.uk/cydraddoldeb 3

GWYNEDD
ASESIAD CYDRADDOLDEB

4.2 Mae’r asesiadau effaith cydraddoldeb hefyd yn dangos bod rhai cynigion toriadau yn debygol

o gael effaith ar sawl nodwedd cydraddoldeb gwarchodedig.

4.3 Nid oes unrhyw batrwm clir wedi ei adnabod gyda nodwedd cydraddoldeb gwarchodedig

Priodas a Phartneriaeth Sifil.

5.0 Canfyddiadau fesul prif nodweddion cydraddoldeb

5.1 Canolbwyntir isod ar dair prif nodwedd cydraddoldeb gwarchodedig sy’n cael eu heffeithio

fwyaf, sef anabledd, oedran (pobl ifanc a phobl hŷn), a’r iaith Gymraeg. O fewn y rhain,

rhestrir y cynigion toriadau ble mae’r asesiadau effaith cydraddoldeb wedi amlygu’r

effeithiau mwyaf. Nodir hefyd gamau posib y gellir eu cymryd i leihau neu wella effeithiau’r

cynigion toriadau. Rhestrir cynigion toriadau yn ôl eu cyfeirnodau.

6.0 Anabledd

6.1 Wrth wneud penderfyniadau sy’n effeithio ar pobl anabl rhaid cofio’r angen i roi “sylw

priodol” i’w hanghenion ac i wneud addasiadau rhesymol.

6.2 Mae rhai o’r cynigion toriadau ar wasanaethau sy’n ymwneud â phobl a phlant anabl yn

amlwg, ond bydd rhai eraill hefyd yn cael effaith arnynt. Gallai nifer o'r cynigion arwain at

ddirywiad yn yr amgylchedd, ac yn benodol ei hygyrchedd a'i ddiogelwch i bobl anabl.

Byddai hyn yn cynnwys mynediad i'r wlad neu’r gallu i symud yn hawdd o amgylch pentref

neu dref.

6.3 Dywedodd pobl anabl wrthym am y pwysigrwydd o wasanaethau fel cludiant cyhoeddus,

toiledau a meinciau cyhoeddus sy’n eu caniatáu i fod allan yn y gymuned. Mae cynigion

toriadau sy’n effeithio ar gadw’n iach a hamddena hefyd am gael effaith ar bobl anabl.

6.4 Mae’n bwysig ystyried i ba raddau y bydd y cynigion toriadau yn cael effaith sy’n golygu

gostyngiad mewn ansawdd bywyd. Mae rhai o’r gwasanaethau dan sylw wedi cael eu

hadnabod fel rhai sy’n hybu annibyniaeth drwy roi cyfleoedd i gadw'n iach, cymdeithasu a

bod yn rhan o’r gymuned leol. Dylid hefyd ystyried yr effaith ar iechyd meddwl unigolion.

6.5 Gall y cynigion toriadau yma gael effaith ar ofalwyr (gan gynnwys gofalwyr ifanc), teulu a

chyfeillion. Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn gwarchod y bobl yma drwy gysylltiad.

6.6 Yr asesiadau effaith cydraddoldeb sydd wedi’u hadnabod fel y rhai sy’n cael effaith mwyaf ar

bobl anabl ydi:

Cyfeirnod Cynnig Toriadau
Camau y gellir eu cymryd i leihau neu wella

effeithiau’r toriadau

4, 35, 94 Gorfodaeth Stryd Mae’r oblygiadau toriadau a’r dichonoldeb o

geisio cyflawni’r gwasanaeth gyda llai o

adnoddau yn cael ystyriaeth ar lefel ranbarthol

(Gogledd Cymru).
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20, 96 Teledu Cylch Cyfyng Peidio â darparu gwasanaeth 24 awr y dydd.

Byddai angen ystyriaeth bellach ar sut gellir

gwneud hynny.

34, 90 Cefnogol Derwen Mae pob ymdrech wedi’i wneud i geisio lliniaru

effaith unrhyw doriad yn sgil arbedion

blaenorol sydd wedi eu gwneud. Gwnaed

ymdrech i drefnu i’r Gwasanaeth Ieuenctid

baratoi grwpiau ieuenctid ar gyfer plant anabl,

ond nid oes cyllid ganddynt i wneud hyn eu

hunain. Mae hyn yn golygu fod Derwen yn talu

am yr arweinyddion ac yn gorfod rhoi

cefnogaeth 1 i 1 i rai o’r plant yn y clybiau.

Mae’r Gwasanaeth Ieuenctid ei hun dan

fygythiad toriadau, ac mae’n bosib y daw’r

trefniadau i ben yn gyfan gwbl. Nid oes unrhyw

fudiad arall o’r trydydd sector yn darparu i

ateb yr angen.

37,65,79,

112

Gweithwyr Maes Gofal

Cymdeithasol

Parhau i gymryd camau sy’n cynorthwyo
gweithwyr cymdeithasol i weithio’n fwy hyblyg,
yn gyflymach ac yn fwy effeithiol. Mae'r
buddsoddiad sydd yn cael ei wneud i
integreiddio gwasanaethau gyda’r Bwrdd
Iechyd (Ffordd Gwynedd ac Alltwen) hefyd yn
anelu i gyflawni hyn, gyda’r gobaith yn y
pendraw y gellir cynnal gwasanaethau ar lefel
briodol gyda llai o gapasiti staff. Rhoir cryn
bwyslais ar leihau'r gwaith papur a
biwrocratiaeth yn gysylltiedig gyda phrosesau
gwaith er rhyddhau amser staff llinell flaen
gofal ac iechyd i dreulio gyda defnyddwyr
gwasanaeth.

Bydd trefniadau yn cael eu gwneud i fonitro
effaith y toriadau ar restrau aros am asesiad a
gwasanaethau. Rhagdybir y byddai'r toriadau
yn digwydd gam wrth gam gyda thystiolaeth o
effaith o’r gwaith monitor yn cael ei ystyried
wrth baratoi ar gyfer y cam nesaf.

40 Gorfodaeth Tai Nid oes camau y gellir eu cymryd i wella

effeithiau yn gyfan gwbl, ond bydd modd

blaenoriaethu, gan roi pwyslais ar asesu’r tai

mwyaf difrifol a dod â thai gwag yn ôl i

ddefnydd.

43, 99 Derwen Mae rôl y gweithiwr cymdeithasol yn un

arbenigol a phroffesiynol. Ym maes plant anabl
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ar wahân i’r wybodaeth a’r ddealltwriaeth o

waith statudol diogelu plant anabl a’r drefn

plant mewn gofal, mae’n angenrheidiol fod

sgiliau asesu, cwnsela, paratoi cynlluniau gofal,

delio â galar ar sawl haen, a sgiliau cyfathrebu

amrywiol gan y gweithwyr. Nid oes unrhyw

wasanaeth ar gael sy’n mynd i ymdrin â’r ystod

yma o anghenion. Bydd achosion yn cael eu

cau ac fe fydd yn ofynnol i greu rhestrau aros.

50, 104 Grantiau i bobl anabl ac

addasiadau

Cydweithio gyda gwasanaethau eraill o fewn y

Cyngor er mwyn gweinyddu cynlluniau

benthyciadau llog isel.

51, 111 Toiledau Cyhoeddus Cadw rhan o’r gyllideb ar gyfer ôl-ofalaeth yr

adeiladau a datblygu trefn o ariannu busnesau

lleol i gynnig defnydd o’u cyfleusterau ar gyfer

y cyhoedd.

62, 88, 106,

118

Canolfannau Hamdden Cau llai o ganolfannau neu drosglwyddo

rheolaeth y canolfannau i ddarparwr arall.

46, 83 Lonydd Glas Gellir trosglwyddo’r Lonydd Glas a’r

Gwarchodfeydd Natur i gorff allanol fel

Cyngor Cymuned neu Ymddiriedolaeth Bywyd

Gwyllt.

C12 Technoleg Gwybodaeth Nid oes camau y gellir eu cymryd i wella’r

effeithiau wedi’u cyflwyno.

29, 38, 63,

70

Glanhau Strydoedd Nid oes camau y gellir eu cymryd i wella’r

effeithiau wedi’u cyflwyno.

7.0 Oedran

7.1 Mae nifer o'r toriadau'n debygol o gael effaith ar bobl ifanc a phobl hŷn.

7.2 Mae'r sylwadau ar hygyrchedd a diogelwch yr amgylchedd a nodwyd dan anabledd uchod yn

gallu bod yr un mor wir i bobl hŷn hefyd.

7.3 Mae llawer o'r toriadau'n ymwneud â chyfleoedd i gadw'n ffit, yn ffurfiol neu’n anffurfiol (o

wersi yn y canolfannau hamdden i gerdded yn y wlad) sy’n bwysig i blant, pobl ifanc a phobl

hŷn. Maent yn gyfleoedd pwysig o safbwynt sefydlu ymarferion da o'r cychwyn a chynnal

ffitrwydd, iechyd meddwl ac annibyniaeth wrth heneiddio.

7.4 Yn ogystal, mae nifer o’r cynigion yn cael effaith ar gyfleoedd i hamddena a chymdeithasu

e.e. neuaddau, llyfrgelloedd, clybiau ieuenctid, grantiau i fudiadau. Mae pobl ifanc a phobl

hŷn wedi dweud wrthym fod y rhain yn bethau pwysig iddynt hwy.

Tud. 170



www.gwynedd.gov.uk/cydraddoldeb 6

GWYNEDD
ASESIAD CYDRADDOLDEB

7.5 Fel gydag anabledd, rhaid cofio fod rhai o’r cynigion yn effeithio ar wasanaethau i blant, pobl

ifanc a phobl hŷn yn benodol e.e. ym maes gofal a chlybiau ieuenctid.

7.6 Yn yr un modd, rhaid ystyried yr effaith gaiff colli hyder a cholli annibyniaeth ar ofalwyr a

theuluoedd pobl hŷn yn ogystal.

7.7 Yr asesiadau effaith cydraddoldeb sydd wedi’u hadnabod fel y rhai sy’n cael effaith mwyaf ar

bobl hŷn ac ar blant a phobl ifanc ydi:

Cyfeirnod Cynnig Toriadau
Camau y gellir eu cymryd i leihau neu wella

effeithiau’r toriadau

24 Celfyddydau Cymunedol Adnabod darparwyr posib eraill y gellid

cydweithio â hwy trwy bartneriaeth Gwynedd

Creadigol neu’r grantiau strategol ar gyfer rhai

elfennau o waith y Gwasanaeth.

62, 88, 106,

118

Canolfannau Hamdden Cau llai o ganolfannau neu drosglwyddo

rheolaeth y canolfannau i ddarparwr arall.

20, 96 Teledu Cylch Cyfyng Peidio â darparu gwasanaeth 24 awr y dydd.

Byddai angen ystyriaeth bellach ar sut gellir

gwneud hynny.

40 Gorfodaeth Tai Nid oes camau y gellir eu cymryd i wella

effeithiau yn gyfan gwbl, ond bydd modd

blaenoriaethu, gan roi pwyslais ar asesu tai

mwyaf difrifol a dod â thai gwag yn ôl i

ddefnydd.

15, 39, 55,

76, 82, 98,

100, 107,

116

Llyfrgelloedd Dulliau amgen o ddarparu gwasanaeth, ymuno

gyda gwasanaethau eraill.

60, 84, 110 Cludiant Cyhoeddus Sefydlu cynllun cludiant cymunedol mewn

ardaloedd penodol, a rhoi cymhorthdal i

gwmnïau tacsis i weithredu rhai siwrneiau.

7.8 Yr asesiadau effaith cydraddoldeb sydd wedi’u hadnabod fel y rhai sy’n cael effaith mwyaf ar

bobl hŷn yn benodol ydi:

Cyfeirnod Cynnig Toriadau
Camau y gellir eu cymryd i leihau neu wella

effeithiau’r toriadau

4, 35, 94 Gorfodaeth Stryd Mae’r oblygiadau toriadau a’r dichonoldeb o

geisio cyflawni’r gwasanaeth gyda llai o

adnoddau yn cael ystyriaeth ar lefel ranbarthol

(Gogledd Cymru).

37,65,79,

112

Gweithwyr Maes Gofal

Cymdeithasol

Parhau i gymryd camau sy’n cynorthwyo
gweithwyr cymdeithasol i weithio’n fwy hyblyg,
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yn gyflymach ac yn fwy effeithiol. Mae'r
buddsoddiad sydd yn cael ei wneud i
integreiddio gwasanaethau gyda’r Bwrdd
Iechyd (Ffordd Gwynedd ac Alltwen) hefyd yn
anelu i gyflawni hyn, gyda’r gobaith yn y
pendraw y gellir cynnal gwasanaethau ar lefel
briodol gyda llai o gapasiti staff. Rhoir cryn
bwyslais ar leihau'r gwaith papur a
biwrocratiaeth yn gysylltiedig gyda phrosesau
gwaith er rhyddhau amser staff llinell flaen
gofal ac iechyd i dreulio gyda defnyddwyr
gwasanaeth.

Bydd trefniadau yn cael eu gwneud i fonitro
effaith y toriadau ar restrau aros am asesiad a
gwasanaethau. Rhagdybir y byddai'r toriadau
yn digwydd gam wrth gam gyda thystiolaeth o
effaith o’r gwaith monitor yn cael ei ystyried
wrth baratoi ar gyfer y cam nesaf.

44 Byw’n Iach Canolbwyntio ar rai meysydd sydd yn cael y

mwyaf o effaith ar iechyd, h.y. tybaco a

gordewdra.

51, 111 Toiledau Cyhoeddus Cadw rhan o’r gyllideb ar gyfer ôl-ofalaeth yr

adeiladau a datblygu trefn o ariannu busnesau

lleol i gynnig defnydd o’u cyfleusterau ar gyfer

y cyhoedd.

29, 38, 63,

70

Glanhau Strydoedd Nid oes camau y gellir eu cymryd i wella’r

effeithiau wedi’u cyflwyno.

7.9 Yr asesiadau effaith cydraddoldeb sydd wedi’u hadnabod fel y rhai sy’n cael effaith mwyaf ar

blant a phobl ifanc yn benodol ydi:

Cyfeirnod Cynnig Toriadau
Camau y gellir eu cymryd i leihau neu wella

effeithiau’r toriadau

19, 86 Brecwast am Ddim Darparu’r elfen gwarchod plant am ddim i

ddisgyblion sydd â hawl i ginio am ddim.

33 Cynyddu pris cinio ysgolion

cynradd

Lleihau’r cynnydd arfaethedig ym mhris y cinio.

31, 52, 74,

89, 103

Gwasanaeth Ieuenctid Mae’r camau y gellir eu cymryd yn ddibynnol

ar gyfradd y toriad ar glybiau ieuenctid ac yn

ddibynnol ar brif grantiau clybiau ieuenctid yn

parhau. Os bydd y toriad yn gymharol fach a

bod prif grantiau ieuenctid yn parhau, mae

posibilrwydd bydd mudiadau yn gallu

cydweithio mewn rhai o’r prif ardaloedd, er
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mwyn gweithio’n fwy effeithlon.

34, 90 Cefnogol Derwen Mae pob ymdrech wedi’i wneud i geisio lliniaru

effaith unrhyw doriad yn sgil arbedion

blaenorol sydd wedi eu gwneud. Gwnaed

ymdrech i drefnu i’r Gwasanaeth Ieuenctid

baratoi grwpiau ieuenctid ar gyfer plant anabl,

ond nid oes cyllid ganddynt i wneud hyn eu

hunain. Mae hyn yn golygu fod Derwen yn talu

am yr arweinyddion ac yn gorfod rhoi

cefnogaeth 1 i 1 i rai o’r plant yn y clybiau.

Mae’r Gwasanaeth Ieuenctid ei hun dan

fygythiad toriadau, ac mae’n bosib y daw’r

trefniadau i ben yn gyfan gwbl. Nid oes unrhyw

fudiad arall o’r trydydd sector yn darparu i

ateb yr angen.

43, 99 Derwen Mae rôl y gweithiwr cymdeithasol yn un

arbenigol a phroffesiynol. Ym maes plant anabl

ar wahân i’r wybodaeth a’r ddealltwriaeth o

waith statudol diogelu plant anabl a’r drefn

plant mewn gofal, mae’n angenrheidiol fod

sgiliau asesu, cwnsela, paratoi cynlluniau gofal,

delio â galar ar sawl haen, a sgiliau cyfathrebu

amrywiol gan y gweithwyr. Nid oes unrhyw

wasanaeth ar gael sy’n mynd i ymdrin â’r ystod

yma o anghenion. Bydd achosion yn cael eu

cau ac fe fydd yn ofynnol i greu rhestrau aros.

52 Gwasanaeth Cyfiawnder

Ieuenctid

Gallai rhan o’r gwaith atal gael ei gwblhau gan

wasanaethau eraill fel y Gwasanaeth Ieuenctid

neu yn y sector preifat, ond mae llawer yn

sylweddoli bod y llwyddiant yn cael ei gyflwyno

o sail amlasiantaethol. Rhaid ystyried hefyd

bod y Gwasanaeth Ieuenctid o dan fygythiad.

54 Grantiau Ieuenctid Parhau i geisio codi arian drwy gynnal

gweithgareddau, a chwilio am ffynonellau arall

i gynnal y mudiadau. Mae’r cynnig toriad yma’n

effeithio ar gynnig toriad (30) Gwasanaeth

Ieuenctid.

68 Gwasanaeth i bobl ifanc

rhwng 16 a 21 oed

Nid oes unrhyw gamau y gellir eu cymryd o

fewn y gwasanaeth i liniaru’r effeithiau. Byddai

angen cynyddu’r gefnogaeth mewn

asiantaethau eraill e.e. Gyrfa Cymru ar gyfer

hybu gwaith, hyfforddiant ac addysg. Byddai

angen cynyddu’r gefnogaeth mewn sefydliadau
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addysg bellach, rhagor o waith cefnogi

tenantiaeth, a chodi ymwybyddiaeth ynglŷn ag

atal digartrefedd. Rhaid cofio mai ar y Cyngor

mae’r cyfrifoldeb statudol i sicrhau cynllun

addas a’i weithredu.

87 Gweithwyr Cymdeithasol

Plant

Mae rôl y gweithiwr cymdeithasol yn un

arbenigol a phroffesiynol. Yn o gystal â chael

dealltwriaeth a gwybodaeth o waith statudol

diogelu plant, mae’n angenrheidiol fod sgiliau

asesu, cwnsela, paratoi cynlluniau gofal, a

sgiliau cyfathrebu amrywiol gan y gweithwyr.

Nid oes unrhyw wasanaeth ar gael sy’n mynd i

ymdrin â’r ystod yma o anghenion. Mae’n

bosib y bydd angen creu rhestrau aros, ond

mae hyn yn ei hun yn codi risgiau uchel i’r

Cyngor o ran diogelwch plant.

8.0 Yr iaith Gymraeg

8.1 Rhaid cofio fod rhai toriadau gwasanaeth yn dod â risg na fydd y ddarpariaeth ar gael i'r un

graddau drwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd y Cyngor yn colli dylanwad os yw’r gwasanaeth yn

cael ei ddarparu gan fudiadau eraill. Gall hyn rwystro Gwynedd fod yn gadarnle i’r iaith, a

rhwystro’r iaith fod yn iaith bob dydd sydd yn cael ei chlywed a’i siarad yn naturiol gan blant,

pobl ifanc ac oedolion ar hyd ac ar led y sir.

8.2 Mae pobl ifanc wedi dweud yn glir y byddai torri’r Gwasanaeth Ieuenctid a grantiau i fudiadau

ieuenctid fel Cymdeithas y Ffermwyr Ifanc yn cael effaith mawr ar eu siawns i ddefnyddio’r

Gymraeg tu allan i’r ysgol.

8.3 Gallai nifer o’r toriadau gael effaith ar economi’r ardal a gallai hynny yn ei dro effeithio ar y

nifer o swyddi sydd ar gael i bobl ifanc. Gall hyn olygu bod yn rhaid iddynt adael y sir i

chwilio am waith a gallai hynny gael effaith ar ffyniant yr iaith Gymraeg.

8.4 Yr asesiadau effaith cydraddoldeb sydd wedi’u hadnabod fel y rhai sy’n cael effaith mwyaf ar

yr iaith Gymraeg ydi:

Cyfeirnod Cynnig Toriadau
Camau y gellir eu cymryd i leihau neu wella

effeithiau’r toriadau

3, 57 Grantiau Strategol i’r

Celfyddydau

Adnabod darparwyr posib eraill y gellid

cydweithio â hwy trwy bartneriaeth Gwynedd

Creadigol.

7, 69 Adfywio Cymunedol Datblygu teclynnau fel adnoddau a gweithio’n

agos gyda phartneriaid eraill megis Mantell

Gwynedd.

24 Celfyddydau Cymunedol Adnabod darparwyr posib eraill y gellid
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cydweithio â hwy trwy bartneriaeth Gwynedd

Creadigol.

15, 39, 55,

76, 82, 98,

100, 107,

116

Llyfrgelloedd Dulliau amgen o ddarparu gwasanaeth, ymuno

gyda gwasanaethau eraill.

56 Twristiaeth a Marchnata Adnabod darparwyr posib eraill y gellid

cydweithio â hwy ar gyfer rhai elfennau o

waith y gwasanaeth.

59 Neuadd Dwyfor Adnabod darparwyr posib eraill y gellid

cydweithio â hwy e.e. trwy bartneriaeth

Gwynedd Creadigol.

62, 88, 106,

118

Canolfannau Hamdden Cau llai o ganolfannau neu drosglwyddo

rheolaeth y canolfannau i ddarparwr arall.

9.0 Nodweddion eraill

9.1 Er ein bod wedi adnabod mai ar y nodweddion cydraddoldeb gwarchodedig uchod y bydd

yr effaith mwyaf, bydd effaith ar y nodweddion eraill hefyd.

9.2 Mae nifer o’r cynigion toriadau yn cael effeithiau penodol ar ddynion neu ar ferched e.e.

(65) Trais yn y cartref, (63) Digartrefedd (dynion sengl a theuluoedd mamau un

rhiant), (41) Byw’n Iach.

9.3 Ym maes diogelwch personol a throsedd casineb mae’r effaith mwyaf ar nodweddion

cydraddoldeb gwarchodedig cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd a grwpiau lleiafrif

ethnig. Gallai hefyd gael effaith ar bobl sy’n perthyn i rai crefyddau. Mae tystiolaeth

anecdotal fod y grwpiau hyn ynghyd â rhai merched a phobl hŷn, yn fwy tebygol o fod yn

ofnus wrth fynd allan a gallai dirywiad yn yr amgylchedd gael effaith arnynt hwy.

9.4 Yn ogystal, o dan hil, ceir effaith ar y diwylliant Cymreig o gau nifer o leoliadau a

gwasanaethau. Gall cynnig toriad (4) Gorfodaeth Stryd olygu diffyg gweithredu’r Polisi

Graffiti a gorfodi (Ddeddf Cysylltiadau Hiliol (Diwygiedig) 2000) a fydd yn golygu nad yw’r

Cyngor yn rhoi ystyriaeth ddilys i’r angen i ddileu camwahaniaethu anghyfreithlon.

9.5 Adnabuwyd yn yr asesiadau effaith cydraddoldeb fod hygyrchedd yn bwysig i deuluoedd

ifanc. Mae hefyd nifer o wasanaethau e.e. digartrefedd a’r gwasanaeth plant yn gweithio

gyda merched beichiog.

10.0 Camau Nesaf

10.1 Gellir gweld yr holl asesiadau effaith cydraddoldeb yn
www.gwynedd.llyw.cymru/HerGwynedd-PapurCefndirol4-AsesiadauCydraddoldeba gellir
cysylltu ag asesiadau effaith cydraddoldeb penodol drwy’r adroddiad hwn.

10.2 Mae’n hanfodol fod aelodau yn edrych ar yr ystod lawn o asesiadau effaith cydraddoldeb.
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CYFARFOD  

 
CYNGOR LLAWN 

DYDDIAD 

 
3 MAWRTH 2016  

TEITL 

RHEOLAETH TRYSORLYS 
 

DATGANIAD STRATEGAETH RHEOLAETH TRYSORLYS,  

STRATEGAETH DARPARIAETH LLEIAFSWM REFENIW A 

STRATEGAETH FUDDSODDIAD FLYNYDDOL AR GYFER 2016/17  

PWRPAS MABWYSIADU’R  STRATEGAETHAU ARFAETHEDIG 

 

AWDUR DAFYDD L EDWARDS - PENNAETH CYLLID 

 

AELOD CABINET Y CYNGHORYDD PEREDUR JENKINS 

 

 

 

Cyflwyniad a Chefndir 

 

1. Mae Cod Ymarfer CIPFA ar Reolaeth Trysorlys yn y Gwasanaethau Cyhoeddus yn ei 

gwneud yn ofynnol i’r Cyngor baratoi Datganiad Polisi a phapurau ymarfer ynghyd ag 

atodlen fanwl yn nodi bwriad y Cyngor wrth ymdrin â’i holl weithrediadau trysorlys. Prif 

ofyniad y Cod yw i’r Cyngor llawn gymeradwyo’r Datganiad Polisi, y papurau ymarfer a’r 

atodlen. Fe gymeradwywyd rhain (parthed 2015/16) gan y Cyngor yn ei gyfarfod ar 5 

Mawrth 2015. 

 

2. Mae Cyfarwyddyd Statudol Llywodraeth Cynulliad Cymru ar Fuddsoddiadau Llywodraeth 

Leol (“y Cyfarwyddyd”) yn gorfodi’r Cyngor, fel rhan o’i swyddogaeth rheolaeth trysorlys, i 

baratoi Strategaeth Fuddsoddi Flynyddol. Mae’r Cyfarwyddyd yn datgan gall awdurdodau 

gyfuno’r Datganiad Strategaeth Rheoli’r Trysorlys a’r Strategaeth Fuddsoddi Flynyddol 

mewn un adroddiad. Mae Cyngor Gwynedd wedi mabwysiadu’r syniad hwnnw, felly mae’r 

Strategaeth Fuddsoddi Flynyddol wedi’i chynnwys yn rhan 7 o Atodiad A.  

 

3. Yn ôl y Cod a’r cyfarwyddyd, rhaid i’r Cyngor gymeradwyo Datganiad Strategaeth Rheoli’r 

Trysorlys, Strategaeth Darpariaeth Lleiafswm Refeniw (DLlR) a Strategaeth Fuddsoddi 

Blynyddol cyn dechrau pob blwyddyn ariannol. Manylir ar y strategaeth ar gyfer 2016/17 yn 

Atodiad A ac Atodiad C. 

 

4. Fel Awdurdod Gweinyddol Cronfa Bensiwn Gwynedd mae’r Cyngor yn darparu 

swyddogaethau rheolaeth trysorlys ar ei gyfer trwy uno arian dros ben y Cyngor ac arian dros 

ben y Gronfa Bensiwn at ddibenion buddsoddi dyddiol. Mae’r Gronfa Bensiwn yn gofyn am 

hyn bob blwyddyn gan fod y dychweliadau a dderbynnir yn well ac mae’r risgiau wedi eu 

lleihau wrth uno’r arian gyda chronfeydd y Cyngor. Bydd y Pwyllgor Pensiynau yn 

cymeradwyo’r elfennau perthnasol y Datganiad Strategaeth hwn a gofyn i barhau gyda’r 

trefniadau pwl ar gyfer 2016/17 yn ei gyfarfod ar 17 Mawrth 2016.  
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5. Yn ychwanegol, cyflwynodd Deddf Llywodraeth Leol 2003 fframwaith ddarbodus newydd ar 

gyfer buddsoddiad cyfalaf awdurdodau lleol. Roedd y trefniadau newydd, oedd yn weithredol 

o’r 1af o Ebrill 2004, yn cyflwyno system lywodraethu newydd ar gyfer gwariant cyfalaf 

awdurdodau lleol, sy’n bennaf seiliedig ar hunan reolaeth. Datblygwyd y “Prudential Code 

for Capital Finance in Local Authorities” (‘y Cod’) gan CIPFA fel cod ymarfer proffesiynol, 

gyda chefnogaeth statudol, i gefnogi awdurdodau lleol wrth gymryd penderfyniadau i wario 

cyfalaf. Amcanion allweddol y Cod yw sicrhau bod cynlluniau buddsoddi cyfalaf 

awdurdodau lleol yn fforddiadwy, darbodus a chynaliadwy. Mynna’r Cod bod awdurdodau 

lleol, cyn cychwyn pob blwyddyn ariannol, yn gosod rhai dangosyddion darbodus penodol ar 

gyfer y flwyddyn sydd i ddod a blynyddoedd dilynol. Yn dilyn o’r adolygiad diweddaraf mae 

CIPFA wedi cyflwyno un dangosydd darbodus newydd, “Terfynau uchaf ar gyfran dyled net 

i ddyled gros”, er mwyn tynnu sylw at sefyllfa ble mae’r Cyngor yn bwriadu benthyca cyn i’r 

angen godi. Mae’r dangosyddion yma, sy’n seiliedig ar gynigion ar gyfer y cyllidebau 

refeniw a chyfalaf sydd mewn adroddiadau eraill ar y rhaglen, wedi’u cynnwys yma yn 

Atodiad B.  
 

6. Yn weithredol o’r 31ain o Fawrth 2008, cyflwynodd Llywodraeth Cynulliad Cymru 

Reoliadau Awdurdodau Lleol (Cyllid Cyfalaf a Chyfrifyddu) (Cymru) (Diwygio) 2008 [y 

“Rheoliadau Diwygiedig”]. Mae’r rheoliadau yma yn cyflwyno newidiadau penodol i’r rhai a 

gafodd eu cyflwyno yn 2003 [y “Rheoliadau Gwreiddiol”] fel rhan o weithredu’r gyfundrefn 

Benthyca Ddarbodus. Ymhlith y newidiadau sydd wedi’u cyflwyno mae’r gofyn am 

Ddatganiad Polisi Darpariaeth Lleiafswm Refeniw (DLlR) blynyddol. 

 

7. Mae’r Rheoliadau Gwreiddiol yn gosod allan sail statudol a fformiwla gymhleth ar gyfer 

cyfrifo'r DLlR. Mae’r Rheoliadau Diwygiedig ond yn gofyn am dal sydd yn ‘ddarbodus’, ac 

mae awdurdodau yn cael defnyddio fwy o ddisgresiwn yn nhermau’r tal a godwyd, serch fod 

hyn o fewn rhai paramedrau. Felly mae Atodiad C yn cynnwys y Datganiad DLlR 

Blynyddol ar gyfer 2016/17.  

 

8. Gwahoddwyd aelodau’r Pwyllgor Archwilio a’r Aelod Cabinet dros Adnoddau i gyfarfod 

briffio ar 28 Ionawr 2016 gydag Arlingclose, ymgynghorwyr trysorlys y Cyngor, i drafod 

Rheolaeth Trysorlys. Atgoffwyd aelodau o God Ymarfer CIPFA ar Reolaeth Trysorlys, 

ynghyd a’u swyddogaethau a’u cyfrifoldebau am weithgaredd Rheolaeth Trysorlys. 

Amlygodd yr ymgynghorwyr wahanol risgiau cyfredol i’r trysorlys, a thrafodwyd mewn 

manylder risgiau credyd, risgiau gyda gwrthbartion, risgiau cyfraddau llog a risg cyfradd 

chwyddiant. Hefyd, trafodwyd portffolio dyled y Cyngor, y sefyllfa benthyca net, a’r 

dangosyddion darbodus.  

 

9. Cyflwynwyd yr holl bapurau canlynol i’r Pwyllgor Archwilio ar 11 Chwefror, lle eglurwyd a 

derbyniwyd y cynigion yn gyffredinol, ymhellach i gwestiynau gan Aelodau.  Penderfynodd 

y Pwyllgor Archwilio i argymell i’r Cyngor llawn fel a ganlyn:  

 

 

Argymhelliad   
 

10. Gofynnir i’r Cyngor fabwysiadu’r Datganiad Strategaeth Rheolaeth Trysorlys, y 

Strategaeth Darpariaeth Lleiafswm Refeniw a’r Strategaeth Buddsoddi Flynyddol am 

2016/17 (Atodiad A), y Dangosyddion Darbodus (Atodiad B) a’r Atodlenni Rheolaeth 

Trysorlys (Atodiad C). 
 

Tud. 177



1 

 

ATODIAD A 

Datganiad Strategaeth Rheolaeth Trysorlys 2016/17  
 

1. Cyflwyniad 

1.1 Ym mis Mawrth 2011 fe wnaeth yr Awdurdod fabwysiadu Cod Ymarfer Rhifyn 

2011): Rheolaeth Trysorlys yn y Gwasanaethau Cyhoeddus y Sefydliad Siartredig 

Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifiaeth (Cod CIPFA) sy’n gofyn i’r Awdurdod gymeradwyo 

strategaeth rheolaeth trysorlys cyn dechrau pob blwyddyn ariannol. 

 

1.2 Yn ogystal, fe wnaeth Llywodraeth Cymru (LlC) gyhoeddi canllaw diwygiedig a 

elwir y Canllaw ar Fuddsoddiadau Awdurdodau Lleol ym mis Ebrill 2010 sy’n gofyn 

i’r Awdurdod gymeradwyo strategaeth fuddsoddi cyn dechrau pob blwyddyn 

ariannol. 

 

1.3 Mae’r adroddiad hwn yn cyflawni cyfrifoldeb cyfreithiol yr Awdurdod dan Ddeddf 

Llywodraeth Leol 2003 i roi ystyriaeth i’r ddau beth hyn, sef Cod CIPFA a Chanllaw 

LlC. 

 

1.4 Mae’r Awdurdod wedi benthyca a buddsoddi symiau sylweddol o arian ac mae felly’n 

agored i risgiau ariannol gan gynnwys colli cronfeydd a fuddsoddwyd ac effaith 

refeniw cyfraddau llog sy’n newid.  Felly, mae adnabod, monitro a rheoli risgiau’n 

llwyddiannus yn greiddiol i strategaeth rheolaeth trysorlys yr Awdurdod. 

 

2.  Y Cyd-destun Allanol  

2.1 Y Cefndir Economaidd   

Mae galw domestig wedi cynyddu'n arw, wedi'i gefnogi gan dwf incwm real wedi'i 

gynnal a gostyngiad graddol mewn arbedion sector preifat. Roedd prisiau isel olew a 

nwyddau yn nodwedd amlwg o 2015 a chyfrannodd hyn at y gostyngiad yn y 

chwyddiant CPI blynyddol i 0.1% ym mis Hydref. Mae cyflogau'n tyfu 3% bob 

blwyddyn, ac mae'r gyfradd diweithdra wedi gostwng i 5.4%.  Mae nifer y morgeisi 

sy'n cael eu cymeradwyo wedi cynyddu i 70,000 y mis ac mae’r twf pris tai blynyddol 

oddeutu 3.5%. Mae'r ffactorau hyn wedi rhoi hwb i hyder cwsmeriaid, gan 

gynorthwyo i danategu gwariant ac o ganlyniad dwf mewn GDP, oedd yn 2.3% y 

flwyddyn yn nhrydydd chwarter 2015.  Er y bu i ddatganiadau gan aelodau Pwyllgor 

Polisi Ariannol (MPC) Banc Lloegr roi awgrym bod rhai yn fodlon cefnogi cyfraddau 

llog uwch, dal cyfraddau polisi ar 0.5% wnaeth yr MPC am yr 81fed mis yn olynol yn 

ei bwyllgor ym mis Tachwedd 2015.  Mae QE wedi'i gynnal ar £375bn ers mis 

Gorffennaf 2012.   

 

Bu i ganlyniad etholiad cyffredinol y DU, a frwydrwyd i raddau helaeth dros agwedd 

y pleidiau ar sut i ddelio â’r diffyg mewn arian cyhoeddus, arwain at newidiadau 

mawr yn y tirwedd gwleidyddol. Rhoddodd hyn y prif fater o berthynas y DU gyda'r 

UE yng nghalon gwleidyddiaeth y dyfodol. Gallai'r ansicrwydd ynghylch canlyniad y 

refferendwm sydd ar y gorwel roi pwysau tuag at i lawr, ar dwf GDP y DU ac ar 

gyfraddau llog. 
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Mae twf China wedi arafu ac mae economi'r wlad yn perfformio'n is na'r 

disgwyliadau, gan leihau galw'r byd am nwyddau a chyfrannu at wendid y farchnad.  

Cynyddu wnaeth twf domestig yr UD ond arafu bu hanes y sectorau o economi'r UD 

sy'n rhyngwladol sensitif.  Fodd bynnag, mae data marchnad llafur cryf yr UD a 

dangosyddion economaidd eraill yn awgrymu nad yw'r cynnwrf rhyngwladol 

diweddar wedi effeithio ar adferiad America.  Cynyddodd y Gronfa Ffederal y 

cyfraddau polisi i 0.5% yn ystod ei gyfarfod ym mis Rhagfyr 2015. I'r gwrthwyneb, 

aeth Banc Canolog Ewrop (ECB) ati i wneud QE yn 2015 er mwyn gwrthsefyll y 

peryglon o ddatchwyddiant.  

 

2.2      Rhagolygon credyd  

Mae ffawd amrywiol gwahanol rannau o'r economi byd-eang yn cael eu hadlewyrchu 

yn nangosyddion y farchnad o risg credyd.  Gwelodd Banciau’r DU sydd yn 

gweithredu yn y Dwyrain Pell a rhannau o dir mawr Ewrop, gynnydd yn eu risg, tra 

bod y rhai sydd â ffocws mwy domestig, yn parhau i ddangos gwelliant.  Mae 

gwerthiant y rhan fwyaf o gyfran y Llywodraeth yn Lloyds, a’r gwerthiant cyntaf o’u 

cyfranddaliadau yn RBS, yn gyffredinol wedi cael eu gweld yn gredyd positif.  

 

Mae deddfwriaeth “bail-in”, sydd wedi ei weithredu’n llawn yn y DU, yr UDA a’r 

Almaen, yn sicrhau mai buddsoddwyr mawr gan gynnwys awdurdodau lleol fydd yn 

achub banciau sy’n methu yn y dyfodol, yn hytrach na threthdalwyr. Bydd gweddill 

yr Undeb Ewropeaidd yn dilyn yr un drefn yn Ionawr 2016, tra bod Awstralia, Canada 

a’r Swistir, yn mynd rhagddynt yn dda gyda eu cynlluniau eu hunain. Yn y cyfamser 

mae newidiadau i Gynllun Iawndal Gwasanaethau Ariannol y DU a chynlluniau 

Ewropeaidd tebyg yng Ngorffennaf 2015, yn golygu bod y rhan fwyaf o fuddsoddwyr 

y sector breifat yn awr wedi eu heithrio’n rhannol neu’n llawn o gyfrannu tuag at 

“bail-in”. Mae’r risg credyd sy’n gysylltiedig â gwneud adneuon banc heb eu 

gwarantu, felly, wedi cynyddu yn gymharol a’r risg o opsiynau buddsoddi eraill sydd 

ar gael i'r Awdurdod; tra bod yr enillion ar adneuon arian parod, fodd bynnag, yn 

parhau i fod yn isel iawn.  

 

 

2.3 Rhagolygon Cyfraddau Llog 

 

Mae Arlingclose ymgynghorwyr trysorlys yr Awdurdod, yn amcan y bydd y cynnydd 

cyntaf o 0.25% yng nghyfradd Banc y DU yn nhrydydd chwarter 2016, gan godi 0.5% 

y flwyddyn ar ôl hynny, gan setlo rhwng 2% a 3% mewn tipyn o flynyddoedd. Mae 

chwyddiant isel parhaus, twf byd-eang isel a phryderon posibl am sefyllfa y DU yn 

Ewrop yn golygu bod y risgiau i’r rhagolwg yma yn cael eu pwysoli tuag at i lawr.    
 

Rhagwelir mai llwybr bâs ar i fyny fydd ar gyfer cynnyrch gilt tymor canolig, gan fod 

pryderon parhaus am Ardal yr Ewro, marchnadoedd sy’n datblygu a digwyddiadau 

geo-wleidyddol eraill yn pwyso ar archwaeth risg, tra bod y disgwyliadau chwyddiant 

yn parhau i fod yn isel. Mae Arlingclose yn amcan y bydd cynnyrch y gilt 10 mlynedd 

yn codi o’i lefel presennol o 2.0% o tua 0.3% y flwyddyn. Mae’r ansicrwydd 

ynghylch amseriad y cynnydd yng nghyfraddau llôg y DU a’r UDA yn debygol o 

ysgogi anweddolrwydd tymor-byr yng nghynnyrch 

Tud. 179



3 

 

2.4 Mae rhagolwg economaidd a chyfraddau llôg mwy manwl a ddarparwyd gan 

ymgynghorydd rheolaeth trysorlys yr Awdurdod i’w weld yn Atodiad A. 

 

2.5 Er diben gosod y gyllideb, tybiwyd y bydd buddsoddiadau newydd yn cael eu gwneud 

ar gyfradd o 0.63% ar gyfartaledd, ac na fydd angen unrhyw fenthyciadau tymor hir 

newydd. 

3. Y Cyd-destun Lleol 

3.1 Roedd yr Awdurdod wedi benthyca £111.5m ac roedd ganddo werth £55.5m o 

fuddsoddiadau ar ddiwedd 31 Rhagfyr 2015. Mae hyn wedi’i egluro mewn mwy o 

fanylder yn Atodiad B. Mae tabl 1 isod yn ddadansoddiad o’r fantolen sy’n dangos y 

newidiadau a ragwelir i’r symiau hyn. 

 

Tabl 1:  Crynodeb Mantolen a’r Rhagolwg 

*yn dangos dim ond benthyciadau y mae’r Awdurdod wedi ymrwymo iddynt, heb gynnwys ail gyllido dewisol 

 

3.2 Caiff yr angen sylfaenol i fenthyca er dibenion cyfalaf ei fesur gan y Gofyn Benthyca 

Cyfalaf (CFR), tra mai’r cronfeydd defnyddiadwy a’r cyfalaf gweithio yw’r adnoddau 

sylfaenol sydd ar gael i’w buddsoddi. Strategaeth gyfredol yr Awdurdod yw cynnal 

benthyciadau a buddsoddiadau islaw eu lefelau sylfaenol, a elwir weithiau yn 

benthyca mewnol. 

 

Mae Tabl 1 yn dangos nid oes angen i’r Cyngor fenthyg yn ystod y tair mlynedd 

nesaf.  

 

3.3 Mae’r Cod Darbodus ar gyfer Cyllid Cyfalaf mewn Awdurdodau Lleol gan CIPFA yn 

argymell y dylai cyfanswm dyledion yr Awdurdod fod yn is na’i CFR uchaf posib yn 

ôl y rhagolygon dros y tair blynedd nesaf. Dengys Tabl 1 fod yr Awdurdod yn 

disgwyl cydymffurfio â’r argymhelliad hwn yn ystod 2016/17. 

 

3.4 Er mwyn cynorthwyo gyda’i strategaeth rheoli trysorlys hirdymor, mae’r Awdurdod 

a’i ymgynghorwyr wedi creu meincnod rhwymedigaeth, sy’n rhagweld anghenion 

benthyca'r Awdurdod dros gyfnod o 50 mlynedd.  Gan ddilyn o’r rhagolygon tymor 

canolig yn nhabl 1 uchod, mae'r meincnod yn rhagdybio: 

 

31.3.15 

Gwir 

 

£’000 

31.3.16 

Amcangyf

rif 

£’000 

31.3.17 

Amcangyf

rif 

£’000 

31.3.18 

Amcan-

gyfrif 

£’000 

31.3.19 

Amcan-

gyfrif 

£’000 

Benthyca CFR 174,889 178,384 182,183 180,378 177,006 

Llai: Benthyca allanol * (113,575) (111,467) (109,545) (106,389) (106,389) 

Benthyca mewnol  61,314 66,917 72,638 73,989 70,617 

Llai: Cronfeydd 

defnyddiadwy  
(63,727) (59,042) (54,528) (52,528) (52,528) 

Llai: Cyfalaf gweithio (54,259) (22,311) (22,041) (21,771) (21,500) 

Buddsoddiadau   (56,672) (14,436) (3,931) (310) (3,411) 
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 gwariant cyfalaf wedi’i ariannu gan fenthyciadau o £5m y flwyddyn 

 lleiafswm darpariaeth refeniw ar wariant cyfalaf newydd yn seiliedig ar gyfnod 

oes ased o 25 mlynedd. 

 cynnydd o 2.5% chwyddiant y flwyddyn ar incwm, gwariant a reserfau 

 

 
 

Mae’r siart yn dangos bod benthyciadau yn llawer is na’r CFR a bod gan y Cyngor 

arian i fuddsoddi. Ar sail y tybiaethau a nodir uchod dyma’r sefyllfa sydd yn debyg i 

barhau yn y tymor hir. 

 

 

4. Y Strategaeth Fenthyca 

4.1 Mae’r Awdurdod ar hyn o bryd yn dal £110 miliwn o fenthyciadau, yn unol â’r 

flwyddyn flaenorol, fel rhan o’i strategaeth ar gyfer ariannu rhaglenni cyfalaf y 

blynyddoedd cynt. Mae rhagolygon y fantolen a welir yn nhabl 1 yn dangos nad yw’r 

Awdurdod yn disgwyl bod angen benthyca yn 2016/17. Fodd bynnag, hwyrach y 

bydd yr Awdurdod angen benthyca i ariannu gofynion y blynyddoedd i ddod ymlaen 

llaw, cyn belled nad yw hyn yn fwy na’r terfyn awdurdodedig ar gyfer benthyca, sef 

£190 miliwn. 

 

4.2 Prif amcan yr Awdurdod wrth fenthyca arian yw cael cydbwysedd priodol o risg isel 

rhwng sicrhau costau llog isel a chyflawni sicrwydd cost dros y cyfnod y mae angen 

yr arian. Yn ail amcan i hyn yw’r hyblygrwydd i ail negodi benthyciadau pe bai 

cynlluniau tymor hir yr Awdurdod yn newid. 

 

4.3 Yn wyneb y toriadau sylweddol i wariant cyhoeddus, ac yn arbennig i’r cyllid ar gyfer 

llywodraeth leol, mae strategaeth fenthyca’r Awdurdod yn parhau i fynd i’r afael â’r 

mater allweddol o fforddiadwyedd heb beryglu sefydlogrwydd tymor hir y portffolio 
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dyledion. Gan fod cyfraddau llog tymor byr yn llawer is na chyfraddau tymor hir, 

mae’n debygol o fod yn fwy effeithiol yn y tymor byr i un ai defnyddio adnoddau 

mewnol, neu i fenthyg benthyciadau tymor byr yn lle hynny. 

  

4.4 Drwy wneud hynny, gall yr Awdurdod leihau costau benthyca net (er gwaethaf yr 

incwm rhagdybiedig o fuddsoddiadau) a lleihau’r risg cyffredinol i’r trysorlys. Bydd y 

buddion o fenthyca mewnol yn cael eu monitro’n rheolaidd yn erbyn y potensial o 

greu costau ychwanegol trwy ohirio benthyca tan y dyfodol, pan ragwelir y bydd 

cyfraddau benthyca tymor hir yn codi.  Bydd Arlingclose yn cynorthwyo’r Awdurdod 

gyda’r ‘gost cario’ a’r dadansoddiad elw. Gall yr allbwn o hwn bennu p’un a fydd yr 

Awdurdod yn benthyca symiau ychwanegol ar gyfraddau sefydlog hirdymor yn 

2016/17 gyda’r bwriad o gadw costau llôg y dyfodol yn isel, hyd yn oed os bydd hyn 

yn creu cost ychwanegol yn y tymor byr. 

 

4.5 Fel arall, gall yr Awdurdod drefnu benthyciadau sy'n cychwyn yn y dyfodol yn 

2016/17, ble mae'r gyfradd llôg yn cael ei gosod ymlaen llaw, ond nid yw'r arian yn 

cael ei dderbyn tan flynyddoedd yn ddiweddarach. Byddai hyn yn arwain at sicrwydd 

cost heb ddioddef cost yn y cyfnod cyfamserol.   
 

Yn ogystal â hyn, mae’n bosib y bydd yr Awdurdod yn benthyca benthyciadau tymor 

byr (hyd at un mis fel arfer) i gwrdd â diffygion annisgwyl yn y llif arian. 

 

4.6 Dyma’r ffynonellau sydd wedi’u cymeradwyo ar gyfer benthyciadau tymor byr a 

thymor hir: 

• Bwrdd Benthyciadau Gwaith Cyhoeddus (PWLB) ac unrhyw gorff olynol 

• unrhyw sefydliad a gymeradwywyd ar gyfer buddsoddi (gweler paragraff 5.4 

isod) 

• unrhyw fanc neu gymdeithas adeiladau arall sydd wedi’u hawdurdodi i 

weithredu yn y DU 

• Awdurdodau Lleol y DU  

• UK Municipal Bonds Agency a chwmnïau i bwrpas arbennig a grëwyd i 

alluogi cyhoeddi bondiau ar y cyd rhwng awdurdodau lleol. 

 

Yn ogystal, gellir codi cyllid cyfalaf drwy’r dulliau a ganlyn nad ydynt yn 

fenthyciadau, ond y gellir eu cyfrif fel rhwymedigaethau dyledion eraill. 

• prydlesau gweithredu ac ariannu 

• hurbryniant  

• Menter Cyllid Preifat  

• gwerthu ac adlesu 

 

Yn flaenorol mae’r Awdurdod wedi codi’r rhan fwyaf o’i fenthyciadau tymor hir gan 

y Bwrdd Benthyciadau Gwaith Cyhoeddus (PWLB), ond mae’n bosib y bydd yn 

ystyried ffynonellau cyllid eraill, megis benthyciadau gan awdurdodau lleol a 

benthyciadau banc, all fod ar gael ar gyfraddau mwy ffafriol. 

 

4.7 Asiantaeth Bondiau'r Gymdeithas Llywodraeth Leol  

Sefydlwyd y UK Municipal Bonds Agency yn 2014 gan y Gymdeithas Llywodraeth 

Leol (LGA) fel dewis arall i’r PWLB.  Mae’n bwriadu cyhoeddi bondiau ar y 
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marchnadoedd cyfalaf a rhoi benthyciadau ar yr enillion i awdurdodau lleol.  Bydd yn 

ffynhonnell gyllid sy’n fwy cymhleth na’r PWLB am ddau rheswm, sef: 

 efallai y bydd yn rhaid i’r awdurdodau sy’n benthyca ddarparu gwarant ar y 

cyd ac yn unigol i fuddsoddwyr y bondiau, ar y risg bychan y gallai 

benthycwyr awdurdodau lleol eraill fethu â thalu eu benthyciadau;  

 bydd cyfnod arweiniol o sawl mis rhwng ymrwymo i fenthyca a chael gwybod 

beth fydd y gyfradd llôg sy’n daladwy;  

 

Bydd unrhyw benderfyniad i fenthyca gan yr Asiantaeth felly’n destun adroddiad ar 

wahân i’r Cyngor llawn.  

 

4.8  Mae’r Awdurdod yn dal £16.2m fel benthyciad LOBO (Lender’s Option Borrower’s 

Option) lle mae gan y sawl sy’n rhoi’r benthyciad y dewis i gynnig cynnydd yn y 

gyfradd llôg ar ddyddiadau penodedig, a byddai gan yr Awdurdod wedyn y dewis o 

un ai derbyn y gyfradd newydd neu ad-dalu’r ddyled heb unrhyw gost ychwanegol. 

Nid oes dewis yn ystod 2016/17. Bydd y cyfanswm a fenthycir trwy fenthyciadau 

LOBO wedi’i gyfyngu i £16.2m.  

 

4.9 Mae benthyciadau tymor byr a rhai â chyfradd llôg amrywiol yn gadael yr Awdurdod 

yn agored i’r risg o gynnydd tymor byr yn y gyfradd llôg, a thrwy hynny’n destun i 

derfyn uchaf net cyfraddau llog amrywiol y dangosyddion rheolaeth trysorlys isod. 

 

4.10 Aildrefnu Dyledion   

Mae’r PWLB yn caniatáu i awdurdodau ad-dalu benthyciadau cyn iddynt aeddfedu, 

ac un ai talu premiwm neu dderbyn disgownt yn unol â fformwla a osodwyd yn 

seiliedig ar gyfraddau llôg presennol. Hwyrach y bydd benthycwyr eraill yn barod i 

drafod telerau adbrynu cynnar. Gall yr Awdurdod gymryd mantais o hyn ac amnewid 

rhai benthyciadau am fenthyciadau newydd, neu ad-dalu benthyciadau heb eu 

hamnewid, lle y disgwylir y bydd hyn yn arwain at arbediad cyffredinol neu leihad 

cyffredinol mewn risg. 

 

5. Y Strategaeth Fuddsoddi  

5.1 Mae’r Awdurdod yn dal cronfeydd sydd wedi’u buddsoddi, sy’n cynrychioli incwm a 

dderbynnir cyn gwariant ynghyd â’r balansau a’r cronfeydd wrth gefn a ddelir. Yn y 

12 mis diwethaf, mae balans buddsoddiadau’r Awdurdod wedi amrywio rhwng £39 a 

£77 miliwn, a disgwylir cynnal lefelau tebyg am y flwyddyn sydd i ddod.  

 

Mae hyn yn cynnwys balansau arian Cronfa Bensiwn Gwynedd sydd yn cael eu pwlio 

gyda chronfeydd y Cyngor at ddibenion buddsoddi. Mae’r Gronfa Bensiwn yn gofyn 

am  hyn bob blwyddyn gan fod y dychweliadau a dderbynnir yn well ac mae’r risgiau 

wedi eu lleihau wrth uno’r arian gyda chronfeydd y Cyngor. Bydd y Pwyllgor 

Pensiynau yn cymeradwyo’r elfennau perthnasol y Datganiad Strategaeth hwn a 

gofyn i barhau gyda’r trefniadau pwl ar gyfer 2016/17 yn ei gyfarfod ar 17 Mawrth 

2016. 

 

5.2 Amcanion 

Mae Cod CIPFA a Chanllaw LlC yn ei gwneud yn ofynnol i’r Awdurdod fuddsoddi ei 

gronfeydd yn ddarbodus, gan roi ystyriaeth i ddiogelwch a hylifedd ei fuddsoddiadau 
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cyn ceisio’r gyfradd enillion uchaf, neu’r cynnyrch uchaf.  Amcan yr Awdurdod wrth 

fuddsoddi arian yw taro’r cydbwysedd cywir rhwng risg ac enillion, gan leihau’r risg 

o beri colledion o fuddsoddiadau’n diffygdalu a’r risg o dderbyn incwm sy’n anaddas 

o isel ar fuddsoddiadau. 

 

5.3 Strategaeth  

O ystyried y cynnydd yn y risgiau a’r parhad yn yr enillion isel o fuddsoddiadau 

byrdymor ansicredig, mae’r Awdurdod yn bwriadu arallgyfeirio i ddosbarthiadau o 

asedau sy’n fwy sicr a/neu sy’n cynnig enillion uwch yn ystod 2016/17. Ar hyn o bryd 

mae’r rhan helaeth o’r arian parod sydd dros ben gan yr Awdurdod wedi’i fuddsoddi 

mewn adneuon banc anwarantedig, tystysgrifau adneuon a chronfeydd marchnadoedd 

arian.  Bydd yr arallgyfeirio felly’n cynrychioli newid sylweddol yn y strategaeth dros 

y flwyddyn i ddod. 

 

5.4 Gall yr Awdurdod fuddsoddi’r cronfeydd dros ben sydd ganddo gydag unrhyw fath 

o’r gwrthbartïon yn nhabl 2 isod, yn amodol ar y cyfyngiadau arian (mesul 

gwrthbarti) a’r cyfyngiadau amser a ddangosir.  

 

Tabl 2:  Gwrthbartïon Buddsoddi sydd wedi’u Cymeradwyo 

Cyfradd 

Credyd 

Banciau 

Ansicredig 

Banciau 

â Sicrwyd 
Llywodraeth Corfforaethau 

Darparwyr 

Cofrestredig  

Llywodraeth DU d/b d/b 
£ diderfyn 

50 mlynedd 
d/b d/b 

AAA 
5% 

 5 mlynedd 

10% 

20 mlynedd 

10% 

50 mlynedd 

5% 

 20 mlynedd 

5% 

 20 mlynedd 

AA+ 
5% 

5 mlynedd 

10% 

10 mlynedd 

10% 

25 blynedd 

5% 

10 blynedd 

5% 

10 blynedd 

AA 
5% 

4 blynedd 

10% 

5 mlynedd 

10% 

15 blynedd 

5% 

5 blynedd 

5% 

10 blynedd 

AA- 
5% 

3 blynedd 

10% 

4 blynedd 

10% 

10 mlynedd 

5% 

4 blynedd 

5% 

10 blynedd 

A+ 
5% 

2 flynedd 

10% 

3 blynedd 

5% 

5 mlynedd 

5% 

3 blynedd 

5% 

5 blynedd 

A 
5% 

13 mis 

10% 

2 flynedd 

5% 

5 mlynedd 

5% 

2 flynedd 

5% 

5 blynedd 

A- 
5% 

 6 mis 

10% 

13 mis 

5% 

 5 mlynedd 

5% 

 13 mis 

5% 

 5 blynedd 

BBB+ 
2.5% 

100 diwrnod 

5% 

6 mis 

2.5% 

2 flynedd 

2.5% 

6 mis 

2.5% 

2 flynedd 

BBB 

2.5% 

Diwrnod nesaf yn 

unig 

5% 

100 diwrnod 
d/b d/b d/b 

Dim 
£1m 

6 mis 
d/b 

10% 

25 blynedd 

£50,000 

5 mlynedd 

5% 

5 mlynedd 

Cronfeydd wedi 

eu cyfuno 
10% mesul gronfa 

Benthyciadau i Fusnesau Lleol* 
Cyfanswm o £3m 

10 blynedd 

 *  Bydd rhoi’r benthyciadau hyn yn cael eu cymeradwyo trwy’r broses y manylir arni ym mharagraff 5.9 isod. 

Nid yw gwerthuso’r Benthyciadau Busnes yn rhan o’r cyngor na’r gwasanaethau a dderbynnir gan 

ymgynghorwr trysorlys y Cyngor. 
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5.5 Statws Credyd   

Gwneir penderfyniadau buddsoddi drwy gyfeirio at y statws credyd hirdymor isaf 

sydd wedi'i gyhoeddi gan Fitch, Moody’s neu Standard & Poor’s. Defnyddir y statws 

credyd sy'n berthnasol i'r buddsoddiad penodol neu'r dosbarth o fuddsoddiad pan fo 

hwnnw ar gael, ac fel arall defnyddir statws credyd y gwrthbartïon. 

 

5.6 Banciau Ansicredig  

Cyfrifon, adneuon, tystysgrifau adneuon a bondiau ansicredig uwch gyda banciau a 

chymdeithasau adeiladu, ac eithrio banciau datblygu amlochrog. Mae'r 

buddsoddiadau’n agored i risg o golli credyd drwy gyfrwng ‘bail-in’ petai’r 

rheoleiddiwr yn penderfynu bod banc yn methu neu’n debygol o fethu.  Mae 

buddsoddiadau ansicredig gyda banciau â ganddynt statws BBB wedi’u cyfyngu i 

adneuon dros nôs ym manc cyfrif cyfredol yr Awdurdod Barclays Bank plc. 

 

5.7 Banciau â Sicrwydd 

Bondiau gorchuddiedig, cytundebau adbrynu o chwith a threfniadau gyda sicrwydd 

cyfochrog gyda banciau a chymdeithasau adeiladu.  Mae’r buddsoddiadau hyn wedi’u 

sicrhau  ar asedau’r banc, sy’n cyfyngu’r colledion potensial petai methdaliad, er bod 

hynny’n annhebygol, ac mae’n golygu eu bod wedi’u heithrio rhag ‘bail-in’. Tra nad 

oes unrhyw statws credyd penodol ar gyfer y buddsoddiad, bydd statws credyd yn 

bodoli ar gyfer y sicrwydd cyfochrog sy’n sail i’r buddsoddiad. Defnyddir y statws 

uchaf o’r statws credyd sicrwydd cyfochrog a'r statws credyd gwrthbarti i benderfynu 

ar y cyfyngiadau o ran arian parod ac amser.  Ni fydd cyfanswm y buddsoddiadau â 

sicrwydd a’r buddsoddiadau ansicredig mewn unrhyw un banc yn fwy na’r cyfyngiad 

arian parod ar gyfer buddsoddiadau â sicrwydd. 

 

5.8 Llywodraeth  

Benthyciadau, bondiau a biliau a gyhoeddir neu a warantir gan lywodraethau 

cenedlaethol, rhanbarthol, awdurdodau lleol a banciau datblygu amlochrog.  Ni 

fyddai’r buddsoddiadau hyn yn destun ‘bail-in’, a bychan iawn yw'r risg o fethdalu.  

Nid oes cyfyngiad ar faint y buddsoddiadau y gellir eu gwneud gyda Llywodraeth 

Canolog y DU am hyd at 50 mlynedd.  

 

5.9 Corfforaethau 

Benthyciadau, bondiau a phapur masnachol a gyhoeddir gan gwmnïau ac eithrio 

banciau a darparwyr cofrestredig. Nid yw’r buddsoddiadau hyn yn destun ‘bail-in’ 

ond maent yn agored i'r risg y gallai'r cwmni ddod yn fethdalwr.  Dim ond fel rhan o 

bŵl amrywiol y gwneir benthyciadau i gwmnïau heb statws er mwyn lledaenu’r risg 

yn eang. 

 

5.10 Darparwyr Cofrestredig  

Benthyciadau a bondiau a gyhoeddir, neu a warantir gan, neu sydd wedi’u sicrhau ar 

asedau Darparwyr Tai Cymdeithasol Cofrestredig, a elwid gynt yn Gymdeithasau Tai.  

Caiff y cyrff hyn eu rheoleiddio’n llym gan yr Asiantaeth Tai a Chymunedau ac fel 

darparwyr gwasanaethau cyhoeddus, maent yn debygol iawn o barhau i dderbyn 

cymorth gan y llywodraeth os bydd angen. 
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5.11 Cronfeydd wedi’u cyfuno   

Cyfranddaliadau mewn dulliau buddsoddi amrywiol sy’n cynnwys unrhyw un o’r 

mathau o fuddsoddiadau a restrwyd uchod, ynghyd â chyfranddaliadau ecwiti ac 

eiddo. Y fantais i’r rhain yw bod y risgiau buddsoddi wedi’u gwasgaru’n ehangach, a 

bod gwasanaethau rheolwr proffesiynol y gronfa ar gael drwy dalu ffi.  Bydd 

Cronfeydd Marchnadoedd Arian tymor byr sy’n cynnig diddymu ar yr un diwrnod ac 

anweddolrwydd isel neu dim o gwbl yn cael eu defnyddio fel dewis amgen i gyfrifon 

banc lle ceir mynediad ar unwaith, tra bydd cronfeydd wedi’u cyfuno y mae eu 

gwerth yn newid yn ôl prisiau’r farchnad ac/neu a chanddynt gyfnod rhybudd yn cael 

eu defnyddio ar gyfer cyfnodau buddsoddi hirach.  

 

Mae cronfeydd bondiau, ecwiti ac eiddo yn cynnig gwell enillion hirdymor, ond 

maent yn fwy anwadal yn y tymor byr.  Mae’r rhain yn caniatáu i’r Awdurdod ehangu 

i ddosbarthiadau o asedau heblaw am arian parod heb yr angen i fod yn berchen ar y 

buddsoddiadau gwaelodol a’u rheoli. Gan nad oes dyddiad aeddfedu pendant ar gyfer 

y cronfeydd hyn, maent ar gael i'w tynnu allan ar ôl cyfnod o rybudd, bydd eu 

perfformiad a'u haddasrwydd i gwrdd ag amcanion buddsoddi'r Awdurdod yn cael eu 

monitro’n gyson. 

 

5.12  Cronfa Benthyciadau Lleol 

Mae’r Cyngor wedi sefydlu Cronfa Benthyciadau Lleol, fydd yn rhoi benthyciadau i 

fusnesau lleol. Mae’r buddsoddiadau hyn wedi’u cynnwys yn y tabl o Fuddsoddiadau 

Amhenodedig uchod, a byddant am gyfnod uchafswm o 10 mlynedd. Mae cyfanswm 

gwerth y gronfa ar gyfer buddsoddiadau o’r fath yn £3 miliwn. Ni fydd ceisiadau am 

fenthyciadau dan y cynllun hwn yn rhan o’r asesiad credyd arferol i ddibenion 

buddsoddiadau rheolaeth trysorlys, ond yn hytrach byddant yn cael eu hasesu gan 

ymgynghorwyr wedi’u penodi, a’r Panel Buddsoddi ar gyfer y cynllun fydd yn 

gwneud unrhyw benderfyniad i fenthyg yr arian. 

 

5.13 Asesu Risg a Statws Credyd 

Mae ymgynghorwyr trysorlys yr Awdurdod yn derbyn ac yn monitro’r graddfeydd 

credyd, a byddant yn hysbysu unrhyw newid yn y statws wrth iddynt ddigwydd.  Pan 

fo statws credyd endid yn cael ei israddio, ac yn methu â diwallu'r meini prawf ar 

gyfer buddsoddi: 

• ni wneir unrhyw fuddsoddiadau newydd; 

• bydd unrhyw fuddsoddiadau presennol yn cael eu hadalw neu eu gwerthu os gellir 

gwneud hynny heb unrhyw gost, a 

• rhoddir ystyriaeth lawn i adalw neu werthu'r holl fuddsoddiadau presennol eraill 

gyda’r gwrthbarti a effeithiwyd. 

 

Pan fo asiantaeth sy’n graddio credyd yn cyhoeddi bod statws credyd rhyw sefydliad 

yn cael ei adolygu er mwyn ei israddio o bosib (gelwir hyn hefyd yn “rating watch 

negative” neu “credit watch negative”) fel y gall ddisgyn islaw’r meini prawf 

cymeradwy ar gyfer y statws credyd, yna dim ond buddsoddiadau y gellir eu tynnu 

allan ar y diwrnod gwaith nesaf fydd yn cael eu gwneud gyda’r sefydliad hwnnw hyd 

nes y cyhoeddir canlyniad yr adolygiad.  Ni fydd y polisi hwn yn berthnasol i 

ragolygon negatif, sy’n awgrymu newid cyfeiriad yn yr hir dymor yn hytrach na 

newid statws credyd ar unwaith. 
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5.14 Gwybodaeth Arall ar Ddiogelwch Buddsoddiadau 

Mae’r Awdurdod yn deall bod graddau statws credyd yn broffwydi da, ond nid 

perffaith, ar gyfer buddsoddiadau’n diffygdalu.  Rhoddir ystyriaeth lawn felly i 

wybodaeth arall sydd ar gael ar ansawdd credyd y sefydliadau y mae’n buddsoddi 

ynddynt, gan gynnwys prisiau cyfenwid diffygion credyd, datganiadau ariannol, 

gwybodaeth ar gymorth posib gan y llywodraeth ac adroddiadau yn y wasg ariannol.  

Ni wneir unrhyw fuddsoddiadau gyda sefydliad os oes amheuon cadarn ynghylch ei 

ansawdd credyd, hyd yn oed os yw’n cwrdd â’r meini prawf statws credyd. 

 

Pan fo amodau’n dirywio yn y farchnad ariannol ac yn effeithio ar ansawdd credyd yr 

holl sefydliadau, fel a ddigwyddodd yn 2008 ac yn 2011, nid yw’r elfen hon ar y 

cyfan yn cael ei hadlewyrchu mewn graddau statws credyd, ond gellir ei gweld mewn 

mesurau marchnad eraill. Yn yr amgylchiadau hyn, bydd yr Awdurdod yn cyfyngu ei 

fuddsoddiadau i’r sefydliadau hynny a chanddynt ansawdd credyd uwch, ac yn lleihau 

ar gyfnod hiraf ei fuddsoddiadau er mwyn cynnal y lefel diogelwch angenrheidiol. 

Bydd graddau’r cyfyngiadau hyn yn unol â’r amodau presennol yn y farchnad 

ariannol. Os yw’r cyfyngiadau hyn yn golygu nad oes digon o sefydliadau masnachol 

o ansawdd credyd uchel ar gael i fuddsoddi balansau arian yr Awdurdod, yna caiff yr 

arian dros ben ei adneuo gyda Llywodraeth y DU, trwy’r Swyddfa Rheoli Dyledion er 

enghraifft, neu gydag awdurdodau lleol eraill.  Bydd hyn yn peri gostyngiad yn lefel 

yr incwm a geir ar fuddsoddiadau, ond bydd yn diogelu’r prif swm a fuddsoddwyd. 

 

5.15 Buddsoddiadau Penodedig   
Mae Canllaw LlC yn diffinio buddsoddiadau penodedig fel rhai: 

• sydd ar ffurf punnoedd sterling, 

• sy’n ddyledus i gael eu had-dalu o fewn 12 mis o’r trefniant, 

• na chânt eu diffinio fel gwariant cyfalaf yn ôl y ddeddfwriaeth, a 

• rhai a fuddsoddwyd gydag un o’r canlynol: 

o Llywodraeth y DU, 

o awdurdod lleol, cyngor plwyf neu gyngor cymuned yn y DU, neu 

o gyda chorff neu gynllun buddsoddi o “ansawdd credyd uchel”. 

Mae’r Awdurdod yn diffinio sefydliadau sydd ag “ansawdd credyd uchel” fel y rheini 

sydd â statws credyd o A- neu uwch, sy’n preswylio yn y DU neu mewn gwlad 

dramor sydd â statws sofran o AA+ neu uwch. Ar gyfer cronfeydd marchnad arian a 

chronfeydd cyfunedig eraill diffinnir “ansawdd credyd uchel” fel y rhai sydd gyda 

chyfradd credyd A- neu uwch. 
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5.16  Buddsoddiadau Amhenodedig  

Mae unrhyw fuddsoddiad nad yw’n bodloni’r diffiniad ar gyfer buddsoddiad 

penodedig yn cael ei gategoreiddio fel buddsoddiad amhenodedig. Nid yw’r 

Awdurdod yn bwriadu gwneud unrhyw fuddsoddiadau mewn arian gwlad tramor. 

Bydd buddsoddiadau amhenodedig felly’n gyfyngedig i fuddsoddiadau tymor hir h.y. 

y rheini sydd i fod i aeddfedu 12 mis neu hwy ar ôl dyddiad y trefniant; y rheini gaiff 

eu diffinio fel gwariant cyfalaf yn ôl y ddeddfwriaeth, megis cyfranddaliadau mewn 

cronfeydd marchnad arian a chronfeydd cyfunedig eraill; a buddsoddiadau gyda 

chyrff a rhaglenni nad ydynt yn bodloni’r diffiniad o ansawdd credyd uchel. Mae’r 

cyfyngiadau ar fuddsoddiadau amhenodedig i’w gweld yn nhabl 3 isod. 

 

Tabl 3:  Cyfyngiadau ar Fuddsoddiadau Amhenodedig  

 Cyfyngiad arian 

Cyfanswm buddsoddiadau tymor hir £40m 

Cyfanswm y cyfranddaliadau mewn Cronfeydd Marchnad 

Arian 
£40m  

Cyfanswm y cyfranddaliadau mewn cronfeydd cyfunedig £8m 

Cyfanswm y buddsoddiadau heb statws credyd neu gyda 

statws sy’n is na [A-] 
£8m  

Cyfanswm y buddsoddiadau (heblaw cronfeydd cyfunedig) 

mewn gwledydd tramor sydd â statws sy’n is na [AA+] 
£8m  

Cyfanswm y buddsoddiadau amhenodedig  £80m  

 

5.17  Cyfyngiadau Buddsoddi  

Rhagwelir y bydd cronfeydd wrth gefn yr Awdurdod ac arian y Gronfa Bensiwn sydd 

ar gael i gyfarch colledion ar fuddsoddiadau yn £56 miliwn ar 31 Mawrth 2016. Er 

mwyn sicrhau na fydd mwy na 15% o’r cronfeydd wrth gefn sydd ar gael yn cael eu 

rhoi mewn perygl pe bai un buddsoddiad sengl yn diffygdalu, yr uchafswm fydd yn 

cael ei fenthyg i unrhyw sefydliad unigol (ar wahân i Lywodraeth y DU) fydd £8 

miliwn. Bydd grŵp o fanciau dan yr un berchnogaeth neu grŵp o gronfeydd dan yr un 

rheolwyr yn cael eu trin fel sefydliad unigol er dibenion cyfyngiadau. Rhoddir 

cyfyngiadau hefyd ar fuddsoddiadau yng nghyfrifon enwebedig broceriaid (e.e. King 

& Shaxson), gwledydd tramor a sectorau diwydiant fel a ganlyn. Nid yw 

buddsoddiadau mewn cronfeydd cyfunedig a banciau datblygu amlochrog yn cyfri yn 

erbyn cyfyngiad i unrhyw gwlad tramor unigol, gan bod y risg wedi ei amryfalu dros 

nifer o wledydd.  

 

Tud. 188



12 

 

Tabl 4:  Cyfyngiadau Buddsoddi 

 Cyfyngiad arian 

Unrhyw sefydliad unigol, ar wahân i Lywodraeth y DU £8m yr un 

Llywodraeth Ganolog y DU anghyfyngedig 

Unrhyw grŵp o sefydliadau dan yr un berchnogaeth £8m fesul grŵp 

Unrhyw grŵp o gronfeydd cyfunedig dan yr un rheolwyr £20m fesul rheolwr 

Offerynnau y mae’n bosib eu cyfnewid a ddelir yng 

nghyfrif enwebedig brocer  
£40m fesul brocer 

Gwledydd tramor £8m fesul gwlad 

Darparwyr Cofrestredig  Cyfanswm o £20m 

Buddsoddiadau Ansicredig gyda Chymdeithasau Adeiladu Cyfanswm o £8m 

Benthyciadau i fusnesau bach  Cyfanswm o £8m 

Cronfeydd Marchnad Arian  Cyfanswm o £40m 

 

5.18 Rheoli hylifedd  

Mae’r Awdurdod yn defnyddio technegau rhagolwg darbodus ar gyfer llif arian er 

mwyn pennu’r cyfnod hwyaf y gellir ymrwymo cronfeydd yn ddarbodus. 

 

6. Dangosyddion Rheolaeth Trysorlys 

Mae’r Awdurdod yn mesur ac yn rheoli pa mor agored ydyw i risgiau rheolaeth 

trysorlys gan ddefnyddio’r dangosyddion a ganlyn. 

 

6.1 Diogelwch   

Mae’r Awdurdod wedi mabwysiadu mesur gwirfoddol i ddangos ei sensitifrwydd i 

risg credyd trwy fonitro sgôr credyd cyfartalog yn ôl cyfran amser ei bortffolio 

buddsoddi.  Caiff hyn ei gyfrifo trwy roi sgôr i bob buddsoddiad (AAA=1, AA+=2, ac 

ati) a chymryd y cyfartaledd rhifyddol, gan bwyso’r cyfartaledd yn ôl maint pob 

buddsoddiad. Neilltuir sgôr ar gyfer buddsoddiadau heb eu graddio yn seiliedig ar eu 

risg canfyddedig.  

 

 Targed 

Sgôr credyd cyfartalog y portffolio 6.0 
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6.2 Hylifedd  

Mae’r Awdurdod wedi mabwysiadu mesur gwirfoddol i ddangos ei sensitifrwydd i 

risg hylifedd trwy fonitro faint o arian sydd ar gael i gwrdd â thaliadau annisgwyl 

mewn cyfnod penodol, heb fenthyca ychwanegol.  

 

 Target 

Cyfanswm arian ar gael o fewn 3 mis £10m 

 

 

6.3 Risg Cyfraddau Llôg  

Nod y dangosydd hwn yw rheoli pa mor agored yw’r Awdurdod i risg cyfraddau llôg.  

Bydd y terfynau uchaf ar risgiau cyfraddau llôg sefydlog a chyfnewidiol, a fynegir fel 

cyfran o’r prif swm net a fenthyciwyd, fel a ganlyn: 

 

 2016/17 2017/18 2018/19 

Y terfyn uchaf ar gyfer cyfraddau llôg sefydlog  100% 100% 100% 

Y terfyn uchaf ar gyfer cyfraddau llôg cyfnewidiol  50% 50% 50% 

 

Buddsoddiadau a benthyciadau cyfradd sefydlog yw’r rhai gyda cyfradd llôg sefydlog 

am o leiaf 12 mis, wedi ei mesur o ddechrau’r flwyddyn ariannol neu dyddiad y 

trafodyn os yn hwyrach. Mae unrhyw offerynnau eraill  yn cael eu categoreiddio fel 

rhai cyfradd gyfnewidiol. 

 

 

6.4 Strwythur Aeddfedrwydd Benthyciadau  

Nod y dangosydd hwn yw rheoli pa mor agored yw’r Awdurdod i risg ail gyllido. 

Bydd y terfynau uchaf ac isaf ar strwythur aeddfedrwydd benthyciadau cyfradd 

sefydlog fel a ganlyn: 

 

 Uchaf Isaf 

Dan 12 mis 25% 0% 

12 mis ac o fewn 24 mis 25% 0% 

24 mis ac o fewn 5 mlynedd  50% 0% 

5 mlynedd ac o fewn 10 mlynedd  75% 0% 

10 mlynedd ac o fewn 20 mlynedd  100% 0% 

20 mlynedd ac o fewn 30 mlynedd  100% 0% 

30 mlynedd ac o fewn 40 mlynedd  100% 0% 

40 mlynedd ac o fewn 50 mlynedd  100% 0% 

50 mlynedd a mwy 100% 0% 

 

Mae’r cyfnodau amser yn dechrau ar ddiwrnod cyntaf pob blwyddyn ariannol.  Y 

dyddiad aeddfedrwydd ar fenthyciadau yw’r dyddiad cynharaf y gall y sawl sydd 

wedi rhoi’r benthyciad fynnu bod y benthyciad yn cael ei ad-dalu. 
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6.5 Prif Symiau a Fuddsoddir am Gyfnodau sy’n Hwy na 364 diwrnod 
Pwrpas y dangosydd hwn yw rheoli pa mor agored yw’r Awdurdod i’r risg o fynd i 

golledion trwy geisio ad-daliadau buan ar ei fuddsoddiadau. Bydd y terfynau ar 

gyfanswm y prif swm tymor hir a fuddsoddir i aeddfedu’n derfynol tu hwnt i ddiwedd 

y cyfnod fel a ganlyn: 

 

 2016/17 2017/18 2018/19 

Y terfyn ar y prif swm a fuddsoddwyd tu 

hwnt i ddiwedd y flwyddyn 
£40m £20m £10m 

 

7. Eitemau Eraill  

7.1 Mae nifer o eitemau ychwanegol y mae’n rhaid i’r Awdurdod eu cynnwys yn ei 

Strategaeth Rheolaeth Trysorlys, yn ôl CIPFA neu Lywodraeth Cymru. 

 

7.2 Polisi ar Ddefnyddio Cytundebau Deilliadau   

Yn absenoldeb unrhyw rym cyfreithiol i wneud hynny, ni fydd yr Awdurdod yn 

defnyddio cytundebau ariannol annibynnol (megis cytundeb cyfenwid, cytundeb 

ymlaen, cytundeb dyfodol a chytundeb opsiwn). Mae’n bosib y bydd cytundebau sydd 

wedi’u hymgorffori mewn benthyciadau a buddsoddiadau, gan gynnwys cronfeydd 

wedi eu cyfuno a thrafodion sy’n dechrau yn y dyfodol, yn cael eu defnyddio, a bydd 

y risgiau sydd ynghlwm â hwy yn cael eu monitro yn unol â’r risg cyffredinol i’r 

strategaeth rheolaeth trysorlys. 

 

7.3 Hyfforddiant Buddsoddi  

Caiff anghenion staff rheolaeth trysorlys yr Awdurdod am hyfforddiant mewn 

rheolaeth buddsoddi eu hasesu bob blwyddyn fel rhan o’r broses gwerthuso staff, ac 

yn ychwanegol i hynny pan fydd cyfrifoldebau aelodau staff unigol yn newid. 

 

Mae staff yn mynychu cyrsiau hyfforddi, seminarau a chynadleddau a ddarperir gan 

Arlingclose a CIPFA yn rheolaidd. Caiff staff perthnasol eu hannog hefyd i astudio 

cymwysterau proffesiynol gan CIPFA a sefydliadau priodol eraill. 

 

7.4 Ymgynghorwyr Buddsoddi  

Mae’r Awdurdod wedi penodi Arlingclose Limited fel ymgynghorwyr rheolaeth 

trysorlys ac mae’n derbyn cyngor penodol ar faterion buddsoddi, dyledion a chyllid 

cyfalaf. Mae ansawdd y gwasanaeth hwn yn cael ei fonitro gan Bennaeth yr Adran 

Gyllid a’r Rheolwr Buddsoddi yn rheolaidd. 

 

7.5 Buddsoddi Arian a Fenthyciwyd cyn i’r Angen Godi 

O bryd i’w gilydd, hwyrach y bydd yr Awdurdod yn benthyca arian cyn i’r angen 

godi, pan ddisgwylir mai hyn fydd yn rhoi’r gwerth am arian gorau yn y tymor hir. 

Gan y bydd y symiau a fenthycir yn cael eu buddsoddi hyd nes caiff yr arian ei wario, 

mae’r Awdurdod yn ymwybodol y bydd yn agored i’r risg o golli’r symiau a 

fenthyciwyd, a’r risg y bydd cyfraddau llog ar fuddsoddiadau a benthyciadau yn 

newid yn y cyfamser.  Bydd y risgiau hyn yn cael eu rheoli fel rhan o reolaeth 

gyffredinol yr Awdurdod o’i risgiau trysorlys. 
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Ni fydd y cyfanswm a fenthycir yn uwch na’r terfyn benthyca awdurdodedig o £195 

miliwn. Disgwylir mai dwy flynedd fydd y cyfnod mwyaf rhwng benthyca a gwario’r 

arian, serch hyn, nid oes gofyn i’r Awdurdod gysylltu benthyciadau penodol gydag 

eitemau gwariant penodol. 

 

8. Goblygiadau Ariannol  

Y gyllideb ar gyfer yr incwm buddsoddi yn 2016/17 yw £0.44 miliwn, yn seiliedig ar 

gyfartaledd portffolio buddsoddi o £70.5 miliwn ar gyfradd llog o 0.63%.  Y gyllideb 

ar gyfer y llog ar ddyledion yn 2016/17 yw £6.4 miliwn, yn seiliedig ar gyfartaledd 

portffolio dyledion o £109.6 miliwn ar gyfradd llog o 5.70%.  Os bydd lefelau 

gwirioneddol y buddsoddiadau a’r benthyciadau a’r cyfraddau llog yn wahanol i’r 

rhagolygon, yna bydd gwahaniaeth cyfatebol yn y perfformiad yn erbyn y gyllideb.   
 

9. Ystyried Opsiynau Eraill 

Nid yw Canllawiau Llywodraeth Cymru na Chod CIPFA yn pennu unrhyw 

strategaeth rheoli trysorlys penodol i'w fabwysiadu gan awdurdodau lleol.  Ar ôl 

ymgynghori gyda’r Aelod Cabinet Adnoddau, mae’r Pennaeth Cyllid yn credu fod y 

strategaeth uchod yn cynnig cydbwysedd addas rhwng rheoli risgiau a chost-

effeithiolrwydd.  Isod, rhestrir rhai strategaethau eraill, ynghyd â’u hoblygiadau o ran 

rheoli risgiau. 

 

Dewis Arall Effaith ar incwm a gwariant Effaith ar reoli risgiau 

Buddsoddi mewn 

amrediad mwy cyfyng o 

wrthbartïon ac/neu am 

gyfnod byrrach 

Bydd incwm ar y llôg yn is Llai o berygl o golledion o 

ganlyniad i ddiffygdalu’n 

ymwneud â chredyd, er byddai 

unrhyw golledion yn fwy 

Buddsoddi mewn 

amrediad ehangach o 

wrthbartïon ac/neu am 

gyfnod hirach 

Bydd incwm ar y llôg yn uwch Mwy o risg o golledion o 

ganlyniad i ddiffygdalu’n 

ymwneud â chredyd, er byddai 

unrhyw golledion  yn llai 

Benthyca symiau 

ychwanegol ar gyfraddau 

llôg sefydlog hirdymor 

Bydd costau llôg dyledion yn 

codi; mae’n annhebygol y 

gellid gwrthbwyso hyn drwy 

incwm buddsoddi uwch 

Balans buddsoddi uwch yn 

arwain at fwy o effaith petai 

ddiffygdalu; fodd bynnag 

byddai’r costau llôg hirdymor 

yn fwy sicr 

Benthyciadau byr-dymor 

newidiol yn hytrach na 

chyfraddau hirdymor 

sefydlog 

Bydd costau llôg dyledion yn 

is i gychwyn 
Bydd y cynnydd yn y costau 

llôg ar ddyledion yn cael eu 

gwrthbwyso i raddau helaeth 

gan y cynnydd yn yr incwm 

buddsoddi yn y tymor canolig, 

ond bydd mwy o ansicrwydd 

am y costau hirdymor  

Lleihau lefel y 

benthyciadau  

Mae’r arbediad ar lôg y ddyled 

yn debygol o fod yn fwy na’r 

incwm buddsoddi a gollir 

 

Gallai’r premiymau uchel am 

ad-dalu’r ddyled fod yn uwch 

nag unrhyw arbedion 

Balans buddsoddi is yn arwain 

at lai o effaith petai diffygdalu; 

fodd bynnag byddai’r costau 

llôg hirdymor yn llai sicr 
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Atodiad A – Rhagolygon Economaidd a Chyfraddau Llog Arlingclose, Ionawr 2015 

Rhagdybiaethau sylfaenol:  

 

 Meddalu fu hanes twf economaidd y DU yn Ch3 2015 ond bu iddo barhau'n gymharol 

gadarn; yr amcan cyntaf ar gyfer y chwarter oed 0.5% a syrthiodd twf flwyddyn ar ôl 

blwyddyn rhyw fymryn i 2.3%.  Cafodd deilliant negyddol mewn adeiladu ei osod yn 

erbyn deilliant cymharol gryf mewn gwasanaethau, fodd bynnag, mae'r rhagolygon yn 

awgrymu y gallai pethau wella yn y maes adeiladu yn y dyfodol.  

 Gwariant aelwydydd sydd wedi gweithredu fel prif yrrwr twf mewn GDP yn ystod 

2014 a 2015 ac mae'n parhau'n allweddol i dwf.  Bydd treuliant yn parhau i gael ei 

gefnogi gan dwf mewn cyflogau real ac incwm gwario. 

 Yn y tri mis hyd Awst, bu i enillion cyfartalog (yn cynnwys enillion bonws) gynyddu 

3.0%. O ystyried y lefel chwyddiant isel, mae gwir enillion a thwf incwm yn parhau 

ar lefelau cymharol gryf ac fe allai hyn fwydo'n uniongyrchol at gostau uned llafur ac 

incwm gwario aelwydydd. Gallai gwella twf cynhyrchedd gefnogi'r twf mewn 

cyflogau yn y tymor canolig. Un o'r ffactorau sy'n cael eu monitro'n ofalus gan yr 

MPC yw datblygiad twf cyflogau.  

 Mae dangosyddion buddsoddi busnes yn parhau i roi awgrym o dwf cryf.  Fodd 

bynnag, efallai y bydd y rhagolygon ar gyfer buddsoddiadau busnes yn cael eu 

heffeithio yn sgil refferendwm yr UE sydd ar y gweill, gan gynyddu'r ansicrwydd sy'n 

bodoli ynghylch twf byd-eang a'r digwyddiadau annisgwyl diweddar yn y farchnad 

ariannol. 

 Mae chwyddiant yn hynod isel ar hyn o bryd, a chyda gostyngiad arall mewn prisiau 

nwyddau, mae'n debygol y bydd hyn yn parhau dros y 12 mis nesaf.  Mae'n debygol y 

bydd y gyfradd CPI yn cynyddu tua diwedd 2016.   

 Mae twf China wedi arafu ac mae economi'r wlad yn perfformio'n is na'r disgwyl; yn 

ei dro bydd hyn yn effeithio ar y gweithgarwch mewn gwledydd sydd â chyswllt 

economaidd agos â China; bydd yr arafwch a'r gwendid yn y farchnad yn lleihau'r 

galw am ei nwyddau.  Bydd ymyriadau eraill yn dilyn dadbrisiad diweddar China yn 

cadw sterling yn gryf yn erbyn sawl arian arall ac yn gwasgu ar chwyddiant 

mewnforio. 

 Mae data marchnad lafur yr UD a dangosyddion economaidd yn awgrymu nad yw'r 

cynni byd-eang diweddar wedi effeithio ar adferiad America.  Roedd cynnydd 

cyfraddau llog swyddogol gan y Gronfa Ffederal i 0.5% ym mis Rhagfyr 2015.  

 Bydd cyfraddau mwy hirdymor yn cael eu heffeithio gan ansicrwydd rhyngwladol a 

phwysau chwyddiant byd-eang gwannach. 

 

Rhagolygon:  
 Mae Arlingclose yn rhagweld y gwelir y cynnydd cyntaf yng Nghyfradd Banc y DU 

yn Ch3 2016. Mae gwendid pellach mewn chwyddiant, a disgwyliadau'r MPC ar ei 

gyfer, yn awgrymu na fydd polisïau’n cael eu tynhau hyd nes ail hanner y flwyddyn.   

Mae risgiau’n parhau ar yr ochr negyddol. Mae Arlingclose yn rhagweld cynnydd araf 

yn y Gyfradd Banc, ac y bydd y lefel briodol yn is na'r norm blaenorol ac y bydd 

rhwng 2% a 3%. 

 Rydym yn rhagweld y bydd enillion gilt yn dilyn llwybr bas am i fyny yn y tymor 

canolig, oherwydd pryderon parhaus am Ardal yr Ewro, marchnadoedd sydd ar 

ddyfod a digwyddiadau daear-wleidyddol eraill, gan bwyso i mewn ar beryglon, tra 

bod disgwyliadau chwyddiant yn parhau'n isel. 
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 Mae’n debyg y bydd yr ansicrwydd yn ymwneud ag amseriad cynnydd yng 

nghyfraddau llog y DU a’r UDA, a'r gwendid mewn twf byd-eang, yn ysgogi 

anweddolrwydd byrdymor mewn enillion gilt.  
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Atodiad B – Sefyllfa Bresennol y Portffolio Buddsoddiadau a Dyledion 

 

 31.12.15 

Portffolio 

Gwirioneddol 

£m 

9 mis i 31.12.15 

Cyfradd 

Cyfartalog 

% 

Benthyca Allanol:  

PWLB – Cyfradd Sefydlog 

Benthyciadau LOBO 

 

94.3 

16.2 

 

6.06 

4.22 

Cyfanswm Dyledion Allanol Gros 110.5 5.80 

Buddsoddiadau: 

Buddsoddiadau tymor hir 

Buddsoddiadau tymor byr 

 

2.2 

53.3 

 

 

Cyfanswm Buddsoddiadau 55.5 0.70 

Dyledion Net   55.0  
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Atodiad B – Dangosyddion Darbodus 2016/17 

1. Cefndir 

Mae Deddf Llywodraeth Leol 2003 yn gofyn i’r Awdurdod roi ystyriaeth i’r Cod 

Darbodus ar gyfer Cyllid Cyfalaf mewn Awdurdodau Lleol (y Cod Darbodus) gan y 

Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth (CIPFA) wrth bennu faint o 

arian a all fforddio ei fenthyg. Amcanion y Cod Darbodus yw sicrhau, o fewn fframwaith 

clir, fod cynlluniau buddsoddi cyfalaf awdurdodau lleol yn fforddiadwy, yn ddarbodus ac 

yn gynaliadwy, ac y gwneir penderfyniadau rheolaeth trysorlys yn unol ag arfer 

broffesiynol dda. Er mwyn dangos bod yr Awdurdod wedi bodloni’r amcanion hyn, 

mae’r Cod Darbodus yn gosod y dangosyddion a ganlyn, ac mae’n rhaid eu gosod a’u 

monitro’n flynyddol. 

 

2. Amcangyfrifon o Wariant Cyfalaf  

Gellir crynhoi gwariant cyfalaf a chyllido’r Awdurdod fel a gynlluniwyd fel hyn.    

Gwariant Cyfalaf a 

Chyllido  

2015/16 

Diwygiedig 

£’000 

2016/17 

Amcangyfrif 

£’000 

  2017/18  

Amcangyfrif 

£’000 

2018/19  

Amcangyfrif 

£’000 

Cyfanswm Gwariant 

Cyfalaf 
38,604 27,736 17,006 10,940 

Derbyniadau Cyfalaf 1,528 659 835 115 

Grantiau’r Llywodraeth 15,669 10,702 5,733 2,511 

Refeniw 11,457 5,513 4,498 4,285 

Benthyca gyda 

chefnogaeth 
4,126 4,126 3,826 3,526 

Benthyca heb 

gefnogaeth 
5,824 6,736 2,114 503 

Cyfanswm Cyllido 38,604 27,736 17,006 10,940 

 

3. Amcangyfrifon o’r Gofyn Cyllido Cyfalaf  

 Mae’r Gofyn Cyllido Cyfalaf (CFR) yn mesur angen sylfaenol yr Awdurdod i fenthyca at 

ddibenion cyfalaf.  

 

Gofyn Cyllido 

Cyfalaf  

31.03.16 

Diwygiedig 

£’000 

31.03.17 

Amcangyfrif 

£’000 

31.03.18 

Amcangyfrif 

£’000 

31.03.19 

Amcangyfrif 

£’000 

Cyfanswm CFR 178,384 182,183 180,378 177,006 
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Rhagwelir y bydd y CFR yn cynyddu o £1.994m  dros y tair blynedd nesaf wrth i wariant 

cyfalaf a ariennir trwy ddyled gynyddu’n uwch na’r adnoddau a roddwyd o’r neilltu i ad-

dalu’r ddyled. 

 

4. Dyled Gros a’r Gofyn Cyllido Cyfalaf  

 Er mwyn sicrhau mai dim ond at ddibenion cyfalaf y bydd y ddyled dros y tymor canolig, 

dylai’r Awdurdod sicrhau nad yw’r ddyled, ac eithrio yn y tymor byr, yn uwch na 

chyfanswm y gofyn cyllido cyfalaf yn y flwyddyn flaenorol, ynghyd â’r amcangyfrifon ar 

gyfer unrhyw gynnydd ychwanegol yn y gofyn cyllido cyfalaf ar gyfer y flwyddyn 

gyfredol a'r ddwy flynedd ariannol nesaf. Mae hwn yn ddangosydd allweddol o ba mor 

ddarbodus yw rhywbeth. 

 

Dyled 

31.03.16 

Diwygiedig 

£’000 

31.03.17 

Amcangyfrif 

£’000 

31.03.18 

Amcangyfrif 

£’000 

31.03.19 

Amcangyfrif 

£’000 

Benthyca  111,467 109,545 106,389 106,389 

Lesoedd cyllid 0 0 0 0 

Rhwymedigaethau PFI  0 0 0 0 

Cyfanswm Dyledion 111,467 109,545 106,389 106,389 

 

 Disgwylir y bydd cyfanswm y ddyled yn aros islaw’r CFR yn ystod y cyfnod rhagweld.   

5. Ffin Weithredol ar gyfer Dyledion Allanol   

 Mae’r ffin weithredol yn seiliedig ar amcangyfrif yr Awdurdod o’r sefyllfa fwyaf tebygol 

h.y. darbodus, ar gyfer dyledion allanol, yn hytrach na’r sefyllfa waethaf bosib. Mae’n 

cysylltu’n uniongyrchol ag amcangyfrifon yr Awdurdod o wariant cyfalaf, y gofyn 

cyllido cyfalaf a gofynion llif arian, ac mae’n declyn rheoli allweddol ar gyfer monitro 

trwy gydol y flwyddyn.  Mae rhwymedigaethau eraill tymor hir yn cynnwys lesoedd 

cyllid, Menter Gyllid Breifat a rhwymedigaethau eraill nad ydynt yn fenthyca ond sy’n 

ffurfio rhan o ddyled yr Awdurdod. 

 

Ffin Weithredol 

2015/16 

Diwygiedig 

£’000 

2016/17  

Amcangyfrif 

£m 

2017/18 

Amcangyfrif 

£m 

2018/19 

 Amcangyfrif 

£m 

Benthyca  180,000 180,000 190,000 190,000 

Rhwymedigaethau 

tymor hir eraill  
0 0 0 0 

Cyfanswm Dyledion 180,000 180,000 190,000 190,000 

 

6. Y Terfyn Awdurdodedig ar gyfer Dyledion Allanol   

Y terfyn awdurdodedig yw’r terfyn benthyca fforddiadwy a bennir yn unol â Deddf 

Llywodraeth Leol 2003. Dyma’r uchafswm all yr Awdurdod fod mewn dyled yn 
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gyfreithiol.  Mae’r terfyn awdurdodedig yn rhoi hyblygrwydd ychwanegol uwchlaw’r ffin 

weithredol ar gyfer symudiadau arian anarferol. 

 

Y Terfyn 

Awdurdodedig 

2015/16  

Diwygiedig 

£’000 

  2016/17 

Amcangyfrif  

£m 

  2017/18  

Amcangyfrif 

£m 

2018/19  

Amcangyfrif 

£m 

Benthyca  190,000 190,000 200,000 200,000 

Rhwymedigaethau 

tymor hir eraill  
0 0 0 0 

Cyfanswm Dyledion 190,000 190,000 200,000 200,000 

 

7. Cymhareb Costau Cyllido i’r Llif Refeniw Net  

Dangosydd o fforddiadwyedd yw hwn, ac mae’n amlygu’r goblygiadau refeniw ar gyfer 

gwariant cyfalaf presennol ac arfaethedig trwy adnabod cyfran y gyllideb refeniw sydd ei 

hangen i gwrdd â chostau cyllido net o’r incwm buddsoddi. 

 

Cymhareb Costau 

Cyllido i’r Llif 

Refeniw Net 

2015/16 

Diwygiedig  

% 

  2016/17 

 Amcangyfrif 

% 

  2017/18 

 Amcangyfrif 

% 

  2018/19 

 Amcangyfrif 

% 

Cronfa Gyffredinol  5.88 5.91 5.60 5.47 

 

8. Effaith Gynyddol Penderfyniadau ynghylch Buddsoddiadau Cyfalaf 

Mae’r dangosydd hwn yn ymwneud â fforddiadwyedd ac mae’n dangos effaith 

penderfyniadau ynghylch buddsoddi cyfalaf ar lefelau’r Dreth Gyngor. Yr effaith 

gynyddol (incremental impact) yw’r gwahaniaeth rhwng cyfanswm gofyn cyllideb 

refeniw y rhaglen gyfalaf gymeradwy bresennol a’r gofyn cyllideb refeniw sy’n deillio 

o’r rhaglen gyfalaf arfaethedig. 

 

Effaith Gynyddol 

Penderfyniadau ynghylch 

Buddsoddiadau Cyfalaf 

  2016/17  

Amcangyfrif 

£ 

  2017/18  

Amcangyfrif 

£ 

  2018/19  

Amcangyfrif 

£ 

Cronfa Gyffredinol – cynnydd 

mewn Treth Gyngor band D 

blynyddol 

0 0 0 

 

9. Mabwysiadu Cod Rheolaeth Trysorlys CIPFA  

Fe wnaeth yr Awdurdod fabwysiadu Cod Ymarfer (Rhifyn 11): Rheolaeth Trysorlys yn y 

Gwasanaethau Cyhoeddus CIPFA yng nghyfarfod y Cyngor llawn ar 3 Mawrth 2011. 
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Atodiad C – Datganiad Darpariaeth Lleiafswm Refeniw Blynyddol 2016/17 

Pan fo’r Awdurdod yn ariannu gwariant cyfalaf trwy ddyled, rhaid iddo roi adnoddau o’r 

neilltu er mwyn ad-dalu’r ddyled yn ddiweddarach. Mae’r swm gaiff ei godi ar y gyllideb 

refeniw ar gyfer ad-dalu’r ddyled yn cael ei adnabod fel y Ddarpariaeth Lleiafswm Refeniw 

(MRP), er nad oes lleiafswm statudol wedi bod ers 2008. Mae Deddf Llywodraeth Leol 2003 

yn gofyn i’r Awdurdod roi ystyriaeth i Ganllaw Llywodraeth Cymru ar y Ddarpariaeth 

Lleiafswm Refeniw (Canllaw LlC) a gyhoeddwyd ddiwethaf yn 2010. 

 

Nod cyffredinol Canllaw LlC yw sicrhau y caiff y ddyled ei had-dalu dros gyfnod sydd naill 

ai’n cyfateb yn rhesymol i’r cyfnod y mae’r gwariant cyfalaf yn darparu buddion ynddo, neu, 

yn achos benthyca gaiff ei gefnogi gan Grant Cynnal Refeniw’r Llywodraeth, dros gyfnod 

sy’n cyfateb yn rhesymol i’r cyfnod sydd dan sylw wrth bennu’r grant. 

 

Mae Canllaw LlC yn gofyn i’r Awdurdod gymeradwyo Datganiad MRP Blynyddol bob 

blwyddyn, ac yn argymell nifer o opsiynau ar gyfer cyfrifo swm darbodus o MRP.  Mae’r 

datganiad a ganlyn yn ymgorffori opsiynau a argymhellir yn y Canllaw yn ogystal â dulliau 

darbodus a benderfynwyd yn lleol. 

 

Ar gyfer gwariant cyfalaf a wnaed cyn 1 Ebrill 2008, ac ar gyfer gwariant cyfalaf 

wedi’i gefnogi a wnaed ar y dyddiad hwnnw neu wedi hynny, caiff yr MRP ei bennu 

yn unol â’r rheoliadau blaenorol oedd yn berthnasol ar 31 Mawrth 2008. 

  

Ar gyfer gwariant cyfalaf heb ei gefnogi a wnaed ar ôl 31 Mawrth 2008, caiff yr MRP 

ei bennu trwy godi’r gwariant dros oes ddefnyddiol ddisgwyliedig yr asedau 

perthnasol mewn taliadau hafal yn cychwyn yn y flwyddyn ar ôl i’r ased ddod yn 

weithredol.  Caiff MRP ar dir rhydd-ddaliadol a brynir ei godi dros 50 mlynedd. Caiff 

MRP ar wariant nad yw’n perthyn i asedau sefydlog ond sydd yn wariant cyfalaf yn ôl 

rheoliadau neu gyfarwyddiadau ei godi dros 20 mlynedd. 

 

Ar gyfer asedau a geir trwy lesoedd cyllid neu’r Fenter Gyllid Preifat, pennir bod yr 

MRP yn hafal i’r elfen o rent neu ffi gaiff ei hysgrifennu’n erbyn y rhwymedigaeth ar 

y fantolen. 

 

Pan wneir benthyciadau i gyrff eraill ar gyfer eu gwariant cyfalaf, ni chodir MRP.  

Fodd bynnag, bydd y derbyniadau cyfalaf a grëir gan yr ad-daliadau blynyddol ar y 

benthyciadau hynny yn cael eu rhoi o’r neilltu i ad-dalu dyledion. 

 

Ni fydd gwariant cyfalaf a wneir yn ystod 2016/17 yn destun ffi MRP hyd nes 

2017/18. 

 

Yn seiliedig ar amcangyfrif yr Awdurdod o’i Ofyn Cyllido Cyfalaf ar 31 Mawrth 2016, mae’r 

gyllideb ar gyfer MRP wedi’i osod ar £5.47m. 
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Ar gyfer gwariant cyfalaf a wnaed cyn 1 Ebrill 2008, ac ar gyfer gwariant cyfalaf 

wedi’i gefnogi a wnaed ar y dyddiad hwnnw neu wedi hynny, caiff yr MRP ei bennu 

yn unol â’r rheoliadau blaenorol oedd yn berthnasol ar 31 Mawrth 2008. 

  

Ar gyfer gwariant cyfalaf heb ei gefnogi a wnaed ar ôl 31 Mawrth 2008, caiff yr MRP 

ei bennu trwy godi’r gwariant dros oes ddefnyddiol ddisgwyliedig yr asedau 

perthnasol mewn taliadau hafal yn cychwyn yn y flwyddyn ar ôl i’r ased ddod yn 

weithredol.  Caiff MRP ar dir rhydd-ddaliadol a brynir ei godi dros 50 mlynedd. Caiff 

MRP ar wariant nad yw’n perthyn i asedau sefydlog ond sydd yn wariant cyfalaf yn ôl 

rheoliadau neu gyfarwyddiadau ei godi dros 20 mlynedd. 

 

Ar gyfer asedau a geir trwy lesoedd cyllid neu’r Fenter Gyllid Preifat, pennir bod yr 

MRP yn hafal i’r elfen o rent neu ffi gaiff ei hysgrifennu’n erbyn y rhwymedigaeth ar 

y fantolen. 

 

Pan wneir benthyciadau i gyrff eraill ar gyfer eu gwariant cyfalaf, ni chodir MRP.  

Fodd bynnag, bydd y derbyniadau cyfalaf a grëir gan yr ad-daliadau blynyddol ar y 

benthyciadau hynny yn cael eu rhoi o’r neilltu i ad-dalu dyledion. 

 

Ni fydd gwariant cyfalaf a wneir yn ystod 2016/17 yn destun ffi MRP hyd nes 

2017/18. 

 

Yn seiliedig ar amcangyfrif yr Awdurdod o’i Ofyn Cyllido Cyfalaf ar 31 Mawrth 2016, mae’r 

gyllideb ar gyfer MRP wedi’i osod ar £5.47m. 
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CYFARFOD CYNGOR LLAWN 

DYDDIAD 3 MAWRTH, 2016 

TEITL POLISI IAITH AR GYFER CYNGOR GWYNEDD 

PWRPAS (a) Sefydlu bod Polisi Iaith y Cyngor yn rhan o’r fframwaith bolisi y dylai 
gael ei fabwysiadu gan y Cyngor llawn 
(b) Mabwysiadau Polisi Iaith i’r Cyngor 

AWDUR Y Cynghorydd Dyfrig Siencyn 

 
1. Ar hyn o bryd, mae ymrwymiadau statudol y Cyngor o ran yr Iaith Gymraeg wedi eu crynhoi 
yng Nghynllun Iaith statudol y Cyngor ond mae’r drefn o gynlluniau iaith statudol yn dod i ben 
gyda chyflwyno’r Safonau Iaith newydd o 1 Ebrill, 2016 ymlaen. O hynny ymlaen, byddwn yn 
adrodd yn flynyddol ar y Safonau Iaith, yn hytrach nag ar gynllun iaith.  
 
2. Gan fod y Cyngor eisoes yn cydymffurfio â’r mwyafrif o’r Safonau, ni ragwelwyd problem 
enfawr, er bod rhai goblygiadau gweinyddol wrth gofnodi manylion yng nghyswllt rhai o’r 
Safonau. Yn eu hanfod yr hyn a wna’r Safonau yw gosod isafswm ar gyfer darpariaeth Gymraeg, 
a’r gwirionedd yw fod yr isafswm a osodir yn rhy isel i gyfarch uchelgais Cyngor Gwynedd ar 
gyfer yr Iaith Gymraeg mewn sawl un o’r meysydd. Pwysleisiwyd sawl tro wrth drafod y Safonau 
drafft nad oedd dymuniad iddynt wanhau sefyllfa bresennol y Cyngor.  
 
3. Felly, daethpwyd i’r casgliad bod angen dogfen sydd yn fwy na dim ond polisi mewnol, ac a 
fydd yn cyfarch uchelgais y Cyngor ar gyfer y Gymraeg drwy ein gwasanaethau i gyd. Mae’r 
ddogfen sydd ynghlwm yn addasiad a diweddariad o’r hen Gynllun Iaith sydd wedi ei drafod 
gyda’r Pwyllgor Iaith. Cwblhawyd Asesiad Cydraddoldeb o’r ddogfen bolisi a ni welwyd unrhyw 
faterion o bryder y mae’n rhaid eu cyfarch. Mae copi o’r asesiad ar gael os yw aelod yn dymuno 
ei dderbyn. 
 
4. O dan y Cyfansoddiad, roedd y Cynllun Iaith yn rhan o’r Fframwaith Bolisi a oedd yn gorfod 
cael ei fabwysiadu gan y Cyngor. Fodd bynnag, derbyniwyd cyngor cyfreithiol nad dyna’r sefyllfa 
gyda’r Polisi Iaith. Awgrymir, fodd bynnag, oherwydd pwysigrwydd y polisi hwn i amcanion 
strategol y Cyngor y dylai’r Polisi Iaith gael ei gynnwys yn y Fframwaith Bolisi y dylid ei 
fabwysiadu gan y Cyngor llawn. 
 
5. Argymhellir i’r Cyngor llawn:- 
 
(a) Y dylid ychwanegu’r Polisi Iaith at y rhestr o bolisiau sydd o fewn y Fframwaith Bolisi i’w 
fabwysiadu gan y Cyngor llawn 
(b) Mabwysiadu’r polisi sydd ynghlwm fel atodiad i’r adroddiad hwn fel Polisi Iaith Cyngor 
Gwynedd 
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POLISI IAITH GYMRAEG CYNGOR GWYNEDD 2016 
 
RHAGAIR 
 
Cyhoeddir y Polisi Iaith hwn yn unol â blaenoriaethau Cyngor Gwynedd a’r gofynion 
a osodir ar y Cyngor dan Safonau’r Gymraeg, Adran 4 Mesur y Gymraeg (Cymru) 
2011.  
 
Diben y polisi yw nodi sut y bydd y Cyngor a’i weithwyr yn mynd ati i gynllunio a 
darparu er mwyn sicrhau bod pob gwasanaeth yn ateb angen y boblogaeth leol o 
safbwynt ieithyddol. Bydd hefyd yn sicrhau cydymffurfiaeth y Cyngor â’r Safonau 
Iaith.   
 

 
NOD AC AMCANION SYLFAENOL: 
 
Mae hybu’r defnydd o’r Gymraeg yn un o amcanion gwella Cyngor Gwynedd, gyda 
Chynllun Strategol y Cyngor yn datgan mai’r nod yw gweld:  

 
“Pobl Gwynedd yn manteisio ar gyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg yn y 
gymuned, y gweithle, ac wrth gyrchu gwasanaethau cyhoeddus.  
…a… 
Gwasanaethau’r Cyngor yn hyrwyddo’r Gymraeg ymysg trigolion, a thrigolion 
yn manteisio ar y cyfleoedd hynny i ddefnyddio’r Gymraeg.” 

 
Yn ychwanegol at hyn, ceisir trwy'r polisi hwn sicrhau: 

 

 Bod y Cyngor yn gweithredu yn unol â’r egwyddor sylfaenol a nodir ym Mesur 
y Gymraeg (Cymru) 2011, sef y dylid trin y Gymraeg a'r Saesneg yn gyfartal, 
gan roi’r un statws a dilysrwydd i’r ddwy iaith. 
 

 Bod posib i holl drigolion y sir ddefnyddio gwasanaethau’r Cyngor drwy 
gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg, ac y cymerir camau pendant i sicrhau bod 
dewis iaith y defnyddiwr yn cael ei nodi a’i barchu bob amser.  
 

 Y rhoir cyfrifoldeb ar holl Swyddogion ac Aelodau’r Cyngor i hyrwyddo’r 
Gymraeg ym mhob rhan o’u gwaith.  
 

 Bod y Cyngor drwy ei ymrwymiad i Strategaeth Iaith Gwynedd, ar y cyd â 
hunaniaith, Menter Iaith Gwynedd, yn ymdrechu i hybu’r iaith a chynyddu 
cyfleoedd i bobl Gwynedd ddefnyddio’r Gymraeg.  Y nod tymor hir yw 
cynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg yn y sir.  
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 Yr anogir pob corff allanol i gyfathrebu gyda’r Cyngor drwy gyfrwng y 
Gymraeg neu yn ddwyieithog. 
 

 Bod disgwyl i unrhyw gyrff neu fusnesau allanol sy’n darparu gwasanaethau 
ar ran y Cyngor wneud hynny yn unol â’r Safonau a osodir ar y Cyngor ei hun.  
Bydd disgwyliadau clir yn cael eu gosod mewn cytundebau gwasanaeth a 
threfniadau monitro priodol yn cael eu sefydlu a’u dilyn.  
 

 Mae’r Gymraeg yn elfen o Fframwaith Gwella Cydraddoldeb Cymru, sef teclyn 
a ddatblygwyd gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i hwyluso’r cyswllt 
rhwng anghenion cydraddoldeb a’r iaith Gymraeg a strwythurau Rhaglen 
Wella Cymru. Mae Cyngor Gwynedd wedi ymrwymo i’r Fframwaith ac i’r nod o 
brif-ffrydio’r iaith Gymraeg drwy ei holl waith a’i weithdrefnau. 

 
 
SAFONAU’R GYMRAEG YNG NGWAITH Y CYNGOR 
 
CYFLENWI GWASANAETHAU 
 
Mae’r adran hon yn ymwneud â’r modd y bydd y Cyngor yn cyfarch rhai o’r Safonau 
Cyflenwi Gwasanaethau ac yn sicrhau bod cyfathrebu dwyieithog effeithiol gyda’r 
cyhoedd.  
 
1. Gohebiaeth ysgrifenedig  
 
1.1 Mae rhyddid i unrhyw aelod o’r cyhoedd ohebu â’r Cyngor yn y Gymraeg neu 

Saesneg, ac atebir pob gohebiaeth bersonol yn yr iaith y mae'n cael ei hanfon 
trwy lythyr neu e-bost.   

 
1.2 Bydd llythyrau, ym mha iaith bynnag y bônt, yn cael eu hateb yn unol â'r 

targedau ateb llythyrau corfforaethol, sef cydnabyddiaeth o leiaf o fewn 7 
diwrnod gwaith ac ateb llawn o fewn 15 diwrnod gwaith.   
 

1.3 Ar ôl siarad wyneb yn wyneb neu dros y ffôn, bydd unrhyw ohebiaeth 
ysgrifenedig ddilynol yn parhau yn yr un iaith â’r cyfathrebiad cyntaf, neu yn yr 
iaith a ddewiswyd gan y defnyddiwr. 

 
1.4 Pan fo swyddog o'r Cyngor yn cychwyn gohebiaeth ag unrhyw unigolyn, 

cymdeithas neu gwmni ar ffurf llythyr safonol neu electronig, yna dylid 
ysgrifennu'r ohebiaeth honno yn ddwyieithog. Gellir ysgrifennu yn Gymraeg yn 
unig os yw’r swyddog yn gwybod i sicrwydd bod y derbynnydd yn gallu’r 
Gymraeg.  
 

1.5 Dylid gohebu gydag unrhyw gyrff cyhoeddus a rhai wedi eu datganoli yng 
Nghymru yn y Gymraeg yn unig.  Os bydd corff arall sydd hefyd yn 
ddarostyngedig i’r Safonau Iaith (yn enwedig felly awdurdodau lleol eraill a 
Llywodraeth Cymru) yn anfon gohebiaeth uniaith Saesneg, dylai swyddogion 
ofyn am gopi Cymraeg o’r ohebiaeth cyn ymateb i’r corff yn Gymraeg. Os na 
dderbynnir gohebiaeth Gymraeg wedi gwneud cais amdano, dylid ymateb i’r 
ohebiaeth yn Gymraeg a rhoi gwybod i’r Uned Hyrwyddo Iaith.  

Tud. 203



 

 

 
1.6 Dylid sicrhau cywirdeb unrhyw ohebiaeth sy’n cael ei hanfon. Anogir holl staff 

y Cyngor i ddefnyddio rhyngwyneb Cymraeg Windows a CySill ac i ddilyn 
canllawiau Cymraeg Clir.  
 

2. Cyfathrebu dros y ffôn 
 

2.1 Bydd modd i unrhyw aelod o’r cyhoedd gael gwasanaeth drwy gyfrwng y 
Gymraeg neu’r Saesneg wrth gysylltu dros y ffôn.   

 
2.2 Bydd pob aelod o staff rheng flaen a phob system ateb electronig awtomatig – 

a hynny yn y Pencadlys, y swyddfeydd rhanbarth a mannau cyhoeddus eraill 
y Cyngor - yn ateb galwadau ffôn yn ddwyieithog (yn y Gymraeg yn gyntaf ac 
yna yn y Saesneg) ac mewn ffordd groesawgar. 

 
2.3 Bydd mwyafrif helaeth staff y Cyngor sy’n derbyn galwadau ffôn uniongyrchol 

gan y cyhoedd yn gallu ymdrin â’r galwadau yn y Gymraeg. Os bydd y sawl 
sy'n galw yn siarad Cymraeg ond nad yw’r swyddog sy'n ateb yn gallu siarad 
Cymraeg yn ddigon rhugl i ymdrin â'r mater, dylai'r swyddog egluro hynny a 
chynnig trosglwyddo'r alwad i aelod arall o staff fydd yn gallu ymdrin â'r mater 
yn llawn yn newis iaith y galwr.  Mewn achosion lle bo'r swyddog sy'n ateb 
galwad yn ddysgwr(aig), anogir y swyddog i ddefnyddio ac ymarfer ei 
G/Chymraeg hyd eithaf ei (g)allu.  

 
2.4 Bydd negeseuon ar holl beiriannau ateb y Cyngor yn ddwyieithog, gyda'r 

neges Gymraeg i’w chlywed gyntaf.   
 
 
3. Cyfarfodydd  
 
3.1 Bydd y Cyngor yn sicrhau bod pob cyfarfod a drefnir ganddynt yn cael ei 

gynnal drwy gyfrwng y Gymraeg. Trefnir cyfieithu ar y pryd lle bo’n addas er 
mwyn hwyluso hyn.  

 
3.2 Rhaid gwneud yn siŵr bod unrhyw un a gaiff eu gwahodd i gyfarfod yn y 

Cyngor yn ymwybodol bod cyfarfodydd mewnol y Cyngor yn cael eu cynnal 
drwy gyfrwng y Gymraeg. Dylid rhoi cyfle iddynt nodi a ydynt yn dymuno 
cyfrannu drwy gyfrwng y Gymraeg neu Saesneg a dyletswydd swyddogion y 
Cyngor fydd sicrhau bod gwasanaeth cyfieithu ar gael os oes angen er mwyn 
sicrhau bod y cyfarfod yn parhau drwy gyfrwng y Gymraeg.  

 
3.3 Os bydd rhywun yn mynychu cyfarfod sydd yn ymwneud â llesiant, ac yn 

dymuno trafod mater drwy gyfrwng y Gymraeg, rhaid cynnal y cyfarfod 
hwnnw yn unol â dewis iaith yr unigolyn.  Rhaid i’r Cyngor sicrhau bod unrhyw 
staff sy'n bresennol yn gallu’r Gymraeg, ac os nad ydynt, bod trefniadau yn eu 
lle i sicrhau nad yw hyn yn amharu o gwbl ar allu’r unigolion (a’r swyddogion) 
sy’n dymuno gwneud hynny i gyfrannu drwy gyfrwng y Gymraeg. NI DDYLID 
newid iaith y cyfarfod er lles y swyddog. 

 
3.4 Yn unol â nod y Cyngor, ceisir sicrhau bod staff dwyieithog ar gael bob amser 
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a all gyflawni'r dasg dan sylw yn Gymraeg neu yn Saesneg.  Gan fod mwyafrif 
helaethaf staff y Cyngor yn ddwyieithog, ni ddylid bod mewn sefyllfa o orfod 
newid iaith cyfarfod gyda’r cyhoedd i’r Saesneg. 

 
4. Cyfarfodydd Cyhoeddus 
 
4.1 Caniateir i unrhyw un siarad Cymraeg neu Saesneg, yn ôl eu dewis, mewn 

cyfarfod cyhoeddus a drefnir gan y Cyngor, a darperir gwasanaeth cyfieithu i 
hwyluso hynny.   

 
4.2 Pan drefnir cyfarfod, gwrandawiadau neu ymchwiliad cyhoeddus gan y 

Cyngor, bydd Swyddogion y Cyngor yn cyflwyno ac yn arwain drwy gyfrwng y 
Gymraeg a darperir cyfieithu ar y pryd i’r Saesneg. 

 
4.3 Bydd disgwyl i swyddogion arweiniol neu gadeiryddion unrhyw gyfarfodydd 

cyhoeddus dynnu sylw at ddarpariaeth cyfieithu ar y pryd ar gychwyn y 
cyfarfod, ac annog mynychwyr i ddefnyddio’r offer er mwyn hybu dewis iaith 

 
4.4 Bydd y sawl sy'n gyfrifol am drefnu'r cyfarfod hefyd yn gyfrifol am sicrhau bod 

neges yn cael ei chyfleu ar raglen, gwahoddiad, neu hysbyseb sydd ynglŷn â'r 
cyfarfod, i ddynodi mai Cymraeg fydd iaith y cyfarfod cyhoeddus ac y bydd 
gwasanaeth cyfieithu ar gael.  

 
4.5 Disgwylir i unrhyw ddogfennaeth ynghlwm â chyfarfod cyhoeddus fod yn 

ddwyieithog. 
 
4.6 Disgwylir i Swyddogion y Cyngor gyfrannu drwy gyfrwng y Gymraeg mewn 

cyfarfodydd cyhoeddus, pwyllgorau neu gynadleddau a drefnir gan 
awdurdodau neu sefydliadau eraill, ac fe’u hanogir i ofyn am ddarpariaeth 
cyfieithu ar y pryd os bydd angen.  

 
5.  Cyhoeddiadau a Deunydd Ysgrifenedig  
  
(D.S. Mae’r rhan hwn o’r polisi yn ymwneud ag unrhyw ddeunyddiau ysgrifenedig 
cyhoeddus, sy’n cynnwys ffurflenni a deunydd esboniadol, hysbysiadau i’r Wasg, 
hysbysiadau cyhoeddus ac ymgyrchoedd cyhoeddusrwydd ac ymgynghori, yn 
ogystal â phob deunydd  
 
5.1 Bydd yr holl ddogfennau a gaiff eu rhannu gyda’r cyhoedd yn enw’r Cyngor, 

boed wedi eu cynhyrchu yn fewnol neu gan gorff neu sefydliad allanol, yn rhoi 
yr un statws i’r Gymraeg a’r Saesneg.  Ar yr un pryd, bydd y Cyngor bob 
amser yn ceisio adlewyrchu’r ffaith mai Cymraeg yw iaith weithredol y Cyngor 
ac iaith naturiol cyfran helaeth o’r boblogaeth leol. 

 
5.2 Bydd unrhyw ddeunydd ysgrifenedig a gaiff ei ysgrifennu gan y Cyngor, ac 

sydd wedi ei fwriadu ar gyfer defnydd y cyhoedd yn cael eu darparu yn 
Gymraeg a Saesneg. Mae hyn yn cynnwys deunydd ysgrifenedig wedi ei 
argraffu a deunydd a gaiff eu rhannu yn electronig. 

 
5.3 Bydd unrhyw daflenni neu lythyrau sy’n cael eu hanfon i’r trigolion yn 
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ddwyieithog yn cael eu rhoi mewn amlenni mewn modd sy’n ceisio sicrhau 
mai’r Gymraeg sydd i’w gweld gyntaf wrth agor.  

 
5.4 Os bydd Swyddogion yn rhannu deunydd ysgrifenedig gan sefydliadau eraill 

(naill ai ar ffurf dogfennau, neu drwy gyfeirio at ffynonellau eraill fel 
gwefannau) disgwylir i’r swyddogion wneud pob ymdrech i sicrhau bod y 
deunydd hwnnw ar gael yn y Gymraeg yn ogystal â’r Saesneg. Os bydd 
dogfennau yn cael eu rhannu fel rhan o waith ymgynghori, ac nad yw’r 
sefydliad allanol yn gallu darparu copïau dwyieithog, rhaid gwneud trefniadau 
i’w cyfieithu yn fewnol cyn gwneud y dogfennau yn gyhoeddus.  

 
5.5 Bydd y Cyngor yn sicrhau bod unrhyw ddeunydd ysgrifenedig yn safonol ei 

ffurf a'i arddull, yn y Gymraeg a'r Saesneg, y bydd y ddwy iaith yn gyfartal o 
ran ffurf, maint, ansawdd ac eglurder. Mae hyn yn cynnwys sicrhau bod 
unrhyw ddeunydd yn ddealladwy ac yn eglur i'r cyhoedd, ac yn dilyn 
egwyddorion Cymraeg Clir / Plain English. 

 
5.6 Bydd deunyddiau fel arfer yn cael eu cyhoeddi'n ddwyieithog ar yr un ddalen 

neu yn yr un ddogfen (fel bo'n briodol).   
 
5.7 Pe byddai rhaid, am unrhyw reswm (e.e. maint dogfen) i'r Cyngor gyhoeddi 

fersiynau Cymraeg a Saesneg ar wahân, byddant yn cael eu cyhoeddi ar yr 
un adeg, ac ar gael gyda'i gilydd ple bynnag y byddant ar gael. 

 
5.8 Rhoddir y flaenoriaeth i’r Gymraeg mewn unrhyw ddeunydd, ffurflenni, posteri 

neu hysbysebion i’r cyhoedd. Bydd y fersiwn Gymraeg naill ai uwchben y 
Saesneg neu'r Gymraeg ar y chwith a'r Saesneg ar y dde. 

 
5.9 Bydd unrhyw arwyddion a gaiff eu gosod mewn unrhyw fan cyhoeddus sydd 

dan ofal y Cyngor yn ddwyieithog, gyda’r Gymraeg yn gyntaf, a’r Saesneg yn 
dilyn oddi tannodd.  

 
5.10 Bydd y polisi hwn hefyd yn berthnasol i unrhyw hysbysiadau neu bosteri gan 

gyrff a chwmnïau eraill a fydd o dro i dro yn cael ei arddangos yn adeiladau'r 
Cyngor.  Yr unig eithriadau fydd mudiadau gyda'r prif amcan o hyrwyddo'r 
iaith a diwylliant Cymraeg. 

 
5.11 Bydd pob datganiad a gyhoeddir gan y Cyngor i'r wasg neu i'r cyfryngau yn 

gwbl ddwyieithog. 
 
5.12 Bydd ymateb i ymholiadau gan y wasg neu'r cyfryngau yn cael ei anfon yn 

Gymraeg neu'n Saesneg, yn ddibynnol ar iaith y gohebydd perthnasol.   
 
5.13 Bydd yr holl ddeunydd a ddefnyddir i godi ymwybyddiaeth i farchnata, i 

hyrwyddo ac i ddenu buddsoddiad i'r ardal yn nodi a chydnabod pwysigrwydd 
yr iaith Gymraeg. 

 
5.14 Bydd unrhyw ymgyrchoedd marchnata a gynhelir gan neu ar ran y Cyngor yn 

rhai cwbl ddwyieithog, gan gynnwys arddangosfeydd, stondinau gwybodaeth 
a chynadleddau. Golyga hyn y bydd unrhyw waith hysbysebu, cyhoeddi neu 
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ymchwil yn gwbl ddwyieithog.  
 
Yr unig eithriadau i'r uchod fydd: 
 
(a) gweithgareddau sy'n uniongyrchol gysylltedig i weithgarwch sy'n cefnogi'r iaith a 

diwylliant Cymraeg, e.e.  Eisteddfod yr Urdd a'r Eisteddfod Genedlaethol.  
 
(b) yn achos rhaglenni radio neu deledu, bydd iaith yr hysbyseb neu fwletin gwybodaeth 

yn dibynnu ar y sianel neu orsaf dan sylw.  Yn achos sianelau a gorsafoedd a 
dderbynnir yng Nghymru (boed y rheiny trwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg), 
byddant yn ddwyieithog.  Ar y llaw arall, yn achos sianelau a dderbynnir yn Lloegr yn 
bennaf, bydd unrhyw ddeunydd a ddarlledir arnynt yn Saesneg yn unig. 

 
(c) llyfrynnau wedi'u hanelu'n bennaf at y farchnad tu hwnt i Gymru.  Byddant yn 

Gymreig eu naws gyda defnydd o'r Gymraeg ynddynt. Bydd modd i unrhyw adran 
gael cyngor gan yr Uned Hyrwyddo Iaith ar yr angen i ddarparu yn ddwyieithog neu 
beidio ar y mater hwn.  

 
(ch) Bydd pob hysbyseb cyhoeddus a gyhoeddir yn y wasg Gymraeg yn ymddangos yn 

uniaith Gymraeg.  
 
5.15 Disgwylir i hysbysebion a chyhoeddusrwydd ar ran trydydd parti a fo'n 

ymddangos ar eiddo, tir neu adeilad y Cyngor ddilyn y canllawiau uchod.  Lle 
bu cytundeb rhwng y Cyngor a pharti arall ar gyfer defnyddio eiddo, tir neu 
adeilad y Cyngor, bydd amod i'r perwyl hwn yn y cytundeb, yn cynnwys 
cyhoeddusrwydd cysylltiedig (e.e.  posteri, hysbysebion). 

 
Y Cyngor ar y We 
 
5.16 Bydd unrhyw ddeunydd a gyhoeddir yn electronig yn dilyn y canllawiau a 

nodir ar gyfer deunydd ysgrifenedig yn y polisi hwn, ac yn cael eu cyhoeddi yn 
y Gymraeg a’r Saesneg.  

 
5.17 Bydd unrhyw wefannau ac apiau a ddatblygir gan y Cyngor yn rhoi 

blaenoriaeth i’r Gymraeg, yn llywio’r defnyddiwr at y dudalen Gymraeg yn 
gyntaf lle bo modd, ac yn caniatáu symud yn hwylus rhwng y tudalennau 
cyfatebol yn Gymraeg a Saesneg. 

 
5.18 Bydd unrhyw gyfrifon ar wefannau cymdeithasol (megis Facebook a Twitter) 

yn dilyn y canllawiau sydd ar gael gan yr Uned Gyfathrebu ac yn cyflwyno 
gwybodaeth yn ddwyieithog, gyda’r Gymraeg yn ymddangos gyntaf bob 
amser. 

 
6. Derbynfeydd 
 
6.1 Bydd modd i’r cyhoedd gael gwasanaeth dwyieithog llawn ym mhob un o 

dderbynfeydd cyhoeddus y Cyngor.  Mae hyn yn golygu y bydd pob 
cynghorydd cwsmer a chroesawydd mewn derbynfeydd canolfannau 
hamdden, ysgolion ac ati yn gallu cyfathrebu yn ddwyieithog.  
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6.2 Bydd arwyddion yn cael eu harddangos yn nerbynfeydd ac unrhyw fannau 
gwasanaeth cyhoeddus y Cyngor fydd yn nodi’n glir bod modd cael 
gwasanaeth Cymraeg er mwyn sicrhau bod cymal 1.3 o’r polisi hwn yn cael ei 
weithredu yn effeithiol a naturiol.  

 
6.3 Anogir, ble bo’n briodol, i staff derbynfeydd a mannau gwasanaeth cyhoeddus 

wisgo bathodynnau neu gortynnau gwddf “Cymraeg” fydd yn galluogi i’r 
cyhoedd wybod lle mae siaradwyr neu ddysgwyr Cymraeg all roi gwasanaeth 
cyfrwng Cymraeg iddynt.  

 
7. Grantiau 
 
7.1 Defnyddir nawdd neu grant i sector, grŵp neu unigolyn fel un arf cyhoeddus ar 

gyfer hyrwyddo defnydd o'r Gymraeg a dwyieithrwydd yn lleol.  Gall hyn hefyd 
fod yn ffordd o hyrwyddo'r Gymraeg yn weledol. 

 
7.2 Wrth osod grant neu nawdd i gymdeithas neu grŵp cymunedol, bydd y 

Cyngor yn gofyn am eglurhad ynglŷn â sut y byddent yn darparu gwasanaeth 
dwyieithog drwy'r nawdd gan osod telerau’n unol â gofynion y cais. 

 
7.3  Bydd y Cyngor yn disgwyl i sefydliadau, mudiadau, cyrff ac unigolion sy’n 

darparu gwasanaethau ar gyfer y gymuned fusnes yn lleol wneud hynny’n 
ddwyieithog. 

 
7.4 Bydd disgwyl i fusnesau a sefydliadau ddangos ymrwymiad i’r iaith Gymraeg 

ac i weithredu yn unol â’r un safonau â’r Cyngor. 
 
7.5 Bydd y Cyngor, drwy gynnig grantiau i fusnes, yn annog y busnesau hynny i 

ddefnyddio'r iaith Gymraeg fel arf masnachol. 
 
7.6 Bydd pob gohebiaeth yn ymwneud â dyrannu grantiau neu dendrau 

gwasanaethau yn Gymraeg a Saesneg.  
 
7.7 Bydd angen sicrhau bod modd cynnal unrhyw gyfweliadau a gynhelir yng 

nghyswllt grantiau neu dendrau yn newis iaith yr ymgeisydd. Cyfrifoldeb 
swyddogion y Cyngor fydd sicrhau bod cyfieithu ar y pryd yn cael ei ddarparu 
os bydd angen.  
 

7.8 Bydd unrhyw gytundeb sydd yn ymwneud â dosbarthu grantiau i fusnesau yn 
cynnwys cymal fydd yn nodi polisi iaith y Cyngor a’r cyfrifoldeb sydd ar bawb i 
ddefnyddio’r iaith mewn ffordd adeiladol a phriodol. 

 
 
8. Cyd-ddarparu ac Allanoli Gwasanaethau 
 
8.1 Mae trefniadau cyd-ddarparu a chyd-ariannu gwasanaethau, yn ogystal ag 

allanoli gwasanaethau, yn cael eu defnyddio fwyfwy gan y Cyngor ac yn 
allweddol i’r dyfodol. Wrth ddatblygu strwythurau a chytundebau gydag eraill, 
bydd y Cyngor yn gwarchod a sicrhau anghenion trigolion y Sir o safbwynt 
derbyn gwasanaethau dwyieithog.   
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8.2 Byddwn yn manteisio ar bob cyfle i godi ymwybyddiaeth o broffil a 

phwysigrwydd yr iaith Gymraeg o fewn y Sir gyda’n cyd-ddarparwyr ac i 
gydweithio tuag at well darpariaeth ddwyieithog ar draws yr holl wasanaethau. 

 
8.3 Bydd unrhyw gytundebau darparu yn cyfeirio at y polisi hwn ac yn cynnwys 

cymalau fydd yn nodi’n glir y gofynion a’r disgwyliadau ar ddarparwyr allanol 
er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth â gofynion y Polisi hwn.   

 
8.4 Wrth ddrafftio ac adolygu cytundebau cyd-ddarparu a chyd-ariannu, bydd y 

Cyngor yn sicrhau cydymffurfiaeth â’r polisi hwn, a hynny er mwyn sicrhau 
nad yw’r trefniadau’n arwain at unrhyw ddirywiad mewn darpariaeth Gymraeg 
i’r cyhoedd. Byddwn yn monitro’r cytundebau er mwyn sicrhau 
cydymffurfiaeth. 

 
8.5 Os bydd gwasanaeth yn cael ei allanoli, neu gytundeb/tendr yn cael ei roi i 

ddarparu gwasanaeth mewn adeilad sydd yn eiddo i’r Cyngor bydd disgwyl 
iddynt weithredu i’r un safonau a osodir yn y Polisi hwn a gwneir pob ymdrech 
i sicrhau bod y busnes neu wasanaeth yn cael ei gynnal drwy gyfrwng y 
Gymraeg, yn ogystal â’r Saesneg, gan gynnwys cynnig cyngor a chefnogaeth.  

 
8.6 Mae'r Cyngor yn gweithio mewn partneriaeth â chyrff cyhoeddus, sefydliadau 

o’r sector gwirfoddol ac asiantaethau eraill.  Mae'n gweithredu ar sawl lefel ac 
o ganlyniad :- 

 
i. Pan fo'r Cyngor yn arwain partneriaeth, yn strategol ac yn weithredol, bydd yn 

sicrhau fod y ddarpariaeth gyhoeddus yn unol â’r Polisi Iaith. 
 

ii. Pan fo'r Cyngor yn ymuno â phartneriaeth, ac mae corff arall yn ei arwain, 
bydd mewnbwn y Cyngor i'r bartneriaeth yn cydymffurfio â'r Polisi Iaith a bydd 
y Cyngor yn annog y partïon eraill i gydymffurfio. 
 

iii. Pan fo'r Cyngor yn gweithredu fel rhan o gonsortia, bydd yn annog y consortia 
i fabwysiadu polisi iaith.  Wrth weithredu'n gyhoeddus yn enw'r consortia bydd 
y Cyngor yn gweithredu yn unol â'i Bolisi Iaith. 

 
iv. Pan fo'r Cyngor yn ymuno â phartneriaeth neu’n ffurfio partneriaeth, bydd yn 

gofyn i'r darpar bartneriaid am eu Polisïau Iaith, neu'r modd y maent yn 
gweithredu yn ddwyieithog.  Fel rhan o bob partneriaeth, bydd y Cyngor yn 
cynnig cyngor i’r partïon eraill sy'n rhan o'r bartneriaeth. 

 
8.7 Gall y Cyngor gynorthwyo'r uchod, e.e. trwy gynnig cyngor ynglŷn â 

Dwyieithrwydd a llogi offer cyfieithu. 
 
9. Gwirfoddolwyr 
 
9.1 Os bydd gwirfoddolwyr yn cael eu defnyddio i gyflenwi gwasanaethau neu 

weithgareddau ar ran y Cyngor, dylid sicrhau eu bod hwythau yn ymwybodol 
o’r angen i ddarparu yn ddwyieithog a recriwtio rhai a all gyfathrebu yn 
Gymraeg a Saesneg ble bo’n bosib. Os oes gwirfoddolwyr yn cael eu recriwtio 
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nad ydynt yn gallu siarad Cymraeg, rhaid i swyddog neu reolwr y Cyngor 
sicrhau nad yw hyn yn amharu ar allu’r gwasanaeth i gynnig y gweithgaredd 
yn ddwyieithog.  

 
9.2 Os bydd gwirfoddolwyr yn cael eu recriwtio ar gyfer y tymor hir (mwy na 

gweithgaredd unigol) dylid sicrhau bod elfen o ymwybyddiaeth neu fagu hyder 
yn y Gymraeg yn cael ei chynnwys mewn unrhyw hyfforddiant rôl.  

 
LLUNIO POLISI 

 
10. Polisïau a Mentrau Newydd 
 
10.1 Dylid sicrhau bod unrhyw gynlluniau, menter neu bolisïau newydd a fabwysiedir 

gan y Cyngor yn cydymffurfio â gofynion y polisi hwn ac yn hwyluso a hyrwyddo 
defnyddio'r Gymraeg.  Bydd cyfeiriad at y polisi hwn mewn unrhyw gynlluniau, 
mentrau neu bolisïau o eiddo'r Cyngor lle bo hynny'n berthnasol a chymalau 
perthnasol o’r polisi yn cael eu dyfynnu.  Hefyd gwneir asesiad o effeithiau 
ieithyddol tebygol unrhyw bolisi neu fenter newydd wrth eu llunio ac o effaith 
unrhyw bolisi neu fenter a fabwysiadwyd gan y Cyngor wrth fonitro'r polisi neu 
fenter. 

 
10.2 Yn yr un modd bydd mesurau'r polisi yn cael eu gweithredu wrth roi polisïau a 

mentrau newydd ar waith.  Gwneir hyn trwy sicrhau bod asesiad gwrthrychol o'r 
oblygiadau.  

 
10.3 Bydd Rheolwyr Gwasanaethau yn sicrhau bod ystyriaeth lawn yn cael ei roi i 

effeithiau ieithyddol posib unrhyw benderfyniadau polisi wrth lunio polisi 
newydd, neu adolygu neu addasu polisi cyfredol. Bydd asesiadau yn cael eu 
cynnal ble bo’n briodol i sicrhau nad yw unrhyw bolisi newydd yn cael effaith 
andwyol neu negyddol ar gynhaliaeth y Gymraeg yn y sir.  

 
10.4 Bydd angen sicrhau bod unrhyw waith ymchwil neu unrhyw ymgynghoriad a 

gynhelir yng nghyswllt llunio polisi newydd yn rhoi sylw teg i effeithiau ieithyddol 
posib unrhyw benderfyniadau.  

 
10.5 Bydd angen sicrhau bod y Gymraeg yn cael ei hystyried ochr yn ochr ag 

unrhyw fater cydraddoldeb arall wrth lunio polisïau.   
 
GWEITHREDU MEWNOL 
 
Mae’r adran hon yn ymdrin â’r modd y bydd y Cyngor yn cydymffurfio â’r Safonau 
Gweithredu ac yn mynd y tu hwnt i hynny er mwyn sicrhau bod gweinyddiaeth fewnol 
y Cyngor yn parhau i fod drwy gyfrwng y Gymraeg.  
 
11.1 Gweithredir proses ddemocrataidd fewnol y Cyngor drwy gyfrwng y Gymraeg. 

Golyga hyn y bydd y Gymraeg bob amser yn cael blaenoriaeth mewn 
gweithrediadau mewnol.  

 
11.2 Bydd mewnrwyd y Cyngor yn uniaith Gymraeg, a bwletinau gwybodaeth staff 

ar e-bost yn Gymraeg. Darperir fersiwn Saesneg o’r bwletina 
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11.3 Er mwyn galluogi'r Cyngor i weithredu yn unol â'r polisi hwn, bydd yn ofynnol i 

staff y Cyngor allu cyfathrebu'n effeithiol yn y Gymraeg a’r Saesneg hyd at 
safon sy'n briodol ac er mwyn gallu cyflawni eu dyletswyddau'n llawn.  

 
11.4 Mae'r Cyngor yn dymuno cydweithio gyda'i staff er cyrraedd y sefyllfa honno 

ac mae'n cydnabod y bydd rhaid bod yn hyblyg wrth gyrraedd y nod. Rhoddir 
pob cefnogaeth bosib i annog hyder a gallu’r gweithwyr yn y Gymraeg.  Yn yr 
un modd mae'r Cyngor yn disgwyl i'r staff fod yn ymroddgar a chydweithredu 
er cyrraedd y nod hwnnw. 

 
11.5 Cynigir cefnogaeth gyfieithu, ble bynnag y bo’r angen, er mwyn sicrhau nad 

yw unrhyw un sydd yn llai hyderus neu yn llai galluog yn yr un o’r ddwy iaith 
yn cael eu heithrio.  

 
11.6 Er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth â’r Polisi hwn a Safonau’r Gymraeg, bydd 

asesiad blynyddol yn cael ei gynnal o sgiliau iaith gweithlu’r Cyngor.  
 
12. Polisïau staff 

 
12.1 Bydd unrhyw wybodaeth yn ymwneud â materion cyflogaeth a materion 

allweddol megis Iechyd a Diogelwch ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg. 
 
12.2 Bydd modd i bob aelod o staff gyflwyno cwynion drwy gyfrwng y Gymraeg 

neu’r Saesneg, a dylid delio ag unrhyw achos yn newis iaith yr aelod staff. 
 
12.3 Bydd gan bob aelod o staff hawl i ymdrin ag unrhyw faterion disgyblu neu 

unrhyw faterion eraill sy’n ymwneud ag amodau gwaith neu berfformiad drwy 
gyfrwng eu dewis iaith, yn y Gymraeg neu’r Saesneg.  

 
13. Hyfforddiant 
 
13.1 Bydd y Cyngor yn darparu cyfleusterau hyfforddiant mewn swydd i alluogi 

staff i ddatblygu eu sgiliau ieithyddol yn y Gymraeg a’r Saesneg.  
 
13.2 Anogir staff i ddatblygu eu sgiliau ieithyddol ac fe'u rhyddheir, os bydd angen, 

i ddysgu neu i loywi eu sgiliau. Bydd y Cyngor yn darparu ar gyfer hyfforddi 
staff ar sawl lefel ac yn paratoi cyllid ar gyfer hynny.  

 
13.3 Cyfrifoldeb Rheolwyr llinell fydd annog staff i fynychu hyfforddiant ac i asesu’r 

angen am hyfforddiant gloywi neu wella sgiliau o fewn eu timau.  
 
13.4 Bydd hyfforddiant ymwybyddiaeth iaith hefyd yn cael ei gynnig i’r holl weithlu, 

fydd yn codi ymwybyddiaeth am bwysigrwydd y Gymraeg a hanes yr iaith.  
 
13.5 Wrth ddarparu i aelodau staff ddysgu'r iaith tuag at safon sy'n briodol i 

ddibenion y swydd, paratoir a darperir hyfforddiant a chefnogaeth deilwng ar 
gyfer yr unigolyn. Bydd yr hyfforddiant hwn yn seiliedig ar asesiad manwl o 
anghenion yr unigolion yn dilyn y penodiad i’r swydd. Sylweddolir y bydd gallu 
ieithyddol yn amrywio o swyddog i swyddog a bydd y Cyngor yn cymryd hyn i 
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ystyriaeth wrth eu hasesu.  
 
13.6 Bydd cyfle yn ogystal i unrhyw aelod etholedig sy’n dymuno gwella eu sgiliau 

ieithyddol ymuno â hyfforddiant iaith y Cyngor 
 
13.7 Cyflwynir Gwobr Goffa Dafydd Orwig yn flynyddol i ddysgwyr er mwyn 

cydnabod ymdrech staff sy’n gwneud cynnydd arbennig yn y deuddeg mis 
blaenorol. Mae’r Wobr hefyd yn cydnabod gwaith a chyfraniad Mentoriaid 
iaith. 

 
14. Hysbysebu Swyddi/Recriwtio 
 
14.1 Bydd y Cyngor yn mabwysiadu Strategaeth Sgiliau Ieithyddol i gefnogi’r Polisi 

Iaith hwn. 
 
14.2 Wrth hysbysebu swyddi bydd y Cyngor yn datgan ei bod yn ofynnol i ddeiliaid 

swyddi allu cyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg i lefel briodol y 
swydd. 

 
14.3 Penodir lefel iaith briodol i bob swydd yn y Cyngor ar gyfer anghenion y swydd 

honno. Bydd rhaid i ddeiliaid swyddi penodedig allu cyrraedd y gofynion 
ieithyddol o ddyddiad cychwyn eu cyflogaeth yn y swyddi hyn.  

 
14.4 Gall fod yn bosib i ddeiliaid rhai swyddi ddatblygu’r sgiliau sy’n angenrheidiol 

ar gyfer anghenion y swydd dros amser. Os nad yw’n bosib penodi unigolyn 
sy’n cyrraedd y gofynion ieithyddol llawn, bydd y Cyngor yn ystyried a yw’n 
briodol penodi ymgeisydd sydd â’r sgiliau eraill sy’n berthnasol i’r swydd dan 
sylw ac sy’n dangos ymrwymiad i ddatblygu’r sgiliau ieithyddol hyd at nod iaith 
ymarferol. Yn yr achosion hynny, bydd y Cyngor yn darparu’r cymorth sydd ei 
angen ar gyfer hynny a bydd cytundeb rhwng y Cyngor, fel y cyflogwr, a 
deilydd y swydd, ynghylch rhaglen ddatblygu addas ar gyfer y swydd a’r 
unigolyn, gyda chynnydd yn erbyn hynny yn cael ei fonitro fel rhan o 
drefniadau gwerthuso parhaus y swyddog. 

 
14.5 Bydd y rheolwr llinell a’r unigolyn a benodwyd yn hollol ymwybodol o’r hyn a 

olygir gan lefel iaith y swydd, gan gyfeirio at y fframwaith iaith. Lle nad yw’r 
fframwaith iaith yn ddigon manwl, bydd angen gosod nodau ieithyddol sy’n 
cydweddu â’r lefel yn y fframwaith, ac sy’n cyd-fynd â gofynion y swydd.  Gall 
y Swyddog Datblygu Gweithlu/Cydgysylltydd Iaith roi cymorth yma. Dylid 
defnyddio’r fframwaith fel sail i osod gofynion ieithyddol penodol y swydd. 

 
14.6 Bydd pob hysbyseb recriwtio staff a gyhoeddir gan y Cyngor yn ddwyieithog, 

ac eithrio:- 
 
(a)  Yn Uniaith Gymraeg:  

Hysbysebion a gyhoeddir mewn cylchgronau a phapurau Cymraeg. 
 

(b)  Yn y Gymraeg yn unig gyda nodyn esboniadol byr yn y Saesneg: 
Hysbysebion a gyhoeddir mewn cylchgronau a phapurau Saesneg am 
swyddi: 
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- lle mae’n hanfodol i’r deiliad gyrraedd gofynion ieithyddol y swydd o 
ddyddiad cychwyn y swydd dan sylw. 

- lle nad yw’n hanfodol i ddeiliad gyrraedd gofynion ieithyddol y swydd o 
ddyddiad cychwyn y swydd; bydd hyn yn sefyll hyd nes ceir tystiolaeth 
sy’n dangos bod penodi swyddog sydd yn cyrraedd y gofynion 
ieithyddol llawn yn amhosib. 

 
14.7 Mae mwyafrif helaeth staff y Cyngor yn ddwyieithog ond ar adegau penodi 

rhai na fyddant yn gallu'r Gymraeg.  Disgwylir i bob Adran o'r Cyngor wneud 
trefniadau mewnol fel bo gohebiaeth a anfonir gan aelodau staff di-Gymraeg 
yn cael ei chyfieithu cyn ei hanfon a dylid gwneud hynny fel arfer yn fewnol 
heb gyfeirio'r ohebiaeth i'w chyfieithu gan gyfieithwyr y Cyngor. Byddai'r 
cyfieithwyr ar gael i gynorthwyo fel bo'r angen gyda gohebiaeth faith, 
gymhleth neu dechnegol. 

 
COFNODION 
 
15.1 Mae’r Cyngor yn croesawu unrhyw gŵyn yn erbyn gweinyddiad ein Polisi Iaith 

fel tystiolaeth ynglŷn â’n perfformiad ac fel cyfle i wella. 
 
15.2 Byddwn yn ymdrin â phob cwyn iaith yn unol â safonau corfforaethol y Cyngor 
 
15.3 Yr Uned Hyrwyddo Iaith sydd â chyfrifoldeb dros fonitro cwynion iaith, ac 

adroddir arnynt yn rheolaidd i’r Pwyllgor Iaith.  Bydd yr Uned yn dilyn trefn o 
adrodd yn ffurfiol ar y cwynion hynny sydd wedi eu hateb yn llawn, ac yn 
anffurfiol am gwynion sydd yn dal i gael eu datrys.  

 
15.4 Lle nad adroddir cwynion yn uniongyrchol i’r Uned Hyrwyddo Iaith, bydd 

disgwyl i holl wasanaethau’r Cyngor gofnodi unrhyw gwynion iaith a’u hadrodd 
i’r Swyddog Cydraddoldeb ac Iaith, un ai wrth iddynt godi neu fel rhan o’u 
hadroddiad ar gyfer yr Adroddiad Iaith flynyddol 

 
15.5 Bydd unrhyw gwynion yn ymwneud â’r Polisi Iaith hwn neu gydymffurfiad y 

Cyngor gyda Safonau’r Gymraeg (2015) yn cael eu hadrodd yn flynyddol i’r 
Comisynydd Iaith.  

 
 
Monitro ac Adrodd 
 
Bydd y Cyngor yn adrodd yn flynyddol ar ei gydymffurfiad â’r Safonau Iaith i 
Gomisiynydd y Gymraeg. Bydd gweithrediad y polisi hwn yn cael ei adolygu yn 
flynyddol, a’i addasu yn ôl yr angen.  
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PWYLLGOR : Y Cyngor Llawn 
 

DYDDIAD : 
 

3 Mawrth 2016 

TEITL : Penodi Aelod Annibynnol i’r Pwyllgor 
Safonau 
 

AWDUR :  Iwan Evans, Swyddog Monitro 
 

GWEITHREDIAD: Penodi aelod annibynnol i’r Pwyllgor 
Safonau 
 

 
1. Cefndir 
 
1.1 Gan fod gwasanaeth un o aelodau annibynnol y Pwyllgor Safonau wedi 
dod i ben, hysbysebwyd am ymgeiswyr i lenwi’r sedd, yn unol â’r gofynion 
statudol.  Ystyriwyd y ceisiadau gan Banel Ymgynghorol ar 18 Chwefror 2016. 
 
1.2 O dan y ddeddfwriaeth berthnasol mae’n rhaid i’r Panel Ymgynghorol 
ystyried y ceisiadau ac yna argymell wrth y Cyngor pa ymgeiswyr i’w penodi.    
Mae’r Panel yn cynnwys Cadeirydd y Cyngor, Cadeirydd y Pwyllgor Safonau, 
Cadeirydd y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, ac, yn unol â’r gofynion 
statudol, gynrychiolydd o’r cynghorau cymuned ac ‘aelod lleyg’, sydd heb 
gysylltiad uniongyrchol â llywodraeth leol.  Rôl y Panel yw ystyried pob cais a 
dderbynnir gan ddefnyddio’r meini prawf  a osodwyd gan y Cyngor.  Tra mai’r 
Cyngor sydd i wneud y penodiad, mae’n rhaid iddo roi sylw i argymhellion y 
panel.       
 
1.3.  Yn dilyn ystyriaeth fanwl a thrylwyr o'r holl geisiadau, penderfynodd y 
Panel argymell penodi Aled Jones.  Mae Aled yn byw ym Mangor ac yn gyd-
reolwr gyfarwyddwr cwmni cyfieithu Cymen yng Nghaernarfon. 
 
2. Argymhelliad 
 
2.1 Penodi Aled Jones yn aelod annibynnol ar Bwyllgor Safonau Cyngor 
Gwynedd i wasanaethu am gyfnod o 6 mlynedd. 
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CYFARFOD Y CYNGOR  LLAWN 
 

DYDDIAD 3YDD MAWRTH, 2016 
 

TEITL YR ADRODDIAD CYDBWYSEDD GWLEIDYDDOL Y CYNGOR 
 

PWRPAS Adolygu Cydbwysedd Gwleidyddol y Cyngor 
 

ARGYMHELLIAD Dyrannu Seddau ar Bwyllgorau’r Cyngor 
 

AWDUR Geraint Owen 
Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd  

 

 

1. CYFLWYNIAD 
 
1.1 Yn ystod cyfarfod diwethaf y Cyngor llawn (10/12/2015), nodwyd cyfansoddiad 

gwleidyddol y Cyngor fel a ganlyn:- 

 Plaid Cymru 39 
 Annibynnol 20 
 Llais Gwynedd   8 
 Llafur   5 
 Democratiaid Rhyddfrydol   2 
 Aelod Unigol   1 
  
 Cyfanswm  75 
 

2. DYRANIAD Y SEDDAU AR BWYLLGORAU 

2.1 Mae aelodau’r Cyngor yn ymwybodol fod  newidiadau wedi bod i’r cydbwysedd 
gwleidyddol tros y misoedd diwethaf.  Mae’r Aelodau hefyd yn ymwybodol fod elfen 
arbenigol iawn i rai pwyllgorau, sy’n golygu goblygiadau hyfforddiant sylweddol (o 
ran amser ac arian).   
 

2.2 Yn y cyd-destun hwn, mae Arweinydd Grwp Plaid Cymru wedi penderfynu peidio 
llenwi un o’r seddau a ddynodwyd i’r Grwp, sef sedd ar y Pwyllgor Pensiynau.   Dan 
yr amgylchiadau hyn, mae gan y Cyngor hawl i ddewis yr aelodaeth mwyaf priodol 
i’r sedd.  Bydd angen i’r Cyngor gefnogi’r argymhelliad o fwyafrif.   
 

2.3 Gan fod y Cyngor newydd gwrdd â chostau penodol i hyfforddi aelod etholedig o’r 
Grwp Llafur i fod yn aelod o’r Pwyllgor hwn yn ddiweddar, argymhellir fod y sedd yn 
cael ei ddyrannu i Grwp Llafur.   

  
3. NEWIDIADAU I DDYRANIAD Y SEDDAU AR BWYLLGORAU 
 
3.1 Golyga fod Grŵp Llafur yn ennill sedd ar y Pwyllgor Pensiynau ar draul Plaid Cymru.        
 (Gweler Atodiad A)   
 

4. ARGYMHELLIAD 
 
Gofynnir i’r Cyngor gytuno ar y newid i ddyraniad y seddau ar y pwyllgorau fel y 
noder yn 3.1 uchod, gan gefnogi’r argymhelliad o fwyafrif. 
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ATODIAD A  
PWYLLGORAU CRAFFU  

 

   Plaid  
  Cymru 

Annibynnol Llais 
Gwynedd 

Llafur Democratiaid 
Rhyddfrydol 

Aelod 
Unigol 

Corfforaethol 
 

9 5 2 1 1  

Cymunedau 
 

10 5 1 1 1  

Gwasanaethau 
 

10 4 2 1  1 

Archwilio 
 

10 5 2 1   

 
PWYLLGORAU ERAILL 

 

 Plaid 
Cymru 

Annibynnol Llais 
Gwynedd 

Llafur Democratiaid 
Rhyddfrydol 

Aelod 
Unigol 

Gwasanaethau 
Democratiaeth 
 

8 4 2 1   

Iaith 
 

8 4 2 1   

Cynllunio  
 

8 4 1 1 1  

Trwyddedu 
Canolog 

8 5 2    

Apelau 
Cyflogaeth 
 

3 1 1 1  1 

Penodi Prif 
Swyddogion 

8 4 1 1 1  

       

Nifer y seddau 82 41 16 9 4 2 154 

 

 Plaid 
Cymru 

Annibynnol Llais 
Gwynedd 

Llafur Democratiaid 
Rhyddfrydol 

Aelod 
Unigol 

Pensiynau 
 

3 2 0 1 1  

Cydbwyllgor 
Ymgynghorol 
Lleol 

6 2 1 2   

Cydbwyllgor 
Addysg 
Anghenion 
Arbennig 

3 2 1   1 

Pwyllgor Polisi 
Cynllunio ar y 
Cyd 

4 
(3 sedd 
ac un 
eilydd) 

2 1 1   

CYSAG 
 

4 2 1    

       

Cyfanswm y 

Seddau 

102 51 20 13 5 3 194 
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CYFARFOD CYNGOR LLAWN 

DYDDIAD 3YDD MAWRTH 2016 

TEITL YR ADRODDIAD CALENDR PWYLLGORAU 2016/17 

PWRPAS CYFLWYNO CALENDR PWYLLGORAU 2016/17 

AWDUR GERAINT OWEN 

PENNAETH GWASANAETHAU DEMOCRATAIDD  

1. CEFNDIR 
 

 1.1 Yn ystod y broses o lunio Calendr Pwyllgorau y Cyngor ar gyfer 2016/17, rhoddwyd  

gwahoddiad i aelodau etholedig, trwy Rhaeadr,  i ddatgan eu barn am amserlennu 

cyfarfodydd pwyllgorau’r Cyngor ar gyfer 2016/17. 

 1.2 Bwriad hyn oedd ceisio sicrhau fod y Cyngor yn rhoi cyfle i bawb  fod yn rhan o’r broses 

ddemocrataidd, gan felly wneud pob ymdrech i sicrhau fod cyfarfodydd yn cael eu cynnal 

mewn lleoliadau addas ac ar amseroedd rhesymol er mwyn cynorthwyo aelodau i gyflawni 

eu rôl yn effeithiol.  

 

Ni dderbyniwyd unrhyw sylwadau mewn ymateb i’r cais yn Rhaeadr . 

 1.3 Bu ymgynghori ar fersiwn drafft calendr Pwyllgorau 2016/17 y Cyngor gyda Pharc 

Cenedlaethol Eryri er mwyn sicrhau nad oedd gwrthdaro rhwng cyfarfodydd y ddau 

sefydliad. 

 

1.4 Bu hefyd ymgynghori gyda swyddogion o fewn y Cyngor ynghyd â Grwp Busnes y 

Cyngor. 

2.  CALENDR PWYLLGORAU 2016/17 

 

 2.1 Cyflwynir calendr ar gyfer dyddiadau cyfarfodydd y Cyngor ar gyfer 2016/17 yn Atodiad A.  
Mae’r  cyfarfodydd wedi eu rhaglennu ar yr un sail â llynedd, sef 2015/16.   

3  ARGYMHELLIAD 

Gofynnir i’r Cyngor Llawn gymeradwyo a mabwysiadu’r calendr ar gyfer 2016/17.   
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*Cyfarfod Blynyddol / *Annual Meeting                                •Yn ol yr angen / •As required 

(..) Dyddiadau mewn cronfachau wedi’u mabwysiadu eisoes yn nghalendr 2015/16 
(..)Dates in brackets have already been adopted in the 2015/16 Calendar 
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CYNGOR yp *12 30     6  8      2  18   

Cabinet 

yp 
(3)  7/28  

12 / 
*
26   13   4 1/22   13  17 14  7/28  25   

Hyfforddiant Aelodau  

yb/ 
yp 9  22    

 
21   

 
 23   11 1  22    

(1)  Pwyllgor Craffu - 
Corfforaethol 

yb/ 
yp 

  16yb     20   6   16   27  

(2)  Pwyllgor Craffu - Cymunedau 

yb/ 
yp 19       22    24    24  30     

(3)  Pwyllgor Craffu - 
Gwasanaethau 

yb/ 
yp 

26      27    17    26    23     

Pwyllgor Archwilio  
yb 

 (5) 23 14   29     1  9      

Pwyllgor Gwasanaethau 
Democratiaeth 

yb/ 
yp  14    20   29       4  

Pwyllgor Cynllunio 
 

16 13 4/25  5/26 17 7/28 19 16 13 13 3/24  

Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd 
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yp   24yp   23yb    18  27    10   

Pwyllgor Trwyddedu Canolog  
yb 
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Pwyllgor Safonau  
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CYSAG 
yp 

 15       2   15     

Pwyllgor Iaith 
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Cyd-Bwyllgor Ymgynghorol Lleol 
yb 

  8            

Pwyllgor Apelau Cyflogaeth 

a   yb/ 
 yp   20 17 15  16  

 
7 11  2 20 10  17 28   

 
Pwyllgor Pensiynau 

 
yp  9     15*   10  19    16   

Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr 
Porthmadog 
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     12     8   

Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr 
Pwllheli 

 
yp      18     21   

Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr 
Aberdyfi 

 
yb 

       11    28    

Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr 
Abermaw 

 
yb       8    14                                                                                                                           

DYDDIADAU GWYLIAU YSGOL 
(er gwybodaeth) 
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CYFARFOD 
Cyngor Llawn 

 

DYDDIAD 
3 Mawrth 2016 

 

TEITL 

 

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd - Amserlen ddiwygiedig 

i’w gynnwys yn y Cytundeb Cyflawni 

 

PWRPAS 

 

Adrodd am yr amserlen ddiwygiedig y Cynllun Datblygu 

Lleol ar y Cyd, er mwyn: 

(i) cydymffurfio gyda threfniadau gweithredol a 

gytunodd y ddau Gyngor unigol iddo ers 2010 

(ii) adlewyrchu’r sefyllfa ar ôl ymgynghoriad cyhoeddus 

am y Cynllun Adnau; 

(ii) cael cymeradwyaeth y Cyngor i’r amserlen 

ddiwygiedig cyn ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru. 

 

ARGYMHELLIAD 
 

Bod y Cyngor yn cymeradwyo’r amserlen ddiwygiedig.  

AWDUR 
Dafydd W Williams, Pennaeth Adran Rheoleiddio 

 

AELOD CABINET 
Cyng. Dafydd Meurig 

 

 

Cyd-destun gwneud penderfyniadau ar ddogfennau’n gysylltiedig â pharatoi 

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 

1. Ym mis Mehefin 2010, penderfynwyd y byddai’r gwasanaeth polisi cynllunio yn cael ei 

ddarparu ar y cyd rhwng Awdurdod Cynllunio Gwynedd ac Awdurdod Cynllunio 

Cyngor Sir Ynys Môn. Er mwyn gallu darparu gwasanaeth polisi cynllunio ar y cyd, 

gwelwyd y byddai angen creu Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd a Phwyllgor Polisi 

Cynllunio ar y Cyd. Byddai’r Pwyllgor yma yn gweithredu fel corff trawsffiniol i wneud 

penderfyniadau ar ran y ddau Gyngor ar adegau penodol yn y broses o baratoi’r 

Cynllun. 

 

2. Ym mis Hydref 2010 fe benderfynodd y ddau Gyngor unigol i weithredu ar y 

penderfyniad a gafodd ei wneud ym mis Mehefin i greu Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y 

Cyd trwy: 

a. roi’r newidiadau angenrheidiol i’w cyfansoddiadau yn eu lle, a  
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b. chymeradwyo cytundeb ffurfiol rhwng y ddau Gyngor sy’n manylu ar 

gyfrifoldebau’r Pwyllgor a’r trefniadau cyfansoddiadol, gweithredol a 

gweinyddol ar ei gyfer.  

 

3. O dan y cytundeb, a gafodd ei arwyddo gan y ddau Gyngor unigol, mae cyfrifoldeb y 

ddau Gyngor yn unigol a chyfrifoldeb y Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd yn cael ei 

osod.  

 

4. O dan y cytundeb rôl y Cynghorau unigol ydi cymeradwyo’r Cytundeb Cyflawni a  

mabwysiadu’r Cynllun. O dan y cytundeb, rôl y Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd ydi 

cynghori ar y Cytundeb Cyflawni, cynghori ar y ddogfen Hoff Strategaeth, cytuno ar y 

Cynllun Adnau, cytuno ar y newidiadau â ffocws, ac yn olaf derbyn adroddiad yr 

Arolygydd cyn ei gyflwyno i’r ddau Gyngor unigol am gymeradwyaeth. 

5. Mae Cyngor Gwynedd a Chyngor Sir Ynys Môn wedi bod yn cydweithio ers 2011 i 

baratoi Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd ar gyfer ardal Awdurdod Cynllunio Gwynedd 

ac ardal Cyngor Sir Ynys Môn. 

Cytundeb Cyflawni - amserlen ddiwygiedig 

6. Mae’r Cytundeb Cyflawni yn nodi sut a phryd y bydd y ddau Gyngor yn paratoi 

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd. Mae hi wedi cymryd mwy o amser na ragwelwyd yn y 

Cytundeb Cyflawni gwreiddiol i fynd trwy’r camau statudol. Mae’r rhesymau am y 

llithriad yn cynnwys ymdopi gyda dau etholiad lleol (etholiadau Cyngor Gwynedd ym 

mis Mai 2012 ac etholiadau Cyngor Sir Ynys Môn ym mis Mai 2013); newidiadau polisi 

cynllunio cenedlaethol oedd angen rhoi ystyriaeth iddo; gwaith casglu a dadansoddi 

tystiolaeth hanfodol yn cymryd mwy o amser na ragwelwyd. Cafodd y Cytundeb 

Cyflawni presennol ei gymeradwyo gan y ddau Gyngor unigol erbyn diwedd mis 

Rhagfyr 2014. Fe gafodd ei gefnogi gan Lywodraeth Cymru ym mis Ionawr 2015. 

7. Fe gynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus am y Cynllun Adnau yn ystod mis Chwefror a 

Mawrth 2015. Mae’r tabl sydd yn y Cytundeb Cyflawni cyfredol yn adnabod amserlen 

ddangosol ar gyfer mynd trwy’r camau ar ôl yr ymgynghoriad cyhoeddus. Nid oedd yn 

bosib rhoi amserlen derfynol hyd nes oedd modd cofrestru a dechrau dadansoddi’r 

sylwadau a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori cyhoeddus.  

8. Yn unol â’r Rheoliadau ynglyn â pharatoi cynlluniau datblygu lleol, mae’n ofynnol i 

awdurdodau cynllunio lleol adolygu eu Cytundebau Cyflawni yn rheolaidd er mwyn, 

e.e. sicrhau bod yr amserlen yn un gyfredol.  

 

9. Cafodd Panel y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd wybod am yr amserlen ddiwygiedig 

pan ddaru o gwrdd ym mis Mehefin 2015. Mae aelodaeth y Panel ‘run fath ag 

aelodaeth y Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd. Fe wnaeth Rhifyn 5 Newyddlen y 

Cynllun Datblygu Lleol ar y cyd roi gwybodaeth am yr amserlen ddiwygiedig. Cafodd 

y Newyddlen ei yrru i randdeiliaid penodol a chyffredinol ynghyd ag unigolion a 
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mudiadau sydd ar y gofrestr cysylltiadau. Mae copi i’w weld ar wefan y ddau Gyngor 

yn https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Cyngor/Dogfennau-Cyngor/Strategaethau-a-

pholisiau/Cynllunio-ac-amgylchedd/Polisi-cynllunio/Newyddlenni/Newyddlen-

Gorffennaf-2015.pdf . Cafodd aelodau Cabinet Cyngor Gwynedd ac aelodau Pwyllgor 

Gwaith Cyngor Sir Ynys Mon wybodaeth am yr amserlen yn ystod Tachwedd 2015. 

 

10. Yn unol â’r cytundeb sydd rhwng y ddau Gyngor fe wnaeth y Pwyllgor Polisi Cynllunio 

ar y Cyd ystyried yr amserlen ddiwygiedig yn ei gyfarfod ar 29 Ionawr 2016. Fe wnaeth 

y Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y cyd benderfynu argymell bod y ddau Gyngor unigol yn 

cymeradwyo’r amserlen ddiwygiedig a welir yn Atodiad 1 i’r adroddiad yma. 

Pwysleisir felly mai unig bwrpas yr adroddiad yma yw cael cymeradwyaeth y Cyngor 

Llawn (yn unol a gofynion y rheoliadau perthnasol) i’r amserlen ddiwygiedig ar gyfer 

paratoi’r Cynllun. 

11. Mae adroddiad tebyg i hwn yn derbyn ystyriaeth gan Gyngor Sir Ynys Môn ar 10fed 

Mawrth 2016. 

12. Ar ôl i’r Cynghorau gymeradwyo’r amserlen ddiwygiedig fe gaiff y Cytundeb Cyflawni 

ei ddiwygio yn unol â hynny a’i yrru i Lywodraeth Cymru am ei gefnogaeth. Yna fe gaiff 

y Cytundeb Cyflawni diwygiedig a llythyr Llywodraeth Cymru ei roi ar wefan y ddau 

Gyngor. 

Gweithredu ar benderfyniadau eraill y Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd 

13. Yn unol â’r cytundeb rhwng y ddau Gyngor penderfynodd y Pwyllgor Polisi Cynllunio 

ar y Cyd i gymeradwyo: 

(i)  

a. Ymatebion i’r sylwadau a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori cyhoeddus am y 

Cynllun Adnau 

b. Newidiadau â Ffocws i’r Cynllun Adnau 

c. Mân Newidiadau i’r Cynllun Adnau. 

(ii) cyflwyno’r Cynllun ac atodiad o newidiadau â ffocws i Lywodraeth Cymru ar gyfer 

ymchwiliad 

(iii) cyhoeddi newidiadau â ffocws ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus. 

 

14. Yn unol â phenderfyniad y Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd ar 29 Ionawr 2016, mae 

ymgynghoriad cyhoeddus am gofrestr o Newidiadau â Ffocws wedi cychwyn ers 25 

Chwefror, 2016. Bydd y cyfnod ymgynghori cyhoeddus yn dod i ben ar 13 Ebrill 2016. 

Bydd y sylwadau a dderbynnir am y Newidiadau â Ffocws yn cael eu cofrestru ac fe 

fydd copi cyflawn o bob un sylw yn cael eu gyrru i’r Arolygydd a fydd wedi cael ei 

benodi i gynnal Archwiliad Cyhoeddus o’r Cynllun. 

 

15. Mae Swyddog Rhaglen yr Archwiliad Cyhoeddus o’r Cynllun wedi cael ei phenodi. 

Mae’r Swyddog wrthi, er enghraifft: yn creu Llyfrgell galed ac electronig yr Archwiliad; 

yn trafod gofynion yr Arolygiaeth Cynllunio o ran lleoliad swyddfa ar gyfer yr 
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Arolygydd a sesiynau Gwrandawiadau Cyhoeddus; yn casglu deunydd swyddfa, e.e. 

papur ysgrifennu efo cyfeiriad a manylion cyswllt arno’n barod. 

 

16. Mae Cytundeb Lefel Gwasanaeth gyda’r Arolygiaeth Cynllunio wedi cael ei arwyddo 

gan yr Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd (ar ran y ddau Gyngor) a’r Arolygiaeth 

Cynllunio. 

 

17. Mae’r Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd wrthi’n cwblhau dogfennau sydd eu hangen er 

mwyn i’w cyflwyno i Lywodraeth Cymru a’r Arolygiaeth Cynllunio. 

 

18. Mae’r Arolygiaeth Cynllunio wedi adnabod Arolygydd i arwain yr Archwiliad 

Cyhoeddus o’r Cynllun ac fe yrrwyd 2 gopi caled o’r Cynllun Adnau i’r Arolygiaeth 

Cynllunio yn barod er mwyn i’r Arolygydd a chynorthwyydd ddechrau dod yn 

gyfarwydd efo’i gynnwys. Bydd yr Arolygiaeth Cynllunio yn cyhoeddi enw’r Arolygydd 

ac unrhyw gynorthwyydd yn ystod mis Mawrth 2016. 

 

19. Mae’r Arolygiaeth Cynllunio a Llywodraeth Cymru wedi rhoi gwybod faint o gopiau 

caled o’r Papurau Testun a Phapurau Cefndir fyddant eu hangen. Mae’r gwaith o 

argraffu digon o gopiau caled wedi dechrau.  

 

20. Anelir i roi’r deunydd angenrheidiol i’r Arolygiaeth Cynllunio a Llywodraeth Cymru yn 

ystod yr wythnos yn cychwyn 7 Mawrth 2016 er mwyn cwblhau’r broses cyflwyno. 

Argymhelliad 

21. Bod y Cyngor yn cymeradwyo’r amserlen ddiwygiedig a welir yn Atodiad 1 i baratoi’r 

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd er mwyn cydymffurfio gyda gofynion deddfwriaeth. 
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ATODIAD 1 Amserlen ddiwygiedig paratoi’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 

Cam yn y broses baratoi Amserlen yn y 

Cytundeb Cyflawni 

cyfredol 

Amserlen 

ddiwygiedig 

1.      

    

Paratoi a chyhoeddi’r Cytundeb 

Cyflenwi terfynol (Rheoliad 5 - 10) 

  

Ionawr -Tachwedd 2011 

  

amherthnasol 

2.      

    

Adolygu a datblygu'r sail 

dystiolaeth 

  

 Ionawr 2011 - Hydref 

2012 

 

amherthnasol 

3.      

    

Cyfranogiad Cyn-Adnau - 

paratoi'r dogfennau cyn-Adnau a 

fydd yn amlinellu'r prif amcanion 

a'r hoff strategaeth (Rheoliad 14). 

Ni fydd hwn yn ddrafft llawn o'r 

CDLl ar y Cyd 

  

 Ionawr 2011 - Hydref 

2012 

 

amherthnasol 

4.      

    

Ymgynghoriad Cyn-Adnau - 

cyfnod o 6 wythnos (Rheoliad 15). 

Ymgynghoriad ffurfiol ar y 

dogfennau cyn-Adnau a'r 

adroddiad arfarnu cynaliadwyedd 

  

Mai - Mehefin 2013 amherthnasol 

5.      

    

Cyfranogiad - datblygu'r sail 

dystiolaeth ymhellach a pharatoi 

CDLl ar y Cyd Adnau (cynllun 

drafft llawn) sydd wedi'i seilio ar y 

sail dystiolaeth, gan gynnwys yr 

ymateb i'r dogfennau cyn-Adnau 

  

Gorffennaf 2013 - Rhagfyr 

2014 

amherthnasol 

6. Gosod y CDLl ar y Cyd a 

dogfennau cysylltiedig ar adnau - 

cyfnod ymgynghori 6 wythnos 

(Rheoliad 17) 

Chwefror 2015 - Mawrth 

2015 

amherthnasol 
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7. Ystyried sylwadau am y CDLl ar y 

Cyd Adnau (Rheoliadau 18 & 19) 

  

Ebrill 2015 - Tachwedd 

2015 

Ebrill 2015 - 

Rhagfyr 2015 

8.   

     

  

Cyhoeddi sylwadau am safleoedd 

amgen, ymgynghori arnynt - 

cyfnod o 6 wythnos (Rheoliadau 

20 & 21) 

  

Mehefin - Gorffennaf 2015 Nid oes ei angen 

mwyach 

9.   

     

  

Cyflwyno'r CDLl ar y Cyd i 

Lywodraeth Cymru ar gyfer 

Archwiliad Cyhoeddus (Rheoliad 

22) 

  

Rhagfyr 2015 Chwefror 2016 

10. 

      

Archwiliad Cyhoeddus 

Annibynnol (Rheoliad 23) 

  

Ebrill 2016 Chwefror 2016 - 

Ionawr 2017 

11. 

      

Cyhoeddi Adroddiad yr 

Arolygydd (Rheoliad 24) 

  

Hydref 2016 Ionawr 2017 

12. 

      

Mabwysiadu'r CDLl ar y Cyd 

(Rheoliad 25) 

Rhagfyr 2016 Chwefror 2017 

13. 

      

Monitro ac Adolygu 

  

Adroddiad blynyddol Adroddiad 

blynyddol 
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CYFIEITHIAD 

 

Y Cynghorydd Dilwyn Morgan 

Cadeirydd Cyngor Gwynedd 

Swyddfa’r Cyngor 

Caernarfon 

Gwynedd  

LL55 1SH 

       

Annwyl Gynghorydd Morgan, 

 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 20 Ionawr i Ganghellor y Trysorlys ynghylch polisïau cyllidol y 

Llywodraeth. 

 

Dyletswydd pennaf y Llywodraeth yw gwarchod diogelwch economaidd a chenedlaethol, gan ein 

galluogi i ymestyn cyfleoedd i bobl sy’n gweithio ar bob cam o’u bywydau. Mae’r Llywodraeth yn 

gweithio drwy gynllun economaidd hir-dymor i sicrhau adferiad, ac mae cyfrifoldeb cyllidol wedi 

caniatáu gweithredu’n ariannol i gefnogi’r galw yn yr economi law yn llaw ag atgyweirio’r sector 

ariannol. Cefnogwyd hyn gan ddiwygio’r ochr gyflenwi er mwyn darparu cynnydd cynaliadwy mewn 

safonau byw. 

 

Mae adferiad economaidd y DU bellach wedi’i sefydlu, ond pery rhai problemau i’w trin. Mae’r diffyg 

yn parhau’n uchel yn ôl safonau rhyngwladol, ac mae cynhyrchiant yn parhau’n rhy isel. Mae’r 

adferiad economaidd byd-eang yn parhau’n ansefydlog ac mae’r risgiau o economi’r byd, o’r 

marchnadoedd sy’n ymddangos yn eu mysg, yn dangos yr angen i barhau i drwsio’r economi i 

sicrhau y gall y DU ymdrin â risgiau o dramor. 

 

Fe wnaeth Datganiad yr Hydref a’r Adolygiad Gwariant nodi’r camau y mae’r Llywodraeth yn 

bwriadu eu cymryd er mwyn: cael gwared â’r diffyg a rhedeg gwarged cyffredinol erbyn diwedd 

tymor y Senedd, gan gynyddu gwariant ar y GIG yn Lloegr; blaenoriaethu buddsoddiad yn nyfodol 

hir-dymor Prydain; diwygio a moderneiddio gwasanaethau cyhoeddus; sicrhau adferiad cenedlaethol 

yng ngwir ystyr y gair; a chreu’r amodau cywir ar gyfer twf cryf ledled y DU. 

 

Fe wnaeth yr Adolygiad Gwariant gadarnhau cefnogaeth barhaus y Llywodraeth i economi Cymru 

hefyd. Bydd cynnydd o dros £900 miliwn mewn arian cyfalaf i Lywodraeth Cymru dros bum mlynedd 

– cynnydd o dros 16% mewn termau go iawn, er mwyn cefnogi buddsoddiad mewn prosiectau sy’n 

bwysig i economi Cymru. Mae’r Llywodraeth wedi cyflwyno arian gwaelodol i Gymru, sy’n gwarantu 

y bydd arian DEL y pen a ddarperir i Lywodraeth Cymru yn parhau ar 115% neu uwch o wariant 

Llywodraeth y DU cyffelyb yn Lloegr ar gyfer cyfnod yr Adolygiad Gwariant hwn.  Law yn llaw â hyn, 

bydd y penderfyniad i warchod yr Heddlu yn golygu mewn termau go iawn y bydd gan luoedd ledled 

Cymru yr arian y maent ei angen i warchod y cyhoedd. 

 

Fe wnaeth yr Adolygiad Gwariant gyflawni ymrwymiad y Llywodraeth i gynyddu gwariant amddiffyn 

a diogelwch dros y pum mlynedd nesaf hefyd, gan wario 2% o GDP ar amddiffyn a 0.7% o Incwm 
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Gwladol Crynswth ar Gymorth Datblygu Swyddogol (ODA). Y DU yw’r unig wlad i fodloni’r ddau 

ymrwymiad hyn, gan gadarnhau ei rôl arweiniol wrth greu byd mwy sefydlog a diogel. Mae’r 

penderfyniadau buddsoddi y mae’r Llywodraeth yn eu gwneud yn golygu y bydd y DU yn parhau i 

gael ei gwarchod gan fyddin arloesol, diogelwch domestig cryf, amddiffynfeydd seiber cadarn a 

dylanwad byd-eang. Mae’r Llywodraeth wedi cyhoeddi strategaeth ODA newydd, sy’n nodi sut y 

bydd yn cwrdd â’i haddewidion i dlodion y byd a rhoi datblygiad rhyngwladol wrth galon ein 

diogelwch cenedlaethol a’n polisi tramor. 

 

Fel y byddwch yn ymwybodol, mae cyfrifoldeb am nifer o wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru yn 

gorwedd gyda Llywodraeth Cymru – fel y mae cyfrifoldeb am setliad ariannu Llywodraeth leol yng 

Nghymru. Fe’ch anogaf felly, yng ngoleuni cefnogaeth Llywodraeth y DU i Gymru, i gysylltu â 

Llywodraeth Cymru a gofyn iddyn nhw sut maen nhw’n bwriadu defnyddio’u harian a’u pwerau i 

ddarparu gwasanaethau gwell i bobl Cymru. 

 

Diolch am gymryd amser i gysylltu â’r Trysorlys gyda’ch pryderon. 

 

Yn gywir, 

 

 

 

 

 

GREG HANDS 
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