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Cynllun 2019/20 2020/21 
ymlaen Eglurhad

Ystyriaeth gychwynnol o 
oblygiadau cydraddoldeb 
posib

Lleihau'r adnodd o fewn y 
Gwasanaeth Cefn Gwlad £5,000 £15,000

Mae yna adolygiad ('Ffordd Gwynedd') ar y gweill yn yr Uned yma.  
Rhagdybir ar sail ein gwybodaeth o beth sy'n digwydd ar hyn o bryd y 
bydd cyfleoedd yn codi i ryddhau arbedion drwy'r gwaith hwnnw ond os 
na fydd hynny yn dwyn ffrwyth mae modd lleihau'r gyllideb drwy leihau 
rhywfaint ar y gwaith a wneir. 

Posibilrwydd y bydd effaith 
ac angen asesiad pellach

Gostyngiad yn y nifer o 
Gynghorwyr £0 £100,000

Mae'r Comisiwn Ffiniau Llywodraeth leol eisoes wedi nodi eu bod am 
leihau nifer yr aelodau etholedig.  Er na fydd yr arbediad ar gael tan ar ôl 
etholiad Mai 2022, dylid ei gymryd i ystyriaeth rŵan er mwyn osgoi 
toriadau diangen i wasanaethau.

Ni ragwelir effaith 
cydraddoldeb

Addasu trefn gwirio DBS £0 £50,000

Mae adolygiad yn cael ei gynnal ar hyn o bryd yng nghyswllt polisi 
presennol y Cyngor i ail-wirio cofnod troseddol pob swyddog sy'n cyflawni 
gwaith ple mae angen gwiriad DBS. Mae pob gwiriad yn costio £44 sy'n 
golygu bod y Cyngor yn talu'r ffi yma ar ddechrau cyflogaeth swyddog 
perthnasol ac yna pob 3 blynedd wedi hynny. Mae'n ofyn cyfreithiol i 
gynnal gwiriad DBS ar bob swyddog a gyflogir o'r newydd yn y meysydd 
perthnasol ond dewis y Cyngor yw'r ffaith ein bod yn bresennol yn ail-
wirio cofnod pob 3 blynedd (er bod cefnogaeth i hynny gan sefydliadau 
megis yr Arolygaeth Gofal a.y.b.). Byddai peidio cynnal ail-wiriad pob 3 
blynedd yn gwireddu arbediad blynyddol o £50,000 i'r Cyngor ac mae 
adolygiad yn cael ei gynnal er mwyn ystyried sut y byddai modd gwneud 
hyn heb beryglu diogelwch plant ac oedolion bregus h.y. prin iawn yw 
derbyn unrhyw ddadleniad o gofnod troseddol ar ôl cynnal ail-wiriad sy'n 
tynnu sylw at drosedd ymysg gweithlu'r Cyngor, a phan fo trosedd wedi'i 
chyflawni, byddai hynny yn hysbys i'r cyflogwr cyn cynnal yr ail-wiriad. 
Mae opsiynau eraill fyddai'n gwireddu arbediad llai yn rhan o'r ystyriaeth 
hefyd ond mae angen gwaith pellach ar y posibiliadau hynny cyn eu 
cyflwyno.

Ni ragwelir effaith 
cydraddoldeb

Dileu 1 swydd o'r Gwasanaeth 
Cyfathrebu ac Ymgysylltu £0 £26,000

Mae'r Gwasanaeth hwn yn darparu cefnogaeth i'r holl waith a wneir ym 
meysydd ymgysylltu, gwefan y Cyngor, swyddfa'r wasg, cyfathrebu 
mewnol, cyfathrebu hefo cynghorwyr a chyfathrebu mewn argyfwng. 
Byddai lleihad o 1 swydd yn golygu ein bod yn rhagweld y byddai modd 
parhau i ddarparu gwasanaeth lle byddai ei angen yn ôl blaenoriaethau 
corfforaethol.

Mae'n bosib y bydd effaith 
ar nodweddion anabledd, 
oedran a hil felly mae angen 
asesiad effaith pellach

Ail-strwythuro'r gefnogaeth ar 
gyfer Craffu £25,000 £0

Mae angen sicrhau strwythur sydd hefo'r capasiti i gefnogi gofynion 
cynyddol trefniadau craffu'r Cyngor. Mae dwy swydd wedi dod yn wag o 
fewn y Gwasanaeth Democrataidd ac edrychir i ail-gyfeirio adnodd 

Ni ragwelir effaith 
cydraddoldeb
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ariannol i bwrpas cefnogi craffu wrth wireddu arbediad ariannol ar yr un 
pryd. Gellir gwneud hyn yn wyneb adolygiad o drefniadau gwaith sy'n cael 
ei gynnal o fewn y Gwasanaeth Democratiaeth yn bresennol h.y. dyma 
sy'n caniatáu’r arbediad a'r gallu i ail-gyfeirio adnodd.

Lleihau Staffio Gwasanaeth Trethi 
a Budd-daliadau o 4% £40,440 £0

Mae'r swydd a hanner yma eisoes yn wag o fewn yr uned ac mae ein 
perfformiad presennol yn adlewyrchu hynny.  Byddai peidio â'u llenwi'n 
barhaol yn golygu y dylem fedru cynnal y perfformiad presennol ond fe 
fydd yna lai o allu i ddygymod gyda sefyllfaoedd anarferol yn y dyfodol.  
Tra na ddylid gweld effaith ar drigolion  ar adegau o bwysau arferol , bydd 
effaith o oedi cyn ymateb ar gyfnodau mwy prysur, neu mewn cyfnod o 
newid trefniadau.

Posibilrwydd y bydd effaith 
ar nodweddion anabledd ac 
oedran. Angen asesiad 
pellach

Trefn  slipiau electronig cyflog i 
bawb £3,750 £11,250

Byddai atal slipiau cyflog papur yn llwyr yn amhoblogaidd ymysg nifer o 
staff sydd ar hyn o bryd yn ei dderbyn ar bapur. Mae yna berygl y gallai 
gynyddu'r nifer ymholiadau.  Fodd bynnag, ni fyddai'n cael effaith ar y 
cyhoedd.

Ni ragwelir effaith 
cydraddoldeb

Arbedion dros ben o ail-strwythuro 
diweddar i'r Gwasanaeth Llyfrgell £15,000 £0

Dros y 4 blynedd diwethaf mae'r Gwasanaeth Llyfrgelloedd wedi cyflwyno 
cyfres o newidiadau i'w model darparu ac wedi cyflawni arbedion i'r 
Cyngor yn eu sgil. Mae £15k o arbedion wedi cael eu cynhyrchu uwchlaw y 
targed a osodwyd i'r gwasanaeth gan y Cyngor ac yn ystod 2018/19 mae'r 
gyllideb yma yn cael ei defnyddio i helpu gwreiddio'r gwasanaeth newydd.  

Ni ragwelir effaith 
cydraddoldeb

Cydweithio â’r trydydd sector i 
sicrhau darparwr newydd i gymryd 
drosodd y ddarpariaeth gofal dydd 
yng Nghriccieth a Blaenau 
Ffestiniog

£25,000 £75,000

Mae yna ddwy ganolfan dydd sef Encil Y Coed, Criccieth (18 yn mynychu ar 
hyn o bryd gyda'r ganolfan yn agored 3 diwrnod yr wythnos) a Blaenau 
Ffestiniog (15 yn mynychu ar hyn o bryd gan agor 4 diwrnod yr wythnos) 
lle mae gan gyrff fel Age Cymru bresenoldeb yn ardaloedd eisoes. Mae 
datblygiadau Hafod Y Gest a Chanolfan Goffa Ffestiniog yn gyfleon i 
gydweithio.

Er y bydd parhad gwasanaeth i’r unigolion gall  newid darparwr fod yn 
fater sensitif i fynychwyr a'u teuluoedd. Mae nifer o fynychwyr y ddwy 
ganolfan eisoes wedi mynd trwy newidiadau rhai blynyddoedd yn ôl wrth 
gau canolfan dydd Noddfa Madog ym Mhorthmadog lle bu i nifer fawr o 
fynychwyr y ganolfan symud i Encil y Coed a Blaenau Ffestiniog. 

Mae risg hefyd i unigolion ddewis peidio mynychu’r ddarpariaeth newydd 
yn yr ardal fyddai yn golygu cynnydd yn y galw am ofal cartref mewn 
ardaloedd lle mae’n sialens cael gofalwyr i gyflawni pecynnau gofal.

Mae arbedion i’w cael drwy ystyried cynnal y ganolfan mewn lleoliad arall 
yn yr ardal. Mae canolfan ddydd Blaenau Ffestiniog yn cael ei chynnal yn y 

Rhagwelir effaith ar 
unigolion hefo'r 
nodweddion anabledd ac 
oedran  ac angen asesiad 
pellach
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ganolfan gymunedol. Rydym yn talu rhent blynyddol  i’r ganolfan ac maent 
wedi nod pryder na fydd yn gallu cynnal ei hun heb y rhent.  

Gwell cydgordio gwasanaeth 
gyda'r Adran Plant a theuluoedd ar 
adeg oed trosglwyddo

£0 £60,000

Ar hyn o bryd mae'r gwasanaeth Plant a Theuluoedd yn darparu 
gwasanaeth i blant sydd ag anableddau dysgu hyd y maent yn cyrraedd 18 
oed ac yna mae'r gwasanaeth oedolion yn comisiynu gwasanaeth iddynt o 
hynny ymlaen.  Mae cyfle i wella cydweithio a manteisio ar yr 
effeithlonrwydd allasai godi o fod yn cyd-gynllunio'n well.   Bydd angen 
newid diwylliant i ddatblygu gwasanaethau ar sail egwyddorion cyd-
weithio gydol oes a bydd angen datblygu trefn cyd-weithio newydd gydag 
Iechyd ar draws y ddau wasanaeth.  Yn gychwynnol, bydd modd i ni 
graffu'r ffordd orau o gyd-weithio wrth adolygu achosion CHC oed 
trosglwyddo yn gynt, gan gydweithio gyda'r Adran Plant a Theuluoedd i 
gynllunio'r gefnogaeth.

Rhagwelir effaith 
cadarnhaol a phosibilrwydd 
y bydd effaith ar bobl anabl

Adolygu pecynnau gofal 
anableddau dysgu all-sirol er mwyn 
adnabod lleoliadau mwy lleol i 
unigolion

£50,000 £50,000

Mae angen parhau gyda’r gwaith pwysig yma o adolygu pecynnau all sirol 
er mwyn cyd fynd gyda’r strategaeth o ddarparu cefnogaeth ar sail 
egwyddorion cefnogaeth actif yn y maes anableddau dysgu a'r model 
adfer (recovery mode) yn y maes iechyd meddwl a rhoi'r cyfle (pan yn 
addas) i’r sawl sydd eisiau ac angen derbyn cefnogaeth yn lleol.  Fel y 
byddwn yn mynd trwy'r achosion ac yn edrych am ddatblygu cyfleoedd 
lleol i unigolion rydym yn hyderus o fedru darganfod rhai arbedion ond fe 
allasai cyrraedd lefel £100k fod yn her, yn enwedig wrth gyrraedd yr 
achosion  hefo anghenion dwys a rheoli ymddygiad dwys.

Posibilrwydd o effaith ac 
angen asesiad pellach  

Hurio Cerbydau Codi yn y 
Canolfannau Ailgylchu yn hytrach 
na' prynu 

£15,000 £5,000
Ar hyn o bryd rydym yn prynu cerbydau codi yn y canolfannau ailgylchu 
ond dengys adolygiad y byddai modd arbed drwy eu hurio.  Ni fyddai 
unrhyw effaith ar drigolion Gwynedd.

Ni ragwelir effaith 
cydraddoldeb

Rhesymoli Trefn ar ddyletswydd/ 
Ar alwad Priffyrdd £7,500 £7,500

Ar hyn o bryd mae gennym drefniadau ar alwad yn y gwasanaeth Priffyrdd 
sydd yn derbyn a gweithredu ar alwadau gan y cyhoedd; yr heddlu ac 
asiantaethau eraill am faterion yn ymwneud a chynnal priffyrdd. Ar hyn o 
bryd trefnir y gwasanaeth ar sail ardaloedd / rhaniad uned gwaith / 
comisiynu.  Byddai modd symud i sefyllfa o gyfuno rhai agweddau o'r 
drefn neu weithredu ar sail dwy ardal.

Ni ragwelir effaith 
cydraddoldeb

Defnyddio deunydd rhatach ar 
gyfer cynnal ffyrdd £45,000 £0

O fod yn defnyddio 'non premium binder' wrth gynnal ffyrdd ystyrir y gellir 
arbed arian. Ni chredir y byddai trigolion Gwynedd yn sylwi ar y 
gwahaniaeth. Yn wir rydym yn ei ddefnyddio yn barod mewn rhai lleoedd.

Ni ragwelir effaith 
cydraddoldeb

Newid Teledu Cylch Cyfyng sydd 
gyda gofalwyr yn monitro i 
gyfundrefn ‘heb ofalwyr’.

£0 £210,000

Gyda chytundeb y Cabinet, mae'r gwaith yma eisoes ar waith gan fod ein 
offer wedi cyrraedd diwedd ei oes. Mae yna bosibilrwydd wrth gwrs y 
bydd trigolion perthnasol yn dod i ganfyddiad nad yw’r gwasanaeth cystal 
â’r presennol heb oruchwyliaeth ond o ddefnyddio offer modern mae 

Posibilrwydd y bydd effaith 
ar nodweddion amrywiol ac 
angen asesiad mwy manwl
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modd chwyddo lluniau camera sy'n edrych dros ardal ehangach a chael yn 
agos at yr un effaith.

Newid trefniadau gwaith casglu 
gwastraff i shifftiau a 
chylchdeithiau llai (sydd o bosib yn 
golygu newid i ddiwrnod casglu i 
drigolion)

£0 £150,000

Mae ein profiad yn amlygu fod yna ddadl dros newid ein trefn shifftiau o 
ran casglu gwastraff.  Tra na fyddai hyn yn golygu newid i amlder ein 
casgliadau, byddai'n golygu newid diwrnodau casglu i rai. Fe allasai helpu 
fodd bynnag gyda'r gwyn ein bod yn methu rhai casgliadau oherwydd bod 
rhai ar y lori yn anghyfarwydd a'r rownd gan mai'r un rhai fyddai wedyn ar 
y rownd yn barhaus. Fe allasai hyn helpu hefyd i greu "perchnogaeth" o'r 
rownd ymysg y gweithlu. Bydd newid diwrnod casglu i nifer o drigolion yn 
achosi peth dryswch ar y cychwyn.  Angen trefn amgen i sicrhau cwblhau’r 
dasg (cylchdaith) i roddi sicrwydd i’r trigolion bod y casglu yn cael ei 
wneud ar y diwrnod.

Posibilrwydd y bydd effaith 
ar nodweddion anabledd ac 
oedran 

Cefnogi a hyfforddi gwarchodwyr 
plant a meithrinfeydd ein hunain £24,980 £0

Lleihad yn y gallu i ddarparu pecynnau hyfforddi a grantiau 'set up' i 
warchodwyr plant ac i feithrinfeydd. Ni fyddai effaith sylweddol ar blant a 
theuluoedd gan y byddai modd i'r gwasanaeth ddarparu'r hyfforddiant yn 
fewnol heb yr angen i gomisiynu yn allanol.

Posibilrwydd y bydd effaith 
ar y nodwedd oedran

Lleihau'r gyllideb Lwfans Cynllun 
Cynnal £0 £30,900

Mae hon yn gyllideb fydd yn lleihau mewn gwariant dros y blynyddoedd 
nesaf gan ei bod yn gwireddu pecynnau cefnogi teuluoedd o dan gynllun 
hanesyddol. Nid oes unrhyw wariant yn cael ei gymeradwyo o'r newydd 
o'r gyllideb hon ers nifer o flynyddoedd ac fe fydd yn dod i ben pan mae'r 
bobl ifanc sydd yn parhau i dderbyn y lwfans yn troi yn 18oed. Ni fydd 
defnydd pellach ohoni ar ôl y 3 mlynedd nesaf ac felly ni fydd effaith ar 
blant a theuluoedd. Nid oes modd bellach i gymeradwyo cynlluniau o dan 
y trefniant yma oherwydd newid deddfwriaethol.

Ni ragwelir effaith 
cydraddoldeb

Gwireddu mwy o arbedion 
effeithlonrwydd o fewn y 
Gwasanaeth Cynllunio Argyfwng 

£12,700 £0

Darperir y gwasanaeth yma gan Uned ar y cyd ar gyfer Gogledd Cymru.  
Dengys sgwrs gyda rheolwr yr uned y dylem fedru weld arbediad 
effeithlonrwydd pellach o'r maint yma dros y 3 blynedd nesaf. Mae 
£10,000 o hwn eisoes wedi ei gyflawni ac ni ddylai gael effaith o unrhyw 
sylwedd ar drigolion Gwynedd.

Ni ragwelir effaith 
cydraddoldeb

Cyfanswm £269,370 £790,650


