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Cynllun 2019/20 2020/21 
ymlaen Eglurhad Ystyriaeth gychwynnol o 

oblygiadau cydraddoldeb posib

Darparu pwyntiau gwefru ceir trydan 
mewn meysydd parcio £0 £50,000

Mae defnydd ceir trydan yn cynyddu'n yn sydyn a galw cynyddol 
am bwyntiau gwefru mewn meysydd parcio. Mae manylion y 
grantiau sydd ar gael ar gyfer ariannu'r offer wrthi'n cael eu 
cyhoeddi. O'i wireddu byddai yna effaith bositif ar drigolion 
Gwynedd gan fod diffyg pwyntiau gwefru yn broblem i unrhyw 
un sy'n ystyried prynu car trydan yng Ngwynedd ar hyn o bryd.  
Mae angen gwaith manwl ar y cynllun hwn cyn gallu datgan 
sicrwydd o allu ei wireddu, a phwysleisiwn mai amcan yn unig 
ydi'r ffigwr cychwynnol yma.

Ni ragwelir effaith 
cydraddoldeb

Buddsoddi mewn gwelliannu byddai 
yn gwneud y Neuadd Dwyfor yn fwy 
effeithlon gan baratoi i edrych am 
fodel amgen i'r dyfodol

£0 £100,000

Mae'r Adran wedi derbyn adolygiad busnes o'r Neuadd sy'n 
amlygu o wneud newidiadau a chyda buddsoddiad cyfalaf 
modest, y gallai arwain at wneud y neuadd £100,000 yn rhatach 
i'w redeg ymhen 3 blynedd o wireddu'r cynllun.  Pan drafodwyd 
sefyllfa Neuadd Dwyfor yn ystod ymarferiad Her Gwynedd fe 
benderfynodd y Cyngor na ddylid torri’r gyllideb yma bryd hynny 
, 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.

Nid oes diddordeb lleol wedi bod mewn rhedeg y Neuadd ond o 
wireddu'r cynllun yma byddai cost yr adnodd yn syrthio i £48,000 
y flwyddyn.  Wedi dweud hynny nid ydym yn rhedeg y fath 
gyfleuster mewn unrhyw leoliad arall.

Posibilrwydd y bydd effaith ac 
angen asesiad pellach
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Creu Uned Gofal Ysbaid newydd yn 
Tan Y Marian a fydd yn lleihau costau 
talu am leoliadau allanol

£21,500 £21,500

Mae angen creu Uned Gofal Ysbaid 'bespoke' newydd yn Tan Y 
Marian i ganolbwyntio ar anghenion dwys a chymhleth. Mae'r 
angen yma wedi amlygu ei hun am sawl rheswm:- 

1. Newid mewn anghenion dwys a chymhleth yr oedolion rydym 
yn gefnogi
2. Newid yn anghenion oed trosiannol (ifanc, canol oed, oedolion 
hyn) 
3. Llai o achosion yn all-sirol a fwy o oedolion yn derbyn 
cefnogaeth ddwys yn lleol 
4. Mwy o oedolion gydag anghenion dwys a chymhleth yn byw 
gartref
5. Angen ail edrych ar y 'block booking' o wythnosau ofal ysbaid 
mewn dau leoliad yng Ngwynedd. Y gwasanaethau yma bellach 
yn methu cyfarch anghenion yr oedolion gydag anghenion 
corfforol ac ymddygiad mwy dwys. 

Hefyd, rydym angen gosod fframwaith sirol gofal ysbaid gyda 
‘menu’ o ddewis ar sail galw, anghenion a lleoliad er mwyn 
darparu dewis ac ystod eang o wasanaethau ar draws y sir. 
Hynny ar sail y rhesymau uchod a hefyd er mwyn gosod trefn ar 
gyfer y ffordd rydym yn comisiynu gofal ysbaid. Bydd hynny yn 
fwy cost effeithiol yn hytrach na dilyn trefn 'spot purchase' o 
gyfleoedd ofal ysbaid ychwanegol. O wneud hyn oll rhagwelir y 
byddwn yn creu arbedion drwy leihau'r contract 'block booking, 
lleihau defnydd o'r drefn 'spot purchase' a chau y cyfleon 'block 
booking' sydd yn bodoli ar hyn o bryd.

Posibilrwydd y bydd yn cael 
effaith bositif ar bobl hyn ac 
angen asesiad  pellach 
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Datblygu 3  prosiect Tai Gofal 
Ychwanegol arall yng Ngwynedd 
(Ardal Pwllheli, Ffestiniog, De 
Meirionnydd). 

£0 £300,000

Mae'r Cyngor wedi datblygu dau gynllun Tai Gofal Ychwanegol 
eisoes yng Ngwynedd - Bala (Awel y Coleg) a Bangor (Cae 
Garnedd)  a’r 3ydd yn y broses o gael ei gwblhau ym 
Mhorthmadog (Hafod y Gest) gyda tharged arbedion ynghlwm. 
Yn seiliedig ar ein profiadau hyd yma, amcangyfrif y gellir 
gwneud arbediad o £200,000 gyda phob datblygiad newydd o 
gael y rhaniad a’r cydbwysedd cywir anghenion gofal ymhob 
datblygiad. Byddai angen buddsoddiad ariannol sylweddol i 
adeiladu 3 safle tai gofal ychwanegol arall yng Ngwynedd, ond yn 
ogystal â chreu arbedion byddai'n cwrdd â gwir anghenion bobl 
hyn yn well.

Yn naturiol, byddai’n gynllun hir dymor. Byddai asiantaeth dai yn 
gyfrifol am adeilad. Y costau gofal fyddai’n gyfrifoldeb ar yr 
adran. Mae yna bosibilrwydd o ehangu’r ddarpariaeth i unigolion 
ac anableddau dysgu, anableddau corff a chyflyrau iechyd 
meddwl yn ogystal â darpariaeth i bobl hyn yn unig. Y 
ddarpariaeth yn golygu fod unigolion yn cael eu tenantiaeth eu 
hunain ac yn gallu derbyn cefnogaeth amserol petai angen i’w 
galluogi i barhau yn annibynnol am gyhyd ac sy’n bosib yn eu 
cymunedau lleol. Tystiolaeth fod yn bosib darparu gofal i 
unigolion ac anghenion gofal dwys iawn o fewn y cynlluniau. Y 
cynlluniau yn galluogi i gyplau allu aros gyda’i gilydd a derbyn 
cefnogaeth ac yn galluogi teuluoedd i barhau i ddarparu elfennau 
o gefnogaeth petaent yn dymuno.

Posibilrwydd y bydd yn cael 
effaith bositif ar bobl hyn ac 
angen asesiad  pellach 

Lleihau dibyniaeth ar lety dros-dro 
trwy fuddsoddi mewn llety pwrpasol £0 £100,000

Mae cyfrifoldeb ar yr Adran i ddarparu llety dros dro i unigolion 
sy'n ddigartref. Mae'r Adran yn sicrhau llety mewn gwahanol 
ffyrdd ond yn cael anhawster adnabod llety addas ar gyfer rhai 
unigolion gan fod prinder darpariaeth ar gael ac yn gorfod 
cyfrannu at gost y ddarpariaeth. Byddai cyflenwad o eiddo 
ychwanegol pwrpasol o gymorth i leihau dibyniaeth ar ffurfiau 
mwy costus. Pe gellid sicrhau buddsoddiad cyfalaf gan y Cyngor i 
sicrhau bod unedau llai a llety amgen ar gael gellid lleihau 
dibyniaeth ar lety dros dro. Rhaid  sicrhau  rheolaeth o’r unedau 
a bod gennym fynediad uniongyrchol iddynt a chyllid cynnal i 
osgoi heriau rheolaethol. 

Posibilrwydd o effaith ar y 
nodwedd anabledd  ac angen 
asesiad pellach



Atodiad 3: Cynlluniau i fuddsoddi er mwyn creu arbediad

Tudalen 4 o 4

Gosod lampau LED i weddill 
goleuadau stryd y Sir £0 £45,900

Rydym eisoes wedi newid 10,264 o unedau goleuo stryd i LED. 
Rydym wedi derbyn cymeradwyaeth am £1.389m trwy gynllun 
benthyciadau'r Llywodraeth er mwyn cyflawni gwaith fyddai'n 
cychwyn yn Ebrill 2019 a chwblhau ym Mawrth 2022 i newid 
7000 o lampau ffyrdd ‘mwyaf’ i rai mwy effeithiol. £184,000 fydd 
y swm ar gael ar ddiwedd y cyfnod y byddwn wedi ad-dalu'r 
benthyciad yn ôl ond dim ond 45,900 yn y blynyddoedd 
cychwynnol. Bydd trigolion yn sylwi ar y cychwyn cyn dod i arfer 
gyda’r goleuadau newydd.

Ni ragwelir effaith 
cydraddoldeb

Cyfanswm £21,500 £617,400


