Adran Ymgynghoriaeth Gwynedd (YGC)
Mae Adran Ymgynghoriaeth Gwynedd yn cyflawni swyddogaethau statudol y Cyngor yn
y meysydd Risg Llifogydd a Rheolaeth Adeiladu. Mae gweddill gwaith yr Adran yn
ymwneud â darparu gwasanaeth ymgynghorol masnachol i gleientiaid mewnol ac
allanol, gan arbenigo mewn prosiectau peirianyddol neu adeiladu.

Risg Llifogydd
Rydym yn gwireddu ein dyletswyddau statudol fel yr Awdurdod
Arweiniol Llifogydd Lleol (AALL) dros Wynedd, gan ddilyn yr egwyddor
o edrych yn hirdymor i leihau risg llifogydd i gymunedau Gwynedd.
Yn y dyfodol, byddwn yn datblygu ein gwaith ymhellach yn y 3 maes
critigol canlynol:

Cynllunio ar gyfer Buddsoddi
Ein dyletswydd o dan y Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr (RRLD) yw ymchwilio i ddigwyddiadau llifogydd
- ers i'r Ddeddf ddod i rym yn 2010 mae Cyngor Gwynedd wedi ymchwilio i 42 digwyddiad o lifogydd
mewnol ar gyfartaledd pob flwyddyn.
Rydym yn cadw cronfa ddata o ddiffygion, ac unrhyw bryderon sy'n gysylltiedig â llifogydd sy’n cael eu
codi gan drigolion Gwynedd, lle'r ydym yn anelu at gynorthwyo. Ein nod yw ymateb i bryderon yn yr
amserlen fyrraf posibl.
Mae casglu'r wybodaeth hon yn ein galluogi i greu darlun o berygl llifogydd lleol ar draws Gwynedd,
sy'n sail i'n cynllun rheoli perygl llifogydd. Mae ceisiadau grant yn cael eu gwneud wedyn i Lywodraeth
Cymru i ymchwilio a rheoli perygl llifogydd yn yr ardaloedd lle mae'r pryder mwyaf.
Yn yr un modd, rydym yn buddsoddi yn yr ardaloedd arfordirol sydd fwyaf o dan fygythiad o erydiad
arfordirol er mwyn ceisio rheoli’r risgiau sy’n eu hwynebu. Mae'r buddsoddiad presennol yn cynnwys
amddiffyn yr arfordir yn Borth y Gest, gwaith amddiffyn afon yn Llanberis, a bydd y cynlluniau hyn yn
lleihau'r risg i oddeutu 150 o bobl.

Cynnal a Chadw Asedau
Rydym yn gyfrifol am gynnal 129 o asedau arfordirol
sy'n ymestyn ar hyd 19km o amddiffynfeydd arfordirol,
a hefyd 40 o asedau sy'n rheoli'r risg o lifogydd o
gyrsiau dŵr cyffredin.

19 km
o amddiffynfeydd arfordirol
yn cael eu cynnal

Mae arolygu a chynnal yr asedau hyn yn hanfodol wrth
warchod cannoedd o gartrefi, busnesau a seilwaith
critigol mewn cymunedau ledled Gwynedd. Bwriad y gwaith hwn yw gallu rhoi darlun ar unrhyw adeg
o ble yng Ngwynedd sy’n wynebu’r risg mwyaf. Rydym hefyd yn cynnal rhaglen fonitro arfordirol i
nodi newidiadau i'r arfordir o ganlyniad i newid hinsawdd, sef newidiadau allai effeithio ar ein
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cymunedau arfordirol yn y blynyddoedd i ddod. Rhoddir sgôr amod rhwng 1 a 5 i bob ased, a gosodir
targed ar gyfer pob ased, ein nod yw bod pob ased yng Ngwynedd yn cyrraedd ei sgôr cyflwr targed.

Rheoleiddio
Fel AALL mae gan Gyngor Gwynedd rôl reoleiddiol i atal datblygiadau a gweithgareddau a allai
gyfrannu at berygl llifogydd. Mae'r rhain yn bennaf yn cynnwys:


Cymeradwyo a mabwysiadu systemau draenio cynaliadwy ar gyfer datblygiadau newydd a fydd
yn rheoli'r risg o ddŵr wyneb. Mae hon yn ddyletswydd statudol newydd a fydd yn cael ei
datblygu dros yr ychydig flynyddoedd nesaf, a bydd mabwysiadu a chymeradwyo ceisiadau yn
brydlon yn cynorthwyo'r ymgeisydd a'r broses gynllunio.



Sicrhau bod unrhyw waith sy’n cael ei wneud o fewn cwrs dŵr cyffredin yn cael yr effaith leiaf
posib ar berygl llifogydd a’r amgylchedd. Rydym yn ymateb i 40 cais adeiladu y flwyddyn ar
gyfartaledd, a’r amser ymateb statudol yw 28 diwrnod ond bwriedir cymeradwyo cyn gynted
ag y bo modd.

Uned Rheolaeth Adeiladu
Rydym yn cydweithio gyda'r cyhoedd a phartneriaid er mwyn i’n
cymunedau gael adeiladau diogel sydd yn cyd-fynd â’r gofynion technegol
diweddaraf.

Mae’n rhaid i waith adeiladu
gael ei gyflawni yn unol â
gofynion penodol Rheoliadau
Adeiladu. Mae hyn yn bwysig a
gwerthfawr i bobl Gwynedd,
gan y bydd yn sicrhau bod
unrhyw waith adeiladu yn
ddiogel
ac
o’r
safon
angenrheidiol.

Bodlonrwydd Cwsmer (sgôr allan o 10)
2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

8.7

9.1

9.3

9.6

Rydym yn anelu i fynd y tu hwnt i’r gofynion statudol drwy ddarparu gwasanaeth Rheolaeth Adeiladu
sy’n canolbwyntio ar y cwsmer, gan gynnig cyngor, cymorth technegol, asesu cynlluniau ac
archwiliadau safle i bob math o waith adeiladu.
Yn nhermau adeiladau peryglus, rydym yn cynnig gwasanaeth 24 awr i sicrhau bod iechyd a diogelwch
trigolion Gwynedd yn cael ei ddiogelu rhag adeiladau a strwythurau peryglus.
Ar gyfer ceisiadau Cynllun Llawn, mae’r gwasanaeth Rheolaeth Adeiladu yn anelu i archwilio’r
cynlluniau o fewn 15 diwrnod gwaith, gyda’r penderfyniad yn cael ei ryddhau cyn gynted â phosib. Er
mwyn cymeradwyo’r cais (penderfyniad cyntaf), bydd y swyddogion Rheolaeth Adeiladu yn cynnig
cydweithio gydag adeiladwyr a phenseiri er mwyn gwella safon y cais.
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I’r dyfodol byddwn yn datblygu ein gwaith ymhellach yn y meysydd canlynol:


Holiadur arolwg boddhad cwsmeriaid



Niferoedd o ddiwrnodau i archwilio cynlluniau llawn



Canran o geisiadau cynlluniau llawn a gymeradwywyd/gymeradwyo’n amodol (Penderfyniad
cyntaf)



Adeiladu peryglus - amser i sicrhau bod yr adeilad/safle yn ddiogel

Gwasanaethau Ymgynghoriaeth
Rydym yn dylunio a rheoli prosiectau sy’n ymwneud â ffyrdd,
strwythurau, adeiladau ac ati yng Ngwynedd a thrwy Gymru, gan
greu a chynnal swyddi o ansawdd ar draws y sir, a chyfrannu tuag at
gostau cynnal Cyngor Gwynedd.
Mae costau rhedeg y Gwasanaeth Ymgynghorol yn cael eu hennill drwy ffioedd
cleientiaid sydd yn ei dro yn cyfrannu tuag at weddill costau Cyngor Gwynedd,
drwy gyfrannu at orbenion a thargedau ariannol.

Strwythur Gweithredol Gwasanaethau Ymgynghoriaeth
Mae Ymgynghoriaeth Gwynedd yn delio â phob darn o waith fel prosiect unigol, pa bynnag Uned
mae’r gwaith wedi deillio ohoni. Golyga hyn y gall unigolion o unrhyw Uned ar draws y sefydliad
weithredu fel arweinydd neu aelodau o’r tîm prosiect i sicrhau llwyddiant.

Drwy’r
Gwasanaethau
Ymgynghoriaeth rydym yn
creu swyddi proffesiynol lleol
na fyddant yn y sir fel arall.
Mae’n rhaid i’r Gwasanaethau
Ymgynghorol
weithredu
drwy ddulliau arloesol a
chynaliadwy, yn ogystal â bod
yn gystadleuol yn ein pris.
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Unedau Priffyrdd, Adeiladwaith ac Adeiladu
Rydym yn gwneud gwaith rheoli prosiectau sydd yn cynnwys dylunio, anghenion amgylcheddol a
daearyddol.

Uned Dŵr ac Amgylchedd
Mae’r Uned yn gweithio ar ddylunio strwythurau arfordirol a chynlluniau atal llifogydd.
Gall Cyngor Gwynedd ddenu arian ar gyfer y gwaith yma drwy ennill grantiau sylweddol.

Uned Fusnes
Rydym yn gwasanaethu a chefnogi holl unedau'r Adran, ac yn gweithredu’r prosesau angenrheidiol i
gynnal y busnes.
I’r dyfodol byddwn yn datblygu ein gwaith ymhellach yn y meysydd yma i:


barhau i gystadlu yn ystod 2019/20 am waith dylunio ffyrdd, pontydd a phrosiectau er mwyn
cefnogi budd ariannol y Cyngor, a sicrhau'r elw mwyaf posib o £107,000.



Gynorthwyo AECOM i gyflwyno'r gwaith uwchraddio’r A5025, o'r Fali i Wylfa newydd.



Gyflogi chwe aelod newydd o staff.
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