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CYFLWYNIAD
Gyda chyhoeddiadau diweddar y Canghellor George
Osborne yn San Steffan ynglŷn â rhagor o doriadau i
gyllideb y sector gyhoeddus, daeth yn amlwg i bawb
ein bod bellach yn byw mewn cyfnod ôl-ariannol gyda
gwasanaethau cyhoeddus Cymru yn sefyll wrth ochr y
dibyn.
Mae blaenoriaethau llywodraeth ganolog wrth
ymateb i’r argyfwng ariannol yn golygu crebachu
ar wasanaethau i’r rheini sy’n dibynnu arnynt fwyaf.
Mae fel petai’r byd wedi troi ar ei ben wrth weld creu
cymdeithas lle nad oes cwtogi ar wariant ar ryfeloedd
ac arfau niwclear a lle mae niferoedd cynyddol yn
ein cymunedau yn ddibynnol ar fanciau bwyd am eu
cynhaliaeth.
Yn sicr, nid dyma’r math o gymdeithas yr ydym yn
ceisio’i chreu yma yng Ngwynedd; ein dyhead ni yw
sicrhau sir a chenedl lle mae tegwch a chyfiawnder
cymdeithasol yn cael blaenoriaeth a lle mae cyfle gan
bob unigolyn i gyrraedd ei lawn botensial a llwyddo.
Ond y perygl yw y bydd polisïau cyllidol y Llywodraeth
yn San Steffan yn ein rhwystro.
Rydym wedi ceisio ymdopi â thoriadau yma yng
Ngwynedd dros nifer o flynyddoedd. Rydym wedi
llwyddo i warchod gwasanaethau hanfodol i drigolion y
sir i raddau helaeth, diolch i gynllunio ariannol gofalus a
chydweithio cadarnhaol gyda’n partneriaid amrywiol.
Fodd bynnag, nid cyfnod o chwilio am fân arbedion
fan hyn a fan draw ydi hi bellach, ond cyfnod o wneud
toriadau sylweddol i wasanaethau hanfodol fel addysg,
gofal, hamdden a llyfrgelloedd. Gyda’r angen i ni
gyfarch diffyg ariannol o oddeutu £50 miliwn yn y
cyfnod hyd at 2017/18, ni all unrhyw ran o gyfundrefn
Cyngor Gwynedd, yn anffodus, ddianc rhag wynebu
toriadau arwyddocaol. Tra bod y meistr yn chwarae ei

diwn, ni ar lawr gwlad sydd yn dioddef ac yn gorfod
ceisio ymdopi a chael trefn ar bethau.
Yng nghanol sefyllfa sy’n ymddangos mor anobeithiol,
mae’n rhaid i ni, bobl Gwynedd, gynnig gobaith i’r
dyfodol. Mae angen i ni gefnogi’n gilydd a chreu
ffyrdd newydd mwy cynaliadwy o gynnal rhai o’n
gwasanaethau hanfodol.
Yn ddi-os, mae’r dyfodol am fod yn wahanol, ac er
mwyn sicrhau Gwynedd Yfory mae angen i ni gyfrannu
at ail-ddyfeisio ein hunain gan greu’r Wynedd Newydd.
Mae gan bawb ohonom deimladau cryfion am y
cyd-destun presennol a’r sefyllfa sydd wedi’i orfodi
arnom. Mae codi llais wrth gwrs yn bwysig ond ni fydd
protestio byth yn ddigonol ar ei ben ei hun.
Dyma’r adeg i ni sianelu ein egni a’n ymdrechion i
greu rhywbeth cadarnhaol gan gydio mewn gobaith a
thegwch. Mae llywodraethau’r gorffennol wedi ymateb
i amgylchiadau’r dydd drwy greu’r wladwriaeth les a
hyrwyddo’r sector gyhoeddus er budd pawb. Yn yr
unfed ganrif ar hugain gyda datgymalu gwasanaethau
cyhoeddus, ein cyfrifoldeb ni ydi creu’r wladwriaeth
amgen a hynny er mwyn gwasanaethu’r mwyafrif ac nid
yr ychydig.

Y Cynghorydd Dyfed Edwards,

Arweinydd Cyngor Gwynedd
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Pam mae Gwynedd yn ymgynghori ar doriadau?
Yma mae Prif Weithredwr Cyngor Gwynedd, Dilwyn Williams yn amlinellu’r dewisiadau
sy’n wynebu’r Cyngor.
Dros y deg mlynedd diwethaf mae Cyngor Gwynedd, fel nifer helaeth o gynghorau eraill yng Nghymru, wedi
gorfod ceisio parhau i ddarparu gwasanaethau i’w drigolion gyda llai o arian.
Erbyn hyn fodd bynnag, mae’r sefyllfa wedi gwaethygu’n sylweddol ac wedi cyrraedd pwynt tyngedfennol. Er
mwyn egluro’r cefndir i hyn oll byddai’n ddefnyddiol deall y cefndir o ran beth sydd wedi digwydd i Gyngor
Gwynedd dros y deg mlynedd diwethaf.

Gwariant ac Incwm Cyngor Gwynedd
Yn 2015/16 mae Cyngor Gwynedd yn gwario £367 miliwn ar ein gwasanaethau lleol ond ‘rydym hefyd yn codi tâl
am nifer o wasanaethau ac yn denu grantiau am rai gweithgareddau sy’n golygu mai ychydig dros £228 miliwn
yw’r bil am wasanaethau lleol yn 2015/16. Daw’r arian i dalu am y bil yma o 2 le:
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Mae’n amlwg felly mai’r grant yr ydym yn ei dderbyn gan Lywodraeth Cymru yw’r ffactor pwysicaf wrth ystyried
faint y mae modd i ni fel Cyngor ei wario ar wasanaethau lleol i bobl Gwynedd.
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2006 - 2010
Yn ôl ym Mawrth 2006, ychydig o dan £178 miliwn oedd y bil blynyddol am wasanaethau’r Cyngor. Ymhen pedair
blynedd, erbyn diwedd Mawrth 2010, roedd y bil blynyddol hwn wedi cynyddu i £218 miliwn - sef cynnydd o bron
i £40 miliwn. Mae’r graff isod yn dangos mai chwyddiant a chynnydd yn y galw am wasanaethau’r Cyngor oedd
yn bennaf gyfrifol am hyn. Roedd y cynnydd yn y galw yn deillio o’r ffaith bod mwy o bobl hŷn, plant ac oedolion
bregus angen gwasanaethau gennym, ac wrth gwrs felly roedd y disgwyliadau arnom fel Cyngor yn cynyddu.
Dros y cyfnod yma (2006 – 2010) ‘roedd y Cyngor yn wynebu chwyddiant sylweddol o 3.6% y flwyddyn ar
gyfartaledd, o ganlyniad i brisiau olew uchel, costau cyflogau, a’r ffaith fod taliadau i amryw o gyflenwyr
gwasanaethau yn codi. Ond, fel y gwelir o’r graff isod, nid oedd y cynnydd yr oedd y Cyngor yn ei dderbyn mewn
grant gan Lywodraeth Cymru hyd yn oed yn ddigonol i gwrdd â’r chwyddiant hwnnw. Er gwaethaf y ffaith fod
Cyngor Gwynedd wedi codi’r Dreth Gyngor dros y cyfnod, doedd hyn dal ddim yn ddigon i gwrdd â chostau
chwyddiant ac roedd rhaid i ni chwilio am arbedion er mwyn talu am y galw cynyddol am wasanaethau yr
oeddem yn ei wynebu.

Cynnydd yng nghostau Cyngor Gwynedd rhwng 2006 a 2010 a
sut wnaeth y Cyngor bontio’r bwlch
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Bwlch ariannol tebygol Cyngor Gwynedd rhwng
2014 a 2018 a sut mae’r Cyngor yn bwriadu pontio’r bwlch
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2010 - 2014
Erbyn 2009, ‘roedd y pwrs cyhoeddus wedi dechrau teimlo effeithiau’r dirwasgiad, ac oherwydd hyn, dros y
pedair blynedd, o Fawrth 2010 hyd at Fawrth 2014, arafodd effaith chwyddiant ar y Cyngor i gyfartaledd o
1.6% y flwyddyn. Roedd hyn yn bennaf oherwydd rhewi cyflogau yn y sector gyhoeddus, ond roedd y galw am
wasanaethau’r Cyngor hefyd yn parhau i godi.
Y gwahaniaeth mawr bellach oedd y ffaith nad oedd Grant y Llywodraeth yn cynyddu bron o gwbl, a thros y
cyfnod o Fawrth 2010 hyd at Fawrth 2014, dim ond cynnydd o £1 miliwn a welwyd yn y grant hwnnw. Eto, er
gwaethaf y ffaith fod y Cyngor yn parhau i godi’r Dreth Gyngor dros y cyfnod, nid oedd hyn yn ei hun yn dod
yn agos at gwrdd â’r bil am chwyddiant. Fel mae’r graff isod yn dangos, roedd yn rhaid i’r Cyngor ddarganfod
arbedion sylweddol dros y cyfnod i dalu am chwyddiant ac i gwrdd â’r galw cynyddol ar ei wasanaethau.

Cynnydd yng nghostau Cyngor Gwynedd rhwng
2010 a 2014 a sut y gwnaeth y Cyngor bontio’r bwlch
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Erbyn hyn mae’r cyfyngiadau ar y pwrs cyhoeddus wedi tynhau fwy fyth.
Dros y cyfnod pedair blynedd o Fawrth 2014 i Fawrth 2018, rydym yn cynllunio ar y sail y bydd ein grant gan
Lywodraeth Cymru yn gostwng £21 miliwn dros y cyfnod. Er hyn bydd chwyddiant a chynnydd yn y galw am ein
gwasanaethau yn parhau ac yn ychwanegu £29 miliwn at ein costau gan greu bwlch ariannol o £50 miliwn y bydd
yn rhaid ei ddarganfod.
Dros y cyfnod pedair blynedd yma (2014 - 2018) rydym wedi cynllunio ar sail cynnydd yn y dreth gyngor o 3.5%
y flwyddyn sy’n golygu, gyda’r cynnydd ychydig uwch a welwyd yn 2015/16, y byddwn yn lleihau £9 miliwn ar y
bwlch gan adael bwlch o £41 miliwn i’w ddarganfod.
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Bwlch ariannol tebygol Cyngor Gwynedd rhwng
2014 a 2018 a sut mae’r Cyngor yn bwriadu pontio’r bwlch
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Beth mae hyn yn ei olygu i bobl Gwynedd?
Fel y mae’r graffiau uchod yn amlygu, o Fawrth 2006 hyd at Fawrth 2014 ‘roedd y Cyngor wedi gorfod darganfod
arbedion o dros £31 miliwn gan nad oedd yr arian yr oeddem yn ei dderbyn mewn grant gan Lywodraeth Cymru,
yn ogystal â’r hyn yr oeddem yn gallu ei godi drwy’r Dreth Gyngor yn ddigon i dalu am chwyddiant a’r galw
cynyddol am ein gwasanaethau.
Hyd yma rydym wedi bod yn canolbwyntio ein hymdrechion ar ddarganfod arbedion effeithlonrwydd, sef ceisio
parhau i gyflawni anghenion pobl Gwynedd ond efallai mewn ffyrdd newydd a gwahanol.
Mae’r enghreifftiau o arbedion effeithlonrwydd yr ydym wedi eu gweithredu eisoes yn cynnwys :

• Lleihau nifer uwch swyddogion y Cyngor gan arbed £700,000 – mae’r Cyngor wedi
lleihau’r nifer o benaethiaid a chyfarwyddwyr fel bod gennym ymysg y nifer lleiaf
yng ngogledd Cymru bellach.
• Lleihau costau ynni gan arbed £770,000 y flwyddyn trwy gyfres o gynlluniau i leihau
defnydd petrol, trydan a nwy y Cyngor a chynhyrchu trydan adnewyddol ein hunain i
leihau biliau ynni.
• Lleihau amlder casglu gwastraff gweddilliol gan arbed hyd at £400,000
• Newidiadau i amodau a thelerau gwaith staff y Cyngor yn arbed £780,000 y
flwyddyn.
• Prosiect i greu trydan adnewyddol o wastraff bwyd a gasglir o gartrefi Gwynedd yn
arwain at leihad o £500,000 yng nghostau tirlenwi i’r Cyngor.
Mae rhai o’r cynlluniau uchod wrth gwrs yn golygu newid yn y ffordd mae’r Cyngor yn cwrdd ag anghenion pobl
Gwynedd, ac yn golygu felly fod natur y gwasanaethau dan sylw yn newid. Yn y pen draw, mae’r gwasanaeth yn
parhau i fod yno i gwrdd ag anghenion pobl Gwynedd.
Bellach fodd bynnag, gan ein bod fel Cyngor wedi bod yn gweithredu ar bob cyfle posib i adnabod a gwireddu
arbedion effeithlonrwydd ers sawl blwyddyn, mae’r cyfleoedd ar gyfer darganfod mwy o arbedion o’r fath yn
lleihau ac o ganlyniad nid oes gan y Cyngor unrhyw ddewis ond gwireddu toriadau er mwyn balansio’r llyfrau.
Bydd toriadau’n golygu lleihau’r gwasanaeth sydd ar gael neu ei ddiddymu’n llwyr fyddai’n golygu na fyddai’r
Cyngor yn cwrdd ag anghenion pobl Gwynedd yn meysydd y fyddai’n cael eu torri.
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Dweud eich dweud
Yn y pen draw, Cynghorwyr Gwynedd fydd yn gorfod dewis pa wasanaethau i’w torri, ond ‘rydym fel Cyngor yn
awyddus i glywed beth sydd gennych chwi i’w ddweud o ran y dewisiadau sydd o’n blaenau.
Fel Cyngor rydym wedi pori drwy’r holl wasanaethau yr ydym yn eu darparu i bobl Gwynedd ac wedi eu rhannu
i’r rhai hynny y byddai modd eu torri, a’r rhai lle na fyddai modd eu torri. Mae tudalennau nesaf y ddogfen hon yn
amlinellu’r opsiynau sydd ar gael i’r Cyngor pan fydd penderfyniadau ar beth y dylid eu torri yn cael eu gwneud
yng Ngwanwyn 2016.
O’r £228 miliwn y mae gwasanaethau Cyngor Gwynedd yn gostio ar hyn o bryd, ‘rydym wedi adnabod gwerth
bron i £26 miliwn o arbedion effeithlonrwydd y gallwn eu gweithredu.
Yn ogystal, ‘rydym yn hyderus fod yna gyfleoedd i ddarganfod mwy o arbedion effeithlonrwydd mewn rhai
gwasanaethau ac yn arbennig felly yn y “swyddfa gefn”, ac rydym yn hyderus y byddwn yn medru cyflawni
£8 miliwn pellach o arbedion, ond yn anffodus ni fydd hyn yn ddigon i gyfarch y bwlch o £41 miliwn.
O’r bwlch sydd ar ôl, rydym wedi adnabod bron i £12 miliwn o opsiynau posibl ar gyfer torri gwasanaethau lle
rydym yn meddwl ei bod yn bosib i ni dorri. O’r £12 miliwn yma, mae’n bosib y bydd angen i’r Cyngor wireddu
£7 miliwn o doriadau.
Mae cyfle i chi gael mewnbwn drwy ddweud wrthym pa wasanaethau - gwerth £5 miliwn - y byddech chi yn
dewis peidio eu torri.
Er mwyn deall yr hyn sydd dan ystyriaeth, bydd angen i chi dreulio ychydig o amser yn darllen y cefndir ar yr
opsiynau posib i’w torri, a’u heffaith tebygol fel yr amlinellir yn y ddogfen yma. Gofynnwn i chi ddarllen trwy’r
opsiynau os gwelwch yn dda cyn cyflwyno eich ymatebion, gan y bydd y penderfyniadau terfynol y bydd rhaid i’r
Cyngor eu gwneud ar ddyfodol y gwasanaethau lleol yn effeithio ar bob un ohonom sydd yn derbyn gwasanaeth
gan Gyngor Gwynedd.
Dyma’r cyfle felly i chi adael i Gynghorwyr Gwynedd wybod beth yw eich blaenoriaethau cyn i’r Cyngor
benderfynu beth i’w torri. Erfyniaf arnoch felly i gymryd y cyfle i ddweud eich dweud.

Dilwyn Williams
Prif Weithredwr y Cyngor
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Sut i gyflwyno eich barn
Cofiwch, mae modd cwblhau'r ymarferiad ar-lein drwy fynd i
www.gwynedd.gov.uk/hergwynedd
Dros y tudalennau nesaf fe welwch restr o ddewisiadau posib ar gyfer toriadau o dan 5 pennawd:

AMGYLCHEDD

PLANT A
PHOBL IFANC

GOFAL, IECHYD
A LLES

Economi a
Thwristiaeth

AMRYWIOL

Mae’r dewisiadau posib yma werth oddeutu £12 miliwn – sef £5 miliwn yn fwy na’r £7 miliwn o doriadau y gall fod
angen i’r Cyngor eu gwireddu o wanwyn 2016 ymlaen.
I fynegi barn ar y dewisiadau posib, byddwn yn ddiolchgar pe baech yn:

1. Darllen drwy’r cynigion posib o dan y 5 pennawd ar y tudalennau nesaf.
2. Datgan eich barn drwy lenwi’r ffurflen cyflwyno barn sydd yng nghanol y ddogfen
(tud 45-52). Mae 3 rhan i’r ffurflen cyflwyno barn:
• Manylion Cyffredinol – nodwch eich Côd Post, Grŵp Oedran, Iaith a.y.y.b
• Cynigion – ticiwch y cynigion nad ydych yn awyddus i’r Cyngor eu cynnwys yn
y rhestr derfynol o doriadau. Gallwch nodi dewisiadau gwerth hyd at £5 miliwn.
Fel y gwelwch, mae mwy nag un opsiwn ar gyfer nifer o’r cynigion, ac ar gyfer y
cynigion hyn gallwch dicio yr opsiwn sydd orau gennych chi.
• Treth Cyngor – cwestiwn ychwanegol am Dreth Cyngor.
3. Tynnwch y ffurflen ymateb (tud 45-52) allan o’r ddogfen a’i dychwelyd i’r Cyngor yn
yr amlen. rhadbost amgaeedig.
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01.

Amgylchedd
Ar gyfer cynigion Amg 1 i Amg 11 ticiwch y cynigion nad ydych yn awyddus i’r Cyngor eu cynnwys yn y
rhestr derfynol o doriadau ar y ffurflen ymateb yng nghanol y ddogfen.
Amg1 - Lonydd Glas (y Lonydd beics)
Mae’r Cyngor yn gyfrifol am gynnal a gwella 50km o rwydwaith Lonydd Glas sydd wedi ei datblygu gyda chefnogaeth cymunedau
lleol.
Gwneir dros 300,000 o deithiau bob blwyddyn ar y lonydd yma (Lôn Eifion, Lôn Las Menai, Lôn Las Ogwen) sydd ar agor i gerddwyr
a beicwyr.
Amg1

Dileu'r gyllideb cynnal
gan arbed £89,094

Fe fyddai dileu’r gyllideb yn golygu:
• na ellid rheoli tyfiant tymhorol
• na fyddai modd trwsio yn dilyn fandaliaeth
• na fyddai posib ymateb i goed yn disgyn ac ati
• cynyddu peryglon a gorfod cau’r Lonydd Glas yn y pendraw a cholli
adnodd sy’n cael ei ddefnyddio gan gymunedau Gwynedd a thwristiaid.

Amg2 - Gwarchodfeydd Natur
Mae’r Cyngor yn rheoli a chynnal 12 gwarchodfa natur a thiroedd eraill sy’n perthyn i’r Cyngor ac sy’n anaddas ar gyfer defnydd arall.
Mae llawer o’r safleoedd ar gyrion trefi a phentrefi ac yn cynnig cyfle ar gyfer hamddena tawel, mwynhau byd natur yn ogystal â bod
yn adnodd addysgol i ysgolion lleol.
Manteisiodd 7 ysgol ar yr adnodd yn 2014, a chefnogwyd y gwaith gan dros 100 o wirfoddolwyr lleol.
Amg2

Dileu'r gyllideb cynnal
gan arbed £59,396

Byddai diffyg cynnal yn golygu:
• na fyddai gordyfiant yn cael ei reoli ac na fyddai gwaith ymatebol a
thrwsio yn cael sylw
• cynyddu risgiau i’r cyhoedd oherwydd coed a llwybrau peryglus ac efallai
gorfod cau’r safleoedd yn y pendraw a thrigolion yn colli’r budd ohonynt,
colli'r adnodd addysgol a dirywiad mewn cyflwr cynefinoedd naturiol
sydd o bwysigrwydd cenedlaethol.

Amg3 - Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) Llŷn
Mae’r Gwasanaeth yma yn gyfrifol am baratoi a gweithredu cynllun i reoli Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) Penrhyn
Llŷn. Mae’n derbyn grant gan Gyfoeth Naturiol Cymru i weithredu prosiectau yn y cynllun rheoli, er enghraifft, hybu mynediad i
leoliadau hanesyddol, adfer a chynnal cynefinoedd, cynnal teithiau cerdded a sgyrsiau ar hanes a threftadaeth Llŷn.
Mae cyngor arbenigol ar gael i’r cyhoedd hefyd ac asesiadau effaith datblygiadau ar AHNE. Yn 2014 rhoddwyd cyngor ar dros
100 o geisiadau cynllunio yn ardal Llŷn. Mae’r gwasanaeth yn gyfrifol am weinyddu £68,000 o grant Llywodraeth Cymru tuag at
brosiectau. Mae’r prosiectau hynny’n cefnogi mentrau cymunedol, gwarchod treftadaeth a chynnal gweithgareddau fel Gŵyl
Arfordir Llŷn, dathliadau Gŵyl Dewi Pwllheli, creu rhandiroedd Nefyn, cynllun Capel Carmel yn Anelog a gwelliannau Neuadd
Rhoshirwaun.
Amg3

Dod â'r gwasanaeth i ben
gan arbed £39,150

O ddileu’r Gwasanaeth:
• ni fyddai’n bosib cwblhau’r gwaith o baratoi cynllun newydd
• colli grantiau blynyddol fel y rhai a nodir uchod, fyddai’n gweithredu
cynlluniau o fudd i ardal Llŷn.
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Amg4 - Rheolaeth Gwaith Ffyrdd
Y gwasanaeth hwn sy’n rhoi trwyddedau i bobl gael rhoi sgipiau a sgaffaldiau ar ffyrdd y sir a chydgordio a sicrhau ansawdd gwaith
a wneir gan gwmnïau [e.e. Bwrdd Dŵr, Nwy a Thrydan] sydd eisiau tyllu ffyrdd gan achosi oedi mewn llif traffig. Maent yn ymdrin â
thua 3,100 o archwiliadau gwaith stryd, monitro tua 800 o drwyddedau a thua 1,300 o waith tyllu stryd yn flynyddol.
Amg4

Dileu 7.5% o'r gyllideb
gan arbed £30,000

O ddileu tua 7.5% o gyllideb y Gwasanaeth, byddai:
• risg i ansawdd priffyrdd ddirywio oherwydd diffyg monitro digonol ar
safon gwaith contractwyr
• dirywiad yng nghyflwr y ffordd yn arwain at gynnydd mewn damweiniau,
trawiadau, ac oedi posib
• perygl i’r cyhoedd yn cynyddu wrth fethu rheoli’n effeithiol sgaffaldau a
sgipiau ar y stryd
• lleihau’r adnodd i fonitro yn golygu risg o gynnydd mewn achosion
o gontractwyr yn gweithio ar briffyrdd y sir y tu hwnt i’r cyfnod a
ganiatawyd, gyda chynnydd mewn tagfeydd traffig
• risg y gallai’r toriad hefyd arwain at oedi mewn delio gyda thrwyddedau.

Amg5 - Cynnal Mynwentydd y Cyngor
Mae’r Cyngor yn gyfrifol am gynnal 16 o fynwentydd y Sir. Ar hyn o bryd mae’r mynwentydd hyn yn derbyn 7 toriad gwair yn
flynyddol.
Amg5

Lleihau amlder torri gwair o 7
gwaith i 5 gwaith y flwyddyn
gan arbed £60,000

O dorri hwn i 5 gwaith y flwyddyn, bydd effaith ar edrychiad
y mynwentydd wrth i’r gwair dyfu’n hirach.

Amg6 - Glanhau Strydoedd - Gang Cymunedol Arfon
Yn ardal Arfon, mae Gang Cymunedol sy’n taclo a chlirio unrhyw lanast yn sydyn mewn mannau cyhoeddus ein trefi prysuraf.
Amg6

Dileu gwasanaeth Gang
Cymunedol ardal Arfon
gan arbed £70,000

Byddai diddymu’r Gang Cymunedol yn golygu na fyddai’r Cyngor yn
medru ymateb yn brydlon a sydyn i glirio llanast yn nhrefi Arfon. Byddai
hyn yn debygol o arwain at sefyllfaoedd lle bydd llanast a gorfod aros am
wythnos cyn y byddai’r gwasanaeth yn medru ei glirio.

Amg7 - Glanhau Strydoedd - biniau stryd a baw cŵn
Mae gweithlu o tua 55 yn glanhau strydoedd, priffyrdd, promenadau a mannau cyhoeddus eraill yn rheolaidd ac yn cynnal a gwagio
oddeutu 2,000 o finiau stryd a biniau baw cŵn yn y Sir.
Amg7

Diddymu’r ddarpariaeth o
2,000 o finiau stryd a biniau
baw cŵn gan arbed £200,000

Byddai diddymu’r ddarpariaeth o 2,000 o finiau stryd
a biniau baw cŵn, yn debygol o effeithio ar lendid ac
edrychiad pob tref a nifer fawr o bentrefi’r Sir.

Amg8 - Glanhau Strydoedd - pentrefi a stadau diwydiannol
Mae gweithlu o tua 55 yn glanhau strydoedd, priffyrdd, promenadau a mannau cyhoeddus eraill yn rheolaidd.
Amg8

Lleihau amlder glanhau
strydoedd pentrefi a stadau
diwydiannol gan arbed £130,000

Ar hyn o bryd, mae pentrefi a stadau diwydiannol yn derbyn gwasanaeth
glanhau strydoedd pob mis ac mae’r Gwasanaeth yn ymateb i unrhyw
ddigwyddiad lle mae llanast o fewn 14 diwrnod. Pe byddai’r cyfnod
ymateb yn cael ei newid i 28 diwrnod, a’r glanhau rheolaidd yn newid
i bob 3 mis yn hytrach na phob mis, byddai effaith negyddol ar safon
glanweithdra ac edrychiad pentrefi a stadau diwydiannol.
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Amg9 - Glanhau Strydoedd - canol trefi a chanolfannau siopa
Mae gweithlu o tua 55 yn glanhau strydoedd, priffyrdd, promenadau a mannau cyhoeddus
Amg9

Lleihau amlder glanhau
strydoedd canol trefi
a chanolfannau siopa
gan arbed £80,000

Oherwydd y prysurdeb a’r boblogaeth, mae safon uwch o lanhau yn
cael ei ddarparu yng nghanol trefi a chanolfannau siopau a hynny’n
ddyddiol. Wrth newid pa mor aml mae’r strydoedd yn cael eu glanhau
o bob dydd i bob yn ail ddiwrnod, rhagwelir y byddai effaith ar safon
glanweithdra ac edrychiad ardaloedd fel canol dinas Bangor a chanol trefi
fel Caernarfon, Pwllheli, Porthmadog, Dolgellau, Tywyn ac Abermaw.

Amg10 - Rheoli Risg Llifogydd
Mae 10 swyddog yn gyfrifol am gadw golwg ar leoliadau yng Ngwynedd sydd mewn perygl o ddioddef llifogydd ac erydiad arfordirol,
gan ystyried beth y gellir ei wneud i geisio lleddfu’r risgiau sy’n codi. Maent hefyd yn datblygu prosiectau er mwyn ymateb i risgiau
penodol gan geisio denu grantiau i’w cyflawni, er enghraifft:
• cynllun atal llifogydd A55 a Thalybont
• cynllun ymateb i lifogydd Fairbourne
• cynllun Traeth Crugan Aberdyfi.
Lle nad oes modd denu grantiau i ariannu cynlluniau o’r fath, maent yn ceisio gwneud yn siŵr fod y rhai hynny sy’n byw mewn
ardaloedd mewn perygl o ddioddef llifogydd yn ymwybodol o’r risgiau ac yn gwybod sut i warchod eu hunain.
Amg10 Lleihau 7.5% ar yr adnodd
gan arbed £40,000

Byddai lleihau 7.5% ar y gyllideb yn golygu:
• llai o adnoddau i lunio cynlluniau llifogydd unigol
• cynlluniau unigol yn cymryd hirach i’w cwblhau
• llai o geisiadau am grantiau yn cael eu cyflwyno
• llai o gynlluniau yn cael eu gwireddu yn y dyfodol.

Amg11 - Rheolaeth Adeiladu
Mae 10 syrfëwr proffesiynol a 4 aelod technegol yn gyfrifol am sicrhau safonau rhesymol o iechyd a diogelwch ar gyfer pobl mewn
neu o amgylch adeiladau drwy sicrhau eu bod yn cydymffurfio â’r rheolau adeiladu priodol. Maent hefyd yn gyfrifol am sicrhau bod
adeiladau yn cydymffurfio gyda gofynion cadwraeth ynni a chyfleusterau ar gyfer pobl anabl.
Yn flynyddol, maent yn delio gyda thua 1,000 o geisiadau am wasanaeth ac yn delio gyda thua 75 achos o strwythurau peryglus.
Amg11 Lleihau tua 7% ar yr adnodd
gan arbed £40,000

Byddai lleihau tua 7% ar yr adnodd yn:
• ei gwneud yn anoddach i gyflawni’r dyletswyddau hyn i safon
ddisgwyliedig Llywodraeth Cymru o safbwynt cwblhau gwaith o fewn
amser penodol
• olygu y byddai’n rhaid blaenoriaethu ymateb i strwythurau peryglus o
flaen gwaith arall sy’n denu ffioedd, gyda’r amser ymateb yn llithro i’r
uchafswm o 4 awr oherwydd maint y sir.

Ar gyfer cynigion Amg12 i Amg22, os ydych yn derbyn y gellid torri’r gwasanaeth fel
y disgrifir yn y bocs ble y gwelwch y symbol hwn ‘t ’ , gadewch y cynnig yn wag ar y
ffurflen cyflwyno barn yng nghanol y ddogfen yma ac ewch i’r cynnig nesaf.
Os nad ydych am dorri’r gwasanaeth o gwbl, ticiwch opsiwn
‘a’ ar y ffurflen ymateb yng nghanol y ddogfen.
Os yr ydych am gadw rhan o’r gwasanaeth, ticiwch yr opsiwn sydd orau
gennych chi ar y ffurflen ymateb yng nghanol y ddogfen.
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Amg12 - Teledu Cylch Cyfyng (CCTV)
Mae 9 o weithwyr yn gofalu am rwydwaith o gamerâu teledu cylch cyfyng (CCTV) ym Mangor, Caernarfon a Phwllheli.
Yn ystod y 3 blynedd diwethaf, mae’r Gwasanaeth wedi monitro a chofnodi tua 15,000 o ddigwyddiadau troseddol a
gwrthgymdeithasol, gyda thua hanner ohonynt wedi arwain at gynorthwyo’r Heddlu i erlyn yn llwyddiannus.
Mae’n debyg bod bodolaeth y Gwasanaeth yn gymorth i atal ymddygiad gwrthgymdeithasol yn yr ardaloedd poblog hyn.
t Byddai dileu’r Gwasanaeth yn gyfan gwbl yn golygu na fyddai dull o gasglu tystiolaeth i gynorthwyo’r Heddlu i erlyn. O ystyried bod
y Gwasanaeth wedi helpu erlyn dros 7,000 o achosion yn y 3 blynedd diwethaf, bydd posibiliad o gynnydd mewn troseddu yn yr
ardaloedd hyn. Byddai hyn yn arbed £208,000.t
Amg12a Gwarchod yr holl wasanaeth
Dim newid i’r gwasanaeth.
gan arbed dim
Amg12b Cynnal rhan o'r gwasanaeth
Byddai lleihau nifer y staff o 9 i 3 gweithiwr yn golygu byddai’r camerâu
drwy leihau'r adnodd Teledu
yn aros mewn defnydd ond dim sicrwydd bod monitro’n digwydd
Cylch Cyfyng gan arbed £90,000 trwy’r amser. Byddai hyn yn amharu ar y gallu i ddal drwgweithredwyr,
a chael tystiolaeth ddigonol ymhob achos o droseddu.

Amg13 - Llwybrau Cyhoeddus
Mae rhwydwaith llwybrau cyhoeddus Gwynedd yn 2,672 milltir o hyd, ac mae’r llwybrau wedi cael eu rhannu i 4 categori yn ôl
asesiad blaenoriaeth.
Mae adnoddau’r Cyngor yn cael eu blaenoriaethu i gynnal y llwybrau sydd yng nghategorïau 1 a 2 sef tua 1,230 milltir ac sy’n cynnwys
Llwybr yr Arfordir. Mae’r gwaith cynnal yma yn cynnwys torri gwair a thyfiant tymhorol sy’n cymryd tua 40% o’r gyllideb. Defnyddir
gweddill y gyllideb i ail-wynebu llwybrau, gosod giatiau newydd, arwyddo, datrys problemau draenio tir, trwsio a chodi pontydd.
Er na flaenoriaethir gwariant ar lwybrau categori 3 a 4, mae gan y Cyngor gyfrifoldeb cyfreithiol am y llwybrau hyn ac am ymateb i
faterion sy’n peryglu iechyd a diogelwch y cyhoedd.
Mae hawl gan unrhyw un i geisio gwyro, dileu neu greu llwybr cyhoeddus, a’r gwasanaeth yma sydd yn sicrhau fod ystyriaeth briodol
yn cael ei roi i hynny, gyda 43 cais o’r fath dros y 5 mlynedd diwethaf. Mae ceisiadau yn aml yn gorfod dilyn trefn gyfreithiol gymhleth
a gall gymryd rhai blynyddoedd i’w cwblhau.
Y gwasanaeth sydd hefyd yn cymryd camau yn erbyn unrhyw berchennog tir sy’n ceisio rhwystro pobl rhag defnyddio llwybr
cyhoeddus. Yn ystod 2014 cafwyd 2 achos o hyn, ond yn y rhan fwyaf o achosion mae’r Gwasanaeth yn gallu osgoi camau
gorfodaeth drwy drafodaeth a pherswâd.
Mae’n amhosibl dweud faint sy’n defnyddio’r rhwydwaith cyfan ond cofnodwyd 345,221 o gerddwyr ar Lwybr yr Arfordir rhwng
Mehefin 2013 a Mai 2014.
Yn gyffredinol, byddai diffyg cynnal y llwybrau’n gallu cynyddu’r risg o ddamweiniau i gerddwyr ac fe allai lleihau gwario yn y maes
yma gael effaith andwyol ar y berthynas rhwng tirfeddianwyr a cherddwyr.
Y rhagdybiaeth yw y bydd hyn yn cael effaith andwyol ar y diwydiant twristiaeth. Mae Astudiaeth Twristiaeth (2014) yn dangos pa
mor bwysig ydi mynediad i gefn gwlad i fusnesau gan fod 60% o ymwelwyr yn dod i Wynedd i gerdded, 49% yn ymweld â thraethau a
6% i wylio bywyd gwyllt.
Gan fod elfen o’r gwaith cynnal yn cael ei wneud drwy roi grantiau i gynghorau cymuned, fe fyddai effaith arnyn nhw hefyd.
t Byddai dileu 60% o’r gyllideb yn golygu mai dim ond tua 200 milltir o lwybrau yng nghategori 1 a 2 fyddai’n cael eu cynnal (neu 7% o’r
rhwydwaith cyfan). Mae Llwybr yr Arfordir yn unig yn 180 milltir. Ni fyddai modd ymateb yn effeithiol i gwynion a materion brys,
effaith tywydd garw a phrosesu ceisiadau i greu neu wyro llwybrau. Byddai hyn yn arbed £330,000.t
Amg13a Gwarchod yr holl wasanaeth
Dim newid i’r gwasanaeth.
gan arbed dim
Amg13b Cadw 80% o'r gyllideb ac
Byddai dileu 20% o’r gyllideb yn golygu y gellid cynnal tua 1,000 milltir o
felly torri 20% o'r gyllideb
lwybrau yng nghategori 1 a 2. Byddai adnoddau staff ar gael i ymateb i
gan arbed £110,000
ymholiadau a chwynion ac i wneud defnydd o unrhyw grantiau fydd ar
gael.
Amg13c Cadw 60% o'r gyllideb ac
Byddai dileu 40% o’r gyllideb yn golygu mai dim ond tua 700 o filltiroedd
llwybrau categori 1 a 2 y gellid eu cynnal. Byddai colli staff yn golygu na
felly torri 40% o'r gyllideb
gan arbed £220,000
fyddai modd ymateb i broblemau ar draws y Sir na gwneud defnydd
o grantiau ac atal anghydfod rhag arwain at achosion gorfodaeth.
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Amg14 - Bioamrywiaeth
Mae 2 aelod staff yn rhoi cyngor arbenigol ar faterion bywyd gwyllt a choed i’r cyhoedd ac yn rhoi cyngor ar effaith ceisiadau
cynllunio a pholisïau cynllunio ar fywyd gwyllt a choed.
Yn flynyddol rhoddir cyngor arbenigol ar tua 160 o geisiadau cynllunio, a dros y blynyddoedd diwethaf, rhoddwyd mewnbwn
allweddol i’r broses o baratoi polisïau cynllunio newydd ar gyfer y Cyngor.
Mae’r tîm hefyd yn rhedeg prosiectau sy’n helpu i warchod yr amrywiaeth o fywyd gwyllt sydd gennym yng Ngwynedd ac yn cynnal
sesiynau codi ymwybyddiaeth drwy weithio gydag ysgolion a chynnal digwyddiadau gyda chymunedau megis teithiau cerdded ac
ymweliadau bywyd gwyllt.
t
Byddai dileu’r gwasanaeth yn llwyr yn golygu na fyddai’n bosib ymateb i unrhyw gwynion ac ymholiadau gan y cyhoedd nac i
ymgynghoriadau ar geisiadau cynllunio ar faterion bywyd gwyllt a choed. Gan na fyddai unrhyw fewnbwn arbenigol ar faterion bywyd
gwyllt a choed ar geisiadau cynllunio nac ychwaith ar gyfer datblygu polisïau cynllunio, byddai hyn yn cynyddu’n sylweddol y risg o
golli rhai mathau o fywyd gwyllt a choed pwysig am byth, gan effeithio’n negyddol ar yr amgylchedd naturiol lleol. Byddai hyn yn arbed
£60,000. t
Amg14a Gwarchod yr holl wasanaeth
Dim newid i’r gwasanaeth.
gan arbed dim
Amg14b Torri 50% o'r adnodd
Byddai lleihau 50% ar yr adnodd yn golygu atal cynlluniau hyrwyddo
gan arbed £30,000
bywyd gwyllt gydag ysgolion a chymunedau. Byddai hefyd yn
debygol o olygu oedi sylweddol yn y broses o roi cyngor arbenigol a
methu rhoi cyngor o gwbl ar nifer o faterion, a fyddai’n golygu oedi
penderfynu ar geisiadau cynllunio. Fe allasai’r gostyngiad yn yr
adnodd gynyddu’r risgiau o golli rhai mathau o fywyd gwyllt yn y sir am
byth, a chael effaith negyddol ar amgylchedd naturiol Gwynedd.

Amg15 - Polisi Cynllunio ar y Cyd (gyda Chyngor Môn)
Mae’r gwasanaeth yma yn gyfrifol am:
• baratoi polisïau a chanllawiau cynllunio, eu monitro a’u diweddaru ar gyfer Cyngor Gwynedd a Chyngor Sir Ynys Môn
• roi arweiniad lle mae angen i Wasanaethau Cynllunio’r ddau Gyngor i ddelio efo ceisiadau cynllunio
• lunio ymateb ar ran y ddau Gyngor i ymgynghoriadau am ddatblygiad polisiau a chanllawiau cynllunio cenedlaethol.
Mae’r polisïau a’r canllawiau yn gosod fframwaith cadarn i ddelio gyda cheisiadau cynllunio i sicrhau bod datblygiadau newydd
yn cwrdd â gwir anghenion holl drigolion a busnesau’r ardal. Mae polisi o’r fath yn cyfrannu at greu a chynnal swyddi, amddiffyn
ein hamgylchedd naturiol a hanesyddol, a hwyluso’r Cynghorau i sicrhau darpariaeth o dai gan gynnwys tai fforddiadwy ar gyfer
anghenion ein trigolion. Maent hefyd yn hyrwyddo datblygiadau sydd yn gwarchod a chynnal anghenion yr ardal a gwneud yn siŵr
nad yw unrhyw ddatblygiadau yn cael effaith negyddol ar drigolion a’r ardal leol.
t
Byddai torri 30% o adnodd y gwasanaeth yn debygol o olygu na fyddai gan y Cyngor yr adnodd ar gyfer monitro’r polisïau na
chyhoeddi adroddiadau am y polisïau. Yn ogystal, ni fyddai’r Cyngor yn gallu dechrau’r broses yn ddigon buan i ymateb i newidiadau
yn yr ardal na gwneud unrhyw newidiadau i’n polisïau a chanllawiau. Gallai hyn arwain at ddatblygiadau amhriodol a fyddai yn
effeithio’n negyddol ar drigolion a’r amgylchedd. Byddai hyn yn arbed £45,000. t
Amg15a Gwarchod yr holl wasanaeth
Dim newid i’r gwasanaeth.
gan arbed dim
Amg15b Cadw 90% o'r adnodd ac
Byddai torri 10% o’r adnodd yn golygu na fyddai’r gwasanaeth yn gallu
cynnig cyngor a help i’r cyhoedd na swyddogion cynllunio’r ddau Gyngor
felly torri 10% o'r adnodd
gan arbed £15,000
ar faterion polisi yn y cyfnod cyn neu ar ôl cyflwyno cais cynllunio. Er
enghraifft, gallai’r ceisiadau cynllunio yma gynnwys rhai yn ymwneud ag
archfarchnadoedd mawr neu stadau tai a gallai’r diffyg mewnbwn polisi
gael effaith negyddol ar ansawdd y datblygiadau ac yn sgil hyn mae risg y
byddai effaith negyddol ar drigolion lleol.
Amg15c Cadw 80% o'r adnodd ac
Byddai torri 20% o adnodd y gwasanaeth yn creu oedi mewn darparu’r
felly torri 20% o'r adnodd
canllawiau cynllunio atodol fydd eu hangen i atgyfnerthu’r polisïau
gan arbed £30,000
newydd, yn ogystal ag oedi mewn monitro’r polisïau cynllunio. Gallai hyn
arwain at naill ai golli cyfleoedd i ddatblygiadau fynd yn eu blaen fel ag y
dylent, gan na fyddai digon o wybodaeth ar gael i weld os byddai’n cael
effaith negyddol ar drigolion, neu na fyddai gan y Cynghorau’r wybodaeth
i wybod os byddai’r polisïau yn gweithio ac os byddent yn cwrdd ag
anghenion trigolion lleol.
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Amg16 - Rheoli Traffig
Mae’r gwasanaeth yma yn gyfrifol am reolaeth llif traffig a gweithredu cynlluniau i leihau gwrthdrawiadau ac anafiadau ar ffyrdd
Gwynedd. Mae gwelliannau diogelwch yn cael eu gwireddu drwy ddefnyddio cyllideb sydd ar gael i’r gwasanaeth yn ogystal â denu
grantiau gan fudiadau eraill.
Mae holl orchmynion traffig (e.e. cyfyngiadau cyflymder ayyb) yn cael eu rheoli gan y gwasanaeth i sicrhau bod sail gyfreithiol i
newidiadau. Mae arbenigedd yn y gwasanaeth yn sicrhau safon ac ansawdd gwelliannau ac nad ydi datblygiadau gan eraill (gan
gynnwys rhoi ystyriaeth i geisiadau cynllunio) yn debygol o effeithio ar lif traffig na diogelwch defnyddwyr ffyrdd yn andwyol.
t
Fe fyddai dileu’r gyllideb o £130,000 yn golygu na fyddai’n bosib gwireddu gwelliannau i wella diogelwch ffyrdd Gwynedd gan gynnwys
gwelliannau i leihau cyflymder, gwella darpariaeth parcio, gwelliannau i droedffyrdd, mannau croesi ac arwyddion traffig. Byddai
hefyd yn golygu na fyddai’n bosib paratoi gorchmynion traffig.
• Byddai gostwng 16% o’r adnodd staffio arbenigol i wella diogelwch ffyrdd yn golygu na fyddai’n bosib bod mor effeithiol yn
gwireddu gwelliannau a gwneud y gorau o’r arian sydd ar gael. Byddai lleihau’r adnodd hefyd yn lleihau cyfleoedd ar gyfer denu
arian grant gan na fyddai’n bosib darparu bidiau. Fe fyddai’r toriad yn cael effaith ar y gallu i gasglu ac asesu data angenrheidiol
ar lif a chyflymder traffig a damweiniau, sydd yn helpu i adnabod lleoliadau o bryder. Byddai risg felly o beidio blaenoriaethu
adnoddau ar leoliadau sydd wir angen sylw i leihau ar y nifer o ddamweiniau ac anafiadau mewn lleoliadau peryglus.
• Byddai gostwng 32% o’r adnodd staffio yn torri’r adnodd arbenigol sydd yn cynnig cyngor ar ddatblygiadau sydd
yn effeithio’r briffordd yn gyfan gwbl. Ni fyddai darpariaeth ar gyfer cynghori swyddogion y Cyngor, Awdurdod y
Parc a datblygwyr ar ofynion dyluniadau priffordd ar ddatblygiadau. Gallai hyn arwain at ddatblygiadau yn cael
eu gwireddu a fyddai’n cael effaith andwyol ar lif traffig ac ar ddiogelwch defnyddwyr ffyrdd Gwynedd. t
Amg16a Gwarchod yr holl wasanaeth
Dim newid i’r gwasanaeth.
gan arbed dim
Amg16b Torri 50% o’r gyllideb
Fe fyddai haneru’r gyllideb sydd ar gael ar gyfer cyflawni gwelliannau
gan arbed £65,000
yn golygu cyflawni 50% yn llai o waith gwelliannau diogelwch ar
ffyrdd Gwynedd. Byddai llai o welliannau yn cael eu gweithredu ond
byddai’n bosib gweithredu ar rai agweddau blaenoriaeth uchel.

Amg17 - Cynnal Promenadau, Meinciau ac Arwyddion Enwau Strydoedd
Mae’r gwasanaeth hwn yn gyfrifol am wneud mân waith cynnal a chlirio promenadau mewn lleoliadau fel
Abermaw a Phwllheli. Yn ogystal, mae’r Gwasanaeth yn gyfrifol am gynnal tua 870 o feinciau yn y Sir a chynnal
arwyddion enwau strydoedd, gyda tua 50 arwydd yn cael eu hadnewyddu mewn blwyddyn.
t
Byddai dileu’r Gwasanaeth yn gyfan gwbl yn golygu y byddai'r dirywiad yn digwydd yn gynt ac o bosib peidio cynnal nac adnewyddu
arwyddion enwau strydoedd yn y Sir chwaith. Byddai hyn yn arbed £80,000. t
Amg17a Gwarchod yr holl wasanaeth
Dim newid i’r gwasanaeth.
gan arbed dim
Amg17b Torri 50% o'r gwasanaeth
Byddai torri 50% o’r gwasanaeth yn golygu dirywiad yng nghyflwr
gan arbed £40,000
meinciau’r Sir gyda’r posibiliad na fyddai’r cyhoedd yn medru defnyddio
nifer ohonynt. Bydd angen cael gwared â’r meinciau sy’n mynd yn
fregus a pheryglus. Yn ogystal, bydd peidio cynnal ffensys a bolardiau
ar bromenadau mewn lleoliadau fel Abermaw a Phwllheli yn golygu y
byddent hefyd yn dirywio dros amser.
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Amg18 - Cynnal ffyrdd
Mae’r Cyngor yn gwario £6,894,931 y flwyddyn yn cynnal a chadw 2,697 km o ffyrdd yng Ngwynedd.
Gellir rhannu ffyrdd i 3 dosbarth sef :
Dosbarth

Hyd yng Ngwynedd (km)

Prif Ffyrdd a ddefnyddir i gysylltu trefi Gwynedd e.e. A499 Pwllheli, A496 Abermaw, A4086
Llanberis, B4366 Bethel, B4417 Nefyn a B4573 Harlech.

514

Ffyrdd Llai a ddefnyddir i gysylltu pentrefi a prif stadau Gwynedd.

923

Ffyrdd Di-ddosbarth, sef ffyrdd cysylltiol llai eraill e.e. ffyrdd stadau tai, ffyrdd llai ar gyfer
mynediad lleol.

1260

Wrth gymharu 8 o ardaloedd eraill gwledig yng Nghymru yn 2014/15, gwariodd Cyngor Gwynedd £3,315 y km ar gynnal ffyrdd sef y
3ydd uchaf o’r 9. Hyd y llynedd roedd Cyngor Gwynedd yn gwario’r ail uchaf ac mae ffigyrau’r Llywodraeth yn dangos fod cyflwr ein
ffyrdd hefyd yr ail orau o’r 9 sydd yn adlewyrchu lefel gwariant Cyngor Gwynedd ar y ffyrdd dros y blynyddoedd.
Os yw’r Cyngor yn lleihau gwariant ar gynnal ffyrdd, fe fydd eu cyflwr yn gwaethygu gan olygu y bydd:
• mwy o ffyrdd Gwynedd mewn cyflwr gwael
• mwy o waith trwsio tyllau yn hytrach nag ail wynebu
• mwy o dyllau yn y ffyrdd fydd yn aros yn hirach heb eu trwsio.
Yn y pen draw, bydd llai o fuddsoddiad yn golygu gwariant uwch oherwydd, wrth i lonydd ddirywio, bydd yn rhaid gwario i’w cael yn ôl
i safon dderbyniol a diogel.
t Byddai lleihau’r gyllideb tua 21% (mae hyn gyfystyr â £1.5 miliwn) yn golygu:
• peidio ail-wynebu Ffyrdd Sirol gan wneud gwaith ymatebol yn unig - hynny yw llenwi tyllau a chlytio - ar yr holl rwydwaith ffyrdd
• byddai hyn yn arwain at ddirywiad sylweddol yn safon ffyrdd y sir, gweler isod
• arbed £1.5miliwn t
% ddim yn ddiffygiol*
Dosbarth

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

Prif Ffyrdd

96.4

95.4

92.1

88.8

Ffyrdd Llai

85.8

83

80

77

77

73

69

65

Ffyrdd Di-ddosbarth

Amg18a Gwarchod yr holl wasanaeth
gan arbed dim
Amg18b Cadw 93% o'r gyllideb ac
felly torri 7% o'r gyllideb
gan arbed £500,000

Dim newid i’r gwasanaeth.
Torri 7% o’r gyllideb (mae hyn yn gyfystyr â £500,000) yn golygu:
• peidio ail-wynebu Ffyrdd Llai a Ffyrdd Di-ddosbarth y sir gan ddibynnu
ar lenwi tyllau yn unig
• lleihau gwaith sydd wedi ei raglennu ar gyfer Prif Ffyrdd - byddai hyn yn
arwain at ddirywiad o tua 1% yn flynyddol, gweler isod.
% ddim yn ddiffygiol*

Dosbarth

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

Prif Ffyrdd

96.4

95.4

94.4

93.4

Ffyrdd Llai

85.8

83

80

77

77

73

69

65

Ffyrdd Di-ddosbarth

*Diffinnir ffyrdd sy’n ddiffygiol fel rhai sydd wedi dod i ddiwedd eu hoes
yn strwythurol ac sydd angen sylw gan nad ydynt yn medru dal pwysau
cerbydau ddim mwy.
• Pe byddai safon ffyrdd pob cyngor arall yn aros yr un fath, byddai cyflwr
ffyrdd Gwynedd yn debygol o ddisgyn i’r ail waethaf o’r 9 ardal wledig
yng Nghymru.
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Amg19 - Gwasanaeth Gorfodaeth Stryd
Mae 7 o weithwyr yn gyfrifol am atal troseddau amgylcheddol ar strydoedd a mannau cyhoeddus eraill yn y sir, gan gynnwys cosbi os
bydd troseddau baw cŵn, sbwriel, graffiti neu waredu gwastraff.
Y llynedd, cafwyd dros 100 o achosion cosbi, dros 1,300 o achosion rhybudd a dros 500 o ymchwiliadau tipio anghyfreithlon. Mae’r
staff hefyd yn gyfrifol am gynnal ymgyrchoedd a digwyddiadau i wella glendid ein trefi a phentrefi, gyda mwy na 50 o wahanol
ymgyrchoedd y llynedd.
t Byddai dileu’r gwasanaeth yma yn llwyr yn golygu:
• na fyddai gan y Cyngor wardeiniaid a swyddogion i daclo troseddau fel baw cŵn, sbwriel, graffiti a thipio slei bach ar ein strydoedd
a mannau agored eraill. Ni fydd swyddogion i gynnal ymgyrchoedd a gweithgareddau tacluso a gwella glendid yn ein cymunedau
• arbed £300,150 t
Amg19a Gwarchod yr holl wasanaeth
Dim newid i’r gwasanaeth.
gan arbed dim
Amg19b Cadw 5 swydd a thorri 2
Wrth leihau nifer y swyddogion o 7 i 5, bydd llai o siawns o ddal y rhai sy’n
swydd gan arbed £64,500
ymddwyn yn wrthgymdeithasol. Bydd hyn yn debygol o achosi mwy o
flerwch ar ein strydoedd o ganlyniad i gynnydd mewn troseddau fel taflu
sbwriel, baw cŵn ag ati.
Amg19c Cadw 4 swydd a thorri 3
Pe byddai lleihau ar y nifer o swyddogion o 7 i 4, byddai’r effaith yn waeth
swydd gan arbed £92,500
yn ogystal â lleihad mewn ymgyrchoedd a digwyddiadau i wella glendid
ein trefi a phentrefi.

Amg20 - Torri gwair prif lecynnau trefi
Mae 37 o weithwyr yn gyfrifol am dorri gwair yn rheolaidd yn ein pentrefi a threfi ynghyd â 131 o feysydd chwarae plant
t
Os diddymir y Gwasanaeth torri gwair yn llwyr, mae risg o gynyddu damweiniau ffordd yn ein pentrefi a
threfi. Bydd yn effeithio ar edrychiad pob pentref a thref yn y Sir. Bydd hyn yn arbed £120,000.t
Amg20a Gwarchod yr holl wasanaeth
Dim newid i’r gwasanaeth.
gan arbed dim
Amg20b Torri gwair prif lecynnau trefi 6
Byddai lleihau torri gwair prif lecynnau trefi o 8 i 6 gwaith y flwyddyn
gwaith y flwyddyn yn hytrach na yn cael effaith negyddol ar edrychiad mannau agored trefi’r Sir.
8 gwaith gan arbed £120,000

Amg21 - Torri gwair meysydd chwarae
Mae 37 o weithwyr yn gyfrifol am dorri gwair yn rheolaidd yn ein pentrefi a threfi ynghyd â 131 o feysydd chwarae plant.
t Os diddymir y gwasanaeth torri gwair yn llwyr ni fydd teuluoedd yn medru
defnyddio'r 131 o feysydd chwarae. Bydd hyn yn arbed £60,000.t
Amg21a Gwarchod yr holl wasanaeth
Dim newid i’r gwasanaeth.
gan arbed dim
Amg21b Torri gwair bob deufis yn hytrach Byddai torri gwair pob deufis yn hytrach na phob mis yn yr 131 meysydd
na phob mis yn y 131 maes
chwarae i blant, yn golygu y byddai’r gwair yn tyfu’n hirach cyn ei dorri
chwarae gan arbed £60,000
a byddai hynny’n debygol o gael effaith ar ddefnydd a mwynhad plant,
rhieni, gofalwyr a defnyddwyr y meysydd chwarae.
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Amg22 - Canolfannau Ailgylchu
Mae gan y Cyngor 8 Canolfan Ailgylchu sef Caernarfon, Pwllheli, Dolgellau, Bangor, Harlech, Blaenau Ffestiniog, Bala a
Rhyngddwyryd. Prif bwrpas y canolfannau yw gwneud ailgylchu yn hwylus i drigolion y Sir – bu 341,000 o ymweliadau i’r canolfannau
hyn y llynedd.
t
O leihau'r nifer o ganolfannau ailgylchu o 8 i 3, byddai angen dewis y 3 canolfan yn y lleoliadau mwyaf cyfleus i’r mwyafrif
o drigolion i'w cadw'n agored. Ond byddai’n rhaid i nifer sylweddol o drigolion y sir deithio’n bellach i’w canolfan agosaf.
Mae posibiliad y bydd cynnydd mewn achosion o dipio slei bach o ganlyniad a mwy o ofyn ar wasanaeth casglu gwastraff
swmpus ac ailgylchu'r Cyngor. Byddai'r canolfannau sy'n weddill yn hynod brysur. Byddai hyn yn arbed £593,000 t
Amg22a Gwarchod yr holl wasanaeth
Dim newid i’r gwasanaeth.
gan arbed dim
O leihau’r nifer o ganolfannau ailgylchu o 8 i 5 yn y Sir, byddai’n rhaid
Amg22b Cadw 5 canolfan ailgylchu
ar agor a chau 3 canolfan
dewis 3 canolfan i’w cau a byddai’n rhaid i rai o drigolion y Sir deithio’n
ailgylchu gan arbed £180,000
bellach i fynd i’w canolfan agosaf. Byddai’r canolfannau sy’n weddill yn
fwy prysur o ganlyniad.
Amg22c Cadw 3 canolfan yn y leoliadau
Pe byddai’r ddarpariaeth yn newid i gael 3 canolfan yn y lleoliadau mwyaf
mwyaf cyfleus, cael 4 arall yn
cyfleus; cael 4 arall yn agored un penwythnos y mis fyddai’n golygu cau
agored un penwythnos y mis
un ganolfan, rhagwelir y byddai’n anhwylus i rai trigolion y Sir ac y byddai
a chau un canolfan gan arbed
cynnydd yn y defnydd o’r canolfannau sy’n weddill neu’n agored o
ganlyniad.
£230,000
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02.

Plant a Phobl Ifanc
Ar gyfer cynigion Plant1 i Plant6 ticiwch y cynigion nad ydych yn awyddus i’r
Cyngor eu cynnwys yn y rhestr derfynol o doriadau yng nganol y ddogfen
Plant1 - Gweithwyr Cymdeithasol Plant
Mae’r gwasanaeth hwn, sy’n cynnwys 36 o weithwyr, yn asesu anghenion plant sy’n cael eu cyfeirio at y Cyngor.
Mae plant a phobl ifanc yn cael eu cyfeirio i’r gwasanaeth pan fydd pryder eu bod yn cael eu cam-drin neu pan fydd plentyn neu’r
teulu angen cymorth ychwanegol i sicrhau fod anghenion yn cael eu cyfarch.
Mae’r gwasanaeth hefyd yn gweithio gyda phlant sydd yng ngofal y Cyngor (er enghraifft, gofal maeth). Ble mae pryder nad
yw’n ddiogel i blentyn barhau i fyw yn eu cartref, cyflwynir yr achos gerbron llys. Mae tua 765 o blant ar unrhyw un amser yn cael
gwasanaeth, a thros y tair blynedd diwethaf cyfeirwyd tua 5,000 o blant y flwyddyn atom.
Yn ôl canllawiau cenedlaethol, dylid asesu anghenion teuluoedd o fewn 7 diwrnod gwaith ac ar hyn o bryd rydym yn llwyddo i
wneud hynny mewn oddeutu 75% o achosion. Mae’r gweddill yn cael eu cwblhau o fewn 10 diwrnod gwaith yn y mwyafrif helaeth o
achosion.
Plant1

Cadw 96% o'r adnodd ac
felly torri 4% or adnodd
gan arbed £80,000

Byddai lleihau 4% ar yr adnodd sydd ar gael i’r gwasanaeth yn golygu
y byddem yn gweld dirywiad yn ansawdd y gwaith wrth i weithwyr
cymdeithasol orfod ymdrin â mwy o achosion. Byddai lleihau’r
adnoddau a pharhau gyda’r un niferoedd o gyfeiriadau, yn golygu na
ellid ymateb i asesu anghenion o fewn yr amserlen benodol. Gallai
hyn arwain at oedi annerbyniol gydag anghenion plant yn cynyddu a
rhai plant yn cael eu rhoi mewn mwy o berygl neu risg o niwed. Gellir
rhagweld y byddai lleihad yn arwain at asesiadau yn cael eu cynnal o
fewn 14 diwrnod gwaith.
Yn ogystal â hyn, rhagwelir y byddai’n rhaid peidio â chynnig
gwasanaeth i rai carfannau o blant sydd ar hyn o bryd yn derbyn
gwasanaeth. Ar lefelau presennol, gallai hynny effeithio ar 60 o blant,
gan gynyddu’r risg iddyn nhw.
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Plant2 - Gwasanaeth i bobl ifanc rhwng 16 a 21 oed
Prif waith y gwasanaeth hwn, sy’n cynnwys 7 o weithwyr, yw darparu llety a chefnogaeth i bobl ifanc sydd yng ngofal y Cyngor ac yn
byw yn annibynnol, pobl ifanc sydd wedi bod yng ngofal y Cyngor (er enghraifft mewn gofal maeth) wedi cyrraedd eu penblwydd yn
18 oed ac yn gymwys i dderbyn gwasanaethau ôl ofal hyd nes eu pen-blwydd yn 21 oed; neu bobl ifanc hyd at 25 oed os ydynt yn aros
mewn addysg.
Mae’r gwasanaeth yn rhoi gwasanaeth i tua 150 o bobl ifanc. Gan fod y mwyafrif o’r bobl ifanc hyn wedi treulio cyfnodau o’u
magwraeth mewn gofal, nid oes ganddynt gefnogaeth teulu i’w cefnogi a’u cynnal. Golyga hyn eu bod yn ddibynnol ar staff y
gwasanaeth am gefnogaeth ymarferol i ymdopi efo gofynion bywyd bob dydd er mwyn datblygu i fod yn oedolion annibynnol, hunan
gynhaliol. Gall y gefnogaeth ymarferol sicrhau fod pobl ifanc yn cadw at apwyntiadau pwysig, yn cael cyngor ynglŷn â gwaith a/neu
addysg bellach, dysgu sgiliau ymarferol megis cyllido arian a choginio ac yn y blaen.
Plant2

Lleihau 30% ar yr oriau sydd
ar gael i gefnogi'r bobl ifanc
hyn gan arbed £100,000

Byddai lleihau 30% ar yr oriau sydd ar gael i gefnogi’r bobl ifanc hyn yn
golygu na fyddai’r gwasanaeth mewn sefyllfa i ddarparu gwasanaeth
yn unol ag asesiad angen pob unigolyn. Byddai’n rhaid cwtogi yn
sylweddol ar yr oriau cefnogol i’r rhai mwyaf anghenus er mwyn
sicrhau fod pob person ifanc yn cael elfen o gefnogaeth.
Byddai’n rhaid cynnig cefnogaeth i’r unigolion gyda’r anghenion
mwyaf gan adael y bobl ifanc sydd angen dim ond ychydig o
gefnogaeth heb gymorth. Bydd hyn yn cynyddu’r risg o bobl ifanc yn
methu edrych ar ôl eu hunain yn annibynnol. Gall hyn arwain at fwy o
achosion o ddigartrefedd a diweithdra.

Plant3 - Cynllun Gofalwyr Ifanc
Mae gan y gwasanaethau cymdeithasol gyfrifoldeb statudol i asesu anghenion gofalwyr ifanc (sef plant a phobl ifanc sy’n gofalu am
rywun arall, er enghraifft rhiant neu frawd neu chwaer sy’n anabl neu’n wael) ac i gynnig gwasanaethau yn unol â’r angen. Yr hyn y
gellir ei gynnig yw gwasanaeth gweithiwr cefnogol er enghraifft.
Mae cyfeirio at brosiect gofalwyr ifanc yn agor mwy o ddrysau i blant a phobl ifanc sydd angen cefnogaeth ond nad ydynt, yn aml
iawn eisiau, nac angen gwasanaethau cymdeithasol.
Mae’r gwasanaeth i ofalwyr ifanc yn cael ei ddarparu drwy gytundeb gan y mudiad ‘Gweithredu Dros Blant’ er mwyn darparu
cefnogaeth i ofalwyr ifanc rhwng 5 ac 18 oed drwy ddarparu cefnogaeth unigol drwy waith grŵp a threfnu gweithgareddau a thripiau
yn ystod cyfnodau gwyliau ysgol.
Mae’r arian yn cyllido cydlynydd i weithio gyda gofalwyr ifanc sy’n edrych ar ôl rhywun gyda phroblemau iechyd meddwl. Mae’r
cydlynydd hefyd yn gweithio gyda gofalwyr ifanc sydd ag anghenion mwy dwys lle mae pryderon amddiffyn plant neu thystiolaeth
eu bod wedi cael eu cam-drin.
Mae’r mudiad yn cynnig gwasanaeth i tua 100 o ofalwyr ifanc ar unrhyw un adeg a thros y 3 blynedd diwethaf gwelwyd fod y ffigwr
yma wedi bod yn gyson. Mae cyfeiriadau yn cael eu gwneud gan wasanaethau cymdeithasol, ysgolion, nyrsys ac ymwelwyr iechyd
ac yn y blaen. Mae gan y gwasanaeth restr aros o oddeutu 8 unigolyn.
Plant3

Dileu'r cynllun gan
arbed £34,000

Byddai dileu’r cynllun Gofalwyr Ifanc yn golygu y byddem yn gweld
dirywiad yn y gallu i gyfeirio plant a phobl ifanc sydd yn gofalu am rieni
neu frodyr a chwiorydd am wasanaeth heb fod angen iddynt fod yn
achosion agored i’r gwasanaethau cymdeithasol.
Mae’r gwasanaeth yn lleihau pwysau ar y gwasanaethau statudol
drwy agor opsiynau i gyfeirio’r rhai sydd yn cael eu hasesu fel gofalwyr
ifanc i wasanaethau yn y gymuned yn hytrach na thrwy dimau gwaith
cymdeithasol y Cyngor. Mae hyn yn cynyddu’r ystod o ddewis o ystod
o wasanaethau sydd ar gael iddynt.
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Plant4 - Cymorth i Ferched
Mae gan y gwasanaeth gytundeb gyda mudiad Gwasanaeth Trais yn y Cartref De Gwynedd a Cymorth i Ferched Bangor a’r Cylch i
ariannu 2 swydd gweithwyr plant (rhan amser). Mae’r gweithwyr yn gweithio ar sail un-i-un neu mewn grŵp gyda’r plant a phobl ifanc
a’r teuluoedd sy’n dangos effaith niweidiol o fod wedi byw hefo camdriniaeth a thrais yn y cartref drwy gynnig cefnogaeth.
Mae’r gefnogaeth yn ceisio helpu plant i wneud synnwyr o’u teimladau a’u hamgylchiadau; i ddatblygu cynlluniau diogelwch priodol
ac i helpu datblygu perthnasau priodol gydag eraill.
Mae’r mwyafrif o’r plant a’r bobl ifanc sy’n derbyn gwasanaeth gan y gweithwyr plant yn unigolion nad ydynt yn gymwys i dderbyn
gwasanaeth gan wasanaethau cymdeithasol gan nad ydynt yn cyrraedd y trothwy ar gyfer cael eu hystyried yn blant mewn angen
nac angen ymyrraeth gan weithiwr cymdeithasol. Mewn rhai achosion mae cydweithio rhwng y mudiadau a gwasanaethau
cymdeithasol, er enghraifft pan fo enw plentyn ar y Gofrestr Amddiffyn Plant a bod y gwasanaeth yn cael ei ddarparu fel rhan o
gynllun amddiffyn ehangach.
Mae’r gwasanaeth sy’n cael ei gynnig uwchben yr hyn a gynigir i deuluoedd sydd yn dioddef trais yn y cartref sy’n derbyn sylw drwy
wasanaethau statudol y Cyngor, ac nid yw cynnig a darparu’r gwasanaeth yn ddibynnol ar gyfeiriad i’r gwasanaethau statudol.
Mae yna gyfrifoldeb statudol ar y Cyngor i ymchwilio i achosion o drais yn y cartref sy’n cael eu cyfeirio atom ac ni fyddai dileu’r
gwasanaeth yma yn cael effaith ar hynny.
Maent yn rhoi cefnogaeth i 142 o blant a phobl ifanc rhwng 4 a 17 oed.
Plant4

Dileu'r cyfraniad gan
arbed £53,000

Byddai dileu’r cyfraniad yn golygu y byddem yn gweld llai o blant
a phobl ifanc yn derbyn gwasanaeth gan y gweithiwr plant yn y
gymuned.
Er enghraifft, mae nifer o’r plant yn derbyn gwasanaeth i godi
ymwybyddiaeth o’u sefyllfa, i’w helpu i ymdopi yn dilyn symud o un
ardal i’r llall, i dderbyn cefnogaeth emosiynol yn dilyn profiadau anodd
yn ogystal â chael cyfle i gymryd rhan mewn cyfleoedd cymdeithasol.
Nid yw’r enghreifftiau yma yn cyrraedd trothwy derbyn gwasanaeth
gan weithiwr cymdeithasol.
Petai’r gwasanaeth hwn yn cael ei dorri, ni ystyrir y byddai hynny
yn cynyddu’r disgwyliadau ar y gwasanaethau statudol gan mai
nifer fechan iawn o’r achosion yma sydd yn cyrraedd y trothwy
angenrheidiol i gael eu cyfeirio i wasanaethau cymdeithasol gan y
ddau fudiad.

Plant5 - Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid
Mae’r Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid yn bartneriaeth rhwng asiantaethau (Heddlu, Iechyd a’r Gwasanaeth Prawf) a chynghorau
Gwynedd a Môn. Mae’n gweithio gyda phobl ifanc (10-18 oed), a theuluoedd, sydd:
• wedi’u cyfeirio atynt gan yr heddlu
• yn mynd trwy broses llys
• dan oruchwyliaeth fel rhan o ddedfryd
• wedi’u cyfeirio atynt oherwydd ymddygiad gwrthgymdeithasol
• wedi’u hadnabod fel rhai a allai droseddu.
Maent yn gweithio gyda 63 o blant a phobl ifanc sydd wedi troseddu a 67 o blant a phobl ifanc sydd mewn perygl o droseddu.
Plant5

Lleihau'r adnodd o 4%
gan arbed £25,000

Byddai lleihau 4% ar yr adnodd sydd ar gael i’r Uned yn golygu
y byddem yn gweld dirywiad ym maint y gwaith arbedol ac
felly peryg y byddai mwy o blant a phobl ifanc yn troseddu.
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Plant6 - Grantiau Ieuenctid
Mae’r Gwasanaeth Ieuenctid yn rhoi grant blynyddol i fudiadau yn y sector wirfoddol i ddarparu cyfleon cymdeithasol, cyfleon
dysgu anffurfiol a datblygu sgiliau i bobl ifanc. Mae’r grant yn cael ei rannu ymysg mudiadau’r Urdd, Ffermwyr Ifanc, y Geidiaid, a’r
Sgowtiaid.
Plant6

Dileu'r grantiau ieuenctid
gan arbed £71,000

Byddai dileu’r trefniant yma yn golygu:
• llai o amrywiaeth o glybiau / aelwydydd a gweithgareddau i bobl ifanc
a phosibilrwydd y bydd llai o achrediadau yn cael eu hennill gan bobl
ifanc
• gallai 2,137 o aelodau’r Urdd yn y sir weld lleihad mewn cyfleoedd yn
sgil y toriad hwn a 509 o aelodau’r Ffermwyr Ifanc
• gallai hefyd gael effaith ar gyfleoedd i bobl ifanc gymdeithasu drwy
gyfrwng yr iaith Gymraeg, ac ar gymunedau gwledig.

Ar gyfer cynigion Plant7 i Plant11, os ydych yn derbyn y gellid torri’r gwasanaeth fel y disgrifir yn
y bocs ble y gwelwch y symbol hwn ‘t ’ , gadewch y cynnig yn wag ar y ffurflen cyflwyno barn yng
nghanol y ddogfen ac ewch i’r cynnig nesaf.
Os nad ydych am dorri’r gwasanaeth o gwbl, ticiwch opsiwn ‘a’ ar y ffurflen ymateb yng
nghanol y ddogfen.
Os yr ydych am gadw rhan o’r gwasanaeth, ticiwch yr opsiwn sydd orau gennych chi ar
y ffurflen ymateb yng nghanol y ddogfen.

t

Plant7 - Cinio Ysgol Cynradd
Ar hyn o bryd mae oddeutu 5,500, neu tua 60% o blant yn cael cinio poeth pob dydd am bris o £2.20. Mae hyn yn cynnwys oddeutu
1,000 o blant sy’n derbyn cinio am ddim yn ddyddiol. Mae’r cinio poeth yn rhoi 30% o ofynion maeth dyddiol plentyn ac yn cwrdd â’r
rheolau maeth a osodir gan y Llywodraeth.
t
Byddai peidio darparu cinio poeth mewn ysgolion cynradd yn golygu y byddai’r Cyngor yn paratoi pecyn bwyd yn unig i blant sy’n
derbyn cinio am ddim yn ein hysgolion cynradd, sef tua 1,000 o blant pob dydd. Ni fyddai unrhyw ddarpariaeth ar gael i blant sy’n talu
am ginio ar hyn o bryd, sef tua 4,500 o blant pob dydd. Mae ymchwil yn dangos bod cyrhaeddiad addysgol, y gallu i ganolbwyntio ac
ymddygiad yn y dosbarth yn well ymysg plant sydd wedi bwyta cinio maethlon. Ni fyddai’r pecyn bwyd yn cwrdd â gofynion maeth y
Llywodraeth. Byddai hyn yn arbed £780,000. t
Plant7a
Gwarchod yr holl wasanaeth
Dim newid i’r gwasanaeth.
gan arbed dim
Byddai cynyddu pris cinio mewn ysgolion cynradd ac arbennig yn
Plant7b
Parhau i ddarparu pryd poeth
a chynyddu pris cinio ysgol
golygu cynnydd o £2.30 ym Medi 2016 i oddeutu £3.00, fyddai’n
cynradd gan arbed £600,000
effeithio ar tua 4,500 o blant.
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Plant8 - Gwasanaeth Ieuenctid
Mae’r Gwasanaeth Ieuenctid yn cefnogi 6,600 o bobl ifanc 11 i 25 oed drwy ddarparu 2 Ganolfan Ieuenctid a 42 Clwb Ieuenctid ar
draws y sir. Mae’r Gwasanaeth hefyd yn rhedeg Bws Ieuenctid sy’n ymweld â hyd at 20 o gymunedau mewn blwyddyn, yn darparu
prosiectau ieuenctid megis Clybiau Gwaith Pobl Ifanc, SBLASH a phrosiectau achrediadau megis Gwobr Dug Caeredin a Gwobr
John Muir gyda bron i 2,000 o achrediadau yn cael eu hennill yn y flwyddyn ddiwethaf.
Mae elfen o waith ieuenctid hefyd yn targedu nifer fach o bobl ifanc sy’n wynebu heriau trwy wneud gwaith un i un i’w cefnogi. Mae’r
holl waith ieuenctid yma yn sicrhau fod gan bobl ifanc fynediad at ystod o brofiadau dysgu anffurfiol sy’n rhoi’r cyfleoedd iddynt
ennill sgiliau, mentro, mwynhau a chwarae rhan lawn yn eu cymuned.
t
Byddai dileu’r holl Wasanaeth Ieuenctid yn golygu cau pob Clwb Ieuenctid, cau’r 2 Ganolfan Ieuenctid, dod â’r gwasanaeth bws
ymestyn allan i ben. Ni fyddai yna unrhyw weithwyr ieuenctid a chymuned i gefnogi pobl ifanc bregus ar lefel un i un nac ar lefel
grwpiau bychain.
 B
 yddai’n golygu dim prosiectau ieuenctid megis Gwobr Dug Caeredin a Gwobr John Muir. Ni fyddai yna ddarpariaeth addysg a sgiliau
anffurfiol sy’n arwain at achrediadau a chymwysterau ar gael. Byddai prosiectau megis Clybiau Gwaith Pobl Ifanc i ben; Cynllun
Sblash ar gyfer pobl ifanc mewn perygl o ymddygiad gwrthgymdeithasol i ben; prosiect atal ysmygu i ben; prosiect iechyd rhyw
Cerdyn-C yn dod i ben. Byddai’n golygu dim gweithgareddau i hyrwyddo gwirfoddoli, dinasyddiaeth, cyfnewid a theithiau tramor.
B
 yddai colli’r gwasanaeth ataliol hwn ar lefel gymunedol yn arwain at fwy o bobl ifanc yn ymwneud ag ymddygiad gwrthgymdeithasol,
troseddu, ac ymddygiad peryglus. Byddai llai o fannau i bobl ifanc gael mynediad i weithwyr proffesiynol ar gyfer cael cefnogaeth gyda
materion megis iechyd rhyw, addysg a dysgu sgiliau, dinasyddiaeth a gwirfoddoli, ennill cymwysterau ac achrediadau. Byddai dileu’r
holl Wasanaeth Ieuenctid yn golygu arbed £819,310 t
Plant8a
Gwarchod yr holl wasanaeth
Dim newid i’r gwasanaeth.
gan arbed dim
Byddai cau hyd at 30 o glybiau ieuenctid a darparu llai o brosiectau
Plant8b
Cadw 12 Clwb Ieuenctid, cau
hyd at 30 Clwb Ieuenctid
ieuenctid ar draws Gwynedd yn gadael hyd at 15 o glybiau ar agor i
bobl ifanc mewn rhai trefi a phentrefi yn unig. Bydd llai o brosiectau
a darparu llai o brosiectau
ieuenctid gan arbed £200,000
ieuenctid megis Gwobr Dug Caeredin a Gwobr John Muir; Clybiau
Gwaith Pobl Ifanc; Cynllun Sblash; prosiect atal ysmygu; prosiect
iechyd rhyw Cerdyn-C. Byddai llai o weithgareddau i hyrwyddo
gwirfoddoli, dinasyddiaeth, cyfnewid a theithiau tramor a llai o
ddarpariaeth addysg a sgiliau anffurfiol sy’n arwain at achrediadau
a chymwysterau. Gallai lleihau’r gwasanaethau ataliol yma ar lefel
gymunedol arwain at fwy o bobl ifanc yn ymwneud ag ymddygiad
gwrthgymdeithasol, troseddu, ac ymddygiad peryglus. Byddai llai
o gyfle i bobl ifanc gael mynediad at weithwyr proffesiynol a chael
cefnogaeth gyda materion megis iechyd rhyw, addysg a dysgu sgiliau,
dinasyddiaeth a gwirfoddoli, ennill cymwysterau ac achrediadau.
Plant8c
Cau pob un o’r 42 Clwb Ieuenctid Byddai cau pob clwb ieuenctid a darparu llai o brosiectau ieuenctid
a darparu llai o brosiectau
yn golygu na fyddai clwb ieuenctid ar gael mewn 42 o gymunedau ar
ieuenctid gan arbed £300,000
draws Gwynedd gan effeithio ar 6,332 o bobl ifanc sydd yn aelodau
ar hyn o bryd. Dim ond 2 ganolfan ieuenctid fydd yn cael eu darparu
gan y Cyngor ar gyfer gwaith wedi ei dargedu yn y cymunedau lle mae’r
angen ar sail yr amddifadedd fwyaf, sef Caernarfon a Bangor. Dim ond
gwaith prosiect wedi ei dargedu at rai pobl ifanc ac i rai cymunedau
fydd ar gael.
Bydd llai o brosiectau ieuenctid megis Gwobr Dug Caeredin a Gwobr
John Muir; Clybiau Gwaith Pobl Ifanc; Cynllun Sblash; prosiect atal
ysmygu; prosiect iechyd rhyw Cerdyn-C. Byddai llai o weithgareddau
i hyrwyddo gwirfoddoli, dinasyddiaeth, cyfnewid a theithiau tramor
a llai o ddarpariaeth addysg a sgiliau anffurfiol sy’n arwain at
achrediadau a chymwysterau.
Gallai lleihau’r gwasanaethau ataliol yma ar lefel gymunedol arwain
at fwy o bobl ifanc yn ymwneud ag ymddygiad gwrthgymdeithasol,
troseddu, ac ymddygiad peryglus. Byddai llai o gyfle i bobl ifanc
gael mynediad i weithwyr proffesiynol a chael cefnogaeth
gyda materion megis iechyd rhyw, addysg a dysgu sgiliau,
dinasyddiaeth a gwirfoddoli, ennill cymwysterau ac achrediadau.
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Plant8ch

Cau pob Canolfan a
Chlwb Ieuenctid a dod â’r
prosiectau ieuenctid i ben
gan arbed £600,000

Byddai cau pob clwb a chanolfan ieuenctid Cyngor Gwynedd, dod
â’r gwasanaeth bws ymestyn allan i ben a pheidio rhedeg prosiectau
ieuenctid yn golygu mai dim ond gwaith un i un i rai pobl ifanc mewn
angen byddai’n cael ei ddarparu a hynny ar sail angen. Golyga hyn tua
5 gweithiwr yn cefnogi hyd at 12 person ifanc yr un ar y mwyaf.
Ni fyddai prosiectau ieuenctid megis Gwobr Dug Caeredin a Gwobr
John Muir na darpariaeth addysg a sgiliau anffurfiol sy’n arwain
at achrediadau a chymwysterau ar gael. Byddai’n golygu dod â
phrosiectau megis Clybiau Gwaith Pobl Ifanc; Cynllun Sblash;
prosiect atal ysmygu; prosiect iechyd rhyw Cerdyn-C i ben. Ni
fyddai gweithgareddau i hyrwyddo gwirfoddoli, dinasyddiaeth,
cyfnewid a theithiau tramor. Gallai colli’r gwasanaeth ataliol
hwn ar lefel gymunedol arwain at fwy o bobl ifanc yn ymwneud
ag ymddygiad gwrthgymdeithasol, troseddu, ac ymddygiad
peryglus. Ni fyddai cyfle i bobl ifanc gael mynediad agored
at weithwyr ieuenctid proffesiynol ar gyfer cefnogaeth gyda
materion megis iechyd rhyw, addysg a dysgu sgiliau, dinasyddiaeth
a gwirfoddoli, ennill cymwysterau ac achrediadau.

Plant9 - Brecwast am Ddim
Dyma’r cynllun sy’n darparu brecwast am ddim i tua 2,000, neu 26% o blant mewn 76 o ysgolion cynradd y sir. Mae’r 2,000 yn
cynnwys 300 o ddisgyblion sy’n gymwys am ginio am ddim. Maent yn derbyn tôst, grawnfwyd a llefrith a diod sudd ffrwyth fel rhan
o’r cynllun ac yn medru mynychu’r ysgol o 8yb ymlaen.
t
Byddai dileu’r cynllun brecwast yn golygu na fyddai’r ddarpariaeth ar gael o gwbl ac felly ni fyddai oddeutu 2,000 o blant (neu 26%)
yn medru cymryd mantais o’r cynllun. Mae tystiolaeth yn awgrymu mai brecwast yw’r pryd bwyd pwysicaf a bod plant sydd wedi
cael brecwast yn fwy tebygol o gyrraedd eu potensial addysgol llawn ac yn gwella presenoldeb ac ymddygiad. Byddai hyn yn arbed
£500,000. t
Plant9a
Gwarchod yr holl wasanaeth
Dim newid i’r gwasanaeth.
gan arbed dim
Plant9b
Lleihau amser brecwast a / neu
Pe byddai’r Cyngor yn lleihau’r amser cyflogi staff a / neu’n codi
ffi goruchwyliaeth am elfen o’r amser byddai amser y Cynllun
godi ffi am y goruchwyliaeth
Brecwast yn lleihau o 1 awr i hanner awr pob dydd a / neu
brecwast i bob plentyn
gan arbed £100,000
byddai ffi yn cael ei godi ar rieni am yr elfen goruchwyliaeth.
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Plant10 - Gwasanaeth Plant Derwen
Derwen yw’r tîm sydd wedi cael ei sefydlu ar y cyd rhwng y Cyngor a Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr i ddarparu cefnogaeth arbenigol
i blant 0 -18 oed sydd:
• ag amhariad / oediad yn eu datblygiad
• yn anabl
• â gwaeledd.
Mae’r plant a’r bobl ifanc yma yn blant mewn angen yn unol â diffiniad Deddf Plant 1989 ac yn gymwys i dderbyn gwasanaeth
statudol gan y Cyngor.
Mae yna 19 o staff, sy’n gweithio gyda’r plant a’u teuluoedd yn dilyn asesiad o’u hanghenion. Mae’r unigolion yma yn weithwyr
cymdeithasol cymwysedig, yn nyrsys, yn seicolegwyr neu’n therapyddion.
Mae’r tîm yn rhoi gwasanaeth i tua 300 i 400 o blant ar unrhyw un amser, a dros y 3 blynedd diwethaf gwelwyd tua 260 o achosion
newydd y flwyddyn yn cael eu cyfeirio atom.
t
Byddai lleihau 20% ar yr adnodd sydd ar gael i’r Uned yn golygu y byddai’r tîm yn gweld rhestr aros hirach am asesiad ac oedi pellach
cyn i deuluoedd fod yn derbyn cymorth gan bobl broffesiynol yn unol ag angen y plentyn. Rhagwelir y byddai lleihad pellach yn
golygu y byddai rhai teuluoedd yn aros hyd at 25 diwrnod gwaith am asesiad cychwynnol. Byddai hyn yn arbed £150,000 t
Plant10a
Gwarchod yr holl wasanaeth
Dim newid i’r gwasanaeth.
gan arbed dim
Plant10b
Cadw 90% o'r adnodd a thorri'r
Byddai lleihau 10% ar yr adnodd sydd ar gael i’r Uned yn golygu y
adnodd o 10% gan arbed £75,000 byddai’r tîm angen creu rhestr aros am wasanaeth a chynnydd felly
yn yr amser a gymerir i asesu anghenion.
Mae hi eisioes yn anodd cyrraedd disgwyliadau perfformiad
cenedlaethol o gynnal asesiad cychwynnol o fewn 7 diwrnod gwaith.
Llynedd, dim ond 40% o asesiadau a gynhaliwyd o fewn y targed
perfformiad o 7 niwrnod, sef 46 asesiad o 116 o geisiadau. Ar
gyfartaledd mae’r gweddill yn cael eu cynnal o fewn 15 diwrnod
gwaith.
Byddai lleihau’r adnodd yn golygu dirywiad pellach gan achosi
mwy o oedi i rieni a phlant sydd mewn sefyllfaoedd anodd. Gan
fod rhai o’r plant yma yn dioddef salwch a gwaeledd difrifol,
byddem yn cynyddu’r risg fod teuluoedd yn colli cyfleoedd i
dderbyn gwasanaethau yn amserol i leihau’r baich arnynt.

Plant11 - Gwasanaeth Cefnogol Derwen
Yn dilyn asesiad o anghenion, mae rhai plant a phobl ifanc sy’n gymwys i dderbyn gwasanaeth gan Derwen yn cael eu cyfeirio am
wasanaeth cefnogol sydd yn cael ei ddarparu gan wasanaethau cofrestredig cefnogol Derwen. Mae’r Gwasanaethau Cefnogol yn
darparu Gweithwyr Cefnogol er mwyn:
• galluogi plentyn neu berson ifanc i gymryd rhan mewn gweithgareddau yn y gymuned, a datblygu sgiliau fel sgiliau chwarae;
• cynnig seibiant i ofalwyr trwy fynd â’r plentyn neu’r person ifanc allan i’r gymuned;
• gofalu am blentyn neu berson ifanc yn ei gartref ei hun;
• darparu gofal dros nos yn y cartref, pan yn ymarferol bosib.
Rydym yn rhoi gwasanaeth i tua 100 o blant ar unrhyw un amser
t
Bydd lleihau 20% ar yr adnodd yn golygu y byddai tua 40 yn llai o blant yn derbyn gwasanaeth, ac oherwydd
hynny rhagwelir y bydd rhai teuluoedd yn ei chael yn anodd cynnal eu hunain heb gefnogaeth ychwanegol.
Gall hyn greu sefyllfaoedd ble mae anghenion y teulu cyfan yn cynyddu i raddau annerbyniol ac yn dwysau’r
angen i gynnig cefnogaeth ar raddfa fwy dwys a chostus. Byddai hyn yn arbed £150,000. t
Plant11a
Gwarchod yr holl wasanaeth
Dim newid i’r gwasanaeth.
gan arbed dim
Plant11b
Cadw 90% o'r adnodd a thorri'r
Byddai lleihau 10% ar yr adnodd sydd ar gael i’r Uned yn golygu
adnodd o 10% gan arbed £75,000 y byddai’r tîm yn gweld tua 20 yn llai o blant a phobl ifanc anabl/
sâl a’u teuluoedd yn derbyn gwasanaethau cefnogol ac felly mwy
o bwysau ar ofalwyr a theuluoedd. Byddai hefyd yn cynyddu’r
tebygolrwydd na fydd rhai plant a phobl ifanc anabl/sâl yn gallu
tyfu i fod yn annibynnol gyda sgiliau bywyd angenrheidiol. .
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03.

Gofal, Iechyd a Lles
Ar gyfer cynigion Gofal1 i Gofal8 ticiwch y cynigion nad ydych yn awyddus i’r Cyngor eu
cynnwys yn y rhestr derfynol o doriadau ar y ffurflen ymateb yng nghanol y ddogfen.
Gofal1 - Prosiectau Diogelwch Cymunedol a Thrais yn y Cartref
Mae’r Cyngor yn talu am gynlluniau ar y cyd gyda’r Bwrdd Iechyd, y Gwasanaeth Prawf, yr Heddlu a’r Gwasanaeth Tân i leihau
trosedd ac anrhefn a chamddefnyddio sylweddau yng Ngwynedd, hynny yw cynlluniau sy’n ceisio lleihau trais yn y Cartref, ail
droseddu a throseddau rhywiol, a mathau eraill o drosedd ac anhrefn.
Ar hyn o bryd mae’r arian yn talu am:
- fân ymgyrchoedd a phrosiectau ym maes Diogelwch Cymunedol e.e. nwyddau marchnata, hyfforddiant,
deunyddiau glanhau graffiti, biniau nodwyddau, larymau personol a marcio eiddo rhag iddo gael ei ddwyn
- fân weithgareddau ac ymgyrchoedd codi ymwybyddiaeth ym maes trais yn y cartref e.e. ymgyrchoedd ruban gwyn bob mis
Tachwedd, nwyddau marchnata a hyfforddiant.
Gofal1

Dileu'r gyllideb gan
arbed £24,250

Byddai dileu cyllideb prosiectau yn golygu na fyddai
prosiectau ac ymgyrchoedd lleol yn cael eu hariannu ac felly
ni fyddai gwybodaeth a deunyddiau ar gael i’r cyhoedd.

Gofal2 - Trais yn y Cartref
Mae’r Cyngor yn cyfrannu at wasanaeth ‘Ymgynghorwyr Trais yn y Cartref Annibynnol’ sydd yn cynnig cefnogaeth i unigolion
a theuluoedd sydd wedi eu hadnabod yn risg uchel o niwed Trais yn y Cartref. Gall y gefnogaeth fod yn rhoi camau mewn lle i
ddiogelu’r unigolion yn eu cartrefi, cefnogaeth i symud cartref, cefnogaeth i ddelio gyda’r broses pe baent yn ddigartref a / neu
angen ceisio am fudd-daliadau, ac hefyd cefnogaeth drwy’r broses o fynd a’r achos i’r Llys a / neu waharddeb (injunction). Llynedd
bu 298 o gyfeiriadau risg uchel i’r gwasanaeth.
Gofal2
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Dileu'r cyfraniad gan
arbed £9,750

O leihau’r adnodd o £9,750 (sef 20%) byddai llai o
gefnogaeth i unigolion a theuluoedd sydd wedi eu
hadnabod yn risg uchel o niwed trais yn y cartref ac felly
ni fyddai cefnogaeth ar gael i oddeutu 60 o unigolion.

Gofal3 - Lleihau’r Gyllideb i Sefydliadau Gwirfoddol / Elusennol
Mae’r Cyngor yn gwario £885,000 y flwyddyn ar grantiau ar gyfer sefydliadau di-elw sy’n rhoi gwasanaethau amrywiol i oedolion
bregus, neu unigolion sydd mewn perygl o fod yn fregus yng Ngwynedd. Ar hyn o bryd, mae 18 sefydliad yn derbyn grantiau.
Mae mwyafrif o’r sefydliadau hyn hefyd yn cael arian gan gyrff neu gynghorau eraill fel y Bwrdd Iechyd, neu yn derbyn grantiau er
enghraifft gan y Loteri Genedlaethol. Yn aml, mae’n rhaid cael arian cyfatebol er mwyn derbyn arian grant, ac wedyn mae rhywfaint
o’r £885,000 maent yn dderbyn gan y Cyngor yn cael ei ddefnyddio i ddenu mwy o arian i’r cyrff yma ac sydd ar gael i’w wario ar
drigolion y sir.
Gofal3

Lleihau'r gyllideb gan
arbed £100,000

Os yw’r Cyngor yn torri neu’n dileu’r cyllidebau i’r grwpiau/
sefydliadau hyn, mae’n debygol na fyddant yn gallu denu arian o
ffynonellau eraill. Mae’n debygol y byddai torri £100,000 o’r gyllideb
gyfan yn golygu y byddai nifer o wasanaethau yn gorfod cael eu torri
neu eu dileu. Er enghraifft:
• gallai Canolfannau Heneiddio’n Dda fod ar agor am lai o oriau
• mae’n bosib na fyddau gwefannau sy’n cynnig cyngor i bobl
Gwynedd yn cael eu diweddaru
• y byddai llai o fân addasiadau mewn tai
• llai o sesiynau galw mewn i gefnogi pobl â phroblemau iechyd
meddwl
• llai o gyngor a chefnogaeth i bobl sy’n gofalu am rywun bregus.
Mae’n anodd mesur gwir effaith toriad o’r fath, ond y tebygrwydd
cryf yw y byddai anghenion rhai pobl o fewn cymunedau’r sir
yn gorfod bod yn fwy dwys cyn y byddent yn cael mynediad i
gefnogaeth neu wasanaeth.

Gofal4 - Gorfodaeth Tai
Mae 7 swyddog gorfodaeth â 2 swyddog tai gwag yn gyfrifol am sicrhau diogelwch mwy na 7,000 o dai rhent preifat a 8,800 o dai
cymdeithasol yng Ngwynedd. Maent hefyd yn gyfrifol am gynlluniau i ddod â thai gwag yn ôl i ddefnydd ar gyfer pobl ddigartref a
phobl sydd ar y rhestr aros.
Yn ogystal, llynedd bu i’r swyddogion gwblhau 1,630 o ymweliadau â thai rent yng Ngwynedd, ac ymateb i fwy na 500 o gwynion
gan denantiaid ynglŷn â pheryglon. Yn ystod yr ymweliadau, daethant ar draws 1,807 o beryglon, 438 yn rhai a allai greu niwed neu
achosi marwolaeth. Y swyddogion yma sydd hefyd yn gyfrifol am gynnal y Cynllun Trwyddedu yng Ngwynedd, sydd wedi cyflwyno
1,093 o drwyddedau i sicrhau bod landlordiaid yn cydymffurfio a’r isafswm mewn safonau. Llwyddwyd i ddod â 68 tŷ gwag yn ôl i
ddefnydd, gan roi cartref i 151 o bobl oedd yn ddigartref neu ar restr aros y Cyngor.
Gofal4

Lleihau’r adnodd staffio
12% gan arbed £30,000

Byddai lleihau’r adnodd staffio 12% yn golygu:
• oddeutu 225 yn llai o archwiliadau tai rhent bob blwyddyn,
a mwy o deuluoedd ac unigolion yn parhau i fyw mewn tai
sy’n is na’r safon dderbyniol ac o bosib yn beryglus
• lleihad yng ngallu’r Cyngor i sicrhau bod landlordiaid
yn cydymffurfio â safonau trwy’r Cynllun Trwyddedu,
ac oedi wrth ymateb i gwynion gan denantiaid
• lleihad o hyd at 50% yn y nifer o dai gwag a ddaw yn ôl i ddefnydd,
gan leihau gallu’r Cyngor i roi cartref i deuluoedd a phobl ddigartref.
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Gofal5 - Byw’n Iach
Mae’r Cyngor yn gweithredu cynlluniau er mwyn annog pobl i fyw bywydau iach. Er enghraifft, mae’r Cyngor
yn cynnal gweithgareddau iechyd a ffitrwydd o fewn pob Canolfan Hamdden yn y sir, er enghraifft:
• gweithgareddau i blant
• rhaglen ffitrwydd i oedolion
• sesiynau rheoli pwysau i’r cyhoedd
• sesiynau i famau beichiog i fod yn actif a rheoli pwysau
• cynllunio sesiynau ymarfer cylchol, dawns, pilates ac ati.
Mae’r Cyngor hefyd yn datblygu ymgyrchoedd byw’n iach fel rhaglen gwrth dybaco gyda gwasanaethau ieuenctid, ymgyrch gwella
lefelau ffitrwydd gyda 200 o drigolion yn ardaloedd Cymunedau’n Gyntaf ac ymgyrch cerdded Gwynedd gyda mwy na 500 o
drigolion y sir i’w hannog i gerdded yn fwy rheolaidd.
Gofal5

Dileu rhaglenni Byw'n Iach
gan arbed £54,050

Byddai dileu Rhaglenni Byw’n Iach yn golygu:
• na fyddai mwy na 200 o drigolion Gwynedd sy’n byw o fewn
ardaloedd Cymunedau’n Gyntaf yn cymryd rhan mewn
sesiynau ffitrwydd yn y gymuned a sesiynau coginio’n iach.
• na fyddai mwy na 500 o drigolion Gwynedd yn cymryd rhan
mewn cynllun cerdded mewn 12 o leoliadau ar draws Gwynedd.
• na fyddai rhaglenni gwella iechyd penodol yn cael eu cynllunio
a’u darparu o fewn y sir. Mae lefelau gordewdra plant rhwng
4-5 mlwydd oed yng Ngwynedd yr ail uchaf yng Nghymru (yn
30%) ac mae 27% o ferched beichiog ar draws y Gogledd
dros eu pwysau neu yn ordew. Byddai dileu y gwahanol
raglenni iechyd sydd wedi eu cynllunio yn benodol i ymateb i
hyn fel Mamau Actif a Plantos Pwt yn golygu bod risg o weld
cynnydd yn y lefelau gordewdra, lefelau salwch a chyflyrau
cronig i’r dyfodol, gyda’r effaith o ran cynnydd mewn costau
hir dymor i gymdeithas fyddai’n deillio yn sgil hynny.
• ni fyddai gwaith o atal plant a phobl ifanc rhag y perygl o
dybaco ail law drwy ymgyrchoedd a mannau di fwg, megis
meysydd chwarae di fwg, a chlybiau chwaraeon di fwg.

Gofal6 - Datblygu Chwaraeon
Mae’r gwasanaeth yn gweinyddu rhaglen ddatblygu Chwaraeon Gwynedd ar ran Chwaraeon Cymru er mwyn magu diddordeb mewn
chwaraeon ymysg pobl ifanc Gwynedd trwy gydol eu hoes.
Gwaith pennaf y tîm yw cefnogi datblygiad Clybiau Chwaraeon yng Ngwynedd a’u haelodau. Mae’r tîm hefyd yn gweithio gyda
Chanolfannau Hamdden ac ysgolion Gwynedd. Mae mwy na 300 o glybiau yng Ngwynedd a thros 6,700 o aelodau.
Gofal6

Dileu rhaglenni Datblygu
Chwaraeon gan arbed £71,177

Byddai torri adnoddau rhaglenni Datblygu Chwaraeon yn golygu:
• peidio cydlynu grantiau i glybiau chwaraeon ar ran Chwaraeon
Cymru. Yn 2014/2015, dyrannwyd gwerth £100,000 i
91 clwb gwahanol ledled y sir er mwyn archebu offer a
hyfforddiant ar gyfer darparu 14 math gwahanol o chwaraeon.
• dileu’r cyfle i gydweithio gyda Chyrff Llywodraethol Chwaraeon
er mwyn taclo’r rhwystrau sy’n atal unigolion rhag ymaelodi â
chlybiau chwaraeon. Yn ystod 2014/2015, roedd 6,747 o aelodau
wedi cofrestru gyda chlybiau chwaraeon yng Ngwynedd gyda 60
unigolyn yn derbyn cefnogaeth uniongyrchol wrth gynrychioli
Gogledd Cymru neu Gymru mewn chwaraeon neu gamp.
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Gofal7 - Digartrefedd
Mae’r tîm Digartrefedd yn ceisio atal pobl rhag colli eu cartref neu helpu pobl ddod o hyd i gartref arall. Mae tua 600 o deuluoedd
yng Ngwynedd yn cael cymorth yn flynyddol. Mae’r rhain yn cynnwys unigolion, teuluoedd hefo plant, pobl ifanc, pobl ifanc sydd yn
gadael gofal maeth, a phobl hefo problemau iechyd neu salwch meddwl. Mae’r cymorth yma’n helpu pobl aros yn eu cymunedau
gan sicrhau fod plant yn cael aros yn eu hysgolion. Rhagwelir bydd galw am y gwasanaeth yn cynyddu dros y ddwy flynedd nesaf
oherwydd newid mewn deddfwriaeth tai a’r wladwriaeth les.
Gofal7

Lleihau'r adnodd staffio
5% gan arbed £25,000

Mae’n debygol y byddai gweithredu’r toriad o 5% yn arwain
at oedi mewn rhoi cymorth i bobl, er enghraifft mwy o bobl
fregus yn colli eu cartrefi a’r Cyngor yn gorfod darparu llety
dros dro iddynt am gyfnodau hirach cyn cwblhau asesiadau.

Gofal8 - Budd-daliadau
Swyddogion budd-daliadau’r Cyngor sy’n gyfrifol am asesu ceisiadau unigolion i dderbyn budd-dal i’w helpu gyda’u rhent a/neu i’w
helpu gyda’u biliau Treth Cyngor.
Mae prosesu ceisiadau newydd a newidiadau budd-dal yn amserol a chywir yn hanfodol i nifer o drigolion Gwynedd er mwyn sicrhau
eu bod yn gallu talu eu rhenti a Threth Cyngor yn brydlon. Mae’r ffigyrau diweddaraf yn dangos fod 11,745 o drigolion o’r fath yng
Ngwynedd ond fod y pwysau gwaith yn cynyddu’n sylweddol wrth i agenda diwygio lles y Llywodraeth ddod yn weithredol.
Ar hyn o bryd mae hi’n cymryd 16 diwrnod ar gyfartaledd i brosesu cais newydd a 6.5 diwrnod i brosesu newid mewn amgylchiadau.
Gofal8

Lleihau'r adnodd o 5%
gan arbed £25,000

Byddai lleihau’r adnodd o 5% yn golygu:
• fod 6 neu 7 cais newydd a thua 37 o achosion yn llai yn cael eu
prosesu bob wythnos ble mae newid mewn amgylchiadau
• cynnydd yn yr amser i brosesu ceisiadau i 17 diwrnod ar gyfer
ceisiadau newydd a 7.5 diwrnod i brosesu achosion ble mae
amgylchiadau unigolion a theuluoedd sy’n derbyn budd-dal yn
newid yn seiliedig ar y lefel gyfredol o hawliadau budd-dal.

Ar gyfer cynigion Gofal9 i Gofal12, os ydych yn derbyn y gellid torri’r gwasanaeth
fel y disgrifir yn y bocs ble y gwelwch y symbol hwn ‘t’ , gadewch y cynnig yn wag
ar y ffurflen cyflwyno barn yng nghanol y ddogfen ac ewch i’r cynnig nesaf.
Os nad ydych am dorri’r gwasanaeth o gwbl, ticiwch opsiwn
‘a’ ar y ffurflen ymateb yng nghanol y ddogfen.
Os yr ydych am gadw rhan o’r gwasanaeth, ticiwch yr opsiwn sydd orau
gennych chi ar y ffurflen ymateb yng nghanol y ddogfen.

t

Gofal9 - Gweithwyr Cymdeithasol, Therapyddion Galwedigaethol a Swyddogion Gofal
Mae 85 o swyddogion yn gyfrifol am anghenion tua 4,800 o bobl dros 18oed yng Ngwynedd sydd angen gofal arbennig oherwydd
cyflwr corfforol neu feddyliol. Mae’r gwasanaeth yn derbyn bron i 8,000 o geisiadau am gymorth newydd bob blwyddyn, yn asesu
anghenion yr unigolyn neu eu gofalwr ac yn cynllunio’r gofal maent eu hangen.
O leihau’r nifer o weithwyr, byddai’r amser aros am asesiad anghenion pan mae pobl angen cymorth am y tro cyntaf yn debygol
o gynyddu tra byddai’n debygol y bydd unigolion sydd eisoes yn y system ac sydd angen adolygiad o’u sefyllfa yn gorfod aros am
amser sylweddol yn fwy nag y maent ar hyn o bryd.
Ar hyn o bryd, ar gyfartaledd, mae’n cymryd 24 diwrnod i asesu achos unigol pan mae pobl angen cymorth am y tro cyntaf ac ni ellir
rhagweld beth yn union fyddai’n digwydd o leihau nifer y staff.
Ar hyn o bryd mae’r Cyngor yn adolygu tua 82% o becynnau gofal yn flynyddol. O dorri’r ddarpariaeth, byddai
cyfnodau aros ar gyfer adolygu anghenion pobl sydd eisoes yn derbyn cymorth hefyd yn cynyddu. Byddai:
• lleihau 5% o’r gyllideb yn golygu y byddai perfformiad Gwynedd yn is na chyfartaledd Cymru
• lleihau 10% o’r gyllideb yn debygol o ddod a perfformiad Gwynedd i lawr i lai na 74% o adolygiadau yn flynyddol sef perfformiad a
fyddai ymysg y gwaethaf yng Nghymru.
Mae rhagweld yr union effaith ar ddefnyddwyr gwasanaeth yn y maes yma yn hynod anodd a gallai effaith blwyddyn ar flwyddyn
olygu effaith waeth na’r hyn a awgrymir uchod.
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t Byddai lleihau 10% o’r gyllideb yn golygu y byddai’r cyfnod asesu yn cynyddu i 36 diwrnod o bosib, ac yn arbed £360,000. t
Gofal9a
Gwarchod yr holl wasanaeth
Dim newid i’r gwasanaeth.
gan arbed dim
Gofal9b
Cadw 97.5% o'r gyllideb a thorri
Byddai lleihau 2.5% o’r gyllideb yn golygu y byddai’r cyfnod asesu yn
2.5% o’r gyllideb gan arbed
cynyddu i 27 diwrnod o bosib.
£80,000
Gofal9c
Cadw 95% o'r gyllideb a thorri 5% Byddai lleihau 5% o’r gyllideb yn golygu y byddai’r cyfnod asesu yn
o’r gyllideb gan arbed £160,000
cynyddu i 30 diwrnod o bosib.
Gofal9ch
Cadw 92.5% o'r gyllideb a thorri
Byddai lleihau 7.5% o’r gyllideb yn golygu y byddai’r cyfnod asesu yn
7.5% o’r gyllideb gan arbed
cynyddu i 33 diwrnod o bosib.
£240,000

Gofal10 - Canolfannau Hamdden
Ar hyn o bryd mae’r Cyngor yn darparu 12 o ganolfannau hamdden, caeau pêl droed a pharciau hamdden sy’n rhoi’r cyfle i
drigolion Gwynedd i fyw bywyd iach a chymryd rhan mewn gweithgareddau egnïol a chwaraeon. Mae gan y canolfannau hamdden
16,683 o aelodau (sef 13.7% o boblogaeth y sir) ac yn y flwyddyn ddiwethaf bu 1,500,000 o ymweliadau â’r cyfleusterau.
t Byddai cau holl ganolfannau hamdden Cyngor Gwynedd ar draws y sir yn golygu:
• dileu’r cyfle i drigolion Gwynedd gael mynediad a defnydd o gyfleusterau ar gyfer cymryd rhan mewn gweithgareddau egnïol a
chwaraeon er mwyn byw bywyd iach. Yn 2014/2015, bu 1.5 miliwn o ymweliadau â’r cyfleusterau.
• dileu’r cyfle i bobl Gwynedd ddysgu nofio a chymryd rhan a llwyddo mewn gweithgareddau dŵr. Byddai hynny yn arwain yn
uniongyrchol at leihau cyfradd plant sy’n gallu nofio o’r 80% presennol ac yn dileu’r cyfle i 1,600 o sesiynau nofio am ddim gan
drigolion dros 60 oed.
• colli oddeutu 115 o weithwyr cymwys ar gyfer darparu ystod eang o gyfleon mewn gweithgareddau iechyd, ffitrwydd a chwaraeon.
• diddymu lle i ysgolion gael defnydd o gyfleusterau ar gyfer darparu gwersi ymarfer corff yn ystod oriau ysgol.
• arwain at anghydraddoldebau iechyd rhwng Gwynedd a siroedd eraill. Er enghraifft, byddai cyfraddau gordewdra ymysg plant a phobl
ifanc yn bur debygol o gynyddu heb y ddarpariaeth.
• arbed £846,110 t
Gofal10a
Gwarchod yr holl wasanaeth
gan arbed dim
Gofal10b
Cadw 10 canolfan hamdden yn
agored a chau 2 ganolfan gan
arbed £137,960

Dim newid i’r gwasanaeth.
Byddai cau 2 allan o’r 12 canolfan hamdden Cyngor Gwynedd ar
draws y sir yn golygu:
• cynyddu’r pellter teithio i rai o drigolion Gwynedd gael
mynediad a defnydd o gyfleusterau ar gyfer cymryd rhan mewn
gweithgareddau egnïol a chwaraeon er mwyn byw bywyd iach. Gall
hyn arwain at leihad yn y niferoedd sydd yn cymryd rhan mewn
gweithgareddau egnïol.
• cynyddu’r pellter teithio i rai o drigolion Gwynedd ddysgu nofio a
gallu cymryd rhan a llwyddo mewn gweithgareddau dŵr. Gall hyn
arwain at leihau cyfradd plant sy’n gallu nofio o’r 80% presennol a
dileu’r cyfle am sesiynau nofio am ddim i drigolion dros 60 oed.
• gall hyn ddiddymu cyfle i ysgolion gael defnydd o gyfleusterau ar
gyfer darparu gwersi ymarfer corff yn ystod oriau ysgol mewn 2
ardal.
• arwain at anghydraddoldebau iechyd rhwng yr ardaloedd dan
ystyriaeth a mannau eraill yng Ngwynedd a siroedd eraill. Er
enghraifft, byddai cyfraddau gordewdra ymysg plant a phobl ifanc
yn gallu cynyddu heb y ddarpariaeth.
• creu ansicrwydd am ddyfodol 2 adeilad a safle allweddol ar draws
Gwynedd.
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Gofal10c

Cadw 9 canolfan hamdden yn
agored a chau 3 canolfan gan
arbed £237,100

Byddai cau 3 allan o’r 12 canolfan hamdden Cyngor Gwynedd ar
draws y sir yn golygu:
• cynyddu’r pellter teithio i rai o drigolion Gwynedd gael
mynediad a defnydd o gyfleusterau ar gyfer cymryd rhan mewn
gweithgareddau egnïol a chwaraeon er mwyn byw bywyd iach. Gall
hyn arwain at leihad yn y niferoedd sydd yn cymryd rhan mewn
gweithgareddau egnïol.
• cynyddu’r pellter teithio i rai o drigolion Gwynedd ddysgu nofio a
gallu cymryd rhan a llwyddo mewn gweithgareddau dŵr. Gall hyn
arwain at leihau cyfradd plant sy’n gallu nofio o’r 80% presennol a
dileu’r cyfle am sesiynau nofio am ddim i drigolion dros 60 oed.
• colli oddeutu o 15 weithwyr cymwys ar gyfer darparu ystod eang o
gyfleon mewn gweithgareddau iechyd, ffitrwydd a chwaraeon.
• diddymu lle i rai ysgolion gael defnydd o gyfleusterau ar gyfer
darparu gwersi ymarfer corff yn ystod oriau ysgol.
• arwain at anghydraddoldebau iechyd rhwng yr ardaloedd dan
ystyriaeth a mannau eraill yng Ngwynedd a siroedd eraill. Er
enghraifft, byddai cyfraddau gordewdra ymysg plant a phobl ifanc
yn cynyddu heb y ddarpariaeth.

Gofal10ch

Cadw 7 canolfan hamdden yn
agored a chau 5 canolfan gan
arbed £376,730

• creu ansicrwydd am ddyfodol 3 adeilad a safle allweddol ar draws
Gwynedd.
Byddai cau 5 allan o’r 12 canolfan hamdden Cyngor Gwynedd ar
draws y sir yn golygu:
• cyfyngu’n sylweddol ar allu trigolion Gwynedd i gael mynediad
a defnydd o gyfleusterau ar gyfer cymryd rhan mewn
gweithgareddau egnïol a chwaraeon er mwyn byw bywyd iach.
O gymryd ffigyrau 2014/2015, byddai hyn yn golygu y byddai
812,787 o ymweliadau yn gorfod mynd i ganolfan arall. Heblaw
am y cwestiwn a fyddai pawb yn mynd i’r un agosaf ar y lefel yma
o doriad mae yna gwestiwn a fyddai yna gapasiti i unigolion fedru
mynd i wneud gweithgaredd ar amser sy’n gyfleus iddynt. Byddai’r
lefel gweithgaredd yn fwy tebygol o leihau felly gyda’r effaith
andwyol ar iechyd.
• dileu’r cyfle i rai o bobl Gwynedd ddysgu nofio a gallu cymryd rhan
a llwyddo mewn gweithgareddau dŵr. Byddai hynny yn arwain
yn uniongyrchol at leihau cyfradd plant sy’n gallu nofio o’r 80%
presennol ac yn dileu’r cyfle i 1,250 o sesiynau nofio am ddim i
drigolion dros 60 oed.
• colli oddeutu 54 o weithwyr cymwys ar gyfer darparu ystod eang o
gyfleon mewn gweithgareddau iechyd, ffitrwydd a chwaraeon.
• diddymu lle i rai ysgolion gael defnydd o gyfleusterau ar gyfer
darparu gwersi ymarfer corff yn ystod oriau ysgol.
• arwain at anghydraddoldebau iechyd rhwng yr ardaloedd dan
ystyriaeth a mannau eraill yng Ngwynedd a siroedd eraill. Er
enghraifft, byddai cyfraddau gordewdra ymysg plant a phobl ifanc
yn cynyddu heb y ddarpariaeth.
• creu ansicrwydd am ddyfodol 5 adeilad a safle allweddol ar draws
Gwynedd.
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Gofal11 - Hylendid Bwyd
Prif bwrpas y gwasanaeth yw sicrhau, cyn belled â bod modd, nad yw bwyd sy’n cael ei gynhyrchu neu ei fwyta yng Ngwynedd yn
creu niwed neu afiechyd i bobl. Mae canran uchel o waith y swyddogion hefyd yn ymwneud â sicrhau fod busnesau’r Sir yn cwrdd â
gofynion rheoliadau iechyd a diogelwch. Mae’r swyddogion yn cynnal archwiliadau, ynghyd â chynnig cymorth a chyngor i oddeutu
2,000 o fusnesau yng Ngwynedd yn flynyddol.
t
Byddai lleihau’r adnodd 13% yn cynyddu’r risg i iechyd cyhoeddus oherwydd gostyngiad mewn archwiliadau rheolaidd a chynnydd
yn y risg o fusnesau’n gwerthu a pharatoi bwyd sydd ddim yn saff i’w fwyta, neu’n gweithredu mewn modd peryglus. Bydd hyn yn
arbed £72,000. t
Gofal11a
Gwarchod yr holl wasanaeth
Dim newid i’r gwasanaeth.
gan arbed dim
Gofal11b
Cadw 93.5% o'r adnodd a thorri'r Byddai lleihau’r adnodd o 6.5% yn lleihau gallu’r gwasanaeth i
adnodd 6.5% gan arbed £36,000 archwilio busnesau’r sir, i sefydlu os ydynt yn cwrdd â safonau
hylendid a diogelwch bwyd a dŵr a gofynion iechyd a diogelwch.
Tra byddai’r Gwasanaeth yn ceisio blaenoriaethu, yn y pen
draw, byddai hyn yn cynyddu’r risg o achosion o wenwyn bwyd,
afiechydon heintus a damweiniau difrifol a fyddai’n cael effaith
negyddol sylweddol ar iechyd unigolion ac, ar ei waethaf, yn achosi
marwolaeth.

Gofal12 - Rheoli Llygredd
Mae’r gwasanaeth yma yn ymateb i tua 1,700 o gwynion yn flynyddol am broblemau sŵn, budreddi, arogleuon drwg a phla, ceisiadau
i gladdu’r meirw lle nad oes teulu, yn ogystal â chwynion am garthffosydd diffygiol. Gwneir gwaith archwilio i sicrhau nad yw 50 o
brosesau diwydiannol a busnesau o fewn y sir yn llygru’r amgylchedd. Hefyd, archwilir 373 o gyflenwadau dŵr yfed preifat mewn
eiddo masnachol i sicrhau fod y dŵr yn ddiogel i’w yfed a gwneir gwaith monitro diogelwch dŵr ymdrochi a chemegau yn yr aer.
Mae’r gwasanaeth hefyd yn cofnodi, mapio ac ymateb i botensial llygredd cemegau mewn 6,555 o safleoedd hen dir diwydiannol
a 110 o hen domennydd sbwriel. Rhoddir cyngor arbenigol ar tua 130 o ddatblygiadau newydd yn flynyddol sydd yn mynd drwy’r
broses gynllunio, i sicrhau nad ydynt yn mynd i achosi llygredd neu niwsans sŵn i drigolion
t
Byddai lleihau’r adnodd 22% yn golygu y byddai’n rhaid ymateb i’r cwynion mwyaf difrifol, gydag oedi mewn ymateb i gwynion
eraill. Byddai tua 400 y flwyddyn o’r cwynion lleiaf difrifol am niwsans sŵn (megis cwynion am sŵn yn ystod y dydd), arogleuon,
budreddi, a phla ddim yn cael eu harchwilio. Bydd y cyhoedd yn gweld oedi wrth ymateb i geisiadau a chyngor am brofi diogelwch
dŵr yfed (sydd ddim yn cael ei gyflenwi gan Dŵr Cymru), oedi wrth ymateb i gwynion am gerbydau wedi eu gadael, i dipio sbwriel yn
slei bach ar dir preifat, i fwg du, ac i dai preifat budr sydd yn denu llygod mawr. Dim ond ceisiadau cynllunio lle mae effaith sŵn neu
lygredd difrifol y byddai’r Gwasanaeth yn gallu ymateb iddynt. Ni fyddai modd ymchwilio’r potensial o lygredd mewn hen safleoedd
diwydiannol. Byddai hyn oll yn cynyddu’n sylweddol risgiau o effeithiau negyddol ar iechyd y cyhoedd a’r amgylchedd. Byddai hyn yn
golygu arbed £70,000. t
Gofal12a
GwarGwarchod yr holl
Dim newid i’r gwasanaeth.
wasanaeth gan arbed dim
Gofal12b
Cadw 89% o'r adnodd a thorri'r
O leihau’r adnodd 11% fe fyddai’r cyhoedd yn gweld oedi cyn
adnodd 11% gan arbed £35,000
ymchwilio a datrys problemau sŵn, arogleuon drwg, budreddi
ar dir preifat ac mewn tai, a chwynion am bla pryfed a llygod
mawr. Gallai’r oedi yma gael effaith negyddol ar iechyd y cyhoedd
a’r amgylchedd. Ar hyn o bryd fe ymatebir i gwynion niwsans o
fewn 4 diwrnod, a chwynion am garthffosydd diffygiol mewn 2
ddiwrnod. Mae’n deg ystyried y gallai’r toriad olygu na fyddai’n bosib
ymateb i gŵyn gychwynnol am niwsans am o leiaf 6 diwrnod, gyda
blaenoriaeth yn cael ei roi i gwynion am garthffosydd diffygiol.
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04.

Economi a Thwristiaeth
Ar gyfer cynigion Econ1 i Econ7 ticiwch y cynigion nad ydych yn awyddus i’r Cyngor eu
cynnwys yn y rhestr derfynol o doriadau ar y ffurflen ymateb yng nghanol y ddogfen.
Econ1 - Canolfannau Croeso’r Cyngor
Gan Gwynedd mae’r ganran uchaf o fusnesau twristiaeth yng Nghymru. Mae’r sector werth £907 miliwn i’r economi leol ac yn cyflogi
14,773 o ganlyniad i’r 20.21 miliwn o ddiwrnodau ymweld â 6.6 miliwn ymwelwyr blynyddol.
Mae’r Cyngor yn hyrwyddo twristiaeth yng Ngwynedd drwy:
• fod yn ddolen gyswllt rhwng y diwydiant a Croeso Cymru sef y corff sy’n hyrwyddo twristiaeth yng Nghymru ;
• rhedeg 3 canolfan croeso; 2 ganolfan lloeren a rhwydwaith o bwyntiau gwybodaeth;
• hyrwyddo a marchnata’r ardal drwy amrywiaeth o ddulliau.
Econ1

Cau holl Ganolfannau Croeso'r
Cyngor gan arbed £109,000

Byddai cau holl ganolfannau croeso’r Cyngor yn golygu:
• dim gwybodaeth yn cael ei gynnig i ymwelwyr gan y Cyngor
mewn canolfannau croeso yng Nghaernarfon, Llanberis, Pwllheli,
Porthmadog ac Abermaw
• llai o wybodaeth i ymwelwyr am wasanaethau, gweithgareddau ac
atyniadau lleol all arwain at golled incwm i fusnesau Gwynedd.
• ymwelwyr yn gadael yr ardal heb fod yn ymwybodol o’r holl
atyniadau a gweithgareddau sydd ar gael gan dreulio llai o
amser yma, gwario llai a pheidio dychwelwyd oherwydd diffyg
gwybodaeth
• effaith negyddol ar allu Gwynedd i dynnu sylw ymwelwyr at
nodweddion unigryw’r ardal, megis hyrwyddo ein treftadaeth,
diwylliant a’r iaith Gymraeg.

Econ2 - Llyfryn ‘Eryri Mynyddoedd a Môr’
Mae’r Cyngor yn cynhyrchu llyfryn ‘Eryri Mynyddoedd a Môr’ a deunyddiau marchnata print eraill i ddenu ymwelwyr ac i roi
gwybodaeth gynhwysfawr am lety, atyniadau, ardaloedd a digwyddiadau Gwynedd.
Dros y 3 blynedd ddiwethaf, dosbarthwyd 340,000 o lyfrynnau , ac o’r rhai a dderbyniodd lenyddiaeth, penderfynodd 53% ymweld
â’r ardal.
Arweiniodd hyn at 180,200 o wyliau ac amcangyfrifir fod hyn wedi cyfrannu £196 miliwn i’r economi. Hyd Gorffennaf 2015, roedd
23% o ymholiadau cenedlaethol Croeso Cymru yn gofyn am wybodaeth llyfryn ‘Eryri Mynyddoedd a Môr’, sef y ganran uchaf trwy
Gymru.
Cafwyd 1.2 miliwn o ymweliadau i wefan ‘Eryri Mynyddoedd a Môr’ yn 2014 sy’n gynnydd o 28% mewn blwyddyn. Mae gan yr ymgyrch
14,201 o ddilynwyr Facebook a Twitter ac mae dros 150,000 wedi ymweld â’r sianel YouTube.
Econ2

Rhoi’r gorau i ddarparu llyfryn
'Eryri Mynyddoedd a Môr' gan
arbed £129,311

Byddai peidio darparu llyfryn ‘Eryri Mynyddoedd a Môr’ gan
ganolbwyntio ar wybodaeth ar y we yn golygu:
• effaith uniongyrchol ar 200 o fusnesau sydd yn defnyddio’r llyfryn
i farchnata eu busnes.
• lleihau’r nifer ymweliadau wrth i ardaloedd eraill lwyddo i ddenu
mwy o’r farchnad
• llai o wariant a buddsoddiad yn yr economi leol.
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Econ3 - Marchnata a Thwristiaeth
Gan Gwynedd mae’r ardal uchaf o fusnesau twristiaeth yng Nghymru. Mae’r sector werth £907 miliwn i’r economi leol ac yn cyflogi
14,773 o ganlyniad i’r 20.21 miliwn o ddiwrnodau ymweld a 6.6 miliwn ymwelwyr blynyddol.
Mae’r Cyngor yn hyrwyddo twristiaeth yng Ngwynedd drwy:
• fod yn ddolen gyswllt rhwng y diwydiant a Croeso Cymru sef y corff sy’n hyrwyddo twristiaeth yng Nghymru
• rhedeg 3 canolfan croeso; 2 ganolfan lloeren a rhwydwaith o bwyntiau gwybodaeth
• hyrwyddo a marchnata’r ardal drwy amrywiaeth o ddulliau.
Econ3

Dileu'r gwasanaeth gan
arbed £285,860

Byddai dileu’r gwasanaeth yn gyfan gwbl yn golygu:
• na fyddai gan y Cyngor adnoddau i gefnogi na datblygu’r sector
na’r busnesau
• na fyddai’r Cyngor yn cefnogi partneriaeth sirol i arwain ar fidiau
ariannu i’r Llywodraeth i ddatblygu’r sector er enghraifft i wella
cyfleusterau
• diffyg buddsoddiad o fewn y diwydiant yn arwain at roi profiad
gwael i ymwelwyr a lleihad wedyn mewn nifer ymweliadau a llai o
arian i’r economi leol
• dim ymgyrchoedd marchnata
• lleihad mewn twristiaeth wrth i ymwelwyr gael eu denu i ardaloedd
eraill amlwg
• llai o arian yn cylchredeg yn economi Gwynedd a cholli cyflogaeth
ar draws y sir.

Econ4 - Cefnogi Digwyddiadau
Mae Cyngor Gwynedd yn cefnogi trefnwyr i gynnal digwyddiadau o ansawdd ar draws y sir. Yn 2014, cefnogwyd 12 o ddigwyddiadau
sylweddol fel Gŵyl Rhif 6, Tour of Britain, Llanc y Llechi, Ras Hwylio Toppers Pwllheli, Triathlon Bala a Rasio Trên Tywyn a arweiniodd
at fuddsoddiad o £6 miliwn i economi Gwynedd. Roedd y digwyddiadau hyn yn gyfle i 14,000 gymryd rhan, 42,000 o bobl
fynychu,budd i 232 o gwmnïau lleol, 2,000 o wirfoddolwyr a 1,000 o bobl ifanc yn cymryd rhan.
Econ4

Dileu'r adnodd gan
arbed £37,000

Byddai dileu’r adnodd yn golygu:
• na fyddai’r Cyngor yn gallu gweithredu’n rhagweithiol i ddenu,
llwyfannu a chefnogi trefnwyr digwyddiadau ar draws Gwynedd
• llai o ddigwyddiadau o ansawdd yng Ngwynedd yn y dyfodol
• colli proffil fel ardal a cholli bwrlwm cymunedol
• colli budd economaidd lleol.

Econ5 - Pont yr Aber, Caernarfon
Mae’r Cyngor yn cynnal a gweithredu Pont yr Aber - sef pont siglo gyferbyn â Chastell Caernarfon. Mae’r bont yn galluogi cerddwyr
a beicwyr i groesi’r Afon Seiont, i blant a theuluoedd fynd i’r maes chwarae a’r maes sglefrio sydd yr ochr arall i’r bont yn ogystal â
chaniatáu i gychod fynd a dod ar hyd yr afon i’r Fenai. Mae’r bont yn rhan o Lwybr Arfordir Cymru, yn atyniad i ymwelwyr, ac yn cael
llawer o ddefnydd gan drigolion lleol.
Mae deddf gwlad yn mynnu bod y bont ar agor i gychod gael mynd a dod.
Econ5

Cau'r bont i gerddwyr, beicwyr a
theuluoedd gan arbed £54,000

Byddai dileu’r Gwasanaeth cynnal a gweithredu yn golygu cau’r bont
i gerddwyr, beicwyr, a theuluoedd ac:
• yn arwain at daith ychwanegol o 3km i’r rhai sydd eisiau croesi’r
Afon Seiont ar droed neu ar feic
• yn ei gwneud yn anos i’r cyhoedd gael mynediad i atyniadau lleol
megis parc a chaeau chwarae Coed Helen
• yn ei gwneud yn anos i ddefnyddwyr meysydd carafannau i
gerdded i Gaernarfon.
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Econ6 - Pont Abermaw
Mae’r Cyngor yn talu’n flynyddol i Network Rail am yr hawl i gerddwyr, beicwyr a defnyddwyr beiciau modur ddefnyddio’r bont
droed sy’n rhan o’r bont reilffordd hanesyddol. Mae’r llwybr yn rhan o Lwybr Arfordir Cymru, yn rhan o Lwybr Beicio Cenedlaethol
Gogledd-De Cymru a Llwybr Mawddach. Mae’r llwybr yn atyniad i ymwelwyr ac yn cael llawer o ddefnydd gan drigolion lleol.
Econ6

Rhoi’r gorau i dalu Network
Rail am yr hawl i gerddwyr,
beicwyr a defnyddwyr
beiciau modur ddefnyddio'r
bont gan arbed £30,800

Os na fydd y Cyngor yn talu Network Rail am yr
hawl i gerddwyr, beicwyr a defnyddwyr beiciau
modur i groesi’r bont mae’n bosib y gallai:
• Network Rail wrthod gadael i gerddwyr, beicwyr a
defnyddwyr beiciau modur i groesi’r bont ac ac y
byddai colli un o brif atyniadau’r dref i ymwelwyr yn
cael effaith negyddol ar rai busnesau lleol.

Econ7 - Cefnogi Busnes
Dros y 5 mlynedd diwethaf mae’r Cyngor wedi cefnogi 213 busnes i sefydlu neu ddatblygu drwy rannu £1.1 miliwn o grantiau bach gan
greu 214 o swyddi newydd ynghyd â diogelu 391 o swyddi.
Mae’r Cyngor hefyd wedi rhoi benthyg £650,000 i 8 busnes ar draws y sir gan greu 107 o swyddi newydd.
Mae’r tîm cefnogi busnes wedi rhoi cyngor a gwybodaeth i 2,796 o fusnesau bach ac wedi rhoi cymorth penodol i fusnesau ennill
tendrau ac wedi cefnogi rhwydweithio ymysg busnesau bach.
Econ7

Dileu'r adnodd gan
arbed £93,390

Byddai dileu’r adnodd yn golygu na fyddai’r Cyngor yn gweinyddu
cronfa grant neu fenthyg yn y dyfodol na chynnig cefnogaeth
arbenigol i fusnesau lleol, gan gynnwys ymateb pan fo busnes/
cyflogwr yn wynebu bygythiadau tymor byr neu gyfle i ddatblygu.

Ar gyfer cynigion Econ8 i Econ9, os ydych yn derbyn y gellid torri’r gwasanaeth fel
y disgrifir yn y bocs ble y gwelwch y symbol hwn ‘t’ , gadewch y cynnig yn wag ar
y ffurflen cyflwyno barn yng nghanol y ddogfen ac ewch i’r cynnig nesaf.
• Os nad ydych am dorri’r gwasanaeth o gwbl, ticiwch opsiwn
‘a’ ar y ffurflen ymateb yng nghanol y ddogfen.

t

• Os yr ydych am gadw rhan o’r gwasanaeth, ticiwch yr opsiwn sydd orau
gennych chi ar y ffurflen ymateb yng nghanol y ddogfen.
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Econ8 - Prosiectau Economaidd Strategol
Yn ystod y 4 blynedd ddiwethaf mae’r tîm yma wedi denu grantiau a buddsoddiad gwerth £35 miliwn i’r sir ar gyfer prosiectau i greu
cyfleon gwaith ar draws Gwynedd, er enghraifft:
• datblygu Academi Hwylio ryngwladol ym Mhwllheli a rhaglen i ddatblygu’r sector twristiaeth awyr agored ym Meirionnydd
• pecyn o brosiectau i wella canol dinas Bangor, Caernarfon, Blaenau Ffestiniog a Phorthmadog
• targedu gwaith newydd i safle pwerdy Trawsfynydd a maes awyr Llanbedr a sicrhau arian Ewrop ar gyfer buddsoddiad Pont Briwet.
Mae’r tîm hefyd wedi targedu arian gan Llywodraeth Cymru, cronfeydd Ewropeaidd, y Loteri Genedlaethol, sector breifat a
phartneriaid o’r sector addysg bellach ac addysg uwch i weithredu pecyn o brosiectau i ddatblygu sgiliau mentergarwch a gwaith
er enghraifft Llwyddo’n Lleol a rhaglenni i dargedu grwpiau bregus a phobl ifanc sydd ddim mewn addysg, hyfforddiant na gwaith er
mwyn eu cynorthwyo i gael mynediad i’r farchnad waith.
t Byddai dileu’r adnodd yn gyfan gwbl yn golygu:
• na fyddai gan y Cyngor adnoddau ac arbenigedd i dargedu arian Ewropeaidd fel
Rhaglen Cydgyfeiriant, Rhaglen Datblygu Gwledig na Interreg
• na fyddai gan y Cyngor adnoddau i gydweithio gyda Llywodraeth Cymru i fuddsoddi yn
yr economi a chefnogi prosiectau datblygu sgiliau a mentergarwch
• byddai llai o fuddsoddiad o lawer yn economi Gwynedd a llai o swyddi yn cael eu gwarchod a’u creu
• arbed £266,460 t
Econ8a
Gwarchod yr holl wasanaeth
Dim newid i’r gwasanaeth.
gan arbed dim
Econ8b
Lleihau'r adnodd o 50%
Byddai lleihad o 50% yn golygu:
gan arbed £133,230
• na fyddai Cyngor Gwynedd yn cefnogi datblygiad cymaint o
brosiectau cyflogaeth, sgiliau a mentergarwch

• na fyddai modd sicrhau cefnogaeth ar draws cymunedau’r sir
• byddai rhaid targedu nifer bychan o flaenoriaethau
• byddai llai o fuddsoddiad yn economi Gwynedd a llai o swyddi yn
cael eu gwarchod a’u creu.

Econ9 - Traethau
Mae’r Cyngor yn gyfrifol am reoli 301km o arfordir y sir o safbwynt iechyd a diogelwch, cynnal a chadw, glanweithdra a rheoli cychod
pŵer a jetskis a gweithgareddau hamdden arfordirol.
Mae’r Cyngor hefyd yn cynnwys rheoli parcio a mynediad cerbydau, badau pŵer a chychod pleser, cofrestru lansio cychod, rheoli
gorchymyn cŵn, goruchwylio diogelwch ac yn y blaen ar y traethau.
t Byddai dileu’r adnodd i reoli holl draethau Gwynedd yn gyfan gwbl yn golygu:
• dim rheolaeth ar unrhyw un o draethau Gwynedd
• cynyddu risgiau diogelwch i holl draethau Gwynedd
• tanseilio enw da lleoliadau Gwynedd ar gyfer gweithgareddau arfordirol
• gostyngiad yn nifer ymwelwyr i’r ardal ac effaith negyddol ar y diwydiant twristiaeth ar draws y sir
• na fyddai traethau Gwynedd yn derbyn gwobrau traeth fel Baner Las, sydd yn gydnabyddiaeth Ewropeaidd o answadd
• byddai hyn yn arbed £81,900. t
Econ9a
Gwarchod yr holl wasanaeth
Dim newid i’r gwasanaeth.
gan arbed dim
Econ9b
Rheoli traethau sydd wedi ennill Byddai cyfyngu’r gweithgareddau i reoli traethau sydd
gwobr Baner Las neu Baner
wedi ennill gwobr Baner Las neu Baner Werdd yn unig sef
Werdd yn unig gan arbed £24,200 Abermaw, Dinas Dinlle, Aberdaron, Abersoch, Pwllheli,
Morfa Bychan, Tywyn, Aberdyfi, Criccieth, Harlech,
Llandanwg, Fairbourne a Phorth Neigwl yn arwain at:
• ddim trefniadau rheoli ar gyfer traethau eraill y sir
• gynyddu risgiau diogelwch
• danseilio enw da’r lleoliadau ar gyfer gweithgareddau arfordirol
Econ9c

Rheoli traethau Baner Las
yn unig gan arbed £55,700

• effaith negyddol ar y sector dwristiaeth yn y cymunedau hyn.
Byddai cyfyngu’r gweithgaredd i draethau Baner Las yn
unig sef Abermaw, Dinas Dinlle, Aberdaron, Abersoch,
Pwllheli, Morfa Bychan, Aberdyfi a Thywyn yn arwain at:
• ddim trefniadau rheoli ar gyfer traethau eraill y sir
• gynyddu risgiau diogelwch
• danseilio enw da’r lleoliadau ar gyfer gweithgareddau arfordirol
• effaith negyddol ar y sector dwristiaeth yn y cymunedau hyn.
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05.

Amrywiol
Ar gyfer cynigion Amrywiol1 i Amrywiol8 ticiwch y cynigion nad ydych yn awyddus i’r Cyngor
eu cynnwys yn y rhestr derfynol o doriadau ar y ffurflen ymateb yng nghanol y ddogfen.
Amrywiol1 - Uned Celfyddydau Cymunedol
Mae Cyngor Gwynedd yn cynnig cynlluniau a gweithgareddau celfyddydau cymunedol , er enghraifft:
• gweithgareddau celf mewn iechyd
• therapi celf
• cynllun Criw Celf ar gyfer plant addawol
• grantiau cymunedol
• cynllun Noson Allan, sef grantiau i gynnal digwyddiadau cymunedol
• hyfforddiant arbenigol
• Gwynedd Greadigol sef cynllun gwirfoddol i hyrwyddo diwylliant a celfyddydau Cymreig
• cynllun Caru Cerdd ar gyfer plant addawol
• gweithgareddau mewn cartrefi gofal ar gyfer pobl hŷn.
Yn 2014/15, cynhaliwyd 596 o sesiynau cymryd rhan ar gyfer 5,395 o fynychwyr gan ddenu cynulleidfa o 26,455. Y llynedd, roedd
cynllun Noson Allan yn gyfrifol am lwyfannu 172 o berfformiadau byw mewn 62 o leoliadau ar draws y sir. Cefnogwyd 11 o fudiadau
cymunedol gan fuddsoddi £4,571 o arian grant i gefnogi amrywiol weithgareddau a gwyliau bychan gyda 200 o artistiaid a ddenodd
5,260 o gynulleidfa.
Amrywiol1

Dileu'r adnodd gan arbed £85,910 Byddai dileu’r ddarpariaeth yn golygu:
• na fyddai grwpiau cymunedol a gwirfoddol drwy’r sir yn derbyn
cymorth i drefnu gweithgareddau celfyddydol yn y gymuned
• na fyddai gwaith arloesol yn bosib, er enghraifft cynllun gyda’r
Gymdeithas Alzheimer celf mewn cartrefi gofal, Silff Storis –
prosiect creadigol gyda phlant yn Ysbyty Gwynedd, Oriel Ysbyty
Gwynedd, Criw Celf ac Arteffact fyddai’n effeithio’n benodol ar
blant / bobl ifanc ac oedolion gydag anhwylderau iechyd meddwl
• amddifadu grwpiau cymunedol a gwirfoddol drwy’r sir o
gymorth i drefnu gweithgareddau celfyddydol yn y gymuned.

Amrywiol2 - Amgueddfa Lloyd George
Sefydlwyd yr amgueddfa yn 1947 gan ymddiriedolwyr hyd nes iddi gael ei throsglwyddo i’r Cyngor ym 1987. Mae’r Cyngor bellach yn
rhedeg yr amgueddfa a Highgate, cartref plentyndod David Lloyd George sy’n adrodd hanes y cyfnod pan oedd yn weithdy crydd yn
y 1860au. Mae’r amgueddfa’n un o ddim ond dwy amgueddfa drwy Brydain sy’n coffau cyn brif weinidog gan ddenu rhwng 6,000 –
7,000 o ymwelwyr y flwyddyn.
Amrywiol2

Cau'r Amgueddfa gan
arbed £27,000

Byddai cau’r Amgueddfa yn golygu:
• colli cyfle i hyrwyddo hanes a dylanwad David Lloyd George ar
Brydain a’r byd mewn cyfnod allweddol o goffau 100 mlwyddiant y
Rhyfel Byd Cyntaf a phrif weinidogaeth Lloyd George
• goblygiadau i’r casgliadau a Highgate sydd wedi eu rhoi i’r Cyngor
ac elusen Cronfa Frances Lloyd George
• effaith ar economi’r ardal o ran twristiaeth gan ei bod yn atyniad
enwog
• amddifadu ysgolion, colegau a chymdeithasau o gyfleoedd
addysg ac ymchwil.
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Amrywiol3 - Neuadd Dwyfor, Pwllheli
Mae Neuadd Dwyfor yn cynnwys Theatr a Sinema yn y brif neuadd, gyda Llyfrgell Pwllheli ar y llawr gwaelod a phwynt cyswllt i
ymwelwyr yn y fynedfa. Yn dilyn trosglwyddo rheolaeth Neuadd Buddug Bala i berchnogaeth cymunedol, dyma’r unig sinema
a theatr dan reolaeth Cyngor Gwynedd. Ni fu ymdrech i drosglwyddo rheolaeth Neuadd Dwyfor i bartner yn y trydydd sector yn
llwyddiannus.
Ar gyfartaledd, mae 32,000 o bobl y flwyddyn yn defnyddio Theatr a Sinema Neuadd Dwyfor.
Amrywiol3

Cau Neuadd Dwyfor
gan arbed £98,000

Byddai cau’r Neuadd yn golygu:
• na fyddai theatr a sinema o safon ar gael yn ardal Dwyfor a byddai
angen teithio cryn bellter ar gyfer adloniant o’r math yma
• na fyddai gofod ar gael i’w logi ar gyfer cynyrchiadau gan
berfformwyr lleol, er enghraifft sioe flynyddol Coleg Meirion
Dwyfor
• na fyddai cyfle i bobl ifanc lleol sydd â diddordeb yn y celfyddydau
perfformio gael profiadau theatrig
• na fyddai cyfleuster i fyfyrwyr lleol sy’n dilyn y cyrsiau drama ac
astudiaethau theatr
• effaith ar fusnesau sydd yn cyflenwi nwyddau a gwasanaethau i’r
Neuadd a busnesau canol tref gyfagos, gan fod Neuadd Dwyfor yn
atyniad tywydd gwlyb pwysig i ymwelwyr.

Amrywiol4 - Llyfrgell deithiol i gymunedau gwledig
Mae’r tri cerbyd Llyfrgell Deithiol yn ymweld â 150 o gymunedau drwy’r sir yn fisol. Mae’r cymunedau yma i gyd dros 3 milltir o
adeilad llyfrgell. Mae gan y Llyfrgell Deithiol oddeutu 2,000 o eitemau yn y Gymraeg a’r Saesneg gan gynnwys nofelau a theitlau
ffeithiol i oedolion, llyfrau plant a phobl ifanc, llyfrau i fabanod a phlant oed meithrin, llyfrau llafar a llyfrau print bras.
Amrywiol4

Dileu'r gwasanaeth llyfrgell
deithiol gan arbed £30,000

Byddai dileu’r llyfrgell deithiol yn golygu:
• fod hyd at 150 o gymunedau gwledig yn colli mynediad at
wasanaeth mewn pentrefi bychan
• gan fod y gwasanaeth yn cael ei ddefnyddio yn bennaf gan bobl
hŷn a phobl sydd heb fynediad i drafnidiaeth eu hunain, na
thrafnidiaeth gyhoeddus, mae yna risg y gallasai’r toriad yma
arwain at gynnydd mewn ynysu cymdeithasol pobl hŷn
• tra byddai’r gwasanaeth i bobl fregus yn eu cartrefi a chartrefi
preswyl yn parhau, ni fyddai mynediad trwy arosfannau ledled y sir.

Amrywiol5 - Gwasanaeth Gwybodaeth ‘Gwynedd Ni’ i blant a theuluoedd
Mae’r gwasanaeth hwn yn darparu gwybodaeth i blant, pobl ifanc, teuluoedd a gweithwyr proffesiynol am amrediad o wasanaethau,
gweithgareddau, ac asiantaethau cefnogol sydd ar gael yng Ngwynedd a thu hwnt ar gyfer cynnal lles plant a’u teuluoedd. Mae plant,
pobl ifanc a theuluoedd yn cael mynediad i’r gwasanaeth drwy gyswllt dros y ffôn, ar-lein 24 awr y dydd, a thrwy gyswllt wyneb yn
wyneb gyda swyddogion gwybodaeth.
Mae’r gwasanaeth hefyd yn sicrhau mynediad plant a phobl ifanc i’r gwasanaeth drwy waith ymestyn allan ar Lori-Ni. Mae plant a
theuluoedd yn defnyddio’r gwasanaeth ar gyfer cael gwybod beth sydd ymlaen yn eu cymunedau, er mwyn cael gwybod at bwy
i fynd am gyngor a gwybodaeth mewn meysydd megis iechyd, lles, hawliau, diogelwch, dysgu a gyrfaoedd, chwarae a gofal plant.
Mae’r gwasanaeth yn cynnal gwefan Gwynedd Ni, sydd yn derbyn dros 35,000 ymweliad y flwyddyn.
Amrywiol5

Lleihau cyllideb Gwynedd
Ni gan arbed £70,000

Drwy leihau cyllideb Gwynedd Ni:
• byddai’r gwasanaeth sy’n cael ei ddarparu yn sylweddol llai ac yn
canolbwyntio ar wybodaeth am ofal plant a materion perthnasol i
deuluoedd yn unig
• byddai disgwyl i blant a phobl ifanc chwilio a chanfod gwybodaeth
drwy gysylltu ar draws yr holl asiantaethau, cynlluniau a rhaglenni
sy’n cael eu dal yn ganolog ar hyn o bryd gan Gwynedd Ni
• ni fyddai cyswllt wyneb yn wyneb na gwaith ymestyn allan
• ni fyddai gweithgarwch i hyrwyddo Gwynedd Ni mewn
digwyddiadau a chymunedau.
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Amrywiol6 - Canolfan Noddfa, Caernarfon
Dyma’r unig Ganolfan Gymunedol sy’n derbyn cefnogaeth ariannol gan y Cyngor ar gyfer cynnal adnoddau cymunedol. Mae’r grant i
Bwyllgor Canolfan Noddfa yn cael ei ddefnyddio i gyfrannu tuag at gostau glanhau a gofalu.
Amrywiol6

Dileu'r grant gan arbed £5,000

Byddai dileu’r grant yn gallu peryglu gallu’r pwyllgor i gynnal a rheoli’r
ganolfan hon i’r dyfodol.

Amrywiol7 - Prosesu Treth Cyngor
Mae swyddogion Treth Cyngor a Threthi Busnesau Cyngor Gwynedd yn cadw cofnodion perchnogion tai a busnesau, yn cyfrifo faint
o dreth sy’n daladwy, yn anfon y biliau ac yn mynd ar ôl y rhai sydd ddim yn talu. Ar hyn o bryd maent yn ymateb i ymholiadau o fewn
14 diwrnod.
Mae’r tîm yn cynnig cefnogaeth i ddyledwyr sy’n cael trafferth talu, gan gynnwys trafod trefniadau talu posib efo’r rhai sy’n syrthio
ar ei hôl hi gyda’u taliadau a chyfeirio unigolion at gyngor dyledion.
Amrywiol7

Lleihau'r adnodd o 5%
gan arbed £25,000

Byddai lleihau’r adnodd 5% yn golygu:
• cynnydd i hyd at 25 diwrnod yn yr amser mae’n ei gymryd i ymateb
i ymholiadau
• risg na fyddai’n bosib cynnal safon ymatebion i ymholiadau
ysgrifenedig a thros y ffôn
• lleihad a dirywiad yn y cymorth sydd ar gael i drigolion bregus a’r
risg y gallai hyn arwain at gynnydd mewn caledi.

Amrywiol8 - Talu Treth Cyngor
Yn ystod 2014/15 fe wnaeth 6,800 (13%) o drethdalwyr Gwynedd ddewis talu eu Treth Cyngor mewn Swyddfa Bost. Bydd toriad yn
golygu mai’r trethdalwr, nid y Cyngor, fydd yn gyfrifol am dalu ffioedd y Swyddfa Bost pe byddent yn parhau i ddewis talu drwy’r dull
hwnnw.
Amrywiol8

Peidio talu ffi mewn Swyddfa
Bost gan arbed £40,000

Mae ystadegau’r Cyngor yn awgrymu y gallai’r toriad effeithio
ar y dinasyddion tlotaf. O’r 4,900 a dderbyniodd gymorth i
dalu elfen o’u bil Treth Cyngor defnyddiodd bron i 40% (sef
oddeutu 1,900) ohonynt y dull yma o dalu yn ystod 2014/15.

Ar gyfer cynigion Amrywiol9 i Amrywiol17, os ydych yn derbyn y gellid torri’r gwasanaeth
fel y disgrifir yn y bocs ble y gwelwch y symbol hwn ‘t’ , gadewch y cynnig yn wag
ar y ffurflen cyflwyno barn yng nghanol y ddogfen ac ewch i’r cynnig nesaf.
Os nad ydych am dorri’r gwasanaeth o gwbl, ticiwch opsiwn
‘a’ ar y ffurflen ymateb yng nghanol y ddogfen.
Os yr ydych am gadw rhan o’r gwasanaeth, ticiwch yr opsiwn sydd orau
gennych chi ar y ffurflen ymateb yng nghanol y ddogfen.

t

Amrywiol9 - Toiledau Cyhoeddus
Mae 33 o weithwyr (y rhan fwyaf ohonynt yn rhan amser) yn cynnal, glanhau ac edrych ar ôl 73 o doiledau cyhoeddus yn y sir. Mae
toiledau presennol y Cyngor wedi eu lleoli ar ffyrdd pwysig mewn canolfannau ymwelwyr a siopa ac mewn trefi a phentrefi prysur.
t Byddai cau pob toiled cyhoeddus y Cyngor yn creu anhwylustod i drigolion ac ymwelwyr. Gallai hyn gael effaith ar lefydd sy’n denu
twristiaid neu siopwyr. Gan fod Gwynedd yn Sir sy’n ddibynnol iawn ar y diwydiant twristiaeth, mae’n debygol y byddai cau pob un o’r
toiledau cyhoeddus yn cael effaith ymhob rhan o’r Sir
Byddai cau pob toiled cyhoeddus y Cyngor yn golygu arbed £618,000. t
Amrywiol9a Gwarchod yr holl wasanaeth
Dim newid i’r gwasanaeth.
gan arbed dim
Amrywiol9b Cadw 23 o doiledau cyhoeddus
O’r 73 toiled cyhoeddus, mae 23 ohonynt yn cael defnydd
y Cyngor ar agor a chau 50
sylweddol oherwydd eu lleoliad mewn trefi prysur o ran ymwelwyr a
gan arbed £244,000
siopwyr. Drwy gadw 23 toiled yn unig ar agor yn y sir, bydd 50 toiled
arall sy’n cael llai o ddefnydd yn cau. Byddai hyn yn cael effaith ar
drigolion ac ymwelwyr o ran cael cyfleusterau hwylus yn y sir.
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Amrywiol10 - Grantiau i’r Anabl ac Adnewyddu
Mae 7 o swyddogion yn gyfrifol am roi grantiau a chymorth i blant anabl, pobl anabl, a phobl hŷn i addasu eu tai er mwyn eu helpu i
barhau i fyw yn annibynnol yn eu cymunedau. Mae’r gwaith yn cyfrannu at osgoi’r straen o orfod symud i gartref arall neu gartref
gofal, ac yn rhyddhau gwelyau yn yr ysbytai drwy sicrhau fod pobl yn gallu dod adref yn gynt.
Mae cymorth hefyd yn cael ei ddarparu i bobl ar gyflogau isel i wella safonau eu tai drwy gynnig benthyciadau llog isel.
Mae’r tîm yn helpu mwy na 1,150 o bobl pob blwyddyn gydag addasiadau. Fel arfer mae addasiadau mawr yn cael eu cwblhau o fewn
8 mis a mân waith o fewn 15 diwrnod.
Yn ogystal, llynedd, rhoddwyd 20 benthyciad llog isel i berchnogion tai ar gyflogau isel na fyddai wedi cael benthyciadau ar y
farchnad agored.
t Byddai lleihau’r adnodd staffio 40% yn golygu:
• cynnydd yn yr amser mae’n cymryd i gwblhau’r gwaith o addasu tai ar gyfer pobl anabl i hyd at flwyddyn
• na fyddai modd gweinyddu cynlluniau benthyciadau llog isel i bobl ar gyflogau isel i wella safonau eu tai. Gallai hyn gael effaith ar
y nifer o bobl sydd yn ddigartref yn y sir oherwydd bod eu tai yn anaddas i deuluoedd
• y byddai’n anodd iawn darparu addasiadau brys ar gyfer pobl sydd angen cael eu rhyddhau o’r ysbyty ac ar gyfer gofal diwedd oes
• y byddai’r cyfnod cwblhau addasiadau tai ar gyfer pobl anabl yn cynyddu i gyfnod o flwyddyn neu fwy
• arbed £60,000.t
Amrywiol10a Gwarchod yr holl wasanaeth
gan arbed dim
Amrywiol10b Cadw 80% o'r adnodd a thorri
20% gan arbed £30,000

Dim newid i’r gwasanaeth.
Byddai lleihau’r adnodd staffio 20% yn golygu:
• cynnydd yn yr amser mae’n cymryd i gwblhau’r gwaith o addasu tai
ar gyfer pobl anabl i hyd at flwyddyn
• na fyddai modd gweinyddu cynlluniau benthyciadau llog isel i bobl
ar gyflogau isel i wella safon eu tai. Gallai hyn gael effaith ar y nifer
o bobl sydd yn ddigartref yn y sir oherwydd bod eu tai yn anaddas
i deuluoedd.

Amrywiol11 - Archifau
Mae’n rhaid i’r Cyngor gadw etifeddiaeth archifol y sir, sydd yn cynnwys cofnodion cyhoeddus a chasgliadau o ddogfennau
hanesyddol lleol, a chaniatáu mynediad iddo. Gwneir hyn ar hyn o bryd drwy redeg 2 archifdy – un yng Nghaernarfon a’r llall yn
Nolgellau. Ceir tua 3,353 o ymweliadau’r flwyddyn yng Nghaernarfon a 1506 yn Nolgellau. Gwynedd ydi’r unig sir yng Nghymru sydd
yn rheoli 2 archifdy. Yn ogystal â’r ymweliadau hyn, mae’r gwasanaeth yn derbyn mwy na 4,500 o ymholiadau gwahanol y flwyddyn
am gynnwys archifau Gwynedd.
t Byddai canoli gwasanaeth archifau Gwynedd yng Nghaernarfon a lleihau oriau agor o 4 diwrnod i 3 diwrnod yr wythnos yn golygu:
• cau archifdy Dolgellau a chynyddu pellter teithio trigolion yn ne’r sir sydd angen mynediad at gofnodion a dogfennau hanesyddol
• lleihau mynediad i’r archifau yn sylweddol i drigolion, cymunedau a sefydliadau Gwynedd. Byddai hyn yn arbed £41,672. t
Amrywiol11a Gwarchod yr holl wasanaeth
Dim newid i’r gwasanaeth.
gan arbed dim
Amrywiol11b Lleihau oriau agor Archifdy
Byddai lleihau oriau agor Archifdy Dolgellau o 3 diwrnod i 2
Dolgellau o 3 diwrnod i 2
ddiwrnod a lleihau oriau agor Archifdy Caernarfon o 4 diwrnod i 3
ddiwrnod a lleihau oriau
diwrnod yr wythnos yn golygu:
agor Archifdy Caernarfon
• lleihau mynediad trigolion, sefydliadau ac ymwelwyr i archifau
o 4 diwrnod i 3 diwrnod yr
Gwynedd
wythnos gan arbed £41,672
• ei gwneud yn llai hwylus i unigolion ddod i’r archifdai ar adegau
fyddai’n gyfleus iddynt hwy
• llai o waith cymunedol a chydweithio gyda sefydliadau i
ddehongli’r archifau a chyfrannu at brosiectau twristiaeth,
treftadaeth ac addysg.
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Amrywiol12 - Grantiau Strategol i’r Celfyddydau
Mae Cyngor Gwynedd yn rhoi cefnogaeth ariannol i gwmnïau cynhyrchu drama, theatrau a sefydliadau celfyddydol. Yn 2014/15
cefnogwyd 12 o fudiadau a buddsoddwyd £169,698 mewn grantiau wnaeth ddenu gwerth £4 miliwn o arian cyfatebol ac incwm i
Wynedd ar gyfer gweithgaredd celfyddydol.
Bu i’r gronfa gefnogi 1,887 o sesiynau celfyddydol, er enghraifft:
• sesiynau gan Canolfan Gerdd William Mathias sydd yn cynnwys cyfleoedd cerdd i bawb a sesiynau ar gyfer rhai ag anableddau
dysgu
• cynllun Cerddoriaeth Mewn Ysbytai sy’n cynnwys perfformiadau proffesiynol byw mewn ysbytai, hosbis, canolfannau dydd,
ysgolion arbennig, cartrefi nyrsio a phreswyl
• Stiwdio Fran Wen yn rhoi cyfle i rai nad ydynt mewn addysg, hyfforddiant na gwaith i ddysgu sgiliau creadigol a’u rhoi yn ôl mewn
cysylltiad gyda’r byd addysg a’u cyflwyno i’r byd gwaith ar gyfer 173,354 o fynychwyr
• llwyfannwyd 53 o berfformiadau byw ar gyfer cynulleidfa o 63,630 gan gwmnïau fel Theatr Bara Caws, Galeri, Pontio a Theatr
Harlech.
t Byddai dileu’r grantiau yn gyfan gwbl yn golygu:
• na fyddai’r gweithgareddau na’r perfformiadau byw hyn yn debygol o ddigwydd yng Ngwynedd
• llawer llai o gyfleoedd celfyddydol drwy gyfrwng y Gymraeg ar draws y sir
• peryglu dyfodol rhai o’r cwmnïau drama, cerdd a pherfformio a chyflogaeth o fewn y sector yng Ngwynedd
• arbed £169,698. t
Amrywiol12a Gwarchod yr holl wasanaeth
Dim newid i’r gwasanaeth.
gan arbed dim
Amrywiol12b Lleihau'r gyllideb 50%
Byddai lleihau’r grantiau o 50% yn golygu:
gan arbed £84,849
• llai o weithgareddau a pherfformiadau celfyddydol byw cyfrwng
Cymraeg ar draws y sir
• peryglu dyfodol rhai o’r cwmnïau drama, cerdd a pherfformio
• peryglu gallu’r Cyngor i gefnogi gweithgaredd ymhob rhan o’r sir.

Amrywiol13 - Llyfrgelloedd
Y gwasanaeth yma sy’n darparu gwasanaeth llyfrgell cyhoeddus statudol drwy’r sir a gwneir hynny drwy gynnal rhwydwaith o 17
llyfrgell, llyfrgell deithiol sy’n ymweld â dros 150 o gymunedau yn fisol, llyfrgell i’r cartref ar gyfer unigolion sy’n gaeth i’w tai gydag
ymweliadau misol, a llyfrgell deithiol i blant a phobl ifanc sef ymweliad tymhorol gyda phob ysgol yn y sir gan Lori-Ni.
Mae’r llyfrgelloedd rhyngddynt yn derbyn dros 370,000 o ymweliadau, gyda dros 600,000 o eitemau yn cael eu benthyg, 75,000
o ymholiadau a chefnogir dros 115,000 o sesiynau cyfrifiadurol ar y We. Mae’n agos i 25,000 o drigolion Gwynedd yn fenthycwyr
rheolaidd gyda dros 44,000 o drigolion yn aelodau.
Mae’r gwasanaeth llyfrgell yn sicrhau mynediad trigolion Gwynedd at adnoddau megis llyfrau, llyfrau llafar, e-lyfrau a DVDs; yn
darparu mynediad am ddim i’r we ar gyfrifiaduron yn y llyfrgelloedd; yn darparu gweithgareddau ar gyfer hyrwyddo darllen a dysgu
megis Grwpiau Darllen, Sesiynau Cyfrifiadurol, digwyddiadau gydag awduron; grwpiau iechyd a lles.
Mae’r gwasanaeth hefyd yn sicrhau mynediad trigolion Gwynedd i wybodaeth ac i gefnogaeth ar faterion megis chwilio am waith,
gwasanaethau lleol, cysylltiadau defnyddiol asiantaethau a mudiadau.
Mae’r gwasanaeth yn cynnal rhaglen o weithgareddau ar gyfer hyrwyddo darllen megis y Sialens Ddarllen Haf a Sesiynau Stori
sy’n hyrwyddo llythrennedd a sgiliau darllen plant; a gweithgareddau fel sesiynau Dechrau Darganfod ar gyfer cyflwyno pobl
i ddefnyddio cyfrifiaduron, defnyddio’r we, ac ymgyfarwyddo gyda defnyddio ffonau a thabledi digidol ar gyfer chwilio am
wybodaeth ac i ddarllen.
Mae yna broses ymgynghori wedi digwydd dros yr haf er mwyn ystyried sut y gellir gwneud y Gwasanaeth Llyfrgelloedd yn fwy
effeithlon sef sut allwn ni barhau i gyflawni’r gwasanaeth ar gost is. Mae’n anorfod y bydd hynny yn golygu elfen o newid ond nid
yw’r Cyngor am ddod i gasgliad ar hynny heb wybod yn gyntaf faint o flaenoriaeth yw’r Gwasanaeth Llyfrgelloedd o’i gymharu â holl
wasanaethau’r Cyngor.
Mae yna nifer o ddewisiadau o ran toriadau y gellid eu gwneud i’r Gwasanaeth hwn. Mae’r dewisiadau’n amrywio o’r opsiwn
fyddai’n arbed y swm uchaf a nodir isod i opsiwn fyddai’n cadw 17 llyfrgell ond ar ffurf ychydig yn wahanol a hynny’n ddibynnol ar
benderfyniad y Cyngor ar sut i wneud y gwasanaeth yn fwy effeithlon.
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t Byddai cau 8 llyfrgell, cadw 9 llyfrgell ar agor ond lleihau oriau agor y rheini a diddymu’r holl weithgareddau yn golygu:
• dim mynediad at wasanaethau llyfrgell mewn 8 ardal
• dim gweithgareddau hyrwyddo darllen i wella llythrennedd a sgiliau darllen plant
• methu cynnal gweithgareddau ar gyfer cyflwyno pobl i ddarganfod cyfrifiaduron, defnyddio’r we
• methu delio gyda’r un lefel o ymholiadau a cheisiadau am gyngor a gwybodaeth.  Byddai hyn yn arbed £195,350.  t
Amrywiol13a Gwarchod yr holl wasanaeth gan Dim newid i’r gwasanaeth.
geisio ei wneud yn fwy effeithlon
yn unig gan arbed dim
Amrywiol13b Cynnal 9 prif lyfrgell a sefydlu
Newid y natur y gwasanaeth mewn rhai ardaloedd.
cyfuniad o lyfrgelloedd
cymunedol neu ddolenni
cymunedol mewn 8 cymuned gan
arbed £28,290
Amrywiol13c Cadw 9 llyfrgell a chau 8 llyfrgell Byddai lleihau'r nifer o lyfrgelloedd o 17 adeilad llyfrgell i 9 prif
gan arbed £88,000
lyfrgell yn golygu llai o lyfrgelloedd yn y sir ar gyfer cael mynediad
i'r gwasanaeth. Byddai 9 prif lyfrgell yn cael eu cynnal drwy'r sir
mewn lleoliadau strategol er mwyn ceisio sicrhau mynediad eithaf
cyfleus i gymaint o drigolion ac sy’n bosibl. Byddai’r gwasanaeth
llyfrgell yn parhau i gefnogi gwasanaeth cludo i'r cartref,
gwasanaeth teithiol i blant a phobl ifanc, gwasanaeth teithiol i
gymunedau gwledig ac yn cynnal mynediad rhithiol i'r gwasanaeth
drwy'r sir. Bydd effaith posibl colli llyfrgell mewn 8 cymuned yn
amrywio o un gymuned i'r llall. Bydd rhai o'r cymunedau hyn yn
dewis cael mynediad i'r gwasanaeth llyfrgell drwy'r prif lyfrgelloedd,
neu'r gwasanaeth teithiol. Mae’n bosibl y bydd rhai cymunedau yn
awyddus i gyfrannu, cynnal a rhedeg adeilad a gwasanaeth llyfrgell
eu hunain neu ar y cyd gyda'r Cyngor ac eraill.
Amrywiol13ch Cadw 9 llyfrgell a lleihau oriau
Byddai effaith a nodir yn Opsiwn 1 yn bodoli ynghyd a’r ffaith y
agor y llyfrgelloedd hynny a chau byddai oriau agor 9 prif lyfrgell yn cwtogi o tua 6 awr yr wythnos neu
8 llyfrgell gan arbed £119,000
un diwrnod yn llai nac ydynt ar hyn o bryd. Bydd llai o oriau agor yn
golygu na fydd rhai defnyddwyr yn medru cael mynediad ar amser
sy'n gyfleus iddynt.
Amrywiol13d Cadw 9 llyfrgell a lleihau
• Byddai’r effaith a nodir yn Opsiwn 1 yn bodoli ynghyd a’r ffaith na
gweithgareddau i hyrwyddo
fyddai’r gwasanaeth yn trefnu gweithgareddau ar gyfer hyrwyddo
darllen gan arbed £162,000
darllen megis y Sialens Ddarllen Haf a Sesiynau Stori sy’n
hyrwyddo llythrennedd a sgiliau darllen plant.
• Ni fyddai’r gwasanaeth yn gallu cynnal gweithgareddau fel
sesiynau Dechrau Darganfod ar gyfer cyflwyno pobl i ddefnyddio
cyfrifiaduron, defnyddio’r we ac ymgyfarwyddo gyda defnyddio
ffonau a thabledi digidol ar gyfer chwilio am wybodaeth ac i
ddarllen.
• Bydd llai o staff hefyd yn golygu na fyddai’r gwasanaeth yn gallu
delio gyda’r un lefel o ymholiadau a cheisiadau am gyngor a
gwybodaeth.
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Amrywiol14 - Cyllid prynu llyfrau llyfrgell
Ar hyn o bryd mae’r Gwasanaeth Llyfrgell yn gwario £250,000 y flwyddyn ar brynu stoc newydd, sef llyfrau, llyfrau plant, llyfrau llafar
ac ati sydd yn golygu tua 28,000 o eitemau’r flwyddyn. Mae’r stoc yn cael ei rannu ar draws y rhwydwaith o lyfrgelloedd, llyfrgell
deithiol a’r llyfrgell plant a chaiff ei chylchdroi yn rheolaidd.
t Byddai cwtogi’r gyllideb o 50% yn golygu llai o lawer o lyfrau newydd yn y llyfrgelloedd a chyfyngu’n sylweddol ar y dewis fydd ar gael.
Byddai hyn yn golygu llawer mwy o ddefnydd o stoc gyfyngedig gydag ansawdd y llyfrau yn dirywio ynghynt. Byddai amser disgwyl
llawer hirach ar gyfer ceisiadau am lyfrau ac adnoddau eraill. Byddai hyn yn arbed £130,000. t
Amrywiol14a Gwarchod yr holl wasanaeth
Dim newid i’r gwasanaeth.
gan arbed dim
Amrywiol14b Cadw 90% o'r gyllideb a thorri
Byddai cwtogi’r gyllideb o 10% yn golygu llai o lyfrau newydd yn
10% gan arbed £26,000
y llyfrgelloedd a chyfyngu ar y dewis fydd ar gael. Ar sail pryniant
presennol fe allasai hynny olygu lleihad o 2,800 yn y nifer llyfrau
sy’n cael eu prynu. Yn ei dro byddai hyn yn golygu mwy o ddefnydd
o stoc gyfyngedig gydag ansawdd y llyfrau yn dirywio ynghynt ac
amser disgwyl hirach ar gyfer ceisiadau am lyfrau ac adnoddau eraill.
Amrywiol14c Cadw 75% o'r gyllideb a thorri
Byddai cwtogi’r gyllideb o 25% yn golygu llai o lyfrau newydd yn y
25% gan arbed £65,000
llyfrgelloedd a chyfyngu’n sylweddol ar y dewis fydd ar gael. Ar sail
pryniant presennol byddai hynny yn golygu 7,000 yn llai o lyfrau yn
cael eu prynu bob blwyddyn. Byddai hyn yn golygu mwy o ddefnydd
o stoc gyfyngedig gydag ansawdd y llyfrau yn dirywio ynghynt, ac
amser disgwyl hirach ar gyfer ceisiadau am lyfrau ac adnoddau
eraill.

Amrywiol15 - Adfywio Cymunedol
Mae’r tîm adfywio cymunedol yn rheoli rhaglenni adfywio cenedlaethol y Llywodraeth fel Cymunedau ar Waith a Chymunedau’n
Gyntaf, sy’n dod â gwasanaethau gwerth £500,000 y flwyddyn i gymunedau mwyaf difreintiedig y sir. Mae’n cynnwys 4 swyddog
adfywio bro sy’n cefnogi cymunedau a phrosiectau adfywio lleol. Dros y 3 mlynedd diwethaf, mae’r swyddogion adfywio wedi
cefnogi 369 o fentrau neu brosiectau cymunedol ac wedi eu cefnogi i ddenu £1.4miliwn yn flynyddol i gefnogi datblygiadau lleol
megis Amgueddfa Forwrol Llyn, Cynllun BMX Talysarn, Siop Ogwen a Chanolfan Deulu Dolgellau.
t Byddai dileu swyddi Swyddogion Adfywio Bro a rheolaeth rhaglenni adfywio cymunedol fel Cymunedau’n Gyntaf yn golygu na fyddai’r
Cyngor yn gallu cefnogi cymunedau i fentro a darparu gwasanaethau lleol. Byddai’n golygu dim cefnogaeth gan y Cyngor i helpu
gwirfoddolwyr/cymunedau/ grwpiau gwirfoddol / mentrau cymdeithasol i ddatblygu eu syniadau, paratoi achosion busnes, paratoi
ceisiadau am arian a rheoli prosiectau adfywio lleol allasai greu a chynnal gwaith o fewn cymunedau Gwynedd. Byddai’r toriad yma
hefyd yn golygu na fyddai’r Cyngor yn rheoli na chefnogi rhaglenni adfywio megis Cymunedau’n Gyntaf i ardaloedd difreintiedig, na
rhaglen Cymunedau ar Waith i drigolion di-waith. Byddai hyn yn arbed £206,000. t
Amrywiol15a Gwarchod yr holl wasanaeth
Dim newid i’r gwasanaeth.
gan arbed dim
Amrywiol15b Lleihau'r adnodd o 64%
Byddai lleihau nifer y swyddogion Adfywio Bro i 2 yn golygu na
gan arbed £75,000
fyddai’r Cyngor yn gallu cefnogi cymaint o gymunedau i fentro
a darparu gwasanaethau lleol. Ni fyddai’r swyddogion yn gallu
meithrin perthynas mor agos gyda mudiadau cymunedol.
Byddai llai o adnoddau gan y Cyngor i helpu gwirfoddolwyr neu
gymunedau i ddatblygu eu syniadau, paratoi achosion busnes,
paratoi ceisiadau am arian a rheoli prosiectau adfywio lleol allasai
greu a chynnal gwaith o fewn cymunedau Gwynedd.
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Amrywiol16 - Grantiau Gwirfoddol
Mae’r Cyngor yn cynnig grantiau i fudiadau gwirfoddol ar gyfer cefnogi prosiectau megis gwaith amgylcheddol, tirlunio,
gweithgareddau celfyddydol, gwasanaethau iechyd a lles, gweithgareddau cymunedol, cynnal ac uwchraddio canolfannau
cymunedol, neuaddau pentref, parciau chwarae.
t Byddai dileu’r grantiau hyn yn golygu:
• na fyddai grantiau ar gael gan y Cyngor i fudiadau gwirfoddol a chymunedol ac felly na fyddai cefnogaeth ariannol ar gael i ddatblygu
prosiectau, gweithgareddau, gwasanaethau cymunedol ar draws y sir gan grwpiau gwirfoddol a phwyllgorau lleol.
• diddymu swydd Swyddog Grantiau Cist Gwynedd y Cyngor ac felly cyngor, cefnogaeth a gwybodaeth i grwpiau gwirfoddol am
ymgeisio am grantiau a rheoli grantiau
• arbed £130,000 t
Amrywiol16a Gwarchod yr holl wasanaeth
gan arbed dim
Amrywiol16b Lleihau'r grantiau o 50%
gan arbed £62,500

Dim newid i’r gwasanaeth.
Byddai haneru’r grantiau yn golygu:
• llai o grantiau ar gael i fudiadau gwirfoddol a chymunedol gan y
Cyngor ac felly llai o arian i ddatblygu prosiectau, gweithgareddau,
gwasanaethau cymunedol ar draws y sir gan grwpiau gwirfoddol a
phwyllgorau lleol.
• llai o brosiectau megis gwaith amgylcheddol, tirlunio,
gweithgareddau celfyddydol, gwasanaethau iechyd a lles,
gweithgareddau cymunedol, cynnal ac uwchraddio canolfannau
cymunedol, neuaddau pentref, parciau chwarae yn derbyn
grantiau gan y Cyngor.

Amrywiol17 - Cludiant Cyhoeddus
Mae dros hanner llwybrau bysus Gwynedd yn derbyn cymorth ariannol gan y Cyngor i’w galluogi i redeg y gwasanaeth. Mae’r
gyllideb bresennol yn sicrhau fod siwrneiau o 48 o lwybrau bysus yn parhau i redeg gyda 19 llwybr yn Arfon, 17 yn Nwyfor a 12 ym
Meirionnydd. Er enghraifft, ar lwybr bysus sy’n rhedeg rhwng Caernarfon - Talysarn - Nantlle, mae’r siwrneai yn ystod y dydd, o
ddydd Llun i Sadwrn, yn gweithredu’n fasnachol gan gwmni bws, ond rydym yn rhoi cymorth ariannol tuag at y siwrneiau gyda’r nos,
dydd Sul a Gwyliau’r Banc.
t Fe fyddai toriad o £300,000 gyfystyr â lleihau siwrneiau penodol o fewn oddeutu 12 llwybr. t
Amrywiol17a Gwarchod yr holl wasanaeth i ar Dim newid i’r gwasanaeth.
arbed dim
Amrywiol17b Lleihau'r gyllideb gan
Fe fyddai toriad o £100,000 yn golygu y byddai’n rhaid asesu pa
arbed £100,000
siwrneiau fyddai’n flaenoriaeth isaf, gan atal y cymorth ariannol,
fyddai’n golygu na fyddai’r bysus hynny yn rhedeg. Byddai’n rhaid
asesu pa siwrneiau i flaenoriaethu, ond amcangyfrifir y byddai’n
rhaid dileu siwrneiau penodol. Os yw unigolion yn dibynnu ar fysus i
deithio i siopa; i fynd i’r gwaith; neu i fynd at y gwasanaethau iechyd
neu addysg fe allai’r toriad yma gael effaith arnynt a byddai’n rhaid i’r
drefn flaenoriaethu geisio lleihau’r effaith hynny gymaint â phosibl.
Fodd bynnag, heb wybod union fanylion pob teithiwr mae’n anodd
gwybod yn bendant beth fyddai’r effaith ar bobl Gwynedd.
Amrywiol17c Lleihau'r gyllideb gan
Fe fyddai toriad o £200,000 gyfystyr â lleihau siwrneiau penodol o
arbed £200,000
fewn oddeutu 9 llwybr.
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Ar ran pwy ydych chi’n cwblhau’r holiadur?
Fel unigolyn
Ar ran sefydliad neu busnes
Enw’r sefydliad neu fusnes

Byddwn yn ddiolchgar pa baech yn gallu darparu’r wybodaeth isod. Rydym yn casglu’r wybodaeth i bwrpas
monitro’n unig, ac fe fydd pob ymateb yn gwbl gyfrinachol. Cewch ddewis peidio ag ateb unrhyw gwestiwn neu
gwestiynau os nad ydych yn dymuno gwneud hynny.
Ydych chi’n (Ddyn, Ddynes, Meddwl am eich hunan mewn ffordd wahanol)
Ddyn

Ddynes

Arall

Pa grŵp oedran ydych chi’n perthyn iddo
< 17

18-24

50-64

25-49

65 +

Pa iaith ydych chi’n siarad fel:
Iaith gyntaf?

Cymraeg

Saesneg

Arall

Dim

Ail Iaith?

Ydych chi’n ystyried eich hun yn berson anabl (yn ôl diffiniad Deddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd 1995)*
*Mae Deddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd 1995 yn disgrifio rhywun anabl fel unrhyw un “gyda nam corfforol neu
feddyliol sydd ag effaith andwyol sylweddol a thymor-hir ar ei gallu i wneud gweithgareddau beunyddiol normal”.
Nid wyf yn gweld fy hunan fel person anabl:

Rwyf yn gweld fy hunan fel person anabl:

Os ydych, nodwch pa amhariad sydd gennych

Os hoffech chi ddweud wrthym am unrhyw nodweddion eraill sy’n cael eu gwarchod dan Ddeddf Cydraddoldeb
2010 gallwch nodi hynny isod:
Nodwch eich hil (neu gefndir ethnig)

		

Nodwch eich cyfeiriadedd rhywiol				
Nodwch eich crefydd neu gred				
Nodwch os ydych yn drawsrywiol				
Nodwch os ydych yn feichiog neu ar gyfnod mamolaeth
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01.

Amgylchedd
Cyfeirnod

Pennawd Toriad

Is-bennawd

Cost
Gwarchod



Amg1

Lonydd Glas (y Lonydd beics)

Peidio dileu’r gyllideb cynnal

£89,094



Amg2

Gwarchodfeydd Natur

Peidio dileu’r gyllideb cynnal

£59,396



Amg3

Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol
(AHNE) Llŷn

Peidio dod â’r gwasanaeth i ben

£39,150



Amg4

Rheolaeth Gwaith Ffyrdd

Peidio dileu 7.5% o’r gyllideb

£30,000



Amg5

Cynnal Mynwentydd y Cyngor

Peidio lleihau amlder torri gwair o 7
gwaith i 5 gwaith y flwyddyn

£60,000



Amg6

Glanhau Strydoedd - Gang
Cymunedol Arfon

Peidio dileu gwasanaeth Gang
Cymunedol ardal Arfon

£70,000



Amg7

Glanhau Strydoedd - biniau stryd a
baw cŵn

Peidio diddymu’r ddarpariaeth o 2,000 o
finiau stryd a biniau baw cŵn

£200,000



Amg8

Glanhau Strydoedd - pentrefi a
stadau diwydiannol

Peidio lleihau amlder glanhau strydoedd
pentrefi a stadau diwydiannol

£130,000



Amg9

Glanhau Strydoedd - canol trefi a
chanolfannau siopa

Peidio lleihau amlder glanhau strydoedd
canol trefi a chanolfannau siopa

£80,000



Amg10

Rheoli Risg Llifogydd

Peidio lleihau 7.5% ar yr adnodd

£40,000



Amg11

Rheolaeth Adeiladu

Peidio lleihau tua 7% ar yr adnodd

£40,000



Amg12a

Teledu Cylch Cyfyng (CCTV)

Gwarchod yr holl wasanaeth

£208,000



Amg12b

Teledu Cylch Cyfyng (CCTV)

Cynnal rhan o’r gwasanaeth drwy leihau’r
adnodd Teledu Cylch Cyfyng

£118,000



Amg13a

Llwybrau Cyhoeddus

Gwarchod yr holl wasanaeth

£330,000



Amg13b

Llwybrau Cyhoeddus

Cadw 80% o’r gyllideb ac felly torri 20%
o’r gyllideb

£220,000



Amg13c

Llwybrau Cyhoeddus

Cadw 60% o’r gyllideb ac felly torri 40%
o’r gyllideb

£110,000



Amg14a

Bioamrywiaeth

Gwarchod yr holl wasanaeth

£60,000



Amg14b

Bioamrywiaeth

Torri 50% o’r gwasanaeth

£30,000



Amg15a

Polisi Cynllunio ar y Cyd (gyda
Chyngor Môn)

Gwarchod yr holl wasanaeth

£45,000



Amg15b

Polisi Cynllunio ar y Cyd (gyda
Chyngor Môn)

Cadw 90% o’r adnodd ac felly torri 10%
o’r adnodd

£30,000



Amg15c

Polisi Cynllunio ar y Cyd (gyda
Chyngor Môn)

Cadw 80% o’r adnodd ac felly torri 20%
o’r adnodd

£15,000



Amg16a

Rheoli Traffig

Gwarchod yr holl wasanaeth

£130,000



Amg16b

Rheoli Traffig

Torri 50% o’r gyllideb

£65,000



Is-gyfanswm
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Is-gyfanswm

Cyfeirnod

Pennawd Toriad

Is-bennawd

Cost
Gwarchod



Amg17a

Cynnal Promenadau, Meinciau ac
Arwyddion Enwau Strydoedd

Gwarchod yr holl wasanaeth

£80,000



Amg17b

Cynnal Promenadau, Meinciau ac
Arwyddion Enwau Strydoedd

Torri 50% o’r gwasanaeth

£40,000



Amg18a

Cynnal ffyrdd

Gwarchod yr holl wasanaeth

£1,500,000



Amg18b

Cynnal ffyrdd

Cadw 93% o’r gyllideb ac felly torri 7% o’r
gyllideb

£1,000,000



Amg19a

Gwasanaeth Gorfodaeth Stryd

Gwarchod yr holl wasanaeth

£300,150



Amg19b

Gwasanaeth Gorfodaeth Stryd

Cadw 5 swydd a thorri 2 swydd

£235,650



Amg19c

Gwasanaeth Gorfodaeth Stryd

Cadw 4 swydd a thorri 3 swydd

£207,650



Amg20a

Torri gwair - prif lecynnau trefi

Gwarchod yr holl wasanaeth

£280,000



Amg20b

Torri gwair - prif lecynnau trefi

Torri gwair prif lecynnau trefi 6 gwaith y
flwyddyn yn hytrach na 8 gwaith

£160,000



Amg21a

Torri gwair mewn meysydd chwarae
plant

Gwarchod yr holl wasanaeth

£220,000



Amg21b

Torri gwair mewn meysydd chwarae
plant

Torri gwair pob deufis yn hytrach na phob £160,000
mis yn yr 131 maes chwarae



Amg22a

Canolfannau Ailgylchu

Gwarchod yr holl wasanaeth

£593,000



Amg22b

Canolfannau Ailgylchu

Cadw 5 canolfan ailgylchu ar agor a chau
3 canolfan ailgylchu

£413,000



Amg22c

Canolfannau Ailgylchu

Cadw 3 canolfan ailgylchu yn y
lleoliadau mwyaf cyfleus, agor 4 arall un
penwythnos y mis a chau un canolfan

£363,000



Is-gyfanswm

Is-gyfanswm
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02.

Plant a Phobl Ifanc
Cyfeirnod

Pennawd Toriad

Is-bennawd

Cost
Gwarchod



Plant1

Gweithwyr Cymdeithasol Plant

Peidio torri 4% o'r adnodd

£80,000



Plant2

Gwasanaeth i bobl ifanc rhwng 16 a 21
oed

Peidio lleihau 30% ar yr oriau sydd ar gael
i gefnogi’r bobl ifanc hyn

£100,000



Plant3

Cynllun Gofalwyr Ifanc

Peidio dileu’r cynllun

£34,000



Plant4

Cymorth i Ferched

Peidio dileu’r cyfraniad

£53,000



Plant5

Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid

Peidio lleihau’r adnodd o 4%

£25,000



Plant6

Grantiau Ieuenctid

Peidio dileu’r grantiau ieuenctid

£71,000



Plant7a

Cinio Ysgolion Cynradd

Gwarchod yr holl wasanaeth

£780,000



Plant7b

Cinio Ysgolion Cynradd

Parhau i ddarparu pryd poeth a chynyddu £180,000
pris cinio ysgolion cynradd



Plant8a

Gwasanaeth Ieuenctid

Gwarchod yr holl wasanaeth

£819,310



Plant8b

Gwasanaeth Ieuenctid

Cadw 12 Clwb Ieuenctid, cau hyd at
30 Clwb Ieuenctid a darparu llai o
brosiectau ieuenctid

£619,310



Plant8c

Gwasanaeth Ieuenctid

Cau pob un o’r 42 Clwb Ieuenctid a
darparu llai o brosiectau ieuenctid

£519,310



Plant8ch

Gwasanaeth Ieuenctid

Cau pob Canolfan a Chlwb Ieuenctid a
dod â’r prosiectau ieuenctid i ben

£219,310



Plant9a

Brecwast am Ddim

Gwarchod yr holl wasanaeth

£500,000



Plant9b

Brecwast am Ddim

Lleihau amser brecwast a / neu godi ffi
am y goruchwyliaeth brecwast i bob
plentyn

£400,000



Plant10a

Gwasanaeth Plant Derwen

Gwarchod yr holl wasanaeth

£150,000



Plant10b

Gwasanaeth Plant Derwen

Cadw 90% o’r adnodd a thorri’r adnodd
o 10%

£75,000



Plant11a

Gwasanaeth Cefnogol Derwen

Gwarchod yr holl wasanaeth

£150,000



Plant11b

Gwasanaeth Cefnogol Derwen

Cadw 90% o’r adnodd a thorri’r adnodd
o 10%

£75,000



Is-gyfanswm
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03.

Gofal, Iechyd a Lles
Cyfeirnod

Pennawd Toriad

Is-bennawd

Cost
Gwarchod



Gofal1

Prosiectau Diogelwch Cymunedol a
Thrais yn y Cartref

Peidio dileu’r gyllideb

£24,250



Gofal2

Trais yn y Cartref

Peidio dileu’r cyfraniad

£9,750



Gofal3

Lleihau’r Gyllideb i Sefydliadau
Gwirfoddol / Elusennol

Peidio lleihau’r gyllideb

£100,000



Gofal4

Gorfodaeth Tai

Peidio lleihau’r adnodd staffio 12%

£30,000



Gofal5

Byw’n Iach

Peidio dileu rhaglenni Byw’n Iach

£54,050



Gofal6

Datblygu Chwaraeon

Peidio dileu rhaglenni Datblygu
Chwaraeon

£71,177



Gofal7

Digartrefedd

Peidio lleihau’r adnodd staffio 5%

£25,000



Gofal8

Budd-daliadau

Peidio lleihau’r adnodd o 5%

£25,000



Gofal9a

Gweithwyr Cymdeithasol,
Therapyddion Galwedigaethol a
Swyddogion Gofal

Gwarchod yr holl wasanaeth

£360,000



Gofal9b

Gweithwyr Cymdeithasol,
Therapyddion Galwedigaethol a
Swyddogion Gofal

Cadw 97.5% o’r gyllideb a thorri 2.5% o’r
gyllideb

£280,000



Gofal9c

Gweithwyr Cymdeithasol,
Therapyddion Galwedigaethol a
Swyddogion Gofal

Cadw 95% o’r gyllideb a thorri 5% o’r
gyllideb

£200,000



Gofal9ch

Gweithwyr Cymdeithasol,
Therapyddion Galwedigaethol a
Swyddogion Gofal

Cadw 92.5% o’r gyllideb a thorri 7.5% o’r
gyllideb

£120,000



Gofal10a

Canolfannau Hamdden

Gwarchod yr holl wasanaeth

£846,110



Gofal10b

Canolfannau Hamdden

Cadw 10 canolfan hamdden yn agored a
chau 2 ganolfan

£708,150



Gofal10c

Canolfannau Hamdden

Cadw 9 canolfan hamdden yn agored a
chau 3 canolfan

£609,010



Gofal10ch

Canolfannau Hamdden

Cadw 7 canolfan hamdden yn agored a
chau 5 canolfan

£469,380



Gofal11a

Hylendid Bwyd

Gwarchod yr holl wasanaeth

£72,000



Gofal11b

Hylendid Bwyd

Cadw 93.5% o’r adnodd a thorri’r adnodd £36,000
6.5%



Gofal12a

Rheoli Llygredd

Gwarchod yr holl wasanaeth

£70,000



Gofal12b

Rheoli Llygredd

Cadw 89% o’r adnodd a thorri’r adnodd
11%

£35,000



Is-gyfanswm

Is-gyfanswm
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04.

Economi a Thwristiaeth
Cost
Gwarchod



Peidio cau holl Ganolfannau Croeso’r
Cyngor

£109,000



Llyfryn ‘Eryri Mynyddoedd a Môr’

Parhau i ddarparu llyfryn ‘Eryri
Mynyddoedd a Môr’

£129,311



Econ3

Marchnata a Thwristiaeth

Peidio dileu’r gwasanaeth

£285,860



Econ4

Cefnogi Digwyddiadau

Peidio dileu’r adnodd

£37,000



Econ5

Pont yr Aber, Caernarfon

Peidio cau’r bont i gerddwyr, beicwyr a
theuluoedd

£54,000



Econ6

Pont Abermaw

Parhau i dalu Network Rail am yr hawl i
gerddwyr, beicwyr a defnyddwyr beiciau
modur ddefnyddio’r bont

£30,800



Econ7

Cefnogi Busnes

Peidio dileu’r adnodd

£93,390



Econ8a

Prosiectau Economaidd Strategol

Gwarchod yr holl wasanaeth

£266,460



Econ8b

Prosiectau Economaidd Strategol

Lleihau’r adnodd o 50%

£133,230



Econ9a

Traethau

Gwarchod yr holl wasanaeth

£81,900



Econ9b

Traethau

Rheoli traethau sydd wedi ennill gwobr
Baner Las a Baner Werdd yn unig

£57,700



Econ9c

Traethau

Rheoli traethau Baner Las yn unig

£26,200



Cyfeirnod

Pennawd Toriad

Is-bennawd

Econ1

Canolfannau Croeso’r Cyngor

Econ2

Is-gyfanswm
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05.

Amrywiol
Cyfeirnod

Pennawd Toriad

Is-bennawd

Cost
Gwarchod



Amrywiol1

Uned Celfyddydau Cymunedol

Peidio dileu’r adnodd

£85,910



Amrywiol2

Amgueddfa Lloyd George

Peidio cau’r Amgueddfa

£27,000



Amrywiol3

Neuadd Dwyfor, Pwllheli

Peidio cau Neuadd Dwyfor

£98,000



Amrywiol4

Llyfrgell deithiol i gymunedau
gwledig

Peidio dileu’r gwasanaeth llyfrgell
deithiol

£30,000



Amrywiol5

Gwasanaeth Gwybodaeth ‘Gwynedd
Ni’ i blant a theuluoedd

Peidio lleihau cyllideb Gwynedd Ni

£70,000



Amrywiol6

Canolfan Noddfa, Caernarfon

Peidio dileu’r grant

£5,000



Amrywiol7

Prosesu Treth Cyngor

Peidio lleihau’r adnodd o 5%

£25,000



Amrywiol8

Talu Treth Cyngor

Peidio talu ffi mewn Swyddfa Bost

£40,000



Amrywiol9a

Toiledau Cyhoeddus

Gwarchod yr holl wasanaeth

£618,000



Amrywiol9b

Toiledau Cyhoeddus

Cadw 23 o doiledau cyhoeddus y
Cyngor ar agor a chau 50

£374,000



Amrywiol10a

Grantiau i’r Anabl ac Adnewyddu

Gwarchod yr holl wasanaeth

£60,000



Amrywiol10b

Grantiau i’r Anabl ac Adnewyddu

Cadw 80% o’r adnodd a thorri 20%

£30,000



Amrywiol11a

Archifau

Gwarchod y holl wasanaeth

£67, 719



Amrywiol11b

Archifau

£26,047
Lleihau oriau agor Archifdy Dolgellau o
3 diwrnod i 2 ddiwrnod a lleihau oriau
agor Archifdy Caernarfon o 4 diwrnod i 3
diwrnod yr wythnos



Amrywiol12a

Grantiau Strategol i’r Celfyddydau

Gwarchod yr holl wasanaeth

£169,698



Amrywiol12b

Grantiau Strategol i’r Celfyddydau

Lleihau’r gyllideb 50%

£84,849



Amrywiol13a

Llyfrgelloedd

Gwarchod y gwasanaeth (gan geisio ei
wneud yn fwy effeithlon yn unig).

£195,350



Amrywiol13b

Llyfrgelloedd

Cynnal 9 prif lyfrgell a sefydlu cyfuniad
o lyfrgelloedd cymunedol neu ddolenni
cymunedol mewn 8 cymuned

£167,060



Amrywiol13c

Llyfrgelloedd

Cadw 9 llyfrgell a chau 8 llyfrgell

£107,350



Amrywiol13ch Llyfrgelloedd

Cadw 9 llyfrgell a lleihau oriau agor y
llyfrgelloedd hynny a chau 8 llyfrgell

£76,350



Amrywiol13d

Llyfrgelloedd

Cynnal 9 prif lyfrgell a lleihau nifer y
gweithgareddau hyrwyddo darllen a
chau 8 llyfrgell

£33,350



Amrywiol14a

Cyllid prynu llyfrau llyfrgell

Gwarchod yr holl wasanaeth

£130,000



Amrywiol14b

Cyllid prynu llyfrau llyfrgell

Cadw 90% o’r gyllideb a thorri 10%

£104,000



Amrywiol14c

Cyllid prynu llyfrau llyfrgell

Cadw 75% o’r gyllideb a thorri 25%

£65,000



Amrywiol15a

Adfywio Cymunedol

Gwarchod yr holl wasanaeth

£206,000



Amrywiol15b

Adfywio Cymunedol

Lleihau’r adnodd o 64%

£131,000



Amrywiol16a

Grantiau Gwirfoddol

Gwarchod yr holl wasanaeth

£130,000



Amrywiol16b

Grantiau Gwirfoddol

Lleihau’r grantiau o 50%

£67,500
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Cyfeirnod

Pennawd Toriad

Is-bennawd

Cost
Gwarchod



Amrywiol17a

Cludiant Cyhoeddus

Gwarchod yr holl wasanaeth

£300,000



Amrywiol17b

Cludiant Cyhoeddus

Lleihau’r gyllideb

£200,000



Amrywiol17c

Cludiant Cyhoeddus

Lleihau’r gyllideb

£100,000



Is-gyfanswm

Is-gyfanswm
Gyfanswn

Treth Cyngor
Drwy lenwi’r holiadur yma, byddwch wedi dweud pa wasanaethau yr ydych yn teimlo y dylid eu gwarchod pan
fydd rhaid i’r Cyngor wneud toriadau.
Oherwydd y sefyllfa ariannol heriol, nid yw’n bosib gwarchod pob un o wasanaethau’r Cyngor. Os byddai
eich union ddewisiadau chi i warchod rhai gwasanaethau yn cael eu derbyn, mae yna bosibilrwydd y bydd
gwasanaethau eraill yn cael eu torri neu ddiflannu yn llwyr.
Mae cyfrifiad y Cyngor o faint o doriadau y byddwn eu hangen eisoes yn rhagdybio y byddwn yn cynyddu’r Dreth
Gyngor 3.5% y flwyddyn er mwyn helpu’r sefyllfa.
Ar hyn o bryd, mae tŷ sydd ym mraced Treth Cyngor Band D yng Ngwynedd yn talu £1,161.07 y flwyddyn mewn
Treth Gyngor. Byddai cynyddu’r Dreth Gyngor 3.5% y flwyddyn yn golygu cynnydd o £40.64 (neu £3.39 y mis) y
flwyddyn nesaf a £42.06 (neu £3.51 y mis) y flwyddyn ganlynol.
Un cwestiwn olaf yr hoffem ofyn yw, o ystyried y pethau nad ydych wedi medru eu hachub yn eich dewisiadau
chi, a fyddai’n well gennych i’r Cyngor gynyddu’r Dreth Gyngor uwchben y lefel 3.5% sy’n cael ei gynllunio yn y
ffigyrau presennol er mwyn gallu achub mwy o wasanaethau?

Byddwn
Na Fyddwn

Pe byddech yn dymuno i ni ystyried gwneud hynny, i ba lefel ?
• Cynnydd o 4% - ar dŷ Band D byddai hynny’n golygu cynnydd o £46.44 (neu £3.87 y mis)
y flwyddyn nesaf a £48.30 (neu £4.03 y mis) y flwyddyn ganlynol gan arwain at fedru
achub gwerth £579,000 yn fwy o wasanaethau.
• Cynnydd o 4.5% - ar dŷ Band D byddai hynny’n golygu cynnydd o £52.25 (neu £4.35 y
mis) y flwyddyn nesaf a £54.60 (neu £4.55 y mis) y flwyddyn ganlynol gan arwain at fedru
achub gwerth £1.158 miliwn yn fwy o wasanaethau.
• Cynnydd o 5% - ar dŷ Band D byddai hynny’n golygu cynnydd o £58.05 (neu £4.84 y mis)
y flwyddyn nesaf a £60.96 (neu 5.08 y mis) y flwyddyn ganlynol gan arwain at fedru achub
gwerth £1.737 miliwn yn fwy o wasanaethau.
Yda chi’n teimlo y bydd unrhyw un o’r toriadau gwasanaeth posib hyn yn cael effaith penodol arnoch chi a/neu
eich teulu? Allwch chi nodi pam os gwelwch yn dda?
Sylwadau pellach
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