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Neges gan yr Arweinydd
Fel yr esboniwyd yn llyfryn holiadur ‘’Her Gwynedd’’ ac ar dudalennau gwefan
www.gwynedd.gov.uk/HerGwynedd , mae penderfyniad y llywodraeth i
barhau i dorri’r arian yr ydym yn ei dderbyn yn golygu nad oes gan gynghorau
ledled y Deyrnas Unedig bellach unrhyw opsiwn ond cyflwyno toriadau i
wasanaethau lleol. Yn anffodus, nid yw Cyngor Gwynedd yn eithriad ac mae
rhaid i ni bellach gymryd camau i bontio diffyg ariannol sylweddol iawn.
Fel rydym wedi nodi eisoes, bydd ein hymdrechion parhaus i weithio’n fwy
effeithlon yn cyfrannu oddeutu £34miliwn tuag at gau’r bwlch a chynnydd mewn Treth Cyngor
yn cyfrannu oddeutu £9miliwn.
Serch hyn, yn anffodus, ni fydd gennym opsiwn ond cyfarch y bwlch o £5miliwn sy’n weddill trwy
wneud toriadau i wasanaethau. Yn y broses ymgynghori, roeddem yn cynllunio ar gyfer yr
angen i ddarganfod toriadau o £7miliwn, ond yn sgil gostyngiad ychydig llai na’r disgwyl yn y
grant bydd Cyngor Gwynedd yn derbyn gan Lywodraeth Cymru, mae’r ffigwr hwn wedi gostwng
i £5miliwn.
Yn hytrach na gweithredu toriadau byrbwyll, rydym wedi bod yn benderfynol o seilio ein
hymateb i agenda llymder y Llywodraeth ar flaenoriaethau pobl a chymunedau lleol. Dyna pam,
dros y misoedd diwethaf, rydym wedi dechrau’r drafodaeth ar ba wasanaethau i'w torri gan ofyn
i drigolion, cymunedau a sefydliadau Gwynedd i ddarllen trwy’r opsiynau posib o gynigion i’w
torri ac i leisio barn ar ba wasanaethau o’r ‘rhestr hir’ yma yr oeddent am i’r Cyngor warchod.
Mae’r ymateb i’r gwahoddiad hwn wedi bod yn hynod bositif gyda dros 2,100 o unigolion a
sefydliadau wedi dweud eu dweud drwy ddychwelyd holiadur ‘Her Gwynedd’, a mwy na 600 o
bobl leol wedi mynychu un o’r 32 cyfarfod cyhoeddus a sesiynau galw heibio a gynhaliwyd
mewn lleoliadau ar draws y sir.
Mae wedi bod yn gadarnhaol gweld cymaint o bobl leol o bob oed yn cyfrannu i ddadl ‘Her
Gwynedd’. Heb os, mae’n siŵr o fod yn un o’r ymarferion cyhoeddus mwyaf cynhwysfawr a
manwl y mae’r Cyngor erioed wedi ei gynnal ac o bosibl yn un o’r ymarferion mwyaf
cynhwysfawr o’i fath i’w gynnal yng Nghymru.
Fel Cyngor, hoffem gymryd y cyfle hwn i ddiolch i bawb a roddodd o’u hamser i gymryd rhan yn
yr hyn a oedd yn ddi-os yn broses anodd a heriol i bawb a gymrodd rhan. Rwyf yn gwybod fod
rhai wedi gweld y dewisiadau mor anodd fel nad oedd modd iddynt gwblhau’r dasg a gallaf
gydymdeimlo gyda hynny. Nid hawdd yw’r dasg o geisio darganfod arbedion ariannol yng
nghanol y gwasanaethau hynny rydym yn cyfrif yn bwysig.
Rhwng rŵan a chyfarfod y Cyngor Llawn ar y 3ydd o Fawrth, bydd yn rhaid i’r 75 ohonom sydd
wedi ein hethol i wasanaethu fel Cynghorwyr Gwynedd bwyso a mesur yn fanwl yr holl
ymatebion a thystiolaeth sydd ar gael a phenderfynu pa doriadau i’w cynnwys yn y rhestr
derfynol. Ein tasg bydd gosod cyllideb bydd yn sail i’n cynorthwyo i gynllunio ein dyfodol fel
cymunedau a sir.
Y Cynghorydd Dyfed Edwards,

Arweinydd Cyngor Gwynedd
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1. Cefndir
1.1 Fel pob cyngor yng Nghymru, mae Cyngor Gwynedd yn wynebu toriadau anferthol yn
y gyllideb y mae’n ei dderbyn gan y llywodraeth tuag at dalu am wasanaethau lleol.
1.2 Ar yr un pryd, mae’r pwysau ar y Cyngor yn cynyddu’n aruthrol yn sgil rhagolygon y
bydd niferoedd trigolion hŷn yn codi’n sylweddol dros y deng mlynedd nesaf yn ogystal
â’r angen am amddiffyn gwasanaethau elfennol megis addysg a gwasanaethau
cymdeithasol.

1.3 Hyd yma, trwy gynllunio ariannol gofalus, mae Cyngor Gwynedd wedi llwyddo i
warchod gwasanaethau lleol ac osgoi toriadau y mae rhai cynghorau eraill wedi gorfod
eu gweithredu, a hynny drwy adnabod ffyrdd newydd a gwahanol o ddarparu
gwasanaethau.
1.4 Fodd bynnag, mae penderfyniad y llywodraeth i barhau i dorri’r arian y mae’r Cyngor
yn ei dderbyn yn golygu nad oes unrhyw opsiwn bellach ond gweithredu toriadau i
wasanaethau.
1.5 Dros y tair blynedd rhwng 2015/16 a 2017/18 ‘roeddem yn cynllunio ar y sail y byddai
Cyngor Gwynedd yn wynebu bwlch ariannol o oddeutu £50 miliwn*.

*Erbyn hyn mae’r sefyllfa ariannol wedi newid ac mae’r Cyngor yn amcangyfrif mai £48 miliwn fydd y bwlch
ariannol yn hytrach na’r £50 miliwn a ragwelwyd yn wreiddiol. Mae hyn yn golygu mai £5miliwn o doriadau
y bydd angen i’r Cyngor eu gweithredu o’r cynigion â ymgynghorwyd arnynt.
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1.6 Mae gan y Cyngor drefniadau mewn lle i gyfarch oddeutu £43 miliwn o’r diffyg drwy:


wireddu nifer sylweddol o arbedion effeithlonrwydd (gwerth oddeutu £34 miliwn)



cyflwyno cynnydd yn y Dreth Cyngor (gwerth oddeutu £9 miliwn)

Serch hyn, mae’n debyg na fydd unrhyw ddewis ond gweithredu £5 miliwn* o doriadau
yn y cyfnod hyd at Fawrth 2018 er mwyn medru parhau i dalu am y gwasanaethau y
mae pobl leol yn eu hystyried yn hanfodol.

*Erbyn hyn mae’r sefyllfa ariannol wedi newid ac mae’r Cyngor yn amcangyfrif mai £48 miliwn fydd y bwlch
ariannol yn hytrach na’r £50 miliwn a ragwelwyd yn wreiddiol. Mae hyn yn golygu mai £5miliwn o doriadau
y bydd angen i’r Cyngor eu gweithredu o’r cynigion â ymgynghorwyd arnynt.

1.7 Ym mis Mawrth 2016, bydd rhaid i Gynghorwyr Gwynedd benderfynu ba wasanaethau
i’w gwarchod a pha rai i’w torri.

1.8 Cyn hynny, fel rhan o ymarferiad darganfod barn, rhoddwyd cyfle i bobl leol ddweud eu
dweud ar yr amrediad o opsiynau posib ar gyfer toriadau gwasanaeth.
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2. Cynnal yr ymarferiad
2.1 Cynhaliwyd ymarferiad Her Gwynedd rhwng Medi a Rhagfyr 2015.
2.2 Nod yr ymarferiad oedd egluro i’r cyhoedd:
 Pam fod y Cyngor yn wynebu bwlch ariannol
 Pam nad oes gan y Cyngor unrhyw ddewis ond adnabod toriadau i wasanaethau o
Ebrill 2016 ymlaen
 Beth mae’r Cyngor wedi ei wneud hyd yma i gyfarch y diffyg ariannol
 Beth fydd y drefn er mwyn gwireddu’r toriadau fydd yn angenrheidiol
 Sut mae’r Cyngor wedi llunio “rhestr hir” o doriadau posib
 Sut mae’r Cyngor yn bwriadu penderfynu ar restr derfynol o doriadau
 Sut all y cyhoedd fynegi barn ar y “rhestr hir” o gynigion posib cyn i Gynghorwyr
Gwynedd fynd ati i bwyso a mesur yr holl dystiolaeth cyn cytuno ar restr derfynol o
wasanaethau i’w torri.
 Fod cyfle yma i bobl leol leisio barn a dylanwadu ar y broses ddemocrataidd.
2.3 Roedd tair rhan benodol i’r ymarferiad:
i) Cyflwyno ac egluro’r her i’r cyhoedd, i bartneriaid a sefydliadau perthnasol ynghyd â
chodi ymwybyddiaeth o’r cyfleoedd i gymryd rhan yn yr ymarferiad - Atodiad A

ii) Cynnal ymgyrch i godi ymwybyddiaeth er mwyn annog cymaint â phosib o unigolion
a grwpiau i gwblhau a dychwelyd holiadur Her Gwynedd - Atodiad A
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iii) Darparu cyfleoedd priodol i unigolion, grwpiau cymunedol, grwpiau diddordeb a
grwpiau gwarchodedig i gymryd rhan yn yr ymarferiad drwy:


gynnal cyfres o 13 o fforymau cyhoeddus ffurfiol ym mhob dalgylch ysgol
uwchradd a 19 o sesiynau “galw heibio” anffurfiol mewn trefi a phentrefi ym
mhob rhan o’r Sir - Atodiad B



cynhyrchu a hyrwyddo pecyn gwybodaeth a holiadur ar-lein ar wefan
www.gwynedd.gov.uk/HerGwynedd oedd yn cynnwys:
o Cyflwyniad gan Brif Weithredwr y Cyngor ar ffurf fideo
o Fideo ar “Sut i lenwi’r holiadur”
o Fersiwn electroneg o’r llawlyfr ymgynghori
o Holiadur ar-lein
o Manylion am ddyddiadau a lleoliadau’r fforymau cyhoeddus a’r sesiynau
galw heibio ynghŷd â ffurflen gofrestru


cynhyrchu a hyrwyddo pecyn copi papur o’r llawlyfr a ffurflen ymateb ar
gyfer yr unigolion hynny nad oedd ganddynt fynediad at y we. Roedd y pecyn
yn cynnwys:
o Cyflwyniad gan Arweinydd y Cyngor
o Cyflwyniad manwl ar gefndir yr ymarferiad gan Brif Weithredwr y Cyngor
o Gwybodaeth fanwl am bob cynnig posib i dorri gwasanaeth
o Ffurflen ymateb
o Amlen rhadbost ar gyfer dychwelyd yr holiadur



cysylltu yn uniongyrchol gyda phartneriaid a grwpiau trydydd sector i’w
gwahodd i gymryd rhan yn yr ymarferiad.
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3.

Ymateb y cyhoedd

3.1

Fforymau Cyhoeddus a Sesiynau “Galw Heibio”

3.1.1 Bu i gyfanswm o dros 600 o breswylwyr fynychu un o’r cyfarfodydd cyhoeddus
neu sesiynau “galw heibio” lleol:


daeth 318 o unigolion i un o’r 13 fforwm cyhoeddus a gynhaliwyd gyda’r nos



daeth 297 o unigolion i un o’r 19 sesiwn “galw heibio” anffurfiol

3.1.2 Yn gyffredinol cafwyd adborth fod pobl Gwynedd yn croesawu’r cyfle i fynychu
sesiynau o’r fath yn eu hardal leol er mwyn derbyn gwybodaeth am yr ymarferiad.

8

4. Trosolwg o’r ymatebwyr
4.1 Cafwyd cyfanswm o 2,142 o ymatebion dilys i’r holiadur (2,064 gan unigolion a 78 ar
ran sefydliad / busnes).
4.2 O’r unigolion wnaeth ymateb, roedd 1,126 yn ferched, 862 yn ddynion, 5 yn unigolion
wnaeth ddatgan eu bod yn meddwl am eu hunain mewn ffordd wahanol a 71 a
ddewisodd beidio ateb y cwestiwn.

D. S. Nid yw’r graff uchod yn cynnwys yr
ymatebwyr wnaeth ddewis peidio ateb y cwestiwn
4.3 Mae’r graff isod yn dangos nifer a chanran yr ymatebwyr fesul grŵp oedran. Dewisodd
73 o unigolion beidio ateb y cwestiwn.

Ymatebwyr fesul grŵp oedran
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50 - 64
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65 neu hŷn

Ymatebwyr ymgynghoriad Her Gwynedd
Amcangyfrif poblogaeth canol blwyddyn 2014 Swyddfa Ystadegau Gwladol
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4.4 Mae’r graff isod yn dangos nifer a chanran yr unigolion yn ôl cefndir ieithyddol.

4.5 Mae’r graff isod yn dangos nifer a chanran o ymatebwyr Her Gwynedd a nododd eu
bod yn ystyried eu hunain yn anabl. Dewisodd 153 o unigolion beidio ateb y
cwestiwn. Er nad oes modd gwneud cymhariaeth uniongyrchol, mae canlyniadau
Cyfrifiad 2011 yn dangos fod 9.7% o bobl Gwynedd wedi datgan fod ganddynt gyflwr
sy’n “cyfyngu’n sylweddol ar eu gweithgareddau dydd i ddydd”.
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5. Ymatebion fesul Dalgylch Ysgol Uwchradd (Atodiadau C – LL)
5.1 Mae’r canlyniadau fesul dalgylch ysgol uwchradd i’w gweld yn Atodiadau C - LL. Mae rhai
rhannau o Wynedd mewn mwy nag un dalgylch, ac yn yr achosion hynny ‘rydym wedi
gosod yr ymatebion mewn un dalgylch yn unig, i osgoi eu cyfrif ddwywaith.

Atodiad
C
CH
D
DD
E
F
FF
G
NG
H
I
L
LL

Dalgylch
Ardudwy
Y Berwyn
Botwnnog
Brynrefail
Dyffryn Nantlle
Dyffryn Ogwen
Eifionydd
Friars / Tryfan
Y Gader
Glan Y Môr
Y Moelwyn
Syr Hugh Owen
Tywyn
Cyfanswm *

Nifer Ymatebion
137
91
182
210
138
110
162
157
150
237
89
278
173
2,114*

*Nid oedd 28 o’r 2,142 o ymatebwyr wedi nodi Côd Post cyflawn

11

6. Canlyniadau’r arolwg
6.1 Mae canlyniadau’r arolwg ar gyfer holl ymatebwyr (2,142) i’w weld isod.
Blaenoriaethu cynigion - fe wahoddwyd ymatebwyr i ddarllen drwy'r 118 o gynigion sydd ar y rhestr hir o doriadau posibl ac i adnabod
gwerth hyd at £5miliwn o gynigion nad oeddent yn awyddus eu gweld yn ymddangos yn y rhestr derfynol o wasanaethau i'w torri.

Nifer eisiau
gwarchod y
gwasanaeth
(Holl
Ymatebwyr)

Canran
eisiau
gwarchod y
gwasanaeth Nifer ddewisodd
(Holl
yr opsiwn yma
Ymatebwyr) (Holl Ymatebwyr)

Cyfeirnod
AMGYLCHEDD

Cynnig (ddim eisiau torri)

AMG 1

Lonydd Glas (y Lonydd beics):Dileu'r gyllideb cynnal

806

37.6%

AMG 2

Gwarchodfeydd Natur: Dileu'r gyllideb cynnal
Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) Llŷn: Dod
â'r gwasanaeth i ben

457

21.3%

384

17.9%

Rheolaeth Gwaith Ffyrdd: Dileu 7.5% o'r gyllideb
Cynnal Mynwentydd y Cyngor: Lleihau amlder torri
gwair o 7 gwaith i 5 gwaith y flwyddyn
Glanhau Strydoedd - Gang Cymunedol Arfon: Dileu
gwasanaeth Gang Cymunedol ardal Arfon

592

27.6%

223

10.4%

333

15.5%

AMG 3
AMG 4
AMG 5
AMG 6

Canran
ddewisodd yr
opsiwn yma
(Holl
Ymatebwyr)

Opsiwn Sengl
Opsiwn Sengl
Opsiwn Sengl
Opsiwn Sengl
Opsiwn Sengl
Opsiwn Sengl
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Cyfeirnod
AMGYLCHEDD

Cynnig (ddim eisiau torri)

AMG 9

Glanhau Strydoedd - biniau stryd a baw cŵn: Diddymu’r
ddarpariaeth o 2,000 o finiau stryd a biniau baw cŵn
Glanhau Strydoedd - pentrefi a stadau diwydiannol:
Lleihau amlder glanhau strydoedd pentrefi a stadau
diwydiannol
Glanhau Strydoedd - canol trefi a chanolfannau siopa:
Lleihau amlder glanhau strydoedd canol trefi a
chanolfannau siopa

AMG 10

AMG 7

AMG 8

Nifer eisiau
gwarchod y
gwasanaeth
(Holl
Ymatebwyr)

1,102

Canran
eisiau
gwarchod y
gwasanaeth Nifer ddewisodd
(Holl
yr opsiwn yma
Ymatebwyr) (Holl Ymatebwyr)

51.4%

392

18.3%
Opsiwn Sengl
30.3%

Rheoli Risg Llifogydd: Lleihau 7.5% ar yr adnodd

498

23.2%

AMG 11

Rheolaeth Adeiladu: Lleihau tua 7% ar yr adnodd

226

10.6%

AMG 12a

Teledu Cylch Cyfyng (CCTV):Gwarchod yr holl wasanaeth
Teledu Cylch Cyfyng (CCTV):Cynnal rhan o'r gwasanaeth
drwy leihau'r adnodd Teledu Cylch Cyfyng
Felly cyfanswm sydd eisiau gwarchod o leiaf elfen o'r
gwasanaeth a ddim eisiau gweithredu'r toriad mwyaf
sef dileu'r holl wasanaeth

AMG 12

Opsiwn Sengl
Opsiwn Sengl

650

AMG 12b

Canran
ddewisodd yr
opsiwn yma
(Holl
Ymatebwyr)

899

Opsiwn Sengl
Opsiwn Sengl
258

12.0%

641

29.9%

42.0%
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Cyfeirnod
AMGYLCHEDD

Cynnig (ddim eisiau torri)

AMG 13a

AMG 13

Llwybrau Cyhoeddus: Gwarchod yr holl wasanaeth
Llwybrau Cyhoeddus: Cadw 80% o'r gyllideb ac felly torri
20% o'r gyllideb
Llwybrau Cyhoeddus: Cadw 60% o'r gyllideb ac felly torri
40% o'r gyllideb
Felly cyfanswm sydd eisiau gwarchod o leiaf elfen o'r
gwasanaeth a ddim eisiau gweithredu'r toriad mwyaf
sef dileu 60% o'r gyllideb

AMG 14a
AMG 14b

AMG 13b
AMG 13c

AMG 14

Nifer eisiau
gwarchod y
gwasanaeth
(Holl
Ymatebwyr)

Canran
eisiau
gwarchod y
gwasanaeth Nifer ddewisodd
(Holl
yr opsiwn yma
Ymatebwyr) (Holl Ymatebwyr)

Canran
ddewisodd yr
opsiwn yma
(Holl
Ymatebwyr)

278

13.0%

417

19.5%

561

26.2%

Bioamrywiaeth: Gwarchod yr holl wasanaeth

259

12.1%

Bioamrywiaeth: Torri 50% o'r adnodd
Felly cyfanswm sydd eisiau gwarchod o leiaf elfen o'r
gwasanaeth a ddim eisiau gweithredu'r toriad mwyaf
sef dileu'r holl wasanaeth

515

24.0%

1,256

774

58.6%

36.1%
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Cyfeirnod
AMGYLCHEDD

Cynnig (ddim eisiau torri)

Nifer eisiau
gwarchod y
gwasanaeth
(Holl
Ymatebwyr)

Canran
eisiau
gwarchod y
gwasanaeth Nifer ddewisodd
(Holl
yr opsiwn yma
Ymatebwyr) (Holl Ymatebwyr)

Canran
ddewisodd yr
opsiwn yma
(Holl
Ymatebwyr)

AMG 15

Polisi Cynllunio ar y Cyd (gyda Chyngor Môn):Gwarchod
yr holl wasanaeth
Polisi Cynllunio ar y Cyd (gyda Chyngor Môn):Cadw 90%
o'r adnodd ac felly torri 10% o'r adnodd
Polisi Cynllunio ar y Cyd (gyda Chyngor Môn):Cadw 80%
o'r adnodd ac felly torri 20% o'r adnodd
Felly cyfanswm sydd eisiau gwarchod o leiaf elfen o'r
gwasanaeth a ddim eisiau gweithredu'r toriad mwyaf
sef dileu 30% o adnodd y gwasanaeth

AMG 16a

Rheoli Traffig: Gwarchod yr holl wasanaeth

268

12.5%

AMG 16b

Rheoli Traffig: Torri 50% o'r gyllideb
Felly cyfanswm sydd eisiau gwarchod o leiaf elfen o'r
gwasanaeth a ddim eisiau gweithredu'r toriad mwyaf
sef dileu £130,000 o gyllideb y gwasanaeth

721

33.7%

AMG 15a
AMG 15b
AMG 15c

AMG 16

618

989

91

4.2%

153

7.1%

374

17.5%

28.9%

46.2%
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Cyfeirnod
AMGYLCHEDD
AMG 17a
AMG 17b

AMG 17
AMG 18a
AMG 18b

AMG 18

Cynnig (ddim eisiau torri)
Cynnal Promenadau, Meinciau ac Arwyddion Enwau
Strydoedd: Gwarchod yr holl wasanaeth
Cynnal Promenadau, Meinciau ac Arwyddion Enwau
Strydoedd: Torri 50% o'r gwasanaeth
Felly cyfanswm sydd eisiau gwarchod o leiaf elfen o'r
gwasanaeth a ddim eisiau gweithredu'r toriad mwyaf
sef dileu'r holl wasanaeth
Cynnal ffyrdd: Gwarchod yr holl wasanaeth
Cynnal ffyrdd: Cadw 93% o'r gyllideb ac felly torri 7% o'r
gyllideb
Felly cyfanswm sydd eisiau gwarchod o leiaf elfen o'r
gwasanaeth a ddim eisiau gweithredu'r toriad mwyaf
sef lleihau'r gyllideb o 21%

Nifer eisiau
gwarchod y
gwasanaeth
(Holl
Ymatebwyr)

791

1,113

Canran
eisiau
gwarchod y
gwasanaeth Nifer ddewisodd
(Holl
yr opsiwn yma
Ymatebwyr) (Holl Ymatebwyr)

Canran
ddewisodd yr
opsiwn yma
(Holl
Ymatebwyr)

198

9.2%

593

27.7%

336

15.7%

777

36.3%

36.9%

52.0%
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Cyfeirnod
AMGYLCHEDD
AMG 19a
AMG 19b
AMG 19c

AMG 19
AMG 20a
AMG 20b

AMG 20

Cynnig (ddim eisiau torri)
Gwasanaeth Gorfodaeth Stryd: Gwarchod yr holl
wasanaeth
Gwasanaeth Gorfodaeth Stryd:Cadw 5 swydd a thorri 2
swydd
Gwasanaeth Gorfodaeth Stryd: Cadw 4 swydd a thorri 3
swydd
Felly cyfanswm sydd eisiau gwarchod o leiaf elfen o'r
gwasanaeth a ddim eisiau gweithredu'r toriad mwyaf
sef dileu'r holl wasanaeth
Torri gwair prif lecynnau trefi: Gwarchod yr holl
wasanaeth
Torri gwair prif lecynnau trefi: Torri gwair prif lecynnau
trefi 6 gwaith y flwyddyn yn hytrach na 8 gwaith
Felly cyfanswm sydd eisiau gwarchod o leiaf elfen o'r
gwasanaeth a ddim eisiau gweithredu'r toriad mwyaf
sef dileu'r holl wasanaeth

Nifer eisiau
gwarchod y
gwasanaeth
(Holl
Ymatebwyr)

877

909

Canran
eisiau
gwarchod y
gwasanaeth Nifer ddewisodd
(Holl
yr opsiwn yma
Ymatebwyr) (Holl Ymatebwyr)

Canran
ddewisodd yr
opsiwn yma
(Holl
Ymatebwyr)

160

7.5%

209

9.8%

508

23.7%

74

3.5%

835

39.0%

40.9%

42.4%
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Cyfeirnod
AMGYLCHEDD
AMG 21a
AMG 21b

AMG 21
AMG 22a
AMG 22b

AMG 22c

AMG 22

Cynnig (ddim eisiau torri)
Torri gwair meysydd chwarae: Gwarchod yr holl
wasanaeth
Torri gwair meysydd chwarae: Torri gwair pob deufis yn
hytrach na phob mis yn yr 131 meysydd chwarae
Felly cyfanswm sydd eisiau gwarchod o leiaf elfen o'r
gwasanaeth a ddim eisiau gweithredu'r toriad mwyaf
sef dileu'r holl wasanaeth
Canolfannau Ailgylchu: Gwarchod yr holl wasanaeth
Canolfannau Ailgylchu: Cadw 5 canolfan ailgylchu ar
agor a chau 3 canolfan ailgylchu
Canolfannau Ailgylchu:Cadw 3 canolfan yn y lleoliadau
mwyaf cyfleus; cael 4 arall yn agored un penwythnos y
mis a chau un canolfan
Felly cyfanswm sydd eisiau gwarchod o leiaf elfen o'r
gwasanaeth a ddim eisiau gweithredu'r toriad mwyaf
sef lleihau'r nifer o ganolfannau ailgylchu o 8 i 3.

Nifer eisiau
gwarchod y
gwasanaeth
(Holl
Ymatebwyr)

1,021

1,426

Canran
eisiau
gwarchod y
gwasanaeth Nifer ddewisodd
(Holl
yr opsiwn yma
Ymatebwyr) (Holl Ymatebwyr)

Canran
ddewisodd yr
opsiwn yma
(Holl
Ymatebwyr)

184

8.6%

837

39.1%

558

26.1%

295

13.8%

573

26.8%

47.7%

66.6%
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Cyfeirnod
Cynnig (ddim eisiau torri)
PLANT A PHOBL IFANC
PLANT 1

Nifer eisiau
gwarchod y
gwasanaeth
(Holl
Ymatebwyr)

Canran
eisiau
gwarchod y
gwasanaeth Nifer ddewisodd
(Holl
yr opsiwn yma
Ymatebwyr) (Holl Ymatebwyr)

842

39.3%

PLANT 2

Gweithwyr Cymdeithasol Plant: Lleihau'r adnodd o 4%
Gwasanaeth i bobl ifanc rhwng 16 a 21 oed: Lleihau 30%
ar yr oriau sydd ar gael i gefnogi'r bobl ifanc hyn

627

29.3%

PLANT 3

Cynllun Gofalwyr Ifanc: Dileu'r cynllun

868

40.5%

PLANT 4

613

28.6%

PLANT 5

Cymorth i Ferched: Dileu'r cyfraniad
Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid: Lleihau'r adnodd o
4%

507

23.7%

PLANT 6

Grantiau Ieuenctid: Dileu'r grantiau ieuenctid

511

23.9%

PLANT 7a

Cinio Ysgolion Cynradd: Gwarchod yr holl wasanaeth
Cinio Ysgolion Cynradd: Parhau i ddarparu pryd poeth a
chynyddu pris cinio ysgol cynradd
Felly cyfanswm sydd eisiau gwarchod o leiaf elfen o'r
gwasanaeth ac ddim eisiau gweithredu'r toriad mwyaf
sef peidio darparu cinio poeth mewn ysgolion cynradd

PLANT 7b

PLANT 7

1,279

Canran
ddewisodd yr
opsiwn yma
(Holl
Ymatebwyr)

Opsiwn Sengl
Opsiwn Sengl
Opsiwn Sengl
Opsiwn Sengl
Opsiwn Sengl
Opsiwn Sengl
352

16.4%

927

43.3%

59.7%
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Cyfeirnod
Cynnig (ddim eisiau torri)
PLANT A PHOBL IFANC
PLANT 8a

PLANT 8b
PLANT 8c
PLANT 8ch

PLANT 8
PLANT 9a
PLANT 9b

PLANT 9

Gwasanaeth Ieuenctid: Gwarchod yr holl wasanaeth
Gwasanaeth Ieuenctid: Cadw 12 Clwb Ieuenctid, cau
hyd at 30 Clwb Ieuenctid a darparu llai o brosiectau
ieuenctid
Gwasanaeth Ieuenctid: Cau pob un o’r 42 Clwb
Ieuenctid a darparu llai o brosiectau ieuenctid
Gwasanaeth Ieuenctid: Cau pob Canolfan a Chlwb
Ieuenctid a dod â’r prosiectau ieuenctid i ben
Felly cyfanswm sydd eisiau gwarchod o leiaf elfen o'r
gwasanaeth a ddim eisiau gweithredu'r toriad mwyaf
sef dileu'r holl wasanaeth
Brecwast am Ddim: Gwarchod yr holl wasanaeth
Brecwast am Ddim: Lleihau amser brecwast a / neu godi
ffi am y goruchwyliaeth brecwast i bob plentyn
Felly cyfanswm sydd eisiau gwarchod o leiaf elfen o'r
gwasanaeth a ddim eisiau gweithredu'r toriad mwyaf
sef dileu'r holl wasanaeth

Nifer eisiau
gwarchod y
gwasanaeth
(Holl
Ymatebwyr)

1,002

829

Canran
eisiau
gwarchod y
gwasanaeth Nifer ddewisodd
(Holl
yr opsiwn yma
Ymatebwyr) (Holl Ymatebwyr)

Canran
ddewisodd yr
opsiwn yma
(Holl
Ymatebwyr)

340

15.9%

364

17.0%

144

6.7%

154

7.2%

252

11.8%

577

26.9%

46.8%

38.7%
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Cyfeirnod
Cynnig (ddim eisiau torri)
PLANT A PHOBL IFANC
PLANT 10a
PLANT 10b

PLANT 10
PLANT 11a
PLANT 11b

PLANT 11

Gwasanaeth Plant Derwen: Gwarchod yr holl wasanaeth
Gwasanaeth Plant Derwen: Cadw 90% o'r adnodd a
thorri'r adnodd o 10%
Felly cyfanswm sydd eisiau gwarchod o leiaf elfen o'r
gwasanaeth a ddim eisiau gweithredu'r toriad mwyaf
sef dileu 20% o adnodd y gwasanaeth
Gwasanaeth Cefnogol Derwen: Gwarchod yr holl
wasanaeth
Gwasanaeth Cefnogol Derwen: Cadw 90% o'r adnodd a
thorri'r adnodd o 10%
Felly cyfanswm sydd eisiau gwarchod o leiaf elfen o'r
gwasanaeth a ddim eisiau gweithredu'r toriad mwyaf
sef dileu 20% o adnodd y gwasanaeth

Nifer eisiau
gwarchod y
gwasanaeth
(Holl
Ymatebwyr)

931

853

Canran
eisiau
gwarchod y
gwasanaeth Nifer ddewisodd
(Holl
yr opsiwn yma
Ymatebwyr) (Holl Ymatebwyr)

Canran
ddewisodd yr
opsiwn yma
(Holl
Ymatebwyr)

425

19.8%

506

23.6%

357

16.7%

496

23.2%

43.5%

39.8%
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Cyfeirnod
Cynnig (ddim eisiau torri)
GOFAL, IECHYD A LLES
Prosiectau Diogelwch Cymunedol a Thrais yn y Cartref:
GOFAL 1
Dileu'r gyllideb

Nifer eisiau
gwarchod y
gwasanaeth
(Holl
Ymatebwyr)

Canran
eisiau
gwarchod y
gwasanaeth Nifer ddewisodd
(Holl
yr opsiwn yma
Ymatebwyr) (Holl Ymatebwyr)

472

22.0%

714

33.3%

GOFAL 3

Trais yn y Cartref: Dileu'r cyfraniad
Lleihau’r Gyllideb i Sefydliadau Gwirfoddol / Elusennol:
Lleihau'r gyllideb

415

19.4%

GOFAL 4

Gorfodaeth Tai: Lleihau’r adnodd staffio 12%

411

19.2%

GOFAL 5

448

20.9%

GOFAL 6

Byw'n Iach: Dileu rhaglenni Byw'n Iach
Datblygu Chwaraeon: Dileu rhaglenni Datblygu
Chwaraeon

511

23.9%

GOFAL 7

Digartrefedd: Lleihau'r adnodd staffio 5%

664

31.0%

GOFAL 8

Budd-daliadau: Lleihau'r adnodd o 5%

318

14.8%

GOFAL 2

Canran
ddewisodd yr
opsiwn yma
(Holl
Ymatebwyr)

Opsiwn Sengl
Opsiwn Sengl
Opsiwn Sengl
Opsiwn Sengl
Opsiwn Sengl
Opsiwn Sengl
Opsiwn Sengl
Opsiwn Sengl
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Cyfeirnod
Cynnig (ddim eisiau torri)
GOFAL, IECHYD A LLES
Gweithwyr Cymdeithasol, Therapyddion Galwedigaethol
GOFAL 9a
a Swyddogion Gofal: Gwarchod yr holl wasanaeth
Gweithwyr Cymdeithasol, Therapyddion Galwedigaethol
a Swyddogion Gofal: Cadw 97.5% o'r gyllideb a thorri
GOFAL 9b
2.5% o’r gyllideb
Gweithwyr Cymdeithasol, Therapyddion Galwedigaethol
a Swyddogion Gofal: Cadw 95% o'r gyllideb a thorri 5%
GOFAL 9c
o’r gyllideb
Gweithwyr Cymdeithasol, Therapyddion Galwedigaethol
a Swyddogion Gofal: Cadw 92.5% o'r gyllideb a thorri
GOFAL 9ch
7.5% o’r gyllideb
Felly cyfanswm sydd eisiau gwarchod o leiaf elfen o'r
gwasanaeth a ddim eisiau gweithredu'r toriad mwyaf
GOFAL 9
sef lleihau'r gyllideb o 10%

Nifer eisiau
gwarchod y
gwasanaeth
(Holl
Ymatebwyr)

1,186

Canran
eisiau
gwarchod y
gwasanaeth Nifer ddewisodd
(Holl
yr opsiwn yma
Ymatebwyr) (Holl Ymatebwyr)

Canran
ddewisodd yr
opsiwn yma
(Holl
Ymatebwyr)

388

18.1%

215

10.0%

163

7.6%

420

19.6%

55.4%
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Cyfeirnod
Cynnig (ddim eisiau torri)
GOFAL, IECHYD A LLES
GOFAL 10a
GOFAL 10b
GOFAL 10c
GOFAL 10ch

GOFAL 10
GOFAL 11a
GOFAL 11b

GOFAL 11

Canolfannau Hamdden: Gwarchod yr holl wasanaeth
Canolfannau Hamdden: Cadw 10 canolfan hamdden yn
agored a chau 2 ganolfan
Canolfannau Hamdden:Cadw 9 canolfan hamdden yn
agored a chau 3 canolfan
Canolfannau Hamdden: Cadw 7 canolfan hamdden yn
agored a chau 5 canolfan
Felly cyfanswm sydd eisiau gwarchod o leiaf elfen o'r
gwasanaeth a ddim eisiau gweithredu'r toriad mwyaf
sef dileu'r holl wasanaeth
Hylendid Bwyd: Gwarchod yr holl wasanaeth
Hylendid Bwyd: Cadw 93.5% o'r adnodd a thorri'r
adnodd 6.5%
Felly cyfanswm sydd eisiau gwarchod o leiaf elfen o'r
gwasanaeth a ddim eisiau gweithredu'r toriad mwyaf
sef lleihau'r gyllideb o 13%

Nifer eisiau
gwarchod y
gwasanaeth
(Holl
Ymatebwyr)

1,455

896

Canran
eisiau
gwarchod y
gwasanaeth Nifer ddewisodd
(Holl
yr opsiwn yma
Ymatebwyr) (Holl Ymatebwyr)

Canran
ddewisodd yr
opsiwn yma
(Holl
Ymatebwyr)

576

26.9%

272

12.7%

208

9.7%

399

18.6%

305

14.2%

591

27.6%

67.9%

41.8%
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Cyfeirnod
Cynnig (ddim eisiau torri)
GOFAL, IECHYD A LLES
GOFAL 12a
GOFAL 12b

GOFAL 12

Rheoli Llygredd: Gwarchod yr holl wasanaeth
Rheoli Llygredd: Cadw 89% o'r adnodd a thorri'r adnodd
11%
Felly cyfanswm sydd eisiau gwarchod o leiaf elfen o'r
gwasanaeth ac ddim eisiau gweithredu'r toriad mwyaf
sef lleihau'r gyllideb o 22%

Nifer eisiau
gwarchod y
gwasanaeth
(Holl
Ymatebwyr)

939

Canran
eisiau
gwarchod y
gwasanaeth Nifer ddewisodd
(Holl
yr opsiwn yma
Ymatebwyr) (Holl Ymatebwyr)

Canran
ddewisodd yr
opsiwn yma
(Holl
Ymatebwyr)

286

13.4%

653

30.5%

43.8%
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Cyfeirnod
Cynnig (ddim eisiau torri)
ECONOMI A THWRISTIAETH
Canolfannau Croeso'r Cyngor: Cau holl Ganolfannau
ECON 1
Croeso'r Cyngor
Llyfryn 'Eryri Mynyddoedd a Môr': Peidio darparu llyfryn
ECON 2
'Eryri Mynyddoedd a Môr'

Nifer eisiau
gwarchod y
gwasanaeth
(Holl
Ymatebwyr)

Canran
eisiau
gwarchod y
gwasanaeth Nifer ddewisodd
(Holl
yr opsiwn yma
Ymatebwyr) (Holl Ymatebwyr)

547

25.5%

199

9.3%

ECON 3

Marchnata a Thwristiaeth: Dileu'r Gwasanaeth

531

24.8%

ECON 4

451

21.1%

ECON 5

Cefnogi Digwyddiadau: Dileu'r adnodd
Pont yr Aber, Caernarfon: Cau'r bont i gerddwyr, beicwyr
a theuluoedd

759

35.4%

ECON 6

Pont Abermaw: Peidio talu Network Rail am yr hawl i
gerddwyr, beicwyr a defnyddwyr beiciau modur
ddefnyddio'r bont

691

32.3%

ECON 7

Cefnogi Busnes: Dileu'r adnodd

415

19.4%

Canran
ddewisodd yr
opsiwn yma
(Holl
Ymatebwyr)

Opsiwn Sengl
Opsiwn Sengl
Opsiwn Sengl
Opsiwn Sengl
Opsiwn Sengl
Opsiwn Sengl
Opsiwn Sengl
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Cyfeirnod
Cynnig (ddim eisiau torri)
ECONOMI A THWRISTIAETH
Prosiectau Economaidd Strategol: Gwarchod yr holl
ECON 8a
wasanaeth
Prosiectau Economaidd Strategol: Lleihau'r adnodd o
ECON 8b
50%
Felly cyfanswm sydd eisiau gwarchod o leiaf elfen o'r
gwasanaeth a ddim eisiau gweithredu'r toriad mwyaf
ECON 8
sef dileu'r holl wasanaeth
ECON 9a
ECON 9b
ECON 9c

ECON 9

Nifer eisiau
gwarchod y
gwasanaeth
(Holl
Ymatebwyr)

Canran
eisiau
gwarchod y
gwasanaeth Nifer ddewisodd
(Holl
yr opsiwn yma
Ymatebwyr) (Holl Ymatebwyr)

Canran
ddewisodd yr
opsiwn yma
(Holl
Ymatebwyr)

245

11.4%

496

23.2%

Traethau: Gwarchod yr holl wasanaeth
Traethau: Rheoli traethau sydd wedi ennill gwobr Baner
Las neu Baner Werdd yn unig

480

22.4%

333

15.5%

Traethau:Rheoli traethau Baner Las yn unig
Felly cyfanswm sydd eisiau gwarchod o leiaf elfen o'r
gwasanaeth a ddim eisiau gweithredu'r toriad mwyaf
sef dileu'r holl wasanaeth

381

17.8%

741

1,194

34.6%

55.7%
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Nifer eisiau
gwarchod y
gwasanaeth
(Holl
Ymatebwyr)

Canran
eisiau
gwarchod y
gwasanaeth Nifer ddewisodd
(Holl
yr opsiwn yma
Ymatebwyr) (Holl Ymatebwyr)

Cyfeirnod
AMRYWIOL

Cynnig (ddim eisiau torri)

AMRYWIOL 1

Uned Celfyddydau Cymunedol: Dileu'r adnodd

282

13.2%

AMRYWIOL 2

Amgueddfa Lloyd George: Cau'r Amgueddfa

346

16.2%

AMRYWIOL 3

550

25.7%

728

34.0%

AMRYWIOL 5

Neuadd Dwyfor, Pwllheli: Cau Neuadd Dwyfor
Llyfrgell deithiol i gymunedau gwledig: Dileu'r
gwasanaeth llyfrgell deithiol
Gwasanaeth Gwybodaeth ‘Gwynedd Ni’ i blant a
theuluoedd: Lleihau cyllideb Gwynedd Ni

194

9.1%

AMRYWIOL 6

Canolfan Noddfa, Caernarfon: Dileu'r grant

294

13.7%

AMRYWIOL 7

Prosesu Treth Cyngor: Lleihau'r adnodd o 5%

198

9.2%

AMRYWIOL 8

Talu Treth Cyngor: Talu ffi mewn Swyddfa Bost

205

9.6%

AMRYWIOL 4

Canran
ddewisodd yr
opsiwn yma
(Holl
Ymatebwyr)

Opsiwn Sengl
Opsiwn Sengl
Opsiwn Sengl
Opsiwn Sengl
Opsiwn Sengl
Opsiwn Sengl
Opsiwn Sengl
Opsiwn Sengl
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Cyfeirnod
AMRYWIOL

Cynnig (ddim eisiau torri)

AMRYWIOL 9a

Toiledau Cyhoeddus: Gwarchod yr holl wasanaeth
Toiledau Cyhoeddus: Cadw 23 o doiledau cyhoeddus y
Cyngor ar agor a chau 50
Felly cyfanswm sydd eisiau gwarchod o leiaf elfen o'r
gwasanaeth a ddim eisiau gweithredu'r toriad mwyaf
sef dileu'r holl wasanaeth
Grantiau i'r Anabl ac Adnewyddu: Gwarchod yr holl
wasanaeth
Grantiau i'r Anabl ac Adnewyddu: Cadw 80% o'r adnodd
a thorri 20%
Felly cyfanswm sydd eisiau gwarchod o leiaf elfen o'r
gwasanaeth a ddim eisiau gweithredu'r toriad mwyaf
sef lleihau'r adnodd staff o 40%

AMRYWIOL 9b

AMRYWIOL 9
AMRYWIOL
10a
AMRYWIOL
10b

AMRYWIOL 10

Nifer eisiau
gwarchod y
gwasanaeth
(Holl
Ymatebwyr)

1,119

1,021

Canran
eisiau
gwarchod y
gwasanaeth Nifer ddewisodd
(Holl
yr opsiwn yma
Ymatebwyr) (Holl Ymatebwyr)

Canran
ddewisodd yr
opsiwn yma
(Holl
Ymatebwyr)

502

23.4%

617

28.8%

500

23.3%

521

24.3%

52.2%

47.7%
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Cyfeirnod
AMRYWIOL
AMRYWIOL
11a
AMRYWIOL
11b

AMRYWIOL 11
AMRYWIOL
12a
AMRYWIOL
12b

AMRYWIOL 12

Cynnig (ddim eisiau torri)

Archifau: Gwarchod yr holl wasanaeth
Archifau: 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
Felly cyfanswm sydd eisiau gwarchod o leiaf elfen o'r
gwasanaeth a ddim eisiau gweithredu'r toriad mwyaf
sef cau Archifdy Dolgellau a lleihau oriau agor o 4 i 3
diwrnod yng Nghaernarfon
Grantiau Strategol i'r Celfyddydau: Gwarchod yr holl
wasanaeth
Grantiau Strategol i'r Celfyddydau: Lleihau'r gyllideb
50%
Felly cyfanswm sydd eisiau gwarchod o leiaf elfen o'r
gwasanaeth a ddim eisiau gweithredu'r toriad mwyaf
sef dileu'r grantiau yn gyfan gwbl

Nifer eisiau
gwarchod y
gwasanaeth
(Holl
Ymatebwyr)

867

541

Canran
eisiau
gwarchod y
gwasanaeth Nifer ddewisodd
(Holl
yr opsiwn yma
Ymatebwyr) (Holl Ymatebwyr)

Canran
ddewisodd yr
opsiwn yma
(Holl
Ymatebwyr)

172

8.0%

695

32.4%

160

7.5%

381

17.8%

40.5%

25.3%
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Cyfeirnod
AMRYWIOL
AMRYWIOL
13a
AMRYWIOL
13b
AMRYWIOL
13c
AMRYWIOL
13ch
AMRYWIOL
13d

AMRYWIOL 13

Cynnig (ddim eisiau torri)

Nifer eisiau
gwarchod y
gwasanaeth
(Holl
Ymatebwyr)

Canran
eisiau
gwarchod y
gwasanaeth Nifer ddewisodd
(Holl
yr opsiwn yma
Ymatebwyr) (Holl Ymatebwyr)

Canran
ddewisodd yr
opsiwn yma
(Holl
Ymatebwyr)

Llyfrgelloedd: Gwarchod yr holl wasanaeth
Llyfrgelloedd: Cynnal 9 prif lyfrgell a sefydlu cyfuniad o
lyfrgelloedd cymunedol neu ddolenni cymunedol mewn
8 cymuned

517

24.1%

289

13.5%

Llyfrgelloedd: Cadw 9 llyfrgell a chau 8 llyfrgell
Llyfrgelloedd: Cadw 9 llyfrgell a lleihau oriau agor y
llyfrgelloedd hynny a chau 8 llyfrgell
Llyfrgelloedd: Cadw 9 llyfrgell a lleihau nifer y
gweithgareddau hyrwyddo darllen
Felly cyfanswm sydd eisiau gwarchod o leiaf elfen o'r
gwasanaeth a ddim eisiau gweithredu'r toriad mwyaf
sef cau 8 llyfrgell a lleihau oriau agor a diddymu
gweithgareddau'r 9 llyfrgell arall

130

6.1%

156

7.3%

247

11.5%

1,339

62.5%
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Cyfeirnod
AMRYWIOL
AMRYWIOL
14a
AMRYWIOL
14b
AMRYWIOL
14c

AMRYWIOL 14
AMRYWIOL
15a
AMRYWIOL
15b

AMRYWIOL 15

Cynnig (ddim eisiau torri)

Cyllid prynu llyfrau llyfrgell:Gwarchod yr holl wasanaeth
Cyllid prynu llyfrau llyfrgell: Cadw 90% o'r gyllideb a
thorri 10%
Cyllid prynu llyfrau llyfrgell: Cadw 75% o'r gyllideb a
thorri 25%
Felly cyfanswm sydd eisiau gwarchod o leiaf elfen o'r
gwasanaeth a ddim eisiau gweithredu'r toriad mwyaf
sef haneru’r gyllideb prynu llyfrau

Nifer eisiau
gwarchod y
gwasanaeth
(Holl
Ymatebwyr)

Canran
eisiau
gwarchod y
gwasanaeth Nifer ddewisodd
(Holl
yr opsiwn yma
Ymatebwyr) (Holl Ymatebwyr)

Canran
ddewisodd yr
opsiwn yma
(Holl
Ymatebwyr)

225

10.5%

173

8.1%

524

24.5%

Adfywio Cymunedol: Gwarchod yr holl wasanaeth

192

9.0%

Adfywio Cymunedol: Lleihau'r adnodd o 64%
Felly cyfanswm sydd eisiau gwarchod o leiaf elfen o'r
gwasanaeth a ddim eisiau gweithredu'r toriad mwyaf
sef dileu'r swyddi Swyddogion Adfywio Bro ac felly dim
cefnogaeth gan y Cyngor i'r cymunedau

441

20.6%

922

633

43.0%

29.6%
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Cyfeirnod
AMRYWIOL
AMRYWIOL
16a
AMRYWIOL
16b

AMRYWIOL 16
AMRYWIOL
17a
AMRYWIOL
17b
AMRYWIOL
17c

AMRYWIOL 17

Cynnig (ddim eisiau torri)

Nifer eisiau
gwarchod y
gwasanaeth
(Holl
Ymatebwyr)

Canran
eisiau
gwarchod y
gwasanaeth Nifer ddewisodd
(Holl
yr opsiwn yma
Ymatebwyr) (Holl Ymatebwyr)

Canran
ddewisodd yr
opsiwn yma
(Holl
Ymatebwyr)

Grantiau Gwirfoddol: Gwarchod yr holl wasanaeth

205

9.6%

Grantiau Gwirfoddol: Lleihau'r grantiau o 50%
Felly cyfanswm sydd eisiau gwarchod o leiaf elfen o'r
gwasanaeth a ddim eisiau gweithredu'r toriad mwyaf
sef dileu'r grantiau yn gyfan gwbl

397

18.5%

Cludiant Cyhoeddus: Gwarchod yr holl wasanaeth

552

25.8%

Cludiant Cyhoeddus: Lleihau'r gyllideb o £100,000

256

12.0%

Cludiant Cyhoeddus: Lleihau'r gyllideb o £200,000
Felly cyfanswm sydd eisiau gwarchod o leiaf elfen o'r
gwasanaeth a ddim eisiau gweithredu'r toriad mwyaf
sef lleihau'r gyllideb o £300,000 fyddai'n golygu lleihau
siwrneiau penodol o fewn tua 12 llwybr

308

14.4%

602

1,116

28.1%

52.1%
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7.

Sylwadau a dderbyniwyd gan ymatebwyr

7.1

Ar ddiwedd yr holiadur roedd cyfle i ymatebwyr nodi sylwadau / awgrymiadau.

7.2

Derbyniwyd sylwadau / awgrymiadau gan 1,037 o ymatebwyr. Bydd pob sylw
unigol a dderbyniwyd yn cael eu cyflwyno i holl gynghorwyr Gwynedd yn y
pecyn gwybodaeth ar yr ymarferiad ac ar gael ar wefan
www.gwynedd.gov.uk/HerGwynedd

7.3

Roedd y sylwadau a gyflwynwyd yn cwmpasu ystod eang o faterion, ond roedd
ambell i bwnc yn amlygu eu hunain yn nifer o’r sylwadau:

7.3.1 Amgylchedd
Derbyniwyd sylwadau gan 134 o ymatebwyr ar gyfer gwarchod cynlluniau yn y
maes Amgylchedd. Roedd y prif faterion fel a ganlyn:


Llwybrau Cyhoeddus (Amg13a, Amg13b, Amg13c) - derbyniwyd 50 sylw,
Cynnal Ffyrdd (Amg18a, Amg18b) - derbyniwyd 34 sylw, Lonydd glas (y
lonydd beics) (Amg1) - derbyniwyd 25 sylw a Chanolfannau Ailgylchu
(Amg22a, Amg22b, Amg22c) - derbyniwyd 25 sylw. O fewn y maes
Amgylchedd, derbyniwyd y nifer mwyaf o sylwadau ar gyfer gwarchod y
cynlluniau hyn, gyda phryder am effaith negyddol ar dwristiaeth, ac iechyd a
lles yn flaenoriaethau.



Glanhau strydoedd (Amg6, Amg7, Amg8, Amg9) – derbyniwyd 24 sylw yn
mynegi dymuniad cyffredinol i amddiffyn y gwasanaethau hyn. Derbyniwyd
nifer o sylwadau (16) yn awgrymu y gellid darparu’r gwasanaethau mewn
ffyrdd amgen e.e defnyddio gwirfoddolwyr.



Torri gwair (Amg5, Amg20a, Amg20b, Amg21a, Amg21b) – derbyniwyd 10
sylw yn mynegi dymuniad cyffredinol i amddiffyn y gwasanaethau hyn mewn
rhyw ffordd. Derbyniwyd 26 o sylwadau yn awgrymu y gellid darparu’r
gwasanaethau mewn ffyrdd amgen. Awgrymwyd lleihau amlder torri gwair gan
12 ymatebydd, gyda 12 yn awgrymu defnyddio adnoddau lleol e.e
gwirfoddolwyr.
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7.3.2 Plant a Phobl Ifanc

Derbyniwyd sylwadau gan 152 o ymatebwyr ar gyfer gwarchod cynlluniau yn y
maes Plant a Phobl Ifanc. Roedd y prif faterion fel a ganlyn:


Grantiau ieuenctid (Plant6) – derbyniwyd y nifer uchaf o sylwadau ym maes
plant a phobl ifanc (51) yn erbyn torri grantiau ieuenctid. O'r rhain, enwodd
46 Clwb Ffermwyr Ifanc yn benodol, ac enwodd 8 yr Urdd.



Cinio Ysgol Gynradd (Plant7a, Plant7b) – derbyniwyd 39 sylw,
Gwasanaeth Ieuenctid (Plant8a, Plant8b, Plant8c, Plant8ch) –
derbyniwyd 28 sylw, Brecwast am ddim (Plant9a, Plant9b) – derbyniwyd
29 sylw, a Gwasanaeth Derwen – derbyniwyd 17 sylw.



Brecwast am Ddim (Plant9a, Plant9b) - awgrymodd 11 ymatebydd y dylai
rhieni dalu am y clwb brecwast, gyda rhai yn disgrifio’r ddarpariaeth fel "gofal
plant am ddim". Roedd nifer o rieni’n pwysleisio fod y ddarpariaeth yn eu
galluogi i weithio, ac yn gofyn i'w gadw ond yn fodlon talu amdano. Roedd 6
ymatebydd yn teimlo’n gryf mai cyfrifoldeb rhieni yw bwydo eu plant.

7.3.3 Gofal, Iechyd a Lles

Derbyniwyd sylwadau gan 192 o ymatebwyr ar gyfer gwarchod cynlluniau yn y
maes Gofal, Iechyd a Lles. Roedd y prif faterion fel a ganlyn:
 Canolfannau Hamdden (Gofal10a, Gofal10b, Gofal10c, Gofal10ch) - Y
canolfannau hamdden derbyniodd y nifer mwyaf o sylwadau yn
gwrthwynebu’r cynigion i’w torri (144), gyda'r pwyslais ar yr effaith ar iechyd a
lles a dyfodol plant a phobl Ifanc. O'r sylwadau, roedd 17 yn pwysleisio
pwysigrwydd nofio.
 Gweithwyr Cymdeithasol, Therapyddion Galwedigaethol a Swyddogion
Gofal (Gofal9a, Gofal9b. Gofal9c, Gofal9ch) a dderbyniodd yr ail nifer
mwyaf o sylwadau yn erbyn eu torri (35 sylw). Roedd y pwyslais yma ar yr
effaith ar bobl hŷn.
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7.3.4 Economi
Derbyniwyd sylwadau gan 59 o ymatebwyr ar gyfer gwarchod cynlluniau yn y
maes Economi. Roedd y prif faterion fel a ganlyn:


Pont Abermaw (Econ6) a dderbyniodd y nifer uchaf o sylwadau yn y maes
hwn (35 sylw). Y pontydd (Pont Abermaw a Phont yr Aber, Caernarfon) a
dderbyniodd y nifer uchaf o syniadau hefyd, gyda'r cynnig o godi ffi yn hynod
boblogaidd (25 sylw), yn enwedig ar bont Abermaw.

7.3.5 Amrywiol

Derbyniwyd sylwadau gan 176 o ymatebwyr ar gyfer gwarchod cynlluniau yn y
maes Amrywiol. Roedd y prif faterion fel a ganlyn:


Llyfrgelloedd (Amrywiol4, Amrywiol13a, Amrywiol13b, Amrywiol13c,
Amrywiol13ch, Amrywiol13d, Amrywiol14a, Amrywiol14b, Amrywiol14c)
- derbyniwyd 86 sylw, gyda phryder am effaith ar ardaloedd gwledig.



Cludiant Cyhoeddus (Amrywiol17a, Amrywiol17b, Amrywiol17c) –
derbyniwyd 64 sylw, gyda phryder am effaith ar ardaloedd gwledig.



Toiledau Cyhoeddus (Amrywiol 9a, Amrywiol 9b) - derbyniwyd nifer o
sylwadau (26) ynglŷn â thoiledau cyhoeddus - gyda phryder am effaith ar
iechyd a lles.
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7.3.6 Sylwadau cyffredinol a nodwyd yn yr holiadur

Yn ogystal â sylwadau ar opsiynau toriadau penodol yn yr holiadur, cafwyd nifer o
sylwadau ar effaith cyffredinol yr her ariannol, yn ogystal â sylwadau ar yr
ymarferiad ei hun.
(i) Roedd nifer o ymatebwyr am nodi pryder ynglŷn ag effaith cronnus y toriadau
posibl ar draws y Sir, gyda:


198 sylw ar effeithiau posibl ar blant a phobl ifanc



108 sylw ar effeithiau negyddol posibl ar dwristiaeth



98 sylw yn nodi pryder am effeithiau ar iechyd a lles trigolion Gwynedd



77 sylw yn nodi y dylid gwarchod yr unigolion mwyaf bregus yn y
gymdeithas wrth benderfynu ar y toriadau.

(ii) Derbyniwyd nifer o sylwadau ynglŷn â chanfod datrysiad i’r bwlch ariannol drwy
arbedion effeithlonrwydd yn hytrach na thoriadau, gyda:


65 sylw ynghylch lleihau nifer a / neu gyflogau uwch swyddogion yn y
Cyngor



34 sylw ar leihau nifer y cynghorwyr (dylid nodi mai cyfrifoldeb Comisiwn
Ffiniau Cymru yw penderfynu ar faint o gynghorwyr sydd yn eistedd ar y
Cyngor ac nad oes gan Gyngor Gwynedd unrhyw reolaeth dros y
penderfyniadau hyn)



34 sylw ar leihau cyflogau / treuliau cynghorwyr (dylid nodi fod cyflogau
a threuliau aelodau yn cael eu pennu gan Banel Annibynnol Cymru ar
Gydnabyddiaeth Ariannol ac nad oes gan Gyngor Gwynedd unrhyw
reolaeth dros hyn)



21 sylw ar weithio’n fwy effeithlon a / neu leihau niferoedd staffio yn
gyffredinol.
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(iii) Derbyniwyd nifer o sylwadau ynglŷn â’r broses o adnabod toriadau posib a
phenderfynu ar sut y dylid eu gweithredu, gyda:


71 sylw yn mynegi anfodlonrwydd gyda ymarferiad Her Gwynedd ei hun
ble nododd rhai fod yr holiadur yn anodd i’w ddilyn a/neu’n gymhleth i’w
lenwi



43 sylw yn cydnabod fod gan gynghorwyr Gwynedd benderfyniadau
anodd o’u blaenau



28 sylw’n nodi anfodlonrwydd gyda’r ffaith fod polisïau’r llywodraeth yn
gorfodi Cyngor Gwynedd i wireddu toriadau.
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8. Gohebiaeth a dderbyniwyd ar ymarferiad Her Gwynedd
8.1 Yn ogystal â chyflwyno sylwadau ar yr holiadur ei hun, dros gyfnod yr ymarferiad bu
i’r Cyngor dderbyn 123 o ymholiadau, llythyrau ac e-byst ynglŷn â’r ymarferiad gan
sefydliadau ac unigolion.
8.2 Gohebiaeth gyffredinol
8.2.1 Roedd y rhain yn cynnwys ymholiadau ynghylch cwblhau’r ymarferiad neu’n cynnig
sylwadau pellach (un ai ynghylch yr opsiynau toriadau dan sylw neu ar ymarferiad
Her Gwynedd ei hun):


Derbyniwyd 12 ymholiad ynglŷn â thrafferthion wrth gwblhau neu anfon yr holiadur
ar-lein ac 8 o ymholiadau cyffredinol ar y broses (e.e. y dyddiad cau) neu am
wybodaeth benodol yn yr holiadur.



Datganodd 12 unigolyn nad oeddant am gwblhau’r holiadur:
o 8 oherwydd nad oeddent yn gallu cyfyngu’r meysydd a warchodir
o 3 gan eu bod yn teimlo y byddai hynny’n awgrymu eu bod o blaid y toriadau
o 1 oherwydd bod yr holiadur yn gymhleth.

 Roedd 8 ymatebydd o’r farn fod yr holiadur yn rhy strwythuredig ac nad oedd yn
gwahodd / annog syniadau eraill gan y cyhoedd ar sut i ganfod arbedion neu
doriadau.

8.3 Gohebiaeth am opsiynau toriadau penodol

8.3.1 Yr opsiwn unigol a dderbyniodd y mwyaf o sylwadau mewn gohebiaeth oedd
Neuadd Dwyfor, Pwllheli (Amrywiol3). Roedd 12 o ymatebwyr eisiau gwarchod yr
adnodd yma rhag toriadau, roedd nifer yn mynegi pryder am golli cyfleoedd i bobl
ifanc ac am unrhyw effaith posib ar Lyfrgell Pwllheli sy’n rhan o’r adeilad.
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8.3.2 Y cynigion eraill ddenodd nifer o sylwadau oedd:


Uned Celfyddydau Cymunedol (Amrywiol1) – derbyniwyd gohebiaeth gan 10 o
unigolion a / neu sefydliadau, gyda nifer yn sôn am effaith llwyddiannus prosiectau
penodol ar iechyd a lles trigolion ac ar grwpiau penodol, megis troseddwyr a phobl â
phroblemau iechyd meddwl.



Pont Abermaw (Econ6) – derbyniwyd gohebiaeth gan 8 o unigolion a / neu sefydliadau,
gyda nifer o’r rhain yn pryderu am yr effaith ar dwristiaeth, ac eisiau ymchwilio i’r
posibilrwydd o godi ffi ar ddefnyddwyr y bont.



Canolfannau Hamdden (Gofal10), Archifau (Amrywiol11), a Llyfrgelloedd
(Amrywiol13) – derbyniwyd gohebiaeth gan 5 o unigolion a / neu sefydliadau yn nodi eu
bod eisiau gwarchod y cynigion yma.

8.3.3 Sylwadau cyffredinol ynghylch arbedion a thoriadau:


Derbyniwyd 5 sylw yn nodi pryder ynghylch gweithredu toriadau fyddai’n effeithio’r maes
twristiaeth yn gyffredinol, ac yn pwysleisio effeithiau posib hynny ar economi Gwynedd.



Derbyniwyd 3 sylw yn amlygu effaith posibl toriadau ym maes Economi ar ddelwedd
Gwynedd fel lle sy’n hybu busnesau.



Derbyniwyd 2 sylw yn nodi pryder am dorri’r maes Celfyddydau yn gyffredinol.



Nododd 7 person y dylid gwneud arbedion pellach mewn meysydd megis niferoedd /
cyflogau staff a lwfansau cynghorwyr, yn hytrach na thorri gwasanaethau.



Roedd 6 ymatebydd eisiau nodi eu gwrthwynebiad i’r agenda toriadau yn genedlaethol.



Gwnaeth rhai ymatebwyr sylwadau penodol am y posibilrwydd o gynyddu’r dreth gyngor i
osgoi rhywfaint o doriadau, gyda 4 yn nodi y buasant o blaid hyn, ac 1 yn nodi yn erbyn.

8.4 Bydd pob sylw unigol a dderbyniwyd yn cael eu cyflwyno i holl gynghorwyr Gwynedd
yn y pecyn gwybodaeth ar yr ymarferiad ac ar gael ar wefan
www.gwynedd.gov.uk/HerGwynedd
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9. Canlyniadau’r holiadur gan ymatebwyr ifanc (hyd at 25 oed), ymatebwyr hŷn (65
oed neu’n hŷn) ac ymatebwyr a nododd eu bod yn ystyried eu hunain yn anabl
9.1

Ymatebwyr ifanc (hyd at 25 oed)

9.1.1

Derbyniwyd ymatebion gan 175 o bobl ifanc hyd at 25 oed. Mae’r canlyniadau ar gyfer
pobl ifanc o Wynedd i’w gweld yn Atodiad M.

9.1.2

Derbyniwyd cyfanswm o 81 o sylwadau gan ymatebwyr oedd yn blant a phobl ifanc. O’r
sylwadau hyn, derbyniwyd 26 sylw ynglŷn â Grantiau Ieuenctid (Plant6) a 6 sylw ynglŷn
â’r Gwasanaeth Ieuenctid (Plant8).

9.1.3

Ni dderbyniwyd unrhyw sylwadau o ran arbed Llyfrgelloedd (Amrywiol4, Amrywiol13,
Amrywiol14,) , Llwybrau cyhoeddus (Amg13) na Phont Abermaw (Econ6) gan y sampl o
blant a phobl ifanc.

9.2

Ymatebwyr hŷn (65 oed neu’n hŷn)

9.2.1 Derbyniwyd ymatebion gan 331 o bobl 65 oed neu’n hŷn. Mae’r canlyniadau ar gyfer pobl
hŷn i’w gweld yn Atodiad N.
9.2.2 Derbyniwyd cyfanswm o 216 o sylwadau gan ymatebwyr oedd yn bobl hŷn. Yr opsiynau ar
gyfer toriadau oedd yn pryderu’r ymatebwyr hŷn fwyaf oedd Canolfannau Hamdden
(Gofal10) – 30 sylw, Cludiant Cyhoeddus (Amrywiol17) – 28 sylw, a Llyfrgelloedd
(Amywiol4, Amrywiol13, Amrywiol14) – 18 sylw.

9.3 Ymatebwyr a nododd eu bod yn ystyried eu hunain yn anabl

9.3.1 Derbyniwyd ymatebion gan 99 o bobl anabl a nododd eu bod yn ystyried eu hunain yn
anabl. Mae’r canlyniadau ar gyfer pobl anabl o Wynedd i’w gweld yn Atodiad O.

9.3.2 Derbyniwyd cyfanswm o 41 o sylwadau gan ymatebwyr a nododd eu bod yn ystyried eu
hunain yn anabl. Yr opsiynau toriadau oedd yn pryderu’r ymatebwyr hyn fwyaf oedd
Llyfrgelloedd (Amywiol4, Amrywiol13, Amrywiol14) – 8 sylw, a Cludiant Cyhoeddus
(Amrywiol17) – 7 sylw. Fel arall, roedd y nifer o sylwadau a dderbyniwyd fesul cynllun yn
rhy isel i nodi unrhyw wahaniaethau / patrymau penodol.
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10. Trosolwg o’r holl ymatebwyr a wnaeth lenwi’r holiadur ar ran sefydliad neu fusnes
10.1 Bu i gyfanswm o 78 (3.6% o’r 2,142) ddychwelyd holiadur ar ran sefydliad neu fusnes.
O’r rhain:


roedd 41 yn fusnesau o wahanol feintiau neu’n grwpiau’n cynrychioli’r gymuned
fusnes



roedd 25 ymateb ar ran mudiad, elusen neu sefydliad trydydd sector



roedd 5 ymateb ar ran cyngor tref neu gymuned



roedd 7 ymateb ar ran sefydliadau celfyddydol neu addysgol.

10.2 Derbyniwyd sylwadau gan 32 o’r sefydliadau / busnesau. O’r rhain:


Roedd y nifer o sylwadau a dderbyniwyd fesul opsiwn toriadau unigol yn rhy isel i nodi
unrhyw wahaniaethau neu batrymau penodol.



Y meysydd y dewisodd sefydliadau / busnesau eu gwarchod fwyaf yn yr holiadur oedd
Llwybrau Cyhoeddus (Amg13), Canolfannau Ailgylchu (Amg22), Traethau
(Econ9) a Llyfrgelloedd (Amrywiol13).



Cafwyd hefyd nifer o sylwadau cyffredinol ynglŷn â meysydd yn hytrach na thoriad
penodol. Cafwyd 8 sylw ar effeithiau negyddol posib y toriadau ar dwristiaeth a
chafwyd 6 sylw ar effeithiau posib ar economi’r sir. Cafwyd 5 sylw hefyd yn pryderu
am effeithiau posib y toriadau ar blant a phobl ifanc.

10.3 Mae dadansoddiad manwl o’r canlyniadau a dderbyniwyd gan fusnesau a sefydliadau
i’w gweld yn Atodiad P.
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11. Cwestiwn Treth Cyngor
11.1 Ar ddiwedd yr holiadur, gwahoddwyd ymatebwyr i ateb cwestiwn ychwanegol am
lefel y Dreth Cyngor sef “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
Cyngor uwchben y lefel 3.5%, sy’n cael ei gynllunio yn y ffigyrau presennol er
mwyn gallu achub mwy o wasanaethau?”
11.2 Mewn ymateb i’r cwestiwn yma, nododd 1,127 (54.6%) na fyddai’n well ganddynt
i’r Cyngor ystyried codi’r dreth cyngor i ganran uwch na 3.5%, a nododd 937
(45.4%) y byddai’n well ganddynt i’r Cyngor ystyried codi’r dreth cyngor o ganran
uwch na 3.5%. Nid yw’r graff isod yn cynnwys y 78 sefydliad a ymatebodd i’r
holiadur.

Na
Fyddwn

54.6%

Byddwn

45.4%
(937)

(1,127)
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11.3 Mewn ymateb i’r cwestiwn Treth Cyngor, fe dderbyniwyd yr ymatebion canlynol gan plant
a phobl ifanc, pobl hŷn a phobl anabl:

11.4 Roedd cyfle wedyn i’r 937* ymatebwyr a nododd “Byddwn” i’r cwestiwn treth cyngor i
ateb cwestiwn pellach sef “Pe byddech yn dymuno i ni ystyried gwneud hynny (h.y
codi treth cyngor o ganran uwch na 3.5%), i ba lefel?
Roedd modd dewis o 3 opsiwn:




Cynnydd o 4%
Cynnydd o 4.5%
Cynnydd o 5%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

27.5%
(257)

21.4%
(200)

51.1%
(477)

O blaid i'r
Cyngor
codi Treth O blaid i'r Cyngor
codi Treth
OCyngor
blaid i’rystyried
Cyngorcodi Treth O blaid i'r O
blaid ystyried
i’r Cyngor
O blaidystyried
i’r Cyngor
CyngorDreth
4%
Cyngor 4.5%
Cyngor 5%
gynyddu’r
gynyddu’r
Dreth
gynyddu’r
Dreth
Gyngor o 4%
Gyngor o 4.5%
Gyngor o 5%

* Ni dderbyniwyd ymateb gan 3 o’r ymatebwyr ar gyfer ail ran y cwestiwn hwn.
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