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Pwnc: ADRODDIAD HERIO PERFFORMIAD AELOD CABINET ECONOMI A CHYMUNED 
 
Y PENDERFYNIAD A GEISIR 

Derbyn a nodi’r wybodaeth yn yr adroddiad. 

 

Y RHESYMAU PAM FOD ANGEN PENDERFYNIAD 

Er mwyn sicrhau rheoli perfformiad yn effeithiol 

__________________________________________________________________________________ 

1. CYFLWYNIAD 

1.1 Pwrpas yr adroddiad yma yw diweddaru fy nghyd aelodau ar yr hyn sydd wedi digwydd yn y 

meysydd yr wyf yn gyfrifol amdanynt fel yr Aelod Cabinet Economi a Chymuned. Bydd hyn yn 

cynnwys amlinellu’r hyn sydd wedi digwydd yn erbyn addewidion Cynllun Cyngor Gwynedd 

2018-2023; lle mae’r mesurau perfformiad arni; a’r diweddaraf o ran cynlluniau arbedion a 

thoriadau. 

1.2 Hoffwn eich atgoffa bod yr holl faterion eisoes wedi bod yn destun trafodaeth ac wedi eu craffu 

gennyf mewn cyfarfod o Uwch Dîm Rheoli’r Adran 13 Ionawr 2022, oedd hefyd yn cynnwys 

cynrychiolwyr o’r Pwyllgor Craffu. 

1.3 O ystyried effaith COVID 19 ar wasanaethau’r Adran, dwi’n fodlon gyda’r perfformiad. Mae rhai  

gwasanaethau wedi cael eu hailgynllunio gyda modelau darparu gwasanaeth newydd yn cael 

eu cyflwyno i sicrhau diogelwch staff a defnyddwyr gwasanaeth. Mae rhai gwasanaethau wedi 

gorfod newid eu blaenoriaethau yn llwyr a gwyro staff i ymdopi gyda’r galw ychwanegol i 

gefnogi busnesau. Dwi’n gefnogol iawn i’r newidiadau sydd wedi cael eu cyflwyno i ymateb i’r 

galw ond bydd rhaid ail-edrych ar yr adnoddau i ailfodelu a chynnal gwasanaethau i’r dyfodol.   

 

 



 

 

 

 

2. PROSIECTAU CYNLLUN CYNGOR GWYNEDD 2018-2023 [Blaenoriaethau Gwella) 

 Prosiect 1: Gweledigaeth Twf Gogledd Cymru 

2.1 Gwelwyd cynnydd sylweddol yn y cynllun yn ystod y flwyddyn hyd yn hyn.  Cymeradwywyd 

cynlluniau busnes cychwynnol sawl cynllun o fewn Cynllun Twf Gogledd Cymru gan gynnwys 

rhai sy’n flaenoriaeth i Wynedd megis y Ganolfan Economi Wledig yng Nglynllifon a Chanolfan 

Prosesu Signal Digidol Prifysgol Bangor. Mae swyddogion ac Aelodau yn parhau i gyfrannu’n 

sylweddol i waith y Bwrdd Uchelgais Economaidd i sicrhau y bydd yn cyflawni. Mae linc yma i 

adroddiad craffu sy’n cynnwys mwy o fanylion am y cynnydd ar y gwahanol brosiectau twf ar y 

pwynt adrodd mwyaf diweddar i Aelodau.  

 Prosiect 2: Creu Swyddi Gwerth Uchel 

2.2 Mae’r rhaglen yn cynnwys ystod o weithgaredd gan gynnwys gwaith gyda sectorau sy’n debygol 

o greu swyddi da (megis y cyfryngau / digidol), datblygu cyfleoedd ar gyfer gwaith sy’n talu’n 

dda o fewn sectorau presennol a pharatoi disgyblion ysgolion Gwynedd i fanteisio ar y cyfleodd.   

2.3 Mae’n parhau’n gyfnod heriol i’r economi sydd yn amharu ar hyder cwmnïau i fuddsoddi ac, yn 

ei dro, ar waith y cynllun Creu Swyddi Gwerth Uchel.  Er hyn, mae nifer o ddatblygiadau 

cadarnhaol yn y pedwar mis ers i mi adrodd diwethaf; yn cynnwys: 

 Sicrhau cefnogaeth i ymestyn y cynllun STEM Gogledd hyd at canol 2023 a chomisiynu 

ymchwil ar y cyd gyda’r Adran Addysg i helpu ysgolion ddeall anghenion sgiliau ein busnesau 

lleol 

 Gwarantu parhad y rhwydwaith Gogledd Creadigol drwy ddenu arian gan Lywodraeth Cymru 

a holl siroedd y Gogledd a Grŵp Llandrillo-Menai 

 Recriwtio swyddogion i gwmni Egino sydd wedi ei sefydlu i hwyluso denu buddsoddiad 

pellach i safle Atomfa Trawsfynydd 

2.4 Siom enbyd, fodd bynnag, oedd penderfyniad Llywodraeth Cymru i rwystro datblygiad ffordd 

mynediad newydd i safle Maes Awyr Llanbedr.  Mae eu penderfyniad eisoes wedi arwain at golli 

£7.5M o arian Ewrop i Wynedd ynghyd â buddsoddiad preifat sylweddol.  Mae’r Cyngor yn 

parhau i herio’r penderfyniad ac yn ymrwymedig i gefnogi datblygu’r maes awyr ond mae 

tystiolaeth glir fod dewis Llywodraeth Cymru yn peryglu’r cyfle i wireddu potensial llawn y safle 

i greu swyddi da i drigolion lleol.   

 Prosiect 3: Arloesi Gwynedd Wledig 

2.5 Mae’r rhaglen yn gweithio i gryfhau seiliau’r economi wledig drwy ystod o ymyrraeth yn 

cynnwys cefnogi datblygu isadeiledd digidol y sir, helpu busnesau gwledig i sefydlu a thyfu a 

chefnogi mwy o arloesedd yng nghefn gwlad Gwynedd. 

2.6 Adroddwyd yn flaenorol ar lwyddiant y cynllun ARFOR yng Ngwynedd ac ar draws siroedd y 

Gorllewin i ddangos y cyfle i ddefnyddio datblygu’r economi i gefnogi’r Gymraeg a bod y Cyngor 

wedi gwneud achos i Lywodraeth Cymru i barhau i fuddsodd yn y rhaglen i’r dyfodol.  Roeddwn 

https://uchelgaisgogledd.cymru/media/oauns4cm/adroddiad-chwarter-2-2021-2022.pdf


 

 

yn hynod falch felly o weld fod £4M wedi ei ddynodi ar gyfer ARFOR yng nghyllideb drafft 

Llywodraeth Cymru . 

2.7 Y tu hwnt i ARFOR, mae nifer o lwyddiannau eraill gan y rhaglen yn ddiweddar dylid eu nodi: 

 Sicrhau cyllid gan Lywodraeth Cymru fydd yn cefnogi busnesau gwledig i wella eu 

presenoldeb ar y we a defnyddio mwy ar dechnoleg yn arbennig o ran datblygu’r cyswllt 

rhwng cyflenwyr lleol a darparwyr lletygarwch 

 Cynnal rhaglen o weithgaredd o fewn rhwydwaith lleoliadau Ffiws Gwynedd i gefnogi 

busnesau i ddefnyddio offer cyfoes (gwybodaeth bellach) 

 Treialu siop ‘pop-up’ i hwyluso busnesau bach gwledig i dyfu (gwybodaeth bellach) 

 Darparu hyfforddiant a chymorth ariannol o dan y faner ‘Llwyddo’n Lleol’ i helpu pobl ifanc 

sefydlu busnesau sy’n ymateb i anghenion eu cymunedau (gwybodaeth bellach) 

 Cwblhau arbrawf i werthuso gwerth cerbydau cymunedol trydanol i ymateb i heriau 

trafnidiaeth gwledig (gwybodaeth bellach) 

 Prosiect 4: Hyrwyddo Canol Trefi 

2.5 Dros y 18 mis diwethaf, addaswyd pwyslais y prosiect hwn yn sgil COVID, gyda phecyn o 

welliannau amgylcheddol tymor byr wedi eu gweithredu yn sgil llwyddiant i ddenu grantiau gan 

Llywodraeth Cymru. Mae’r pecyn hefyd yn cynnwys datblygu isadeiledd digidol mewn canol 

trefi er mwyn cynnig wi-fi, llwyfan marchnata a chyd-fasnachu newydd, modd o gasglu a rheoli 

data ar batrymau defnydd canol tref.  

2.6 Fodd bynnag, yn fwy diweddar rhoddwyd fwy o bwyslais ar geisio ymateb i heriau a chyfleoedd 

sy’n wynebu ardaloedd canol trefi i’r dyfodol. Sefydlwyd trefniadau newydd ar gyfer targedu 

cronfeydd rhaglen Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru ar gyfer datblygu a gweithredu 

amrediad o brosiectau adfywio canol trefi. Llwyddwyd i sicrhau adnoddau grant ‘Creu Lleoedd’ 

ar gyfer y prosiectau canlynol i’w gweithredu yn ystod 2021/2: 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Mae’r gwaith o ddatblygu prosiectau fel rhan o Gynllun Adfywio Canol Dinas Bangor hefyd yn 

parhau. Yn ystod y cyfnod gwelwyd gwaith yn cychwyn ar brosiect ‘Nyth’ Cwmni Fran Wen – sef 

cynllun cyffrous gwerth £3.2m i ddatblygu hwb creadigol pwrpasol i blant a phobl ifanc yng 

nghanol y ddinas. Hefyd, sicrhawyd pecyn gwerth £1.2m ar gyfer cynllun Prifysgol Bangor i 

weithredu gwelliannau ym Mharc y Coleg yng nghanol y ddinas. Sicrhawyd arian datblygol ar 

gyfer gwaith rhagbaratoi Cynllun Canolfan Iechyd a Llesiant ar gyfer y ddinas. Mae arian grant 

Cynllun Sefydliad Cyfanswm Cost 

Grant Gwella Eiddo Canol Trefi Adran Economi a Chymuned £285,714 

Grant Tai Gwag Adran Tai ac Eiddo £285,714 

Gwelliannau Storiel, Bangor Adran Economi a Chymuned  £199,800 

Canolfan Treftadaeth (Adeilad Spar) Partneriaeth Ogwen £253,000 

Cynllun Cymru Fydd Siop Griffiths £237,560 

Stryd Fawr Blaenau Ffestiniog (3 eiddo) Antur Stiniog £360,000 

Hwb Datgarboneiddio Penygroes Adra £300,000 

Tafarn y Fic, Bethesda Tabernacl (Bethesda) Cyf £75,000 

 Cyfanswm £1,996,788 

https://www.arloesigwyneddwledig.cymru/prosiectau/ffiws/
https://youtu.be/n0_R8NLlcuE
https://www.arloesigwyneddwledig.cymru/llwyddon-lleol-cychwyn-busnes-dy-hun/
https://www.arloesigwyneddwledig.cymru/hwyl-fawr-carwen/


 

 

hefyd wedi ei glustnodi ar gyfer adfer 3 adeilad gwag ar y Stryd Fawr, a gwaith wedi ei raglennu 

i gychwyn yn ystod chwarter olaf 2021/2. 

2.8 Mae Cynllun Gweithredu ar gyfer Eiddo Gwag wedi ei baratoi – gan ddwyn ynghyd 

swyddogaethau a chyfrifoldebau gwahanol Wasanaethau ar draws y Cyngor. Mae cyfarfod 

cyntaf o Grŵp Traws Adrannol Eiddo Gwag i’w cynnal yn mis Ionawr 2022, er mwyn cydgordio 

a goruchwylio gweithrediad y cynllun. 

2.9 Mae’r Adran hefyd wedi cynnig mewnbwn i waith a gomisiynwyd ar ran 6 sir y Gogledd i 

ddatblygu Fframwaith Canol Trefi ranbarthol.  

Prosiect 5: Rhoi Treftadaeth Llechi Gwynedd ar Waith 

2.10 Bellach mae 6 mis wedi mynd heibio ers i Gyngor Gwynedd a’i bartneriaid sicrhau dynodiad 
Safle Treftadaeth Byd i Dirlun Llechi Gogledd Orllewin Cymru. Yn dilyn y sylw eithriadol a gafwyd 
a’r bwrlwm a balchder o fewn ein cymunedau, mae’r Cyngor a’i bartneriaid wedi bod yn 
datblygu a chytuno ar drefniadau gweithredu ar gyfer rheoli’r safle’n llwyddiannus yn y dyfodol. 
Mae strwythur gweithredu newydd wedi ei gytuno a byddwn yn mynd ati dros y misoedd nesaf 
i sefydlu’r Bwrdd Partneriaeth, Grŵp Gweithredu ac is grwpiau penodol i sicrhau bod llais pawb 
yn cael ei glywed wrth reoli’r safle a manteisio ar y cyfleon all ddeillio o’r dynodiad. 

2.11 Mae gweithgareddau’r prosiect LleCHI a gyllidir trwy Gyngor Gwynedd, Parc Cenedlaethol Eryri, 
Arloesi Gwynedd Wledig a Chronfa’r Loteri Dreftadaeth bellach wedi dod i ben gyda nifer o 
weithgareddau cymunedol wedi eu gwireddu ar draws ein dyffrynnoedd llechi yn cynnwys: 
gwaith celf, anthemau, murluniau, dehongli, arddangosfeydd, digwyddiadau, teithiau a 
chynlluniau gyda phlant a phobl ifanc Gwynedd i amlygu pwysigrwydd ein stori llechi a chreu 
balchder bro. Mae cais dilynol wedi ei gyflwyno i’r Gronfa Loteri Treftadaeth ac rydym yn 
disgwyl ymateb i’n cais erbyn diwedd Mawrth 2022. 

2.12 Mae ymgynghoriad ar Ganllaw Dylunio Atodol wedi ei ddechrau gan yr Adran Amgylchedd er 
mwyn sicrhau datblygiad cynaliadwy o’r safle yn y dyfodol. Dros y misoedd nesaf bydd 
trafodaethau’n parhau gyda phartneriaid, cymunedau a thirfeddianwyr i sicrhau’r buddion 
gorau o’r dynodiad a byddwn yn parhau i drafod prosiectau sy’n cael eu datblygu ar draws y 
dyffrynnoedd llechi. 

Prosiect 6: Elwa o Dwristiaeth 

2.13 Mae gwaith wedi ei wneud er mwyn cytuno ar egwyddorion twristiaeth Gwynedd fydd yn sail i 
gynllun rheoli i'r dyfodol. Cynhaliwyd nifer o gyfarfodydd a digwyddiadau i drafod yr 
egwyddorion hyn gydag Aelodau Cyngor Gwynedd a Pharc Cenedlaethol Eryri yn ogystal a 
digwyddiadau gyda’r sector a chymunedau Gwynedd. Bwriad y digwyddiadau hyn oedd cael eu 
mewnbwn i flaenoriaethau i’r dyfodol ac i adnabod y gefnogaeth fydd ei angen i ddatblygu a 
gwreiddio twristiaeth cynaliadwy yng Ngwynedd ac Eryri. 

2.14 Fis Tachwedd 2021, arwyddwyd Cytundeb o Ddealltwriaeth rhwng Cyngor Gwynedd a Pharc 
Cenedlaethol Eryri i gyd-weithio yn y maes hwn i’r dyfodol. Mae strwythur cyd-weithio ffurfiol 
wedi ei gytuno arno a chydweithio agos ac agored rhwng y ddau bartner yn parhau wrth i ni 
anelu i fabwysiadu Cynllun Economi Ymweld Cynaliadwy Gwynedd ac Eryri 2035 yn y misoedd 
nesaf. 

2.15 Bydd Cynllun Gweithredu yn cael ei ddatblygu ar gyfer yr economi ymweld fel rhan o 
drafodaethau ac ymgynghori ar y Cynlluniau Adfywio Ardal a bydd gweithdai wedi eu cynnal i 



 

 

sicrhau mewnbwn ardaloedd i’r Cynllun Gweithredu. Trwy ddysgu o arfer da ardaloedd eraill o’r 
byd, rydym yn hyderus y bydd ein Cynllun newydd yn torri tir newydd ar gyfer cefnogi economi 
ymweld cynaliadwy. 

Prosiect 7: Busnesau’n Cael Cymorth i Ffynnu 

2.16 Mae’n parhau’n gyfnod ansicr i fusnesau Gwynedd. Drwy'r cynllun hwn rydym yn cynnal ein 

ffocws ar ddarparu cymorth a chefnogaeth i fentrau’r sir a hynny drwy gydweithio ar draws 

adrannau’r Cyngor.   

2.17 Mae sicrhau fod ein busnesau gyda’r wybodaeth sydd ei angen arnynt i gadw eu staff a’u 

cwsmeriaid yn ddiogel yn parhau i fod yn flaenoriaeth; gyda’r angen wedi cynyddu wrth i’r 

gofynion o ran atal lledu coronafeirws ddod i’r amlwg unwaith eto.  Mae’r nifer yn derbyn 

bwletin gwybodaeth rheolaidd y Cyngor i fusnesau yn parhau i fod yn gyson ar ychydig yn fwy 

na 4,200. 

2.18 Mae’r gwaith o ddarparu cymorth ymarferol ac ariannol i fusnesau yn parhau ond gyda llai o 

arian argyfwng i’w weinyddu ers cyfnod yr haf. Mae’r pwyslais wedi newid i fonitro’r arian sydd 

wedi ei ddarparu ynghyd â darparu cyngor ymarferol i fusnesau. 

2.19 Adroddais yn flaenorol fy mod yn pryderu am allu’r gwasanaeth i gynnal y lefel o gymorth i 

fusnesau gan fod staff wedi eu gwyro dros dro o wahanol wasanaethau yn yr Adran dros y 

flwyddyn ddiwethaf er mwyn gallu ymdopi gyda’r galw am gymorth gan fusnesau.  Mae’r her 

yma’n parhau a nodaf fod Llywodraeth Cymru unwaith eto wedi troi at Awdurdodau Lleol i 

ddosbarthu cymorthdaliadau i fusnesau o ganlyniad i’r cyfyngiadau a gyflwynwyd mis Rhagfyr.  

Bydd hyn yn gorfod cael blaenoriaeth o hyn ymlaen hyd at ddiwedd y flwyddyn ariannol. 

2.20 Mae’r Adran wedi cymryd camau cychwynnol i ymateb i’r her drwy recriwtio swyddog 

ychwanegol dros dro ond mae’r her ehangach o sefydlogi’r tîm presennol sydd ar gael i 

ddatblygu’r economi lleol a sicrhau fod adnoddau digonol i gyfarch angen busnesau am gymorth 

i oresgyn a thyfu yn parhau 

 Prosiect 8: Pobl Gwynedd yn Chwarae Rhan lawn yn y Byd Gwaith 

2.21 Mae’r farchnad llafur yng Ngwynedd yn parhau i newid.  Ar ddechrau cyfnod argyfwng COVID 

roedd diweithdra yn her sylweddol ond bellach mae cyflogwyr yn adrodd fod problemau  

sicrhau staff digonol.  Mae’r rhesymau dros hyn yn gymhleth ond yn sicr mae Brexit ac effaith y 

pandemig yn rhan sylweddol o’r broblem.   

2.22 Drwy’r cyfnod mae tîm Gwaith Gwynedd yn y Cyngor wedi ymateb yn gyflym ac yn hyblyg er 

mwyn cyfarch yr angen.  Mae’r tîm wedi bod yn helpu busnesau i hyrwyddo swyddi a recriwtio 

ac yn rhoi sylw i gefnogi unigolion sydd y tu allan i’r farchnad llafur ddychwelyd i waith. Mae 

178 o bobl wedi sicrhau gwaith o ganlyniad i’r help maent wedi ei dderbyn gan y tîm hyd yn hyn 

eleni. 

 
Prosiect 9: Llunio Cynllun Adfywio ar gyfer ein Hardaloedd 

2.23 Mae Bwrdd Adfywio’r Cyngor wedi cefnogi’r bwriad o ddatblygu Fframwaith Adfywio Newydd 

ar gyfer y Sir, ond bu’n rhaid gohirio’r gwaith llynedd oherwydd y pandemig. Yn gynharach eleni 

penderfynwyd i fwrw ymlaen gyda’r rhaglen, ac mae’r gwaith rhagbaratoi wedi ei gwblhau. 



 

 

Bydd y Fframwaith Adfywio arfaethedig yn cynnwys dogfen sirol ynghyd â chynlluniau adfywio 

lleol ar gyfer 13 ardal ar draws Gwynedd.  

2.24 Yn ystod yr Hydref, trefnwyd sgyrsiau cychwynnol gyda Aelodau, Cynghorau Tref / Cymuned a 

grwpiau adfywio blaengar er mwyn holi barn am y prif faterion ym mhob un o’r 13 ardal adfywio 

lleol. Mae adroddiadau ar ganlyniadau’r sgyrsiau cychwynnol ar gael ar y linc yma (LINC). 

2.25 Yn ystod mis Chwefror 2022, bydd gwaith ymgysylltu manwl a chynhwysfawr wedi ei drefnu ym 

mhob un o’r 13 ardal adfywio lleol. Mae gwybodaeth bellach ar y trefniadau ymgysylltu i’w 

canfod ar y linc yma(LINC). 

3. PERFFORMIAD 

3.1 Mae’r Adran yn y broses o adolygu ei mesuryddion perfformiad gyda trefniadau newydd i gasglu 

data yn cael ei sefydlu yn sgil COVID e.e. trefniadau newydd i gasglu lefel boddhad cwsmer ar 

waith gan nifer o wasanaethau ar hyn o bryd.  

3.2 Wrth adolygu Dashfwrdd Perfformiad yr Adran mae’n glir fod cynnydd mewn nifer defnyddwyr 

gwasanaethau o’i gymharu â 2020/21, ond mae’r niferoedd hyn yn parhau i fod yn llawer is na’r 

lefel yn 2019/20 cyn argyfwng COVID. Gwelir hyn yn y Gwasanaeth Llyfrgelloedd gyda 102,834 

o eitemau yn cael eu benthyg mewn cyfnod o 8 mis rhwng Ebrill a mis Tachwedd 2021 o’i 

gymharu â 40,719 dros y cyfnod cyfatebol yn 2020 a 286,803 yn 2019.  Yr un ydi’r patrwm yn y 

defnydd o Ganolfannau Byw’n Iach gyda 208,898 wedi mynychu canolfannau dros gyfnod chwe 

mis o’i gymharu â 79,550 mewn blwyddyn yn 2020/21, ond 1,204,641 yn 2019/20. Mae 

gwasanaethau amgen wedi cael ei ddarparu, ond bydd angen ystyried effaith hyn ar gyllidebau 

i’r dyfodol.  

3.3 Mae perfformiad Gwasanaeth Datblygu Economaidd a Gwasanaeth Rhaglenni Adfywio o fwy o 

bryder imi ar hyn o bryd oherwydd y galw afreolaidd sydd ar y gwasanaethau hyn i ddyrannu 

pecynnau cymorth Llywodraeth i fusnesau a chanol trefi.  

3.4 Dyrannwyd grantiau i 1,550 o fusnesau Gwynedd yn bennaf i’w cefnogi i oresgyn ardrawiad 

COVID-19 yn 2020/21. Yn 2021/22, roedd cymorth argyfwng yn parhau i fod ar gael i fusnesau 

oedd yn dal i gael eu heffeithio gan gyfyngiadau cyn cyfnod yr haf, ond mae’r nifer o fusnesau 

gefnogwyd wedi bod yn llawer llai, gyda 119 o fusnesau wedi eu cefnogi hyd at ddiwedd mis 

Rhagfyr 2021. Ond ers 20fed Ionawr 2022 mae pecyn cymorth busnes newydd wedi agor i 

fusnesau sydd angen ei weinyddu cyn diwedd mis Mawrth 2022. Tra fod yr adnoddau hyn i’w 

croesawu, mae gallu’r gwasanaeth i ymateb yn cael ei effeithio gan fod prinder staff o fewn y 

gwasanaethau.  

4. SEFYLLFA ARIANNOL/ARBEDION 

4.1 Bu i'r Adran Economi a Chymuned danwario £100k ar ddiwedd y flwyddyn ariannol 2020/21, yn 

bennaf gan fod llai o gostau yn sgil cau nifer o wasanaethau am gyfnodau helaeth o’r flwyddyn. 

Mae adolygiad manwl o sefyllfa ariannol 2021/22 yr Adran wedi ei gynnal yn ddiweddar fel rhan 

o adolygiad refeniw Tachwedd ar gyfer y Cyngor gyfan. Rhagwelir y bydd yr Adran yn tanwario 

£86,453 erbyn diwedd y flwyddyn ariannol 2021/22. Prif reswm dros y tanwariant yw bod yr 

Adran yn rhagori ar y lefelau incwm eleni eto, yn benodol yn y meysydd traethau ac angorfeydd 

Hafan. Mae’r sefyllfa yma yn cael ei adrodd fel eitem ar wahân i Gabinet 15 Chwefror 2021. 



 

 

4.2  Byddaf angen trafod cyllideb 2022/23 gyda’r Adran yng ngwydd y cynnydd yn yr incwm a’r galw 

am gyllideb uwch i gwrdd a’r galw yn sgil COVID wedi i grantiau’r Llywodraeth ddod i ben. 

4.3 Nid oes gan yr Adran gynllun arbedion newydd ar gyfer 2021/22, ond mae 4 cynllun sy’n parhau 

o flynyddoedd blaenorol gyda 3 yn disgwyl am ganiatâd i godi ffioedd fel rhan o adolygiad 

parcio. Mae trefniadau ar waith gan yr Adran Amgylchedd i wneud yr adolygiad ac mae’r 

amserlen i wireddu’r arbedion yn ddibynnol ar y gwaith yma.  Dwi’n gobeithio gallu cadarnhau’r 

amserlen ar gyfer y cyfarfod nesaf. 

5. CAMAU NESAF AC AMSERLEN 

Byddaf yn parhau i fonitro perfformiad y gwahanol wasanaethau yn fisol ac yn cyflwyno 

adroddiad pellach i sylw’r Cabinet ar ailgynllunio’r gwasanaeth adfywio a chefnogi busnes. 

 

BARN Y SWYDDOGION STATUDOL 

Y Swyddog Monitro: 

 

Dim sylwadau i’w hychwanegu o safbwynt priodoldeb 

Pennaeth Cyllid: 

 

Rwyf yn fodlon fod yr adroddiad yn cyfleu darlun teg o sefyllfa ariannol yr Adran Economi a 

Chymuned 

 

 


