
  ATODIAD 2 

Cynnydd mewn llwythi achos  

2 faes allweddol  Mawrth – 
20  

Tach – 
20  

Sylwadau  

1. Gostyngiad i Dreth y 
Cyngor 

9378 9640 Yn erbyn cefndir hanesyddol o 
niferoedd sy’n disgyn. 
 

2. Prydau Ysgol am ddim  3460 3838 Mae deddfwriaeth Llywodraeth 
Cymru (a gyflwynwyd cyn COVID-
19) yn gwarchod pob ymgeisydd 
llwyddiannus newydd wrth iddynt 
drosi (h.y. cadw eu hawl hyd yn oed 
os nad ydynt bellach yn bodloni 
meini prawf) hyd at Ragfyr 2024 o 
leiaf.   

 

Effeithiau Llwythi Gwaith – Rhai enghreifftiau  

Proses Disgrifiad Swm  

E-Hawliadau Yn bennaf hawliadau ar gyfer 
prydau ysgol am ddim a 
gostyngiad yn nhreth y cyngor.  
Pob un yn cymryd oddeutu  1 
awr i’w asesu.  Ni fydd pob e-
hawliad yn llwyddiannus ond 
bydd yn rhaid gwirio pob un. 

Cyn COVID tua  60 yr wythnos, adeg 
prysuraf tua  220 yr wythnos ddiwedd 
Mawrth  
 
Cymhariaeth flynyddol  
2019 -  2233  
2020 -- 3194 (DS hyd at 4 Tach) 
 

Hysbysiadau CC Hysbysiadau gan yr Adran 
Gwaith a Phensiynau ar CC a 
allai effeithio budd-daliadau a 
weinyddir gan y Cyngor e.e. 
hawl yn dod i ben, cychwyn 
newydd, newid amgylchiadau 
neu incwm  Bydd angen gwirio 
rhai yn unigol a gallent 
sbarduno prosesau ychwanegol 
e.e. Ail gyfrifo Cynllun 
Gostyngiad yn Nhreth y 
Cyngor, nodi lle cafodd budd-
daliadau eu gor-dalu.  
 

Cynnydd sylweddol, gyda’r cyfnodau 
prysuraf wrth i gyfyngiadau’r cyfnod 
clo gael eu llacio (Mawrth a Hydref) 
ac wrth i amgylchiadau pobl newid.   
 
Cymhariaeth flynyddol  
2019 – 16500 
2020 -  26351 (DS hyd at 4 Tach) 
 

Prydau Ysgol 
Am Ddim – 
newidiadau  
 
 

Newidiadau oedd yn destun 
cyfyngiadau amser, o brydau i 
daliadau arian parod ar sawl 
achlysur e.e. cyfnodau clo, 
gwyliau ysgol, hunan-ynysu.   

Tua 3500 – newid cychwynnol o’r 
llwyth achos i gyd ar gyfer cyfnod clo 
Mawrth 2020  
 
Senarios amrywiol wedi hynny yn 
amrywio o e.e.  
llwyth achos cyfan ar gyfer gwyliau 
ysgol;  
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niferoedd ar wahân ar gyfer grwpiau 
blwyddyn oedd yn hunan-ynysu 
 

Ceisiadau 
Grantiau Gwisg 
Ysgol  
 

DS Ceisiadau yw’r ffigyrau, yn 
hytrach na rhai sydd wedi bod 
yn llwyddiannus, er fod yn rhaid 
gwirio pob un.  

Cymhariaeth flynyddol  
2019 - 592  
2020 - 805  

Gwiriadau ychwanegol llym ym mhob maes i liniaru yn erbyn twyll  
 


