
 
 

 TROSOLWG CYNLLUNIAU ARBEDION 2016/17 FESUL ADRAN  ATODIAD 1 

Adran 

Cyfanswm 
Arbedion 2016/17  

a’r rhai 
hanesyddol (H) 

sydd i’w gwireddu 
 

£ (nifer) 

Cynlluniau wedi 
eu gwireddu 

 
 
 
 

£ (nifer)                        

Wrthi’n 
gweithredu, ond 

wedi llithro  
 
 
 

£ (nifer) 

Cynllun heb ei 
lawn ddatblygu 
neu wedi methu 

 
 

 
£ (nifer) 

Sylwadau’r Pennaeth Cyllid 

Addysg 
 

94,089   (3) 55,408   (2) 38,681  (1) - Gwaith ar wireddu'r cynllun “Ffordd Gwynedd - Uned 
Cyflogau a Chontractau” wedi ei ehangu ac yn 
parhau. Er bod y system yn weithredol o ddechrau 
Ebrill 2017, rhagwelir gwireddu'r arbedion yn 
2018/19. 

Ysgolion 2,095,000   (1) 2,095,000   (1) - - Arbedion 2016/17 y cynllun wedi eu gwireddu. 
 

Amgylchedd 656,480  (21) 656,480 (21)   Holl gynlluniau’r flwyddyn wedi’u gwireddu. 
 

Cefnogaeth 
Gorfforaethol 
 

575,039  (16) 575,039 (16) - - Holl gynlluniau’r flwyddyn wedi’u gwireddu. 

Cyllid 374,601  (17) 
 

374,601 (17) - - Holl gynlluniau’r flwyddyn wedi’u gwireddu. 

Economi a 
Chymuned 

801,283   (17) 801,283  (17) - - Holl gynlluniau’r flwyddyn wedi’u gwireddu. 

Oedolion, 
Iechyd a 
Llesiant 

1,559,219  (30) 
 

1,463,619 (30*) 95,600 (4*) 
 

- Gwelwyd cynnydd mewn gwireddu’r cynlluniau 
arbedion hanesyddol dros y misoedd diwethaf, a’r 
Adran wedi byw o fewn eu cyllideb refeniw yn 
2016/17.  Mae gwaith ar y gweill er gwireddu’r hyn 
sy’n weddill o’r 4 cynllun sy’n parhau yn rhannol ym 
mhorth 5.2 (wrthi’n gweithredu, ond ar ôl). 



 
 

Adran 

Cyfanswm 
Arbedion 2016/17  

a’r rhai 
hanesyddol (H) 

sydd i’w gwireddu 
 
£ (nifer) 

Cynlluniau wedi 
eu gwireddu 

 
 
 
 

£ (nifer)                        

Wrthi’n 
gweithredu, ond 

wedi llithro  
  
 
 
£ (nifer) 

Cynllun heb ei 
lawn ddatblygu 
neu wedi methu 

 
 

 
£ (nifer) 

Sylwadau’r Pennaeth Cyllid 

Plant a 
Theuluoedd 

753,000  (11) 
 

753,000   (11) - - Holl gynlluniau’r flwyddyn wedi’u gwireddu. 

Priffyrdd a 
Bwrdeistrefol 

1,934,100  (20) 
 (H) 40,000    (1) 

1,934,100  (20) 
 

- 
(H) 40,000  (1) 

- Holl gynlluniau 2016/17 wedi’u gwireddu, ond gwelir 
llithriad ar y cynllun hanesyddol “Rhesymoli Banciau 
Ailgylchu”. Erbyn hyn, rhagwelir y bydd dull amgen 
o’i wireddu. 

Ymgynghoriaeth 146,000   (4) 146,000     (4) - - Holl gynlluniau’r flwyddyn wedi’u gwireddu. 
 

Tîm Rheoli 
Corfforaethol 

-  - - Dim cynlluniau wedi eu rhaglennu yn 2016/17. 

Trawsadrannol 
 

212,600   (3) 
 

212,600     (3) 
 

- - Holl gynlluniau’r flwyddyn wedi’u gwireddu. 

CYFANSWM 
 

9,201,411 (144) 
(H) 40,000      (1) 

9,067,130 (142*) 134,281  (5*) 
    (H) 40,000   (1) 

- Yn nhermau ariannol (£), mae 99% o gynlluniau 
arbedion 2016/17 wedi eu gwireddu, a llithriad (yn 
hytrach na methiant) rhagwelir efo’r gweddill. 
 

(*Mae cyfran o’r cynlluniau mewn mwy nac un porth) 

 

 


