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 TROSOLWG CYNLLUNIAU ARBEDION 2015/16 i 2017/18 FESUL ADRAN  ATODIAD 1 

Adran 

Cyfanswm Arbedion  
 
 
 

£ (nifer) 

Cynlluniau wedi 
eu gwireddu 

 
 

£ (nifer)                        

Wrthi’n 
gweithredu, ond 

wedi llithro  
 

£ (nifer) 

Cynllun wedi’i 
ohirio 

 
 

£ (nifer) 

Sylwadau’r Pennaeth Cyllid 

Addysg 
 

685,860 598,879 86,981 (2)       - Gwaith ar wireddu'r cynllun “Ffordd Gwynedd - Uned 
Cyflogau a Chontractau” wedi ei ehangu, ac yn parhau. 
Rhagwelir gwireddu'r arbedion yn 2018/19. 
Bu ychydig o lithriad ar gychwyn gweithredu’r cynllun 
“Lleihau amser / a neu godi ffi am yr elfen gwarchod o 
fewn y cynllun brecwast am ddim i blant ysgolion 
cynradd”. Rhagwelir gwireddu’r arbedion llawn yn fuan. 

Ysgolion 4,037,000 3,738,010  298,990 (1) - Mae'r Cabinet ar 13.12.16 wedi cymeradwyo pontio am 
ddwy flynedd y swm o £298,990 o arbedion 2017/18 y 
mae disgwyl i’r sector Uwchradd ei ddarganfod. 

Amgylchedd 2,179,353 2,179,353 - - Holl gynlluniau’r cyfnod wedi’u gwireddu. 
 

Cefnogaeth 
Gorfforaethol 
 

1,652,838 1,652,838 - - Holl gynlluniau’r cyfnod wedi’u gwireddu. 
 

Cyllid 960,826 
 

960,826 - - Holl gynlluniau’r cyfnod wedi’u gwireddu. 
 

Economi a 
Chymuned 

2,085,602 2,085,602           - - Holl gynlluniau’r cyfnod wedi’u gwireddu. 
 

Oedolion, 
Iechyd a Llesiant 
 
  

4,934,141 
 

4,473,401 460,740 (7) - Er bod cynnydd wedi ei wneud yn ddiweddar gyda rhai 
o’r cynlluniau roedd wedi llithro, mae amrediad o 
gynlluniau 2017/18 yn parhau heb eu gwireddu yn 
llawn. 
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Cyfanswm Arbedion  
 
 
 

£ (nifer) 

Cynlluniau wedi 
eu gwireddu 

 
 

£ (nifer) 

Wrthi’n 
gweithredu, ond 

wedi llithro  
 

£ (nifer) 

Cynllun wedi’i 
ohirio 

 
 

£ (nifer) 

Sylwadau’r Pennaeth Cyllid 

Plant a 
Theuluoedd 

1,987,318 
 

1,870,318 117,000 (1) - Mae'r Adran wedi cynnal adolygiad o'r cynllun “Dechrau 
i'r Diwedd” er mwyn ceisio darganfod sut mae'r 
arbedion yn cyd-fynd efo'r rhagamcanion. Bydd 
adroddiad ar y sefyllfa, gan gynnwys adolygiad o'r 
arbedion pellach a ragwelir, yn cael ei gyflwyno i'r 
Cabinet yn fuan. 

Priffyrdd a 
Bwrdeistrefol 

4,968,550 4,711,550 
 

      161,000  (8) 96,000 (1) Llithriad bach sy’n cael ei ragweld efo rhan o’r wyth 
cynllun, gyda gobaith y byddant yn cael eu gwireddu cyn 
diwedd y flwyddyn ariannol. Mae’r Cabinet ar 11 Medi 
2018 wedi cymeradwyo gohirio gweithrediad y cynllun 
arbediad “Canolfannau Ailgylchu (PB5)”, gan ymdrin â’r 
bwlch o £96,000 sy’n cael ei greu wrth ystyried arbedion 
2019/20 ymlaen.  

Ymgynghoriaeth 387,000 387,000 - - Holl gynlluniau’r cyfnod wedi’u gwireddu. 
 

Tîm Rheoli 
Corfforaethol 

172,270 172,270 - - Holl gynlluniau’r cyfnod wedi’u gwireddu. 
 

Trawsadrannol 
 

224,220 
 

224,220 
 

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

CYFANSWM 
 

24,274,978 23,054,267 1,124,711  (19)  
    

96,000 (1) Yn nhermau ariannol (£), mae 95% o gynlluniau 
arbedion 2015/16 - 2017/18 wedi eu gwireddu.  

 

 


