
ATODIAD 3 

ARBEDION 

1. Yr arbedion sydd yn cael yr ardrawiad lleiaf ar bobl Gwynedd yw arbedion 

effeithlonrwydd, ac yn arbennig rheiny gellir gweithredu yn y swyddfa gefn.  

Fodd bynnag mae’r cyfleoedd ar gyfer darganfod y fath arbedion wedi lleihau’n 

sylweddol dros y 10 mlynedd diwethaf, wrth i ni eu gwireddu er mwyn 

darganfod yr arbedion sylweddol y bu’n rhaid i ni eu darganfod dros y cyfnod. 

2. Serch hynny, mae’r amrywiol adrannau wedi canfod cyfleoedd i gyflawni mwy 

o arbedion drwy edrych ar drefniadau neu leihau cyllidebau swyddfa gefn.  

Nodir y cynlluniau yma yng nghyfeirnodau 1.1 i 1.43 yn y tablau isod. 

3. Mae yna arbedion effeithlonrwydd pellach i’w gwneud drwy ddarganfod ffyrdd 

gwahanol o gyflawni gwasanaethau, ac fe nodir y rhain yng nghyfeirnodau 2.1 

i 2.19 isod. 

4. Mae yna gyfleoedd hefyd wedi cael eu hadnabod i greu arbedion drwy 

fuddsoddi ac mae’r rhain yn cael eu hadnabod yng nghyfeirnodau 3.1 i 3.6. 

5. Wedi hynny, mae yna wasanaethau eraill lle mae angen i ni ystyried y cyfleoedd 

codi incwm er mwyn gwarchod gwasanaethau hanfodol y Cyngor.  Mae'r rhain 

i’w gweld yng nghyfeirnodau 4.1 i 4.28. 

6. Yn y diwedd fodd bynnag, mae’n rhaid i ni ddarganfod arbedion mewn mannau 

sy’n mynd i gael effaith ar bobl Gwynedd ac fe fydd yr effaith hwnnw yn 

amrywio o gynllun i gynllun. 

7. Y ffordd orau o isafu’r effaith yw darbwyllo eraill i gymryd y swyddogaeth 

drosodd, ac mae yna ddau gynllun o’r fath sy’n ymddangos yng nghyfeirnodau 

5.1 i 5.2 isod. 

8. Yng nghyfeirnodau 6.1 i 6.27, nodir cynlluniau eraill gallwn eu gwireddu, gan 

dderbyn fod yna effaith am fod ar ein trigolion, ond gan dderbyn mai rhain yw’r 

rhai lle bydd yr effaith leiaf yn cael ei weld. 

9. Mae’n bwysig nodi fod y rhestr yma wedi cael ei lunio gan ddwyn i gof yr hyn 

sy’n ymddangos yn yr ymgynghoriad cyhoeddus cynhaliwyd yn yr hydref ar 

flaenoriaethau pobl Gwynedd. 

10. Yn amlwg, mae Addysg o ansawdd, agweddau sylweddol o’r maes gofal, a dwy 

agwedd o faes Bwrdeistrefol (sef casglu gwastraff ac ail-gylchu, ynghyd â 

chanolfannau ail-gychu) yn ymddangos yn y 10 maes mwyaf pwysig i bobl 

Gwynedd. 

11. Wedi dweud hynny fe welir  fod popeth yr ydym yn ei wneud yn bwysig i rywun.  

Hyd yn oed gyda’r gweithgaredd ddaeth allan fel yr un lleiaf pwysig ar 

gyfartaledd o’r holl wasanaethau yr ydym yn eu cyflawni, roedd tua 100 o 

ymatebwyr wedi dweud ei fod o’n un o’r pethau mwyaf pwysig iddynt hwy. 



12. Gan fod y meysydd Gofal ac Addysg yn gyfrifol am 62% o wariant y Cyngor 

mae’n amhosibl eu hepgor o unrhyw gyfraniad at yr arbedion, ond fe welir o’r 

rhestr nad oes bwriad gofyn i ysgolion gyfrannu at y cynlluniau cyflwynir yma 

er penderfyniad ar gyfer 2019/20.  Ymhellach, mae’r elfennau y mae gofyn i’r 

meysydd Gofal ac Addysg gyfrannu yn cael eu cyfyngu i arbedion 

effeithlonrwydd, neu arbedion sydd yn cael effaith ar yr ymylon. 

13. O ran y grwpiau a nodweddion gwarchodedig, fe welwyd fod trafnidiaeth 

gyhoeddus yn cael lle amlwg yn eu blaenoriaethau hwy. Felly, mae’r rhestr isod 

yn fwriadol yn ceisio gwarchod y maes hwnnw rhag unrhyw ostyngiadau 

cyllidol, er ein bod yn ymwybodol fod costau yn cynyddu’n sylweddol a bydd yn 

sialens cadw pob gwasanaeth cyfredol i fynd yng nghyd-destun y gyllideb sydd 

ganddynt. 

14. Fe welir hefyd yn y ddogfen fod y sector fusnes yn naturiol yn cymryd agwedd 

dra wahanol i drigolion Gwynedd, ac yn nodi fod nifer o’r meysydd sydd yn 

ymwneud â’r sector fusnes yn naturiol yn fwy pwysig iddynt.  Wrth lunio’r 

cynigion, rydym wedi ceisio osgoi effeithiau mwyaf andwyol unrhyw 

ostyngiadau yn y maes, gan geisio cyfyngu hynny i’r lleiafswm posibl, ond nid 

oes modd osgoi elfen o leihad yn ein gweithgareddau.  Mae’r warchodaeth y 

byddem yn ei roddi yn debygol o olygu Treth Cyngor uwch na fyddem yn reddfol 

yn dymuno ei weld, ond mae’n bwysig ein bod yn parhau i fuddsoddi elfen o’n 

cyllideb yn y meysydd yma. 

15. Yn ei gyfarfod ar 18 Rhagfyr 2018, penderfynodd y Cabinet gynnal ail 

ymgynghoriad cyhoeddus ar y cynlluniau arbedion a restrir yng nghyfeirnodau 

3.1 i 6.27 isod.  Daeth yr ymgynghoriad i ben ar 31 Ionawr 2019, a cyflwynir 

linc i ddadansoddiad o’r canlyniadau yn rhan 4.6 o’r prif adroddiad yma.  

16. Cafwyd cyfle i drafod yr ymatebion a’r dadansoddiad ynghyd â’r effeithiau posib 

mewn gweithdy anffurfiol o’r holl aelodau’r Cyngor ar 5 Chwefror.  

17. Er mwyn sefydlu cydsyniad o’r ffordd orau ymlaen, trafodwyd canlyniadau 

penodol o’r ymgynghoriad i ystyried os dylid lleihau’r cynnydd 5.5% arfaethedig 

yn y Dreth Cyngor drwy weithredu rhagor o doriadau.  Dengys yr ymgynghoriad 

fod dros hanner yr ymatebwyr o blaid cynnig y Cabinet, neu’r opsiwn i godi’r 

Dreth Cyngor o fwy na 5.5% er mwyn peidio gorfod gwneud cymaint o 

arbedion. Roedd consensws yn y gweithdy Aelodau ar 5 Chwefror y byddai 

effaith y toriadau pellach yn annerbyniol.   

18. Rhoddwyd ystyriaeth hefyd i gynigion i atal rhag gweithredu rhai cynlluniau 

arbedion penodol, gan felly gynyddu’r Dreth Cyngor o fwy na 5.5%. Ddaru’r 

gweithdy bwyso a mesur effaith posib y cynigion a rhesymau’r ymatebwyr dros 

eu cyflwyno. Detholwyd sawl cynllun ar gyfer ystyriaeth bellach, ar sail yr 

ardrawiad posib. 



19. Yng nghyfarfod ffurfiol y Cabinet ar 19 Chwefror, penderfynwyd peidio 

gweithredu 8 cynllun (gwerth cyfanswm o £215,990) cyflwynir yn yr ail restr ar 

ddiwedd yr Atodiad yma. 

20. Penderfynodd y Cabinet gymeradwyo’r cynlluniau arbedion arfaethedig sy’n y 

rhestr gyntaf dros y tudalen yn yr Atodiad yma. 

21. Mae’r cynigion a nodir yn y rhestr ganlynol yn cynhyrchu’r arbedion isod yn 

2019/20.  Mae yna nifer o’r cynlluniau yma’n gwireddu arbedion mewn 

blynyddoedd dilynol hefyd sy’n ein helpu i gynllunio ymlaen – 

 

  £ 

Rhan 1 Effeithlonrwydd Swyddfa gefn 1,272,980 

Rhan 2 Effeithlonrwydd pellach 269,370 

Rhan 3 Buddsoddi i arbed 21,500 

Rhan 4 Cynyddu incwm 411,590 

Rhan 5 Atal ond gofyn i eraill gymryd drosodd 

(arbediad yn cael ei gyflawni mewn 

blynyddoedd dilynol)  

    - 

Rhan 6 Arbedion ag effaith (i wahanol raddau)  260,500 

 Cyfanswm 2019/20 2,235,940 

 

22. Mae gwybodaeth lawn am y cynlluniau arbedion unigol fel y’i cyflwynwyd i’r 

Cabinet 19 Chwefror ymhen y linc yma – 

https://democratiaeth.cyngor.gwynedd.gov.uk/mgAi.aspx?ID=13592#mgDoc

uments&LLL=1 

 

23. Gall gweithredu rhai o’r arbedion, wrth gwrs, orfod dilyn prosesau statudol a 

byddent yn ddarostyngedig i ganlyniadau prosesau o’r fath. Yn amlwg mae’r 

argymhelliad ac unrhyw benderfyniad yn cydnabod hyn ac nid yw yn rhagfarnu 

eu deilliannau. 

 

https://democratiaeth.cyngor.gwynedd.gov.uk/mgAi.aspx?ID=13592#mgDocuments&LLL=1
https://democratiaeth.cyngor.gwynedd.gov.uk/mgAi.aspx?ID=13592#mgDocuments&LLL=1
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Cyfanswm

Arbedion

1.1     Cyflawni arbedion drwy brynu'n rhatach (e.e offer swyddfa a TG) £60,000
1.2     Gosod costau yn erbyn cyllidebau cyfalaf £45,000
1.3     Lleihau costau swyddfeydd drwy osod gofod gwag £70,000
1.4     Rhesymoli ac Integreiddio'r Swyddfa gefn Adran Amgylchedd £35,000

1.5     Dileu swydd o'r Gwasanaeth Diogelwch Eiddo £30,000
1.6     Arbedion ailstrwythuro blaenorol o fewn Adran Cefnogaeth Gorfforaethol £30,000

1.7     Lleihau cyllidebau costau teithio a chyflenwadau Adran Cefnogarth 

Gorfforaethol oddeutu 10% 

£40,000

1.8     Terfynu cytundeb meddalwedd £10,000

1.9     Dileu swydd reolaethol o fewn y Gwasanaeth Datblygu Sefydliad ac uno’r 

Gwasanaeth hefo’r Gwasanaeth Dysgu a Datblygu 

£44,000

1.10  Adolygu'r gefnogaeth i'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus  £15,000

1.11  Ail raddio dwy swydd o fewn yr Adran Gefnogaeth Gorfforaethol sy'n 

cefnogi gwaith y Cyngor

£15,000

1.12  Trosglwyddo i sustem swyddfa gefn cyswllt cwsmer newydd (Ffos) £23,000

1.13  Lleihau cefnogaeth weinyddol o fewn y Gwasanaeth Cefnogol drwy 

gyflwyno systemau TG 

£104,000

1.14  Dileu swydd o'r Gwasanaeth Gwybodaeth yn sgil cyflwyno system 

electronig 

£30,000

1.15  Dileu un swydd swyddog adnoddau dynol ac un swydd ymgynghorydd 

adnoddau dynol. (lleihad staffio o 20%) drwy newid ein model gweithredu.

£80,000

1.16  Lleihau'r gefnogaeth i'r Tîm Rheoli ac i gefnogi rheolaeth project. £110,000

1.17  Dileu'r Gwasanaeth Datblygu Sefydliad £54,000

1.18  Lleihau costau llinellau ffon drwy ddefnyddio mwy ar VOIP £76,000

1.19  Negodi ffioedd Archwilio Allanol  £40,000

1.20  Newid dull ariannu Caffael Systemau £35,000

1.21  Lleihau teithio o fewn yr Adran Gyllid o 30% £5,750

1.22  Lleihau Staffio Gwasanaeth Incwm (lleihau staffio o 8%) £11,380
1.23  Lleihau Staffio Gwasanaeth Cyflogau o 9% £19,500

1.24  Lleihau staffio yn y maes cyfrifeg £49,130

1.25  Defnydd tanwariant un tro i ariannu hyfforddiant £34,400
1.26  Ail negodi cytundeb rhwydwaith y Cyngor    £170,000

1.27  Lleihau costau cyflenwadau o 2.5% £16,330

1.28  Dileu swydd o'r Gwasanaeth Incwm £23,400
1.29  Ymestyn egwyddorion Cynllun Peilot Alltwen ar draws y gwasanaeth £534,000

1.30  Gwella prosesau gwaith drwy gynnal adolygiad Ffordd Gwynedd a 

defnyddio modiwlau cyllid y system TG newydd o fewn yr Adran Oedolion

£80,000

1.31  Adolygu’r trefniadau gweithredu o fewn yr Adran Oedolion £135,000

1.32  Adolygiad o drefniadau gweithredu o fewn y maes Priffyrdd £50,000

1.33  Rhesymoli Gweithdai Fflyd o 3 i 2  yn y Sir £130,000

1.34  Lleihau'r gyllideb ffioedd proffesiynol/ cyfreithiol £7,260

1.35  Lleihau'r gyllideb hyfforddiant o fewn y Gwasanaeth Plant £8,980

1.36  Lleihad yng nghyllideb gefnogol yr Adran Plant a Theuluoedd £14,960

1.37  Dileu swydd Swyddog Cefnogol £29,210

1.38  Dileu cyllideb gweithfeydd corfforaethol £46,340

1.39  Creu arbedion effeithlonrwydd o fewn y Gwasanaeth Crwner £5,000
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1.40  Lleihau 2 ddiwrnod ar gefnogaeth weinyddol etholiadau a chyfreithiol 

(lleihad o 7% yn y gefnogaeth weinyddol)

£12,450

1.41  Dileu'r holl gyllideb cefnogi adolygiadau Ffordd Gwynedd. £61,370

1.42  Cyfyngu amser staff i fynd ar gyrsiau addysgiadol e.e. cyrsiau BTEC, HNC a 

gradd.

£9,000

1.43  Ail strwythuro rheolaeth yr Adran Ymgynghoriaeth £23,000
2.1     Lleihau'r adnodd o fewn y Gwasanaeth Cefn Gwlad £20,000

2.2     Gostyngiad yn y nifer o Gynghorwyr £100,000

2.3     Addasu trefn gwirio DBS £50,000
2.4     Dileu 1 swydd o'r Gwasanaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu £26,000

2.5     Ail-strwythuro'r gefnogaeth ar gyfer Craffu £25,000

2.6     Lleihau Staffio Gwasanaeth Trethi a Budd-daliadau o 4% £40,440

2.7     Trefn  slipiau electronig cyflog i bawb £15,000

2.8     Arbedion dros ben o ail-strwythuro diweddar i'r Gwasanaeth Llyfrgell  £15,000

2.9     Cydweithio â’r trydydd sector i sicrhau darparwr newydd i gymryd drosodd 

y ddarpariaeth gofal dydd yng Nghriccieth a Blaenau Ffestiniog

£100,000

2.10  Gwell cydgordio gwasanaeth gyda'r Adran Plant a theuluoedd ar adeg oed 

trosglwyddo

£60,000

2.11  Adolygu pecynnau gofal anableddau dysgu all-sirol er mwyn adnabod 

lleoliadau mwy lleol i unigolion

£100,000

2.12  Hurio Cerbydau Codi yn y Canolfannau Ailgylchu yn hytrach na' prynu  £20,000

2.13  Rhesymoli Trefn ar ddyletswydd/ Ar alwad Priffyrdd £15,000

2.14  Defnyddio deunydd rhatach ar gyfer cynnal ffyrdd £45,000

2.15  Newid Teledu Cylch Cyfyng sydd gyda gofalwyr yn monitro i gyfundrefn 

‘heb ofalwyr’.

£210,000

2.16  Newid trefniadau gwaith casglu gwastraff i shifftiau a chylchdeithiau llai 

(sydd o bosib yn golygu newid i ddiwrnod casglu i drigolion)

£150,000

2.17  Cefnogi a hyfforddi gwarchodwyr plant a meithrinfeydd ein hunain  £24,980

2.18  Lleihau'r gyllideb Lwfans Cynllun Cynnal £30,900

2.19  Gwireddu mwy o arbedion effeithlonrwydd o fewn y Gwasanaeth Cynllunio 

Argyfwng 

£12,700

3.1     Darparu pwyntiau gwefru ceir trydan mewn meysydd parcio £50,000

3.2     Buddsoddi mewn gwelliannau byddai yn gwneud y Neuadd Dwyfor yn fwy 

effeithlon gan baratoi i edrych am fodel amgen i'r dyfodol

£100,000

3.3     Creu Uned Gofal Ysbaid newydd yn Tan Y Marian a fydd yn lleihau costau 

talu am leoliadau allanol

£43,000

3.4     Datblygu 3  prosiect Tai Gofal Ychwanegol arall yng Ngwynedd (Ardal 

Pwllheli, Ffestiniog, De Meirionnydd). 

£300,000

3.5     Lleihau dibyniaeth ar lety dros-dro trwy fuddsoddi mewn llety pwrpasol £100,000

3.6     Gosod lampau LED i weddill goleuadau stryd y Sir £45,900

4.1     Cynyddu'r ffi am y clwb gofal cyn ysgol o £0.80 i £1 £43,000

4.2     Cynyddu'r ffi ar gyfer asesu ansawdd dwr er mwyn adlewyrchu'r gost o 

ddarparu'r gwasanaeth.

£25,000

4.3     Cynyddu incwm drwy wella'r drefn o godi cosb ar ymgymerwyr lle nad 

ydynt yn cydymffurfio gyda deddfwriaeth wrth weithio ar ein lonydd.

£15,000
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4.4     Cynyddu incwm drwy gynyddu'r nifer meysydd parcio sy'n rai talu ac 

arddangos a chynyddu ffioedd parcio gan ystyried sut y gellir yr un pryd a 

oes modd cadw cost parcio i drigolion yr un fath neu ei leihau hyd yn oed.

£135,000

4.5     Codi ffioedd difa pla er mwyn dod yn agosach at brisiau'r farchnad  £10,000

4.6     Cynyddu'r ffioedd a godir ar Ymgymerwyr Statudol ayb am gau ffyrdd / 

gorchmynion traffig yn sylweddol uwch.

£30,000

4.7     Cynyddu incwm yr Uned Iechyd Galwedigaethol drwy werthu mwy o 

wasanaeth

£20,000

4.8     Denu incwm ychwanegol drwy wneud gwaith i gyrff cyhoeddus eraill  £56,340

4.9     Creu incwm drwy werthu system tracio fflyd £20,000

4.10  Cynhyrchu incwm drwy atal twyll £40,000

4.11  Denu incwm ychwanegol drwy Asiantaeth Casglu Fewnol £100,000

4.12  Cysoni trefniadau parcio drwy gyflwyno ffioedd parcio i  safleoedd (e.e. 

ardal Y Glyn)

£40,000

4.13  Sefydlu ffioedd parcio ar draeth Dinas Dinlle £50,000

4.14  Cynyddu ffioedd lansio ar draws traethau Gwynedd o £10 i £15. £10,000

4.15  Cynyddu'r ffi i ysgolion am y gwasanaeth archifau £10,000

4.16  Cynyddu ffioedd archwilio a thrwyddedu tai mewn amlddeiliadaeth o £140 i 

£180 yr ystafell 

£20,380

4.17  Cynyddu incwm gorfodaeth stryd drwy ddirwyo mwy o unigolion sy'n 

gollwng sbwriel 

£20,000

4.18  Gwastraff Gardd: cynhyrchu mwy o incwm neu leihau costau £100,000

4.20  Codi ffi ychwanegol am amlosgi ar yr un diwrnod a'r gwasanaeth £20,000

4.21  Codi ffi amlosgi yr Amlosgfa o £520 i £550 £30,000

4.22  Canolfannau Ailgylchu: codi ffi ar fasnachwyr £20,000

4.23  Codi ffi ar waredu deunyddiau DIY (e.e. Rwbel £3 y bag neu £30 lond 

trelar)

£100,000

4.24  Cynyddu ffioedd am gasglu gwastraff gan fusnesau £100,000

4.25  Cynyddu incwm drwy wneud gwaith cyfreithiol i sefydliadau cyhoeddus 

eraill 

£33,000

4.26  Codi ffioedd YGC yn y maes gwaith ymgynghorol peirianneg sifil. £40,000

4.27  Cynyddu incwm ar gyfer y maes atal llifogydd £51,000

4.28  Cynyddu incwm drwy gynnig cefnogaeth dechnegol, wyddonol a 

pheirianyddol i gynlluniau lliniaru risg llifogydd i Gynghorau ledled Cymru.

£30,000

4.29  Cynyddu incwm drwy gynnig fwy o gefnogaeth rheoli prosiect i Lywodraeth 

Cymru ar gynlluniau mawr. 

£10,000

5.1 Trosglwyddo rhai toiledau cyhoeddus i eraill £50,000

5.2 Trosglwyddo Meysydd chwarae i eraill £210,000

6.1     Lleihau cyfraniad y Cyngor i Gwasanaeth Gwe o 1% £6,410

6.3     Lleihau amlder glanhau rhai ardaloedd mewn Ysgolion drwy gwtogi oriau o 

1.7%

£35,120

6.4     Lleihau'r adnodd o fewn yr Uned Diogelwch Ffyrdd £10,000
6.5     Lleihau'r gyllideb ar gyfer cynnal y llwybrau cyhoeddus £10,000
6.6     Lleihau'r adnodd o fewn y Gwasanaeth Polisi Cynllunio  £5,000
6.7     Lleihau'r gyllideb ar gyfer yr Uned Gorchmynion Traffig o 33% £10,000
6.8     Lleihau adnodd cyflogaeth dymhorol o 50% o fewn y Gwasanaeth Trethi a 

Budd-daliadau

£42,780



ATODIAD 3

Cyf.
Cynlluniau arbedion mae'r Cabinet 

wedi penderfynu symud ymlaen i'w gweithredu

Cyfanswm

Arbedion

6.9     Dileu swydd wag o fewn y Gwasanaeth Cefnogi Busnes (lleihad o 25% yn y 

nifer o staff)

£23,000

6.10  Adolygu ffioedd parcio a trefniadau gweithredu Storiel £20,000

6.12  Dileu 1 swydd o'r Gwasanaeth Datblygu'r Economi (lleihau staffio o 33%)  £40,000

6.13  Dileu swydd a newid trefniadau rheoli y Gwasanaeth Adfywio Cymunedol 

(lleihad o 20%)

£50,000

6.14  Dileu 1 swydd o'r Gwasanaeth Twristiaeth a Marchnata (lleihau staffio o 

25%)

£25,000

6.15  Yn yr hir dymor, anelu i leihau'r sybsidi i'r Cwmni Hamdden  newydd fydd 

yn cael ei sefydlu o 20%

£155,000

6.18  Adolygu pecynnau gofal anableddau corff gan gwrdd ag amcanion mewn 

ffordd amgen

£100,000

6.19  Adolygiad pecynnau Gofal Iechyd Parhaus  £200,000

6.20  Calendrau casglu gwastraff electronig yn unig £30,000

6.21  Pont Abermaw – peidio talu Network Rail am yr hawl tramwy dros y bont £35,000

6.23  Lleihau 6% ar y gyllideb eiriolaeth £2,090

6.24  Haneru cyllideb recriwtio a hyfforddi rhieni maeth £5,420

6.26  Lleihau adnodd o fewn yr Uned Gyfreithiol i gefnogi gwaith adrannau eraill £15,000

6.27  Ail Strwythuro'r Uned Rheolaeth Adeiladu gan leihau'r nifer o arweinyddion 

tîm

£23,000

CYFANSWM YR ARBEDION £6,402,920

ARBEDION AR GAEL YN 2019/20 £2,235,940
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4.4     Cynyddu incwm drwy ddileu parcio am ddim o Nadolig 2019 ymlaen. £45,000

4.19  Codi ffi am ailgyflenwi biniau sydd wedi'u difrodi gan drigolion £25,000

6.2 Dileu'r gwasanaeth Llyfrgelloedd i Ysgolion  £73,560

6.11  Lleihau'r gwasanaeth llyfrgell deithiol - ymweld â llai o aros fannau ac yn 

llai aml

£10,000

6.16  Lleihau cyllideb y grantiau strategol i'r celfyddydau o 20% £18,000

6.17  Lleihau cyllideb cronfa lyfrau'r llyfrgelloedd o 10%  £19,500

6.22  Lleihau cyllideb Cymorth i ferched o 20% £10,770

6.25  Lleihau cyfraniad y Cyngor o 7% Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid  £14,160

 CYFANSWM YR ARBEDION DDIM I'W GWEITHREDU £215,990


