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ADDYSG Ffordd Gwynedd - Uned Cyflogau a Chontractau 28,680 Aros am waith TG er mwyn gallu cyflawni 28,680 0 0

AMGYLCHEDD
Cyflawni arbedion drwy brynu'n rhatach (e.e. offer swyddfa a 
TG)

40,000
Llithriad sylweddol am nad ydym yn gosod 
contractau. Cyfleoedd yno pan fydd gweithgaredd 
yn codi

40,000

Cynyddu'r ffi ar gyfer asesu ansawdd dŵr er mwyn 
adlewyrchu'r gost o ddarparu'r gwasanaeth

12,500
Ffi wedi cael ei newid ond gweithgaredd wedi 
lleihau : disgwyl iddo adfer maes o law

12,500

Cynyddu'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

120,000
Grŵp tasg yn edrych ar hwn - dylai fod yn 
weithredol yn 2021/22

120,000

Rhesymoli ac Integreiddio'r Swyddfa gefn Adran Amgylchedd 23,120
Hwn yn debygol o wireddu ei hun 6 mis ar ôl 
dychwelyd i swyddfeydd

23,120

Cynyddu'r ffioedd a godir ar Ymgymerwyr Statudol ayb am gau 
ffyrdd/gorchmynion traffig yn sylweddol uwch

2,500
Llai o weithgaredd oherwydd Covid - fe ddylai adfer 
ei hun

2,500

Cynyddu'r ffioedd a godir ar Ymgymerwyr Statudol ayb am gau 
ffyrdd/gorchmynion traffig yn sylweddol uwch

15,000
Llai o weithgaredd oherwydd Covid - fe ddylai adfer 
ei hun

15,000

Lleihau'r adnodd o fewn yr uned diogelwch ffyrdd 2,500 Dim problem cyflawni hwn 2,500

Lleihau'r adnodd o fewn y Gwasanaeth Cefn Gwlad 15,000 Dim problem cyflawni hwn 15,000

Teithio Staff 118,000 Wedi ei gyflawni 118,000

Rheolaeth Adeiladu - ffioedd darparu cyngor ymlaen llaw 4,000
Llithro : bydd modd ei wireddu ond dim ar hyn o 
bryd gan nad ydym ar gael i ymgynghori ayb

4,000

Gwaith stryd - torri hanner swydd 15,000 Wedi ei gyflawni 15,000

Cyfanswm Amgylchedd 367,620 367,620 0 0
CEFNOGAETH 
GORFFORAETHOL

Uno Dysgu a Datblygu ac Uned Datblygu Gweithlu 12,000 Wedi ei gyflawni 12,000 0 0

CYLLID Trefn slipiau electronig cyflog i bawb 3,750 Llithro - dim problem gydag ef 3,750 0 0
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ECONOMI A 
CHYMUNED

Cysoni trefniadau parcio drwy gyflwyno ffioedd parcio i 
safleoedd (e.e. ardal Y Glyn)

40,000 40,000

Sefydlu ffioedd parcio ar draeth Dinas Dinlle a cynyddu ffioedd 
lansio ar draws traethau Gwynedd o £10 i £15

45,000 45,000

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

Buddsoddi mewn gwelliannu fyddai yn gwneud Neuadd 
Dwyfor yn fwy effeithlon gan baratoi i edrych am fodel amgen 
i'r dyfodol

25,000

Marc cwestiwn am gyfanswm yr arbediad ar gael 
yma (Cynllun arbedion yn rhagweld £100,000 dros 5 
mlynedd). Fe ddylid medru gwireddu'r elfen yma 
ond bydd yn llithro cryn dipyn

25,000

Dileu swydd a newid trefniadau rheoli y Gwasnaeth Adfywio 
Cymunedol (lleihad o 20%)

5,000 Adran i ddarganfod y bwlch 5,000

Dileu 1 swydd o'r Gwasanaeth Twristiaeth a Marchnata 
(lleihau staffio o 25%)

25,000
Llithriad tra'n aros i'r cyfle o'i wireddu yn naturiol 
gyflwyno ei hun

25,000

Cyfanswm Economi a Chymuned 160,000 135,000 25,000 0

Cyfarfod wedi bod gydag Amgylchedd i ddarganfod 
datrysiad : Amgylchedd am eu cynnwys yn y 
newidiadau i'r gorchymyn traffig yn dilyn sgwrs 
gyda'r Economi ar yr hyn sydd angen ei wneud. 
Perygl y bydd rai misoedd i mewn i 2021/22 cyn yn 
weithredol gan mai un gorchymyn sirol ydyw
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OEDOLION, IECHYD 
A LLESIANT

Awtomeiddio prosesau cyllidol yr Adran 64,000
Llithriad ond dim manylder o ran proffil diwygiedig - 
wedi gofyn am broffil newydd

64,000

Gwella effeithlonrwydd gweithwyr maes 113,000
Hwn yn annhebygol o wireddu ei hun am fod angen 
yr adnodd i weithredu ar y Cynllun Integreiddio a 
thrawsnewid

113,000

Cynyddu incwm a lleihau costau eraill 30,000
Wedi ei gyflawni : ffi wedi ei godi ond effaith covid 
yn awgrymu efallai nad yw'n cynhyrchu cymaint 

30,000

Integreiddio a thrawsnewid Gwasanaethau Pobl Hyn 510,000 210,000 300,000

Ymestyn egwyddorion Cynllun Peilot Alltwen ar draws y 
gwasanaeth 

534,000 534,000

Adolygu'r trefniadau gweithredu o fewn yr Adran Oedolion 101,250 101,250

Cydweithio â’r trydydd sector i sicrhau darparwr newydd i 
gymeryd drosodd y ddarpariaeth gofal dydd yng Nghricieth a 
Blaenau Ffestiniog

100,000
Covid wedi achosi oedi : llithriad felly fe ddylid ei 
wireddu yn 2021/22

100,000

Adolygu pecynnau gofal anableddau corff gan gwrdd ag 
amcanion mewn ffordd amgen

100,000 Adolygu pecynau : dylid ei gyflawni yn 2021/22 100,000

 Adolygiad pecynnau Gofal Iechyd Parhaus 150,000
Gwaith wedi ei wneud ond Iechyd ddim yn ymateb.  
Wedi gofyn am fanylion er mwyn dyrchafu'r mater.

150,000

Ail strwythuro y Gwasanaeth Busnes gan leihau'r gefnogaeth a 
roir i'r timau adnoddau cymunedol integredig. Hefyd addasu a 
lleihau ymhellach y gefnogaeth a roddir i dimau rheng flaen yr 
Adran Oedolion a Plant

49,360 Llithriad yn unig - mewn llaw 49,360

Uno Dysgu a Datblygu ac Uned Datblygu Gweithlu 18,000 Eto i wireddu y cynllun amgen 18,000

Cyfanswm Oedolion, Iechyd a Llesiant 1,769,610 721,360 935,250 113,000

Yr un Cynllun yw rhain.  Aneglurder beth yw'r 
bwriad ar gyfer dangos os yw'n cael ei wireddu neu 
beidio.  Cynnydd yn sicr yn arafach na ddisgwyliwyd 
am amrywiol resymau. Prif Weithredwr (PW) wedi 
cynnal cyfarfod i sefydlu trefniadau er mwyn cael 
data priodol i fedru dangos a yw'n gwireddu 
arbedion neu beidio. PW wedyn am gynnal cyfarfod 
arall i adolygu'r  trefniadau rheoli project.
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PLANT Adolygiad Dechrau i'r Diwedd 688,160
Annhebygol fod hwn am gyflawni mwy na sydd wedi 
ei ddarganfod eisoes.

0 0 688,160

TIM RHEOLI A 
CHYFRIETHIOL

Arbedion yng nghyllideb y Crwner 13,800
Hwn yn ddibynol ar i'r Crwner ymddeol : hynny 
newydd ddigwydd cyflawni yn 2021/22 yn debygol.

13,800 0 0

TAI AC EIDDO
Adolygu'r strwythurau a lleoliadau presennol y Gwasanaeth 
Tai

7,000 Wedi ei wireddu 7,000

Lleihau dibyniaeth ar lety dros dro trwy fuddsoddi mewn llety 
pwrpasol

25,000
Llithro - Dylai wireddu unwaith y bydd y PODS wedi 
eu hadeiladu

25,000

Cyfanswm Tai ac Eiddo 32,000 32,000 0 0



Atodiad 1

Adran Teitl y Cynllun 

Swm i'w 
wireddu 
hyd at 

2020/21

Sylw

Llithro ond 
dim 

addasiad 
cyllidol

Llithro ond 
angen 
symud 
proffil i 

2022/23

Dileu

£ £ £ £

PRIFFYRDD A 
BWRDEISTREFOL

Cau 50 allan o 73 o doiledau cyhoeddus y Sir 26,880
Y gyfundrefn cau toiledau wedi cynhyrchu cymaint a 
sy'n bosibl - marc cwestiwn am allu hwn i gyflawni 
ymhellach heb ailagor dadleuon pellach.

26,880

Rhesymoli Trefn ar-ddyletswydd/Ar-alwad Priffyrdd 15,000 Llithriad yn unig - hwn i wireddu 2021/22 15,000

Trosglwyddo Meysydd chwarae i eraill 52,500
Covid wedi oedi yn sylweddol - dim am gynhyrchu 
arbedion tan 2022/23 ar y cynharaf

52,500

Adolygiad o drefniadau gweithredu o fewn y maes Priffyrdd 37,500 Yn cael ei weithredu : yno erbyn diwedd y flwyddyn 37,500

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

20,000
Papur yn dod i'r Cabinet ar sut y gellir gwireddu 
cynllun synhwyrol yn y maes yma : tebygolrwydd o 
arbediad yn optimistaidd iawn.

20,000

Gwastraff Gardd: cynhyrchu mwy o incwm neu lleihau costau 66,000 Gwireddu ei hun yn 2021/22 66,000

Codi ffi ychwanegol am amlosgi ar yr un diwrnod a'r 
gwasanaeth

10,000 10,000

Codi ffi amlosgi yn yr Amlosgfa o £520 i £550 22,500 22,500

Cynyddu ffioedd am gasglu gwastraff gan fusnesau 25,000
Ffioedd am gael eu codi ond marc cwestiwn am hyd 
a lled y busnes fydd gennym ar ôl Covid

25,000

Pont Abermaw – peidio talu Network Rail am yr hawl tramwy 
dros y bont

8,750
Llithriad yn unig - hyderus y bydd yn digwydd yn 
2021/22

8,750

Trefniadau Fflyd (Adolygiad Edge) 133,000
Gweithredol o ddechrau'r flwyddyn ariannol 
newydd - llithriad yn unig felly

133,000

Ar-ddyletswydd Bwrdeistrefol 7,000 Yn cael ei wireddu 7,000

Ail-strwythuro'r Adran 50,000 Wedi ei gyflawni 50,000

Cynllun cau Cilgwyn 35,000 Wedi ei gyflawni 35,000

Coed - dim didoli 12,000
Aros i'r Llywodraeth sefydlu Canolfan Goed : Llithro 
felly

12,000

Cyfanswm Priffyrdd a Bwrdeistrefol 521,130 421,750 52,500 46,880

CYFANSWM 3,596,750 1,735,960 1,012,750 848,040

Cabinet wedi atal yr Adran rhag codi ffioedd am 
gyfnod : gallu gwireddu yn 2021/22 os yw'r Cabinet 
yn cytuno


