
 
 

 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) - Gwelwyd rhywfaint o lithriad ar un cynllun: 

 Arbediad yn ymwneud â’r Uned Cyflogau a 
Chontractau Addysg £38,681.  

Mae camau ar y gweill i wireddu yn 2017/18. 
 

Ysgolion 2,095,000   (1) 2,095,000   (1 ) - - Y cynllun wedi ei wireddu. 
 

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) 
(H) 50,000   (1) 

321,971 (15) 52,630  (2) 
(H) 50,000  (1) 

 

- Mae dau o gynlluniau’r flwyddyn heb eu llawn 
wireddu: 

 Ail gaffael y rhwydwaith PSBA £30,000 (a 
£50,000 hanesyddol o 2015/16) 

 Ail strwythuro Refeniw £22,630 
Mae’r cynllun PSBA yn destun sgwrs ar lefel 
genedlaethol a'r rhagolwg diweddaraf yn awgrymu’n 
gryf bydd yr arbedion yn cael eu gwireddu yn 
2018/19. Llithriad bach a ragwelir efo’r cynllun arall. 
 



 
 

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 

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

Oedolion, 
Iechyd a 
Llesiant 

1,559,219  (30) 
(H) 175,060    (2) 

1,378,119 (24) 181,100  (7*) 
(H) 175,060   (2) 

- Ychydig o gynnydd mewn gwireddu’r cynlluniau 
arbedion unigol dros y misoedd diwethaf, ond yr 
Adran wedi byw o fewn eu cyllideb refeniw yn 
2016/17.  O ganlyniad i weithredu mewn modd mwy 
effeithlon, mae’r Pennaeth Adran wedi cynnig 
priodoli'r sefyllfa ariannol dderbyniol hon i’r 
cynlluniau arbedion unigol, ac am gyflwyno cynllun i 
ystyried cyfuno amryw ohonynt ar sail themâu, gan 
eu bod o fewn yr un meysydd. 
 

Plant a 
Theuluoedd 

753,000  (11) 
 

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

Priffyrdd a 
Bwrdeistrefol 

1,934,100  (20) 
 (H) 80,000    (2) 

1,934,100  (20) 
 

(H) 80,000  (2) - Holl gynlluniau 2016/17 wedi’u gwireddu, ond bu 
llithriad ar ddau gynllun hanesyddol: 

 Toiledau Cyhoeddus £40,000 

 Rhesymoli Banciau Ailgylchu £40,000. 
Mae’r cynllun Toiledau Cyhoeddus yn symud ymlaen 
ar y cyd efo’r cynllun toriadau (£244,000 yn 
2017/18) yn unol â phenderfyniad y Cabinet ym 
Mehefin 2017.  Mae adroddiad i ddilyn parthed y 
cynllun banciau ailgylchu. 
 



 
 

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 

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) 305,060   (5) 

8,929,000 (134) 272,411  (10*) 
(H) 305,060    (5) 

- Mae 97% 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) 

 

 


