
CABINET CYNGOR GWYNEDD

Adroddiad i gyfarfod Cabinet Cyngor Gwynedd

1. Y PENDERFYNIAD A GEISIR
1.1. Neilltuo £104,747 o’r Gronfa Trawsffurfio, sef £51,690 yn 2018/19 a £53,057 yn 

2019/20, i gefnogi gweithrediad y flaenoriaeth ‘Gwireddu Arbedion’ o fewn Cynllun 
Cyngor Gwynedd 2018-2023. 

2. Y RHESWM DROS YR ANGEN AM BENDERFYNIAD
2.1. Yn dilyn mabwysiadu Cynllun Cyngor Gwynedd 2018-2023 ar yr 8fed o Fawrth mae 

‘Gwireddu Arbedion’ wedi ei adnabod fel blaenoriaeth. Mae angen penderfyniad ar 
yr adnoddau fydd ar gael i gefnogi’r rhaglen gwireddu arbedion newydd er mwyn 
gallu symud y gwaith yn ei flaen.  

3. CYFLWYNIAD
3.1. Cyflwynir cais am £104,747 i gyflogi Rheolwr Prosiect am gyfnod o 2 flynedd 

(2018/19 a 2019/20) er mwyn cefnogi’r rhaglen gwireddu arbedion newydd.

3.2. Fel yr ydych yn ymwybodol mae gwireddu arbedion wedi bod yn flaenoriaeth i’r 
Cyngor er sawl blwyddyn a bydd cefnogi’r cais hyn am adnodd yn ymestyn y 
gefnogaeth sydd eisoes wedi bod yn ei le ers rhai blynyddoedd.  Yn y gorffennol 
roedd y rôl yn gyfrifol am gefnogi’r Arweinydd Rhaglen Arbedion ac wedi ei chyllido 
o Gronfa Cynllun y Cyngor ond daeth y cyllid i ben ddiwedd mis Mawrth 2018.

3.3. Yn ogystal â chefnogi’r rhaglen arbedion ar gyfer 2015-18 i ddarganfod c.£6m o 
gynlluniau effeithlonrwydd pellach, mae’r rôl yma’n benodol wedi canolbwyntio ar 
ddatblygu modelau amgen newydd, ac yn rheoli’r prosiect o sefydlu’r Cwmni 
Hamdden ar hyn o bryd

3.4. Yn y dyfodol rhagwelir y bydd yn canolbwyntio ar:  

a. gefnogi’r gyfundrefn arbedion newydd, i gynnwys pob elfen o’r cynllunio, 
ymgynghori, adrodd a gweithredu 
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o’r Gronfa Drawsffurfio i gyflogi Rheolwr Prosiect am 
gyfnod o 2 flynedd i gefnogi gweithrediad y 
flaenoriaeth Gwireddu Arbedion o fewn y Cynllun. 



b. sefydlu’r Cwmni Hamdden newydd hyd at 3ydd Chwarter 2018/19

ac, os yw amser gweddilliol yn caniatáu;

c. cefnogi datblygiad neu weithrediad cynllun neu gynlluniau arbedion fydd yn cael 
eu hadnabod a’u comisiynu dros y misoedd nesaf

4. RHESYMEG A CHYFIAWNHAD DROS ARGYMELL Y PENDERFYNIAD
4.1. Nodir bod y Cyngor wedi gweithredu’r rhaglen arbedion yn llwyddiannus dros y 

blynyddoedd diwethaf ac mae’r swyddog wedi bod yn rhan o’r tîm fu’n cefnogi’r 
gwaith. 

4.2. Yn wyneb ymddeoliad Arweinydd y Rhaglen Arbedion, sydd wedi bod yn arwain ar 
y rhaglen arbedion dros y blynyddoedd diwethaf, bydd mwy o gyfrifoldeb ar Uwch 
Swyddogion o fewn Adrannau unigol i wneud y gwaith. Mae dygymod a’r gwaith 
hynny am fod yn heriol ond yn un y gallant ddygymod ag ef gyda chefnogaeth i 
reoli’r rhaglen. Heb y gefnogaeth yno fodd bynnag mae cyflawni’r gofyn yma bron 
yn amhosib.

4.3. Mae elfennau cefnogol a datblygol i’r rôl yma.  Heb y buddsoddiad,  byddai angen 
darganfod adnodd arall o fewn y Cyngor i gynnig cefnogaeth i’r rhaglen a hynny ar 
draul gweithgareddau eraill.

4.4. O ran yr elfen ddatblygol (sy’n cynnwys rheoli/gweithredu prosiectau) mae lle i gredu 
na fyddai’r Cyngor yn yr un sefyllfa, o safbwynt y canlyniad a’r amserlen, ar gyfer 
cynlluniau megis sefydlu Cwmni Hamdden heb fodolaeth y rôl. 

4.5. Drwy ymestyn y buddsoddiad yma fe fyddwn yn cynnig adnodd ychwanegol i 
Adrannau fedru gwireddu cynlluniau arbedion yn ddi-oed. Bydd y rôl yn dod â sgiliau 
rheoli prosiect a datblygu achosion busnes i bennu cyfeiriad pendant i gynlluniau a 
hwyluso cyflawniad amserol arbedion. 

4.6. Pan fo angen, bydd y rôl yn cynnig cyfle i weithredu a/neu fel adnodd annibynnol i’r 
Adrannau.

4.7. O ystyried maint yr her ariannol sydd o’n blaenau a’r gofyn am fwy o arbedion  gyda 
llai o weithlu, argymhellir fod angen y rôl yma. Mae’r swyddog dan sylw ar gyfer y 
rôl yn brofiadol yn y maes datblygu a gweithredu cynlluniau arbedion.  

4.8. Mae wedi magu profiad, gwybodaeth a dealltwriaeth o’r camau sydd eu hangen i 
sefydlu modelau amgen i’r dyfodol.   Ar  y sail hon, ac o gymharu â dargyfeirio 
adnoddau, mae’n fwy tebygol y byddai’r buddsoddiad yn arwain at gyflawni 
deilliannau’r flaenoriaeth o wireddu mwy o arbedion effeithlonrwydd a lleihau maint 
y toriadau fydd eu hangen.

5. CAMAU NESAF AC AMSERLEN
5.1. O fod yn cymeradwyo’r cais am adnodd bydd Rheolwr Prosiect yn ei le i gefnogi 

gweithredu'r gyfundrefn gwireddu arbedion newydd hyd ddiwedd 2019/20.



6. UNRHYW YMGYNGHORIADAU A GYNHALIWYD CYN ARGYMELL Y 
PENDERFYNIAD

6.1. Barn y Swyddogion Statudol: 
i. Y Swyddog Monitro: 

Dim sylwadau o safbwynt priodoldeb.

ii. Y Pennaeth Cyllid: 
Cadarnhaf fod y rôl y swydd yma’n allweddol a hanfodol er mwyn hwyluso’r 
gyfundrefn arbedion, ac rwy’n cefnogi’r cais i’w ariannu yn briodol.


