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Cynllun 2019/20 2020/21 
ymlaen Eglurhad Ystyriaeth gychwynnol o 

oblygiadau cydraddoldeb posib

Cyflawni arbedion drwy brynu'n 
rhatach (e.e offer swyddfa a TG) £20,000 £40,000

Mae'r Adran Amgylchedd yn arwain ar waith o reoli pryniant 
categorïau corfforaethol ac yn adnabod cyfleoedd i brynu'n 
rhatach.  Enghreifftiau o hyn yw rheoli a phrynu'n deunydd fel offer 
swyddfa, dodrefn swyddfa, dillad diogelwch, Technoleg 
Gwybodaeth, Printio ayyb. yn well.

Ni ragwelir effaith cydraddoldeb

Gosod costau yn erbyn cyllidebau 
cyfalaf £22,500 £22,500

Mae'r swyddogion sy'n gweithio llawn amser ar y rhaglen Ysgolion 
G21 ar hyn o bryd yn cael eu hariannu allan o refeniw'r 
Gwasanaeth. Bwriedir gosod rhai costau yn erbyn y grant Ysgolion 
G21. Bydd rhaid gwneud achos busnes ar gyfer pob cynllun unigol. 
Effaith niwtral ar drigolion Gwynedd.

Ni ragwelir effaith cydraddoldeb

Lleihau costau swyddfeydd drwy 
osod gofod gwag £70,000 £0

Ystyrir fod yna gyfleoedd i wneud gwell defnydd o ofod swyddfa 
drwy gywasgu ychydig a chreu gofod gwag i'w osod i denantiaid ar 
rent masnachol. Angen gwaith marchnata, addasu gofod a negodi 
gyda darpar denantiaid. Effaith niwtral ar drigolion Gwynedd.

Ni ragwelir effaith cydraddoldeb

Rhesymoli ac Integreiddio'r 
Swyddfa gefn Adran Amgylchedd £11,880 £23,120

Gan fod swyddfa gefn dau Wasanaeth wedi uno i greu un Uned, 
mae posibiliadau o welliannau effeithlonrwydd a rhesymoli'r 
defnydd o sustemau cyfrifiadurol swyddfa gefn. Mae'r gwaith yn 
cefnogi dyletswyddau statudol y gwasanaeth, a hynny'n aml iawn o 
gychwyn hyd at ddiwedd y dyletswyddau amrywiol. Gall fod effaith 
o ran oedi ar drigolion Gwynedd wrth ymdrin â mater cynllunio, 
gwarchod y cyhoedd a pridiannau tir. Anodd yw rhagweld beth yn 
union fydd lefel yr oedi, ond bydd yna lai o gapasiti er y bydd swmp 
y gwaith yr un fath.  Y cwestiwn yw a fydd modd gwneud yn iawn 
am y llai o gapasiti drwy wella effeithlonrwydd. Ni fyddwn yn 
gwybod hyd nes y byddwn yn ceisio ei gyflawni. 

Posibilrwydd o effaith ar y 
nodweddion oedran ac 
anabledd. Angen asesiad 
pellach.
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Dileu swydd o'r Gwasanaeth 
Diogelwch Eiddo £0 £30,000

Mae’r uned hon wedi bod drwy ymarferiad 'Ffordd Gwynedd' 
arweiniodd at drefniadau gweithio newydd a lleihad mewn costau 
refeniw blynyddol oddeutu £55,000. Mae’r perfformiad ar y 
dyletswyddau craidd yn foddhaol. Fodd bynnag, mae’r maes yn un 
lle mae gwaith uwchlaw’r dyletswyddau craidd yn codi ar hap/ byr 
rybudd yn dilyn digwyddiadau iechyd a diogelwch sylweddol mewn 
llefydd eraill e.e. Grenfell, wal fewnol yn disgyn ar blentyn mewn 
ysgol yn yr Alban, pryderon newydd am Radon, gofynion archwilio 
newydd osodir gan y cwmni yswiriant, ymateb canlyniadau gwael 
profion dwr yfed ar fanddaliadau ayb. O leihau’r gyllideb hon ni 
fyddai adnodd o fewn y tîm i ymdopi a’r math yma o waith sydd 
uwchlaw’r dyletswyddau craidd

Posibilrwydd y bydd effaith yn 
gysylltiedig â’r nodweddion 
oedran ac anabledd. Angen 
asesiad pellach

Arbedion ailstrwythuro blaenorol 
o fewn Adran Cefnogaeth 
Gorfforaethol

£30,000 £0
Mae'r arbedion yma sy'n deillio o weddillion nifer o ail-
strwythuriadau o fewn yr Adran dros y 3 blynedd diwethaf wedi eu 
gweithredu eisoes ac nid oes unrhyw oblygiadau pellach iddynt.

Ni ragwelir effaith cydraddoldeb

Lleihau cyllidebau costau teithio a 
chyflenwadau Adran Cefnogarth 
Gorfforaethol oddeutu 10% 

£40,000 £0
Mae'r arbedion yma mewn costau teithio a chyflenwadau swyddfa 
wedi cael eu gweithredu eisoes fel rhan o'r gwaith o baratoi ar 
gyfer arbedion pellach ac felly ni fydd effaith ar bobl Gwynedd.

Ni ragwelir effaith cydraddoldeb

Terfynu cytundeb meddalwedd £10,000 £0
Mae'r Uned Ymchwil a Dadansoddeg yn defnyddio sustem 
feddalwedd arbenigol yn ôl y gofyn ond edrychir i ddefnyddio 
ffynonellau amgen rhatach heb lesteirio gormod ar waith yr Uned.

Ni ragwelir effaith cydraddoldeb

Dileu swydd reolaethol o fewn y 
Gwasanaeth Datblygu Sefydliad ac 
uno’r Gwasanaeth hefo’r 
Gwasanaeth Dysgu a Datblygu 

£44,000 £0

Mae yna dair swydd o fewn y Gwasanaeth.  Dileuwyd swydd 
Rheolwr y Gwasanaeth ddiwedd Mehefin eleni gan uno'r cyn-
wasanaeth hefo'r Gwasanaeth Dysgu a Datblygu oddi ar y 1af o 
Orffennaf. Rhagwelir y gellir parhau i gyflawni'r gwaith hwn heb 
effaith ar y ddarpariaeth bresennol ond o ystyried y cyfnod byr a fu 
ers uno'r ddau Wasanaeth, byddai'n gynamserol i ddatgan na fydd 
yna unrhyw effaith ar y gwasanaeth a ddarperir.

Ni ragwelir effaith cydraddoldeb

Adolygu'r gefnogaeth i'r Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus £15,000 £0

Lleihau o swydd a hanner i un swydd (swydd eisoes yn wag).  
Gwaith gweinyddol yw hwn sy'n ofynnol i ni ei wneud ar ran y 
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a bydd angen i'r Bwrdd fod yn 
fwy miniog o ran yr hyn y gofynnir i'r tîm cefnogol ei wneud yn 
ogystal â sicrhau cyfraniadau o adnodd a chapasiti gan y 
partneriaid eraill.

Ni ragwelir effaith cydraddoldeb
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Ail raddio dwy swydd o fewn yr 
Adran Gefnogaeth Gorfforaethol 
sy'n cefnogi gwaith y Cyngor

£15,000 £0

Mae'r Gwasanaeth Cefnogi Busnes yn Wasanaeth a sefydlwyd o'r 
newydd ym Mehefin, 2017 ac mae'n gyfuniad o sawl cyn-
wasanaeth bychan. Mae angen moderneiddio'r strwythur a 
etifeddwyd yn sgil y newidiadau sydd wedi digwydd yn y ffordd o 
weithio o fewn y Cyngor e.e. perchnogaeth a chyfrifoldeb am 
berfformiad yn ganolog i'r disgwyliadau o'n rheolwyr yn hytrach na 
bod yn gyfrifoldeb penodol i'r gwasanaethau corfforaethol. Mae 
adolygiad o gyfrifoldebau dwy swydd wedi arwain at swydd 
ddisgrifiadau diwygiedig sy'n cyfarch gofynion ar gyfer y dyfodol ac 
mae hyn wedi arwain at arfarniadau swyddi sydd yn dyfarnu lefelau 
cyflog is.

Ni ragwelir effaith cydraddoldeb

Trosglwyddo i sustem swyddfa 
gefn cyswllt cwsmer newydd (Ffos) £0 £23,000

Mae'r gwasanaeth wedi penderfynu newid y sustem swyddfa gefn 
o un a ddarparwyd gan gyflenwr allanol i sustem a ddyluniwyd yn 
fewnol.  Bydd hyn yn arbed costau refeniw wrth osgoi talu am 
drwydded flynyddol i gwmni allanol. Anelir i gwblhau'r gwaith o 
drosglwyddo'n llwyr i'r sustem fewnol erbyn Ebrill, 2020.

Ni ragwelir effaith cydraddoldeb

Lleihau cefnogaeth weinyddol o 
fewn y Gwasanaeth Cefnogol drwy 
gyflwyno systemau TG 

£65,000 £39,000

Lleihau'r adnodd gweinyddol wrth gyflwyno rhagor o fodiwlau 
Hunan Wasanaeth Staff (Technoleg Gwybodaeth) ar gyfer rheolwyr 
a staff. Rhagwelir y gellid rhesymoli'r strwythur yn dilyn cyflwyno'r 
modiwlau hyn gan ddileu'r angen i fewnbynnu data mwy nag 
unwaith o fewn llif gwaith yn y meysydd recriwtio a phenodi, 
prosesu amserlenni a chofnodi absenoldebau staff. Pwysleisir bod 
angen i'r modiwlau hyn fod wedi'u datblygu a'u cyflwyno yn llawn 
cyn y gellid gwireddu'r arbedion pellach o fewn y Gwasanaeth.

Ni ragwelir effaith cydraddoldeb

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

£30,000 £0

Rhan o swyddogaeth y Gwasanaeth yw cefnogi adrannau gyda'r 
gwaith o gadw cofnodion a dogfennau. Gyda'r lleihad disgwyliedig 
yn y gofyn am gefnogaeth yn sgil cyflwyno sustem electronig 
‘iGwynedd’, mae'r Gwasanaeth yn credu y gellir ymdopi gyda'r 
gostyngiad mewn adnodd, heb effeithio yn ormodol ar 
wasanaethau'r Cyngor. Nid yw igwynedd wedi dwyn llawn ffrwyth 
eto ond credir y gellid lleddfu unrhyw effaith tymor byr o ddileu'r 
swydd hon trwy'r buddsoddiad presennol mewn swyddi dros-dro a 
gyllidir yn gorfforaethol er mwyn cyflwyno ‘iGwynedd’ yn llawn ar 
draws y Cyngor.   

Ni ragwelir effaith cydraddoldeb



Atodiad 1: Effeithlonrwydd Swyddfa gefn

Tudalen 4 o 10

Dileu un swydd swyddog 
adnoddau dynol ac un swydd 
ymgynghorydd adnoddau dynol. 
(lleihad staffio o 20%) drwy newid 
ein model gweithredu.

£0 £80,000

Rydym yn ceisio newid i fodel gweithredu lle mae llai o ddibyniaeth 
ar y gwasanaeth ymgynghorol adnoddau dynol. Byddai hyn yn 
golygu trosglwyddo sgiliau i reolwyr fedru cyflawni eu rôl yn 
effeithiol ac fe fyddai hyn yn galluogi i ni leihau'r nifer o 
swyddogion o  2 swydd allan o 10.5.  Y risg yw nad yw'r baich 
gwaith yn lleihau oherwydd nad yw rheolwyr yn gallu dygymod.  
Bydd hefyd angen sicrhau fod y gefnogaeth briodol ar gael mewn 
ffyrdd amgen.

Ni ragwelir effaith cydraddoldeb

Lleihau'r gefnogaeth i'r Tîm Rheoli 
ac i gefnogi rheolaeth project. £68,750 £41,250

Byddai un rhan o'r arbediad hwn yn golygu lleihau'r gefnogaeth 
uniongyrchol dydd i ddydd i'r Tîm Rheoli tra byddai'r ail ran yn 
golygu lleihau'r arbenigedd o fewn y Cyngor ym maes rheolaeth 
prosiect ac yn cyfyngu rhyw gymaint ar yr hyblygrwydd i ymateb i 
ofynion ar y Gwasanaeth.  Credir y byddai modd dygymod hefo'r 
gofynion arferol gyda pheth newid yn y modd o weithio, ond efallai 
y byddai'r ddisgyblaeth o reoli prosiect felly yn dirywio dros amser.

Ni ragwelir effaith cydraddoldeb

Dileu'r Gwasanaeth Datblygu 
Sefydliad £0 £54,000

Byddai dileu'r gwasanaeth yma yn golygu na fyddai'r adnodd 
presennol ar gael  i roi sylw i fuddiannau staff, i gynnal arolygon, i 
hyrwyddo'r diwylliant a chynnig cefnogaeth i reolwyr er mwyn 
gwreiddio egwyddorion ‘Ffordd Gwynedd’ nac ychwaith i 
weithredu fel y pwynt cyswllt gyda phobl Gwynedd ar gyfer ymdrin 
â chwynion ffurfiol.  Mae'r uned yma wedi bod yn llwyddiannus 
iawn yn datblygu buddion i staff gan gynnwys negodi disgownts 
mewn siopau lleol ac annog siopau lleol i'w cynnig er mwyn cael 
staff i brynu'n lleol.  Ni fyddai modd cynnal y gweithgaredd hwnnw 
gan olygu y byddai'n dirywio dros amser tra byddai'r agweddau 
eraill o'r gwaith, o anghenraid, yn derbyn llawer llai o sylw yn sgil y 
gofynion eraill ar y Gwasanaeth Dysgu a Datblygu'r Sefydliad.

Ni ragwelir effaith cydraddoldeb

Lleihau costau llinellau ffon drwy 
ddefnyddio mwy ar VOIP £38,000 £38,000

Rydym eisoes wedi trosglwyddo nifer o linellau ffon y Cyngor i fod 
yn defnyddio VOIP : hynny yw, defnyddio llinellau cyfrifiadurol i 
wneud galwadau ffôn yn hytrach na thalu am linellau ffon 
draddodiadol.  Byddai modd ymestyn y cysyniad tu hwnt i brif 
swyddfeydd y Cyngor i sefydliadau eraill, ysgolion, cartrefi gofal, ac 
unrhyw adeilad sydd â chyswllt rhwydwaith addas sy'n cael ei 
ddarparu gan y Gwasanaeth TG gan arbed arian.  Ni fyddai'n cael 
effaith ar drigolion Gwynedd.

Ni ragwelir effaith cydraddoldeb
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Negodi ffioedd Archwilio Allanol £40,000 £0

Dengys ein proffil risg y dylem fedru ail negodi prisiau.  Ni fydd yna 
oblygiadau ar wasanaethau'r Cyngor nac ar bobl Gwynedd.  Mae 
yna risg y byddent yn gwrthod, ond bu peth lwyddiant mewn 
blynyddoedd diweddar.

Ni ragwelir effaith cydraddoldeb

Newid dull ariannu Caffael 
Systemau £35,000 £0

Lleihau cyllideb darparu meddalwedd gyda’r bwriad o isafu'r 
gefnogaeth ymgynghorol ar ein systemau.  Ni fyddai unrhyw 
oblygiadau i bobl Gwynedd nac effaith ar wasanaethau yn y tymor-
byr.  Gall fod angen ariannu datblygiad yn y tymor-hir.

Ni ragwelir effaith cydraddoldeb

Lleihau teithio o fewn yr Adran 
Gyllid o 30% £5,750 £0

Lleihau'r gyllideb teithio ar gyfer yr adran drwy ddefnyddio dulliau 
cyfathrebu electronig, megis Skype for Business, cynllunio 
siwrneiau, ayb.  Felly, ni ddylai gael effaith ar bobl Gwynedd.

Ni ragwelir effaith cydraddoldeb

Lleihau Staffio Gwasanaeth Incwm 
(lleihau staffio o 8%) £11,380 £0

 Yn dilyn ail-strwythuro staff, mae rhan o swydd yn wag o fewn y 
gwasanaeth.  Mae ein perfformiad presennol yn adlewyrchu hynny 
ac felly, mae effaith dileu'r swydd wedi ei weld eisoes ar yr 
adrannau perthnasol.  Gellir gwneud hyn yn barhaol.

Ni ragwelir effaith cydraddoldeb

Lleihau Staffio Gwasanaeth 
Cyflogau o 9% £19,500 £0

Yn dilyn ail-strwythuro staff, mae un swydd yn wag o fewn y 
gwasanaeth.  Mae ein perfformiad presennol yn adlewyrchu hynny 
ac felly, mae effaith dileu'r swydd wedi ei weld eisoes ar yr 
adrannau perthnasol.  Gellir gwneud hyn yn barhaol.

Ni ragwelir effaith cydraddoldeb

Lleihau staffio yn y maes cyfrifeg £49,130 £0

Yn dilyn trosiant staff, mae un swydd yn wag o fewn y gwasanaeth.  
Mae ein perfformiad presennol yn adlewyrchu hynny ac felly, mae 
effaith dileu'r swydd wedi ei weld eisoes ar yr adrannau 
perthnasol.  Gellir gwneud hyn yn barhaol.

Ni ragwelir effaith cydraddoldeb

Defnydd tanwariant un tro i 
ariannu hyfforddiant £34,400 £0

Lleihau'r gyllideb barhaol i ariannu hyfforddiant gyda'r bwriad o 
ddefnyddio tanwariant un-tro i'w ariannu i'r dyfodol, sydd yn 
golygu fod unrhyw hyfforddiant proffesiynol yn y maes Cyllid a 
Thechnoleg Gwybodaeth yn ddibynnol ar fod arian un-tro 
(tanwariant neu gronfa adrannol) ar gael i'w ariannu.  Dim effaith 
ar gefnogaeth ariannol i’r adrannau / pobl Gwynedd, cyn belled 
bod y lefel o hyfforddiant yn cael ei gynnal.  Risg yn y tymor hir fod 
staff ddim efo'r sgiliau angenrheidiol os na fydd y tanwariant ar 
gael, a byddai gwasanaeth Cyllid heb swyddogion wedi eu hyfforddi 
a’u cymhwyso’n briodol yn risg sylweddol i allu’r Cyngor i wneud y 
defnydd gorau o’i adnoddau ar ran pobl Gwynedd.

Ni ragwelir effaith cydraddoldeb
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Ail negodi cytundeb rhwydwaith y 
Cyngor   £170,000 £0

Mae hwn wedi ei gytuno gyda Llywodraeth Cymru a'n darparwr, 
gyda chostau’n gostwng £200,000 y flwyddyn.  Byddwn angen 
buddsoddi £30,000 y flwyddyn er mwyn cryfhau ein cyswllt i’r 
rhyngrwyd oherwydd cynnydd naturiol yn nefnydd y cyfryngau 
digidol.  Bydd angen tynnu cyllidebau i’r canol (o bob adran o'r 
Cyngor ac o gyllidebau datganoledig yr ysgolion) er mwyn gwireddu 
lleihad yn y costau fel arbedion.  Ni fydd effaith ar wasanaethau 
cefnogol i’r adrannau na phobl Gwynedd.  Mae’n gyfle i wneud 
arbedion a chryfhau ein darpariaeth.

Ni ragwelir effaith cydraddoldeb

Lleihau costau cyflenwadau o 2.5% £16,330 £0
Ystyrir fod modd lleihau'r gyllideb cyflenwadau drwy uchafu'r 
defnydd o ddulliau gweithio electronig ac osgoi cost papur, 
argraffu, ayb.  Heb gael unrhyw effaith ar bobl Gwynedd.

Ni ragwelir effaith cydraddoldeb

Dileu swydd o'r Gwasanaeth 
Incwm £5,850 £17,550

Ar hyn o bryd mae yna swydd sydd yn wag, ond a lenwyd ar sail 
dros dro ar hyn o bryd yn y Tîm Adennill dyledion cyffredinol.  
Byddai modd dileu'r swydd hon heb ddiswyddo aelod o staff 
parhaol, ond mae'n debyg y byddai yna effaith ar ein gallu i adennill 
dyledion.  Ni wyddom yn union beth fyddai'r effaith hwnnw heb 
arbrofi i weld.  Byddai colli un person sy'n adennill dyledion yn 
golygu llai o ymdrech yn ceisio adennill gyda'r risg y byddem yn 
colli mwy na fyddem yn ei arbed. Pe ddigwyddith hynny byddai 
angen i ni ystyried adfer yr arbediad.

Ni ragwelir effaith cydraddoldeb
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Ymestyn egwyddorion Cynllun 
Peilot Alltwen ar draws y 
gwasanaeth

£133,500 £400,500

Yn seiliedig ar dystiolaeth cynllun peilot Alltwen a thystiolaeth o 
siroedd eraill megis Torfaen, mae rhyddhau amser staff i gael 
sgyrsiau cychwynnol addas er cael datrysiadau cywir y tro cyntaf 
ynghyd ag integreiddio gyda chydweithwyr iechyd a trydydd sector, 
yn gallu arwain at well canlyniadau a hynny ar lai o gost.  Yn aml 
iawn, mae hyn yn golygu datrysiadau ataliol eu natur o fewn eu 
rhwydweithiau a’u cymunedau lleol, yn hytrach na dibynnu’n unig 
ar becynnau gofal traddodiadol neu ‘fwydlen’ o wasanaethau Gofal 
Cymdeithasol. O ran hyn felly, rhagwelir y bydd yna effaith 
cadarnhaol ar yr unigolyn trwy allu cwrdd â’r hyn sy’n bwysig 
iddynt yn amserol ac mewn ffurf integredig gyda phartneriaid 
allweddol megis y Gwasanaeth Iechyd a’r 3ydd sector.

Ond, er y dystiolaeth ddechreuol sydd gennym, mae’n amhosib 
rhagweld beth yw lefel yr arbedion effeithlonrwydd sydd yn bosib 
trwy ymestyn egwyddorion Ffordd Gwynedd ar draws y 
gwasanaeth. Y prif resymau am hyn yw bod y galw ar ein 
gwasanaethau yn parhau i gynyddu a chyflyrau y rhai sydd yn 
derbyn cefnogaeth yn dwysau, a’r ffaith fod llwyddiant newid y 
ffordd rydym yn gweithio yn gwbl ddibynnol ar ein gallu i greu 
cymunedau mwy gwydn ac integreiddio ein gwaith gyda 
phartneriaid allweddol i’r dyfodol. Rhaid disgwyl nes gweld profiad 
y tranche cyntaf cyn dibynnu ar y swm arbedion yma.

Rhagwelir effaith positif ond 
posibilrwydd fod angen asesiad 
pellach 

Gwella prosesau gwaith drwy 
gynnal adolygiad Ffordd Gwynedd 
a defnyddio modiwlau cyllid y 
system TG newydd o fewn yr 
Adran Oedolion

£40,000 £40,000

Mae adolygiad 'Ffordd Gwynedd' a modiwlau cyllid y system TG 
newydd yn cynnig cyfleoedd i newid a gwella prosesau gwaith 
cyfredol.  

Rhagwelir y bydd newidiadau hyn yn arwain at ail strwythuro i 
dimau o fewn y gwasanaeth busnes. Rhagwelir y bydd y cynllun yn 
arwain at arbedion effeithlonrwydd ac felly ddim effaith negyddol 
ar drigolion. Er hynny mae risg ynghlwm na fydd y cynllun y 
cyflawni'r arbediad yn llawn ac na fydd y rhagdybiaethau cynnar yn 
gyraeddadwy

Ni ragwelir effaith cydraddoldeb
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Adolygu’r trefniadau gweithredu o 
fewn yr Adran Oedolion £0 £135,000

Byddwn yn parhau i adolygu ein prosesau gwaith i adnabod unrhyw 
gyfleoedd effeithlonrwydd pellach sy’n bodoli o fewn yr Adran. O 
ystyried y gwaith sy’n mynd rhagddo ar hyn o bryd allai arwain at 
hyd at 8 swydd FTE yn llai, a’r arbedion effeithlonrwydd sydd wedi 
eu canfod dros y blynyddoedd diweddar, y tebygrwydd ydi na fydd 
posib cyflawni'r swm dan sylw trwy arbedion effeithlonrwydd yn 
unig.

Er hyn tybir y bydd yr ymarferiad o adolygu ein prosesau gwaith yn 
ein helpu i adnabod y toriadau fyddai’n cael yr effaith lleiaf ar bobl 
Gwynedd. Rhagwelwn y gallai’r toriadau yma gynnwys cynigion i 
dderbyn gostyngiad cyffredinol mewn safon cyflawni rhai tasgau 
sy’n angenrheidiol eu natur o ran gofynion cyfreithiol, yn ogystal 
hefyd a pheidio gwneud rhai tasgau sydd o bosib o natur fwy 
datblygol. 

Yn benodol o ran yr adolygiad cyfredol o roi strwythur newydd 
cefnogol yn ei le, tybiwn y bydd hyn yn rhoi'r balans cywir i ni i’r 
dyfodol o ran sicrhau ein bod yn gwneud y defnydd gorau o amser 
staff rheng flaen. Y risg sydd ynghlwm a gwneud toriadau i’r 
gefnogaeth fusnes yw’r ffaith y byddai’n rhaid i weithwyr rheng 
flaen ymgymryd â thasgau ychwanegol ac arbenigol sy’n 
annhebygol o fod yn gryfder ganddynt, gan arwain at sefyllfa ble 
byddent wrth reswm wedyn yn treulio llai o amser gyda thrigolion. 
Rhagwelir felly y byddai gweithredu’r elfen ‘toriadau’ fel rhan o’r 
cynllun hwn yn debygol o gael effaith negyddol ar allu ein staff 
rheng flaen i gyflawni’r hyn sy’n bwysig i drigolion, deall anghenion 
ein poblogaeth ar lefel lleol, yn ogystal â gallu’r Timau Gwaith 
Cymdeithasol i fod yn rheoli’r galw yn effeithiol. Mae’r gefnogaeth 
fusnes yn gosod sylfaen gwaith gwbl allweddol os am lwyddo 
gyda’r sialens o reoli’r galw ar ein gwasanaethau. 

Posibilrwydd y bydd effaith ac 
angen asesiad pellach

Adolygiad o drefniadau 
gweithredu o fewn y maes 
Priffyrdd

£37,500 £12,500

O gynnal adolygiad 'Ffordd Gwynedd' 'rydym wedi adnabod ffyrdd 
o ddiddymu dyblygu gwaith rhwng yr elfen gomisiynu a'r gweithlu 
priffyrdd.  Mae'n annhebygol y byddai trigolion Gwynedd yn sylwi 
ar y gwahaniaeth er y gallasai arwain at lai o staff i ymateb i 
ymholiadau ar brydiau.

Ni ragwelir effaith cydraddoldeb
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Rhesymoli Gweithdai Fflyd o 3 i 2  
yn y Sir £0 £130,000

Gellir rhesymoli'r nifer gweithdai sydd gennym i arbed arian.  Nid 
yw'n debygol y bydd yna unrhyw effaith ar drigolion Gwynedd ond 
yn amlwg fe allasem weld colli swyddi mecanics yn lleol hyd at 6 
(F.T.E).

Nid yw'r Gwasanaeth Fflyd wedi cynnal cynllun busnes llawn 
gogyfer y cynllun arbedion yma nac asesiad risg o ddod lawr o dri 
safle i ddau.  Byddai cau un gweithdy yn golygu y byddai'n rhaid i 
gerbydau deithio o un ardal i'r llall er cael eu gwasanaethu.   
Byddai'n ofynnol hefyd buddsoddi o fewn y gweithdai eraill er 
ymgorffori gwaith o'r gweithdy fyddai'n cau.  Fe allasai hyn 
effeithio'r achos busnes gan ddod a maint yr arbediad net i lawr.

Ni ragwelir effaith cydraddoldeb

Lleihau'r gyllideb ffioedd 
proffesiynol/ cyfreithiol £7,260 £0

Mae 4 llinell gyllideb yn cyfrannu at y cyfanswm yma sydd yn 
cynnwys cyllideb i brynu gwasanaethau proffesiynol drwy 
asesiadau yn annibynnol o'r gwasanaeth mewn achosion llys neu 
cyn cychwyn achos llys a ffioedd cychwyn achosion llys. Mae'r 
cyllidebau yma yn eistedd gyda'r gwasanaeth plant ac mae 
tanwariant bychan wedi bod ar y penawdau cyllideb yn 
hanesyddol. Rhagwelir fod modd lleihau ychydig ar bob un o'r 
penawdau hyn heb gael ardrawiad ar blant a theuluoedd gan 
barhau i gyfarfod a'r gofynion llys.  

Ni ragwelir effaith cydraddoldeb

Lleihau'r gyllideb hyfforddiant o 
fewn y Gwasanaeth Plant £8,980 £0

Byddai dileu yr elfen hyfforddiant arbenigol o'r gyllideb yn canatau 
i ni arbed 3% o'r gyllideb IFSS. Ni fyddai hyn yn cael effaith ar blant, 
teuluoedd nac ar staff. Roedd yr elfen hon yn rhan o'r cyllid oedd ar 
gael i osod y gwasanaeth newydd statudol yma yn ei le ac roedd 
trefniadau 'train the trainer' yn bodoli o fewn y gwasanaeth. Nid 
yw hyn yn hanfodol bellach.
'Roedd yna hefyd anghenion hyfforddi arbenigol a oedd yn ofynol 
wrth sefydlu'r tim trothwy o'r newydd. Erbyn hyn mae'r gofyn 
hwnnw wedi lleihau yn sylweddol a staff yn ymgymryd a 
darpariaeth hyfforddiant cyffredinol i weithwyr proffesiynol. Ni 
fyddai effaith ar ddarparu gwasanaeth uniongyrchol i blant a 
theuluoedd.

Ni ragwelir effaith cydraddoldeb

Lleihad yng nghyllideb gefnogol yr 
Adran Plant a Theuluoedd £14,960 £0

Lleihad fyddai hwn yn y gyllideb offer ar gyfer y gwasanaeth fyddai 
yn cael dim effaith ar blant a theuluoedd a lleihad hefyd yn yr 
opsiynau i fynychu cyrsiau hyfforddi proffesiynol allan o'r Sir sydd 
yn gostus o ran prynu a theithio.

Ni ragwelir effaith cydraddoldeb
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Dileu swydd Swyddog Cefnogol £29,210 £0
Wrth i'r ddau gyn Brif Swyddog roddi'r gorau i'w gwaith ni fydd 
angen swyddog cefnogol.  Mae'r cynllun yma eisoes wedi cael ei 
weithredu ac ni fydd effaith ar drigolion Gwynedd.

Ni ragwelir effaith cydraddoldeb

Dileu cyllideb gweithfeydd 
corfforaethol £46,340 £0

Rhoddwyd y swm yma o'r neilltu i ariannu cynlluniau corfforaethol 
wrth ad-drefnu Uwch reolaeth ddiwethaf yn 2014.  Yn yr hinsawdd 
bresennol gellir ei hepgor heb gael effaith ar bobl Gwynedd gan 
ystyried unrhyw angen i'r dyfodol o unrhyw danwariant neu fid 
unwaith ac am byth.

Ni ragwelir effaith cydraddoldeb

Creu arbedion effeithlonrwydd o 
fewn y Gwasanaeth Crwner £5,000 £0

Er bod y gwasanaeth yn un statudol ac nad oes gennym lawer o 
ddewis ynglŷn â faint yr ydym yn ei dalu (gan fod yn rhaid i ni 
ddigolledu'r crwner am ei gostau).  Ystyrir fodd bynnag fod modd 
edrych am rywfaint o arbedion effeithlonrwydd a bydd adolygiad i 
adnabod posibiliadau heb effeithio ar bobl Gwynedd.

Ni ragwelir effaith cydraddoldeb

Lleihau 2 ddiwrnod ar gefnogaeth 
weinyddol etholiadau a 
chyfreithiol (lleihad o 7% yn y 
gefnogaeth weinyddol)

£6,225 £6,225
Ystyrir y byddai modd lleihau'r gefnogaeth weinyddol heb gael 
llawer o effaith ar drigolion Gwynedd ond mae yna siawns fechan y 
gallasai effeithio ychydig ar rai elfennau o'r gwaith.

Ni ragwelir effaith cydraddoldeb

Dileu'r holl gyllideb cefnogi 
adolygiadau Ffordd Gwynedd. £61,370 £0

  Tra bod modd gostwng y gyllideb heb ardrawiad sylweddol 
byddai'r cynllun yma efallai yn arafu adolygiadau oherwydd 
methiant i ddatrus y cymorth ariannol sydd ei angen.  Byddai'n 
rhaid i adrannau gyfarch yr angen hynny eu hunain.  Wedi dweud 
hynny nid yw hynny yn afresymol. 

Ni ragwelir effaith cydraddoldeb

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

£9,000 £0

Mae'r Adran yn rhoi cyfleoedd i staff fynd ar hyfforddiant tra'n 
gweithio i'r Cyngor. Drwy cyfyngu'r amser yn ystod oriau gwaith 
byddai hyn yn golygu fod yna fwy o amser ar gael i ennill ffi drwy 
gynyddu oriau cynhyrchiol yr adran.  

Ni ragwelir effaith cydraddoldeb

Ail strwythuro rheolaeth yr Adran 
Ymgynghoriaeth £11,500 £11,500

Mae newid yn ein patrwm gwaith yn golygu fod angen i uwch 
swyddogion yr adran ennill fwy o ffioedd sydd rŵan yn bosib drwy i 
YGC wneud mwy o waith tu hwnt i Wynedd e.e. i NMWTRA, 
Llywodraeth Cymru, y sector breifat a llywodraethau lleol eraill. 
Golyga hyn felly ofyn i Uwch Swyddogion yr Adran wneud mwy o 
waith cynhyrchu ffi yn hytrach na gwaith "rheolaethol".

Ni ragwelir effaith cydraddoldeb

Cyfanswm £1,278,315 £1,144,145


