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ADRODDIAD I'R CYD-BWYLLGOR

11 MEDI 2019

Adroddiad gan: Rheolwr Gyfarwyddwr GwE 

Testun: Targed Arbedion Effeithlonrwydd 

1.0 Pwrpas yr Adroddiad

1.1 Gofyn am gymeradwyaeth y Cyd-Bwyllgor i gadarnhau cynllun gweithredu'r targed 
arbedion effeithlonrwydd.  

2.0 Cefndir

2.1 Roedd cyllideb 2019/20 yn adlewyrchu penderfyniad Bwrdd Arweinyddiaeth Gogledd 
Cymru, ar 13 Tachwedd 2018, i gynnwys targed arbedion sy'n cyd-fynd â gostyngiad 
ariannol o 1%, yng nghyfraniadau craidd y 6 awdurdod cyfansoddol, ar ôl ychwanegu 
chwyddiant.  Mae hyn yn gyfystyr â 3.19% o doriad termau real wrth ystyried cynnydd 
mewn costau.

2.3 Cynhwysir y targed arbedion effeithlonrwydd o £116,468 yn y gyllideb sylfaenol ar gyfer 
2019/20 o dan 'Arbedion i'w canfod'. 

2.4 Gyda'r uchod, a'r angen am gynllun parhaol i gyllido 'arbedion i'w canfod' 2018/19, yn 
ogystal â'r diffygion yn y gyllideb a nodir uchod, mae angen canfod cyfanswm arbedion 
cronnus o £206,485 yn 2019/20. 

Arbedion i'w canfod - 2018/19 £37,617
Diffyg yn y gyllideb rent £11,220
Diffyg yn y gyllideb cyflenwadau a gwasanaethau £41,180
Arbedion i'w canfod - 2019/20 £116,468
Cyfanswm £206,485
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3.0 Cynllun Gweithredu 

3.1 Fel yr adroddwyd yng nghyfarfod y Cyd-Bwyllgor, ar 8 Gorffennaf 2019, penodwyd un o 
Gyfarwyddwyr Cynorthwyol GwE i rôl newydd mewn awdurdod lleol, ac felly gadawodd ei 
swydd ar ddiwedd mis Awst 2019. Cynigir i beidio â llenwi ei swydd ac, yn hytrach, tynnu'r rôl 
o strwythur staffio parhaol GwE. Rhydd hyn arbediad effeithlonrwydd blynyddol o £98,212 i'r 
gwasanaeth. 

3.2 Ar ddiwedd mis Awst, bu lleihad mewn Ymgynghorwyr Cefnogi Gwelliant, oherwydd 
ymddeoliad a lleihad mewn CALl. Cynigir i beidio â llenwi'r swyddi ac, yn hytrach, tynnu 
cyfystyr â 1.4 CALl o Ymgynghorwyr Cefnogi Gwelliant parhaol o strwythur staffio parhaol 
GwE. Rhydd hyn arbediad effeithlonrwydd blynyddol o £108,273 i'r gwasanaeth. 

3.3 Mae'r tabl isod yn crynhoi'r arbedion effeithlonrwydd drwy weithredu'r uchod:

Rôl CALl Arbediad effeithlonrwydd 
(blynyddol) £

Cyfarwyddwr Cynorthwyol 1 97,456
Ymgynghorwyr Cefnogi 
Gwelliant - Cynradd

1.4 108,273

Cyfanswm 206,485

4.0 Rhesymeg

4.1 Fel yr adroddwyd ynghynt i'r Cyd-Bwyllgor, canolbwyntir bellach ar gefnogi ac ar feithrin 
capasiti ar gyfer system sy'n hunan wella. Gelwir yr Ymgynghorwyr Her bellach yn 
'Ymgynghorwyr Cefnogi Gwelliant' (YCG), ac mae hyn yn fwy na newid mewn enw yn unig - 
mae'n arwydd o benderfyniad i feithrin ymddiriedaeth gyda rhanddeiliaid allweddol a symud 
oddi wrth ddull 'o'r brig i lawr' o wella ysgolion, gan ddatblygu, yn hytrach, strategaeth fwy hir 
dymor, cefnogol a chynaliadwy. 

4.2 Yn eu cyfarfod ym mis Gorffennaf 2019, cymeradwyodd y Cyd-Bwyllgor i ddatblygu Model 
Ymgysylltu â Chymheiriaid ar gyfer Gogledd Cymru. Mae'r model rhanbarthol ar gyfer 
ymgysylltu â chymheiriaid yn arddel yn llawn yr egwyddorion a'r gwerthoedd a nodwyd gan 
Benaethiaid, a hefyd yn dysgu oddi wrth arferion da yn genedlaethol a thu hwnt.  Bydd 
ymgysylltu â chymheiriaid yn sail i gylch trylwyr o ddatblygiad a gwelliant parhaus, a dylai fod 
yn rhan ganolog o wella ysgol wrth symud tuag at system hunan wella, tra hefyd yn cynnal yr 
ysgolion hynny sy'n achosi pryder. Bydd Ymgynghorwyr Cefnogi Gwelliant yn hwyluso a 
chefnogi ysgolion yn llawn wrth iddynt ddatblygu eu modelau ymgysylltu â chymheiriaid.   
Datblygir y model ar y cyd â phenaethiaid a'r gwasanaeth. Fel y dywedodd Munby a Fullen 
(2016), yr hyn sy'n gyrru gwelliant yw'r gallu i adolygu cymheiriaid yn effeithiol, a'r ymrwymiad 
i wneud hynny.   

5.0 Argymhelliad

5.1 Mae'r Cyd-Bwyllgor yn cadarnhau'r newidiadau yn y strwythur staffio parhaol, sydd felly 
yn rhoi modd i'r gwasanaeth fodloni'r targed arbedion o £206,485.
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6.0 Goblygiadau Ariannol / Risgiau

6.1 Mae'r cynllun yn cyflawni'r targed Arbedion Effeithlonrwydd.

7.0 Effaith ar Gydraddoldeb

7.1 Nid oes unrhyw oblygiadau cydraddoldeb newydd yn codi o'r adroddiad hwn. 

8.0 Goblygiadau Personél

8.1 Nid oes unrhyw oblygiadau personél newydd yn codi o'r adroddiad hwn. 

9.0 Ymgynghori sydd wedi digwydd

9.1 Trafodwyd y lleihad mewn staff parhaol efo Bwrdd Rheoli GwE, sy'n cefnogi'r 
argymhelliad.  

9.2 Paratowyd yr adroddiad hwn drwy ymgynghori â swyddog cyllid statudol yr awdurdod 
lletyol, sy'n cefnogi'r argymhelliad. 

BARN Y SWYDDOGION STATUDOL

Swyddog Monitro:

Dim i’w ychwanegu o safbwynt priodoldeb

Swyddog Cyllid Statudol: 

Rwyf wedi cydweithio gyda Rheolwr Gyfarwyddwr GwE wrth baratoi'r adroddiad hwn, ac rwy’n 
cefnogi'r cynnwys.


