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ATODIAD 2
TROSOLWG CYNLLUNIAU ARBEDION 2018/19 FESUL ADRAN

Adran

Cyfanswm
Cynlluniau wedi eu Cynlluniau ar drac i
Cynlluniau
Arbedion 2018/19
gwireddu
gyflawni’n amserol sydd yn llithro

£ (nifer)

Addysg

Ysgolion
Amgylchedd
Cefnogaeth
Gorfforaethol
Cyllid

£ (nifer)

£ (nifer)

Sylwadau’r Pennaeth Cyllid

£ (nifer)
Mae'r ystadegau presennol yn dangos nad yw'r
targed incwm "Lleihau amser a/neu godi ffi am yr
41,700 (1) elfen gwarchod o fewn y cynllun brecwast am ddim
i blant ysgolion cynradd" yn debygol o gael ei
wireddu'n llawn yn 2018/19.

521,450 (3)

436,000 (1)

43,750 (1)

-

-

-

- Dim cynlluniau wedi eu rhaglennu yn 2018/19.

154,970 (6)

154,970 (6)

-

- Holl gynlluniau wedi eu gwireddu

47,340 (2)

47,340 (2)

-

- Y ddau gynllun wedi eu gwireddu.

66,430 (2)

66,430 (2)

-

- Y ddau gynllun wedi eu gwireddu.

Economi a Chymuned

308,830 (3)

100,000 (1)

52,330 (2)

Oedolion, Iechyd a
Llesiant

645,000 (6)

575,000 (4)

70,000 (2)

Mae gwaith ar y gweill i wireddu’r holl gynlluniau,
ond bellach 1 Ebrill 2019 fydd dyddiad
trosglwyddo’r ddarpariaeth cyfleusterau hamdden
156,500 (1) i’r cwmni newydd. O ganlyniad, bydd llithriad
rhannol cyn gwireddu’r arbedion sydd i ddod o’r
cynllun “Rhedeg cyfleusterau hamdden yn fwy
effeithiol”.
- Dim problem yn cael ei ragweld.
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Adran

Cyfanswm
Cynlluniau wedi eu Cynlluniau ar drac i
Cynlluniau
Arbedion 2018/19
gwireddu
gyflawni’n amserol sydd yn llithro

£ (nifer)

Plant a Chefnogi
Teuluoedd

Priffyrdd a
Bwrdeistrefol
Ymgynghoriaeth
Tîm Rheoli
Corfforaethol a
Chyfreithiol
Is-gyfanswm
Trawsadrannol

CYFANSWM

£ (nifer)

£ (nifer)

Sylwadau’r Pennaeth Cyllid

£ (nifer)
Mae'r cynllun “Dechrau i'r Diwedd” wedi bod yn
destun adolygiad diweddar, sydd wedi cadarnhau
fod niferoedd y nosweithiau plant mewn gofal wedi
lleihau yn ystod y cyfnod, ond fod y math o leoliad
250,280 (1)
preswyl wedi newid ac felly yn cael effaith ar gost
lleoliadau. Bu hefyd leihad yng nghyfraniadau gan
Iechyd. Bydd angen i'r Adran ystyried newid
trywydd canolbwyntio er mwyn ceisio datrysiad.

314,480 (2)

64,200 (1)

-

86,700 (1)

86,700 (1)

-

- Y cynllun wedi ei wireddu.

-

-

-

- Dim cynlluniau wedi eu rhaglennu yn 2018/19.

13,800 (1)

-

-

2,159,000 (26)

1,530,640(18)

166,080 (5)

295,740(3)

-

210,740(2)

2,454,740(29)

1,530,640(18)

376,820 (7)

13,800(1) Y cynllun yn llithro.

462,280 (4)
85,000(1) Mae un o'r cynlluniau trawsadrannol yn llithro.
Yn nhermau ariannol (£), mae 62% o gynlluniau’r
547,280(5) flwyddyn wedi eu gwireddu a 15% ar drac i
gyflawni’n amserol.

