
Arbedion y gyllideb ddrafft, toriadau a chynhyrchu incwm ar gyfer ymgynghori 
 

Cyfeirnod Disgrifiad Prif Effeithiau 
Cyllideb 

Net 
2019/20 

% 
arbedion 

2020/21 
£000 

2021/22 
£000 

2022/23 
£000 

AHDGO707 Canolfan 
Celfyddydau 
Pontardawe - 
Lleihau 
Cymhorthdal 

Arbedion costau gweithredu a 
chynnydd mewn incwm o 
ganlyniad i sefydlu sinema a fydd 
yn agor ym mis Ionawr 2021. 
Ceisir cefnogaeth ar ffurf 
buddsoddiad cyfalaf gan Gyngor 
Celfyddydau Cymru, Cyfeillion 
Canolfan Celfyddydau Pontardawe 
a'r cyngor. 

176 51% 50 40 0 

AHDGO1001 Ymddiriedolaeth 
Hamdden 

Lleihad yn y ffi rheoli a dalwyd i 
Hamdden Celtic am weithredu'r 
Gwasanaethau Hamdden. 

1,260 8% 100 0 0 

AHDGO1002 Rheoli a 
Gweinyddol 

Dileu'r swydd wag yn yr Uned 
Ddata 

1,107 2% 25 0 0 

AHDGO1003 Gwasanaethau 
Glanhau 

Symud tuag at adennill costau 
llawn y gwasanaeth glanhau dros 
gyfnod o 2 flynedd, i'w hariannu 
gan ysgolion. 

166 100% 80 85 0 

AHDGO1004 Cludiant i'r ysgol - 
y tu allan i'r sir 

Disgyblion yn gadael lleoliad y tu 
allan i'r sir 

268 38% 71 30 0 



GCIT1001 Arbedion mewn 
perthynas â Lleoli 
Teulu i Oedolion  

Mae Lleoli Teulu i Oedolion yn 
darparu gofal sy'n seiliedig ar deulu i 
oedolion yn y gymuned y mae angen 
cefnogaeth arnynt, yn debyg i blant 
sy'n derbyn gofal maeth. Cynnig i 
leihau'r raddfa a delir i ofalwyr Lleoli 
Teulu i Oedolion yn unol â'r 
cyfraddau a delir i ofalwyr maeth 
plant. 

14,753 0% 20 0 0 

GCIT1002 Nid yw hyn yn cael 
unrhyw effaith ar 
ddefnyddwyr 
gwasanaeth 
unigol.  

CNPT i gyfrannu 50% o’r costau heb 
gyfraniadau defnyddiwr y 
gwasanaeth. Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Bae Abertawe fydd yn gyfrifol am y 
gost gynyddol. Arbedion net yn dilyn 
buddsoddiad ychwanegol gwerth 
£80k i dderbyn cyngor ariannol ac i 
adennill dyled. Nid yw hyn yn cael 
unrhyw effaith ar ddefnyddwyr 
gwasanaeth unigol 

28,630 0% 28 0 0 

GCIT1003 Cynnydd mewn 
incwm oherwydd 
asesiadau ariannol 

Sicrhau bod yr holl incwm sy'n 
ddyledus yn cael ei gasglu  

28,630 0% 20 0 0 

GCIT1004 Ymyrryd yn gynnar 
ac atal (Adeiladu 
Cymunedau Diogel 
a Chryf).  

Gofal lefel isel a ddarperir yn y 
gymuned. Cefnogi datblygiad 
gweithgareddau a chyfleoedd 
gwirfoddoli i atal/oedi'r angen am 
ymyriad gwasanaeth statudol. 

48,220 0% 50 0 0 

GCIT1005 Lleihad yng 
nghyfraniad CNPT 
i'r gwasanaeth 
cyfarpar ar y cyd 

Mae'r gyfradd cyfraniad yn 
seiliedig ar ddefnydd y 
gwasanaeth, ond bydd yn amrywio 
os yw'r defnydd yn cynyddu. 

451 2% 10 0 0 



GCIT1006 Llety Mae arbedion llety oherwydd y 
gostyngiad yn nifer y timau yn 
ysbyty Cimla wedi arwain at 
ostyngiad mewn tâl gwasanaeth. 

95 20% 20 0 0 

GCIT1007 Arbedion o 
gontractau allanol 

Arbedion o gontractau allanol, 
dileu neu leihau cytundebau lefel 
gwasanaeth gyda darparwyr nad 
ydynt yn darparu gwerth am arian. 

48,220 0% 40 0 0 

GCIT1008 Arbedion trosiant 
staff 

Arbedion rheoli swyddi gwag  37,584 0% 100 0 0 

GCIT1009 Arbedion a 
gyflawnwyd yn 
2019/20 sy'n 
parhau yn 2020/21 
o nifer y Plant sy'n 
Derbyn Gofal 
(PDG) wedi'i leihau  

Parhau i weithredu a rheoli'r 
strategaeth PDG. Sicrhau bod y 
plant y mae angen gofal arnynt 
sy'n cael eu rhoi mewn gofal ac yn 
parhau yno yn unig, a bod y rheiny 
sy'n derbyn gofal yn flaenoriaeth 
bob amser 

21,252 1% 250 0 0 

GCIT1010 Arbedion mewn 
cyllidebau 
cyfreithiol 

Lleihad yn nifer y Plant sy'n 
Derbyn Gofal sy'n caniatáu 
arbedion o leihad mewn 
adroddiadau comisiynu a'r defnydd 
o wasanaethau cyfreithiol allanol ar 
gyfer achosion llys.  

480 21% 100 0 0 

                

AMG1001 Polisi Cynllunio Arbedion gwariant amrywiol 311 2% 5 0 0 

AMG1002 Cefn gwlad a 
bywyd gwyllt 

Creu incwm ac arbedion gwariant 274 3% 8 0 0 



AMG1003 Rheoliadau 
Adeiladu ac Uned 
Cefnogi Busnes 

Dileu swydd wag  267 9% 25 0 0 

AMG1004 Rhaglen 
Hyfforddiant 
Gyrrwr Diogelwch 
Ffyrdd 

Cynyddu incwm 244 4% 10 0 0 

AMG1005 Cerbyd gorfodi 
CCTV 

Cynyddu oriau gweithredu i greu 
mwy o incwm 

-447 -2% 10 0 0 

AMG1006 Cyfleusterau 
Cyhoeddus  

Arbedion o ganlyniad i gael gwared 
ar Ardreth Annomestig 
Genedlaethol 

165 5% 8 0 0 

AMG1007 Canolfan 
Busnesau Pobl 
Ifanc Sandfields 

Cynnydd mewn incwm o rent -7 -91% 6 0 0 

AMG1008 Ystadau Cynnydd mewn incwm o rent 618 3% 20 0 0 

AMG1009 Cynnal a Chadw 
Adeiladau 

Lleihau gwariant. 1,734 1% 25 0 0 

                

CORFF702 Lleihad staff TGCh Bydd y gallu i ddatblygu'n gostwng 
a bydd angen mwy o amser i 
ymdrin â cheisiadau am 
wasanaeth. Gall creu incwm a/neu 
gyfleoedd i gydweithio wrthbwyso 
colli rhai swyddi/problemau 
gwasanaeth. 

4,022 4% 160 0 0 



CORFF902 Lleihau costau 
rheoli - Prif 
Weithredwr ac Is-
adran y Gwas 
Digidol 

Adolygiad rheoli yn dilyn trosiant 
staff 

8,158 1% 30 30 0 

CORFF903 Strategaeth 
Ddigidiol - 
trawsnewid y 
gwasanaethau 
cwsmeriaid 
ymhellach 

Yn dilyn llwyddiant y Strategaeth 
Ddigidol, mae hyn wedi caniatáu 
ailfodelu gwasanaethau 
cwsmeriaid ymhellach i 
adlewyrchu'r newid yn nifer y 
cwsmeriaid o ran sianelau wyneb 
yn wyneb, ar-lein a thros y ffôn. 
Bydd hyn yn golygu lleihad graddol 
o ran y gwasanaethau wyneb yn 
wyneb. Awtomeiddio galwadau 
ffôn yn y Gwasanaeth Canolfan 
Gyswllt yn arwain at ostyngiad yn 
nifer y swyddi 

662 10% 36 30 0 

CORFF904 Creu incwm - 
nawdd asedau 
gwybodaeth - 
gweithredu'r 
Strategaeth 
Cyfathrebu 
Corfforaethol a 
Chysylltiadau 
Cymunedol 

Creu incwm a'r Strategaeth 
Ddigidol - Cyflwyno nawdd a 
dargedir a pholisi hysbysebu ar 
gyfer asedau gwybodaeth y cyngor 
sy'n seiliedig ar bolisi moesegol a 
masnachol. Mae'r achos busnes 
yn cael ei ddatblygu ac mae'n 
debygol y bydd angen cyllideb 
ysgogi e.e. buddsoddi i arbed 

313 26% 0 30 50 



CORFF905 Creu incwm - 
gweithio tuag at 
wasanaeth CCTV 
hunangyllidol 

Ailystyried arfarniad opsiynau 2015 
i nodi strategaeth sy'n gallu 
lleihau/dileu cymhorthdal y cyngor 
ar gyfer y gwasanaeth anstatudol 
hwn. Bydd angen buddsoddiad 
cyfalaf er mwyn sicrhau bod y 
gwasanaeth yn gallu darparu 
yswiriant, parhad busnes a 
gofynion gwasanaeth 

235 51% 0 40 80 

CORFF906 Creu incwm - 
ailffocysu'r adran 
gyfathrebu, 
perthnasoedd 
cymunedol a'r 
gwasanaethau 
cwsmeriaid i 
hyrwyddo 
gwasanaethau a 
swyddogaethau'r 
cyngor 

Marchnata gwasanaethau a 
swyddogaethau'r cyngor i staff, a 
bydd y sylfaen gwsmeriaid allanol 
yn cynyddu cyfranogiad yn y 
gwasanaethau y telir amdanynt.  

313 38% 20 40 60 

CORFF1001 Lleihad staff - 
Cefnogi Busnes  

Yn dilyn ymddeoliad, bydd oriau 
gweithredu'r rôl newydd yn lleihau 
o 37 i 30. Effeithir ar 
effeithlonrwydd gwasanaeth ond 
bydd effaith gyfyngedig ar staff a 
chyflwyno gwasanaeth. 

2,242 0% 5 0 0 



CORFF1002 Lleihau staff Dileu swydd pan fydd y gweithiwr 
paragyfreithiol yn gadael y tîm ym 
mis Mehefin 2020 i ddechrau 
contract hyfforddi. Lleihau 
cefnogaeth i gyfreithwyr, llwyth 
gwaith i gael ei wneud gan 
gyfreithwyr. 

2,242 1% 21 6 0 

CORFF1003 Lleihau staff Dileu swydd wag yr Is-adran 
Drwyddedu 

2,242 1% 15 0 0 

CORFF1004 Lleihad yn 
Adnoddau 
Gwasanaethau 
Cyfreithiol 

Dibynnu ar ddulliau ymchwil eraill a 
datblygu system TG fewnol Lleihad 
posib mewn adnoddau sydd ar 
gael i enillwyr ffïoedd. Darperir 
hyfforddiant i gael mynediad at 
adnoddau eraill. 

38 26% 0 10 0 

CORFF1005 Mwy o incwm i'r 
Gwasanaethau 
Cyfreithiol 

Cofrestryddion - mwy o incwm o 
eiddo cymeradwy a gwasanaethau 
ar-lein. Gwasanaethau Cyfreithiol - 
mwy o incwm o ffïoedd Gorchymyn 
Traffig i gwmnïau cyfleustodau, 
trydydd partïon, cynghorau tref, 
pridiannau tir drwy strwythur codi 
tâl Rheoliadau Gwybodaeth 
Amgylcheddol newydd a 
hyfforddiant tîm caffael i 
sefydliadau  

178 11% 14 5 0 



CORFF1006 Dileu swyddi gwag 
yn y 
Gwasanaethau 
Ariannol 

Mae'r gwaith eisoes wedi'i 
aildrefnu i liniaru yn erbyn y 
mwyafrif o leihad mewn staffio 
gyda rhagor o newidiadau yn 
2020/21 yn dilyn ymddeoliad 
gwirfoddol. 

5,186 4% 190 0 0 

CORFF1007 AD - lleihau nifer y 
staff 

Ailstrwythurwyd yn dilyn 
ymddeoliad gwirfoddol ym mis 
Mawrth 2019 ac mae'r gwaith 
wedi'i ailddosbarthu. 

2,186 2% 42 0 0 

CORFF1008 Llai o staff Dysgu, 
Hyfforddiant a 
Datblygu  

Ailstrwythurwyd yn dilyn 
ymddeoliad gwirfoddol ym mis 
Medi 2019 ac mae'r gwaith wedi'i 
ailddosbarthu. 

810 3% 24 0 0 

CORFF1009 Iechyd a 
Diogelwch - cael 
gwared ar 
achrediad Iechyd a 
Diogelwch 
Galwedigaethol 
18001 Safonol 
Prydain  

Bydd archwiliad trawsbynciol 
mewnol yn disodli achrediad 
OHSAS 18001  

10 100% 10 0 0 

ARA1001 Arbedion yn y 
gyllideb gyfalaf  

Rheoli gwariant a benthyciadau 
newydd o fewn y gyllideb 

19,273 3% 500 0 0 

                

    Cyfanswm     2,148 346 190         

 


