Her Cyllideb Caerffili
Mae'r tabl isod yn rhoi manylion y rhestr gynhwysfawr o gynigion DRAFFT ar gyfer arbedion y cytunwyd arnynt gan
Gabinet y Cyngor.
Cymerwch yr amser i ystyried y cynigion ar gyfer arbed arian a gadewch i ni gael eich adborth naill ai drwy
ddychwelyd y ffurflen hon i unrhyw un o brif swyddfeydd y cyngor neu yn eich llyfrgell, canolfan hamdden, swyddfa
arian, swyddfa dai neu ganolfan gwasanaethau cwsmeriaid agosaf.
Os yw'n well gennych, gallwch hefyd ddychwelyd yr arolwg yn y post at: Swyddog Ymgynghori ac Ymgysylltu â'r
Cyhoedd, Uned Polisi Corfforaethol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Tŷ Penallta, Parc Tredomen, Ystrad Mynach,
CF82 7PG.
Y dyddiad cau ar gyfer yr ymgynghoriad yw'r 11eg Ionawr 2019.

CYNIGION DRAFFT AR GYFER ARBEDION 2019/20
ADDYSG A DYSGU GYDOL OES
Cynnig
Arbedion
Adlinio’r gyllideb a
rheoli swyddi gwag
heb unrhyw Effaith
Gyhoeddus

£305 mil

Effaith blwyddyn gyfan
cau Ysgol Uwchradd
Cwmcarn
Gostyngiad yn y
gyllideb ar gyfer Rheoli
Ysgolion yn Lleol i
adlewyrchu'r gwariant
gwirioneddol

£221 mil

£40 mil

Addysg Awyr Agored £17 mil
cymorth i ddisgyblion
sy’n derbyn Prydau
Ysgol am Ddim
(PYADd) sy'n mynychu'r
cyrsiau (ariannu drwy
grantiau yn lle hynny)

Disgrifiad

Effaith ar y
Cyhoedd
Codi'n 3 oed (£50 mil); Lleihad o 2% yng nghyfraniad
Gwasanaeth Cyflawni Addysg (£48 mil); Grant Gwella
Addysg (£27 mil); Lleihad yng nghyfraniad ariannu
cyfatebol Menter Cludiant 14-19 (£10 mil); Blynyddoedd
Cynnar (Tîm Canolog) (£20 mil); Adeiladau Addysg
Gymunedol (Gwasanaeth Ieuenctid), swyddi gwag ac ati
(£100 mil); Addysg Gymunedol (Gwasanaeth i Oedolion)
(£50 mil)
Caeodd Ysgol Uwch Cwmcarn ym mis
Dim
Hydref 2018. £221 mil yw'r balans ar ôl
cau.
Lleihau cyllideb yn seiliedig ar wariant y
Isel
blynyddoedd blaenorol. Cyllideb wrth gefn
yw hon, gydag arian wrth gefn wedi'u
neilltuo. Mae'n ariannu costau adeiladau
ychwanegol mewn ysgolion gydag
addasiadau i adeiladau.
Cael gwared ar y gyllideb lawn - sefydlwyd Isel
hyn sawl blwyddyn yn ôl i gynorthwyo
disgyblion PYADd i gael mynediad at
weithgareddau addysg awyr agored. Yn
2017-18 dim ond 8 ysgol (allan o 86) a
gafodd y cyllid hwn ac mae gan bob un
ond 1 Ganolfan Adnoddau Arbennig
(CAA). O ganlyniad, ni fydd effaith ar
draws pob ysgol yn yr awdurdod. Mae
ysgolion eraill yn defnyddio arian y Grant
Amddifadedd Disgyblion a lle bo'r effaith yn
gysylltiedig â'r rhai sydd mewn perygl o
gael eu gwahardd, bydd hyn yn cael ei
nodi fel rhan o Adolygiad y CAA.

Gostyngiad o gyfradd
traean yng Nghyllideb y
Cyfleustodau a’r Ffonau
a ddefnyddir er mwyn
Gweinyddu Prydau
Ysgol
Targed Effeithlonrwydd
o 5% i Gynllunio, Rheoli
Strategaeth a
Gwasanaethau
Cymorth
Gostyngiad yng
Nghyllideb Mentrau
Gwella Ysgolion

£10 mil

Mae'r £10 mil yn ymwneud ag arbed ar
linellau ffôn yn y rhan fwyaf o ysgolion ar
gyfer arlwyo - gan eu bod bellach yn
defnyddio ffonau symudol.

Dim

£29 mil

Cyfleoedd o ran creu incwm ychwanegol –
yn enwedig o ran arian grant

Dim

£243 mil

Canolig

Gwasanaeth Nam ar y
Golwg - gostyngiad o
4.4% yn y cyfraniad
Gwasanaeth Lles
Addysg - rheoli swyddi
gwag

£17 mil

Gostyngiad yn y
Gwasanaeth
Cerddoriaeth
Llyfrgelloedd Gostyngiad yn y Gronfa
Llyfrau.
Llyfrgelloedd
Gwasanaeth
Llyfrgelloedd
CMGG (Gwasanaeth
Ieuenctid) – tynnu'r
cyfraniad gan y gall y
gwasanaeth gael ei
ddarparu gan CBSC

£50 mil

Cynnig i ddileu'r arian a neilltuwyd i gefnogi
ysgolion sy'n wynebu anawsterau o
safbwynt gwella ysgolion. Mae'r
sefyllfaoedd hyn fel arfer yn gysylltiedig â
chanlyniadau arolygu ac yn fwy diweddar â
chategoreiddio cenedlaethol. O ganlyniad
i'r gostyngiad yn nifer yr ysgolion sydd
mewn categorïau risg uwch, gellir
cyflawni'r lleihad hwn ar hyn o bryd. Byddai
angen cael dealltwriaeth pe bai angen
cyllid "brys", mae'n bosibl y bydd modd
cael cyllid o'r cronfeydd wrth gefn (yn
amodol ar y gymeradwyaeth briodol i
ddefnyddio balansau).
Cynhelir y gwasanaeth gan CBS Torfaen.
Bydd angen i'r Awdurdod fwrw ymlaen â'r
Awdurdod Arweiniol.
Bydd yr arbedion mewn lle ar gyfer
2019/20. Mae’n dilyn ailfodelu'r
Gwasanaeth o fis Medi 2018 – mae nifer y
Swyddogion Lles Addysg o 11.24 sy'n
gyfwerth ag amser llawn wedi'i ostwng i
8.45 o'r staff cyfwerth ag amser llawn ond
gyda Swydd Weinyddol newydd i gefnogi'r
Tîm. Swyddi eisoes yn wag.
Bydd angen gostyngiadau staffio gobeithir y bydd y rhain yn drefniadau
gwirfoddol o dan gynllun Gweithlu'r Cyngor
Y gyllideb adnoddau gyfredol yw £355 mil.

Dim
Dim

Adolygiad o'r model
staffio mewn
Llyfrgelloedd

£50 mil

Lleihad yng nghostau eiddo, staff a llyfrau
£30 mil ychwanegol i'r £100m (£85 mil +
£15 mil uchod) = £130 mil
Tynnu'r cyfraniad i CMGG yn llwyr - sy'n
ymwneud â Chydlynydd y Cynllun Gwyliau.
Goblygiadau i CMGG gan fod y cyllid hwn
yn ymwneud â swydd. Ni fydd unrhyw
oblygiadau i'r cyhoedd gan y bydd y cyngor
yn parhau i gael ei ddarparu drwy'r
Gwasanaeth Ieuenctid.
Y gobaith yw y byddai unrhyw ostyngiadau
mewn staffio yn drefniadau gwirfoddol fel
rhan o gynllun gweithlu'r Cyngor

£46 mil

£85 mil

£15 mil
£30 mil
£25 mil

Canolig

Isel

Isel

Canolig

Canolig

Isel

Ysgolion - diffyg yn y
Cynllun Ariannol Tymor
Canolig

Bydd yn ofynnol i ysgolion fantoli eu
Canolig
cyllidebau eu hunain a nodi arbedion ar
gyfer y £2.1 miliwn. Mae 80% o gyllidebau
ysgolion fel arfer yn gysylltiedig â staff,
felly bydd gostyngiad yn nifer y staff mewn
ysgolion.
CYFANSWM YR ARBEDION AR GYFER ADDYSG A DYSGU GYDOL OES £3,309 MIL

CYMUNEDAU
Cynnig

£2,126 mil

Arbedion

Adlinio’r gyllideb a
rheoli swyddi gwag
heb unrhyw Effaith
Gyhoeddus

£790 mil

Gostyngiad yn y Gronfa
Adfywio Cymunedol
Canolfan Ymwelwyr
Cwmcarn
Adlinio cyllidebau
staffio yn y Tŷ Weindio
Gostyngiad yng
nghyllideb Canol Trefi

£50 mil

Effaith ar y
Cyhoedd
Cymorth a Chyllid Busnes (£25 mil); Cymorth a Chyllid
Busnes (£10 mil); Digwyddiadau a Marchnata (£10 mil);
Sefydliad y Glowyr Coed Duon (£20 mil); Adnewyddu
Trefol (£4 mil); Yr Is-adran Gynllunio (£42 mil);
Ailstrwythuro staffio mewn Adfywio a Chynllunio (£125
mil); Targed effeithlonrwydd o 2% ar gyfer cyllideb
Datblygu'r Celfyddydau (£3 mil); Rheoli Swyddi Gwag
(rhan o gynnig ailstrwythuro £ 200,000 yn ehangach o
dîm y Priffyrdd (£34 mil); Ailstrwythuro staff yn Adran
Isadeiledd (£166 mil); Iechyd yr Amgylchedd (£15 mil);
Teledu Cylch Cyfyng - gostyngiad mewn costau rhenti
llinell (£40 mil); Gostyngiad yn y gyllideb goramser Teledu
Cylch Cyfyng (£8 mil); targed effeithlonrwydd o 5% ar
gyfer cyllidebau'r Adran Iechyd (£12 mil); Chwaraeon a
Hamdden - gostyngiad mewn cyllidebau tiwtoriaid
chwaraeon a hamdden (£75 mil); gostyngiad yng
nghyllideb Gwobrau Smart (£15 mil); gostyngiad yng
nghyllideb Cyflenwadau gan gynnwys gwisgoedd unffurf
a chardiau smart (£8 mil); gostyngiad yng nghyllideb
Anturiaethau Caerffili (£12 mil); Rheoli Fflyd - peidio â
defnyddio gwasanaethau diagnostig allanol a darparu’n
fewnol (£10 mil); Glanhau Adeiladau Parciau a Chefn
Gwlad (£18 mil); Gostyngiad yng nghyllideb cynnal a
chadw Mynwentydd (£25 mil); Gostyngiad yng nghyllideb
cynnal a chadw Cofebion y Rhyfel (£15 mil); Gostyngiad
yng nghyllideb Rhandiroedd (£3 mil); Ailstrwythuro Staff
Rheoli Gwastraff (£34 mil); Gostyngiad yng nghyllidebau
Parciau a Meysydd Chwarae (£30 mil)
Yr Effaith ar Fudiadau Gwirfoddol
Isel

£10 mil

Cynnydd mewn incwm

Dim

£67 mil

Lleihau oriau agor a'r staffio

Isel

£5 mil

Isel

Lleihau Cyllidebau
Digwyddiadau
Cyflwyno taliadau
ymadael gorsafoedd

£47 mil

Cynnal a chadw adferol yng nghanol trefi
e.e. graffiti, atgyweirio celfi strydoedd ar
raddfa fach
Gostyngiad mewn rhai digwyddiadau yng
nghanol trefi
Cynnydd arfaethedig o 35c fesul
ymadawiad. Bydd hyn yn effeithio ar

£100 mil

Disgrifiad

Isel
Isel

bysiau
Gostyngiad o 32% o ran
Ailosod Arwynebau
Priffyrdd – Cyfraniad
Refeniw i Gyfalaf
(cyllideb cyfalaf = £750
mil)
Gostyngiad o 7% yn y
gyllideb ar gyfer
Triniaeth Arwynebau
Priffyrdd
Gostyngiad o 4% yng
Nghyllideb Cynnal a
Chadw Adweithiol y
Priffyrdd
Gostyngiad o 7% yng
Nghyllideb
Strwythurau'r Priffyrdd
Gostyngiad o 14% yng
nghyllideb Cynnal a
Chadw Rheoli Traffig
Gostyngiad o 2% yng
nghyllideb Cynnal a
Chadw Goleuadau
Stryd nad yw'n arferol
Gostyngiad o 8% yng
Nghyllidebau eraill
Cynnal a Chadw
Priffyrdd
Gostyngiad mewn
cyllidebau amrywiol
eraill o ran
Priffyrdd/Draenio Tir
Gostyngiad yng
nghyllideb Camlas
Rhisga

£53 mil

Glanhau Gylïau

£64 mil

Dileu cyllideb y Tîm
Ymateb Cymunedol

£100 mil

Cludiant Cyhoeddus adolygiad o gontractau
gyda'r cymhorthdal
uchaf fesul teithiwr
Incwm ychwanegol
Gweithrediadau
Priffyrdd
Hebryngwyr

£68 mil

ddarparwyr, ond gallai arwain at gynnydd
mewn taliadau cyhoeddus.
Dirywiad o ran ansawdd ffyrdd, mwy o risg
o hawliadau yswiriant

Canolig

£60 mil

Dirywiad o ran ansawdd ffyrdd, mwy o risg
o hawliadau yswiriant

Canolig

£55 mil

Mwy o effeithlonrwydd drwy ddefnyddio
technoleg newydd (Jetpatcher)

Dim

£36 mil

Dirywiad yn y seilwaith

Isel

£5 mil

Lleihad o ran gwaith cynnal a chadw ac
effeithlonrwydd y gyllideb

Isel

£9 mil

Gostyngiad mewn gwaith cynnal a chadw o Dim
ganlyniad i dechnoleg LED newydd.

£66 mil

Dirywiad yn y seilwaith

Canolig

£21 mil

Mwy o berygl llifogydd

Canolig

£10 mil

Gostyngiad mewn mân waith cynnal a
chadw ond mae rhaglen buddsoddi Cyfalaf
wedi'i chynllunio ar gyfer gwelliannau
sylweddol i rannau o'r gamlas sy'n
caniatáu'r gostyngiad hwn
Ystyried rhannu chwistrellydd gylïau gyda
chyngor cyfagos i haneru'r costau (byddai
felly ond ar gael i Gaerffili 50% o'r amser)
Bydd mân waith cynnal a chadw fel
atgyweirio meinciau, peintio rheiliau,
tacluso trefi a phentrefi yn gyffredinol yn
dod i ben
Lleihau/terfynu rhai llwybrau bws

Isel

£6 mil

Mwy o ganolbwyntio o ran mynd ar ôl addaliadau priffyrdd

Dim

£36 mil

Cael gwared ar Hebryngwyr amser cinio

Uchel

Dim

Dim

Canolig

Croesfannau Ysgol
Amser Cinio
Gostyngiad o 9% yn y
gyllideb Cynnal a
Chadw arferol ar gyfer
Goleuadau Traffig
Gostyngiad mewn
Astudiaethau
Damweiniau o
ganlyniad i adolygu'r
contract
Cynnydd yn incwm
ffioedd cau ffyrdd
Cludiant Teithwyr cynnydd mewn incwm

£11 mil

Effeithlonrwydd a gyflawnir drwy
drefniadau contract newydd

Dim

£10 mil

Gostyngiad yn y dadansoddiad o
ystadegau damweiniau ac achosiaeth

Dim

£30 mil

Codi tâl i gontractwyr am bob achos o gau
ffordd heb gymorthdaliadau pellach
Cynnydd mewn amnewid cardiau pasys
bws - newid yn y pris (tâl newydd o £10 am
amnewid fesul cerdyn a gollwyd)
Cynnydd cyntaf mewn 8 mlynedd a chodi
tâl posibl ar ddydd Sul. Cynnydd
arfaethedig o 20c i bob rhan o'r rhestr
brisiau.
Cyflwyno tâl blynyddol yn unol â pholisi.
Cynigiwyd £15 fesul trwydded.

Dim

Dim

£3 mil

Cynnydd mewn taliadau £40 mil
maes parcio

Cyflwyno tâl am
drwyddedau parcio
preswyl
Uned Cludiant
Integredig

£30 mil

£50 mil

Isel

Isel

Isel

Cynyddu pris prydau
ysgol uwchradd gan
10c
Cynyddu pris prydau
ysgol gynradd gan 10c
Cynyddu pris prydau
staff gan 5%

£50 mil

Gwneud y defnydd gorau posibl o fflyd ac
adnoddau mewnol a lleihau contractau
allanol
Rhoi'r gorau i wasanaeth pryd ar glud, ar
wahân i gleientiaid sy'n gymwys o dan ôlofal Adran 117, dim ond 1 unigolyn sydd ar
hyn o bryd. Arbediad blwyddyn rhannol er
mwyn gweithredu.
Pris yn cynyddu o £2.25 i £2.35

£54 mil

Pris yn cynyddu o £2.00 i £2.10

Isel

£3 mil

Isel

Mwy o incwm arlwyo o
Ysgolion Uwchradd
Rhoi'r gorau i
Wasanaeth y Warden
Diogelwch Cymunedol
Cynnydd yn y ffi ar
gyfer adfer cŵn crwydr
o'r ffald
Cyflwyno taliadau am
driniaethau llygod mawr

£20 mil

e.e. byddai bwydlen sy'n gosod bwyd
cerfdy yn codi o £4.70 i £4.95; dewis
arbennig dyddiol o £4.10 i £4.30 a
brechdan o £2.45 i £2.60
Adlinio'r Gyllideb/Rheoli Swyddi Gwag

£355 mil

Dileu'r gwasanaeth

Uchel

£3 mil

Cynnydd mewn prisiau i £75 o £44.

Isel

£20 mil

Isel

Cofrestryddion cynnydd mewn ffioedd

£10 mil

Tâl Newydd - £20 (ynghyd â TAW) fesul
triniaeth sy'n gostwng i £10 (yn ogystal â
TAW) i'r rhai sy'n cael budd-daliadau â
phrawf modd.
Cynnydd mewn ffioedd sy'n amrywio o
7.5% i 20% yn dibynnu ar ddiwrnod yr

Darparu Gwasanaeth
£141 mil
Pryd ar Glud i
gleientiaid Adran 117 yn
unig

Uchel

Isel

Dim

Isel

seremonïau

wythnos a'r lleoliad.

Safonau Masnach
Targed effeithlonrwydd
o 5% ar gyfer cyllidebau
Llygredd a chyllidebau
Cynllunio Brys
Chwaraeon a Hamdden
- newidiadau mewn
TAW ar gyfer prisiau
hamdden
Glanhau Adeiladau
Canolfannau
Cymunedol - tynnu
cyllid yn ôl ar gyfer 2
ganolfan nad ydynt ym
mherchnogaeth CBSC
Canolfannau
Cymunedol gostyngiad o 1 awr
cymorth Gofalwr ar
draws pob Canolfan
Canolfannau
cymunedol - lleihau'r
holl gymorth Gofalwr ar
draws yr holl
Ganolfannau o fis
Hydref
Canolfannau
Cymunedol - cau 4
Canolfan
Rhaglen rhesymoli
Lawntiau Bowlio

£40 mil
£26 mil

Dileu swydd Swyddog Masnachu Teg
Dileu swydd Swyddog Iechyd yr
Amgylchedd 0.5 cyfwerth ag amser llawn

Isel
Canolig

£50 mil

Efallai y bydd yn rhaid i rai clybiau dalu
mwy am y gwasanaeth

Isel

£15 mil
£13 mil

Cynnydd mewn incwm
Mae'n lleihau'r cymhorthdal i berchnogaeth
canolfannau defnyddwyr i ganolfannau
cymunedol Glan-y-nant a Rhydri

Dim
Isel

£18 mil

Tâl ychwanegol oddi wrth bwyllgorau
canolfannau cymunedol

Isel

£79 mil

Tâl ychwanegol oddi wrth bwyllgorau
canolfannau cymunedol i ariannu cyflog y
gofalwr. Rhan o'r flwyddyn o 1af Hydref
2019

Uchel

£23 mil

Tirphil, Treffilip, Trem-y-Sianel a Rhymni
Isaf* (*wedi cau'n barod)

Canolig

£10 mil

Dim

Adolygiad o
ddarpariaeth Gofalwyr
Pafiliwn
Parciau a Chefn Gwlad
- lleihau'r gyllideb ar
gyfer Asedau
Cymunedol
Parciau a Chefn Gwlad
Gostyngiad yn y
gyllideb cynnal a chadw
ar gyfer ierdydd
chwarae
Parciau a Chefn Gwlad

£30 mil

Gwaredu ar y grantiau i glybiau bowlio'n
raddol, fel y cytunwyd yn flaenorol gan y
Cabinet
Gostyngiad yn oriau Gofalwyr Pafiliwn

£54 mil

Peidio â gwneud mân waith cynnal a
chadw ac uwchraddio i'r seilwaith; e.e.
clwydi a rhwystrau ayyb.

Isel

£20 mil
£10 mil

Lleihau'r gyllideb ar gyfer peiriannau
Llai o allu i amnewid offer chwarae

Isel
Isel

£44 mil

Isel

Tynnu un cais o'r
contract chwistrellu
chwyn
Mannau
Gwyrdd/Mynwentydd
Mannau

£32 mil

Ailstrwythuro staffio (lleihau’r nifer o staff
Parciau’r Ardal)
Gwasanaeth llai

£100 mil

Ailstrwythuro staff

Isel

£40 mil

Cynnydd yn incwm Mynwentydd

Dim

Dim

Isel

Gwyrdd/Mynwentydd
Rheoli Gwastraff

£166 mil

Lleihau'r staff glanhau

Canolig

Rheoli Gwastraff cyflwyno tâl am gasglu
gwastraff swmpus
Rheoli Gwastraff

£50 mil

Tâl o £16 am 1 i 3 eitem (ar gyfer pob
eitem heblaw gosodiadau a ffitiadau).

Isel

£53 mil

Rhesymoli'r gwasanaeth casglu gwastraff
a gynigir i ffermydd ac eiddo anghysbell
drwy ofyn am fwy o eiddo yn dod â'u
gwastraff i ymyl y ffordd.

Isel

Gostyngiad mewn ysgubo mecanyddol
Safleoedd Amwynder Dinesig ym
Mhenalltau ac Aberbargod

Canolig
Canolig

Gostyngiad yn y gyllideb Ymgysylltu â'r
Cyhoedd
Gwasanaeth llai (gan dybio bod 4 yn
parhau ar agor)

Isel

Datblygu System Gwastraff Masnachol
electronig
Cau ym mhob tref (Twyn i aros ar agor gan
fod hyn yn cael ei reoli o fewn y ganolfan
ymwelwyr)
Gostyngiad yn lefel y glanhau ar
benwythnosau
Lleihau nifer faniau'r Goruchwylwyr
Prydles newydd y cytunwyd arni gyda
gweithredwyr trydydd parti

Dim

Rheoli Gwastraff
£193 mil
Rheoli Gwastraff - cau 2 £98 mil
Safle Amwynder
Dinesig
Rheoli Gwastraff
£50 mil
Safleoedd Amwynder
Dinesig i gau diwrnod
ychwanegol
Rheoli Gwastraff

£38 mil

Rheoli Gwastraff - cau
pob un o'r 5 Cyfleuster
Cyhoeddus
Rheoli Gwastraff

£74 mil

£5 mil

£34 mil

Rheoli Gwastraff
£6 mil
Tŷ Dyffryn - taliadau
£394 mil
sefydlog ac incwm
prydles
Tŷ Menter - terfynu'r
£67 mil
Staff yn symud i Dredomen
brydles
Gostyngiad yng
£50 mil
Llai o gyllideb i’ r Ddeddf Gwahaniaethu ar
nghyllideb Eiddo
Sail Anabledd ar gael
Corfforaethol y Ddeddf
Gwahaniaethu ar Sail
Anabledd
Arbed ynni o oleuadau
£20 mil
LED yn Nhŷ Penallta
Lleihau glanhau
£15 mil
adeiladau corfforaethol
CYFANSWM YR ARBEDION AR GYFER Y GYFADRAN CYMUNEDAU £4,404 MIL

Canolig

Uchel

Canolig
Dim
Dim

Dim
Dim

Dim
Dim

GWASANAETHAU CYMDEITHASOL A THAI
Cynnig
Arbedion
Disgrifiad

Effaith ar y
Cyhoedd
Ad-daliad Consortiwm Comisiynu ar gyfer Plant Cymru comisiynu lleoliadau plant ar y cyd (£35 mil); Teuluoedd
yn Gyntaf (£23 mil); Ailstrwythuro Gwasanaethau
Cwsmeriaid (£20 mil); Incwm cleientiaid Gofal Cartref
(£25 mil); Gofal Ychwanegol (£20 mil); Targed
effeithlonrwydd o 5% ar gyfer Treuliau Swyddfa (£9 mil);
Tai Preifat - ailstrwythuro staffio (£34 mil); Adolygu
dosraniadau staff rhwng y Gronfa Gyffredinol a'r Cyfrif
Refeniw Tai (£50 mil)
I'w gyflawni drwy ailstrwythuro cefn
Isel
swyddfa

Adlinio’r gyllideb a
rheoli swyddi gwag
heb unrhyw Effaith
Gyhoeddus

£216 mil

Adolygiad
Gwasanaethau Plant o
gefnogaeth weinyddol
Adolygiad o gontract
Barnardo's
Adolygiad o gyllidebau
staffio yng
Ngwasanaethau
Cymdeithasol i
Oedolion
Adolygiad o'r polisi ar
Godi Tâl Dibreswyl

£186 mil

Ail-dendro Contract
Seibiant Gofal ar y Cyd
a ddelir ar hyn o bryd
gan yr elusen
Gweithredu dros Blant
Adolygiad o
Wasanaethau Dydd er
mwyn sicrhau
gostyngiad yn y gyllideb
o 6%
Goblygiadau Deddf
Gwasanaethau
Cymdeithasol a Lles
(Cymru) 2014
Adolygu gofal dydd
allanol
Capio cynnydd
chwyddiannol ar
gontractau allanol

£50 mil

£3 mil

Gellid gwneud mân ostyngiadau drwy
effeithlonrwydd o fewn y sefydliad sy'n
darparu

Peidio ag adnewyddu
contract Cymorth i
Ofalwyr Iechyd Meddwl
Creu incwm - Tŷ Hapus

£34 mil

Effaith blwyddyn gyfan o beidio ag
Isel
adnewyddu'r contract yn dod i ben ar
31/03/19. Ymgynghoriad yn mynd rhagddo
I'w chynnig i'w defnyddio gan awdurdodau Dim
lleol eraill a Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin

£189 mil
£550 mil

£100 mil

£300 mil

Gostyngiad posibl i'r Gwasanaethau
Cymorth i Deuluoedd
I'w gyflawni drwy ailstrwythuro cefn
swyddfa

Canolig

Cynnig newidiadau i'r polisi presennol ar
gyfer codi tâl nad ydynt yn rhai preswyl er
mwyn sicrhau tegwch i bob defnyddiwr
gwasanaeth, gan gynnwys: elfen codi tâl
am gymorth yn y cartref, codi tâl am
gyfleoedd dydd mewn lleoliad cymunedol,
a chodi tâl am gyfleoedd dydd a ddarperir
gan y sector annibynnol a'r trydydd sector.
Gellid cyflawni'r holl arbedion hyn drwy
ailgynllunio gwasanaethau gan gynnwys
cau canolfan ddydd Twyn Carn) heb fawr o
effaith ar ddefnyddwyr gwasanaeth. e.e.
Gallai defnyddwyr gwasanaeth dderbyn
gwasanaeth tebyg ond mewn lleoliad
gwahanol. Hyrwyddo annibyniaeth i alluogi
pobl i gyflawni eu canlyniadau eu hunain.

Isel

Isel

Isel

Isel

£150 mil

Isel

£205 mil

Isel

£25 mil

Dim

Gorffen y cyfraniad i
Raglen Welliant
Gydweithredol Deddwyrain Cymru

£15 mil

Bevan
Daethpwyd i gytundeb rhanbarthol i roi'r
gorau i swyddogaeth cefn swyddfa heb
unrhyw effaith ar y cyhoedd

Dim

(Cydweithredu Gwasanaethau
Cymdeithasol De Ddwyrain
Cymru)

Diddymu Consortiwm
TG De-ddwyrain Cymru

£22 mil

Dileu cyllideb y Gronfa
Atal Digartrefedd
Lleihad i'r grant i
Llamau

£46 mil
£3 mil

Effaith blwyddyn gyfan terfynu trefniant
rhanbarthol ar gyfer cymorth TG cefn
swyddfa yn 2018/19. Darperir y cymorth
hwn bellach drwy'r gwasanaeth System
Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru
rhanbarthol.
I'w hariannu drwy dwf yn y Grant Cynnal
Refeniw
Llai o wasanaeth eisoes yn cael ei
ddarparu

Dim

Dim
Dim

CYFANSWM ARBEDION GWASANAETHAU CYMDEITHASOL A THAI £2,094 mil

GWASANAETHAU CORFFORAETHOL (CYLLID, CAFFAEL A GWASANAETHAU
CWSMERIAID, TG, EIDDO, ADNODDAU DYNOL A CHYFATHREBU AC IECHYD A
DIOGELWCH)
Cynnig
Arbedion
Disgrifiad
Effaith ar y
Cyhoedd
Adlinio’r gyllideb a
£731 mil
Cyllid yr Amgylchedd - swydd wag (£24 mil); Cyllid yr
rheoli swyddi gwag
Amgylchedd - ailstrwythuro (£33 mil); Dileu cyllideb gynt
heb unrhyw Effaith
y Cytundeb Canlyniadau (£40 mil); Tîm Cydraddoldeb Gyhoeddus
lleihau cyllidebau cyhoeddusrwydd a hyrwyddo (£4 mil);
Gostyngiad mewn cyllideb Cyfieithu Cymraeg (£10 mil);
Polisi Corfforaethol - Adolygiad Gwasanaeth (£67 mil);
Technoleg Gwybodaeth (£150 mil); Gostyngiad mewn
taliadau Cydgasglu Band Eang y Sector Cyhoeddus
(PSBA) (£132 mil); Lleihad mewn costau teleffoni a
rhenti llinell (£ 35 mil); Ailstrwythuro staffio yn y
Gwasanaethau Canolog (£33 mil); Adnoddau Dynol ailstrwythuro (£120 mil); Iechyd a Diogelwch ailstrwythuro (£83 mil)
Budd-daliadau Tai £27 mil
Gallai wella perfformiad pe bai'r swydd yn
Isel
swydd wag
cael ei llenwi
Budd-daliadau Tai £42 mil
Gallai wella perfformiad pe bai'r swydd yn
Isel
Ariannu Beichiau
cael ei llenwi
Newydd
Cyllid yr Amgylchedd £24 mil
Adlinio'r Gyllideb/Rheoli Swyddi Gwag
Dim
swydd wag
Incwm ychwanegol
£67 mil
Incwm
Dim
grantiau a ffioedd a
thaliadau
Gwasanaethau
£108 mil
Gwasanaeth rheng flaen ond dim effaith ar Isel
Cwsmeriaid y gwasanaethau a ddarperir oherwydd
ailstrwythuro
arferion gweithio diwygiedig.

rheolwyr/arweinwyr
timau
Gwasanaethau
£26 mil
Cwsmeriaid ymddeoliad posibl
Gostyngiad yn y
£42 mil
Cytundebau Lefel
Gwasanaeth (CLG) yn y
sector gwirfoddol
Gostyngiad yn y
£5 mil
Gyllideb Cymorth
Technegol
Gostyngiad yn y
gyllideb Lles
Rhoi'r gorau i
ddefnyddio Ffynnon
Ystafell Bost
Dosbarthu'r agenda

Gwasanaeth rheng flaen ond dim effaith ar
y gwasanaethau a ddarperir oherwydd
arferion gweithio diwygiedig.
Yn effeithio'n uniongyrchol ar daliadau
CLG y sector gwirfoddol.

Isel

Isel

£12 mil

Gostyngiad yn y gyllideb a ddefnyddir i
ddarparu cyngor a chanllawiau technegol
i'r sector gwirfoddol i'w galluogi i fanteisio
ar raglenni grant allanol.
Gostyngiad yn y gyllideb a ddefnyddir i
gefnogi gweithgareddau lles.
Ffyrdd newydd o weithio

£4 mil
£5 mil

Gostwng i un fan
Peidio â chyflwyno papurau i Aelodau

Dim
Dim

£10 mil

Canolig

Isel
Dim

CYFANSWM YR ARBEDION AR GYFER GWASANAETHAU CORFFORAETHOL £1,078 MIL

CYLLID AMRYWIOL
Cynnig
Adlinio’r gyllideb a
rheoli swyddi gwag
heb unrhyw Effaith
Gyhoeddus

Arbedion

Disgrifiad

Cyfraniadau pensiwn cyn Awdurdodau
(£50k); Ffioedd Archwilio Allanol (£50k); Yr
Iaith Gymraeg (£53k); Ardrethi Busnes
(NNDR) ar eiddo gwag (£131k); Lwfansau
Rhent, Gostyngiadau Gwraig Weddw adlinio cyllideb (£10k); Gostyngiad yng
nghyllideb y Llinell Ofal (£20k); Gostyngiad
yng nghyllideb y Cynllun Rheoli Carbon
(£25k); Cyfraniadau YG Dosbarth 1A
(Tusker) (£40k); Gostyngiad mewn cyllideb
eitemau amrywiol (£4k)
Paneli Solar PV
£15 mil
Incwm
Cronfa Arian Gyfatebol £15 mil
Gallai effeithio ar ddau ddigwyddiad (Llawr
Cymunedau
Sglefrio Iâ Bargod a Phwll Sblasio
Senghenydd). Byddai angen cyllid gan
gynghorau cymunedol/nawdd er mwyn
parhau â'r digwyddiadau.
CYFANSWM CYLLID AMRYWIOL £413 mil

Effaith ar y
Cyhoedd

£383k

Dim
Isel

ARBEDION UNWAITH DROS DRO 2019-20 YN UNIG

Cynnig

Arbedion Disgrifiad

ADDYSG A DYSGU GYDOL OES
Rheoli o Ysgolion yn Lleol –
£45k
Balansau Wrth Gefn Gostyngiad o 23%

CYMUNEDAU
Prosiectau Cymunedol Adfywio
Cymunedol - Lleihad O 53%

Effaith
ar y
Cyhoedd

Y gyllideb gyfredol yw £193 mil, bydd
Canolig
hyn yn gostwng i £153 mil cyn y
gostyngiad arfaethedig hwn o £45 mil.
Mae hyn yn gadael dim ond £108 mil i
ddelio â materion fformiwlâu’r flwyddyn.
O ganlyniad, bydd angen ystyried y
defnydd o falansau wrth gefn y Rheoli o
Ysgolion yn Lleol os bydd problem - yn
amodol ar gymeradwyaeth ffurfiol.

£35 mil

Effaith ar y gallu i ariannu prosiectau
bach nad oes ganddynt gyllid penodol

Isel

Grantiau Busnes - Lleihad o
50%
Cronfa Adfywio Cymunedol –
Lleihad o 100%

£25 mil

Llai o gyllid ar gyfer Busnesau.

Isel

£50 mil

Effaith ar Sefydliadau Gwirfoddol.
Dyma'r gyllideb sy'n weddill.

Isel

Cynnal a Chadw yn y Gaeaf Lleihad o 54%
Hawliau tramwy cyhoeddus Lleihad o 50%
Cynnal a Chadw Tir – Lleihad o
50%
Lleihad dros dro yn arwynebu'r

£500 mil

Dim

£15 mil

Ariannu amgen drwy gronfa wrth gefn
cynnal a chadw'r gaeaf
Dirywiad mewn Hawliau Tramwy
Cyhoeddus
Dirywiad mewn cynnal a chadw tir

£110 mil

Cyllid amgen a geisir gan Lywodraeth

Isel

£31 mil

Isel
Isel

priffyrdd
Temporary reduction in
Carriageway Surface Dressing
Lleihad dros dro yn Nhriniaeth
Arwynebau Priffyrdd
Gostyngiad dros dro yng
nghyllideb Cynhaliaeth
Adweithiol Priffyrdd
Gostyngiad dros dro yng
nghyllideb Cynhaliaeth Camlas
Rhisga
RCCO Cerbydau Gwastraff Lleihad o 100%
Corporate Property
Property Maintenanace - 20%
Reduction
Eiddo Corfforaethol
GWASANAETHAU
CYMDEITHASOL A THAI
Lleihau'r ddarpariaeth Twf

£800 mil
£40 mil
£43 mil

Cymru
Cyllid amgen a geisir gan Lywodraeth
Cymru
Cyllid amgen a geisir gan Lywodraeth
Cymru
Cyllid amgen a geisir gan Lywodraeth
Cymru

Isel
Isel
Isel

£40 mil

Yn dibynnu ar brosiect cyfalaf

Isel

£390 mil

Risg argaeledd/dibynadwyedd
cerbydau

Isel

£309 mil

Reduced funding available for
discretionary work.

Isel

Byddai'n cwrdd â'r angen presennol
ond nid yw'n caniatáu ar gyfer unrhyw
gynnydd demograffig o fis Awst 2018
neu am unrhyw gynnydd mewn ffioedd
sy'n fwy na chwyddiant.

Uchel

£2,388
mil

£300 mil

Cyfanswm y Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai £300 mil
GWASANAETHAU CORFFORAETHOL
Technoleg Gwybodaeth £129 mil
Adnewyddu Cyfrifiaduron Lleihau o 100%
Cyllid Amrywiol
Benthyca Gohiriedig –
£500 mil
Gostyngiad o 4.4%

Capasiti adnewyddu cyfrifiaduron ac
argraffyddion
Cyllideb £132 mil

Yn lleihau'r cyfle i'w ddefnyddio fel
tanwariant unwaith ar gynlluniau
cyfalaf.
Cyfanswm y Gwasanaethau Corfforaethol a Chyllid Amrywiol £ 629 mil
Cyfanswm Cynigion 2019-20 Dros Dro ar gyfer Arbedion £ 3,362 mil

CYFANSWM YR ARBEDION I'R AWDURDOD CYFAN £14.7 MIL

TRETH Y CYNGOR
CYNYDDU TRETH Y CYNGOR O 6.95% AR GYFER 2019/20

Dim

Isel

