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  Diwygiwyd Ionawr 2018 

Asedau – Prosiectau Byw 

 
Amlinelliad Buddion Cyswllt 

Adolygiad o Asedau Eiddo: Cyngor Bro Morgannwg 

  
Mae'r prosiect yn system ar  
gyfer sicrhau effeithlonrwydd  
drwy ad-drefnu'r gofod. Caiff  
hyn ei gyflawni drwy gynnal  
adolygiad strategol o asedau 
gyda'r bwriad o nodi cyfleoedd i: 
ryddhau asedau dros ben, cyd- 
leoli gwasanaethau  
(amlddefnyddio asedau), a 
chydweithio â phartneriaid eraill 
o'r sector cyhoeddus.  
 
Gwerth y Buddsoddiad:  
£50,000 
 

  
Mae'r manteision yn cynnwys 
creu derbyniadau cyfalaf drwy 
werthu asedau sydd dros ben a'r 
arbedion rheolaidd sy'n deillio o 
leihau costau rhedeg eiddo. 
 

  
Enw: Lorna Cross 
 
Ffôn: 01446 709307 
E-bost: 
lcross@valeofglamorgan.go
v.uk 
 

Lleihau carbon yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru   

  
Newid goleuadau orielau  
Amgueddfa Cymru o osodiadau 
traddodiadol i LED.  
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£325,000 

 
Lleihau Allyriadau Carbon o 6.4 
MWh i o dan 6.0MWh.  
 
Sicrhau arbedion ynni o tua 
£50,000 y flwyddyn 

  
Enw: Steph Mastoris  
  
Ffôn:  02920 573284 
E-bost:             
steph.mastoris@museumw
ales.ac.uk 
 

Newid Goleuadau Stryd i Oleuadau LED sy'n gallu Pylu: Cyngor Sir Caerfyrddin 

  
Gweithredu mesurau arbed 
arian pellach a fydd yn cynyddu 
effeithlonrwydd ac yn bodloni'r  
heriau ariannol  
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
 £1,407,000 
 

  
Rhagwelir y bydd lleihau'r 
defnydd o ynni yn cyfateb i arbed 
tua £237,000 y flwyddyn, gan 
arwain at ostyngiad o tua 1,000 o 
dunelli y flwyddyn o  allyriadau 
carbon perthnasol  

 
Enw: Arwel Price  
  
Ffôn:  01267 224501 
E-bost:                        
steph.mastoris@museumw
ales.ac.uk 
 
  

Lleihau Carbon – Gosod Goleuadau Stryd LED : Cyngor Gwynedd 

  
Nod y prosiect hwn yw  
uwchraddio 10,279 o unedau 
Goleuadau Stryd LED dros  
 

  
Trwy uwchraddio 10,279 o 
unedau dros gyfnod o 3 blynedd 
fesul cam,  arbedir £260,000  
 

  
Enw: Amanda Murray  
 
Ffôn: 01286 679737 
 

mailto:lcross@valeofglamorgan.gov.uk
mailto:lcross@valeofglamorgan.gov.uk
mailto:steph.mastoris@museumwales.ac.uk
mailto:steph.mastoris@museumwales.ac.uk
mailto:steph.mastoris@museumwales.ac.uk
mailto:steph.mastoris@museumwales.ac.uk
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Amlinelliad Buddion Cyswllt 

 
gyfnod o 3 blynedd fesul cam  
 
Gwerth y buddsoddiad: 
£1,410,000 
 

 
mewn costau ynni ar ôl y cyfnod 
talu’n ôl. 

 
E-bost: 
amandajdmurray@gwyned
d.gov.uk 

Rhaglen Lleihau Carbon 20/20 Cymru: Cyfoeth Naturiol Cymru 

 
Darperir cyllid i gefnogi  rhaglen 
lleihau carbon/ynni 20/20  
Cyfoeth Naturiol Cymru 2016. 
  
Gwerth y buddsoddiad: 
£333,000 

 
Nod y prosiect yw sicrhau lleihad  
mewn ynni o 20% erbyn 2020. 
Mewn partneriaeth â’r 
Ymddiriedolaeth Garbon, sicrhau 
arbedion blynyddol o ran:  
costau, carbon ac ynni   
 
 

 
Enw: Carl Wannop 
 
Ffôn:  03000 654 930 
E-bost:  
Carl.Wannop@cyfoethnatur
iolcymru.gov.uk 
 

Caerdydd  Re-Fit Project: Cyngor Dinas Caerdydd 

 
Nod y prosiect hwn yw penodi 
Darparwr Gwasanaeth RE-FIT er 
mwyn sicrhau’r defnydd mwyaf 
effeithlon posibl o ynni yn 
adeiladau penodol ym 
mhortffolio’r cyngor. 

Gwerth y buddsoddiad: 
£2,126,000 

 

 
Gwneud gwelliannau i 
berfformiad adeiladau gan 
sicrhau llai o allyriadau CO2 a 
chostau 
 

 

Enw: Stephen Haskell 

 

Ffôn: 02920 873157 

E-bost:  
stephen.haskell@cardiff.go
v.uk 

 

Fferm Solar Oak Grove: Cyngor Sir Fynwy 

 
Cynllunio a chodi system solar  
PV 5MW wedi'i gosod ar y tir   
a'r holl waith cysylltiedig gan  
gynnwys cysylltu â'r grid  

 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£4,445,366 
 
 
 

 
Bydd allforio trydan a gynhyrchir o  
dechnoleg di-garbon yn cyfrannu 
at dargedau ynni adnewyddadwy'r 
DU, Cymru a Chyngor Sir Fynwy 
ac yn disodli trydan a gynhyrchir o 
danwydd  ffosil fel modd o 
gyflenwi trydan  i'r grid 

 

Enw: Ian Hoccom 

 

Ffôn: 01633 644448 

E-bost: 
ianhoccom@monmouthshi
re.gov.uk 

Prosiect Golau Stryd LED y Gogledd: Llywodraeth Cymru 

  
Diben y prosiect yw gosod golau 
LED yn lle Lampau  
Sodiwm Pwysau Uchel a  
 
 

  
Bydd arbedion yn cael eu gwneud 
drwy: 

 oes estynedig y golau 
 
 

  
Tîm Buddsoddi i Arbed 
 
Ffôn: 03000259110 
 
 

mailto:amandajdmurray@gwynedd.gov.uk
mailto:amandajdmurray@gwynedd.gov.uk
mailto:Carl.Wannop@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk
mailto:Carl.Wannop@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk
mailto:stephen.haskell@cardiff.gov.uk
mailto:stephen.haskell@cardiff.gov.uk
mailto:ianhoccom@monmouthshire.gov.uk
mailto:ianhoccom@monmouthshire.gov.uk
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Amlinelliad Buddion Cyswllt 

Phwysau Isel.  
Mae Llywodraeth Cymru yn  
rheoli ac yn cynnal tua 11,000 o 
unedau ar draws Rhanbarth De 
Cymru ar hyn o bryd.   
  
Gwerth y Buddsoddiad:   
£2,008,000 
 

  cydnerthedd 

 golau sy'n haws eu cynnal 
a'u cadw  

 ynni  

 arbedion carbon   

E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cy
mru 

 Prosiect Golau Stryd LED y De: Llywodraeth Cymru 

 
Diben y prosiect yw gosod 
golau LED yn lle Lampau  
Sodiwm Pwysau Uchel a  
Phwysau Isel.  
Mae Llywodraeth Cymru yn  
rheoli ac yn cynnal tua 11,000 o 
unedau ar draws Rhanbarth De 
Cymru ar hyn o bryd.   
  
Gwerth y Buddsoddiad:   
£2,016,000 
 

 
Bydd arbedion yn cael eu gwneud 
drwy: 
 

 oes estynedig y golau 

 cydnerthedd  

 golau sy'n haws eu cynnal a'u 
cadw  

 ynni  

 arbedion carbon   

  
Tîm Buddsoddi i Arbed 
 
Ffôn: 03000259110 
E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cy
mru 

Cyfuno Switsfyrddau: Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 

 
Cyfuno switsfyrddau presennol  
ledled y Bwrdd Iechyd yn fodel 
rhithwir unigol gydag un rhif 

Gwerth y Buddsoddiad: 
£645,000 

 
darparu gwasanaeth awtomataidd 
ar gyfer defnyddwyr 
gwasanaethau eraill (h.y. staff) fel 
y gallant gael gafael ar 
wasanaethau heb orfod mynd 
trwy’r switsfwrdd 
Gellir ailgyfeirio cleifion ar 
adegau prysur, i weithredwyr 
eraill ledled y Bwrdd Iechyd, fel 
bod eu galwad yn cael ei hateb o 
fewn y terfynau amser y 
cytunwyd arnynt 

 

  
Enw:  Anthony Tracey 
 
Ffôn: 01267 227901 
E-bost:  
anthony.tracey@wales.nhs. 
uk  
    
   

 

  

mailto:anthony.tracey@wales.nhs
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Asedau– Prosiectau Gorffenedig 

 
Amlinelliad Buddion Cyswllt 

Manteisio i’r eithaf ar asedau tir ac eiddo Prosiect “Ein Gofod”: Cyngor Dinas Caerdydd 

 
Adolygiad o asedau 
corfforaethol Cyngor Caerdydd i 
bennu safleoedd ar gyfer cyd-
leoli, gan gynnwys rhannu eiddo 
gyda sefydliadau eraill. 
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£252,000 

 
Manteisio i’r eithaf ar asedau tir 
ac eiddo. Sicrhau arbedion  
effeithiolrwydd; gwella mynediad 
i wasanaethau a lleihau ôl troed 
carbon. Rhagwelir arbedion 
effeithlonrwydd o 5-15% o 
wariant yn ymwneud ag eiddo,  
gan wneud cyfanswm o 
£5-15 miliwn. 

 

Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
E-bost: 
i2sinvestmentfund@llyw.cy
mru 

Gwella eich Gofod: Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen y Bont ar Ogwr 

  
Rhesymoli llety a sicrhau  
buddion o ran darparu  
gwasanaethau cyhoeddus drwy 
weithredu strategaeth llety 
swyddfeydd y Cyngor. 
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£1,408,00 
 

 
Mae’r prosiect wedi’i weithredu.  
 
 
  
 
 

 

Tîm Buddsoddi i Arbed 

 Ffôn: 03000259110 
 E-bost:  

i2sinvestmentfund@llyw.cy
mru 

Rhaglen Moderneiddio Ysgolion: Cyngor Sir Powys 

 
Codi ysgolion i safon ‘addas i’r 
diben’. Lleihau nifer y lleoedd 
gwag i lai na 7.5%. 
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£155,000 
 

  
Mae’r prosiect wedi’i weithredu.  
 
 
 
  

Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 

E-bost:  

i2sinvestmentfund@llyw.cy

mru 

Sefydlu Cyfoeth Naturiol Cymru Sefydlu Cyfoeth Naturiol Cymru 

 
Dod ag Asiantaeth yr  
Amgylchedd Cymru, Cyngor  
Cefn Gwlad Cymru a Chomisiwn 
Coedwigaeth Cymru at ei gilydd 
i greu un sefydliad.  
 

 
Rheolaeth gynaliadwy ac  
effeithlon o adnoddau naturiol  
Cymru i gyflenwi dull symlach o 
weithio sy’n osgoi dyblygu   
diangen. 

 

Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
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Amlinelliad Buddion Cyswllt 

 
Cyflawnir effeithlonrwydd drwy 
rannu adnoddau ac asedau, yn  
bennaf mewn gwasanaethau  
swyddfa gefn fel AD, cyllid a TG. 
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£3,025,000 

  
Rhagwelir y bydd yr arbedion tua 
£158 miliwn dros gyfnod o ddeng 
mlynedd – mae £128 miliwn o hwn 
yn rhyddhauarian. 
 
  

 

E-bost:  

i2sinvestmentfund@llyw.cy
mru 

Lleihau Allyriadau Carbon a’r Defnydd o Ynni: Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 

  
Mae’r prosiect hwn yn rhan 
allweddol o raglen waith 
ehangach i leihau’r defnydd o  
ynni ac allyriadau carbon, bod  
mor effeithlon â phosibl o ran  
ynni, a defnyddio ynni  
adnewyddadwy lle bo modd ar 
draws Cyngor Bwrdeistref Sirol  
Wrecsam. 
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£930,000 

 
Mae’r prosiect wedi’i weithredu.  
 
 

  

Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
E-bost:  

i2sinvestmentfund@llyw.cy
mru 

Pwˆ er Solar Ffotofoltäig: Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru 

 
Lleihau ôl troed carbon a  
chostau gweithredu Gardd  
Fotaneg Genedlaethol Cymru, a 
gweithredu fel enghraifft i’n 
hymwelwyr i gefnogi a chreu  
camau tuag at gamau i hybu  
cadwraeth ac ymddwyn mewn  
modd cynaliadwy. 
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£90,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Mae’r prosiect wedi’i weithredu.  

  
Tîm Buddsoddi i Arbed 
 
 Ffôn: 03000259110 
 E-bost: 

i2sinvestmentfund@llyw.cy
mru 
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Amlinelliad Buddion Cyswllt 

Strategaeth Ystadau a Defnyddio Gofod: Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro 

 
Datblygu a chynhyrchu  
strategaeth gynhwysfawr ar  
gyfer ystadau sy’n darparu’r  
isadeiledd i gefnogi cynllun  
gweithredu pum mlynedd y  
Bwrdd Iechyd. 
 
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£41,250 
 

  
Cyfleoedd i gyddweithio drwy’r  
posibilrwydd o gyd-leoli staff  
gweinyddol oddi ar y safle. 
Defnydd mwy effeithiol o ystad y 
Bwrdd Iechyd er mwyn darparu 
gwasanaethau  allweddol. 
Defnydd mwy effeithiol o’r gofod 
clinigol gorau yn arwain  at 
arbedion arainnol. Darparu 
gwasanaethau mwy effeithiol. 
 

  
Tîm Buddsoddi i Arbed 
 
Ffôn: 03000259110  
E-bost: 

i2sinvestmentfund@llyw.cy
mru 

Menter Rheoli Asedau Eiddo Cydweithredol: Cyngor Dinas Caerdydd 

 
Mae’r prosiect hwn yn 
ymchwilio’r posibilrwydd o 
gydweithio  rhwng darparwyr 
gwasanaethauo ran defnyddio, 
rheoli a datblygu’r ystad eiddo 
yn ardal  
Caerdydd. Ei nod yn y pen draw 
yw rhyddhau asedau dros ben.  
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£34,000 
 

  
Mae buddion y prosiect hwn yn 
 cynnwys: 
Lleihau costau gweithredu; Llai o 
adeiladau sector cyhoeddus, ond 
â chyfleusterau gwell;  
 
Posibilrwydd o gydweithredu 
buddiol wrth gyflenwi 
gwasanaethau; a Chreu cyfalaf 
sylweddol. 
 

  

Tîm Buddsoddi i Arbed 

 

 

Ffôn: 03000259110 

E-bost: 

i2sinvestmentfund@llyw.cy
mru 

Rheoli Asedau: Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent 

 
Strategaeth rheoli asedau  
gydweithredol ar gyfer Blaenau 
Gwent i fwrw ymlaen â’r  
goblygiadau o ran eiddo sy’n  
deillio o gydweithio. 
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£82,200 
 

  
Buddion cyflenwi gwasanaethau; 
lleihau asedau;  
arbedion effeithlonrwydd o  
adeiladau hyblyg; buddion o ran 
adfywio; buddion amgylcheddol. 
 
  

 

Tîm Buddsoddi i Arbed 

 

Ffôn: 03000259110 

E-bost: 

i2sinvestmentfund@llyw.cy
mru 

Goleuadau LED: Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro 

 
Bydd y prosiect yn lleihau'r  
defnydd o ynni a fydd yn arwain 
at lai o allyriadau carbon ac yn  
sicrhau arbedion mewn costau 
 
 

  
Yn ogystal ag arbed costau, 
lleihau'r defnydd o ynni o tua  
500 MWh a lleihau allyriadau  
carbon o tua 250 o dunelli'r  
flwyddyn.   
 

  

Tîm Buddsoddi i Arbed 

 

Ffôn: 03000259110 

 

 



  Buddsoddi I Arbed (I2S) 2018- Cyfeiriadur Prosiectau  
 

9 
  Diwygiwyd Ionawr 2018 

Amlinelliad Buddion Cyswllt 

 
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£250,000 
 

 
Amcangyfrifon yw'r ffigurau hyn a 
chânt eu hadolygu. 
Cymeradwywyd y  prosiect dan 
Gylch VIII felly mae'n gynnar yn y 
broses weithredu. 
 

 

E-bost: 

i2sinvestmentfund@llyw.cy
mru 

Cydweithredu a Moderneiddio’r Ystad Ffermydd Sirol yng Nghymru: Llywodraeth leol, 
Cyngor Sir Powys 

 
Bydd y prosiect hwn dan  
aweiniad Cyngor Sir Powys yn 
caniatáu datblygu dull mwy  
cydgysylltiedig o reoli Ystad  
Ffermydd Sirol Cymru. Bydd 
hyn yn creu cyfleoedd i newydd 
- ddyfodiaid i ffermio yn ogystal 
ag ymchwilio i gyfleoedd ar  
gyfer mwy o gydweithio rhwng  
Awdurdodau. 
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£90,000 
 

 
Mae’r buddion yn cynnwys:  
cyfleoedd gwell i newydd- 
ddyfodiaid i ffermio na fyddent  
yn cael cyfle fel arall i fod yn 
ffermwyr ar eu liwt eu hunain.  
Cyflwyno arferion da rheoli  cyson 
wrth gyd-gaffael nwyddau 
a gwasanaethau hanfodol. 
 
  

 

Tîm Buddsoddi i Arbed 

 

Ffôn: 03000259110 

 

 

 

 

E-bost: 

i2sinvestmentfund@llyw.cy
mru 

Datblygu Strategaeth Lety: Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan 

  
Nod y prosiect yw dod â staff  
ynghyd ar un lleoliad a  
thrawsnewid y ffordd y mae'r 
Bwrdd Iechyd yn gweithredu. 
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£50,000 
 

  
Bydd y manteision yn cynnwys 
llai o gostau oherwydd llai o  
amser teithio a chostau  
cysylltiedig ac hefyd llai o  
orbenion. Ceir hefyd fanteision 
drwy waith gwell rhwng  
sefydliadau. 
 

  
Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
E-bost: 
i2sinvestmentfund@llyw.cy
mru 

Goleuadau LED: Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan ( BIPAB) 

  
Nodwyd nifer o ardaloedd yn  
BIPAB sy’n gwneud defnydd  
sylweddol ac a fyddai’n elwa ar 
newid i oleuadau LED a  
rheolyddion awtomatig  
cysylltiedig. 
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£317,000 
 

  
Mae goleuadau LED yn 
dechnoleg sydd wedi ei phrofi  
ac mae’n sicrhau gostyngiad  
mewn defnydd, ac yn sicrhau  
oes hirach y lampau a  
gostyngiad mewn allyriadau CO2. 

  
Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cy
mru 
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Amlinelliad Buddion Cyswllt 

Uwchraddio goleuadau fflwroleuol presennol yn unol â’r fanyleb LED:  Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Betsi Cadwaladr 

  
Nod Bwrdd Iechyd y Brifysgol  
yw cyflwyno cynllun sylweddol  
ar gyfer ailwampio goleuadau  
yn lle’r gosodiadau fflwroleuol  
presennol ac arfaethedig gyda  
gosodiadau LED modern sydd  
ag allbwn golau cyfatebol, gan 
wella ansawdd y goleuadau er  
budd staff a chleifion  
 
Gwerth y Buddsoddiad 
£450,000 
 

  
Bydd ôl troed carbon y Byrddau 
Iechyd yn cael ei ostwng gan  
483 tunnell o CO2 y flwyddyn  
sy’n cyfrannu at y targed  
cenedlaethol blynyddol ar gyfer 
gostwng y defnydd. 

  
Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
E-bost:  

i2sinvestmentfund@llyw.cy
mru 

Trawsnewid y Gweithle : Cyngor Bwrdeidtref  Sirol Blaenau Gwent 

 

Bydd y Cyngor yn rhoi 
rhaglen waith ystwyth ar y 
gweill i grynhoi ei swyddfeydd  

mewn 6 adeilad allweddol.  

Bydd hyn yn rhyddhau 8  

adeilad i’w gwerthu neu i’w 
trosglwyddo’n asedau 
cymunedol. Bydd hefyd yn 
hwyluso’r gwaith o gyd-leoli 
gwasanaethau yn wells. 

Gwerth y Buddsoddiad: 
£380,000 

 

 

Rhagwelir y bydd yr arbedion 
effeithlonrwy ddrheolaidd 
blynyddol yn £260k, yn sgil  

lleihad mewn costau adeiladau a 
chostau gweithredu. 

Ceir derbyniadau cyfalaf drwy 
werthu asedau dros ben. 

Bydd budd cysylltiedig 
ehangach i’r busnes yn deillio 
o gyd-leoli gwasanaethau 

 

 
Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
 
E-bost:  

i2sinvestmentfund@llyw.cy
mru  

Uwchraddio Goleuadau LED: Prifysgol Metropolitan Caerdydd   

 
Nod y prosiect yw gostwng y 
defnydd o ynni, allyriadau  
carbon a chostau ynni ym  
Mhrifysgol Metropolitan  
Caerdydd.  
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£150,000 
 
 
 

 
Nod y brifysgol yw lleihau  
allyriadau 3% flwyddyn ar ôl  
blwyddyn fel y nodwyd yn ei  
Strategaeth Rheoli Carbon. 
 

  
Tîm Buddsoddi i Arbed 

 Ffôn: 03000259110 
 E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cy
mru 



  Buddsoddi I Arbed (I2S) 2018- Cyfeiriadur Prosiectau  
 

11 
  Diwygiwyd Ionawr 2018 

Amlinelliad Buddion Cyswllt 

Goleuadau LED – Goleuadau stryd a Chanolfannau Hamdden: Cyngor Sir Ynys Môn 

 
Arbed ynni trwy ddatblygu ffyrdd 
newydd a chynaliadwy o weithio 
sy'n bosibl diolch i   
ddatblygiadau mewn technoleg 
ac sy'n hanfodol oherwydd  
pwysau economaidd,  
amgylcheddol a chymdeithasol.  
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£219,000 
 

 
Lleihau'r defnydd o danwyddau  
ffosil ac allyriadau carbon 
niweidiol yng Nghanolfannau 
Hamdden Ynys Môn, swyddfeydd 
y Cyngor a'r goleuadau stryd  
 
Rhagwelir y bydd yr allyriadau 
carbon yn lleihau o leiaf 34.74 
tunnell y flwyddyn 

  
Tîm Buddsoddi i Arbed 

 Ffôn: 03000259110 
 E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cy
mru 

Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru: Goleuadau LED Gorsafoedd Tân 

 
Nod y prosiect yw gosod  
goleuadau LED sy'n effeithlon o 
ran ynni ac yn rhoi golau o  
ansawdd uchel yn lle'r holl  
oleuadau aneffeithlon ym mhob 
un o 57 Gorsaf Dân ac Achub  
Canolbarth a Gorllewin Cymru  
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£165,000 
 

 
Bydd yn arwain at leihau'r  
defnydd o drydan, lleihau  
allyriadau carbon y gwasanaeth 
a lleihau costau'r ynni 

  
Tîm Buddsoddi i Arbed 

 Ffôn: 03000259110 
 E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cy
mru 

Llyfrgell Genedlaethol Cymru : Paneli Ffotofoltaig 

 
Nod y prosiect yw gwneud  
cyfraniad sylweddol tuag at  
ddefnydd pŵer y Llyfrgell trwy 
osod paneli Ffotofoltäig.  
 
Gwerth y Buddsoddiad:  
£75,000 
  

  
Bydd gosod y paneli hyn yn  
cyfrannu at leihau ôl-troed  
carbon y llyfrgell  
 

  
Tîm Buddsoddi i Arbed 

 Ffôn: 03000259110 
 E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cy
mru 

Gosod boeleri effeithlon iawn a chyfarpar awyru: Prifysgol Caerdydd 

  
Gosod boeler newydd yn lle'r  
hen offer aneffeithlon sy'n  
gwasanaethu dros 15,000 metr  
sgwâr o ofod academaidd.  
Mae'r cyfarpar newydd yn  
cynnwys unedau cyddwyso  
 

 
Bydd gosod offer newydd yn  
lle'r boeleri a'r llosgyddion   
presennol yn gwella  
effeithlonrwydd ynni o 
tua 64% i 97% gan arbed  
1,012,000kWh (187 o dunelli o  
 

 
Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cy
mru 
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  Diwygiwyd Ionawr 2018 

Amlinelliad Buddion Cyswllt 

 
effeithlon iawn â phympiau y  
gellir amrywio'u cyflymder er  
mwyn gwresogi'r prif  
gylchedau'n effeithlon. Bydd y  
prosiect hwn yn gosod  
gyriannau effeithlon y gellir  
amrywio'u cyflymder yn lle'r  
cyfarpar awyru presennol ar y to  
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£176,000 
 

 
CO2e neu £28,801) 

Gosod Paneli Ffotofoltäig 110k wp: Prifysgol Caerdydd 

  
Nod y prosiect yw ymrwymo'n 
amlwg iawn i leihau carbon ac  
arbed ynni trwy osod paneli  
ffotofoltäig ar adeilad yn y  
brifysgol.  
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£99,000 
 

  
Y nod yw lleihau allyriadau  
carbon 40 o dunelli y flwyddyn 
trwy gynhyrchu trydan gwyrdd 

  
Tîm Buddsoddi i Arbed 

 Ffôn: 03000259110 
 E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cy
mru 
 
 

Gosod goleuadau LED – Y Neuadd Chwaraeon: Prifysgol Caerdydd 

 
Nod y prosiect yw lleihau'r  
defnydd o ynni yn y cyfleuster  
chwaraeon trwy osod goleuadau   
LED modern ac effeithlon iawn  
yn lle'r hen rai fflwroleuol.  
 
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£93,000 
 

 
Bydd lefel y goleuo hefyd yn 
gwella. Bydd hyn yn galluogi i  
ragor o weithgareddau 
chwaraeon gael eu cynnal.  
Nod cynllun Rheoli Carbon y 
Brifysgol yw lleihau allyriadau 
carbon 20% erbyn 2020, yn 
seiliedig ar allyriadau fesul metr 
sgwâr yn 2005  
 

 
Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cy
mru 

Uwchraddio Unedau Oeri – Gwyddorau Bywyd ac Uned Cydwasanaethau Biolegol: Prifysgol   
 Caerdydd 

  
Nod y prosiect yw lleihau'r  
defnydd o ynni gan yr unedau 
oeri sy'n gwasanaethu labordai  
nodedig, trwy osod unedau  
effeithlon yn lle'r hen unedau.  
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£487,000 

 
Nod y prosiect yw gweld lleihad 
ar unwaith yn y costau ynni. 
Lleihad ar unwaith yn yr  
allyriadau carbon sy'n cyfateb i  
345tCO2e y flwyddyn 

  
Tîm Buddsoddi i Arbed 
 
Ffôn: 03000259110 
E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cy
mru 

mailto:i2sinvestmentfund@llyw.cymru
mailto:i2sinvestmentfund@llyw.cymru
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Amlinelliad Buddion Cyswllt 

Uwchraddio Unedau Oeri – Ystafelloedd Adeilad y Gogledd Queens a'r Adeiladau     
Cerddoriaeth: Prifysgol Caerdydd 

 
Nod y prosiect yw lleihau'r 
defnydd o ynni gan yr unedau 
oeri sy'n gwasanaethu labordai 
nodedig a chyfleusterau cadw 
offerynnau, trwy osod unedau 
effeithlon iawn yn lle'r hen 
unedau. 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£108,000 
 

 
Nod y prosiect yw gweld lleihad 
ar unwaith yn y costau ynni. 
Lleihad ar unwaith yn yr 
allyriadau carbon sy'n cyfateb i 
110tCO2e y flwyddyn 
   

 

  
Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cy
mru 

Gyriannau y gellir amrywio eu cyflymder a mesuryddion: Prifysgol Caerdydd 

 
Nod y prosiect yw lleihau  
allyriadau carbon ar gyfer  
gyriannau y gellir amrywio eu 
cyflymder o amgylch y prif  
gampws, gan ddefnyddio  
technoleg adnabyddus. Yn  
ogystal â hyn bydd mesuryddion 
ychwanegol yn cael eu gosod i  
ddatblygu sylfaen o ddata ar  
gyfer prosiectau arbed ynni y  
dyfodol. Yn olaf, bydd y prosiect 
yn cynnal astudiaeth  
ddichonoldeb o'r microsglodyn 
peiriant Sterling, i brofi ei  
hyfywedd mewn gosodiadau  
bach  
 
Gwerth y Buddsoddiad:  
£71,000 
 

  
Nod y prosiect yw gweld lleihad 
ar unwaith yn y costau ynni. 
 
Lleihad ar unwaith yn yr 
allyriadau carbon sy'n cyfateb i 
20tCO2e y flwyddyn 

 
Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cy
mru 

Goleuadau Stryd LED Newydd: Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen 

 
Nod y prosiect hwn yw galluogi’r   
Awdurdod Lleol i gwblhau’r  
Broses o gael gwared ar yr holl 
oleuadau sodiwm trwy osod  
goleuadau ynni effeithlon LED 
yn eu lle.    
 
Gwerth y buddsoddiad:    
£691,238 

  
Mae cwblhau prosiectau tebyg   
ar safleoedd eraill y cyngor wedi 
lleihau’r defnydd o ynni a lleihau 
ôl-troed carbon yn sylweddol. 

 
Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cy
mru 
 
 
 
 

mailto:i2sinvestmentfund@llyw.cymru
mailto:i2sinvestmentfund@llyw.cymru
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Amlinelliad Buddion Cyswllt 

Lleihau Carbon – Gosod Goleuadau LED: Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 

  
Nod y prosiect yw galluogi  
Wrecsam i osod goleuadau LED 
yn lle’r goleuadau stryd cyfredol. 
 
Gwerth y buddsoddiad:  
£891,280 
 
 
 

  
Bydd y Cyllid yn galluogi’r  
awdurdod i wneud gwelliannau  
i’w ddarpariaeth bresennol a  
gwella’r ymdrech i leihau costau 
ynni, carbon a chostau cynnal a 
chadw. 
 

  
Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cy
mru  

Goleuadau Stryd – Gosod Lampau Ynni Effeithlon: Cyngor Sir Fynwy 

  
Nod y Prosiect yw gosod  
lampau ynni effeithlon newydd  
yn lle’r 1,700 o hen unedau  
goleuo. 
 
Gwerth y buddsoddiad: 
£433,500 
 
 

  
Trwy osod y lampau newydd  
hyn gellir cysylltu â’r system  
fonitro gyfredol gan alluogi’r  
Cyngor i leihau’r amser llosgi ar  
gyfer yr unedau newydd a chreu 
arbedion ariannol yn ogystal ag  
arbedion CO2.   
 

  
Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cy
mru 

Cyflenwi a gosod cyfarpar gwres a phŵer cyfunedig sy’n defnyddio nwy naturiol yng   
 Nghanolfan Hamdden Merthyr: 
  
Nod y prosiect yw cyflenwi a 
gosod cyfarpar gwres a phŵer  
cyfunedig sy’n defnyddio nwy  
naturiol yng Nghanolfan  
Hamdden Merthyr. 

 
Gwerth y buddsoddiad:  
£149,168 
 

 
Mae cyfarpar gwres a phŵer  
cyfunedig sydd wedi’i osod yn  
gywir yn ddull cydnabyddedig o  
arbed ynni a chostau, yn  
enwedig mewn safleoedd lle 
mae’r galw am wres yn gyson, 

fel pyllau nofio. 

 

 
Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
E-bost:  

i2sinvestmentfund@llyw.cy
mru 

Goleuadau LED ar Gampws Llandrillo-yn-Rhos: Grŵp Llandrillo                                                                          

  
Mae cyllid wedi’i roi i  
ddisodli’rholl oleuadau cyfredol  
ar yr un pryd yn hytrach na’u  
newid yn ôl y gofyn. 
 
Gwerth y buddsoddiad: 
£200,000 
 
 

  
Bydd buddsoddi ymlaen llaw yn 
darparu’r manteision posibl  
gorau trwy leihau arbedion kWh 
a lleihau CO2 cyn gynted ag y  
bo modd. 

 
Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cy
mru  
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Amlinelliad Buddion Cyswllt 

Cyfrwng a Gefnogir gan Asedau Lleol: Cyngor Sir Powys 

 
Bydd y prosiect hwn yn sefydlu 
cyfrwng a gefnogir gan asedau 
lleol (LABV) i helpu i ddefnyddio 
ystad y sector cyhoeddus i 
hyrwyddo datblygiad a 
buddsoddiad. Ar y dechrau bydd 
y broses yn cael ei defnyddio i 
hybu gwaith adfywio sylweddol 
mewn safleoedd yng nghanol 
tref Aberhonddu ac ardaloedd  
 
 
cyfagos, gan ddechrau drwy 
gefnogi prosiect yr Amgueddfa/ 
Llyfrgell. 
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£400,000 
 

 
Bydd y dull hwn yn gwneud y 
gorau o effeithlonrwydd eiddo, 
drwy ddefnyddio’r lle mewn 
adeiladau yn well, drwy leihau 
costau cynnal adeiladau a 
rhwymedigaethau cynnal 
a chadw sydd wedi cronni; gan 
wneud y gorau hefyd o werth 
eiddo sy’n  weddill. 
 
  

  
Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
 
E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cy
mru  
 
 

Gwneud y defnydd gorau o Foltedd: Bwrdd Iechyd Addysgu Powys   

  
Nod y prosiect yw gostwng y 
defnydd o drydan drwy wneud y 
defnydd gorau o’r foltedd sy’n  
rheoli a chyflenwi’r 9 safle 
ysbyty ar draws Bwrdd Iechyd 
Addysgu Powys gan leihau  
allyriadau carbon a chostau  
cynnal a chadw. 
 
Gwerth y Buddsoddiad:  
£57,555 
 

 
Rhagwelir y bydd Biliau Ynni yn   
gostwng  £80,000 y flwyddyn ac  
allyriadau carbon 400 tunnell y 
flwyddyn   
 
 
 
 
 
 
 

  
Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
 
 
 
 
E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cy
mru  
 
 

Uwchraddio Goleuadau Led /Goleuadau Stryd a Llifoleuadau: Bwrdd Iechyd Addysgu Powys 

 
Nod y prosiect yw gosod 
goleuadau Stryd LED a newid  
llifoleuadau wat uchel yn y 9 
safle ysbyty ar draws Bwrdd 
Iechyd Addysgu Powys.  
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£110,700 

 
Bydd y prosiect nid yn unig yn 
lleihau 
Bil Ynni Byrddau Iechyd o 
£56,000 y flwyddyn ond bydd 
hefyd yn lleihau allyriadau carbon 
o tua 182 tunnell y flwyddyn gan 
ostwng yr ôl troed carbon yn 
sylweddol. 
 

 
Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cy
mru  
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Amlinelliad Buddion Cyswllt 

Boeler a Goleuadau LED newydd: Coleg Gwent  

 
Defnyddir y cyllid i newid hen  
oleuadau fflworolau mewn  
ardaloedd penodol am oleuadau 
LED newydd a gosod boeleri  
newydd yn lle’r hen rai  
aneffeithlon mewn amrywiol  
gampysau. Gwneir gwelliannau  
i insiwleiddiad y campws ym   
Mrynbuga.     
Gwerth y buddsoddiad  
£551,000 
 

  
Bydd y prosiect yn sicrhau bod 
Coleg Gwent yn parhau i sefydlu  
egwyddorion cynaliadwy. Trwy 
newid goleuadau a boeleri bydd 
hyn yn helpu Coleg Gwent i 
leihau allyriadau CO2 a lleihau’r 
effaith ar yr amgylchedd 

  
Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cy
mru  
 

Newid i Ddefnyddio Golau sy'n Arbed Ynni:  Melin Homes 

  
Bydd cyllid yn caniatáu i'r  
sefydliad fuddsoddi mewn  
system olau effeithlon a fydd yn 
lleihau costau ynni ac ôl troed 
carbon y sefydliad.  

 
Gwerth y Buddsoddiad:    
£56,758 
 

  
Rhagwelir y bydd llai o ynni'n cael 
ei  ddefnyddio yn sgil newid  i olau 
sy'n arbed ynni a bydd llai o 
allyriadau CO2 

 
Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cy
mru  

 
 

 
  



  Buddsoddi I Arbed (I2S) 2018- Cyfeiriadur Prosiectau  
 

17 
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Trawsnewid Busnes– Prosiectau Byw 

 
Amlinelliad Buddion Cyswllt 

Trawsnewid Busnes drwy Gyflwyno Arddweud Digidol: Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 
 
Bydd arddweud digidol yn cael 
ei gyflwyno yn lle’r dull analog  
presennol. Y nod fydd  
moderneiddio’r prosesau 
gweinyddol sydd ynghlwm wrth 
gynhyrchu gohebiaeth glinigol yn 
y lle cyntaf. 
 
 
 
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£246,000 
 

 
Bydd y tîm clinigol yn gallu  
arddweud o ble bynnag y maent 
a bydd yr hyn y maent wedi’i  
arddweud yn cael ei 
drosglwyddo’n syth i’w deipio.  
Bydd hyn yn sicerhau bod modd 
delio’n gyflymach â gohebiaeth 
glinigol frys a nodiadau sy’n cael 
eu hysgrifennu wrth fynd o 
amgylch y ward. Bydd y prosiect 
hefyd yn galluogi i  waith gael ei 
rannu’n well er mwyn sicrhau 
llwyth gwaith mwy cytbwys.. 
 

 
Enw: Richard Smart 
 
Ffôn: 01970 635301 
E-bost: 
richard.smart@wales.nhs. 
uk 
 

Canolfan Gwasanaethau ar y Cyd: Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru 

  
Ail-leoli staff canolfan  
gwasanaethau Tân a'r Heddlu  
i’r un lleoliad. Mae'r prosiect  
hwn yn defnyddio dull ehangach 
o ran canolfan gwasanaeth i 
gwsmeriaid lle  mae'r heddlu a'r 
gwasanaeth  tân yn cydweddu'n 
fwyfwy a bydd hyn yn golygu bod  
trigolion y Canolbarth a'r De yn  
derbyn gwell gwasanaeth. 
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£3,000,000 
 

  
Amcangyfrif o arbedion ariannol 
gwerth £1m o 2016-17 ymlaen. 
 
Gwelliant yn y ffordd y caiff 
gwasanaethau eu darparu. Mae 
tîm y prosiect wedi gweithio'n 
agos â Gwasanaeth Tân ac 
Achub y Gogledd a Heddlu'r 
Gogledd i ddatblygu eu cynigion 
er mwyn sicrhau'r manteision 
mwyaf. 

  
Enw: Karen Davies 
 
Ffôn: 01443 232006 
E-bost: 
karen.davies@southwales-
fire.gov.uk 
 
 
 
 
 
 
 

Trawsnewid Busnesau drwy Weithio Hyblyg : Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 

 
Sefydlwyd y prosiect 
moderneiddio er mwyn cyflawni 
blaenoriaeth Gorfforaethol y  
cyngor i 'foderneiddio’r ffordd  
rydyn ni’n gweithio’ er mwyn  
gwella hygyrchedd ac  
 

 
Creu gofod swyddfa hyblyg a 
modern. 
Creu arbedion effeithlonrwydd 
drwy gau adeiladau aneffeithlon 
Cydweithredu â phartneriaid 
drwy gydleoli 
 

  
Enw: Geraint Williams  
 
Ffôn: 01492 574255 
 
 
 
 

mailto:richard.smart@wales.nhs.%20uk
mailto:richard.smart@wales.nhs.%20uk
mailto:karen.davies@southwales-fire.gov.uk
mailto:karen.davies@southwales-fire.gov.uk


  Buddsoddi I Arbed (I2S) 2018- Cyfeiriadur Prosiectau  
 

18 
  Diwygiwyd Ionawr 2018 

Amlinelliad Buddion Cyswllt 

 
effeithlonrwydd y cyngor 
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£1,639,758 
 

 
Darparu gwasanaethau rheng 
flaen hygyrch 

 
E-bost: 
Geraint.williams@conwy.g
ov.uk 
 

Cofnodion Digidol: Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan 

  
Y nod yw y bydd yr holl 
 glinigwyr sy'n rhan o ofal claf yn 
 cael yr holl hanes clinigol sydd 
 ar gael iddynt: ar hyn o bryd,  
 mae gan bob ysbyty cymunedol 
 ac acíwt ei gofnodion ei hun a 
 dim ond rhan o'r cofnodion sydd 
 ar gael yn electronig. Mae hyn  
 yn arwain at risg glinigol a  
 dyblygiad sylweddol mewn  
 gwaith. 
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£1,000,000 
 

  
Prif fantais y prosiect fydd  
 sicrhau bod y nodiadau cywir ar 
 gael yn y lle cywir ac ar yr adeg 
 gywir. Mae hyn yn lleihau'r risg  
 glinigol i'r claf. 
Ni fydd angen i staff dreulio 
cymaint o amser yn llunio 
gwybodaeth feddygol-
gyfreithiol, oherwydd bydd 
cofnodion wedi'u sganio ar gael 
yn electronig. 
 

  
Enw: Cynthia Henderson  
 
Ffôn: 01633 238099 
E-bost: 
cynthia.henderson@wales.
nhs.uk 
 
 

Rheoli Cofnodion: Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf 

  
Cam 1 canoli 1.3 miliwn o 
gofnodion. 
Cam 2 Trawsnewid y gwasanaeth 
cofnodion iechyd drwy 
ddigideiddio’r cofnodion a 
ddefnyddir amlaf   
 
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£995,000 
 

  
Galluogi gwybodaeth i gael ei  
rhannu â phartneriaid  
Mae'n rhyddhau Cyfalaf a 
Refeniw trwy ryddhau ystad a 
oedd yn cael ei ddefnyddio i 
storio, gan leihau costau staff ar 
gyfer rheoli cofnodion a chostau 
cludiant ar gyfer symud y 
cofnodion o gwmpas y sefydliad  
 

  

Enw: Bethan Marsh  

Ffôn: 01443 430033  
ext2580 
E-bost 
Bethan.marsh@wales.nhs.
uk 
 

Prosiect Cynhyrchu Incwm Masnachol Masnachol: Amgueddfa Cymru 
 

  
Mae cyllid wedi'i ddarparu i 
gefnogi'r Amgueddfa i  
ddefnyddio dull mwy  
masnachol wrth geisio dal  
dychymyg yr ymwelydd. Bydd 5 
menter allweddol yn cael eu  
cynnal o dan y prosiect hwn, a'r 
 

  
Dyma'r 5 menter allweddol: 
 

1) Theatrau / Efelychwyr 4D 
2) Gweithgareddau antur, 

rhaffau  uchel a weiren wib 
3) Busnesau Manwerthu  

 
 

 
Enw: Neil Wicks 
 
Ffôn: 02920 573284 
 
 
 
 
 

mailto:Geraint.williams@conwy.gov.uk
mailto:Geraint.williams@conwy.gov.uk
mailto:cynthia.henderson@wales.nhs.uk
mailto:cynthia.henderson@wales.nhs.uk
mailto:Bethan.marsh@wales.nhs.uk
mailto:Bethan.marsh@wales.nhs.uk
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Amlinelliad Buddion Cyswllt 

 
nod yw sicrhau mwy o  
ddiogelwch ariannol yn y  
dyfodol gan sicrhau bod y  
trefniadau mynediad di-dâl yn  
parhau.  
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£920,000 
 

 
4) (siop i godi stondin dros 

dro ac unedau manwerthu) 
5) Arlwyo (Pysgod a 

Sglodion) 
6) Siop Gwalia – Siop Bwyd 

Cyffredinol/Hufen Iâ o 
Gymru   

 

 
E-bost: 
neil.wicks@museumwales.
ac.uk 
 
 
 
 

Prosiect Datgomisiynu Canolfan Adnoddau Busnes Tredegar: Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Blaenau Gwent 

 
Nod y prosiect yw mynd i'r 
afael â chostau refeniw a  
chynnal a chadw parhaus y  
Ganolfan Adnoddau Busnes,  
Tredegar, Gwent gan fod yr  
adeilad yn cael ei   
danddefnyddio ar hyn o bryd, a 
hefyd ariannu'r gwaith  
cysylltiedig i ailwampio  
gwasanaeth mewn 2 leoliad  
arall yn yr ardal.  

 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£605,000 
 

  
Ailwampio Vitecc - adeilad  
presennol i adleoli  
gwasanaethau o'r Ganolfan 
Adnoddau Busnes. 
Ailwampio Pond Road i adleoli 
gwasanaethau gofal dydd  
Gwasanaethau Cymdeithasol ac 
Addysg 
 

  

David Owen 

 

Ffôn: 01495 355741 

E-bost:  

david.owen@blaenau-
gwent.gov.uk 
 
 

Moderneiddio Cofnodion Iechyd:  Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg  

 
Cyflwyno ateb RFID i wella  
galluoedd olrhain cofnodion 
iechyd a mynd i’r afael â’r diffyg 
gosod cadw drwy ffeilio mewn 
lleoliadau. 
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£769,223 
 

 
Bydd y prosiect yn sicrhau 
mwy o gofnodion iechyd ar gael 
gan leihau’r risg o golli 
gwybodaeth/ gwybodaeth ddim 
ar gael i gefnogi penderfyniadau 
clinigol. 
Bydd symleiddio’r gwaith o 
adalw y prosesau Cofnodion 
Iechyd a chynhyrchu rhestr 
gyfunol wedi’i grwpio yn ôl 
lleoliad yn sicrhau mwy o 
effeithlonrwydd. 
Bydd gwella galluoedd adrodd 
yn gwella’n sylweddol y broses 
sy’n gysylltiedig â chadw a 
distrywio cofnodion 
 

 
Enw: Sian Richards   

 

Ffôn: 01639 683244 
E-bost:   

sian.richards5@wales.nhs.
uk 

 

mailto:neil.wicks@museumwales.ac.uk
mailto:neil.wicks@museumwales.ac.uk
mailto:david.owen@blaenau-gwent.gov.uk
mailto:david.owen@blaenau-gwent.gov.uk
mailto:sian.richards5@wales.nhs.uk
mailto:sian.richards5@wales.nhs.uk
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Amlinelliad Buddion Cyswllt 

Estyniad i Gofnodion Iechyd Digidol: Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan 

 

Cofnod iechyd digidol ar gael ar 

gyfer 100% o boblogaeth cleifion 

Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan 

Gwerth y buddsoddiad : 
£430,000 
 

 
Buddion clinigol sylweddol gyda 
gwybodaeth gywir ar gael mewn 
ymgynghoriadau cleifion mewn 
ffordd amserol ni waeth am 
ffiniau daearyddol 
 

 
Enw: Cynthia  Henderson 

 

Ffôn: 01633 238099 
E-bost:   

cynthia.henderson@wales.h

s.uk 

 

 

  

mailto:cynthia.henderson@wales.hs.uk
mailto:cynthia.henderson@wales.hs.uk
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Trawsnewid Busnes – Prosiectau Gorffenedig 

 
Amlinelliad Buddion Cyswllt 

Meithrin Strategaeth Gwario i Arbed: Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd  Port Talbot 

  
Cynyddu cronfa o ofalwyr maeth 
mewnol Castell-nedd Port Talbot. 
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£388,000 
 

  
Gostyngiad mewn gwariant ar 
leoliadau allanol drutach. 
Rhagwelir arbedion 
effeithlonrwydd fesul lleoliad o 
£27k y flwyddyn. 
 
 

 
Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cy
mru  
 

Powys Di-bapur: Cyngor Sir Powys 

 
Rheoli data’n electronig ar draws 
Cyngor Sir Powys. 
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£375,000 

 
Sicrhau arbedion mewn 
prosesau craidd a gweinyddu 
tra’n  gwireddu  gwelliannau 
mewn perfformiad, ansawdd a 
chydymffurfiant. Rhagwelir 
arbedion effeithlonrwydd o tua 
£150k y flwyddyn. 
 

  
Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cy
mru  
 
 

Arddweud Digidol/Adnabod Lleferydd: Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 

  
Rhoi Offer a Thechnegau 
Adnabod Lleferydd ar waith 
yn y dull mwyaf cost- effeithlon. 
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£519,000 

  
Gwell amser trosi i greu 
gohebiaeth glinigol. 
 
Arbedion effeithlonrwydd arian 
yn fwy o £300k y flwyddyn o 
2013-14. 
 
  

  
Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cy
mru  
 
 

Partneriaeth Rhannu Gwasanaethau GIG Cymru: GIG Cymru 

  
Gwella sefyllfa ariannol ac 
effeithlonrwydd gwasanaethau 
cefnogi. 
 
Gwerth y Buddsoddiad: 

£250,000 

 

  
Mae’r prosiect wedi’i weithredu. 

 
   

 

 
Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cy
mru  
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Amlinelliad Buddion Cyswllt 

Uned Cefnogi Rhagnodi Dadansoddiadol Cymru (WAPSU) Partneriaeth Meddyginiaethau 
Cymru Ymddiriedolaeth/ Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro 

 
Datblygu Uned Cefnogi 
Rhagnodi Dadansoddiadol  
 
 
Cymru GIG i gynnal 
dadansoddiadau o ddata 
rhagnodi a defnyddio’r 
wybodaeth i hybu rhagnodi 
diogel, effeithiol yn glinigol ac yn 
gost-effeithiol ar draws Cymru. 
 
 Gwerth y Buddsoddiad: 
 £352,000 

 

 
Mae’r prosiect wedi’i weithredu. 

 

  
Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
 
E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cy
mru  
 

Moderneiddio Busnes: CAFCASS 

  
Bydd y prosiect yn darparu 
system unigol wedi'i  
chydgrynhoi i gefnogi ein  
gwaith gyda phlant sy'n  
agored i niwed, gan  
ddarparu gwell mynediad ar 
gyfer staff priodol, prosesau 
e-alluogi heb ddyblygu,  
rhannu gwybodaeth mewn  
modd ehangach a gwell, a  
chofnodi dulliau rheoli.  
Bydd y system yn ateb 

 Di    el a hyblyg a fydd yn  
cydymffurfio'n llawn â  
Llywodraeth Cymru ac yn 
sicrhau gwerth am arian,  
gan arwain at sefydliad sy'n  
fwy cynaliadwy ac effeithlon. 
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£210,000 
 

  
Llai o ddyblygu, ad-drefnu ac  
ymdrech ddynol i gynhyrchu  
adroddiadau, llythyron ac e-byst, 
gan arwain at arbed amser a 
mwy o  amser i dreulio yn 
gweithio gyda phlant agored i 
niwed y mae ein  gwasanaeth 
yn eu helpu. Disgwylir y bydd 
hyn yn arbed tua 3,741 o oriau  
gwaith bob blwyddyn. 
 
 

  
Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cy
mru  
 
 
 

Wrecsam Ddi-bapur: Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 

  
Nod y prosiect yw lleihau pa 
mor ddibynnol yw pobl ar 
systemau cofnodi ar bapur. 
Mae'n cyfrannu at gyflwyno 
 

 
Sicrhau arbedion uniongyrchol 
mewn prosesau craidd a  
thasgau gweinyddol ym maes 
Gwasanaethau Cymdeithasol  
 

  
Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
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Amlinelliad Buddion Cyswllt 

 
Prosiectau Corfforaethol  
eraill gan gynnwys lleihau maint y 
swyddfa drwy  hwyluso'n 
uniongyrchol y broses o gyflwyno 
arferion gweithio ystwyth drwy 
beidio â bod yn ddibynnol ar 
bapura systemau papur. 
 
 
 
Mae hefyd yn sail i brosiectau  
cydweithredol rhanbarthol eraill 
drwy sicrhau bod mwy o 
wybodaeth ar gael yn electronig 
ar y safle ac oddi arno. 
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£72,000 
 
 

 
Plant ac Oedolion, gan wireddu 
gwelliannau o ran perfformiad, 
ansawdd a diogelwch data a 
chydymffurfiaeth. 
Hwyluso'r broses o gyflwyno 
arferion gweithio ystwyth 
ymhellach, oherwydd bod pobl 
yn llai dibynnol ar bapur a  
 
systemau papur. Bydd hyn yn 
ei dro yn arwain at ddefnydd 
mwy effeithlon o ofod y swyddfa 
ac asedau corfforaethol. 
Galluogi mynediad 
amlddefnyddiwr i gael ei 
ddatblygu ee mwy nag un 
defnyddiwr yn cael mynediad at 
ffeiliau electronig ar y safle ac 
oddi arno. 
 

 
E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cy
mru  
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TGCH – Prosiectau Byw 

Amlinelliad Buddion Cyswllt 

Prosiect Llwybr Dysgwyr:  Coleg Caerdydd a’r Fro 

  
Nod y prosiect yw gwella holl 
siwrne’r ‘dysgwyr’ o’u  
hymwneud cyntaf â’r coleg,  
gydol eu hastudiaethau a thu  
hwnt wrth iddynt gychwyn ar eu 
llwybr gyrfa. 
  
 
Gwerth y Buddsoddiad  
£775,000 
 

  
Bydd gan ddysgwyr, 
cyflogwyr a rhieni ‘borth’ e-
alluogi unigol a fydd yn eu 
galluogi i: 
 

 Ymchwilio i Gyrsiau  

 Gwneud cais, cofrestru a 
thalu ar-lein  

 Monitro eu cynnydd dysgu  

 Ymchwilio i’w gyrfa a’i 
rheoli   

 

  
Mark Roberts  
 
Ffôn: 01446 725022 
E-bost: mroberts@cavc.ac.uk 
 

Byrddau Cipolwg ar Gleifion : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 
  
Ateb electronig i sicrhau y gellir  
blaenoriaethu’n well llwyth  
gwaith a gwneud statws y claf  
yn fwy gweledol. 
 
Gwerth y Buddsoddiad  
£585,750 
 

 
Rhyddhau amser staff o’u 
swyddogaethau gweinyddol i  
ganiatáu mwy o amser ar 
gyfer dyletswyddau gofal 

  
Mark Andrews 
 
Ffôn: 01978 725539 
 
E-bost: 
mark.andrews@wales.nhs.uk 
 

Profion Cenedlaethol Ar-lein y Gellir Eu Haddasu ar gyfer Darllen a Rhifedd: Llywodraeth 
Cymru 

  
Nod y prosiect yw cyflwyno  
profion Darllen a Rhifedd  
Cenedlaethol ar-lein sy'n fwy  
effeithiol ac effeithlon na'r profion 
papur presennol ac sy'n gymorth 
cadarnhaol i athrawon a dysgwyr 

.  

 
 Gwerth y Buddsoddiad:  
 £8,500,000 
 

  
Bydd y prawf yn ffordd o 
gynnig profion wedi'u teilwra a 
fydd yn  rhoi gwybodaeth 
fanylach, wedi'idargedu am 
berfformiad y dysgwyr i'r 
ysgolion a'r athrawon. 
Bydd modd addasu i allu'r 
dysgwr a bydd hyn yn arwain 
at  brofiad mwy cadarnhaol.   

 
Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
E-bost:  
2sinvestmentfund@llyw.cymru  

 

 

mailto:mroberts@cavc.ac.uk
mailto:mark.andrews@wales.nhs.uk
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TGCH Proscietau Gorffenedig  

 
Amlinelliad Buddion Cyswllt 

Gwaith Ystwyth: Cyngor Sir y Fflint 
 
Cyflwyno arferion gweithio  
hyblyg a gwasanaethau storio/ 
adalw TG ar draws CS y Fflint  
(yn dilyn gweithredu prosesau 
darbodus). Mae symudedd ar sail 
TG yn cael ei gyflwyno mewn tri 
maes gwasanaeth penodol – tai, 
gwarchod y cyhoedd a chynllunio. 
 
Gwerth y Buddsoddiad: 

£263,000 

 

  
Mae’r prosiect wedi’i 
weithredu 

 

  

Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cymr
u  
 

 

Gweithio Symudol: Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro 
 
Gwella diogelwch,   
effeithiolrwydd ac 
effeithlonrwydd gwasanaethau 
cymunedol drwy hyrwyddo  
gweithio symudol ar gyfer staff  
yn y gymuned ar draws Bwrdd 
Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r 
Fro. 
 
Gwerth y Buddsoddiad: 

£343,000 

 

 

Mae’r prosiect wedi’i 
weithredu  

 

  

Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cymr
u  
 

Cydgrynhoad Band Eang Sector Cyhoeddus Cymru gyfan (PSBA): Llywodraeth Cymru ar 
ran Gwasanaethau Cyhoeddus yng Nghymru 

  
Gweithredu rhwydwaith band  
eang telegyfathrebu’r cyflym a 
dibynadwy sector cyhoeddus ar  
draws Cymru sy’n darparu  
gwerth am arian a phrofi yn y 
dyfodol. 
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£13,910,000 
 

  
Prosiect wedi’i weithredu.  
 
 
 
 

 

Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cymr
u  
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Amlinelliad Buddion Cyswllt 

Galw Gofal/Care Connect” – Gwasanaeth Monitro Galwadau Tele-ofal y Gogledd:Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Conwy mewn partneriaeth â Cyngor Sir y Fflint,Cyngor Sir Ynys Mon, 
Cyngor Sir Ddinbych a Cyngor Gwynedd 

  
Sefydlu gwasanaeth technoleg  
cynorthwyol monitro galw 24  
awr rhanbarthol (tele-ofal a  
thele-iechyd) yng Ngogledd 
Cymru. 
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£300,000 

 

 
Mae’r prosiect wedi’i 
weithredu.  

 

 

 

Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cymr
u  
 

Datblygu Gwefan Drafodaethol: Cyngor Dinas Casnewydd 

 
Gwefan i wella mynediad 
cwsmeriaid a chynyddu  
effeithlonrwydd prosesau  
swyddfeydd ar draws Cyngor  
Dinas Casnewydd (ar y cyd â  
Phrosiect Wyneb-yn-Wyneb). 
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£450,000 

 
Gwelliannau wedi’u gwneud 
i’r wefan er mwyn annog mwy 
o  bobl i’w defnyddio. Mae’r  
cynnwys wedi’i wella;  
manteisiwyd ar gyfleoedd sift 
pellach, ynghyd ag 
ymgyrchoedd hyrwyddo i 
newid ymddygiad 
cwsmeriaid. 
 

  

Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cymr
u  
 

System E-dreuliau’r GIG: Partneriaid Cyd-wasanaethau’r GIG 

  
Datblygwyd y prosiect i alluogi 
sefydliadau’r GIG ar draws  
Cymru i symud i system rheoli 
treuliau  awtomataidd  safonol  
sy’n caniatáu rheolaeth fwy 
effeithiol o hawliadau treuliau  
cyflogai drwy wasanaeth  
cyfeillgar i’r defnyddwyr ar y we 
gyda rhyngwyneb uniongyrchol i 
mewn i’r system Cofnod Staff  
Electronig (ESR). 
 
Gwerth y Buddsoddiad: 

£125,000 

 

 

 

 
Mae’r prosiect wedi’I 
weithredu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cymr
u  
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Amlinelliad Buddion Cyswllt 

Trawsnewid Prosesau Rheoli Asedau a Chynnal a Chadw Technoleg : Cyngor Dinas 
Casnewydd 

  
Cyflwyno dyfeisiau casglu data  
symudol (MDCD) a phecynnau 
 
 
meddalwedd ar gyfer trin data  
gan ddarparu un ffynhonnell  
ddata i arolygwyr a  
gweithredwyr rheng flaen ar  
gyfer casglu gwybodaeth. 
 
Gwerth y Buddsoddiad  
 
£130,357 
 

 
Lleihau’r angen am systemau 
papur  
 
 
Rhoi unrhyw gyfarwyddiadau 
yn uniongyrchol i weithredwyr 
. 
Trawsnewid y ffordd y mae 
rhaglenni cynnal a chadw a 
gwella yn cael eu darparu 
drwy gyflwyno dull symlach  
 

 
Tîm Buddsoddi i Arbed 

 

Ffôn: 03000259110 
E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cymr
u  
 

Prosiect Tagio Gwasanaeth Golchdy: Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan 

 
 Bydd tagio pob eitem sy’n mynd 
 drwy’r golchdy yn gwella’r  
 broses olrhain ac atebolrwydd. 
 
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£353,000 

 
Lleihad yn yr eitemau sy’n 
cael eu colli.Arbedion 
effeithlonrwydd  blynyddol o 
£218,000. Cyfansymiau cywir 
ar gyfer nôl a danfon yn 
arwain at welliant mewn 
anfonebu. 
  

  

Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cymr
u  
 

Trawsnewid y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr : Llywodraeth Cymru mewn partneriaeth â’r 
Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr 

  
Mae’r rhaglen i drawsnewid y  
Cwmni Benthyciadau i    
Fyfyrwyr yn ceisio troi’r cwmni 
yn ganolfan ragoriaeth ddigidol  
sy’n canolbwyntio ar gwsmeriaid 
drwy newidiadau ac arloesedd 
technegol a sefydliadol. 
 
Gwerth y Buddsoddiad  
 £2,865,000 
 

  
Bydd hyn yn arwain at 
sefydliad sy’n fwy hyblyg, 
effeithlon ac ymatebol i 
ddysgwyr Cymraeg. 

  

Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cymr
u  
 

Trawsnewid a Gwasanaethau Digidol: Cyfoeth Naturiol Cymru 

 
Nod y prosiect yw newid y ffordd 
mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n  
rhyngweithio ag amrywiol  
 

 
Bydd y dull newydd o 
ymgysylltugan ddefnyddio 
egwyddorion ‘Digidol yn  
 

  

Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
E-bost:  
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Amlinelliad Buddion Cyswllt 

 
elfennau  sectorau diwydiannol 
ac amgylcheddol trwy gynnig 
model newydd o ymgysylltu i 
ddisodli’r dulliau traddodiadol  
cyfredol. 
 
 Gwerth y buddsoddiad  
 £1,054,000 
 
 

 
gyntaf ‘ yn darparu dull 
cyflymach o ymgysylltu i  
gwsmeriaid wedi’u hategu 
gan systemau a phrosesau 
busnes mwy effeithlon yn 
fewnol. 

i2sinvestmentfund@llyw.cymr
u  
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      Modelau Newydd i Gyflenwi Gwasanaethau –  

Prosiectau Byw 

Amlinelliad Buddion Cyswllt 

Hunan-wasanaeth i Ddinasyddion: Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 
  
Bydd y Prosiect yn caffael ac yn 
 gweithredu llwyfan digidol ar- 
 lein "oddi ar y silff". Mae'r  
 llwyfan wedi'i adeiladu o flaen  
 llaw gyda nifer o fodiwlau sy'n  
 darparu gwasanaeth  
 awtomataidd llawn ar gyfer  
 ystod o drafodion ee hawlio  
 gostyngiad person sengl ar  
 gyfer y Dreth Gyngor. Mae'r  
 broses yn debyg i'r broses o 
 wneud cais am dreth car ar-lein 
 wrth i'r broses o wneud cais, ei  
 ddilysu a'i brosesu fod yn  
 awtomataidd. 
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£200,000 
 

  
Trawsnewid prosesau busnes, 
cael gwared ar gamau 
gweinyddol a gweithdrefnol lle 
bynnag y bo'n bosibl. 
 
Awtomeiddio’r swyddogaethau 
dilysu a phrosesu - ysgogi 
arbedion mewn gweinyddu a 
darparu gwasanaethau trafodion 
llawn 
 
Ysgogi newid diwylliannol drwy'r 
sefydliad drwy gyflwyno polisïau a 
gweithdrefnau arloesol ar-lein 
 
Gweithio gyda phartneriaid i 
ddarparu ystod o wasanaethau 
drwy un cynnyrch ar-lein 

  
Enw:Helen Gerrard 
 
Ffôn: 01978 298951 
 
E-bost: 
helen.gerrard@wrexham.go
v.uk 
 

Datblygu Cymorth Fferylliaeth: Bwrdd Iechyd Addysgu Powys 
 
Nod y prosiect yw sefydlu tîm  
fferyllfa pwrpasol i reoli  
gwasanaethau fferyllfa ar gyfer 
ysbytai cymuned ym Mhowys.  
 
Gwerth y Buddsoddiad  
£407,000 
 

 
Prosesau rhagnodi mwy  
effeithlon ac effeithiol  
 
Gwell canlyniadau i gleifion  
 
Y defnydd o gyffuriau’r cleifion   

 
Enw: Tina Stephenson 
 
Ffôn: 01874 712641 
 
E-bost: 
Tina.stephenson@wales.n
hs.uk 
 

System i Wneud y Defnydd Gorau o’r Theatrau: Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 

 
Nod y prosiect yw gwneud y  
defnydd gorau o adnoddau’r  
theatrau llawdriniaethau drwy 
baru staff, cyfarpar a theatrau  
â’r galw o ran cleifion. 
 
Gwerth y Buddsoddiad  
£225,000 
 
 

  
Lleihau amseroedd aros 
  
Cynyddu’r defnydd o’r adnoddau 
sydd ar waith fel nad oes costau 
allanol ychwanegol 

 
Enw: Helena Blower 
 
Ffôn: 01248 384293 
 
E-bost: 
Helena.blower@wales.nhs.
uk 
 

mailto:helen.gerrard@wrexham.gov.uk
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Ailfodelu darpariaeth Gofal Parhaus Plant a Phobl Ifanc: Bwrdd Iechyd Addysgu Powys 

  
Trosglwyddo elfennau clinigol 
 pecynnau pwrpasol gofal  
 parhaus plant o asiantaethau 
 nyrsio preifat i staff y GIG, neu  
 asiantaethau'r Trydydd Sector  
ar gyfer cleifion lle gall rhai o'u 
hanghenion gael eu bodloni'n 
briodol trwy wasanaethau hosbis 
neu ofal cymdeithasol  
 
Gwerth y Buddsoddiad  
£271,771 
 

  
Gwella cysondeb clinigol ac  
 ansawdd i gleifion  
 
Galluogi gweithio'n fwy effeithiol 
ar draws asiantaethau partner  
 
Gwella trefniadau pontio rhwng 
Gofal Parhaus i Blant a Gofal 
Parhaus y GIG i oedolion  
 

  
Enw: Helen James  
 
Ffôn: 01369 846469 
 
E-bost:  
Helen.james99@wales.nhs
.uk 
 

Menter Diogelwch Tai: Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru 

  
Nod y prosiect yw darparu  
cartrefi diogel i ddinasyddion  
trwy leihau'r risgiau wrth lithro,  
baglu neu gwympo. Bydd hefyd 
yn cynnwys gwasanaeth asesu 
diogelwch i ledaenu arferion atal  
troseddau i gefnogi nod atal  
troseddau'r Heddlu  
 
Gwerth y Buddsoddiad 
£420,000 
 

  
Helpu i gyflawni gwelliannau go 
iawn safon byw yng Nghymru  
 
Lleihau'r nifer sy'n cael eu derbyn 
i'r ysbyty trwy'r adrannau brys  
 
Lledaenu cyngor ar iechyd, 
diogelwch tân, diogelwch ac atal 
troseddau 

  
Enw: Charlotte Leonard  
 
Ffôn: 03706 060699 
 
E-bost: 
km.jones@mawwfire.gov.u
k  
 

Gwasanaethau Diabetes dan arweiniad Nyrs: Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro 

  
Diben y Cyllid yw sefydlu  
rhaglen ffurfiol i wella  
gwasanaethau a chanlyniadau i 
bobl â diabetes sy’n byw yng  
Nghaerdydd a Bro Morgannwg. 
Nod y prosiect yw sefydlu  
gwasanaeth nyrsio cymunedol  
arbenigol ledled yr ardaloedd  
Meddygon Teulu. 
 
Gwerth y buddsoddiad  
£152,000 
 
 
 
 
 

  
Bydd gwasanaeth y nyrs  
 diabetes arbenigol o fewn  
 lleoliadau gofal sylfaenol yn 
 gwella’r gwasanaeth a ddarperir 
 ar hyn o bryd gan ymarferwyr  
 gofal sylfaenol. 
 

  
Enw: Cassy Ashman  
 
Ffôn 029 21848890 
  
E-bost: 
Cassy.Ashman@wales.nhs
.uk 
 
 

mailto:Helen.james99@wales.nhs.uk
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Gweithiwr Therapi Grŵp ar gyfer Pobl Ifanc yn eu harddegau sy’n derbyn Gofal ac yn Gadael 
Gofal a’u Plant hwythau mewn perygl o fynd yn Blant sy’n Derbyn Gofal: Cyngor Dinas a Sir 
Abertawe 

  
Gofynnwyd am Gyllid i ariannu 
 
 
 therapydd systemig i ddarparu 
 gwasanaeth ymyriad cynnar /  
 ataliol i blant sy’n derbyn gofal  
 nad ydynt yn bodloni meini  
 prawf y Gwasanaeth Iechyd 
 Meddwl Plant ac oedolion. 
 
 Gwerth y buddsoddiad  
 £105,792 
 

 
Nod y prosiect yw Torri’r Cylch o  
 
 
feichiogrwydd ymhlith merched yn 
eu harddegau sy’n derbyn gofalac 
yna’u babanod yn cael eu cymryd 
i ofal a’r cylch yn ailddechrau. 

  
Enw: Frances Charles  
 
  
Ffôn: 01792 635180 
E-bost:  
frances.charles@swansea.
gov.uk 

  
 

Cynyddu budd drwy Gynlluniau Mynediad Cleifion:  Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r 
Fro 

 
Datblygu proses gadarn ac  
effeithlon ar gyfer rhoi Cynlluniau 
Mynediad Cleifion Cymru at 
feddyginiaethau ar waith yn llawn 
wedi'i harfarnugan Grŵp 
StrategaethFeddyginiaethau 
Cymru (AWMSG). 

 
Gwerth y Buddsoddiad:   
 £450,000 
 

  
Darparu sicrwydd pellach i  
Lywodraeth Cymru ar gyflwyno  
meddyginiaethau newydd yn  
brydlon, wedi'i gymeradwyo gan 
AWMSG a NICE (Y Sefydliad  
Cenedlaethol dros Ragoriaeth 
mewn Iechyd a Gofal) yng  
Nghymru. 

  

Enw:Kath Haines   

 

Ffôn: 02920 716933 
E-bost:   
Kath.haines@wales.nhs.uk 

 
 
 
 

Cyflenwi Gorchuddion Nad ydynt ar Bresgripsiwn:  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 

 
Symud i wasanaeth cyflenwi nad  
yw ar bresgripsiwn mewn 
lleoliadau cymunedol gan leihau 
gwariant ar orchuddion tra’n 
gwella gofal cleifion 

Gwerth y Buddsoddiad:  
£78,000 

 

 

 

 

 

 Mae system archebu newydd 
yn lleihau’r llwyth gwaith ac yn 
arbed amser 

 Gorchuddion amrywiol ar gael 
yn barod wedi’u teilwra ar 
gyfer gofal cleifion unigol. 

 Mae’r gorchuddion a 
dderbynnir yn cyfateb i’r nifer 
a archebwyd 

 

  
Enw: Jane James 
 
Ffôn: 01267 227761 
E-bost:       
 
jane.james2@wales.nhs.uk 
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System Rheoli Stoc Theatr Electronig: Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan 

 
Disodli’r system stoc â llaw   
bresennol gyda fersiwn electronig 
gan ddarparu arbedion a  
amcangyfrifir yn 5% yflwyddyn.  
Mae gan system well y gallu i  
olrhain yr holl stoc traul i bob claf  
unigol a chymharu faint o stoc a  
ddefnyddir ar gyfer yr un  
 
 
llawdriniaeth gan wahanol  
lawfeddygon. 
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£2,000,000 
 

 
Gostyngiadau o ran: 

 Daliadau stoc 

 Gwastraff 

 Y gofod storio ffisegol 
gofynnol 

 Amser clinigol 

 Digwyddiadau clinigol 
 
 
 
Gwelliannau o ran: 

 Amodau gwaith 

 Gwybodaeth am gostau lefel 
cleifion 

  
Enw: Mrs Gwawr Evans 
 
Ffôn: 01633 238377 
E-bost:  
gwawr.evans@wales.nhs.u
k  

Ailgylchu Meddyginiaethau ym maes Gofal Eilaidd: Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro 
Morgannwg 

 
Datblygu proses safonol o 
ailgylchumeddyginiaethau mewn 
ffordd ddiogel ac effeithlon ym 
maes gofal eilaidd drwy leoli 
cynorthwywyr fferyllfa i arwain a 
chofnodi’r fenter hon. 
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£113,500 

 
Bydd staff ward yn cael eu 
hannog i: 

 Ailgylchu meddyginiaethau 
heb eu defnyddio drwy 
ailddefnyddio 
meddyginiaethau sydd wedi’u 
defnyddio’n rhannol ar y ward 
 

Bydd staff fferyllfa yn cael mwy o 
adnoddau i: 

 sicrhau bod meddyginiaethau 
yn cael eu hailddefnyddio a, 
lle’n bosibl, dychwelyd 
meddyginiaethau nad ydynt 
wedi’u defnyddio i’r fferyllfa. 
 

  
Enw: Owain Williams 
 
Ffôn: 03000259110 
E-bost:  
I2sinvestmentfund@gov.wa
les 
        

Cynllun Clercod Presgripsiwn: :  Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg 

  
Darparu’r sgiliau i glercod sy’n  
presgripsiynu ym maes gofal  
sylfaenol  yng Nghymru er mwyn  
sicrhau gwelliannau i reolaeth  
meddyginiaethau, drwy system 
gyfnewid syml a llai o  
gamgymeriadau wrth ddethol  
 
 

 

 Llai o wastraff drwy systemau 
archebu a gwirio gwell 

 Gwell defnydd o sgiliau 
technegwyr rheoli 
meddyginiaethau a 
chymysgedd y gweithlu, gan 
ryddhau amser i fferyllwyr a  
 
 

 
Enw: Ellie Daniels 
 
Ffôn: 01639 684511 
 
 
 
 
 
 

mailto:gwawr.evans@wales.nhs.uk
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meddyginiaethau, gorchuddion,  
cynhyrchion maeth ac ati. 

 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£121,000 
 

 

 thechnegwyr gynorthwyo gyda 
gwaith mwy clinigol 

 
E-bost:   
ellie.daniels@wales.nhs.uk          

Ad-drefnu’r Gwasanaeth Ymataliad: Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg 

 
Gweithredu model gwasanaeth  
newydd sydd â’r nod o wella 
cyflwr ymataliad defnyddwyr  
gwasanaethau yn sylweddol drwy 
eu galluogi mewn rhai achosion i  
gael eu rhyddhau o’r 
gwasanaeth. 
 
 
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£191,000 
 

 
Galluogi hyd at 50% o 
atgyfeiriadau newydd a chleifion 
newydd ar y llwyth achos er 
mwyn gwella eu cyflwr yn  
sylweddol, fel y gallant gael eu 
rhyddhau o’r gwasanaeth. Bydd 
hyn yn sicrhau gwelliant  
sylweddol i’r unigolyn ynghyd â’r  
budd seicolegolo gael gwared ar 
y stigma o fyw gyda 
phroblemau ymataliad. 
 

  
Enw: Karen Gronert 
 
Ffôn:  
E-bost:   
karen.gronert@wales.nhs.u
k 
 

Cymorth Ailsefydlu Rhanbarthol:  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 

 
Darparu gwasanaeth hyblyg  
newydd yn y gymuned leol ar 
gyfer cleifion gydag anhwylder  
personoliaeth ffiniol sy’n 
dychwelyd o driniaeth breswyl 
ddwys tymor canolig. Gan 
gydweithio â GOFAL,bydd y 
peilot yn cydgysylltu’r gwaitho 
sicrhau tenantiaethau 
hunangynhaliol drwy gynghorau 
lleol a chymdeithasau tai ar gyfer  
grwpiau bach ar y tro. 
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£325,500 
 

  
Gostwng costau lleoliadau ysbytai  
preifat presennol 
Darparu dyddiadau rhyddhau cynt 
ar gyfer cleifion sy’n gadael yr 
ysbyty drwy becyn gofal pwrpasol 
o hyd at 16 awr y dydd i ddechrau 
(gan gynnwys cymdeithasol,  
galwedigaethol, seicolegol a  
meddygol). 
Gofal yn nes at y cartref  

 
Enw: Sara Rees 
 
  
Ffôn:   
E-bost: 
 sara.rees@wales.nhs.uk 
 

Llawdriniaeth Gyffredinol Argyfwng Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro 

 
Ailgynllunio'r ffordd y mae 
Llawdriniaeth Gyffredinol 
Argyfwng yn cael ei darparu yn 
Ysbyty Athrofaol Cymru gan  
 
 

 
Rhoi gofal cydgysylltiedig i 
gleifion y mae angen eu derbyn ar 
frys i'r ysbyty, yn ogystal â 
chynllun triniaeth unigol sy'n  
 
 

 
Enw: Harriet Wilkinson 
 
 Ffôn:  
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ddatblygu fframwaith sy'n gwella'r 
llwybr i gleifion ac yn creu 
ymagwedd at ofal argyfwng sy'n 
canolbwyntio ar y claf ac ar 
werthoedd. 
 
Gwerth y buddsoddiad: 
£398,000 
 

 
gweddu orau iddynt hwy ac sy'n 
eu galluogi i wella yn y ffordd orau 
bosibl.  

 
E-bost: 
Harriett.wilkinson@wales.n
hs.uk 
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Gofal yn Nes i’r Cartref:  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (mewn partneriaeth â Chyngorau Sir 

Ceredigion, Penfro a Chaerfyrddin a’r Sector Gwirfoddol) 
  
Cyflwyno model gofal sy’n  
 hwyluso’r newid o ofal seiliedig  
 ar wely i ddarpariaeth yn 
y gymuned. 
 
 
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£2,710,000 
 

 
Gwell canlyniadau i gleifion, gan 
ganolbwyntio ar ymyrryd yn 
gynnar a rhagweld gofal trwy 
dargedu’r adnoddau ar unigiolion 
y mae risg iddynt orfod mynd i’r 
ysbyty/mynd nôl i’r ysbyty/cael 
argyfwng iechyd. Rhagwelir 
arbedion effeithlonrwydd a fydd 
yn rhyddau arian gwerth £24.5m. 
 

 

Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cy
mru  
 
 

Tîm Ymateb Aciwt: Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 

  
Darparu ymyraethau nyrsio  
aciwt gyda therfyn amser i  
gleifion o fewn y gymuned a 
fyddai fel arall wedi gorfod cael 
triniaeth claf preswyl mewn  
gwely mewn ysbyty. 
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£1,112,000 
 

 
Mae’r prosiect wedi’i weithredu.  
 
 

  

Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cy
mru  
 
 

Gwelyau Adfer: Cyngor Sir Gar, Cyngor Sir Benfro a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 

  
Annog a galluogi pobl hyˆ n i 
 gadw eu hannibyniaeth, i ennill 
 hyder a dal at ii ymadfer, yn  
 barod i ddychwelyd adref neu 
i drefniadau gofal eraill. 
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£200,000 
 

 
Mae’r prosiect wedi’i weithredu. 

 

 

 

  

Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cy
mru  
 
 

Rhaglen Cydweithio Gwell Adferiad 1000 o fywydau Cymru gyfan (ERP) 

  
Gwella canlyniadau ac 
Effeithlonrwydd Llawfeddygaeth 
gastroberfeddol ar draws GIG  
 

  
Bydd gweithredu ERP yn gwella 
mesurau effeithlonrwydd o  
afbwynt gostwng hyd arhosiad  
 

  

Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
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Cymru gan ddefnyddio’r  
 rhaglen gwella adferiad. 
 
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£569,000 

 
cymhlethdodau ôl 
lawdriniaeth,canslo llawdriniaeth 
a chyfraddau aildderbyn.  
 
Rhagwelir y bydd arbedion y  
rhaglen yn gyffredinol yn £1.15 
miliwn yn flynyddol. 
  

 
E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cy
mru  
 
 

Model Gofal Canolraddol System-Gyfan Integredig: Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf (mewn 
partneriaeth â Chynghorau Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful) 

 
Cyflwyno Model Gofal  
Canolraddol System-Gyfan 
Integredig. Nod y model  
amlddisgyblaeth/asiantaeth yw 
cefnogi unigolion yn y 
gymuned sy’n wynebu risg o 
orfod mynd  i ysbyty neu sy’n  
dechrau mynd yn fethedig yn eu 
cartrefi. 
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£1,580,000 

  
Darparu gofal o safon uchael yn  
yr amgylchedd mwyaf priodol i 
ateb anghenion y claf, gan 
sicrhau gostyngiad mewn 
derbyniadau ysbytai/hyd 
arhosiad/ail-dderbyn/ 
diwrnodaugwelyau. 
Arbedion effeithlonrwydd 
blynyddol o £1.8 milwn o 2016 
gyd-a chyfanswm arbedion 
effeithlonrwydd o £2.4 milwn 
erbyn 2016. 
 

  

Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cy
mru  
 

Ymgyrch Wyn: Adennill a Chadw Annibyniaeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro 
(mewn partneriaeth â Chyngor Caerdydd, Cyngor Bro Morgannwg a Sefydliadau Gwirfoddol 
Bro Morgannwg) 

 
Integreiddio rhaglen iechyd a 
gofal cymdeithasol ar gyfer 
pobl fregus a hyˆ n. Anelu at  
weithredu’r model ‘Tîm o  
Gwmpas Wyn’ i gyflenwi  
gwasanaethau’n  brydlon ac yn 
gymesur sy’n gwella 
annibyniaeth a lles dinasyddion 
a’u teuluoedd yng nghyd-destun 
eu cymunedau. 
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£3,195,000 
 
 
 
 
 
 

 
Osgoi cost capasiti ychwanegol y 
byddai ei angen fel arall yn y 
sector aciwt. Osgoi derbyniadau 
diangen i ysbytai lle bo modd 
– a phan fo angen mynd i’r 
ysbyty, lleihau hyd yr arhosiad. 
Ad-dalwyd yr arian yn llawn yn 
2015-2016 a rhagwelir arbedion 
o £1.3 milwn yng Ngham 1. 
 
  

 

Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cy
mru  
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Prosiect Eiddilwch Gwent: Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili (mewn partneriaeth â Bwrdd 
Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, Cyngor Dinas Casnewydd, 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent, Cyngor Sir Fynwy a’r sector gwirfoddol) 

 
Mae Rhaglen Eiddilwch Gwent 
wedi sefydlu trefniadau I gyflenwi 
gwasanaethau iechyd a gofal 
cymdeithasol pobol ganolog di-
dor drwy greu timau cymysg o 
weithwyr proffesiynol. 
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£7,314,000 
 

 
Mae’r prosiect wedi’i weithredu.  

 

Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 

 

 
E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cy
mru  
 

Wrexham Repatriation & prevention (WRAP) Project: Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam  
mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a’r  Gweithredu dros Blant 
Cymru)  

  
Datblygu ac ail-lunio’r 
gwasanaethau presennol ar 
draws Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Wrecsam er mwyn adleoli a 
diwallu anghenion cymhleth 
pobl ifanc sy’n derbyn gofal ac 
sydd ar hyn o bryd mewn 
lleoliadau yn y sector 
annibynnol y tu allan i’r sir. 

Gwerth y Buddsoddiad: 

 £106,000 

 

  
Mae’r prosiect wedi’i weithredu. 

 

  

Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cy
mru  
 

Ad-drefnu’r Gwasanaeth Adsefydlu ac Adfer Iechyd Meddwl: Bwrdd IechydPrifysgol Hywel 
Dda (mewn partneriaeth â Chynghorau Sir Ceredigion, Sir Gar a Sir Benfro 

 
Moderneiddio  gwasanaethau 
iechyd meddwl i bobl â 
phroblemau cymhleth a 
difrifolapharhaus yn siroedd 
Penfro,  Caerfyrddin a 
Cheredigion. 
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£564,000 
 
 

 

Mae’r prosiect wedi’i weithredu.  

 

 

 

Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cy
mru  
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Rheoli Meddyginiaethau: Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan 

 
Datblygu ymgynghorwyr  
rhagnodi mewn wardiau aciwt 
fydd yn helpu i sicrhau arferion  
rhagnodi mwy cost-effeithiol  
mewn ysbytai. 
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£440,000 
 
 

 
Newidiadau cynaliadwy mewn  
gofal maeth yn y gymuned. Gwell 
buddion maeth i gleifion. 
Gostwng  costau rhagnodi. 
Arbedionariannol blynyddol o 
£0.76 milwn o 2015 a chyfanswm 
arbedion effeithlonrwydd o £0.6 
milwn erbyn 2014. 
 

 

Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cy
mru  
 

Wyneb Amlasiantaeth – “Canolfan Wybodaeth Un Casnewydd”: Cyngor Dinas Casnewydd  
mewn partneriaeth â Cymunedau yn Gyntaf, Canolfan Byd Gwaith, Heddlu Gwent, y Cyngor 
Cydraddoldeb Hiliol etc) 

 
Sefydlu canolfan Wyneb yn 
Wyneb a changhennau yn  
ninas o fewn dinas Casnewydd 
i hwyluso mynediad  uniongyrchol 
i’r cyhoedd i  ystod wasanaethau i  
ddinasyddion. 
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£700,000 

 
Mae’r prosiect wedi’i weithredu. 
  

 

 

 

Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cy 
 
mru  
 

 

Athrofa Prifysgol Cymru (UWIC) – i-zone, siop un-alwad i fyfyrwyr: Prifysgol Fetropolitan 
Caerdydd (UWIC) 

 
Gwella gwasanaethau  
Myfyrwyr yn sylweddol drwy  
ddatblygu siop un-alwad yn ei  
brif gampws yn Llandaf. 
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£718,500 

 

 
Mae’r prosiect wedi’i weithredu. 

 

 

Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cy 
mru  
 

Gwell Gofal gartref yng Ngogledd Cymru: Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (mewn 
partneriaeth â Chynghorau Sir Conwy, Sir Ddinbych a Sir y Fflint, Cynghorau’r Sector 
Gwirfoddol a Phrifysgol Bangor) 

 
 Mae Gwell Gofal yn fodel gofal  
 sylfaenol amlasiantaethol, 
lle cefnogir meddygon teulu  i 
ofalu am fwy o’u cleifion yn eu 
cartrefi yn hytrach na’u 
 
 

  
Bydd manteision y prosiect hwn  
yn cynnwys: osgoi derbyn i’r  
ysbyty, ynghyd â defnydd mwy  
addas o welyau ysbytai. Bydd y 
prosiect hefyd yn arwain at  well 
 
 

  

Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
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hanfon i’r ysbyty, neu i leihau hyd 
eu harhosiad yn yr ysbyty. Yr 
henoed eiddil yw’r rhai y gofelir 
amdanynt, neu bobl sydd ag 
anghenion gofal cronig a 
chymhleth. 
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£1,903,000 
 

profiad i’r claf. Rhagwelir  
arbedion effeithlonrwydd ne o 
£909k. 
 
  

E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cy 
mru  
 

Cludo cleifion mewn achosion nad ydynt yn rhai brys: Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf 

  
Datblygu un system ar gyfer  
archebu ac amserlennu 
cludiant. Sefydlu un man  cyswllt  
a datblygu un fframwaith darparu. 
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£100,000 
 

  
System ateb galwadau a TG  
integredig; Gweithredu yn y ffordd  
fwyaf effeithlon posibl ac edrych  
ar y posibilrwydd o gynnwys  
darparwyr cludiant eraill. 
  

 

Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cy 
mru  
 

Cludo cleifion mewn achosion nad ydynt yn rhai brys: Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r 
Fro 

 
Model gwell gan St John     
Cymru sy’n adeiladu model  
gwella gwasanaethau oedd 
yn canolbwyntio ar y  
dinesydd ac yn adlewyrchu  
gwerthoedd menter  
gymdeithasol y sector gwirfoddol. 
 
Gwerth y Buddsoddiad:   
£100,000 
 

  
Mae’r prosiect wedi’i weithredu.  

  

Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cy 
mru  

 

Cludo cleifion mewn achosion nad ydynt yn rhai brys: Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau 
Ambiwlans Cymru mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 

  
Model gwella ystafell reoli sy’n  
canolbwyntio ar well llwybr  
rhyddhau cleifion, fframwaith  
rheoli perfformiad, lleihau nifer 
y teithiau ofer a gweithredu  
cyfleuster archebu ar-lein. 
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£130,000 
 
 

  
Archebu ar-lein i gynorthwyo â’r  
gwaith o weithredu’r meini prawf 
cymhwysedd mewn gofal eilaidd.  
Lleihau nifer y teithiau ofer.  
Llywodraethu’r prosiect. 
 
  

 

Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cy 
mru  
 

mailto:i2sinvestmentfund@llyw.cy
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Cludo cleifion mewn achosion nad ydynt yn rhai brys: Cyngor Sir Gâr mewn partneriaeth â 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a Chynghorau Siroedd Penfro a Cheredigion 

 
Datblygu un system ar gyfer 
archebu ac amserlennu cludiant. 
Sefydlu un man cyswllt a 
datblygu un fframwaith darparu. 
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£100,000 

 

 
Mae’r prosiect wedi’i weithredu.  

  

Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cy 
mru  
 

Rhagnodi Electronig i Gleifion Allanol Ysbytai: Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro 

  
Mae'r prosiect hwn yn cefnogi'r 
gwaith o ddarparu gofal iechyd 
 i'r 21ain ganrif trwy wella  
 
  
mynediad a phrofiad cleifion  
 
Gwerth y Buddsoddiad 
£250,000 
 

  
Bydd hyn yn defnyddio'r  
adnoddau i'r eithaf ac yn cynyddu 
cyfran y cleifion y mae eu  
 
 
triniaeth yn unol â'r polisïau 
rhagnodi y cytunwyd arnynt. 

 

Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
 
E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cy 
mru  
 

Datblygu Gwasanaeth Asesu Acíwt: Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf 

 
Y newid a gynigir yw sicrhau  
mai meddygon acíwt arbenigol  
sy’n darparu pob mewnbwn  
meddygol ymgynghorol o ran  
sesu acíwt.  
Mae hyn yn golygu bod angen 
cyflogi 4.6 o feddygon acíwt 
ychwanegol cyfwerth ag amser 
cyflawn. Bydd hyn yn arwain at 
gynnydd yn y gyfran o gleifion 
meddygol acíwt sy'n cael eu 
rhyddhau o'r ysbyty o fewn 24 
awr o 18% i 30%.  
Mae hyn yn darparu gwell gofal i 
gleifion ac yn lleihau nifer y 
cleifion sy'n cael eu derbyn i'r 
ysbyty ac yn defnyddio'r gwelyau. 
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£350,000 
 
 

  
Gwell gofal heb ei drefnu i  
gleifion: 
 

 - lleihau amseroedd aros yn yr 
uned damweiniau ac achosion 
brys 

 - gwell profiad i'r cleifion 
 

 

  

Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cy 
mru  
 

mailto:i2sinvestmentfund@llyw.cy
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Gwasanaeth Cyswllt Iechyd Meddwl: Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf 

 
Nod y prosiect yw cyflwyno 
Gwasanaeth Cyswllt Seiciatreg  
ar gyfer cleifion sy'n cael eu  
derbyn i ysbytai acíwt o fewn  
Bwrdd Iechyd Lleol Cwm Taf  
sydd â phroblemau iechyd  
meddwl. Mae'r tîm cyswllt  
seiciatreg yn darparu ffordd o  
dorri ar draws ffiniau  
traddodiadol rhwng arbenigedd 
feddygol ac yn galluogi'r  
cleifion hynny i gael system  
therapiwtig amlddisgyblaethol 
rhesymegol. 
 
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£500,000 
 

 
Gwella canlyniadau iechyd  
corfforol a meddygol ar gyfer nifer 
fawr o gleifion sydd angen gofal  
mewn ysbyty acíwt ond sydd â  
phroblemau iechyd meddwl  
hefyd. 

  

Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cy 
mru  
 

Cyswllt Sir y Fflint: Cyngor Sir y Fflint (mewn partneriaeth â Heddlu Gogledd Cymru, y 
Ganolfan Byd Gwaith a Choleg Glannau Dyfrdwy) 

  
Nod canolog y prosiect hwn yw  
gwella gwasanaethau i  
gwsmeriaid drwy ddarparu 
mynediad gwell a mwy cydlynol 
at wasanaethau’r Cyngor Sir a 
gwasanaethau sector cyhoeddus 
a gwirfoddol mewn trefi lleol.  
Themau cyson y prosiect yw 
partneriaeth, gwasanaethau gwell 
a chostau is. 
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£698,000 
 

  
Bydd y prosiect yn helpu i wella  
bodlonrwydd cwsmeriaid ac 
yn helpu i wireddu Rhaglen 
Assert y Cyngor Sir, gan greu 
derbyniadau cyfalaf posibl o 
£3 miliwn, ynghyd ag arbedion 
refeniw o hyd at £1 miliwn. 
 
  

 
Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cy 
mru  
 

System Rheoli Stoc y Theatr Llawdriniaethau: Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 

  
Mae’r prosiect yn cefnogi’r  
gwaith o osod cabinetau  
rhwydwaith a sganwyr llaw gan 
sicrhau y gellir olrhain a  
monitro’n llawn a chywir lefelau 
stoc gan ei gwneud yn bosibl i  
 
 

  
Lleihau lefelau stoc. Mesur y 
defnydd drwy adroddiadau  
caffael. 
Cofnodi trafodiadau symud stoc 
yn erbyn olion bysedd 
defnyddwyr er mwyn lleihau  
 
 

 
Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
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archebu’n awtomatig.  
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£337,500 
 

 
(neu ddileu) unrhyw ddefnydd 
diofal 
 

 
E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cy 
mru  
 

Gweithio Symudol yn y Gymuned: Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf 

 
Nod y prosiect yw gweithredu 
gwelliannau sylweddol i 
wasanaethau ac effeithlonrwydd 
yn y maes nyrsio ardal drwy 
weithio symudol, symleiddio 
gwaith papur ac adolygu’r 
cymysgedd sgiliau 
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£75,000 
 

 
Darparu gwasanaethau 
ychwanegol i gynnal cleifion yn y 
gymuned. Cefnogi prosesau  
diogel ar gyfer rhyddhau cleifion  
drwy gynlluniau fel meddyginiaeth 
yn y cartref a gefnogir. Cynyddu  
nyrsio ardal gan arwain at fwy o 
welyau ar gael yn yr ysbyty 

 
Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cy 
mru  
 

Adolygiad dietetig o Gleifion Cartrefi Nyrsio : Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf   

  
Addysgu staff cartrefi nyrsio 
  
mewn meysydd fel: 

 Sgrinio Maeth Cywir a nodi 
diffyg maeth yn gynnar, 
 

 Arwyddocâd monitro maeth 
priodol, 

 Trin diffyg maeth yn briodol 

 Gwella cynnwys maeth 
bwydlenni, galluogi’r holl 
breswylwyr i gael gwell maeth  

 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£34,000 
 

  
Ceir manteision ychwanegol yr  
 
elfen ddietetig mewn gofal  
sylfaenol, ac mae’n targedu 
materion sy’n gysylltiedig â maeth 
 
y gellir eu rheoli yn y gymuned er  
mwyn atal ymyrraeth gofal  
eilaidd.  
 

  

 
Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
E-bost:  
 
i2sinvestmentfund@llyw.cy 
mru  
 

Therapyddion Acíwt: Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf 

 
 Darparu mwy o staff  
 galwedigaethol a  
 ffisiotherapyddion ar gyfer  
 wardiau meddygol acíwt  
 
Gwerth y Buddsoddiad  
£105,000 

  
Y nod yw ei gwneud yn haws i  
 ddychwelyd yn gyflymach i’r man 
 preswylio arferol yn y gymuned 
 gyda’r cymorth priodol ar waith 
Lleihau’r cyfnod aros am asesiad 
gan staff therapi gan arwain at 
leihau’r cyfnod aros yn yr ysbyty, 
 

 
Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cy 
mru  
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Tîm Adnoddau Cymunedol/Rhith Wardiau: Bwrdd Iechyd Addysgu Powys   

  
Darparu gwasanaethau Iechyd  
a Gofal Cymdeithasol mewn  
cartrefi, ysbytai cymuned ac  
unedau mân anafiadau. 
 
 
Gwerth y Buddsoddiad 
£646,000 

  
Gwell Ansawdd Gofal   

 Mwy o wasanaethau iechyd a 
gwasanaethau cymdeithasol 
cydgysylltiedig  

 Llai o deithio i gleifion a 
theuluoedd   

 Gostyngiad mewn achosion 
lle ceir  oedi cyn rhyddhau 

  

 
Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cy 
mru  
 

Estyn Tîm Adnoddau Cymunedol i mewn i Gartrefi Gofal yn Ystradgynlais : Bwrdd Addysgu 
Iechyd Powys 

  
Nod y prosiect yw darparu  
mewnbwn gan Dîm o Adnoddau 
Cymunedol pwrpasol, gan  
gynnwys Ymarferydd  
Cyffredinol, er mwyn rheoli  
mgylchedd Cartrefi Gofal yn  
well, ac i addysgu staff Cartrefi  
Gofal mewn rheoli risg. 
 
Gwerth y buddsoddiad  
 £40,000 
 
 
 

 
Bydd y cyllid yn cefnogi Bwrdd  
Addysgu Iechyd Powys i leihau'r  
galw y gellir ei osgoi ar  
wasanaethau ambiwlans ac ar  
wasanaethau gofal brys a gofal  
heb ei drefnu. 

 
Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cy 
mru  
 

Datblygu Gwasanaeth Adfer Cenedlaethol Hafal: HAFAL 

  
Bydd y prosiect hwn yn  
Darparu cyfleusterau amgen i’r 
rhai i gleifion mewnol y sector  
annibynnol, gan gefnogi’r GIG i 
ddarparu lleoliadau sy’n  
canolbwyntio ar adfer 
byrdymor a thymor canolig ar 
lai o gost i’r GIG. 
 
Gwerth y buddsoddiad  
 £500,000 
 

  
Bydd y ffocws ar wasanaethau a 
 arweinir gan Gydweithwyr gyda 
 dull cyd-gynhyrchiol lle bydd  
 unigolion wrth wraidd y gofal. 
 

 
Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cy 
mru  
 

Cynyddu nifer y Meddygon Acíwt: Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf   

 
Nod y prosiect hwn yw ymestyn 
y cyfnod a oedd eisoes wedi’i  
ddarparu o brosiect  
 

 
Darparu cynnydd yng nghyfran 
y cleifion meddygol acíwt sy’n  
cael eu rhyddhau o fewn 24 awr 
o 30% i 40% gan ddarparu gwell 

  
Tîm Buddsoddi i Arbed 
 
Ffôn: 03000259110 
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llwyddiannus blaenorol o  
fuddsoddi i arbed - ymestyn  
amseroedd agor i 10pm ar  
ddyddiau’r wythnos a rhwng  
8am a 5pm ar benwythnosau 
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£413,000 
 

 
 
gofal i gleifion a gostwng nifer y 
cleifion sy’n cael eu derbyn i brif 
gorff yr ysbyty. 

 
 
 
E-bost: 
i2sinvestmentfund@llyw.cy 
mru  
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Gweithlu – Prosiectau Byw 

 
Amlinelliad Buddion Cyswllt 

Rheoli Rota: Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf 

  
Nod y prosiect yw sicrhau  
arbedion drwy reoli’n well y rota  
o ddydd i ddydd, drwy  
ddefnyddio E-atebion a  
manteisio i’r eithaf ar gyfleoedd 
i feithrin cysylltiadau cryfach â  
staff drwy’r swyddfa rota.  
 
Gwerth y Buddsoddiad  
£120,000 
 

  
Elwa drwy gael llai o gyflogau  
sy’n amrywio a gwella sut y  
defnyddir staff a fydd yn sicrhau 
y gellir rheoli adnoddau yn fwy 
effeithlon a gwella  
gwasanaethau i gleifion.   

  
Enw: Angela Jones  
 
Ffôn: 01443 443443 
E-bost: 
angela.jones5@wales.nhs.
uk 
 

Llunio Rotas yn Electronig: Bwrdd Iechyd Addysgu Powys 

  
Nod gwella prosesau rheoli  
rotas yw sicrhau arbedion drwy 
leihau nifer y shifftiau gwag a’r 
ddibyniaeth ar staff dros dro  
 
Gwerth y Buddsoddiad  
£168,750 
 

  
Defnyddio staff yn fwy effeithlon  
 
Gwella gallu a’r effaith ar 
amseroedd aros   
 
Llai o waith papur – dileu’r 
angen am daflenni amser papur 

  
Enw: Andrew Newman 
 
Ffôn: 01874 712569 
E-bost: 
andrew.newman@wales.nh
s.uk 
 
 

Cyllid Diswyddo : Amgueddfa Genedlaethol Cymru    

 
Cynlluniau Rhyddhau Cynnar  
Gwirfoddol  
 
 
Gwerth y Buddsoddiad 
£1,500,000 

 
Nod y prosiect yw hwyluso’r  
gwaith o ostwng ac adlinio  
costau staff er mwyn gwireddu 
eu Gweledigaeth newydd a’i  
blaenoriaethau cysylltiedig.   
 
Sicrhau’r arbedion mwyaf posibl 
drwy ddarparu sefyllfa ariannol 
fwy sefydlog a hirdymor.   
Cynllun Ymadael Gwirfoddol : 
Llywodraeth Cymru   
 

 
Enw: CarolineGarnett/ 
         Claire Hanna Thomas  
 
Ffôn:  02920 573284 
E-bost: 
Neil.wicks@museumwales.a
c.uk 
 

Datblygu Ymyrraeth Gynnar - Lles Staff: Gwasanaeth Cymorth Iechyd a Lles Staff Bwrdd 
Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg 

 
Yn dilyn prosiectau absenoldeb  
salwch Buddsoddi i Arbed  
llwyddiannus eraill. Nod y prosiect  
 

   
Bydd y model gwasanaeth yn: 

 Cynnwys iechyd 
emosiynol/meddyliol, materion  

 

  
Enw: Bethan Lavercombe 

 

Ffôn: 01639 684568 
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yw integreiddio’r gwaith blaenorol i 
OHS presennol a chyflwyno’r  
rhaglen yn raddol ar draws y Bwrdd 
 
 
Iechyd yn gyffredinol. 
 
Gwerth y Buddsoddiad: £403,000 

 

 

 cyhyrysgerbydol, ergonomig a 
gweithlu sy’n effeithio ar iechyd 
a lles staff 
 

 Bydd y model hwn yn sicrhau  
 

 bod yr unigolyn yn derbyn 
cymorth gan y person iawn ar 
yr adeg iawn 

 

E-bost:  
Bethan.lavercombe@wales.
nhs.uk 

 

Gwella Gwasanaethau Ar Ddyletswydd:  Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg 

 
Bydd y Prosiect yn hwyluso 
darpariaeth y Gwasanaeth  
Cyfnodau Dyletswydd Electronig  
drwy ddarparu adnoddau  
ychwanegol. 

Gwerth y Buddsoddiad:  
£189,000 

 
Llai o dasgau gweinyddol ar y 
ward 
Adrodd clir i uwch staff nyrsio i 
hwyluso adolygiadau a chytuno 
ar rotas mewn ffordd fwy pendant 
a heriol 
Defnyddio adnoddau nyrsio yn y 
meysydd sydd eu hangen fwyaf, 
gan wella ansawdd a diogelwch 
gofal cleifion a chefnogi’r gwaith 
o reoli risg. 
 

  
Enw: Emma Owen  

 

Ffôn:  07817445375 
E-bost:    
emma.owen@wales.nhs.uk    

Academi Gofal Sylfaenol Allan o Oriau: Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg 

 
Bydd y Prosiect yn ad-drefnu’r 
ffordd mae gwasanaethau yn cael 
eu darparu i gleifion drwy greu  
Academi Allan o Oriau rhithwir i  
hyfforddi Clinigwyr nad ydynt yn  
feddygon teulu fel nyrsys,  
parafeddygon ac ati i ddiagnosio  
a rhoi presgripsiwn yn annibynnol. 
 
Gwerth y Buddsoddiad:  
£441,000 
 
  

 
Bydd y prosiect hwn yn: 
galluogi mwy o gynaliadwyedd i’r 
gwasanaeth, sicrhau mynediad 
parhaus ar gyfer cleifion drwy 
ddefnyddio staff nad ydynt yn 
feddygon teulu 
Bydd cronfa staff fwy ar gael i’w 
defnyddio, gan arwain at 
wasanaeth mwy effeithlon, 
lefelau uwch o 
ymgynghori/cyfathrebu wyneb yn 
wyneb 
Lefelau uwch o foddhad cleifion 
 

  
Enw: Kevin Duff 

 

Ffôn:    

E-bost:    
kevin.duff@wales.nhs.uk 

Recriwtio Nyrsys Cofrestredig: Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan 

  
Cefnogi trigolion lleol sydd â 
chymwysterau nyrs gofrestredig  
mewn gwledydd eraill i gael  
cofrestriad y Cyngor Nyrsio a  
 

 
llenwi rhywfaint o’r 250 o swyddi 
gwag ym Mwrdd Iechyd Prifysgol 
Aneurin Bevan 
Lleihau’r angen am nyrsys  
 

 
Enw: Dr Carolyn Middleton 
 
Ffôn: 01633 623343 
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Amlinelliad Buddion Cyswllt 

 
Bydwreigiaeth gyda’r nod o fynd i’r  
afael â phrinder Nyrsys ar draws  
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin  
Bevan. 
 
Gwerth y Buddsoddiad: £200,000 
 

 
banc/asiantaeth 
Darparu mwy o ofal nyrsio diogel 
ac effeithiol parhaus 
 

 
E-bost:             
carolyn.middleton@wales.n
hs.uk 

E-gynllunio Swyddi:  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 

 
Mae angen cyllid i gyflwyno system 
e-gynllunio swyddi yn raddol er 
mwyn cynnal argymhellion yr  
Archwilydd Cyffredinol ar yr  
Archwiliad o Gontract Ymgynghori 
Cymru Gyfan. 
 
Gwerth y Buddsoddiad: £156,323 

 
Gellir teilwra’r system yn benodol 
ar gyfer anghenion ac amcanion 
y Gwasanaeth a’r Bwrdd Iechyd 
a bydd yn cynorthwyo i gynllunio 
gallu a galw. 
 

 

   

 

 
Enw: Helen Williams 
 
Ffôn: 01267 239661 
E-bost:      
helen.williams34@wales.nh
s.uk             
 

Cymorth i fyfyrwyr: Prifysgol Caerdydd 

 
Cefnogi israddedigion blwyddyn 
gyntaf trwy'r broses gynefino a 
helpu'r pontio i astudio yn y 
brifysgol a bywyd prifysgol. 
 
Gwerth y buddsoddiad: £377,876 
 

 
Cynnydd yn yr incwm trwy 
ostwng y cyfraddau gadael yn 
gynnar yn achos myfyrwyr. 

 
Enw: Ann McManus 
 
Ffôn: 02920 870893 
E-bost: 
Mcmanusa1@cardiff.ac.uk 
 

Lleihau staff: Tribiwnlys Prisio Cymru   

 
Symud y sefydliad i ffwrdd o 
strwythur a reolir yn rhanbarthol i 
strwythur a reolir yn genedlaethol  
 
 
Gwerth y buddsoddiad: £175,000 

 
Gostyngiad yn y gwariant 
cyffredinol ar staff  
Symleiddio'r strwythur rheoli 
presennol  

 
Enw: Andrew Shipsides 
 
Ffôn: 03000625350 
E-bost:  
andrew.shipsides@vtw@lly
w.cymru 

 

 

 

 

 

mailto:Mcmanusa1@cardiff.ac.uk
mailto:andrew.shipsides@vtw@llyw.cymru
mailto:andrew.shipsides@vtw@llyw.cymru
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Gweithle – Prosiectau Gorffenedig 

 
Amlinelliad Buddion Cyswllt 

E-amserlennu Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 
 
Hywel Dda yn cyflwyno rhaglen 
ar gyfer e-amserlennu,systemau 
amser a phresenoldeb ar draws 
y Bwrdd Iechyd. 
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£255,000 
 

  
Mae’r prosiect wedi’i weithredu.  
 

 

 

  

Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cy
mru 

Rhoi Dull Amserlennu ar Waith i’r Staff Meddygol: Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 
 
Bydd y prosiect hwn yn sicrhau 
gwell defnydd o adnoddau,  
ynghyd â mwy o dryloywder ac  
atebolrwydd. Cyflwynir hefyd  
ddull effeithiol o reoli’r risgiau y 
mae cyfnewid shifftiau a gwyliau 
yn eu hachosi i’r gwasanaeth. 
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£256,000 
 

  
Ymysg y manteision mae gwell 
llywodraethu clinigol drwy drefnu’r 
staff â’r sgiliau priodol pan fo 
angen. Cofnodion staff mwy 
manwl, a’r staff yn caeal taliadau 
cywir. Rhagwelir arbedion 
effeithlonrwydd net  
blynyddol o £907k. 
 
  

 

Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cy
mru 

Cynllun Rhyddhau’n Gynnar yn Wirfoddol: Cyfoeth Naturiol Cymru 

 
Defnyddir y Cyllid i gefnogi rhaglen 
drawsnewid CNC. 
 
 
Gwerth y buddsoddiad  
£3,750,000 
 

 
Bydd y prosiect yn rhoi cymorth i 
weddnewid y sefydliad yn y 
dyfodol, gan ei alluogi i 
ddatblygu’n gynt o dri sefydliad a 
unwyd i fod yn un sefydliad 
unedig. Yn arbennig, bydd yr arian 
hwn yn cael ei ddefnyddiio i 
gefnogi datblygu a chyflwyno 
systemau a phrosesaunewydd i 
wella gwasnaethau i gwsmeriaid. 
Rhagwelir arbedion 
effeithlonrwydd ariannol blynyddol 
net o £4m. 
 

 
 
 
 

  

Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cy
mru 
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Amlinelliad Buddion Cyswllt 

VERS: Cyfoeth Naturiol Cymru 

 
Nod y prosiect fydd cynyddu  
effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd 
 
 
drwy leihau costau staffio ac ail-
fuddsoddi mewn prosiect i 
drawsnewid y sefydliad. Y nod yw 
cynnig modd o gefnogi'r rhaglen i  
drawsnewid y sefydliad drwy  
leihau dyblygu mewn 
swyddogaethau cefn swyddfa. 
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£3,000,000 
 

 
Lleihau dyblygu mewn  
swyddogaethau cefn swyddfa  
 
 
a buddsoddi mwy mewn  
gwasanaethau rheng flaen.       
 

 

Tîm Buddsoddi i Arbed 

 

Ffôn: 03000259110 
E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cy
mru 

VERS: Llyfrgell Genedlaethol Cymru 

 
Mae'r prosiect yn rhan o  
strategaeth y Llyfrgell i sicrhau 
ei bod yn gallu cyflawni ei nodau 
mewn modd cynaliadwy.  
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£1,500,000 
 

  
Ailgyfeirio adnoddau i gyflwyno 
model busnes newydd y Llyfrgell. 

 

Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cy
mru 

E-amserlennu: Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan 

 
Bydd y prosiect yn hwyluso 
E-amserlennu i bob grwˆ p staff. 
 
Gwelir cynyddu cynhyrchiant ac 
effeithlonrwydd o’r cytundeb 
ymgynghorwyr a thrwy leihau: 

 Gwariant cyflogau amrywiol 

 Anghyfartaleddau  mewn 
arferion dyletswyddau 

 Swyddogaeth rhestr gyflogau  

 Absenoldeb salwch 
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£240,000 
 
 
 
 
 

  
Gwell rheolaeth glinigol drwy  
gael staff gyda’r sgiliau cywir ar yr 
amser cywir yn cyflenwi gofalyn y 
dull mwyaf cost-effeithlon. 
Gostyngiad yn wyddogaethau 
rhestrau cyflogau yn y swyddfa 
gefn a’r camgymeriadau 
mewngordaliadau sy’n 
gysylltiedig thaflenni amser.  
Rhagwelir arbedion 
effeithlonrwydd o £1.4 milwn o 
2016 a chyfanswm arbedion 
effeithlonrwydd y prosiect o £2.9 
milwn erbyn 2016. 
  

 

Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cy
mru 



  Buddsoddi I Arbed (I2S) 2018- Cyfeiriadur Prosiectau  
 

50 
  Diwygiwyd Ionawr 2018 

Amlinelliad Buddion Cyswllt 

Cynllun Rhyddhau’n Gynnar Gwirfoddol (VERS): GIG Cymru 

  
Rhaglen yn cynnwys y Byrddau 
Iechyd a’r Ymddiriedolaeth GIG. 
Mae’r cynnig yn helpu’n benodol 
i ariannu rhyddhau staff ac felly 
creu’r lle i raglen drawsnewid  
 
ehangach a hyblygrwydd i lunio  
gwasanaethau drwy wahanol 
 
  
gymysgedd o sgiliau etc. 
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£33,695,000 
 

 
Bydd y rhaglen yn cynorthwyo’r 
GIG i gyflawni ei weledigaeth 
5mlynedd gan gynnwys ceisio 
enillion effeithlonrwydd o ryw 
5%y flwyddyn. 
 
  

 

Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cy
mru 

Lleihau Absenoldeb drwy Salwch: Ymddiriedolaeth Ambiwlans Cymru/Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Caerdydd a'r Fro/Bwrdd Iechyd Addysgu Powys/Ymddiriedolaeth Felindre/Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg 

 
Mae'r rhaglen hon yn 
bartneriaeth rhwng Is-adran 
Gwella Iechyd Llywodraeth  
Cymru a GIG Cymru (tri Bwrdd  
Iechyd Lleol a dwy  
Ymddiriedolaeth).  Bydd y  
rhaglen yn cefnogi ymdrechion i 
leihau absenoldeb drwy salwch 
yn y pum sefydliad, a datblygu'r  
sylfaen o dystiolaeth ar gyfer  
ymyrriadau i wella iechyd a  
lleihau absenoldeb drwy salwch 
yn y GIG.   
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£406,530 
 

 
Bydd yn helpu i gyflwyno’r  
fframwaith ar gyfer datblygu’r 
gweithlu a’r sefydliad 'Gweithio’n 
Wahanol – Gweithio law yn  
llaw',a chyfrannu at gamau  
gweithredu sefydliadau'r GIG  
gyda'r nod o leihau absenoldeb 
drwy salwch o 1% erbyn diwedd 
 2014-15.   
 

 

Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cy
mru 

VERS: Chwaraeon Cymru 

 
Mae'r prosiect yn adolygu  
strwythurau staffio er mwyn  
gwella effeithlonrwydd ac  
effeithiolrwydd y sefydliad. 
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£197,000 
 

 
Llai o gostau gweinyddol a mwy o 
waith ar draws y sefydliad sy'n 
canolbwyntio ar reoli perfformiad. 
 

  

Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cy
mru 
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Amlinelliad Buddion Cyswllt 

Cynllun Rhyddhau’n Gynnar yn Wirfoddol: Cyfoeth Naturiol Cymru 

 
 Defnyddir y Cyllid i gefnogi  
 rhaglen drawsnewid CNC. 
  
 
 Gwerth y buddsoddiad  
 £3,750,000 
 
 
 
 
 

  
Nod y rhaglen yw gwella     
 effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd 
 CNC trwy gynnal adolygiad  
 ledled y sefydliad i alluogi’r  
 sefydliad i wireddu ei  
 Weledigaeth dros Gymru.  
 

 

Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
E-bost:  
i2sinvestmentfund@cymru.g
si.gov.uk 
 

E-amserlennu ac E-gynllunio swyddi - Staff deintyddol a meddygol:  

Bwrdd Iechyd Prifysgol  Cwm Taf 

 
Bydd y prosiect yn galluogi'r 
Bwrdd i wneud arbedion drwy 
greu amserlenni gwell a hefyd 
defnyddio sesiynau cynllunio  
swyddi ar gyfer staff deintyddol 
a meddygol.  
 
Bydd lleihad mewn cyflog amrywiol 
a gwell defnydd o staff, fel y ceir 
proses deg a thryloyw, sy'n 
caniatáu i adnoddau gael eu 
rheoli'n fwy effeithiol a 
gwasanaethau i gleifion gael eu 
gwella. 
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£229,000 
 

 
Sicrhau bod mwy o sesiynau  
Gofal Clinigol Uniongyrchol ar  
gael, a'u bod yn cael eu  
defnyddio, drwy roi amserlenni 
effeithlon i staff a rheoli  
absenoldeb yn well; absenoldeb 
wedi'i gynllunio (gwyliau  
blynyddol neu absenoldeb i 
astudio) ac absenoldeb heb ei  
gynllunio (salwch). Dylai hyn  
arwain at lai o dâl amrywiol (y 
defnydd o feddygon locwm),  
hefyd gwelliant o ran llif cleifion, 
ac amseroedd aros.    
 

 
Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cy
mru 

Cynllun Ymadael Gwirfoddol : Llywodraeth Cymru   

 
Mae’r prosiect yn ceisio lleihau 
costau cyflogau er mwyn helpu  
Llywodraeth Cymru i gadw o fewn 
costau ei chyllideb cyflogau ar 
gyfer 2015-16 
  
Gwerth y Buddsoddiad 
£5,000,000 
 

 

 
Mae’r prosiect wedi’i weithredu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cy
mru 

mailto:i2sinvestmentfund@cymru.gsi.gov.uk
mailto:i2sinvestmentfund@cymru.gsi.gov.uk
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Amlinelliad Buddion Cyswllt 

Gofalu am y rheini sy'n Gofalu:  Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg 

  
Cyllid ar gyfer prosiect 2 flynedd i 
alluogi Bwrdd Iechyd Prifysgol  
Abertawe Bro Morgannwg i  
ymestyn cwmpas ei brosiect  
absenoldeb salwch a ariannwyd yn 
y gorffennol. Mewn rhai  
ardaloedd mae gostyngiad o 2% 
wedi bod mewn absenoldeb  
salwch a dargedwyd. 

 
Gwerth y buddsoddiad  £547,364 

 
 

 
Yn dilyn cynllun peilot a 
gynhaliwyd yn y gorffennol i  
leihau absenoldeb salwch yn y 
GIG -  mae Bwrdd Iechyd  
Prifysgol Abertawe Bro  
Morgannwg wedi cael rhagor o 
gyllid i barhau â'r gwaith da  
mewn gwahanol feysydd yn y 
sefydliad. 
 

 
Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cy
mru 
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Caffael– Prosiectau Byw 

 
Amlinelliad Buddion Cyswllt 

Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol (Cymru): Llywodraeth Cymru (mewn partneriaeth â  

Llywodraeth Leol, y Byrddau Iechyd, yr Heddlu, y Gwasanaeth Tân a chyrff a noddir gan  

Lywodraeth Cymru) 
  
Sefydlu Gwasanaeth Caffael  
Cenedlaethol a fydd yn gyfrifol 
am gaffael gwariant cyffredin ac 
ailadroddus “unwaith  i  Gymru.” 
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£5,920,000 
 

  
Effaith gadarnhaol ar 
economi Cymru. Rhagwelir 
arbedion effeithlonrwydd 
ariannol rheolaidd net o 
£24m. 
 
  

  
Enw: Sue Moffatt 
 
Ffôn: 01443 663774 
E-bost: 
sue.moffattt@wales.gsi.gov.uk 
 

Purchase of a New Yacht for Plas Menai: Sports Wales 

 
Mae cyllid wedi'i ddarparu ar 
gyfer prynu cwch hwylio newydd 
yn lle'r cwch hwylio presennol 
Mena 3 

 

Gwerth y Buddsoddiad: 

£78,000 

 

 
Bydd cwch hwylio newydd yn 
lleihau'r costau cynnal a 
chadw y mae Chwaraeon 
Cymru'n mynd iddynt 
oherwydd oedran a chyflwr y 
cwch hwylio presennol. Bydd 
hefyd yn gwarchod ac yn 
cynyddu'r ffrydiau incwm y 
mae'r cwch hwylio'n eu 
cynhyrchu ar gyfer y 
ganolfan. 

 

 

 

 

Enw: Steven Morgan  

 

Ffôn: 01248 673935 

 

E-bost: 
steven.morgan@sport.wales 

 

 

  

mailto:sue.moffattt@wales.gsi.gov.uk
mailto:steven.morgan@sport.wales
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Caffael – Prosiectau Gorffenedig 

 
Amlinelliad Buddion Cyswllt 

System e-gaffael cyfnewidcymru: Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 
 
Cynyddu cynhyrchiant ac ennill  
effeithlonrwydd drwy gyflwyno  
meddalwedd a swyddogaeth 
e-gaffael. 
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£217,000 
 

 
Mae’r prosiect wedi’I weithredu  
 
 

  

Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cymru 

Caffael Cymru gyfan: Rhaglen Rhannu Gwasanaethau’r GIG (Caffael) 

 
Penderfynu ar gyfleoedd arbed 
costau posibl y gellir eu cyflawni 
drwy ymagwedd GIG Cymru  
gyfan i gaffael cynnyrch mwy  
cost-effeithiol. 
 
Gwerth y Buddsoddiad: 

£300,000 

 

 
Mae’r prosiect wedi’i 
weithredu. 

 

 

  

Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cymru 

Cytundeb Cymru gyfan ar gyfer darparu Rhaglenni Rhannu Gwasanaethau’r GIG ym maes 
Iechyd Meddwl/Anableddau Dysgu (Caffael)/  Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro 
Morgannwg 

  
Darparu gwasanaethau  
adsefydlu ar gyfer cleifion  
iechyd meddwl ac anableddau  
dysgu o fewn ysbytai  
annibynnol.  
Darparu sicrwydd ansawdd 
gofal a ddarperir gan y lleoliad 
drwy osod manylion 
cenedlaethol 
a safonau gwasanaeth. 
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£300,000 
 
 
 
 

  
Sicrhau gwell ansawdd mewn 
darpariaeth gwasanaethau 
a gwell deilliannau cleifion. 
Rhagwelir arbedion 
effeithlonrwydd ariannol o 
£5 milwn o 2013 a chyfanswm 
arbedion effeithlonrwydd o 
£25 milwn erbyn 2018. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cymru 
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Amlinelliad Buddion Cyswllt 

Rhaglen cyd-gaffael GIG Cymru gyfan i sicrhau gwasanaethau iechyd meddwl i oedolion: GIG 
Cymru – Bwrdd Iechyd Prifysgol Abrtawe Bro Morgannwg 

  
Sicrhau gwasanaethau   
iechyd meddwl ac anableddau 
dysgu oedolion o safon uchel a 
chost-effeithlon diogeledd isel a 
chanolradd i GIG Cymru oddi 
wrth ddarparwyr gwasanaethau 
nad ydynt yn rhan o GIG Cymru. 
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£169,000 

 
Mae’r prosiect wedi’i 
weithredu..  

  

Tîm Buddsoddi i Arbed 

 

 

Ffôn: 03000259110 
E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cymru 

Fframiau a Matresi Gwelyau: Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 

 
Helpu i brynu fframiau a matresi  
gwelyau. Mae’r ddarpariaeth  
bresennol o welyau yn dibynnu 
ar stoc y Bwrdd Iechyd. Mae’r 
stoc  hwn yn gwaethygu, angen 
llawer  o gynnal a chadw ac 
mae ei gostau llogi yn uchel.  
Mae’r  trefniant bresennol yn 
ddrud ac yn anghynadliadwy  
 
Gwerth y Buddsoddiad: 
£220,000 
 

  
Lleihad yn yr Oedi wrth  
Drosglwyddo Gofal. 
  
Llai o risg o wlserau pwysau.  
 
Dull unedig o ymdrin â'r stoc 
sydd ar gael/ cludo a chael 
gwared ar stoc ar draws y 
Gogledd. 
 

  

Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cymru 

Caffael a Chomisiynu Cydweithredol: Partneriaethau Gwasanaethau  Partneriaethau 
Cydwasanaethau GIG Cymru   

 
Sefydlu Tîm iechyd a gofal 
cymdeithasol aml-broffesiynol ar 
y cyd rhwng y Bwrdd Iechyd a’r  
Awdurdodau Lleol a fydd yn 
creu fframwaith 
 
Gwerth y Buddsoddiad   
£395,000 
 

 
Cytundeb ar gyfer gofal a  
ddarperir yn allanol ac a 
ariennir yn gyhoeddus ar gyfer 
lleoliadau 
a chategorïau gofal a ddiffinnir. 

  

Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 
E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cymru 

Gosod Pympiau Trwytho ac Offer Ategol: Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 

 Caffael 490 o bympiau trwytho 
ynghyd â'r offer ategol  
perthnasol  
 
Gwerth y Buddsoddiad  
£281,250 
 

 Diogelwch gwell i gleifion trwy 
ddyfeisiau trwytho modern  
safonedig  
Effeithlonrwydd gwell trwy 
wneud defnydd mwy o 
ddyfeisiau ar draws pob maes 
o'r Bwrdd Iechyd  

Tîm Buddsoddi i Arbed 

Ffôn: 03000259110 

 
E-bost:  
i2sinvestmentfund@llyw.cymru 
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