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1. Am beth mae'r adroddiad yn sôn?  
 

Mae'r adroddiad yn rhoi manylion am gyllideb refeniw ac arbedion y cyngor fel 
y cytunwyd arnynt ar gyfer 2013/14. Mae'r adroddiad hefyd yn rhoi 
diweddariad cryno ynghylch y Cynllun Cyfalaf yn ogystal â'r Cyfrif Refeniw Tai 
a'r Cynllun Cyfalaf Tai. 

 
2. Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn?  
 

Pwrpas yr adroddiad yw darparu diweddariad ar sefyllfa ariannol gyfredol y 
Cyngor. 

 
3. Beth yw'r Argymhellion? 
 

Bod aelodau yn nodi’r cynnydd yn erbyn strategaeth y gyllideb y cytunwyd 
arni. 
 
Bod aelodau’n cymeradwyo’r trosglwyddiadau i gronfeydd wrth gefn fel y 
manylir yn Adran 6: 
 

 £72k i Gronfa Wrth Gefn EDRMS 

 £355k i Gronfa Wrth Gefn  Buddsoddiad Strategol (Tai Gofal 
Ychwanegol) 

 £300k i Gronfa Wrth Gefn Moderneiddio Gofal Cymdeithasol 

 
4. Manylion am yr Adroddiad  
 

Mae’r adroddiad yn rhoi crynodeb o gyllideb refeniw’r Cyngor ar gyfer 2013/14 
(Atodiad 1). Cyllideb net y Cyngor yw £192m. Ar ddiwedd mis Rhagfyr, 
rhagwelir tanwariant ar gyllidebau gwasanaeth a chorfforaethol o £951k (£656 
y mis diwethaf) sy’n cynrychioli amrywiad o 0.74%.  
 
Mae Atodiad 2 yr adroddiad yn dangos y cynnydd hyd yn hyn yn erbyn yr 
arbedion a amlygwyd yn y Cynllun Ariannol Tymor Canolig 2012/13. Cytunwyd 
ar darged arbed o £3.061 miliwn ar gyfer y flwyddyn a hyd yn hyn mae 76% 
wedi’u cyflawni. Roedd y targed yn cynnwys £200k o arbedion moderneiddio. 
Hyd yn hyn, tybir y bydd tua £140k yn cael ei gyflawni (gan gynnwys 



  

symleiddio argraffwyr ac arbedion teithio). Mae darpariaeth yn bodoli i ariannu 
unrhyw arbedion na chyflawnwyd yn y flwyddyn gyfredol a byddai unrhyw 
falans yn cael ei gario drosodd i’r flwyddyn ariannol nesaf. 

 
5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 
 

Mae rheolaeth effeithiol o gyllideb refeniw a chyfalaf y cyngor a darparu 
strategaeth y gyllideb y cytunwyd arni’n sail i weithgareddau ym mhob maes, 
gan gynnwys blaenoriaethau corfforaethol. 
 

6. Faint fydd yn costio a sut y bydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 
Mae rhagolygon gwasanaethau cefnogi wedi’u nodi isod, os yw'n 
angenrheidiol: 
 
Gwella Busnes a Moderneiddio - Fel yr adroddwyd yn flaenorol, rhagwelir y 
bydd y gwasanaeth ar hyn o bryd yn tanwario oherwydd y cynllun i beidio â 
llenwi swyddi gwag, mae’r tanwariant hwn bellach wedi cynyddu i £72k 
oherwydd yr oedi ym muddsoddiad digideiddio cofnodion wedi’u harchifo. Fel 
y gofynnwyd mewn adroddiadau blaenorol, bydd £40k o’r tanwariant hwn yn 
cael ei ddefnyddio yn y dyfodol i hybu prosiect EDRMS ac felly fe’i rhoddir yng 
nghronfa wrth gefn EDRMS a grëwyd ar ddiwedd y flwyddyn ariannol 
ddiwethaf.  Gofynnir bellach bod y £32k sy’n weddill o’r tanwariant hwn yn cael 
ei ddefnyddio yn 2014/15 i helpu i ariannu swydd Swyddog Gwybodaeth. Mae 
defnyddio adnoddau a gynhyrchir gan y gwasanaeth yn lleihau'r angen am 
gyllid o'r gronfa Trawsnewid Busnes.  
 
Mae'r tanwariant yn y Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd yn 
cynnwys £15k ar ffioedd Canfaswyr a £5k o lwfans y Cadeirydd. Mae 
newidiadau i gofrestru etholiadol wedi arwain at lai o ganfasio pleidleiswyr nag 
yn y blynyddoedd blaenorol o ganlyniad i gyflwyno system genedlaethol 
newydd sy'n cyfateb data.   Mae'r ddau faes hyn wedi'u nodi fel arbedion 
effeithlonrwydd cyllideb ar gyfer 2014/15. 
 
 
Gwasanaethau Priffyrdd a’r Amgylchedd – Mae’r Gwasanaethau rŵan yn 
dangos gorwariant o £96k. Mae hyn yn symudiad cadarnhaol o £141k o’i 
gymharu â’r mis blaenorol. Y prif feysydd o symudiad yw: 
 

 Mae’r gorwariant ar Gludiant Ysgol wedi lleihau £131k i £282k. Mae’r 
prif reswm dros y gostyngiad hwn yn ymwneud â’r gwaith a wnaed gan 
yr adain i ddilysu llwybrau. Mae hyn wedi arwain at ganfod achos o 
orwario ar gyfer llwybr. Mae’r cyflenwr wedi cytuno i ad-dalu’r symiau 
hyn ac mae achos y gorwario a’r taliad yn cael ei adolygu. 

 Fel y rhagwelwyd y mis diwethaf, mae incwm parcio wedi gostwng 
ymhellach dros yr wythnosau diwethaf oherwydd y llifogydd a’r tywydd 
garw sy’n parhau. Y prif feysydd sy’n cael eu heffeithio yw'r Rhyl a 
Phrestatyn, Prestatyn yn bennaf oherwydd argaeledd parcio am ddim 
yn y parc manwerthu a bydd yn bwysau fydd yn ailadrodd ar y 
gwasanaeth.  Mae hyn wedi arwain at gynnydd o £52k yn y gorwariant 
a ragwelwyd ar gyfer yr ardal hon. 



  

 Mae’r tanwariant yn y Gwasanaethau Amgylcheddol wedi cynyddu o 
£48k yn bennaf oherwydd ail-dendro’r contract wedi’i luosogi. 

 
Gwasanaethau Oedolion a Busnes – mae’r alldro ar gyfer 2013/14 yn y 
Gwasanaethau Oedolion a Busnes yn dangos tanwariant ar hyn o bryd o 
£355k. O hyn, mae £55k yn cael ei briodoli i gynigion arbedion cyllideb 14/15, 
sy’n cael ei roi ar waith yn gynnar er mwyn cyflawni effaith blwyddyn lawn y 
flwyddyn nesaf. Mae’r gofyniad cenedlaethol i ddiogelu cyllidebau gofal 
cymdeithasol wedi arwain at £905k ychwanegol yn ystod y flwyddyn.   Mae 
hwn yn cael ei ddefnyddio i ariannu nifer o brosiectau gyda’r nod o leihau 
costau refeniw yn y dyfodol. Tra bod y rhan fwyaf o'r arian yn cael ei wario o 
fewn y flwyddyn, bydd dau o'r cynlluniau yn cael eu lledaenu dros gyfnod 
hirach, gan greu tanwariant yn ystod y flwyddyn o £300k. Y cyntaf yw 
buddsoddi mewn Taliadau Uniongyrchol i unigolion er mwyn hwyluso prynu 
offer a bydd yn gyfanswm o £150k, wedi’i ledaenu dros dair blynedd (£25k yn 
y flwyddyn gyfredol). Yr ail yw buddsoddi mewn technoleg newydd (dyfeisiau 
llaw a meddalwedd newydd), sy’n dod i gyfanswm o £175k i alluogi'r gweithlu i 
weithio'n fwy effeithlon. Mae gorchmynion wedi cael eu gosod ar gyfer yr offer 
ond ni fydd darparu ac uwchraddio yn digwydd tan haf 2014. Cynigir felly bod 
cronfa wrth gefn Moderneiddio Gofal Cymdeithasol yn cael ei sefydlu i 
glustnodi’r arian hwn i gwrdd â'r ymrwymiadau o gyllideb y flwyddyn gyfredol.   
 
Yn ddiweddar, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi grant ychwanegol yn 
ystod y flwyddyn mewn perthynas â’r Pecyn Gwella Camau Cyntaf o £355k 
(yn 14/15 mae'r ffigwr yn gostwng i £117k a bydd yn rhan o'r setliad RSG). 
Mae'r grant yn cyfrannu at y gost o gyfyngu taliadau am ofal dibreswyl i £50 yr 
wythnos. Gan mai newydd gael ei gyhoeddi mae’r arian hwn, nid ydyw wedi'i 
gyfrif ar gyfer y flwyddyn gyfredol ac nid yw'n cael ei ddangos fel rhan o'r alldro 
yn Atodiad 1. Cynigir bod yr arian yn cael ei glustnodi ar gyfer ei drosglwyddo 
i'r Gronfa Wrth Gefn Buddsoddi Strategol i gyfrannu at ariannu cynlluniau tai 
gofal ychwanegol fel rhan o amcanion y Cynllun Corfforaethol. Efallai y bydd y 
cyllid yn cael ei ddefnyddio i "hybu" unrhyw gynllun(iau) posibl a'i ddefnyddio 
fel lifer i ddenu ariannu allanol.   
 
Gwasanaethau Plant – mae’r sefyllfa bresennol a adroddwyd yn danwariant o 
£410k sydd wedi cynyddu o tua £100k ers yr adroddiad diwethaf. Y prif reswm 
dros hyn yw nad oes angen swm o £61k a glustnodwyd ar gyfer lleoliad 
maethu bellach yn ystod y flwyddyn gyfredol. 
 
Cyfathrebu, Marchnata a Hamdden - y rhagolygon presennol yw y byddant 
yn adennill costau ond mae gan y gwasanaeth sawl cyllideb sy’n dibynnu’n 
fawr ar ddiwallu targedau incwm mawr e.e. Theatr Pafiliwn y Rhyl a hefyd y 
canolfannau hamdden. Fodd bynnag, yn seiliedig ar ffigyrau presennol, mae’r 
holl gyllidebau hyn yn cadw at y targed, ond bydd darlun y theatr yn dod yn 
gliriach unwaith y bydd  incwm y pantomeim wedi cael ei gyfrif. Yn ogystal, 
mae'r datblygiad hamdden newydd yn Rhuthun hyd yma wedi rhagori ar nifer y 
cwsmeriaid sy'n ofynnol fel rhan o'r achos busnes. Mae’r oedi wrth agor 
Harbwr y Foryd wedi effeithio ar lefelau incwm 13/14 ond cytunwyd eisoes y 
bydd unrhyw ddiffyg arian yn cael ei dalu yn gorfforaethol. 
 



  

Ysgolion - ar ddiwedd mis Rhagfyr y rhagamcan ar gyfer balansau ysgolion 
yw £2.859 miliwn, sy’n symudiad negatif bach o £6k ar falansau a ddygwyd 
ymlaen o 2012/13 (£2.864m). Mae’r Cyngor yn parhau i weithio gyda’r ddwy 
ysgol mewn trafferthion ariannol. Mae gan y ddwy ysgol gynlluniau adfer ac yn 
gweithio’n galed tuag at y targedau a bennwyd yn y cynlluniau hyn. Mae’r 
Gyllideb nad yw’n ddirprwyedig yn rhagweld tanwariant o £114k ar hyn o bryd. 
Mae'r rhagamcan hwn yn seiliedig ar yr holl ddefnyddiau hysbys o'r cyllidebau 
wrth gefn a ddelir yn ganolog. Gall penderfyniadau a digwyddiadau yn y 
dyfodol newid y sefyllfa hon ac fe adroddir ynghylch hyn mewn adroddiadau 
monitro yn y dyfodol. 
 
Cyllidebau corfforaethol – roedd angen gwneud gwaith argyfwng i drwsio 
amddiffynfeydd y môr yn y Rhyl dros gyfnod y Nadolig oherwydd y rhagolygon 
am fwy o dywydd garw. Roedd amcangyfrifon cychwynnol ar gyfer y gwaith yn 
dod i gyfanswm o £350k a bydd yn cael ei ariannu’n gorfforaethol. Mae hyn yn 
cyfrif am symudiad yn y gyllideb Gorfforaethol o’r tanwariant o £100k a 
adroddwyd y mis diwethaf i orwariant o £250k y mis hwn. Mae’r costau terfynol 
yn parhau i gael eu casglu a bydd balansau cyffredinol yn cwrdd y costau hyn 
os oes angen. 
 
Mae hawliad yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru o dan ddarpariaethau’r 
Cynllun Cymorth Ariannol Brys (EFAS) i geisio adennill rhai o'r costau o'r 
ymatebion cychwynnol i'r llifogydd. Er mwyn bod yn gymwys, rhaid i’r gwariant 
fod yn fwy na throthwy y penderfynwyd yn ei gylch ynghynt (yn seiliedig ar tua 
2% o gyllideb net y cyngor). Mewn ymateb i'r llifogydd yn 2012, dyfarnwyd 
arian i’r cyngor drwy Lywodraeth Cymru o dan gynllun Financial Assistance for 
Recovery from Emergencies (FARE). Bydd mwy o fanylion ar gynnydd y 
ceisiadau yn cael eu hadrodd i'r Cabinet fis nesaf.  
 
Cariwyd cronfeydd wrth gefn y Cynllun Corfforaethol o £10.3m ymlaen i 
2013/14, gan adael gofyniad arian o tua £11.7m i ddarparu’r Cynllun. 
Rhagwelir ar hyn o bryd y bydd £3.1m yn cael ei ddefnyddio i ariannu'r 
Cynllun. 
 
Y Cyfrif Refeniw Tai (CRT).. Mae’r sefyllfa refeniw ddiweddaraf yn rhagdybio 
cynnydd o £108k mewn balansau ar ddiwedd y flwyddyn sy’n welliant o £210k 
o’i gymharu â’r rhagdybiaeth yn y gyllideb. Y prif newid ers y mis diwethaf yw'r 
diwygiad i'r tâl cyllido cyfalaf ar gyfer y flwyddyn. Mae'r tâl yn cael ei heffeithio 
gan y Cynllun Cyfalaf Tai y mae'r rhagolwg diweddaraf yn rhagdybio y bydd y 
gwariant oddeutu £600k yn llai na'r gwariant a gyllidebwyd o £8.1m. Y prif 
resymau yw bod nifer o'r contractau gwella tai wedi’u gwrthod a bod rhai 
gwaith gwelliannau amgylcheddol wedi’u gohirio tan ddechrau 2014/15. Dylid 
cyflawni Safon Ansawdd Tai Cymru erbyn diwedd 2013/14. 
 
Mae crynodeb o’r Cynllun Cyfalaf wedi'i amgáu fel Atodiad 3. Mae’r cynllun 
cyfalaf cyffredinol a gymeradwywyd yn £40.6m ac mae’r gwariant hyd at 
ddiwedd mis Rhagfyr yn £18.6 miliwn. Hefyd wedi’i gynnwys yn Atodiad 3 
mae'r gwariant bwriedig o £6.6m ar y Cynllun Corfforaethol.  

  



  

7. Beth yw prif gasgliadau’r asesiad a wnaed o effaith y penderfyniad hwn 
ar gydraddoldeb?   
 
Cyflwynwyd crynodeb o’r Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb i’r Cyngor ym mis 
Chwefror 2013.   

 
8. Pa ymgynghori a wnaed gyda'r Pwyllgor Archwilio ac eraill?  
 

Cynhaliwyd ymarferion herio gwasanaeth gyda phob pennaeth gwasanaeth ac 
roedd cynrychiolwyr o’r pwyllgor archwilio a’r Cabinet yn rhan o’r ymarferion 
hyn. Cynhaliwyd gweithdai Cynllun Corfforaethol a’r Gyllideb gydag aelodau 
ym mis Medi, Tachwedd a Rhagfyr. Cymeradwyodd y Cyngor y cynllun cyfalaf 
yn dilyn craffu gan y Grŵp Buddsoddi Strategol ac wedi i’r cabinet ei argymell.  
 

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid  
 

Mae’n bwysig bod gwasanaethau yn parhau i reoli cyllidebau’n ddoeth a bod 
unrhyw arian dros ben yn ystod y flwyddyn yn cael ei ystyried yng nghyd-
destun sefyllfa ariannol y tymor canolig, yn enwedig oherwydd cyfraddau 
gostyngiadau cyllidebau sydd eu hangen yn y ddwy flynedd nesaf.  
  
Ar ddiwedd mis Rhagfyr, roedd cyfanswm benthyciad y cyngor yn £132.454 
miliwn ar raddfa gyfartalog o 5.79%. Roedd balansau buddsoddi yn £25m ar 
gyfradd gyfartalog o 0.82%.    
 

 
10. Pa risgiau sy’n bodoli ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i’w 

lleihau? 
 

 Dyma’r cyfnod ariannol mwyaf heriol y mae'r cyngor wedi'i wynebu a bydd 
methu â chyflawni’r strategaeth gyllidol y cytunwyd arni yn rhoi pwysau 
ychwanegol ar wasanaethau yn ystod y flwyddyn ariannol gyfredol a thros y 
blynyddoedd ariannol sydd i ddod. Bydd monitro a rheoli’r gyllideb yn effeithiol 
yn helpu i sicrhau bod y strategaeth ariannol yn cael ei chyflawni. 

  
  

 
11. Pŵer i wneud y Penderfyniad  
 
 Mae'n ofynnol i awdurdodau lleol o dan Adran 151 o Ddeddf Llywodraeth Leol 

1972 wneud trefniadau ar gyfer gweinyddu eu materion ariannol.   
 


