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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 2018/19. Mae'r adroddiad hefyd yn rhoi diweddariad cryno ar 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 rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf ar sefyllfa ariannol bresennol y 

Cyngor, a chadarnhau’r cyllidebau gwasanaeth y cytunwyd arnynt ar gyfer 2018/19. 
 

3. Beth yw’r Argymhellion? 
Argymhellir y camau gweithredu canlynol:  
3.1 Bod Aelodau’r Cabinet yn nodi'r cyllidebau a bennwyd ar gyfer 2018/19 a'r 

cynnydd yn erbyn y strategaeth y cytunwyd arni. 
3.2 Bod Aelodau Cabinet yn nodi'r defnydd arfaethedig o arian a ddygwyd ymlaen o ran 

gwasanaethau.  
  

4. Manylion yr adroddiad 
Mae’r adroddiad yn crynhoi cyllideb refeniw'r Cyngor ar gyfer 2018/19 fel y nodwyd yn 
Atodiad 1. Cyllideb refeniw net y cyngor yw £194.418 miliwn (£189.252 miliwn yn 17/18). 
Rhagwelir y bydd tanwariant o £0.287 miliwn ar wasanaethau a chyllidebau corfforaethol 
(gorwariant o £0.487 miliwn yn yr adroddiad diwethaf). Dylid nodi bod yr adroddiad hwn 
yn cael ei lunio wrth i gyfrifon 2018/19 gael eu cau, a dyma'r flaenoriaeth ar gyfer yr adran 
Gyllid yn ystod mis Ebrill. Gallai ffigurau newid rhwng rŵan a’r sefyllfa ariannol derfynol 
fel yr amlinellir yn Adran 6 ynghyd â’r rhesymau dros y newid o’r mis diwethaf.  
  

5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 
 Mae rheoli cyllidebau refeniw a chyfalaf y cyngor yn effeithiol a chyflawni'r strategaeth 

gyllidebol y cytunwyd arni yn sylfaen i weithgarwch ym mhob maes, gan gynnwys 
blaenoriaethau corfforaethol. 

 

6. Faint fydd hyn yn ei gostio a sut fydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 
 Mae naratifau gwasanaethau pwysig yn egluro amrywiadau a risgiau i’w gweld yn y 

paragraffau isod. 
 

 Cwsmeriaid, Cyfathrebu a Marchnata – Rhagwelir ar hyn o bryd y bydd yn tanwario o 
£41,000 (£31,000 o danwariant wedi’i adrodd fis diwethaf). Mae’r tanwariant yn 
ymwneud yn bennaf â'r oedi wrth gaffael ciosgau gollwng llyfrau newydd a fydd bellach 
yn digwydd yn fuan yn y flwyddyn ariannol newydd. Mae’r gwasanaeth yn gobeithio 
cario £20,000 drosodd er mwyn talu am y gwariant. Mae’r gwasanaeth hefyd yn 
gobeithio cario’r gwariant sy’n weddill ymlaen i helpu i ariannu costau ymadael sy’n 
ymwneud â gweithgareddau wedi’u hariannu gan grant.  



 Rhagwelir y bydd Gwella a Moderneiddio Busnes bellach yn tanwario £70,000 
(tanwariant o £92,000 y mis diwethaf). Mae’r newid yn ymwneud â chynnydd mewn 
costau ymadael y rhagwelwyd a fyddai’n cael eu cytuno ar ôl 31 Mawrth. Mae’r 
gwasanaeth yn dymuno cario’r tanwariant ymlaen i ariannu’r ymrwymiadau canlynol: 

 £33,000 i ariannu costau ailstrwythuro trosiannol o fewn TGCh i hwyluso 
arbedion 19/20. 

 £9,000 sy’n ymwneud â hwyluso uno Archifau a chlirio’r ôl-groniad yn yr archif.   

 £18,000 i ariannu costau ymadael i gyflawni arbedion yn y dyfodol  

 £10,000 i ymestyn cyfnod mamolaeth a hyfforddiant archwilio 

 Ar hyn o bryd rhagwelir y bydd tanwariant o £65,000 yn y Gwasanaethau Cyfreithiol, 
Adnoddau Dynol a Democrataidd (£110,000 o danwariant fis diwethaf) i raddau helaeth 
oherwydd swyddi gwag staff a fydd yn cyfrannu at gynigion arbed y gwasanaethau ar 
gyfer y flwyddyn ariannol nesaf. Mae’r gwasanaeth yn gobeithio cario’r tanwariant ymlaen 
er mwyn ymestyn gweithredu prosiect Rheoli Cofnodion a Dogfennau Electronig, er mwyn 
darparu buddsoddiad TG angenrheidiol i Siambr y Cyngor a helpu i ariannu gwelliannau 
pellach i’r gwasanaeth.  

   

 Ar hyn o bryd, rhagwelir y bydd Priffyrdd a’r Amgylchedd yn gorwario o £560,000 
(nodwyd £757,000 y mis diwethaf). Mae adroddiadau misol blaenorol wedi sôn am y 
pwysau parhaus ar Gludiant i'r Ysgol, Strydwedd a gwasanaethau Gwastraff, a sut yr 
ymdriniwyd â'r pwysau hyn yn y Cynllun Ariannol Tymor Canolig. Mae gwelliant yn y 
sefyllfa ers y mis diwethaf yn ymwneud â'r cynnydd mewn incwm sy'n gysylltiedig â'r Tîm 
Prosiectau Mawr (e.e. Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru) sef 
£116,000 a llai o gostau o fewn Strydwedd i raddau helaeth oherwydd amseriad y costau 
sy’n ymwneud â 'Tipiau a Etifeddwyd’.   

 

Ar hyn o bryd, rhagwelir y bydd y Gwasanaeth Addysg a Phlant yn gorwario £1.125 
miliwn (nodwyd £1.469 miliwn ym mis Mawrth). Mae’r prif resymau dros y gostyngiad 
mewn gorwariant yn ymwneud â swyddi gwag staff, rhyddhau darpariaethau a manteisio 
ar arian grant. Mae Gwasanaethau Plant yn parhau i fod yn faes risg uchel oherwydd 
anwadalwch niferoedd yr achosion a phwysau chwyddiant ar gostau lleoliadau. Gall pob 
lleoliad unigol fod yn arbennig o ddrud ac felly gall unrhyw gynnydd mewn niferoedd gael 
effaith fawr ar y gyllideb. Fodd bynnag, mae amcanestyniad y canlyniad terfynol yn 
cynnwys yr holl leoliadau cyfredol y tu allan i’r sir a ragwelir i amserlenni realistig. Mae 
lleoliadau Addysg Tu Allan i’r Sir ac adenillon  yn llai na’r hyn a oedd yn y gyllideb yn sgil 
y gostyngiad yn niferoedd y disgyblion o Awdurdodau Lleol eraill sy’n mynd i ddarpariaeth 
ysgolion arbennig y Cyngor. Mae’r gorwariant a adroddir yn ystyried cyfraniad cyllideb o 
£750,000 a gytunwyd fel rhan o broses cyllideb 18/19. Mae goblygiadau ariannol y 
pwysau hyn ar y Cynllun Ariannol Tymor Canolig ar gyfer 2019/20 wedi cael eu hystyried 
ac mae dyraniad cyllideb sylfaen ychwanegol o £1.5 miliwn wedi ei gynnwys yng 
nghynigion presennol y gyllideb a gytunwyd arnynt yn ddiweddar gan y Cabinet a’r 
Cyngor. 
 

Rhagwelir y bydd Cyfleusterau, Asedau a Thai yn gorwario £44,000 (£44,000 wedi’i 
nodi fis diwethaf) i raddau helaeth oherwydd cynnydd yn y costau sefydlu disgwyliedig yn 
ymwneud â’r prosiect SC2. Mae’r pwysau a oedd yn gyfanswm o £277,000 wedi’i liniaru 
gan y gwasanaeth drwy’r cynnig i ail-ganolbwyntio’r £138,000 a ddygwyd ymlaen o 17/18 
a’r dyraniad arian o’r incwm a gafwyd o Gytundeb Fframwaith Caffael Alliance Leisure. 
Bydd gwaith pellach gan y Pennaeth Gwasanaeth yn parhau i adolygu pob ymrwymiad a 
chadw rheolaeth fanwl ar wariant gyda’r nod o leihau’r gorwariant erbyn diwedd y 
flwyddyn.  
 



Rhagwelir y bydd y Gwasanaethau Cymorth Cymunedol yn ad-ennill ei gostau yn dilyn 
dyrannu cyllideb ychwanegol o £750,000 ar gyfer 2018/19 a chynlluniau i ddefnyddio 
arian wrth gefn (sy’n gyfraniad pellach o £1.050 miliwn yn 2018/19). Mae cynigion 
diweddar y gyllideb a gymeradwywyd gan y Cabinet a’r Cyngor yn cynnwys pwysau 
ychwanegol o £500,000 ar y gyllideb ar gyfer 2019/20 a’r dybiaeth bresennol yw y bydd 
angen pwysau cyffelyb ym mhob un o 4 blynedd y Cynllun Ariannol Tymor Canolig, er 
fod rhagor o waith yn cael ei wneud i asesu’r goblygiadau ariannol ar gyfer blynyddoedd 
i ddod.  

 

Mae Ysgolion – Addysg a Chyllid yn parhau i weithio’n agos iawn gydag ysgolion i 
ddatblygu cynlluniau cadarn ac, yn ogystal â hynny, mae prif ac uwch swyddogion Addysg 
a Chyllid yn cyfarfod yn rheolaidd i adolygu’r cynlluniau hynny a chymryd unrhyw gam 
unioni yn ôl yr angen. Roedd y gyllideb a gytunwyd gan y Cyngor ar gyfer 2018/19 yn 
ddiweddar yn cynnwys buddsoddiad ychwanegol o £1.8 miliwn yng nghyllidebau 
dirprwyedig ysgolion. Mae lefel y balansau ysgolion a ddygwyd ymlaen i 2018/19 yn 
falans diffyg net o £0.343 miliwn.  Ar ddiwedd mis Mawrth rhagwelir y bydd diffyg net o 
£0.810 miliwn, yn y balansau ysgol, sy’n gynnydd ar y diffyg a ragamcanwyd o £0.467 
miliwn ar y balansau a ddygwyd ymlaen o 2017/18. Rhagwelir ar hyn o bryd y bydd y 
gyllideb heb ei dirprwyo yn gorwario £4,000 oherwydd tanwariant bach.  
 

Y Cyfrif Refeniw Tai.  Mae’r sefyllfa refeniw ddiweddaraf yn tybio y bydd gostyngiad o 
£1.031 miliwn mewn balansau ar ddiwedd y flwyddyn, sydd £401,000 yn fwy na’r 
gostyngiad o £630,000 a nodwyd yn y gyllideb. Felly, rhagwelir y bydd balansau’r Cyfrif 
Refeniw Tai yn £1.171 miliwn ar ddiwedd y flwyddyn. Mae’r gyllideb Gyfalaf o £10.2 
miliwn yn cael ei dyrannu rhwng gwelliannau arfaethedig i’r stoc dai bresennol (£6 miliwn) 
a datblygiadau tai newydd (£4 miliwn).  

Corfforaethol – Ar hyn o bryd amcangyfrifir y bydd arian o gronfeydd corfforaethol at 
raid, sy’n gyfanswm o £1.84 miliwn, ar gael i'w ryddhau er mwyn helpu i gyllido gorwariant 
y gwasanaeth (amcangyfrif o £1.55 miliwn y mis diwethaf). Mae’r newid ers y mis diwethaf 
i raddau helaeth oherwydd costau ynni sydd bellach yn hysbys a gall y chwyddiant dros 
ben sy’n weddill gael ei ryddhau yn y flwyddyn. Mae gwaith pellach yn parhau mewn 
meysydd megis Cyllideb Ariannu Cyfalaf a’r Incwm o'r Dreth Gyngor dros yr wythnosau 
nesaf er mwyn cynorthwyo i sicrhau y cynorthwyir â’r sefyllfa flynyddol gyffredinol.  
 

Rheoli’r Trysorlys - Ar ddiwedd mis Mawrth, roedd cyfanswm benthyciadau’r cyngor yn 
£228.136m ar gyfradd gyfartalog o 4.21%.  Roedd balansau buddsoddi yn £9.7 miliwn ar 
gyfradd gyfartalog o 0.55%.  
 

Mae crynodeb o Gynllun Cyfalaf y Cyngor ynghlwm yn Atodiad 2. Y cynllun cyfalaf a 
gwariant a gymeradwywyd hyd yma yw £52.851 miliwn. Mae Atodiad 3 yn cynnwys y 
wybodaeth ddiweddaraf ar y prif brosiectau sydd wedi eu cynnwys yn y Cynllun Cyfalaf.  

 

7. Beth yw prif gasgliadau'r Asesiad o Effaith ar Les?  
Cafodd Asesiadau o’r Effaith ar Les ar gyfer yr arbedion eu cynnwys yn Atodiad 2 a 
chyflwynwyd y cynnydd yn Nhreth y Cyngor i’r Cyngor ar 30 Ionawr. Roedd asesiad ar 
gyfer y newid i bolisi Isafswm Darpariaeth Refeniw wedi’i gynnwys yn yr adroddiad i’r 
Cyngor ym mis Medi 2017.  

8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda Chraffu ac eraill? 
 Yn ogystal â’r adroddiadau rheolaidd i’r Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol, mae proses 

y gyllideb wedi ei hystyried yng nghyfarfodydd y Tîm Gweithredol Corfforaethol, yr Uwch 
Dîm Arweinyddiaeth a chyfarfodydd briffio’r Cabinet a’r Cyngor. Cynhaliwyd gweithdai 
rheolaidd ar y gyllideb gydag aelodau etholedig i archwilio cyllidebau gwasanaethau ac 
ystyried y cynigion o ran y gyllideb. Hysbyswyd yr holl staff am y broses o bennu’r gyllideb 



ac ymgynghorwyd yn llawn â staff sy’n cael eu heffeithio, neu bwriedir gwneud hynny, yn 
unol â pholisïau a gweithdrefnau Adnoddau Dynol y Cyngor. Ymgynghorwyd ag Undebau 
Llafur drwy’r Cydbwyllgor Ymgynghorol Lleol. 

 

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 
Mae pwysau penodol yn parhau i fod yn amlwg yng nghyllidebau gofal cymdeithasol 
(Oedolion a Phlant) a Chludiant i’r Ysgol er gwaethaf y buddsoddiad ychwanegol yn 17/18 
a 18/19. Mae darpariaeth ar gyfer y pwysau hyn wedi’u cynnwys yng nghynigion y gyllideb 
ac wedi’u cymeradwyo’n ddiweddar gan y Cabinet a'r Cyngor ac yn cael eu hystyried wrth 
ddatblygu'r Cynllun Ariannol Tymor Canolig ar gyfer 2020/21 a’r tu hwnt.   
Bydd balansau ysgolion yn parhau i gael eu hadolygu’n ofalus. Mae Cyllid Addysg yn 
gweithio’n agos iawn gydag ysgolion i ddatblygu cynlluniau cadarn ac, yn ogystal â hynny, 
mae prif ac uwch swyddogion Addysg a Chyllid yn cyfarfod yn rheolaidd i adolygu’r 
cynlluniau hynny a chymryd unrhyw gam unioni yn ôl yr angen.  
 

10. Pa risgiau sydd yna ac oes yna unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau? 
 Mae hwn yn parhau yn gyfnod ariannol heriol a bydd methu â chyflawni’r strategaeth a 

gytunwyd o ran y gyllideb yn rhoi pwysau ychwanegol ar wasanaethau yn y blynyddoedd 
ariannol presennol ac yn y dyfodol. 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 Deddf Llywodraeth Leol 1972 wneud 
trefniadau ar gyfer gweinyddu eu materion ariannol yn briodol.   


