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1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

Mae’r Cabinet wedi derbyn adroddiadau monitro rheolaidd drwy’r flwyddyn ariannol 

ynglŷn â pherfformiad gwariant yn erbyn y gyllideb a’r arbedion y cytunwyd arnynt fel 

rhan o’r Cynllun Ariannol Tymor Canolig. Mae'r adroddiad hwn yn manylu ar y sefyllfa 
derfynol ar ddiwedd y flwyddyn ariannol. 
 
Cyflwynwyd y drafft cyntaf o’r Datganiad o Gyfrifon Blynyddol ar gyfer 2018/19 i'r 
archwilwyr allanol ar 4 Mehefin. Yna cyflwynir y cyfrifon wedi’u harchwilio i'r Pwyllgor 
Llywodraethu Corfforaethol ym mis Medi ar gyfer cymeradwyaeth ffurfiol. 

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

 I roi gwybod am y sefyllfa refeniw derfynol a chymeradwyo'r dull arfaethedig o drin 
balansau. 

 
3. Beth yw’r Argymhellion? 
 Argymhellir bod Aelodau’r Cabinet: 

i) Yn nodi’r sefyllfa refeniw derfynol ar gyfer 2018/19  
ii) Yn cymeradwyo'r driniaeth arfaethedig o gronfeydd a balansau wrth gefn a 

balansau fel y manylir yn yr adroddiad ac yn Atodiadau 1, 2 a 3. 
iii) Yn nodi manylion y trosglwyddiadau i ac o Gronfeydd Wrth Gefn a Glustnodwyd 

a nodwyd yn Atodiad 4.  
 

4. Manylion yr adroddiad 
 Manylir ar y ffigurau Alldro Refeniw yn Atodiad 1, ynghyd â’r driniaeth arfaethedig o 
falansau gwasanaeth diwedd blwyddyn.  Mae’r sefyllfa derfynol gyda chyllidebau 
corfforaethol a gwasanaeth (gan gynnwys ysgolion) yn danwariant o £1.494 miliwn 
(0.77% o’r gyllideb refeniw net). Gan ystyried cyllid, roedd yr amrywiant ar gyfanswm 
y gyllideb yn danwariant o £0.481 miliwn. Mae’r prif feysydd i’w nodi wedi’u cofnodi 
isod: 
 
Ysgolion – Er ei bod yn dal yn gyfnod ariannol anodd i ysgolion, mae buddsoddi mewn 
cyllidebau ysgolion yn 2018/19, a’r berthynas waith agos rhwng y Cyngor ac ysgolion 
i gynhyrchu cynlluniau ariannol 3 blynedd cadarn, wedi arwain at well sefyllfa ariannol 
i ysgolion, a bu tanwariant o fewn y flwyddyn o £0.173 miliwn gan arwain at sefyllfa 
diffyg net llai o £0.171 miliwn (i lawr o £0.344 miliwn y llynedd).  Mae ysgolion yn dal i 
weithio’n agos gyda chydweithwyr Cyllid Addysg ar gynlluniau ariannol manwl ar gyfer 
y flwyddyn academaidd newydd a thros y ddwy flynedd ganlynol i ddarparu cyllidebau 
cytbwys yn y tymor hir. Ar hyn o bryd mae 13 ysgol gyda balansau diffygiol (21 y 
llynedd), ac mae pob un yn dal i weithio’n agos gyda chydweithwyr cyllid i ddatblygu 



cynllun gweithredu cytûn.  Mae pwysau chwyddiant ar gyfer 2019/20, targed arbedion 
o £2 miliwn a chyfanswm buddsoddiad o £1 miliwn (ac eithrio grantiau Llywodraeth 
Cymru), wedi’u cynnwys yn y gyllideb ddiweddar y cytunwyd arni gan y Cyngor, a 
hyderir y bydd y sefyllfa ariannol ar gyfer y mwyafrif o ysgolion yn dal i gryfhau yn ystod 
2019/20. Mae balansau ysgolion unigol wedi’u nodi yn Atodiad 3. 
 
Gwasanaethau Cymorth Cymunedol – er yr ymddengys bod y gwasanaeth yn talu 
ei gostau, mae hynny wedi digwydd ar ôl neilltuo cyllideb ychwanegol o £750,000 ar 
gyfer 2018/19 a gweithredu cynllun i ddefnyddio cronfeydd wrth gefn (gan gyfrannu 
£1.162 miliwn arall), fel y nodwyd mewn adroddiadau blaenorol. Mae’r cynigion ar gyfer 
y gyllideb a gymeradwywyd yn ddiweddar gan y Cabinet a’r Cyngor yn cynnwys 
gwasgfa ychwanegol o £500,000 ar gyllideb 2019/20 a thybir ar hyn o bryd y bydd 
gwasgfa gyffelyb ymhob un o bedair blynedd y Cynllun Ariannol Tymor Canolig, er bod 
mwy o waith yn mynd yn ei flaen i wneud asesiad cyflawn o’r goblygiadau ariannol 
mewn blynyddoedd i ddod.  
 
Addysg a Gwasanaethau Plant – mae gan y gwasanaeth orwariant net o £1.133 
miliwn. Mae Gwasanaethau Plant yn dal 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 llunio 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. 
 
Gwasanaethau Priffyrdd a’r Amgylchedd – gorwariant o £527,000. Dylid nodi’r 
canlynol: 
Prosiectau mawr – rhyddhawyd £140,000 i’w neilltuo ar gyfer y gyllideb yn ystod y 
flwyddyn o gronfeydd arian at raid sy’n cael eu dal yn ganolog, er mwyn cael gwared 
â’r pwysau hwn a fu’n barhaus yn y gorffennol.  
Cludiant i'r Ysgol – mae cyllid ychwanegol bellach wedi’i ddyrannu i ariannu effaith 
lawn y polisi cludiant diwygiedig yn ymwneud â llwybrau peryglus, y cytunwyd arno'r 
llynedd. Er y gobeithiwyd y byddai hyn yn ddigonol i ddarparu’r gwasanaeth, mae’r 
pwysau canlynol hefyd wedi’u nodi: 

 Mae a wnelo’r newidiadau yn y polisi â rhoi lle i blant Sir Ddinbych yn ysgolion 
arbennig Sir Ddinbych wedi arwain at gynnydd mewn costau cludiant arbennig. 
Mae’r costau hyn yn arbennig o uchel gan eu bod yn cynnwys tacsis a hebryngwyr. 
Mae effaith gyffredinol y newid hwn i’n dull gweithredu, nad yw o fewn rheolaeth y 
Gwasanaeth Priffyrdd a’r Amgylchedd, wedi arwain at gynnydd mewn costau o 
oddeutu £300,000. 

 Mae’r cynnydd cyffredinol yn y contractau a gytunwyd o fis Medi yn dod at oddeutu 
£300,000, sy’n ymwneud yn bennaf â chynnydd yn nifer cyffredinol y disgyblion a 
chontractwyr yn trosglwyddo pwysau chwyddiant i’r Cyngor. 

Mae’r pwysau newydd parhaus a nodwyd yn 2018/19 wedi ei gynnwys mewn cynigion 
y gyllideb y cytunwyd arnynt yn ddiweddar gan y Cabinet a’r Cyngor.  



Gwastraff – Mae llawer o wahanol bwysau yn effeithio ar y Gwasanaeth Gwastraff 
sydd wedi eu codi yng nghyfarfod Bwrdd y Gyllideb. Mae a wnelo'r rhan helaeth o’r 
pwysau â ffioedd contractau newydd ar gyfer y contract gwastraff ailgylchadwy 
cymysg. Bydd y pwysau yn 2018/19 a 2019/20 yn cael ei ariannu o’r Gronfa Wrth Gefn 
Gwastraff ac mae pwysau o £900,000 ar y gyllideb wedi ei gynnwys yn y Cynllun 
Ariannol Tymor Canolig ar gyfer 2020/21. 
 
Cyfleusterau, Asedau a Thai – bu tanwariant o £78,000 oherwydd cyflawni’r arbedion 
ar gyfer 2019/20 yn gynnar, a chael mwy o incwm na’r disgwyl o’r Cytundeb 
Partneriaeth Hamdden.  
 
Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Democrataidd – bu tanwariant o 
£66,000, yn bennaf oherwydd swyddi gwag a fydd yn cyfrannu at gynigion ar gyfer 
arbedion yn y gwasanaethau ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf. 
 
Gwella Busnes a Moderneiddio – tanwariant o £36,000. Mae’r tanwariant oherwydd 
arbedion drwy swyddi gwag a chyflawni arbedion effeithlonrwydd yn gynnar. 
 
Cwsmeriaid, Cyfathrebu a Marchnata – tanwariant o £45,000. Mae a wnelo’r 
tanwariant yn bennaf â'r oedi wrth gaffael ciosgau gollwng llyfrau newydd a fydd 
bellach yn digwydd yn fuan yn y flwyddyn ariannol newydd.  
 
Cyllid – tanwariant o £26,000 oherwydd swyddi gwag ac elwa i’r eithaf ar grantiau. 
 
Mae Atodiad 4 yn rhoi manylion llawn y trosglwyddiadau i mewn i Gronfeydd Wrth 
Gefn a Glustnodwyd ac allan ohonynt.  Mae’r rhan helaeth o’r symudiadau wedi’u 
cynnwys yn y gyllideb neu’u cymeradwyo yn sgil adroddiadau monitro blaenorol i’r 
Cabinet. Yn benodol, mae’n dangos y bwriad i ddefnyddio cronfeydd i dalu am 
orwariant yn y Gwasanaethau Cymorth Cymunedol (Cronfa Wrth Gefn Gofal 
Cymdeithasol i Oedolion) a Phriffyrdd a’r Amgylchedd (Cronfa Wrth Gefn Rheoli 
Gwastraff Cynaliadwy). Crëwyd Cronfa Wrth Gefn wedi’i Haddasu o’r newydd (£4.7 
miliwn) o ganlyniad i addasiad technegol yn y modd o drin cyfres o hen fenthyciadau 
mewn ymateb i Safon Adrodd Ariannol Rhyngwladol newydd (IFRS 9). Effaith yr 
addasiadau yw newid y proffil cyfradd llog, sy’n golygu fod arnom angen cydnabod elw 
yn y gorffennol, ond hefyd defnyddio’r gronfa wrth gefn i ddileu effaith taliadau llog 
uwch ar y Datganiad Incwm a Gwariant Cynhwysfawr tra pery’r benthyciadau hynny. 

 
Mae’r tanwariant ar Gyllidebau Corfforaethol yn dod i £2.673 miliwn, ac adroddwyd 
ynghylch y rhan helaeth ohono yn ystod y flwyddyn. Y newid mwyaf ers yr adroddiad 
diwethaf yw’r amrywiant rhwng y cyfraddau adennill cyfraniadau pensiwn a ragwelwyd 
a’r cyfraddau a gyflawnwyd mewn gwirionedd.  

Gan fod sefyllfa’r gwasanaeth wedi gwella a bod bwriad i ryddhau arian o gronfeydd 
corfforaethol at raid, ac oherwydd casglu mwy o Dreth y Cyngor na’r disgwyl, 
cyflawnwyd y Sefyllfa Ariannol Derfynol heb ddefnyddio ond £780,000 o’r £2 miliwn a 
gynlluniwyd o’r Gronfa Wrth Gefn i Liniaru ar y Gyllideb. Mae’r newid yn golygu y 
sicrheir y £2 miliwn sy’n ofynnol ar gyfer cyllideb 2019/20, gan adael £1 miliwn ar ôl i 
liniaru ar effeithiau cwtogi ar gyllid o 2020/21 ymlaen.   
 
Gan ystyried y sefyllfa gyffredinol o fewn gwasanaethau a’r cyllid corfforaethol sydd ar 
gael, cynigir bod y gwasanaethau yn dwyn ymlaen y tanwariant net a restrir fel 
Balansau Gwasanaeth Ymrwymedig yn Atodiad 1 er mwyn helpu i gyflawni 



strategaeth cyllideb 2019/20 a bodloni’r ymrwymiadau presennol. Mae Atodiad 2 yn 
crynhoi cynigion y gwasanaethau. 

 
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 yn ei gostio a sut fydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 
 Cyllideb refeniw net y Cyngor ar gyfer 2018/19 oedd £194 miliwn. Y sefyllfa derfynol 

ar gyllidebau corfforaethol a gwasanaethau oedd gorwariant net o £1.494 miliwn 
(0.77% o’r gyllideb refeniw net). Gan ystyried cyllid, roedd yr amrywiant ar gyfanswm 
y gyllideb yn danwariant o £0.481 miliwn. Lle mae gwasanaethau wedi tynnu sylw at 
ymrwymiadau gwariant dilys yn erbyn balansau 2018/19, cynigir bod y gwasanaethau 
hynny yn trosglwyddo'r balans net ymlaen i 2019/20. Bydd y sefyllfa ymhob 
gwasanaeth a’r defnydd a fwriedir o falansau gwasanaeth a ddygwyd ymlaen yn cael 
eu hadolygu yn ystod 2019/20. 

 
7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o’r Effaith ar Les?  

Cafodd Asesiadau o’r Effaith ar Les ar gyfer yr arbedion yn Atodiad 2 a’r cynnydd yn 

Nhreth y Cyngor eu cyflwyno i’r Cyngor ar 30 Ionawr. Roedd asesiad ar gyfer y newid 

i bolisi Darparu Isafswm 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 thu hwnt. 
  
Cedwir llygad barcud ar falansau ysgolion o hyd. 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 ac oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau? 
 Dyma'r cyfnod ariannol mwyaf heriol y mae'r cyngor wedi ei wynebu a byddai methu a 

chyflawni’r strategaeth gyllideb y cytunwyd arni yn rhoi mwy o bwysau ar wasanaethau 
nawr 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 

 O dan Adran 151 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 mae'n ofynnol i awdurdodau lleol 
wneud trefniadau ar gyfer gweinyddu eu materion ariannol yn briodol.   


