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1.   Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

1.1 Mae’r adroddiad yn ymwneud â’r costau gofynnol i weithredu’r Cwmni Masnachu 
Awdurdod Lleol Cyfyngedig drwy Warant nid-er-elw (not for profit Local Authority 
Trading Company Limited by Guarantee: LATC), i gyflenwi gwahanol weithgareddau 
a swyddogaethau yn gysylltiedig â hamdden, a’r arbedion net cysylltiedig i’r Cyngor 
yn ystod y flwyddyn gyntaf. 

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

2.1 Gofyn i’r Cabinet gymeradwyo cost weithredu untro y prosiect a amlinellir yn Atodiad 

A, a chynghori’r Cabinet ynglŷn â’r arbedion net diwygiedig a ddaw i’r Cyngor yn 

2020/21.  

Beth yw’r Argymhellion? 

3.1  Bod y Cabinet yn cefnogi gweithredu’r prosiect i gyflenwi’r LATC.   

Manylion yr adroddiad 

4.1 Ar 30ain Mai 2019 cytunodd y Cyngor i gefnogi sefydlu LATC fel model cyflenwi 
amgen ar gyfer cyflenwi gwahanol weithgareddau a swyddogaethau yn ymwneud â 
hamdden.   

4.2  Dros y ddeufis diwethaf mae tîm y prosiect wedi bod yn gweithio drwy’r manylion sy’n 
gysylltiedig â gweithrediad gweithgareddau a swyddogaethau’r cyfleusterau o fewn y 
cwmpas yn ymwneud â’r trefniadau cyflenwi presennol. Mae’r gwaith hwn wedi rhoi 
gwell dealltwriaeth o gylch gorchwyl y gwaith sydd i’w wneud yn ystod y cyfnod 
gweithredu, a fydd yn galluogi’r LATC i weithredu’n annibynnol ar y Cyngor, ond 
gyda’r mecanweithiau rheoli, ariannol a chymorth yn eu lle, a fydd yn bodloni 
gofynion cyfreithiol a chyfrifeg yr LATC a’r Cyngor.  

4.3 Ymhellach i’r asesiad o’r hyn sydd angen ei gyflawni er mwyn galluogi’r LATC i fod yn 
weithredol erbyn dechrau’r flwyddyn dreth nesaf, (6ed Ebrill 2020), rhagwelir y bydd y 
gost weithredu untro bellach yn £391k; mae’r arbedion refeniw net cysylltiedig yn 
ystod blwyddyn 1 wedi cael eu hailasesu a rhagwelir y byddant yn £785k. Mae rhagor 
o fanylion am y costau i’w gweld yn Atodiad B. 



4.4 O ran unrhyw ofynion yn ymwneud ag arbedion y bydd yn rhaid i’r Cyngor eu 
hystyried yn y dyfodol, mae’n gwbl amlwg y bydd yn ofynnol i’r LATC gyfrannu at 
broses gyllidebu’r Cyngor bob blwyddyn, yn yr un ffordd ag y mae’r swyddogaethau o 
fewn y cwmpas wedi gwneud yn ystod y blynyddoedd blaenorol. 

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

5.1  Ni fydd y penderfyniad yn cael effaith andwyol ar y Blaenoriaethau Corfforaethol, 
oherwydd bydd y Model Cyflenwi Amgen yn cael ei gontractio gan y Cyngor i 
ddarparu’r gwasanaethau presennol sy’n gysylltiedig â’r 
gweithgareddau/swyddogaethau o fewn y cwmpas. 

6.  Faint bydd hyn yn ei gostio a sut bydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 

6.1  Os cymeradwyir gweithredu’r Model Cyflenwi Amgen, mae cost untro yn gysylltiedig 
â’r prosiect o tua £391k. Mae’r ailasesiad o’r achos busnes yn amcangyfrif y bydd 
arbediad refeniw net o £785k yn ystod Blwyddyn 1.  

6.2 Mae portffolios gwasanaeth y Cyngor wedi cael eu hailstrwythuro i ystyried cyflenwi 
gwasanaethau o’r Gwasanaeth Cyfleusterau Asedau a Thai sydd y tu hwnt i gylch 
gorchwyl y Model Cyflenwi Amgen, a bydd angen symleiddio rhywfaint ar gyllidebau 
yn y cyd-destun hwn. 

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

7.1  Cafodd yr Asesiad o’r Effaith ar Les ei gynnal gan grŵp amlddisgyblaethol o 

swyddogion yn cynrychioli Hamdden, AD, Cyllid, Cymorth Busnes, Gwasanaethau 
Cymorth, Llesiant Cymunedol, Eiddo Corfforaethol, Cynllunio Strategol a 
Pherfformiad a Rheoli Prosiect. 

7.2 Ar y cyfan, aseswyd bod effaith y prosiect yn niwtral, gan adlewyrchu’r ffaith mai’r 
ystyriaeth ar y cam hwn yw canfod dull amgen o gyflenwi set diffiniedig o 
weithgareddau/swyddogaethau, yn hytrach na chyflenwi 
gweithgareddau/swyddogaethau gwahanol neu amgen. 

8 Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda’r Pwyllgor Craffu ac eraill? 

8.1  Ymgynghori allanol  

 Trafodaeth gydag arbenigwyr cyfreithiol a TAW sydd wedi cyfrannu eu 
harbenigedd i’r prosiect. 

 Awdurdodau lleol eraill sydd wedi sefydlu Modelau Cyflenwi Amgen i glywed am 
wersi a ddysgwyd. 

 Swyddfa Archwilio Cymru i ofyn am gyngor. 

 Mae ‘Partneriaethau Lleol/Local Partnerships’ yn sefydliad allanol sydd wedi rhoi 
arweiniad o ran y broses. 

 Cyngor Tref y Rhyl mewn perthynas â’i fuddiant yn SC2.  



 Yr Undebau Llafur mewn perthynas â’r effeithiau ar staff.  

 Cyngor Celfyddydau Cymru mewn perthynas ag arian grant 

 

8.2  Ymgynghori Mewnol 

 Briffio’r Cabinet, Cabinet, Cyngor, Gweithdy Cyllideb Aelodau lle cafodd y 
Prosiect ei rannu’n anffurfiol, a Gweithdy Aelodau yn ymwneud yn benodol â’r 
Model Cyflenwi Amgen.  

 Pob grŵp amlasiantaethol 

 Adroddiadau i’r Uwch Dîm Arwain mewn perthynas â Briff y Prosiect, ac unrhyw 
ailstrwythuro gwasanaethau fydd yn ofynnol petai’r prosiect yn cael ei 
gymeradwyo.  

 Briffio staff a oedd yn cynnwys rhannu gwybodaeth wyneb yn wyneb gyda’r holl 
Reolwyr o fewn y Gwasanaeth Cyfleusterau, Asedau, a Thai, briffio’r holl staff 
sy’n gysylltiedig â hamdden yn ysgrifenedig, a Rheolwyr Canol ar draws y 
Cyngor, briffio’r holl staff hamdden wyneb yn wyneb, ac ymgynghori ffurfiol 
gyda’r holl staff a fydd yn cael eu heffeithio gan unrhyw gamau i ailstrwythuro 
gwasanaethau. 

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid  

9.1 Mae’r Model Cyflenwi Amgen yn gyfle i wneud arbedion sylweddol drwy gyflenwi’r 
cyfleusterau a nodwyd gan ddefnyddio strwythur cyfreithiol gwahanol. Wrth i’r Cyngor 
barhau i orfod rheoli pwysau cynyddol gyda llai o adnoddau, mae creu cwmni dan 
reolaeth yr awdurdod lleol i weithredu’r cyfleusterau a gwasanaethau a nodwyd, yn 
rhoi’r cyfle i gynhyrchu lefel o arbedion heb orfod torri gwasanaethau o reidrwydd. 
Mae’r adroddiad yn nodi’r arbedion a’r costau amcangyfrifedig sy’n gysylltiedig â’r 
penderfyniad. 

9.2 Mae’n bwysig nodi bod arbediad o £850k wedi’i wneud yn 2019/20 sydd yn gysylltiedig 
yn bennaf â’r penderfyniad i oedi codi tâl benthyca darbodus yn ymwneud â gwaith 
adeiladu SC2 yn ystod blwyddyn gyntaf ei weithrediad. Y bwriad oedd y byddai 
arbedion prosiectau’r Model Cyflenwi Amgen (TAW ac Ardrethi Annomestig 
Cenedlaethol:NNDR) yn disodli’r arbedion untro o £850k gydag arbediad refeniw 
parhaus, a pharhaol. Byddai unrhyw ddiffyg i gyflawni’r arbediad hwn yn arwain at yr 
angen i osod pwysau cyllidebol yn y Cynllun Ariannol Tymor Canolig. 

9.3 Er bod y gwaith a wnaed i fireinio’r Achos Busnes a’r costau gweithredu i’w groesawu, 
mae hyn yn parhau’n brosiect amlddisgyblaethol cymhleth a all olygu rhagor o gostau 
gweithredol a/neu bwysau parhaus nad ydynt wedi’u rhagweld hyd yma. Fodd bynnag, 
byddai methiant i gyflawni’r prosiect yn arwain at yr angen i wrthdroi’r arbediad £850k 
llawn y cyfeiriwyd ato uchod. 

9.4 Mae disgwyliad gan Fwrdd y Gyllideb y bydd Model Cyflenwi Newydd yn parhau i 
gyfrannu at raglen arbedion y Cyngor ac y bydd yn rhaid i hyn gael ei adlewyrchu yng 



nghynlluniau busnes newydd. Mae model arfaethedig y cwmni yn cynnig strwythur 
cyfreithiol sy’n caniatáu i dwf masnachol gael ei ystyried a allai, os bydd yn 
llwyddiannus, gyfrannu at y rhaglen arbedion a helpu i leihau lefel y cymorth ariannol 
a ddaw gan y cyngor. 

10. Beth yw’r risgiau ac a oes unrhyw beth y gallwn ni ei wneud i helpu eu lleihau? 

10.1 Mae risgiau yn gysylltiedig â gweithredu’r Model Cyflenwi Amgen ac mae’r rhain wedi 
cael eu cynnwys yn yr achos busnes, a byddant yn cael eu monitro drwy gydol y 
prosiect. Y risgiau allweddol yw:- 

 Gallai newidiadau i Ddeddfwriaeth Genedlaethol yn y dyfodol atal yr arbedion 
busnes a ragwelir rhag cael eu gwireddu’n llawn. 

 Ni all yr arbedion TAW gael eu gwireddu’n llawn drwy fodel nid-er-elw LATC 
a/neu mae angen statws elusennol llawn er mwyn eu gwireddu, sy’n cynyddu’r 
drefn reoledig a chost gysylltiedig. 

 Mae costau untro neu barhaus ychwanegol wrth sefydlu Model Cyflenwi Amgen 
heb gael eu hystyried ar y cam gweithredu. 

 Nid yw’r Model Cyflenwi Amgen mor llwyddiannus yn ariannol ag y gobeithiwyd 
ac mae unrhyw gostau canlyniadol ychwanegol yn cwympo’n ôl ar y Cyngor i 
ariannu a/neu nid yw’r Cwmni’n gallu gwneud yr ailfuddsoddiad digonol i’w 
weithgareddau bob dydd oherwydd diffyg arian. 
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