
Adroddiad i’r Cabinet – Atodiad B 

Costau gweithredu’r prosiect 
 

Eitem ar y gyllideb Beth mae hyn yn ei gynnwys? 
 

Cyfreithiol £101,775 Mae hyn yn cynnwys y cyngor cyfreithiol sydd wedi’i gaffael gan gontractwr allanol sydd wedi bod yn sail i’r 
Achos busnes a’r Erthyglau a Memorandwm Aelodau.  
 
Ymhlith gwaith cyfreithiol fydd yn cael ei roi i gwmnïau allanol yn y dyfodol mae paratoi dau demplad prydles, 
un ar gyfer safleoedd defydd-deuol ac un ar gyfer safleoedd un deiliadaeth, (mae’r gweddill i’w cwblhau gan 
gwasanaethau cyfreithiol), ffurfio’r cwmni newydd, cwblhau cytundeb ar gyfer trosglwyddo’r busnes a chynnal y 
cyfleusterau, swyddogaethau a gweithgareddau o fewn y cwmpas, a newyddu contractau hamdden cyfredol i’r 
Cwmni Masnachu Awdurdod Lleol (LATC). Bydd gwaith cyfreithiol pellach a gafodd ei roi i gwmnïau allanol yn 
delio â’r cyfyngiadau ar y teitl, er mwyn galluogi’r cyfleusterau o fewn y cwmpas i gael eu rhoi ar brydles i’r 
LATC. 
 
Fel y nodwyd uchod, mae gwasanaethau cyfreithiol Cyngor Sir Ddinbych yn parhau i gynnig cymorth gyda’r 
prosiect a bydd yn cwblhau rhan o’r gwaith sy’n gysylltiedig â chyfyngiadau’r teitl, yn cwblhau’r rhan fwyaf o’r 
prydlesau gan ddefnyddio’r templadau a ddarparwyd, yn cefnogi’r broses TUPE, ac yn cynorthwyo ac yn 
gysylltiedig ag elfennau contract a llywodraethiant y prosiect. 

Cymorth ariannol £61,877 Mae hyn yn cynnwys cyflogi cyfrifydd cwmni ar gyfer yr LATC o fis Ionawr 2020; rhagwelir mai dyma’r dyddiad 
cynharaf y gellir penodi rhywun i’r swydd. Bydd angen trefniant dros dro rhwng mis Awst a mis Rhagfyr 2019 i 
gynghori a rhoi cymorth i’r Cyngor a’r LATC, er mwyn galluogi’r prosiect i weithio drwy’r agweddau ariannol mae 
angen eu sefydlu er mwyn i’r LATC ddechrau masnachu ym mis Ebrill 2020. Bydd angen cwblhau newidiadau i 
systemau ariannol y Cyngor ac mae elfen o gost yn gysylltiedig â’r adnodd ychwanegol sydd ei angen mewn 
cysylltiad â hyn.   
 
Bydd yr adran ariannol yn parhau i gynnig cymorth a chyngor i’r prosiect fel y mae wedi gwneud ers ei gychwyn, 
a lle bo’n ymarferol bydd yn rhoi cymorth i sefydlu systemau i ddarparu ar gyfer y trefniadau gweithio newydd. 

Rheoli’r prosiect £86,504 Mae hyn yn adlewyrchu’r gwir gost hyd yma am gymorth gan y tîm Rheoli Prosiect Corfforaethol, ac mae’n 
adlewyrchu cost barhaus Rheolwr Prosiect llawn amser hyd at ddiwedd y prosiect a’r dogfennau sy’n gysylltiedig 
â dod â’r prosiect i ben. 



Eiddo ac Ystadau £16,000 Mae hyn yn adlewyrchu’r angen i gwblhau arolygon cyflwr presennol ar gyfer pob cyfleuster o fewn y cwmpas, 
i’w cynnwys o fewn y prydlesau perthnasol 

Costau sefydlu’r LATC £124,467 Mae’r rhain yn amrywiol ac yn cynnwys:- 

 Gwaith pellach oedd ei angen er mwyn sefydlu’r gost, fel ffioedd ymgynghorydd yn gysylltiedig â deall y 
newid yng ngwerth yr Ardreth Annomestig Cenedlaethol (NNDR) os bydd y safleoedd deuol yn cael eu 
hanfonebu yn annibynnol, costau actiwari i gyfrifo unrhyw atebolrwydd o ran pensiynau. 

 Costau yn gysylltiedig â pharatoi systemau/polisïau/cyfrifon banc yr LATC, ac ati, wrth baratoi ar gyfer y 
dyddiad pan fyddant yn mynd ‘yn fyw’ ym mis Ebrill 2020; mae’r rhain yn cynnwys costau archwilio, 
costau hysbysebu, yswiriant Atebolrwydd Cyfarwyddwyr yr LATC, hyfforddiant ar gyfer Cyfarwyddwyr 
yr LATC a gweithwyr allweddol eraill yn 2019/20. 

 Costau yn gysylltiedig â’r newidiadau sy’n ofynnol i chyfriflyfrau ariannol Cyngor Sir Ddinbych a 
meddalwedd cynllunio ar y cyd, ac o bosibl system y gyflogres 

 Costau yn gysylltiedig ag ailraddio’r Uwch Dîm Rheoli i reoli elfennau fydd yn weddill o’r Gwasanaeth 
Cyfleusterau, Asedau a Thai  

Arbedion refeniw £1,094,500 Mae’r rhain yn seiliedig ar yr hyn a ddangoswyd yn yr achos busnes ac maen nhw’n cynnwys y cynnydd a 
ragwelir yn yr ardrethi pan fydd biliau ardrethi’r safleoedd defnydd-deuol yn cael eu rhannu.  

Costau refeniw £309,421 Mae’r rhain yn seiliedig ar yr hyn a ddangoswyd yn yr achos busnes ac maen nhw’n cynnwys swm wrth gefn. 

 


