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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 2019/20. 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 2019/20. 

 
3. Beth yw’r Argymhellion?  

Argymhellir:  
i) Bod Aelodau’r Cabinet yn nodi'r cyllidebau a bennwyd ar gyfer 2019/20 a'r 

cynnydd yn erbyn y strategaeth y cytunwyd arni. 
ii) Bod yr Aelodau yn cymeradwyo defnyddio’r Grant Cynnal Ysgolion sydd wedi’i 

ddyfarnu i’r Cyngor gan Lywodraeth Cymru, fel yr argymhellir gan y Grŵp 
Buddsoddi Strategol ac a fanylir arno yn yr adroddiad hwn ac atodiadau 5, 6 a 
7.  

  
4. Manylion yr adroddiad 

 Mae'r adroddiad yn darparu crynodeb o gyllideb refeniw’r Cyngor ar gyfer 2019/20 
(Atodiad 1). Cyllideb refeniw net y Cyngor yw £198.538 miliwn (£194.418 miliwn yn 
18/19). Y rhagolwg o ran y cyllidebau corfforaethol a gwasanaeth yw gorwariant o 
£1.379 miliwn (£0.912 miliwn fis diwethaf). Amlinellir y naratif o amgylch y risgiau a’r 
rhagdybiaethau presennol sy’n sail i'r asesiad hwn yn Adran 6. 
 
Mae angen nodi a chytuno ar arbedion ac effeithlonrwydd o £5.672 miliwn yng 
nghyllideb 2019/20, fel y manylir arnynt isod: 

 Arbedion corfforaethol a nodwyd yn 2018/19 (£0.5 miliwn) 

 Arbedion ysgolion o 2% (£1.32 miliwn) 

 Arbedion ac effeithlonrwydd gwasanaeth (£3.852 miliwn) 
Bydd yr arbedion gwasanaeth yn cael eu monitro'n agos dros y misoedd nesaf ac 
adroddir ar gynnydd i'r Cabinet. Mae’r manylion llawn yn Atodiad 2. 
 

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? 
 Mae naratifau gwasanaethau pwysig, sy’n egluro’r amrywiadau a’r risgiau, i’w gweld 

yn y paragraffau isod.  
 

Gwasanaethau Cymorth Cymunedol – Rhagwelir y bydd Gofal Cymdeithasol i 
Oedolion yn gorwario £519,000 (£506,000 fis diwethaf). Mae’r rhagamcaniad hwn yn 
tybio y bydd gweddill cronfa wrth gefn y gwasanaeth o £821,000 yn cael ei ddefnyddio 
yn ystod y flwyddyn (y cyfanswm pwysau gros felly yw £1.3 miliwn). Roedd y 
gwasanaeth wedi gorwario’n sylweddol yn 2018/19 (wedi’i ariannu o gronfa wrth gefn) 
oherwydd cyfuniad o alw demograffig parhaus a phwysau chwyddiant. Er y 
buddsoddwyd adnoddau sylweddol yn y gwasanaeth mae’r ddwy ffynhonnell o bwysau 
yn parhau i gael effaith andwyol ar y sefyllfa ariannol. Yn amlwg mae’r sefyllfa yn 
parhau i beri pryder a bydd angen ei thrafod fel rhan o drafodaethau'r gyllideb 
bresennol ac yn y dyfodol.  
 
Mae’r Gwasanaeth Addysg a Phlant yn awr yn dangos gorwariant o £967,000 
(£522,000 fis diwethaf). Er gwaethaf buddsoddiad ychwanegol o £1.5 miliwn a 
ddyrannwyd fel rhan o broses gyllidebol 19/20 mae’r gwasanaeth yn parhau i fod dan 
bwysau mawr. Mae hyn yn cynnwys yr holl leoliadau maethu annibynnol a phreswyl 
cost uchel wedi’u prisio gyda therfynau amser realistig. Ni roddwyd unrhyw lwfans ar 
gyfer lleoliadau newydd yn y flwyddyn ariannol. Y maes sy'n achosi’r pwysau mwyaf 
yw lleoliadau drud, ac mae’r gorwariant a ragwelir ar hyn o bryd yn £1.162 miliwn. Mae 
rhywfaint o’r gwariant hwn yn cael ei osod yn erbyn grant pwysau cynaliadwy (£198 
mil) a thanwariant ar staffio oherwydd swyddi gwag. Mae pwysau lleoliadau wedi’i 
achosi gan 5 lleoliad preswyl newydd a 7 lleoliad maeth annibynnol newydd a 
ddechreuodd yn ystod y flwyddyn ariannol hon. Mae’r lleoliad preswyl drutaf yn £6,360 
yr wythnos. Fel y gwelir, gall pob lleoliad unigol fod yn arbennig o ddrud ac felly gall 
unrhyw gynnydd mewn niferoedd gael effaith fawr ar y gyllideb. Mae elfen addysg y 
Lleoliadau y Tu Allan i’r Sir ac Adennill yn debygol o fod o fewn y gyllideb ond mae’r 
maes hwn yn cael ei effeithio gan addysg y lleoliadau cost uchel a nodwyd uchod ac 
unrhyw ddiffyg o ran incwm gan Awdurdodau Lleol eraill am fynychu ein hysgolion 
arbennig. Ni fydd y sefyllfa hon yn hysbys nes bod derbyniadau mis Medi wedi’u 
cadarnhau ac felly yna risg o hyd.  
 
Rhagwelir y bydd Gwella Busnes a Moderneiddio yn tanwario £53,000 (£64,000 fis 
diwethaf) yn bennaf oherwydd arbedion yn sgil swyddi gwag. Mae nifer o gontractau 
TG yn cael eu trafod ar hyn o bryd a gallai hynny gynyddu’r costau yn y dyfodol.  
 
Rhagwelir y bydd y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd yn tanwario 
£54,000 (£53,000 fis diwethaf) o ganlyniad i arbedion swyddi gwag wrth baratoi ar 
gyfer adolygiad gwasanaeth a chynnydd yn incwm y Gwasanaeth Cofrestru.  
 
Gwasanaeth Priffyrdd a’r Amgylchedd – Er y rhagwelir y byddant yn mantoli’r 
gyllideb mae yna sawl risg sy’n cael ei monitro'n agos. Mae’r prif rai wedi’u crynhoi 
isod:  

 Cludiant i’r Ysgol – Mae’r gwasanaeth wedi derbyn £0.900 miliwn o gyllid 
ychwanegol yn y ddwy broses gyllideb ddiwethaf. Dylai bod hyn yn ddigon i 
ddarparu’r gwasanaeth am nifer cyfartalog o ddyddiau fesul blwyddyn 
academaidd. Fodd bynnag, mae’r gwasanaeth yn parhau i fod yn faes sy’n peri 
pryder ac mae’n gysylltiedig â newidiadau polisi a gwasanaeth o fewn Addysg. 
Bydd darlun cliriach ar gael ym mis Medi / Hydref pan fo’r sefyllfa o ran niferoedd 



disgyblion, llwybrau a chontractau yn gliriach ar gyfer y flwyddyn academaidd 
newydd. Mae’n bur debyg y bydd pwysau sylweddol yn y maes hwn yn cael ei 
adrodd arno fis nesaf. 

 Cynnal a Chadw dros y Gaeaf – Mae’r gyllideb bresennol, ochr yn ochr â chronfa 
wrth gefn tywydd eithafol, yn ddigon i ymdopi â gaeaf arferol. Mae’n debyg y bydd 
unrhyw dywydd eithafol angen nodi adnoddau arian parod ychwanegol i dalu am 
y costau.  

 Gwasanaeth Gwastraff – Mae’r gwasanaeth yn defnyddio Cronfa wrth Gefn 
Gwastraff er mwyn ymdopi â phwysau sylweddol ar y gwasanaeth sy’n ymwneud 
â chyflwr y farchnad ehangach yn effeithio ar gontractau. Dim ond am flwyddyn 
arall y bydd hyn yn bosibl ac mae pwysau o £0.9 miliwn wedi’i gynnwys yn y 
Cynllun Ariannol Tymor Canolig ar gyfer 2020/21. Bydd hyn yn cael ei fonitro yn 
ystod y flwyddyn yn sgil effeithiau sawl prosiect a nifer o fentrau sy'n cael eu 
hadolygu.  

Ysgolion – Bydd y sefyllfa o ran Balansau Ysgolion yn dal i gael ei monitro’n agos, 
gydag adroddiadau i’r Aelodau bob mis. 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. Roedd y gyllideb a gytunwyd gan y Cyngor 
ar gyfer 2019/20 yn cynnwys buddsoddiad ychwanegol net ychwanegol o £1 miliwn 
yng nghyllidebau dirprwyedig ysgolion (ac eithrio cynnydd mewn grantiau Llywodraeth 
Cymru). Yr amcanestyniad diweddaraf ar gyfer balansau ysgol i’w dwyn ymlaen i 
2020/21 yw balans diffyg net o £0.957 miliwn, sy'n cynrychioli cynnydd o £0.786 miliwn 
yn y balansau diffyg a ddysgwyd ymlaen o 2019/20 (sef £0.171 miliwn). Mae’r ffigyrau’n 
cynnwys defnyddio cronfa wrth gefn a neilltuwyd o danwariant Corfforaethol yn y 
flwyddyn ariannol ddiwethaf i ariannu diffyg balans Ysgol y Bendigaid Edward Jones 
fel y mae gennym ni, fel Awdurdod Addysg Lleol, ofyniad cyfreithiol i wneud hynny. 
Mae tanwariant bychan o £32,000 yn y gyllideb heb ei dirprwyo.  

 
Y Cyfrif Refeniw Tai – Mae’r sefyllfa refeniw ddiweddaraf yn tybio y bydd gostyngiad 
o £287,000 mewn balansau ar ddiwedd y flwyddyn, sydd £168,000 yn fwy na’r 
gostyngiad o £157,000 yn y gyllideb. Felly rhagwelir y bydd balansau’r Cyfrif Refeniw 
Tai yn £1.397 miliwn ar ddiwedd y flwyddyn. Mae’r gyllideb Gyfalaf o £14.3 miliwn yn 
cael ei rhannu’n bennaf rhwng gwelliannau arfaethedig i’r stoc dai bresennol (£5.2 
miliwn) a derbyniadau a datblygiadau tai newydd (£8.1 miliwn). 
 
Rheoli’r Trysorlys – Ar ddiwedd mis Awst, roedd cyfanswm benthyciadau’r Cyngor 
yn £235.7 miliwn ar gyfradd gyfartalog o 4.12%.Roedd balansau buddsoddi yn £13.1 
miliwn ar gyfradd gyfartalog o 0.49%.  
 
Mae crynodeb o Gynllun Cyfalaf y Cyngor ynghlwm wrth Atodiad 3. Mae’r cynllun 
cyfalaf a gymeradwywyd yn £38.64 miliwn ac mae’r gwariant hyd yma yn £13.51 
miliwn. Mae Atodiad 4 yn cynnwys diweddariad ar y prif brosiectau sydd wedi’u 
cynnwys yn y Cynllun Cyfalaf cyffredinol.  
 
Mae’r Grŵp Buddsoddi Strategol wedi adolygu achos busnes yn ddiweddar sy’n 
ymwneud â’r Grant Cynnal a Chadw Ysgolion, sydd wedi’i ddyfarnu i’r Cyngor gan 
Lywodraeth Cymru. Gwerth y grant yw £1.388 miliwn a’i nod yw mynd i’r afael â’r ôl-
groniad o waith cynnal a chadw cyfalaf mewn ysgolion. Mae swyddogion y 
Gwasanaeth Addysg a’r Gwasanaeth Eiddo wedi cytuno ar restr o eiddo. Cynigir na 
ddylid dyrannu cyllid i ysgolion o fewn rhaglen Band A Ysgolion yr 21ain Ganrif nac i 



ysgolion sy’n debygol o fanteisio ar raglen Band B. Mae’r Achos Busnes wedi’i 
gynnwys yn Atodiad 5 ac mae’r Asesiad o'r Effaith ar Lesa gyflwynwyd i’r Grŵp 
Buddsoddi Strategol ar gael yn Atodiad 7. Mae’r Grŵp Buddsoddi Strategol yn argymell 
bod y Cabinet yn cymeradwyo’r cynnig hwn fel y nodir uchod.  

 
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 ei gyflwyno i’r Cyngor ar 29 Ionawr. Mae Asesiad o’r Effaith ar Les ar 
wahân wedi’i gynnal o ran argymhelliad y Grŵp Buddsoddi Strategol (gweler Atodiad 
7). 

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’i hystyried gan gyfarfodydd y Tîm Gweithredol Corfforaethol, yr 
Uwch Dîm Arweinyddiaeth, Briffio’r Cabinet a Briffio’r Cyngor. Cynhaliwyd gweithdai 
cyllideb rheolaidd gydag aelodau etholedig i archwilio cyllidebau gwasanaeth ac 
ystyried y cynigion o ran y gyllideb. Hysbyswyd yr holl aelodau o staff am y broses o 
osod y 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’n bwysig bod gwasanaethau’n parhau i reoli cyllidebau’n ddoeth a bod unrhyw 
arian dros ben o fewn y flwyddyn yn cael ei ystyried yng nghyd-destun y sefyllfa 
ariannol tymor canolig, yn arbennig o ystyried graddfa’r gostyngiadau y mae’n ofynnol 
eu gwneud yn y gyllideb yn ystod y ddwy neu dair blynedd nesaf.  
 
Mae pwysau penodol yn parhau i fodoli yng nghyllidebau gofal cymdeithasol (Oedolion 
a Phlant), Cludiant i’r Ysgol a Gwasanaethau Gwastraff er gwaethaf y buddsoddiad a 
nodwyd yng nghyllideb 2019/20. Bydd sefyllfa’r holl feysydd yn cael ei monitro'n ofalus 
ac yn cael ei hystyried ymhellach fel rhan o gylch y gyllideb ar gyfer 2020/21.  
 
Mae’r rhagolygon yn nodi bydd balansau ysgol yn gostwng yn y flwyddyn ariannol hon, 
ond mae’n parhau i fod yn gynnar yn y flwyddyn ariannol a bydd y sefyllfa'n cael ei 
hadolygu'n barhaus. 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. Rydym yn gweithio’n agos gyda nifer fechan o 
ysgolion sy’n profi amgylchiadau anodd iawn.  

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

 Dan Adran 151 Deddf Llywodraeth Leol 1972 mae’n rhaid i awdurdodau lleol wneud 
trefniadau i weinyddu eu materion ariannol yn briodol. 


