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Awdur yr Adroddiad       Steve Gadd, Prif Gyfrifydd 

Teitl       Adroddiad Cyllid (Rhagfyr 2019/20) 

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 o'r 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 diweddariad ar sefyllfa ariannol bresennol y cyngor, a 

chadarnhau’r cyllidebau gwasanaeth y cytunwyd arnynt ar gyfer 2019/20. 

3. Beth yw’r Argymhellion?  

3.1 Bod Aelodau’r Cabinet yn nodi'r cyllidebau a bennwyd ar gyfer 2019/20 a'r cynnydd yn 

erbyn y strategaeth y cytunwyd arni. 

3.2 Bod yr Aelodau’n cymeradwyo cynnig y Cyfrif Refeniw Tai i adeiladau tai Passivhaus 

yn Lodge Farm, Dinbych (gweler Atodiadau 6, 7 ac 8).  

3.3 Bod yr Aelodau’n cymeradwyo’r cynnig i adeiladu canolfan newydd ar gyfer ailgylchu 

deunyddiau gwastraff, a bod £63mil yn cael ei roi o'r neilltu yn y Cynllun Ariannol Tymor 

Canolig i dalu am y costau benthyca darbodus blynyddol.  (gweler Atodiadau 6 a 9).  

3.4 Bod yr Aelodau’n cymeradwyo'r cynnig i ddisodli'r llety is-safonol ac amgylcheddol 

aneffeithlon yn y Gerddi Botaneg, y Rhyl a bod £39mil yn cael ei roi o’r neilltu yn y Cynllun 

Ariannol Tymor Canolig i dalu am y costau Benthyca Darbodus blynyddol.  (gweler 

Atodiadau 6 a 10).  



 
 

3.5 Bod yr Aelodau’n cymeradwyo disodli £440mil o’r dyraniad arian parod o £616mil gyda 

chyllideb waelodol i gynorthwyo i sicrhau cynaliadwyedd darpariaeth SC2 yn y dyfodol.  

(Gweler Adran 4.) 

4. Manylion yr adroddiad 

Mae’r adroddiad yn crynhoi cyllideb refeniw'r Cyngor ar gyfer 2019/20 fel y nodwyd yn 

Atodiad 1. Cyllideb refeniw net y Cyngor yw £198.538 miliwn (£194.418 miliwn yn 18/19). 

Rhagwelir y bydd gorwariant o £2.109 miliwn ar wasanaethau a chyllidebau corfforaethol 

(1.678 miliwn fis diwethaf). Amlinellir y naratif o amgylch y risgiau a’r rhagdybiaethau 

presennol sy’n sail i'r asesiad hwn yn Adran 6 ac Atodiad 2. 

Roedd cyllideb 2019/20 angen nodi a chytuno ar arbedion ac effeithlonrwydd o £5.672 

miliwn fel y nodir 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) 

Adolygwyd y rhain yn drylwyr y mis diwethaf ac arweiniodd at ddyraniad cymeradwy o 

£616mil o’r Gronfa Wrth Gefn i Gyflawni Arbedion i’w osod yn erbyn diffyg arbedion yn 

ystod y flwyddyn. Mae hyn yn cyfateb i oddeutu 11% o gyfanswm yr arbedion a nodwyd ac 

felly ar hyn o bryd yn tybio bod 89% o'r arbedion wedi'u cyflawni. Yn dilyn gwaith pellach 

argymhellir o'r £616mil o arian parod sy'n cael ei ddyrannu, mae £440mil yn cael ei ffurfio 

o addasiad parhaol i'r gyllideb waelodlin er mwyn sicrhau bod SC2 yn cael ei ariannu’n 

briodol yn y dyfodol.  Fel y nodwyd mewn adroddiadau blaenorol mae hyn yn unol â'r 

achos busnes gwreiddiol ar gyfer SC2 a bydd yn sicrhau cynaliadwyedd yr ased allweddol 

hwn.  Daw’r cyllid o gyllideb Arian at Raid Cyflawni Arbedion ar gyfer 2019/20 ac nid yw’n 

cael unrhyw effaith ar y cynigion cyllidebol ar gyfer 2020/21 sy’n cael eu cyflwyno i’r 

Cabinet hefyd.  Rhagwelir y bydd arbediad craidd ADM yn cael ei gyflawni’r flwyddyn 

ariannol nesaf, ond mae'r prosiect wedi profi costau ychwanegol a llai o arbedion TAW 

nag a ragwelwyd i ddechrau, rhagwelir y bydd yr effaith nad oes yn gan y cwmni ôl-

ddyledion pensiwn i'w had-dalu o'r cychwyn cyntaf yn cael eu gosod yn erbyn y costau 

hyn.  



 
 

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? 

Manylir ar naratifau gwasanaeth sylweddol sy'n egluro amrywiadau a risgiau yn Atodiad 2, 

ond dylid nodi'r canlynol hefyd:  

Cyllidebau Corfforaethol – Mae arian wrth gefn a neilltuwyd yn ystod proses gyllideb y 

llynedd wedi cael ei ryddhau er mwyn helpu i ariannu gorwariant y gwasanaethau. Mae 

hefyd yn cynnwys tanwariant o ran y Diffyg Pensiwn.  Mae’r adolygiad actiwarïaid tair 

blynedd wedi dangos bod Cronfa Bensiynau Clwyd wedi perfformio'n well nag a 

ragwelwyd ac felly mae £880mil wedi'i ryddhau yn ystod y flwyddyn yn hytrach na 

throsglwyddo i'r Gronfa Bensiynau Wrth Gefn.  Dylai'r aelodau deimlo sicrwydd bod £2.6m 

eisoes yn y gronfa wrth gefn yn ddigonol i ariannu'r risg tan yr adolygiad tair blynedd 

nesaf.   Efallai y bydd adnoddau pellach ar gael (yn ymwneud ag Incwm o Dreth y Cyngor 

ac ati) yn ddiweddarach yn y flwyddyn ariannol, fodd bynnag os yw’r rhagamcaniadau yn 

aros yr un fath byddai angen i £2.109m gael ei ariannu o Arian Wrth Gefn Lefel Sylfaenol.  

 Ysgolion - Roedd y gyllideb a gytunwyd gan y Cyngor ar gyfer 2019/20 yn cynnwys 

buddsoddiad ychwanegol net  o ychydig dros £1 miliwn yng nghyllidebau dirprwyedig 

ysgolion (heb gynnwys cynnydd mewn grantiau gan Lywodraeth Cymru). Y rhagamcaniad 

diweddaraf ar gyfer balansau ysgol i’w dwyn ymlaen i 2020/21 yw balans diffyg net o 

£1.272 miliwn (£1.137 miliwn fis diwethaf), sy'n cynrychioli cynnydd o £1.101 miliwn yn y 

balansau diffyg a ddygwyd 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 sy’n ofynnol 

i ni, fel Awdurdod Addysg Lleol, ei wneud yn unol â’r gyfraith.  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 

£305mil mewn balansau ar ddiwedd y flwyddyn, sydd £148mil yn fwy na’r gostyngiad o 



 
 

£157mil yn y gyllideb. Felly rhagwelir y bydd balansau’r Cyfrif Refeniw Tai yn £1.379 

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 chaffaeliadau 

a datblygiadau tai newydd (£8.1 miliwn).  

Rheoli’r Trysorlys – Ar ddiwedd mis Rhagfyr, roedd cyfanswm benthyciadau’r Cyngor yn 

£238 miliwn ar gyfradd gyfartalog o 4.04%. Roedd balansau buddsoddi yn £10.2 miliwn ar 

gyfradd gyfartalog o 0.53%.  

Mae crynodeb o Gynllun Cyfalaf y Cyngor ynghlwm wrth Atodiad 4. Mae’r cynllun cyfalaf 

a gymeradwywyd yn £36.45 miliwn ac mae’r gwariant hyd yma yn £16.89miliwn. Mae 

Atodiad 5 yn cynnwys diweddariad ar y prif brosiectau sydd wedi’u cynnwys yn y Cynllun 

Cyfalaf cyffredinol. Mae’r cynigion isod wedi’u hadolygu yn ddiweddar a’u hargymell i’w 

cymeradwyo gan y Grŵp Buddsoddi Strategol.  Mae’r cynigion wedi’u crynhoi yn 

Atodiad 6, ac wedi’u rhestru’n fras isod.  

1. Tai Passivhaus yn Lodge Farm, Dinbych – Bydd y cynnig yn cynnwys adeiladu 18 tŷ 

pâr 2 ystafell wely a 4  tŷ pâr 4 ystafell wely ar gyfer rhent cymdeithasol i safon Passivhaus 

o effeithlonrwydd ynni, a ffyrdd mynediad.   Cost amcangyfrifedig y cynllun yw £6.700m, 

gyda chyllid grant gan LlC o £0.850m wedi'i gadarnhau, cyllid grant LlC o £0.240m yn aros 

i'w benderfynu a Chronfa Refeniw Tai Sir Ddinbych yn darparu £5.610m.  Mae’r Achos 

Busnes fel y’i cyflwynwyd i SIG wedi’i gynnwys yn Atodiad 7 ac mae’r Asesiad o'r Effaith ar 

Les ar gael yn Atodiad 8.  

2. Depo Priffyrdd Canolog – Adeiladu canolfan priffyrdd canolog newydd ar gyfer 

ailgylchu deunydd gwastraff yn y ganolfan ailgylchu arfaethedig yn Nepo Colomendy, 

Dinbych a fydd yn galluogi gollwng yr holl wastraff o'r rhigolau a'r ysgubwyr  yn y gofodau 

sydd wedi'u hadeiladu i bwrpas mewn lleoliad canolog er mwyn cydymffurfio â'r gofynion 

deddfwriaethol diweddaraf.  Y pris a ragwelir ar gyfer y cynnig yw £1.1m.  Yr ad-daliadau 

Benthyca Darbodus blynyddol i ariannu’r cynnig hwn yw £63mil y flwyddyn dros 25 

mlynedd.  Nid oes arbedion cyllidebol yn codi o'r gwasanaeth i ariannu'r cost cyfalaf.  

Mae’r Achos Busnes fel y’i cyflwynwyd i SIG gan gynnwys costau a’r Asesiad o'r Effaith ar 

Les ar gael yn Atodiad 9.   

3. Llety’r Gerddi Botaneg Mae’r cynnig hwn yn ceisio disodli’r llety is-safonol ac 

amgylcheddol aneffeithlon yn y Gerddi Botaneg drwy adeiladu llety newydd pwrpasol i 

ddiwallu anghenion y gwasanaeth ac i safon amgylcheddol uchel.  Y pris a ragwelir ar 

gyfer y cynnig yw £709mil.  Yr ad-daliadau Benthyca Darbodus blynyddol i ariannu’r 



 
 

cynnig hwn yw £39mil y flwyddyn dros 25 mlynedd.  Mae’r Achos Busnes fel y’i 

cyflwynwyd i SIG gan gynnwys yr Asesiad o'r Effaith ar Les ar gael yn Atodiad 10.   

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.  

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 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.  Mae’r rhain yn gyllidebau gwaelodol ac felly'n bwysau 

parhaus ac mae'r pwysau hyn wedi'u hadlewyrchu yng Nghynigion y Gyllideb ar gyfer 

2020/21.   

Mae’r rhagolygon yn nodi y bydd balansau ysgol yn gostwng yn y flwyddyn ariannol hon, 

ond 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 mynd trwy 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 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 

Dan Adran 151 Deddf Llywodraeth Leol 1972 mae’n rhaid i awdurdodau lleol wneud 

trefniadau i weinyddu eu materion ariannol yn briodol. Mae Cyfansoddiad y Cyngor yn 

nodi mai cyfrifoldeb y Cabinet yw cymeradwyo cyfrifiad Sylfaen Treth y Cyngor.  


