
 

Adroddiad i’r Cabinet; 

Dyddiad y Cyfarfod 24 Mawrth 2020 

Aelod / Swyddog Arweiniol   Julian Thompson Hill 

Awdur yr Adroddiad Steve Gadd, Pennaeth Cyllid ac Eiddo  

Teitl Adroddiad Cyllid (Chwefror 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 wneud yr 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. 

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 £1.484 miliwn ar wasanaethau a chyllidebau corfforaethol 

(£1.614 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 

£616k (£440k fel dyraniad cyllideb sylfaen) 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.  

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 hyn yn ei gostio a sut y bydd 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:  

Effaith Llifogydd – costau yn cael eu casglu er mwyn ymgeisio ar gyfer Cynllun Cymorth 

Ariannol Brys Llywodraeth Cymru (EFAS). Mae’r dychweliad cychwynnol yn ymwneud â 

chostau uniongyrchol y clirio cychwynnol sy’n bresennol yn oddeutu £150k. Byddai hyn yn 

is na swm trothwy arferol cynlluniau EFAS i fod yn gymwys ar gyfer arian grant. Mae LlC 

hefyd wedi gofyn am amcangyfrif lefel uchel o waith sydd ei angen gan ein hawdurdod i 

ddelio gyda’r cyfnod adfer i gefnogi unrhyw becyn cefnogaeth yn y dyfodol a allai fod ar 

gael gan LlC (dyddiad cau ar gyfer hyn yw 30 Ebrill 2020). Mae cyllid a gwasanaethau yn 

gweithio’n agos er mwyn sicrhau bod yr holl gostau cymwys yn cael eu cynnwys.  

Effaith y Coronafeirws – daeth yn gynyddol amlwg y bydd effaith y Pandemig 

Coronafeirws ar yr awdurdod yn sylweddol. Bydd yr effaith ariannol yn amrywio o’r effaith 

uniongyrchol o weithredu mwy o arferion glanhau llym i’r effaith mwy anuniongyrchol o 



 
 

ostyngiad yn nifer y twristiaid sy'n ymweld a'r effaith ar gyfleusterau hamdden a meysydd 

parcio er enghraifft. Bydd angen monitro a chofnodi gofalus er mwyn i’r awdurdod wneud y 

mwyaf o unrhyw ffynonellau allanol o gyllid a all fod ar gael, ond hefyd i sicrhau y gellir 

asesu'r effaith ariannol angenrheidiol a datblygu strategaeth ariannu.  

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 yn ymwneud â Diffyg Pensiynau. Mae’r adolygiad 

actiwaraidd tair blynedd wedi dangos fod Cronfa Bensiynau Clwyd wedi perfformio’n well 

na’r hyn a ddisgwylid, ac felly rhyddhawyd £880k yn ystod y flwyddyn yn hytrach na 

throsglwyddo i’r gronfa Pensiynau Wrth Gefn. Dylai aelodau gael gwybod bod yr £2.6 

miliwn sydd eisoes dros gefn yn ddigon i ariannu’r risg tan yr adolygiad tair blynedd nesaf.  

Efallai y bydd rhagor o adnoddau ar gael (yn ymwneud â’r Incwm o'r Dreth Gyngor ac ati) 

yn nes ymlaen yn y flwyddyn ariannol, fodd bynnag os yw’r rhagamcanion yn aros yr un 

fath, byddai angen ariannu £1.484 miliwn o Gronfeydd Wrth Gefn 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 

£1.368 miliwn (£1.315 miliwn fis diwethaf), sy'n cynrychioli cynnydd o £1.197 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 £13,000 

yn y gyllideb heb ei dirprwyo.  

Y Cyfrif Refeniw Tai.  Mae’r sefyllfa refeniw ddiweddaraf yn tybio y bydd gostyngiad o 

£333,000 mewn balansau ar ddiwedd y flwyddyn, sydd £176,000 yn fwy na’r gostyngiad o 

£157,000 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 Chwefror, roedd cyfanswm benthyciadau’r cyngor yn 

£241.6m ar gyfradd gyfartalog o 4%.  Roedd balansau buddsoddi yn £11.4 miliwn ar 

gyfradd gyfartalog o 0.5%.  

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

a gymeradwywyd yn £31.42 miliwn ac mae’r gwariant hyd yma yn £21.79 miliwn. Mae 

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

Cyfalaf cyffredinol. Dylid nodi bod cyfanswm y gwariant a gyllidebwyd ar Ddatblygiad 

Marchnad Queens y Rhyl wedi cynyddu £311k oherwydd cais am grant adfywio gan 

Lywodraeth Cymru (cyfanswm y gyllideb bellach yn £5.311 miliwn sy’n arian grant i gyd). 

Bydd diweddariadau pellach ar gamau nesaf y prosiect hwn yn cael eu cyflwyno i’r Cabinet 

dros y misoedd nesaf. 

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 3 a’r cynnydd yn 

Nhreth y Cyngor ei gyflwyno i’r Cyngor ar 29 Ionawr.  

 

8. Pa ymgynghoriadau sydd wedi’u cynnal 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 gyllideb sylfaen ac felly yn bwysau 



 
 

parhaus ac mae’r pwysau hyn wedi eu hadlewyrchu yng Nghynigion y Gyllideb ar gyfer 

2020/21.  

Mae’r rhagolygon yn parhau i nodi y bydd balansau ysgol yn gostwng yn y flwyddyn 

ariannol hon, fodd bynnag bydd y sefyllfa'n cael ei hadolygu'n agos. 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 yna 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.  


