
 

Adroddiad i’r Cabinet 

Dyddiad y cyfarfod 26 Mai 2020 

Aelod/Swyddog Arweiniol  Julian Thompson Hill 

Awdur yr Adroddiad Steve Gadd, Pennaeth Cyllid ac Eiddo  

Teitl Adroddiad Cyllid (Strategaeth Ariannol Covid 19)  

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

Mae’r adroddiad yn cynnwys yr effaith ariannol ar y Cyngor ac ymateb y Cyngor i leihau’r 

effaith yn y tymor byr a’r tymor canolig.   

2. Beth yw'r rheswm dros wneud yr adroddiad hwn? 

I hysbysu’r Cabinet am effaith ariannol COVID19 ar gyllideb 2020/21 y Cyngor, sy’n 

gyfuniad o gostau ychwanegol yn ogystal â cholled sylweddol mewn incwm a chynnig 

strategaeth ar gyfer sut y gall y Cyngor ymateb i’r argyfwng hwn.    

3. Beth yw’r Argymhellion? 

3.1 Bod Aelodau yn nodi rhagolygon o amgylch effaith ariannol pandemig Covid 19 ar y 

Cyngor.  

3.2 Bod Aelodau yn ystyried ac yn cymeradwyo’r Strategaeth Ariannol Drafft a amlinellwyd 

yn yr adroddiad hwn.   

4. Manylion yr Adroddiad 

Daeth yn gynyddol glir y bydd effaith y Pandemig Coronafeirws ar yr awdurdod yn 

sylweddol ac nad yw busnes fel arfer o bersbectif ariannol yn bosibl os yw'r Cyngor am 

ymateb i’r argyfwng.  Bydd yr adroddiad hwn yn amlinellu’r effaith ariannol a’r ymateb 



 
 

tymor byr a chanolig arfaethedig (gan gymryd i ystyriaeth effaith ar lif arian a chyllideb 

sylfaen).   

4.1 Effeithiau COVID19 ar Incwm a Gwariant hyd at ddiwedd Mehefin    

Disgwylir cynnydd net o £2.1 miliwn yng ngwariant y Cyngor ar gyfer y chwarter hyd at 

ddiwedd Mehefin o ganlyniad i effaith y COVID-19, gyda gwariant ychwanegol o £2.8 

miliwn am y cyfnod hyd at ddiwedd Mehefin, ynghyd â chynnydd mewn gwariant o £747k 

dros yr un cyfnod (gweler Atodiad 1 am fanylion).   

Mae yna effaith mwy dramatig ar incwm y Cyngor, gyda rhagolwg colledion incwm o £6.3 

miliwn am yr un cyfnod, yr effaith mwyaf o £2.22 miliwn ar Denbighshire Leisure Limited, 

£649k Prydau Ysgol, £498k Parcio a £403k colli incwm unedau diwydiannol ac ati (gweler 

Atodiad 2 am fanylion).    

Disgwylir y byddwn yn derbyn arian gan Lywodraeth Cymru ar gyfer y gwariant 

ychwanegol, ond nid oes unrhyw gyhoeddiadau pendant eto o ran ariannu’r colled incwm.    

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) wedi cyflwyno gwybodaeth i’r Is-Grŵp 

Cyllid 30/04/2020, er mwyn helpu i ddylanwadu ar Lywodraeth Cymru.   Mae hyn yn cael 

ei ystyried gan y Gweinidogion ac mae yna ddisgwyl cyhoeddiadau yn ymwneud â chyllid 

cyn diwedd Mai.   

Dylid nodi bod y ffigyrau uchod yn amcanestyniad ac yn ddarostyngedig i newid.   Byddai 

effaith net o £8.3 miliwn fesul chwarter, pe na bai’n cael ei ariannu yn cael effaith andwyol 

ar gyllid y Cyngor os bydd y cyfyngiadau ar symud yn parhau am gyfnod estynedig.   Hyd 

yn oed pan fydd y cyfyngu ar symud yn llacio, bydd lefelau incwm mewn nifer o feysydd yn 

cymryd amser hir i adfer.   

Nid yw’r ffigyrau uchod yn cynnwys unrhyw effaith ar lefelau hawlwyr Cynllun Gostwng 

Treth y Cyngor neu lefelau tâl Treth y Cyngor ei hun (Incwm o'r Dreth Gyngor). Mae 

dadansoddiad yn awgrymu i bob 1% o ostyngiad yn Incwm o'r Dreth Gyngor bydd yna 

effaith oddeutu £700k. Mae costau hawlydd CTRS unigol yn costio £1,105 ar gyfartaledd 

i’r Cyngor.  Mae yna dros 650 o achosion newydd yn cael eu prosesu ar hyn o bryd 

fyddai’n arwain at orwariant o £718k.  Mae’n debyg wrth i achosion Credyd Cynhwysol 

gynyddu y bydd hawliadau CTRS hefyd.   Mae’r wybodaeth hon hefyd wedi’i adborth i 

Lywodraeth Cymru.   



 
 

 

4.2 Cyfnod Ymateb Tymor Byr  

4.2.1  Mae CSDd wedi gweithio mewn partneriaeth gyda phob Awdurdod Lleol yng 

Nghymru, CLlLC a Llywodraeth Cymru i helpu i ddiffinio graddfa’r broblem a datblygu 

datrysiadau i sut y gall y sector cyhoeddus weithio drwy’r problemau. Enghreifftiau 

arbennig o’r strategaeth hon yw:   

 Pryderon dechreuol y byddai Cynghorau yn ‘rhedeg allan o arian’ (y broblem ‘llif 

arian’) Yn dilyn ymgynghoriad gyda Llywodraeth Cymru cytunwyd i becyn cyllid 

oedd yn cynnwys talu arian ymlaen llaw ar gyfer hanner y grantiau busnes a thalu 

taliadau Grant Cynnal Refeniw ar y dechrau. Roedd Cyngor Sir Ddinbych wedi 

ymgymryd â £15miliwn o fynthyca ar gyfraddau llog isel iawn i sicrhau na fyddai’r 

arian yn rhedeg allan.   Mae’r strategaeth hon wedi bod yn llwyddiannus ac mae’r 

pryderon am lif arian wedi’u lliniaru am nawr. 

 Cafodd grant cychwynnol o £30 miliwn (i Gymru gyfan) ei gyhoeddi ar gyfer costau 

uniongyrchol yn gysylltiedig ag ymateb i Covid-19 – bydd llawer o’r costau 

ychwanegol uniongyrchol a nodwyd yn 4.1 yn gymwys ar gyfer y grant hwn.   Fodd 

bynnag, nid yw’r £30miliwn ar gyfer yr holl gostau amcangyfrifedig a nodwyd gan 

Awdurdodau Lleol felly mae’n bwysig bod Llywodraeth Cymru yn adolygu’r lefel hon 

o’r grant.   Mae’r grant hwn yn gweithio’n dda gyda hawliadau misol o ôl-daliad – 

derbyniwyd arian mis Mawrth.   

 £40 miliwn o grant Gofal Cymdeithasol – parhau i aros am arweiniad manwl ond 

gweinyddir fel yr uchod.   

4.2.2  Wrth symud ymlaen mae’r strategaeth a argymhellir yn ystod y misoedd nesaf i nodi 

ffordd i sicrhau sefydlogrwydd ariannol y Cyngor ar gyfer 2020/21 a thu hwnt wedi’i nodi 

isod.   

 Mae’r strategaeth ar gyfer yr wythnosau nesaf yn cynnwys parhau i weithio mewn 

partneriaeth gydag ALl eraill, CLlLC a Llywodraeth Cymru er mwyn ceisio cyflawni 

cymorth ariannol ar gyfer y gorwariant o ganlyniad i golli incwm.   Bydd Cyllideb 

Atodol yn cael ei chyhoeddi ar 27 Mai fydd gobeithio yn helpu i roi rhywfaint o 

sicrwydd.   



 
 

 Mae CSDd hefyd angen parhau i nodi a diffinio’r effaith ariannol er mwyn cyflawni 

darlun mwy cywir.   Bydd hyn yn cynnwys adolygiad o’r cynlluniau arbedion a 

gyflwynwyd fel rhan o gyllideb 2020/21 a gymeradwywyd ym mis Ionawr.   

 Byddwn hefyd angen adolygu’r penderfyniadau hynny sydd wedi arwain at 

ostyngiadau mewn incwm – er enghraifft gwyliau rhent i unedau diwydiannol neu 

ddileu taliadau parcio.   

 Er mwyn i’r Cyngor gael hyblygrwydd ariannol mae’n bwysig bod arian ar gael i 

ddelio gydag unrhyw orwariant gweddilliol a chaniatáu hyblygrwydd i’r Cyngor 

barhau i ddarparu gwasanaethau mor effeithiol ac effeithlon â phosibl.   Yn 

arbennig mae angen ymgymryd â’r darnau o waith manwl canlynol fel y gallwn 

ymateb yn gyflym i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru ar ddiwedd Mai:  

1. Nodi tanwariant presennol – nodi holl ostyngiadau mewn gwariant sydd 

wedi digwydd o ganlyniad i Covid-19 – er bod gwaith cychwynnol wedi’i 

wneud mae hwn yn ymarfer parhaus.    

2. Os nad yw cyllid Llywodraeth Cymru ar y gweill, neu’n rhannol ar y gweill, 

bydd angen adolygiad o wasanaethau anstatudol a byddwn angen bod yn 

barod i gyflwyno ymarfer ail-alinio cyllideb yn ystod y flwyddyn.    

3. Ar ôl cau cyfrifon 2019/20 bydd angen adolygiad llawn o gronfeydd wrth 

gefn a balansau i sicrhau bod y Cyngor yn blaenoriaethu’r ymateb a 

chamau adfer yr argyfwng presennol.   Mae ffigyrau cychwynnol yn dangos 

bod y canlyniad ariannol ar gyfer 19/20 yn well nag y rhagwelwyd fydd yn 

caniatáu rhywfaint o hyblygrwydd wrth symud ymlaen.   Mae unrhyw ail-

ddyrannu cronfeydd yn debyg o effeithio ar benderfyniadau am y gyllideb yn 

y dyfodol gan y byddant naill ai angen eu had-dalu neu bwysau cyllideb 

sylfaen angen eu cynnwys o ganlyniad i’r gostyngiad mewn cadernid 

ariannol.   

4. Mae’r dewis o gyfalafu colledion refeniw yn cael ei archwilio ar hyn o bryd 

gyda Llywodraeth Cymru a Thrysorlys y DU.  Mantais y dull hwn yw ei fod yn 

rhoi sicrwydd i ALlau y byddant yn gallu parhau i weithredu’n ariannol a dylai 

leihau unrhyw angen am ostyngiadau brys mewn darpariaeth gwasanaeth.   

Fel gydag unrhyw ddefnydd o gronfeydd wrth gefn a balansau byddai’n cael 

effaith ar osod cyllideb yn y dyfodol gan y byddai’r ad-daliadau angen 

pwysau cyllideb sylfaen am nifer o flynyddoedd.   

4.3 Ymateb Tymor Canolig a Chyfnod Adfer 



 
 

4.3.1 Bydd manylion yr ymateb tymor canolig yn dibynnu’n fawr iawn ar ganlyniad y cyfnod 

ymateb.   Fodd bynnag, gobeithio y bydd y cyfnod hwn yn gweld y Cyngor yn gallu 

adeiladu ar ddysgu yn sgil yr argyfwng er mwyn sicrhau y manteisir ar y cyfleoedd ar gyfer 

ffyrdd o weithio gwell a mwy cadarn.   Bydd hyn yn cynnwys nodi blaenoriaethau newydd, 

meysydd o arbedion parhaus a meysydd sydd angen buddsoddiad.   Bydd y darnau o 

waith canlynol yn benodol angen eu cwblhau yn ystod y misoedd nesaf.   

 Strategaeth Ariannol Tymor Canolig – Mae’n arfer cael ei llunio ar ddiwedd y 

gwanwyn ar ôl gosod cyllideb y flwyddyn gyfredol a chau cyfrifon y llynedd.  Mae 

hyn fel arfer yn sicrhau bod y strategaeth yn seiliedig ar y wybodaeth ariannol orau 

sydd ar gael yn ddibynnol ar y Setliad Drafft yn yr Hydref.   Mae graddfa effaith 

ariannol Pandemig Covid-19 yn golygu nad yw hyn yn bosibl ar hyn o bryd.   

Gobeithio y gellir cyflwyno Strategaeth Ariannol Tymor Canolig i’r cabinet cyn toriad 

yr haf pan fydd y sefyllfa ariannol gobeithio yn gliriach.  

 Proses ac Amserlen Gosod Cyllideb Refeniw – bydd amserlen ar gyfer sut y 

gallwn ddatblygu cynigion y gyllideb ar gyfer 2020/21 yn cael ei llunio dros y 

misoedd nesaf a gobeithio y gellir cyflwyno proses ac amserlen fanwl gyda’r 

Strategaeth Ariannol Tymor Canolig.    

 Adolygu Blaenoriaethau Cyfalaf a Phrosiectau – rhagwelir y bydd y 

blaenoriaethau craidd a restrwyd isod yn parhau ond mae’n bosibl y bydd 

prosiectau eraill angen eu hadolygu yn dibynnu ar argaeledd cyllid:  

o Ysgolion yr 21ain Ganrif – yn dibynnu ar gyllid Llywodraeth Cymru  

o Buddsoddi mewn asedau Cyngor Sir Ddinbych (gan gynnwys adeiladau, 

priffyrdd ac ati) – y dyraniadau bloc  

o Prif waith amddiffyn rhag llifogydd – yn dibynnu ar gyllid Llywodraeth Cymru  

o Prif brosiectau adfywio – Marchnad y Frenhines, y Rhyl ac Ysbyty Dinbych   

 

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? 

Mae’r effaith ariannol wedi’i gynnwys yng nghorff yr adroddiad (gweler Adran 4).   

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

Ni chynhaliwyd Asesiad o’r Effaith ar Les ar gyfer y strategaeth hon.   Mae’n debyg y bydd 

angen Asesiad o’r Effaith ar Les ar gyfer penderfyniadau penodol yn sgil y strategaeth hon 

yn arbennig rhai sy’n effeithio ar ddarpariaeth gwasanaeth neu hyblygrwydd yn y gyllideb 

yn y dyfodol.    

 

8. Pa ymgynghoriadau sydd wedi’u cynnal gyda Chraffu ac 

eraill? 

Ni chynhaliwyd unrhyw ymgynghoriadau ffurfiol penodol.  Fodd bynnag cyflwynwyd 

adroddiad ar lafar ar y strategaeth gyffredinol i gyfarfod anffurfiol o’r Cabinet a’r SEMT yn 

ddiweddar.   

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

Wrth gwrs, mae’r ffocws ar hyn o bryd ar yr ymateb ariannol ac adferiad mewn perthynas 

â’r pandemig Covid-19. Er bod y pwysau yn sylweddol iawn, mae’r Cyngor yn dechrau’r 

cyfnod hwn gyda’r manteision canlynol:   

 Hanes blaenorol cadarn o reolaeth ariannol mewn ymateb i dros 10 mlynedd o 

ostyngiadau yn y gyllideb mewn termau real.   Dylai’r systemau a’r prosesau ar 

waith helpu Cyngor Sir Ddinbych yn ei ymateb.  

 Mae gan y Cyngor gronfeydd ariannol wrth gefn a balansau cymharol iach  

 Roedd y Setliad a’r Gyllideb a osodwyd ar gyfer 2020/21 yn caniatáu i’r Cyngor 

fynd i’r afael â llawer o bwysau o fewn Gofal Cymdeithasol, gwasanaethau 

Gwastraff, Cludiant Ysgol, Addysg ac Ysgolion.   Nid yw hyn yn golygu nad oes 

yna bwysau busnes fel arfer cyfredol, fodd bynnag mae’n golygu ein bod mewn 

sefyllfa well na blynyddoedd blaenorol.   



 
 

Bydd yr Adroddid Cyllideb rheolaidd i’r Cabinet yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r 

aelodau a darperir diweddariadau rheolaidd i gyfarfodydd anffurfiol o’r Cabinet.   

Sylwer hefyd y cydnabyddir bod hon yn sefyllfa sy’n newid yn gyflym a bydd 

crynodeb o’r wybodaeth ddiweddaraf yn cael ei gyflwyno i’r Cabinet.   

10. Pa risgiau sydd yna ac a oes unrhyw beth y gallwn ei 

wneud i’w lleihau? 

Mae’n amlwg mai dyma’r cyfnod ariannol mwyaf heriol mae Cyngor Sir Ddinbych wedi’i 

wynebu.   Mae’r Strategaeth Ariannol arfaethedig yn yr adroddiad hwn yn anelu i liniaru’r 

risgiau canlynol (ymysg eraill):  

 Gall methu cael strategaeth ariannol gadarn effeithio ar sefydlogrwydd a 

chynaliadwyedd ariannol y Cyngor.  

 Effaith ar allu’r Cyngor i ddarparu gwasanaethau craidd.  

 Effaith ar allu’r Cyngor i gyflawni ei flaenoriaethau. 

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

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

trefniadau i weinyddu eu materion ariannol yn briodol.  


