
 

Adroddiad i’r Cabinet 

Dyddiad y cyfarfod 30 Mehefin 2020 

Aelod/Swyddog Arweiniol  Julian Thompson Hill 

Awdur yr Adroddiad Steve Gadd, Pennaeth Cyllid ac Eiddo  

Teitl Adroddiad Ariannol (Sefyllfa Ariannol Derfynol 2019/20)  

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

Mae’r Cabinet wedi derbyn adroddiadau monitro rheolaidd drwy gydol y flwyddyn ariannol 

ynglŷn â pherfformiad gwariant yn erbyn y gyllideb a’r arbedion y cytunwyd arnynt fel rhan 

o’r Cynllun Ariannol Tymor Canolig. Mae'r adroddiad hwn yn manylu ar y sefyllfa derfynol 

ar ddiwedd y flwyddyn ariannol. 

Bydd drafft cyntaf y Datganiad Cyfrifon Blynyddol ar gyfer 2019/20 yn cael ei gyflwyno i'r 

archwilwyr allanol erbyn 15 Mehefin. Yna, ym mis Medi, cyflwynir y cyfrifon wedi’u 

harchwilio i'r Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol ar mwyn eu cymeradwyo’n ffurfiol. 

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

I roi gwybod am y sefyllfa refeniw derfynol a chymeradwyo'r dull arfaethedig o drin 

balansau. 

3. Beth yw’r Argymhellion? 

3.1 Nodi’r sefyllfa refeniw derfynol ar gyfer 2019/20.  

3.2 Cymeradwyo'r driniaeth arfaethedig o gronfeydd a balansau wrth gefn fel y manylir yn 

yr adroddiad ac yn Atodiadau 1, 2 a 3. 

3.3 Nodi manylion y trosglwyddiadau i ac o’r Cronfeydd Wrth Gefn a Glustnodwyd fel y 

nodwyd yn Atodiad 4. 



 
 

4. Manylion yr Adroddiad 

Manylir ar y ffigurau Alldro Refeniw yn Atodiad 1, ynghyd â’r driniaeth arfaethedig o 

falansau gwasanaeth diwedd blwyddyn. Mae’r sefyllfa derfynol o ran cyllidebau 

corfforaethol a gwasanaeth (gan gynnwys ysgolion) yn orwariant o £0.928 miliwn (0.46% 

o’r gyllideb refeniw net). Mae Atodiad 5 yn manylu ar sefyllfa’r rhan fwyaf o’r 

gwasanaethau a’r rhesymau dros yr amrywiadau. Fodd bynnag, dylid nodi’r canlynol: 

Roedd ar gyllideb 2019/20 angen nodi a chytuno ar arbedion ac arbedion 

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 arbedion effeithlonrwydd gwasanaethau (£3.852 miliwn) 

Adolygwyd y rhain yn drylwyr ac arweiniodd hyn at ddyraniad a gymeradwywyd o £616 mil 

(gyda £440 mil ohono yn ddyraniad 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 tua 

11% o gyfanswm yr arbedion a nodwyd ac felly ar hyn o bryd yn tybio bod 89% o'r 

arbedion wedi'u cyflawni.  

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

cyfanswm buddsoddiad ychwanegol net o ychydig dros £1 filiwn yng nghyllidebau 

dirprwyedig ysgolion (heb gynnwys cynnydd mewn grantiau gan Lywodraeth Cymru). Yn 

2020/21 bydd balans diffyg net o £1.388 miliwn yn cael ei gario drosodd, sy'n cynrychioli 

cynnydd o £1.217 miliwn yn y balansau diffyg a ddygwyd ymlaen o 2019/20 (£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 mawr Ysgol y 

Bendigaid Edward Jones fel y mae’n ofynnol i ni, fel Awdurdod Addysg Lleol, ei wneud yn 

ôl y gyfraith. Mae’r gyllideb a gytunwyd ar gyfer 2020/21 yn cynnwys buddsoddiad net 

ychwanegol o £2.876 miliwn yng nghyllidebau dirprwyedig ysgolion. 

Mae Atodiad 4 yn rhoi manylion llawn y trosglwyddiadau i mewn i Gronfeydd Wrth Gefn a 

Glustnodwyd ac allan ohonynt. Mae’r rhan helaeth o’r symudiadau wedi’u cynnwys yn y 

gyllideb neu’u cymeradwyo yn sgil adroddiadau monitro blaenorol i’r Cabinet. Yn benodol, 

mae’n dangos y bwriad i ddefnyddio cronfeydd i dalu am orwariant yn y Gwasanaethau 

Cymorth Cymunedol (Cronfa Wrth Gefn Gofal Cymdeithasol i Oedolion) a Phriffyrdd a’r 

Amgylchedd (Cronfa Wrth Gefn Rheoli Gwastraff Cynaliadwy). Dylid nodi bod yr holl 



 
 

gronfeydd wrth gefn yn destun adolygiad fel rhan o Strategaeth Ariannol Covid-19 a 

gytunwyd arni gan y Cabinet ym mis Mai. 

Mae achosion o danwariant mewn perthynas â Chyllidebau Corfforaethol wedi’u 

hadrodd arnynt yn ystod y flwyddyn ond mae elfennau allweddol y tanwariant o £2.401 

miliwn wedi’u hailgynhyrchu yn y tabl isod hefyd: 

 

Oherwydd bod sefyllfa’r gwasanaeth wedi gwella a bod bwriad i ryddhau arian o gronfeydd 

corfforaethol at raid, ac oherwydd effaith tanwariant Cyllid Cyfalaf, cyflawnwyd y Sefyllfa 

Ariannol Derfynol heb ddefnyddio ond £0.974 miliwn o’r £2 filiwn a gynlluniwyd o’r Gronfa 

Wrth Gefn i Liniaru ar y Gyllideb. Mae’r newid yn golygu cronfa wrth gefn o £2.111 miliwn, 

gyda £0.685 miliwn ohoni yn angenrheidiol ar gyfer 2020/21 yn unol â’r gyllideb gytunedig. 

Mae hyn yn gadael £1.426 miliwn i liniaru’r sefyllfa gyllidebol, i ymdopi â phwysau 2020/21 

neu i helpu i gydbwyso cyllidebau’r dyfodol. 

O ystyried y sefyllfa gyffredinol o fewn gwasanaethau a’r cyllid corfforaethol sydd ar gael, 

cynigir bod y gwasanaethau yn dwyn ymlaen y tanwariant net a restrir fel Balansau 

Gwasanaeth Ymrwymedig yn Atodiad 1 er mwyn helpu i gyflawni strategaeth cyllideb 

2020/21 a bodloni’r ymrwymiadau presennol. Mae Atodiad 2 yn crynhoi cynigion y 

gwasanaethau. 

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. 

Maes Gwasanaeth Disgrifiad £000 

Gor-adfer Diffyg Pensiwn Rhyddhad y tanwariant fel arfer yn cael ei drosglwyddo i'r Gronfa 
Diffyg Pensiwn yng ngoleuni arbedion yr Adolygiad Actiwaraidd 
Teirblwyddol 

932 

Cynllun Gostyngiadau Treth y 
Cyngor 

Y cynnydd y cyllidwyd ar ei gyfer yn y llwyth achosion ddim yn 
angenrheidiol yn ei gyfanrwydd 

98 

Chwyddiant Trethi Annomestig 
Cenedlaethol 

Chwyddiant Trethi Busnes wedi’i osod yn erbyn arbedion 
ailbrisio  

201 

Ail-dendro Yswiriant Tanwariant yn ymwneud ag ail-dendro’r Contract Corfforaethol 350 

Costau Pensiwn Hanesyddol Gostwng Costau fwy na'r rhagamcaniad 39 

Gordaliad Budd-dal Tai Prosiect Civica i ddynodi a chasglu gordaliadau Budd-daliadau Tai 150 

Ynni Cynnydd chwyddiannol ddim yn angenrheidiol - oherwydd y 
tywydd braff/ effeithiolrwydd ynni 

417 



 
 

6. Faint fydd hyn yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar 

wasanaethau eraill? 

Cyllideb refeniw net y Cyngor ar gyfer 2019/20 oedd £198.538 miliwn. Roedd y sefyllfa 

derfynol ar gyllidebau corfforaethol a gwasanaeth yn orwariant net o £0.187 miliwn (0.09% 

o’r gyllideb net). Gan ystyried cyllid, roedd yr amrywiant ar gyfanswm y gyllideb yn 

orwariant o £0.928 miliwn (046% o’r gyllideb refeniw net). Mae’r gorwariant net yn 

cynnwys £1.217 miliwn o orwariant mewn ysgolion, sy’n cael ei ddwyn ymlaen ar wahân. 

Lle mae gwasanaethau wedi tynnu sylw at ymrwymiadau gwariant dilys yn erbyn balansau 

2019/20, cynigir bod y gwasanaethau hynny yn trosglwyddo'r balans net ymlaen i 2019/20. 

Gofynnir i bob gwasanaeth sydd wedi tanwario ryddhau elfen o’r tanwariant hwnnw er 

mwyn helpu sefyllfa ariannol gyffredinol yr awdurdod yn sgil effaith ariannol Covid-19. 

Bydd sefyllfa pob gwasanaeth a’r defnydd arfaethedig o’r balansau a ddygwyd ymlaen yn 

destun adolygiad yn 2020/21.  

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

Cafodd yr Asesiadau o’r Effaith ar Les ar gyfer yr arbedion, a grynhoir yn Adran 4, 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, cafodd 

proses y gyllideb ei hystyried gan y Tîm Gweithredol Corfforaethol, yr Uwch Dîm 

Arweinyddiaeth a chyfarfodydd Briffio’r Cabinet a Briffio’r Cyngor. Cynhaliwyd gweithdai 

cyllideb rheolaidd gydag aelodau etholedig i archwilio cyllidebau gwasanaethau ac i 

ystyried y cynigion o ran y gyllideb. Hysbyswyd pob aelod staff am y broses o osod y 

gyllideb ac mae’r staff a effeithir wedi cael, neu’n mynd i gael eu cynnwys mewn 

ymgynghoriad llawn, 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 ar gyllidebau gofal cymdeithasol (Oedolion a Phlant), 

Cludiant i’r Ysgol a Gwasanaethau Gwastraff er gwaethaf y buddsoddiad a gynhwyswyd 

yng nghyllideb 2019/20. Mae’r rhain yn gyllidebau sylfaen ac felly’n bwysau parhaus, ac 

mae’r pwysau hyn wedi’u hadlewyrchu yng Nghynigion y Gyllideb ar gyfer 2020/21.  

Fodd bynnag, er bod Cyllideb 2020/21 a gymeradwywyd ym mis Ionawr yn mynd i'r afael â 

nifer o'r pwysau allweddol ac yn buddsoddi mewn gwasanaethau blaenoriaeth craidd fel 

ysgolion, mae'r pwysau ariannol newydd mewn perthynas â Covid-19 yn cyflwyno her fawr 

i'r Cyngor. Mae gwaith yn mynd rhagddo ar strategaethau fydd yn helpu’r Cyngor i ymdopi 

ond, yn y pen draw, mae’n debyg y bydd angen cyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru. 

Er bod balansau ysgol wedi lleihau eleni, mae hyn yn bennaf yn berthnasol i nifer bychan 

o ysgolion a bydd y sefyllfa yn cael ei hadolygu’n ofalus. Mae Cyllid Addysg yn gweithio’n 

agos ag ysgolion i helpu datblygu 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 gydag ychydig 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 y 

cytunwyd arni o ran y gyllideb yn rhoi pwysau ychwanegol ar wasanaethau yn y flwyddyn 

ariannol bresennol ac yn y dyfodol. Mae graddfa effeithiau hysbys Covid-19 a'r ansicrwydd 

sylweddol o amgylch sut i gyllido hynny yn amlwg yn risg fawr i'r Cyngor. Ym mis Mai 

cyflwynwyd Strategaeth Ariannol ffurfiol i’r Cabinet a gafodd ei chymeradwyo, ac mae 

gwaith yn mynd rhagddo i weithredu’r strategaeth honno mewn partneriaeth â CLlLC a 

Llywodraeth Cymru. 

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.  


