
 

Adroddiad i’r Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol ac Archwilio 
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Swyddog / Aelod Arweiniol Y Cynghorwyr Huw Hilditch-Roberts a Julian Thompson-Hill / 

Geraint Davies, Pennaeth Addysg a Steve Gadd, Pennaeth 

Cyllid ac Eiddo 

Awdur yr adroddiad Steve Gadd, Pennaeth Cyllid ac Eiddo 

Teitl Fframwaith Herio ac Ymyrryd ar gyfer Ysgolion mewn 

Trafferthion Ariannol (YTA) – Y diweddaraf 

1. Diben yr Adroddiad 

1.1   Diweddaru’r Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol ac Archwilio ar gynnydd y gwaith i 

weithredu’r Fframwaith Herio ac Ymyrryd ar gyfer Ysgolion mewn Trafferthion Ariannol (YTA) a 

roddwyd gerbron y Pwyllgor ar 29ain Tachwedd 2017. 

2. Beth yw’r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 

2.1   Ailgyflwyno proses y cyngor ar gyfer gweithio gydag ysgolion mewn trafferthion ariannol. 

2.2   Diweddaru’r Pwyllgor ynghylch sut mae’r broses wedi gweithio’n ymarferol. 

3. Beth yw’r Argymhelliad? 

3.1  Y dylid trafod cynnwys yr adroddiad. 

4. Manylion am yr Adroddiad 

Cefndir 

Mae gwaith rheoli a chymryd cyfrifoldeb dros gyllidebau ysgol yn cael ei ddirprwyo i gyrff 

llywodraethu ysgolion unigol. Mae’r darpariaethau deddfwriaethol i’w gweld o fewn Deddf Safonau 

a Fframwaith Ysgolion 1998 a Rheoliadau Cyllido Ysgolion (Cymru) 2010. Mae’r ddwy set o 

ddeddfwriaethau’n sail i Gynllun Ariannu Ysgolion y Cyngor (Atodiad 2). Bydd y Cyngor yn pennu 

cyfanswm cyllideb ysgolion – cyn grantiau allanol – yn flynyddol ac yna bydd yn dirprwyo’r rhan 

fwyaf ohono (tua 85%) i’r ysgolion drwy fformiwla y cytunwyd arni o flaen llaw. Rheolir y gweddill 



yn ganolog ar ran yr ysgolion er mwyn ariannu eitemau megis cludiant i’r ysgol a chostau canolog 

eraill. 

Mae’r gefnogaeth i reoli materion ariannol ysgolion yn cael ei dirprwyo i’r ysgolion drwy’r rheolwyr 

busnes a chyllid penodedig. O dan y Cynllun uchod, mae gofyn i bob ysgol gyflwyno cynllun 

cyllideb tair blynedd i’r cyngor yn flynyddol. Rhaid i’r cynlluniau cyllideb ddangos bwriad yr ysgol yn 

nhermau gwariant dros y tair blynedd ariannol ganlynol a’r tybiaethau mae’r cynllun cyllideb hwnnw 

wedi’i seilio arnynt. Yr ysgolion sy’n gyfrifol am reoli unrhyw ddiffygion neu arian dros ben yn ystod 

y cyfnod. 

Mae’r Cynllun hefyd yn darparu ar gyfer trwyddedu diffygion mewn ysgolion ac er mwyn cefnogi 

hyn mae’r cyngor wedi datblygu fframwaith herio ac ymyrryd mwy manwl. Cafodd y fframwaith ei 

ddatblygu a’i ymestyn yn ystod 2016/17, mewn ymgynghoriad â’r ysgolion, a chafodd ei roi gerbron 

y pwyllgor hwn ym mis Tachwedd 2017. Mae’r fframwaith wedi’i atodi fel Atodiad 1 ac mae’r 

crynodeb gorau ohono i’w weld ar y siart llif ar Dudalen 3. 

I’w roi mewn cyd-destun, o 2011/12 hyd at ddiwedd 2016/17, cafodd y cynghorau gyfarwyddyd gan 

Lywodraeth Cymru i ddiogelu cyllidebau ysgolion yn ariannol, a hynny am swm o 1% yn uwch na 

lefel y grant ariannol a roddwyd i Lywodraeth Cymru gan Lywodraeth y DU. Penderfynodd Cyngor 

Sir Ddinbych ddarparu mwy o gyllid i ysgolion dros y cyfnod hwn, gan roi cyfanswm a oedd 70% yn 

fwy na fyddai wedi bod ar gael i ysgolion drwy ddefnyddio’r fecanwaith a oedd yn ofynnol gan 

Lywodraeth Cymru. Gwerth ariannol cyfraniad Llywodraeth Cymru i ddiogelu ysgolion Sir Ddinbych 

oedd £4.422m dros 6 blynedd rhwng 2011/12 a 2016/17, ond gwelwyd cynnydd o £7.519m yng 

nghyllidebau ysgolion Sir Ddinbych dros yr un cyfnod. 

Gweithgarwch Diweddar a’r Sefyllfa Bresennol 

 

Strategaeth y Gyllideb – Ers diwedd y cyfnod ‘diogelu’ gan Lywodraeth Cymru, mae’r Cyngor 
wedi ariannu ysgolion drwy roi’r egwyddorion canlynol ar waith: 

 

 Cyfrifo chwyddiant cyflogau a chwyddiant prisiau bob blwyddyn 

 Cyfrifo addasiadau demograffig ar sail data Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion 

mis Medi – mae hyn yn sicrhau bod y cyllid fesul disgybl yn cael ei gynnal, o leiaf 

 Trin unrhyw gyllid uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru, gan gynnwys trosglwyddiadau a 

chyfrifoldebau newydd 

 Ystyried unrhyw faterion sy’n creu pwysau strategol 

 Defnyddio targed arbedion effeithlonrwydd (rhwng 1% a 2% yn y blynyddoedd diwethaf) 



Mae hyn yn golygu bod ysgolion yn cyd-fynd yn gyffredinol â sut mae gwasanaethau eraill yn cael 

eu trin – dylid nodi fodd bynnag bod targedau arbedion gwasanaethau wedi amrywio rhwng 2% ac 

17%, yn dibynnu ar y flwyddyn a’r gwasanaeth.  

Mae cynigion y gyllideb ar gyfer Ysgolion yn 2021/22 wedi eu gosod isod: 

 Cydnabyddir gwerth £1.205m o bwysau yn sgîl chwyddiant 

 Buddsoddi mewn Anghenion Dysgu Ychwanegol £1.192m 

 Buddsoddi mewn cynaliadwyedd ysgolion bach £161,000 

 Pwysau demograffig o £718,000 

 Grant Cyflog Athrawon 2020/21 o £0.135m (trosglwyddo i mewn) 

 Targed effeithlonrwydd ysgolion o 1% (£0.733m) o Gyllidebau Dirprwyedig i Ysgolion 

Mae’r buddsoddiad o £3.4m yn golygu codiad o 3.4%, serch hynny, yn dilyn targed effeithlonrwydd 

o 1% sy’n seiliedig ar gyllidebau cyn y codiad, mae hyn yn cyfateb i gynnydd net o 2.5%. Mae’r 

angen i fuddsoddi mewn ADY ac ysgolion bach wedi’i nodi o ganlyniad i’r broses Ysgolion mewn 

Trafferthion Ariannol. 

Y Sefyllfa Bresennol – Roedd y gyllideb y cytunodd y Cyngor arni ar gyfer 2020/21 yn cynnwys 

buddsoddiad ychwanegol net o ychydig dros £2.9m (heb gynnwys cynnydd mewn grantiau gan 

Lywodraeth Cymru) yn y cyllidebau dirprwyedig i ysgolion. Y rhagamcaniad diweddaraf ar gyfer 

balansau ysgolion i’w ddwyn ymlaen i 2021/22 yw balans diffyg net o £1.591m, sy’n cynrychioli 

cynnydd o £0.203m yn y balansau diffyg a ddygwyd ymlaen i 2020/21, sef £1.388m (fel a 

ddangosir yn Atodiad 3). Bydd y cyfnod clo diweddaraf a’r manylion ynghylch sut bydd costau 

ychwanegol yn cael eu hariannu yn cael eu monitro’n fanwl a’r gobaith yw y gwelir sefyllfa well 

erbyn diwedd y flwyddyn. 

Wedi i amcangyfrifon eleni ar gyfer cyllidebau tair blynedd gael eu cyflwyno, bydd y tîm sy’n 

cefnogi ysgolion yn ariannol yn cyfarfod â’r holl ysgolion sy’n rhagamcanu balans diffyg (ysgol 

YTA) bob tymor (h.y. o leiaf 3 gwaith y flwyddyn). Yn 20/21 maent wedi cael 2 dymor o 

gyfarfodydd, bydd cyfarfod y tymor olaf yn cael ei gynnal tua mis Mawrth. Mae’r Pennaeth Addysg 

a’r Pennaeth Cyllid ac Eiddo yn cwrdd â’r tîm cyllid bob tymor i fynd drwy’r sefyllfa y cytunwyd arni 

ar gyfer pob ysgol YTA. Maent hefyd yn cyfarfod o bryd i’w gilydd i drafod ysgolion penodol os a 

phan fydd angen. Eleni ceir 18 ysgol YTA allan o gyfanswm o 54 (33%), ac o’r rhain mae gan 12 

ohonynt ddiffygion trwyddedig, yn dilyn cynllun ariannol y cytunwyd arno er mwyn gwella’r sefyllfa. 

Mae’r gwasanaeth yn gweithio’n agos gyda’r 6 arall (11%) er mwyn dod i gytundeb ar eu sefyllfa. 

Nid yw’r buddsoddiad ADY na’r buddsoddiad ysgolion bach a gafodd eu cynnwys yng nghynigion y 



gyllideb ar gyfer 2021/22 wedi cael eu hystyried yn y cynlluniau adfer presennol a’r gobaith yw y 

bydd hyn yn gwella’r sefyllfa ymhellach. 

5. Sut mae’r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 

Mae rheoli cyllidebau refeniw a chyfalaf y cyngor yn effeithiol, a gweithredu’r strategaethau 

cyllidebol y cytunwyd arnynt, yn sail i’r gweithgareddau ym mhob maes, gan gynnwys 

blaenoriaethau corfforaethol. 

6. Faint fydd yn ei gostio a sut bydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 

Nid oes unrhyw oblygiadau cost ychwanegol o ganlyniad i’r adroddiad hwn.   

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

Ym marn broffesiynol y Pennaeth Addysg a Swyddog Adran 151, nid oes angen Asesiad o Effaith 

ar Les ar gyfer yr adroddiad hwn gan mai dim ond adrodd am fframwaith sydd eisoes yn bodoli a 

wneir i bwyllgor archwilio’r cyngor.  

8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gydag Archwilio ac eraill? 

Ymgynghorwyd â’r ysgolion ynghylch y Cynllun Ariannu Ysgolion a’r fframwaith YTA. Mae’r 

Fforwm Cyllideb Ysgolion yn cadw golwg ar y ddau.   

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

Daw natur yr hyn sy’n cael ei ddirprwyo i ysgolion, ac i ba raddau y gwneir hynny, law yn llaw â 

chyfrifoldeb i reoli’r sefyllfa ariannol. Derbynnir y bydd arian dros ben a diffygion o fewn y 

fframwaith hwn. Cyfrifoldeb yr ysgolion yw sicrhau bod arian dros ben yn cael ei reoli’n gyfrifol a’u 

bod yn mynd i’r afael â diffygion dros gyfnod rhesymol. Y fframwaith YTA yw mecanwaith y cyngor 

er mwyn sicrhau bod hyn yn digwydd ac mae’n cynnwys cosbau priodol os na fydd yn digwydd. 

10. Pa risgiau sy’n bodoli ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i’w lleihau? 

Mae’r Cynllun Ariannu Ysgolion a’r fframwaith YTA yn amlinellu dull gweithredu a rheolyddion y 

Cyngor er mwyn sicrhau bod cyllidebau dirprwyedig i ysgolion yn cael eu rheoli’n gywir.   

11. Pŵer i wneud y penderfyniad 

Mae gofyn i awdurdodau lleol, o dan Adran 151 Deddf Llywodraeth Leol 1972, wneud trefniadau er 

mwyn gweinyddu eu materion ariannol yn briodol.  

Mae Deddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998 a Rheoliadau Cyllido Ysgolion (Cymru) 2010 yn 

amlinellu’r trefniadau penodol ar gyfer ysgolion. 

 


