
  

    
Adroddiad i’r: CABINET 
 
Dyddiad y Cyfarfod: 17eg Gorffennaf 2012 
 
Aelod Arweiniol Cabinet: Y Cynghorydd Julian Thompson-Hill 
 
Swyddog Arweiniol: Paul McGrady, Pennaeth Cyllid ac Asedau 
 
Teitl:  Adroddiad Cyllid 
 
1 Beth yw byrdwn yr adroddiad? 
 
 Mae’r adroddiad yn rhoi manylion cyllideb refeniw ac arbedion y Cyngor fel y 

cytunwyd ar gyfer 2012/13 ar ddiwedd Mehefin 2012. Mae hefyd yn rhoi 
diweddariad cryno o’r Cynllun Cyfalaf, Cyfrif Refeniw Tai a’r Cynllun Cyfalaf 
Tai. 

 
 At hyn, mae’r adroddiad yn cyflwyno argymhelliad gan y Grŵp Buddsoddi 

Strategol i’w gymeradwyo. Mae’n ymwneud â chynllun cyfalaf i wella 
darpariaeth gwasanaethau llyfrgell ym Mhrestatyn. 

   
2 Pam cyflwyno’r droddiad hwn?  
 
 Mae’r adroddiad yn hysbysu’r aelodau o fformat y cyllidebau ac yn pennu’r 

strwythur adrodd ar gyfer y flwyddyn i ddod. Ar hyn o bryd, nid oes unrhyw 
wyriadau amlwg o’r strategaeth gyllidebol ar gyfer 2012/13 fel y diffinnir yn y 
Cynllun Ariannol Tymor Canol, y Cynllun Cyfalaf, a Chynllun Busnes y Stoc 
Dai.  

 
 Gofyn am gymeradwyaeth y Cabinet i gynllun cyfalaf arwyddocaol. 
 
3 Beth yw’r Argymhellion? 
 
 Bod yr aelodau’n cydnabod y cyllidebau a’r targedau arbed ar gyfer y 

flwyddyn a chynnydd mewn perthynas â’r strategaeth gyllidebol a gytunwyd. 
  
 Bod yr aelodau’n cymeradwyo’r prosiect cyfalaf i wella gwasanaethau llyfrgell 

ym Mhrestatyn fel y dangosir yn Atodiad 5. 
  
    
4 Manylion yr adroddiad 
 
 Cyflwynir amcanestyniad diweddaraf y gyllideb refeniw yn Atodiad 1 ac 

mae’n dangos sefyllfa gytbwys ar draws yr holl wasanaethau, gan gynnwys 
ysgolion a chyllidebau corfforaethol. 

 
  Cynhwysir crynodeb hefyd o’r Cyfrif Refeniw Tai yn Atodiad 1, er gwybodaeth, 

ond mae hon yn gronfa ar wahân ac nid yw’n rhan o gyllideb refeniw’r cyngor. 
  



  

  
 Mae Atodiad 2 i’r adroddiad yn rhoi diweddariad yn dangos cynnydd mewn 

perthynas ag arbedion a phwysau a gytunwyd fel rhan o’r broses o bennu 
cyllideb 2012/13. Rhwng popeth, cytunwyd arbedion net o £3.443m ac mae 
£1.312m (38%) wedi ei gyflawni gyda £2.131m (62%) yn cael ei gyfrif fel ‘ar y 
gweill’. Er bod 62% o’r eitemau yn cael eu hystyried fel rhai ‘ar y gweill’ ni 
thybir bod unrhyw rai o’r arbedion yn rhai na ellir eu cyflawni a dylai’r % hwn 
syrthio’n arwyddocaol yn yr ychydig fisoedd nesaf. 

  
 
5 Sut mae’r penderfyniad yn cyfrannu tuag at y Blaenoriaethau 

Corfforaethol? 
 
 Mae rheoli cyllidebau refeniw a chyfalaf y cyngor a chyflawni’r strategaeth 

gyllidebol a gytunwyd yn sylfaen i weithgareddau ym mhob maes, gan 
gynnwys blaenoriaethau corfforaethol. 

 
6 Beth fydd yn ei gostio a sut fydd yn effeithio gwasanaethau eraill? 
 
 Defnyddir yr adran hon yn yr adroddiad i danlinellu unrhyw amrywiant 

allweddol o’r gyllideb neu dargedau arbedion, risgiau neu arbedion 
ychwanegol posibl a all godi trwy’r flwyddyn a rhoi diweddariad mwy 
cyffredinol ar y Cynllun Cyfalaf a’r Cyfrif Refeniw Tai. Mae’r sefyllfa yn gynnar 
yn y flwyddyn ariannol yn tybio ychydig iawn o amrywiant o’r cyllidebau a 
gytunwyd ond manylir isod y meysydd gwasanaeth hynny sy’n gofyn am 
esboniad pellach. Yn anochel, bydd amrywiant yn dod i’r golwg yn y 
gwasanaethau wrth i’r flwyddyn fynd yn ei blaen. 

 At hyn, cyn yr adroddiad nesaf i’r Cabinet, bydd angen i Adrannau nodi’n glir 
sut maent yn bwriadu defnyddio unrhyw danwariant refeniw sy’n cael ei gario 
trosodd o flwyddyn ariannol 11/12.  

 
 Cyllideb Refeniw – y prif bwyntiau yn y cyfnod cynnar hwn yw: 
 
 Cyfathrebu, Marchnata a Hamdden – Mae’r gyllideb ar gyfer Canolfan 

Integredig y Plant, y Dderwen, yn y Rhyl dan bwysau oherwydd colli £80K 
mewn cyllid grant. Tra bo’r gwasanaeth yn cymryd camau i leihau gwariant, 
mae’n debygol y bydd y ganolfan yn gorwario £40K. Caiff pwysau mewn 
blynyddoedd i ddod ei drin yn ystod y broses herio gwasanaeth / pennu 
cyllideb. 

 
 Yn yr Adran Gwasanaethau Cynllunio, Adfywio a Rheoleiddio, mae 

pwysau posibl o £50k ar gyllideb refeniw Adfywio’r Rhyl o ganlyniad i swyddi 
staff heb eu hariannu yn y tîm a hefyd oherwydd costau uwch sy’n gysylltiedig 
â phrosiect y Rhyl yn ei Blodau. Cynigir bod rhan o’r tanwariant Adfywio £91K 
o 11/12 yn cael ei gario drosodd i ariannu’r costau hyn yn 12/13.    

 
 Dangosir bod cyllidebau Gwasanaethau Oedolion yn gytbwys ond ar hyn o 

bryd dylid tybio bod rhyw £312k o Gronfa Cefnogi Pobl yn cael ei ddefnyddio i 
ariannu’r pwysau yn y flwyddyn.  Roedd hyn yn rhan o’r strategaeth a 



  

gytunwyd mewn cyfarfodydd Herio Gwasanaeth blaenorol a’r rheswm penodol 
dros greu’r Gronfa Wrth Gefn yn wreiddiol. 

 
 Mae gan Adran Gwasanaethau’r Amgylchedd darged arbedion cyllidebol o 

£771K ar gyfer 12/13 ac, yn galonogol, mae ar y llwybr i gyflawni’r lefel 
arbedion uchel hon.  

 
 Ysgolion – fel ym mis Mehefn, amcanestyniad balansau ysgolion 2012-13 yw 

£1,757m. Mae hwn yn symudiad negyddol o £44k o’r balansau o £1,801m a 
gariwyd trosodd yn 2011-12. Rydym ar hyn o bryd yn gweithio gyda dwy ysgol 
sydd mewn anhawster ariannol gyda’u balansau diffygiol yn dod i (£401k). 
Mae gan yr ysgolion hyn gynlluniau adfer ac maent yn gweithio i gyflawni’r 
targeau yn y cynlluniau hyn. 

 
 
  Cynllun Cyfalaf – yr alldro terfynol ar gyfer 2011/12 oedd £34.047m. Y 

gwariant i ddiwedd Mehefin 2012 yw £2.39m o gymharu â chynllun o £36.6m 
ar gyfer 2012/13. Dengys Atodiad 3 grynodeb o wariant 2011/12 a 2012/13, 
ynghyd â manylion sut caiff ei ariannu. Dangosir trosolwg o’r prosiectau 
cyfalaf mawr yn Atodiad 4. 

 
 Ym mis Mehefin, cyflwynwyd dau brosiect cyfalaf i’r Grŵp Buddsoddi 

Strategol eu hystyried. Mae’r cyntaf yn destun adroddiad ar wahân mewn 
perthynas â safle Hamdden Rhuthun. Roedd yr ail yn ymwneud â phrosiect i 
adleoli a gwella’r cyfleusterau llyfrgell ym Mhrestatyn. Cynhwysir cyflwyniad ar 
y prosiect hwn yn Atodiad 5. Mae’r Grŵp Buddsoddi Strategol yn argymell bod 
y Cabinet yn cymeradwyo’r ddau brosiect. 

 
 
 Cyfrif Refeniw Tai – Mae amcanestyniad diweddaraf y Cyfrif hwn yn dangos 

diffyg canol blwyddyn o £202k. Mae hyn yn cynnwys ariannu gwariant cyfalaf 
o £602k o refeniw fel rhan o’r Cynllun Busnes Stoc Dai a gytunwyd ar gyfer 
2012/13. Mae’r Cynllun Busnes yn dal yn ymarferol ac yn seiliedig ar yr 
amcanestyniadau diweddaraf, y balans ar y Cyfrif Refeniw Tai i'w gario 
ymlaen fydd £662k. 
 
Rhagwelir y bydd y Cynllun Cyfalaf Tai yn gwario £7.5m yn 2012/13 sydd 
wedi ei ariannu’n rhannol gan fenthyca darbodus (£4.4m). Rydym yn dal ar y 
llwybr iawn i gyflawni Safonau Ansawdd Tai Cymru erbyn diwedd 2012/13 ac 
mae arolwg manwl o gyflwr y stoc yn cael ei gwblhau ar hyn o bryd. Bydd yr 
arolwg hwn yn bwydo gwybodaeth i dybiaethau buddsoddi cyfalaf a chynllunio 
busnes i’r dyfodol. 
 
 
Dangosir crynodeb o sefyllfa ddiweddaraf y Cyfrif Refeniw Tai yn y tabl ar y 
dudalen ganlynol 
Crynodeb o’r Cyfrif Refeniw Tai a’r Cynllun Cyfalaf: 



  

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 Pa ymgynghori a fu?  
 
 Argymhellwyd y gyllideb refeniw gan y Cabinet a’i chytuno’n ffurfiol gan y 

cyngor ar ôl rownd eang o herio gwasanaeth. Cymeradwywyd y cynllun 
cyfalaf gan y cyngor ar ôl gwaith craffu gan y Grŵp Buddsoddi Strategol ac 
argymhelliad gan y Cabinet. Mae’r Cyfrif Refeniw Tai wedi ei gymeradwyo ar 
ôl ymgynghori ag aelodau etholedig a chynrychiolwyr ffederasiwn tenantiaid.  

 
 
8 Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 
 
 Mae’r adroddiad hwn yn amlygu’r cyllidebau refeniw a chyfalaf a gytunwyd ar 

gyfer 2012/13 ac yn dangos sut bydd cyllid y cyngor yn cael ei adrodd i’r 
Cabinet trwy gydol y flwyddyn. Disgwylir i’r gwasanaethau gyflawni’r arbedion 
a gytunwyd yn yr Heriau Gwasanaeth a’r prosesau pennu cyllideb ac ar hyn o 
bryd ymddengys bod hyn ar y trywydd iawn. Bydd yr adroddiad nesaf yn rhoi’r 
sefyllfa ddiweddaraf a hefyd yn dangos sut mae’r Adrannau’n bwriadu 
defnyddio unrhyw danwariant refeniw sydd wedi ei gario trosodd o 2011/12. 
Mae’r bwysig bod y gwasanaethau yn parhau i reoli’r cyllidebau’n ddarbodus 

Crynodeb o’r Cyfrif Refeniw Tai 2012/13   
Mehefin 2012 

Gwariant £'000 

Rheoli a Chynnal a Chadw Tai           5,683  

Taliadau Cyfalaf           2,661  

Cymhorthdal           3,148  

Darpariaeth ar gyfer Dyledion Drwg                 29  

Cyfraniad Refeniw i Gyfalaf           602  

Cyfanswm Gwariant         12,123 

Incwm   

Rhenti         11,753  

Modurdai              159  

Llogau                 9  

Cyfanswm Incwm         11,921 

Diffyg Canol  Blwyddyn -202           

Balans CRT a gariwyd drosodd  662  

Cynllun Cyfalaf Tai 
Mehefin 2012 

 
£,000 

Gwariant a gynlluniwyd           7,452 

Ariannwyd gan:   

Lwfans Gwaith Atgyweirio Mawr           2,400  

Cyfraniad Refeniw           602  

Derbynebau Cyfalaf                 17  

Benthyca Darbodus           4,433  

Cyfanswm           7,452 



  

a bod unrhyw warged canol y flwyddyn yn cael ei ystyried yng nghyd-destun y 
sefyllfa ariannol tymor canol. 

 
  
 Sylwadau Economaidd a Diweddariad Rheoli’r Trysorlys 
 
 Mae’r marchnadoedd ariannol yn parhau i fod yn gyfnewidiol iawn ac mae hyn 

yn parhau i gyfyngu nifer y sefydliadau y gall y cyngor fuddsoddi gyda hwy a 
chyfnod y buddsoddiadau y gall y cyngor eu gwneud. Mae’r ddau beth yn 
cyfyngu’r enillion y gall y cyngor eu cyflawni. Wrth i’r ansicrwydd yn y farchnad 
barhau, mae polisi’r cyngor yn cyfyngu’r rhan fwyaf o fuddsoddiadau newydd i 
adneuo symiau dros nos. Dim ond dau wrthbarti sydd y mae’r cyngor yn 
barod i osod cronfeydd gyda hwy am hyd at wythnos. Mae’r strategaeth hon o 
fuddsoddiadau byrdymor iawn yn debygol o barhau yn y tymor canol. 

 
 Mae cyfanswm benthyciadau ar hyn o bryd yn £135m ar gyfradd o 5.74% ar 

gyfartaledd ac mae cyfanswm buddsoddiadau yn £34.5m ar gyfradd o 0.94% 
ar gyfartaledd. 

 
 
9 Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y medrwn ei wneud i’w lleihau? 
 
 Dyma’r cyfnod ariannol mwyaf ymestynnol y mae’r cyngor wedi ei wynebu a 

bydd methu â chyflawni’r strategaeth gyllidebol a gytunwyd yn rhoi pwysau 
pellach ar y gwasanaethau yn y flwyddyn hon ac mewn blynyddoedd ariannol 
yn y dyfodol. Bydd monitro a rheoli’r gyllideb ac adrodd yn gynnar ar 
amrywiant yn helpu sicrhau cyflawni’r strategaeth ariannol. 

  
 Mae risgiau penodol yn amlwg wrth ddelio â phrosiectau cyfalaf a gall 

gynnwys gorwario a mynd dros amser, problemau ariannu ac ystyriaethau 
eraill anariannol. Mae mecanwaith cymeradwyo cadarn a monitro ac adrodd 
ariannol manwl, ynghyd â threfniadau rheoli prosiect effeithiol, yn helpu 
lleihau’r risgiau hyn. 

 
 Mae’r Cyfrif Refeniw Tai yn ymgymryd â buddsoddiad cyfalaf sylweddol i 

wella’r stoc dai ac yn defnyddio benthyciadau a grantiau i ariannu’r gwaith. 
Rhaid bod unrhyw fenthyca yn fforddiadwy ac mae monitro rheolaidd a 
chymeradwyo ac asesu’r Cynllun Busnes Stoc Dai yn flynyddol yn sicrhau 
bod hyn yn digwydd. 

 
 
10 Pŵer i gymryd y Penderfyniad 
 
 Mae angen i awdurdodau lleol, dan Adran 151 Deddf Llywodraeth Leol 1972, 

drefnu bod eu materion ariannol yn cael eu gweinyddu’n briodol.   


