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PWYLLGOR ARCHWILIO A LLYWODRAETHU 30/11/17 
 

 
Yn bresennol:   Y Cynghorydd R. Medwyn Hughes (Cadeirydd)  
   

Y Cynghorwyr: Aled Ll. Evans, Alwyn Gruffydd, Aled Wyn Jones, Berwyn Parry Jones, Huw G. 
Wyn Jones, Sion Wyn Jones, Peter Read, Dewi Wyn Roberts, John Pughe Roberts, Paul 
Rowlinson, Angela Russell, Cemlyn Williams a Gethin Glyn Williams. 
 
Aelod Lleyg: Sharon Warnes 
 
Eraill a wahoddwyd: Peredur Jenkins (Aelod Cabinet Cyllid) 
 
Hefyd yn Bresennol: Dafydd Edwards (Pennaeth Cyllid), Dewi Morgan (Uwch Reolwr Refeniw a 
Risg), Luned Fôn Jones (Rheolwr Archwilio), Aled Davies (Pennaeth Oedolion, Iechyd a Llesiant 
– ar gyfer Eitemau 5 a 6 ar y rhaglen), Ffion Madog Evans (Uwch Reolwr Cyllid - ar gyfer Eitemau 
9 a 10 ar y rhaglen), Dewi Wyn Jones (Rheolwr Gwasanaeth Cefnogi Busnes y Cyngor – ar gyfer 
Eitem 11 ar y rhaglen), Iwan Evans (Pennaeth Gwasanaeth Cyfreithiol / Swyddog Monitro – ar 
gyfer Eitem 12 ar y rhaglen) a Bethan Adams (Swyddog Cefnogi Aelodau). 
 
Ymddiheuriadau: Y Cynghorwyr John Brynmor Hughes, Charles Wyn Jones ynghyd â. W. 
Gareth Roberts (Aelod Cabinet Oedolion, Iechyd a Llesiant). 
 
Croeso 
Estynnwyd croeso i’r Cynghorwyr Alwyn Gruffydd a Sion Wyn Jones a oedd yn mynychu eu 
cyfarfod cyntaf. 
 
1. DATGAN BUDDIANT PERSONOL 
 

Datganodd y Cynghorydd Berwyn Parry Jones fuddiant personol yn eitem 13 ar y rhaglen – 
Ardrethi Annomestig – Rhyddhad Dewisol, oherwydd ei fod yn aelod o Fwrdd Cartrefi 
Cymunedol Gwynedd. 

 
‘Roedd yr aelod o’r farn ei fod yn fuddiant a oedd yn rhagfarnu a gadawodd y cyfarfod yn 
ystod y drafodaeth ar yr eitem. 

 
2. COFNODION 
 

Llofnododd y Cadeirydd gofnodion cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 28 Medi 2017, 
fel rhai cywir. 

 
3. TREFNIADAU DIOGELU RHAG COLLI RHYDDID (DoLS) 

 
Nodwyd yn unol â phenderfyniad y Pwyllgor yn ei gyfarfod ar 28 Medi 2017, roedd y 
Pennaeth Oedolion, Iechyd a Llesiant yn bresennol i drafod trefniadau DoLS. 
 
Nododd y Pennaeth Oedolion, Iechyd a Llesiant bod yr Uwch Reolwr Galluogi wedi bwriadu 
bod yn bresennol yn y cyfarfod ond ei bod yn rhoi cyflwyniad i Vaughan Gething AC, 
Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, i’r gwaith integreiddio 
efo iechyd yn Ysbyty Alltwen.  
 
Nododd y Pennaeth ei fod yn rhoi sicrwydd i’r Pwyllgor bod yr Adran yn cymryd y mater o 
ddifrif ac yn ymrwymo'r adnoddau staffio y gellir ei roi tuag at y gwaith. Eglurodd bod 
ymateb i lwyth gwaith yn deillio o asesiadau DoLS yn heriol a bod y Llywodraeth efallai’n 
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synhwyro bod y trefniadau yn fwy trwm na fwriadwyd yn wreiddiol. Nododd bod symudiad i 
weithio o fewn 5 Ardal Llesiant wedi effeithio ar gyflawniad asesiadau. Cadarnhaodd bod 
trefniadau yn eu lle i ryddhau swyddogion a oedd efo’r achrediad Best Interest Assessors 
(BIA) am ddiwrnod pob mis i gynnal un asesiad. Nododd bod y rhestr aros am asesiad yn 
lleihau yn raddol ond bod swyddogion yn gorfod ymateb i achosion brys a bod llawer o 
achlysuron lle'r oedd rhaid ail-ymweld yn dilyn cynnal asesiad sylfaenol. 
 

Tynnodd sylw bod rhaid ystyried effaith posib blaenoriaethu’r gwaith yma dros elfennau 
eraill o waith ddydd i ddydd yr Adran. Pwysleisiodd bod trefniadau a capasiti staffio y Tim 
Diogelu a Sicrwydd Ansawdd mewn lle a’i fod yn hyderus y gellid codi momentwm y gwaith 
i geisio lleihau’r rhestr aros. 
 

Yn ystod y drafodaeth ddilynol ymatebodd y Pennaeth Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant i 
ymholiadau’r aelodau fel a ganlyn: 

 Gellir rhannu gwybodaeth am berfformiad cwblhau asesiadau DoLS ar ddiwedd 
Chwarter 3 efo aelodau’r Pwyllgor; 

 Er bod 29 o staff yr Adran wedi cymhwyso fel swyddogion BIA, roedd absenoldeb 
salwch tymor hir, cytundebau gwaith rhan amser, cyfnodau mamolaeth a phenodiadau 
i swyddi eraill yn golygu mai tua 20 o swyddogion oedd ar gael ar gyfer cyflawni 
asesiadau; 

 Bod capasiti staffio llawn yn yr Uned Diogelu a gellir asesu os oedd y trefniadau 
presennol yn llwyddo o fewn oddeutu 6 mis; 

 Bod y sefyllfa o ran rhestr aros ar gyfer asesiadau DoLS yn gyffredin ymysg cynghorau 
ar draws Cymru. Roedd rhai cynghorau wedi ymrwymo adnoddau newydd er mwyn 
cael eu rhestrau aros i lawr yn sylweddol; 

 Gallai canolbwyntio adnoddau ar leihau’r rhestr aros effeithio rhyw gymaint ar yr 
amserlen o integreiddio gwasanaethau gydag iechyd. Roedd rhestr aros uchel am 
wasanaethau yn Ne Meirionnydd ac yn anodd recriwtio staff gofal wedi cymhwyso. 
Byddai newid yr amserlen yn cael effaith felly roedd angen cael balans. Derbyn bod 
nifer ar y rhestr aros am asesiadau DoLS yn risg ond byddai blaenoriaethu’r gwaith yn 
cael effaith ar restrau aros eraill. Roedd rhaid pwyso a mesur a bod yn rhesymegol; 

 Nad oedd ateb delfrydol ond fe roddir blaenoriaeth i achosion brys. Adnabyddir yr 
achosion risg uchel ac ymateb iddynt. Pwysleisio bod y rhan fwyaf ar y rhestr aros am 
asesiadau DoLS yn rhai ail-ymweld. 

 

 Nododd y Rheolwr Archwilio bod amserlen ail asesiad yn gallu amrywio gyda rhai achosion 
yn teilyngu ail asesiad o fewn mis o’r asesiad gwreiddiol yn ddibynnol ar anghenion yr 
unigolyn. Ychwanegodd bod y Cyngor yn cynnal hyfforddiant ar gyfer cartrefi preswyl preifat 
gan arwain at gynnydd mewn nifer o gyfeiriadau am asesiadau DoLS felly roedd yn anorfod 
bod y rhestr aros yn mynd i gynyddu. 

 
 Ategodd y Pennaeth Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant y sylwadau uchod gan nodi bod 

anghenion yn gallu newid a pan fo un achos yn codi mewn rhai cartrefi preswyl preifat bod 
oddeutu 30 cais am asesiad DoLS yn cael eu cyflwyno, unwaith roeddent yn cael eu 
cyflwyno roedd angen rhoi’r sylw priodol iddynt. 

 
 PENDERFYNWYD:  

(i) derbyn yr adroddiad; 
(ii) bod y Gweithgor Gwella Rheolaethau yn derbyn diweddariad gan yr Uwch 

Reolwyr perthnasol o fewn 6 mis ar drefniadau DoLS. 
 
4. ADRODDIAD Y GWEITHGOR GWELLA RHEOLAETHAU 
 
 Cyflwynwyd adroddiad Is-Gadeirydd y Pwyllgor ar gyfarfod o’r gweithgor uchod a 

gynhaliwyd ar 23 Hydref 2017 i ystyried archwiliad ‘Plas Maesincla’ a dderbyniodd categori 
barn B ynghyd ag archwiliadau a dderbyniodd gategori barn C, sef - 
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 a)   Tan y Marian 
 b)   Plas Ogwen. 
 

Gwahoddwyd swyddogion i fynychu’r cyfarfod er mwyn trafod y materion oedd yn codi o’r 
archwiliadau a’r gwaith a wnaed ers cyhoeddi’r adroddiadau archwilio er mwyn cryfhau’r 
rheolaethau mewnol dan sylw. 

 

Adroddwyd yn unol â phenderfyniad y Pwyllgor yng nghyfarfod 28 Medi, bu i’r Aelod 
Cabinet Oedolion, Iechyd a Llesiant a Phennaeth Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant fynychu 
cyfarfod y Gweithgor i ystyried y themâu a amlygwyd yn gyson o archwiliadau ar Gartrefi 
Preswyl. 

  

 Cyfeiriodd aelod at baragraff 2.7.9 o’r adroddiad “Mynegodd y Pennaeth Oedolion Iechyd a 
Llesiant bod 7 allan o 11 o gartrefi Cyngor Gwynedd wedi derbyn sylwadau neu 
argymhellion  gan AGGCC o safbwynt eu lefelau staffio. Mae 2 allan o’r 7 yn ddiffyg 
cydymffurfiaeth. Disgwylir y bydd 10 allan o 11 yn derbyn sylwadau am eu lefelau staffio - yr 
unig eithriad yw Plas Maesincla.” Holodd beth a wneir i ymateb i hyn. 

  

Mewn ymateb, nododd y Pennaeth Oedolion, Iechyd a Llesiant y derbyniwyd ychwaneg o 
adroddiadau gan Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC). 
Cyfeiriodd at un cartref preswyl a oedd yn cyd-fynd â’r gofynion o ran lefelau staffio 
oherwydd bod gwlâu yn cael eu cadw’n wag. Eglurodd bod absenoldebau mamolaeth staff 
a dwysedd anghenion 2 unigolyn yn golygu bod rhaid cadw’r gwlâu’n wag er mwyn 
cydymffurfio o ran lefelau staffio. Nododd bod un cartref preswyl arall wedi gwneud 
newidiadau i ddelio efo’r materion yn codi o archwiliad yr AGGCC a bod hynny’n anorfod yn 
arwain at orwariant. 
 

Ymhelaethodd y Pennaeth ei fod wedi bod gerbron cyfarfod y Cabinet ar 21 Tachwedd 
2017 i drafod gorwariant yr Adran. Nododd nad oedd rota staffio cartrefi preswyl wedi 
esblygu i ymateb i’r niferoedd cynyddol o unigolion sy’n dod i gartrefi preswyl efo anghenion 
dwys. Eglurodd bod gwaith archwilio mewnol yn codi materion sydd angen sylw a oedd yn 
beth da er mwyn gallu ymateb a sicrhau ansawdd gwasanaeth. Nododd bod angen newid 
trefniadau meddyginiaeth yn y cartrefi a bod bid yn mynd trwy’r broses bidiau ar hyn o bryd 
yng nghyswllt cynyddu rota. Cadarnhaodd y rhoddir mwy o adnoddau mewn rhai cartrefi 
preswyl i ymateb i broblemau penodol a bod rhaid gwneud dewisiadau gyda Rheolwyr a 
Dirprwy Reolwyr yn blaenoriaethu gwaith ar lawr y cartrefi yn hytrach na chwblhau gwaith 
gweinyddol ond bod hyn yn medru arwain at feirniadaeth gan archwilwyr allanol. 
 

Mewn ymateb i gwestiwn gan aelod parthed gwlâu gwag, nododd y Pennaeth Oedolion, 
Iechyd a Llesiant bod gwlâu oedd ar gael yng nghartrefi preswyl y Cyngor yn amrywio o 21 i 
40. Roedd y cartref preswyl a gyfeiriwyd ato efo tua 30 gwely gyda 6 yn wag a rhestr aros o 
rhwng 10 i 15 unigolyn. Nododd y gellir efallai darparu gofal mewn ffordd arall a bod angen 
y capasiti yn y cartref ar gyfer unigolion efo anghenion mwy dwys. 

 

 PENDERFYNWYD derbyn yr adroddiad. 
 

6. CYNNYRCH ARCHWILIO MEWNOL 16/9/17 – 17/11/17 
 

  Cyflwynwyd adroddiad y Rheolwr Archwilio yn amlinellu gwaith Archwilio Mewnol am y 
cyfnod. Nodwyd bod 15 adroddiad am archwiliadau o’r cynllun gweithredol a 1 archwiliad 
grant wedi eu cwblhau. 

 

Cyfeiriwyd at y gwaith dilyniant. Nodwyd ar 17 Tachwedd 2017, roedd gweithrediad 
derbyniol ar 46.34% o’r camau cytunedig, h.y. 95 allan o 205. Hyd yma, dim ond ar gyfer 
112 o weithrediadau cytunedig y gofynnwyd am ddiweddariad ac roedd gweithrediad 
derbyniol ar 95 ohonynt, sef 84.8%. 

  

Rhoddwyd ystyriaeth i’r adroddiadau yn unigol ac yn ystod y drafodaeth cyfeiriwyd at y 
materion canlynol – 
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Iechyd a Diogelwch – Ysgol Dyffryn Ardudwy 
 
Nododd aelod efallai bod y Pennaeth ddim yn deall pwysigrwydd materion iechyd a 
diogelwch a’i fod angen cefnogaeth. 
 
Cyfeiriodd aelod at yr archwiliadau Iechyd a Diogelwch ysgolion cynradd eraill gan nodi eu 
bod yn amlygu bod diffyg gwybodaeth gan Benaethiaid ar draws yr ysgolion o ran trefniadau 
materion iechyd a diogelwch. 
 
Holodd aelod pwy oedd yn gyfrifol am wirio bod trefniadau Iechyd a Diogelwch mewn lle, 
mewn ymateb nododd y Rheolwr Archwilio bod Uned Eiddo’r Cyngor efo rôl i chwarae o ran 
trefniadau asbestos a bod rôl gan gorff llywodraethol yr ysgolion i sicrhau bod trefniadau 
mewn lle. 
 
Mewn ymateb i sylw gan aelod nad oedd Penaethiaid yr Ysgolion Cynradd wedi derbyn 
hyfforddiant IOSH Rheoli’n Ddiogel, nododd y Rheolwr Archwilio bod trefniadau mewn lle i’r 
Penaethiaid fynychu’r hyfforddiant. 
 
Mewn ymateb i gwestiwn gan aelod, nododd y Rheolwr Archwilio bod templedi pwrpasol ar 
gael i ysgolion o ran cynnal asesiadau risg a bod cefnogaeth ar gael gan Swyddog Iechyd a 
Diogelwch yn yr Adran Addysg ynghyd â swyddog yn yr Adran Cefnogaeth Gorfforaethol. 

 

PENDERFYNWYD: 
(i) derbyn yr adroddiad ar waith Archwilio Mewnol am y cyfnod o 16 Medi 2017 hyd 

at 17 Tachwedd 2017 a chefnogi’r gweithrediadau cytunedig a gyflwynwyd eisoes 
i reolwyr y gwasanaethau perthnasol; 

(ii) bod Cadeirydd ac Is-gadeirydd y pwyllgor, y Cynghorwyr Berwyn Parry Jones a 
Huw G. Wyn Jones ynghyd â Sharon Warnes i wasanaethu ar y Gweithgor i 
ystyried yr archwiliadau oedd wedi derbyn categori barn ‘C’; 

(iii) mai cyfrifoldeb unrhyw aelod na allai fod yn bresennol yn y Gweithgor oedd 
trefnu eilydd. 

 
7. CYNLLUN ARCHWILIO MEWNOL 2017/18 
 

Cyflwynwyd adroddiad y Rheolwr Archwilio yn rhoi diweddariad ar y sefyllfa gyfredol o ran 
cwblhau cynllun archwilio mewnol 2017/18. 

 

 Adroddwyd bod yr Uned Archwilio Mewnol hyd at 17 Tachwedd 2017 wedi cwblhau 43.07% 
o’r cynllun, gyda 28 o’r 65 archwiliad yng nghynllun 2017/18 wedi eu rhyddhau yn derfynol. 
Nododd y Rheolwr Archwilio ei bod yn ffyddiog y gellir cyrraedd targed chwarter 3. Tynnwyd 
sylw at yr addasiadau i’r Cynllun.  

 
PENDERFYNWYD derbyn a nodi cynnwys yr adroddiad fel diweddariad o gynnydd yn 
erbyn cynllun archwilio 2017/18. 

 
8. CYLLIDEB REFENIW 2017/18 – ADOLYGIAD AIL CHWARTER 
 

Cyflwynwyd adroddiad y Pennaeth Cyllid, a oedd yn nodi yn unol â gofynion Mesur 
Llywodraeth Leol (Cymru) 2011, y disgwylir i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu graffu rhai 
materion ariannol gan gynnwys adroddiadau monitro cyllideb, lle’n briodol. 
 
Gosododd yr Aelod Cabinet Cyllid y cyd-destun ac ymhelaethodd ar gynnwys yr adroddiad 
a gyflwynwyd i’r Cabinet ar 21 Tachwedd 2017. Nododd bod cydweithio agos rhwng yr 
Adran Gyllid a’r Adrannau i sicrhau rheolaeth gadarn. Eglurodd bod yr Aelodau Cabinet 
perthnasol a Phenaethiaid yr Adrannau a oedd yn gorwario, yn bresennol yng nghyfarfod y 
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Cabinet i drafod y sefyllfa. Manylodd ar gynnwys cofnodion cyfarfod y Cabinet a rannwyd 
gyda’r aelodau yn y cyfarfod. 

 
 Yn ystod y drafodaeth ddilynol ymatebodd y swyddogion a’r Aelod Cabinet i ymholiadau’r 

aelodau fel a ganlyn: 

 Byddai’n rhaid i’r aelod gysylltu efo Pennaeth yr Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol i 
dderbyn cadarnhad o’r ganran a dderbynnir wrth werthu deunydd ailgylchu. Eglurwyd 
bod y prisiau a dderbynnir am ddeunyddiau ailgylchu wedi gostwng mewn 
blynyddoedd diweddar ac nid oedd hyn yn unigryw i’r Cyngor hwn; 

 Bod y rhesymau am y gorwariant wedi eu nodi yn yr adroddiad ac nid oedd yn golygu 
diffyg darparu gwasanaethau; 

 Nad oedd y ffigyrau o ran faint oedd wedi manteisio ar y cyfle i gael hyd at 4 bin 
gwastraff gardd yn hysbys iddynt, fe ddylai’r aelod gysylltu efo Pennaeth yr Adran 
Priffyrdd a Bwrdeistrefol i dderbyn cadarnhad. Eglurwyd bod y ffi a godir am 
gasgliadau gwastraff gardd yn golygu fod dewis preswylwyr os i’w dderbyn am fod yn 
gost niwtral i’r Cyngor, ac yn golygu arbediad os oedd preswylwyr yn manteisio ar y 
ddarpariaeth neu ddim. Nodwyd yn dilyn penderfyniad y Cyngor Llawn, yn sgil 
ymgynghoriad Her Gwynedd, i leihau amlder torri gwair roedd Priffyrdd a Bwrdeistrefol 
yn gorwario oherwydd bod yr Adran yn torri gwair yn fwy aml na hyn a benderfynwyd; 

 O ran rhagweld costau cludiant yn yr Adran Addysg oherwydd plant yn symud i mewn 
i’r ardal, nodwyd yr anawsterau a oedd yn golygu ei fod yn anodd rhagweld. Gellir 
darogan patrwm nifer disgyblion i’r Uwchradd o’r Cynradd yng nghyswllt cludiant, ond 
bod eithriad o ran disgyblion anghenion dysgu ychwanegol pan fo’r ysgol leol ddim 
efo’r ddarpariaeth a’r gefnogaeth angenrheidiol. Golygai bod disgyblion yn teithio’n 
bellach, gyda nifer yn teithio o Dde Meirionnydd i Ysgol Hafod Lon. Nodwyd bod yr 
Adran Addysg a’r Adran Amgylchedd i ystyried y mater gyda golwg ar ddarganfod 
datrysiadau amgen; 

 Bod gostyngiad yn y grant roedd y Cyngor yn ei dderbyn ar gyfer darparu brecwast am 
ddim mewn Ysgolion, o ganlyniad roedd y Cyngor yn codi ffi o £4 yr wythnos am yr 
elfen gofal yn y bore er mwyn galluogi parhau efo’r ddarpariaeth oedd ar gael mewn 
rhai ysgolion; 

 Mewn cyd-destun, gwariant gros dros £5m, nid oedd y gorwariant o £146,000 o dan y 
pennawd ‘Arlwyaeth a Glanhau’ yn yr Adran Addysg yn swm enfawr, 

 Bod y Cynghorwyr a’r Cyngor yn ymwybodol o’r sefyllfa ariannol a bod cynllunio 
ariannol doeth y Cyngor hwn yn cael ei gydnabod fel ymarfer dda gan Swyddfa 
Archwilio Cymru ac eraill.    

 

PENDERFYNWYD nodi’r sefyllfa a’r risgiau perthnasol yng nghyswllt cyllidebau’r 
Cyngor a’i adrannau. 

  

9.  RHAGLEN GYFALAF 2017/18 – ADOLYGIAD AIL CHWARTER 
 

Cyflwynwyd adroddiad y Pennaeth Cyllid, a oedd yn nodi yn unol â gofynion Mesur 
Llywodraeth Leol (Cymru) 2011, y disgwylir i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu graffu rhai 
materion ariannol gan gynnwys adroddiadau monitro cyllideb, lle’n briodol. 
 
Gosododd yr Aelod Cabinet Cyllid y cyd-destun ac ymhelaethodd ar gynnwys yr adroddiad 
a gyflwynwyd i’r Cabinet ar 21 Tachwedd 2017. Nodwyd bod cynnydd o £0.217m yn y 
ffynonellau ariannu ers yr adolygiad diwethaf. Eglurwyd bod cynlluniau pendant mewn lle i 
fuddsoddi tua £33.4m yn 2017/18 gyda £5.4m ohono wedi ei ariannu trwy grantiau, a oedd 
yn adlewyrchu gwaith caled yr adrannau i ddenu grantiau. Tynnwyd sylw bod cynnydd 
mewn benthyca arall, nid oedd yn creu ymrwymiad ychwanegol ar gyllidebau refeniw’r 
Cyngor, newid technegol i drefn ariannu'r Llywodraeth ydoedd. 
 
PENDERFYNWYD nodi’r sefyllfa a’r risgiau perthnasol yng nghyswllt rhaglen gyfalaf 
y Cyngor. 
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10. ARGYMHELLION A CHYNIGION GWELLA ADRODDIADAU ARCHWILIO ALLANOL 
 
 Gosododd yr Uwch Reolwr Refeniw a Risg y cyd-destun, gan nodi bod cyfrifoldeb ar y 

Pwyllgor i ystyried adroddiadau archwilio allanol (cenedlaethol, a lleol i Wynedd), yr 
argymhellion a gynhwysir ynddynt, a goblygiadau rhain i lywodraethu, rheoli risg neu 
reolaeth. Atgoffodd yr aelodau mai rôl y Pwyllgor oedd bodloni ei hun bod trefniadau a 
phrosesau ar waith er mwyn sicrhau bod y cynigion gwella yn cael eu gweithredu. 
Ychwanegodd bod yr adroddiad yn cynnwys gwybodaeth ar ffurf naratif o dan y penawdau 
yn unol â chais y Prif Weithredwr. 

 
Cyfeiriodd Rheolwr Cefnogi Busnes y Cyngor at Atodiad 1 i’r adroddiad a oedd yn cynnwys 
rhestr gronolegol o’r arolygiadau a gynhaliwyd gan archwilwyr allanol rhwng 2012/13 a 
2016/17 ynghyd â’u cynigion ar gyfer gwella, a’r cynnydd a wnaed gan y Cyngor yn erbyn y 
cynigion hynny. Eglurodd mai sylwadau gan yr Adran berthnasol y nodir o dan y pennawd 
‘Cynnydd yn erbyn y cynigion gwella’, gyda barn annibynnol swyddogion o Uned Cefnogi 
Busnes y Cyngor yn cael ei nodi o dan y pennawd ‘Casgliad’. Eglurwyd y byddai’r cynigion 
gwella a nodwyd “wedi’i gwblhau” yn cael eu tynnu o’r rhestr ac y bwriedir adrodd ar 
gynnydd i’r Pwyllgor ymhen 6 mis. 
 
Cyfeiriodd y Pennaeth Cyllid at gynnig gwella 2 o dan adroddiad ‘Cydnerthedd ariannol 
awdurdodau lleol yng Nghymru 2015-16’ - “Dylai awdurdodau lleol ddatblygu polisïau 
cynhyrchu incwm a chodi tâl corfforaethol” a oedd wedi ei nodi “ar waith”. Nododd y byddai 
gwaith ynghlwm â’r cynnig gwella ar waith yn barhaol a'i fod ef, y Prif Weithredwr a’r 
Cabinet yn edrych ar benawdau strategol. 
 
Nododd Rheolwr Cefnogi Busnes y Cyngor ei fod yn derbyn y sylw gydag amryw o gynigion 
gwella yn medru bod ar waith yn barhaol a bod rhai tebyg wedi eu tynnu allan. 
 
Nododd aelod y dylid nodi bod y cynnig gwella “wedi’i gwblhau” oherwydd bod polisi mewn 
lle ac ni ddylai ddod yn ôl gerbron y Pwyllgor.  

 
PENDERFYNWYD derbyn yr adroddiad yn ddarostyngedig i nodi bod cynnig gwella 2 
o dan adroddiad ‘Cydnerthedd ariannol awdurdodau lleol yng Nghymru 2015-16’ 
“wedi’i gwblhau”. 

 
11. ADOLYGU’R CYFANSODDIAD 
  
 Gosodwyd cefndir a chyd-destun i’r adroddiad gan y Swyddog Monitro gan nodi ers 

mabwysiadu’r Cyfansoddiad yn ei ffurf bresennol yng Ngorffennaf 2014 roedd addasiadau 
wedi eu gwneud yn eithaf rheolaidd, yn bennaf oherwydd newidiadau deddfwriaethol neu 
ddatblygiadau megis yr adolygiad craffu diweddar. Fodd bynnag wrth ddefnyddio’r 
Cyfansoddiad newydd roedd yn briodol adlewyrchu ar y ddogfen yn ei chyfanrwydd a gweld 
os oedd angen am newidiadau i adlewyrchu gweithdrefnau a phrofiad yr awdurdod. 

 
 Eglurwyd bod yr adroddiad yn cynnwys argymhellion ar gyfer diwygio. ‘Roedd rhai ohonynt 

yn faterion dod a’r tŷ i drefn neu eglurder gydag eraill yn awgrymu llwybrau amgen ar gyfer 
trefniadau penderfynu ac yn y blaen. Nodwyd y trafodwyd yr argymhellion gydag Is-grŵp o’r 
Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu. Tywysodd yr aelodau drwy Atodiad 1 a oedd yn 
cynnwys yr addasiadau penodol a argymhellir a manylodd ar y cynnwys.   

 
 Yng nghyswllt yr argymhelliad i ddiwygio paragraff 15.3.5 o’r Cyfansoddiad i osod 

darpariaeth a fyddai ar yr un llaw yn creu cyfundrefn i gefnogi gallu aelodau i ymateb i’r 
gyllideb ond ar y llaw arall yn golygu fod y Prif Swyddog Cyllid yn benodol yn cael cyfle i 
ymateb a chynghori ar welliant, nododd y Pennaeth Cyllid bod ei ddrws yn agored i drafod 
unrhyw welliant a byddai’r ddarpariaeth yn y Cyfansoddiad yn golygu y gellir cael trafodaeth 
ystyrlon yng nghyfarfod y Cyngor Llawn wrth bennu’r gyllideb. 
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PENDERFYNWYD argymell i’r Cyngor Llawn addasu’r Cyfansoddiad yn unol â’r 
adroddiad yn ddarostyngedig fod y diwygiad i Baragraff 9.12.3 yn dod yn weithredol 
wedi cyfarfod blynyddol y Cyngor yn 2018. 
 

12. ARDRETHI ANNOMESTIG – RHYDDHAD DEWISOL 
 
 Cyflwynodd yr Uwch Reolwr Refeniw a Risg yr adroddiad gan nodi y penderfynwyd yng 

nghyfarfod y Pwyllgor ar 28 Medi 2017 i sefydlu Gweithgor i ymchwilio i Bolisi’r Cyngor ar 
ganiatáu rhyddhad dewisol. Eglurodd bod yr adroddiad yn hysbysu’r Pwyllgor o 
drafodaethau’r Gweithgor ac yn amlinellu argymhellion y Gweithgor yng nghyswllt llunio 
fframwaith bolisi newydd ar gyfer y Cyngor. 

 
 Tynnodd sylw at gasgliadau’r Gweithgor gan nodi bod y Gweithgor yn awyddus i’r 

fframwaith newydd roi ystyriaeth or-redol i sefyllfa ariannol elusennau ac yn awyddus i’r 
Adran Gyllid edrych i mewn i ymarferoldeb gosod llawr a nenfwd ar y cymorth a roddir trwy’r 
drefn rhyddhad dewisol. 

 
 Mewn ymateb i sylw gan aelod parthed y diwygiad i eiriad categori rhyddhad 11, nododd yr 

Uwch Reolwr Refeniw a Risg y byddai hostelau hamdden a oedd yn agored i bawb yn 
derbyn rhyddhad mandadol gyda rhai “defnydd lleol” a ddefnyddir gan drethdalwyr 
Gwynedd yn gymwys am ryddhad dewisol. 

 
 Nododd aelod wrth gyfeirio at gategori rhyddhad 9, bod nifer o siopau elusennol yn 

cynnwys lle bwyta fel rhan o geisiadau grant er mwyn eu gwneud yn gynaliadwy a’u bod yn 
cael manteisio ar hyn lle nad oedd busnesau lleol yn gallu. Mewn ymateb, nododd yr Uwch 
Reolwr Refeniw a Risg bod y Cyngor yn cynnal trafodaethau efo Swyddfa’r Prisiwr 
Dosbarth o ran rhannu adeiladau yn ôl defnydd er mwyn gwneud prisiad ar wahân o’r holl 
ddefnyddiau o’r adeilad. Ychwanegodd y Pennaeth Cyllid ei fod yn fater tu hwnt i reolaeth y 
Cyngor ac fe fyddai’n cymryd amser i’w newid. 

 
 Mewn ymateb i ymholiad gan aelod a ddylai’r Pŵl Cenedlaethol sefydlu canllawiau a pa 

mor rhydd oedd y Cyngor i weithredu polisi eu hunain, nododd yr Uwch Reolwr Refeniw a 
Risg bod Deddf Lleoliaeth 2011 yn cynnwys disgresiwn i awdurdodau lleol wneud 
penderfyniadau eu hunain. Eglurodd bod Rheoliadau mewn lle a oedd yn galluogi’r Cyngor i 
ddal cyfraniad y Pŵl Cenedlaethol i’r rhyddhad dewisol yn ôl yn hytrach na’i drosglwyddo. 
Nododd bod yr Archwilydd Allanol fel rhan o’u gwaith blynyddol yn edrych ar ddychweliad y 
Cyngor i’r Pŵl gan asesu os oedd yn cyd-fynd â’r gofynion. 

 
 PENDERFYNWYD cyflwyno sylwadau’r Gweithgor fel argymhellion i’r Aelod Cabinet 

Cyllid i’w ystyried wrth fabwysiadu Fframwaith Bolisi newydd. 
 
 

Dechreuodd y cyfarfod am 10.05am a daeth i ben am 12.25pm 
 
 
 

________________________ 
CADEIRYDD 
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CYFARFOD:    Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu 
 
DYDDIAD:  8 Chwefror 2018 
 
TEITL: Cyllideb Refeniw 2017/18 –  

Adolygiad Trydydd Chwarter (Rhagfyr 2017) 
 
PWRPAS: Adroddiad Monitro ar y Sefyllfa Ariannol Ddiweddaraf 
 
GWEITHREDIAD: Derbyn yr wybodaeth, ystyried risgiau sy’n deillio o’r 

tafluniadau gwariant yn erbyn y gyllideb, a chraffu 
penderfyniadau’r Cabinet yng nghyswllt rheoli 
cyllidebau’r Cyngor a’i adrannau. 

 
SWYDDOG CYSWLLT: Dafydd L Edwards, Pennaeth Cyllid  
 
AELOD CABINET: Cynghorydd Peredur Jenkins, Aelod Cabinet dros Gyllid  
 

 
 
1. Yn unol â gofynion Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011, disgwylir i’r Pwyllgor 

Archwilio a Llywodraethu graffu rhai materion ariannol gan gynnwys adroddiadau 
monitro cyllideb, lle’n briodol. 

 
2. Cyflwynwyd yr adroddiad atodol (Cyllideb Refeniw 2017/18 – Adolygiad Trydydd 

Chwarter) i’r Cabinet ar 16 Ionawr 2018.   
 
3. Mae’r Aelod Cabinet dros Gyllid a Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu 

wedi gofyn i ni gyflwyno’r adroddiad yma i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu i’w 
graffu, ynghyd â’r daflen penderfyniad perthnasol sydd ar y dudalen nesaf. 

  
4. Gofynnir i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu nodi’r sefyllfa a’r risgiau perthnasol 

yng nghyswllt cyllidebau’r Cyngor a’i adrannau, ystyried penderfyniadau’r Cabinet 
a sylwebu fel bo angen. 

 
 
 
Atodiadau: 
Taflen Penderfyniad Cabinet 16/01/2018 
Adroddiad Cyllideb Refeniw 2017/18 – Adolygiad Trydydd Chwarter (Cabinet 16/01/2018) 
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TAFLEN BENDERFYNIAD CABINET 
CYNGOR GWYNEDD 

 

Dyddiad y Cyfarfod o’r Cabinet: 16 Ionawr 2018  

Dyddiad y bydd y penderfyniad yn dod i rym ac y gweithredir 
arno, oni bai bo’r penderfyniad yn cael ei alw i mewn yn unol ag 
adran 7.25 o Gyfansoddiad Cyngor Gwynedd 

31 Ionawr 2018 

 

 
PWNC 
 
Eitem 9: CYLLIDEB REFENIW 2017/18 – ADOLYGIAD TRYDYDD CHWARTER (Rhagfyr 
2017) 
 

 
PENDERFYNIAD 
 
Derbyniwyd yr adroddiad ar adolygiad diwedd y trydydd chwarter (sefyllfa 31 Rhagfyr 
2017) o’r Gyllideb Refeniw, ac ystyried y sefyllfa ariannol ddiweddaraf parthed cyllidebau 
pob adran / gwasanaeth, gan ofyn i’r Aelodau Cabinet a’r penaethiaid adrannau perthnasol 
gymryd camau priodol ynglŷn â materion o dan eu harweiniad / rheolaeth.  
 
Penderfynwyd i gynaeafu (£270k) o danwariant Gostyngiad Treth y Cyngor, (£12k) 
tanwariant un-tro ar fidiau a (£803k) o ganlyniad i dderbyniad grant ac amgylchiadau ffafriol 
ar gyllidebau eraill y Cyngor, gan eu trosglwyddo i’r Gronfa Strategaeth Ariannol i 
gynorthwyo gyda pwysau anochel un-tro ar gyllidebau’r Cyngor, gyda elfen ohono ar gyfer 
digolledu effaith gorwariant posib ar gludiant tacsis ysgolion ar ddiwedd y flwyddyn.  
 

 
RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD 
 
Cyfrifoldeb y Cabinet yw cymryd camau, fel bo angen, er mwyn sicrhau 
rheolaeth briodol dros gyllidebau’r Cyngor (e.e. cymeradwyo trosglwyddiadau 
sylweddol neu gyllideb ychwanegol).  
 

 

 
DATGANIADAU O FUDDIANT PERSONOL AC UNRHYW OLLYNGIADAU 
PERTHNASOL A GANIATAWYD GAN Y PWYLLGOR SAFONAU 
 
Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol na gollyngiadau perthnasol. 
 

 
UNRHYW YMGYNGHORIADAU A GYNHALIWYD CYN GWNEUD Y PENDERFYNIAD 
 
Ymgynghorwyd â’r Swyddogion Statudol am eu barn, sydd wedi eu cynnwys yn yr 
adroddiad 
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ADRODDIAD I’R CABINET  

16 Ionawr 2018 

 

Aelod Cabinet:  Cynghorydd Peredur Jenkins, Aelod Cabinet Cyllid 

 

Pwnc:  Cyllideb Refeniw 2017/18 – 

Adolygiad Trydydd Chwarter (Rhagfyr 2017) 

 

Swyddog Cyswllt:  Dafydd L Edwards, Pennaeth Cyllid 

 

 

1. Y penderfyniad a geisir  

 

Gofynnir i’r Cabinet: 

 

● Dderbyn yr adroddiad ar adolygiad diwedd y trydydd chwarter (sefyllfa 

31 Rhagfyr 2017) o’r Gyllideb Refeniw, ac ystyried y sefyllfa ariannol 

ddiweddaraf parthed cyllidebau pob adran / gwasanaeth, gan ofyn i’r 

Aelodau Cabinet a’r penaethiaid adrannau perthnasol gymryd camau 

priodol ynglŷn â materion o dan eu harweiniad/rheolaeth. 

 

 Cynaeafu (£270k) o danwariant Gostynigiad Treth y Cyngor, (£12k) 

tanwariant un-tro ar fidiau a (£803k) o ganlyniad i dderbyniad grant ac 

amgylchiadau ffafriol ar gyllidebau eraill y Cyngor, gan eu trosglwyddo i’r 

Gronfa Strategaeth Ariannol i gynorthwyo gyda pwysau anochel un-tro ar 

gyllidebau’r Cyngor, gyda elfen ohono ar gyfer digolledu effaith 

gorwariant posib ar gludiant tacsis ysgolion ar ddiwedd y flwyddyn. 

 

2. Cyflwyniad / Cefndir 

 

Cyfrifoldeb y Cabinet yw cymryd camau, fel bo angen, er mwyn sicrhau 

rheolaeth briodol dros gyllidebau’r Cyngor (e.e. cymeradwyo 

trosglwyddiadau sylweddol neu gyllideb ychwanegol). 

 

Cyflwynwyd adroddiad adolygiad yr ail chwarter i’r Cabinet ar 21 Tachwedd 

2017.  Mae’r adroddiad gerbron heddiw yn cael ei gyflwyno yn gynt na’r 

arferol, mewn paratoad ar gyfer yr her o dynhau amserlen cau cyfrifon 

Llywodraeth Leol. 

 

Cyflwynir yr adroddiad adolygiad trydydd chwarter yma ar gyllideb refeniw'r 

Cyngor am 2017/18, ac amlinellir crynhoad o’r sefyllfa fesul Adran yn Atodiad 

1. 

 

Yn Atodiad 2, rhoddir manylion pellach ynglŷn â’r prif faterion a’r penawdau 

cyllideb ble rhagwelir gwahaniaethau sylweddol, ynghyd ag argymhellion 

penodol ble’n briodol. 
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3. Diweddariad ers yr Ail Chwarter  

 

Ar y cyfan, mae’r adolygiad trydydd chwarter yn debyg i’r ail chwarter, gyda 

sefyllfa ariannol mwyafrif yr adrannau wedi gwella a gwerthfawrogir eu 

llwyddiant i geisio rheoli eu cyllidebau. Ond, bu cynnydd yng ngorwariant yr 

Adran Plant a Theuluoedd. 

 

3.1 Adran Plant a Theuluoedd  

 

Y tuedd o orwariant a welwyd yn gynharach yn y flwyddyn yn parhau, gyda 

gorwariant ar wasanaethau lleoliadau a gweithredol. Mae’r Pennaeth Cyllid 

a’r Pennaeth Plant a Theuluoedd eisioes mewn trafodaethau i geisio datrysiad 

ar gyfer 2018/19.  

 

3.2 Corfforaethol 

 

 Lleihad yn yr hawliadau Gostyngiadau Treth Cyngor, bidiau na fydd yn cael 

eu defnyddio eleni, a thanwariant o ganlyniad i dderbyniad grant ac 

amgylchiadau ffafriol diweddar. Argymhellir ei drosglwyddo i’r Gronfa 

Strategaeth Ariannol i gynorthwyo gyda pwysau anochel un-tro ar 

gyllidebau’r Cyngor, gyda elfen ohono i ddigolledu effaith gorwariant posib 

ar gludiant tacsis ysgolion ar ddiwedd y flwyddyn. 

 

 

4. Materion Cyfredol  

 

4.1 Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant  

 

Y bwriad yw i'r Pennaeth Adran a'r Aelod Cabinet Oedolion, Iechyd a Llesiant 

gyflwyno adroddiad i'r Cabinet yn fuan, yn ail-becynnu cynlluniau arbedion 

er mwyn eu cyflawni.  

  

4.2 Adran Addysg 

 

 Yn yr adolygiad ail chwarter gofynnwyd i'r Aelod Cabinet Addysg sicrhau fod 

y Pennaeth Addysg mewn ymgynghoriad â'r Pennaeth Amgylchedd i 

ymchwilio i'r cynnydd yn y gwariant ar gludiant tacsis ysgolion a gweithredu i 

reoli y sefyllfa. Tra bod polisïau a threfniadau cludiant yn cael eu hadolygu a 

chynllun yn cael ei sefydlu gyda golwg ar wella y sefyllfa ariannol, bydd angen 

trosglwyddo arian pontio i'r Adran ar ddiwedd y flwyddyn, pan fydd swm y 

gorwariant yn fwy cadarn.  
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5. Cyffredinol 

 

Ar y cyfan, mae’r adolygiad trydydd chwarter o’r cyllidebau yn adlewyrchu 

rheolaeth ariannol dderbyniol gan nifer o adrannau’r Cyngor, ond argymhellir 

cyfuniad o gamau gweithredu pendant i’r Adrannau Addysg, Oedolion, 

Iechyd a Llesiant, Plant a Theuluoedd, a Priffyrdd a Bwrdeistrefol, i sicrhau 

rheolaeth o’u cyllidebau erbyn 31 Mawrth 2018.  

 

 

6. Camau nesaf ac amserlen 

 

Gweithredu ar yr argymhellion gerbron a chyflwyno adroddiad dilynol i’r 

Cabinet ar ddiwedd y flwyddyn ariannol. 

 

 

 

Barn yr aelod lleol 

Dim yn berthnasol 

 

 

Barn y swyddogion statudol 

 

Y Swyddog Monitro: 

Dim sylwadau o safbwynt priodoldeb.  

 

Y Pennaeth Cyllid:  

Rwyf wedi cydweithio gyda’r Aelod Cabinet i baratoi’r adroddiad yma ac yn 

cadarnhau’r cynnwys. 

 

 

Atodiadau 

Atodiad 1 – Crynhoad o sefyllfa net cyllidebau’r adrannau 

Atodiad 2 – Manylion y cyllidebau a gwahaniaethau sylweddol 
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Atodiad 1

Cyllideb Refeniw 2017/18 - Crynhoad o'r amcan sefyllfa fesul Adran

Cyllideb 

Arfaethedig 

2017/18

Gor / (Tan) 

Wariant Gros 

2017/18

Addasiadau 

a Argymhellir

Gor/ (Tan) 

Wariant 

Addasedig

Adolygiad 

Ail 

Chwarter

£'000 £ '000 £'000 £ '000 £ '000 

Oedolion, Iechyd a Llesiant 50,612 98 0 98 216

Plant a Theuluoedd 13,960 595 0 595 396

Addysg 89,927 238 0 238 264

Economi a Chymuned 11,468 (61) 0 (61) (33)

Priffyrdd a Bwrdeistrefol 23,333 404 0 404 600

Amgylchedd 7,717 (61) 0 (61) (100)

Ymgynghoriaeth Gwynedd 1,107 (9) 0 (9) 35

Tîm Rheoli Corfforaethol a 

Chyfreithiol
691 (67) 0 (67) (71)

Cyllid (a Thechnoleg Gwybodaeth) 776 (72) 0 (72) (68)

Cefnogaeth Gorfforaethol 314 (88) 0 (88) (100)

Cyllidebau Corfforaethol
(Gwahaniaethau yn unig)

* (1,583) 1,085 (498) (365)

Cyfansymiau (net) 199,905 (606) 1,085 479 774

Adolygiad Trydydd Chwarter
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Atodiad 2

Cyllideb 

Arfaethedig 

2017/18

Amcan 

Sefyllfa 

Terfynol 

2017/18

Amcan 

Gor / (Tan) 

Wariant Gros

2017/18

Defnydd o 

Ffynonellau 

Eraill Neu 

Addasiadau 

Eraill a 

Argymhellir

Gor / (Tan) 

Wariant 

Addasedig

Gor/(Tan)  

Wariant Net 

Adolygiad 

Chwarter 2

Maes:- £'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000

10,478 10,404 (74) 0 (74) 47

6,223 6,139 (84) 0 (84) (206)

2,678 2,407 (271) 0 (271) (254)

19,379 18,950 (429) 0 (429) (413)

492 485 (7) 0 (7) (14)

994 1,045 51 0 51 69

713 554 (159) 0 (159) (136)

2,199 2,084 (115) 0 (115) (81)

14,934 14,552 (382) 0 (382) (219)

1,492 1,745 253 0 253 220

1,983 1,874 (109) 0 (109) (95)

3,475 3,619 144 0 144 125

418 402 (16) 0 (16) (5)

2,378 2,430 52 0 52 30

2,796 2,832 36 0 36 25

42,783 42,037 (746) 0 (746) (563)

Tîm Pobl Hyn ac Anabledd Corff

Cyllideb Refeniw 2017/18 - Adolygiad Trydydd Chwarter

Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant

Preswyl a Nyrsio - Cartrefi

Gofal Cartref

Eraill

Gwasanaethau Oedolion

Gwasanaethau Pobl Hŷn

Gwasanaethau Anabledd Corff

Gwasanaethau Anabledd Dysgu

Gwasanaethau Iechyd Meddwl

Preswyl a Nyrsio

Rheolaeth

Gofal Cartref

Eraill

Cyfanswm Gwasanaethau Oedolion

Preswyl a Nyrsio

Eraill

Gwasanaethau Eraill (Oedolion)
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Atodiad 2

Cyllideb 

Arfaethedig 

2017/18

Amcan 

Sefyllfa 

Terfynol 

2017/18

Amcan 

Gor / (Tan) 

Wariant Gros

2017/18

Defnydd o 

Ffynonellau 

Eraill Neu 

Addasiadau 

Eraill a 

Argymhellir

Gor / (Tan) 

Wariant 

Addasedig

Gor/(Tan)  

Wariant Net 

Adolygiad 

Chwarter 2

Maes:- £'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000

Gwasanaethau Darparu (dangos cyllideb net)

9 280 271 0 271 184

5 18 13 0 13 60

2 341 339 0 339 331

0 (79) (79) 0 (79) (66)

16 560 544 0 544 509

Gwasanaethau Eraill

4,393 4,430 37 0 37 49

3,420 3,683 263 0 263 221

7,813 8,113 300 0 300 270

50,612 50,710 98 0 98 216

Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant

Cyfanswm Gwasanaethau Eraill

Gofal Dydd

Gofal Preswyl

Eraill

Cyfanswm Gwasanaethau Darparu

Cyllideb Refeniw 2017/18 - Adolygiad Trydydd Chwarter

Gwasanaethau Canolog Adrannol (gan gynnwys arbedion 

yr Adran)

Cyfanswm Oedolion, Iechyd a Llesiant

Gofal Cymunedol

Gwasanaethau Tai
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Atodiad 2

Oedolion, Iechyd a Llesiant

Gwasanaethau Pobl Hŷn - cynnydd mewn incwm a nifer o ffactorau yn gyfrifol am leihad yn y costau, gan gynnwys gostyngiad yn y nifer 

mewn gofal preswyl a llai o becynnau gyda'r angen am ddau ofalydd ar ofal cartref.

Gwasanaethau Anabledd Corff - tanwariant ar daliadau uniongyrchol a llety cefnogol yn cynorthwyo i leihau effaith y gorwariant sydd ar ofal 

cartref.

Gwasanaethau Anabledd Dysgu - incwm wedi ei ôl-ddyddio gan iechyd yn gyfrifol am y cynnydd yn y tanwariant. Yr holl feysydd o fewn y 

maes yn tanwario gan eithrio cynlluniau cefnogol sydd yn gorwario o ganlyniad i lithriad ar wireddu cynlluniau arbedion.

Gwasanaethau Iechyd Meddwl - dau achos preswyl newydd, ond tanwariant ar swyddi gwag a derbyniad grant ar wasanaethau eraill yn 

lleddfu ychydig ar y sefyllfa.

Gwasanaethau Darparu - parhad yn y tueddiad gorwariant yn deillio yn bennaf o gostau cysylltiedig â materion staffio. Costau teithio yn 

gyfrifol am £101k o'r gorwariant ar ofal cymunedol.

Gwasanaethau Eraill - Canolog Adrannol - mae'r rhagolygon yn adlewyrchu'r risg na fydd modd gwireddu gwerth £436k o arbedion, gyda 

nifer o gynlluniau arbedion wedi llithro o 2016/17. Y bwriad yw i'r Pennaeth Adran a'r Aelod Cabinet Oedolion, Iechyd a Llesiant gyflwyno 

adroddiad i'r Cabinet yn fuan, yn ail-becynnu cynlluniau arbedion er mwyn eu cyflawni. Swyddi gwag a derbyniad incwm yn lleihau y 

gorwariant a adroddir i £263k.

T
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Atodiad 2

Cyllideb 

Arfaethedig 

2017/18

Amcan 

Sefyllfa 

Terfynol 

2017/18

Amcan 

Gor / (Tan) 

Wariant Gros

2017/18

Defnydd o 

Ffynonellau 

Eraill Neu 

Addasiadau 

Eraill a 

Argymhellir

Gor / (Tan) 

Wariant 

Addasedig

Gor/(Tan)  

Wariant Net 

Adolygiad 

Chwarter 2

Maes:- £'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000

511 492 (19) 0 (19) (21)

1,995 2,151 156 0 156 138

1,947 2,272 325 0 325 213

928 1,014 86 0 86 114

1,675 1,730 55 0 55 31

1,572 1,651 79 0 79 43

6,122 6,667 545 0 545 401

913 903 (10) 0 (10) (34)

1,565 1,627 62 0 62 43

234 195 (39) 0 (39) (31)

126 73 (53) 0 (53) (54)

2,494 2,447 (47) 0 (47) (46)

13,960 14,555 595 0 595 396

Cyllideb Refeniw 2017/18 - Adolygiad Trydydd Chwarter

Lleoliadau All-Sirol

Gwasanaethau Ôl-16

Gwasanaethau Gweithredol

Maethu Mewnol

Adran Plant a Theuluoedd

Rheolaeth Gwasanaeth

Gwasanaethau Cefnogol ac Eraill

Maethu Drwy Asiant

Gwasanaethau Blynyddoedd Cynnar

Gwasanaethau Eraill

Gwasanaethau Lleoliadau

Cyfanswm Plant a Theuluoedd

Gwasanaethau Arbenigol/Derwen

Gwasanaethau Cyfiawnder Ieuenctid
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Atodiad 2

Plant a Theuluoedd

Gwasanaethau Gweithredol - y gorwariant yn parhau, gyda cynnydd yn y gorwariant i £156k o ganlyniad i gostau staff uwchlaw lefel y 

gyllideb, ynghyd â chynnydd yn y nifer o blant mewn gofal ond sydd ddim mewn lleoliadau maethu. 

Gwasanaethau Lleoliadau - cynnydd yn gorwariant ar leoliadau all-sirol i £325k yn dilyn dau achos newydd drud heb unrhyw gyfraniad gan 

iechyd. Cynnydd yn y gorwariant ar lwfansau maethu a lwfansau gorchymyn preswyl yn y chwarter. Ni gafwyd achosion newydd ar faethu 

drwy asiant yn ystod y chwarter ac felly lleihad yn y gorwariant i £86k. Mae pwysau o ran nifer yr achosion ar y gwasanaeth, fel a amlygir yn y 

siart isod, ynghyd â methiant i gyflawni arbedion wedi arwain at y gorwariant.

 

Gwasanaethau Blynyddoedd Cynnar - amcan y bydd tanwariant o (£53k) yn dilyn derbyniad grant gofal plant newydd.

Gofynnir i'r Aelod Cabinet Plant a Phobl Ifanc a Phennaeth yr Adran sicrhau camau pendant i geisio lleihau'r gorwariant gan sicrhau fod y 

gyllideb dan reolaeth erbyn diwedd y flwyddyn ariannol.

150
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Plant Mewn Gofal 2013/14 i 2017/18

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18
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Atodiad 2

Cyllideb 

Arfaethedig 

2017/18

Amcan 

Sefyllfa 

Terfynol 

2017/18

Amcan 

Gor / (Tan) 

Wariant Gros

2017/18

Defnydd o 

Ffynonellau 

Eraill Neu 

Addasiadau 

Eraill a 

Argymhellir

Gor / (Tan) 

Wariant 

Addasedig

Gor/(Tan)  

Wariant Net 

Adolygiad 

Chwarter 2

Maes:- £'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000

73,208 73,208 0 0 0 0

4,246 4,486 240 0 240 264

358 351 (7) 0 (7) 6

953 917 (36) 0 (36) 0

294 492 198 0 198 146

600 596 (4) 0 (4) (4)

564 529 (35) 0 (35) (40)

1,534 1,453 (81) 0 (81) (66)

3,088 3,102 14 0 14 14

24 17 (7) 0 (7) (7)

1,202 1,168 (34) 0 (34) (34)

3,856 3,846 (10) 0 (10) (15)

89,927 90,165 238 0 238 264

All Sirol

Addysg Bellach

Cyfanswm Addysg

Addysg Meithrin

Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad

Diswyddo ac Ymddeol Cynnar

Rheolaeth

Arlwyaeth a Glanhau

Cyllideb Refeniw 2017/18 - Adolygiad Trydydd Chwarter

Ysgolion Datganoledig

Adran Addysg

Cyfraniad Addysg i Gyd-Bwyllgorau

Cludiant

Grant Grant Gwella Addysg

Eraill

T
ud. 23



Atodiad 2

Addysg

Y rhagolygon diweddaraf yn awgrymu lleihad yn y gorwariant i £238k, o'i gymharu â'r £264k adroddwyd yn yr ail chwarter. Y prif feysydd sydd 

yn cyfrannu at y sefyllfa yw:

Cludiant - y tueddiad gorwariant yn parhau ers yr adolygiad ail chwarter, ond lleihad yn y rhagolygon i £240k, gyda diffyg o £54k ar werthiant 

tocynau cludiant ôl-16, tanwariant o (£9k) ar fysus ysgol, ond gorwariant o £195k ar gludiant tacsis ysgolion, yn dilyn cynnydd yn y ceisiadau 

ers sefydlu'r gyllideb. Yn yr adolygiadau blaenorol gofynnwyd i'r Pennaeth Addysg mewn ymgynghoriad â'r Pennaeth Amgylchedd ymchwilio 

i'r cynnydd yng ngwariant ar gludiant tacsis ysgolion ac yna gweithredu i reoli'r sefyllfa. Tra fod polisïau a threfniadau cludiant yn cael eu 

hadolygu gyda golwg i wella y sefyllfa ariannol, argymhellir fod arian pontio yn cael ei drosglwyddo i'r Adran ar ddiwedd y flwyddyn, pan fydd 

swm y gorwariant yn fwy cadarn.

Arlwyaeth a Glanhau - rhagwelir cynnydd yn y gorwariant i £198k, yn bennaf ar gostau yn deillio o salwch a materion staffio, ynghyd ag 

oediad cyn cyflawni arbedion y cynllun Brecwast am Ddim. Gwelwyd hefyd yn y rhagolygon diweddaraf leihad yn yr incwm o brydau ysgol. 

Rheolaeth - cynnydd yn y rhagolygon tanwariant o (£66k) i (£81k) yn ystod y chwarter o ganlyniad i drosiant staff a llwyddiant i ddenu incwm 

a grantiau.T
ud. 24



Atodiad 2

Cyllideb 

Arfaethedig 

2017/18

Amcan 

Sefyllfa 

Terfynol 

2017/18

Amcan 

Gor / (Tan) 

Wariant Gros

2017/18

Defnydd o 

Ffynonellau 

Eraill Neu 

Addasiadau 

Eraill a 

Argymhellir

Gor / (Tan) 

Wariant 

Addasedig

Gor/(Tan)  

Wariant Net 

Adolygiad 

Chwarter 2

Maes:- £'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000

875 875 0 0 0 0

3,458 3,414 (44) 0 (44) (40)

1,434 1,444 10 0 10 12

2,117 2,109 (8) 0 (8) (4)

3,584 3,565 (19) 0 (19) (1)

11,468 11,407 (61) 0 (61) (33)

Economi a Chymuned

Dysgu Cymunedol

Adran Economi a Chymuned

Cyllideb Refeniw 2017/18 - Adolygiad Trydydd Chwarter

Economi a Chymuned

Y rhagolygon tanwariant bellach wedi cynnyddu i (£61k) o'r (£33k) a ragwelwyd yn yr adolygiad ail chwarter. O fewn y sefyllfa yma rhagwelir y 

bydd rhai gwasanaethau yn gorwario, gan gynnwys Morwrol, Orielau ac Amgueddfeydd, ond yn cael eu mantoli gan danwariant mewn 

meysydd eraill megis Cymunedau Iach a Datblygu Chwaraeon, Parciau Gwledig, Cefnogi Busnes a Neuaddau. Mewn paratoad ar gyfer 

arbedion 2018/19, mae'r Adran wedi gwireddu arbedion ymlaen llaw eleni.

Dysgu Cymunedol - amcenir tanwariant o (£44k) sydd yn gyfuniad o danwariant o (£28k) ar y Gwasanaeth Ieuenctid, gan fod cwtogiad yn y 

ddarpariaeth clybiau ieuenctid, trosiant staff yn gyfrifol am danwariant o (£20k) ar Adfywio Cymunedol a gorwariant o £4k ar Lyfrgelloedd.

Twristiaeth a Threftadaeth

Cymunedau'n Iach

Cyfanswm Economi a Chymuned

Rheolaeth
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Atodiad 2

Cyllideb 

Arfaethedig 

2017/18

Amcan 

Sefyllfa 

Terfynol 

2017/18

Amcan 

Gor / (Tan) 

Wariant Gros

2017/18

Defnydd o 

Ffynonellau 

Eraill Neu 

Addasiadau 

Eraill a 

Argymhellir

Gor / (Tan) 

Wariant 

Addasedig

Gor/(Tan)  

Wariant Net 

Adolygiad 

Chwarter 2

Maes:- £'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000

9,930 10,076 146 0 146 275

401 482 81 0 81 89

9,324 9,466 142 0 142 213

3,692 3,758 66 0 66 49

(14) (45) (31) 0 (31) (26)

23,333 23,737 404 0 404 600

Priffyrdd a Bwrdeistrefol (gan gynnwys Cefnffyrdd)

Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol (yn cynnwys 

Cefnffyrdd)

Cyfanswm Priffyrdd a Bwrdeistrefol (gan gynnwys 

Cefnffyrdd)

Gwasanaethau Priffyrdd (cynnwys Cefnffyrdd)

Gwasanaethau Priffyrdd - y rhagolygon yn awgrymu y bydd cynnydd yn yr incwm contractau allanol, ynghyd â lleihad yn y llithriad ar 

arbedion Priffyrdd a Goleuo.

Gwasanaethau Peirianneg - cyfuniad o fethiant i wireddu cynlluniau arbedion, materion staffio a cholled cytundeb allanol yn gyfrifol am y 

gorwariant o £81k a ragwelir.

Gwastraff - lleihad yn y gorwariant gan fod y rhagolygon incwm yn fwy addawol bellach, ond gorwariant oherwydd costau gweithredol uwch a 

chostau cynyddol ymdrin a chludo deunyddiau ailgylchu.

Gwasanaethau Bwrdeistrefol - Eraill - cynnydd yng nghostau gweithredol glanhau strydoedd.

 

Bu cynnydd yn y sefyllfa ariannol ers yr adolyiad ail chwarter, ond disgwylir fod yr Aelod Cabinet Priffyrdd a Bwrdeistrefol a'r Pennaeth Adran 

yn parhau i gymryd camau pendant i sicrhau eu bod yn gweithredu o fewn y gyllideb erbyn diwedd y flwyddyn ariannol. 

Cyllideb Refeniw 2017/18 - Adolygiad Trydydd Chwarter

Unedau Darparu Bwrdeistrefol

Gwasanaethau Bwrdeistrefol

Eraill

Gwastraff

Gwasanaethau Peirianneg
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Atodiad 2

Cyllideb 

Arfaethedig 

2017/18

Amcan 

Sefyllfa 

Terfynol 

2017/18

Amcan 

Gor / (Tan) 

Wariant Gros

2017/18

Defnydd o 

Ffynonellau 

Eraill Neu 

Addasiadau 

Eraill a 

Argymhellir

Gor / (Tan) 

Wariant 

Addasedig

Gor/(Tan)  

Wariant Net 

Adolygiad 

Chwarter 2

Maes:- £'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000

541 538 (3) 0 (3) (3)

363 363 0 0 0 (12)

(51) (64) (13) 0 (13) (3)

312 299 (13) 0 (13) (15)

2,434 2,435 1 0 1 0

228 213 (15) 0 (15) (6)

527 520 (7) 0 (7) (12)

(1,444) (1,449) (5) 0 (5) 1

1,969 1,929 (40) 0 (40) (18)

135 141 6 0 6 (44)

3,849 3,789 (60) 0 (60) (79)

1,014 1,027 13 0 13 21

288 288 0 0 0 0

1,675 1,673 (2) 0 (2) (14)

3 2 (1) 0 (1) (1)

35 40 5 0 5 (9)

7,717 7,656 (61) 0 (61) (100)

Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd

Gorfodaeth a Thrafnidiaeth

Cludiant Integredig

Adran Amgylchedd

Eiddo

Cyfanswm Amgylchedd

Arlwyo, Glanhau a Gofalu

Rheolaeth Datblygu

Gwasanaethau Cynllunio

Cyllideb Refeniw 2017/18 - Adolygiad Trydydd Chwarter

Diogelwch y Ffyrdd

Amgylchedd

Parhad yn y tueddiad tanwariant ar draws mwyafrif gwasanaethau'r Adran, sydd yn gyfuniad o swyddi gwag a rhagori ar incwm.

Gofal Stryd a Thrafnidiaeth - Cludiant Integredig yn gyfrifol am (£40k) o danwariant yr Adran, gyda chostau is ar gontractau.  Serch hynny, 

rhagwelir costau cynnyddol yn dilyn ail-dendro teithiau bysus un gweithredwr yn ddiweddar.

Gwasanaethau Gofal Stryd a Thrafnidiaeth

Cefn Gwlad a Mynediad

Eraill

Cynllunio Ymlaen

Traffig a Threfniadau Statudol

Gwarchod y Cyhoedd

Rheolaeth yr Adran

Parcio a Gorfodaeth Parcio
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Atodiad 2

Cyllideb 

Arfaethedig 

2017/18

Amcan 

Sefyllfa 

Terfynol 

2017/18

Amcan 

Gor / (Tan) 

Wariant Gros

2017/18

Defnydd o 

Ffynonellau 

Eraill Neu 

Addasiadau 

Eraill a 

Argymhellir

Gor / (Tan) 

Wariant 

Addasedig

Gor/(Tan)  

Wariant Net 

Adolygiad 

Chwarter 2

Maes:- £'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000

(62) (119) (57) 0 (57) (40)

34 59 25 0 25 70

935 935 0 0 0 0

200 223 23 0 23 5

1,107 1,098 (9) 0 (9) 35

Ymgynghoriaeth

Gwasanaeth Adeiladu

Gwasanaethau Ffyrdd a Pheirianneg - y rhagolygon diweddaraf yn awgrymu cynnydd yn y tanwariant i (£57k), yn dilyn llwyddiant yr Adran i 

ddenu incwm ychwanegol drwy gyfuniad o waith mewnol ac allanol.

 

Gwasanaeth Adeiladu - lleihad yn y gorwariant yn dilyn denu rhagor o incwm am waith gan sefydliadau allanol a thanwariant ar gostau staff.  

Gwasanaethau Uned Rheoli Risg Llifogydd

Rheolaeth Adeiladu

Cyllideb Refeniw 2017/18 - Adolygiad Trydydd Chwarter

Cyfanswm Ymgynghoriaeth

Adran Ymgynghoriaeth

Gwasanaethau Ffyrdd a Pheirianneg
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Atodiad 2

Cyllideb 

Arfaethedig 

2017/18

Amcan 

Sefyllfa 

Terfynol 

2017/18

Amcan 

Gor / (Tan) 

Wariant Gros

2017/18

Defnydd o 

Ffynonellau 

Eraill Neu 

Addasiadau 

Eraill a 

Argymhellir

Gor / (Tan) 

Wariant 

Addasedig

Gor/(Tan)  

Wariant Net 

Adolygiad 

Chwarter 2

Maes:- £'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000

691 624 (67) 0 (67) (71)

776 704 (72) 0 (72) (68)

314 226 (88) 0 (88) (100)

1,781 1,554 (227) 0 (227) (239)

Adrannau Canolog

Argymhellir, gyda chytundeb y Pennaeth Adran Cefnogaeth Gorfforaethol, trosglwyddo'r tanwariant o (£54k) gan Cefnogaeth Gorfforaethol 

Cyllideb Refeniw 2017/18 - Adolygiad Trydydd Chwarter

Cyfanswm Adrannau Canolog

Adrannau Canolog

Cyllid (a Thechnoleg Gwybodaeth)

Tim Rheoli Corfforaethol a Chyfreithiol - amcan tanwariant o (£67k) gyda (£46k) ohono yn deillio o dderbyniad incwm ychwanegol gan yr 

Uned Gyfreithiol, (£9k) o arbedion a wireddwyd ymlaen llaw yn y maes Cynllunio Argyfwng gyda'r gweddill yn danwariant cyffredinol. 

Cyllid (a Thechnoleg Gwybodaeth) - y tueddiad yn parhau o'r adolygiad ail chwarter gyda thanwariant un-tro ar swyddi ar draws yr Adran, 

ynghyd â denu incwm uwchlaw lefel y gyllideb.

Cefnogaeth Gorfforaethol - y tanwariant o (£88k) a ragwelir yn gyfuniad o arbedion staffio un-tro o ganlyniad i drosiant staff, ynghyd â 

llwyddiant yr Adran i ddenu incwm allanol uwchlaw lefel y gyllideb yn y maes Iechyd Galwedigaethol, Cyfieithu a'r Argraffdy. 

 

Cefnogaeth Gorfforaethol

Tîm Rheoli Corfforaethol a Chyfreithiol
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Atodiad 2

Cyllideb 

Arfaethedig 

2017/18

Amcan 

Sefyllfa 

Terfynol 

2017/18

Amcan 

Gor / (Tan) 

Wariant Gros

2017/18

Defnydd o 

Ffynonellau 

Eraill Neu 

Addasiadau 

Eraill a 

Argymhellir

Gor / (Tan) 

Wariant 

Addasedig

Gor/(Tan)  

Wariant Net 

Adolygiad 

Chwarter 2

Maes:- £'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000

* * 0 0 0 0

* * (270) 270 0 0

* * 57 0 57 (7)

* * (12) 12 0 0

* * (1,358) 803 (555) (358)

* * (1,583) 1,085 (498) (365)

Corfforaethol

Argymhellir cynaeafu (£270k) o danwariant Gostynigiad Treth y Cyngor, (£12k) tanwariant un-tro ar fidiau a (£803k) o ganlyniad i dderbyniad 

grant ac amgylchiadau ffafriol ar gyllidebau eraill y Cyngor, gan eu trosglwyddo i’r Gronfa Strategaeth Ariannol i gynorthwyo gyda pwysau 

anochel un-tro ar gyllidebau’r Cyngor, gyda elfen ohono ar gyfer digolledu effaith gorwariant posib ar gludiant tacsis ysgolion ar ddiwedd y 

flwyddyn.

Gostyngiad Treth y Cyngor

Derbyniad Llog Net

Cyfanswm Corfforaethol

Cyllideb Refeniw 2017/18 - Adolygiad Trydydd Chwarter

Bidiau a ddychwelwyd gan Adrannau

Eraill

Gostyngiad Treth y Cyngor - y tueddiad tanwariant ar gynllun Gostyngiad Treth y Cyngor yn parhau, gyda lleihad yn y nifer o geisiadau yn 

dueddiad a welir yn bresennol hefyd gan Gynghorau eraill Gogledd Cymru.

Derbyniad Llog Net - rhagwelir gorwariant o ganlyniad i'r hinsawdd economaidd bresennol ynghyd â'r angen am fenthyca yn allanol i gwrdd 

â'r anghenion gwario cyfredol.

 

Eraill - y rhagamcanion diweddaraf yn awgrymu fod modd rhyddhau (£803k), o ganlyniad i dderbyniad grant Llywodraeth Cymru ar ôl gosod y 

gyllideb ynghyd â newidiadau mewn amgylchiadau na ragwelwyd wrth osod cyllideb.

Treth y Cyngor

Corfforaethol (Dim ond yn adlewyrchu y 

gwahaniaethau)

T
ud. 30



CYFARFOD: Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu 
 
DYDDIAD: 8 Chwefror 2018 
 
TEITL: Rhaglen Gyfalaf 2017/18 –  

Adolygiad Trydydd Chwarter (Rhagfyr 2017) 
 
PWRPAS: Adroddiad Monitro ar Wariant ac Ariannu’r Rhaglen 

Gyfalaf 
 
GWEITHREDIAD: Derbyn yr wybodaeth, ystyried y risgiau ynglŷn â’r 

Rhaglen Gyfalaf, a chraffu penderfyniadau’r Cabinet 
 
SWYDDOG CYSWLLT: Dafydd L Edwards, Pennaeth Cyllid 
 
AELOD CABINET: Cynghorydd Peredur Jenkins, Aelod Cabinet dros Gyllid 
 
 

 
 
1. Yn unol â gofynion Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011, disgwylir i’r Pwyllgor 

Archwilio a Llywodraethu graffu rhai materion ariannol gan gynnwys 
adroddiadau monitro cyllideb, lle’n briodol. 

 
2. Cyflwynwyd yr adroddiad atodol (Adolygiad Trydydd Chwarter o’r Rhaglen 

Gyfalaf) i’r Cabinet ar 16 Ionawr 2018 ar gyfer penderfyniadau ynglŷn â’r rhaglen 
ddiwygiedig a’i ariannu.  

 
3. Mae’r Aelod Cabinet dros Gyllid a Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio a 

Llywodraethu wedi gofyn i ni gyflwyno’r adroddiad yma i’r Pwyllgor Archwilio a 
Llywodraethu i’w graffu, ynghyd â’r daflen penderfyniad perthnasol sydd ar y 
dudalen nesaf. 

 
4. Gofynnir i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu nodi’r sefyllfa ac unrhyw risgiau 

yng nghyswllt rhaglen gyfalaf y Cyngor, craffu penderfyniadau’r Cabinet, a 
sylwebu fel bo angen. 

 
 
 
Atodiadau: 
Taflen Penderfyniad Cabinet 16/01/2018 
Adroddiad Rhaglen Gyfalaf 2017/18 – Adolygiad Trydydd Chwarter (Cabinet 16/01/2018) 
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Eitem 6



TAFLEN BENDERFYNIAD CABINET 
CYNGOR GWYNEDD 

 

Dyddiad y Cyfarfod o’r Cabinet: 16 Ionawr 2018  

Dyddiad y bydd y penderfyniad yn dod i rym ac y gweithredir 
arno, oni bai bo’r penderfyniad yn cael ei alw i mewn yn unol ag 
adran 7.25 o Gyfansoddiad Cyngor Gwynedd 

31 Ionawr 2018 

 

 
PWNC 
 
Eitem 10: RHAGLEN GYFALAF 2017/18 – ADOLYGIAD TRYDYDD CHWARTER 
(SEFYLLFA RHAGFYR 2017) 
 

 
PENDERFYNIAD 
 
Derbyniwyd yr adroddiad ar adolygiad y trydydd chwarter (sefyllfa Rhagfyr 2017) o’r 
rhaglen gyfalaf, a chymeradwyo’r ariannu addasedig a gyflwynir yn rhan 4 o’r adroddiad, 
sef: 

 (£21,000) lleihad mewn defnydd o fenthyca 

 £567,000 cynnydd mewn defnydd o grantiau a chyfraniadau 

 £27,000 cynnydd mewn defnydd o dderbyniadau cyfalaf 

 £71,000 cynnydd mewn defnydd o gyfraniadau refeniw 

 £132,000 cynnydd mewn defnydd o gronfeydd adnewyddu ac eraill 
 

 
RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD 
 
Cyfrifoldeb y Cabinet yw cymryd camau, fel bo angen, er mwyn sicrhau 
rheolaeth briodol dros gyllidebau’r Cyngor (e.e. cymeradwyo trosglwyddiadau 
sylweddol neu gyllideb ychwanegol).  
 

 

 
DATGANIADAU O FUDDIANT PERSONOL AC UNRHYW OLLYNGIADAU 
PERTHNASOL A GANIATAWYD GAN Y PWYLLGOR SAFONAU 
 
Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol na gollyngiadau perthnasol. 
 

 
UNRHYW YMGYNGHORIADAU A GYNHALIWYD CYN GWNEUD Y PENDERFYNIAD 
 
Ymgynghorwyd â’r Swyddogion Statudol am eu barn, sydd wedi eu cynnwys yn yr 
adroddiad 
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ADRODDIAD I’R CABINET 

16 Ionawr 2018 

 

Aelod Cabinet: Cynghorydd Peredur Jenkins – Aelod Cabinet Cyllid 

 

Pwnc: Rhaglen Gyfalaf 2017/18 –  

Adolygiad Trydydd Chwarter (sefyllfa Rhagfyr 2017) 

 

Swyddog Cyswllt: Dafydd L Edwards – Pennaeth Cyllid 

 

 

Y penderfyniad a geisir / Pwrpas yr adroddiad 

 

Derbyn yr adroddiad ar adolygiad y trydydd chwarter (sefyllfa Rhagfyr 2017) 

o’r rhaglen gyfalaf, a chymeradwyo’r ariannu addasedig a gyflwynir yn rhan 

4 o’r adroddiad, sef: 
 

 (£21,000) lleihad mewn defnydd o fenthyca 

 £567,000 cynnydd mewn defnydd o grantiau a chyfraniadau 

 £27,000 cynnydd mewn defnydd o dderbyniadau cyfalaf 

 £71,000 cynnydd mewn defnydd o gyfraniadau refeniw 

 £132,000 cynnydd mewn defnydd o gronfeydd adnewyddu ac eraill 

 

 

1. Cyflwyniad / Crynodeb 
 

Cyflwynir yr adroddiad technegol yma fel rhan o drefn monitro cyllideb 

2017/18.  Prif ddiben yr adroddiad yw cyflwyno’r rhaglen gyfalaf 

ddiwygiedig, a chymeradwyo’r ffynonellau ariannu perthnasol. Mae 

crynodeb yn rhan 3 a rhan 4 o’r adroddiad, gyda’r argymhellion yn rhan 5: 
 

Rhan 3: Dadansoddiad fesul Adran o’r rhaglen gyfalaf £47.718m am y 3 

blynedd 2017/18 – 2019/20. 
 

Rhan 4: Ffynonellau ariannu’r cynnydd net oddeutu £0.776m ers yr 

adolygiad diwethaf.  
 

Y Cabinet sydd wedi eu hawdurdodi i addasu’r rhaglen gyfalaf.  Gofynnir 

am gymeradwyaeth i’r rhaglen arfaethedig (rhan 3) a’i ariannu (rhan 4).   
 

Mae gweddill yr adroddiad er gwybodaeth: 

- Atodiad A:  Prif newidiadau fesul ffynhonnell ariannu 

- Atodiad B: Symudiadau o 2017/18 i 2018/19 

- Atodiad C: Gwariant 9 mis cyntaf 2017/18 

 

2. Prif Gasgliadau: 
 

Y prif gasgliadau sydd yn codi o’r sefyllfa ddiwygiedig yw - 
 

 Fod cynlluniau pendant mewn lle i fuddsoddi tua £30.6m yn 2017/18, 

gyda £5.8m ohono wedi’i ariannu trwy ddenu grantiau penodol.  
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3. RHAGLEN GYFALAF 2017/18 i 2019/20  

  

Gweler isod y rhaglen gyfalaf arfaethedig ddiwygiedig. 

 

 

 

4. NEWIDIADAU I’R FFYNONELLAU ARIANNU 

 
 Mae cynnydd o £0.776m yn y gyllideb ar gyfer y rhaglen gyfalaf tair blynedd ers 

sefyllfa'r adolygiad ail chwarter.  Nodir isod y ffynonellau ariannu arfaethedig ar gyfer 

hyn: 
 

 

 

 

 

 

 

ARIANNU 

  

 

ADOLYGIAD DIWEDD RHAGFYR 
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2017/18 2018/19 2019/20 CYFANSWM  

£’000 £’000 £’000 £’000 £’000 

      

Benthyca gyda chefnogaeth 6,675 6,399 - 13,074 - 

Benthyca Arall  8,116 804 992 9,912 (21) 

Grantiau a Chyfraniadau 5,831 927 200 6,958 567 

Derbyniadau Cyfalaf 1,137 292 - 1,429 27 

Refeniw Adrannol a Chorfforaethol 2,356 - - 2,356 71 

Cronfa Cyfalaf (842) 3,248 - 2,406 - 

Cronfeydd Adnewyddu ac Eraill 7,369 2,829 1,385 11,583 132 

      

CYFANSWM 30,642 14,499 2,577 47,718 776 

 

6  

7  

8  

9  

10 ADRAN 

ADOLYGIAD DIWEDD RHAGFYR 
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2017/18 2018/19 2019/20 CYFANSWM 

£'000 £'000 £'000 £’000 £’000 

      

Addysg 12,837 615 - 13,452 24 

Amgylchedd 5,532 4,925 - 10,457 55 

Cefnogaeth Gorfforaethol 43 109 - 152 - 

Cyllid (a Thechnoleg Gwybodaeth) 547 709 - 1,256 - 

Economi a Chymuned 910 152 200 1,262 (9) 

Oedolion, Iechyd a Llesiant – Uned Tai 3,063 3,608 - 6,671 1 

Oedolion, Iechyd a Llesiant – Arall 947 - - 947 - 

Plant a Chefnogi Teuluoedd 207 - - 207 50 

Priffyrdd a Bwrdeistrefol 6,172 3,686 2,377 12,235 412 

Ymgynghoriaeth 162 125 - 287 243 

Corfforaethol 222 570 - 792 - 

      

CYFANSWM 30,642 14,499 2,577 47,718 776 
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5. ARGYMHELLION 
 

Gofynnir i’r Cabinet: 

 dderbyn y rhaglen gyfalaf ddiwygiedig ar gyfer 2017/18 i 2019/20, a 

 cymeradwyo’r ffynonellau ariannu perthnasol (para. 4 uchod). 

 

6. Rhesymau dros argymell y penderfyniad 
 

Rhaid sicrhau trefniadau ariannu priodol ar gyfer cynlluniau’r Cyngor i wario 

ar gyfalaf, a rhaid i’r Cabinet gymeradwyo’r rhaglen gyfalaf a’r ffynonellau 

ariannu. 
 

Mater o drefn yw ymgorffori ariannu trwy grant, ond hefyd mae angen delio 

gyda sefyllfaoedd lle bu newid rhwng blynyddoedd mewn proffil gwario a 

newid mewn gwerth cyfraniadau a derbyniadau cyfalaf. 
 

Argymhellir yma gamau er mwyn sicrhau ffynonellau ariannu pendant am 

gynlluniau cyfalaf 2017/18 – 2019/20. 

 

7. Ystyriaethau perthnasol 
 

Materion technegol ynghylch ariannu’r cynlluniau sydd gerbron ac mae 

ymhlygiadau a dadleuon eisoes wedi’u cyfarch wrth fabwysiadu’r cynlluniau 

cyfalaf unigol. Nodaf fod y cynlluniau cyfalaf sylweddol yn cael eu herio yn y 

cyfarfodydd Herio Perfformiad yr Aelodau Cabinet cyfrifol, ac felly gwelir 

cyfeiriadau at rhain yn yr Adroddiadau Perfformiad perthnasol.  

 

8. Camau nesaf ac amserlen 
 

Gweithredu ar yr argymhellion i ariannu’r rhaglen. 

 
 

Barn yr Aelod Lleol 

Dim yn  berthnasol. 

 
 

Barn y Swyddogion Statudol 
 

Y Swyddog Monitro: 

Dim sylwadau o safbwynt priodoldeb. 

 

Y Pennaeth Cyllid: 

Rwyf wedi cydweithio gyda’r Aelod Cabinet i baratoi’r adroddiad yma ac 

yn cadarnhau’r cynnwys. 
 
 

Atodiadau 

Atodiadau A, B a C  
---------------------------- 
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ATODIAD A 

 

PRIF NEWIDIADAU FESUL FFYNHONNELL ARIANNU: 
 

Gweler isod y cynlluniau perthnasol sydd yn achosi’r prif newidiadau i’r 

ffynonellau ariannu yn ystod y chwarter diwethaf: 

 

 2017/18 2018/19 

 £’000 £’000 

Benthyca Arall   

 Nifer o fân gynlluniau. (21)  

   

Grantiau a Chyfraniadau   

 Amddiffyn yr Arfordir (Adran Ymgynghoriaeth) - 

grant gan Lywodraeth Cymru at waith i amddiffyn 

yr arfordir er mwyn ehangu’r wal môr ym Morth y 

Gest. 53 103 

 Gwella Cyfleusterau Cyhoeddus (Adran Priffyrdd 

a Bwrdeistrefol) – grantiau ychwanegol gan 

Lywodraeth Cymru drwy’r Rhaglen Datblygu 

Gwledig - Cymorth Buddsoddi mewn 

Amwynderau Twristiaeth (TAIS - Tourism Amenity 

Investment Support) ar gyfer gwelliannau i 

doiledau cyhoeddus Bethesda, Beddgelert, Bala, 

Harlech ac Aberdaron 134 

 

 Cynllun i Uwchraddio Safleoedd Mwynderau 

Caergylchu/Llandygai (Adran Amgylchedd) - 

grant gan Lywodraeth Cymru er mwyn gwella’r 

ddau safle ailgylchu. 105 

 

   

Derbyniadau Cyfalaf   

 Nifer o fân gynlluniau. 27  

   

Refeniw Adrannol   

 Nifer o fân gynlluniau. 71  

   

Cronfeydd Adnewyddu ac Eraill   

 Addasiadau Coed Ffridd Arw (Adran Priffyrdd a 

Bwrdeistrefol) - defnydd uwch o gronfa 

adnewyddu i ymestyn y ddarpariaeth bynceri 

ailgylchu, lleoli pont bwyso ac ymestyn y 

ddarpariaeth ar gyfer didoli caniau oddi wrth 

blastigion. 134 

 

   

 

---------------------------- 
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ATODIAD B 
 

Ail-broffilio Cyllideb - Prif Gynlluniau: 

 
Gweler isod y prif gynlluniau sydd wedi eu hail-broffilio ers y gyllideb wreiddiol: 

 

 2017/18 2018/19 

 £’000 £’000 

   

Cynnal a Chadw Adeiladau’r Cyngor a Chynlluniau Rheoli 

Carbon (Adran Amgylchedd – Uned Eiddo) (1,641) 1,641 

Adnewyddu Cerbydau (Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol) (1,226) 1,226 

Cynlluniau Grantiau Tai (Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant – 

Uned Dai) (758) 758 

Cynlluniau Adnewyddu Cyfrifiaduron (Adran Gyllid a 

Thechnoleg Gwybodaeth) (360) 360 

Ysgolion Ganrif 21(Adran Addysg) (269) 269 

Ail-wynebu meysydd parcio (Adran Amgylchedd) (219) 219 

   

 

Noder: 

Ni fydd yr ail-broffilio uchod yn golygu unrhyw golled grant. 

Mae amrywiol resymau dilys tu ôl i’r ail-broffilio mewn sawl achos, ond gall yr oedi 

cyn gweithredu’r cynlluniau yma olygu bod gwasanaethau yn ymdopi’n hirach 

gyda’r asedau cyfredol heb eu gwella. 

 

---------------------------- 

 

ATODIAD C  

Gwariant Cyfalaf 9 Mis Cyntaf 2017/18 

 

 RHAGLEN GYFALAF 

BLWYDDYN LAWN 

(adolygwyd 

Rhagfyr) 

GWIR WARIANT 

 9 MIS HYD AT 

CRYNODEB  2017/18   13/12/2017 

  £'000 £'000 

   

Addysg 12,837 8,746 

Amgylchedd 5,532 2,156 

Cefnogaeth Gorfforaethol 43 28 

Cyllid (a Thechnoleg Gwybodaeth) 547 354 

Economi a Chymuned 910 801 

Oedolion, Iechyd a Llesiant – Uned Tai 3,063 882 

Oedolion, Iechyd a Llesiant – Arall 947 470 

Plant a Chefnogi Teuluoedd 207 48 

Priffyrdd a Bwrdeistrefol 6,172 1,986 

Ymgynghoriaeth 162 32 

Corfforaethol 222 - 

   

CYFANSWM 30,642 15,503 

 

Noder:  

Mae’r gyfran sydd wedi’i wario eleni (51%) yn gyfatebol is na’r sefyllfa adeg yma'r 

llynedd (59%).  
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CYFARFOD:  Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu 
 
DYDDIAD:  8 Chwefror 2018 
 
TEITL: Trosolwg Arbedion: 

Adroddiad cynnydd ar wireddu cynlluniau arbedion 
 
PWRPAS: Adrodd ar y Sefyllfa Ddiweddaraf 
 
GWEITHREDIAD: Derbyn yr wybodaeth, ystyried risgiau cyffredinol sy’n 

deillio o’r llithriadau, a chraffu penderfyniadau’r Cabinet 
yng nghyswllt y Trosolwg Arbedion. 

 
SWYDDOG CYSWLLT: Dafydd L Edwards, Pennaeth Cyllid  
 
AELOD CABINET: Cynghorydd Peredur Jenkins, Aelod Cabinet dros Gyllid 
 

 
 
1. Yn unol â gofynion Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011, disgwylir i’r Pwyllgor 

Archwilio a Llywodraethu graffu rhai materion ariannol lle’n briodol. 
 
2. Cyflwynwyd yr adroddiad atodol (Trosolwg Arbedion: Adroddiad cynnydd ar 

wireddu cynlluniau arbedion) i’r Cabinet ar 16 Ionawr 2018.   
 
3. Mae’r Aelod Cabinet dros Gyllid a Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu 

wedi gofyn i ni gyflwyno’r adroddiad yma i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu 
i’w graffu, ynghyd â’r daflen penderfyniad perthnasol sydd ar y dudalen nesaf. 

 
4. Gofynnir i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu nodi’r sefyllfa a’r risgiau perthnasol 

yng nghyswllt y Trosolwg Arbedion, ystyried penderfyniadau’r Cabinet a sylwebu 
fel bo angen. 

 
 
 
Atodiadau: 
Taflen Penderfyniad Cabinet 16/01/2018 
Trosolwg Arbedion: Adroddiad cynnydd ar wireddu cynlluniau arbedion (Cabinet 
16/01/2018) 
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Eitem 7



 
TAFLEN BENDERFYNIAD CABINET 

CYNGOR GWYNEDD 
 

Dyddiad y Cyfarfod o’r Cabinet: 16 Ionawr 2018  

Dyddiad y bydd y penderfyniad yn dod i rym ac y 
gweithredir arno, oni bai bo’r penderfyniad yn cael ei alw i 
mewn yn unol ag adran 7.25 o Gyfansoddiad Cyngor Gwynedd 

31 Ionawr 2018 

 

 
PWNC 
 
Eitem 14: TROSOLWG ARBEDION: ADRODDIAD CYNNYDD AR WIREDDU 
CYNLLUNIAU ARBEDION 
 

 
PENDERFYNIAD 
 
Nodwyd y cynnydd calonogol tuag at wireddu’r cynlluniau arbedion 2015/16 – 2017/18 
 

 
RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD 
 
Yn Strategaeth Ariannol y Cyngor, roedd y Cyngor wedi cynllunio £7,414,751 o arbedion 
yn y flwyddyn 2017/18. Mae gwireddu’r cynlluniau unigol yn gyfrifoldeb aelod perthnasol o’r 
Cabinet, ond mae’r Aelod Cabinet dros Gyllid yn cadw trosolwg ar y darlun cyfan er mwyn 
adnabod unrhyw broblemau gyda’r drefn, neu unrhyw adran penodol. Nodwyd lle bu 
“llithro” mewn 3 Adran, ond ar y cyfan bu cynnydd boddhaol yn 2017/18.  
 

 

 
DATGANIADAU O FUDDIANT PERSONOL AC UNRHYW OLLYNGIADAU 
PERTHNASOL A GANIATAWYD GAN Y PWYLLGOR SAFONAU 
 
Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol na gollyngiadau perthnasol. 
 

 
UNRHYW YMGYNGHORIADAU A GYNHALIWYD CYN GWNEUD Y PENDERFYNIAD 
 
Ymgynghorwyd â’r Swyddogion Statudol am eu barn, sydd wedi eu cynnwys yn yr 
adroddiad 
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ADRODDIAD I’R CABINET 

 

Dyddiad 16 Ionawr 2018 
 

Aelod Cabinet Y Cynghorydd Peredur Jenkins 
 

Pwnc Trosolwg Arbedion: 
Adroddiad cynnydd ar wireddu cynlluniau arbedion 
 

Swyddog Cyswllt Dafydd L Edwards, Pennaeth Cyllid 
 

 

Y PENDERFYNIAD A GEISIR 
 
Nodi’r cynnydd calonogol tuag at wireddu’r cynlluniau arbedion 2015/16 – 2017/18. 
 

 

1. CYFLWYNIAD / CEFNDIR 
 

Adroddir yma ar gynnydd gwireddu’r arbedion sydd yn Strategaeth Arbedion 
2015/16 – 2017/18.  

 
Yn Strategaeth Ariannol y Cyngor, roeddem wedi cynllunio £7,414,751 o arbedion 
yn y flwyddyn 2017/18. Mae gwireddu’r cynlluniau unigol yn gyfrifoldeb aelodau 
perthnasol o’r Cabinet, ac mae’r Aelod Cabinet dros Gyllid yn cadw trosolwg o’r 
darlun cyfan er mwyn adnabod unrhyw broblemau gyda’r drefn, neu unrhyw adran 
benodol. 

 
Mae adroddiadau perfformiad yr Aelodau Cabinet unigol i gyfarfodydd yr 2ail, 9ed 
a’r 16eg o Ionawr eisoes yn manylu ar gynnydd gyda chynlluniau arbedion unigol o 
fewn eu portffolios, fel bo angen. 
 

 
2. CYNLLUNIAU ADRANNOL 2016/17 (a blaenorol) 

 Mae Atodiad 1 yn crynhoi cyrhaeddiad pob adran yn erbyn y targed arbedion 
roedd wedi ei osod iddynt am y flwyddyn 2016/17, ac yn rhoi diweddariad o ran y 
cynlluniau sydd eto i’w gwireddu. O’r 144 o gynlluniau, mae 142 wedi eu 
gwireddu’n llawn neu yn rhannol, a disgwylir i’r ychydig o gynlluniau sy’n weddill 
gael eu gwireddu’n llawn yn fuan. Yn nhermau ariannol (£), mae 99% o arbedion 
2016/17 bellach wedi cael eu gwireddu. Mae’n braf hefyd nodi mai dim ond un 
cynllun o 2015/16 sydd heb ei wireddu, ac mae dull o’i wireddu yn fuan wedi ei 
adnabod.   

 
 

3. CYNLLUNIAU ADRANNOL 2017/18 
 

Yn yr un modd, mae Atodiad 2 yn crynhoi’r rhagolygon presennol o ran gwireddu 
cynlluniau ac arbedion 2017/18. O’r 122 o gynlluniau, mae 103 wedi eu gwireddu’n 
llawn neu yn rhannol, a 7 pellach ar drac i’w gwireddu yn amserol. Yn nhermau 
ariannol (£), mae 77% o’r arbedion ariannol eisoes wedi eu gwireddu, a 3% pellach 
ar drac i’w gwireddu.  
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Mae’r ffigyrau “llithro” yn cynnwys yr her sylweddol o wireddu nifer o gynlluniau yn 
yr Adran Oedolion a’r Adran Plant.  
 
Yn f’adroddiad blaenorol i’r Cabinet 19 Medi, cyfeiriwyd at fwriad Pennaeth yr 
Adran Oedolion i gyflwyno adroddiad yn amlinellu ei ddymuniad i gyfuno amryw 
o’r cynlluniau unigol o fewn gwahanol benawdau. Byddai hyn yn cynnwys dull 
amgen o gofnodi budd ariannol y newidiadau sy’n deillio o weithio mewn dull mwy 
effeithlon. Erbyn hyn, deallaf bwriedir cyflwyno’r adroddiad yma i’r Cabinet ar 13 
Chwefror 2018 a pe bai’r cynnig yn derbyn cymeradwyaeth, rhagwelir y gellir 
ystyried yn fuan y bydd swm sylweddol o’r arbedion o fewn cynlluniau 2017/18 yn 
cael ei wireddu yn amserol. 
 
Mae adroddiad yr Aelod Cabinet Plant, gyflwynwyd i’r Cabinet ar 9 Ionawr, yn 
cyfeirio at yr her o wireddu’r cynlluniau arbedion eleni ac, o bosib, gweddill 
arbedion y cynllun “Gwella Buddiannau trwy Drawsffurfio Gwasanaethau Plant” fel 
ag oedd wedi ei ragweld. Mae’n amlwg bod y sefyllfa o ran cyllido gofal plant yn 
faes sy’n creu pryder i sawl awdurdod lleol, a dwi’n annog yr Aelod Cabinet Plant 
i gyflwyno canlyniad yr adolygiad y cyfeirwyd ato yn ei adroddiad mor fuan ag y bo 
modd, er galluogi i’r Cabinet ystyried yr angen i’r Adran Plant gyflwyno cynllun 
amgen i wireddu’r arbedion ariannol perthnasol.  
 
Mae un cynllun yn yr Adran Priffyrdd yn parhau i greu pryder, ac mae camau ar y 
gweill i gyflwyno adroddiad i'r Pwyllgor Craffu er mwyn ystyried y sefyllfa, ac o 
bosib, cefnogi dull amgen o wireddu’r arbediad yn llawn. 

  
 
4. CASGLIAD  
 
 Yn gyffredinol, rwy’n fodlon iawn gyda'r cynnydd sydd wedi ei wneud yn ddiweddar 

i wireddu’r hyn oedd wedi llithro o’r cynlluniau hanesyddol. Ymhellach, mae’r 
rhagolygon o ran cynlluniau 2017/18 sy’n weddill hefyd ar y cyfan yn addawol iawn. 
Wrth gwrs, bydd angen i’r holl Aelodau Cabinet barhau i fonitro’r cynlluniau 
arbedion ac rwy’n ymwybodol bod y gwaith yma yn mynd rhagddo.  Felly, gofynnaf 
i’r Cabinet nodi’r cynnydd calonogol tuag at wireddu’r cynlluniau arbedion 2015/16 
- 2017/18. 

 

 
Barn yr Aelod Lleol 
Dim yn berthnasol 
 
Barn y Swyddogion Statudol 
 
Y Swyddog Monitro: 
Dim sylwadau o safbwynt priodoldeb.  
 
Y Pennaeth Cyllid:  
Rwyf wedi cydweithio gyda’r Aelod Cabinet i baratoi’r adroddiad yma ac yn cadarnhau’r 
cynnwys. 
 
Atodiadau: 
Atodiad 1 – Trosolwg Cynlluniau Arbedion 2016/17 fesul adran 
Atodiad 2 – Trosolwg Cynlluniau Arbedion 2017/18 fesul adran 

Tud. 41



 
 

 TROSOLWG CYNLLUNIAU ARBEDION 2016/17 FESUL ADRAN  ATODIAD 1 

Adran 

Cyfanswm 
Arbedion 2016/17  

a’r rhai 
hanesyddol (H) 

sydd i’w gwireddu 
 

£ (nifer) 

Cynlluniau wedi 
eu gwireddu 

 
 
 
 

£ (nifer)                        

Wrthi’n 
gweithredu, ond 

wedi llithro  
 
 
 

£ (nifer) 

Cynllun heb ei 
lawn ddatblygu 
neu wedi methu 

 
 

 
£ (nifer) 

Sylwadau’r Pennaeth Cyllid 

Addysg 
 

94,089   (3) 55,408   (2) 38,681  (1) - Gwaith ar wireddu'r cynllun “Ffordd Gwynedd - Uned 
Cyflogau a Chontractau” wedi ei ehangu ac yn 
parhau. Er bod y system yn weithredol o ddechrau 
Ebrill 2017, rhagwelir gwireddu'r arbedion yn 
2018/19. 

Ysgolion 2,095,000   (1) 2,095,000   (1) - - Arbedion 2016/17 y cynllun wedi eu gwireddu. 
 

Amgylchedd 656,480  (21) 656,480 (21)   Holl gynlluniau’r flwyddyn wedi’u gwireddu. 
 

Cefnogaeth 
Gorfforaethol 
 

575,039  (16) 575,039 (16) - - Holl gynlluniau’r flwyddyn wedi’u gwireddu. 

Cyllid 374,601  (17) 
 

374,601 (17) - - Holl gynlluniau’r flwyddyn wedi’u gwireddu. 

Economi a 
Chymuned 

801,283   (17) 801,283  (17) - - Holl gynlluniau’r flwyddyn wedi’u gwireddu. 

Oedolion, 
Iechyd a 
Llesiant 

1,559,219  (30) 
 

1,463,619 (30*) 95,600 (4*) 
 

- Gwelwyd cynnydd mewn gwireddu’r cynlluniau 
arbedion hanesyddol dros y misoedd diwethaf, a’r 
Adran wedi byw o fewn eu cyllideb refeniw yn 
2016/17.  Mae gwaith ar y gweill er gwireddu’r hyn 
sy’n weddill o’r 4 cynllun sy’n parhau yn rhannol ym 
mhorth 5.2 (wrthi’n gweithredu, ond ar ôl). 
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Adran 

Cyfanswm 
Arbedion 2016/17  

a’r rhai 
hanesyddol (H) 

sydd i’w gwireddu 
 
£ (nifer) 

Cynlluniau wedi 
eu gwireddu 

 
 
 
 

£ (nifer)                        

Wrthi’n 
gweithredu, ond 

wedi llithro  
  
 
 
£ (nifer) 

Cynllun heb ei 
lawn ddatblygu 
neu wedi methu 

 
 

 
£ (nifer) 

Sylwadau’r Pennaeth Cyllid 

Plant a 
Theuluoedd 

753,000  (11) 
 

753,000   (11) - - Holl gynlluniau’r flwyddyn wedi’u gwireddu. 

Priffyrdd a 
Bwrdeistrefol 

1,934,100  (20) 
 (H) 40,000    (1) 

1,934,100  (20) 
 

- 
(H) 40,000  (1) 

- Holl gynlluniau 2016/17 wedi’u gwireddu, ond gwelir 
llithriad ar y cynllun hanesyddol “Rhesymoli Banciau 
Ailgylchu”. Erbyn hyn, rhagwelir y bydd dull amgen 
o’i wireddu. 

Ymgynghoriaeth 146,000   (4) 146,000     (4) - - Holl gynlluniau’r flwyddyn wedi’u gwireddu. 
 

Tîm Rheoli 
Corfforaethol 

-  - - Dim cynlluniau wedi eu rhaglennu yn 2016/17. 

Trawsadrannol 
 

212,600   (3) 
 

212,600     (3) 
 

- - Holl gynlluniau’r flwyddyn wedi’u gwireddu. 

CYFANSWM 
 

9,201,411 (144) 
(H) 40,000      (1) 

9,067,130 (142*) 134,281  (5*) 
    (H) 40,000   (1) 

- Yn nhermau ariannol (£), mae 99% o gynlluniau 
arbedion 2016/17 wedi eu gwireddu, a llithriad (yn 
hytrach na methiant) rhagwelir efo’r gweddill. 
 

(*Mae cyfran o’r cynlluniau mewn mwy nac un porth) 
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 TROSOLWG CYNLLUNIAU ARBEDION 2017/18 FESUL ADRAN         ATODIAD 2 

Adran 

Cyfanswm 
Arbedion 
2017/18  

 
 

£ (nifer) 

Cynlluniau wedi 
eu gwireddu  

 
 
 

£ (nifer) 

Cynlluniau ar 
trac i 

gyflawni’n 
amserol 

 
 

£ (nifer) 

Wrthi’n 
gweithredu, 

ond yn llithro  
 
 

£ (nifer) 

Cynllun heb ei 
lawn 

ddatblygu neu 
wedi methu  

 
£ (nifer) 

Sylwadau’r Pennaeth Cyllid 

Addysg 
 

417,116   (5) 358,816 (4) - 58,300 (1) - Yn gwneud cynnydd derbyniol tuag at wireddu. 
Bu ychydig o lithriad efo gweithredu’r cynllun 
“Lleihau amser / a neu godi ffi am yr elfen 
gwarchod o fewn y cynllun brecwast am ddim i 
blant ysgolion cynradd”. 
 

Ysgolion 990,000   (1) 691,010   (1) - - - Yn dilyn penderfyniad y Cabinet ar 13 Rhagfyr 
2016, mae rhan ysgolion uwchradd o arbedion 
y cynllun hwn, sef £298,990, yn cael ei bontio 
gan y Cyngor am ddwy flynedd.  
 

Amgylchedd 962,483  (25) 861,773  (21) 75,710 (2) 25,000  (2) - Yn gwneud cynnydd derbyniol tuag at wireddu, 
ond mae angen gwneud ychydig o waith er 
symud y cynllun “Adolygiad Rhent 
Manddaliadau” ymlaen, ac mae oedi hyd 
2018/19 cyn gweithredu ar y cynllun 
“Gwarchod y Cyhoedd - codi ffi am gynnig 
cyngor”. 
 

  

T
ud. 44



Adran 

Cyfanswm 
Arbedion 
2017/18  

 
 

£ (nifer) 

Cynlluniau wedi 
eu gwireddu  

 
 
 

£ (nifer) 

Cynlluniau ar 
drac i 

gyflawni’n 
amserol 

 
£ (nifer) 

Wrthi’n 
gweithredu, 

ond yn llithro  
 
 

£ (nifer) 

Cynllun heb ei 
lawn 

ddatblygu neu 
wedi methu  

 
£ (nifer) 

Sylwadau’r Pennaeth Cyllid 

Cefnogaeth 
Gorfforaethol 
 

408,469 (11) 408,469 (11) - -  Holl gynlluniau’r flwyddyn wedi’u gwireddu. 

Cyllid 115,215   (9) 
 

115,215   (9) - - - Holl gynlluniau’r flwyddyn wedi’u gwireddu. 

Economi a 
Chymuned 

848,208 (20) 848,208 (20) - - - Holl gynlluniau’r flwyddyn wedi’u gwireddu. 
 

Oedolion, Iechyd 
a Llesiant 

1,412,000  (29) 728,760   (22) 76,740 (2) 606,500 (9*)     - Mae her gwireddu sylweddol yn parhau, gydag 
amrediad a chanran uchel o’r cynlluniau yn 
parhau ym mhorth 5.2 (wrthi’n gweithredu, 
ond ar ôl).  
 

O ganlyniad i weithredu mewn modd mwy 
effeithlon, mae’r Pennaeth wedi priodoli 
arbedion i’r amrywiol gynlluniau ac am 
gyflwyno cynllun i ystyried cyfuno amryw 
ohonynt ar sail themâu (bydd adroddiad i 
gyfarfod Cabinet 13 Chwefror). 
 

Plant a 
Theuluoedd 

339,500    (4) 
 
 

25,000    (1) - 314,500 (3) - Mae her gwireddu sylweddol wedi dod i’r 
amlwg yn ddiweddar, gyda chanran uchel o’r 
cynlluniau a’r arbedion yn y maes “lleoliadau 
plant mewn gofal” yn awr ym mhorth 5.2 
(wrthi’n gweithredu, ond ar ôl).  
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Adran Cyfanswm 
Arbedion 
2017/18  

 
 

£ (nifer) 

Cynlluniau wedi 
eu gwireddu  

 
 
 

£ (nifer) 

Cynlluniau ar 
drac i 

gyflawni’n 
amserol 

 
£ (nifer) 

Wrthi’n 
gweithredu, 

ond yn llithro  
 
 

£ (nifer) 

Cynllun heb ei 
lawn 

ddatblygu neu 
wedi methu 

  
£ (nifer) 

Sylwadau’r Pennaeth Cyllid 

Priffyrdd a 
Bwrdeistrefol 

1,831,450  (13) 1,587,450(9*) 98,000 (3*) 96,000   (1) 50,000  (1) Yn gwneud cynnydd derbyniol.  
 

Mae gwaith i’w wneud eto er mwyn symud y 
cynllun “Canolfannau Ailgylchu” (£96,000) 
ymlaen, a bydd adroddiad yn cael ei gyflwyno 
i’r Cabinet yn fuan.  
 

Mae adroddiad hefyd i'w gyflwyno i'r Pwyllgor 
Craffu parthed y cynllun “Lleihau Amlder Torri 
a Threfn Casglu Gwair Trefol” (£50,000), ac o 
bosib bydd angen darganfod modd amgen o 
wireddu’r arbediad. 

Ymgynghoriaeth 105,000     (4) 105,000    (4) - - - Holl gynlluniau’r flwyddyn wedi’u gwireddu. 
 

Tîm Rheoli 
Corfforaethol 

7,000     (1) 7,000    (1) - - - Y cynllun wedi ei wireddu. 

Is-gyfanswm 7,436,441 
(122) 

 

5,736,701 
(103*) 

250,450 
(7*) 

1,100,300 
(16) 

50,000 
(1) 

Yn nhermau ariannol (£), mae 77% o 
gynlluniau’r flwyddyn wedi’u gwireddu, a 3%  
gydag asesiad “gwyrdd” (porth 5.3).  

Llai       

   Trawsadrannol        -21,690       -21,690    Addasiad gor-gyflawni. 

Is-gyfanswm 7,414,751 5,715,011 250,450 1,100,300 50,000   

   Ysgolion -298,990     Addasiad Pontio 2 flynedd 

CYFANSWM 
 

7,115,761 5,715,011 250,450 1,100,300 50,000  

 (*Mae cyfran o’r cynlluniau mewn mwy nac un porth)  
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CYFARFOD:    PWYLLGOR ARCHWILIO A LLYWODRAETHU 
 
DYDDIAD:    8 CHWEFROR 2018 
 
TEITL:    CYLLIDEB 2018/19 A  

STRATEGAETH ARIANNOL 2018/19 – 2020/21 
 
PWRPAS: Cyflwyno’r gyllideb y bwriedir ei argymell gan y 

Cabinet i’r Cyngor i’w graffu gan y Pwyllgor Archwilio 
a Llywodraethu  

 
GWEITHREDIAD:  Craffu’r wybodaeth, gan gynnwys y cynllun ariannol 

tymor-canol, cyn i’r Cabinet argymell cyllideb 
2018/19 i’r Cyngor llawn  

 
SWYDDOG CYSWLLT: DAFYDD L EDWARDS, PENNAETH CYLLID 
 
AELOD CABINET:   CYNGHORYDD PEREDUR JENKINS 
 

 
 
1. Yn ei gyfarfod ar 13 Chwefror bydd y Cabinet yn ystyried yr adroddiad amgaeedig 

ac yn dod i gasgliad ynglŷn â’r gyllideb i’w gynnig i’r Cyngor, fydd yn cynnwys 
argymhelliad ynglŷn â’r cynnydd Treth Cyngor ar gyfer 2018/19. 

 
2. Gan dderbyn ei fod yn ymarfer da i osod y gyllideb yng nghyd–destun y sefyllfa ar 

gyfer y tymor hirach, bwriedir hefyd ymgynghori gyda’r Cyngor ynglŷn â’r 
strategaeth ariannol ar gyfer y cyfnod 2018/19 – 2020/21. 

 
3. Bydd y Cabinet yn rhoddi ystyriaeth i’r adroddiad yn fuan ar ôl cyfarfod y Pwyllgor 

Archwilio a Llywodraethu, ac wedi’r craffu yma, byddwn yn hysbysu’r Cabinet o 
gasgliadau’r Pwyllgor. 

 
4. Rhoddir cyfle i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ystyried priodoldeb ariannol y 

cynigion a’r risgiau perthnasol, wedyn cyflwyno sylwadau i’r Cabinet ar yr 
opsiynau.   
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Eitem 8



ADRODDIAD I’R CABINET 
13 Chwefror 2018 

 
Aelod Cabinet: Cynghorydd Peredur Jenkins, Aelod Cabinet dros Gyllid 
 
Pwnc: Cyllideb 2018/19 a Strategaeth Ariannol 2018/19 – 2020/21 
 
Swyddog Cyswllt: Dafydd L Edwards, Pennaeth Cyllid 
 

 
Y Penderfyniad a geisir 
 
(a) Argymell i’r Cyngor (yn ei gyfarfod ar 1 Mawrth 2018) y dylid: 
 

1. Sefydlu cyllideb o £242,862,930 ar gyfer 2018/19, i’w ariannu drwy Grant 
Llywodraeth o £175,127,330 a £67,735,600 o incwm o’r Dreth Cyngor gyda 
chynnydd o 4.8%. 

 
2. Sefydlu rhaglen gyfalaf o £8.389m yn 2018/19 i’w ariannu o’r ffynonellau a 

nodir yng nghymal 9.4 o’r adroddiad. 
 
(b) Nodi’r Cynllun Ariannol Tymor Canol sy’n Rhan B, a mabwysiadu’r strategaeth sy’n 

rhan 32-34 o’r Cynllun. 
 

 
Crynodeb 
 
1. Rhaid i’r Cyngor osod cyllideb gytbwys ar gyfer 2018/19, ac yn unol â’r drefn 

arferol, cyflwynir y gyllideb flynyddol (Rhan A o’r adroddiad dilynol) o fewn cyd-
destun strategaeth ariannol tymor canolig (Rhan B), gan sicrhau fod y gyllideb yn 
paratoi ar gyfer y sefyllfa i ddod, yn hytrach na chyfarch anghenion un flwyddyn yn 
unig. 

 
2. Eleni, mae’r Cyngor yn elwa o’r cynllunio tymor canolig mewn blynyddoedd 

blaenorol, gan ein bod yn medru mantoli’r gyllideb heb orfod cymryd unrhyw 
benderfyniadau newydd sy’n torri gwasanaethau i’r dinesydd, er fod raid codi’r 
Dreth 4.8%. 

 
3. Argymhellir codi’r Dreth 4.8% yn 2018/19 er mwyn amddiffyn gwasanaethau i bobl 

Gwynedd, gan fydd raid cynllunio i ddarganfod hyd at £20m o arbedion erbyn 
2019/20 a 2020/21. 

 
4. Wedi ymgynghori mewn cyfres o weithdai yn Ionawr/Chwefror, a gyda’r Pwyllgor 

Archwilio (8 Chwefror), mater i’r Cabinet yw ystyried y strategaeth ariannol 2018/19 
– 2020/21, gan argymell cyllideb briodol i’r Cyngor ar gyfer 2018/19.  
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A) CYLLIDEB 2018/19  
 
5. Gellir crynhoi’r gyllideb a gynigir ar gyfer 2018/19 fel a ganlyn – 

 

  

 Arbedion i ddygymod gyda bwlch 2018/19 

  
 

£   

  Arbedion Effeithlonrwydd Cymeradwy  1,484,650   

  Toriadau Cymeradwy  368,460   

  Arbedion Effeithlonrwydd Pellach 896,430   

  Cyfanswm yr Arbedion i gau'r Bwlch 2,749,540   

        

    
  

Sefydlu Cyllideb a lefel Treth 2018/19 

  
 

£   

  Cyllideb Sylfaenol 2017/18 231,299,720   

  Gofynion Gwario Ychwanegol 14,312,750   

  Gofynion gwario 2018/19 cyn Arbedion 245,612,470   

  llai Incwm Grant Llywodraeth -175,127,330   

  llai Arbedion 2018/19 -2,749,540   

  Cynnyrch Treth Cyngor: codi 4.8% 67,735,600   

        

    
   

 Cyllideb gytbwys ar gyfer 2018/19 

  
 

£   

  Gofynion gwario 2018/19 cyn Arbedion 245,612,470   

  Cyfanswm Arbedion 2018/19 -2,749,540   

  Cyllideb Net 2018/19 242,862,930   

   
   

I’w ariannu drwy - 

   Incwm Grant 175,127,330   

  Treth Cyngor 67,735,600   

  Cyllideb Net 2018/19 242,862,930   
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6. Erbyn 2018/19, bydd angen cynyddu ein gwariant i £245.6m er mwyn “sefyll yn 

llonydd”, gan gynnwys £1.55m i gwrdd â phwysau ar gyllidebau’r gwasanaethau 
(manylion o’r ‘bidiau’ yn Atodiad 1).  Rhoddir ystyriaeth i flaenoriaethau datblygol ar 
wahân i hyn, drwy Cynllun y Cyngor.  Cyflwynir yma’r ymrwymiadau anorfod mae’r 
gwasanaethau’n wynebu rŵan. 

 
7. Er mwyn cyfarch y bwlch ariannol, bydd modd priodoli £2.75m o arbedion, ac 

wedyn rhaid cynyddu’r Dreth Cyngor 4.8%.  
 
8. Cyn cyflawni adolygiad mwy trylwyr o’r Strategaeth Asedau, rydym wedi sefydlu 

rhaglen ar sail isafswm ar gyfer 2018/19, yn unol â’r hyn a nodir yng nghymal 9.4, 
fydd yn golygu rhaglen o £8.389m yn 2018/19.  Mae’r rhaglen yn parhau i fod yn 
gwario ar gynlluniau cyfalaf ar lefel uwch na’r adnodd yr ydym yn ei dderbyn gan 
Lywodraeth Cymru i gefnogi ein rhaglen gyfalaf, ond ni ystyrir fod y lefel benthyca 
perthnasol am or-ymestyn y Cyngor. 

 
 
B) STRATEGAETH TYMOR CANOLIG - CRYNODEB 
 
9.  Mae’r gwaith modelu (yn Rhan B o’r adroddiad manwl) yn cadarnhau bydd angen 

sicrhau bod ein trefniadau ni yn ddigon hyblyg er mwyn gallu gwireddu hyd at 
£20m o arbedion dros y ddwy flynedd 2019/20 a 2020/21.  I’r perwyl hyn, 
argymhellir y dylid parhau gyda’r strategaeth arbedion cyfredol lle mae’r Cabinet am 
benderfynu ar dargedau gwahaniaethol i adrannau’r Cyngor, y penaethiaid adran yn 
cyflwyno arbedion posib i gwrdd â’r targedau hynny, a’r pwyllgorau craffu yn herio’r 
cynlluniau ar ran pobl Gwynedd, cyn ymgynghoriad cyhoeddus ar ddewisiadau i’w 
gweithredu’n flynyddol. 

 
 
Rhesymau dros argymell y penderfyniad 
 
10. Mae’r strategaeth yn ceisio gwarchod y gwasanaethau y mae’r Cyngor yn eu 

darparu i bobl Gwynedd ac yn argymell cynnydd yn y Dreth Cyngor er mwyn 
cyflawni’r amcan hwnnw eleni.  Wrth sicrhau arbedion, bwriedir eu cyflawni yn y 
lleoedd hynny fydd yn cael yr ardrawiad lleiaf ar ein pobl. 

 
 
Ystyriaethau perthnasol 
 
11. Mater i’r Cyngor yw ystyried y gyllideb a gosod y Dreth Cyngor erbyn 2018/19 ar 

sail y materion a nodir yn yr adroddiad dilynol.  
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_________________________________________________________________________ 
 
Barn yr aelod lleol 
Dim yn fater lleol 
 

 
Barn y swyddogion statudol 
 
Swyddog Monitro: 
 
Er mai mater i’r Cyngor Llawn ydi penderfynu yn derfynol ar y gyllideb mae’n bwysig fod y 
Cabinet yn rhoi argymhelliad clir iddo ynglŷn â’i gynlluniau gwario a’r gyllideb ddrafft ac 
mae’r adroddiad hwn yn cyflawni hynny. Unwaith y bydd y Cyngor wedi cytuno ar y 
ffynonellau cyllido yna y Cabinet fydd yn gyfrifol am y gwariant a’r blaenoriaethu oddi 
fewn i’r gyllideb honno.  
 
Mae’r strategaeth ariannol ar y llaw arall yn fater i’r Cabinet ei benderfynu ond wrth 
wneud hynny byddai’n ddymunol iddo fod yn gynhwysol ac ymgynghori gyda’r Cyngor. 
‘Rwyf yn cefnogi’r bwriad i wneud hynny. 
 
 
Pennaeth Cyllid: 
Rwyf wedi cydweithio gyda’r Aelod Cabinet i baratoi’r adroddiad yma ac yn cadarnhau’r 
cynnwys. 
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RHAN A 
 

CYLLIDEB 2018/19 
 

 
1 CEFNDIR 
 
1.1 Mae’r adroddiad manwl yma’n nodi’r ffactorau sydd yn dylanwadu ar y gyllideb 

refeniw arfaethedig ar gyfer 2018/19, ac yn amlinellu’r prif newidiadau ers 2017/18. 
 
1.2 Cyflwynir strategaeth ariannol tymor canolig ar gyfer y cyfnod hyd at 2020/21 yn 

Rhan B. 
 
 
 
2 GRANT LLYWODRAETH CYMRU 
 
2.1 Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi’r setliad i ariannu llywodraeth leol ar gyfer 

2018/19, ac wedi darparu ffigyrau mynegol ar gyfer y flwyddyn ganlynol.  Nodir 
manylion 2018/19 isod yn y tabl isod: 

 
Grant Cynnal Refeniw 2017/18 – 2018/19 

 

 

Cyfanswm 
Awdurdodau 

Cymru 
£ 

Cyngor 
Gwynedd 

£ 

Grant y Llywodraeth 2017/18 (heb addasu) 4,113,620,440 169,014,600 

Grant y Llywodraeth 2017/18 (wedi addasu) 4,205,336,640 174,092,900 

Grant y Llywodraeth 2018/19 4,214,066,930 175,127,330 

Cynnydd  £ 8,730,290 1,034,430 

Cynnydd  % 0.2% 0.6% 
 

 
2.2 Fe welir o ffigyrau Llywodraeth Cymru sy’n y tabl uchod fod Cyngor Gwynedd yn 

derbyn cynnydd grant o £1m erbyn y flwyddyn nesaf (ar ôl addasu’r ffigwr 2017/18 i 
adlewyrchu’r trosglwyddiadau i mewn i’r setliad) sy’n gynnydd o 0.6%, gyda 
chyfartaledd y cynnydd ar draws Cymru yn 0.2%. 

 
2.3 Mae nifer o ffactorau yn bwydo’r fformiwla, megis y nifer disgyblion, nifer hawlwyr 

cymorth incwm, ayb.  Mae’r cynnydd uwch mewn grant i Wynedd ac awdurdodau 
gwledig eraill yn bennaf oherwydd fod y costau (cyfredol) uwch o redeg 
gwasanaethau cymdeithasol (gofal) mewn awdurdodau gwledig bellach wedi’i 
ymgorffori yn y fformiwla dyrannu addasedig, a hefyd am bod ffactorau eraill wedi 
mynd o’n plaid ni eleni.  Teg yw dweud fod swyddogion Gwynedd wedi bod yn 
flaenllaw yn darparu’r tystiolaeth i gyfiawnhau newid y fformiwla i adlewyrchu gwir 
gost gofal yng nghefn gwlad, a cynhwysir ail hanner yr haeddiant yma eleni. 

 
2.4 Er gwybodaeth, yn ychwanegol at y £1,034,440 sy’n ffigyrau Llywodraeth Cymru, 

derbyniwyd cynnydd pellach cymharol fychan o £51,060 oherwydd addasiad sylfaen 
trethiannol. 
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3 GWARIANT REFENIW'R CYNGOR - 2018/19 
 
3.1 Nodir yn y tabl isod y cynnydd yn y gwariant fydd ei angen er mwyn “sefyll yn 

llonydd” yn 2018/19.  
 

Gofynion Gwario Ychwanegol 
 

 
£ £ 

Cyllideb Sylfaenol 
 

  231,299,720  

Chwyddiant Cyflogau Staff   4,737,040  
 

Incrementau net o Drosiant       64,870  
 

Pensiynau     406,770  
 

Chwyddiant Arall (cyflenwyr)   1,783,200  
 

Llog ar falansau       42,750  
 

Ardollau       22,980  
 

Demograffi     690,630  
 

Addasiadau Incwm Gwasanaethau       35,690  
 

Addasiadau Cyllideb Amrywiol  -2,321,160  
 

Trosglwyddiad i'r Setliad   5,078,090  
 

Bidiau - Pwysau ar Wasanaethau   1,550,520  
 

Bidiau i'w ariannu o gynnyrch Treth 
Cyngor y Premiwm 

    190,930  
 

Neilltuo gweddill cynnyrch Treth 
Cyngor y Premiwm i Gronfa 

2,030,440 
 

Cyfanswm net yr ychwanegiadau       14,312,750  

Cyfanswm gofynion gwario 2018/19 
cyn arbedion  

  245,612,470  

 
 
 

3.2 Cyllideb Sylfaenol 2017/18 
Er mai £231m yw gwariant net 2017/18, mae’n bwysig nodi fod gwir wariant y Cyngor 
yn £388m oherwydd ein bod yn derbyn llu o grantiau penodol gwerth £95m ac yn 
codi bron i £62m am wasanaethau yr ydym yn eu darparu. 

 
3.3 Chwyddiant Cyflogau £4.74m 

Darperir ar gyfer cynnydd tâl 2% i staff y Cyngor, yn unol â chytundeb cenedlaethol, 
gyda % sylweddol fwy i rai staff ar raddfeydd isaf gwerth £1.56m i gyfarch gofynion 
‘cyflog byw’ cenedlaethol. 

 
3.4 Incrementau net o Drosiant £65k 

Swm ‘net’ sy’n adlewyrchu lefel incrementau tâl uwch na gwerth trosiant ar gyfer holl 
staff y Cyngor. 
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3.5 Pensiynau – Cofrestru’n Awtomatig £407k 

Oherwydd perfformiad buddsoddi rhagorol Cronfa Bensiwn Gwynedd, llwyddwyd i 
beidio cynyddu cyfraddau cyfraniad pensiwn cyflogwr y Cyngor yn y prisiad 
teirblynyddol diwethaf.   
Fodd bynnag, mae effaith deddfwriaeth cofrestru’n awtomatig yn golygu fod mwy o 
weithwyr yn ymuno â’r cynllun pensiwn, gyda cyfraniadau’r cyflogwr ar gyflogau’r 
rheiny yn gost ychwanegol.  Y £407k yma yw effaith blwyddyn llawn y newid statudol 
o fis Hydref 2016. 

 
3.6 Chwyddiant arall £1.8m 

Swm ‘net’ sy’n cynnwys darpariaeth ar gyfer effaith y ‘cyflog byw’ (isafswm tâl) ar 
gostau a ffioedd ein cyflenwyr preifat, ynghyd â chynnydd chwyddiant sylweddol ar 
gyllidebau tanwydd ac ynni.   

 
3.7 Llog ar Falansau £43k 

Rhagamcan o ostyngiad pellach mewn llog derbyniadwy yn 2018/19, wrth i 
fuddsoddiadau hir-dymor ddirwyn i ben, tra mae cyfraddau llog am barhau ar y lefel 
isel cyfredol. 

 
3.8 Ardollau £23k  

Yn Rhagfyr 2017, penderfynodd Awdurdod Tân Gogledd Cymru godi’r ardoll 1% ar yr 
awdurdodau cyfansoddol, sy’n cynyddu’r gofyn ar Cyngor Gwynedd o £62k, tra bu 
cynnydd £11k mewn ardoll draenio arbennig i ‘Cyfoeth Naturiol Cymru’, ond 
gostyngiad £50k yn ardoll Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. 
 

3.9 Demograffi £691k 
Cyfanswm sy’n adlewyrchu +£232k oherwydd cynnydd mewn nifer disgyblion yn yr 
Ysgolion, a +£458k oherwydd cynnydd mewn pobl sy’n derbyn gofal gan yr Adran 
Oedolion.   
Mae’r ffigwr net o +£232k i ysgolion yn cuddiad sefyllfa wahanol mewn gwahanol 
sectorau, sef uwchradd +£405k, cynradd -£159k, dilynol -£79k, ac arbennig +£66k.  
Fodd bynnag, mae’r effaith demograffi ar ysgolion erbyn 2018/19 wedi’i gymhlethu 
oherwydd gohiriwyd -£457k o effaith demograffi ar rai ysgolion uwchradd yn 2017/18.  
Wedi cynnwys hwnnw, mae sefyllfa net ysgolion yn -£225k. 
Yn 2017/18, derbyniwyd grant penodol ar gyfer cwrdd â’r demograffi gofal oedolion.  
Disgwylir grant cyffelyb erbyn 2018/19, felly mae’r swm demograffi Oedolion wedi’i 
neilltuo mewn cyllideb corfforaethol hyd nes cawn gadarnhad o’r grant.   
 

3.10 Addasu Cyllidebau Incwm Gwasanaethau £36k 
Swm ‘net’ wedi addasu targed incwm gwasanaethau, yn cynnwys -£100k Oedolion 
(Llywodraeth Cymru wedi codi cap ffioedd di-breswyl wythnosol), -£65k Amgylchedd 
(sy’n adlewyrchu’n bennaf sefyllfa ffafriol ffioedd parcio, cau ffyrdd, ayb), -£15k 
Cefnogaeth  Gorfforaethol  (incwm ffafriol Cyfieithu a Iechyd Galwedigaethol),  -£10k 
Cyfreithiol (sefyllfa ffafriol hawlio costau), a +£226k Priffyrdd (colled cyfle incwm yn 
sgil trosglwyddo staff i’r Asiantaeth Cefnffyrdd). 

 
3.11 Addasiadau Cyllideb Amrywiol -£2.3m 

Cyfanswm sy’n adlewyrchu nifer sylweddol o addasiadau mewn darpariaethau ar 
draws y Cyngor, ond yn bennaf gwrthdroi bidiau un-tro 2017/18, lleihau cyllideb 
corfforaethol ar gyfer Gostyngiadau Treth Cyngor, a dileu cyllideb wrth gefn. 
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3.12 Trosglwyddiadau i’r setliad £5.1m 

 
Mae sawl cyfrifoldeb yn trosglwyddo i mewn i setliad grant Llywodraeth Cymru i’r 
Cyngor erbyn 2018/19.  Bydd y cyllidebau sy’n trosglwyddo i gyllideb y Cyngor, 
ynghyd â’r cyfrifoldebau perthnasol, yn cael eu priodoli i’r adrannau perthnasol.   
 
Felly, bydd cynnydd £2.9m yng nghyllideb yr Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant i 
adlewyrchu trosglwyddiad  £2,062,930 y Grant Byw’n Annibynnol Cymru, ynghyd â  
£724,480 y Grant Gweithlu Gofal Cymdeithasol, a £114,390 y Grant Gofal Seibiant i 
Ofalwyr.   
 
Hefyd, bydd cynnydd  £218,500 yng nghyllideb yr Adran Plant a Chefnogi Teuluoedd i 
adlewyrchu trosglwyddiad y Grant Plant sy’n Derbyn Gofal. 
 
Yn ogystal, bydd cynnydd £1,958,010 yng nghyllideb yr Adran Priffyrdd a 
Bwrdeistrefol i adlewyrchu trosglwyddiad elfen gwastraff y Grant Refeniw Sengl.   
 
Mae cyfrifoldebau eraill yn trosglwyddo i’r Cyngor erbyn 2018/19 (gan gynnwys 
£212,570 i Atal Digartrefedd), ond nid yw setliad grant Llywodraeth Cymru yn 
adnabod rheiny fel “trosglwyddiadau i’r setliad”.  Felly, mae cyllideb y Cyngor yn trin 
rheiny fel ‘pwysau ar wasanaethau’, hynny yw ‘bidiau’ yn y paragraff dilynol a’r 
atodiad perthnasol. 
 

3.13 Pwysau ar Wasanaethau £1.55m 
 

‘Bidiau’ anorfod – gweler Atodiad 1 am fanylion pob ‘bid’ unigol. 
 

Argymhellir cymeradwyo ceisiadau (“bidiau”) gwerth £1.55m gan adrannau’r Cyngor 
am adnoddau parhaol ychwanegol i gwrdd â phwysau anorfod ar eu gwasanaethau. 
 
Hefyd, argymhellir cymeradwyo gwerth £1.51m o bidiau un-tro. 
 
Cofier fod prif flaenoriaethau’r Cyngor (materion datblygol er mwyn gwneud 
gwahaniaeth) yn cael eu hariannu a’u comisiynu ar wahân i hyn, drwy Gynllun y 
Cyngor.  Beth gyflwynir drwy’r “bidiau” yma yw ymrwymiadau anorfod mae’r 
gwasanaethau’n wynebu rŵan. 
 
Mae pob Adran yn cael yr hawl i nodi os oes yna unrhyw wariant y mae’n rhaid i’r 
Cyngor ei gyflawni os yw am sicrhau parhad gwasanaeth sylfaenol. Nid ar gyfer 
datblygiadau newydd y mae’r pennawd, ond yn hytrach ar gyfer parhad 
gwasanaethau sylfaenol presennol. 

 
Mae elfen o’r ceisiadau yma wrth gwrs yn amlygu eu hunain wrth i ni adolygu 
patrymau gwariant eleni.  Mae eraill yn ganlyniad i faterion sy’n codi lle mae angen 
gwario er mwyn gwarchod deilliannau i’r cyhoedd, neu i gwrdd â gofynion statudol.  
Mae yna elfen hefyd o lywodraeth ganolog yn creu pwysau a disgwyliadau, wedyn 
ninnau’n gorfod dygymod gyda’r sgil effeithiau. 
 
Mae’r eitemau yma wedi cael eu herio’n drylwyr gan y Tîm Rheoli Corfforaethol a’r 
Aelod Cabinet dros Gyllid cyn eu hargymell i’w cymeradwyo gan y Cabinet. 
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3.14 Premiwm Treth Cyngor £2.2m 
 Argymhellir cymeradwyo dau “bid” gwerth cyfanswm £190,930 i’w ariannu o 

gynnyrch Treth Cyngor y Premiwm.   
 
 Argymhellir neilltuo gweddill cynnyrch Treth Cyngor y Premiwm yn 2018/19 i gronfa 

benodol i’w ddefnyddio at flaenoriaethau’r Cyngor. 
 

Rhoddir sylw penodol i hyn yn rhan 4 isod. 
   

 
4 CYNNYRCH PREMIWM TRETH CYNGOR AR EIDDO GWAG AC AIL GARTREFI 
 
4.1 Yng nghyfarfod y Cyngor llawn ar 8 Rhagfyr 2016, penderfynwyd ar gyfer y flwyddyn 

ariannol 2018/19 i godi premiwm o 50% ar ail gartrefi ac ar eiddo sydd wedi bod yn 
wag am 12 mis neu fwy.  Felly, bydd y Cyngor yn derbyn incwm ychwanegol yn 
2018/19 trwy godi Premiwm Treth Cyngor ar Ail Gartrefi ac Eiddo Gwag. 

 
4.2 Fel rhan o benderfyniad y Cyngor ar 8 Rhagfyr 2016, nodwyd mai bwriad y Cyngor 

fydd defnyddio ‘canran’ o’r arian a dderbynnir o godi premiwm i ddarparu tai ar gyfer 

pobl ifanc yn ein cymunedau.  Er hynny, nid oes cyfyngiad ar ddewis y Cyngor o ran 

defnydd o’r incwm ychwanegol, ac mae’r ‘canran’ yn amhenodol, yn unol â 

f’argymhelliad i gadw’r hyblygrwydd hynny rhag ofn byddai angen gwneud 

dewisiadau cyllidebol anodd.  

4.3 Wedi ymarferiadau manwl ym Mehefin a Medi 2017 i gysylltu â pherchnogion tai ac 

adnabod ail gartrefi ac eiddo gwag hir-dymor, derbyniwyd ymatebion gan fwyafrif y 

perchnogion a gwnaethpwyd rhagdybiaethau teg ar gyfer y gweddill.  Ymhellach i 

daflen penderfyniad yr Aelod Cabinet Cyllid yn dod i rym ar 21 Tachwedd 2017, 

cyflwynwyd ‘Sylfaen Trethiannol’ 2018/19 i swyddfa Llywodraeth Cymru.   

4.4 Ar sail y sylfaen trethiannol honno, amcangyfrif bydd Premiwm o 50% gwerth 

oddeutu 1,721 yn nhermau eiddo ‘Band D’, ac o ganlyniad fe ddylai’r Premiwm 

gynhyrchu oddeutu £2.2 miliwn o incwm ychwanegol.  Rhaid ymgorffori’r holl incwm 

a cyfarch gwariant perthnasol yng nghyllideb 2018/19.   

4.5 Mae dau ‘alwad cyntaf’ yn erbyn yr arian a dderbynnir o’r Premiwm, sef dau 

arolygydd eiddo yn y Gwasanaeth Trethi a swyddog Fforddiadwyedd yn y 

Gwasanaeth Tai. 

4.6 Sawl tro wrth gyflwyno ac ymateb ar y mater, mae’r Pennaeth Cyllid wedi nodi bydd 

raid ariannu swyddi ‘Arolygwyr Eiddo’ yn y Gwasanaeth Trethi, er mwyn gwneud yn 

siŵr fod yr incwm priodol yn cael ei gasglu.  Mae cofnodion Cabinet 22 Tachwedd 

2016 yn nodi “Os am gydymffurfio, bydd angen adnoddau yn yr Adran Cyllid i wneud 
gwaith arolygu, ac felly rhaid edrych yn gynhwysfawr ar y mater”.  Erbyn 2018/19, 

gofynnir am 2 swydd ychwanegol ar gyfanswm cost o £52,600.   

4.7 Hefyd, mae’r Cabinet 21 Tachwedd 2017 eisoes wedi cymeradwyo gofyn y 

Gwasanaeth Tai am £46,110 y flwyddyn am dair blynedd (cyfanswm oddeutu 

£140,000) i ‘Gynyddu Cyflenwad a Fforddiadwyedd’, drwy benodi swyddog 

ychwanegol o fewn Tîm Strategol Tai, fel bydd modd i’r Cyngor “fanteisio yn llawn ar 
arian grant gellid hawlio gan y Llywodraeth i gynyddu’r nifer o dai cymdeithasol a 
fforddiadwy yng Ngwynedd”. 
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4.8 Argymhellir i’r Cyngor gefnogi’r ddau ‘alwad cyntaf’ yma.  Golygai hynny bydd 

oddeutu £2m o incwm ychwanegol i’w flaenoriaethu, ar ôl ariannu’r dair blynedd Tai 

uchod i gyd o gynnyrch Premiwm Treth Cyngor 2018/19.   

4.9 Argymhellir neilltuo’r cyfan o’r swm oddeutu £2m sy’n weddill o’r Premiwm Treth 

Cyngor 2018/19 mewn cronfa benodol i’w ddefnyddio ar flaenoriaethau’r Cyngor, gan 

gynnwys darparu tai ar gyfer pobl ifanc. 

4.10 Argymhellir aros i adnabod y gwir gynnyrch treth o’r Premiwm, a’r bygythiad o 

doriadau ariannol i wasanaethau erbyn 2019/20, cyn priodoli’r cynnyrch treth o’r 

Premiwm yn 2019/20 a blynyddoedd dilynol.  Byddai’n ddoeth i aelodau gadw 

hyblygrwydd i’r dyfodol, rhag ofn bydd angen i’r Cyngor wneud dewisiadau cyllidebol 

anodd ymhen 12 mis. 

 
5 YMDRIN Â’R GYLLIDEB YSGOLION YN 2018/19 
 
5.1 Wrth ddatblygu cyllideb drafft ar gyfer 2018/19, daeth yn amlwg fod yna bryder yn 

codi ynglŷn â’r gyllideb ysgolion.  Ers cyhoeddiad setliad grant awdurdodau lleol, 
roedd cyfeiriad Llywodraeth Cymru at “gyllid ychwanegol” a gwarchodaeth ysgolion 
wedi codi disgwyliadau ariannol Penaethiaid a Llywodraethwyr ar gyfer 2018/19.  
Eglurwyd wrth y Fforwm Cyllid Ysgolion bod Llywodraeth Cymru wedi gwneud rhai 
datganiadau camarweiniol am sefyllfa ariannol ysgolion, a cytunwyd ffordd ymlaen er 
mwyn osgoi trosglwyddo targed arbedion pellach i ysgolion Gwynedd eleni.   

 
5.2 Bydd y gyllideb ysgolion yn wynebu’r addasiadau “demograffi” arferol sy’n deillio o 

newidiadau yn niferoedd disgyblion.  Mae’r sefyllfa yn gwahaniaethu o ysgol i ysgol, 
ond ar y cyfan mae effaith lleihad niferoedd disgyblion yn golygu y byddai’r gyllideb 
ysgolion yn ei gyfanrwydd yn lleihau £225k.  Nid oes unrhyw beth yn annisgwyl yn 
hyn - rhybuddiwyd am ostyngiad tebygol o £333k yr adeg yma'r flwyddyn ddiwethaf.  

 
5.3 Yn erbyn hyn gwelir yn y rhan bidiau o’r adroddiad hwn fod argymhelliad i gytuno i 

ariannu bid o £319k gan yr Adran Addysg tuag at y gyllideb integreiddio, sy’n golygu 
y bydd ‘Addysg’ ar ei ennill.  Yn sicr, wedi cymryd chwyddiant dros £1.4m i ystyriaeth, 
bydd y gyllideb ysgolion dipyn uwch yn 2018/19 na lefel 2017/18. 

 
5.4 Fodd bynnag, mae yna nifer o broblemau wedi codi yn y maes Addysg fyddai yn 

golygu fod yn rhaid i’r Cyngor ychwanegu ymhellach at eu cyllideb drwy’r broses 
bidiau, neu i’r Adran Addysg leihau'r gyllideb ysgolion os am gael cyllideb gytbwys yn 
2018/19.  Byddai cyfanswm y materion yma wedi golygu trosglwyddo arbedion o 
£1.7m i’r gyllideb ysgolion, a barn aelodau’r Cabinet oedd fod hynny’n anymarferol. 
Felly, cytunwyd i argymell y datrysiadau canlynol. 

 
5.5 Cludiant - Gwariant Uwch (£516k) - Yn yr adolygiadau o gyllideb 2017/18, nodwyd 

fod y tafluniad gorwariant cynyddol ar y gyllideb cludiant o fewn Addysg, a bydd 
angen gwneud rhywbeth amdano.  O’i adael fel y mae, byddai hyn yn creu’r angen 
am gyllid parhaol ychwanegol o £286k yn 2018/19 (ynghyd â £230k i gwrdd â diffyg 
2017/18).  Argymhellir y byddwn yn defnyddio tanwariant corfforaethol i ddileu 
gorwariant eleni, ond mynnu fod yr Adrannau Addysg ac Amgylchedd yn ail ymweld 
â’u polisïau / trefniadau cludiant gyda golwg ar reoli’r gwariant o fewn y gyllideb sydd 
ar gael erbyn 2019/20.  Er mwyn prynu amser i fedru gwneud y newid, yn y cyfamser 
argymhellir pontio £200k o’r £286k fyddai ei angen yn 2018/19 drwy ddarparu 
cyllideb unwaith ac am byth, gyda’r Adran Addysg yn cwrdd â’r £86k sy’n weddill. 
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5.6 Integreiddio - (£347k) – Golygai’r prosiect Anghenion Dysgu Ychwanegol (sy’n 
cyflawni arbedion) fod gwaith yn y maes yn cael ei gyflawni gan yr Uned Ganolog, yn 
hytrach na’r ysgolion.  O ganlyniad, bydd £347k yn trosglwyddo o’r gyllideb ysgolion 
i’r ‘canol’ (Adran Addysg).  Trosglwyddiad ydyw, a tra bydd y gyllideb ysgolion yn 
gostwng, bydd yr angen i ysgolion wario hefyd yn gostwng.  

 
5.7 Grant Gwella Ysgolion (‘EIG’) (£618k amcangyfrif) -  Mae yna nifer o bethau yn cael 

eu hariannu o’r grant, gyda chyfran sylweddol yn rhan o’r gyllideb ysgolion.  Mae’r 
Gweinidog Addysg wedi torri’r grant penodol uchod a’i “osod yn y setliad” er mwyn 
gallu dweud nad oes disgwyl i’r gyllideb ysgolion leihau.  Mae hi hefyd wedi creu’r 
argraff fod disgwyl i’r holl bethau sy’n cael eu hariannu drwy’r grant gael eu cynnal.  
Fedr yr un arian ddim cyflawni’r ddau beth ac mae cryn rwystredigaeth yn yr holl 
awdurdodau lleol ac mewn ysgolion ar draws Cymru ynglŷn â hyn.  Tra’n adlewyrchu 
dyhead y Gweinidog i beidio gostwng y gyllideb ysgolion, yn y sefyllfa ariannol anodd 
eleni, ni all y Cyngor lenwi’r bwlch yn y grant a’r cynlluniau mae’n ariannu, felly bydd 
elfen berthnasol o’r cwtogiad grant yn bwydo drwodd i’r ysgolion.   

 
5.8 Arbedion £4.3m – (£263k) – Yn 2014, penderfynwyd gosod targed £4.3m ar gyfer 

ysgolion dros 2015/16 – 2017/18, ac i gydweithio gyda’r Fforwm Cyllido Ysgolion i 
ddatblygu cynlluniau i wireddu’r targed.  Ers hynny, caniatawyd llithriad i 2018/19, 
pryd disgwylir i’r cynlluniau ad-drefnu ysgolion gynhyrchu £263,000 olaf y targed 
£4.3m.  Nid yw’r arbediad yma am fod ar gael tan 2020/21 i 2021/22, ond yn hytrach 
na throsglwyddo’r diffyg i’r ysgolion, argymhellir ail broffilio’r arbedion i’r blynyddoedd 
hynny.   

 
5.9 Felly, yn hytrach na dioddef £1.7m o “doriad pellach”, bydd ysgolion yn ysgwyddo’r 

elfen berthnasol o’r £618k amcangyfrif o ostyngiad grant sy’n berthnasol iddynt, 
ynghyd â £347k o drosglwyddiad “technegol” sy’n tynnu cyllideb ac angen i wario 
oddi arnynt.  Deallwn, wrth gwrs, fod lleihad mewn grantiau penodol eraill, a 
ffactorau lleol i ysgolion unigol, ond gyda’r strategaeth yma, ar y cyfan, dim ond 
gorfod darganfod gostyngiadau gwariant yn gyfatebol i leihad yn grantiau’r 
Llywodraeth fydd disgwyl i ysgolion Gwynedd wneud erbyn 2018/19. 

 
 
6 BWLCH ARIANNU 2018/19, ARBEDION A TRETH 
 
6.1 Fe welir o Ran 3 uchod fod anghenion gwario’r Cyngor (cyn tynnu arbedion) ar gyfer 

2018/19 yn £245.6m.  Wedi diystyru trosglwyddiadau mewn i’r setliad o £5.1m, a’r 
Premiwm £2.2m, mae cynnydd anorfod o £7m, sy’n 3% a byddwn yn derbyn cynnydd 
grant o £1m sy’n 0.6% oddi wrth Lywodraeth Cymru.  Golygai hynny fwlch ariannu o 
£5,928k. 

 
6.2 Ers ein rhagdybiaethau am 2018/19 yn Chwefror 2017, mae ein ffigyrau wedi’u 

haddasu am chwyddiant tâl sylweddol uwch na’r disgwyl, sydd i raddau wedi’i 
wrthbwyso gan setliad ychydig mwy ffafriol na ddisgwyliwyd gan Lywodraeth Cymru.  
Felly, mae’r bwlch ariannu dipyn uwch na ddisgwyliwyd. 

 
6.3 Er mwyn dygymod gyda’r bwlch o £5,928k gellid cynhaeafu’r £1,485k o arbedion 

effeithlonrwydd a’r £369k o doriadau sydd eisoes wedi’u cymeradwyo ar gyfer 
2018/19.  Hefyd, wedi adolygu’r cynlluniau arbedion effeithlonrwydd arfaethedig, 
rwy’n argyhoeddedig gellid amcangyfrif yn ddarbodus y byddwn yn cynhaeafu gwerth 
£896k o arbedion pellach yn 2018/19.  Felly, mae cyfanswm o £2,750k o arbedion i’w 
ddefnyddio i leihau’r bwlch £5,928k. 
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6.4 Golygai hynny fod bwlch gweddilliol o £3,178k, ac argymhellir cyfarch y bwlch hwnnw 

drwy godi lefel y Dreth Cyngor.  Bydd angen codi’r Dreth 4.8% er mwyn cynhyrchu 
£3,178k o incwm ychwanegol. 

 
Cyfrifiad Arbedion a Treth 2018/19 

 

 £’000 £’000 
Gofynion Gwario Ychwanegol 
(wedi addasu am Drosglwyddiadau i’r 
Setliad a’r Premiwm Treth Cyngor) 

 
7,013 

 
Llai - Cynnydd Grant 

 
1,085 

 
Bwlch Ariannu 2018/19 

 
5,928 

 
Llai Arbedion - 

 
 

 - Arbedion Effeithlonrwydd wedi’u 
cymeradwyo 

1,485 
 

 - Toriadau wedi’u cymeradwyo 369  
 - Arbedion Pellach i’w cymeradwyo 896 2,750 
 
Bwlch gweddilliol i’w gwrdd o gynnydd 
Treth Cyngor 4.8% 
 

 

3,178 
 

 
 
 
7 TRETH CYNGOR 
 
7.1 Mae’n benderfyniad allweddol i aelodau’r Cyngor wneud, yn sgil yr ystyriaethau 

uchod, i sefydlu union lefel y cynnydd Treth Cyngor ar gyfer 2018/19.  Yr allwedd i 
hyn yw cael y balans yn briodol rhwng yr angen i wario ar wasanaethau i’r rhai mwyaf 
bregus yn ein cymdeithas, a’r cynnydd sydd yn addas i’w godi ar drigolion Gwynedd. 

 
7.2 Yn y tybiaethau gwreiddiol a wnaed yn ein strategaeth ariannol tymor canolig, 

defnyddiwyd ffigwr o 3.5%, fel amcangyfrif o’r cynnydd cyfartalog yng Nghymru.  
Erbyn 2016/17, penderfynwyd codi’r dreth 3.97%, er mwyn osgoi gweithredu rhai 
toriadau.  Erbyn 2017/18, penderfynwyd flwyddyn yn ôl, gan fod sawl mater wedi 
mynd o’n plaid, i fantoli cyllideb 2017/18 gyda chynnydd 2.8% yn lefel y dreth.   

 
7.3 Eleni, argymhellir codi’r dreth 4.8%, fydd yn cynhyrchu £67.74m o dreth (yn cynnwys 

£2.22m o gynnyrch Premiwm a £3.18m o incwm ychwanegol tuag at y bwlch).  
Byddai hynny’n gyfystyr i gynnydd yn y Dreth Cyngor o £59.57 i eiddo mewn Band D, 
neu £1.15 yr wythnos.  Bydd y dreth a godir gan y cynghorau cymuned a’r Awdurdod 
Heddlu yn ychwanegol i hyn wrth gwrs.   

 
7.4 Mae dros 16.3% o dai yng Ngwynedd yn derbyn rhyw elfen o gymorth tuag at eu 

Treth Cyngor, ac mae dros 60.5% o eiddo Gwynedd mewn bandiau is na band D.  
Byddai pob 0.1% ychwanegol o dreth yn addasu’r bwlch ariannol y byddem angen ei 
ddarganfod o tua £62,500.  Felly, byddai 0.5% yn golygu addasu’r bwlch ariannol tua 
£312,300 tra byddai 1% yn golygu addasu’r bwlch ariannol o tua £625,000. 
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7.5 Nodir isod y cynnydd a welwyd yn Nhreth Cyngor Gwynedd, a’r cynnydd a welwyd ar 

gyfartaledd ar draws Cymru, ers 2013/14: 
  

Blwyddyn Gwynedd Cymru 

   
2017/18 2.80% 3.10% 

2016/17 4.00% 3.70% 

2015/16 4.50% 4.30% 

2014/15 3.90% 4.20% 

2013/14 3.50% 3.10% 

   
Cyfanswm 2013-18 18.70% 18.40% 

   
 

Cyfartaledd 2013-18 
 

3.74% 3.68% 

 
Yn 2017/18 roedd lefel Treth Cyngor Band D Cyngor Gwynedd yn £1,240.96, tra 
roedd lefel treth cyfartalog siroedd Cymru yn £1,162. 
 

7.6 Ni wyddom yn union eto beth fydd y cyfartaledd cynnydd ar draws Cymru yn 
2018/19, ond yr wybodaeth ddiweddaraf sydd gennyf yw bydd y cyfartaledd ar draws 
Cymru tua 4.7%.  Wedi codi 0.3% yn is na chyfartaledd Cymru llynedd erbyn 
2017/18, eleni erbyn 2018/19 mae’n rhesymol i godi ychydig uwch na’r cyfartaledd, a 
chadw at y polisi hir-dymor. 

 
7.7 Mae’r dewis rhwng cynnal gwasanaethau a threthu o hyd yn un anodd, wrth gwrs, a 

mater i’r holl aelodau yw pwyso a mesur a dod i’r balans y maent yn ystyried sy’n 
briodol.  Fodd bynnag, fel man cychwyn ar gyfer trafodaeth, argymhellir 
cynnydd Treth Cyngor o 4.8%, fyddai’n gynnydd wythnosol o £1.15, neu 
£59.57 yn flynyddol, gyda threth ‘Band D’ o £1,300.53 am 2018/19. 

 
7.8 Mae’r tabl canlynol yn crynhoi’r cyfansymiau perthnasol wrth i’r Cyngor osod cyllideb a 

treth ar gyfer 2018/19 ar sail yr argymhellion uchod. 
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 Arbedion i ddygymod gyda bwlch 2018/19 

  
 

£   

  Arbedion Effeithlonrwydd Cymeradwy  1,484,650   

  Toriadau Cymeradwy  368,460   

  Arbedion Effeithlonrwydd Pellach 896,430   

  Cyfanswm yr Arbedion i gau'r Bwlch 2,749,540   

        

    
  

Sefydlu Cyllideb a lefel Treth 2018/19 

  
 

£   

  Cyllideb Sylfaenol 2017/18 231,299,720   

  Gofynion Gwario Ychwanegol 14,312,750   

  Gofynion gwario 2018/19 cyn Arbedion 245,612,470   

  llai Incwm Grant Llywodraeth -175,127,330   

  llai Arbedion 2018/19 -2,749,540   

  Cynnyrch Treth Cyngor: codi 4.8% 67,735,600   

        

    
   

 Cyllideb gytbwys ar gyfer 2018/19 

  
 

£   

  Gofynion gwario 2018/19 cyn Arbedion 245,612,470   

  Cyfanswm Arbedion 2018/19 -2,749,540   

  Cyllideb Net 2018/19 242,862,930   

   
   

I’w ariannu drwy - 

   Incwm Grant 175,127,330   

  Treth Cyngor 67,735,600   

  Cyllideb Net 2018/19 242,862,930   

        

 
  

Tud. 61



8 BALANSAU  
 
8.1 Rhagwelir bydd gan y Cyngor falansau cyffredinol o £5.9m ar ddiwedd y flwyddyn 

ariannol hon, yn cynrychioli tua 1.5% o wariant refeniw gros y Cyngor. 
 
8.2 ‘Rydym wedi nodi ar fwy nag un achlysur oherwydd yr amgylchiadau tymhestlog y 

byddwn yn eu hwynebu dros y blynyddoedd i ddod, ei fod yn briodol cadw symiau 
wrth gefn er mwyn medru ymdrin gyda phroblemau allasai godi.   

 
8.3 Nid oes unrhyw beth wedi digwydd yn y cyfamser i newid y farn yma, ac mae 

datganiad Llywodraeth Cymru am y setliad grant hynod heriol -1% ar gyfer 
llywodraeth leol yn 2019/20 yn golygu fod y risg yn parhau (os nad yw’n dwysau).  
Felly, mae’r angen i sicrhau fod gennym falansau priodol i fedru dygymod gydag 
unrhyw sioc ariannol dal yn berthnasol (gweler Rhan B am Strategaeth Ariannol tymor 
canol). 

 
8.4 Wedi ymrwymo £1.51m o gronfa penodol, er mwyn ariannu’r bidiau un-tro, 

argymhellir peidio defnyddio balansau cyffredinol yn 2018/19. 
 
8.5 Mae gan y Cyngor nifer o reserfau penodol sydd wedi eu sefydlu i gwrdd ag 

anghenion gwariant penodol.  Mae'r rhain hefyd yn rhan o gyllideb y Cyngor, wrth 
gwrs, ac wedi’u craffu yn flynyddol.  Rhoddwyd sylw i’r reserfau penodol gan y 
Cabinet ar 6 Mehefin 2017 a’r Pwyllgor Archwilio hefyd ar 6 Mehefin 2017, pryd 
cymeradwywyd trosglwyddo dros £1m o gronfeydd a darpariaethau tuag at 
flaenoriaethau / anghenion corfforaethol.  Rwy’n adolygu lefel y reserfau yma’n 
barhaus, a bwriedir cynnal adolygiad trylwyr eto erbyn Mehefin 2018, i 
ystyried faint o le fydd yna i’r Cyngor newid ei flaenoriaethau tu mewn i’r reserfau 
yma. 

 
8.6 Yn ei adroddiad “Ymdrin â’r Heriau Ariannol sy’n wynebu Llywodraeth Leol yng 

Nghymru” (cyhoeddwyd 27 Ionawr 2014), mae Swyddfa Archwilio Cymru wedi datgan 
(ym mharagraff 1.8): 

 
“Gall cynghorau ddefnyddio cronfeydd wrth gefn i’w helpu i gydbwyso eu 
cyllidebau lle nad yw cynlluniau arbedion yn cyflawni’r canlyniadau disgwyliedig 
neu lle mae’r incwm yn llai na’r disgwyl.  Fodd bynnag, ni fyddai fel arfer yn 
briodol cyllido gwariant rheolaidd o gronfeydd wrth gefn.  Mae lefel synhwyrol o 
gronfeydd wrth gefn y gellir eu defnyddio yn elfen allweddol o sefydlogrwydd 
ariannol; bydd isafswm y lefel briodol yn amrywio gan ddibynnu ar 
rwymedigaethau hysbys a phosibl awdurdod a’i gynlluniau gwariant.  Ceir 
arwyddion bod ambell gyngor yn dibynnu gormod ar gronfeydd wrth gefn 
cyffredinol i ymdrin â diffyg yn y gyllideb, yn hytrach na cheisio mabwysiadu 
dulliau mwy cynaliadwy, sy’n aml yn golygu gwneud penderfyniadau 
amhoblogaidd.”  

 
8.7 Rwy’n argyhoeddedig fod y defnydd un-tro £1.51m o gronfa penodol i ariannu bidiau 

un-tro yn 2018/19 yn weithred cwbl briodol, a ni argymhellir unrhyw ddefnydd o 
falansau’r Cyngor i fantoli cyllideb 2018/19. 
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9 CYFALAF 
 
9.1 Tra bod cyllidebau refeniw awdurdodau lleol yn wynebu cyfyngiadau, mae cyllidebau 

cyfalaf hefyd dan bwysau, ac mae ymhlygiadau refeniw i wariant cyfalaf sydd heb ei 
ariannu drwy grant penodol. 
 

9.2 Yn wyneb y cyfyngiadau ariannol refeniw sydd yn ein hwynebu a’r ffaith fod ein 
Strategaeth Asedau cyfredol wedi cynnwys elfen sylweddol o fenthyca darbodus (sy’n 
golygu pwysau ar y gyllideb refeniw i dalu am y costau benthyca), mae adolygiad 
trylwyr o’r Strategaeth Asedau eisoes ar droed. 
 

9.3 Gosodaf isod raglen arfaethedig ar gyfer cynlluniau unigol 2018/19: 
 

RHAGLEN GYFALAF AR GYFER 2018/19 

 £’000 

Cynnal a Chadw adeiladau 
(ymdrin ag ôl groniad ac osgoi ôl groniad pellach)  

2,477 
 

Gwaith Tân ac Asbestos 308 

Trefniadaeth Ysgolion 248 

Adnewyddu Ffyrdd*  1,988 

Goleuadau Stryd 50 

Ffensys diogelwch ar y ffyrdd 134 

Ymdrin â dŵr ar y ffyrdd 100 

Meysydd Chwarae 35 

Adnewyddu Cerbydau 93 

Rhagbaratoi Cynlluniau Trafnidiaeth 100 

Lonydd Glas 20 

Adnewyddu Technoleg Gwybodaeth 275 

Grantiau Tai 2,000 

I’w ddyrannu 561 

Cyfanswm 8,389 
* ariannu ychwanegol a ddisgwylir gan Lywodraeth Cymru 

 
9.4 Byddwn yn ariannu’r rhaglen fel a ganlyn: 
 

Ariannu rhaglen gyfalaf 2018/19 
 

 £’000 

Gofynion cyfalaf 8,389 

  

I’w ariannu drwy:  

Darpariaeth cyfalaf yn y setliad 5,898 

Ariannu arall* 1,988 

Benthyca darbodus 503 

Cyfanswm ariannu 8,389 
 

* ariannu ychwanegol a ddisgwylir gan Lywodraeth Cymru 

 
  

9.5 Bwriedir sefydlu strategaeth asedau newydd o 2019/20 ymlaen, yn unol â’r adroddiad 
a gyflwynwyd i’r Cabinet 16 Ionawr 2018 (gweler y linc isod). Bydd y strategaeth 
asedau newydd yn weithredol am y cyfnod 2019/20 hyd at 2028/29. 
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https://democratiaeth.cyngor.gwynedd.gov.uk/documents/s15599/Eitem%208%20-
%20Adroddiad%20-%20Llunio%20Strategaeth%20Asedau%20Newydd%202019-
20%20i%202028-29.pdf?LLL=1 

 
9.6 Cymeradwywyd y drefn er mwyn sefydlu’r strategaeth nesaf sydd yn nodi bydd yna 

weithdai yn cael eu cynnal i holl aelodau’r Cyngor fynegi barn ar y cynlluniau erbyn 
diwedd Mai 2018, gyda’r canlyniadau’r gweithdai yn cael eu cyflwyno i’r Pwyllgor 
Archwilio a Llywodraethu am farn erbyn diwedd Gorffennaf 2018. 

 
9.7 Mae’r tabl uchod felly yn adlewyrchu’r gofynion cyfalaf (ynghyd a’r ariannu) ar gyfer 

gosod cyllideb 2018/19 yn unig gan fod y Cyngor ar drothwy sefydlu’r strategaeth 
asedau 10 mlynedd newydd. 

 
 
10 ASESIAD EFFAITH O SAFBWYNT CYDRADDOLDEB 
 
10.1 Mae’r gyllideb a amlinellir uchod yn ceisio parhau i ddarparu’r deilliannau priodol i holl 

drigolion y sir, ond gan fu cynnydd annigonol yn ein incwm i gwrdd â chwyddiant, 
ayb, mae’n rhaid gweithredu’r cynlluniau arbedion a thoriadau roedd wedi’u 
cymeradwyo llynedd, a gosod targed ar gyfer rhai cynlluniau ychwanegol. 

 
10.2 Gydag arbedion, mae posibilrwydd i ni gael ardrawiad fyddai’n effeithio’n anghymesur 

ar rai gyda nodweddion gwarchodedig, ond bu asesiadau effaith priodol ynghylch y 
penderfyniadau ariannol ar arbedion a thoriadau pryd penderfynwyd arnynt.  

 
10.3 Ein nod oedd sicrhau fod ein penderfyniadau ariannol yn cydymffurfio â 

dyletswyddau'r Ddeddf Cydraddoldeb, sef: 
 Diddymu gwahaniaethu, aflonyddu ac erledigaeth anghyfreithiol, ac unrhyw 

ymddygiad arall sydd wedi ei wahardd dan y Ddeddf. 
 Hyrwyddo cyfle cyfartal rhwng pobl sy’n rhannu nodwedd warchodedig berthnasol 

a’r rhai nad ydynt. 
 Meithrin perthynas dda rhwng pobl sy’n rhannu nodwedd warchodedig a’r rhai nad 

ydynt. 
 

Wrth asesu, roeddem wedi ceisio canfod sut i wneud y gorau o bob cyfle i wella 
cydraddoldeb yn ogystal â cheisio osgoi neu liniaru unrhyw effaith negyddol hyd orau 
ein gallu. 

 
10.4 Wrth gynllunio ein cyllidebau, rhoddir ystyriaeth i gydraddoldeb ar bob lefel, gan 

ddefnyddio data a thystiolaeth am ddemograffi a thueddiadau wrth gynllunio ar lefel 
strategol, ac yn yr un modd (ond yn fwy penodol) wrth ddod i benderfyniad ar 
gynlluniau arbedion unigol. Casglwyd data a thystiolaeth eisoes ar gyfer ein Cynllun 
Cydraddoldeb Strategol, a byddwn yn parhau i adeiladu ar yr wybodaeth yma drwy 
ddadansoddi data newydd, monitro gwasanaethau ac ymgysylltu. 

 
10.5 Mae gennym gyfundrefnau clir ar gyfer darganfod arbedion, sydd yn cynnwys asesiad 

llawn o effaith yr arbedion o safbwynt cydraddoldeb.  Byddwn yn dadansoddi pob 
cynnig unigol, gan nodi os oes angen i'r adran gynnal asesiad effaith wrth ddatblygu'r 
prosiect.  Dyma fydd y drefn gyda’r arbedion effeithlonrwydd pellach erbyn 2018/19. 

 
10.6 Mae’r gyllideb a argymhellir yn gwneud mwy na chwrdd â chostau chwyddiant.  Mae o 

hefyd yn ceisio sicrhau fod pwysau cyllidebol anorfod sy’n disgyn ar wasanaethau 
(oherwydd galwadau uwch a roddir arnynt, yn sgil nifer uwch o gleientau a.y.b.) 
hefyd yn cael eu cyfarch trwy wneud penderfyniadau cyllidebol cydwybodol a 
rhesymol (gweler y gofynion gwario ychwanegol yn Rhan 3). 
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10.7 Mae gan bob gwasanaeth yr hawl i gyflwyno cais am adnodd os yw’n ystyried fod 
angen cyllideb ychwanegol i sicrhau fod gwasanaethau’n parhau.  Mae’r symiau a 
welir o dan y pennawd “pwysau ar wasanaethau” yn gydnabyddiaeth fod y Cyngor yn 
darparu cyllid digonol er mwyn sicrhau nad yw ein trefniadau ariannol yn cael effaith 
andwyol ar lefel y gwasanaethau a ddarperir.  Fe geir manylion llawn yn Atodiad 1 ac 
fe welir fod rhan sylweddol (£987,520) o’r cyfanswm (£3,162,990) yn mynd i’r maes 
gofal cymdeithasol, a bod £319,000 ohono’n mynd at anghenion arbennig disgyblion 
ysgolion. 

 
 
11 ASESIAD LLESIANT 

 
11.1 Daeth Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn weithredol fis Ebrill 2016 ac mae 

cyllideb y Cyngor wedi ei adolygu gan edrych ar faterion cymdeithasol, economaidd, 
amgylcheddol a diwylliannol sydd yn debygol o ddylanwadu ar bobl Gwynedd i'r 
dyfodol. 

 
11.2 Prif gasgliadau ynglyn a’r 7 nod llesiant: 
 

 Llewyrchus – Niwtral  
 Cydnerth - Positif (agwedd hir-dymor at ariannu gwasanaethau) 
 Iachach – Niwtral  
 Mwy Cyfartal – Positif (ariannu gwasanaethau ‘lles’, a trethu blaengar) 
 Cymunedau Cydlynus – Niwtral  
 Diwylliant a’r Gymraeg – Positif (drwy ariannu gwasanaethau dwy-ieithog) 
 Byd-eang Gyfrifol – Niwtral  

 
11.3 Mae'r gyllideb hon yn adlewyrchu’r pum ffordd o weithio canlynol y mae’r Cyngor yn 

ystyried wrth gymhwyso datblygu cynaliadwy. 
 

 Edrych i'r tymor hir – Mae gyllideb yn cynllunio ar gyfer y dyfodol, gan adnabod 
anghenion a galw am wasanaethau yn y dyfodol, a chymryd agwedd strategol i 
sicrhau bod gwasanaethau'n gynaliadwy. 

 Cymryd agwedd integredig - Mae'r cynigion cyllideb yn annog ffyrdd o weithio 
gyda phartneriaid, lle mae hynny'n fwy cynaliadwy. 

 Cynnwys y boblogaeth mewn penderfyniadau - Mae rhan o'r broses gyllidebu a'r 
strategaeth arbedion yn cynnwys ymgysylltu â thrigolion, cwsmeriaid a 
phartneriaid. 

 Gweithio gydag eraill mewn ffordd gydweithredol - Lle gellir darparu 
gwasanaethau gwell trwy gydweithredu, mae'r broses gyllidebol a'r strategaeth 
arbedion yn annog hyn. 

 Deall problemau a’u hatal - Mae'r broses gyllidebu yn hwyluso dealltwriaeth o'r 
sefyllfa ariannol, fel y gellir mynd i'r afael â gwreiddiau materion. 

 
11.4 Ynglŷn â chynlluniau arbedion effeithlonrwydd a thoriadau penodol, fel rhan o’r 

strategaeth arbedion, bydd asesiad llesiant penodol fesul cynllun unigol, ac ystyriaeth 
o hynny yn y drefn o graffu a blaenoriaethu arbedion i’w gweithredu. 

 
11.5 Yn gyffredinol, wedi’i gyplysu gyda Chynllun y Cyngor, mae’r gyllideb yma’n cefnogi’r 

Cyngor i wireddu amcanion strategol. 
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12 CADERNID YR AMCANGYFRIFON 
 
12.1 Yn unol ag Adran 25 o Ddeddf Llywodraeth Leol 2003, mae'n ofynnol i'r Prif Swyddog 

Cyllid adrodd ar gadernid yr amcangyfrifon cyllidebol a digonolrwydd y cronfeydd wrth 
gefn arfaethedig.  

 
12.2 Mae amcangyfrifon y gyllideb yn seiliedig ar dybiaethau ynghylch gwariant ac incwm 

yn y dyfodol ac mae’n anochel eu bod yn cynnwys elfen o risg yn sgil rhagdybio.  Gall 
effaith y risg hon gael ei lliniaru drwy gynlluniau wrth gefn, cyllidebau wrth gefn a 
chronfeydd ariannol wrth gefn.  

 
12.3 Nid yw cadernid yr amcangyfrifon cyllidebol yn gwestiwn syml os ydynt wedi’u cyfrifo 

yn gywir. Yn ymarferol, mae llawer o gyllidebau wedi'u seilio ar amcangyfrif neu 
ragolygon, a bydd elfen o risg ynghylch gwireddu cynlluniau a chyflawni targedau. 
Ystyrir gwahanol risgiau i’r gyllideb isod: 

 
12.4 Risg Chwyddiant - Mae risg gall chwyddiant droi allan yn sylweddol wahanol i'r 

rhagdybiaeth a wnaed yn y gyllideb. Ar gyfer 2018/19, caniatawyd chwyddiant ar sail 
y wybodaeth ddiweddaraf am tâl a phrisiau, ond mae risg y bydd chwyddiant yn codi 
eto yn ystod 2018/19 ac ansicrwydd mawr ynghylch y lefel tebygol.  Gall cynnydd 
mewn chwyddiant ychwanegu at gostau’r Cyngor, ond gellir ei gyllido drwy 
ddefnyddio cronfeydd wrth gefn fel bo’r angen.  

 
12.5 Risg Cyfraddau Llog - Gall cyfraddau llog effeithio’r gyllideb refeniw drwy'r llog a 

enillir - h.y. byddai cynnydd yn y gyfradd log yn golygu mwy o incwm.  Yn unol â 
Strategaeth Rheoli Trysorlys y Cyngor, nid yw'r gyllideb yn dibynnu ar enillion uchel 
am fuddsoddi. Mae cyfraddau llog yn parhau i fod ar eu hisaf erioed ac nid ydynt yn 
debygol o godi cyn o leiaf 2019/20. Felly, ystyrir bod y risg o ran cyfraddau llog yn 
isel ac mae’n digolledu’r risg chwyddiant, oherwydd bod un yn debygol o gynyddu 
gyda’r llall. 

 
12.6 Risgiau Grantiau Penodol - Mae'r risgiau ynghlwm â’r nifer fawr o grantiau 

penodol gan Lywodraeth Cymru, Ewrop, neu gyrff eraill sy'n cefnogi cyfran o wariant 
y Cyngor. Gall rhai o'r rhain gostwng neu cael eu torri ac nid oes gennym ddarlun 
cyflawn wrth i’r flwyddyn ariannol gychwyn.  Bydd rhaid i’r gwariant cysylltiedig orffen 
pan daw grant i ben, ond mae’n bosibl fydd telerau contract yn golygu na all gwariant 
gael ei dorri mor gyflym â’r grant, neu bod costau diswyddo i’w hariannu.  Ymhellach, 
efallai bydd gweithgaredd a ariennir mor bwysig i gyflawni blaenoriaethau'r Cyngor ei 
hun, a’r Cyngor yn penderfynu parhau â'r gwariant. Byddwn yn lliniaru'r risg hon drwy 
sicrhau bod gennym yr wybodaeth orau sydd ar gael ar grantiau, ond mae’r cyrff 
ariannu (Llywodraeth, ayb) yn rheoli’r sefyllfa hyn. 

 
12.7 Risgiau Incwm - Mae'r gyllideb yn seiliedig ar sicrhau cynnydd penodol mewn 

incwm ffioedd sydd cyfwerth â’r cynnydd mewn costau perthnasol.  Os bydd galw am 
wasanaethau’r Cyngor yn disgyn, ac nad yw targedau incwm yn cael eu cyflawni, gall 
hynny arwain at orwario ar gyllidebau adrannol. Bydd angen monitro gwir sefyllfa’r 
gyllideb yn ofalus yn ystod y flwyddyn ac, os oes angen, torri yn ôl ar wariant i 
gyfateb i’r gostyngiad mewn incwm.  Bydd hynny ddim yn bosib gyda rhai cyllidebau 
mawr corfforaethol, lle rhaid gosod amcangyfrifon incwm ar lefel darbodus.  
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12.8 Risg ag Arbedion - Un risg sylweddol yn yr amgylchiadau presennol yw bod y 

Cyngor yn or-optimistaidd o ran gwireddu cynlluniau arbedion. Petai’r prosiectau hyn 
yn rhedeg i drafferthion ac yn methu cyflawni'r arbedion a gymerwyd allan o'r 
gyllideb, gallai hynny arwain at orwario sylweddol.  Byddwn yn lliniaru’r risg drwy 
sicrhau fod cynlluniau arbedion ym mherchnogaeth adrannau ac aelodau’r Cabinet, a 
monitro’r cynnydd perthnasol yn rheolaidd. 

 
12.9 Costau Diswyddo Staff - Mae rhai gwasanaethau yn ailstrwythuro eu staff er mwyn 

cyflawni arbedion, a staff yn cael eu rhyddhau drwy ddiswyddiad.  Lle’n briodol, caiff 
costau diswyddo eu cyllido o gronfa wrth gefn ganolog, ac mae swm addas wedi cael 
ei neilltuo i’r perwyl hyn, sy’n lliniaru’r risg. 

 
12.10 Premiwm y Dreth Cyngor - Wrth benderfynu ar y Sylfaen Drethiannol, aseswyd 

nifer yr ail gartrefi a thai gwag i’w cynnwys yn y ffigyrau yn ddarbodus.  Er bod gan y 
Cyngor gofnodion da, mae risg na fydd perchenogion eiddo’n gorfod talu’r premiwm 
am nifer o resymau, gan gynnwys gwerthu neu osod yr eiddo. Gan mai hon fydd 
blwyddyn gyntaf y premiwm, mae risg bod nifer yr eiddo fydd yn talu wedi’i or-amcan 
a’r incwm a gesglir yn is na’r swm amcangyfrifwyd.  Byddwn yn rheoli’r risg drwy 
gyflogi arolygwyr a pheidio ymrwymo’r holl gynnyrch treth o’r Premiwm cyn daw’r 
sefyllfa’n fwy eglur. 

 
12.11 Barn y Swyddog Cyllid Statudol - Wedi ystyried yr holl risgiau a nodir uchod a’r 

camau lliniaru, mae’r Pennaeth Cyllid (Swyddog Adran 151) o’r farn bod y cyllidebau 
yn gadarn, yn ddigonol, ac yn gyraeddadwy. 

 
 
13 CASGLIADAU 
 
13.1 Mae’r adroddiad yma yn gosod allan y ffactorau y dylid eu hystyried wrth sefydlu 

cyllideb 2018/19 ac yn cadarnhau dylid parhau gyda’r strategaeth arbedion ar gyfer 
dygymod gyda’r sefyllfa ariannol sy’n wynebu’r Cyngor erbyn 2019/20 a thu hwnt. 

 
 
CYLLIDEB 2018/19 
 
13.2 Argymhellir cyfarch angen gwario refeniw o £242,862,930, wedi ychwanegu £11.5m 

(sy’n cynnwys darparu £1.55m ar gyfer pwysau ar wasanaethau). 
 

13.3 Ar ôl derbyn grant gan Lywodraeth Cymru o £175.13m a dibynnu ar £2.75m o 
arbedion, bydd angen i incwm Treth Cyngor gynyddu 4.8% i £67.74m er mwyn cau 
bwlch ariannol 2018/19. 
 

13.4 Bydd modd mantoli’r gyllideb drwy gyfuniad o gamau, fel a ganlyn: 
 

Anghenion Gwario 2018/19 £245,612,470 

Llai incwm Grant y Llywodraeth - £175,127,330 

Llai arbedion fydd wedi’u cyflawni  - £2,749,540 

Incwm Treth Cyngor £67,735,600 
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13.5 Bydd hyn yn golygu gosod cyllideb net o £242,862,930.  Rhoddir 

dadansoddiad o’r gyllideb fesul gwasanaeth yn Atodiad 2. 
 
13.6 Argymhellir hefyd y dylid sefydlu rhaglen gyfalaf o £8.389m ar gyfer 

2018/19. 
 
 
STRATEGAETH TYMOR HIRACH 
 
13.7 O ran y sefyllfa dros y blynyddoedd dilynol, argymhellir parhau gyda’r 

strategaeth arbedion er mwyn adnabod opsiynau sylweddol er mwyn cau’r 
bwlch ariannu gallasai fod rhwng £8.5m a £13.8m erbyn 2019/20 (swm 
tebygol £12m), ac wedyn rhwng £2.7m a £6.4m pellach erbyn 2020/21 
(cyfanswm tebygol dros dwy flynedd o £15.9m). 
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ATODIAD 1 
 

BIDIAU REFENIW 2018/19 
 

Manylion y Bid 

ADRAN ADDYSG (G.T.) 
  

Campws Dysgu 3 i 19 y Bala - £190,700 Un Tro 
Ym mis Medi 2015, penderfynwyd "… penodi a chyllido pennaeth y Campws Dysgu 
3-19 o arbedion y cynllun, am o leiaf blwyddyn cyn agor yr ysgol ym Medi 2018”. 
Fodd bynnag, ym mis Mehefin 2017 penderfynwyd tynnu’r cynnig yn ei ôl gan, ar y 
pryd, byddai’n anodd ac amhriodol i weithredu’r cynnig yn sgil y sefyllfa oedd yn 
bodoli, ond rhoddwyd caniatâd i swyddogion gychwyn proses i adnabod cynigion 
amgen ar gyfer yr ysgol, a fyddai’n cyfarch a chyd-fynd â gofynion yr achos busnes.  
 
Rhagwelir y bydd yr ysgol newydd yn agor ym mis Medi 2019, felly bydd angen 
ffynhonnell ariannol ar gyfer y cyfnod rhwng Medi 2018 a Medi 2019. Rhagwelir 
penodi pennaeth flwyddyn cyn i’r ysgol agor, gyda dirprwy bennaeth, a swyddog 
busnes a chyllid yn cael eu penodi yn ystod y tymor cyn agor. 
 
Sut - mae angen penodi’r staff perthnasol o flaen llaw er gallu penodi sefydlu 
gweddill y strwythur staffio, i gymryd cyfrifoldeb am y cynllun cyfathrebu 
cynhwysfawr, ac i gynnig cymorth ac arweiniad i staff yr ysgolion presennol. Yn 
ogystal, bydd y Pennaeth yn rhan bwysig o’r broses o gytuno ar sut bydd yr 
elfennau cymunedol yn cael eu datblygu yn yr ysgol newydd.  

Risgiau - na fydd yr ysgol newydd yn weithredol erbyn Medi 2019 oni bai derbynnir 
y cyllid angenrheidiol. 

Sylwadau – Awgrymir cefnogi'r cais er mwyn hwyluso llwyddiant y cynllun. Mae’n 
dilyn cynsail sefydlu Ysgol Bro Idris. 
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Cludiant Tacsis Ysgolion - £200,000 Un Tro 
 
Tacsis a Bysiau Mini 
Mae'r adroddiad “Adolygiad Cyllideb Refeniw 2017-18 - Adnabod Risgiau Cynnar” a 
gyflwynwyd i'r Cabinet yn nodi: 
 
"Cludiant - rhagolygon cynnar o orwariant o £200k, gyda £160k ar gludiant tacsis 
ysgolion yn dilyn cynnydd yn y ceisiadau ers sefydlu'r gyllideb am 2017/18, o 
ganlyniad i newid mewn amgylchiadau." 
 
Mae'r adroddiad Adolygu Cyllideb Refeniw Ail Chwarter yn adrodd gorwariant o 
£228k. Gall yr Adran ystyried ariannu'r gorwariant o gyllideb yr ysgolion, ond credir 
byddai hynny yn annoeth o ystyried y pwysau anferthol sydd yn wynebu 
cyllidebau’r ysgolion 
 
Gwelwyd cynnydd net yng nghostau cludiant disgyblion/myfyrwyr ers sefydlu 
Cyllideb 2017-18. Rhennir y cynnydd i ddau rhan: 
 
Rhan 1 – cynnydd o £160k yn y costau ers sefydlu cyllideb 2017-18 ond cyn 
cychwyn y flwyddyn academaidd newydd ym Medi 2017  
Rhan 2 – cynnydd o £126k yn y costau ers sefydlu cyllideb 2017-18 ac yn gynnydd 
net ers gychwyn y flwyddyn academaidd newydd ym Medi 2017   
Mae’r Uned Cludiant Integredig yn cynnal ymchwiliad i’r cynnydd net hwn yn y 
cytundebau sydd wedi gorffen/cychwyn.  
 
Sut - ni fydd gorwariant i gyllideb refeniw'r Adran gan fod y cytundebau wedi eu 
hariannu'n llawn.  
 
Risgiau - peidio cwrdd â gofynion "Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008". 
 
Sylwadau – Awgrymir pontio’r angen gyda swm un tro o £200,000 gyda’r Adran 
Addysg yn ariannu’r gweddill, a chael adolygiad i ddatrys y sefyllfa yn 2018/19. 
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Cymorth Ychwanegol i Ddisgyblion Anghenion Dysgu Ychwanegol a 
Chynhwysiad - £319,000 Parhaol 
 
Nid yw cyllideb ‘Integreiddio’ wedi derbyn cynnydd ariannol yn nhermau real ers y 
flwyddyn gyllidol 2010/11 ond mae gofynion ar gyfer cymorth ychwanegol yn 
parhau i gynyddu am sawl rheswm. 
 
Gellir rhannu’r gyllideb Integreiddio i ddwy rhan: 
1. Datganiadau/Cynllun Datblygu Unigol (CDU) ADY. 
2. Arall ADY. 
 
Yn y gorffennol, mae’r gwasanaeth wedi ymdopi gyda chynnydd yn y gofynion trwy 
weithredu yn fwy effeithlon a hefyd cyllido o’r pennawd ‘Arall’ ond nawr, rhagwelir 
gorwariant o £319k. 
 
Sut - mae'r gwariant ychwanegol eisoes yn weithredol, yr hyn sydd ddim yn ei le 
yw'r ffynhonell ariannu. 
 
Risgiau -  petai'r bid yn cael ei wrthod byddwn yn gweithredu ‘toriad’ annisgwyl.  
 
Sylwadau – Mae’r cais yn rhesymol ac awgrymir ei gefnogi. 
 

Grant Dillad - £17,650 Parhaol 
 
Mae grant wedi ei ddiddymu gan Llywodraeth Cymru ar gyfer y setliad 2018/19 ac 
felly rhagdybir fod disgwyl i’r Awdurdodau barhau gyda’r cynllun oddi fewn y 
setliad. 
 
Mae'r cynllun grant gwisg ysgol yn helpu teuluoedd ar incwm isel ac mae’r bid wedi 
ei gyfrifo ar y sail ganlynol: 
Amcan nifer plant cymwys yn 2018-19 144 x £105 (sef y grant y llywodraeth) = 
£15,120 
Ffi gweinyddu £2,533   
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ADRAN ECONOMI A CHYMUNED (I.T.) 
 

Adnoddau Datblygu Economaidd Strategol - Cronfa Cydariannu - 
£500,000 Un Tro 
 
Cais i sicrhau fod gan y Cyngor gyllideb ar gyfer arian cyfatebol er mwyn denu arian 
allanol i weithredu cynlluniau i ddatblygu economi’r sir. 
 
Buddsoddwyd £4.9M i’r perwyl gan gefnogi 35 o gynlluniau gyda chyfanswm 
gwerth o £72.3M. Felly, am bob £1 mae’r Cyngor wedi ei fuddsoddi mae bron i £14 
wedi ei sicrhau. 
 
Yn 2013, sefydlwyd cronfa gwerth £900K ar gyfer rhagbaratoi a gwireddu 
cynlluniau gan dargedu cronfeydd allanol. Mae rhan sylweddol o’r cyllid wedi ei 
ymrwymo, gyda mwy o gynlluniau angen eu cydariannu na’r cyllid sydd ar gael.  
 
Nid oes gan yr Adran y cyllid ar gyfer datblygu a chydariannu cynlluniau datblygu 
economaidd strategol.  
  
Os nad yw'r Cyngor yn ymrwymo'r arian, ni ellir sicrhau arian o ffynonellau allanol i 
weithredu cynlluniau strategol, ac ni fyddwn yn rhan o gynlluniau isranbarthol / 
rhanbarthol a all arwain at fethiant i gwrdd âg anghenion lleol. 
 
Sylwadau – Awgrymir cefnogi’r cais gan fod y gronfa yn denu arian allanol i’r 
Cyngor yn ogystal. 
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ADRAN OEDOLION, IECHYD A LLESIANT (W.G.R) 

Anabledd Dysgu - Oed Trosglwyddo - £186,190 Parhaol 
Ariannu pecynnau gofal 3 unigolyn sydd yn trosglwyddo o'r Gwasanaeth Plant i'r 
Gwasanaeth Oedolion (Anabledd Dysgu). Bydd hyn yn cynnwys Gwasanaeth 
Dydd/Cefnogaeth/Pecyn Taliadau Uniongyrchol i gwrdd ag anghenion yr unigolion 
a’u teuluoedd. 
 
Sut - galluogi teuluoedd/gofalwyr i barhau i ofalu am unigolion sydd ag anghenion 
sylweddol, gan roi cyfle i’r unigolion ddatblygu sgiliau pellach gyda’r bwriad o hybu 
annibyniaeth.  
 
Risgiau - peidio cwrdd â chyfrifoldebau statudol y gwasanaeth yn unol a’r ddeddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2014, a’r posibilrwydd bydd y sefyllfa 
gartref yn torri lawr a allai arwaina t orfod lleoli’r unigolion mewn lleoliadau drytach. 
Sylwadau – Argymhellir cefnogi’r cais, gyda’r timau perthnasol yn gweithio’n agos 
efo’r Uned Gyllid er gwella’r ddealltwriaeth o gostau trosglwyddo. 
 

Newid Trothwy Cyfalaf sydd yn Sail i Hunan  Ariannu Gwasanaeth Gofal o 
£30,000 i £40,000 - £250,000 Parhaol 
 
Cais i ymateb i ddatganiad Llywodraeth Cymru eu bod yn cynyddu'r trothwy cyfalaf 
a ddefnyddir i benderfynu os yw person yn hunan ariannu eu lleoliad preswyl/nyrsio 
o £30K i £40k, sydd yn dod i rym yn Ebrill 2018.  .  
 
Sut - roedd y golled ariannol i’r Cygor yn y flwyddyn arainnol 2017/18 pan godwyd 
y terfyn cyfalaf o £24,000 i £30,000 dros £200,000 (parhau i fesur effaith terfynol).  
 
Risgiau - heb y cyllid ychwanegol bydd y gyllideb bresennol yn annigonol a’r Adran 
yn debygol o orwario. 
 
Sylwadau – Argymhellir cefnogi’r cais.  
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Cofrestru Gweithwyr Gofal - £24,560 Parhaol a £23,060 Un Tro 
Mae’n rhaid cadw cofrestr o weithwyr y maes gofal. Mae Uwch-weithwyr eisioes yn 
cofrestru gyda’r Cyngor Gofal, gyda disgwyl y bydd y ffi blynyddol yn cynyddu o 
£30 i £50. 
Bellach, mae gofyn deddfwriaethol i gofrestru staff gofal rheng flaen ac ystyrir mai 
£20 fydd y ffi am 2018/19.   
 
Rhagwelir bydd angen £22,400 parhaol ar gyfer costau cofrestru Oedolion a £2,160 
parhaol ar gyfer costau cofrestru Plant.  
 
Bydd angen buddsoddi amser ychwanegol yn hyfforddi ac amser gweinyddol a 
gwneir cais am £23,060 un tro er mwyn ariannu swyddog ar gyfer paratoi a 
hyfforddi'r gweithlu, gyda’r adran yn ariannu y costau gweinyddu o £23,180 o’u 
cyllideb bresennol. 
Sut – er ymateb yn llawn i ofynion statudol a chefnogi’r gweithlu.  
 
Risgiau - methu cyflogi staff ar gyfer cynnal ein gwasanaethau statudol o ran gofalu 
am drigolion mwyaf bregus.  
 

Cynyddu Cyflenwad a Fforddiadwyedd Tai - £46,110 Parhaol 

Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu adnoddau cyfalaf i helpu Cynghorau i 
ddarparu 20,000 o dai ychwanegol. Bydd dyraniad y Cyngor yn gallu codi o £4.3m 
rhwng 2014-17 i hyd at £15.7m rhwng 2017-20. Mae hyn yn creu cyfle i ddarparu 
tai fforddiadwy i’r ardal, ond ceir her sylweddol gan bod angen datblygu cynlluniau 
a pharatoi ceisiadau er mwyn cyfiawnhau ac arolygu’r cynlluniau.  
 
Mae capasiti strategol yr Adran Dai wedi lleihau i 1 swyddog ac yn sgil gwaith 
ychwanegol sydd eisoes yn bodoli, mae perygl na fyddwn yn gallu manteisio ar y 
cyfle heb gynnydd yn yr adnoddau i ymateb. Yn ychwanegol, mae nifer o gynlluniau 
grant eraill wedi eu cyhoeddi.  
 
Mae cyfleon hefyd i fanteisio ar raglenni Arbed Ynni mewn cymunedau difreintiedig, 
yn ddarostyngedig i ddatblygu cynlluniau a chyflwyno ceisiadau i wireddu y 
cynlluniau. 
 
Sut - penodi swydd llawn amser er mwyn sicrhau ein bod yn cyflwyno rhaglenni 
gwaith, a manteisio ac uchafu‘r arian sydd wedi ei ddynodi i gynyddu’r nifer o dai ac 
i wella ansawdd a chyflwr tai er cyfarfod a’r angen lleol. 

Risgiau - Colli cyfleon euraidd i gynyddu cyflenwad ychwanegol o dai sydd 
wirioneddol ei hangen i drawsnewid y gwasanaeth. 

Sylwadau – Argymhellir cefnogi’r cais. 
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Atal Digartrefedd - £202,720 Parhaol 

Mae'r Deddf Tai (Cymru) 2014 yn gosod dyletswyddau statudol ar y Cyngor, i 
gynorthwyo i atal digartrefedd neu ddod o hyd i rywle arall i fyw ar gyfer pawb sy’n 
cyflwyno eu bod o dan fygythiad o ddigartrefedd. Mae’r dyletswydd i ddarparu llety 
dros dro i bobl sydd wedi cyrraedd y pwynt o fod yn ddigartref yn parhau.  
 
Gwelwyd cynnydd sylweddol yn y nifer o ymgeiswyr, gyda disgwyliad bydd 
newidiadau i’r Buddion Lles yn cynyddu'r nifer o ymgeiswyr hefyd. Gwelwyd effiath 
hyn eisoes. 
 
Mae’r grant trosiannol gan Lywodraeth Cymru ers 2015-16 yn dod i ben 31 Mawrth 
2018, gyda'r disgwyliad bydd yr arian yn trosglwyddo i’r setliad yn 2018-19. 
Nodwyd swm o £213k. 

Mae’r arian ychwanegol wedi galluogi’r gwasanaeth i gyflogi pedwar swyddog llawn 
amser dros dro, a chael cyllideb ychwanegol i, er enghraifft, dalu blaendal er mwyn 
sicrhau eiddo a gwaith gweinyddol arall. 
 
Mae’r cais yn gofyn am gyllid i barhau hefo’r cynllun a’r swyddi atal digartrefedd. 
  
Sut - parhau i gynnig ystod o wasanaethau yn y mae digartrefedd.  
Risgiau – methu a chyflawni gwasanaeth statudol a gorfod lletya mwy mewn llety 
drytach dros dro. 
Sylwadau - Argymhellir cefnogi’r cais. 
 

Sefydlu Tim Diogelu a Sicrwydd Ansawdd - £84,880 (Ariannu Ail 
flwyddyn) 

Cyflwynwyd cais yn 2017/18  i ymateb i bryderon Arolygaeth Gofal a Gwasanaethau 
Cymdeithasol Cymru (AGGCC) am drefniadau diogelu oedolion bregus y Cyngor. 
Drwy sefydlu tîm i ymgymeryd â’r dyletswyddau newydd lle nad oes capasiti digonol 
yn bodoli ar hyn o bryd . Yma cyflwynir yr ail flwyddyn o’r ariannu i ddelio gyda 
gwaith DOLs i ariannu dwy swydd gweithwyr cymdeithasol. 

Sylwadau – Eitem yma er cysondeb yn unig – eioes wedi ei gymeradwyo yn 
2017/18. 
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ADRAN PLANT A CHEFNOGI TEULUOEDD (D.M.) 

Lleoliadau Plant - £170,000 Un Tro 
Er bod cynnydd yn y nifer o blant mewn gofal, mae mwyafrif y cynnydd wedi eu 
lleoli gyda rhieni neu mewn trefniadau teuluol, lle nad oes ymrwymiadau ariannol 
cyson. Ar yr un pryd cafwyd achosion eithriadol gyda risgiau uchel, neu a oedd yn 
annisgwyliedig, sydd wedi golygu lleoli tu allan i’r sir oherwydd y risgiau hynny. 
 
1) Lleoliad i 5 plentyn o’r un teulu yn dilyn achos llys preifat. 
2) Lleoliad i 4 person ifanc mewn lleoliadau preswyl o fewn cyfnod byr iawn i’w 
gilydd.  
Sut - mae’r lleoliadau cyfredol yn ymrwymo’r gyllideb presennol, ac felly’n cyfyngu 
ar y gallu i drefnu lleoliadau newydd heb orwario pellach, yn ogystal a chyflawni 
gweddill y rhaglen arbedion. Mae'r bid wedi ei seilio ar gyfartaledd patrwm gwariant 
ar rai achosion penodol dros y 11 mlynedd diwethaf.   
 
Risg - gall peidio a lleoli arwain at sefyllfa lle na fyddwn yn gweithredu’n gyfreithiol 
lle mae asesiad risg yn dangos nad ydyw’n ddiogel iddynt barhau i fod adref. Hefyd 
bydd peidio ymateb yn arwain at gorwariant. 
Sylwadau – Awgrymir cefnogi’r cais 
 

ADRAN PRIFFYRDD A BWRDEISTREFOL (G.W.G.) 

Gwastraff - Lleihad Un Grant Amgylcheddol (£430,000) – Grant 
Awdurdod Lleol ESD – amcan o 7% - £430,000 Parhaol 
 
Sut - mae’r bid yn diwallu’r angen drwy sicrhau ein bod fel gwasanaeth yn gallu 
cadw fyny â'r gofyn a ymdrin â deunyddiau ailgylchu. Mae ein casgliadau ailgylchu 
yn llwyr ddibynol ar y Grant Awdurdod Lleol a gyda lleihad y grant heb y bid , 
byddai straen sylweddol ar y gwasanaeth.  
 
Risgiau - methu cynnal y gwasanaeth a roddir i drigolion Gwynedd heddiw a methu 
a chyrraedd a chadw at dargedau statudol Llywodraeth Cymru o ran ailgylchu. 
Sylwadau – Awgrymir cefnogi’r cais. 
Gwaredu Gwastraff – Llosgydd - £35,520 Parhaol 
Sut - mae’r bid yn diwallu’r angen drwy sicrhau ein bod fel gwasanaeth yn gallu 
cadw fyny â'r gofyn a ymdrin â deunyddiau ailgylchu a sicrhau llai o ddibyniaeth ar 
dirlenwi i waredu gwastraff. Mae'r cais yn cynnwys ariannu costau rheoli'r 
ddarpariaeth rhanbarthol fydd yn disodli tirlenwi yn llwyr. 
 
Risgiau - methu cynnal y gwasanaeth a roddir i drigolion Gwynedd heddiw a methu 
a chyrraedd a chadw at dargedau statudol Llywodraeth Cymru o ran ailgylchu. 
Sylwadau - Awgrymir cefnogi’r cais. 
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ADRAN AMGYLCHEDD (D.M.) 

Ymateb i Gynllun Wylfa Newydd - £25,000 Un Tro 
 
Mae cwmni Pwer Niwcler Horizon yn paratoi cais ar gyfer Gorchymyn Caniatad 
Datblygu (DCO) i ddatblygu gorsaf niwclear Wylfa newydd.  
 
Er bod datblygiad Wylfa Newydd wedi ei leoli yn Ynys Môn, bydd y datblygiad ar yr 
un llaw yn gyfle i’r economi lleol, ond ar y llaw arall yn cyflwyno nifer o heriau i'r 
Cyngor. Mae’r Grŵp Prosiect Strategol eisioes wedi adnabod heriau a phryderon 
posib ar y Sir. 
 
Mae pryder hefyd y buasai datblygiadau megis Prosiect y Grid Cenedlaethol i 
uwchraddio’r llinell drydan rhwng Wylfa Newydd a Phentir a’r cynllun i godi trydedd 
bont dros y Fenai, i gyd yn digwydd ar yr un pryd. 
 
Mae cyfle i'r Cyngor rhoi sylwadau ar y dogfennau DCO drafft. Bydd hefyd yn 
bwydo mewn i’r Asesiad Effaith Lleol y bydd y Cyngor yn ei baratoi fel rhan o’r 
broses. Mae diffyg capasiti o fewn y Cyngor i ymdopi gyda’r llwyth gwaith o 
ddarparu ymatebion i'r dogfennaeth hyn. 
Mae’n hanfodol fod y Cyngor yn darparu sylwadau er mwyn dylanwadu ar y cais er 
budd trigolion Gwynedd, ond ar yr un pryd i warchod buddiannau’r Cyngor a’r 
trigolion ac i liniaru unrhyw effeithiau negyddol.  Felly mae angen cefnogaeth 
allanol i helpu i gydlynu ymateb y Cyngor ac i baratoi Asesiad o Effaith Lleol. (Bydd 
y gefnogaeth ar gyfer cyflwyno’r cais DCO nid yw’n cynnwys cefnogaeth ar gyfer yr 
archwiliad cyhoeddus). 
 
Sut - dewisiwyd yr ymgynghorydd ar y sail ei fod yn gwneud gwaith ar ran Ynys 
Môn gyda datblygiad Wylfa Newydd, ac felly’n gyfarwydd gyda’r prosiect a’r heriau 
posib. Bydd yr ymgynghorydd yn cefnogi swyddogion, yn helpu i gydlynu ymateb y 
Cyngor ac yn helpu gyda darparu tystiolaeth sydd yn cefnogi safbwynt y Cyngor lle 
bo angen. 
 
Risgiau - na fydd y Cyngor mewn sefyllfa i ymateb yn drylwyr ac nid yn y sefyllfa 
orau i ymateb i'r heriau’r datblygiad sylweddol. 
 
 

ADRAN CEFNOGAETH GORFFORAETHOL (M.R.) 

Cronfa Dysgu a Datblygu Corfforaethol - £405,000 Un Tro 
 
Mae'r gronfa Dysgu a Datblygu Corfforaethol wedi ei ddefnyddio yn llawn, felly 
gwneir cais i ariannu hyfforddiant corfforaethol am 3 mlynedd, cost blynyddol o 
£135k. 
Sylwadau - Awgrymir cefnogi’r cais. 
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ADRAN CYLLID (P.J.) 

Arolygwr Treth Cyngor - £52,600 Parhaol 
 
Yn sgil penderfyniad y Cyngor i godi premiwm o 50% ar Dreth Cyngor ail gartrefi ac 
eiddo gwag hir-dymor, mae angen cryfhau trefniadau ar gyfer dilysu datganiadau 
gan berchnogion, gan fod pryder byddai rhai perchnogion eiddo yn ceisio defnyddio 
amrywiol ddulliau i osgoi talu'r premiwm. 
 
Mae rhagolygon yn awgrymu y gallai’r Premiwm godi oddeutu £2m - £3m i’r 
Cyngor, ond mae angen buddsoddi yn yr adnoddau casglu er mwyn gwneud yn siŵr 
fod incwm yn cael ei uchafu.  
 
Sut - bwriedir penodi dau arolygwr ychwanegol  a fyddai’n canolbwyntio ar 
agweddau yn ymwneud â chasglu’r Premiwm, gan gynnal ymweliadau yn ogystal â 
chynnal adolygiadau ac ymchwiliadau pen-desg. Hefyd, gwneir cais i gyllido 
cynnydd yng ngraddfa cyflog swyddog trethiant fydd yn ymgymryd â’r 
dyletswyddau goruchwyliaeth ychwanegol. 
 
Risgiau - ni fyddai modd i’r Cyngor wirio’r datganiadau a wneir gan berchnogion 
eiddo, sy’n golygu y byddai’n rhaid atal codi premiwm er mai hynny a ddylid ei 
wneud. 
 
Sylwadau - Awgrymir cefnogi’r cais. 
 

Tud. 78



 

BIDIAU CYFALAF 2018/19 
 

 
Manylion y Bid 

 

ADRAN ECONOMI A CHYMUNED (I.T.) 

Cronfa Datblygu Gwirfoddol - £40,000 
 
Mae cymunedau yn wynebu heriau a chyfleon wrth ymateb i newidiadau 
cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd sy’n effeithio arnynt. Mae nifer o grwpiau 
gwirfoddol yn ymateb i’r heriau hyn drwy gynnal asedau a gweithagreddau lleol. 
Mae nifer o grwpiau gwirfoddol hefyd yn ymateb i’r cyfleon hyn drwy ddatblygu 
cynlluniau o’r newydd – yn benodol ar hyn o bryd trosglwyddo asedau o wasanaeth 
cyhoeddus i reolaeth gymunedol.  
 
Dros y 2 flynedd ddiwethaf mae’r Cyngor, drwy'r Gronfa Datblygu Gwrifoddol 
Cyfalaf wedi cefnogi rhai cymunedau i ddatblygu cynlluniau sydd wedi ymateb i 
effeithiau'r cynlluniau arbedion a’r cynllun strategol.  
 
Sut - drwy ddarparu grantiau i grwpiau gwirfoddol ar draws y sir i ddatblygu a 
gwireddu prosiectau cymunedol. Yn benodol cefnogi prosiectau sy’n ymwneud â 
throslgywddo asedau a buddsoddi mewn asedau cymunedol lleol. 
 
Risgiau - ni fyddai gan y Cyngor adnodd ar gyfer cyfeirio grwpiau sy’n ymateb i’r 
agenda arbedion / toriadau. 
 
Sylwadau - arian Cyfalaf ar gyfer y Gronfa Datblygu Gwirfoddol oedd hon, ac fod 
gan yr adran £70k o gyllideb refeniw yn ogystal. Awgrymir y dylid lleihau’r arian a 
roddir i £40k am y flwyddyn nesaf ac wedyn, rhybuddio y gallasai’r sefyllfa ariannol 
olygu y byddai’n rhaid gostwng ymhellach (efallai i £0k) y flwyddyn ganlynol. 
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Mesurau Diogelwch Parc Gwledig Padarn, Llanberis - £50,000 
 
Cais er mwyn galluogi'r Cyngor i ymateb i’r risgiau amlygwyd yn Chwarel Vivian a 
Choed Dinorwig. Mae archwiliadau o'r adfeilion yn Chwarel Vivian wedi amlygu 
ansefydlogrwydd y strwythurau. Gyda'r angen i ddatblygu Cynllun Rheoli Coed ar 
gyfer y Parc, er mwyn asesu'r risigiau. 
 
Sut - bydd yr adnodd ychwanegol yn caniatau ymateb i'r risgiau drwy: 
 
Chwarel Vivian (Cost o tua £35k) 
1. Asesiad o gyflwr adeiladau/strwythurau Chwarel Vivian 
2. Paratoi Asesiad Risg, gan adnabod mesurau lliniaru 
3. Gweithredu mesurau brys 
 
Coed Dinorwig (Cost o tua £15k) 
1. Paratoi Asesiad Coed 
2. Paratoi Asesiad Risg, gan adnabod mesurau lliniaru 
3. Gweithredu mesurau brys 
 
Risgiau - methiant i ymateb i beryglon rhagweladwy ac felly risg o ddamwain difrifol 
ar y safle. Ynghyd a posibilrwydd nad yw’r Cyngor yn gwireddu dyletswydd i ofalu 
am y sawl sydd yn cerdded ar y safle. 
 
 

ADRAN PRIFFYRDD A BWRDEISTREFOL (G.W.G.) 

Tanciau Tanwydd Fflyd y Cyngor - £150,000 
Mae angen gwaith adnewyddu buan a sicrhau mesurau atal llygredd mewn 3 
lleoliad lle mae tanciau storio tanwydd y Cyngor sef Afonwen, Cibyn a Depo Ffordd 
Bala, Dolgellau. 
 
Sut - pryniant tanciau, traeniad a mesurau atal llygredd sy'n cyrraedd y gofynion 
statudol. 
 
Risgiau - diffyg cydymffurfiaeth â Rheoliadau Atal Llygredd (storio olew) 2016. 
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ATODIAD 2 

 

 

T
ud. 81



RHAN B 
 

CYNLLUN TYMOR CANOLIG I DDYGYMOD Â’R BWLCH ARIANNOL 2018/19 - 2020/21 
 
 
Cyflwyniad 
 
1. Ers nifer o flynyddoedd bellach mae Cyngor Gwynedd wedi bod yn cynllunio ymlaen llaw gan 

fod yn fyw i’r hyn sydd ar y gorwel bob tro wrth sefydlu ein cyllideb.  Mae hyn wedi talu ar ei 
ganfed, a hyn mewn gwirionedd sy’n golygu ein bod wedi medru mantoli cyllideb 2018/19 heb 
benderfynu ar unrhyw doriadau ychwanegol byddai’n cael ardrawiad ar bobl Gwynedd. Nid pob 
Cyngor sydd mewn sefyllfa i fedru gwneud hyn. 

 
2. Er mwyn parhau ar y trywydd yma, ar ben sefydlu cyllideb 2018/19, gwnaed ymdrech i daflunio 

sefyllfa ariannol ar gyfer y ddwy flynedd ganlynol hefyd, fel ein bod yn gallu gosod sefyllfa 
2018/19 yn ei gyd-destun ehangach a chynllunio sut yr ydym am fedru cwrdd â’r sialens o’n 
blaenau. 

 
3. Y ffigwr sydd fwyaf ansicr yw’r ffigwr grant y byddwn yn ei dderbyn gan Lywodraeth Cymru o 

2019/20 ymlaen.  Gan fod y grant yn ariannu 72% o gyllideb net y Cyngor, yn amlwg mae’r 
ffigwr yma yn allweddol i’r tafluniadau. Gwyddom o ddatganiadau Canghellor Llywodraeth y DU 
a datganiadau a wnaed gan Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid yn Llywodraeth 
Cymru, gallasai fod dyfodol heriol o flaen llywodraeth leol yng Nghymru.  Rwy’n ymhelaethu am 
hyn yn rhan 10-14 isod. 

 
4. Mae’r ail siart ffan (yn rhan 18 isod) ar gyfer y dair blynedd i ddod yn gosod darlun realistig a 

darbodus o’r hyn allasai ein taro.   
 
5. Yn wahanol i rai awdurdodau eraill, gan gymryd y byddwn yn codi’r Dreth Cyngor o 4.8% ac yn 

gallu gwireddu’r arbedion effeithlonrwydd ychwanegol, bydd gweithredu’r cynlluniau arbedion a 
thoriadau cytunedig (a fabwysiadwyd gan y Cyngor ym mis Mawrth 2016 ac addaswyd gan y 
Cabinet ers hynny) yn ddigonol er mwyn i Gyngor Gwynedd fantoli’r gyllideb heb 
benderfyniadau ar doriadau ychwanegol erbyn 2018/19.   

 
 
Cefndir / Crynodeb 
 
6. Ers penderfynu ar Strategaeth Ariannol 2017/18 – 2019/20 ym mis Chwefror 2017, bu gwaith 

manwl i ail-asesu ymrwymiadau cyllidebol tebygol ac asesu amrediad o bosibiliadau. Er mwyn 
adnabod yr her ariannol i’r Cyngor newydd, ymhellach i ymchwil trylwyr, nodwyd amrediad o 
ragdybiaethau am lefel ‘setliad’ grant y Llywodraeth a gofynion gwario gwasanaethau’r Cyngor, 
er mwyn darparu senarios ariannol tebygol ar gyfer 2018/19 - 2020/21. 

 
7. Cyflwynwyd y senarios ariannol yma i’r Cyngor ar ffurf y siart ffan (twmffat tebygolrwydd) 

mewn sawl cyfarfod ym Mai - Gorffennaf 2017, yn cynnwys cyflwyniad yn y diwrnod croesawu 
aelodau etholedig ar 9 Mai, hyfforddiant i aelodau ar gyllideb y Cyngor ar 7 Mehefin a 5 
Gorffennaf, ac yng nghyfarfod ffurfiol y Cabinet ar 18 Gorffennaf.  Roedd y siart ffan yn 
cyflwyno senarios ariannol posibl i’r Cyngor er mwyn adnabod yr angen tebygol am arbedion 
(neu’r ‘bwlch ariannu’) hyd at 2020/21. 

 
8. Roedd ein rhagolygon yn darogan yn gyson fod tebygolrwydd y gellid dygymod â sefyllfa 

gyllidol 2018/19 drwy gynhaeafu arbedion sydd ar y gweill, ond erbyn 2019/20 – 2020/21 
byddai angen arbedion pellach. Cadarnhaf fod hynny yn wir am 2018/19, ac yn parhau i fod yn 
senario tebygol erbyn 2019/20 a 2020/21, pryd gall y Cyngor wynebu bwlch ariannu oddeutu 
£16m.  Felly, dylid parhau gyda’r strategaeth arbedion gytunwyd eisoes erbyn 2019/20. 
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9. Bellach, mae ffigyrau terfynol mewn llaw ar gyfer 2018/19, ac ymddengys gellid mantoli’r 
gyllideb drwy gynhaeafu’r arbedion sydd ar y gweill ynghyd â chynnydd o 4.8% yn lefel y Dreth 
Cyngor - fydd oddeutu lefel cynnydd cyfartalog awdurdodau lleol Cymru, fel crybwyllwyd yn 
tybiaethau’r cynllun ariannol tymor canolig blaenorol am 2017/18 - 2020/21. 

 
 
Tybiaethau Grant Llywodraeth am 2019/20 a tu hwnt 

 

10. Gan mai ‘setliad’ grant canolog sy’n ariannu 72% o gyllideb net y Cyngor, mae’r elfen yma yn 

allweddol wrth geisio taflunio’r sefyllfa ariannol.  Mae cyfuniad o ffactorau economaidd a 

gwleidyddol yn penderfynu faint o grant fyddwn yn ei dderbyn - cyflwr yr economi, polisïau 

gwario a threthu, a dewisiadau blaenoriaethu Llywodraethau’r DU a Chymru.   

11. Er mwyn diweddaru’r tafluniad o’r hyn allai ddigwydd, rydym wedi defnyddio’r wybodaeth 

ddiweddaraf sydd ar gael i ni rŵan, gan gynnwys setliad terfynol Llywodraeth Cymru  ar gyfer 

2018/19 gyda ffigwr dangosol -1% ar gyfer 2019/20, a gwariant cyhoeddus y DU rhagwelir yng 

Nghyllideb diweddaraf y Canghellor.   

12. Roedd Llywodraeth Cymru, yn natganiad y setliad amodol, wedi clymu setliad dangosol 2019/20 

i fygythiad £3.5 biliwn o doriad ar wariant cyhoeddus o adolygiad effeithlonrwydd Llywodraeth y 

DU.  Roedd llythyr Mark Drakeford ym mis Hydref yn datgan:  

“Gostyngiad pellach o 1.5% yw'r setliad dangosol ar gyfer y flwyddyn ganlynol. Mae hyn 

yn cynnwys yr effaith y bydd y £3.5 biliwn o doriadau heb eu dyrannu y mae Canghellor y 

Trysorlys yn bwriadu eu gorfodi yn 2019/20 yn ei chael ar gyllideb Llywodraeth Cymru.” 

13. Ymddengys bellach ni fydd Llywodraeth y DU yn gweithredu'r adolygiad effeithlonrwydd / 

bygythiad £3.5 biliwn ar wariant cyhoeddus, ac felly ni fydd unrhyw ‘consequential’ negyddol i 

gyllideb Llywodraeth Cymru.  Gan wybod ymhlygiadau hyn, hynny yw y bydd gan Lywodraeth 

Cymru gryn hyblygrwydd ar gyfer ei cyllideb, dylai awdurdodau lleol Cymreig ymdrechu ar y cyd 

i sicrhau  setliad positif gan Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019/20,  yn hytrach na thoriad grant 

“-1%”, fyddai’n lleihau grant Cyngor Gwynedd o £1.75m.   

14. Er hynny, yn y cyfamser, gyda chymaint o ffactorau economaidd a gwleidyddol yn ansicr, rhaid 

i’r Cyngor gynllunio’n ddarbodus ar gyfer amrediad o senarios posibl.  Er mwyn modelu faint 

fydd o bosib yn cael ei ddyrannu i lywodraeth leol yng Nghymru, ar gyfer y rhagolygon yn yr 

adroddiad yma rydym wedi gwneud rhagdybiaethau rhesymol am sefyllfa adrannau perthnasol 

o Lywodraeth y DU, effaith fformiwla Barnett, a dewisiadau Llywodraeth Cymru (faint o 

‘warchodaeth’ a roddir i Iechyd a phrosiectau eraill). 

 
Gofynion Gwario’r Cyngor 
 
15. Paratowyd y wybodaeth ariannol mwyaf diweddar am ofynion gwario’r Cyngor ar gyfer cyllideb 

2018/19, yn seiliedig ar wir ‘chwyddiant’ (lefel benodol o chwyddiant ar gyflogau a chyllidebau 
eraill) a thueddiadau perthnasol, ynghyd â’r ‘pwysau ar wasanaethau’, gan gynnwys 
demograffeg (ystadegau nifer disgyblion a nifer pobl hŷn) a bidiau am dŵf anorfod mewn 
gwariant, net o addasiadau posib er mwyn isafu’r gofyniad ar y gyllideb.  Rydym hefyd wedi 
adolygu nifer o benawdau gwariant (corfforaethol yn bennaf) er mwyn tynhau ar y gyllideb lle 
gellid gwneud hynny, er mwyn lleihau’r gofynion gwario. 

 
16. Fodd bynnag, yn sgil y cynnig diweddar o 2%+ yn 2018/19, a 2%+ arall erbyn 2019/20, fel 

cytundeb tâl cenedlaethol i staff llywodraeth leol, rydym wedi gorfod adolygu ein rhagolygon 
chwyddiant tâl i lefel sylweddol uwch.  Hefyd, rydym wedi cynyddu’r lefel chwyddiant arall, ac 
wedi adolygu’r rhagolygon o ran galw am wasanaethau.  Wrth gwrs, mae sail y rhagolygon yn 
llai dibynadwy wrth ddarogan ymhellach i’r dyfodol. 
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Senarios Tebygol – angen am arbedion 
 
17. Mewn cyfarfodydd ym Mai - Gorffennaf 2017, cyflwynwyd cyfuniad o’r senarios posibl ar ffurf y siart ffan canlynol, gan ddangos canlyniadau mewn 

bandiau 10%. 
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18. Erbyn hyn, rydym wedi diweddaru’r tafluniadau o’r hyn allai ddigwydd, a dangosir y senarios posibl yn y siart ffan addasedig canlynol.  
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Bwlch Ariannu Tebygol 2018/19  
 
19. Fel rhan o’r gyfundrefn arbedion hanesyddol, mae arbedion gwerth £2.75m eisoes wedi eu 

cynllunio i’w gwireddu yn ystod 2018/19 (ynghyd â manion pellach yn 2019/20 a 2020/21), sydd 
yn gyfuniad o arbedion a thoriadau sydd eisoes wedi eu cymeradwyo gan y Cyngor / Cabinet 
(£1.85m erbyn 2018/19), yn ogystal ag arbedion cyraeddadwy sydd ar y gweill ond eto i’w 
cymeradwyo (£896k ar gyfer 2018/19).  Ar ôl adolygu gwariant a gwireddu £2.75m o arbedion 
erbyn 2018/19, bydd codi Treth Cyngor o 4.8% yn mantoli’r gyllideb. 

 
20. Fel nodwyd yn yr adroddiad ar gyllideb 2018/19, bydd gweithredu’r cynlluniau arbedion sydd 

eisoes yn gytunedig yn ddigonol er mwyn i Gyngor Gwynedd fantoli’r gyllideb heb wneud unrhyw 
benderfyniadau newydd ar doriadau ychwanegol erbyn 2018/19.  Fodd bynnag, mae angen paratoi 
ar gyfer her sylweddol yn y ddwy flynedd ddilynol (2019/20 a 2020/21). 

 
 
Strategaeth Arbedion 2019/20 a 2020/21 
 
21. Yn unol â threfniadau cynllunio ariannol arferol y Cyngor, gan fod cynnyrch ein cyfundrefn 

arbedion blaenorol yn dod i ben yn 2018/19, mae’r Cyngor wedi cychwyn cynllunio ar gyfer 
arbedion ychwanegol y byddwn eu hangen o 2019/20 ymlaen.  At ddibenion cynllunio ariannol 
tymor canol, rydym wedi llunio amrediad o bosibiliadau am y tair blynedd i ddod.  Mae hyn wedi 
cynhyrchu dros 46,600 o senarios gwahanol sydd wedi’u symleiddio yn y siart ffan uchod (rhan 
18). 

  
22. Tra bydd modd unioni sefyllfa 2018/19, mae her sylweddol yn parhau o flaen y Cyngor dros y 2 

flynedd ddilynol, a gwelir o’r siart ffan y bydd angen strategaeth arbedion i ganfod cyfanswm 
posibl o dyweder £16m erbyn 2019/20 a 2020/21.  Rhaid parhau gyda’r drefn arfaethedig i 
adnabod arbedion a thoriadau, tra’n pwyso ar Lywodraeth Cymru i ddarparu setliad grant di-dor 
am 2019/20 a thu hwnt. 

 
23. Mae'n bosib i'r canlyniad fod tu allan i'n ‘senarios gorau / gwaethaf’ ni ar y siart, ond os bydd y 

senario ‘canolog’ yn digwydd, byddai angen £12m o arbedion ychwanegol erbyn 2019/20 a £4m 
pellach erbyn 2020/21 (cyfanswm o £16m).  Wrth ddiystyru 10% o’r canlyniadau mwyaf ymylol, 
gall cyfanswm y bwlch dwy flynedd amrywio rhwng £11.2m a £20.2m.  Felly, mae angen i’n 
trefniadau ni fod yn ddigon hyblyg er mwyn gallu gwireddu hyd at £20m o arbedion. 

 
24. Adroddwyd i gyfarfod 5 Hydref 2017 o’r Cyngor llawn ar y drefn o ganfod arbedion i’r dyfodol, pryd 

nododd yr Aelod Cabinet Cyllid fod y Cyngor yn parhau mewn cyfnod heriol.  Atgoffodd y Cyngor 
fod cyflawni arbedion Her Gwynedd bron a’u cwblhau, ac roedd wedi bod yn drefn lwyddiannus er 
mwyn canfod yr arbedion angenrheidiol, ond rŵan fod angen trefn arbedion newydd i’r dyfodol. 

 
25. Derbyniwyd cyflwyniad i’r Cyngor llawn 5 Hydref gan y Prif Weithredwr. Nododd ef fod y Cyngor 

wedi bod yn canfod arbedion ers 2006, er mwyn cwrdd ag effeithiau chwyddiant a phwysau ar 
wasanaethau. Gydag effaith toriadau Llywodraeth y DU yn parhau, ’roedd yn gynyddol amlwg fod 
angen dechrau cynllunio arbedion i’w gweithredu o 2019/20 ymlaen.  

 
26. Ymhelaethodd fod swyddogion Cyllid wedi taflunio nifer o sefyllfaoedd cyllidol (uchod), a byddai’r 

Cabinet yn penderfynu ar dargedau arbedion gwahaniaethol i adrannau’r Cyngor, er mwyn cwrdd 
â’r sefyllfaoedd mwyaf tebygol.  Byddai’r penaethiaid adran wedyn yn cyflwyno arbedion posib i 
gwrdd a’r targedau hynny, er mwyn i’r Pwyllgorau Craffu herio’r cynlluniau ar ran pobl Gwynedd.  

 
27. Wedi i’r Aelodau gael cyfle i leisio’u barn mewn Pwyllgorau Craffu a gweithdai priodol dros haf 

2018, byddai ymgynghoriad cyhoeddus yn cael ei gynnal, cyn mynd ymlaen i benderfynu a 
gweithredu ar y cynlluniau arbedion terfynol i’w gweithredu’n flynyddol o 2019/20 ac ymlaen.  
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28. Yn dilyn y cyflwyniad i’r Cyngor llawn 5 Hydref, nododd aelodau fod y darlun yn ymddangos yn un 
difrifol iawn a bod cyfrifoldeb torfol i wneud y gorau o’r sefyllfa a chymryd rhan. Holwyd os fyddai 
cyfyngiad 5% ar y codiad treth Cyngor.  Atebwyd byddai codiad treth o 5% yn golygu dim ond tua 
£3.5m ychwanegol i goffrau’r Cyngor, swm fyddai ddim yn cwrdd â chwyddiant, ac mae’n bosib 
bydd awdurdod lleol rhywle yng Nghymru’n wynebu’r pwysau i groesi’r 5% eleni, gan fod y sefyllfa 
ariannol yn mynd yn eithriadol o fregus mewn aml i le.  

 
29. Holwyd hefyd, gan fod rhai o wasanaethau’r Cyngor eisoes o dan bwysau enbyd, ble oedd y llinell 

lle na ellid torri ymhellach?  Casglwyd nad oedd yn eglur eto ble mae’r llinell honno, ond bydd 
angen sicrhau fod pob gwastraff ac opsiwn effeithiolrwydd arall wedi ei ganfod a’i wyntyllu cyn ei 
chyrraedd. 

 
30. Beth bynnag fydd ‘setliadau’ grant y dyfodol, nid yw hynny am newid ein gallu i ddarganfod mwy o 

arbedion effeithlonrwydd.  Felly, dylid cadw at ein strategaeth bresennol sy’n cynnwys uchafu 
arbedion o’r fath, a dygymod gydag unrhyw fwlch ariannu ychwanegol (ddaw yn fwy amlwg yn 
ystod 2018/19) trwy weithredu toriadau erbyn 2019/20 a thu hwnt. 

 
  

Cynllun Ariannol Tymor Canolog am 3 blynedd 
 

31. Yn ddelfrydol, byddai’r Cyngor awydd gweithredu strategaeth ariannol dros 4 neu 5 mlynedd.  Yn 
anffodus, mae hynny’n gwbl anymarferol, gan fod Llywodraeth Cymru wedi darparu setliad am un 
flwyddyn a ffigwr mynegol hynod heriol am un flwyddyn ddilynol (o ystyried yr hyblygrwydd sydd 
ganddynt).  

 
32. Felly, mae’n synhwyrol i ddelio gyda chyllideb 2018/19 rŵan, a parhau gyda’r strategaeth arbedion 

i ymateb yn fwy manwl erbyn y ddwy flynedd ddilynol (2019/20 a 2020/21) pryd byddwn wedi 
adnabod y bwlch ariannu perthnasol gyda mwy o sicrwydd.   

 
33. Yn y cyfamser, rhaid sicrhau bod ein trefniadau ni yn ddigon hyblyg er mwyn gallu 

gwireddu hyd at £20m o arbedion dros y ddwy flynedd 2019/20 a 2020/21.  I’r perwyl 
hyn, argymhellir y dylid parhau gyda’r strategaeth arbedion cyfredol lle mae’r Cabinet 
am benderfynu ar dargedau gwahaniaethol i adrannau’r Cyngor, y penaethiaid adran 
yn cyflwyno arbedion posib i gwrdd â’r targedau hynny, a’r pwyllgorau craffu yn 
herio’r cynlluniau ar ran pobl Gwynedd, cyn ymgynghoriad cyhoeddus ar ddewisiadau 
i’w gweithredu’n flynyddol. 

 
34. O fewn y gyfundrefn hyn, byddwn yn parhau i weithredu egwyddorion cyson o ran ystyried 

cynnydd yn y Dreth Cyngor yn agos i gyfartaledd y cynnydd yn awdurdodau lleol Cymru, uchafu’r 
arbedion effeithlonrwydd y gellir eu gwireddu (er mwyn osgoi toriadau pellach), a gweithredu 
toriadau ddim ond fel bydd rhaid, er mwyn diwallu’r balans fydd ar ôl o’r bwlch ariannu. 
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CYFARFOD  

 
PWYLLGOR ARCHWILIO A LLYWODRAETHU 

DYDDIAD 

 
8 CHWEFROR 2018 

TEITL 

RHEOLAETH TRYSORLYS 

 

DATGANIAD STRATEGAETH RHEOLAETH TRYSORLYS,  

STRATEGAETH DARPARIAETH LLEIAFSWM REFENIW A 

STRATEGAETH FUDDSODDIAD BLYNYDDOL AR GYFER 

2018/19 

  

AWDUR DAFYDD L EDWARDS - PENNAETH CYLLID 

 

AELOD CABINET Y CYNGHORYDD PEREDUR JENKINS 

 

 

Cyflwyniad a Chefndir 

 

1. Mae Cod Ymarfer CIPFA ar Reolaeth Trysorlys yn y Gwasanaethau Cyhoeddus 

yn ei gwneud yn ofynnol i’r Cyngor baratoi Datganiad Polisi a phapurau ymarfer 

ynghyd ag atodlen fanwl yn nodi bwriad y Cyngor wrth ymdrin â’i holl 

weithrediadau trysorlys. Prif ofyniad y Cod yw i’r Cyngor llawn gymeradwyo’r 

Datganiad Polisi, y papurau ymarfer a’r atodlen. Fe gymeradwywyd y rhain gan y 

Cyngor (parthed 2017/18) yn ei gyfarfod ar 3 Mawrth 2017. 

 

2. Mae Cyfarwyddyd Statudol Llywodraeth Cynulliad Cymru ar Fuddsoddiadau 

Llywodraeth Leol (“y Cyfarwyddyd”) yn gorfodi’r Cyngor, fel rhan o’i 

swyddogaeth rheolaeth trysorlys, i baratoi Strategaeth Fuddsoddi Flynyddol. 

Mae’r Cyfarwyddyd yn datgan gall awdurdodau gyfuno’r Datganiad Strategaeth 

Rheoli’r Trysorlys a’r Strategaeth Fuddsoddi Flynyddol mewn un adroddiad. Mae 

Cyngor Gwynedd wedi mabwysiadu’r syniad hwnnw, felly mae’r Strategaeth 

Fuddsoddi Flynyddol wedi’i chynnwys yn rhan 5 o Atodiad A.  

 

3. Yn ôl y Cod a’r cyfarwyddyd, rhaid i’r Cyngor gymeradwyo Datganiad 

Strategaeth Rheoli’r Trysorlys, Strategaeth Darpariaeth Lleiafswm Refeniw 

(DLlR) a Strategaeth Fuddsoddi Flynyddol cyn dechrau pob blwyddyn ariannol. 

Manylir ar y strategaeth ar gyfer 2018/19 yn Atodiad A. 

 

4. Fel Awdurdod Gweinyddol Cronfa Bensiwn Gwynedd mae’r Cyngor yn darparu 

swyddogaethau rheolaeth trysorlys ar ei gyfer trwy uno arian dros ben y Cyngor 

ac arian dros ben y Gronfa Bensiwn at ddibenion buddsoddi dyddiol. Mae’r 

Gronfa Bensiwn yn gofyn am  hyn bob blwyddyn gan fod y dychweliadau a 

dderbynnir yn well ac mae’r risgiau wedi eu lleihau wrth uno’r arian gyda 

chronfeydd y Cyngor. Bydd y Pwyllgor Pensiynau yn cymeradwyo’r elfennau 

perthnasol y Datganiad Strategaeth hwn a gofyn i barhau gyda’r trefniadau pwl ar 

gyfer 2018/19 yn ei gyfarfod ar 15 Mawrth 2018. 

5. Yn ychwanegol, cyflwynodd Deddf Llywodraeth Leol 2003 fframwaith darbodus  

ar gyfer buddsoddiad cyfalaf awdurdodau lleol. Roedd y trefniadau newydd, oedd 
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yn weithredol o’r 1af o Ebrill 2004, yn cyflwyno system lywodraethu ar gyfer 

gwariant cyfalaf awdurdodau lleol, sy’n bennaf seiliedig ar hunan reolaeth. 

Datblygwyd y “Prudential Code for Capital Finance in Local Authorities” (‘y 

Cod’) gan CIPFA fel cod ymarfer proffesiynol, gyda chefnogaeth statudol, i 

gefnogi awdurdodau lleol wrth gymryd penderfyniadau i wario cyfalaf. Amcanion 

allweddol y Cod yw sicrhau bod cynlluniau buddsoddi cyfalaf awdurdodau lleol 

yn fforddiadwy, darbodus a chynaliadwy. Mynna’r Cod bod awdurdodau lleol, 

cyn cychwyn pob blwyddyn ariannol, yn gosod rhai dangosyddion darbodus 

penodol ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod a blynyddoedd dilynol. Yn dilyn o’r 

adolygiad diweddaraf mae CIPFA wedi cyflwyno un dangosydd darbodus 

newydd, “Terfynau uchaf ar gyfran ddyled net i ddyled gros”, er mwyn tynnu 

sylw at sefyllfa ble mae’r Cyngor yn bwriadu benthyca cyn i’r angen godi. Mae’r 

dangosyddion yma, sy’n seiliedig ar gynigion ar gyfer y cyllidebau refeniw a 

chyfalaf sydd mewn adroddiadau eraill ar y rhaglen, wedi’u cynnwys yma yn 

Atodiad B. 
 

6. Yn weithredol o’r 31ain o Fawrth 2008, cyflwynodd Llywodraeth Cynulliad 

Cymru Reoliadau Awdurdodau Lleol (Cyllid Cyfalaf a Chyfrifyddu) (Cymru) 

(Diwygio) 2008 [y “Rheoliadau Diwygiedig”]. Mae’r rheoliadau yma yn 

cyflwyno newidiadau penodol i’r rhai a gafodd eu cyflwyno yn 2003 [y 

“Rheoliadau Gwreiddiol”] fel rhan o weithredu’r gyfundrefn Benthyca 

Ddarbodus. Ymhlith y newidiadau sydd wedi’u cyflwyno mae’r gofyn am 

Ddatganiad Polisi Darpariaeth Lleiafswm Refeniw (DLlR) blynyddol. 

 

7. Mae’r Rheoliadau Gwreiddiol yn gosod allan sail statudol a fformiwla gymhleth 

ar gyfer cyfrifo'r DLlR. Mae’r Rheoliadau Diwygiedig ond yn gofyn am dal sydd 

yn ‘ddarbodus’, ac mae awdurdodau yn cael defnyddio fwy o ddisgresiwn yn 

nhermau’r tal a godwyd, serch fod hyn o fewn rhai paramedrau. Mae Atodiad C 

yn cynnwys y Datganiad DLlR Blynyddol ar gyfer 2018/19.  

 

8. Gwahoddwyd aelodau’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu a’r Aelod Cabinet 

dros Adnoddau i gyfarfod briffio ar 24 Ionawr 2018 gydag Arlingclose, 

ymgynghorwyr trysorlys y Cyngor, i drafod Rheolaeth Trysorlys. Atgoffwyd 

aelodau o God Ymarfer CIPFA ar Reolaeth Trysorlys, ynghyd a’u swyddogaethau 

a’u cyfrifoldebau am weithgaredd Rheolaeth Trysorlys. Amlygodd yr 

ymgynghorwyr wahanol risgiau cyfredol i’r trysorlys, a thrafodwyd mewn 

manylder risgiau credyd, risgiau gyda gwrthbartion, risgiau cyfraddau llog a risg 

cyfradd chwyddiant. Hefyd, trafodwyd portffolio dyled y Cyngor, y sefyllfa 

benthyca net, a’r dangosyddion darbodus.  

 

Argymhelliad   
 

9. Gofynnir i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu argymell i’r Cyngor Llawn 

1 Mawrth fabwysiadu’r Datganiad Strategaeth Rheolaeth Trysorlys a’r 

Strategaeth Buddsoddi Flynyddol am 2018/19 (Atodiad A), y Dangosyddion 

Darbodus (Atodiad B), y Datganiad Darpariaeth Lleiafswm Refeniw 

(Atodiad C) a’r trefniant uno gyda’r Gronfa Bensiwn ar gyfer buddsoddi llif 

arian dyddiol. 
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ATODIAD A 

Datganiad Strategaeth Rheolaeth Trysorlys 2018/19  
 
1. Cyflwyniad 

1.1 Ym mis Mawrth 2011 fe wnaeth yr Awdurdod fabwysiadu Cod Ymarfer Rhifyn 
2011): Rheolaeth Trysorlys yn y Gwasanaethau Cyhoeddus y Sefydliad 
Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifiaeth (Cod CIPFA) sy’n gofyn i’r 
Awdurdod gymeradwyo strategaeth rheolaeth trysorlys cyn dechrau pob 
blwyddyn ariannol. Mae CIPFA wedi ymgynghori ar y Cod yn 2017 ond heb 
cyhoeddi Cod diwygiedig hyd yn hyn. 

 
1.2 Yn ogystal, fe wnaeth Llywodraeth Cymru (LlC) gyhoeddi canllaw diwygiedig 

a elwir y Canllaw ar Fuddsoddiadau Awdurdodau Lleol ym mis Ebrill 2010 
sy’n gofyn i’r Awdurdod gymeradwyo strategaeth fuddsoddi cyn dechrau pob 
blwyddyn ariannol. 

 
1.3 Mae’r adroddiad hwn yn cyflawni cyfrifoldeb cyfreithiol yr Awdurdod dan 

Ddeddf Llywodraeth Leol 2003 i roi ystyriaeth i’r ddau beth hyn, sef Cod 
CIPFA a Chanllaw LlC. 

 
1.4 Mae’r Awdurdod wedi benthyca a buddsoddi symiau sylweddol o arian ac 

mae felly’n agored i risgiau ariannol gan gynnwys colli cronfeydd a 
fuddsoddwyd ac effaith refeniw cyfraddau llog sy’n newid.  Felly, mae 
adnabod, monitro a rheoli risgiau’n llwyddiannus yn greiddiol i strategaeth 
rheolaeth trysorlys yr Awdurdod. 

 
1.5 Yn unol ag Arweiniad LlC, gofynnir yr Awdurdod i gymeradwyo Datganiad 

Strategaeth Rheolaeth Trysorlys diwygiedig os yw’r tybiaethau sydd yn 
seiliedig i’r adroddiad hon yn newid yn sylweddol. Byddai amgylchiadau o’r 
fath yn cynnwys, er enghraifft, newid mawr annisgwyl mewn cyfraddau llog, 
neu yn rhaglen cyfalaf y Cyngor neu yn lefel ei balans buddsoddi. 

 
 
2.  Y Cyd-destun Allanol  

2.1 Y Cefndir Economaidd   

Y prif ddylanwad allanol ar strategaeth rheoli trysorlys yr Awdurdod ar gyfer 
2018/19 fydd cynnydd y DU wrth drafod gadael yr Undeb Ewropeaidd a 
chytuno ar drefniadau masnachu i'r dyfodol. Ers canlyniad annisgwyl y 
refferendwm yn 2016 mae'r economi domestig wedi parhau'n gymharol 
gadarn, ond mae arwyddion bod ansicrwydd am y dyfodol yn dechrau effeithio 
ar dŵf. Mae'n bosib y bydd trefniadau pontio yn osgoi sefyllfa 'ymyl dibyn', ond 
byddant hefyd yn ymestyn y cyfnod o ansicrwydd am nifer o flynyddoedd. 
Felly, rhagwelir y bydd twf economaidd yn parhau yn araf drwy gydol 2018/19. 
 
Cyrhaeddodd chwyddiant prisiau defnyddwyr 3.0% ym mis Medi 2017 gydag 
effaith dibrisio’r bunt ar ôl y refferendwm yn parhau i effeithio ar fewnforion. 
Gwelwyd parhad yn y gostyngiad mewn diweithdra, a chredai Pwyllgor Polisi 
Ariannol (MPC) Banc Lloegr bod capasiti rhydd yn yr economi yn brin, a bod y 
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cyflymder y gallai'r economi dyfu heb greu pwysau chwyddiant wedi arafu 
dros y blynyddoedd diwethaf. Er mwyn parhau i geisio rheoli chwyddiant, ym 
mis Tachwedd 2017 cynyddodd Pwyllgor Polisi Ariannol Banc Lloegr y 
cyfraddau llog swyddogol i 0.5%.  
 
I'r gwrthwyneb, mae economi'r Unol Daleithiau yn perfformio'n dda, ac mae'r 
Gronfa Ffederal yn cynyddu cyfraddau llog fesul cam yn gyson er mwyn cael 
gwared â rhywfaint o'r ysgogiad ariannol brys a ddarparwyd gan y gronfa dros 
y degawd diwethaf. Nid yw Banc Canolog Ewrop wedi cynyddu cyfraddau llog 
eto, ond mae wedi dechrau arafu ei raglen 'Quantitive Easing', sy'n arwydd o 
hyder yn economi Ardal yr Ewro. 
 

2.2      Rhagolygon credyd 
 

Mae methiannau bancio amlwg yn yr Eidal a Phortiwgal wedi atgyfnerthu'r 
pryderon am iechyd sector bancio Ewrop. Mae economïau araf a dirwyon am 
ymddygiadau cyn yr argyfwng yn parhau i effeithio ar elwau'r banciau, a 
byddai unrhyw arafwch economaidd pellach yn gwaethygu'r sefyllfa hon. 
 
Mae deddfwriaeth 'bail-in', sy'n sicrhau mai buddsoddwyr mawr, gan gynnwys 
awdurdodau lleol, fydd yn achub banciau sy'n methu yn hytrach na 
threthdalwyr yn y dyfodol, bellach wedi'i weithredu yn llawn yn yr Undeb 
Ewropeaidd, y Swistir a'r Unol Daleithiau, ac mae Awstralia a Chanada yn 
symud ymlaen gyda'u cynlluniau eu hunain. Yn ogystal, bydd banciau mwyaf 
y DU yn diogelu eu swyddogaethau bancio masnachol drwy greu endidau 
cyfreithiol ar wahân yn ystod 2018. Mae peth ansicrwydd yn parhau am y sut 
y bydd y newidiadau hyn yn effeithio ar gryfder credyd yr endidau cyfreithiol 
sy'n weddill.  
 
Mae'r risg i gredyd wrth wneud adneuon banc ansicredig felly wedi cynyddu, 
o'i gymharu â risgiau opsiynau buddsoddi eraill sydd ar gael i'r Awdurdod; ond 
mae'r enillion o adneuon arian parod yn parhau yn isel iawn.  
 

2.3      Rhagolygon Cyfraddau Llog 
 

Achos canolog Arlingclose, ymgynghorydd trysorlys yr Awdurdod, yw y bydd 
Cyfradd Banc y DU yn parhau yn 0.50% yn ystod 2018/19, yn dilyn y cynnydd 
o'r gyfradd isel hanesyddol o 0.25%. Pwysleisiodd y Pwyllgor Polisi Ariannol 
eto y gellid disgwyl mai graddol a chyfyngedig fyddai unrhyw gynnydd yn y 
Gyfradd Banc. 
 
Mae'r disgwyliadau ar gyfer cyfraddau uwch yn y tymor byr yn isel; mae 
penderfyniadau yn parhau'n ddibynnol ar y data, a mae'r trafodaethau ar 
adael yr UE yn cysgodi'r penderfyniadau ar bolisi ariannol. Mae'r risgiau i 
ragolygon Arlingclose wedi'u cydbwyso i raddau ar y ddwy ochr. Barn 
Arlingclose yw y bydd enillion ‘gilt’ yn parhau'n gymharol sefydlog yn ystod y 
tymor canolig. Bydd y symudiad tuag at i fyny yn gyfyngedig, er bod dirywiad 
ymddangosiadol safiad ariannol llywodraeth y DU yn risg bositif. 

 
2.4 Mae rhagolwg economaidd a chyfraddau llog mwy manwl a ddarparwyd gan 

Arlingclose i’w weld yn Atodiad 1. 
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2.5 Er diben gosod y gyllideb, tybiwyd y bydd buddsoddiadau newydd yn cael eu 

gwneud ar gyfradd o 0.3% ar gyfartaledd, ac na fydd angen unrhyw 
fenthyciadau tymor hir newydd.  

 
3. Y Cyd-destun Lleol (Sefyllfa Benthyca net)  

3.1 Roedd yr Awdurdod wedi benthyca £108.5m ac roedd ganddo werth £32.9m 
o fuddsoddiadau ar ddiwedd 31 Rhagfyr 2017. Mae hyn wedi’i egluro mewn 
mwy o fanylder yn Atodiad B. Mae tabl 1 isod yn ddadansoddiad mantolen 
sy’n dangos y newidiadau a ragwelir i’r symiau hyn. 

 
Tabl 1:  Crynodeb Mantolen a’r Rhagolwg 

*yn dangos dim ond benthyciadau y mae’r Awdurdod wedi ymrwymo iddynt, heb gynnwys ail gyllido dewisol 

 
3.2 Caiff yr angen sylfaenol i fenthyca er dibenion cyfalaf ei fesur gan y Gofyn 

Benthyca Cyfalaf (CFR), tra mai’r cronfeydd defnyddiadwy a’r cyfalaf gweithio 
yw’r adnoddau sylfaenol sydd ar gael i’w buddsoddi. Strategaeth gyfredol yr 
Awdurdod yw cynnal benthyciadau a buddsoddiadau islaw eu lefelau 
sylfaenol, a elwir weithiau yn benthyca mewnol. 

 
Mae Tabl 1 yn dangos nid oes angen i’r Cyngor benthyg yn ystod y tair 
blynedd nesaf. 
 

3.3 Mae’r Cod Darbodus ar gyfer Cyllid Cyfalaf mewn Awdurdodau Lleol gan 
CIPFA yn argymell y dylai cyfanswm dyledion yr Awdurdod fod yn is na’i CFR 
uchaf posib yn ôl y rhagolygon dros y tair blynedd nesaf. Dengys Tabl 1 fod yr 
Awdurdod yn disgwyl cydymffurfio â’r argymhelliad hwn yn ystod 2018/19. 

 
3.4 Er mwyn cynorthwyo gyda’i strategaeth rheoli trysorlys hirdymor, mae’r 

Awdurdod a’i ymgynghorwyr wedi creu meincnod rhwymedigaeth, sy’n 
rhagweld anghenion benthyca'r Awdurdod dros gyfnod o 50 mlynedd.  Gan 
ddilyn o’r rhagolygon tymor canolig yn nhabl 1 uchod, mae'r meincnod yn 
rhagdybio: 

 gwariant cyfalaf wedi’i ariannu gan fenthyciadau o £5m y flwyddyn 

 

31.3.17 

Gwir 

 

£’000 

31.3.18 

Amcan-

gyfrif 

£’000 

31.3.19 

Amcan-

gyfrif 

£’000 

31.3.20 

Amcan-

gyfrif 

£’000 

31.3.21 

Amcan-

gyfrif 

£’000 

Benthyca CFR 177,037 180,300 178,000 175,100 168,000 

Llai: Benthyca allanol * (114,774) (108,100) (108,100) (106,200) (104,900) 

Benthyca mewnol  62,263 72,200 69,900 68,900 63,100 

Llai: Cronfeydd 

defnyddiadwy  
(57,308) (46,000) (39,900) (33,500) (31,800) 

Llai: Cyfalaf gweithio (36,043) (35,900) (35,900) (35,900) (35,900) 

Buddsoddiadau   31,088 9,700 5,900 500 4,500 
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 lleiafswm darpariaeth refeniw ar wariant cyfalaf newydd yn seiliedig ar 
gyfnod oes ased o 25 mlynedd. 

 cynnydd o 2.5% chwyddiant y flwyddyn ar incwm, gwariant a reserfau 
 

 
 

Mae’r siart yn dangos bod benthyciadau yn llawer is na’r CFR a bod gan y 
Cyngor arian i fuddsoddi. Ar sail y tybiaethau y noder uchod hyn yw’r sefyllfa 
sydd yn debyg i barhau yn y tymor hir. 

 

 

4. Y Strategaeth Fenthyca  

4.1 Mae’r Awdurdod ar hyn o bryd yn dal £109 miliwn o fenthyciadau, gostyngiad 
o £1 miliwn ar y flwyddyn flaenorol, fel rhan o’i strategaeth ar gyfer ariannu 
rhaglenni cyfalaf y blynyddoedd cynt. Mae rhagolygon y fantolen a welir yn 
nhabl 1 yn dangos nad oes angen i’r Awdurdod fenthyca arian yn 2018/19. 
Fodd bynnag, hwyrach y bydd yr Awdurdod angen benthyca i ariannu 
gofynion y blynyddoedd i ddod ymlaen llaw, cyn belled nad yw hyn yn fwy na’r 
terfyn awdurdodedig ar gyfer benthyca, sef £190 miliwn. 

 
4.2 Amcanion 
 

Prif amcan yr Awdurdod wrth fenthyca arian yw cael cydbwysedd priodol o 
risg isel rhwng sicrhau costau llog isel a chyflawni sicrwydd cost dros y cyfnod 
y mae angen yr arian. Yn ail amcan i hyn yw’r hyblygrwydd i ail negodi 
benthyciadau pe bai cynlluniau tymor hir yr Awdurdod yn newid. 

 
4.3 Strategaeth 
 

Yn wyneb y toriadau sylweddol i wariant cyhoeddus, ac yn arbennig i’r cyllid 
ar gyfer llywodraeth leol, mae strategaeth fenthyca’r Awdurdod yn parhau i 
fynd i’r afael â’r mater allweddol o fforddiadwyedd heb beryglu sefydlogrwydd 
tymor hir y portffolio dyledion. Gan fod cyfraddau llog tymor byr yn llawer is na 
chyfraddau tymor hir, mae’n debygol o fod yn fwy effeithiol yn y tymor byr i un 
ai defnyddio adnoddau mewnol, neu i fenthyg benthyciadau tymor byr yn lle 
hynny. 
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Drwy wneud hynny, gall yr Awdurdod leihau costau benthyca net (er gwaethaf 
yr incwm rhagdybied o fuddsoddiadau) a lleihau’r risg cyffredinol i’r trysorlys. 
Bydd y buddion o fenthyca mewnol yn cael eu monitro’n rheolaidd yn erbyn y 
potensial o greu costau ychwanegol trwy ohirio benthyca tan y dyfodol, pan 
ragwelir y bydd cyfraddau benthyca tymor hir yn codi ychydig. Bydd 
Arlingclose yn cynorthwyo’r Awdurdod gyda’r ‘gost cario’ a’r dadansoddiad 
elw. Gall yr allbwn o hwn bennu p’un a fydd yr Awdurdod yn benthyca symiau 
ychwanegol ar gyfraddau sefydlog hirdymor yn 2018/19 gyda’r bwriad o gadw 
costau llog y dyfodol yn isel, hyd yn oed os bydd hyn yn creu cost ychwanegol 
yn y tymor byr. 

 
Fel arall gellir y Cyngor trefnu benthyciadau cychwyn o flaen yn 2018/19, 
gyda cyfradd llog sefydlog o flaen, ond bod yr arian yn cael ei derbyn mewn 
blynyddoedd i’w ddod. Byddai hyn yn rhoi sicrwydd cost heb ddioddef y cost 
cario yn y cyfnod cyfanserol. 
 
Yn ogystal â hyn, mae’n bosib y bydd yr Awdurdod yn benthyca benthyciadau 
tymor byr i gwrdd â diffygion annisgwyl yn y llif arian. 

 
4.4 Ffynonellau 
 

Dyma’r ffynonellau sydd wedi’u cymeradwyo ar gyfer benthyciadau tymor byr 
a thymor hir: 
• Bwrdd Benthyciadau Gwaith Cyhoeddus (PWLB) ac unryw olynydd 
• unrhyw sefydliad a gymeradwywyd ar gyfer buddsoddi (gweler 

paragraff 5.5 isod) 
• unrhyw fanc neu gymdeithas adeiladau arall sydd wedi’u hawdurdodi i 

weithredu yn y DU 
• Awdurdodau Lleol y DU  
• Buddsoddwyr marchnad cyfalaf 
• Cwmnïau i bwrpas arbennig a grëwyd i alluogi cyhoeddi bondiau ar y 

cyd rhwng awdurdodau lleol. 
 

Yn ogystal, gellir codi cyllid cyfalaf drwy’r dulliau a ganlyn nad ydynt yn 
fenthyciadau, ond y gellir eu cyfrif fel rhwymedigaethau dyledion eraill. 
• prydlesau gweithredu ac ariannu 
• hurbryniant  
• Menter Cyllid Preifat  
• gwerthu ac adlesu 

 
Yn flaenorol mae’r Awdurdod wedi codi’r rhan fwyaf o’i fenthyciadau tymor hir 
gan y Bwrdd Benthyciadau Gwaith Cyhoeddus (PWLB), ond mae’n bosib y 
bydd yn ystyried ffynonellau cyllid eraill, megis benthyciadau gan awdurdodau 
lleol a benthyciadau banc, gall fod ar gael ar gyfraddau mwy ffafriol. 
 

4.5 Benthyciadau Tymor Byr a Chyfradd Newidiol  
 

Mae benthyciadau tymor byr a rhai â chyfradd llog amrywiol yn gadael yr 
Awdurdod yn agored i’r risg o gynnydd tymor byr yn y gyfradd llog, a thrwy 
hynny’n destun i derfyn uchaf net cyfraddau llog amrywiol y dangosyddion 
rheolaeth trysorlys isod. 
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4.6 Aildrefnu Dyledion  
 

Mae’r PWLB yn caniatáu i awdurdodau ad-dalu benthyciadau cyn iddynt 
aeddfedu, ac un ai talu premiwm neu dderbyn disgownt yn unol â fformwla a 
osodwyd yn seiliedig ar gyfraddau llog presennol. Hwyrach y bydd rhai 
banciau sy’n benthyg yn barod i drafod telerau adbrynu cynnar. Gall yr 
Awdurdod gymryd mantais o hyn ac amnewid rhai benthyciadau am 
fenthyciadau newydd, neu ad-dalu benthyciadau heb eu hamnewid, lle y 
disgwylir y bydd hyn yn arwain at arbediad cyffredinol neu leihad cyffredinol 
mewn risg. 
 

5. Y Strategaeth Fuddsoddi  

5.1 Mae’r Awdurdod yn dal cronfeydd sydd wedi’u buddsoddi, sy’n cynrychioli 
incwm a dderbynnir cyn gwariant ynghyd â’r balansau a’r cronfeydd wrth gefn 
a ddelir. Yn y 12 mis diwethaf, mae balans buddsoddiadau’r Awdurdod wedi 
amrywio rhwng £29 a £68 miliwn, a disgwylir cynnal lefelau tebyg am y 
flwyddyn sydd i ddod.  

 
Mae hyn yn cynnwys balansau arian Cronfa Bensiwn Gwynedd sydd yn cael 
eu pwlio gyda chronfeydd y Cyngor at ddibenion buddsoddi. Mae’r Gronfa 
Bensiwn yn gofyn am  hyn bob blwyddyn gan fod y dychweliadau a 
dderbynnir yn well ac mae’r risgiau wedi eu lleihau wrth uno’r arian gyda 
chronfeydd y Cyngor. Bydd y Pwyllgor Pensiynau yn cymeradwyo’r elfennau 
perthnasol y Datganiad Strategaeth hwn a gofyn i barhau gyda’r trefniadau 
pwl ar gyfer 2018/19 yn ei gyfarfod ar 15 Mawrth 2018. 

 
5.2 Amcanion 
 

Mae Cod CIPFA a Chanllaw LlC yn ei gwneud yn ofynnol i’r Awdurdod 
fuddsoddi ei gronfeydd yn ddarbodus, gan roi ystyriaeth i ddiogelwch a 
hylifedd ei fuddsoddiadau cyn ceisio’r gyfradd enillion uchaf, neu’r cynnyrch 
uchaf.  Amcan yr Awdurdod wrth fuddsoddi arian yw taro’r cydbwysedd cywir 
rhwng risg ac enillion, gan leihau’r risg o beri colledion o fuddsoddiadau’n 
diffygdalu a’r risg o dderbyn incwm sy’n anaddas o isel ar fuddsoddiadau. Pan 
ddisgwylir i falansau cael eu buddsoddi am fwy na flwyddyn, bydd yr 
Awdurdod yn anelu at gael dychweliad cyfan sydd yn gyfartal neu’n uwch na 
chyfradd gyffredinol chwyddiant, er mwyn cynnal grym gwario'r swm a 
fuddsoddir. 
 

5.3 Cyfraddau Llog Negyddol 
 

Pe bai’r DU yn mynd mewn i ddirwasgiad yn ystod 2018/19, mae siawns 
fechan y gall Banc Lloegr osod y Gyfradd Banc ar neu o dan sero, sydd yn 
debyg yn cario drwodd i gyfraddau llog negyddol ar yr holl opsiynau 
buddsoddiadau tymor byr risg isel. Mae’r sefyllfa yma yn bodoli yn llawer o 
wledydd Ewrop yn barod. Os yw hyn yn digwydd, bydd diogelwch yn cael ei 
fesur fel derbyn y swm cytunwyd cytundebol a buddsoddwyd ar 
aeddfedrwydd, er gallai'r swm yma bod yn llai na fuddsoddwyd yn wreiddiol. 
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5.4 Strategaeth 
 

O ystyried y cynnydd yn y risgiau ac  enillion isel iawn o fuddsoddiadau 
byrdymor ansicredig, mae’r Awdurdod yn bwriadu arallgyfeirio i 
ddosbarthiadau o asedau sy’n fwy sicr a/neu sy’n cynnig enillion uwch yn 
ystod 2018/19. Ar hyn o bryd mae’r rhan helaeth o’r arian parod sydd dros 
ben gan yr Awdurdod wedi’i fuddsoddi mewn adneuon banc anwarantedig, 
tystysgrifau adneuon a chronfeydd marchnadoedd arian.  Bydd yr arallgyfeirio 
felly’n parhau’r strategaeth a fabwysiadwyd yn 2015/16. 

 
5.5 Gwrthbartion cymeradwy 
 

Gall yr Awdurdod fuddsoddi’r cronfeydd dros ben sydd ganddo gydag unrhyw 
fath o’r gwrthbartïon yn nhabl 2 isod, yn amodol ar y cyfyngiadau arian (fesul 
gwrthbarti) a’r cyfyngiadau amser a ddangosir. 

 

Tabl 2:  Gwrthbartïon Buddsoddi sydd wedi’u Cymeradwyo 

Cyfradd 

Credyd 

Banciau 

Ansicredig 

Banciau 

â Sicrwydd 
Llywodraeth Corfforaethau 

Darparwyr 

Cofrestredig  

Llywodraeth 

DU 
d/b d/b 

£ diderfyn 

50 mlynedd 
d/b d/b 

AAA 
5% 

 5 mlynedd 

10% 

20 mlynedd 

10% 

50 mlynedd 

5% 

 20 mlynedd 

5% 

 20 mlynedd 

AA+ 
5% 

5 mlynedd 

10% 

10 mlynedd 

10% 

25 blynedd 

5% 

10 blynedd 

5% 

10 blynedd 

AA 
5% 

4 blynedd 

10% 

5 mlynedd 

10% 

15 blynedd 

5% 

5 blynedd 

5% 

10 blynedd 

AA- 
5% 

3 blynedd 

10% 

4 blynedd 

10% 

10 mlynedd 

5% 

4 blynedd 

5% 

10 blynedd 

A+ 
5% 

2 flynedd 

10% 

3 blynedd 

5% 

5 mlynedd 

5% 

3 blynedd 

5% 

5 blynedd 

A 
5% 

13 mis 

10% 

2 flynedd 

5% 

5 mlynedd 

5% 

2 flynedd 

5% 

5 blynedd 

A- 
5% 

 6 mis 

10% 

13 mis 

5% 

 5 mlynedd 

5% 

 13 mis 

5% 

 5 blynedd 

Dim 
£1m 

6 mis 
d/b 

10% 

25 blynedd 

£50,000 

5 mlynedd 

5% 

5 mlynedd 

Cronfeydd 

wedi eu cyfuno 
10% fesul gronfa 

Rhaid darllen y tabl hwn mewn cysylltiad â’r nodiadau isod. 

 
 
5.6 Statws Credyd  
 

Gosodir cyfyngiadau buddsoddi drwy gyfeirio at y statws credyd hirdymor isaf 
sydd wedi'i gyhoeddi gan Fitch, Moody’s neu Standard & Poor’s. Defnyddir y 
statws credyd sy'n berthnasol i'r buddsoddiad penodol neu'r dosbarth o 
fuddsoddiad pan fo hwnnw ar gael, ac fel arall defnyddir statws credyd y 
gwrthbartïon. Er hynny, nid yw penderfyniadau buddsoddiad yn unol ar sail 
cyfraddau credyd, ac mae’r holl ffactorau perthnasol gan gynnwys cyngor 
allanol yn cael eu hystyried. 
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5.7 Banciau Ansicredig 
  

Cyfrifon, adneuon, tystysgrifau adneuon a bondiau ansicredig uwch gyda 
banciau a chymdeithasau adeiladu, ac eithrio banciau datblygu amlochrog. 
Mae'r buddsoddiadau’n agored i risg o golli credyd drwy gyfrwng ‘bail-in’ 
petai’r rheoleiddiolwr yn penderfynu bod banc yn methu neu’n debygol o 
fethu. 
 

5.8 Banciau â Sicrwyd 
 

Bondiau gorchuddiedig, cytundebau adbrynu o chwith a threfniadau gyda 
sicrwydd cyfochrog gyda banciau a chymdeithasau adeiladu.  Mae’r 
buddsoddiadau hyn wedi’u sicrhau  ar asedau’r banc, sy’n cyfyngu’r colledion 
potensial petai fethdaliad, ac mae’n golygu eu bod wedi’u heithrio rhag ‘bail-
in’. Os nad oes unrhyw statws credyd penodol ar gyfer y buddsoddiad, bydd 
statws credyd yn bodoli ar gyfer y sicrwydd cyfochrog sy’n sail i’r 
buddsoddiad. Defnyddir y statws uchaf o’r statws credyd sicrwydd cyfochrog 
a'r statws credyd gwrthbarti i benderfynu ar y cyfyngiadau o ran arian barod 
ac amser.  Ni fydd cyfanswm y buddsoddiadau â sicrwydd a’r buddsoddiadau 
ansicredig mewn unrhyw un banc yn fwy na’r cyfyngiad arian parod ar gyfer 
buddsoddiadau â sicrwydd. 

 
5.9 Llywodraeth 
  

Benthyciadau, bondiau a biliau a gyhoeddir neu a warantir gan lywodraethau 
cenedlaethol, rhanbarthol, awdurdodau lleol a banciau datblygu amlochrog.  
Ni fyddai’r buddsoddiadau hyn yn destun ‘bail-in’, a bychan iawn yw'r risg o 
fethdal.  Nid oes cyfyngiad ar faint y buddsoddiadau y gellir eu gwneud gyda 
Llywodraeth Ganolog y DU am hyd at 50 mlynedd. 
 

5.10 Corfforaethau 
 

Benthyciadau, bondiau a phapur masnachol a gyhoeddir gan gwmnïau ac 
eithrio banciau a darparwyr cofrestredig. Nid yw’r buddsoddiadau hyn yn 
destun ‘bail-in’ ond maent yn agored i'r risg y gallai'r cwmni ddod yn fethdalwr.  
Dim ond fel rhan o bŵl amrywiol y gwneir benthyciadau i gwmnïau heb statws 
er mwyn lledaenu’r risg yn eang. 
 

5.11 Darparwyr Cofrestredig 
 

Benthyciadau a bondiau a gyhoeddir, neu a warantir gan, neu sydd wedi’u 
sicrhau ar asedau Darparwyr Tai Cymdeithasol Cofrestredig, a elwid gynt yn 
Gymdeithasau Tai.  Caiff y cyrff hyn eu rheoleiddio’n llym gan yr Asiantaeth 
Tai a Chymunedau ac fel darparwyr gwasanaethau cyhoeddus, maent yn 
debygol iawn o barhau i dderbyn cymorth gan y llywodraeth os bydd angen. 
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5.12 Cronfeydd wedi’u cyfuno   
 

Cyfranddaliadau mewn dulliau buddsoddi amrywiol sy’n cynnwys unrhyw un 
o’r mathau o fuddsoddiadau a restrwyd uchod, ynghyd â chyfranddaliadau 
ecwiti ac eiddo. Y fantais i’r rhain yw bod y risgiau buddsoddi wedi’u 
gwasgaru’n ehangach, a bod gwasanaethau rheolwr proffesiynol y gronfa ar 
gael drwy dalu ffi.  Bydd Cronfeydd Marchnadoedd Arian tymor byr sy’n 
cynnig diddymu ar yr un diwrnod ac anweddolrwydd isel neu dim o gwbl yn 
cael eu defnyddio fel dewis amgen i gyfrifon banc lle ceir mynediad ar 
unwaith, tra bydd cronfeydd wedi’u cyfuno y mae eu gwerth yn newid yn ôl 
prisiau’r farchnad ac/neu a chanddynt gyfnod rhybudd yn cael eu defnyddio ar 
gyfer cyfnodau buddsoddi hirach.  

 
Mae cronfeydd bondiau, ecwiti ac eiddo yn cynnig gwell enillion hirdymor, ond 
maent yn fwy anwadal yn y tymor byr.  Mae’r rhain yn caniatáu i’r Awdurdod 
ehangu i ddosbarthiadau o asedau heblaw am arian parod heb yr angen i fod 
yn berchen ar y buddsoddiadau gwaelodol a’u rheoli. Gan nad oes dyddiad 
aeddfedu pendant ar gyfer y cronfeydd hyn, maent ar gael i'w tynnu allan ar ôl 
cyfnod o rybudd, bydd eu perfformiad a'u haddasrwydd i gwrdd ag amcanion 
buddsoddi'r Awdurdod yn cael eu monitro’n gyson. 

 
5.13  Cyfrifon banc gweithredol 

 

 Mae’n bosib y daw'r Awdurdod yn weithredol agored i unrhyw fanc yn y DU 
gyda statws credyd dim is na BBB - a chydag asedau mwy na £25 biliwn, a 
hynny, er enghraifft, drwy gyfrifon cyfredol, cyfrifon casglu a gwasanaethau 
caffael masnachwyr. Nid yw’r rhain yn cael eu cael eu cyfrif fel 
buddsoddiadau, ond maent yn parhau yn agored i risgiau ‘bail-in’, ac felly 
bydd y balansau yn cael eu cadw'n îs na £900,000 fesul banc. Mae Banc 
Lloegr wedi datgan petai methiant, y byddai banciau gydag asedau sy'n fwy 
na £25 biliwn yn fwy tebygol o fod yn destun 'bail-in' na chael eu gwneud yn 
fethdalwyr, gan gynyddu'r tebygolrwydd y byddai'r Awdurdod yn gallu 
parhau'n weithredol. 

 
5.14 Asesu Risg a Statws Credyd 

Mae ymgynghorwyr trysorlys yr Awdurdod yn derbyn ac yn monitro’r 
graddfeydd credyd, a byddant yn hysbysu unrhyw newid yn y statws wrth 
iddynt ddigwydd.  Pan fo statws credyd endid yn cael ei israddio, ac yn methu 
â diwallu'r meini prawf ar gyfer buddsoddi: 
• ni wneir unrhyw fuddsoddiadau newydd; 
• bydd unrhyw fuddsoddiadau presennol yn cael eu hadalw neu eu gwerthu 

os gellir gwneud hynny heb unrhyw gost, a 
• rhoddir ystyriaeth lawn i adalw neu werthu'r holl fuddsoddiadau presennol 

eraill gyda’r gwrthbarti a effeithiwyd. 
Pan fo asiantaeth sy’n graddio credyd yn cyhoeddi bod statws credyd rhyw 
sefydliad yn cael ei adolygu er mwyn ei israddio o bosib (gelwir hyn hefyd yn 
“rating watch negative” neu “credit watch negative”) fel y gall ddisgyn islaw’r 
meini prawf cymeradwy ar gyfer y statws credyd, yna dim ond buddsoddiadau 
y gellir eu tynnu allan ar y diwrnod gwaith nesaf fydd yn cael eu gwneud 
gyda’r sefydliad hwnnw hyd nes y cyhoeddir canlyniad yr adolygiad.  Ni fydd y 
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polisi hwn yn berthnasol i ragolygon negatif, sy’n awgrymu newid cyfeiriad yn 
yr hir dymor yn hytrach na newid statws credyd ar unwaith. 

 
5.15 Gwybodaeth Arall ar Ddiogelwch Buddsoddiadau 

Mae’r Awdurdod yn deall bod graddau statws credyd yn broffwydi da, ond nid 
perffaith, ar gyfer buddsoddiadau’n diffygdalu.  Rhoddir ystyriaeth lawn felly i 
wybodaeth arall sydd ar gael ar ansawdd credyd y sefydliadau y mae’n 
buddsoddi ynddynt, gan gynnwys prisiau cyfenwid diffygion credyd, 
datganiadau ariannol, gwybodaeth ar gymorth posib gan y llywodraeth ac 
adroddiadau yn y wasg ariannol.  Ni wneir unrhyw fuddsoddiadau gyda 
sefydliad os oes amheuon cadarn ynghylch ei ansawdd credyd, hyd yn oed os 
yw’n cwrdd â’r meini prawf statws credyd. 
 
Pan fo amodau’n dirywio yn y farchnad ariannol ac yn effeithio ar ansawdd 
credyd yr holl sefydliadau, fel y digwyddodd yn 2008 ac yn 2011, nid yw’r 
elfen hon ar y cyfan yn cael ei hadlewyrchu mewn graddau statws credyd, 
ond gellir ei gweld mewn mesurau marchnad eraill. Yn yr amgylchiadau hyn, 
bydd yr Awdurdod yn cyfyngu ei fuddsoddiadau i’r sefydliadau hynny a 
chanddynt ansawdd credyd uwch, ac yn lleihau ar gyfnod hiraf ei 
fuddsoddiadau er mwyn cynnal y lefel diogelwch angenrheidiol. Bydd 
graddau’r cyfyngiadau hyn yn unol â’r amodau presennol yn y farchnad 
ariannol. Os yw’r cyfyngiadau hyn yn golygu nad oes digon o sefydliadau 
masnachol o ansawdd credyd uchel ar gael i fuddsoddi balansau arian yr 
Awdurdod, yna caiff yr arian dros ben ei adneuo gyda Llywodraeth y DU, 
trwy’r Swyddfa Rheoli Dyledion er enghraifft, neu gydag awdurdodau lleol 
eraill.  Bydd hyn yn peri gostyngiad yn lefel yr incwm a geir ar fuddsoddiadau, 
ond bydd yn diogelu’r prif swm a fuddsoddwyd. 
 

5.16 Buddsoddiadau Penodedig   
 

Mae Canllaw LlC yn diffinio buddsoddiadau penodedig fel rhai: 
 
• sydd ar ffurf punnoedd sterling, 
• sy’n ddyledus i gael eu had-dalu o fewn 12 mis o’r trefniant, 
• na chânt eu diffinio fel gwariant cyfalaf yn ôl y ddeddfwriaeth, a 
• rhai a fuddsoddwyd gydag un o’r canlynol: 

o Llywodraeth y DU, 
o awdurdod lleol, cyngor plwyf neu gyngor cymuned yn y DU, neu 
o gyda chorff neu gynllun buddsoddi o “ansawdd credyd uchel”. 

 
Mae’r Awdurdod yn diffinio sefydliadau sydd ag “ansawdd credyd uchel” fel y 
rheini sydd â statws credyd o A- neu uwch, sy’n preswylio yn y DU neu mewn 
gwlad dramor sydd â statws sofran o AA+ neu uwch. Ar gyfer cronfeydd 
marchnad arian a chronfeydd cyfunedig eraill diffinnir “ansawdd credyd uchel” 
fel y rhai sydd gyda chyfradd credyd A- neu uwch. 
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5.17 Buddsoddiadau Amhenodedig 
 

Mae unrhyw fuddsoddiad nad yw’n bodloni’r diffiniad ar gyfer buddsoddiad 
penodedig yn cael ei gategoreiddio fel buddsoddiad amhenodedig. Nid yw’r 
Awdurdod yn bwriadu gwneud unrhyw fuddsoddiadau mewn arian gwlad 
tramor. Bydd buddsoddiadau amhenodedig felly’n gyfyngedig i fuddsoddiadau 
tymor hir h.y. y rheini sydd i fod i aeddfedu 12 mis neu hwy ar ôl dyddiad y 
trefniant; y rheini gaiff eu diffinio fel gwariant cyfalaf yn ôl y ddeddfwriaeth, 
megis cyfranddaliadau mewn cronfeydd marchnad arian a chronfeydd 
cyfunedig eraill; a buddsoddiadau gyda chyrff a rhaglenni nad ydynt yn 
bodloni’r diffiniad o ansawdd credyd uchel. Mae’r cyfyngiadau ar 
fuddsoddiadau amhenodedig i’w gweld yn nhabl 3 isod. 

 
Tabl 3:  Cyfyngiadau ar Fuddsoddiadau Amhenodedig  

 Cyfyngiad arian 

Cyfanswm buddsoddiadau tymor hir £30m 

Cyfanswm y cyfranddaliadau mewn Cronfeydd 

Marchnad Arian 
£30m  

Cyfanswm y cyfranddaliadau mewn cronfeydd 

cyfunedig  
£6m 

Cyfanswm y buddsoddiadau heb statws credyd 

neu gyda statws sy’n is na A- (heblaw Llywodraeth 

y DU a Awdurdodau Lleol y DU) 

£6m  

Cyfanswm y buddsoddiadau (heblaw cronfeydd 

cyfunedig) mewn gwledydd tramor sydd â statws 

sy’n is na [AA+] 

£6m  

Cyfanswm y buddsoddiadau amhenodedig  
£60m 

  

 
 
5.17 Cyfyngiadau Buddsoddi 

 
Rhagwelir y bydd cronfeydd wrth gefn yr Awdurdod ac arian y Gronfa 
Bensiwn sydd ar gael i gyfarch colledion ar fuddsoddiadau yn £45 miliwn ar 
31 Mawrth 2018. Er mwyn sicrhau na fydd mwy na 15% o’r cronfeydd wrth 
gefn sydd ar gael yn cael eu rhoi mewn perygl pe bai un buddsoddiad sengl 
yn diffygdalu, yr uchafswm fydd yn cael ei fenthyg i unrhyw sefydliad unigol 
(ar wahân i Lywodraeth y DU) fydd £6 miliwn. Bydd grŵp o fanciau dan yr un 
berchnogaeth yn cael eu trin fel sefydliad unigol er dibenion cyfyngiadau. 
Rhoddir cyfyngiadau hefyd ar fuddsoddiadau yng nghyfrifon enwebedig 
broceriaid, gwledydd tramor a sectorau diwydiant fel a ganlyn. Nid yw 
buddsoddiadau mewn cronfeydd cyfunedig a banciau datblygu amlochrog yn 
cyfri yn erbyn cyfyngiad i unrhyw wlad tramor unigol, gan fod y risg wedi ei 
amryfalu dros nifer o wledydd. 
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Tabl 4:  Cyfyngiadau Buddsoddi 

 Cyfyngiad arian 

Unrhyw sefydliad unigol, ar wahân i Lywodraeth 

y DU 
£6m yr un 

Llywodraeth Ganolog y DU anghyfyngedig 

Unrhyw grŵp o sefydliadau dan yr un 

berchnogaeth 
£6m fesul grŵp 

Unrhyw grŵp o gronfeydd cyfunedig dan yr un 

rheolwyr 

£15m fesul 

rheolwr 

Offerynnau y mae’n bosib eu cyfnewid a ddelir 

yng nghyfrif enwebedig brocer  

£30m fesul 

brocer 

Gwledydd tramor £6m fesul gwlad 

Darparwyr Cofrestredig  
Cyfanswm o 

£15m 

Buddsoddiadau Ansicredig gyda Chymdeithasau 

Adeiladu 
Cyfanswm o £6m 

Benthyciadau i Gorfforaethau heb eu raddio Cyfanswm o £6m 

Cronfeydd Marchnad Arian  
Cyfanswm o 

£30m 

 

5.19 Rheoli hylifedd  

Mae’r Awdurdod yn defnyddio technegau rhagolwg darbodus ar gyfer llif arian 
er mwyn pennu’r cyfnod hwyaf y gellir ymrwymo cronfeydd yn ddarbodus. 
 
 

5.20 Buddsoddiadau nad ydynt yn Fuddsoddiadau Trysorlys 
  

Nid yw'r rhain yn cael eu cyfrif fel gweithgareddau rheoli trysorlys, ac nid ydynt 
wedi'u cynnwys o dan y Cod CIPFA na Chanllawiau LlC. Gall yr Awdurdod 
hefyd brynu eiddo at ddibenion buddsoddi, a gwneud benthyciadau a 
buddsoddiadau at ddibenion gwasanaethau, er enghraifft, buddsoddi mewn 
tai rhanberchnogaeth, neu wneud benthyciadau i fusnesau a landlordiaid lleol.  

 
Bydd y benthyciadau a'r buddsoddiadau hyn yn destun prosesau cymeradwyo 
arferol yr Awdurdod ar gyfer gwariant refeniw a chyfalaf ond ni fydd yn rhaid 
iddynt gydymffurfio â'r strategaeth rheoli trysorlys. 
 
Yn Atodiad B ceir rhestr o fuddsoddiadau'r Awdurdod nad ydynt yn 
fuddsoddiadau trysorlys. 
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6. Dangosyddion Rheolaeth Trysorlys  
Mae’r Awdurdod yn mesur ac yn rheoli pa mor agored ydyw i risgiau rheolaeth 
trysorlys gan ddefnyddio’r dangosyddion a ganlyn. 
 

6.1 Diogelwch   

Mae’r Awdurdod wedi mabwysiadu mesur gwirfoddol i ddangos ei 
sensitifrwydd i risg credyd trwy fonitro sgôr credyd cyfartalog yn ôl cyfran 
amser ei bortffolio buddsoddi.  Caiff hyn ei gyfrifo trwy roi sgôr i bob 
buddsoddiad (AAA=1, AA+=2, ac ati) a chymryd y cyfartaledd rhifyddol, gan 
bwyso’r cyfartaledd yn ôl maint pob buddsoddiad. 
 

 Targed 

Sgôr credyd cyfartalog y portffolio 6.0 

 

6.2 Hylifedd  

Mae’r Awdurdod wedi mabwysiadu mesur gwirfoddol i ddangos ei 
sensitifrwydd i risg hylifedd trwy fonitro faint o arian sydd ar gael i gwrdd â 
thaliadau annisgwyl mewn cyfnod penodol, heb fenthyca ychwanegol.  
 

 Target 

Cyfanswm arian ar gael o fewn 3 mis £10m 

 
 

6.3 Risg Cyfraddau Llog  

Nod y dangosydd hwn yw rheoli pa mor agored yw’r Awdurdod i risg 
cyfraddau llog.  Bydd y terfynau uchaf ar risgiau cyfraddau llog sefydlog a 
chyfnewidiol, a fynegir fel cyfran o’r prif swm net a fenthyciwyd, fel a ganlyn: 
 

 2017/18 2018/19 2019/20 

Y terfyn uchaf ar gyfer cyfraddau llog sefydlog  100% 100% 100% 

Y terfyn uchaf ar gyfer cyfraddau llog 

cyfnewidiol  
50% 50% 50% 

 

Buddsoddiadau a benthyciadau cyfradd sefydlog yw’r rheini lle mae’r gyfradd 
llog yr un fath dros y flwyddyn ariannol gyfan. Mae offerynnau sy’n aeddfedu 
yn ystod y flwyddyn ariannol yn cael eu categoreiddio fel rhai cyfradd 
gyfnewidiol. 
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6.4 Strwythur Aeddfedrwydd Benthyciadau  
Nod y dangosydd hwn yw rheoli pa mor agored yw’r Awdurdod i risg ail 
gyllido. Bydd y terfynau uchaf ac isaf ar strwythur aeddfedrwydd benthyciadau 
cyfradd sefydlog fel a ganlyn: 

 

 Uchaf Isaf 

Dan 12 mis 25% 0% 

12 mis ac o fewn 24 mis 25% 0% 

24 mis ac o fewn 5 mlynedd  50% 0% 

5 mlynedd ac o fewn 10 mlynedd  75% 0% 

10 mlynedd ac o fewn 20 mlynedd  100% 0% 

20 mlynedd ac o fewn 30 mlynedd  100% 0% 

30 mlynedd ac o fewn 40 mlynedd  100% 0% 

40 mlynedd ac o fewn 50 mlynedd  100% 0% 

50 mlynedd a mwy 100% 0% 

 

Mae’r cyfnodau amser yn dechrau ar ddiwrnod cyntaf pob blwyddyn ariannol.  
Y dyddiad aeddfedrwydd ar fenthyciadau yw’r dyddiad cynharaf y gall y sawl 
sydd wedi rhoi’r benthyciad fynnu bod y benthyciad yn cael ei ad-dalu. 
 

6.5 Prif Symiau a Fuddsoddir am Gyfnodau sy’n Hwy na 364 diwrnod 
Pwrpas y dangosydd hwn yw rheoli pa mor agored yw’r Awdurdod i’r risg o 
fynd i golledion trwy geisio ad-daliadau buan ar ei fuddsoddiadau. Bydd y 
terfynau ar gyfanswm y prif swm a fuddsoddir i aeddfedu’n derfynol tu hwnt i 
ddiwedd y cyfnod fel a ganlyn: 
 

 2017/18 2018/19 2019/20 

Y terfyn ar y prif swm a fuddsoddwyd tu 

hwnt i ddiwedd y flwyddyn 
£20m £10m £10m 

 

7. Eitemau Eraill  

7.1 Mae nifer o eitemau ychwanegol y mae’n rhaid i’r Awdurdod eu cynnwys yn ei 
Strategaeth Rheolaeth Trysorlys, yn ôl CIPFA neu Lywodraeth Cymru. 

 
7.2 Polisi ar Ddefnyddio Cytundebau Deilliadau   

Yn absenoldeb unrhyw rym cyfreithiol penodol i wneud hynny, ni fydd yr 
Awdurdod yn defnyddio cytundebau ariannol annibynnol (megis cytundeb 
cyfenwid, cytundeb ymlaen, cytundeb dyfodol a chytundeb opsiwn). Mae’n 
bosib y bydd cytundebau sydd wedi’u hymgorffori mewn benthyciadau a 
buddsoddiadau, gan gynnwys cronfeydd wedi eu cyfuno a thrafodion sy’n 
dechrau yn y dyfodol, yn cael eu defnyddio, a bydd y risgiau sydd ynghlwm â 
hwy yn cael eu monitro yn unol â’r risg cyffredinol i’r strategaeth rheolaeth 
trysorlys. 
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7.3 Hyfforddiant Buddsoddi  

Caiff anghenion staff rheolaeth trysorlys yr Awdurdod am hyfforddiant mewn 
rheolaeth buddsoddi eu hasesu bob blwyddyn fel rhan o’r broses gwerthuso 
staff, ac yn ychwanegol i hynny pan fydd cyfrifoldebau aelodau staff unigol yn 
newid. 
 
Mae staff yn mynychu cyrsiau hyfforddi, seminarau a chynadleddau a 
ddarperir gan Arlingclose a CIPFA yn rheolaidd. Caiff staff perthnasol eu 
hannog hefyd i astudio cymwysterau proffesiynol gan CIPFA a sefydliadau 
priodol eraill. 
 

7.4 Ymgynghorwyr Buddsoddi  
Mae’r Awdurdod wedi penodi Arlingclose Limited fel ymgynghorwyr rheolaeth 
trysorlys ac mae’n derbyn cyngor penodol ar faterion buddsoddi, dyledion a 
chyllid cyfalaf. Mae ansawdd y gwasanaeth hwn yn cael ei fonitro gan 
Bennaeth yr Adran Gyllid a’r Rheolwr Buddsoddi yn rheolaidd. 
 

7.5 Buddsoddi Arian a Fenthyciwyd cyn i’r Angen Godi  
 

O bryd i’w gilydd, hwyrach y bydd yr Awdurdod yn benthyca arian cyn i’r 
angen godi, pan ddisgwylir mai hyn fydd yn rhoi’r gwerth am arian gorau yn y 
tymor hir. Gan y bydd y symiau a fenthycir yn cael eu buddsoddi hyd nes caiff 
yr arian ei wario, mae’r Awdurdod yn ymwybodol y bydd yn agored i’r risg o 
golli’r symiau a fenthyciwyd, a’r risg y bydd cyfraddau llog ar fuddsoddiadau a 
benthyciadau yn newid yn y cyfamser.  Bydd y risgiau hyn yn cael eu rheoli fel 
rhan o reolaeth gyffredinol yr Awdurdod o’i risgiau trysorlys. 
 
Ni fydd y cyfanswm a fenthycir yn uwch na’r terfyn benthyca awdurdodedig o 
£195 miliwn. Disgwylir mai dwy flynedd fydd y cyfnod mwyaf rhwng benthyca 
a gwario’r arian, serch hyn, nid oes gofyn i’r Awdurdod gysylltu benthyciadau 
penodol gydag eitemau gwariant penodol. 

 
 

8. Goblygiadau Ariannol  
Y gyllideb ar gyfer yr incwm buddsoddi yn 2018/19 yw £0.09 miliwn, yn 
seiliedig ar gyfartaledd portffolio buddsoddi o £25.7 miliwn ar gyfradd llog o 
0.30%.  Y gyllideb ar gyfer y llog ar ddyledion yn 2018/19 yw £6.0 miliwn, yn 
seiliedig ar gyfartaledd portffolio dyledion o £106.6 miliwn ar gyfradd llog o 
5.62%.  Os bydd lefelau gwirioneddol y buddsoddiadau a’r benthyciadau a’r 
cyfraddau llog yn wahanol i’r rhagolygon, yna bydd gwahaniaeth cyfatebol yn 
y perfformiad yn erbyn y gyllideb.   
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9. Ystyried Opsiynau Eraill 
 

Nid yw Canllawiau Llywodraeth Cymru na Chod CIPFA yn pennu unrhyw 
strategaeth rheoli trysorlys penodol i'w fabwysiadu gan awdurdodau lleol.  Ar 
ôl ymgynghori gyda’r Aelod Cabinet Adnoddau, mae’r Pennaeth Cyllid yn 
credu fod y strategaeth uchod yn cynnig cydbwysedd addas rhwng rheoli 
risgiau a chost-effeithiolrwydd.  Isod, rhestrir rhai strategaethau eraill, ynghyd 
â’u hoblygiadau o ran rheoli risgiau. 

 

Dewis Arall Effaith ar incwm a 
gwariant 

Effaith ar reoli risgiau 

Buddsoddi mewn 
amrediad mwy cyfyng 
o wrthbartïon ac/neu 
am gyfnod byrrach 

Bydd incwm ar y llog yn is Llai o berygl o golledion o 
ganlyniad i ddiffygdalu’n 
ymwneud â chredyd, er 
byddai unrhyw golledion yn 
fwy 

Buddsoddi mewn 
amrediad ehangach o 
wrthbartïon ac/neu am 
gyfnod hirach 

Bydd incwm ar y llog yn 
uwch 

Mwy o risg o golledion o 
ganlyniad i ddiffygdalu’n 
ymwneud â chredyd, er 
byddai unrhyw golledion  yn 
llai 

Benthyca symiau 
ychwanegol ar 
gyfraddau llôg 
sefydlog hirdymor 

Bydd costau llog dyledion yn 
codi; mae’n annhebygol y 
gellid gwrthbwyso hyn drwy 
incwm buddsoddi uwch 

Balans buddsoddi uwch yn 
arwain at fwy o effaith petai 
ddiffygdalu; fodd bynnag 
byddai’r costau llog hirdymor 
yn fwy sicr 

Benthyciadau 
byrdymor newidiol yn 
hytrach na chyfraddau 
hirdymor sefydlog 

Bydd costau llog dyledion yn 
is i gychwyn 

Bydd y cynnydd yn y costau 
llog ar ddyledion yn cael eu 
gwrthbwyso i raddau helaeth 
gan y cynnydd yn yr incwm 
buddsoddi yn y tymor 
canolig, ond bydd mwy o 
ansicrwydd am y costau 
hirdymor 

Lleihau lefel y 
benthyciadau  

Mae’r arbediad ar lôg y 
ddyled yn debygol o fod yn 
fwy na’r incwm buddsoddi a 
gollir 
 
Gallai’r premiymau uchel am 
ad-dalu’r ddyled fod yn 
uwch nag unrhyw arbedion 

Balans buddsoddi is yn 
arwain at lai o effaith petai 
ddiffygdalu; fodd bynnag 
byddai’r costau llog hirdymor 
yn llai sicr 
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Atodiad 1 

Rhagolygon Economaidd a Chyfraddau Llog Arlingclose, Tachwedd 2017 

 Yn dilyn pleidlais o 7 i 2, cynyddodd y Pwyllgor Polisi Ariannol y Gyfradd Banc 
yn unol â disgwyliadau'r farchnad i 0.5%. Arweiniodd y rhethreg cymodlon 
cysylltiedig at fuddsoddwyr yn gostwng y llwybr disgwyliedig ar gyfer 
cyfraddau llog at y dyfodol. Pwysleisiodd y cofnodion y byddai unrhyw 
gynnydd arfaethedig yn y Gyfradd Banc fod yn raddol a chyfyngedig. 
 

 Mae unrhyw symudiadau pellach arfaethedig yn y Gyfradd Banc yn ddibynnol 
ar ddata economaidd a chanlyniadau tebygol trafodaethau'r UE. Wrth lunio 
polisi, aseswyd y byddai capasiti cyflenwi economi'r DU yn gostwng, gan 
awgrymu bod tŵf o ganlyniad i chwyddiant yn fwy tebygol. Fodd bynnag, bydd 
y Pwyllgor Polisi Ariannol yn wyliadwrus o godi cyfraddau llawer uwch gan fod 
hyder ymysg busnesau ac aelwydydd yn isel.  

 

 Mae economi'r DU yn wynebu rhagolygon heriol gan fod y llywodraeth 
leiafrifol yn parhau i drafod gadael yr Undeb Ewropeaidd. Er bod y data 
economaidd diweddar wedi gwella, gwan iawn oedd y sefyllfa gychwynnol: yn 
Chwarter 3 2017, gwelwyd tŵf o 0.4% yn Nghynnyrch Mewnwladol Crynswth 
(GDP) y DU, yn dilyn cynnydd o 0.3% yn Chwarter 2. 

 

 Mae'r tŵf mewn treuliant aelwydydd, sef prif yrrwr tŵf GDP y DU wedi arafu yn 
ddiweddar, yn dilyn gostyngiad mewn gwir gyflogau, er bod cyfraddau cynilo a 
symiau credyd defnyddwyr yn dangos bod rhai aelwydydd yn parhau i wario 
er nad yw cyflogau ar gynnydd. Mae'r rhai sy'n llunio polisïau wedi mynegi 
pryder am y parhad yn y cynnydd yng nghredyd defnyddwyr; byddai unrhyw 
gamau gweithredu yn arwain at ostyngiad pellach yn y gwariant gan 
aelwydydd. 

 

 Mae peth o'r data yn fwy positif na'r disgwyl, gyda diweithdra yn parhau i 
ostwng a phrisiau tai yn parhau'n gymharol gryf. Fodd bynnag, gellir ystyried y 
ffactorau hyn hefyd mewn golau negatif, gan ddangos y diffyg buddsoddiad 
strwythurol yn economi'r DU yn dilyn yr argyfwng ariannol. Gallai tŵf hirdymor 
îs arwain at ddirywiad yn sefyllfa gyllidol y DU. 

 

 Gallai dibrisiant y bunt gynorthwyo'r economi i ddod â chydbwysedd oddi wrth 
gwariant. Bydd maint yr allforion yn cynyddu, wedi'u cynorthwyo gan 
ymestyniad economaidd cryfach yn Ardal yr Ewro. 

 

 Mae'r rhagolygon tymor byr byd-eang wedi parhau i wella ac ehangu, ac 
mae'r disgwyliadau o ran chwyddiant yn isel. Mae'r banciau canolog yn 
gweithredu i ostwng lefel yr ysgogiad cyllidol. 

 

 Mae'r risgiau daear-wleidyddol yn parhau'n uchel, ac yn helpu i gyfeirio llif 
arian statws-diogel i farchnad bondiau (‘gilt’) llywodraeth y DU.  

 
 

Tud. 106



Rhagolygon:  

 Mae'r Pwyllgor Polisi Ariannol wedi cynyddu’r Gyfradd Banc, yn bennaf i 
ddiwallu'r disgwyliadau a grëwyd ganddynt eu hunain. Mae'r disgwyliadau ar 
gyfer cyfraddau uwch yn y tymor byr yn isel. Mae'r penderfyniadau parhaus yn 
dibynnu ar y data, ac mae'r trafodaethau ar adael yr UE yn cysgodi'r 
penderfyniadau ar bolisi ariannol. 
 

 Ein hachos canolog ar gyfer y Gyfradd Banc yw 0.5% dros y tymor canolig. 
Mae'r risgiau i'r rhagolygon yn fras wedi'u cydbwyso ar y ddwy ochr. 

 

 Achos canolog Arlingclose yw y bydd enillion gilt yn parhau'n gymharol 
sefydlog yn ystod y tymor canolig. Bydd y symudiad tuag at i fyny yn 
gyfyngedig, er bod dirywiad ymddangosiadol safiad ariannol llywodraeth y DU 
yn risg bositif. 

 
 

Dec-17 Mar-18 Jun-18 Sep-18 Dec-18 Mar-19 Jun-19 Sep-19 Dec-19 Mar-20 Jun-20 Sep-20 Dec-20 Average

Official Bank Rate

Upside risk 0.00 0.00 0.00 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.19

Arlingclose Central Case 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

Downside risk 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.15

3-month LIBID rate

Upside risk 0.10 0.10 0.10 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.22

Arlingclose Central Case 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

Downside risk -0.10 -0.10 -0.15 -0.15 -0.15 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.20

1-yr LIBID rate

Upside risk 0.15 0.15 0.20 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.27

Arlingclose Central Case 0.70 0.70 0.70 0.70 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.77

Downside risk -0.15 -0.20 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 -0.15 -0.15 -0.26

5-yr gilt yield

Upside risk 0.20 0.25 0.25 0.25 0.30 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.40 0.32

Arlingclose Central Case 0.75 0.75 0.80 0.80 0.80 0.85 0.90 0.90 0.95 0.95 1.00 1.05 1.10 0.89

Downside risk -0.20 -0.20 -0.25 -0.25 -0.25 -0.35 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.33

10-yr gilt yield

Upside risk 0.20 0.25 0.25 0.25 0.30 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.40 0.32

Arlingclose Central Case 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.30 1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 1.55 1.36

Downside risk -0.20 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.30 -0.35 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.33

20-yr gilt yield

Upside risk 0.20 0.25 0.25 0.25 0.30 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.40 0.32

Arlingclose Central Case 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.90 1.90 1.95 1.95 2.00 2.05 2.05 2.05 1.93

Downside risk -0.20 -0.30 -0.25 -0.25 -0.30 -0.35 -0.40 -0.45 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.38

50-yr gilt yield

Upside risk 0.20 0.25 0.25 0.25 0.30 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.40 0.32

Arlingclose Central Case 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.75 1.80 1.85 1.90 1.95 1.95 1.95 1.95 1.82

Downside risk -0.30 -0.30 -0.25 -0.25 -0.30 -0.35 -0.40 -0.45 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.39  
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ATODIAD B 

Dangosyddion Darbodus 2018/19 

1. Cefndir 

Mae Deddf Llywodraeth Leol 2003 yn gofyn i’r Awdurdod roi ystyriaeth i’r Cod 
Darbodus ar gyfer Cyllid Cyfalaf mewn Awdurdodau Lleol (y Cod Darbodus) gan y 
Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth (CIPFA) wrth bennu faint 
o arian a all fforddio ei fenthyg. Amcanion y Cod Darbodus yw sicrhau, o fewn 
fframwaith glir, fod cynlluniau buddsoddi cyfalaf awdurdodau lleol yn fforddiadwy, 
yn ddarbodus ac yn gynaliadwy, ac y gwneir penderfyniadau rheolaeth trysorlys yn 
unol ag arfer broffesiynol dda. Er mwyn dangos bod yr Awdurdod wedi bodloni’r 
amcanion hyn, mae’r Cod Darbodus yn gosod y dangosyddion a ganlyn, ac mae’n 
rhaid eu gosod a’u monitro’n flynyddol. 
 

2. Amcangyfrifon o Wariant Cyfalaf  

Gellir crynhoi gwariant cyfalaf a chyllido’r Awdurdod fel y cynlluniwyd fel hyn.    

Gwariant Cyfalaf a 

Chyllido  

2017/18 

Diwygiedig 

£’000 

2018/19 

Amcangyfrif 

£’000 

  2019/20 

Amcangyfrif 

£’000 

2020/21  

Amcangyfrif 

£’000 

Cyfanswm Gwariant 

Cyfalaf 
30,642 14,767 9,243 6,666 

Derbyniadau Cyfalaf 1,137 293 0 0 

Grantiau’r Llywodraeth 8,356 3,449 2,722 2,522 

Refeniw 8,883 6,077 1,385 0 

Benthyca gyda 

chefnogaeth 
4,150 4,144 4,144 4,144 

Benthyca heb 

gefnogaeth 
8,116 804 992 0 

Cyfanswm Cyllido 30,642 14,767 9,243 6,666 

 

3. Amcangyfrifon o’r Gofyn Cyllido Cyfalaf  

 Mae’r Gofyn Cyllido Cyfalaf (CFR) yn mesur angen sylfaenol yr Awdurdod i 
fenthyca at ddibenion cyfalaf.  

 

Gofyn Cyllido 

Cyfalaf  

31.03.18 

Diwygiedig 

£’000 

31.03.19 

Amcangyfrif 

£’000 

31.03.20 

Amcangyfrif 

£’000 

31.03.21 

Amcangyfrif 

£’000 

Cyfanswm CFR 181,683 178,980 176,442 173,344 

  (Seiliedig ar adolygiad tryddydd chwarter ac amcangyfrifon cyfredol) 
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Rhagwelir y bydd y CFR yn gostwng o £8.339m  dros y tair blynedd nesaf wrth i 
wariant cyfalaf a ariennir trwy ddyled gynyddu llai na’r adnoddau a roddwyd o’r 
neilltu i ad-dalu’r ddyled. 
 

4. Dyled Gros a’r Gofyn Cyllido Cyfalaf  

 Er mwyn sicrhau mai dim ond at ddibenion cyfalaf y bydd y ddyled dros y tymor 
canolig, dylai’r Awdurdod sicrhau nad yw’r ddyled, ac eithrio yn y tymor byr, yn 
uwch na chyfanswm y gofyn cyllido cyfalaf yn y flwyddyn flaenorol, ynghyd â’r 
amcangyfrifon ar gyfer unrhyw gynnydd ychwanegol yn y gofyn cyllido cyfalaf ar 
gyfer y flwyddyn gyfredol a'r ddwy flynedd ariannol nesaf. Mae hwn yn ddangosydd 
allweddol o ba mor ddarbodus yw rhywbeth. 

 

Dyled 

31.03.18 

Diwygiedig 

£’000 

31.03.19 

Amcangyfrif 

£’000 

31.03.20 

Amcangyfrif 

£’000 

31.03.21 

Amcangyfrif 

£’000 

Benthyca  106,790 106,790 106,083 106,083 

Lesoedd cyllid 0 0 0 0 

Rhwymedigaethau 

PFI  
0 0 0 0 

Cyfanswm 

Dyledion 
106,790 106,790 106,083 106,083 

 

Disgwylir y bydd cyfanswm y ddyled yn aros islaw’r CFR yn ystod y cyfnod 

rhagweld.   

5. Ffin Weithredol ar gyfer Dyledion Allanol   

 Mae’r ffin weithredol yn seiliedig ar amcangyfrif yr Awdurdod o’r sefyllfa fwyaf 
tebygol h.y. darbodus, ar gyfer dyledion allanol, yn hytrach na’r sefyllfa waethaf 
bosib. Mae’n cysylltu’n uniongyrchol ag amcangyfrifon yr Awdurdod o wariant 
cyfalaf, y gofyn cyllido cyfalaf a gofynion llif arian, ac mae’n declyn rheoli allweddol 
ar gyfer monitro trwy gydol y flwyddyn.  Mae rhwymedigaethau tymor hir eraill yn 
cynnwys lesoedd cyllid, Menter Gyllid Preifat a rhwymedigaethau eraill nad ydynt 
yn fenthyca ond sy’n ffurfio rhan o ddyled yr Awdurdod. 

 

Ffin Weithredol 

31.03.18 

Diwygiedig 

£’000 

31.03.19 

Amcangyfrif 

£’000 

31.03.20 

Amcangyfrif 

£’000 

31.03.21 

Amcangyfrif 

£’000 

Benthyca  180,000 180,000 190,000 190,000 

Rhwymedigaetha

u tymor hir eraill  
0 0 0 0 

Cyfanswm 

Dyledion 
180,000 180,000 190,000 190,000 
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6. Y Terfyn Awdurdodedig ar gyfer Dyledion Allanol   

Y terfyn awdurdodedig yw’r terfyn benthyca fforddiadwy a bennir yn unol â Deddf 
Llywodraeth Leol 2003. Dyma’r uchafswm all yr Awdurdod fod mewn dyled yn 
gyfreithiol.  Mae’r terfyn awdurdodedig yn rhoi hyblygrwydd ychwanegol uwchlaw’r 
ffin weithredol ar gyfer symudiadau arian anarferol. 
 

Y Terfyn 

Awdurdodedig 

2017/18 

Diwygiedig 

£’000 

2018/19 

Amcangyfrif 

£’000 

2019/20 

Amcangyfrif 

£’000 

2019/2021 

Amcangyfrif 

£’000 

Benthyca  190,000 190,000 200,000 200,000 

Rhwymedigaethau 

tymor hir eraill  
0 0 0 0 

Cyfanswm 

Dyledion 
190,000 190,000 200,000 200,000 

 

7. Cymhareb Costau Cyllido i’r Llif Refeniw Net  

Dangosydd o fforddiadwyedd yw hwn, ac mae’n amlygu’r goblygiadau refeniw ar 
gyfer gwariant cyfalaf presennol ac arfaethedig trwy adnabod cyfran y gyllideb 
refeniw sydd ei hangen i gwrdd â chostau cyllido net o’r incwm buddsoddi. 
 

Cymhareb 

Costau Cyllido 

i’r Llif Refeniw 

Net 

2017/18 

Diwygiedig 

% 

2018/19 

Amcangyfrif 

% 

2019/20 

Amcangyfrif 

% 

2020/21 

Amcangyfrif 

% 

Cronfa Gyffredinol  5.84 5.67 5.62 5.35 

 

8. Effaith Gynyddol Penderfyniadau ynghylch â Buddsoddiadau Cyfalaf 

Mae’r dangosydd hwn yn ymwneud â fforddiadwyedd ac mae’n dangos effaith 
penderfyniadau ynghylch buddsoddi cyfalaf ar lefelau’r Dreth Gyngor. Yr effaith 
gynyddol (incremental impact) yw’r gwahaniaeth rhwng cyfanswm gofyn cyllideb 
refeniw'r rhaglen gyfalaf cymeradwy presennol a’r gofyn cyllideb refeniw sy’n deillio 
o’r rhaglen gyfalaf arfaethedig. 
 

Effaith Gynyddol 

Penderfyniadau ynghylch 

Buddsoddiadau Cyfalaf 

  2018/19  

Amcangyfrif 

£ 

  2019/20  

Amcangyfrif 

£ 

  2020/21  

Amcangyfrif 

£ 

Cronfa Gyffredinol – cynnydd 

mewn Treth Gyngor band D 

blynyddol 

0 0 0 
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9. Mabwysiadu Cod Rheolaeth Trysorlys CIPFA      

  

Fe wnaeth yr Awdurdod fabwysiadu Cod Ymarfer (Rhifyn 11): Rheolaeth Trysorlys yn 

y Gwasanaethau Cyhoeddus CIPFA yng nghyfarfod y Cyngor llawn ar 3 Mawrth 2011. 
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ATODIAD C  

Datganiad Darpariaeth Lleiafswm Refeniw Blynyddol 2017/18 

Pan fo’r Awdurdod yn ariannu gwariant cyfalaf trwy ddyled, rhaid iddo roi adnoddau 
o’r neilltu er mwyn ad-dalu’r ddyled yn ddiweddarach. Mae’r swm gaiff ei godi ar y 
gyllideb refeniw ar gyfer ad-dalu’r ddyled yn cael ei adnabod fel y Ddarpariaeth 
Lleiafswm Refeniw (MRP), er nad oes lleiafswm statudol wedi bod ers 2008. Mae 
Deddf Llywodraeth Leol 2003 yn gofyn i’r Awdurdod roi ystyriaeth i Ganllaw 
Llywodraeth Cymru ar y Ddarpariaeth Lleiafswm Refeniw (Canllaw 11c) a 
gyhoeddwyd diwethaf yn 2010. 
 
Nod cyffredinol Canllaw LlC yw sicrhau y caiff y ddyled ei had-dalu dros gyfnod sydd 
naill ai’n cyfateb yn rhesymol i’r cyfnod y mae’r gwariant cyfalaf yn darparu buddion 
ynddo, neu, yn achos benthyca gaiff ei gefnogi gan Grant Cynnal Refeniw’r 
Llywodraeth, dros gyfnod sy’n cyfateb yn rhesymol i’r cyfnod sydd dan sylw wrth 
bennu’r grant. 
 
Mae Canllaw LlC yn gofyn i’r Awdurdod gymeradwyo Datganiad MRP Blynyddol bob 
blwyddyn, ac yn argymell nifer o opsiynau ar gyfer cyfrifo swm darbodus o MRP.  Mae’r 
datganiad a ganlyn yn ymgorffori opsiynau a argymhellir yn y Canllaw yn ogystal â 
dulliau darbodus a benderfynwyd yn lleol. 
 

Ar gyfer gwariant cyfalaf a wnaed cyn 1 Ebrill 2008, ac ar gyfer gwariant cyfalaf 
wedi’i gefnogi a wnaed ar y dyddiad hwnnw neu wedi hynny, caiff yr MRP ei 
bennu yn unol â’r rheoliadau blaenorol oedd yn berthnasol ar 31 Mawrth 2008. 
  
Ar gyfer gwariant cyfalaf heb ei gefnogi a wnaed ar ôl 31 Mawrth 2008, caiff yr 
MRP ei bennu trwy godi’r gwariant dros oes ddefnyddiol ddisgwyliedig yr 
asedau perthnasol mewn taliadau hafal yn cychwyn yn y flwyddyn ar ôl i’r ased 
ddod yn weithredol.  Caiff MRP ar dir rhydd-ddaliadol a brynir ei godi dros 50 
mlynedd. Caiff MRP ar wariant nad yw’n perthyn i asedau sefydlog ond sydd 
yn wariant cyfalaf yn ôl rheoliadau neu gyfarwyddiadau ei godi dros 20 
mlynedd. 
 
Ar gyfer asedau a geir trwy lesoedd cyllid neu’r Fenter Gyllid Preifat, pennir bod 
yr MRP yn hafal i’r elfen o rent neu ffi gaiff ei hysgrifennu yn erbyn y 
rhwymedigaeth ar y fantolen. 
 
Pan wneir benthyciadau i gyrff eraill ar gyfer eu gwariant cyfalaf, ni chodir MRP.  
Fodd bynnag, bydd y derbyniadau cyfalaf a grëir gan yr ad-daliadau blynyddol 
ar y benthyciadau hynny yn cael eu rhoi o’r neilltu i ad-dalu dyledion. 
 
Ni fydd gwariant cyfalaf a wneir yn ystod 2018/19 yn destun ffi MRP hyd nes 
2019/20. 
 

Yn seiliedig ar amcangyfrif yr Awdurdod o’i Ofyn Cyllido Cyfalaf ar 31 Mawrth 2018, 

mae’r gyllideb ar gyfer MRP wedi’i osod ar £5.41m. 
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PWYLLGOR   PWYLLGOR ARCHWILIO A LLYWODRAETHU 
 
DYDDIAD   8 CHWEFROR 2018  
 
TEITL ADRODDIAD Y GWEITHGOR GWELLA RHEOLAETHAU 
 
PWRPAS YR ADRODDIAD ADRODD AR Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 22 IONAWR 2018  
 
AWDUR CYNGHORYDD RICHARD MEDWYN HUGHES 
 
GWEITHREDIAD DERBYN YR ADRODDIAD AC YSTYRIED YR ARGYMHELLION 
 
___________________________________________________________________________ 
 
1. CYFLWYNIAD 
1.1 Cynhaliwyd cyfarfod y Gweithgor ar 22 Ionawr 2018 gyda Cadeirydd y Pwyllgor 

Archwilio a Llywodraethu, y Cynghorydd Richard Medwyn Hughes, yr Is-gadeirydd y 
Cynghorydd John Brynmor Hughes (Is-gadeirydd) a’r Cynghorwyr Angela Russell a 
Berwyn Parry Jones, Sharon Warnes (Aelod Lleyg), Luned Fôn Jones (Rheolwr 
Archwilio) a Bleddyn Rhys (Arweinydd Archwilio) yn bresennol. 

 
1.2 Yr adroddiadau a dderbyniodd sylw’r Gweithgor oedd: 
 

TEITL ADRAN BARN YR 
ARCHWILIAD 

Gwaredu Gwastraff Cyfrinachol – 
Defnydd o Sachau Coch a Llarpiwyr 

Corfforaethol 
 

C 

Iechyd a Diogelwch - Ysgol Dyffryn 
Ardudwy 

Addysg C 

Iechyd a Diogelwch – Ysgolion 
Cynradd 

Addysg d/b 

 
1.3 Mynychodd y swyddogion perthnasol i drafod yr adroddiadau 
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2.1 Gwaredu Gwastraff Cyfrinachol – Defnydd o Sachau Coch a Llarpiwyr 
2.1.1 Prif Ddarganfyddiadau’r archwiliad oedd: 
 

Gwiriwyd y cyfriflyfr am daliadau i Antur Waunfawr ar y codau gwariant perthnasol. 
Fodd bynnag, gwelwyd nad oedd modd gwahaniaethu rhwng gwasanaeth casglu 
sachau coch a gwasanaethau eraill mewn ffordd ymarferol i’r ymarferiad yma, ond 
ymddengys bod gwariant ar y cyfan wedi cynyddu yn raddol. Mae hyn yn cyd-fynd â 
darganfyddiadau yr Uned Wybodaeth sydd o’r farn bod y defnydd o sachau coch wedi 
cynyddu yn raddol oherwydd symudiadau swyddfeydd diweddar. Er bod cynnydd yn y 
defnydd o sachau coch, mae eu defnydd ar gyfer symud swyddfeydd yn cyd-fynd â 
pholisi’r Cyngor.  
Cynhaliwyd archwiliad gweledol o swyddfeydd Pencadlys a Phlas Llanwnda er mwyn 
adnabod sachau coch agored sydd ddim dan glo. Cynhaliwyd yr archwiliad yma wedi’r 
hwyr er mwyn adnabod ble cedwir y sachau dros nos. Gwelwyd fod y trefniadau yn 
briodol yn y rhan helaeth o swyddfeydd ymwelwyd â hwy, ond hefyd darganfuwyd 
enghreifftiau ble cedwir sachau coch yn agored a ddim dan glo. Ymddengys felly fod 
rhai swyddfeydd yn gweithredu yn groes i’r Polisi Gwaredu Gwastraff Cyfrinachol. Drwy 
waredu â gwastraff cyfrinachol dydd i ddydd mewn sachau coch agored yn hytrach na’i 
llarpio, mae’r Cyngor yn cadw gwybodaeth heb fod angen, mewn sach coch amlwg sy’n 
datgan yn glir mai gwastraff cyfrinachol sydd o fewn. Dylid nodi nad oes gan y cyhoedd 
fynediad i unrhyw un o’r lleoliadau yma. 

 

2.1.2 Croesawyd Helen Parry, Rheolwr Gwybodaeth i’r cyfarfod i drafod yr archwiliad.  

2.1.3 Cyflwynwyd crynodeb o ddarganfyddiadau’r archwiliad gan y Rheolwr Archwilio. 

Mynegodd y Rheolwr Archwilio bwysigrwydd gwaredu gwastraff cyfrinachol mewn 

modd priodol yn arbennig o ystyried y daw Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol i rym ar 

25 Mai 2018.   

2.1.4 Eglurodd y Rheolwr Archwilio bod y Gwasanaeth Rheoli Gwybodaeth wedi gwneud 

sawl ymdrech i godi ymwybyddiaeth staff y Cyngor am bwysigrwydd gwaredu 

gwastraff cyfrinachol gyda sawl e-bost wedi ei gylchredeg ynghyd â bwletin ar 

dudalennau’r fewnrwyd. Bu i’r Rheolwr Archwilio arddangos y bwletin diweddaraf i 

aelodau’r Gweithgor. Mynegodd nad adlewyrchiad ar ymdrechion y Gwasanaeth 

Rheoli Gwybodaeth oedd categori barn yr archwiliad ond yn hytrach diffyg 

gweithrediad priodol o safbwynt staff y Cyngor. 

2.1.5 Cafwyd trafodaeth ar y camau mae’r Gwasanaeth Rheoli Gwybodaeth wedi cymryd 

ers cyhoeddi’r adroddiad. Eglurodd y Rheolwr Gwybodaeth bod Pennaeth Cefnogaeth 

Gorfforaethol wedi cyfeirio lluniau o’r sachau coch agored a’u lleoliadau at holl 

Benaethiaid Adran y Cyngor er gweithrediad. Eglurwyd ei fod yn bosib annog  

adrannau i fuddsoddi mewn rhagor o larpiwyr, a’u cadw mewn lleoliadau amlwg megis 

ger peiriannau ffotocopïo. Nodwyd nad arbed arian yw bwriad lleihau'r defnydd o 

sachau coch, a bod y gost o ddefnyddio sachau coch yn isel ar y cyfan. 
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2.1.6 Fodd bynnag, yn sgil darganfyddiadau’r archwiliad yma ac archwiliadau cyffelyb a 

gynhaliwyd yn y gorffennol, mynegwyd pryder nad oes digon o ymwybyddiaeth ymysg 

swyddogion o’r risgiau a’r cyfrifoldeb sydd ar unigolion i ddiogelu gwybodaeth, er 

gwaethaf ymdrechion y Gwasanaeth Rheoli Gwybodaeth. Ymholodd aelodau’r 

Gweithgor beth fuasai’r goblygiadau o ddod a’r drefn sachau coch i ben yn gyfan gwbl, 

a gorfodi'r gwasanaethau i waredu gwastraff drwy larpio yn unig. Eglurwyd na fuasai 

hyn yn ymarferol gan fod defnyddio sachau coch i’r pwrpas cywir yn ffordd effeithlon 

o waredu gwastraff, hynny yw, gwaredu mewn swmp a selio'r sach cyn ei waredu yn 

syth. Er hyn, cytunodd y Rheolwr Gwybodaeth i ddethol Adran er mwyn peilota trefn 

ble fydd ceisiadau am sachau coch yn cael eu herio er mwyn sicrhau bod ganddynt 

bwrpas penodol a bod cadarnhad y bydd y sach yn cael ei waredu yn fuan wedi ei 

dderbyn. Nid oedd darganfyddiadau’r archwiliad yn amlygu bod rhai 

adrannau/gwasanaethau yn ymddangos yn well neu yn waeth na’i gilydd, felly 

cytunwyd i ddethol adran ble fydd lleihau'r defnydd o sachau coch yn fwy ymarferol, 

a bydd trafodaethau am hyn yn cael ei gynnal maes o law. 

2.1.7 Roedd y Gweithgor ac Archwilio Mewnol yn cydnabod yr ymdrech gan y Gwasanaeth 

Rheoli Gwybodaeth, gan nodi hefyd bod gwaith yn mynd rhagddo i sicrhau 

cydymffurfiad â’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol. 

2.1.8 Diolchwyd i’r Rheolwr Rheoli Gwybodaeth am fynychu’r cyfarfod ac am egluro’r 

sefyllfa gyfredol a’r gwaith sydd ar droed ar gyfer y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol 

a ddaw i rym yn 2018.  

 
2.2 Iechyd a Diogelwch – Ysgol Dyffryn Ardudwy 
2.2.1 Prif Ddarganfyddiadau’r archwiliad oedd: 
 

Gwelwyd yn gyffredinol bod trefniadau iechyd a diogelwch yn bodoli yn Ysgol Dyffryn 
Ardudwy, fodd bynnag, mae  angen tynhau ar yr agweddau canlynol er mwyn lliniaru’r 
risgiau amlygwyd. 
Mae gan yr Ysgol Bolisi Iechyd a Diogelwch sydd yn cael ei adolygu’n flynyddol. Fodd 
bynnag, cedwir y polisi yn electroneg gan eu bod yn Ysgol werdd, sydd yn golygu nad 
oes gan staff fynediad ato. 
Nid oedd gan yr Ysgol gopi o Bolisi Iechyd, Diogelwch a Lles Corfforaethol (2015), 
anfonwyd copi o’r polisi cyfredol at sylw’r Pennaeth. 
Nid yw’r Pennaeth wedi mynychu hyfforddiant IOSH Rheoli’n Ddiogel, mae hyn yn 
ddiffyg cyffredinol i holl ysgolion Gwynedd, ac nid yw’n adlewyrchiad o ddiffyg 
rheolaethol penodol Ysgol Dyffryn Ardudwy. Mae trefniadau bellach ar waith gan yr 
Adran Addysg i sicrhau bod pob Pennaeth cynradd yn derbyn yr hyfforddiant yma. 
Gwiriwyd sampl o asesiadau risg yr ysgol er mwyn sicrhau bod ganddynt asesiadau 
hanfodol/generig sydd wedi eu hadnabod gan y Cyngor a’u bod yn gyfredol. Gwelwyd 
bod asesiadau mewn lle ar gyfer pob un o’r risgiau archwiliwyd ond nad oeddynt yn 
cael eu hadolygu’n flynyddol. 
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Mynegodd y Pennaeth bryder nad oedd yr Ofalwraig wedi derbyn unrhyw hyfforddiant 
ynglŷn â sut i gynnal y profion diogelwch tân cyn cychwyn yn ei swydd. Nodir, bod yr 
Ofalwraig nawr yn ymwybodol o sut i gynnal y profion. 
Nid oedd Asesiad Risg Tân yn yr ysgol, cafwyd copi ohono gan swyddog o’r Uned Eiddo 
yn dilyn yr ymweliad ac fe’i hanfonwyd ymlaen i’r Pennaeth. 
Nid oedd gan yr Ysgol Gynllun Rheoli Tân, hysbyswyd y Pennaeth o’r angen i gwblhau’r 
cynllun gyda manylion yr ysgol ac anfonwyd templed cyfredol iddi yn dilyn yr ymweliad. 
Nid oedd yr holl gyfarpar diogelwch tân wedi ei gofnodi yn y Llyfr Log Tân. Hysbyswyd 
y Pennaeth o’r angen i wneud hyn yn y Llyfr Log Tân cyfredol. 
Gwiriwyd y profion diogelwch tân ar ddiwrnod yr ymweliad a gwelwyd nad oedd 
cofnodion bod profion llwybrau dianc wedi eu cynnal. Dywedodd y Pennaeth bod y 
llwybrau yn cael eu cadw’n glir ond ymddengys nad oedd prawf wythnosol yn cael ei 
gynnal. Yn ogystal, roedd y diffoddwyr tân yn cael eu profi yn fisol yn hytrach nag yn 
wythnosol. Nid oedd yr ysgol yn defnyddio Llyfr Log Tân cyfredol i gofnodi’r profion, 
hysbyswyd y Pennaeth ohono ac anfonwyd copi yn dilyn yr ymweliad. 
Wrth wirio’r cofnodion ‘Rhedeg Allfa Dŵr a Ddefnyddir yn Anaml’ gwelwyd bod y prawf 
diwethaf wedi ei gynnal bythefnos a hanner yn ôl yn hytrach nag yn wythnosol. Mae 
gan yr ysgol drefniadau mewn lle ar gyfer cofnodi damweiniau/anafiadau. Mae gan 
dri aelod o staff gymhwyster cymorth cyntaf ac maent yn hysbysu 
rhieni/gwarcheidwaid o ddigwyddiad. Ar gyfer damweiniau mwy difrifol i ddisgyblion 
mae’r ysgol yn defnyddio ffurflenni ‘Adrodd am ddamwain neu ddigwyddiad sy’n achos 
i fân anafiadau difrifol i Ddisgybl’ ac yn defnyddio’r llyfr HS11 (2004) ar gyfer staff i 
adrodd i’r Uned Iechyd a Diogelwch. Eglurwyd bod y ffurflenni yma wedi dyddio bellach 
a bod angen defnyddio’r ‘Llyfr Cofnodi Damweiniau, Afiechyd, Digwyddiad Peryglus 
neu Ddigwyddiad Treisgar’ HS11 (2014) i gofnodi unrhyw ddamweiniau/digwyddiadau 
o hyn ymlaen. Roedd llyfr HS11 (2014) ynghyd â chanllawiau eisoes yn yr ysgol. 
Nid oedd y fersiwn gyfredol o’r Cynllun Rheoli Asbestos yn yr ysgol, felly anfonwyd copi 
ohono yn dilyn yr ymweliad. Yn ogystal, anfonwyd rhestr asesiadau risg 
hanfodol/generig fel bod modd i’r Pennaeth adnabod asesiadau risg eraill sydd eu 
hangen eu cynnal yn yr ysgol. 

 

2.2.2 Croesawyd Ann Jones, Pennaeth Ysgol Dyffryn Ardudwy ac Owen Owens, Uwch Reolwr 

Ysgolion i’r cyfarfod. 

2.2.3 Amlinellodd y Rheolwr Archwilio brif ddarganfyddiadau’r archwiliad oedd yn cynnwys:     

 Diffyg hyfforddiant IOSH Rheoli’n Ddiogel 

 Diffyg cofnodi damweiniau ar ffurflenni cyfredol HS11 

 Methiant i adolygu asesiadau risg yn flynyddol 

 Diffyg asesiad a chynllun tân yn yr Ysgol 

 Methiant i brofi diffoddwyr tân yn wythnosol 

 Methiant i gofnodi cyfarpar diogelwch tân 

 Methiant i redeg tapiau a ddefnyddir yn anaml i bwrpas rheoli legionella 
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2.2.4 Trafodwyd cynnwys yr adroddiad gyda Phennaeth yr Ysgol, gyda’r Uwch Reolwr 

Ysgolion yn atgyfnerthu’r sylwadau yng nghyd-destun trefniadau'r Adran Addysg, sydd 

hefyd yn destun trafodaeth benodol ar agenda cyfarfod y Gweithgor yma. 

2.2.5 Eglurodd y Pennaeth bod nifer o’r camau cytunedig bellach wedi eu gweithredu a’i  

bod bellach yn mynychu cwrs IOSH, yn dilyn gwahoddiad gan yr Adran Addysg. 

Eglurodd yr Uwch Reolwr Ysgolion bod grant Ysgolion Bach a Gwledig wedi galluogi'r 

Adran i ariannu'r cyrsiau yma, ac mae disgwyl i bob Pennaeth fynychu'r cwrs yn 

rheidrwydd eu rôl fel Rheolwyr Safle. 

2.2.6 Dangosodd y Pennaeth gopi o lyfr HS11 ar ei fformat cyfredol fel prawf ei bod yn 

defnyddio'r ffurflenni cyfredol, ond cydnabuwyd mai'r llyfr hanesyddol oedd mewn 

defnydd yn yr ysgol ar ddiwrnod yr ymweliad archwilio. 

2.2.7 Eglurodd y Pennaeth ei bod wedi dechrau adolygu a diweddaru'r asesiadau risg a bydd 

y dasg wedi ei gwblhau cyn bo hir. Fodd bynnag, er bod y Pennaeth yn derbyn 

sylwadau'r adroddiad, mynegodd bod llwyth gwaith Pennaeth yn rhwystr i gadw 

popeth yn gyfredol. 

2.2.8  Cafwyd cryn drafodaeth ynglŷn â rôl ac atebolrwydd tasgau dan ofal y Gofalwyr, megis 

trefniadau profi offer. Eglurodd yr Uwch Reolwr Ysgolion bod Gofalwyr ysgolion, fel 

gweithwyr arlwyo, yn cael eu cyflogi gan yr Uned Darparu a bod cyfrifoldebau Iechyd 

a Diogelwch o fewn eu swydd ddisgrifiad. Fodd bynnag, mae’r atebolrwydd am eu 

gwaith yn aneglur oherwydd yn ddamcaniaethol yr Uned Darparu sy’n gyfrifol am 

safon eu gwaith, ond y Pennaeth sy’n Reolwr ar y Safle. Mynegodd y Rheolwr 

Archwilio er mai'r gofalwyr sydd yn ymgymryd â rhai profion penodol mewn 

perthynas ag iechyd a diogelwch, mae cyfrifoldeb ar y Pennaeth fel rheolwr safle i 

wirio yn achlysurol y cofnodion a gedwir gan y gofalwr. 

2.2.9 Diolchwyd i’r Pennaeth am fynychu’r cyfarfod ac am ddiweddaru’r Gweithgor am y 

datblygiadau ers pan ryddhawyd yr adroddiad archwilio a’r trefniadau sydd eisoes ar 

waith. 

 
2.3 Iechyd a Diogelwch – Ysgolion Cynradd – Cyffredinol 
2.3.1 Penderfynwyd yn y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu a gynhaliwyd ar 30 Tachwedd 

2017 i wahodd swyddogion perthnasol o’r Adran Addysg a’r Gwasanaeth Iechyd a 

Diogelwch i’r cyfarfod. Fodd bynnag, nid oedd cynrychiolydd o’r Gwasanaeth Iechyd a 

Diogelwch yn bresennol ond roedd yr Uwch Reolwr Ysgolion yn bresennol ar ran yr 

Adran Addysg. 
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2.3.2 Cyflwynodd y Rheolwr Archwilio ddogfen oedd yn amlygu’r risgiau a adnabuwyd yn y 

chwe ysgol a ymwelwyd â hwy yn ystod 2017-18, gan ymhelaethu ar drefniadau 

cyffredinol yr Adran a amlygwyd yn ystod trafod adroddiad Iechyd a Diogelwch - Ysgol 

Dyffryn Ardudwy. 

2.3.3 Yn dilyn ymholiad gan y Gweithgor, eglurodd yr Uwch Reolwr Ysgolion pa hyfforddiant 

sydd ar gael i Bennaeth, yn enwedig i Bennaeth newydd, mewn perthynas â Rheoli 

Safle. Eglurodd nad yw rheoli safle yn rhan o gymhwyster CPCP ond bod cwrs Rheoli 

Safle mandadol eisoes ar gael i Benaethiaid, ond bod yr Adran Addysg eisoes wedi 

adnabod yr angen am gwrs IOSH ers peth amser a bod y grant Ysgolion Bach a Gwledig 

yn gyfle gwych i weithredu ar hyn. 

2.3.4 Roedd cryn deimlad ymysg y Gweithgor nad oedd rheoli safle yn cael ei flaenoriaethu 

gan Benaethiaid, er gwaethaf pwysigrwydd Iechyd a Diogelwch disgyblion a staff. 

Mynegodd aelodau’r Gweithgor ei fod yn hanfodol bod y trefniadau angen bod mor 

rhwydd a syml â phosib, gyda chyfathrebu cryf rhwng y Cyngor a’r Ysgolion er mwyn 

cefnogi Penaethiaid sydd wrth reswm yn dod o gefndir Addysgol ac nid o reoli 

safleoedd. 

2.3.5 Ymholodd y Rheolwr Archwilio os oes cynlluniau mewn llaw i rannu darganfyddiadau'r 

Archwiliad gyda holl ysgolion cynradd Gwynedd. Mynegodd yr Uwch Reolwr Ysgolion 

buasai’n disgwyl i’r cyrsiau IOSH gwmpasu agweddau o’r adroddiad, a bod 

cylchlythyrau yn cael eu dosbarthu a chyfarfodydd busnes yn cael eu cynnal, ond yn 

sgil y maes pwysig yma, y buasai’n fuddiol dosbarthu neges fwy pendant. Gofynnodd 

yr Uwch Reolwr Ysgolion i’r Rheolwr Archwilio ddrafftio llythyr ar gyfer yr ysgolion 

ar ddarganfyddiadau’r archwiliad Iechyd a Diogelwch – Ysgolion Cynradd. Cytunodd 

y Rheolwr Archwilio i’r cais hyn a bydd y llythyr yn cael ei anfon i’r Ysgolion, yn enw'r 

Uwch Reolwr Ysgolion a’r Gweithgor Gwella Rheolaethau. 

2.3.6 Diolchwyd i’r Uwch Reolwr Ysgolion am drafodaeth agored a’r cynlluniau sydd ar 

droed i wella rheolaethau. 
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PWYLLGOR   PWYLLGOR ARCHWILIO A LLYWODRAETHU 
 
DYDDIAD   8 CHWEFROR 2018  
 
TEITL CYNNYRCH ARCHWILIO MEWNOL 
 
PWRPAS YR ADRODDIAD AMLINELLU GWAITH ARCHWILIO MEWNOL AM Y CYFNOD 

HYD AT 26 IONAWR 2018  
 
AWDUR LUNED FÔN JONES - RHEOLWR ARCHWILIO 
 
GWEITHREDIAD DERBYN YR ADRODDIAD, SYLWEBU AR Y CYNNWYS A 

CHEFNOGI’R GWEITHREDIADAU SYDD EISOES WEDI’U 
CYTUNO GYDA’R GWASANAETHAU PERTHNASOL  

 
___________________________________________________________________________ 

 
1. CYFLWYNIAD 
1.1 Mae’r adroddiad yma yn crynhoi gwaith Archwilio Mewnol am y cyfnod o 18 

Tachwedd 2017 hyd at 26 Ionawr 2018. 
 
2. GWAITH A GWBLHAWYD YN Y CYFNOD 
2.1 Cwblhawyd y gwaith canlynol yn y cyfnod hyd at 26 Ionawr 2018: 
 

Disgrifiad Nifer 
 

Adroddiadau am Archwiliadau o'r Cynllun Gweithredol 9 

Archwiliadau Grant 1 

 
 Ceir manylion pellach ar y gwaith yma yng nghorff yr adroddiad hwn ac yn yr atodiadau 

amgaeedig. 
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2.2 Adroddiadau Archwilio 
2.2.1 Mae’r tabl canlynol yn gosod allan yr archwiliadau o’r cynllun a gwblhawyd yn y cyfnod 

hyd at 26 Ionawr 2018, gan ddangos y categori barn perthnasol a chyfeiriad i’r atodiad 
perthnasol. 

 

TEITL ADRAN GWASANAETH BARN ATODIAD 

Trefniadau Diogelu Plant ac 
Oedolion – Ymwybyddiaeth 
Gweithwyr Maes o’r Polisi 

Corfforaethol - C Atodiad 1 

Trefniadau Diogelu Plant ac 
Oedolion - Sefydliadau 

Corfforaethol - B Atodiad 2 

Rheoli Gwybodaeth - 
Sefydliadau 

Corfforaethol - B Atodiad 3 

Tocynnau Mantais Bws Amgylchedd 
Trafnidiaeth a 

Gofal Stryd 
B Atodiad 4 

Trefniadau Adennill 
Dyledion 

Cyllid Ariannol B Atodiad 5 

Grant Teuluoedd yn Gyntaf 
Plant a 

Chefnogi 
Teuluoedd 

Plant a 
Theuluoedd 

A Atodiad 6 

Grant Cynnig Gofal Plant 
Plant a 

Chefnogi 
Teuluoedd 

Plant a 
Theuluoedd 

A Atodiad 7 

Depos 
Priffyrdd a 

Bwrdeistrefol 
Gwaith 

Priffyrdd 
B Atodiad 8 

Rhestr Aros Tai 
Oedolion, 
Iechyd a 
Llesiant 

Tai B Atodiad 9 

 

2.2.2 Mae categorïau barn yr adroddiadau yn datgan y canlynol: 
Barn “A”  Gellir datgan sicrwydd o briodoldeb ariannol gan y gellir dibynnu ar y 

rheolaethau mewnol mewn lle, a’u bod wedi eu dilyn. 
 
Barn “B”  Mae rheolaethau mewn lle, a gellir datgan sicrwydd rhannol o 

briodoldeb ariannol gan fod agweddau lle gellir tynhau ar rai 
trefniadau. 

 
Barn “C”  Ni ellir datgan sicrwydd o briodoldeb ariannol gan na ellir dibynnu ar y 

rheolaethau mewn lle, ond ni ddarganfuwyd colledion / twyll yn deillio 
o'r gwendidau rheolaeth. 

Tud. 120



Barn “CH”  Ni ellir datgan sicrwydd o briodoldeb ariannol gan nad oes rheolaethau 
derbyniol yn bodoli, a darganfuwyd colledion / twyll yn deillio o'r 
gwendidau rheolaeth hyn. 

 
2.3 Archwiliad Grant Ôl-16 
2.3.1 Mae’n ofynnol i awdurdodau lleol ddarparu ‘tystiolaeth o wariant priodol’ o’r 

dyraniadau ar gyfer chweched dosbarth ac addysg barhaus i oedolion.  Mae canllawiau 

‘Archwilio Awdurdodau Lleol ar gyfer Ariannu Llywodraeth Cynulliad Cymru’ yn nodi y 

bydd yr Awdurdod Lleol yn darparu’r wybodaeth ganlynol yn flynyddol i Lywodraeth 

Cymru: 

a) rhestr o bob adroddiad archwilio mewnol sydd wedi’u cwblhau yn ystod y 

flwyddyn honno sy’n cynnwys unrhyw ddysgu mewn ysgol neu yn y gymuned lle y 

mae grantiau Llywodraeth Cymru yn gyfrifol am y costau yn gyfan-gwbl neu’n 

rhannol; 

b) ar gyfer yr adroddiadau hynny, mae angen y farn archwilio gyffredinol yn ogystal 

ag unrhyw wendidau sylweddol a nodir yn ogystal â’r cynllun gweithredu / 

sylwadau rheoli i fynd i’r afael â’r gwendidau hynny; 

c) copi o adroddiad blynyddol y Pennaeth Archwilio Mewnol (neu gyfwerth); 

d) copi o lythyr rheoli yr archwiliad allanol sy’n gysylltiedig â’r flwyddyn ariannol 

benodol wedi iddo gael ei gyflwyno i’r Cyngor. (Bydd hyn yn y dystysgrif archwilio 

gan eich cyfrifon 2016-17 archwiliedig blynyddol). 

 

2.3.2 Cyflwynwyd y wybodaeth uchod ynghyd â’r rhestrau gwirio cysylltiedig at Lywodraeth 

Cymru o fewn y terfyn amser sef 31 Ionawr 2018. 

 
 
3. GWAITH DILYNIANT 
3.1 Mae trefniadau newydd wedi eu sefydlu ar gyfer archwiliadau dilyniant. Yn 2016/17, 

fe ddaethpwyd i gytundeb ar 223 o gamau gweithredu i’w cyflawni erbyn 31 Mawrth 
2018. Erbyn hyn, yn hytrach na chynnal dilyniant at adroddiadau barn “C” yn unig, 
bydd pob cam a gytunwyd yn derbyn sylw trwy ofyn i’r uned/gwasanaeth /sefydliad 
anfon tystiolaeth i brofi gweithrediad. Ar 26 Ionawr 2018, roedd gweithrediad 
derbyniol ar 65.91% o’r camau cytunedig, h.y. 147 allan o 223. Hyd yma, dim ond ar 
gyfer 204 o weithrediadau cytunedig y gofynnwyd am ddiweddariad ac mae 
gweithrediad derbyniol ar 147 ohonynt, sef canran o 72.05%.   
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4. GWAITH AR Y GWEILL 
4.1 Roedd y gwaith canlynol ar y gweill ar 27 Ionawr 2018.  

 System Integredig Dysgu a Datblygu (Corfforaethol) 

 Derbyn Tystlythyrau, Profion Hunaniaeth a Thystiolaeth o Gymwysterau 
(Corfforaethol) 

 Y Fenter Twyll Genedlaethol (Corfforaethol)  

 Incwm Cinio Ysgol (Addysg) 

 Ysgolion – Cyffredinol (Addysg) 

 Hylendid Bwyd (Amgylchedd) 

 Manddaliadau (Amgylchedd) 

 Cynlluniau Adeiladu Ysgolion – Ysgol Glancegin (Amgylchedd) 

 Incwm Meysydd Parcio (Amgylchedd) 

 Budd-daliadau – Adolygiad o’r Rheolaethau Allweddol (Cyllid) 

 Doc Fictoria (Economi a Chymuned) 

 Y Frondeg (Oedolion, Iechyd a Llesiant) 

 Trefniadau ar gyfer Plant yn Gadael Gofal (Oedolion, Iechyd a Llesiant) 

 Targedau Ailgylchu (Priffyrdd a Bwrdeistrefol) 

 
 
5. ARGYMHELLIAD 
5.1 Gofynnir i’r Pwyllgor dderbyn yr adroddiad hwn ar waith Archwilio Mewnol am y 

cyfnod o 18 Tachwedd 2017 hyd at 26 Ionawr 2018, sylwebu ar y cynnwys yn ôl 
dymuniad yr aelodau, a chefnogi’r gweithrediadau cytunedig sydd eisoes wedi’u 
cyflwyno i reolwyr y gwasanaethau perthnasol.  
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Atodiad 1 
TREFNIADAU DIOGELU PLANT AC OEDOLION –  

YMWYBYDDIAETH GWEITHWYR MAES O’R POLISI 

CORFFORAETHOL 

1. Cefndir 
1.1 Un o brif flaenoriaethau Cyngor Gwynedd yw sicrhau bod trefniadau a gweithdrefnau 

cadarn yn eu lle er mwyn diogelu plant ac oedolion. Mae diogelu plant ac oedolion yn 
gyfrifoldeb i bawb sy’n cynrychioli neu’n gweithio ar ran y Cyngor, ac felly disgwylir i 
bob Cynghorydd, pob aelod o staff, pob gwirfoddolwr a phob darparwr gwasanaeth ar 
gytundeb i weithredu’n briodol os oes amheuaeth neu os mynegir pryder fod cam-drin 
yn digwydd.  

 

2. Bwriad a Chwmpas yr Archwiliad 
2.1  Bwriad yr archwiliad oedd cynnal adolygiad o ymwybyddiaeth gweithwyr maes y 

Cyngor o ‘Bolisi a Chanllawiau Diogelu Plant ac Oedolion Bregus’. Ymwelwyd â sampl 

o weithwyr maes ac ymholwyd hwy ynglŷn â’u hymwybyddiaeth o bolisi’r Cyngor a’i 

gynnwys. Yn ogystal, holwyd ynglŷn â’r mathau o gamdriniaeth y buasent yn adrodd 

arno ac i bwy. 

 

3. Prif Ddarganfyddiadau  
3.1 Ymwelwyd â nifer o sefydliadau er mwyn trafod wyneb i wyneb gyda gweithwyr maes, 

gan holi ynglŷn â’u hymwybyddiaeth o bolisi’r Cyngor a’i gynnwys. Yn ogystal, holwyd 

ynglŷn â’r mathau o gamdriniaeth y buasent yn adrodd arno ac i bwy. Llwyddwyd i 

gasglu 63 o ymatebion gan weithwyr heb gyfeiriad e-bost Cyngor Gwynedd drwy 

ymweld â chyfarfodydd bro Gofalwyr Cymunedol, yn ogystal â Chartrefi Preswyl, 

Canolfannau Hamdden a Depos. 

3.2   Dengys canlyniadau’r trafodaethau bod 76% o staff, allan o’r sampl o 63, yn 

ymwybodol bod gan y Cyngor Bolisi a Chanllawiau Diogelu Plant ac Oedolion Bregus. 

Roedd y canlyniad yma yn ddisgwyliedig gan nad yw gweithwyr maes yn derbyn 

gymaint o gyswllt o gymharu â gweithwyr sydd â chyfeiriad e-bost Gwynedd. 

3.3 Eglurwyd i’r gweithwyr mai polisi Cyngor Gwynedd yw’r Polisi Diogelu Plant ac 

Oedolion Bregus a’i fod yn wahanol i bolisïau allanol megis Polisi POVA (Protection of 

Vulnerable Adults). Er bod sawl gweithiwr wedi mynegi eu bod yn ymwybodol o’r 

polisi, nid oedd y trafodaethau cafwyd yn awgrymu bod hyn yn wir ym mhob achos. 

Yn ogystal, wrth drafod agweddau o’r Polisi, megis ei fod yn berthnasol i fywyd tu 

allan y gwaith, rôl y Rheolwyr Dynodedig Adrannol ayyb, darganfuwyd fod rhai oedd 

wedi mynegi eu bod yn ymwybodol o’r cynnwys efallai ddim mor gyfarwydd ohono 

wedi’r cwbl. 

3.4 Mynegodd sawl un ohonynt eu bod wedi cwblhau modiwl diogelu ar e-ddysgu ac eraill 

yn nodi eu bod angen ei gwblhau cyn diwedd y flwyddyn ond eu bod yn cael trafferth 

cael mynediad i’r system. 
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3.5 Trafodwyd y mathau gwahanol o gamdriniaeth a’u harwyddion fel y nodir yn y Polisi, 

ac roedd y rhan helaeth o weithwyr yn ymwybodol ohonynt. Serch hyn, nid yw’n 

golygu eu bod yn ymwybodol o’r polisi a gweddill ei gynnwys. Trafodwyd petai’r 

gweithwyr yn poeni bod unigolion, boed yn y gweithle neu ddim, yn dioddef o 

gamdriniaeth yna holwyd a fuasent, ac i bwy, y byddent yn cyfeirio eu pryderon. 

3.6 Roedd yr ymatebion yn amrywio, ond nododd mwyafrif o’r gweithiwr mai at eu 

Rheolwr Llinell buasent yn mynd yn gyntaf i fynegi eu pryderon ac i gael cyngor, er bod 

yr Archwilwyr yn atgyfnerthu bod y polisi yn cwmpasu bywyd a phryderon tu allan i 

waith yn ogystal. Derbyniwyd ymatebion eraill megis, cysylltu gyda AGGCC, dilyn 

canllawiau POVA, Childline neu gysylltu yn syth gyda Gwasanaethau Cymdeithasol. 

Mynegodd un gweithiwr y buasai’n cael gair gyda’r teulu petai ganddo bryderon 

ynglŷn â chamdriniaeth ariannol. Yn ogystal, petai ganddo bryderon ynglŷn ag unigolyn 

yn cael ei gam drin yn emosiynol, buasai’n siarad gyda’r unigolyn sydd yn achosi’r 

pryder. 

3.7 Yn dilyn pwysleisio bod y polisi yn cwmpasu bywyd tu allan i waith hefyd, mynegodd 

sawl un buasent yn un ai yn cysylltu gyda Gwasanaethau Cymdeithasol neu’r Heddlu. 

Ond wrth holi ymhellach ynglŷn â chamdriniaeth megis sefydliadol, ariannol ac 

emosiynol roedd rhai unigolion yn ansicr o beth oedd hyn yn ei olygu.  

3.8 Eglurwyd er ei fod yn rhesymol i drafod pryderon gyda’u Rheolwyr Llinell, nid yw hyn 

yn ‘cyfeirio’ yn y gwir ystyr, ac  nid yn ymarferol petai’r pryder am rywbeth tu allan y 

gwaith. Trafodwyd rôl y Rheolwr Diogelu Dynodedig Adrannol a bod modd siarad 

gyda’r Tîm Dyletswydd Gwasanaethau Plant, y Tîm Cynghori ac Asesu Gwasanaeth 

Oedolion, neu Tîm Tu Allan i Oriau’r Gwasanaethau Cymdeithasol ar 01766 772577 

neu Uned Amddiffyn y Cyhoedd - yr Heddlu (rhif ffôn - 101), ac eglurwyd os ydynt yn 

meddwl bod y plentyn neu oedolyn mewn perygl yn syth, yna dylid ffonio’r Heddlu. 

Mynegodd sawl gweithiwr nad oeddynt yn ymwybodol o’r rhif ffôn cyfeirio. 

3.9 Yn ystod y trafodaethau gyda’r gweithwyr, dosbarthwyd pamffledi diogelu'r Cyngor yn 

ogystal â’r cardiau gwybodaeth. Eglurwyd bod y pamffledi yn cynnwys gwybodaeth 

ynglŷn â mathau o gamdriniaeth, y rhif cyfeirio a beth fyddai’r camau nesaf. Mynegodd 

rhai o’r sampl nad oeddynt yn ymwybodol o’r llun llaw diogelu tra bod eraill yn dweud 

eu bod eisoes wedi derbyn pamffled a cherdyn gwybodaeth. Dosbarthwyd y rhain i’r 

gweithwyr ac i’r Rheolwyr Llinell/Goruchwylwyr yn ystod ein cyfarfodydd. 

 

4.  Barn yr Archwiliad 

(C) Ni ellir datgan sicrwydd o briodoldeb yn nhrefniadau diogelu – ymwybyddiaeth 

gweithwyr maes o’r polisi gan na ellir dibynnu ar y rheolaethau mewn lle. Er bod y 

rhan helaeth o’r gweithwyr wedi mynegi eu bod yn ymwybodol o’r Polisi a’i 

gynnwys, roedd y trafodaethau a gynhaliwyd yn awgrymu nad oedd hyn yn fanwl 

gywir. 

 Parhau i godi ymwybyddiaeth o’r drefn diogelu, drwy gymryd i ystyriaeth 
canlyniadau’r arolwg yma. 
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Atodiad 2 
TREFNIADAU DIOGELU PLANT AC OEDOLION - SEFYDLIADAU  

CORFFORAETHOL 

 

1. Cefndir 
1.1 Un o brif flaenoriaethau Cyngor Gwynedd yw sicrhau bod trefniadau a gweithdrefnau 

cadarn yn eu lle er mwyn diogelu plant ac oedolion. Mae diogelu plant ac oedolion yn 
gyfrifoldeb i bawb sy’n cynrychioli neu’n gweithio ar ran y Cyngor, ac felly disgwylir i 
bob Cynghorydd, pob aelod o staff, pob gwirfoddolwr a phob darparwr gwasanaeth ar 
gytundeb i weithredu’n briodol os oes amheuaeth neu os mynegir pryder fod cam-drin 
yn digwydd.  

 

2. Bwriad a Chwmpas yr Archwiliad 
2.1 Mae diogelu plant ac oedolion yn gyfrifoldeb i bawb sy’n cynrychioli neu’n gweithio ar 

ran y Cyngor. Bwriad yr archwiliad oedd sicrhau fod sefydliadau tu allan i brif 

swyddfeydd y Cyngor yn ymwybodol o’u cyfrifoldeb i gyfeirio pryderon am ddiogelu 

plant ac oedolion yn briodol. 

2.2 Roedd yr archwiliad yn cwmpasu cynnal trafodaethau gyda Rheolwyr ac arsylwi bod 

poster Diogelu yn cael ei arddangos mewn sefydliadau y tu allan i’r prif swyddfeydd. 

Roedd hyn yn cynnwys ysgolion, cartrefi preswyl, hostel anableddau dysgu a 

chanolfannau hamdden bu i Archwilio Mewnol ymweld â fel rhan o gynllun Archwilio 

Mewnol 2017-18. 

 

3. Prif Ddarganfyddiadau  
3.1 Gwelwyd yn gyffredinol bod ymwybyddiaeth o faterion diogelu, ond fod lle i wella ar 

godi ymwybyddiaeth ymhellach. Fel rhan o gynllun archwilio 2017-18 archwiliwyd 

sampl o ganolfannau hamdden y  Cyngor,  cartrefi preswyl, hosteli anableddau dysgu 

ac  ysgolion. Ymysg y rhaglen archwilio, fe archwiliwyd trefniadau diogelu megis 

polisïau diogelu, hyfforddiant a dadleniadau DBS. Gweler isod grynodeb o’r 

darganfyddiadau. 

3.2 Canolfannau Hamdden 

3.2.1 Roedd dwy ganolfan hamdden yn dilyn polisi corfforaethol y Cyngor gyda chanolfan 

arall yn dilyn ‘Canllawiau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan 2008’. Nid oedd gan dair o’r 

canolfannau bosteri diogelu corfforaethol ond fe roddwyd posteri iddynt ar ddiwrnod 

yr ymweliad neu drwy’r post. 

3.2.2 Nid oedd pob aelod o staff y canolfannau hamdden wedi derbyn hyfforddiant diogelu. 

Roedd yn ymddangos mai staff sydd â mynediad at gyfrifiadur yn unig oedd wedi 

cwblhau modiwl hyfforddiant e-ddysgu Diogelu Plant ac Oedolion Bregus. Fodd 

bynnag, mynegwyd bod diogelu nawr yn cael ei gynnwys yn anwythiad pob aelod o 

staff gan gynnwys cymhorthyddion a staff achlysurol sydd heb fynediad at 

gyfrifiaduron. 
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3.2.3 Detholwyd sampl o swyddogion o’r pedair canolfan a gwelwyd bod gan bob un 

ohonynt ddadleniadau DBS cyfredol oni bai am un oedd yn y broses o’i adnewyddu. 

Yn ogystal, roedd dwy o’r canolfannau yn arddangos posteri yn hysbysu unigolion i 

beidio tynnu lluniau cyhoeddus, gan fod rhaid cwblhau ffurflen bwrpasol os am wneud 

hyn. Mae staff y canolfannau hamdden yn ymwybodol o’r trefniadau a’r camau i’w 

cymryd petai achos o’r fath yn digwydd. 

3.3 Cartrefi Preswyl 

3.3.1 Roedd posteri diogelu i’w weld ym mhob cartref a gwelwyd bod cardiau cyswllt wedi 

eu dyrannu i staff yn un ohonynt yn ogystal. 

3.3.2 Nid oedd pob aelod o staff wedi derbyn hyfforddiant diogelu oedolion bregus, a 

darganfuwyd achosion ble roedd angen ei adnewyddu. Roedd llawer o’r staff yma yn 

weithwyr nos neu’n achlysurol a nodwyd ei fod yn anodd trefnu hyfforddiant ar eu 

cyfer gan fod ganddynt swyddi eraill sydd yn cymryd blaenoriaeth. 

3.3.3 Detholwyd sampl o swyddogion o dri chartref a gwelwyd bod gan bob un ohonynt 

ddadleniad DBS cyfredol. 

3.4 Hosteli Anableddau Dysgu 

3.4.1 Roedd poster diogelu yn weledol yn yr ystafell staff. 

3.4.2 Roedd 3 aelod o staff wedi mynychu cwrs ‘Diogelu - Hyfforddiant Sylfaenol Cymru 

gyfan ar Ymwybyddiaeth o Ddiogelu’ yn Ionawr 2017. Eglurodd y Rheolwr bod 

hyfforddiant pellach ar ddiogelu wedi ei drefnu ar gyfer 2017. 

3.4.3 Detholwyd sampl o swyddogion a gwelwyd bod gan bob un ohonynt ddadleniad DBS 

cyfredol. 

3.5 Ysgolion 

3.5.1 Yn ystod ymweliadau’r archwilwyr gwelwyd nad oedd gan ddwy o’r ysgolion bosteri 

diogelu corfforaethol ond fe roddwyd posteri iddynt ar ddiwrnod yr ymweliad neu 

drwy’r post. Roedd rhai o’r ysgolion yma wedi derbyn pamffledi neu’r cardiau 

gwybodaeth ond ddim y posteri. 

 

4. Barn yr Archwiliad 
(B) Gellir datgan sicrwydd rhannol o briodoldeb yn nhrefniadau diogelu - sefydliadau 

gan fod rheolaethau mewn lle, ond bod agweddau lle gellir tynhau ar y trefniadau. 

Mae Cadeirydd y Panel Gweithredol Diogelu wedi ymrwymo i weithredu’r cam 

canlynol i liniaru’r risgiau: 

 Parhau i godi ymwybyddiaeth gweithwyr y Cyngor o drefniadau diogelu 
corfforaethol. 
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Atodiad 3 
RHEOLI GWYBODAETH - SEFYDLIADAU  

CORFFORAETHOL 

 

1. Cefndir 
1.1 Mae’r Cyngor yn gwneud cryn ddefnydd o wybodaeth bersonol yn ei holl feysydd 

gwaith felly mae’n bwysig ei fod yn glynu’n gaeth at Ddeddf Diogelu Data 1998. Fel 
rhan o’i gyflogaeth gyda Chyngor Gwynedd mae disgwyl i bob aelod o staff fod yn 
gyfarwydd â’i gyfrifoldebau Diogelu Data ac ymdrin â gwybodaeth bersonol mewn 
modd sy’n cydymffurfio â’r Ddeddf. 

1.2 Daw Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol i rym ar 25 Mai 2018 a fydd yn disodli Deddf 
Diogelu Data 1998. Mae’r newidiadau yn golygu y bydd angen esbonio yn llawer mwy 
eglur i'r cyhoedd a staff sut mae eu gwybodaeth bersonol yn cael ei ddefnyddio. Bydd 
gan unigolion llawer mwy o hawliau a bydd angen prawf pendant o ganiatâd i 
ddefnyddio gwybodaeth. Bydd rhaid adrodd yn genedlaethol os yw gwybodaeth yn 
mynd ar goll neu i'r lle anghywir a bydd angen gwybod pa wybodaeth bersonol sydd 
gennych, lle mae’n cael ei storio, efo pwy mae’n cael ei rannu a pha mor hir bydd yn 
cael ei gadw.  

 

2. Bwriad a Chwmpas yr Archwiliad 
2.1 Bwriad yr Archwiliad oedd sicrhau fod gwybodaeth a gedwir gan y Cyngor yn cael ei 

gadw yn ddiogel ac mewn cydymffurfiaeth ag egwyddorion y  Ddeddf Diogelu Data. 

2.2 Roedd yr archwiliad yn cwmpasu arsylwi ar drefniadau diogelu gwybodaeth wrth 

ymweld â sefydliadau'r Cyngor sydd y tu allan i’r prif adeiladau.  

 

3. Prif Ddarganfyddiadau  
3.1 Gwelwyd yn gyffredinol bod ymwybyddiaeth am faterion rheoli gwybodaeth ag 

egwyddorion y Ddeddf Diogelu Data, ond fod lle i wellau ar godi ymwybyddiaeth 

ymhellach. Fel rhan o gynllun archwilio 2017-18 archwiliwyd sampl o ganolfannau 

hamdden y Cyngor, hostel anableddau dysgu yn ogystal â sampl o ysgolion. Gweler 

isod grynodeb o’r darganfyddiadau. 

3.2   Canolfannau Hamdden 

3.2.1 Ymddengys bod dealltwriaeth dda o ddiogelwch gwybodaeth yn y sampl o 

ganolfannau hamdden ymwelwyd â hwy yn ystod y flwyddyn 2017-18. Roedd tri o’r 

sampl yn ymwybodol o’r tîm Rheoli Gwybodaeth gydag un ohonynt wedi cysylltu â 

hwy i ymholi ynglŷn â chyfnodau cadw. Yn ogystal, bu i’r Swyddog Cefnogi Busnes a 

Systemau gadarnhau ei bod wedi dosbarthu gwybodaeth ynglŷn â chyfnodau cadw 

dogfennau i bob canolfan hamdden. 

3.2.2 Mae elfennau o ddiogelwch gwybodaeth yn cael ei gynnwys yn anwythiad staff y 

Canolfannau e.e. delio gyda debydau uniongyrchol a pheidio rhannu rhifau ffôn dros 

y ffôn. 
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3.2.3 Roedd pob Canolfan yn defnyddio peirannau llarpio ar gyfer gwaredu gwybodaeth 

gyfrinachol gydag un ohonynt yn nodi eu bod hefyd yn ceisio gwneud llai o ddefnydd 

o’r sachau coch. Roeddynt yn ymwybodol o’r angen i gadw gwybodaeth gyfrinachol 

dan glo. 

3.2.4 Holwyd ynglŷn ag oes cyfarwyddyd yn cael ei roi i staff i beidio â thrafod materion tu 

allan i waith a dywedodd dwy Ganolfan yn y sampl nad ydynt yn gwneud hyn. Yn 

ogystal, nododd un o’r Canolfannau nad ydynt yn cloi sgrin eu cyfrifiadur pan nad 

ydynt wrth eu desg. 

3.3   Ysgolion 

3.3.1 Roedd gan yr Ysgolion ddealltwriaeth dda o drefniadau rheoli gwybodaeth, ond nid 

oedd un ysgol allan o’r sampl a ddetholwyd yn ymwybodol o’r Tîm Rheoli 

Gwybodaeth. Nododd un o’r Penaethiaid ei bod wedi derbyn cyflwyniad i ddiogelu 

data mewn cyfarfod Penaethiaid. Serch hyn, nododd Pennaeth arall yn y sampl nad 

oedd yn ymwybodol bod tîm yn bodoli. 

3.3.2 Roedd pob Ysgol ond un yn rhoi hyfforddiant i staff ar sut i drin gwybodaeth gan 

gynnwys meysydd megis trafod cyfrinachedd, peidio trafod materion tu allan i’r Ysgol, 

rhyddhau gwybodaeth a.y.b. Defnyddir peirannau llarpio neu fagiau gwaredu 

arbennig i waredu gwastraff cyfrinachol ym mhob ysgol ac roeddynt yn ymwybodol o 

gyfnodau cadw ar gyfer y wybodaeth dan eu gofal. 

3.3.3 Cedwir gwybodaeth sensitif dan glo a petai angen iddynt drosglwyddo gwaith gartref 

i weithio arno mae ganddynt fynediad o adref neu maent yn defnyddio cof bach sydd 

wedi ei amgryptio. 

3.3.4 Ni welwyd cyfrineiriau ar sgriniau yn yr ysgolion ond fe arsylwyd un Pennaeth yn 

gadael ei chyfrifiadur am gyfnod o oddeutu 10 munud heb gloi’r sgrin. 

3.4 Hostel Anableddau Dysgu 

3.4.1 Ymwelwyd â hostel anableddau dysgu ac yn ystod yr ymweliad gwelwyd fod y drws 

mynedfa a drws allanol o’r gegin a’r ystafell staff wedi eu dal ar agor ar fachyn. 

Trafodwyd y risg o gadw drysau yn agored gyda’r Rheolwr, nid yn unig i atal 

preswylwyr rhag ymadael, ond i atal unigolion anawdurdodedig rhag cael mynediad.  

 

4. Barn yr Archwiliad 
(B) Gellir datgan sicrwydd rhannol o briodoldeb yn nhrefniadau rheoli gwybodaeth 

sefydliadau’r Cyngor gan fod rheolaethau mewn lle, ond bod agweddau lle gellir 

tynhau ar y trefniadau. Mae’r Rheolwr Gwybodaeth wedi ymrwymo i weithredu’r 

cam canlynol i liniaru’r risg a amlygwyd: 

 Parhau i godi ymwybyddiaeth gweithwyr y Cyngor o drefniadau rheoli gwybodaeth 
gan gynnwys Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol a ddaw i rym 25 Mai 2018. 
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Atodiad 4 
TOCYNNAU MANTAIS BWS  

AMGYLCHEDD 

 
1. Cefndir 
1.1 Gall pobl dros 60 oed a phobl anabl sy’n byw yng Ngwynedd dderbyn tocyn mantais 

bws fydd yn eu galluogi i deithio yn ddi-dâl ar unrhyw fws lleol yng Nghymru. Mae 

gofyn i’r cwmnïau bysus, sef y ‘Gweithredwyr Cyfranogol’, hysbysu’r Cyngor yn fisol pa 

mor aml defnyddiwyd y tocynnau yma ar siwrneiau yng Ngwynedd, a byddent yn 

derbyn taliad ar eu cyfer. Mae’r taliadau yn seiliedig ar y nifer o siwrneiau wnaethpwyd 

o fewn y mis gan ddefnyddwyr tocynnau mantais, wedi ei luosi gyda chyfartaledd pris 

tocyn sengl oedolyn, a’i luosi eto gyda ‘ffactor generadiad’ sef canran a ddarparwyd 

gan Lywodraeth Cymru. Mae’r Cyngor yn adhawlio’r arian a dalwyd i’r gweithredwyr 

cyfranogol, drwy geisiadau chwarterol i Lywodraeth Cymru. 

 

2. Bwriad a Chwmpas yr Archwiliad 
2.1 Bwriad yr archwiliad oedd sicrhau bod rheolaethau priodol ynghlwm â’r broses 

gweinyddu taliadau i weithredwyr cyfranogol ar sail defnydd tocynnau mantais. Roedd 

yr archwiliad hefyd yn sicrhau priodoldeb trefniadau tendro gwasanaethau 

trafnidiaeth. Er mwyn cyflawni hyn, roedd yr archwiliad yn cwmpasu adolygu sampl o 

daliadau diweddar a’r wybodaeth dderbynnir gan y cwmnïau.  

 

3. Prif Ddarganfyddiadau  
3.1 Mae paragraff 36 o ganllawiau ‘Cynllun teithio am ddim: Trefniadau ad-dalu cyffredin 

ar gyfer gweithredwyr cyfranogol’, dyddiedig Ebrill 2017, yn mynegi: “Ers i’r cynllun 

gael ei gyflwyno, codwyd pryderon ynglŷn â Gweithredwyr Cyfranogol unigol, yn gôr 

gofnodi nifer y siwrneiau gan deithwyr mewn ymgais i ddefnyddio’r cynllun i’w 

mantais. Nifer fechan o’r achosion hyn a welwyd ond maent wedi cynyddu yn y 

blynyddoedd diwethaf.” Nid yw Gwynedd wedi ei eithrio o’r ymgais gan rai darparwyr 

i or-gofnodi'r nifer o siwrneiau yn y gorffennol, felly mae’n hanfodol bod rheolaethau 

priodol mewn lle er mwyn lliniaru risgiau o or-gofnodi yn y dyfodol. 

3.1.1 O’r sampl ddetholwyd, gwelwyd fod y taliadau a wnaethpwyd i’r gweithredwyr 

cyfranogol yn briodol a bod tystiolaeth ddigonol wedi eu derbyn i’w cefnogi. 

3.1.2 Yn unol â’r canllawiau, mae’r fformiwla sy’n cyfrifo taliadau misol i’r gweithredwyr 

cyfranogol yn defnyddio cyfartaledd pris tocyn sengl oedolyn mis Medi 2009 wedi ei 

addasu yn flynyddol yn unol â chwyddiant. Mewn archwiliadau blaenorol, nid oedd 

Archwilio Mewnol wedi datgan sicrwydd ar gywirdeb yr holl ffigyrau a dderbyniwyd 

ym mis Medi 2009 gan y gweithredwyr cyfranogol. Fodd bynnag, Llywodraeth Cymru 

sy’n darparu y rhestr o brisiau'r gweithredwyr cyfranogol i Wynedd yn flynyddol, a 

gwelwyd fod y taliadau a wnaed yn unol â rhain. 
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3.1.3 Serch yr uchod, gwelwyd bod y Gwasanaeth wedi adnabod camgymeriad gyda pris un 

Gweithredwr Cyfranogol, ble roedd taliadau 2016-17 yn cael eu gwneud ar sail pris 

cyfartaledd o £2.1950 yn hytrach na’r pris cywir o £2.9015. Daeth hyn i’r amlwg pan 

hysbyswyd y Cyngor gan Lywodraeth Cymru  o brisiau 2017-18, oedd yn seiliedig ar 

leihad o 0.9% ar ffigyrau 2016-17. Gwelwyd fod y Gwasanaeth eisoes wedi ad-dalu’r 

Gweithredwyr Cyfranogol ar y cyfradd cywir. 

3.1.4 Mynegir y canllawiau ei bod yn ofynnol i weithredwyr cyfranogol gefnogi eu hawliadau 

gydag adroddiadau am bob siwrnai teithio am ddim a wneir, a dylai hyn fod yn seiliedig 

ar ddata ble disgwylir i ddim llai na 98% o’r teithiau gael eu cofnodi drwy gardiau clyfar, 

hynny yw, caiff hyd at 2% o deithiau eu cofnodi ble nad oes tocyn mantais bws wedi 

ei gyflwyno e.e. petai broblem gyda peiriant sganio tocynnau'r bws. Mae’r risg o 

weithredwyr cyfranogol yn gor-hawlio drwy ddefnydd amhriodol o brosesu tocynnau 

heb eu sganio eisoes wedi ei adnabod, ac mae Gwynedd yn cyfyngu taliadau i 

weithredwyr cyfranogol am docynnau o’r fath i 2%. 

3.1.5 Fodd bynnag, mae un gweithredwr sy’n uchafu’r trothwy yn gwrthwynebu i’r 

penderfyniad i beidio talu dros y 2% iddynt, ac maent wedi bygwth codi tâl neu peidio 

derbyn teithwyr sydd gyda tocynnau mantais os na all y peiriannau eu sganio. Yn 

ychwanegol i hyn, mae Llywodraeth Cymru wedi peidio ad-dalu Gwynedd yn chwarter 

1 a 2 yn 2017-18 am yr holl daliadau a wnaed i’r gweithredwr yma, er gwaethaf i’r 

Gwasanaeth gyfyngu’r taliadau iddynt. Cred Llywodraeth Cymru nad yw Gwynedd yn 

gwneud digon i sicrhau bod y cwmni ddim yn ceisio hawlio mwy nag y dylent, gan nodi: 

“We have not received any clarification of the actions taken by the authority to address 

our concerns”. Mae’r anghydfod yma yn parhau ar amser yr archwiliad, ac mae’r 

Gwasanaeth yn disgwyl am arweiniad pellach gan Lywodraeth Cymru. Mae 

Llywodraeth Cymru wedi awgrymu “We would suggest, the authority request that one 

of Bus Users Cymru’s Bus Compliance Officers undertake surveys of the company’s 

services, alongside or in addition to staff of Gwynedd Council.” Wrth ystyried gwerth y 

taliadau (cyfanswm o £90k hyd at chwarter 2), mae’n bwysig bod y Gwasanaeth yn 

cytuno ar weithrediad fuasai’n dderbyniol gan Lywodraeth Cymru er mwyn iddynt 

ryddhau'r elfen yma o’r grant i Wynedd. 

 

4. Barn yr Archwiliad 
(B) Gellir datgan sicrwydd rhannol o briodoldeb yn nhrefniadau Tocynnau Mantais Bws 

gan fod rheolaethau mewn lle, ond bod agweddau lle gellir tynhau ar y trefniadau. 

Mae’r Gwasanaeth wedi ymrwymo i weithredu’r camau canlynol i liniaru’r risgiau a 

amlygwyd: 

 Derbyn arweiniad gan Lywodraeth Cymru mewn perthynas â gweithredwr 
cyfranogol sy’n uchafu’r trothwy o 2% o deithiau proseswyd gyda llaw, a 
gweithredu yn briodol er mwyn sicrhau ad-daliad grant am y costau a dalwyd hyd 
yn hyn.   
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Atodiad 5 
TREFNIADAU ADENNILL DYLEDION 

CYLLID 

 

1. Cefndir 
1.1  Mae Canllawiau Adennill Dyledion Amrywiol (Hydref 2014) yn nodi’r broses a ddylid 

ei dilyn wrth adennill dyledion. Mae’r Gwasanaeth perthnasol yn codi anfoneb ar y 

dyledwyr a bydd yr Uned Incwm yn cychwyn ar y broses o adennill. Os nad yw 

prosesau’r Uned Incwm yn dwyn ffrwyth, caiff dyledion eu trosglwyddo, boed at 

asiantaethau casglu allanol neu at Wasanaeth Cyfreithiol y Cyngor. 

 

2. Bwriad a Chwmpas yr Archwiliad 
2.1   Bwriad yr archwiliad oedd sicrhau fod trefniadau priodol ac effeithiol mewn lle ar gyfer 

adennill dyledion. Er mwyn cyflawni hyn, roedd yr archwiliad yn cwmpasu dethol 

sampl o ddyledion hanesyddol sydd heb eu talu, gan wirio bod y camau priodol wedi 

eu cymryd i geisio adennill y ddyled drwy dderbyn taliad. 

  

2. Prif Ddarganfyddiadau  
3.1  Detholwyd sampl o ddyledion hanesyddol eu natur ar draws Gwasanaethau’r Cyngor. 

Gwiriwyd statws pob anfoneb a nodiadau’r Uned Incwm ar y cyfriflyfr er mwyn 

darganfod pa gamau cymerwyd i geisio adfer y dyledion. 

3.2 Darganfuwyd bod gweithrediad wedi bod ar bob dyled, ond ar adegau mae cyfnod 

maith rhwng cofnodion o weithrediadau’r Uned Incwm. Ymddengys bod hyn yn deillio 

o ddau ffactor yn bennaf, sef adnoddau a chyfathrebu. Gan fod yr Uned Incwm yn 

blaenoriaethu dyledion, yna yn anochel y bydd rhai anfonebau yn cael eu rhoi o’r 

neilltu am y tro. Mae modd rhoi ‘fflag’ ar ddyledion, ond nid oes modd rheoli’r fflag er 

mwyn atgoffa swyddogion bod angen ailymweld ar ôl cyfnod amser penodol. Yn 

ogystal, mae’r Uned Incwm yn aml yn cyd-weithio gyda’r Gwasanaethau er mwyn 

adennill dyledion, ond gwelwyd oedi rhwng gweithrediadau oherwydd nad oedd 

ymholiadau gan yr Uned Incwm yn cael eu hateb neu’u cofnodi, sy’n awgrymu bod 

diffyg perchnogaeth ar wahanol weithrediadau yn y drefn adennill cyn eu cyfeirio at 

Cyfreithiol. 

3.3 Detholwyd sampl o ddeg anfoneb dyledus gyda statws sy’n dynodi eu bod wedi eu 

cyfeirio at y Gwasanaeth Cyfreithiol. Roedd cofnodion yr Uned Incwm yn awgrymu nad 

oedd gweithrediad wedi bod ar nifer o’r dyledion ers iddynt gael eu cyfeirio, rhai mor 

bell yn ôl â 2013. Fodd bynnag, darganfuwyd bod gweithrediad wedi bod ar y rhan 

helaeth ohonynt, ond ymddengys nad oedd yr Uned Incwm yn ymwybodol o’r 

datblygiadau diweddaraf ym mhob achos oherwydd bod Cyfreithiol wedi cyd-weithio 

gyda’r Gwasanaeth perthnasol. Roedd rhai o’r achosion wedi eu cau gan Cyfreithiol, 

ond nid oedd dim i awgrymu bod yr Uned Incwm yn ymwybodol o hyn. 
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3.4 Gwelwyd fod dau achos ble roedd dyledion hanesyddol wedi eu cyfeirio at Cyfreithiol, 

ond nad oedd swyddogion presennol y Gwasanaeth yn ymwybodol ohonynt. Roedd yr 

anfonebau yma yn deillio o gyfnod cyn i Cyfreithiol newid eu trefniadau i broses mwy 

awtomataidd sy’n golygu cychwyn y broses gyfreithiol yn syth wedi i gyfarwyddyd 

gyrraedd, a hynny er mwyn cyfarch pryderon hanesyddol Gwasanaethau. Mae’r 

Gwasanaeth Cyfreithiol a’r Uned Incwm yn gytûn bod y trefniadau newydd yn welliant 

sylweddol. Gan fod sampl yr archwiliad yn cwmpasu dyledion hanesyddol eu natur, 

ehangwyd y sampl i gynnwys dyled dan y drefn newydd yn ogystal. Gwelwyd bod 

llythyr wedi ei anfon at ddyledwr yn fuan wedi i’r ddyled gael ei chyfeirio at y 

Gwasanaeth Gyfreithiol yn amlinellu bwriad y Cyngor, a bod cyfathrebu rhwng yr Uned 

Incwm a Chyfreithiol 14 a 28 diwrnod wedi i’r llythyr gael ei anfon er mwyn cadarnhau 

nad oes taliad neu newid yn statws y ddyled. Gwelwyd fod trefniant talu wedi ei 

wneud gyda’r dyledwr. 

3.5 Mae archwiliadau y gorffennol wedi adnabod diffyg cyfathrebu rhwng yr Uned Incwm, 

Cyfreithiol a’r Gwasanaethau, ond erbyn hyn gwelwyd fod y trefniadau wedi tynhau. 

      

Barn yr Archwiliad 

 (B) Gellir datgan sicrwydd rhannol o briodoldeb yn nhrefniadau adennill dyledion y 

Cyngor gan fod rheolaethau mewn lle, ond bod agweddau lle gellir tynhau ar y 

trefniadau. Mae’r Gwasanaethau perthnasol eisoes wedi cymryd camau i gryfhau 

trefniadau ac wedi ymrwymo i weithredu’r camau canlynol i liniaru’r risgiau a 

amlygwyd: 

 Sicrhau bod gan y Clerc Cyfreithiol yr hawliau mynediad cywir a’r dealltwriaeth 
angenrheidiol o’r system i fedru cofnodi ar y ‘scratchpad’ o fewn y cyfriflyfr 
ariannol. 

 Y Gwasanaeth Cyfreithiol i gofnodi diweddariadau i statws unrhyw ddyled ar y 
‘scratchpad’ o fewn y cyfriflyfr ariannol er mwyn sicrhau bod y wybodaeth 
ddiweddaraf mewn un lle ac ar gael i bob swyddog perthnasol.   
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Atodiad 6 
GRANT TEULUOEDD YN GYNTAF  

PLANT A CHEFNOGI TEULUOEDD 

 

1. Cefndir 
1.1 Roedd Canllawiau Llywodraeth Cymru ar ‘Teuluoedd yn Gyntaf’ yn nodi bod y rhaglen 

yma yn un arloesol sy’n hybu ardaloedd awdurdodau lleol i ddatblygu cefnogaeth a 
systemau amlasiantaethol effeithiol i deuluoedd, yn enwedig y rhieni sy’n byw mewn 
tlodi, gyda phwyslais clir ar atal ac ymyriadau cynnar. 

1.2 Mae Teuluoedd yn Gyntaf yn ymateb allweddol i Strategaeth Tlodi Plant Llywodraeth 
Cymru. Mae tri amcan i’r strategaeth, ac mae Teuluoedd yn Gyntaf yn sbardun pwysig 
i gyflawni’r amcanion hyn: 

a) Lleihau nifer y teuluoedd sy’n byw mewn cartref di-waith: 
b) Gwella sgiliau’r rhieni/gofalwyr a’r bobl ifanc sy’n byw mewn cartrefi incwm isel er 

mwyn iddynt allu cael gwaith sy’n talu yn dda; a 
c) Lleihau’r anghydraddoldebau sy’n bodoli ym maes iechyd, addysg a chanlyniadau 

economaidd i blant a theuluoedd drwy wella canlyniadau’r rhai tlotaf – gyda ffocws 
ar gefnogi teuluoedd er mwyn cyflawni canlyniadau gwell i blant. 

 

2. Bwriad a Chwmpas yr Archwiliad 
2.1 Bwriad yr archwiliad oedd sicrhau bod yr arian grant refeniw Teuluoedd yn Gyntaf yn 

cael ei weinyddu yn briodol ac yn unol â thelerau’r grant. Roedd yr archwiliad yn 

cwmpasu gwirio’r rheolaethau mewnol ar gyfer gweinyddu’r grant yma, ac roedd hyn 

yn cynnwys profi trafodion ariannol. 

 

3. Prif Ddarganfyddiadau  
3.1 Roedd y cais gwreiddiol wedi ei gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru yn 2012 ar sail y 

ddogfen ‘Parenting & Family Support in Gwynedd, Commissioning Strategy 2012-

2017’ sydd wedi bod yn sail i’r cynllun drwy gydol y cyfnod. 

3.2 Mae’r ddarpariaeth a ddisgwylir wedi ei fanylu yn atodlen 1 ‘Y Dibenion’ yn y llythyr 

Dyfarnu cyllid mewn perthynas â grant Teuluoedd yn Gyntaf, ac mae cynllun y Cyngor 

wedi ei gymeradwyo yn seiliedig ar y manylder yma ac mae’r gwariant yn cydymffurfio 

yn ogystal. 

3.3 Y Swyddog Monitro a Gwerthuso sydd yn gyfrifol am fonitro ac yn derbyn adroddiad 

chwarterol gan y darparwyr. Mae unrhyw ddiffyg yn cael eu hamlygu yn ystod y broses 

hon ac o ganlyniad disgwylir gweithrediad i’w lliniaru. 

3.4 Mae cynnydd ar y prosiect yn cael ei adrodd yn chwarterol i Lywodraeth Cymru yn 

ogystal â gwybodaeth ariannol. Yn ychwanegol mae adroddiad blynyddol yn cael ei 

chyflwyno yn dilyn diwedd y flwyddyn ariannol. Mae’r adroddiad yma yn canolbwyntio 

ar y strategaeth/allbwn disgwyliedig wedi ei nodi ac felly yn hawdd i’w fonitro 

(amcanion CAMPUS (SMART)). 
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3.5 Mae un gofrestr risg yn bodoli ond mae hwn yn mynd yn ôl i gychwyn y prosiect lle 

mae’r prif risgiau sydd wedi eu hadnabod yn ymwneud a’r broses tendro. Nid oes 

tystiolaeth bod cofrestr risg cyfredol yn bodoli ac felly yn awgrymu nad oes gwaith 

monitro ffurfiol yn mynd rhagddo i sicrhau bod risgiau’r prosiect yn cael eu lliniaru. 

Cytunir ei fod yn bwysig sicrhau bod cofrestr o’r fath yn cael ei greu i ddiweddu y 

prosiect presennol hyd at Mawrth 2018 ac i’r prosiect/grant newydd sydd i ddilyn. 

3.6 Mae taliadau yn cael eu talu i 3ydd parti yn unol â’r Cytundeb Lefel Gwasanaeth. Mae 

pwrpas y grant wedi ei nodi yn glir yn y cytundebau ac mae’n ofynnol i’r buddiolwyr 

adrodd yn chwarterol ar y cynnydd sydd yn cael ei wneud. Mae’r Swyddog Monitro a 

Gwerthuso yn sicrhau mai dim ond gwariant cymwys sydd yn cael ei hawlio. 

3.7 Mae’r buddiolwyr yn cael eu talu yn erbyn anfonebau yn chwarterol, a’r arian yma yn 

cael ei adhawlio gan Lywodraeth Cymru trwy gais am arian. Mae’r anfonebau yn cael 

eu gwirio am gywirdeb yn ogystal. 

3.8 Mae cyllideb wedi ei bennu ar gyfer y grant a gwelwyd tystiolaeth bod hwn wedi ei 

broffilio yn unol â thelerau’r grant. 

3.9 Yn wahanol i’r blynyddoedd blaenorol, roedd Llywodraeth Cymru wedi gofyn am dri 

cais am arian yn unig yn ystod 2016/17. Roedd yr hawliad cyntaf i’w gyflwyno erbyn 

15/07/16 (01/04/16 – 30/06/16), yr ail erbyn 20/01/17 (01/07/16 – 31/03/17 yn 

cynnwys amcanestyniad o wariant cyllid) a’r datganiad terfynol erbyn 30/04/17 

(gwybodaeth ariannol flynyddol hyd at 31/03/17). Gwelwyd tystiolaeth yn cadarnhau 

bod y ceisiadau wedi eu hawlio o fewn yr amseroedd e.e. cais terfynol dyddiedig 

28/04/17. Gwelir bod yr hawliad cyntaf  wedi ei arwyddo gan y Rheolwr Cyflawni Plant 

a Phobl Ifanc a hawl 2 a 3 gan y Rheolwr Cyllid. 

  

4. Barn yr Archwiliad 
(A) Gellir datgan sicrwydd o briodoldeb yng ngweinyddiaeth y grant Teuluoedd yn 

Gyntaf gan y gellir dibynnu ar y rheolaethau mewnol sydd mewn lle, a’u bod wedi 

eu dilyn. Mae’r Swyddog Monitro a Gwerthuso wedi ymrwymo i weithredu’r cam 

canlynol i liniaru’r un risg a amlygwyd i’r dyfodol: 

 Sicrhau bod cofrestr risg i liniaru risgiau sydd yn gysylltiedig â diweddu’r prosiect 
presennol ym Mawrth 2018 ac i’r arian/prosiect newydd sydd i ddilyn. 
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Atodiad 7 
GRANT CYNNIG GOFAL PLANT YN GYNNAR  

PLANT A CHEFNOGI TEULUOEDD 

 

1. Cefndir 
1.1 Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gynnig 30 awr yr wythnos o ofal plant ac 

addysg gynnar a ariennir gan y Llywodraeth am 48 wythnos y flwyddyn, i rieni sy’n 

gweithio a gwarcheidwaid cofrestredig sydd â phlant tair a phedair oed yng Nghymru, 

erbyn diwedd tymor presennol y Cynulliad hwn. Diben y Cyllid yw galluogi'r Awdurdod 

i weithredu’r cynnig gofal plant yn gynnar (y cynnig) mewn ardaloedd penodol ac ar 

gyfer niferoedd o blant y cytunwyd arnynt yn yr ardal o fis Medi 2017. 

 

2. Bwriad a Chwmpas yr Archwiliad 
2.1 Bwriad yr archwiliad oedd sicrhau bod yr arian grant refeniw Cynnig Gofal Plant yn 

Gynnar yn cael ei weinyddu’n briodol ac yn unol â thelerau’r grant. 

2.2   Roedd yr archwiliad yn cwmpasu gwirio’r rheolaethau mewnol ar gyfer gweinyddu’r 

grant yma, ac roedd hyn yn cynnwys profi rhai o drafodion ariannol 2017/18. 

 

3. Prif Ddarganfyddiadau  
3.1 Mae Llywodraeth Cymru wedi adnabod cynnig gwell ar gyfer gofal plant fel 

blaenoriaeth, ac wedi enwebu Gwynedd a Môn i fod yn weithredwr cynnar ar y cyd, 

gyda’r bwriad o gydweithio gyda’r Llywodraeth o 17-18 ymlaen gan gynorthwyo i 

brofi’r cynllun cyn ei fod yn mynd yn genedlaethol yn 2020. 

3.2 Mae’r ddarpariaeth a ddisgwylir wedi ei fanylu yn atodlen 1 ‘Y Dibenion’ yn y llythyr 

Dyfarnu cyllid mewn perthynas â grant Cynnig Gofal Plant, ac mae’r Cyngor yn 

gweithredu yn seiliedig ar y manylder yma ac mae’r gwariant yn cydymffurfio yn 

ogystal. 

3.3 Y Swyddog Strategol Gofal Plant Gwynedd a Môn sydd yn gyfrifol am weinyddu’r grant. 

O ganlyniad mae’n cymryd cyfrifoldeb am gwblhau ffurflen fonitro yn fisol - sy’n 

cynnwys nifer ac oriau’r ddarpariaeth gofal plant a hefyd ffurflen hawlio sy’n dangos y 

gwariant yn erbyn yr hawliad. Mae hefyd yn gyfrifol am gwblhau adroddiadau bob 

tymor ar gyfer Medi i Ragfyr 2017, ac Ionawr i Ebrill 2018 i’w cyflwyno erbyn 31 Ionawr 

2018 a 30 Ebrill 2018. Derbyniwyd tystiolaeth bod y ffurflenni monitro misol yn cael eu 

cwblhau, ac mae'r rhain yn ei gwneud yn hawdd i bennu a yw’n debygol y bydd 

niferoedd yn cynyddu. 

3.4 Yn ychwanegol i adrodd ar gynnydd yn rheolaidd i Lywodraeth Cymru, mae 

adroddiadau yn cael eu trafod yng nghyfarfodydd misol y Bwrdd Strategol Gofal Plant 

Gwynedd a Môn yn ogystal. 
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3.5 Mae taliadau yn cael eu talu i 3ydd parti yn unol â’r cytundebau gyda’r Cyngor. 

Gwiriwyd sampl o ddarparwyr am gywirdeb y manylion BACS a gwelir bod y rhain yn 

gywir. Yn ogystal gwiriwyd sampl o rieni er mwyn sicrhau fod y profion cymhwyso yn 

cael eu cynnal yn briodol a’u bod yn cwrdd â’r meini prawf. Gwelwyd bod y rhain yn 

gywir yn unol â chanllawiau’r Llywodraeth a bod gweithdrefnau priodol yn eu lle i 

sicrhau bod tystiolaeth gywir yn cael ei dderbyn cyn gwobrwyo arian y grant. Mae 

pwrpas y grant wedi ei nodi yn glir yn y cytundebau ac mae’r Swyddog Gofal Plant 

Gwynedd a Môn a’r staff gweinyddol yn sicrhau cywirdeb y costau sydd yn cael eu 

hawlio. 

3.6 Mae darparwyr yn cael eu talu yn erbyn anfonebau yn fisol a’r arian yma yn cael ei 

adhawlio gan Lywodraeth Cymru trwy gais.  

3.7 Mae cyllideb wedi ei bennu ar gyfer y grant a gwelwyd tystiolaeth bod hwn wedi ei 

broffilio yn unol â thelerau’r grant. 

3.8 Mae ffurflen gais pwrpasol yn cael ei ddefnyddio i hawlio arian sydd yn seiliedig ar 

dempled Llywodraeth Cymru. Mae rhaid hawlio’r cyllid yn fisol ar sail ôl-daliadau sy’n 

seiliedig ar y gwariant a dynnir ac a delir ar gyflawni’r Dibenion. Gwelwyd tystiolaeth 

bod y cais rhwng 4 Medi 2017 a 1 Hydref 2017 wedi ei hawlio o fewn yr amser 

penodedig sef 6 Hydref 2017 a bod y cais wedi ei arwyddo gan swyddog awdurdodedig, 

sef y Swyddog Gwella Ansawdd Blynyddoedd Cynnar. 

3.9 Hon yw’r flwyddyn gyntaf i’r grant penodol hwn ac felly nid oes cais terfynol wedi ei 

gyflwyno hyd yma. Fodd bynnag, mae disgwyl i’r cais terfynol hyd at 31 Mawrth 2018 

gael ei hawlio erbyn 6 Ebrill 2018. 

 

4. Barn yr Archwiliad 
(A) Gellir datgan sicrwydd o briodoldeb yng ngweinyddiaeth y Grant Cynnig Gofal Plant 

gan y gellir dibynnu ar y rheolaethau mewnol sydd mewn lle, a’u bod wedi eu dilyn. 
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                                                                                                                                       Atodiad 8 
DEPOS 

PRIFFYRDD A BWRDEISTREFOL 

 

1. Cefndir 
1.1 Yn Rhagfyr 2016, yn dilyn achos llys, derbyniodd y Cyngor ddirwyon o £70,000 a £3,400 

am dorri Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2010 a’r Ddeddf 
Gwarchod yr Amgylchedd 1990, yn ôl eu trefn. Deilliai’r achos yma o ymweliad i ddepo 
Tywyn gan Gyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ar Chwefror 24ain 2016. Mae’r Cyngor yn 
gweithredu o dan eithriad ‘Waste exemption: NWFD 3 temporary storage of waste at 
a place controlled by the producer’ felly nid oeddent angen trwydded, ond mae 
amodau’r eithriad yn mynegi na ddylai mwy na 50m3 o wastraff gael ei storio ar safle 
ar unrhyw adeg; ni ddylai gwastraff gael ei gadw ar safle am fwy na 3 mis ac ni ddylai 
gwastraff gyda chodau EWC gwahanol gael eu storio’n gymysg. Roedd y gwastraff yn 
nepo Tywyn yn torri’r 3 amod yma. Cafodd y gwastraff ei gludo ond defnyddiwyd un 
cod EWC ar y nodyn trosglwyddo er bod 4 gwastraff gwahanol yn cael ei gludo yn ôl 
diffiniadau EWC. 

 

2. Bwriad a Chwmpas yr Archwiliad 
2.1  Bwriad yr archwiliad oedd sicrhau fod trefniadau priodol wedi eu sefydlu ar gyfer 

rheoli Depos Priffyrdd er mwyn lliniaru risgiau yn briodol a sicrhau cydymffurfiaeth â 

rheolaethau’r Cyngor, y Llywodraeth ac Asiantaeth yr Amgylchedd.  

 

3. Prif Ddarganfyddiadau  
3.1 Detholwyd 5 depo Priffyrdd ar gyfer yr archwiliad yma; Cibyn, Tywyn, Rhiwbryfdir, 

Ffordd y Bala ac Afonwen. Cynhaliwyd archwiliadau gweledol o bob depo yn ogystal â 

gwiriad o’r gwaith papur perthnasol. 

3.2 Gwelwyd bod sgipiau addas ar gyfer gwastraff concrid a bitwmen ym mhob depo 

ymwelwyd â hwy. Nid oes llawer o bitwmen gyda ‘coal tar’ ar ôl yng Ngwynedd felly 

nid oedd dim yn cael ei storio yn unrhyw ddepo ac yn annhebygol o gael ei storio yn y 

dyfodol. Buasai prawf ‘core’ yn cael ei wneud pe bai amheuaeth bod unrhyw fitwmen 

sydd angen ei godi yn cynnwys ‘coal tar’.    

3.3 Gwelwyd bod ‘road planings’ wedi eu storio mewn 2 o’r 5 depo fel gwastraff ar gyfer 

ei ail-ddefnyddio. Roedd cymhlethdodau yn codi yma gyda diffiniad ‘gwastraff’. Mewn 

rhai achosion mae ‘road planings’ wedi eu prynu fel deunyddiau yn fuan iawn ar ôl i’r 

Depo dalu i waredu ‘road planings’ i osgoi eu storio am fwy na 3 mis yn unol â 

thelerau’r eithriad NWFD 3. Buasai rhai o’r Rheolwyr Safle yn awyddus i gael mwy o 

wybodaeth am beth sy’n achosi deunydd i gael ei ystyried yn wastraff ac os oes modd 

newid ei statws yn ôl i ddeunydd. Er mwyn gwneud hyn mae angen trwydded 

berthnasol ac/neu offer penodol er mwyn sgrinio’r gwastraff ar gyfer ei ddosbarthu 

fel deunydd. Buasai gwneud cais am drwyddedau S2 ar gyfer safleoedd penodol yn 

caniatáu storio hyd at 500 tunnell o ddeunydd megis ‘road planings’ am gyfnod o hyd 

at 12 mis ond mae diffyg lleoliadau addas yn rwystr. 
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3.4 Dangosodd yr archwiliadau gweledol bod llai na 50m3 o wastraff yn cael ei storio ym 

mhob depo ymwelwyd â hwy. Roedd gwastraff yn cael ei gadw yn daclus a heb eu 

cymysgu. Yn nepo Ffordd y Bala (Dolgellau), eglurodd y Rheolwr Safle fod bae sy’n 

llawn ‘aggregate’ am gael ei ddefnyddio i storio gwastraff concrid ar ôl gwaredu’r 

‘aggregate’. 

3.5  Roedd cynllun rheoli safle ar gyfer pob depo ac roedd mynediad gan y gweithwyr i’r 

rhain os oedd angen. Mae ffurflenni monitro gwastraff yng nghynlluniau rheoli safle 

pob depo i nodi dyddiad caiff gwastraff ei dderbyn gan y depo, ei bwysau a phryd bydd 

angen ei waredu. Roedd y ffurflen hon wedi ei llenwi yng nghynllun rheoli safle Cibyn 

ond nid yn y 4 depo arall. Roedd y wybodaeth i gyd ganddynt am bob trosglwyddiad 

gwastraff ar ffurfiau eraill megis ‘job note’ a nodyn trosglwyddo gwastraff gan y 

cwmnïau dderbyniai’r gwastraff. Nid oedd ffurf y wybodaeth o bwys dim ond ei fod ar 

gael ar gyfer pob depo. 

3.6 Crëwyd gan y Peiriannydd Cynorthwyol Sicrwydd Ansawdd Amgylcheddol nodyn 

trosglwyddo gwastraff safonol i gael ei ddefnyddio gan bob depo. Mae’r nodyn 

trosglwyddo gwastraff yn cynnwys blychau i’w ticio i osgoi’r defnydd o godau EWC 

anghywir. Roedd defnydd yn cael ei wneud o’r nodyn trosglwyddo gwastraff statudol 

yn ogystal â fersiynau’r cwmnïau gwaredu gwastraff o’r nodyn trosglwyddo gwastraff. 

O ganlyniad, roedd yn annhebygol iawn buasai gwastraff yn cael ei drosglwyddo o dan 

y cod EWC anghywir. 

3.7 Derbyniwyd copi o’r cyflwyniad PowerPoint roddwyd gan y Peiriannydd Cynorthwyol 

Sicrwydd Ansawdd Amgylcheddol fel rhan o hyfforddiant staff yr Adran Priffyrdd. 

Mynegodd bod y cyflwyniad yn gynhwysfawr ac yn egluro am drwyddedau, sut i storio 

gwastraff a phwysigrwydd defnyddio nodyn trosglwyddo gwastraff. Gwelwyd bod 

cofrestr gyflawn o staff yr adran oedd wedi mynychu wedi’i arwyddo gan y 

mynychwyr. 

 

4. Barn yr Archwiliad 
(B) Gellir datgan sicrwydd rhannol o briodoldeb yn nhrefniadau Rheoli Depos Priffyrdd, 

ond bod agweddau lle gellir tynhau ar y trefniadau. Mae’r Rheolwr Safle wedi 

ymrwymo i weithredu’r cam canlynol i liniaru’r risgiau a amlygwyd: 

 Gwaredu ‘aggregate’ yn nepo Ffordd y Bala, Dolgellau er mwyn defnyddio’r bae i 
storio gwastraff concrid yn unig. 

 Ystyried gwneud cais am drwydded S2 os bydd angen defnyddio gwastraff megis 
‘Road Planings’ fel deunydd, wedi 3 mis o’u storio yn y Depo. 
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Atodiad 9 
RHESTR AROS TAI 

OEDOLION, IECHYD A LLESIANT 

 

1. Cefndir 
1.1 Mae Partneriaeth Gosod Tai Cyffredin Gwynedd wedi eu sefydlu er mwyn datblygu 

cofrestr tai cyffredin sy’n darparu un man i gael mynediad at dai cymdeithasol yng 

Ngwynedd. Y bwriad yw gweithredu system sydd yn hawdd i’w ddeall ac yn rhoi 

dewisiadau i ymgeiswyr o’r opsiynau sydd ar gael. Mae Polisi Gosod Tai Cyffredin wedi 

ei lunio ac yn blaenoriaethu ymgeiswyr ar sail pwyntiau a chategorïau sy’n 

blaenoriaethu ymgeiswyr â’r angen fwyaf. Mae’r Cymdeithasau Tai yn derbyn rhestr 

fer gan Wynedd yn seiliedig ar y pwyntiau yma ac yn dyrannu llety i’r teuluoedd sydd 

a’r sgôr uchaf ar gyfer y math o eiddo sydd ar gael ar gyfer y lleoliad o’u dewis. 

 

2. Bwriad a Chwmpas yr Archwiliad 
2.1 Bwriad yr archwiliad oedd sicrhau bod Rhestr Aros Tai Gwynedd yn cael ei weinyddu 

yn briodol mewn ffordd sy’n blaenoriaethu ymgeiswyr yn deg a thryloyw, a bod y 

gofrestr yn cael ei chadw yn gyfredol a chywir. Er mwyn cyflawni hyn, roedd yr 

archwiliad yn cwmpasu gwirio’r Rhestr Aros Tai a’r trefniadau sydd mewn lle er mwyn 

ei chadw’n gyfredol ac yn rhydd o dwyll, yn ogystal â gwirio sut caiff sampl o ymgeiswyr 

eu blaenoriaethu. 

 

3. Prif Ddarganfyddiadau  
3.1 Mae’r Polisi Gosod Tai Cyffredin yn ceisio sicrhau proses tryloyw a theg sydd yn 

blaenoriaethu ymgeiswyr yn ôl yr angen. Er bod cyfiawnhad dros benderfyniadau o 

bwy sy’n derbyn cynigion llety, mae nifer fawr o ffactorau all effeithio pwy gaiff eu 

hystyried ar restrau fer, ac nid yn unig y nifer o bwyntiau ar eu cais. Gall hyn 

ymddangos yn rhwystredig i ymgeiswyr a gwneud hi’n anodd i staff Gwynedd egluro a 

chyfiawnhau pwy mae’r cymdeithasau wedi dewis eu cartrefu. 

3.2 Mae’r Tîm Opsiynau Tai yn trafod gyda chwmni Capita ar hyn o bryd er mwyn symud i 

system newydd, gyda’r bwriad o ddisodli system bresennol ‘Academy Housing’ a 

mabwysiadu ‘Open Housing’. Bydd Cynghorau Gwynedd a Woking yn treialu'r system 

newydd. Y goblygiadau mwyaf o ddefnyddio’r system newydd fydd y defnydd o 

ffurflenni cais ar lein yn hytrach na’r system bapur bresennol. Rhagwelir y bydd hyn 

yn lleihau’r gwaith mewnbynnu i’r tîm, a chaniatáu mwy o amser i wirio ac asesu 

ceisiadau. Y pryder mwyaf yw’r effaith y caiff hyn ar yr henoed ac ymgeiswyr sydd 

ddim a mynediad/gallu i ddefnyddio system ar lein.  

3.3 Mae angen prawf o hunaniaeth ar gyfer derbyn ceisiadau newydd gan ymgeiswyr a 

gwelwyd o sampl a ddetholwyd fod Gwynedd yn cysylltu ag ymgeiswyr os nad oes 

tystiolaeth dderbyniol wedi ei dderbyn. Os nad yw’r wybodaeth yn cael ei dderbyn 

gwelwyd nad oedd y ceisiadau yn cael eu hasesu er mwyn cynnwys yr ymgeisydd ar y 

rhestr aros. 
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3.4 Gwelwyd fod pwyntiau yn cael eu hychwanegu ar gais pob ymgeisydd ar gyfer unrhyw 

elfen maent yn gymwys amdano. Mae’r Tîm Opsiynau Tai yn derbyn tystiolaeth er 

mwyn cefnogi hyn. Nid yw’r tai o angenrheidrwydd yn cael eu dyrannu i’r ymgeisydd 

gyda’r sgôr uchaf. Mae’r Polisi yn nodi unrhyw eithriadau, a gwelwyd nifer o 

enghreifftiau lle'r oedd rhestrau fer yn cael eu creu ar gyfer eiddo penodol. Gwelwyd 

fod Swyddogion yn gwirio amgylchiadau'r ymgeiswyr a’u pwyso a mesur yn erbyn 

math, maint a lleoliad yr eiddo gan roi ystyriaeth i unrhyw ddewisiadau/dymuniadau 

gan y Gymdeithas Tai sydd yn cynnig y denantiaeth. 

3.5 Mae nifer uchel o geisiadau yn cael eu derbyn gan y Tîm Opsiynau Tai a thybiwyd fod 

750  rhestr fer yn cael eu creu yn flynyddol. Eglurodd yr Arweinydd Tîm Opsiynau Tai 

ei fod yn gwirio pob un ohonynt yn y gorffennol ond roedd hyn yn arafu’r broses. Erbyn 

hyn mae sampl o’r rhestrau yn cael ei wirio ganddo ond mae cyfarfodydd a sgyrsiau 

aml gydag aelodau’r tîm os oes angen trafod rhestrau penodol. 

3.6 Mae’r Polisi cyfredol yn nodi fod Gwynedd yn anelu i adolygu pob cais i fod ar y rhestr 

o fewn 6 mis. Mae’r nifer o geisiadau a dderbynnir yn golygu fod hi’n anodd gwireddu’r 

targed yma. Gwelwyd nifer o enghreifftiau lle'r oedd adolygiadau wedi ei gwneud, a 

cheisiadau yn cael eu canslo lle na dderbyniwyd gwybodaeth. Eglurodd yr Arweinydd 

Tîm Opsiynau Tai fod Polisi newydd ar y gweill ym mis Rhagfyr fydd yn adlewyrchu eu 

bod am anelu i adolygu ceisiadau o fewn 12 mis. Mae pob cyfathrebiad gyda’r 

ymgeiswyr yn cael ei gofnodi ar y system Capita. 

3.7 Nid oes trefn benodol yn bodoli er mwyn i’r tîm dderbyn gwybodaeth am newid mewn 

amgylchiadau ymgeiswyr e.e. marwolaethau. Mae’r Swyddog Cofrestru yn darparu 

manylion marwolaethau a gofrestrwyd yng Ngwynedd i ‘Tell Us Once’ ac i  restr o 

swyddi/unigolion o fewn y Cyngor. Mae’r rhestr yma yn cael ei wirio gan y Swyddfa 

Gartref/’General Register Office’ ac nid yw’n cynnwys aelod o’r Tîm Opsiynau Tai. Nid 

oes trefn yn bodoli i’r unigolion yma rannu’r wybodaeth rhwng adrannau a 

gwasanaethau eraill o fewn y Cyngor. Yn ystod gweithgaredd i’r Fenter Twyll 

Cenedlaethol, cymharwyd gwybodaeth gan yr Adran Waith a Phensiynau (DWP) 

gyda’r rhestr aros a gwelwyd un enghraifft lle'r oedd unigolyn yn parhau i fod ar y 

rhestr am rhai misoedd yn dilyn ei farwolaeth. 

 

4. Barn yr Archwiliad 
(B) Gellir datgan sicrwydd rhannol o briodoldeb wrth weinyddu’r Rhestr Aros Tai gan 

fod rheolaethau mewn lle, ond bod agweddau lle gellir tynhau ar y trefniadau. Mae’r 

Tîm Opsiynau Tai wedi ymrwymo i weithredu’r camau canlynol i liniaru’r risgiau a 

amlygwyd: 

 Monitro esblygiad y system newydd i sicrhau fod trefn effeithiol er mwyn 
cyfeirio unigolion megis yr henoed a’r bregus er mwyn derbyn cymorth a 
chefnogaeth i gwblhau cais ar lein. 

 Gwneud ymholiadau i ddarganfod os oes modd cael trefn effeithiol i dderbyn 
gwybodaeth ddefnyddiol ynglŷn ag unigolion sydd yn marw er mwyn dileu eu 
ceisiadau. 
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PWYLLGOR   PWYLLGOR ARCHWILIO A LLYWODRAETHU 
 
DYDDIAD   8 CHWEFROR 2018  
 
TEITL CYNLLUN ARCHWILIO MEWNOL 2017/18 
 
PWRPAS YR ADRODDIAD DIWEDDARU’R PWYLLGOR AR Y CYNNYDD YN ERBYN 

CYNLLUN ARCHWILIO MEWNOL 2017/18  
 
AWDUR LUNED FÔN JONES - RHEOLWR ARCHWILIO 
 
GWEITHREDIAD ER GWYBODAETH 
 
___________________________________________________________________________ 
 
1. CYFLWYNIAD 
1.1 Mae’r adroddiad yma yn ddiweddariad ar y sefyllfa gyfredol o ran cwblhau Cynllun 

Archwilio Mewnol 2017/18. 
 
2. CRYNODEB O WAITH Y CYNLLUN 
2.1 Mae Cynllun Archwilio 2017/18 wedi ei gynnwys yn Atodiad 1, gyda statws y gwaith 

ar 26 Ionawr 2018 wedi ei nodi, yn ogystal â’r amser a dreuliwyd ar bob archwiliad. 
Roedd statws y gwaith yn y cynllun gweithredol ar y dyddiad hwnnw fel a ganlyn: 

     
Statws yr Archwiliad  Nifer 

Wedi ei gynllunio 
Crëwyd Papurau Gwaith 

6 
1 

Gwaith Maes ar y gweill 8 
Cwblhawyd Gwaith Maes 1 
Disgwyl Adolygiad 2 
Adroddiad Drafft 1 
Adroddiad Terfynol 39 

Cyfanswm 58 

  
Wedi eu canslo oherwydd lleihad mewn 
adnoddau 

12 

Archwiliadau wedi eu canslo i gyflawni 
eraill 

1 

 
2.2 Targed perfformiad 2017/18 yw i gael 95% o archwiliadau’r cynllun unai wedi eu cau 

neu gydag adroddiad terfynol wedi ei ryddhau erbyn 31 Mawrth 2018. Mae proffil y 
dangosydd fesul chwarter fel a ganlyn: 

 
  Diwedd chwarter 1     8% 
  Diwedd chwarter 2  20% 
  Diwedd chwarter 3  50% 
  Diwedd chwarter 4  95% 
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2.3 Gwelir o’r tabl uchod mai gwir gyrhaeddiad Archwilio Mewnol hyd at 26 Ionawr 2018 
oedd 67.24% - allan o’r 58 archwiliad unigol yng nghynllun 2017/18 roedd 39 wedi eu 
rhyddhau yn derfynol. 

   
3. ADDASIADAU I’R CYNLLUN 
3.2 Yn sgil absenoldeb pellach un aelod o’r Gwasanaeth Archwilio Mewnol am bedwar 

mis, mae canslo archwiliadau sydd gyfwerth â 57 diwrnod gwaith yn anorfod. Yn 
ogystal, yn y cynllun archwilio gwreiddiol, gwnaethpwyd darpariaeth ar gyfer 
hyfforddiant proffesiynol o 8 diwrnod. Erbyn hyn, mae 3 o’r Uwch Archwilwyr yn 
mynychu hyfforddiant a fydd yn arwain at gymhwyster proffesiynol. Hyd yn hyn, mae 
60 diwrnod wedi eu treulio ar hyfforddiant proffesiynol a rhagwelir cyfanswm o 24 
arall hyd ddiwedd y flwyddyn ariannol gyfredol. Golyga hyn bod cyfanswm yr 
adnoddau sydd ar gael wedi gostwng cyfwerth a 133 diwrnod ac i’r perwyl hynny 
detholwyd peidio cynnal yr archwiliadau canlynol. 

 Diwylliant ac Ymddygiad (Corfforaethol) - 15 diwrnod. Mae Rheolwyr yn y 
broses o dderbyn hyfforddiant ar egywddorion Ffordd Gwynedd a bydd yn 
cymryd amser i’r egwyddorion hynny dreiddio i lawr yr ysgol reoli. Felly, teimlir 
ei bod yn gyn-amserol i gynnal adolygiad. 

 Ymwybyddiaeth o Bolisi Canu’r Gloch – Cynradd ac Uwchradd (Addysg) – 20 
diwrnod. Mynegodd yr Uwch Reolwr Ysgolion mai ar ffurf drafft yn unig mae’r 
polisi a bod angen sicrhau nad yw’r polisi yn gwrth-ddweud y Polisi Achwyniad 
Rhanbarthol i Ysgolion cyn ei gylchredeg i’r ysgolion 

 GwE – Trefniadau Busnes (Addysg) – 20 diwrnod. Cwmpas yr archwiliad yma 
fyddai adolygiad o statws cyflogaeth unigolion. Erbyn hyn, mae archwiliad 
benodol ar statws cyflogaeth a goblygiadau IR35 wedi ei gynnwys yng Nhynllun 
Archwilio Drafft 2018/19. 

 Trwyddedu (Amgylchedd) – 8 diwrnod. Bydd yr archwiliad yn cael ei chynnal 
yn gynnar ym mlwyddyn ariannol 2018/19. 

 Diogelwch Systemau TG (Cyllid/Corfforaethol) - 30 diwrnod. Mae’r cyflenwr 
allanol oedd yn cynorthwyo Archwilio Mewnol i gynnal adolygiadau ym maes 
TG wedi methu cynnal yr adolygiadau oherwydd gwaeledd. Bydd y Rheolwr 
Archwilio yn profi’r farchnad am ddarparwr yn y dyfodol agos. 

 Menter Adfywio Glannau a Chanol Tref Caernarfon – Trefniadau Llywodraethu 
– wedi llithro i gynllun archwilio 2018/19. 

 Cynlluniau Gofal a Chymorth (Plant) o dan Rhan 4 DGC 2014 - wedi llithro i 
gynllun archwilio 2018/19. 

 
 
4. ARGYMHELLIAD 
4.1 Gofynnir i’r Pwyllgor nodi cynnwys yr adroddiad hwn fel diweddariad o gynnydd yn 

erbyn cynllun archwilio 2017/18, cynnig sylwadau arno a derbyn yr adroddiad.
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Cynllun Archwilio Mewnol 2017/18 

Gwir 
Ddyddiau Statws yr Archwiliad 

Côd yr Archwiliad Enw'r Archwiliad 
Cynllun 

Addasiedig Addasiad 
Cynllun 

Gwreiddiol 

 CORFFORAETHOL 
1-CORFF-01/2018 Gwaredu Gwastraff Cyfrinachol - Defnydd o Sachau Coch a 

Llarpiwyr 
 10.00  0.00  10.00 Adroddiad Terfynol  9.30 

1-CORFF-09/2018/001 Cefnogi Adolygiadau Ffordd Gwynedd  20.00  0.00  20.00 Wedi ei gynllunio  0.61 

1-CORFF-09/2018/002 System Integredig Dysgu a Datblygu  10.00  0.00  10.00 Adroddiad Drafft  9.41 

1-CORFF-11/2018 Derbyn Tystlythyrau, Profion Hunaniaeth a Thystiolaeth o 
Gymwysterau 

 15.00  0.00  15.00 Disgwyl Adolygiad  12.96 

1-CORFF-12/2018 Ymwybyddiaeth o'r Polisi Canu'r Gloch  15.00  0.00  15.00 Adroddiad Terfynol  15.12 

1-CORFF-13/2018 Gweinyddu Costau Teithio Hunan-wasanaeth  5.00  0.00  5.00 Adroddiad Terfynol  5.69 

1-CORFF-19/2018/001 Trefniadau Diogelu - Ymwybyddiaeth Gweithwyr Maes o'r 

Polisi 
 35.00  0.00  35.00 Adroddiad Terfynol  21.31 

1-CORFF-19/2018/002 Trefniadau Diogelu - Sefydliadau  4.00  0.00  4.00 Adroddiad Terfynol  3.96 

1-CPGV-01/2018 Diwylliant ac Ymddygiad - Barn y Gweithlu  15.00  0.00  15.00 Wedi ei ganslo 

1-CPGV-02/2018 Gwaith Atal Twyll ac Atal Llygredigaeth Rhagweithiol  20.00  0.00  20.00 Adroddiad Terfynol  22.69 

2-ADN-CGC-DPA/2018cy Rheoli Gwybodaeth - Sefydliadau  6.00  0.00  6.00 Adroddiad Terfynol  3.86 

AO-ARL-05/2018 Y Fenter Twyll Genedlaethol  40.00  0.00  40.00 Gwaith Maes ar y gweill  20.51 

ADDYSG 

Adnoddau 
4-DAT-X-ADD/2018/GY Grant Gwisg Ysgol  0.00  12.00  12.00 Adroddiad Terfynol  11.73 

4-DAT-X-ADD/2018GAD Grant Amddifadedd Disgyblion  10.00  0.00  10.00 Adroddiad Terfynol  10.73 

4-DAT-X-ADD/2018GGA Grant Gwella Addysg ar gyfer Ysgolion  15.00  0.00  15.00 Adroddiad Terfynol  14.99 

4-DAT-X-ADD/2018ol16 Grant Addysg Ôl-16  3.00  0.00  3.00 Adroddiad Terfynol  2.91 

EADDA03/2018 Ymwybyddiaeth o Bolisi Canu'r Gloch - Cynradd ac Uwchradd  25.00  0.00  25.00 Wedi ei ganslo  4.82 

EADDA29/2018/2089 Iechyd a Diogelwch - Ysgol Bro Lleu  0.00  4.10  4.10 Adroddiad Terfynol  4.51 

EADDA29/2018/2093 Iechyd a Diogelwch - Ysgol Pentreuchaf  0.00  4.10  4.10 Adroddiad Terfynol  4.52 

EADDA29/2018/2126 Iechyd a Diogelwch - Ysgol Abercaseg  0.00  4.20  4.20 Adroddiad Terfynol  4.67 

EADDA29/2018/2189 Iechyd a Diogelwch - Ysgol Dyffryn Ardudwy  0.00  4.20  4.20 Adroddiad Terfynol  4.37 

EADDA29/2018/2199 Iechyd a Diogelwch - Ysgol O M Edwards  0.00  4.20  4.20 Adroddiad Terfynol  4.66 

EADDA29/2018/3023 Iechyd a Diogelwch - Ysgol Llanystumdwy  0.00  4.20  4.20 Adroddiad Terfynol  4.64 
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Gwir 

Ddyddiau Statws yr Archwiliad 
Côd yr Archwiliad Enw'r Archwiliad 

Cynllun 
Addasiedig Addasiad 

Cynllun 
Gwreiddiol 

GwE 
4-GWE/2018 Trefniadau Busnes  20.00  0.00  20.00 Wedi ei ganslo 

Ysgolion 
EADDA21/2018 Incwm Cinio Ysgol  20.00 -12.00  8.00 Wedi ei gynllunio  0.54 

EADDA35/2018 Ysgolion - Cyffredinol  10.00  0.00  10.00 Gwaith Maes ar y gweill  1.03 

AMGYLCHEDD 

Gwarchod y Cyhoedd 
2ADN-GGYC-GYC/2018bw Hylendid Bwyd  8.00  0.00  8.00 Gwaith Maes ar y gweill  4.72 

BB-YSG-11/2018 Trwyddedu  8.00  0.00  8.00 Wedi ei ganslo 

Tir ac Eiddo'r Cyngor 
BA-EID-04/2018 Manddaliadau  8.00  0.00  8.00 Gwaith Maes ar y gweill  4.05 

BA-EID-05/2018 Cynlluniau Adeiladu Ysgolion - Ysgol Glancegin  10.00  0.00  10.00 Gwaith Maes ar y gweill  8.73 

Trafnidiaeth a Gofal Stryd 
DDAT-CC-01/2018 Tocynnau Mantais Bws  8.00  0.00  8.00 Adroddiad Terfynol  8.97 

PPE-P-01/2018 Incwm Meysydd Parcio  0.00  15.00  15.00 Gwaith Maes ar y gweill  9.87 

ASIANTAETH CEFNFFYRDD GOGLEDD A CHANOLBARTH CYMRU 
3-AMG-ACGC/2018 Iechyd a Diogelwch  25.00  0.00  25.00 Wedi ei ganslo 

CEFNOGAETH GORFFORAETHOL 

Democratiaeth 
BB-YSG-18/2018 Hyfforddi Aelodau Newydd  10.00  0.00  10.00 Adroddiad Terfynol  9.18 

CYLLID 

Ar draws yr adran 
AW-TG-12/2018tg Diogelwch Systemau TG  30.00  0.00  30.00 Wedi ei ganslo 

Ariannol 
AD-DY-01/2018 Trefniadau Adennill Dyledion  15.00  0.00  15.00 Adroddiad Terfynol  13.49 

Cyfrifeg 
AN-ACY-10/2018 Praeseptau  5.00  0.00  5.00 Adroddiad Terfynol  7.42 

Pensiynau a Chyflogau 
AP-PEN-01/2018 Cronfa Bensiwn - Cyffredinol  15.00  0.00  15.00 Wedi ei gynllunio  1.78 
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Gwir 

Ddyddiau Statws yr Archwiliad 
Côd yr Archwiliad Enw'r Archwiliad 

Cynllun 
Addasiedig Addasiad 

Cynllun 
Gwreiddiol 

AP-PEN-15/2018 Grantiau Marwolaeth  15.00  0.00  15.00 Adroddiad Terfynol  12.50 

Refeniw 
AB-BD-01/2018kc Budd-daliadau - Adolygiad o'r Rheolaethau Allweddol  12.00  0.00  12.00 Gwaith Maes ar y gweill  8.86 

AC-TR-01/2018 System Treth Cyngor - Advantage Digital Portal  10.00  0.00  10.00 Wedi ei ganslo 

ECONOMI A CHYMUNED 

Adfywio Cymunedol 
EADDZ-01/2018 Cronfa'r Degwm  5.00  0.00  5.00 Wedi ei ganslo 

Archifau, Amgueddfeydd a Chelfyddydau 
EDIW-MU-03/2018/001 Storiel - Cau i Lawr y Prosiect  5.00  0.00  5.00 Wedi ei gynllunio  0.14 

EDIW-MU-03/2018/002 Ymweliad Di-Rybudd  1.00  0.00  1.00 Adroddiad Terfynol  0.91 

Hamdden 
E-DGO-01/2018/002 Taliadau Debyd Uniongyrchol Aelodaeth  10.00  0.00  10.00 Adroddiad Terfynol  10.04 

EHAMAC6402/2018 Canolfan Tennis Arfon  12.00  0.00  12.00 Adroddiad Terfynol  9.47 

EHAMAC6443/2018 Canolfan Hamdden y Pafiliwn  10.00  0.00  10.00 Adroddiad Terfynol  9.96 

EHAMAC6444/2018 Pwll Nofio Bro Ffestiniog  8.00  0.00  8.00 Adroddiad Terfynol  10.09 

EHAMAC6446/2018 Canolfan Hamdden Glan Wnion  10.00  0.00  10.00 Adroddiad Terfynol  11.05 

Morwrol a Pharciau Gwledig 
EHAMM-03/2018 Doc Fictoria  10.00  0.00  10.00 Disgwyl Adolygiad  9.31 

Strategaeth a Datblygu 
DDAT-AD-02/2018 Menter Adfywio Glannau a Chanol Tref Caernarfon – 

Trefniadau Llywodraethu 
 15.00  0.00  15.00 Wedi ei ganslo 

OEDOLION, IECHYD A LLESIANT 

Busnes 
GRH-CD01/2018 Trefniadau Comisiynu  30.00  0.00  30.00 Wedi ei ganslo 

Cefnogi Pobl 
GDAPR-SP01/2018 Grant Cefnogi Pobl  15.00  0.00  15.00 Adroddiad Terfynol  12.26 

Oedolion 
GGWAS-H07/2018tel Teleofal  10.00  0.00  10.00 Wedi ei gynllunio  1.42 

Preswyl a Dydd 
5-GOF-CART1333/2018 Plas Maesincla, Caernarfon  12.00  0.00  12.00 Adroddiad Terfynol  12.27 

5-GOF-CART1338/2018 Plas Hafan, Nefyn  12.00  0.00  12.00 Adroddiad Terfynol  11.51 
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 Gwir 

Ddyddiau Statws yr Archwiliad 
Côd yr Archwiliad Enw'r Archwiliad 

Cynllun 
Addasiedig Addasiad 

Cynllun 
Gwreiddiol 

5-GOF-CART1339/2018 Plas Ogwen, Bethesda  12.00  0.00  12.00 Adroddiad Terfynol  12.08 

GDARP-D07/2018 Tai Cefnogol  15.00  0.00  15.00 Wedi ei gynllunio 

GDARP-D08/2018/tm Tan y Marian  10.00  0.00  10.00 Adroddiad Terfynol  10.19 

GDARP-D08/2018/yf Y Frondeg  10.00  0.00  10.00 Gwaith Maes ar y gweill  4.38 

GGWAS-D11/2018 Cynllun Lleoli Oedolion  15.00  0.00  15.00 Wedi ei ganslo  1.73 

PLANT A CEFNOGI TEULUOEDD 

Plant a Theuluoedd 
5-GOF-X-PL/2018/001 Grant Teuluoedd yn Gyntaf  0.00  12.00  12.00 Adroddiad Terfynol  11.96 

5-GOF-X-PL/2018/002 Grant Cynnig Gofal Plant  0.00  12.00  12.00 Adroddiad Terfynol  13.41 

GGWAS-P05/2018 Trefniadau ar gyfer Plant yn Gadael Gofal  20.00  0.00  20.00 Crewyd Papurau Gwaith  7.19 

GGWAS-PLANT8/2018 Cynlluniau Gofal a Chymorth (Plant) o dan Rhan 4 DGC 2014  20.00  0.00  20.00 Wedi ei ganslo  1.76 

PRIFFYRDD A BWRDEISTREFOL 

Fflyd 
PGW-TR-02/2018 Depos  15.00  0.00  15.00 Adroddiad Terfynol  13.50 

Rheoli Gwastraff a Strydoedd 
PBW-10/2018/001 Targedau Ailgylchu  10.00  0.00  10.00 Cwblhawyd Gwaith Maes  8.84 

PBW-10/2018/002 Casglu Gwastraff Gardd  15.00  0.00  15.00 Adroddiad Terfynol  15.49 

TAI 

Rhent a Rheolaeth Tai 
T-TAI-T01/2018 Rhestr Aros Tai  12.00  0.00  12.00 Adroddiad Terfynol  12.00 

YMGYNGHORIAETH GWYNEDD 

Adeiladau ac Amgylcheddol 
PYM01/2018 Statws Cyflogaeth  10.00  0.00  10.00 Adroddiad Terfynol  8.18 

Ar draws yr adran 
PYMG-CON/2018 Achrediadau  15.00 -15.00  0.00 Wedi ei ganslo 
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PWYLLGOR   PWYLLGOR ARCHWILIO A LLYWODRAETHU 
 
DYDDIAD   8 CHWEFROR 2018  
 
TEITL CYNLLUN ARCHWILIO MEWNOL DRAFFT 2018/19 
 
PWRPAS YR ADRODDIAD CYFLWYNO CYNLLUN ARCHWILIO MEWNOL DRAFFT AR GYFER 

Y FLWYDDYN 1 EBRILL 2018 – 31 MAWRTH 2019  
 
AWDUR LUNED FÔN JONES - RHEOLWR ARCHWILIO 
 
GWEITHREDIAD CYMERADWYO’R CYNLLUN YN YR ATODIAD  
 
___________________________________________________________________________ 
 
1. CYFLWYNIAD 
1.1 Cyflwynir cynllun drafft o waith Archwilio Mewnol am y flwyddyn ariannol 2018/19 er 

sylwadaeth a chymeradwyaeth y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu. 
 
1.2 Mae’r adroddiad yma’n egluro’r ffactorau a ystyriwyd a’r broses a ddefnyddiwyd i 

gyrraedd at y cynllun a gyflwynir i’r Pwyllgor. 
 
 
2. BWRIAD ARCHWILIO MEWNOL 
2.1 Pwrpas y gwasanaeth Archwilio Mewnol ydi: 
 

Rhoi hyder i’r dinesydd a’r Cyngor am amgylchedd reolaeth a threfniadau 
llywodraethu'r Cyngor trwy adrodd yn annibynnol a gwrthrychol i’r 

Pennaeth Cyllid a’r Pwyllgor Archwilioa Llywodraethu 
 
2.2 Wrth baratoi’r cynllun gwaith yma, felly, rhoddwyd ystyriaeth i’r hyn sydd angen i’r 

gwasanaeth ei wneud er mwyn cyflawni’r pwrpas yma. 
 
2.3 Adnoddau cyfyngedig sydd gan yr uned; adnodd staffio’r Uned yw 7 swydd amser 

llawn.  Mae hyn yn ei wneud yn gynyddol bwysig fod y gwasanaeth yn cyfeirio ei 
adnoddau i’r llefydd cywir. 

 
2.4 Felly, er mwyn sicrhau ein bod yn adolygu’r pethau cywir, yn gyntaf rhoddwyd 

ystyriaeth i’r Gofrestr Risg Corfforaethol yn ogystal â chofrestrau risg pob adran.  Mae 
hyn er mwyn sicrhau fod rheolaethau allweddol y Cyngor er mwyn ymdrin â’i brif 
risgiau yn derbyn sylw.  Yn hynny o beth, rydym wedi cydweithio’n agos â’r Uned 
Yswiriant a Risg, sydd fel rhan o’u rôl yn sicrhau fod y cofrestrau hyn yn cael eu 
diweddaru’n rheolaidd. 
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2.5 Canlyniad hyn oedd paratoi cynllun drafft cychwynnol, sydd wedi cael ei drafod gyda 
pob Pennaeth adran (neu dîm rheoli adrannol mewn rhai achosion).  Roedd hyn yn 
gyfle i fireinio’r cynllun ymhellach, cyn paratoi’r Cynllun drafft a gyflwynir i’r Pwyllgor 
Archwilio. 

 
2.6 Yn ystod 2018/19, bydd Archwilio Mewnol hefyd yn rhoi ystyriaeth briodol i’r canlynol: 
 

 Sicrhau fod y gwasanaeth yn cyfrannu i adolygiadau Ffordd Gwynedd, fel mae’r angen 
yn codi, er mwyn sicrhau llwyddiant i newid diwylliant y Cyngor. 

 Yn ymwybodol ar bob amser o’r posibilrwydd y gall twyll neu lygredigaeth ddigwydd.  
Byddwn felly yn manteisio ar y Fenter Twyll Cenedlaethol ac yn cynnal gwaith Atal 
Twyll Rhagweithiol. 

 Yn parhau i roi sylw i grantiau penodol, yn enwedig lle mae amodau’r grant yn disgwyl 
adolygiad gan Archwilio Mewnol. 

 
Mae hyn wedi ei adlewyrchu yn y cynllun. 

 

3. ADNODDAU SYDD AR GAEL 

3.1 Rhagwelir y bydd oddeutu 766 diwrnod o adnoddau archwilio ar gael i gwblhau cynllun 

archwilio 2018/19.  Mae hyn ar sail dadansoddi’r adnoddau staffio sydd ar gael, gan 

gynnwys cyllidebau rhesymol ar gyfer gweithgareddau “di-gynnyrch” megis gwyliau, 

salwch, hyfforddiant, rheolaeth a chyfarfodydd ac ar ôl ystyried y darpariaethau 

canlynol: 

 2018/19 2017/18 
Darpariaeth ar gyfer cyngor ar reolaethau a 
phriodoldeb 

55 diwrnod 55 diwrnod 

Darpariaeth ar gyfer gwaith ymatebol  30 diwrnod 30 diwrnod 
Darpariaeth ar gyfer dilyniant  50 diwrnod 80 diwrnod 

  

 
4. ARGYMHELLIAD 
4.1 Gofynnir i’r Pwyllgor gymeradwyo’r Cynllun Archwilio drafft ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill 

2018 i 31 Mawrth 2019. 
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CYNLLUN ARCHWILIO MEWNOL DRAFFT 2018/19 
 

 Archwiliad Rheswm Dyddiau 

CORFFORAETHOL   

 

Cefnogi Adolygiadau Ffordd Gwynedd Cynnig cyngor a chefnogaeth i staff a rheolwyr 
ar faterion risg a rheolaeth fewnol. (Cymerir 
agwedd Ffordd Gwynedd at holl waith Archwilio 
Mewnol) 
 

20 

 

Gwaith Atal Twyll ac Atal Llygredigaeth 
Rhagweithiol 

Gwaith i’w gynnal er mwyn sicrhau fod 
trefniadau cadarn yn eu lle i ymdrin â’r risgiau o 
dwyll a llygredigaeth. 
 

20 

 

Y Fenter Twyll Genedlaethol Mae’r Cyngor yn cymryd rhan yn y fenter hwn 
sy’n cael ei redeg gan Swyddfa Archwilio Cymru. 
 

40 

 

Trefniadau Diogelu – Trais yn y Cartref Ar 29 Ebrill 2015, daeth Deddf Trais yn erbyn 
Menywod, Cam-drim Domestig a Thrais Rhywiol 
(Cymru) i rym. Nod y ddeddfwriaeth yw gwella 
ymateb y Sector Gyhoeddus yng Nghymru i 
gamdriniaeth a thrais o’r fath. Mae’n fandadol 
fod pob gweithiwr yn y Sector Gyhoeddus yn 
derbyn hyfforddiant yn y maes yma. Gall 
methiant i gyflawni hyn arwain at gosbau 
ariannol.  
 

15 

 

Trefniadau Diogelu Plant ac Oedolion 
Bregus– Sefydliadau 

Darpariaeth ar gyfer cynnal adolygiadau ar 
“Ddiogelu” wrth ymweld â sefydliadau. 
  

4 

 

Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol Ar 25 Mai 2018, bydd y Rheoliadau Diogelu Data 
Cyffredinol (GDPR - y Rheoliadau) yn disodli 
Deddf Diogelu Data 1998. Mae’r Rheoliadau 
(GDPR) yn bygwth dirwyon a chostau sylweddol 
ar reolwyr data a phroseswyr am fethiant i 
gydymffurfio â’r Rheoliadau.   
 

15 

 

Rheoli Gwybodaeth – Sefydliadau Darpariaeth ar gyfer cynnal adolygiadau yn y 
maes Rheoli Gwybodaeth wrth ymweld â 
sefydliadau. 
 

6 

 

Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau 
Cymdeithasol 

Daeth Rheoliadau Adroddiadau Blynyddol 
Gwasanaethau Cymdeithasol Awdurdodau Lleol 
(Ffurf Ragnodedig) (Cymru) i rym 4 Medi 2017. 
Mae Adran 144A(4) o Ddeddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn ei 
gwneud yn ofynnol i'r adroddiad blynyddol fod 
ar ffurf a ragnodir drwy reoliadau. Bydd yr 
archwiliad yn gwirio bod tystiolaeth i gefnogi 
elfennau penodol o’r hyn sydd yn yr adroddiad. 

8 
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ADDYSG  
 

 Adnoddau   

 

Grant Addysg Ôl-16 Disgwyliad yn yr amodau ariannol. 
 

3 

 

Grant Amddifadedd Disgyblion Nid yw’r GAD wedi ei ymgorffori yn y Grant 
Gwella Addysg, felly mae’n ofynnol i gynnal 
archwiliad ar wahân. 
 

10 

 

Grant Gwella Addysg Mae’r grant yn gyfuniad o sawl grant blaenorol 
oedd yn cael eu talu gan Lywodraeth Cymru. 
 

15 

 

Statws Cyflogaeth IR35 Ers Ebrill 2017, rhaid i bob awdurdod cyhoeddus 
asesu "statws cyflogaeth" pob unigolyn at 
ddibenion treth er mwyn sicrhau eu bod yn 
cyflawni eu rhwymedigaethau treth ac Yswiriant 
Gwladol. 

30 

    

 

Mynediad i Ysgolion Gwirio bod trefniadau mynediad i'r dosbarth 
meithrin neu derbyn yn cyd-fynd â Polisi 
Mynediad Ysgolion Gwynedd. 

15 

    

 Disgyblion a Chynhwysiad   

 

Prosiect TRAC Nod Prosiect TRAC yw cefnogi pobl ifanc 11-24 
oed sy’n ymddieithrio oddi wrth addysg, ac 
mewn perygl o fod yn NEET – nad ydynt mewn 
Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant. Bydd yr 
archwiliad yn adolygu elfennau penodol o fewn 
y prosiect hwn. 

15 

    

 GwE   

 

GwE – Statws Cyflogaeth – IR35 Ers Ebrill 2017, rhaid i bob awdurdod cyhoeddus 
asesu "statws cyflogaeth" pob unigolyn at 
ddibenion treth er mwyn sicrhau eu bod yn 
cyflawni eu rhwymedigaethau treth ac Yswiriant 
Gwladol. 

30 

    

 Ysgolion   

 

Ymwybyddiaeth o Bolisi Canu’r Gloch – 
Cynradd ac Uwchradd 
 

Llithro o gynllun 2017/18 oherwydd diffyg 
adnoddau. 

25 

 

Ysgolion Cyffredinol Darpariaeth blynyddol ar gyfer rhoi cyngor ac 
ymgynghori. 
 

10 
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AMGYLCHEDD  
 

 Gwarchod y Cyhoedd   

 

Trefniadau Trwyddedu Llithro o gynllun 2017/18 oherwydd diffyg 
adnoddau. 
 

8 

 
Difa Pla Adolygu trefniadau'r gwasanaeth i sicrhau ei fod 

yn hunan-gynhaliol. 
12 

 
 

 
 

 Trafnidiaeth a Gofal Stryd   

 
Trafnidiaeth Gyhoeddus Adolygiad o gytundebau trafnidiaeth cyhoeddus 

i brofi gwerth am arian.  
12 

    

 Tir ac Eiddo’r Cyngor   

 

Cynnal a Chadw Eiddo Adolygiad o drefniadau ar gyfer derbyn 
dyfynbrisiau, dyrannu gwaith, monitro a thalu 
anfonebau. 

15 

    

CYLLID  
 

 Ar draws yr adran/corfforaethol   

 

Diogelwch Systemau TG Bwriedir cynnal archwiliadau ar faterion penodol 
yn y maes Technoleg Gwybodaeth megis 
“cybersecurity”. 

12 

    

 

Rheolaeth Trwyddedau Meddalwedd Mae cydymffurfio ag amodau a thelerau 
trwyddedau meddalwedd yn gymhleth a gall y 
cosbau am fethiant i gydymffurfio fod yn 
sylweddol. 

10 
 

    

 
Trefniadau Adfer Trychineb TG Adolygiad i sicrhau bod trefniadau a chynlluniau 

priodol mewn lle petai digwyddiad. 
10 

    

 
Gwaredu Cyfarpar TG Adolygiad o drefniadau gwaredu ac i wirio bod 

trefniant priodol i ddileu data o'r cyfarpar. 
8 

    

 Cyfrifeg   

 

Rhyngwynebau i’r Cyfriflyfr Ariannol Mae’r cyfriflyfr ariannol yn ddibynnol ar ddata o 
nifer o systemau. Bydd yr adolygiad yn gwirio  
rhyngwyneb sampl o’r systemau hyn i sicrhau 
cyflawnrwydd a chywirdeb y data yn y cyfriflyfr 
ariannol. 

20 

    

 Penisynau a Chyflogau   

 

Cyfraniadau gan Gyflogwyr 
 

Adiolygiad o gyfraniadau cyflogeion a chyflogwyr 
i sicrhau bod y cyfraniadau’n cael eu talu ar y 
raddfa gywir a’u bod yn cael eu cyflwyno i Gronfa 
Bensiwn Gwynedd yn amserol. 

25 

 
 
Refeniw 

  

 

Budd-daliadau - Adolygiad o'r 
Rheolaethau Allweddol 

Disgwylir y bydd cynnal adolygiad o gymorth i’r 
archwilwyr allanol wrth gynnal eu hadolygiad o’r 
Cais Sybsidi Budd-dal. 
 

12 
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System Treth Cyngor  - One Digital Portal Llithro o gynllun 2017/18 oherwydd diffyg 
adnoddau. 

10 

    

 

Atal a Dileu Dyledion Treth Cyngor Gall oediad mewn camau adennill arwain at 
allu’r Cyngor i adennill incwm sy’n ddyledus. 
 

10 

 

Trethi Busnes – Rhestr Brisio  Adolygiad i wirio bod gweithrediad prydlon ar 
adroddiadau’r Swyddfa Brisio i sicrhau 
cyflawnrwydd y rhestr brisio a gynhelir. 

6 

 
 

 
 

ECONOMI A CHYMUNED  
 

 Adfywio Cymunedol   

 

Cronfa'r Degwm Bydd angen gwiriad annibynnol os yw incwm y 
gronfa dros £25,000. 

3 

    

 Hamdden   

 

Canolfannau Hamdden  Adolygiad o drefniadau gweinyddol ac ariannol  
canolfannau penodol. 
 

40 

 Morwrol a Pharciau Gweledig   

 

Ymweliadau di-rybudd – Casglu Incwm Ymweliadau di-rybudd i gynnal cysoniadau 
incwm. 
 

10 

 Strategaeth a Datblygu   

 

Menter Adfywio Glannau a Chanol Tref 
Caernarfon – Trefniadau Llywodraethu 

Menter a gaiff ei harwain gan Gyngor Gwynedd 
a’i gwireddu drwy bartneriaeth aml-asiantaeth 
gan gynnwys Cadw, Cyngor Celfyddydau Cymru, 
Antur Waunfawr, Gisda, Rheilffyrdd Ffestiniog ac 
Ucheldir Cymru, Ymddiriedolaeth Harbwr 
Caernarfon a Galeri Caernarfon. Wedi llithro o 
gynllun 2017-18 oherwydd diffyg adnoddau. 

15 

  
  

 

Bwrdd Twf Gogledd Cymru 
 
 
 
 
 

Trefniadau llywodraethu y Bwrdd – sef 
cydbwyllgor o blith awdurdodau lleol gyda 
chynrychiolwyr o bartneriaid allweddol megis 
Cyngor Busnes Gogledd Cymru a Merswy 
Dyfrdwy, Prifysgolion a Cholegau Addysg 
Bellach. 

15 

   

   

OEDOLION, IECHYD A LLESIANT  
 

 Ar draws yr Adran   

 

Trefniadau Comisiynu Adolygiad o’r trefniadau comisiynu gan gynnwys 
cyd-gomisiynu.  

30 

    

 Cefnogi Pobl   

 Grant Cefnogi Pobl Disgwyliad yn amodau'r grant. 15 
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Oedolion 

 

Gofal Cartref – Costau Teithio 
 

Adolygiad o’r trefniadau yn dilyn archwiliad a 
gynhaliwyd yn 2015/16 yn sgil cais i adnabod y 
rheswm dros y gor-wariant. 

15 

    

 Preswyl a Dydd   

 

Plas Hedd, Bangor Holl gartrefi’r Cyngor i’w harchwilio o fewn cylch 
3 blynedd (2018/19 yw’r ail flwyddyn o dair). 
 

12 

 

Plas y Don, Pwllheli Holl gartrefi’r Cyngor i’w harchwilio o fewn cylch 
3 blynedd (2018/19 yw’r ail flwyddyn o dair). 
  

12 

 

Cefn Rodyn, Dolgellau Holl gartrefi’r Cyngor i’w harchwilio o fewn cylch 
3 blynedd (2018/19 yw’r ail flwyddyn o dair). 
  

12 

 

Hafod Mawddach, Abermaw Holl gartrefi’r Cyngor i’w harchwilio o fewn cylch 
3 blynedd (2018/19 yw’r ail flwyddyn o dair). 
  

12 

    

 Rheolaeth Tai   

 

Cynllun Troi Tai’n Gartrefi Adolygu'r trefniadau dros gynllun Troi Tai'n 
Gartrefi Llywodraeth Cymru drwy wirio bod y 
benthyciadau a wnaed yn cwrdd â'r meini prawf. 

12 

    

 

Grant Cyfleusterau i’r Anabl Mae'r grantiau cyfleusterau i'r anabl yn fandadol 
ac mae elfen dewisol sef y Benthyciad Dewisol 
Cyfleusterau i'r Anabl (BDCA) - dylai bod y swm 
ychwanegol yn cael ei roi fel arwystl cyfreithiol ar 
yr eiddo sy'n destun y grant. 

15 

   

   

PLANT A CHEFNOGI TEULUOEDD  
 

 Plant a Theuluoedd   

 

Grantiau Adolygiad o grantiau penodol. 
  

20 

 

Trefniadau ar Alwad a Brys Bod prosesau wedi eu sefydlu i sicrhau 
gwasanaeth prydlon ac effeithlon yn unol â 
gofynion statudol. 
 

15 

 

Cynlluniau Gofal a Chymorth (Plant) o dan 
Ran 4 - Deddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 

Llithro o gynllun 2017/18 oherwydd diffyg 
adnoddau. 
 

20 

   
 

 
PRIFFYRDD A BWRDEISTREFOL 

 
 

 Ar draws yr adran   

 
Tanciau Disel a Rheoli Disel Wedi ei adnabod yn faes o risg uchel yn y gofrestr 

risg corfforaethol. 
15 

    

 Rheoli Gwastraff a Strydoedd   

 

Gorfodaeth Stryd Trefniadau troseddu amgylcheddol ar y cyd â 
cwmni Kingdom. 

12 
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YGC  
 

 Ar draws YGC   

 

Rheoli Llifogydd Cyngor Gwynedd yw’r Awdurdod Llifogydd Lleol 
Arweiniol o dan y Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 
2010, ac mae ganddo ddyletswyddau statudol  
reoli perygl llifogydd.  

15 

CYFANSWM DYDDIAU  766 
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