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AELODAU LLEOL:  Amherthnasol 

A – Argymhelliad/Argymhellion a Rheswm/Rhesymau 

 
Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno’r drafft o’r Datganiad Incwm a Gwariant Cynhwysfawr ar gyfer 
2018/19 a’r Fantolen Ddrafft fel yr oedd ar 31 Mawrth 2019. Mae’r adroddiad hefyd yn cynnwys 
gwybodaeth am y cronfeydd wrth gefn a’r balansau. 
 
Mae’n bwysig nodi nad yw’r ffigyrau hyn wedi cael eu harchwilio eto ac y gallant newid o’r herwydd. 
Cyflwynir adroddiad i’r Cyngor wedi i’r Archwiliad Allanol gael ei gwblhau.  
 
Argymhellion: 
 
1) Bod y Pwyllgor Gwaith yn nodi’r prif ddatganiadau ariannol (heb eu harchwilio) ar gyfer 2018/19; 

 
2) Bod y Pwyllgor Gwaith yn nodi’r sefyllfa o ran cronfeydd wrth gefn clustnodedig ac yn 

cymeradwyo’r defnydd o, neu gynnydd i gronfeydd wrth gefn unigol fel y nodir yn Atodiad 4; 
 
3) Bod y Pwyllgor Gwaith yn cymeradwyo’r cronfeydd wrth gefn newydd, cyfanswm o £1.270m fel 

a nodir yn Nhabl 3 isod; 
 
4) Bod y Pwyllgor Gwaith yn nodi’r sefyllfa o ran balansau’r ysgolion; 
 
5) Bod y Pwyllgor Gwaith yn nodi balansau’r CRT fel yr oeddynt ar 31 Mawrth 2019. 
 

B – Pa opsiynau eraill wnaethoch chi eu hystyried a beth oedd eich rhesymau dros eu 

gwrthod ac/neu ddewis yr opsiwn hwn?  

Amherthnasol 
 

C – Am ba reswm y mae hwn yn benderfyniad i’r Pwyllgor Gwaith? 
 

Mae’r mater hwn wedi’i ddirprwyo i’r Pwyllgor Gwaith. 
 

CH – A yw’r penderfyniad hwn yn gyson â’r polisi a gymeradwywyd gan y Cyngor llawn? 
 

Ydi 
 

D – A yw’r penderfyniad hwn o fewn y gyllideb a gymeradwywyd gan y Cyngor? 
 

Ydi  
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DD – Gyda phwy wnaethoch chi ymgynghori?  Beth oedd eu sylwadau? 

1 Prif Weithredwr / Uwch Dim Arweinyddiaeth (UDA) 
(mandadol) 

Dim sylwadau 

2 

 

Cyllid / Adran 151(mandadol) Amherthnasol – y Swyddog Adran 
151 yw awdur yr adroddiad hwn 

3 Cyfreithiol / Swyddog Monitro (mandadol)  Dim sylw 

4 Adnoddau Dynol (AD)  

5 Eiddo  

6 Technoleg Gwybodaeth Cyfathrebu (TGCh)  

7 Caffael  

8 Sgriwtini   

8 Aelodau Lleol  

9 Unrhyw gyrff allanol eraill  

E – Risgiau ac unrhyw gamau lliniaru (os yn berthnasol)  

1 Economaidd  

2 Gwrthdlodi  

3 Trosedd ac Anhrefn  

4 Amgylcheddol  

5 Cydraddoldebau  

6 Cytundebau Canlyniad  

7 Arall  

F - Atodiadau: 

 Atodiad 1 – Adroddiad yn crynhoi’r prif ddatganiadau ariannol a’r effaith ar gronfeydd wrth gefn. 

 Atodiad 2 – Datganiad Incwm a Gwariant Cynhwysfawr Drafft 2018/19. 

 Atodiad 3 – Mantolen Ddrafft fel yr oedd ar 31 Mawrth 2019. 

 Atodiad 4 – Cronfeydd Wrth Gefn Clustnodedig 2018/19. 

 Atodiad 5 – Balansau Ysgolion fesul Ysgol. 

FF - Papurau Cefndir (cysylltwch os gwelwch yn dda gydag awdur yr Adroddiad am unrhyw 

wybodaeth bellach): 
 

 Adroddiad i’r Pwyllgor Gwaith ar 17 Mehefin 2019 ar alldro Cyllideb Refeniw 2018/19; 

 18 Chwefror 2019 – Adroddiad i’r Pwyllgor Gwaith ar ddefnyddio cronfeydd wrth gefn a 
balansau. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATODIAD 1 

1. PWRPAS 
 
Bwriad yr adroddiad hwn yw cyflwyno’r prif ddatganiadau ariannol drafft ar gyfer blwyddyn 
ariannol 2018/19. Cyflwynir hefyd grynodeb o’r holl gronfeydd wrth gefn sydd gan y Cyngor i’w 
cymeradwyo.  

 
2. CEFNDIR  

 

Yn hanesyddol, bu’n rhaid i’r Cyngor, yn unol â’r gyfraith, gynhyrchu set ddrafft o gyfrifon a 
rhaid i’r Swyddog Adran 151 eu llofnodi erbyn y 30 Mehefin canlynol. Mae Rheoliadau Cyfrifon 
ac Archwilio (Cymru) (Diwygiad) 2018 wedi dwyn ymlaen yr amserlen ar gyfer cwblhau a 
llofnodi’r cyfrifon drafft i 15 Mehefin ar gyfer blynyddoedd ariannol 2018/19 a 2019/20. Yn unol 
â’r gyfraith eto, bydd yr amserlen yn lleihau ar gyfer cyfrifon 2020/21 a’r blynyddoedd dilynol 
pan fydd angen llofnodi’r Datganiad Cyfrifon drafft erbyn 31 Mai bob blwyddyn. Mae’r cyfrifon 
drafft ar gyfer 2018/19 wedi cael eu cwblhau a bydd yr archwilwyr allanol, Deloitte LLP, yn 
cychwyn ar y gwaith o’u harchwilio ar ddydd Llun 1 Gorffennaf 2019. Mae’r ddeddfwriaeth 
hefyd yn dwyn ymlaen y dyddiad ar gyfer y cyfrifon archwiliedig terfynol o 30 Medi i 15 Medi 
yn achos cyfrifon 2018/19 a 2019/20. Bydd angen cwblhau a llofnodi’r cyfrifon archwiliedig 
terfynol erbyn 31 Gorffennaf 2021 yn achos y Datganiad Cyfrifon mewn perthynas â 2020/21 
ymlaen. 

 

2.1 Cyflwynir y Datganiad Cyfrifon drafft, llawn ar gyfer  2018/19 i’r Pwyllgor Archwilio ar 23 
Gorffennaf 2019. Cyflwynir y cyfrifon terfynol wedi eu harchwilio i’r Pwyllgor Archwilio, 
a’r Cyngor llawn ym mis Medi 2019.  

 

2.2 Caiff y prif ddatganiadau ariannol drafft: y Datganiad Incwm a Gwariant Cynhwysfawr ar 
gyfer 2018/19; a’r Fantolen fel yr oedd ar 31 Mawrth 2019 eu cyflwyno isod.  

 

3. DATGANIAD INCWM A GWARIANT CYNHWYSFAWR DRAFFT AR GYFER 2018/19  
 

3.1 Caiff y drafft o’r Datganiad Incwm a Gwariant Cynhwysfawr (CIES) ar gyfer 2018/19 ei 
gyflwyno yn  Atodiad 2.  

 

3.2 Mae’r datganiad hwn yn dangos y gost o ddarparu gwasanaethau yn ystod y flwyddyn 
yn unol â’r gofynion cyfrifo statudol ac mae’n cynnwys Cronfa’r Cyngor a’r Cyfrif Refeniw 
Tai (CRT) mewn un datganiad ariannol. Mae’n cyflwyno costau’r gwasanaethau yn 
wahanol i’r modd yr adroddwyd arnynt ar gyfer yr alldro ariannol drafft i’r Pwyllgor Gwaith 
ar 17 Mehefin 2019.  

 

3.3 Adroddir ar yr alldro ar sail strwythur y sefydliad ac adroddir ar gostau a gyllidir drwy’r 
Grant Cymorth Refeniw a’r Dreth Gyngor ac ati. Mae’r penawdau gwasanaeth ar y CIES 
hefyd yn cael eu trefnu yn seiliedig ar strwythur y sefydliad ar lefel 
Gwasanaeth/Swyddogaeth. Fodd bynnag, mae’r CIES hefyd yn cynnwys addasiadau 
cyfrifo statudol megis dibrisiant ac addasiadau ar gyfer pensiwn. Nid yw’r rhain yn cael 
effaith ar yr alldro canlyniad ac, o’r herwydd, nid oes modd tynnu cymhariaeth 
uniongyrchol rhwng yr adroddiad ar yr alldro canlyniad a’r CIES.  

 

3.4 Mae’r CIES yn dangos mai £132.675m oedd cost net y gwasanaethau gyda’r diffyg o 
£8.162m ar ddarparu gwasanaethau. Mae’r Llywodraeth yn derbyn na ddylai trethdalwyr 
orfod cyllido addasiadau megis dibrisiant. O’r herwydd, nid yw cyfrifon yr awdurdod lleol 
yn cynnwys effaith y rhain yn y nodyn Addasiadau rhwng y Sail Gyfrifo a’r Sail Gyllido 
dan y Rheoliadau (nodyn 7 yn Natganiad Cyfrifon yr Awdurdod).  Mae’r nodyn hwn ar 
gyfer 2018/19 yn dangos gwerth £8.937m o addasiadau cyfrifo sydd wedi cael eu canslo 
allan yn y Datganiad ar Symudiad yn y Cronfeydd wrth Gefn (MIRS). Mae hyn yn golygu 
fod gwir effaith darparu gwasanaethau ar gronfeydd wrth gefn y Cyngor a’r CRT yn 
gostwng o ddiffyg o £8.162m ar ddarparu gwasanaethau i warged o £0.775m, sy’n 
gynnydd yng nghronfeydd wrth gefn y Cyngor. Mae hyn oherwydd tanwariant yn y Cyfrif 
Refeniw Tai (CRT) sy’n cael ei drosglwyddo i’r cronfeydd wrth gefn clustnodedig y sonnir 
amdanynt isod.  



 
3.5 Yn ychwanegol at hyn, mae diffyg o £12.582m ar incwm a gwariant cynhwysfawr arall o 

addasiadau cyfrifo sy’n gysylltiedig ag ailbrisio asedau anghyfredol megis Tir ac 
Adeiladau ac ail-fesur yr Ymrwymiad Pensiwn. Mae cyfanswm yr incwm a gwariant 
cynhwysfawr ar y  CIES yn warged o £20.744m ar wasanaethau. Mae hyn yn gysylltiedig 
yn bennaf ag addasiadau cyfrifo yn hytrach na gwir gost y gwasanaethau.  

 
3.6 Yn yr Adroddiad ar Fonitro’r Gyllideb Refeniw ar gyfer Chwarter 4 2018/19 a gyflwynwyd 

ar 17 Mehefin 2019, dygwyd sylw at orwariant rhagamcanedig o £0.633m mewn 
perthynas â Chronfa’r Cyngor (tudalen 1 yr adroddiad). Mae’r datganiad cyfrifon hefyd 
yn dwyn sylw at y ffaith bod y gorwariant ar Gronfa’r Cyngor yn £0.633m ar gychwyn y 
cyfnod archwilio. Fodd bynnag, gall hyn newid os bydd yr archwilwyr yn argymell unrhyw 
addasiadau pellach ar ôl yr archwiliad. Bydd Gronfa Wrth Gefn Gyffredinol y Cyngor yn 
gostwng gan y swm hwn o gymharu â pherfformiad y Cyngor yn 2018/19.  
 
Mae Tabl 1 isod yn dangos y symudiadau yng nghronfeydd wrth gefn defnyddiadwy’r 
Cyngor yn ystod y flwyddyn ac roedd balans yr holl gronfeydd wrth gefn defnyddiadwy 
ar 31 Mawrth 2019 yn £24.844m, cynnydd o £775k (3.2%). Dylid nodi bod Cronfa Wrth 
Gefn y CRT, Balansau’r Ysgolion a’r Gronfa Wrth Gefn ar gyfer Derbyniadau Cyfalaf yn 
gronfeydd wedi eu hamgau na fedrir ond eu defnyddio i’w pwrpas penodedig.   

 
Tabl 1 - Symudiadau o Gronfa Wrth Gefn Cyffredinol y Cyngor yn 2018/19 

Crynodeb o’r 
Symudiadau ym 

Malansau/Cronfeydd Wrth 
Gefn y Cyngor yn 2018/19  

Cronfa 
Wrth Gefn 
Gyffredinol 
y Cyngor 

Cronfeydd 
Wrth Gefn 

Clustnodedig 
y Cyngor 

Cronfa  
Wrth 
Gefn 
Cyfrif 

Refeniw 
Tai (CRT)  

Cronfeydd 
Wrth Gefn 
Ysgolion 

Cronfa Wrth 
Gefn 

Derbyniadau 
Cyfalaf 

Cyfanswm  
Cronfeydd 
Wrth Gefn 
mae modd 

ei 
ddefnyddio 

Eitemau sy’n effeithio ar 
Gronfa Wrth Gefn y Cyngor 
2018/19 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000 

Balans Agoriadol 1 Ebrill 
2018 (6,899) (7,601) (7,380) (1,869) (320) (24,069) 
Gor/(Tan)wariant Net  
2018/19 633 - (805) - - (172) 

Balans y Cyngor ar ôl y 
gorwariant (6,266) (7,601) (8,185) (1,869) (320) (24,241) 

Trosglwyddiadau Net o/(i) 
Gronfeydd Wrth Gefn ar 
gyfer cyllid a 
gymeradwywyd  354 (1,127) (202) 1,238 (866) (603) 

Balans y Gronfa Wrth 
Gefn Cyffredinol ar 31 
Mawrth 2019 (5,912) (8,728) (8,387) (631) (1,186) (24,844) 

 
3.7 Mae Tabl 1 uchod yn grynodeb o’r symudiad yn y cronfeydd wrth gefn oherwydd y perfformiad 

ariannol yn ystod y flwyddyn a’r symudiadau net i /o’r cronfeydd wrth gefn. Mae Tabl 2 isod yn 
crynhoi’r symudiadau yn y cronfeydd wrth gefn gan ddefnyddio’r wybodaeth o’r Datganiad 
Cyfrifon. Mae hon yn ffordd wahanol o gyflwyno’r wybodaeth ond mae tablau 1 a 2 yn arwain 
at yr un balansau yn y cronfeydd wrth gefn.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabl 2 

Dadansoddiad o’r Symudiad yng Nghronfa’r Cyngor a 
Chronfeydd Wrth Gefn y CRT yn 2018/19 

 
Cronfa’r 
Cyngor 

CRT 
 

Cyfanswm 
 

  £m £m £m 

Y gronfa wrth gefn agoriadol ar 1 Ebrill 2018 (6.899) (7.380) (14.279) 

Y diffyg net ar ddarparu gwasanaethau (Datganiad Cyfrifon (DC) 
tudalen 18) 7.258 0.904 8.162 
Addasiadau cyfrifo statudol a gafodd eu canslo allan yn yr MIRS 
(DC tudelannau 19, 20 a 31) (6.160) (1.911) (8.071) 

Balans net cyn trosglwyddo o’r cronfeydd wrth gefn clustnodedig i 
gyllido costau clustnodedig y gwasanaethau  (5.801) (8.387) (14.188) 

Defnydd o gronfeydd wrth gefnog clustnodedig i gylido costau 
clustnodedig o fewn costau’r gwasanaethau (ac eithrio symudiadau 
rhwng y gronfa wrth gefn gyffredinol a’r cronfeydd wrth gefn 
clustnodedig a nodir uchod) (DC tudalen 20)  (0.111) - (0.111) 

Balans Cronfa Wrth Gefn Gyffredinol y Cyngor ar 31 Mawrth 
2019 (5.912) (8.387) (14.299) 

Y balansau gweddilliol yn y cronfeydd wrth gefn clustnodedig a 
balansau’r ysgolion (DC tudalen 20) (10.545) - (10.545) 

Cyfanswm y Cronfeydd Wrth Gefn Defnyddiadwy sydd ar gael 
i’r Cyngor ar 31 Mawrth 2019  (16.457) (8.387) (24.844) 

 
3.9 Yn y cyfarfod o’r Pwyllgor Gwaith ar 18 Chwefror 2018, cafodd isafswm y balans a 

argymhellir ar gyfer y Gronfa Wrth Gefn Gyffredinol ei osod ar £6.76m. Roedd y Gronfa 
Wrth Gefn Gyffredinol ar 31 Mawrth 2019 yn £5.912m sydd yn is na’r ffigwr hwn ond yn 
ychwanegol at hyn, mae gwerth £8.728m o gronfeydd wrth gefn clustnodedig sy’n 
gysylltiedig â Chronfa’r Cyngor. Nid yw’r ffigyrau hyn yn cynnwys yr eitemau a nodwyd 
wedi cyhoeddi’r datganiad cyfrifon drafft. 

 
 Oherwydd yr anawsterau ariannol cyfredol y mae’r Cyngor yn eu hwynebu, gyda 

chyllidebau’n lleihau a phwysau ar gyllidebau’r gwasanaethau, mae’n bwysig sicrhau 
bod lefel Cronfa Wrth Gefn Gyffredinol y Cyngor yn cael ei chynnal ar neu o gwmpas y 
lefel isaf a argymhellir. Bydd hyn yn sicrhau bod gan y Cyngor ddigon o gyllid i gwrdd ag 
unrhyw  wariant annisgwyl ac y gall gyllido unrhyw orwariant yn y dyfodol. Dros y 
blynyddoedd, mae’r cyllidebau hynny nad oedd defnydd llawn yn cael ei wneud ohonynt 
wedi cael eu dileu ac mae risg gynyddol y bydd gwasanaethau’n gorwario ar eu 
cyllidebau, yn enwedig y gwasanaethau hynny sy’n cael eu arwain gan y galw. Mae 
sicrhau bod y Cyngor yn cynnal lefel iach o Gronfeydd Wrth Gefn yn lliniaru effaith y risg 
honno.   

 
4. MANTOLEN DDRAFFT FEL YR OEDD AR 31 MAWRTH 2019 

 
4.1 Mae Atodiad 3 yn cyflwyno mantolen ddrafft y Cyngor fel yr oedd ar 31 Mawrth 2019.  

4.2 Fe ostyngodd asedau net y Cyngor o £183.20m ar 31 Mawrth 2018 i £162.46m ar 31 
Mawrth 2019. Cafodd cynnydd yng ngwerth asedau anghyfredol a chyfredol eu 
gwrthbwyso  gan gynnydd yn y benthyciadau tymor hir a chynnydd yn y diffyg o ran 
pensiwn. 

4.3 Roedd y cynnydd o ran benthyciadau tymor hir yn cyd-fynd â Strategaeth Rheoli 
Trysorlys y Cyngor ac yn adlewyrchu’r angen i ail-lenwi balansau arian parod y Cyngor 
drwy droi benthyciadau mewnol yn fenthyciadau allanol. Mae’r diffyg yn y gronfa bensiwn 
yn fesur o un cyfnod mewn amser ac mae’n seiliedig ar nifer o ffactorau a rhagdybiaethau 
actiwaraidd. Bydd y prisiad o Gronfa Bensiwn y Cyngor a gynhelir pob tair blynedd yn 
digwydd yn ystod 2019 a bydd yn rhoi adlewyrchiad mwy cywir o’r diffyg. 

 



5. CRONFEYDD WRTH GEFN CLUSTNODEDIG  

5.1 Mae Cronfeydd Wrth Gefn Clustnodedig yn rhan hanfodol o'r modd y caiff y Cyngor ei gyllido 
ac yn sicrhau bod cyllid penodol yn cael ei ddyrannu i gwrdd ag ymrwymiadau y gwyddys 
amdanynt neu rai a all godi yn y dyfodol, i gyllido prosiectau ar gyfer y tymor hwy sy’n 
parhau am fwy nag un blwyddyn ariannol ac er mwyn dal grantiau a dderbyniwyd ond sydd 
heb eu gwario rhag ofn iddynt gael eu crafangu’n ôl rhywbryd yn y dyfodol. Dangosir y 
symudiad yn y Cronfeydd Wrth Gefn Clustnodedig yn Nhabl 3 isod.  
  

Tabl 3 – Symudiad yn y Cronfeydd Wrth Gefn Clustnodedig 2018/19 
 

 Cronfeydd Wrth 
Gefn Clustnodedig 
ag eithrio y Gronfa 
Wrth Gefn  Diffyg 

Pensiwn) 

 

£’m 

Cronfa 
Wrth Gefn 

Diffyg 
Pensiwn 

 

 

£’m 

Cyfanswm y 
Cronfeydd 
Wrth Gefn 

Clustnodedig 

 

 

£’m 

Balans ar 1 Ebrill 2018 9.911 (2.310) 7.601 

    

Symudiadau yn ystod y Flwyddyn    

Trosglwyddiadau i mewn o’r Balansau 
Cyffredinol 

0.441 - 0.441 

Cronfeydd Wrth Gefn Newydd Arfaethedig a 
Grëwyd yn ystod y Flwyddyn (gweler Tabl 4 isod) 

1.270 - 1.270 

Trosglwyddiadau i mewn i’r Cronfeydd Wrth Gefn 
Presennol o Refeniw 

0.979 - 0.979 

Cronfeydd Wrth Gefn a ddefnyddiwyd yn ystod y 
Flwyddyn 

(2.490) 1.155 (1.335) 

Cronfeydd Wrth Gefn nad oes mwyach eu 
hangen a drosglwyddwyd nôl i’r Balansau 
Cyffredinol 

(0.228) - (0.228) 

    

Balans ar 31 Mawrth 2019 9.883 (1.155) 8.728 

  
Tabl 4 – Cronfeydd Wrth Gefn Clusnodedig Newydd Arfaethedig 
 

Disgrifiad Balans 1 
Ebrill 
2018 

Symudiadau 
rhwng y 

Gronfa Wrth 
Gefn 

Gyffredinol 
a’r Cronfeydd 

Wrth Gefn 
Clustnodedig  

Symudiad i 
Gronfeydd 
Wrth Gefn 

Clustnodedig 

Symudiad o 
Gronfeydd 
Wrth Gefn 

Clustnodedig 

Balans ar 
31 Mawrth 

2019 

  £ £ £ £ £ 

Y Gronfa Wrth Gefn Glustnodedig ar 
gyfer Morgeisi Gofalwyr Maeth   -    -  (65,650)    -  (65,650)  
Y Gronfa Wrth Gefn ar gyfer Prydau 
Ysgol am Ddim   -    -  (60,000)    -  (60,000)  

Cronfa Wrth Gefn Cyllido ar y Cyd   -    -  (180,705)    -  (180,705)  

Hamdden (Hawliad TAW)   -    -  (800,000)    27,367 (772,633)  
Prosiect Medrusrwydd a Chapasiti 
Cynllunio   -    -  (75,000)    -  (75,000)  
Dyfarniad y Goruchaf Lys – Gofal 
Nyrsio   -    -  (53,129)    -  (53,129)  

Prosiect TRAC    -    -  (36,000)    -  (36,000)  

    -    -  (1,270,484)    27,367 (1,243,117)  



 
5.2.2  Ceir diweddariad manwl ar y cronfeydd wrth gefn yn Atodiad 4.  

 
6. BALANSAU YSGOLION 

 
6.1 Yn Nhabl 4, ceir crynodeb o falansau’r ysgolion a oedd yn £0.631m ar 31 Mawrth 2019 

(£1.869m ar 31 Mawrth 2018). Roedd gan 12 o’r 43 ysgol gynradd ddiffyg yn eu 
balansau (3 ysgol gynradd ar 31 Mawrth 2018) ac roedd 3 o’r ysgolion uwchradd (1 ar 
31 Mawrth 2018) mewn diffyg. Ar ddechrau’r flwyddyn, roedd gan yr Ysgol Arbennig 
warged o £0.156m, fodd bynnag, erbyn diwedd y flwyddyn roedd gan yr ysgol ddiffyg 
o £0.060m. Gweler y rhestr gyflawn o falansau’r ysgolion yn Atodiad 4.  

 
Tabl 5 

 
Disgrifiad Balans 

ar 1 
Ebrill 
2018 

Symudiad i 
Gronfeydd 
Wrth Gefn 

Clustnodedig 

Symudiad o 
Gronfeydd Wrth 

Gefn 
Clustnodedig 

Balans ar 
31 Mawrth 

2019 

  £'000 £'000 £'000 £'000 

Ysgolion Cynradd (1,380)  (1,104)    1,534 (950)  

Ysgolion Uwchradd (410)  (562)    1,231   259 

Ysgolion Arbennig (79)    -    139   60 

  (1,869)  (1,666)    2,904 (631)  

 
Mae lefel balansau ysgolion wedi gostwng o £2.46m yn 2015/16 pan oeddynt ar eu huchaf i 
£0.63m ar ddiwedd y flwyddyn ariannol hon, gostyngiad o 74% mewn 4 blynedd ac mae’n 
adlewyrchu’r anawsterau ariannol sy’n wynebu’r mwyafrif o ysgolion y Cyngor. Mae ysgolion 
yn bwriadu defnyddio dros hanner y cronfeydd wrth gefn i gydbwyso’r gyllideb yn 2019/20. 

 
7. BALANS Y CYFRIF REFENIW TAI (CRT) 

 
7.1 Roedd balans agoriadol y CRT ar 1 Ebrill 2018 yn £7.380m. Yn ystod y flwyddyn, 

gwelwyd tanwariant o £0.805m oherwydd prosiectau cyfalaf a oedd wedi llithro. Yn 
ychwanegol at hyn, trosglwyddwyd £0.202m o gronfeydd wrth gefn gan arwain at falans 
ar ddiwedd y flwyddyn o £8.357m. Bydd y balans hwn yn cael ei ail-fuddsoddi yn y CRT 
yn y dyfodol. 

 
 

 
 

 

 

 



ATODIAD 2 

DATGANIAD INCWM A GWARIANT CYNHWYSFAWR DRAFFT 2018/19 

2018/19     
2017/18 

Gwariant 
Gros 

Incwm    
Gros 

Gwariant 
Net 

Gwasanaethau Nodyn Gwariant 
Gros 

Incwm    
Gros 

Gwariant Net 

£'000 £'000 £'000     £'000 £'000 £'000 

 70,793 (14,660)  56,133 Dysgu Gydol Oes     82,552 (14,508)  68,044 

 37,503 (8,952)  28,551 Gwasanaethau Oedolion     34,329 (10,505)  23,824 

 11,876 (1,199)  10,677 Gwasanaethau Plant     10,388 (710)  9,678 

 4,949 (3,966)  983 Tai     4,647 (3,768)  879 

 24,934 (5,570)  19,364 Priffyrdd, Eiddo a Gwastraff     29,430 (8,404)  21,026 

 12,694 (7,272)  5,422 Rheoleiddio a Datblygu  
Economaidd  

   12,529 (5,950)  6,579 

 5,548 (226)  5,322 Trawsnewid     7,432 (209)  7,223 

 28,187 (19,454)  8,733 Adnoddau     28,097 (19,815)  8,282 

 1,790 (253)  1,537 Busnes y  Cyngor     2,182 (353)  1,829 

 2,148 (1,144)  1,004 Costau Corfforaethol a 
Democrataidd  

   2,541 (707)  1,834 

 579   -   579 Rheolaeth Corfforaethol     596 (9)  587 

 134   -   134 Costau heb eu ddosbarthu     3,724   -   3,724 

 12,079 (17,843) (5,764) Cyfrif Refeniw Tai (CRT)     10,841 (16,778) (5,937) 

 213,214 (80,539)  132,675 Diffyg ar weithrediadau 
sy’n parhau  

   229,288 (81,716)  147,572 

                

     22,129 Gwariant gweithredu arall   12      23,148 

     10,405 Incwm a gwariant cyllido a 
buddsoddi   

 13a       8,628 

    (157,047) Trethiant ac incwm grant 
amhenodol  

 14     (146,749) 

     8,162  Diffyg ar Ddarparu 
Gwasanaethau  

       32,599 

                

    (6,152) Gwarged ar ailbrisio asedau 
nad ydynt yn gyfredol  

 11c, 15 
& 17  

    (41,122) 

     18,734 Ailfesur y rhwymedigaeth 
Pensiwn Net  

 11ch & 
41  

    (9,858) 

     12,582  Incwm a Gwariant 
Cynhwysfawr Arall  

      (50,980) 

                

     20,744  Cyfanswm Incwm a 
Gwariant Cynhwysfawr  

      (18,381) 

 

 

 



ATODIAD 3 

MANTOLEN DDRAFFT AR 31 MAWRTH 2019 

  Nodyn 31 Mawrth 2019 31 Mawrth 2018 

    £'000 £'000 

 Eiddo, offer  a chyfarpar   15  396,452  386,886 

 Asedau Treftadaeth   17  3,676  3,645 

 Eiddo Buddsoddi    18  6,000  5,791 

 Asedau Anniriaethol   19  701  756 

 Buddsoddiadau Tymor Hir   44   -   1 

 Dyledwyr tymor hir   24  266  608 

 Asedau tymor hir     407,095  397,687 

        

 Buddsoddiadau tymor byr   44   -   5 

 Asedau a ddelir i’w gwerthu   21  1,557  2,442 

 Rhestrau stoc   23  301  385 

 Dyledwyr tymor byr   24  29,653  24,031 

 Arian a chywerthoedd arian   25  15,825  7,789 

 Asedau Cyfredol     47,336  34,652 

        

 Benthyca tymor byr   44 (7,535) (12,413) 

 Credydwyr tymor byr   26 (18,151) (18,251) 

 Darpariaethau tymor byr   27 (429) (695) 

 Derbyniadau grantiau cyfalaf ymlaen llaw   37 (2,815) (3,897) 

 Rhwymedigaethau Cyfredol    (28,930) (35,256) 

        

 Credydwyr tymor hir   26 (157) (151) 

 Darpariaethau tymor hir   27 (4,805) (4,631) 

 Benthyca tymor hir   44 (127,352) (106,913) 

 Rhwymedigaethau tymor hir eraill   41 (130,731) (102,188) 

 Rhwymedigaethau tymor hir    (263,045) (213,883) 

        

 Asedau net     162,456  183,200 

        

 Cronfeydd wrth gefn y mae modd eu defnyddio   MIRS   24,844  24,069 

 Cronfeydd wrth gefn nad na ellir eu defnyddio   11  137,612  159,131 

        

 Cyfanswm Cronfeydd wrth gefn     162,456  183,200 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ATODIAD 4 

Disgrifiad Balans ar 1 
Ebrill 2018 

Symudiada
u rhwng y 

Gronfa Wrth 
Gefn 

Gyffredinol 
a’r 

Cronfeydd 
Wrth Gefn 

Clustnodedi
g   

Symudiadau i 
Gronfeydd 
Wrth Gefn 

Clustnodedig 

Symudiadau 
o Gronfeydd 
Wrth Gefn 

Clustnodedig 

Balans ar 
31 Mawrth 

2019 

  £ £ £ £ £ 

Tai Fforddiadwy  (99,000)    -  (151,643)    -  (250,643)  

Rhesymoli Rheoli Asedau (42,656)    -    -    42,656   -  

Model Darogan Safon Dŵr Ymdrochi (10,000)    -    -    -  (10,000)  

Pier Biwmares - Paentio (74,968)    -  (25,032)    -  (100,000)  

Isadeiledd Arosfannau Bws (133,475)    -    -    79,083 (54,392)  

Cronfa Wrth Gefn ar gyfer Prynwch Hefo 
Hyder 

(3,878)    -  (2,356)    -  (6,234)  

Cyllid Corfforaethol – Datblygu systemau 
CIVICA  

(16,486)    -    -    16,486   -  

Pobl Fregus - Corfforaethol (570,000)    -    -    294,000 (276,000)  

Cost Newid (343,986)    -  (50,000)    113,893 (280,092)  

Tynnu’r Rovacabins o’u gilydd (28,000)    -    -    28,000   -  

Cronfa Wrth Gefn Glustnodedig ar gyfer Gofal 
Cymdeithasol – Grant Datblygu’r Gweithlu 

(40,430)    -    -    -  (40,430)  

Cronfa Wrth Gefn Trothwy Gofal (121,724)    121,724   -    -    -  

Datblygiad Economaidd – Ynys Ynni (8,182)    -  (3,797)    -  (11,979)  

Cronfa Wrth Gefn Tâl Cyfartal (813,102)    -    -    449,796 (363,305)  

Cronfa Wrth Gefn Glustnodedig ar gyfer 
Morgeisi Gofalwyr Maeth 

  -    -  (65,650)    -  (65,650)  

Prydau Ysgol Am Ddim    -    -  (60,000)    -  (60,000)  

Grantiau Priffyrdd – Llwybr Arfordirol (7,575)    -    -    -  (7,575)  

Grantiau Priffyrdd – Maes Parcio’r Maes Awyr (2,401)    -    -    2,401   -  

Grant Priffyrdd – Maes Awyr (86,488)    -    -    15,608 (70,880)  

Grantiau Priffyrdd Cyfyngedig - Llifogydd (36,473)    -    -    -  (36,473)  

Darpariaeth Digartrefedd (88,312)    -    -    88,312   -  

Rheoli Tai (6,300)    -    -    6,300   -  

Cronfa Wrth Gefn Yswiriant (Trychineb) (1,250,000)    -  (161,000)    161,000 (1,250,000)  

Buddsoddi i Arbed (652,349)    100,242   -    150,243 (401,864)  

Buddsoddi i Arbed prydau ysgol ar-lein Cronfa 
Wrth Gefn ar y Cyd rhwng Gwas Cym a Dysgu  

(25,542)    -    -    25,542   -  

   -    -  (180,795)    -  (180,795)  

System Gyfrifiadurol Pridiannau Tir (8,100)    -    -    -  (8,100)  

Gwelliannau Landlordiaid/Tenantiaid (5,000)    -    -    5,000   -  

Hamdden (Hawliad TAW)   -    -  (800,000)    27,367 (772,633)  

Cronfa Wrth Gefn ar gyfer Trwyddedu (23,000)    -    -    6,430 (16,570)  

Cynllun Datblygu Lleol (168,700)    -    -    1,183 (167,517)  

Datblygiadau Mawr (265,113)    -  (9,358)    41,963 (232,508)  

Datblygiadau Mawr - Cynllunio (591,689)    -    -    80,083 (511,606)  

Costau Rhedeg Melin Llynnon   -  (42,170)    -    29,462 (12,708)  

Cronfa Prynu Amgueddfeydd (22,415)    -  (3,324)    20,000 (5,739)  

Cronfa Wrth Gefn Glustnodedig – Pensiwn 
Negyddol 

  2,309,389   -  (1,154,694)    -    1,154,694 



Disgrifiad Balans ar 1 
Ebrill 2018 

Symudiada
u rhwng y 

Gronfa Wrth 
Gefn 

Gyffredinol 
a’r 

Cronfeydd 
Wrth Gefn 

Clustnodedi
g   

Symudiadau i 
Gronfeydd 
Wrth Gefn 

Clustnodedig 

Symudiadau 
o Gronfeydd 
Wrth Gefn 

Clustnodedig 

Balans ar 
31 Mawrth 

2019 

  £ £ £ £ £ 

Prosiect AD/Cyflogres Northgate  (52,433)    -    -    52,433   -  

Gwaith Trin Gogledd Orllewin Cymru (1,181,799)    -    -    26,083 (1,155,715)  

Costau Cynllunio a Chyfreithiol (22,375)    -    -    -  (22,375)  

Gallu a Chapasiti Cynllunio   -    -  (75,000)    -  (75,000)  
System Rheoli Polisi (8,363)    -    -    -  (8,363)  

Datblygu Prosiect – Parc y Morglawdd (2,950)    -    -    2,950   -  

Incwm Proses Ailgylchu (635,130)    -    -    -  (635,130)  

Adnoddau – TG Refeniw a Budd-daliadau   (42,936)  (56)    -    8,000 (34,992)  

Prosiectau a gyllidir o  Gronfeydd Wrth Gefn 
Gyfyngedig 

(38,692)    -  (87,500)    14,550 (111,642)  

Cyfraniadau Refeniw Cyfalaf heb eu defnyddio (1,137,601)  (124,295)  (68,282)    218,770 (1,111,408)  

Cronfa Wrth Gefn Dyddiau Ysgol   66,130   -  (66,130)    -    -  

Rhesymoli Ysgolion (21,656)    -    -    21,656   -  

Cronfa Wrth Gefn – Adran 117 y Ddeddf 
Iechyd Meddwl 

(150,000)    6,089   -    143,911   -  

Cynllun Salwch – Ysgolion Cynradd   26,523   -  (85,000)    22,604 (35,873)  

Contractau Staff Gofal Cymdeithasol (144,737)  (268,008)    -    141,031 (271,714)  

Gwario i Arbed – Toiledau Cyhoeddus (8,906)    -    -    1,500 (7,406)  

Grant Cefnogi Pobl (759,143)    -  (15,258)    -  (774,401)  

Dyfarniad y Goruchaf Lys – Gofal Nyrsio   -    -  (53,129)    -  (53,129)  

TRAC   -    -  (36,000)    -  (36,000)  

Trawsnewid (74,459)  (6,089)    -    46,987 (33,561)  

Gwastraff - Ailgylchu (121,768)    -  (250,000)    104,292 (267,476)  

Cynnal a chadw dros y Gaeaf (54,480)    -    -    -  (54,480)  

Cyfanswm  
(7,600,730)  (212,563)  (3,403,949)    2,489,576 (8,727,667)  

 


