
 

 

CYNGOR SIR YNYS MÔN 

ADRODDIAD I: PWYLLGOR GWAITH 
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PWNC: MONITRO’R GYLLIDEB REFENIW, CHWARTER 1 2019/20 

AELOD(AU) PORTFFOLIO: Y CYNGHORYDD ROBIN WYN WILLIAMS 
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AELODAU LLEOL:  Amherthnasol 

A - Argymhelliad/argymhellion a rheswm/rhesymau 

 
1. Ym mis Chwefror 2019, gosododd y Cyngor gyllideb net ar gyfer 2019/20 gyda gwariant net y 

gwasanaethau, swm o £133.324m,  i gael ei gyllido o incwm o’r Dreth Gyngor, Trethi  Annomestig 
a grantiau cyffredinol. Roedd y cyfanswm ar gyfer wario ar eitemau cyffredinol ac eitemau nas 
cynlluniwyd ar eu cyfer yn £1.886m. Cafodd y gyllideb ar gyfer Premiwm y Dreth Gyngor ei 
chynyddu i £1.444m. O’r herwydd, mae cyfanswm y gyllideb ar gyfer 2019/20 yn £135.210m. 
 

2. Roedd y gyllideb am 2019/20 yn cynnwys yr angen i wneud arbedion gwerth £2.561m. Mae’r rhain 
wedi cael eu hymgorffori yng nghyllidebau unigol y gwasanaethau a chaiff llwyddiant neu fethiant 
i’w cyflawni eu hadlewyrchu yn y (tan)/gorwariant  net a ddangosir. Tra bod angen arbedion 
sylweddol unwaith eto i gydbwyso’r gyllideb, cynnwyswyd swm ychwanegol o £0.277m i’r gyllideb, 
i’w adael yn ganolog. Dyrennir y cyllid ychwanegol yma i gwrdd â phwysau cyllidebol ychwanegol 
pan fo’r angen.  Yn ychwanegol, cadwyd yn ganolog £479k o gyllid (50%) ynglŷn â chostau 
pensiwn athrawon ychwanegol, gan fod cost pensiynau athrawon wedi eu cyllido’n llawn yng 
Nghyllideb Ddatganoledig Ysgolion.  Dyrannwyd y cyllid ychwanegol yma  i gronfeydd wrth gefn 
cyffredinol y Cyngor.  
 

3. Mae’r adroddiad hwn yn nodi perfformiad ariannol gwasanaethau’r Cyngor ar ddiwedd Chwarter 
1, 30 Mehefin 2019. Ceir hefyd grynodeb o’r sefyllfa ragdybiedig ar gyfer y flwyddyn gyfan.  Dylid 
nodi fod darogan y sefyllfa diwedd blwyddyn ar ddiwedd Chwarter 1 yn anodd a gall y sefyllfa 
newid yn sylweddol with i ni symud drwy weddill y flwyddyn ariannol. 
 

4. Y sefyllfa ariannol gyffredinol a ragamcenir ar gyfer 2019/20, gan gynnwys Cyllid Corfforaethol a’r 
Gronfa Dreth Gyngor, yw gorwariant o £1.60m. Mae hyn yn cyfateb i 1.18% o gyllideb net y Cyngor 
ar gyfer 2019/20. Mae hyn i’w briodoli i bwysau ariannol tebyg i’r rhai a brofwyd yn 2018/19, yn 
arbennig felly cost y Gwasanaethau Oedolion.    

 

5. Argymhellir y dylid:- 
 

(i) Nodi’r sefyllfa a amlinellir yn atodiadau A a B yng nghyswllt perfformiad ariannol yr Awdurdod 
hyd yma a’r alldro disgwyliedig ar gyfer 2019/20; 

(ii) Nodi’r crynodeb o’r cyllidebau wrth gefn ar gyfer 2019/20 fel y manylir arnynt yn Atodiad C; 
(iii) Nodi’r sefyllfa mewn perthynas â’r rhaglenni buddsoddi i arbed yn Atodiad CH. Gofynnir i 

Aelodau gymeradwyo defnyddio’r balans sydd ar ôl ar y cyfalaf/datblygu o’r systemau 
cynllunio a pridiannau tir awtomataidd i gyllido sganio a digideiddio ffeiliau hanesyddol. Bydd 
hyn yn help i optimeiddio y system newydd ac i sicrhau defnyddio’r system i’r eithaf; 

(iv) Nodi’r sefyllfa o ran arbedion effeithlonrwydd 2019/20 yn Atodiad D; 
(v) Nodi’r modd y caiff costau staff asiantaeth ac ymgynghorwyr eu monitro yn 2019/20 yn 

Atodiadau DD, E a F; 
(vi) Cymeradwyo’r Ffioedd a’r Prisiau newydd ar gyfer Canolfan Fusnes Môn fel y’u gwelir yn 

Atodiad FF.  
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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 ei 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 
 

DD - Gyda phwy wnaethoch chi ymgynghori?             Beth oedd eu sylwadau? 

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

Mae’r UDA wedi ystyried yr adroddiad ac 
mae'r pwyntiau a godwyd wedi'u cynnwys yn 
yr adroddiad terfynol. 

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

3 Cyfreithiol / Swyddog Monitro (mandadol)  Mae'r Swyddog Monitro yn aelod o'r UDA 
ac ystyriwyd sylwadau'r Swyddog Monitro 
gan yr UDA. 

4 Adnoddau Dynol (AD)  

5 Eiddo  

6 Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh)  

7 Sgriwtini  

8 Aelodau Lleol  

9 Unrhyw gyrff allanol / arall/eraill  

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

1 Economaidd  

2 Gwrth-dlodi  

3 Trosedd ac Anhrefn  

4 Angylcheddol  

5 Cydraddoldebau  

6 Cytundebau Canlyniadau  

7 Arall  

F -    Atodiadau: 
 

 Atodiad A – Adroddiad Monitro’r Gyllideb Refeniw – Chwarter 1, 2019/20 

 Atodiad B – Tabl o’r Alldro Rhagamcanedig ar gyfer 2019/20 

 Atodiad C – Crynodeb o’r Cyllidebau Wrth Gefn 2019/20 

 Atodiad CH – Adolygiad o’r Prosiectau Buddsoddi i Arbed 2019/20 

 Atodiad D – Adolygiad o Arbedion Effeithlonrwydd 2019/20 

 Atodiad DD – Gwybodaeth ynghylch monitro Staff Asiantaeth 2019/20 

 Atodiad E – Gwybodaeth ynghylch monitro Ymgynghorwyr 

 Atodiad F – Gwybodaeth fanwl mewn perthynas â’r gwariant ar Ymgynghorwyr 

 Atodiad FF – Ffioedd a Phrisiau newydd ar gyfer Canolfan Fusnes Môn 
 

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

 Cyllideb Refeniw 2019/20 (fel y cafodd ei hargymell gan y Pwyllgor hwn ar 18 Chwefror 2019 a’i 
mabwysiadu gan y Cyngor Sir ar 27 Chwefror 2019). 
  



 

 

 
ATODIAD A 

 
MONITRO’R GYLLIDEB REFENIW - CHWARTER 1 2019/20 

 
1.  Balans Cyffredinol   
 

Roedd gan y Cyngor gronfeydd wrth cefn clustnodedig gwerth £8.72m a chronfeydd wrth gefn yn yr 
ysgolion a oedd yn werth cyfanswm o £0.631m ar ddechrau'r flwyddyn ariannol. Arweiniodd yr alldro drafft 
ar gyfer 2018/19 at falans cyffredionol a oedd yn £5.912m ar gychwyn y flwyddyn ariannol gyfredol. Gall 
hyn newid gydag unrhyw addasiadau a wneir ar ôl archwilio’r cyfrifon. 
 
Cymeradwyodd y Pwyllgor Gwaith yr eitemau canlynol ar gyfer eu cyllido o’r Gronfa wrth Gefn Gyffredinol 
yn 2019/20:- 
 
Cyfarford o’r Pwyllgor 
Gwaith  

Swm  
£ m 

Pwrpas 

Balans agoriadol drafft   -5.912 
 

Cronfa gyffredinol archwiliedig ddrafft ar 31 Mawrth 2019 
 

Cyngor llawn 27 
Chwefror 2019 

-0.479 Cyllid (50%)  ynglyn â chostau pensiwn athrawon 
ychwanegol yn cael ei ddychwelyd i'r gronfa wrth gefn 
gyffredinol gan fod cost pensiynau athrawon wedi’i 
cyllido'n llawn yng Nghyllideb Ddatganoledig Ysgolion. 

Balans Cyffredinol 
Diwygedig Cronfa’r 
Cyngor  

-6,391 
Fel y sonir uchod, gall hyn newid yn dilyn unrhyw 
addasiadau ôl-archwilio. 

 
Yn unol â’r alldro cyfredol a ragamcenir ar gyfer 2019/20, tybir y bydd gorwariant o £1.60m.  Os yw’r duedd 
hon yn parhau, mae’n debygol y bydd gostyngiad i £4.791m yng nghrofna wrth gefn gyffredinol y Cyngor 
erbyn diwedd y flwyddyn. Mae hyn ymhell islaw’r isafswm o £6.7m a bennwyd a gymeradwywyd gan y 
Cyngor llawn ar 27 Chwefror 2019. 
 

2.  Perfformiad Ariannol fesul Gwasanaeth 
 
2.1  Mae manylion y perfformiad ariannol fesul gwasanaeth am y cyfnod a'r alldro rhagamcanedig ar 

gyfer pob un wedi'i nodi yn Atodiad B. Rhagwelir gorwariant o £1.481m ar wasanaethau ar 31 Mawrth 
2020.  Amcangyfrifir gorwariant o £265k ar Gyllid Corfforaethol. Yn ogystal, rhagwelir gwarged o 
£146k mewn perthynas â chasglu’r Dreth Gyngor - mae £304k ohono i’w briodoli i warged ar 
Bremiwm y Dreth Gyngor. Rhagamcenir ar hyn o bryd y bydd gorwariant o £1.600m yn y gyllideb 
refeniw yn ei chyfanrwydd yn 2019/20, sef 1.18% o gyfanswm cyllideb refeniw net y Cyngor.  

 
2.2    Mae’r tabl isod yn crynhoi’r amrywiadau sylweddol (tua £100k neu uwch). Nodwch os gwelwch yn 

dda bod y ffigyrau hyn yn ymwneud â’r sefyllfa o ran y cyllidebau y mae modd eu rheoli ym mhob 
gwasanaeth. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Crynodeb o’r amrywiadau rhagamcanedig ar 31 Mawrth 2020 
yn seiliedig ar wybodaeth ariannol fel yr oedd ar 30 Mehefin 2019 

 (Tan) / 
Gorwariant 

£000 

Dysgu 
Oedolion 
Trawsnewid Corfforaethol 
Budd-daliadau a roddwyd 
Costau nad oes modd eu rheoli – dyledion drwg, yswiriant a chostau cyfalaf 
pensiwn 
Y Dreth Gyngor, gan gynnwys Premiwm y Dreth Gyngor 
Arall (cyfanswm amrywiadau llai na £100k) 

355 
983 
97 

324 
200 

 
(146) 
 (213) 

Cyfanswm yr Amrywiadau gor/(tan)wariant 1,600 

 

3.  Esboniad o Amrywiadau Sylweddol  
 

 3.1  Dysgu Gydol Oes 
 

3.1.1  Addysg Ganolog  
   

3.1.1.1 Roedd gorwariant yn y gwasanaeth o £53k (5.71%) ar ddiwedd Chwarter 1.  Y 
rhagamcan ar gyfer diwedd y flwyddyn yw gorwariant o £390k (7.88%).  

 

3.1.1.2 Mae yna nifer o or a thanwariannau ar draws y Gwasanaeth fel y rhestrir isod:- 

 Y pwysau cyllidebol mwyaf sylweddol yw: Cludiant Ysgol – Tacsis ble rhagwelir 
gorwariant o £320k. Gweithredwyd y system ‘One Transport’ yn ystod y flwyddyn 
ariannol flaenorol ac mae hyn, ynghyd â’r ymarfer ail-dendro a gynhaliwyd, wedi 
golygu y bu modd gostwng y gorwariant cyffredinol gan oddeutu £230k o gymharu 
â’r hyn a fyddai fel arall.  

 Mae Cyd-Strategaeth AAA Ynys Môn a Gwynedd yn disgwyl gorwariant o £171k. 
Cynhelir adolygiad pellach o’r gyllideb yma a’r gwariant yn ystod Chwarter 2 a bydd 
hyn yn rhoi rhagamcan cywirach.  

 Rhagwelir gorwariant o £73k ar gostau statudol integreiddiad y sector uwchradd a 
hynny oherwydd y gostyngiad yn y gyllideb a methiant i gyflawni’r arbedion yn 
llawn.  

 Rhagwelir ar hyn o bryd y bydd tanwariant o £208k yn y gyllideb ar gyfer Lleoliadau 
All-sirol. Mae hyn oherwydd bod llai o alw am y lleoliadau hyn, gan gynnwys dod â 
darpariaeth addysg i ben ar gyfer un achos cymhleth lle mae'r cleient wedi symud 
ymlaen i fod yn gyfrifoldeb y Gwasanaethau Oedolion fel y nodir isod. Mae’n 
bwysig nodi bod hon yn gyllideb a arweinir gan y galw ac y gall y sefyllfa newid yn 
gyflym iawn.  

 Rhagwelir bydd tanwariant o £100k yn narpariaeth y blynyddoedd cynnar.  Cafwyd 
tanwariant hanesyddol yn y gyllideb hon oherwydd taliadau llai nag y cyllidebwyd 
ar eu cyfer i feithrinfeydd.  

 
3.1.2  Diwylliant 
 

3.1.2.1 Roedd gorwariant o £42k (8.90%) yn y gwasanaeth hwn yn ystod y cyfnod ac mae'r 
alldro a ragwelir ar gyfer y flwyddyn yn danwariant o £35k (2.87%). Mae swyddi 
gweigion yn y Gwasanaeth Llyfrgelloedd a disgwylir i hynny arwain at danwariant o 
£55k ar ddiwedd y flwyddyn. Fodd bynnag, bu angen gwneud gwaith atgyweirio cyn 
i’r tenantiaid newydd symud i mewn i Gaffi’r Oriel a bydd hynny’n rhoi pwysau o £20k 
ar y gyllideb ar ddiwedd y flwyddyn. 

 



 

 

3.2     Gofal Cymdeithasol i Oedolion 
 

3.2.1  Roedd gorwariant o £472k (8.04%) yn y gwasanaeth hwn yn ystod y cyfnod a rhagwelir y 
bydd gorwariant o £983k (3.91%) ar ddiwedd y flwyddyn.  Mae'r ffigwr hwn yn caniatáu 
defnyddio'n llawn y Grant Pwysau Gofal Cymdeithasol o £670k a'r balans sy'n weddill o’r 
Gronfa wrth gefn Personau Agored i Niwed Corfforaethol o £276k. 

 
3.2.2 Roedd yr elfennau o ran yr amrywiad yn yr alldro a ragamcanwyd fel a ganlyn:- 

 Gwasanaethau ar gyfer yr Henoed: Rhagamcenir gorwariant o £345k – mae yna amryw 
o or a thanwariannau yn y Gwasanaeth, fodd bynnag, mae’r gorwariant rhagamcanedig 
mwyaf yn y gwasanaeth Gofal Cartref sydd i’w briodoli i’r costau ychwanegol yn Hafan 
Cefni a Phenucheldre ynghyd â chynnydd yn y galw. Mae pwysau tebyg yn gysylltiedig 
â’r galw am leoliadau preswyl a nyrsio gyda gorwariant mawr ar y ddwy elfen hon.  

 Anableddau Corfforol (AC): Rhagamcenir gorwariant o £179k. Y prif faes sy’n peri pryder 
yma yw Cymorth yn y Cartref lle mae gorwariant o £89k ar ddiwedd Chwarter 1 – unwaith 
eto, mae hyn yn gyllideb a arweinir gan y galw.    

 Anableddau Dysgu (AD): Rhagamcenir gorwariant o £599k.  Y rhesymau am hyn yw (i) 
mae gan y Gwasanaeth nifer fechan o gleientiaid gydag anghenion cymhleth. Mae hyn 
yn cynnwys lleoliad cymhleth cost uchel sydd wedi trosglwyddo o Wasanaethau Plant,  
a (ii) cynnydd yn y Ffioedd Byw â Chymorth. 

 Iechyd Meddwl (IM):  Rhagamcenir gorwariant o £243k.  Mae hyn oherwydd nifer fechan 
o gleientiaid drud a chynnydd yng nghostau lleoliad.    

 Yr Uned Ddarparu: Rhagamcenir tanwariant o £370k.  Mae yn bennaf oherwydd y 
tanwariant yn yr Adain Cartrefi Preswyl.  

3.2.3 Mae’r ffigyrau ar gyfer Chwarter 1 yn dangos pwysau sylweddol o ran y galw yn ystod y 
chwarter. Er mwyn ymchwilio’n llawn i’r materion hyn, bydd yr adran yn ystyried pob llinell 
benodol sydd wedi arwain at y gorwariant sylweddol a ragamcenir, sef Lleoliadau Nyrsio, 
Lleoliadau Preswyl a chostau Gofal Cartref yn y Gwasanaethau ar gyfer Pobl Hŷn ac 
Anableddau Corfforol, a’r costau byw â chymorth a  Gofal Cartref yn y maes Anableddau 
Dysgu. Yn achos pob un, rhoddir ystyriaeth i’r canlynol:-  

 
- Natur y tueddiadau cylchol (tueddiadau blwyddyn ar ôl blwyddyn a mis ar ôl mis); 
- Y rhesymau y tu ôl i’r tueddiadau; 
-  Camau pellach y gellir eu cymryd i reoli galw.  
 
Adroddir ar unrhyw adborth i’r Pwyllgor Gwaith a’r Panel Sgriwtini Cyllid. 

 
3.3    Gwasanaethau Plant 

 
3.3.1 Roedd gorwariant o £39k (1.49%) yn y gwasanaeth yn ystod y cyfnod ond rhagwelir y bydd 

tanwariant o £22k (0.22%) ar ddiwedd y flwyddyn.  Mae hwn yn gyflawniad sylweddol i’w 
gymharu i’r gorwariant o £1.8m am y flwyddyn ariannol 2018/19.   Ar y cyfan, mae'r sefyllfa 
o ran cyllideb y gwasanaeth wedi gwella o ganlyniad i'r cyllid ychwanegol o £1.4m yng 
nghyllideb 2019/20 a'r ffaith bod un plentyn, lle'r oedd cost y lleoliad yn sylweddol, bellach 
wedi trosglwyddo i fod yn gyfrifoldeb y Gwasanaethau Oedolion. 

 
 
 
 
 
 



 

 

3.3.2  Mae nifer y plant sy'n derbyn gofal wedi parhau i gynyddu yn ystod y chwarter cyntaf, gyda 
12 o blant ychwanegol wedi eu hychwanegu i’r gofrestr. Fodd bynnag, dim ond cynnydd o 3 
oedd yn nifer y plant mewn gofal maeth ffurfiol neu leoliadau arbenigol all-sirol. Mae recriwtio 
mwy o ofalwyr maeth sy'n cael eu cyflogi gan y Cyngor wedi cynyddu nifer y plant sy'n cael 
eu lleoli gyda nhw gan 10 yn ystod y chwarter, tra bod y niferoedd a leolwyd y tu allan i'r Sir 
yn gostwng o ddau, a'r nifer o blant a leolwyd gyda gofalwyr maeth preifat wedi gostwng gan 
5. Gostyngodd hyn y gost gyfartalog ar gyfer lleoliadau a chyfrannodd at ddod â'r costau 
rhagamcanol o fewn y gyllideb.    

 
3.4 Tai (Cronfa’r Cyngor) 

 
3.4.1 Roedd tanwariant o £56k (11.92%) yn y gwasanaeth hwn yn ystod y cyfnod a rhagamcenir y 

bydd tanwariant o £20k (1.65%) ar ddiwedd y flwyddyn. Mae costau digartrefedd (Gwely a 
Brecwast) yn parhau i roi pwysau ar y gyllideb a rhagwelir  gorwariant o £60k erbyn diwedd 
y flwyddyn. Fodd bynnag, oherwydd swyddi gweigion ac oedi gyda recriwtio, rhagwelir y bydd 
tanwariant o £80k.  

  
3.5  Rheoleiddio a Datblygu Economaidd  

 
3.5.1 Economaidd a’r Gymuned (yn cynnwys Cyrchfan a Hamdden) 

 
3.5.1.1 Yn gyffredinol, roedd tanwariant yn y gwasanaeth o £6k (1.06%) am y cyfnod a’r 

alldro rhagamcanedig yw gorwariant o £24k (1.38%).  
 

3.5.1.2 Roedd elfen Datblygu Economaidd y gwasanaeth wedi tanwario £29k am y cyfnod, 
fodd bynnag, rhagwelir y bydd gwariant y gwasanaeth yn ôl y gyllideb ar ddiwedd y 
flwyddyn.  

 
3.5.1.3 Roedd tanwariant o £40k yn yr Adain Gyrchfan ar gyfer y cyfnod, fodd bynnag, 

rhagwelir tanwariant llai o £25k ar ddiwedd y flwyddyn oherwydd derbyn incwm 
angorfeydd yn gynnar yn y flwyddyn ariannol.  

 
3.5.1.4 Roedd gorwariant o £62k yn yr Adain Hamdden ar gyfer y cyfnod a rhagwelir y bydd 

gorwariant o £49k ar ddiwedd y flwyddyn. Mae yna bwysau ar y gyllideb mewn 
perthynas â’r caffi ym Mhlas Arthur a pheiriannau gwerthu yn y canolfannau eraill. 
Mae materion mewn perthynas â chyllidebau staffio’n parhau o 2018/19.  

 
3.5.2 Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd 

 
3.5.2.1  Roedd tanwariant o £80k (21.54%) yn y gwasanaeth ar gyfer y cyfnod. Yr alldro 

rhagamcanedig ar gyfer y flwyddyn yw tanwariant o  £49k (2.40%).  
 
3.5.2.2 Roedd gorwariant o £6k yn yr Adain Gwarchod y Cyhoedd ar gyfer y cyfnod a’r alldro 

rhagamcanedig yw tanwariant o £2k. Ystyrir y bydd y targedau incwm ar gyfer rheoli 
cŵn a phla £5k yn brin o’r targed ac y bydd yr incwm ar gyfer marchnadoedd a ffeiriau 
hefyd £7k yn is na’r targed. Fodd bynnag, mae swydd wag yn y tîm iechyd a diogelwch 
corfforaethol a fydd, fe ragdybir, yn creu tanwariant o  £14k ar ddiwedd y flwyddyn. 

 
3.5.2.3 Roedd tanwariant o £86k yn yr Adain Gynllunio ar gyfer y cyfnod a rhagamcenir 

tanwariant o £47k ar ddiwedd y flwyddyn. Disgwylir y bydd yr holl adeiniau yn yr Adran 
Gynllunio yn tanwario, gyda gweinyddiaeth cynllunio (£20k) a Rheoli Adeiladu (£15k) 
yn darogan y tanwariannau mwyaf. Mae hyn oherwydd swydd wag yn yr adain 
weinyddol a bod incwm ar y blaen o gymharu â’r proffil.   

 
  



 

 

3.6  Priffyrdd, Gwastraff ac Eiddo  
 

3.6.1  Priffyrdd 
 

3.6.1.1 Roedd gorwariant o £56k (3.15%) yn y gwasanaeth hwn ar gyfer y cyfnod. Y sefyllfa 
ragamcanedig ar ddiwedd y flwyddyn yw tanwariant o £122k (2.02%).  Rhagwelir y 
bydd y rhan fwyaf o adeiniau’r Adran Briffyrdd wedi tanwario erbyn diwedd y flwyddyn. 
Y tanwariant mwyaf nodedig yw hwnnw sy’n gysylltiedig â chefnogi’r adran (£40k) sydd 
i’w briodoli i arbedion gyda chostau staffio, disgwylir i incwm gwaith stryd fod £80k yn 
uwch na’r gyllideb.  Disgwylir incwm grant ychwanegol mewn perthynas â Chludiant 
Cyhoeddus a fydd yn cyfrannu at y tanwariant o £50k a ragamcenir. Fodd bynnag, 
disgwylir gorwariant o £100k yn y gyllideb waith erbyn diwedd y flwyddyn. Nid yw'r 
rhagolwg hwn yn cynnwys costau cynnal a chadw dros y gaeaf gan ei bod yn rhy gynnar 
yn y flwyddyn i ragfynegi'r alldro ar y costau hyn. Gallai unrhyw gostau gaeaf sylweddol 
waethygu'r alldro a amcangyfrifwyd yn y chwarter hwn. 

 

3.6.2 Gwastraff    
 

3.6.2.1 Roedd tanwariant o £47k (2.83%) yn y gwasanaeth Gwastraff yn ystod y cyfnod a’r 
alldro rhagamcanedig yw tanwariant o £35k (0.45%).  

 

3.6.2.2 Mae’r rhagamcan ar gyfer diwedd y flwyddyn yn cynnwys tanwariannau a gorwariannau 
sy’n gwrthbwyso yng ngwahanol adeiniau’r adran. Mae’r amrywiadau mwyaf nodedig 
yn cynnwys tanwariant o £70k ar Orsaf Drosglwyddo Penhesgyn oherwydd arbedion 
staffio a bod yr incwm a gasglwyd yn uwch na’r gyllideb. Mae’r adain ailgylchu hefyd 
yn darogan tanwariant o £70k ar ddiwedd y flwyddyn oherwydd incwm dros ben a fydd 
yn lleihau'r gorwariant ar y gyllideb Casglu Gwastraff, sydd ar hyn o bryd wedi gorwario 
£80k. 

 

3.6.3 Eiddo 
 

3.6.3.1  Sefyllfa’r Gwasanaeth ar gyfer y cyfnod yw tanwariant o £5k (0.60%) ond rhagamcenir 
gorwariant o £125k (14.65%) erbyn diwedd y flwyddyn.  

 

3.6.3.2 Y prif reswm am y gorwariant rhagamcanedig yn y Gwasanaeth Eiddo yw 
tangyflawniad rhagamcanedig ar ffioedd proffesiynol. Mae oedi mewn prosiectau 
cyfalaf o fewn y rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif wedi lleihau' r gwaith sy'n ennill ffi o 
fewn Eiddo yn y flwyddyn ariannol hon. Fodd bynnag, disgwylir i'r gwaith hwn gynyddu 
yn ystod blynyddoedd ariannol yn y dyfodol pan fydd prosiectau Band B Ysgolion yr 
21ain Ganrif yn cael eu datblygu. 

 

3.7  Trawsnewid 
 

3.7.1 Roedd gorwariant o £405k (35.62%) yn y swyddogaeth Trawsnewid am y cyfnod. Rhagwelir y 
bydd gorwariant o £97k (2.17%) erbyn diwedd y flwyddyn. 

 

3.7.1.1 Roedd gorwariant o £384k (61.50%) yn yr Adain TGCh am y cyfnod a disgwylir y bydd 
gorwariant o £140k (5.87%) erbyn diwedd y flwyddyn. Mae’r holl gyllidebau 
meddalwedd a chaledwedd ar draws y Cyngor, ac eithrio ysgolion, wedi cael eu canoli 
ac yn cael eu rheoli bellach o fewn y Gwasanaeth TGCh. Cymerwyd amser i nodi 
anghenion a gofynion pob gwasanaeth er mwyn rheoli’r gyllideb. Y sefyllfa a 
ragamcenir ar ddiwedd y flwyddyn ar gyfer y gyllideb feddalwedd wedi ei chanoli yw 
gorwariant o £100k. Gyda’r lleihad yn y defnydd o Cysylltu Môn, TGCh sy’n gyfrifol am 
y gost o gynnal a chadw’r ddarpariaeth  ac, o’r herwydd, disgwylir na fydd modd i’r 
adain TGCh gyflawni’n llawn ei darged ar gyfer incwm a ad-delir iddo ac y bydd £40k 
yn brin o’r targed.  

 



 

 

3.7.1.2 Roedd gorwariant o £29k (8.19%) yn y swyddogaeth AD ar gyfer y cyfnod a rhagwelir 
y bydd gorwariant o £13k  (1.03%) ar ddiwedd y flwyddyn.   

 
3.7.1.3 Roedd tanwariant o £8k (5.06%) yn yr Adain Trawsnewid Corfforaethol am y cyfnod 

a disgwylir y bydd tanwariant o £56k (6.77%) ar ddiwedd y flwyddyn a hynny 
oherwydd arbedion mewn perthynas â chostau cyflogau yn y tîm Trawsnewid 
Corfforaethol a Chyswllt Môn.  

 

3.8 Adnoddau (ac eithrio Budd-daliadau a Roddwyd) 
 

3.8.1 Roedd tanwariant o £95k (12.21%) yng nghyllideb y Swyddogaeth Adnoddau ar gyfer y cyfnod 
gydag alldro rhagamcanedig o danwariant o £79k (2.59%).   

 
3.8.2 Disgwylir tanwariant o £5k ar Refeniw a Budd-daliadau ar gyfer y flwyddyn ac mae’r Adain 

Gyfrifeg yn disgwyl gorwariant o £34k oherwydd ffioedd banc a chostau ymgynghoriaeth ar 
gyfer y system. Disgwylir y bydd gan yr Adain Archwilio Mewnol gyllideb gytbwys tra disgwylir 
tanwariant o  £89k  yn yr Adain Gaffael oherwydd eu mentrau caffael, h.y. cyllidebau prynu 
wedi eu canoli ac ad-daliadau ar gardiau caffael.  

 
3.9 Busnes y Cyngor 

 
3.9.1 Roedd tanwariant o £34k (7.80%) yn y swyddogaeth ar gyfer y cyfnod a rhagwelir y bydd 

gorwariant o £55k (3.38%) erbyn diwedd y flwyddyn.  
 
3.9.2 Disgwylir gorwariant o £87k yn y Gwasanaethau Cyfreithiol erbyn diwedd y flwyddyn, yn 

bennaf oherwydd costau cyflogi staff asiantaeth cyfreithiol i lenwi mewn ar gyfer swyddi 
gweigion/absenoldeb staff. Rhagwelir y bydd Gwasanaethau Democratiadd yn tanwario ym 
mhob un o’i swyddogaethau, gyda’r tanwariant mwyaf yn yr Uned Gyfieithu (£14k) oherwydd 
yr arbedion ar gostau staffio a’r defnydd o ymgynghorwyr. 

 
3.10 Costau Corfforaethol a Democrataidd 

 
3.10.1 Roedd tanwariant o £1k (0.12%) yn y swyddogaeth ar gyfer y cyfnod a rhagwelir y bydd 

tanwariant o £11k (0.33%) erbyn diwedd y flwyddyn. 
 
3.10.2 Mae yna adeiniau yn yr adran sy’n rhagweld gorwariant ar ddiwedd y flwyddyn tra bod 

tanwariannau sy’n gwneud i fyny am hynny mewn adeiniau eraill. Y prif feysydd sy’n peri 
pryder yw’r Adain Ddinesig ble mae diwrnod y Lluoedd Arfog yn debygol o roi pwysau o £20k 
ar y gyllideb a disgwylir gorwariant o £23k mewn perthynas â chwnsela staff. Fodd bynnag, 
ynglyn â chostau cyfraniad pensiwn hanesyddol, disgwylir tanwariant o £49k, a fydd yn 
cyllido’r gorwariannau yma. 

 
3.11 Rheolaeth Gorfforaethol 

 
3.11.1 Roedd tanwariant o £31k (18.37%) yn y swyddogaeth ar gyfer y cyfnod a rhagwelir 

tanwariant o £20k (2.92%) erbyn diwedd y flwyddyn.   
 
4. Cyllid Corfforaethol (yn cynnwys Budd-daliadau a Roddwyd) 

  
4.1 Disgwylir i Gyllid Corfforaethol, gan gynnwys y budd-daliadau a roddwyd, orwario £265k ar ddiwedd 

y flwyddyn. Yn seiliedig ar wariant 2018/19 a thueddiadau blaenorol, rhagwelwyd y byddai'r llwyth 
achosion dan y Cynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor yn gostwng ac, er gwaethaf y cynnydd 
cyffredinol yn lefel y dreth gyngor, gostyngwyd y gyllideb yn 2019/20. Ar sail y sefyllfa bresennol, nid 
yw'r llwyth achosion wedi gostwng fel y rhagwelwyd a'r rhagamcan ar hyn o bryd yw y bydd y gyllideb 
yn gorwario £324k. Fodd bynnag, gall hyn newid yn ystod yr ail chwarter, wrth i lefel y gwaith 
tymhorol gynyddu ac wrth i rai hawlwyr ddod â'u hawliad i ben dros fisoedd yr haf. 



 

 

4.2  Roedd y gyllideb ar gyfer 2019/20 yn cynnwys rhai eitemau a gadwyd yn ganolog fel cyllidebau wrth 
gefn, mae'r rhain yn cynnwys £202k o gyllid ychwanegol ar gyfer ffioedd Addysg Allsirol; £235k fel 
darpariaeth wrth gefn gyffredinol i dalu am bwysau cyllidebol; £400k i dalu cost dileu swyddi a 
chostau terfynu; a £400k fel darpariaeth wrth gefn gyffredinol. Ar y cam cynnar hwn yn y flwyddyn 
ariannol, mae'n anodd pennu faint o'r cronfeydd wrth gefn hyn fydd eu hangen mewn gwirionedd, 
felly, mae'r ffigwr rhagamcanol ar ddiwedd y flwyddyn yn danwariant bach o £66k, sy'n cael ei 
ragweld ar hyn o bryd o ganlyniad i'r ffaith nad oes angen i’r Gwasanaethau Plant ddefnyddio’r 
cronfeydd wrth gefn yn llawn er mwyn balansio’r gyllideb. Daw'r sefyllfa'n gliriach wrth i'r flwyddyn 
ariannol symud ymlaen ac efallai y bydd modd rhyddhau rhai o'r cronfeydd wrth gefn hyn a fyddai 
wedyn yn lleihau'r gorwariant cyffredinol ymhellach. 

5. Casglu’r Dreth Gyngor  
 

5.1  Penderfynir ar gyllideb Cronfa'r Dreth Gyngor gan ddefnyddio'r rhagamcan o’r ddyled gasgladwy 
ar gyfer y flwyddyn gyfredol yn unig, a hynny’n seiliedig ar y ffigwr a osodwyd ar gyfer sylfaen y 
dreth ym mis Tachwedd 2018. Nid yw'n darparu ar gyfer ôl-ddyledion a gasglwyd o flynyddoedd 
blaenorol, addasiadau i rwymedigaethau sy'n deillio o flynyddoedd blaenorol (eithriadau, 
disgowntiau pobl sengl ac ati), newidiadau i sylfaen y dreth ar gyfer y flwyddyn gyfredol neu'r 
ddarpariaeth ar gyfer dyledion drwg ac amheus. Ni ellir amcangyfrif y newidiadau hyn ac, yn 
anorfod, maent yn arwain at wahaniaeth rhwng balans terfynol y Gronfa Casglu’r Dreth Gyngor 
a'r gyllideb wreiddiol. Ar hyn o bryd, rhagamcenir y bydd Cronfa’r Dreth Gyngor yn £158k yn brin 
o’r targed. Yn ychwanegol at hyn, efallai y bydd cyllideb Premiwm y Dreth Gyngor, sef taliad Dreth 
Gyngor ychwanegol a godir ar ail gartrefi ar Ynys Môn (ers 1 Ebrill 2017), £304k yn uwch na’r 
gyllideb a osodwyd. Yn gyffredinol, felly, rhagwelir y bydd gwarged o £146k ar gasglu’r Dreth 
Gyngor.  

 

6. Arbedion Cyllidebol 2019/20 
 

6.1 Tynnwyd arbedion cyllidebol o £2.561m o gyllidebau’r gwasanaeth ar gyfer 2019/20. Mae 
£2.206m o’r arbedion wedi cael eu cyflawni neu mae disgwyliad iddynt gael eu cyflawni; fodd 
bynnag, disgwylir na fydd modd cyflawni £355k. Bydd y diffyg mwyaf yn y Gwasanaethau 
Oedolion a fydd, fe ragwelir,  £276k yn fyr o’r targed oherwydd pwysau cynyddol yn y galw. Gellir 
gweld dadansoddiad manwl llawn ar gyfer pob Gwasanaeth yn Atodiad D. 

 
7.  Buddsoddi i Arbed 
 

7.1 Ymgymerwyd â rhaglen buddsoddi i arbed yn 2016/17 gyda dyraniad o £983k ar gyfer prosiectau 
unigol. Hyd yma, mae £571k wedi cael ei wario neu ei ymrwymo o’r cyllid hwn hyd at ac yn 
cynnwys 2019/20. Mae’r holl brosiectau wedi eu datblygu i raddfeydd amrywiol, gyda rhai yn nes 
i’w cwblhau nag eraill. Gellir gweld manylion llawn y gwariant a’r cynnydd ar bod un o’r prosiectau 
yn Atodiad CH. Lle na fydd y prosiectau wedi eu cwblhau erbyn diwedd y flwyddyn, byddent yn 
parhau i 2020/21 a bydd y gyllideb yn parhau i fod ar gael o fewn y gronfa wrth gefn buddsoddi i 
arbed.  

 
8. Costau Asiantaeth ac Ymgynghorwyr 
 

8.1 Yn ystod y flwyddyn hyd yma, mae £147k wedi cael ei wario ar staff Asiantaeth. Ar y cyfan, roedd 
y rhain yn cael eu cyllido’n rhannol o gyllidebau staffio oherwydd eu bod yn gysylltiedig â swyddi 
gweigion, tra bod £69k yn gysylltiedig â staff llanw yn y Gwasanaethau Plant, tra bod y 
gwasanaeth yn cael ei ailstrwythuro. Gwariodd y Gwasanaeth Gwastraff £40k ar staff asiantaeth 
safle yn y canolfannau ailgylchu. Mae'r manylion llawn i'w gweld yn Atodiad DD. 

 

8.2 Gwariwyd £159k ar wasanaethau ymgynghoriaeth yn ystod Chwarter 1 ac fe gafodd £52k o'r 
swm hwn ei gyllido'n allanol o grantiau neu gyfraniadau. Mae hyn i’w gymharu â’r £440k a 
wariwyd ar wasanaethau ymgynghori yn chwarter cyntaf 2018/19.  Mae’r gostyngiad i’w briodoli 
i atal y prosiect Wylfa Newydd.  Mae manylion llawn y gwariant fesul gwasanaeth a gwybodaeth 
ychwanegol o’r gwariant i'w gweld yn Atodiad E.  



 

 

9. Casgliad 
 

9.1  Y rhagamcan cychwynnol ar ddiwedd y chwarter cyntaf yw y bydd y gyllideb yn gorwario £1.6m 
ar gyfer y flwyddyn a ddaw i ben ar 31 Mawrth 2020. Disgwylir i gyllidebau’r gwasanaeth orwario 
gan £1.481m a rhagwelir y bydd cyllid corfforaethol yn gorwario £0.265m. Disgwylir tangyflawni 
o £0.158m ar y Dreth Gyngor safonol. Rhagwelir incwm dros ben o £0.304m ar Bremiwm y Dreth 
Gyngor. £0.146m yw'r gwarged net ar y Dreth Gyngor yn gyffredinol. Mae cyllidebau 
Gwasanaethau Oedolion o dan bwysau oherwydd galw cynyddol a'r broses o drosglwyddo 
lleoliad costus o'r Gwasanaethau Plant. Y patrwm arferol yw fod y sefyllfa alldro derfynol yn well 
nag amcangyfrif y chwarter cyntaf, fodd bynnag, os yw'r gorwariant a ragamcenir yn digwydd 
byddai'n cael ei gyllido o falansau cyffredinol y Cyngor, a fyddai'n lleihau i £4.791m. Mae'r 
gostyngiad hwn yn gwanhau sefyllfa ariannol y Cyngor ond yn cyfiawnhau'r penderfyniad i beidio 
â defnyddio balansau cyffredinol i gyllido rhan o gyllideb 2019/20. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ATODIAD B 
Alldro Refeniw Rhagamcaneidig ar gyfer y Flwyddyn Ariannol yn diweddu 31 Mawrth 2020 – Chwarter 1 

 
Gwasanaeth/Swyddogaeth 2019/20 

Cyllideb 
Flynyddol  

Ch1 
2019/20 

Blwyddyn 
Gyllidol 

Hyd Yma 

Ch1 
Gwariant 

Gwirioneddol  
ac Wedi ei 
Ymrwymo 

Ch 1 
2019/20 

Amrywiant 

Ch 1 
Gwariant 

Gwirioneddol  
ac wedi ei 
Ymrwymo 

Ch 1 
Amcangyfif 

Gwariant i 31 
Mawrth 2020   

Ch1 
Amcangyfrif 

Alldro 31 
Mawrth 2020 

gor/(tan) 
wariant 

Rhagamcan 
gor/(tan) wariant 
2019/20 fel % o’r 
Cyllideb gyfan 

Gor/(Tan) 
Wariant 

Drafft Flwyddyn 
Diwethaf 2018/19 

(Amodol ar 
Archwiliad) 

  £'000 £'000 £'000 £’000 % £'000 £’000 % £'000 

Addysg Gydol Oes                

Cyllideb Datganoledig Ysgolion  44,302 11,182 11,182 (0) 0.00% 44,302 0 0.00% 0 

Addysg Canolog 4,949 922 974 53 5.71% 5,339 390 7.88% 327 

Diwylliant 1,218 468 509 42 8.90% 1,183 (35) -2.87% (124) 

                 

Gwasanaethau Oedolion 25,145 5,870 6,342 472 8.04% 26,128 983 3.91% 1,178 

                  

Gwasanaethau Plan  9,831 2,586 2,625 39 1.49% 10,160 (22) -0.22% 1,830 

                  

Tai 1,211 466 411 (56) (11.92%) 1,191 (20) -1.65% (304) 

                  

Priffyrdd, Gwastraff ac Eiddo                  

Priffyrdd 6,044 1,763 1,818 56 3.15% 5,922 (122) -2.02% (322) 

Eiddo 853 835 830 (5) (0.60%) 978 125 14.65% 35 

Gwastraff 7,717 1,650 1,603 (47) (2.83%) 7,682 (35) -0.45% (328) 

                  

Rheoleiddio a Datblygu Economaidd                 

Datblygu Economaidd 1,734 601 595 (6) (1.06%) 1,758 24 1.38% (107) 

Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd 2,045 371 291 (80) (21.54%) 1,996 (49) -2.40% (121) 

                  

Trawsnewid                  

Adnoddau Dynol 1,258 353 382 29 8.19% 1,271 13 1.03% (54) 

TGCh 2,386 624 1,008 384 61.50% 2,526 140 5.87% 135 

Trawsnewid Corfforaethol 827 160 152 (8) (5.06%) 
 

771 (56) -6.77% (183) 

                  

Adnoddau 3,051 781 686 (95) (12.21%) 2,972 (79) -2.59% (39) 

                  

Busnes y Cyngor  1,626 436 402 (34) (7.80%) 1,681 (55) 3.38% (53) 



 

 

Gwasanaeth/Swyddogaeth 2019/20 
Cyllideb 

Flynyddol  

Ch1 
2019/20 

Blwyddyn 
Gyllidol 

Hyd Yma 

Ch1 
Gwariant 

Gwirioneddol  
ac Wedi ei 
Ymrwymo 

Ch 1 
2019/20 

Amrywiant 

Ch 1 
Gwariant 

Gwirioneddol  
ac wedi ei 
Ymrwymo 

Ch 1 
Amcangyfif 

Gwariant i 31 
Mawrth 2020   

Ch1 
Amcangyfrif 

Alldro 31 
Mawrth 2020 

gor/(tan) 
wariant 

Rhagamcan 
gor/(tan) wariant 
2019/20 fel % o’r 
Cyllideb gyfan 

Gor/(Tan) 
Wariant 

Drafft Flwyddyn 
Diwethaf 2018/19 

(Amodol ar 
Archwiliad) 

  £'000 £'000 £'000 £’000 % £'000 £’000 % £'000 

  
 

                

Costau Corfforaethol a Democrataidd 3,352 782 781 (1) (0.12%) 3,341 (11) -0.33% (181) 

                  

Rheolaeth Corfforaethol  686 171 139 (31) (18.37%) 666 20 -2.92% 2 
 

                

Amcangyfrif o Effaith Costau na ellir eu 
Rheoli 

         200  200   596 

                  

Cyfanswm Cyllidebau Gwasanaeth  118,235 30,021 30,731 710 2.36% 120,067 1,832 1.25% 2,287 

                  

Ardollau 3,528 3,528 3,528 0 0% 3,528 0 0.00% 0 

Rhyddhad Trethi Dewisol 85 0 0 0 0% 92 7 7.75% 0 

Cyllido Cyfalaf 7,052 207 195 (12) 0% 7,052 0 0.00% (1,185) 

Cyllidebau Wrth Gefn Cyffredinol ac 
Eraill 

1,582 1,582 1,083 (499) (31.52%) 1,165 (417) -4.17% 0 

Gwasanaethau Cefnogol – Cyfraniad 

CRT 

(773) 0 0 0 0% (773) 0 0.00% (152) 

Budd-daliadau a roddwyd 5,476 741 694 (48) (6.44%) 5,800 324 5.89% (48) 

                  

Cyfanswm Cyllid Corfforaethol 16,950 6,058 5,500 (558) (9.21%) 16,864 (86) 1.56% (1,385) 

                 

Cyfanswm 2019/20 135,185 36,079 36,230 151 0.42% 136,931 1,746 1,731 902 

  
 

                

Cyllido                 

Trethi Annomestig (22,754) (7,001) (7,001) 0 0% (22,754) 0 0 0 

Y Dreth Gyngor (37,975) 0 0 0 0% (37,817) 158 (72) (269) 

Premiwm y Dreth Gyngor (1,444) 0 0 0 0% (1,749) (304) 0   

Grant Cynnal Refeniw (73,037) (22,473) (22,473) 0 0% (73,037) 0 0 0 

Cyfanswm Cyllid 2019/20 (135,210) (29,474) (29,474) 0 0% (135,356) (146) (72) (269) 

                  



 

 

Gwasanaeth/Swyddogaeth 2019/20 
Cyllideb 

Flynyddol  

Ch1 
2019/20 

Blwyddyn 
Gyllidol 

Hyd Yma 

Ch1 
Gwariant 

Gwirioneddol  
ac Wedi ei 
Ymrwymo 

Ch 1 
2019/20 

Amrywiant 

Ch 1 
Gwariant 

Gwirioneddol  
ac wedi ei 
Ymrwymo 

Ch 1 
Amcangyfif 

Gwariant i 31 
Mawrth 2020   

Ch1 
Amcangyfrif 

Alldro 31 
Mawrth 2020 

gor/(tan) 
wariant 

Rhagamcan 
gor/(tan) wariant 
2019/20 fel % o’r 
Cyllideb gyfan 

Gor/(Tan) 
Wariant 

Drafft Flwyddyn 
Diwethaf 2018/19 

(Amodol ar 
Archwiliad) 

  £'000 £'000 £'000 £’000 % £'000 £’000 % £'000 

Cyfanswm Alldro yn Cynnwys Effaith 
y Cyllido 

0 6,605 6,756 151 2.29% 1,575 1,600 1,659 633 

 
 

ATODIAD C 
 

Crynodeb o’r Sefyllfa Alldro ar Gyllidebau Wrth Gefn 2019/20  
 

 
  

Cyllideb Wreiddiol Trosglwyddiadau Cyllideb 
Ddiwygedig 

hyd yma 

Ymrwymedig 
hyd yma 

(30/06/2019) 

Cyllidebau  
Cyfredol 

sydd heb eu 
hymrwymo 

Rhagamcan 
Alldro  

31-03-2020 
 
 

 £ £ £  £ £ 

           
Cyllidebau Wrth Gefn 
Cyffredinol 399,350 63,950 463,300 

 
127,120 336,180 

 
- 

Cyflog a Graddio 400,000 (20,750) 379,250 
 

216,702 162,548 
 

- 
 
Cronfa Wrth Gefn 
Clustnodedig 1,091,710 (352,230) 739,480 

 
 

739,480  

 
 

(65,950) 

Cyfanswm Cyllidebau 
Wrth Gefn Cyffredinol ac 
Eraill 

1,891,060 
 

(309,030) 
 

1,582,030 
 

 
 

1,083,300 
 

498,728 
 

 
 

(65,950) 

 
 
  



 

 

 
ATODIAD CH 

 
 
Adolygiad o Brosiectau Buddsoddi i Arbed 2019/20 
 
 
 

Gwasanaeth Teitl Disgrifiad Swm a 
Gymeradwy- 

Wyd 

Dyraniad 
(yn 

gyflawn – 
dim Bl 1 yn 

unig 

Cyfanswm 
Gwariant i 
31 Mawrth 

2019 

Balans ar 
1 Ebrill 

2019 

Dyraniad 
2019/20 

 

Gwariant 
hyd yma 
2019/20 

Cyllideb 
sy’n 

weddill 
2019/20 

Diweddariad ar y Prosiect 

       
 

£ 

 
 

£ 
 

 
 

£ 

 
 

£ 

 
 

£ 

 
 

£ 

 
 

£ 

  

Adnoddau 

System 
Rheoli 
Dogfennau 
Electronig 
(EDMS) ar 
gyfer 
Refeniw 
a Budd-
daliadau 
 

Datrysiad 
sganio 
a llif gwaith ar 
gyfer Refeniw 
a 
Budd-daliadau 

170,000 170,000 169,945 

 
 
 
 

0 
 

 
 
 
 

0 0 
 

0 
 

Mae'r prosiect wedi'i gwblhau'n llwyddiannus 
erbyn hyn, o fewn y gyllideb. Llwyddodd y 
prosiect i gyflawni’r ffactorau llwyddiant critigol 
– cefnogi’r angen am reoli dogfennau’n dda, 
gwella gwasanaeth i gwsmeriaid, lleihau 
gofynion storio, bodloni gofynion cyfreithiol, 
moderneiddio prosesua gweinyddol a gwneud 
data yn ased corfforaethol. 

TG 

Mynegai Tir 
ac 
eiddo Lleol 
(LLPG) 

Gweithredu 
system LLPG 
ar draws y 
Cyngor 
 

 
10,800 

 
15,261 

 
0 

 

 
 

0 

 
 

0 
 

0 
 

 
0 

 

Cwblhawyd y Prosiect yn 2017/18. Cafodd y 
gorwariant o £4.5k ei gyllido o refeniw. 

TG / 
Trawsnewid 

System 
Rheoli 
Perthnasau 
gyda’r 
Cwsmer 
(CRM) 

Prynu a 
gweithredu 
system CRM 

 
255,000 

 
 

 
255,000 

 
 

 
102,712 

 
 

 
 
 
 
 

152,288 

 
 
 
 
 

152,288 
 

0 
 
 

 
152,288 

 
 

 
Mae CRM bellach wedi hen ennill ei blwyf gyda 
dros 9,000 o ddefnyddwyr cofrestredig a 4,025 
o geisiadau am wasanaeth ers Ionawr 2019. 
Mae TG yn gweithio gyda gwasanaethau dan 
gyfarwyddyd y Bwrdd Trawsnewid Prosesau 
Busnes i anfon mwy o ffurflenni ar-lein ac ar 
gael drwy’r CRM er mwyn gwella prosesau, 
sicrhau effeithlonrwydd a gwella’r profiad i 
gwsmeriaid.  
 
 



 

 

Gwasanaeth Teitl Disgrifiad Swm a 
Gymeradwy- 

Wyd 

Dyraniad 
(yn 

gyflawn – 
dim Bl 1 yn 

unig 

Cyfanswm 
Gwariant i 
31 Mawrth 

2019 

Balans ar 
1 Ebrill 

2019 

Dyraniad 
2019/20 

 

Gwariant 
hyd yma 
2019/20 

Cyllideb 
sy’n 

weddill 
2019/20 

Diweddariad ar y Prosiect 

       
 

£ 

 
 

£ 
 

 
 

£ 

 
 

£ 

 
 

£ 

 
 

£ 

 
 

£ 

  

TG / 
Adnoddau 

Porth 
Taliadau 

Prynu a 
gweithredu 
porth talu a 
fydd yn golygu 
y gellir derbyn 
taliadau drwy’r 
Ap 

27,000 27,000 13,417 

 
 
 
 
 

13,583 

 
 
 
 
 

13,583 
0 13,583 

 
Mae’r Porth Taliadau wedi’i gwblhau ac wrthi’n 
cael ei osod ar wefan y Cyngor a’r Porth Fy 
Nghyfrif. Mae nifer o ffurflenni Gwarchod y 
Cyhoedd wrthi’n cael eu datblygu a byddant yn 
cael eu cyhoeddi yn ystod yr wythnosau nesaf. 
Y cynllun yw gweithio fel tîm gyda Refeniw er 
mwyn gyrru mwy o daliadau drwy’r datrysiad 
hwn. Y cam nesaf yw adeiladu a phrofi’r porth 
taliadau fel y gellir gwneud taliadau drwy 
AppMON. 
 

Rheoleiddio 
a Datblygu 
Economaidd 

Gwella 
gwydnwch y 
systemau 
cynllunio 

Systemau 
cynllunio 
newydd wedi 
eu 
hawtomeiddio 

118,000 79,548 57,122 

  

17,200 39,922 

Aeth yr uwcrhaidd i’r system swyddfa gefn 
gynllunio newydd yn fyw yn Nhachwedd 2018  a 
bydd ar gael i ddefnyddwyr allanol yn y mis 
nesaf.  Mae gwaith ar agwedd Rheoli Adeiladu 
Prosiect yn mynd rhagddo yn dda ac aeth yn fyw 
ym mis Gorffennaf 2019.  Mae diweddariadau a 
phrofion ar dechnoleg symudol ar gyfer 
ymweliadau safle yn benodol yn mynd rhagddo.  
Mae cryn dipyn o ffeiliau cynllunio hanesyddol 
sydd dal angen eu digideiddio.  Os bydd unrhyw 
arian ar ôl heb ei wario unwaith y bydd yr holl 
waith datblygu wedi’i gwblhau, argymhellir y 
dylid ei wario ar ddigideiddio ffeiliau hanesyddol.  
Byddai hyn yn helpu i wneud y defnydd gorau 
o’r datblygiadau newydd.   
 
 
 
 



 

 

Gwasanaeth Teitl Disgrifiad Swm a 
Gymeradwy- 

Wyd 

Dyraniad 
(yn 

gyflawn – 
dim Bl 1 yn 

unig 

Cyfanswm 
Gwariant i 
31 Mawrth 

2019 

Balans ar 
1 Ebrill 

2019 

Dyraniad 
2019/20 

 

Gwariant 
hyd yma 
2019/20 

Cyllideb 
sy’n 

weddill 
2019/20 

Diweddariad ar y Prosiect 

       
 

£ 

 
 

£ 
 

 
 

£ 

 
 

£ 

 
 

£ 

 
 

£ 

 
 

£ 

  

Adnoddau 

Gwella 
Systemau 
Casglu 
Incwm 

Prynu a 
gweithredu 
system rheoli 
incwm newydd 
sy’n cysylltu 
gyda’r ffrydiau 
incwm 
presennol ac 
yn caniatáu 
dulliau newydd 
ar gyfer casglu 
incwm  
(AppMon ac 
ati) cysylltu i’r 
system rheoli 
arian 

 
150,000 

 
150,000 

 
90,481 

 
 
 
 
 
 

59,519 

 
 
 
 
 
 

59,519 
 

7,284 
 

52,235 

Mae’r prosiect yn parhau i fynd rhagddo.  Mae 
angen cwblhau nifer o dasgau allweddol mewn 
perthynas â : y modiwl cysoni incwm; e-
ddychweliadau; arferion mewnforio 
gwybodaeth; y porth taliadau; a diweddaru 
swyddogaeth casglu incwm y wefan ac 
AppMon.  Bydd angen y balans o £52k sydd ar 
ôl i symud ymlaen gyda’r priosect a’i gwblhau.  
Ni fydd rhai elfennau o’r prosiect yn cael eu 
gweithredu oherwydd diffyg cyllid, sef y Modiwl 
‘Call Secure’ a gweithredu’r Modiwl ‘Capital 
Wallet’.  

Dysgu Gydol 
Oes  

Moderneiddio 
prosesau 
busnes a 
pherfformiad 

Gweithredu 
modiwlau nad 
oeddynt yn 
cael eu 
defnyddio yn y 
system Rheoli 
Gwybodaeth 
ONE  

72,000 
 

72,000 
 

75,526 
 

 
 
 

3,000 

 
 
 

3,000 0 
 

6,526 
 

Mae’r prosiect wedi cael ei gwblhau gydag un 
rhandaliad terfynol o £3k i’w dalu.  Cafodd y 
gorwariant o £11k ei gyllido o gyllideb buddsoddi 
i Arbed yr Oriel.   

Dysgu Gydol 
Oes  

Moderneiddio 
Busnes 

Gwefan ar 
gyfer yr Oriel 

15,000 15,000 0 

 
 

8,474 

 
 

8,474 
0 4,948 

Mae’r prosiect yn mynd rhagddo a bydd yn cael 
ei gwblhau yn ystod 2019/20. Rhagwelir y bydd 
y cyfan o’r cyllid wedi cael ei wario yn ystod y 
flwyddyn ariannol. 

TG / 
Trawsnewid 

Digidol yn 
Gyntaf / 
Digidol yn 
Awtomatig 

Cyflogi 
Swyddog 
Digidol 
Arweiniol 
a 
Dadansoddwr 
Gwasanaethau 
Digidol 

£70,000 ym 
mlwyddyn 1 

a £50,000 
ym 

mlwyddyn 2 

 
120,000 

 
0 

 
 
 
 

120,000 

 
 
 
 

70,000 
 

0 
 

70,000 

Mae swydd y Dadansoddwr Gwasanaethau 
Digidol Dros Dro yn cael ei hysbysebu ar hyn o 
bryd a’r dyddiad cau yw 2/8/2019. Mae’r 
disgrifiad swydd mewn perthynas â’r Swyddog 
Arweiniol Dros Dro ar gyfer Digidol yn Gyntaf 
wedi cael ei hysgrifennu ac yn cael ei hystyried 
ar hyn o bryd gan y Tîm Arfarnu Swyddi.  



 

 

Gwasanaeth Teitl Disgrifiad Swm a 
Gymeradwy- 

Wyd 

Dyraniad 
(yn 

gyflawn – 
dim Bl 1 yn 

unig 

Cyfanswm 
Gwariant i 
31 Mawrth 

2019 

Balans ar 
1 Ebrill 

2019 

Dyraniad 
2019/20 

 

Gwariant 
hyd yma 
2019/20 

Cyllideb 
sy’n 

weddill 
2019/20 

Diweddariad ar y Prosiect 

       
 

£ 

 
 

£ 
 

 
 

£ 

 
 

£ 

 
 

£ 

 
 

£ 

 
 

£ 

  

Gwarchod y 
Cyhoedd 

Gwell 
Cysylltedd 
Digidol yn y 
Gwasanaeth 
Gwarchod y 
Cyhoedd 

Gweithredu 
system yn 
seiliedig ar y 
cwmwl i 
gofnodi 
ymweliadau 
archwilio. 
Mae’r 
feddalwedd yn 
ddatrysiad 
Cymru gyfan 
sydd wedi cael 
ei chaffael 
drwy 
gytundeb 
fframwaith a 
gefnogir gan 
19 
o’r 22 gyngor 
yng Nghymru 

£10,000 y 
flwyddyn am 
4.5 blynedd 

45,000 
 

0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

45,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 0 
 

10,000 
 

Cydweithio’n parhau gyda’r Tîm CRM 
Corfforaethol. Nodi ffrydiau gwaith 
Gwerth/Cyfaint Uchel fel y gellir ‘newid sianel’ a 
gwella gallu perfformaid a’r profiad i’r cwsmer. 
Cyflymder y gwaith yn dibynnu ar i’r Bwrdd 
Trawsnewid gymeradwyo a blaenoriaethu 
ffrydiau gwaith ar gyfer eu sgopio a’u 
gweithredu.  Unwaith y bydd y prosiect wedi’i 
gwblhau, y ffocws a’r nod yw profi ar y farchnad 
manyleb defnyddiwr a system feddalwedd 
ddiwygiedig sy’n integreiddio i, ac yn cydweddu 
â’r, system CRM. 

Cyfanswm      982,800  982,800 546,889 458,986 
 

373,986 24,484 349,502   



 

 

ATODIAD D 
 

Adolygiad o Arbedion Effeithlonrwydd 2019/20 
 
          

Gwasanaeth / 
Swyddogaeth 

Arbedion 
Cyllidebol 

2019/20 

Arbedion y 
mae modd eu 
cyflawni yn 

2019/20 

Arbedion 
nad oes 
modd eu 

cyflawni yn 
2019/20 

Sylwadau 

  £'000 £'000 £'000   

Dysgu Gydol Oes  967 908 
 

59 Cynigiwyd £50k o arbedion effeithlonrwydd drwy adolygu’r modd y caiff y gwasanaethau 
integredig eu darparu er mwyn gwneud defnydd mwy effeithlon o adnoddau. Ni chafwyd arwydd 
hyd yn hyn o’r modd y bwriedir gwneud yr arbediad yn 2019/20, felly, mae’n bosibl na fydd modd 
gwneud yr arbediad hwn.  
 
Gwnaed cynnig i leihau gan swm o £15k y grantiau a roddir i’r celfyddydau. Bydd yr arbediad 
hwn £9k yn fyr o’i gyflawni’n llawn yn 2019/20.  Gellir cyflawni £5k pellach yn 2020/21.  Mae 
angen ymgynghori ymhellach ynglŷn â’r modd o gyflawni’r £4k sy’n weddill.  
 
Mae’r holl gynigion eraill ar gyfer arbedion, swm o £908k, naill ai wedi cael eu cyflawni’n llawn 
neu rhagwelir eu bod ar y trywydd iawn i gael eu cyflawni yn llawn yn ystod 2019/20. 

Rheoleiddio a 
Datblygu 
Economaidd 

171 171 0 Mae’r holl gynigion ar gyfer arbedion sy’n dod i gyfanswm o £171k naill ai wedi cael eu cyflawni’n 
llawn yn barod neu ar y trywydd iawn i gael eu cyflawni’n llawn yn ystod 2019/20. 

Priffyrdd, 
Gwastraff ac 
Eiddo 

600 580 20 Cynigiwyd arbediad o £10k yn sgil trosglwyddo’r cyfrifoldeb am doiledau cyhoeddus i 
gymunedau. Mae perchenogaeth 2 doiled cyhoeddus ym Menllech wedi cael ei throsglwyddo i’r 
cyngor cymuned o Ebrill 2019, fodd bynnag, cafwyd costau unwaith ac am byth fel rhan o’r 
trosglwyddiad gan olygu na fydd modd cyflawni’r targed yn ystod y flwyddyn ariannol hon.  
 
Cynigiwyd arbediad o £20k drwy leihau costau adeilad a chostau rhedeg ar ôl cael gwared ag 
adeilad Neuadd y Sir. Hyd yma, mae’r tîm RBDM yn dal i fod yn yr adeilad gan olygu fod yn 
bosib y bydd y targed yn brin o £10k.  
 
Ar hyn o bryd, ni wyddys a fydd modd cyflawni’r arbediad effeithlonrwydd o £25k yn sgil rhoi’r 
gorau i ddefnyddio Safecote ac ni fydd yn hysbys tan y gaeaf ac ar ôl gweld beth fydd y tywydd 
bryd hynny.  
 
Mae’r arbedion eraill sy’n dod i £555k naill ai wedi cael eu cyflawni’n llawn neu rhagwelir eu bod 
ar y trywydd iawn i gael eu cyflawni’n llawn yn ystod 2019/20. 



 

 

Gwasanaeth / 
Swyddogaeth 

Arbedion 
Cyllidebol 

2019/20 

Arbedion y 
mae modd eu 
cyflawni yn 

2019/20 

Arbedion 
nad oes 
modd eu 

cyflawni yn 
2019/20 

Sylwadau 

  £'000 £'000 £'000   

Gwasanaethau 
Oedolion 

586 310 276 Cynigiwyd arbedion effeithlonrwydd gwerth £195k drwy leihau’r galw am leoliadau preswyl a 
nyrsio yn sgil defnyddio Hafan Cefni, lleihad yn y galw am wasanaethau gofal cartref a thrwy 
rheoli’r galw am fyw â chymorth. Fodd bynnag, yn ôl yr arwyddion cynnar, mae’r galw’n parhau 
i gynyddu sy’n golygu na fydd modd cyflawni’r targed hwn o bosib. Bydd gwaith pellach yn cael 
ei wneud ar yr holl linellau penodol sydd wedi’i heffeithio er mwyn ymchwilio i’r rhesymau am y 
twf cyfredol yn y galw.  
Yn dilyn cau Plas Penlan, cynigiwyd £70k fel arbediad blwyddyn lawn. Mae’n annhebygol y bydd 
modd cyflawni hyn gan fod y galw’n parhau i gynyddu am ddarpariaeth amgen, e.e. Gofal Cartref.  
 
Cynigiwyd £11k o arbedion effeithlonrwydd drwy allanoli mwy o becynnau gofal cartref i’r 
darparwyr preifat. Mae gwaith yn mynd rhagddo i ystyried y modd y gellid gwella effeithlonrwydd 
y gwasanaeth heb ostwng nifer y staff. Angen ystyried a fedrir gwneud arbedion ar bethau eraill 
ei peidio.  
Mae’r holl arbedion eraill sy’n dod i  £310k naill ai wedi cael eu cyflawni’n llawn neu rhagwelir eu 
bod ar y trywydd iawn i gael eu cyflawni’n llawn yn ystod 2019/20. 

Tai 54 54 0 Mae’r arbediad effeithlonrwydd wedi’i gyflawni’n llawn. 

Trawsnewid 43 43 0 Cynigiwyd arbediad o  £20k drwy leihau’r gyllideb ‘Denu Talent’ ond ni fedrir cadarnhau hyn hyd 
oni fydd y lleoliadau wedi digwydd dros yr haf a bydd yn cael ei amlinellu yn Chwarter 2.  
 
O’r  £19.5k o arbedion effeithlonrwydd a gynigiwyd drwy wneud i ffwrdd â llinellau ffôn nad ydynt 
yn cael eu defnyddio, llwyddwyd i sicrhau £10.5k a gobeithir y bydd modd sicrhau’r £9k sy’n 
weddill drwy ddatgysylltu mwy.  
 
Mae arbedion eraill gwerth £3.5k ar y trywydd iawn i gael eu cyflawni’n llawn yn ystod 2019/20. 

Corfforaethol 110 110 0 Mae’r holl gynigion ar gyfer arbedion ar y trywydd iawn i’w cyflawni’n llawn yn ystod 2019/20. 

Adnoddau 30 30 0 Mae’r holl gynigion ar gyfer arbedion ar y trywydd iawn i’w cyflawni’n llawn yn ystod 2019/20. 

Cyfanswm  2,561 2,206 355   

 
  



 

 

  ATODIAD DD 
 
 
Costau Asiantaeth rhwng Ebrill a Mmehefin 2019 
 
 

  

£ 
Fynhonnell Cyllid (Cyllideb Graidd 

Benodol / Cyllideb Staff na Ddefnyddir / 
Grant / Cyfraniad Allanol) 

Pwrpas 

Economaidd ac 
Adfywio 

3,946 Craidd Cyflawni gofynion arolygiadau hylendid bwyd 

3,946 Craidd   

Gwastraff 
15,577 

Cyllideb graidd penodol 
Tasgau ychwanegol sydd eu hangen yn y tymor byr. Nid yw staff ar gael 

drwy' r matrics adnoddau dynol 

14,567 
Cyllideb graidd penodol/grant/cyfraniad 

allanol 
Tasgau ychwanegol sydd eu hangen yn y tymor byr. Nid yw staff ar gael 

drwy' r matrics adnoddau dynol 

10,154 
 

Cyllideb graidd penodol/grant/cyfraniad 
allanol 

Tasgau ychwanegol sydd eu hangen yn y tymor byr. Nid yw staff ar gael 
drwy' r matrics adnoddau dynol 

40,298   

Gwasanaethau Plant 

2,085 

Cyllideb graidd/cronfa wrth gefn staff 
asiantaeth 

Cadeirio ac adolygu cynadleddau diogelu plant 

38,420 

Cyllideb graidd/cronfa wrth gefn staff 
asiantaeth I lenwi swyddi gwag  

27,240 

Cyllideb graidd/cronfa wrth gefn staff 
asiantaeth 

I lenwi swyddi gwag  

921 

Cyllideb graidd/cronfa wrth gefn staff 
asiantaeth 

I lenwi swyddi gwag 

68,666   

Gwasanaethau 
Oedolion 

5,115 Cyllideb graidd I lenwi swyddi gwag 

25,588  Cyllideb graidd Gwaith penodol ar brosiect DOLS 

30,703     

Trawsnewid 3,459 Cyllideb Staffio I lenwi swydd wag, bellach wedi ei llenwi 

3,459     

Cyfanswm 147,072     

 
  



 

 

ATODIAD E 
Crynodeb o Wariant Ymgynghori Ch1  

 
 

 Adran 
Chwarter 1 

(£) 
Cyfanswm  

(£) 

Addysg Canolog 8,950 8,950 

Diwylliant 690 690 

Economaidd ac Adfywio 58,760 58,760 

Eiddo 0 0 

Priffyrdd 423 423 

Ysgolion 0 0 

Gwastraff 54,582 54,582 

Tai 0 0 

CRT 8,500 8,500 

Corfforaethol a Democrataidd  3,275 3,275 

Gwasanaethau Oedolion 850 850 

Gwasanaethau Plant 0 0 

Trawsnewid 2,452 2,452 

Busnes y Cyngor 3,996 3,996 

Adnoddau 16,424 16,424 

      

Cyfanswm 158,902 158,901 

Cyllidwyd gan :    

Cyllideb Craidd 55,252 55,252 

Grant 7,523 7,523 

Cyfraniad Allanol 45,790 45,790 

Cronfa with gefn 50,337 50,337 

Cyfanswm 158,901 158,901 

 
Rhoddir dadansoddiad manylach o hyn isod. 

 
 



 

 

 
 

ATODIAD F 
Dadansoddiad o Gostau Ymgynghori Chwarter 1 2019/20  
 

 Adran 
 
 
 
 
 
 

Swm Ch 1 
 (£) 

Categori – rheswm Penodi   

Parhaus er 
mwyn 
darparu 
sgiliau 
penodol 
nad oes 
angen 
swydd 
barhaol ar 
eu cyfer 

Maint y Gwaith 

Gwaith 
Penodol / 
Prosiect 
Unwaith 
ac 
am Byth 

Ffynhonnell  
Gyllido 
(Cyllideb Graidd 
Benodol/Cyllideb 
Staffio heb ei  
Ddefnyddio/Grant  
Cyfraniad Allanol) 
Cronfa wrth gefn) 

Disgrifiad o’r gwaith a waned  

Addysg Canolog 200    Grant Gweithdy ar gyfer gweithwyr ieuenctid 

  7,000    Craidd Cymorth proffesiynol adrannol 

  175    Craidd Adroddiad gwerthuso 

  1,575    Craidd Gwaith adolygu ysgolion uwchradd 

Cyfanswm Addysg 
Canolog 8,950           

Diwylliant 440    Craidd Taliadau proffesiynol - Goleudy Ynys Lawd 

  250    Craidd Gweithdy criw celf 

Total Culture 690           

Economaidd ac Adfywio 

1,899 
 
 
  







Cyfraniad Allanol 
 

Craffu ar Adran 106 a SoCA 
 

  5,244   
Cyfraniad Allanol 

Cyngor ar Horizon Nuclear Power prosiect Wylfa 
newydd 

  579   

Cyfraniad Allanol 
 

Partneriaeth Gogledd Ynys Môn 

  
1,926 

  





 
Cyfraniad Allanol 

 
Cyngor ar yr amserlen Iaith Gymraeg 
 



 

 

 Adran 
 
 
 
 
 
 

Swm Ch 1 
 (£) 

Categori – rheswm Penodi   

Parhaus er 
mwyn 
darparu 
sgiliau 
penodol 
nad oes 
angen 
swydd 
barhaol ar 
eu cyfer 

Maint y Gwaith 

Gwaith 
Penodol / 
Prosiect 
Unwaith 
ac 
am Byth 

Ffynhonnell  
Gyllido 
(Cyllideb Graidd 
Benodol/Cyllideb 
Staffio heb ei  
Ddefnyddio/Grant  
Cyfraniad Allanol) 
Cronfa wrth gefn) 

Disgrifiad o’r gwaith a waned  

  
28,423 

 


  

Cyfraniad Allanol 
 

Gorchymyn caniatâd datblygu 
 

  7,719   

 
Cyfraniad Allanol 

Ymrwymiad arbenigion cynllun Llundain a phrosiect 
safleoedd bach 

  1,000    Grant Ffioedd proffesiynol - unedau busnes Llangefni 

  600    Grant Ymweliadau Swyddogion ynglyn â HLF 

  2,134    Craidd Costau rheoli prosiect TGCh - Cynllunio 

  710   
Craidd Cymorth rheoli datblygu – Ebrill  2019 

  175   

Craidd 
Gwasanaethau proffesiynol - 10 Pant Y Briallu, 
Benllech 

  4,655    Craidd Costau rheoli prosiect TGCh rheoli adeiladu 

  78    Craidd Professional Services - Macros Cables Llangefni 

  200    Craidd Gwasanaethau Archwilio strwythur Ebrill 2019 

  10   
Craidd Gwasanaeth Asiantaeth adroddiadau credyd 

  3,000    Arian Wrth Gefn Gwasanaethau achosion llys 

  408    Grant Hyfforddiant llysgenhadon ifanc arian 

Cyfanswm Economaidd 
ac Adfywio  58,760           

Priffyrdd 172    Cyllideb Craidd Hysbysiad o dâl cosb a ddyroddir (PCN) 

  66    Cyllideb Craidd Cost Tâl PCN 

  185    Cyllideb Craidd 
Arolwg cyflymder a llif traffig - Longford Road, 
Caergybi 



 

 

 Adran 
 
 
 
 
 
 

Swm Ch 1 
 (£) 

Categori – rheswm Penodi   

Parhaus er 
mwyn 
darparu 
sgiliau 
penodol 
nad oes 
angen 
swydd 
barhaol ar 
eu cyfer 

Maint y Gwaith 

Gwaith 
Penodol / 
Prosiect 
Unwaith 
ac 
am Byth 

Ffynhonnell  
Gyllido 
(Cyllideb Graidd 
Benodol/Cyllideb 
Staffio heb ei  
Ddefnyddio/Grant  
Cyfraniad Allanol) 
Cronfa wrth gefn) 

Disgrifiad o’r gwaith a waned  

Cyfanswm Priffyrdd 423           

Gwastraff 
42,753 

  
Gwaith 

Penodol  
Arian wrth gefn 

Clustnodedig  
Darparu cymorth allanol technegol mewn cysylltiad 
â chaffael contract newydd 

  
42 

  
Gwaith 

Penodol 
Cyllideb Graidd 

Benodol Duos Offtake 

  
1,854 

  
Gwaith 

Penodol 
Cyllideb Graidd 

Benodol 
Monitro chwarterol nwy safle tirlenwi , cymorth 
technegol  

  
9,751 

  
Gwaith 

Penodol 
Cyllideb Graidd 

Benodol Safle tirlenwi Penhesgyn 

  
183 

  
Gwaith 

Penodol 
Cyllideb Graidd 

Benodol 
Adolygiad blynyddol o asesiadau sydd wedi eu 
cynnal yng Nganolfan Penhesgyn  

Cyfanswm Gwastraff 
 

54,582           

CRT 5,700   

Cyllideb Graidd 
Benodol 

Mudo serfwyr 2008 i 2016 - gwasanaethau 
technegol 

 2,800   

Cyllideb Graidd 
Benodol Tocynnau cyngor a chyfarwyddyd allweddol 

 
Cyfanswm CRT 
 

8,500 
           

Corfforaethol a 
Democrataidd 3,275    Grant 

Ysgrifennu a chyflwyno cynllun diogelwch 
digwyddiadau 

Cyfanswm 
Corfforaethol a 
Democrataidd 3,275      



 

 

 Adran 
 
 
 
 
 
 

Swm Ch 1 
 (£) 

Categori – rheswm Penodi   

Parhaus er 
mwyn 
darparu 
sgiliau 
penodol 
nad oes 
angen 
swydd 
barhaol ar 
eu cyfer 

Maint y Gwaith 

Gwaith 
Penodol / 
Prosiect 
Unwaith 
ac 
am Byth 

Ffynhonnell  
Gyllido 
(Cyllideb Graidd 
Benodol/Cyllideb 
Staffio heb ei  
Ddefnyddio/Grant  
Cyfraniad Allanol) 
Cronfa wrth gefn) 

Disgrifiad o’r gwaith a waned  

Gwasanaethau Oedolion 850     Gweithdai 2 ddiwrnod o reoli prosiect WCCIS 

Cyfanswm 
Gwasanaethau 
Oedolion 850          

Trawsnewid 412   

Cyllideb Graidd 
Benodol Gwasanaethau ymgynghori atebion diogelwch TGCh  

  2,040   

 
Grant Aseswr -  hyfforddai gweithwyr cymdeithasol 

Cyfanswm Trawsnewid 2,452          

Busnes y Cyngor  
3,996       

Cyllideb staffio heb 
ei ddefnyddio  Llenwi swyddi gwag dros dro  

Cyfanswm Busnes y 
Cyngor  3,996            

Adnoddau 2,500    

Arian wrth gefn 
Cyffredinol  Adolygu bid Gemau’r Ynysoedd Ynys Môn 

  2,065    
Cyllideb Graidd 

Benodol Cyngor Treth a gwasanaeth ymgynghori  

  7,275   

Cyllideb Graidd 
Benodol Cytundeb tâl cadw gwasanaethau trysorlys 

  4,584   

Arian wrth gefn 
Buddsoddi i arbed Costau rheoli prosiect TGCh 

Cyfanswm Adnoddau 16,424           

Cyfanswm Ch1-Ebrill-
Mehefin 158,901           



 

ATODIAD FF 

 

 

 

 

 

 

 

Ffioedd a Phrisiau  

2019-20 
1af Ebrill 

 

 

 
 



 

 

NODIADAU 
 
1. Cyfnod Perthnasol 

 
1.1 Mae’r holl ffioedd a phrisiau’n berthnasol o’r dyddiad a nodir hyd at ac yn cynnwys 31ain Mawrth 2020, 

oni bai y nodir fel arall. 
 

2. TAW 
 
2.1 Mae’r holl ffioedd a phrisiau’n cynnwys TAW (gall TAW newid), oni bai y nodir fel arall.  

 
2.2 Allwedd i’r Dangosyddion TAW:- 

 

S   - Yn cynnwys TAW Cyfradd Safonol (20%, gall newid)  
Z  - Sero 
E      -  Wedi’i eithrio rhag talu TAW 
N   -  Nid yw’r pris yn cynnwys TAW (dylid ychwanegu TAW at y ffi/pris) 
O/S   -  Y tu allan i sgôp TAW / dim yn fusnes 
N/A  - Amherthnasol 
 

2.3 Gall statws TAW newid yn ystod y flwyddyn. 
 
2.4 Nid yw ad-daliadau rhwng gwasanaethau Cyngor Sir Ynys Môn yn cynnwys TAW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Canolfan Fusnes Môn 

Gwasanaeth Ffi / Pris 
 

TAW 

Llogi Ystafell Gyfarfod yng Nghanolfan Fusnes Môn (ddim yn cynnwys TAW) 

Llynnon (yn dal 25)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codir TAW 
ble mae 
hynny’n 

berthnasol, 
h.y. 

 
S – ar gyfer 
cleientiaid 

allanol, 
 

Ni chodir 
TAW ar 

gwsmeriaid 
mewnol 

Cost fesul awr £26.00 

Cost fesul hanner diwrnod £57.00 

Cost fesul diwrnod £98.00 

Rhosyr (yn dal 10) 

Cost fesul awr £21.00 

Cost fesul hanner diwrnod £53.00 

Cost fesul diwrnod £72.00 

Cemlyn (yn dal 10) 

Cost fesul awr £21.00 

Cost fesul hanner diwrnod £53.00 

Cost fesul diwrnod £72.00 

Cybi (yn dal 10) 

Cost fesul awr £21.00 

Cost fesul hanner diwrnod £53.00 

Cost fesul diwrnod £72.00 

Parys (yn dal 6) 

Cost fesul awr £15.00 

Cost fesul hanner diwrnod £40.00 

Cost fesul diwrnod £59.00 

Penmon (yn dal 24) 

Cost fesul awr £26.00 

Cost fesul hanner diwrnod £57.00 

Cost fesul diwrnod £98.00 

Aberlleiniog (yn dal 16) 

Cost fesul awr £24.00 

Cost fesul hanner diwrnod £55.00 

Cost fesul diwrnod £80.00 

Pwllfanogl (yn dal 8) 

Cost fesul awr £18.00 

Cost fesul hanner diwrnod £47.00 

Cost fesul diwrnod £65.00 

Abermenai (yn dal 6) 

Cost fesul awr £15.00 

Cost fesul hanner diwrnod £40.00 

Cost fesul diwrnod £59.00 

Mae yna wal symudol rhwng Penmon ac Aberlleiniog petai angen (yn dal 
36) 

Cost fesul awr £40.00 

Cost fesul hanner diwrnod £100.00 

Cost fesul diwrnod £160.00 

 

Lluniaeth  
 

£1.45 fesul cwpan S 

Llogi offer cyfieithu £39.60 S 

 


