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PWNC 
 
Eitem 6:ADRODDIAD PERFFORMIAD CYNGOR GWYNEDD 2021/22 
 

 
PENDERFYNIAD 
 
Cymeradwywyd Adroddiad Perfformiad Cyngor Gwynedd 2021/22 ac argymhellwyd i’r 
Cyngor Llawn ei fabwysiadu yn ei gyfarfod nesaf ar y 23 Mehefin 2022. 
 

 
RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD 
 
Yn unol â chyfundrefn rheoli perfformiad y Cyngor, cyflwynir Adroddiad Perfformiad 
Gwynedd 2020/21 i’r Cabinet yn gyntaf am gymeradwyaeth.  
 

 
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 sydd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad. 
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TAFLEN BENDERFYNIAD CABINET 

CYNGOR GWYNEDD 
 
 

Dyddiad y Cyfarfod o’r Cabinet: 14 Mehefin 2022 

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 
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PWNC 
 
Eitem 7:CYFRIFON TERFYNOL 2021/22 - ALLDRO REFENIW 
 

 
PENDERFYNIAD 
 
1.1 Nodwyd sefyllfa ariannol derfynol adrannau’r Cyngor am 2021/22.  
  
1.2 Cymeradwywyd y symiau i’w parhau (y golofn “Gor/(Tan) Wariant Addasedig” o’r 
talfyriad yn Atodiad 1), sef - 
  

ADRAN  £’000  

Oedolion, Iechyd a Llesiant  (69)  

Plant a Theuluoedd  (97)  

Addysg  (60)  

Economi a Chymuned  (72)  

Priffyrdd a Bwrdeistrefol  0  

Amgylchedd   (100)  

Ymgynghoriaeth Gwynedd  (100)  

Tai ac Eiddo  (100)  

Tîm Rheoli Corfforaethol a Chyfreithiol  (33)  

Cyllid  (96)  

Cefnogaeth Gorfforaethol  (63)  

  
1.3 Cymeradwywyd yr argymhellion a’r trosglwyddiadau ariannol canlynol (sydd wedi’u 

hegluro yn Atodiad 2) -  
  

 Yr Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol i dderbyn cymorth ariannol un-tro o £746k i 
ddiddymu ei orwariant am y flwyddyn yn llwyr, o ystyried yr amgylchiadau 
eithriadol yn ymwneud â’r argyfwng eleni. Bydd hyn yn galluogi’r adran symud 
ymlaen i wynebu her 2022/23.  
 

 Er mwyn cydymffurfio â'r Rheoliadau Ariannol, ni fydd yr adrannau canlynol yn 
cadw eu tanwariant uwchlaw (£100k):   
 Adran Amgylchedd (£91k)  
 Adran Ymgynghoriaeth Gwynedd (£9k)  
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 Adran Tai ac Eiddo (£180)  
  

Ceisir penderfyniad y Cabinet i neilltuo’r cyfanswm o £280k i gronfa ar gyfer 
trefniadau adfer yn sgil Covid ar gyfer cyllido'r heriau ariannol cysylltiedig fydd yn 
wynebu'r Cyngor.  
 

 Ar gyllidebau Corfforaethol:  
 fod (£2,183k) yn ymwneud â chostau cyfalaf yn cael ei neilltuo i gronfa 
ariannu'r rhaglen gyfalaf  
 gyda gweddill y tanwariant net ar gyllidebau Corfforaethol yn cael ei neilltuo 
fel a ganlyn:  
 (£395k) yn mynd i falansau cyffredinol y Cyngor  
 (£3,000k) i'r Gronfa Trawsffurfio i gyllido blaenoriaethau'r Cyngor a gwaith 
trawsffurfiol ei natur  
 (£1,377k) i'r Gronfa trefniadau adfer yn sgil Covid ar gyfer cyllido'r heriau 
ariannol cysylltiedig fydd yn wynebu'r Cyngor.  
 

1.4 Cymeradwywyd y trosglwyddiadau ariannol o gronfeydd penodol fel yr amlinellir yn 
Atodiad 4 yn dilyn adolygiad o’r cronfeydd, gan gynaeafu (£851k) o gronfeydd gan 
ddefnyddio £746k ohono i gynorthwyo’r Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol sydd wedi 
gorwario yn 2021/22 a throsglwyddo'r £105k sydd yn weddill i falansau cyffredinol y 
Cyngor.  

 

 
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) ac er mwyn caniatáu i’r cyfrifon terfynol ffurfiol gael eu cwblhau. 
 

 
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 sydd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad. 
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TAFLEN BENDERFYNIAD CABINET 

CYNGOR GWYNEDD 

Dyddiad y Cyfarfod o’r Cabinet: 14 Mehefin 2022 

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 
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PWNC 
 
Eitem 8:RHAGLEN GYFALAF 2021/22 - ADOLYGIAD DIWEDD BLWYDDYN (SEFYLLFA 
31 MAWRTH 2022) 
 

 
PENDERFYNIAD 
 
Derbyniwyd yr adroddiad ar adolygiad diwedd y flwyddyn (sefyllfa 31 Mawrth 2022) o’r 
rhaglen gyfalaf.   
 
Nodwyd y gwariant o £37,054,000 ar y rhaglen gyfalaf yn ystod y flwyddyn ariannol 
2021/22, fydd yn cael ei ddefnyddio yn y datganiadau ariannol statudol ar gyfer 2021/22.   
 
Cymeradwywyd ariannu’r addasedig a gyflwynir yn rhan 4 o’r adroddiad, sef:  

 £173,000 lleihad mewn defnydd o fenthyca  
 £11,304,000 cynnydd mewn defnydd o grantiau a chyfraniadau  
 £94,000 lleihad mewn defnydd o dderbyniadau cyfalaf  
 £426,000 lleihad mewn defnydd o gyfraniadau refeniw  
 Dim newid mewn defnydd o’r gronfa gyfalaf  
 £1,003,000 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) ac er mwyn caniatáu i’r cyfrifon terfynol ffurfiol gael eu cwblhau. 
 

 
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 sydd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad. 
 


