
ADRODDIAD I’R CABINET  

30 TACHWEDD 2021 

 

Aelod Cabinet: Cynghorydd Ioan Thomas, Aelod Cabinet Cyllid 

 

Pwnc: Newid trefniadau cymeradwyo symiau hyd at £100,000 o 

Gronfeydd 

 

Swyddogion Cyswllt: Dafydd L Edwards, Pennaeth Cyllid a 

Ffion Madog Evans, Uwch Reolwr Cyllid 

 
 

 

1. Y penderfyniad a geisir  

 

Er mwyn hwyluso trefniadau mwy ystwyth ar gyfer gwario, gofynnir i’r Cabinet 

ddirprwyo grym i’r Prif Weithredwr, mewn ymgynghoriad ag Arweinydd y 

Cyngor a’r Pennaeth Cyllid, i ymrwymo symiau hyd at £100,000 o’r Gronfa 

Trawsffurfio a/neu’r Gronfa Trefniadau Adfer yn sgil Covid-19.   

 

Bydd cymeradwyaeth ffurfiol y Cabinet yn parhau yn ofynnol ar gyfer 

blaenoriaethau sydd uwchlaw’r trothwy £100,000 a bydd yr adroddiadau 

adolygiad cyllideb rheolaidd arferol yn adrodd yn ôl ar ymrwymiadau yn y 

cyfnod. 

 

2. Cyflwyniad 

 

Y Gronfa Trawsffurfio yw’r gronfa a ddefnyddir i gyllido blaenoriaethau’r 

Cyngor a gynhwysir yng Nghynllun y Cyngor.  Cyflwynwyd y cynllun 

diweddaraf i’r Cyngor llawn 4 Mawrth 2021: ‘Cynllun Cyngor Gwynedd 2018 -

2023 - Adolygiad 2021/22’. 

https://democratiaeth.gwynedd.llyw.cymru//ielistdocuments.aspx?cid=130&

mid=4215&ver=4& 

 

Mae’r gronfa yn cefnogi gwaith trawsffurfiol ac o natur un-tro.  

 

Sefydlwyd y Gronfa Trefniadau Adfer yn sgil Covid-19 ar ddiwedd y flwyddyn 

ariannol 2020/21, yn dilyn derbyniad nifer o grantiau gan Lywodraeth Cymru 

yn hwyr yn y flwyddyn oedd yn cynnwys cyllid ar gyfer y maes trawsnewid 

digidol.  

 

3.        Cefndir 

 

Yn 2013, yn wyneb y cyfnod ariannol heriol ac o gynni o safbwynt cyllidebau 

llywodraeth leol, penderfynwyd newid trefn cymeradwyo gwariant o’r Gronfa 

Trawsffurfio, gyda pob ymrwymiad o’r Gronfa Trawsffurfio yn derbyn 

cymeradwyaeth y Cabinet.  Cyflwynwyd adroddiad Cabinet ar 2 Gorffennaf 

2013 dan y teitl ‘Defnyddio’r Gronfa Trawsnewid a’r Gronfa Buddsoddi i 

Arbed’. 

https://democratiaeth.gwynedd.llyw.cymru/ielistdocuments.aspx?cid=130&mid=4215&ver=4&
https://democratiaeth.gwynedd.llyw.cymru/ielistdocuments.aspx?cid=130&mid=4215&ver=4&


 

Wedi ystyried maint y Gronfa Trawsffurfio, awgrymir dylid sefydlu trefn 

ddiwygiedig, oherwydd yr angen i symud ymlaen i gyflawni blaenoriaethau 

heb unrhyw oediad, gan gyfarch anghenion gwario sydyn.  Ar gyfer ymrwymo 

adnoddau un-tro, mae’n addas bellach i gyflwyno trefn fwy ystwyth ar gyfer 

gwariant hyd at £100,000, yn ddarostyngedig ar fod y gwariant yn 

cydymffurfio gyda blaenoriaethau’r Cynllun Gwella / Cynllun y Cyngor.  

Byddai hyn yn gyson efo’r trefniadau oedd yn bodoli cyn Gorffennaf 2013.   
 

4.        Cronfeydd  

 

Gan fod cronfeydd a reserfau yn ffurfio rhan o gyllidebau’r Cyngor, mae yna 

ryddid i’w defnyddio yn unol â rheoliadau ariannol y Cyngor, sydd yn 

gyffredinol, yn amodol ar rai trothwyon, yn caniatáu i swyddogion priodol eu 

defnyddio at y pwrpas y clustnodwyd ar eu cyfer.  Mae’r hyn argymhellir 

yma’n gyson gyda’r hawl sydd gan brif swyddogion i awdurdodi 

trosglwyddiadau rhwng penawdau’r gyllideb hyd at £100,000. 

 

Neilltuwyd dros £4 miliwn yn y Gronfa Trawsffurfio yn ystod 2021/22, sydd yn 

golygu fod balans y gronfa yn £12.5 miliwn ar 31 Mawrth 2021.   

 

Sefydlwyd y Gronfa Trefniadau Adfer yn sgil Covid-19 wrth gau cyfrifon 

2020/21, pryd neilltuwyd £2.5 miliwn i’r gronfa i gynorthwyo’r Cyngor i adfer yn 

dilyn yr argyfwng. 

 

5.      Defnydd o’r Gronfa Trawsffurfio    

 

Mae gwariant cyson wedi bod yn cael ei wneud yn flynyddol o’r Gronfa 

Trawsffurfio yn unol â blaenoriaethau’r Cyngor.  Rhwng 2016/17 a 2020/21 bu 

gwariant o dros £7 miliwn o’r gronfa, fel a amlinellir yn nhabl 1 isod.  Gwelwyd 

leihad mewn defnydd o’r gronfa yn ystod 2020/21, o ganlyniad i dderbyniad 

grantiau niferus gan Lywodraeth Cymru. 

 

Tabl 1: Gwariant o’r Gronfa Trawsffurfio rhwng 2016/17 – 2020/21 

 

Blwyddyn Ariannol                     £ 
  

2020/21 811,015   

2019/20 1,593,935 
  

2018/19  1,951,572 
  

2017/18 1,526,115 
  

2016/17  1,302,740 
  

 



£5.3 miliwn yw gwerth yr ymrwymiadau cyfredol yn erbyn y Gronfa Trawsffurfio, 

sydd yn cynnwys ymrwymiadau o dros £5 miliwn cyn blwyddyn ariannol 

2021/22, ynghyd â’r ymrwymiadau diweddar isod sydd wedi eu cymeradwyo 

yng nghyfarfodydd y Cabinet fel a restrir yn nhabl 2.  

 

Tabl 2: Ymrwymiadau diweddar o’r Gronfa Trawsffurfio  

 

Maes £ Cyfarfod o'r Cabinet 

Newid Hinsawdd 58,990 26 Ionawr 2021 

Rheolwr Prosiect Newid Hinsawdd    

Uned 2a, Parc Busnes Eryri, Penrhyndeudraeth 83,000 27 Gorffennaf 2021 

Galw Gwynedd    

Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus 

Rheoli Cŵn 
98,120 27 Gorffennaf 2021 

Cyfanswm 240,110   

   

Golyga hyn fod yna adnoddau o £7.2 miliwn ar gael i bwrpas blaenoriaethau 

Cynllun y Cyngor. 

 

 

6. Defnydd o’r Gronfa Trefniadau Adfer yn Sgil Covid-19 

  

O ran yr ymrwymiadau o’r gronfa Trefniadau Adfer yn Sgil Covid-19, mae 

ymrwymiadau o £430,000 sydd yn cynnwys £130,000 ar gyfer uwchraddio’r 

dechnoleg i alluogi mynychu cyfarfodydd o bell. 

 

 

7.  Cyfeiriad a Awgrymir  

 

Er mwyn hwyluso trefniadau gwario ac o ystyried maint y Gronfa Trawsffurfio, 

awgrymir y dylid ar gyfer symiau hyd at £100,000, fod y Prif Weithredwr mewn 

ymgynghoriad ag Arweinydd y Cyngor a’r Pennaeth Cyllid yn penderfynu ar 

y dyraniadau o’r Gronfa Trawsffurfio ac o’r Gronfa Trefniadau Adfer yn Sgil 

Covid-19.  Bydd cymeradwyaeth y Cabinet yn parhau’n ofynnol ar gyfer 

blaenoriaethau sydd uwchlaw’r trothwy £100,000.  

 

 

  



 

Barn yr aelod lleol 

Dim yn berthnasol 

 

 

Barn y swyddogion statudol 

 

Y Swyddog Monitro: 

Rwy’n fodlon â rhesymeg a phriodoldeb yr hyn a gynigir. 

 

 

Y Pennaeth Cyllid:  

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

cadarnhau’r cynnwys. 
 

 

 

 

 


