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RHAGLEN 
 

1.   YMDDIHEURIADAU 
 

 

 I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.  

 
 

2.   DATGAN BUDDIANT PERSONOL 
 

 

 I ddatgan unrhyw fuddiant personol.  

 
 

3.   COFNODION 
 

4 - 11 

 I gadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol gynhaliwyd ar 13 Tachwedd 
2017.   
 
(Copi’n amgaeedig) 

 

 

4.   MATERION YN CODI O’R COFNODION  
   

(A)  TALU AR LEIN  

 I dderbyn diweddariad llafar ar yr uchod.  

 
 

(B)  CLWB BRECWAST  

 I dderbyn diweddariad llafar ar yr uchod.   

 
 

(C)  GRANT 6ED DOSBARTH  

 I dderbyn diweddariad llafar ar yr uchod.  

 
 

(D)  GRANT DATBLYGU DISGYBLION  

 I dderbyn diweddariad llafar ar yr uchod.   

 
 

(E)  GRANT GWELLA  ADDYSG  

 I dderbyn diweddariad llafar ar yr uchod.   

 
 

5.   CYTUNDEBAU LEFEL GWASANAETH YSGOLION 
 

 

 I dderbyn diweddariad llafar gan yr Uwch Reolwr Gwasanaeth Adnoddau 
Addysg,   

 

 

6.   CYLLIDEB CYNGOR GWYNEDD  2018/19 
 

 

 I dderbyn diweddariad llafar gan y Pennaeth Cyllid ar yr uchod.   

 
 

7.   RHAGOLWG BALANSAU YSGOLION 31 MAWRTH 2018 
 

12 - 14 

 I dderbyn adroddiad ar yr uchod gan y Rheolwr Cyllid.   
 
(Copi’n amgaeedig) 
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FFORWM CYLLIDEB YSGOLION  

Cofnodion o gyfarfod a gynhaliwyd yn Ystafell Dwyryd,  
Canolfan Gyswllt y Cyngor, Penrhyndeudraeth    

  ar 13 Tachwedd 2017  o 2.00 p.m. hyd 3.25 p.m. 
 
 

Yn Bresennol: 
 

Mr Godfrey Northam - Cadeirydd 
 

Aelodau Cabinet:  Y Cynghorydd Gareth Thomas    (Addysg) 
    Y Cynghorydd Peredur Jenkins (Adnoddau) 
     
       
Pennaeth Cyllid:  Dafydd Edwards 
 
Penaethiaid Ysgolion : Dylan Davies (Ysgol Dyffryn Ogwen), Dylan Minnice 
(Ysgol Botwnnog), Trystan Larsen (Ysgol Rhostryfan), Menna Wynne Pugh (Ysgol 
Penybryn, Tywyn). 
 
  
Llywodraethwyr:  Elen ap Gwilym (Ysgol Bro Tegid) 
    Gwilym Jones (Ysgol Borthygest) 
       
 
Swyddogion:    Owen Owens     (Uwch Reolwr Gwasanaeth Adnoddau  
       Addysg)  
    Gwern ap Rhisiart (Uwch Reolwr Cynhwysiad) 
    Hefin Owen     (Rheolwr Cyllid) 
    Huw Ynyr     (Uwch Reolwr TG a Thrawsnewid) 
    Glynda O’Brien   (Swyddog Cefnogi Aelodau) 
 
(a) Croesawyd yr aelodau canlynol i’w cyfarfod cyntaf o’r Fforwm: 
 

 Elen ap Gwilym, Llywodraethwr Ysgol Bro Tegid, a oedd yn cynrychioli 
Llywodraethwyr Cynradd Meirionnydd 

 Dylan Davies, Pennaeth Dyffryn Ogwen, fel olynydd i Alun Llwyd 
 
(b) Adroddodd yr Aelod Cabinet Addysg bod Garem Jackson wedi ei benodi i’r 
swydd Pennaeth Addysg yn ddiweddar, a gofynnwyd i’r Swyddog Cefnogi 
Aelodau anfon llythyr iddo i’w longyfarch ar ran aelodau’r Fforwm Cyllideb 
Ysgolion.   
 
 
1. YMDDIHEURIADAU 
 
Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Iona Jones (Ysgol Bro Cynfal ac Ysgol Edmwnd 
Prys), Dewi Lake (Ysgol y Moelwyn), Andrew Roberts (Ysgol Y Berwyn), Edward 
Bleddyn Jones (Llywodraethwr Cynradd), Anest Gray Frazer (Yr Esgobaeth), Neil 
Foden (Undebau Athrawon), Garem Jackson (Pennaeth Addysg). 
 
2. DATGAN BUDDIANT PERSONOL 
 

Datganwyd buddiant personol gan y canlynol: 
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 Pennaeth Cyllid oherwydd  bod ei wraig yn gweithio yn Ysgol Syr 
Hugh Owen    

 Uwch Reolwr TG a Thrawsnewid gan ei fod yn lywodraethwr ar ysgol 
 

Roeddynt o’r farn nad oedd yn fuddiant a oedd yn rhagfarnu ac ni fu iddynt 
adael y cyfarfod.   

 
3. COFNODION  
 

Llofnododd y Cadeirydd gofnodion cyfarfod o’r Fforwm Cyllideb Ysgolion a 
gynhaliwyd ar 10 Gorffennaf 2017 fel rhai cywir.  
 

4.        MATERION YN CODI O’R COFNODION 
 

(a) Eitem 5 – Cyllideb a Diffyg Ariannol Ysgol Tywyn     
 
Adroddodd yr Uwch Reolwr Gwasanaeth Adnoddau Addysg yn dilyn cais gan 
Gadeirydd Corff Llywodraethol Ysgol Uwchradd Tywyn am gefnogaeth i’r 
sefyllfa o ddiffyg ariannol hanesyddol, bod trafodaethau yn digwydd ar hyn o 
bryd ar y ffordd ymlaen.  Ychwanegwyd nad oedd y mater hyd yma wedi ei 
drafod gan Tim Arweinyddiaeth y Cyngor. 
 
 
Penderfynwyd: Derbyn a nodi’r uchod. 
 
(b) Eitem 8 (b)  - Gwasanaeth Rhwydwaith Ysgolion 
 
Derbyniwyd cyflwyniad, ar ffurf sleidiau, gan yr Uwch Rheolwr TG a 
Thrawsnewid, gan roi hanes y rhyngrwyd o’i ddyfodiad yn 1969 ac erbyn 
heddiw bod y defnydd wedi cynyddu a dyfeisiadau wedi symud yn eu blaen 
yn aruthrol.    O dan raglen grant Dysgu yn y Gymru Ddigidol, darparwyd 
cysylltiad band eang ar gyflymder o 10Mbps i ysgolion cynradd a 100Mbps i 
ysgolion uwchradd.    
 
Eglurwyd esblygiad y rhwydwaith i’r ysgolion a’r gwelliannau mae’r 
rhwydwaith PSBA ar gyfer y sector gyhoeddus yng Nghymru wedi ei gael a 
manteision cynyddol i’r dyfodol. 
 
O ran pwy sy’n gyfrifol am beth, eglurwyd fel a ganlyn: 
 

 Bod CYNNAL yn darparu cefnogaeth i’r cyfarpar sy’n cysylltu i’r 
rhwydwaith a gweinyddu’r hidlo 

 Bod y Cyngor yn gyfrifol am ddarparu cefnogaeth rhwydwaith, rheoli 
cytundeb BT, di-wifr, diogelwch, hidlo a datblygu gwasanaeth newydd 
(megis ffonau) 

 Bod BT yn gyfrifol am seilwaith y rhwydwaith PSBA 
 
 
O safbwynt dyraniad costau o £540,000, byddai’n seiliedig ar y pedwar elfen 
isod: 
 

 Cyswllt uniongyrchol 

 Rhwydwaith 

 Cynnal a chadw i gynnwys meddalwedd 

 Cefnogaeth staff canolog – ymateb i broblemau ac i ddatblygu’r 
rhwydwaith 
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Yn ystod y drafodaeth ddilynol, ymatebodd yr Uwch Reolwr TG a 
Thrawsnewid i’r ymholiadau fel a ganlyn:  
 
(i) bod y Cytundeb Lefel Gwasanaeth bron iawn yn ei le, a thrwy 

amlygu’r hyn a fwriedir hyderir y bydd ysgolion yn cytuno i 
ddarpariaeth drwy’r awdurdod i gael at rwydwaith ddibyniadwy ac yn 
hyn o beth fe ellir cydweithio gyda Llywodraeth Cymru i hwyluso 
rhaglen Dyfodol Llwyddiannus 

(ii) o safbwynt oedran y cyfarpar y byddai’n rhaid ychwanegu ar ôl 
oddeutu 10 mlynedd (mae’r cyfarpar yn 4 oed yn barod) 

(iii) yng nghyd-destun ariannu unrhyw ychwanegiad i’r cyfarpar yn 
oddeutu 2021-2023, byddai’n ofynnol i ysgolion gynllunio ymlaen llaw 
ar gyfer y costau  

 
Mewn ymateb i (ii) a (iii) uchod, pwysleisiodd yr Aelod Cabinet Addysg yr 
angen i roi cynllun at ei gilydd yn fuan a’r angen hefyd i rybuddio ysgolion 
ymlaen llaw o debygolrwydd o gostau gan bod technoleg yn newid mor 
gyflym.  
 
Penderfynwyd: Derbyn, nodi a diolch am y cyflwyniad.  
 
(c) Eitem 9 – Talu ar Lein 
 
Adroddodd yr Uwch Reolwr Gwasanaeth Adnoddau Addysg bod gwasanaeth 
talu-ar-lein bellach wedi ei gyflwyno i ysgolion cynradd a’r rhan helaeth o staff  
yr ysgolion wedi derbyn hyfforddiant.  Croesawyd y gwasanaeth ac ychydig 
iawn o sylwadau a dderbyniwyd megis nad oedd rhieni yn gallu gweld 
balansau / credyd.  Penderfynwyd i ddefnyddio cyfarpar “SIMS  Dinner 
Money” gyda’r awdurdod yn ariannu’r modiwl.  ‘Roedd oblygiadau i ail-
hyfforddi Clercod Arian Cinio ond y byddai’r modiwl yn fanteisiol oherwydd y 
byddai’n lleihau’r gaith cyfrifo a balansio.  Nodwyd bod trafodaethau yn mynd 
rhagddynt gyda CYNNAL ar gyfer hyfforddiant ac y byddir yn ymgorffori 
hyfforddiant gyda hyfforddiant a drefnir ar gyfer casglu arian clybiau brecwast 
(gweler isod). 
 
Penderfynwyd: Derbyn a nodi’r uchod. 
 
(ch)  Eitem 10 – Ymgynghoriad Clwb Brecwast 
 
Adroddodd yr Uwch Reolwr Gwasanaeth Adnoddau Addysg bod y Cabinet yn 
ei gyfarfod ar 3 Hydref 2017 wedi penderfynu codi ffi o 80c am yr elfen gofal 
plant cyn y clwb brecwast.  Fe fyddai’n ofynnol i lunio llythyr unigryw ar gyfer 
pob ysgol i amlinellu’r trefniadau, amseroedd, dull talu, a.y.b. gyda’r llythyr i 
bwysleisio bod dyletswydd statudol i gynnig brecwast am ddim ac mai am yr 
elfen amser gwarchod y byddir yn codi’r ffi.    
 
Ychwanegwyd y bydd angen cynnig hyfforddiant i staff ysgolion (Clercod 
Arian) ar gyfer casglu’r arian ac i’w gynnal yr un pryd â hyfforddiant “SIMS 
Dinner Money”.  Fe fyddir yn trafod gydag Undebau’r Staff ategol yr elfennau 
uchod.  Yn ogystal, fe fyddai’r drefn yn cynnig cytundeb parhaol i’r 
Goruchwylwyr Clwb Brecwast gyda’r hawl i dâl salwch.   
 
Mewn ymateb i ymholiad gan Bennaeth ynglyn â gweinyddu’r drefn a’r angen 
i sicrhau bod manylion yn glir mewn cynllun busnes, esboniwyd y byddir yn  
casglu’r arian ar lein a chydnabuwyd y bydd newid i’r drefn ac anogwyd 
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ysgolion i gysylltu â’r Adran Addysg os rhagwelir bod unrhyw fater o bryder 
i’w ddatrys.  

 
Penderfynwyd: Derbyn a nodi’r uchod.  
 

5. GRANTIAU YSGOLION 2018/19 
 

(a) Grant 6ed  
 

Adroddodd y Rheolwr Cyllid nad oedd llythyr penodol wedi ei dderbyn oddi 
wrth Lywodraeth Cymru ynglyn â’r grant uchod o £9.8m ar gyfer 2018/19 
ond deallir bod gostyngiad a oedd yn cyfateb i leihad o 10% yn nhermau 
arian parod ond mewn gwirionedd y byddai’n gostwng 12%.  Fe fyddir yn 
anfon llythyr i ysgolion yn dilyn derbyn gwybodaeth gan Lywodraeth 
Cymru. 
 
(b)  Grant Datblygu Disgyblion (GDD – yr hen Grant Amddifadedd 

Disgyblion 
 
Adroddodd y Rheolwr Cyllid nad oedd gwybodaeth benodol wedi ei 
dderbyn oddi wrth Llywodraeth Cymru ynglyn â’r grant uchod  
   
(c) Grant Gwella Addysg 

 
Yn ystod y 2 flynedd diwethaf dyranwyd £26m ar gyfer y grant uchod, 
£133m ar lefel Cymru.  Deallir bod gostyniad i’r grant dan sylw a olygai 
19.5% yn nhermau arian parod a oedd yn cyfateb i 23% mewn gwirionedd 
yn nhermau real. 

 
Ar gyfer 2018/19, dyrannir £15m sy’n cyfateb i 11.4% mewn arian parod 
ond 14.3% yn nhermau real. 
 
Adroddwyd y bydd lleihad o 1% yn y grant uchod yn 2018/19 ac 1% 
pellach yn 2019/20. 

 
Nodwyd bod 60% o’r grant uchod yn ymwneud â’r Cyfnod Sylfaen ar gyfer 
cymhorthyddion, a.y.b. 
 
(ch)   Grant Gwisg Ysgol 

 
Deallir bod y grant uchod yn dirwyn i ben ond hyd yma ni dderbyniwyd 
eglurhad pellach. 

 
Penderfynwyd: Rhaeadru y cofnod uchod, fel mater o frys, i holl 
ysgolion y Sir.    

 
6. SETLIAD DRAFFT – STRATEGAETH ARIANNOL CYNGOR GWYNEDD 

2018/19, 2019/20 ac 2020/2021 
 
         

(a)   Setliad Llywodraeth Cymru i Lywodraeth Leol 2018/19 
Adroddodd y Pennaeth Cyllid oddeutu blwyddyn yn ôl crybwyllodd 
Llywodraeth Cymru bod dyraniad “ychwanegol” o £58m, ond nid oedd yn 
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ychwanegol, oherwydd bod y grantiau i awdurdodau lleol yn lleihau’n 
sylweddol.   
 
Eleni, nodwyd bod datganiadau’r Ysgrifennydd Cabinet yn sôn am £104m 
sydd ddim yn “ychwanegol” go iawn, gan fod dyraniad Llywodraeth Leol i 
lawr 0.5% yn nhermau “arian”, heb ychwanegiad tuag at chwyddiant na 
gofynion uwch anorfod.  ‘Roedd £62m o’r dyraniad “ychwanegol” ar gyfer 
ysgolion, ond does dim “arian”.  Dywedir hefyd bod rhai grantiau yn 
trosglwyddo i’r setliad, ond eto, does dim “arian” ychwanegol. 
 
Roedd bwriad i gynnal cyfarfodydd “Partnership Council” a “Phwyllgor 
Llywodraeth Leol” ym Mae Caerdydd wythnos diwethaf ond oherwydd y 
digwyddiadau trist bu i Lywodraeth Cymru gau am yr wythnos.  Hyderir y 
gellir derbyn eglurder am y grantiau mor fuan ag sy’n bosibl. 
 
Deallir bod gan Llywodraeth Cymru arian ychwanegol ond bod yr arian 
hwn wedi ei flaenoriaethu i’r sector iechyd. 
 
(b)  Setliad Cyngor Gwynedd 2018/19 

 
Derbyniodd awdurdodau lleol Cymru doriad o 0.5% ar gyfartaledd, gyda 
Chyngor Gwynedd yn derbyn toriad o 0.1% mewn amrediad rhwng 0 a 
1%.   Nodwyd bod y gwahaniaeth rhwng y 0.5% a’r 0.1% wedi’i ymrwymo 
eisoes gan y Cyngor er mwyn cyfarch gofynion gwario ar ofal 
cymdeithasol mewn ardal wledig. 
 
Tynnwyd sylw bod setliad eleni yn un anodd eto ar gyfer awdurdodau lleol 
Cymru, sydd yn barhad o effaith polisi “caledi” Llywodraeth San Steffan a 
fydd yn cael effaith ar wasanaethau a thrigolion ar draws Cymru. 
 
Pwysleiswyd mai mwy o newyddion drwg sydd i ddod i’r dyfodol, gyda 
chwyddiant tua 2%, nodwyd bod setliad drafft 0.1% (i’w gadarnhau yn 
Rhagfyr) yn doriad  gwir o 2%, heb ddim i gwrdd â phwysau ychwanegol 
ar wasanaethau gofal cymdeithasol i nifer uwch o oedolion hŷn, a.y.b. 
 
(c)  Sefyllfa Posibl 2019/20 

 
Erbyn 2019/20, nodwyd bod Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi setliad 
“dangosol” o -1.5%.  Yr un adeg, disgwylir chwyddiant tâl sylweddol o 
gyfarch y targed “cyflog byw” ar gyfer staff y Cyngor a staff y 
cyflenwyr.  Gall hynny olygu effaith toriad real o oddeutu 5% erbyn 
2019/20. 
 
(ch)     Gofynion Ariannol Corfforaethol a’r effaith ar gyllidebau 
ysgolion erbyn 2018/19 
 
Erbyn 2018/19, nodwyd na fydd targed arbedion ychwanegol i ysgolion, fel 
gweddill gwasanaethau’r Cyngor, OND: 
 

 Rhaid gweithredu ar gynlluniau arbedion hanesyddol, sy’n cynnwys 
gwedill y £4.3m, lle roedd tua £200,000 i ddod o arbedion 
trefniadaeth ysgolion ychwanegol erbyn 2018/19 

 Gan nad yw hyn ar trac, diau y bydd rhaid cwtogi’r cwantwm yn 
briodol, sydd cyfwerth â thua 0.3%. 
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(d)  Gofynion Ariannol Adrannol a’r effaith ar gyllidebau ysgolion 

erbyn 2018/19 
 

Adroddwyd bod gorwariant sylweddol (£260,000) ar gludiant i ddisgyblion, 
yn bennaf tacsis i blant ag anghenion dysgu ychwanegol.  Nodwyd bod y 
Pennaeth Addysg wedi cyflwyno “bid” i’r Cyngor ariannu’r pwysau anorfod 
yma i’r dyfodol, ac yn ôl-syllol, ond mae’n annhebygol y bydd y Cyngor yn 
cymeradwyo’r cais. Gan y bydd rhaid ei ariannu o rhywle, diau y bydd raid 
cwtogi’r cwantwm ar gyfer hynny hefyd.  Felly, gallasai hynny olygu bod 
ysgolion yn wynebu lleihad o hanner miliwn yn eu dyraniadau, sydd 
cyfwerth â thua 0.7% ychwanegol. 
 
Fodd bynnag, yn unol â’r drefn arferol yng Nghyngor Gwynedd, byddir yn 
ariannu chwyddiant yng nghyllidebau ysgolion, felly bydd twf net yn 
nhermau real ac unrhyw doriad yn dryloyw. 
 
(dd)   Gofynion Ariannol Corfforaethol a’r effaith ar gyllidebau 
ysgolion erbyn 2019/20 a thu hwnt 
 
Adroddwyd y byddai’n her ariannol enfawr I’r Cyngor ddarganfod bwlch 
hyd at £30m o arbedion dros dair blynedd.  Felly, rhwng ‘rwan a Hydref 
2019, bydd holl wasanaethau’r Cyngor, gan gynnwys Addysg ar ran 
ysgolion, yn gorfod egluro effaith tebygol toriadau sylweddol yn eu 
cyllidebau. 
 
Wedi ystyried yr holl opsiynau, ac wedi cael cadarnhad o’r setliad ymhen 
blwyddyn, bydd y Cyngor yn ymgynghori gyda’r cyhoedd ar rai dewisiadau 
rhwng Hydref a Thachwedd 2019.  Golygai’r dewisiadau hyn gynnwys 
lleihau’r cwantwm ysgolion erbyn 2019/20. 
 
(e)   Gofynion Ariannol Adrannol a’r effaith ar gyllidebau ysgolion 

erbyn 2019/20 
 

Adroddwyd bod yr Adran Addysg wedi sefydlu strwythur weinyddol yn y 
tair ardal ar gost ychwanegol o £275,000, yn amodol ar gyflwyno arbedion 
o swm cyffelyb o fewn tair blynedd o Fedi 2016.  Nodwyd y byddir angen 
rhan o’r arbedion hyn erbyn 2019. 
 
Penderfynwyd:          Derbyn a nodi’r uchod. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

7. ADOLYGIAD ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL A CHYNHWYSIAD 
 
Derbyniwyd cyflwyniad gan yr Uwch Reolwr Cynhwysiad ar yr opsiynau ar 
gyfer dyrannu cyllideb ddatganoledig anghenion dysgu ychwanegol a 
chynhwysiad.  Esboniwyd bod y gyllideb integreiddio ar gyfer 2017-18 yn 
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£5.9m ac o dan bwysau oherwydd dwy elfen sef cyllido darpariaeth Ysgol 
Hafod Lon a’r galw am gefnogaeth yn cynyddu.  O’r £5.9m dyranwyd 
£4.4m ar gyfer disgyblion gydag datganiadau neu Cynlluniau Datblygu 
Unigol Awdurdod ac yn gadael y gweddill (£1.5m) i’w ddosbarthu trwy 
ddyraniad “anghenion dysgu ychwanegol cyffredinol” ar sail 80% nifer 
disgyblion a 20% disgyblion sy’n gymwys am ginio am ddim.  
 
Datganolir cyllideb i 14 ysgol cynradd ac 14 ysgol uwchradd gyda’r 
gweddill yn derbyn cyllideb drwy gytundeb lefel gwasanaeth. 
 
Nodwyd y byddai’r gyllideb yn lleihau er mwyn cyflwyno arbedion o 
£400,000. Adroddwyd bod y Bwrdd Prosiect Gwynedd a Môn yn ymchwilio 
i ddulliau amgen o ddatganoli cyllid ac yn cynnig yr opsiwn canlynol fel 
cam cyntaf:  
 

1. Defnyddio data i adnabod disgyblion darpariaeth statudol (datganiadau a 
CDU) ar sail gwir gost.  Byddir yn cyfeirio drwy Fforymau a Phaneli 
Cymedroli (lefel CDU awdurdod ac uwch) ar sail gofynion eu Cynllun 
Gweithredu ac yn derbyn darpariaeth gan y Tim Integredig (yn ganolog) a 
chymorthyddion (ysgol). 

2. Cynnig adnabod a thynnu swm wrth gefn ar gyfer Datganiadau CDU a 
ddaw i fewn yn ystod y flwyddyn ar sail % o’r gyllideb ddatganoledig.  Pe 
byddir ddim yn gwneud defnydd o’r arian gellir ei rannu hefo ysgolion yn 
dilyn y cyfnod. 

3. Dyrannu gweddill yr arian (sef Cyllideb ddatganoledig llai datganiadau/cdu 
llai % wrth gefn llai arbedion) ar sail niferoedd a nifer disgyblion prydau 
ysgol am ddim.  
 

4. Ysgolion i ystyried trefn glwstwr o benodi cymorthyddion.  
 

Yn ystod y drafodaeth ddilynol, ymatebodd yr Uwch Reolwr Cynhwysiad i 
gwestiynau fel a ganlyn:  
 
(a) Yng nghyd-destun amserlen, nodwyd mai’r bwriad fyddai ei weithredu o 

fis Medi 2018. 
(b) Cytunwyd na fyddai angen ymgynhori ar y dyraniad gan ei bod eisioes 

wedi cytuno ar drefn i ddyrannu ar sail niferoedd a niferoedd plant sydd yn 
gymwys ar gyfer prydau ysgol am ddim. 

 
(b)   o safbwynt adborth yng ngweithrediad y cynllun peilot Cyd lynydd 
Clwstwr, eglurwyd ei fod yn gynamserol ar hyn o bryd ond y byddir yn pwyso 
a mesur unrhyw adborth maes o law. Ni fyddai’r cynllun hwn yn effeithio ar y 
drefn ddatganoli. 
 
cadarnhawyd bod angen ystyried cyfrifoldeb ynglyn â chostau pan fo plentyn 
anghenion addysgol ychwanegol yn symud o ysgol i ysgol.    

 
Ychwanegwyd bod y gyllideb heb gael unrhyw dŵf, ac er hynny, bod niferoedd y 
plant gydag anghenion yn cynnyddu a’r anghenion yn rhai mwy dwys. 

 
Byddir yn parhau gyda’r trefniadau dyraniad yn seiliedig ar ginio am ddim a 
hefyd yn parhau gyda’r gwaith PLASG. 
 
Penderfynwyd:    Derbyn, nodi a diolch am y cyflwyniad. 
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8.   DYDDIAD CYFARFOD NESAF 
 

Penderfynwyd:    Cymeradwyo i gynnal cyfarfod nesaf y Fforwm am 9.30 
a.m. ar 11 Ionawr 2018. 
 
 

CADEIRYDD    
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CYFARFOD FFORWM CYLLIDEB YSGOLION 

DYDDIAD 5 Chwefror 2018 

TEITL 
Rhagolwg Balansau Ysgolion   

31 Mawrth 2018 

PWRPAS Codi Ymwybyddiaeth Aelodau’r Fforwm  

ARGYMHELLIAD Ystyried yr adroddiad  

AWDUR Hefin Owen  

AELOD CABINET DROS 
ADDYSG 

Y Cynghorydd Gareth Thomas 

 

 
1. Rhagolwg Balansau Ysgolion 31 Mawrth 2018 

Yn gyffredinol rhagwelir balansau yn lleihau fel mae ysgolion yn ymateb i leihad 
nifer disgyblion a thoriadau. 
 
Mae Atodiad 1 yn amcangyfrif balansau 31 Mawrth 2018 ar gyfer yr ysgolion fydd 
ar agor ar y dyddiad hwnnw. 
 
Ymarferiad “desk-top” gan yr Uned Gyllid sydd wedi bod wrth adolygu lefel 
balansau posib yn y sector gynradd ac arbennig, gan nad oedd yn ymarferol 
cysylltu â thrafod gyda phob ysgol yn unigol o fewn yr amserlen. 
 
Yr ysgolion uwchradd eu hunain sydd wedi rhagweld lefel balansau posib erbyn 
diwedd y flwyddyn ariannol 2017/18. 
 
Mi gofiwch i’r Cabinet 13/12/2016 ohirio effaith lleihad demograffi 2017/18 
ysgolion uwchradd gwerth £417mil hyd 2018/19 a hefyd gohiriwyd toriad 2017/18 
o £299mil yn y sector uwchradd hyd 2019/20. 
 
Mae’r ysgol ddilynol newydd yn Nolgellau wedi cynllunio i gael balansau 
sylweddol ar ddiwedd y flwyddyn ariannol er mwyn ymdopi â’r sefyllfa ariannol 
heriol sy’n ei hwynebu yn 2018/19. 
 
Mae rhagolygon cyfredol yn awgrymu twf yn nifer disgyblion yn y sector 
uwchradd dros y 3 mlynedd nesaf a lleihad mewn niferoedd yn y sector gynradd. 
 

 
 

2. Argymhelliad  
Adolygu’r gwir sefyllfa yng nghyfarfod tymor yr Haf 2018. 
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Eitem X Atodiad 1

Rhagolwg balansau 31 Mawrth 2018 a gwir falans 2014/15, 2015/16 a 2016/17

1 2000 Gwaun Gynfi £50,000 £45,577 8.1% £51,816 8.83% £39,666 6.53%

2 2004 Nefyn £10,000 £24,609 4.9% £10,229 2.17% £53,238 11.34%

3 2006 Llanrug £30,000 £22,253 2.5% -£38,345 -4.63% -£52,759 -6.85%

4 2008 Abererch £24,000 £11,470 4.0% £12,052 4.79% £13,159 5.65%

* 5 2009 Abersoch £2,000 £4,166 3.2% £14,141 9.50% £16,787 12.81%

* 6 2010 Beddgelert £20,000 £11,326 6.5% £9,137 5.54% £12,369 7.37%

7 2011 Bethel £5,000 £8,333 1.7% £43,944 8.46% £36,043 7.33%

8 2013 Bodfeurig £15,000 £21,256 8.6% £29,613 11.90% £2,684 1.11%

9 2015 Borthygest £18,000 £11,338 5.1% £11,631 5.12% £18,064 8.76%

10 2017 Brynaerau £25,000 £19,021 8.2% £28,001 11.59% £34,598 15.19%

11 2026 Y Gelli £35,000 £30,976 4.6% £26,207 3.99% £54,842 8.33%

12 2028 Penybryn £55,000 £71,576 14.7% £62,561 12.07% £26,721 6.02%

13 2033 Treferthyr £20,000 £18,945 4.5% £21,538 5.25% £18,271 4.67%

* 14 2035 Cwm Y Glo £10,000 £11,276 7.0% £20,429 12.47% £35,411 18.23%

15 2036 Chwilog -£5,000 £547 0.3% £18,232 9.37% £14,174 6.98%

16 2039 Crud Y Werin £4,000 £123 0.0% £7,234 3.01% £20,020 8.27%

17 2042 Dolbadarn £60,000 £87,506 15.3% £84,132 14.72% £77,344 13.80%

18 2046 Edern £23,000 £36,403 12.6% £17,946 5.87% £2,800 1.01%

* 19 2047 Felinwnda £13,000 £7,716 4.8% £8,433 5.30% £10,713 6.63%

20 2048 Bro Plennydd £7,000 £1,418 0.4% -£2,879 -1.00% -£11,430 -4.33%

21 2049 Garndolbenmaen £8,000 £9,915 4.2% £12,600 5.70% £16,675 8.01%

22 2051 Glanadda £25,000 £19,025 10.0% £47,293 23.03% £58,878 25.18%

* 23 2059 Llanaelhaearn -£5,000 -£1,431 -0.8% £10,548 6.22% £12,661 7.24%

24 2060 Llanbedrog £3,000 £9,672 3.4% £25,824 9.06% £9,844 3.95%

25 2066 Llangybi £6,000 £8,944 4.1% £22,475 8.87% £35,648 12.99%

26 2069 Llanllechid £30,000 £6,943 0.8% -£4,707 -0.58% -£20,358 -2.53%

27 2070 Llanllyfni £50,000 £59,558 18.7% £75,531 22.03% £61,957 17.52%

* 28 2075 Bab Morfa Nefyn £10,000 £19,313 9.9% £27,031 13.89% £18,366 10.17%

* 29 2078 Baladeulyn £10,000 -£2,219 -1.3% -£2,461 -1.50% £828 0.46%

* 30 2081 Nebo £0 £13,191 7.5% £27,584 16.43% £25,195 15.15%

31 2085 Penisarwaen £10,000 £8,795 4.5% £17,854 8.80% £16,733 8.09%

32 2089 Bro Lleu £0 £26,412 4.4% £33,309 5.54% £29,988 5.60%

33 2093 Pentreuchaf £12,000 £5,297 1.2% £605 0.15% -£9,820 -2.80%

* 34 2097 Rhiwlas £10,000 -£3,927 -2.2% -£778 -0.45% £4,945 2.58%

* 35 2098 Rhosgadfan -£5,000 -£2,087 -1.0% -£5,568 -2.83% -£1,409 -0.74%

36 2099 Rhostryfan £10,000 -£4,536 -1.6% -£9,030 -3.28% -£842 -0.32%

37 2103 Sarn Bach £10,000 £28,095 12.8% £29,044 13.00% £25,072 10.26%

38 2104 Eifion Wyn £20,000 £22,458 3.2% £54,013 7.62% £73,856 9.44%

39 2108 Talysarn £50,000 £50,777 12.3% £22,551 6.95% £30,747 9.74%

40 2110 Y Gorlan £30,000 £47,886 12.2% £38,471 9.81% £25,576 7.15%

41 2111 Yr Eifl £30,000 £26,642 11.8% £5,625 2.72% £1,097 0.57%

42 2112 Tudweiliog -£2,000 -£2,765 -1.4% £10,760 5.67% £10,257 5.35%

43 2113 Waunfawr £25,000 £4,241 1.0% £30,305 6.74% £28,530 6.43%

44 2116 Glancegin £80,000 £122,484 16.2% £132,130 16.75% £96,234 12.74%

* 45 2118 Bab Coed Mawr £25,000 £52,500 26.6% £46,838 23.05% £41,267 19.56%

46 2119 Yr Hendre -£5,000 -£1,080 -0.1% -£24,470 -1.84% -£8,329 -0.62%

47 2122 Bontnewydd £25,000 £30,648 4.7% £19,452 3.19% £29,870 5.17%

48 2123 Y Garnedd £35,000 £19,123 1.9% £42,583 4.52% £67,226 7.32%

49 2125 Cymerau £40,000 £57,450 5.0% £54,085 4.79% £78,813 7.21%

50 2126 Abercaseg £20,000 £13,178 3.5% £45,615 12.97% £96,116 27.72%

51 2127 Y Felinheli £5,000 £4,599 0.9% £2,940 0.60% -£5,949 -1.14%

52 2180 Bala £28,000 £17,433 4.6% £15,039 3.94% £26,812 7.71%

53 2181 Y Traeth £30,000 £37,057 5.3% £30,518 4.70% £4,840 0.74%

54 2185 Corris £7,000 £18,888 7.4% £37,349 17.52% £34,605 16.89%

55 2189 Dyffryn Ardudwy £30,000 £41,715 16.9% £50,025 18.69% £40,933 18.47%

56 2190 Bro Cynfal £10,000 £4,644 1.6% £19,085 6.64% £14,717 6.10%

* 57 2192 Edmwnd Prys £5,000 £3,713 1.8% £6,819 3.56% £10,425 5.88%

58 2194 Llanbedr £18,000 £16,384 6.6% £12,961 5.49% £15,818 6.59%

* 59 2198 Y Garreg £10,000 £12,403 7.4% £11,919 7.69% £12,294 8.23%

60 2199 O.M.Edwards £25,000 £24,696 7.4% £29,503 8.64% £13,239 4.03%

61 2205 Manod £60,000 £49,201 15.1% £29,836 9.26% £24,364 7.11%

* 62 2207 Pennal £0 £3,803 2.1% £16,058 9.60% £28,650 15.68%

63 2208 Cefn Coch £15,000 £25,055 4.3% £30,869 5.09% £26,634 4.43%

RHAGOLWG 

Balansau 

31/03/2018  

ODDEUTU

Rhif                                 

Ysgol Enw Ysgol

Balansau 

31/03/2017

Balansau 

31/03/2017 

fel % o'r 

Dyraniad

Balansau 

31/03/2016

Balansau 

31/03/2016 

fel % o'r 

Dyraniad

Balansau 

31/03/2015

Balansau 

31/03/2015 

fel % o'r 

Dyraniad
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Rhagolwg balansau 31 Mawrth 2018 a gwir falans 2014/15, 2015/16 a 2016/17

RHAGOLWG 

Balansau 

31/03/2018  

ODDEUTU

Rhif                                 

Ysgol Enw Ysgol

Balansau 

31/03/2017

Balansau 

31/03/2017 

fel % o'r 

Dyraniad

Balansau 

31/03/2016

Balansau 

31/03/2016 

fel % o'r 

Dyraniad

Balansau 

31/03/2015

Balansau 

31/03/2015 

fel % o'r 

Dyraniad

64 2210 Talsarnau £6,000 -£5,761 -3.1% £11,695 6.08% £14,090 7.64%

65 2211 Tanygrisiau £5,000 -£9,812 -3.2% £4,983 1.86% £16,239 5.24%

66 2212 Penybryn £5,000 £27,322 3.5% £87,877 11.12% £62,592 8.22%

67 2213 Bro Hedd Wyn £7,000 £28,991 11.2% £43,462 14.96% £24,704 8.29%

68 2214 Frongoch £50,000 £48,704 29.6% £35,448 17.47% £18,975 10.84%

69 2219 Tan y Castell £2,000 £15,263 5.5% £18,745 6.76% £36,788 13.54%

70 2220 Ffridd y Llyn £22,000 £23,084 8.4% £20,808 7.27% £24,616 9.84%

71 2221 Maenofferen £10,000 £31,821 4.2% £83,880 10.57% £79,160 9.56%

72 2227 Hirael £25,000 £38,166 6.6% £63,152 11.35% £67,192 11.38%

73 2228 Craig y Deryn £2,000 £4,774 1.1% -£4,088 -1.00% £54 0.01%

74 2229 Bro Llifon £25,000 £19,557 4.2% £7,324 2.71%

75 3004 Pont y Gôf £25,000 £65,171 16.6% £32,812 8.70% £13,454 3.47%

76 3005 Maesincla £70,000 £97,763 8.1% £88,477 7.44% £79,555 7.01%

77 3009 Faenol £50,000 £40,761 5.6% £43,603 5.92% £35,503 4.89%

* 78 3010 Foelgron £7,000 £5,891 3.4% £7,574 4.76% £15,924 9.90%

79 3013 Llandygai £50,000 £82,911 15.8% £100,975 19.12% £68,539 13.60%

80 3018 Llandwrog £20,000 £26,882 11.9% £20,993 9.09% £21,700 8.03%

* 81 3023 Llanystumdwy £2,000 -£2,063 -1.3% £4,412 2.92% £11,338 6.86%

82 3029 Tregarth £25,000 £36,904 9.0% £103,375 24.49% £100,897 22.70%

83 3030 Cae Top £0 £4,869 0.6% £40,931 4.86% £59,607 6.89%

84 3300 Santes Helen £30,000 £27,257 10.6% £47,837 18.83% £52,935 18.41%

85 3301 Our Lady £0 £18,259 4.8% £20,886 5.06% £23,888 6.04%

* 86 3305 Beuno Sant £20,000 £24,704 9.6% -£2,904 -1.25% £6,723 3.02%

CYNRADD £1,679,000 £2,001,347 £2,396,343 £2,360,193

ar sail ysgolion ar agor 31 Mawrth 2018

1 4002 Dyffryn Ogwen -£30,800 £94,870 4.7% £63,584 3.40% £69,118 3.82%

2 4003 Botwnnog -£2,200 -£40,937 -2.2% -£37,815 -2.05% -£29,434 -1.52%

3 4004 Brynrefail £80,000 £134,145 4.0% £23,042 0.71% -£25,871 -0.79%

4 4007 Dyffryn Nantlle £90,000 £74,256 3.3% £136,584 5.62% £100,179 4.14%

5 4009 Eifionydd £13,000 £19,075 1.1% £39,441 2.22% £54,791 3.01%

6 4031 Y Moelwyn £170,000 £248,184 14.1% £124,343 7.24% £120,605 6.92%

* 7 4032 Tywyn -£102,600 -£116,177 -7.9% -£59,375 -4.22% -£17,943 -1.21%

* 8 4033 Y Berwyn -£94,000 -£94,699 -5.7% -£118,686 -7.28% -£94,128 -5.67%

9 4034 Ardudwy £24,300 £54,177 3.5% £76,099 5.10% £77,510 5.33%

10 4036 Friars £100,000 £14,982 0.3% £110,361 2.12% £226,192 4.31%

11 4037 Tryfan £3,900 £27,384 1.2% £29,639 1.28% £51,315 2.24%

12 4039 Syr Hugh Owen -£34,700 -£39,083 -1.0% -£81,362 -2.04% -£23,366 -0.59%

13 4040 Glan Y Môr £195,000 £238,535 10.3% £250,256 10.83% £227,572 9.80%

UWCHRADD £411,900 £614,710 £556,110 £736,540

ar sail ysgolion ar agor 31 Mawrth 2018

1 3502 Pendalar -£125,000 -£88,919 -5.16% -£54,191 -3.40% -£25,454 -1.77%

2 3503 Hafod Lon £80,000 £132,149 12.25% £119,505 15.21% £87,213 11.35%

ARBENNIG -£45,000 £43,230 £65,314 £61,760

1 3401 Bro Idris £260,000

£2,305,900 £2,659,288 £3,017,767 £3,158,492

ar sail ysgolion ar agor 31 Mawrth 2018

* ysgolion yn derbyn gwarchodaeth lleiafswm staffio yn 2017/18

ysgol dilynol newydd 01 Medi 2017

ysgol wedi agor Medi 2015

HOLL YSGOLION
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