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Eitem 6:CYFRIFON TERFYNOL 2019/20 - ALLDRO REFENIW 
 

 
PENDERFYNIAD 
 
Penderfynwyd: 
 
1.1  Nodi sefyllfa ariannol derfynol adrannau’r cyngor am 2019/20. 
 
1.2  Cymeradwyo’r symiau i’w cario ymlaen (y golofn “Gor/(Tan) Wariant Addasedig” o’r 

talfyriad sef: 
 

ADRAN £’000 

Oedolion, Iechyd a Llesiant 0 

Plant a Theuluoedd 100 

Addysg (96) 

Economi a chymuned 67 

Priffyrdd a Bwrdeistrefol 100 

Amgylchedd (100) 

Ymgynghoriaeth Gwynedd (11) 

Tai ac Eiddo 83 

Tîm Rheoli Corfforaethol a Chyfreithiol (50) 

Cyllid  (70) 

Cefnogaeth Gorfforaethol (100) 

   
1.3  Cymeradwyo’r argymhellion a’r trosglwyddiadau ariannol canlynol (sydd wedi’u egluro 

yn Atodiad 2) – 

 Yr Adran Plant a Theuluoedd i dderbyn cymorth ariannol un-tro o £3,259k i 
gyfyngu lefel y gorwariant sydd i'w gario ymlaen gan yr Adran i £100k, i'w 
cynorthwyo i symud ymlaen i wynebu her 2020/21. 

 Yr Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol i dderbyn cymorth ariannol un-tro o £447k i 
gyfyngu lefel y gorwariant sydd i'w gario ymlaen gan yr Adran i 2020/21 i £100k, 
i'w cynorthwyo i wynebu her 2020/21.  

 Yn unol â'r Rheoliadau Ariannol, cadw at y drefn arferol i ganiatáu i'r Adran 
Amgylchedd gadw (£100k) o'i danwariant, a symud (£70k) sef y swm uwchlaw 
(£100k), i'w ddefnyddio i gynorthwyo'r adrannau sydd wedi gorwario yn 2019/20.  

 Ar gyllidebau Corfforaethol, defnyddio (£1,012k) o'r tanwariant net i gynorthwyo'r 
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adrannau sydd wedi gorwario yn 2019/20.  
 

 
1.4  Cymeradwyo’r trosglwyddiadau ariannol o gronfeydd a darpariaethau penodol:  

 fel amlinellir yn Atodiad 3 yn dilyn adolygiad o’r cronfeydd a darpariaethau, 
cynaeafu (£801k) o gronfeydd a (£24k) o ddarpariaethau gan ddefnyddio’r 
cyfanswm o (£825k) i gynorthwyo’r adrannau sydd yn gorwario yn 2019/20. 

 Cyllido gweddill y gorwariant adrannol o (£1,799k) o Gronfa Strategaeth Ariannol 
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 am eu barn, sydd wedi eu cynnwys yn yr 
adroddiad.  
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Eitem 7:RHAGLEN GYFALAF 2019/20 - ADOLYGIAD DIWEDD BLWYDDYN 
 

 
PENDERFYNIAD 
 

 Derbyn yr adroddiad ar adolygiad diwedd y flwyddyn (sefyllfa 31 Mawrth 2020) o’r 
rhaglen gyfalaf.  

 Nodi’r gwariant o £29,069,000 ar y rhaglen gyfalaf yn ystod y flwyddyn ariannol 
2019/20, fydd yn cael ei ddefnyddio yn y datganiadau ariannol statudol ar gyfer 
2019/20.  

 Cymeradwyo’r ariannu addasedig a gyflwynir yn rhan 4 o’r adroddiad, sef:  

 £245,000 cynnydd mewn defnydd o fenthyca  

 £2,363,000 cynnydd mewn defnydd o grantiau a chyfraniadau  

 £17,000 lleihad mewn defnydd o dderbyniadau cyfalaf  

 £244,000 cynnydd mewn defnydd o gyfraniadau refeniw  

 Dim newid mewn defnydd o’r gronfa gyfalaf  

 £74,000 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 am eu barn, sydd wedi eu cynnwys yn yr 
adroddiad.  
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Eitem 8:COVID-19: YSTYRIAETHAU FFIOEDD PENODOL 
 

 
PENDERFYNIAD 
 
Penderfynwyd ar addasiadau i’r ffioedd isod o ganlyniad i argyfwng COVID19, er mwyn i'r 
adrannau weithredu yn unol â hyn. 
 

Ffioedd Penderfyniad  

Gwastraff Masnachol Gofyn am daliad cymesur â’r 
gwasanaeth sydd yn cael ei dderbyn 
gan ofyn i’r Adran anfonebu pan mae 
casgliadau yn cychwyn.  

Amlosgfa a Mynwentydd Ffioedd i barhau am y tro ar lefelau 
2019/20 

Prydau Ysgolion Cynradd Arian i symud gyda’r disgybl, a cynnig 
ad-daliad nad yw’n bosib. 

Clwb Gofal cyn Ysgol Os yw’r plant yn symud ysgol, cynnig 
ad-daliad. 

Cludiant ôl-16 - Tocyn Teithio 16+ Ad-daliad i’w wneud o ffioedd am 
dymor yr haf a threfniadau 29/06/2020 - 
27/07/2020 i’w ystyried eto. 

Renti o logi swyddfeydd / ystafelloedd, 
Unedau Diwydiannol a Intec a Mentec 

Bwrw ymlaen i anfonebu’n llawn am y 
rhenti, ond rhoi cyfle i fusnesau unigol 
os yn wynebu caledi i gysylltu â’r 
Cyngor i drafod eu sefyllfa benodol.  

Rhenti - hurio gofod mewn 
Llyfrgelloedd, defnyddio Barc Padarn, 
Unedau Glynllifon 

Bwrw ymlaen i anfonebu’n llawn am y 
rhenti, ond rhoi cyfle i fusnesau unigol 
os yn wynebu caledi i gysylltu â’r 
Cyngor i drafod eu sefyllfa benodol. 

Ffioedd Angori Hafan Pwllheli, 
Harbyrau a Doc Fictoria 

Lle mae mynediad at gychod a 
chyfleusterau harbwr wedi ei gyfyngu, 
gostwng y ffioedd i’r ‘ffi gaeafu’, sydd 
gyfystyr a 70% o’r ffi lawn, er mwyn 
cadw cwsmeriaid.  
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RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD 
 
 
Nodwyd angen i’r Cyngor ystyried y ffioedd penodol yn ganlyniad i argyfwng Covid-19. 
Nodwyd fod rhai ffioedd ble dylid rhoi ystyriaeth i leihau neu ad-dalu rhan o’r ffioedd gyda’r 
pwrpas o sicrhau tegwch ariannol, osgoi caledi ariannol, gwarchod buddion y Cyngor ac 
amddiffyn incwm i’r dyfodol. 
 

 
DATGANIADAU O FUDDIANT PERSONOL AC UNRHYW OLLYNGIADAU 
PERTHNASOL A GANIATAWYD GAN Y PWYLLGOR SAFONAU 
 
Derbyniwyd Datganiad o Fuddiant Personol gan y Cyng. Ioan Thomas gan ei fod yn 
ymddiriedolwr Harbwr Caernarfon. Nodwyd nad oedd angen i’r aelod adael y cyfarfod oni 
bai fod trafodaeth o sylwedd ar yr Harbwr yn uniongyrchol. 
 

 
UNRHYW YMGYNGHORIADAU A GYNHALIWYD CYN GWNEUD Y PENDERFYNIAD 
 
Ymgynghorwyd â’r Swyddogion Statudol am eu barn, sydd wedi eu cynnwys yn yr 
adroddiad. 
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Eitem 9:SEFYDLU'R HAWL I'R CORFF CYMERADWYO SYSTEMAU DRAENIO 
CYNALIADWY I GODI FFI AM DDARPARU GWASANAETH YMGYNGHOROL CYN-GAIS 
 

 
PENDERFYNIAD 
 
Cymeradwywyd yr egwyddor o roi hawl i’r corff Cymeradwyo SDC godi ffi am y 
gwasanaeth cyn-gais maent yn ei ddarparu.  
 
Cytunwyd ar y ffioedd amlinellwyd yn Atodiad 1 i’r adroddiad fel y ffioedd bydd y Corff 
Cymeradwyo SDC yn eu codi.  
 

 
RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD 
 
Mynegwyd fod Deddf newydd yn Ionawr 2019 yn wedi nodi ei bod yn orfodol i ddatblygiad 
100medr sgwâr neu fwy i sicrhau system draenio gynaliadwy wedi ei dderbyn gan y Corff 
Cymeradwyo. Mae’r Cyngor yn Gorff Cymeradwyo a bod cynghori ac asesu ceisiadau 
SDCau yn faes arbenigol sydd angen profiad a hyfforddiant technegol perthnasol. Bydd 
cyflwyno tâl am wasanaeth ymgynghorol cyn-cais yn galluogi’r gwasanaeth i ddarparu 
cefnogaeth i ddatblygwyr a fydd yn lleihau'r oedi iddynt er mwyn datblygu eu ceisiadau.   
 

 
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 am eu barn, sydd wedi eu cynnwys yn yr 
adroddiad. 
 


