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Annwyl Alun, Julie, Rebecca 

Craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 

2018-19 

Diolch am ddod i gyfarfod y Pwyllgor ar 15 Tachwedd i roi tystiolaeth ar y gyllideb 

ddrafft. Yn dilyn y cyfarfod, rwy'n ysgrifennu atoch ar y materion na wnaethom eu 

cyrraedd yn ystod y sesiwn, i lywio ein gwaith craffu ar y gyllideb ddrafft. 

Er mwyn arbed amser, rwy'n ysgrifennu un llythyr yn cynnwys yr holl gwestiynau 

na chawsom gyfle i'w gofyn. Byddwn yn ddiolchgar pe gallwch anfon un ateb 

wedi'i gydlynu.  

Prif Grŵp Gwariant (MEG) Llywodraeth Leol 

Arolygiaethau: 

- A allech chi egluro eich penderfyniad i leihau'r dyraniad ar gyfer y tair 

arolygiaeth (AGGCC, AGIC ac Estyn) o fewn y MEG 2.3 y cant mewn 

termau arian parod yn 2018-19 a 5.4 y cant yn 2019-20? 

Grantiau penodol: 

- Pa ystyriaeth y gwnaethoch ei rhoi i drosglwyddo grantiau eraill sy'n 

eistedd y tu allan i'r RSG ar hyn o bryd? 
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- A ydych chi'n ystyried dyrannu grantiau yn y RSG yn y dyfodol ar y lefel a 

welwyd eleni? [Mae gwerth £91.7 miliwn o grantiau wedi'u cynnwys yn y 

RSG ar gyfer 2018-19] 

Treth Gyngor a Chynllun Lleihau Treth Gyngor (CTRS) 

- A allwch chi gadarnhau y bydd cyllid ar gyfer y CTRS yn cael ei gynnal ar 

y lefel bresennol ar gyfer 2019-20? 

Cronfeydd Wrth Gefn Llywodraeth Leol 

- Beth yw eich barn am bryderon CLlLC fod y costau y gellir eu priodoli i'r 

gweithlu yn debygol o arwain at doriadau pellach i wasanaethau rheng 

flaen? [Yn ei phapur, mae CLlLC yn tynnu sylw at gostau gweithlu fel 

pwysau cost allweddol. Mae'n cyfeirio at y costau anorfod y gellir eu 

priodoli i'r gweithlu ac yn nodi y bydd y rhain, os y cânt eu gweithredu, 

yn arwain at doriadau anochel i wasanaethau rheng flaen.] 

MEG Cymunedau 

Cynhwysiant ariannol a gwasanaethau cynghori 

- Sut mae'r Cynllun Cyflawni Cynhwysiant Ariannol a'r Cynllun Gweithredu 

Gwybodaeth a Chyngor wedi dylanwadu ar y dyraniadau cyllideb drafft? 

- Faint o arian ychwanegol sydd wedi'i ddyrannu i'r Rhaglen Hawliau 

Lloches i fynd i'r afael â'r materion a nodwyd yn ymchwiliad y Pwyllgor 

mewn cysylltiad â gwelliannau i gyngor cyfreithiol, sgrinio iechyd a 

chymorth iechyd meddwl? 

- Pryd mae disgwyl i’r darpariaethau ddod i rym sydd ym Mesur Hawliadau 

ac Arweiniad Ariannol Llywodraeth y DU yn ymwneud â datganoli cyllid 

ar gyfer cyngor am ddyledion? 



 

 

Y trydydd sector: 

- Mae ‘Ffyniant i Bawb’ yn cynnwys ymrwymiad i greu perthynas 

gynaliadwy gyda'r sector gwirfoddol yn seiliedig ar y model ariannu cywir 

- beth mae hynny'n ei olygu a sut caiff ei adlewyrchu yn eich dyraniadau? 

Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol 

- Sut byddwch yn sicrhau bod y buddsoddiad ychwanegol yn y Rhaglen 

Cyfleusterau Cymunedol yn darparu gwerth am arian? 

Diogelwch cymunedol 

- Beth oedd amcangyfrif cost Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin 

Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 i Lywodraeth Cymru pan 

gafodd ei phasio yn 2015, a faint mae wedi costio mewn gwirionedd bob 

blwyddyn, a pham bod unrhyw wahaniaethau? 

- Beth yw eich barn ar Adolygiad Charlie Taylor o'r System Cyfiawnder 

Ieuenctid yng Nghymru a Lloegr, yn enwedig yr argymhelliad i gyflwyno 

arian ar gyfer gwasanaethau cyfiawnder ieuenctid i gyllid llywodraeth 

leol? 

Cefnogi Pobl 

- Pa gynnydd a wnaed i sicrhau bod arian ar gyfer Cefnogi Pobl yn cael ei 

ddosbarthu ar sail angen, a pha effaith y bydd uno grantiau yn ei chael 

ar hyn? 

Cyflenwad a safonau tai 

- Pa werthusiad a wnaed o'r Grant Cyllid Tai o ran eu gwerth am arian? 

Deddfwriaeth 

- O ystyried y ffaith y bydd mwy na miliwn o bobl yn cael eu heffeithio gan 

weithrediad Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016, sut aseswyd y costau 

sy'n ofynnol i gyfathrebu'r newidiadau i'r partïon a effeithir? 



 

 

Byddem yn gwerthfawrogi pe gallech ateb erbyn diwedydd y dydd, ddydd Iau 23 

Tachwedd. 

 

Yn gywir 

 

John Griffiths AC 

Cadeirydd 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 
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23 Tachwedd 2017 
Annwyl John 
 
 
Mewn ymateb i’ch llythyr dyddiedig 16 Tachwedd 2017, mae’n bleser gennym ddarparu’r 
wybodaeth ychwanegol y gwnaethoch ofyn amdani ar ôl inni fynychu cyfarfod y Pwyllgor 
Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ar 15 Tachwedd 2017. 
 

PRIF GRŴP GWARIANT (MEG) LLYWODRAETH LEOL 
 
Arolygiaethau 
 
A allech chi egluro eich penderfyniad i leihau'r dyraniad ar gyfer y tair arolygiaeth (AGGCC, 
AGIC ac Estyn) o fewn y MEG 2.3 y cant mewn termau arian parod yn 2018-19 a 5.4 y cant yn 
2019-20? 

 
Mae’r gostyngiadau ar gyfer y tair arolygiaeth yn gyson â’r gostyngiad yng nghostau rhedeg 
Llywodraeth Cymru.  Mae’n bwysig ei gwneud yn ofynnol i’r cyrff hyn gyflawni’r un faint o 
arbedion effeithlonrwydd â rhannau eraill o Lywodraeth Cymru.  Nid yw hyn yn tanseilio 
rolau pwysig y cyrff hyn. 
 
Mae’r arolygiaethau eisoes yn cymryd camau i sicrhau arbedion ac i dargedu eu hadnoddau 
yn fwy effeithiol.  Bydd hyn yn lleihau effaith y gostyngiadau i’r gyllideb ac yn sicrhau bod y 
gwasanaethau arolygu hyn yn parhau i ddatblygu’r sicrwydd angenrheidiol y rhoddir 
blaenoriaeth lwyr i ddiogelwch y bobl sy’n defnyddio ein gwasanaethau. 
 

Grantiau penodol 
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Pa ystyriaeth y gwnaethoch ei rhoi i drosglwyddo grantiau eraill sy'n eistedd y tu 
allan i'r RSG ar hyn o bryd?  
 
Byddaf yn annog fy nghydweithwyr yn y Cabinet i barhau i adolygu’r grantiau yn eu 
portffolios eu hunain.  Fel Cabinet, yr ydym yn cytuno y dylid rheoli’r cyllid sydd ar gael 
mewn ffordd mor effeithlon â phosibl er mwyn lleihau’r costau gweinyddol a sicrhau bod 
cymaint â phosibl o’r cyllid yn cyrraedd gwasanaethau rheng flaen.  Mae hyn yn cynnwys 
edrych ar y cyfleoedd i uno neu symleiddio’r grantiau perthnasol yn ogystal ag ystyried yr 
opsiwn i’w trosglwyddo i RSG. 
 
O ran Cyllideb Ddrafft 2018-19, edrychodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a 
Llywodraeth Leol ar y pryd ar yr holl grantiau penodol ar draws pob portffolio Gweinidogol, 
gyda’r bwriad o geisio trosglwyddo cymaint o’r rhain â phosibl i’r setliad, fel y bo’n briodol, er 
mwyn rhyddhau’r cyllid sy’n cael ei ddefnyddio yn awr i weinyddu’r grantiau a chynyddu’r 
hyblygrwydd i awdurdodau lleol ar draws y ffrydiau ariannu. 

 
Cyfeiriodd CLlLC yn ei thystiolaeth at amcangyfrif Swyddfa Archwilio Cymru o’r posibilrwydd 
y gellir arbed hyd at 10% o gostau gweinyddol drwy ddadneilltuo cyllid. 
 
Yn ogystal â’r cyllid sy’n cael ei drosglwyddo i’r setliad, mae meysydd polisi hefyd yn cyfuno 
grantiau presennol gyda’r bwriad o leihau costau gweinyddol a darparu mwy o hyblygrwydd. 
 
Ydych chi'n ystyried dyrannu grantiau yn y RSG yn y dyfodol ar y lefel a welwyd 
eleni? [Mae gwerth £91.7 miliwn o grantiau wedi'u cynnwys yn y RSG ar gyfer 2018-
19]  
 
Mae Llywodraeth Leol wedi gofyn yn gyson i grantiau penodol gael eu dadneilltuo ac, yn 
unol â’r trywydd a ddilynwyd gan Weinidogion blaenorol, byddaf yn gweithio gyda fy 
nghydweithwyr yn y Cabinet i drosglwyddo cyllid pellach i’r setliad yn y dyfodol.  Bydd hyn 
yn cynnwys edrych yn fanwl ar y cyllid sy’n cael ei ddarparu ar hyn o bryd drwy grantiau 
penodol ac asesu’r dull cyflenwi mwyaf priodol er mwyn cyflawni’r canlyniadau a ddymunir. 
 

Treth Gyngor a Chynllun Lleihau Treth Gyngor (CTRS)  
 

A allwch chi gadarnhau y bydd cyllid ar gyfer y CTRS yn cael ei gynnal ar y lefel 
bresennol ar gyfer 2019-20?  
 
Cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid y cynlluniau i greu cynllun i leihau’r dreth 
gyngor ar 9 Hydref.  Rydym yn bwriadu parhau â’r hawliadau llawn i gymorth ar gyfer 
aelwydydd cymwys yn ystod 2018-19.  Nid oes unrhyw fwriad i leihau’r cymorth ar gyfer 
aelwydydd incwm isel.  Byddwn yn edrych ar yr opsiynau ar gyfer y cynllun yn y tymor hwy, 
fel rhan o’r gwaith o gyflawni ein hymrwymiad i wneud y dreth gyngor yn decach. 
 

Cronfeydd Wrth Gefn Llywodraeth Leol  
Beth yw eich barn am bryderon CLlLC fod y costau y gellir eu priodoli i'r gweithlu yn 
debygol o arwain at doriadau pellach i wasanaethau rheng flaen? [Yn ei phapur, mae 
CLlLC yn tynnu sylw at gostau gweithlu fel pwysau cost allweddol. Mae'n cyfeirio at y 



costau anorfod y gellir eu priodoli i'r gweithlu ac yn nodi y bydd y rhain, os cânt eu 
gweithredu, yn arwain at doriadau anochel i wasanaethau rheng flaen.] 
 
Mae polisi Llywodraeth y DU ar gyflogau’r sector cyhoeddus wedi creu problemau 
gwirioneddol a sylweddol i staff llywodraeth leol a’u teuluoedd.  Mae gan Lywodraethau ar 
draws y DU gyfrifoldeb i drin gweision cyhoeddus yn deg ac yn gyfartal.  Mae’n rhaid i hyn 
gael ei ariannu gan Lywodraeth y DU.  
 
Blaenoriaeth Llywodraeth Cymru yw parhau i ddiogelu’r gwasanaethau cyhoeddus rhag 
effeithiau gwaethaf cyni.  Mae hyn yn cynnwys gweithio gyda llywodraeth leol i ddiogelu 
gwasanaethau rheng flaen hollbwysig, gan gynnwys ysgolion a gofal cymdeithasol.  Fodd 
bynnag, mae diwygio yn hollbwysig os ydym am sicrhau bod awdurdodau lleol yn gydnerth 
yn ariannol ac yn gallu cynnal a gwella ansawdd eu gwasanaethau er mwyn cyflawni 
anghenion dinasyddion Cymru yn y dyfodol.  Nid mater o arian yn unig yw hyn, mae hefyd 
yn golygu ffordd newydd o weithio.  Rydym eisiau datblygu cydnerthedd a chefnogi’r broses 
o adnewyddu llywodraeth leol er mwyn sicrhau ei bod yn gynrychioliadol, yn effeithlon ac yn 
effeithiol, yn ddarbodus, yn gydnerth ac yn integredig.  
 
 

CYMUNEDAU  
 
Cynhwysiant ariannol a gwasanaethau cynghori  
 
Sut mae'r Cynllun Cyflawni Cynhwysiant Ariannol a'r Cynllun Gweithredu 
Gwybodaeth a Chyngor wedi dylanwadu ar y dyraniadau cyllideb drafft?  
 

Mae’r camau sydd wedi’u hamlinellu yn y Cynllun Cyflawni Cynhwysiant Ariannol a’r Cynllun 
Gweithredu Gwybodaeth a Chyngor (a gyhoeddwyd yn Rhagfyr 2016) yn canolbwyntio ar 
fynd i’r afael ag allgau ariannol a sicrhau gwasanaethau cyngor cryf sydd wedi’u 
hintegreiddio’n dda.  Mae’r ddau gynllun wedi dylanwadu’n fawr ar ddyraniadau’r gyllideb 
ddrafft. 

 
Mae Cynhwysiant Ariannol yn hollbwysig er mwyn gwella llesiant pobl sy’n byw yng 
Nghymru drwy, er enghraifft, roi mynediad iddynt i gyllid fforddiadwy a mynediad i 
wasanaethau gwybodaeth a chyngor dibynadwy ac annibynnol.  Mae’r rhain yn hollbwysig 
er mwyn rhoi cyfle teg i bawb yng Nghymru mewn bywyd, drwy eu helpu i ddeall ac arfer eu 
hawliau a gwneud dewisiadau gwybodus. 
 
Gwyddom gan Gyngor ar Bopeth ac eraill y bydd gweithredu gwasanaeth llawn y Credyd 
Cynhwysol yn cyflwyno heriau pellach i’n bobl sydd fwyaf agored i niwed.  Efallai y bydd 
llawer o bobl yn canfod eu bod yn wynebu argyfwng, felly mae £1 filiwn ychwanegol wedi’i 
chynnwys yn y gyllideb y flwyddyn nesaf er mwyn sicrhau y gallwn barhau i gefnogi’r rhai 
sydd angen y cymorth hwn fwyaf. 
 
Yn Atodiad 2 mae copi o’r llythyr a anfonwyd gan y Gweinidog Tai ac Adfywio at yr 
Ysgrifennydd Gwladol dros Waith a Phensiynau ar 7 Tachwedd am y Credyd Cynhwysol. 
 



Faint o arian ychwanegol sydd wedi'i ddyrannu i'r Rhaglen Hawliau Lloches i fynd i'r 
afael â'r materion a nodwyd yn ymchwiliad y Pwyllgor mewn cysylltiad â gwelliannau 
i gyngor cyfreithiol, sgrinio iechyd a chymorth iechyd meddwl?  

 
Mae’r Rhaglen Hawliau Lloches yn cael ei hariannu drwy Raglen Cydraddoldeb a 
Chynhwysiant 2017-20 Llywodraeth Cymru.  Mae’r rhaglen hon yn cael ei chyflawni gan 
gonsortiwm sy’n cael ei arwain gan Gyngor Ffoaduriaid Cymru ac sy’n cynnwys Tros 
Gynnal Plant, EYST, Bawso, Asylum Justice, City of Sanctuary ac Alltudion ar Waith.  
Dechreuodd y gwasanaeth newydd ar 1 Ebrill 2017 am gyfnod o 3 blynedd ac mae ganddo 
werth dangosol o £1.065 miliwn. 

 

Mae’r ffigur hwn yn gynnydd o £225,000 dros dair blynedd ar y swm a oedd wedi’i 
ddyrannu’n wreiddiol ar gyfer y rhaglen hon.  Cytunwyd ar y cynnydd hwn gyda chyn 
Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant yn 2016, yn dilyn ymgysylltu â 
rhanddeiliaid.  Nid yw’r gyllideb ar gyfer y Rhaglen Hawliau Lloches wedi’i chynyddu 
ymhellach ar ôl cyhoeddi adroddiad y Pwyllgor.  Fodd bynnag, mae’r rhaglen yn cael ei 
haddasu yn awr yng ngoleuni’r adroddiad hwnnw, er mwyn gwneud yn siŵr bod adnoddau’n 
cael eu targedu cymaint â phosibl er mwyn mynd i’r afael â’r materion a nodwyd gan y 
Pwyllgor, os mai’r Rhaglen Hawliau Lloches yw’r dull gorau o wneud hynny, ochr yn ochr â 
darpariaeth arall. 

 
Mae rhaglen Cymru gyfan yn cwmpasu pob ceisiwr lloches a ffoadur yng Nghymru, yn 
ogystal â’r rhai yn y pedair ardal wasgaru (Caerdydd, Wrecsam, Casnewydd ac Abertawe).  
Mae’r Rhaglen Hawliau Lloches yn canolbwyntio ar gymorth ymarferol, gan gynnwys cyngor 
ar geisiadau am loches, helpu pobl i osgoi amddifadrwydd, mynediad i wasanaethau gofal 
iechyd a chwnsela, ac annog integreiddio.  Mae’r dull cydgysylltiedig hwn yn helpu i wneud 
y gorau o gyfraniad sylweddol sefydliadau cymunedol wrth gynorthwyo ffoaduriaid a 
cheiswyr lloches. 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda rhanddeiliaid gan gynnwys llywodraeth leol, 
gwasanaethau iechyd a Chlymblaid Ffoaduriaid Cymru i ddatblygu cynllun cyflawni newydd 
i ffoaduriaid a cheiswyr lloches, gan gyfeirio at adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, 
Llywodraeth Leol a Chymunedau, “I used to be someone.”  Fel rhan o’r gwaith hwnnw, mae 
swyddogion yn adolygu beth arall y gellir ei wneud i gefnogi ffoaduriaid a cheiswyr lloches. 
 
Rydym yn cydnabod yr angen am gymorth ar gyfer iechyd corfforol a meddyliol ond nid y 
Rhaglen Hawliau Lloches yw’r dull mwyaf priodol o ddarparu hyn.  Byddwn yn gweithio gyda 
Phractis Mynediad at Iechyd Caerdydd (CHAP), Llywodraeth y DU a’r darparwr llety lloches 
i sicrhau bod ceiswyr lloches yn derbyn negeseuon priodol yn eu hatgoffa am apwyntiadau 
iechyd. 
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi llwybr gofal iechyd meddwl yn ddiweddar drwy 
Gylchlythyr Iechyd Cymru (2007) 009.  Rydym wedi sicrhau bod £40,000 ar gael yn 
ddiweddar i gefnogi byrddau iechyd lleol i hyfforddi clinigwyr iechyd meddwl plant a’r 
glasoed ac oedolion ar gyfer trin plant ac oedolion sy’n ffoaduriaid a cheiswyr lloches sy’n 
dioddef o anhwylder straen wedi trawma, ac maent wedi cyhoeddi llwybr gofal iechyd 
meddwl er mwyn cefnogi diagnosis a thriniaeth fwy effeithlon ac effeithiol.  



 
Mae Llywodraeth y DU wedi datgan yn ddiweddar ei bod yn dymuno buddsoddi mewn 
hyfforddiant ar y materion hyn ar gyfer staff rheng flaen mewn awdurdodau lleol, a cheisio 
datblygu dull gweithredu cyson ar draws y DU.  Rydym yn cynnal trafodaethau gyda’r 
Swyddfa Gartref, Partneriaeth Ymfudo Strategol Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol 
Cymru, o ran beth fyddai’n briodol i Gymru. 
 
Pryd mae disgwyl i’r darpariaethau ddod i rym sydd ym Mesur Hawliadau ac 
Arweiniad Ariannol Llywodraeth y DU yn ymwneud â datganoli cyllid ar gyfer cyngor 
am ddyledion?  
 
Disgwylir i’r cyllid wedi’i ddatganoli ar gyfer cyngor ar ddyledion ddod i rym o fis Ebrill 2019 
ymlaen, ond mae’n bosibl y gallai gael ei gyflwyno’n gynharach, ar ddiwedd 2018 a dechrau 
2019.  Mae fy swyddogion yn parhau i weithio’n agos gyda Thrysorlys Ei Mawrhydi a 
swyddogion yr Adran Gwaith a Phensiynau ar hyn.  Rydym wedi pwysleisio’r angen i gael 
ein cynnwys mewn Grwpiau Pontio cyn sefydlu’r Corff Arweiniad Ariannol Unigol. 
 

Y trydydd sector 
 
Mae ‘Ffyniant i Bawb’ yn cynnwys ymrwymiad i greu perthynas gynaliadwy gyda'r 
sector gwirfoddol yn seiliedig ar y model ariannu cywir - beth mae hynny'n ei olygu a 
sut caiff ei adlewyrchu yn eich dyraniadau?  
 
Mae Ffyniant i Bawb yn cyfeirio at yr angen i ystyried yn ofalus pa fodel ariannu sy’n 
gweddu orau i ganlyniadau effeithiol, gan fod yn sensitif ar yr un pryd i’r heriau sy’n wynebu 
nifer o sefydliadau’r sector gwirfoddol.  Mae cyllid tymor byr, rhybudd annigonol am barhad 
cyllid neu gyllid sy’n dod i ben yn broblemau sy’n gallu cael effaith negyddol ar 
gynaliadwyedd sefydliadau’r trydydd sector.  Gall caffael gan y gwasanaethau cyhoeddus 
yn hytrach na chyllid grant hefyd gael effaith ar sefydliadau llai yn y trydydd sector. 
 
Bydd y model ariannu cywir yn amrywio yn ôl y canlyniad a ddymunir ac mae’n bwysig bod 
cyllidwyr yn ystyried hyn yn ofalus.  Mae’r Cod Ymarfer ar gyfer Ariannu’r Trydydd Sector yn 
cynnwys adrannau sy’n hyrwyddo ystyriaeth ofalus o’r model cywir. 
 
Mae’r cyllid ar gyfer Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector wedi’i gynnwys yn y gyllideb ar 
gyfer cymorth gwirfoddoli a chymorth i’r sector gwirfoddol a byddwn yn gweithio gyda’r 
Cyngor a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru i nodi’r materion cynaliadwyedd sy’n 
gysylltiedig ag ariannu’r trydydd sector. 
 
Nid Llywodraeth Cymru yw’r unig rai sy’n ariannu sefydliadau’r trydydd sector ac mewn 
cydweithrediad â gwaith y Cyngor Partneriaeth, mae fy swyddogion yn gweithio gyda 
rhanddeiliaid i baratoi canllawiau ar y Compactau lleol rhwng awdurdodau lleol a 
sefydliadau’r trydydd sector, a fydd yn cefnogi cyllido cynaliadwy. 
 

Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol  
 



Sut byddwch yn sicrhau bod y buddsoddiad ychwanegol yn y Rhaglen Cyfleusterau 
Cymunedol yn darparu gwerth am arian?  
 
Fel rhan o’r broses asesu, gofynnir i ymgeiswyr ddangos tystiolaeth o’r costau 
amcangyfrifedig, a darparu tri dyfynbris busnes, gydag esboniad o’r rhesymau am eu dewis 
cyntaf.  Rydym hefyd yn gofyn iddynt ddangos yr angen, cefnogaeth gymunedol, 
cynaliadwyedd hirdymor yn ogystal â, pan fydd hynny’n bosibl, arian cyfatebol tuag at 
gyfanswm costau’r prosiect arfaethedig.  Drwy wneud hyn rydym yn ceisio sicrhau’r 
cydbwysedd rhwng cefnogi prosiectau sydd â photensial mawr i wella cyfleoedd mewn 
cymunedau, yn erbyn yr angen i ddiogelu pwrs y wlad. 
 

Diogelwch cymunedol 
 
Beth oedd amcangyfrif cost Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a 
Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 i Lywodraeth Cymru pan gafodd ei phasio yn 2015, a 
faint mae wedi costio mewn gwirionedd bob blwyddyn, a pham bod unrhyw 
wahaniaethau?  
 
Cyfanswm cost amcangyfrifedig Deddf Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a 
Thrais Rhywiol (Cymru) oedd £1,406,800 ar gyfer pedair blynedd (2014-2015 to 2017-
2018).  Cost wirioneddol y Ddeddf, heb y costau staffio, yw tua £927,292 (sy’n cynnwys y 
cyllid sydd wedi’i ddyrannu ar gyfer y flwyddyn ariannol hon).  Mae’r costau hyn yn cynnwys 
datblygu a chyflawni’r Fframwaith Hyfforddiant Cenedlaethol, Gofyn a Gweithredu, a 
recriwtio a rôl y Cynghorydd Cenedlaethol. 
 
Roedd y gwariant ar y Fframwaith Hyfforddiant Cenedlaethol yn uwch na’r hyn a ragwelwyd 
yn 2014-2015.  Manteisiwyd ar y cyfle i ddefnyddio cyllid o rannau eraill o gyllideb Trais yn 
Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol i gyflymu’r broses o gyflawni’r 
Fframwaith a dechrau ar y gwaith manwl o ddatblygu rhannau penodol ohoni. 
 
Dechreuodd y gwaith cynnar o fabwysiadu ‘Gofyn a Gweithredu’ yn 2015-2016 ac mae 
rhaglen o gyflwyno ‘Gofyn a Gweithredu’ fesul cam yn genedlaethol wedi dechrau, yn 
hytrach na’r cyflwyniad cenedlaethol a ragwelwyd yn yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol.  Mae 
hyn wedi arwain at lai o wariant ar y polisi hwn fesul blwyddyn, o gymharu â’r rhagolwg.  Y 
rheswm am gyflwyno fesul cam yw: 

 er mwyn sicrhau bod yr hyn a ddysgwyd yn sgil cyflwyno’r cynllun yn gynnar yn llywio 
gwaith yn y dyfodol; 

 cynorthwyo awdurdodau perthnasol i fabwysiadu ‘Gofyn a Gweithredu’ yr un pryd ag yr 
oeddent yn cyflawni’r gwasanaeth yn rhanbarthol; 

 cynorthwyo’r awdurdodau perthnasol i addasu i ofynion y ddeddfwriaeth sy’n cael eu 
mabwysiadu ochr yn ochr â deddfwriaeth arall (Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Llesiant a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol). 

 
Beth yw eich barn ar Adolygiad Charlie Taylor o'r System Cyfiawnder Ieuenctid yng 
Nghymru a Lloegr, yn enwedig yr argymhelliad i gyflwyno arian ar gyfer 
gwasanaethau cyfiawnder ieuenctid i gyllid llywodraeth leol?  
 



Rydym yn parhau i ymgysylltu â’r Weinyddiaeth Gyfiawnder wrth iddi ddatblygu’r Rhaglen 
Diwygio Cyfiawnder Ieuenctid ar draws Cymru a Lloegr.  Bydd unrhyw newid yn fformiwla 
ariannu’r Timau Troseddau Ieuenctid yn Lloegr yn anochel yn cael effaith ar Gymru. 

 
O ran egwyddor, byddem yn cefnogi unrhyw argymhelliad i ddarparu mwy o hyblygrwydd i 
awdurdodau lleol fel sy’n cael ei gynnig yn adolygiad Charlie Taylor.  Fodd bynnag, byddai 
angen inni ystyried yn ofalus unrhyw newid mewn polisi oherwydd ni ellir edrych ar unrhyw 
newid mewn cyllid ar wahân i’r polisi, yn arbennig yng nghyd-destun meysydd sydd heb eu 
datganoli. 

 
Byddai angen trafodaethau penodol ynglŷn ag unrhyw newid i’r trefniadau cyllid a/neu 
drosglwyddo cyllid oherwydd ni ellir cymryd yn ganiataol y byddai dull a fyddai’n cael ei 
ddatblygu o bosibl yn Lloegr yn addas yng Nghymru.  Felly, bydd swyddogion yn parhau i 
weithio’n agos â swyddogion y Weinyddiaeth Gyfiawnder ar bob agwedd ar ddiwygio, yn 
arbennig pan fydd hynny’n cael effaith ar wasanaethau datganoledig. 

 

Cefnogi Pobl  
 
Pa gynnydd a wnaed i sicrhau bod arian ar gyfer Cefnogi Pobl yn cael ei ddosbarthu 
ar sail angen, a pha effaith y bydd uno grantiau yn ei chael ar hyn?  

 

Roedd Adolygiad Aylward yn cynnig ailddosbarthu’r cyllid ar gyfer Cefnogi Pobl ac roedd 
hyn yn mynd rhagddo nes i doriadau yn y gyllideb achosi i’r gwaith hwn gael ei atal.  Cafodd 
hyn ei gynnig gan Fwrdd Cynghori Cenedlaethol Cefnogi Pobl, lle y cafodd rhanddeiliaid 
allweddol eu cynrychioli, a derbyniwyd hynny gan Weinidogion Cymru.  Nid yw’r gyllideb 
Cefnogi Pobl wedi newid ers 2015-16, ac nid oes unrhyw waith wedi’i wneud ers hynny ar 
ailddosbarthu.  Pe byddai’r cyllidebau’n cael eu huno, byddai’r swm a fyddai’n cael ei roi i 
bob awdurdod lleol yn gyfwerth â dyraniad eleni. 

 
Yn 2018-19 bydd y telerau a’r amodau ar gyfer Cefnogi Pobl yn yr awdurdodau braenaru yn 
parhau fel y maent eleni fwy na heb; bydd Awdurdodau Lleol yn cael eu dwyn i gyfrif yn yr 
un ffordd a disgwylir iddynt gyflawni’r un canlyniadau. 

 
Rydym wedi ymrwymo i weithio gyda rhanddeiliaid braenaru ac eraill i sicrhau, os 
penderyfnir symud i un grant cyfunol sengl, bod hynny’n cael ei gefnogi gyda thelerau, 
amodau ac atebolrwydd addas sy’n sicrhau bod y grant cyfunol yn parhau i gyflawni’r 
canlyniadau a ddymunir.  Mae’r gwaith hwn gyda rhanddeiliaid eisoes wedi dechrau.  
 

Cyflawniad a Safonau Tai 
 

Pa werthusiad a wnaed o'r Grant Cyllid Tai o ran eu gwerth am arian?  
 

Mae’n ofynnol i bob cynllun sy’n cael ei gymeradwyo o dan y Grant Cyllid Tai gyflawni meini 
prawf Llywodraeth Cymru ar werth am arian sy’n cael eu cyhoeddi yn ein Ffigurau 
Canllawiau Costau Derbyniol.  Mae gan y Grant Cyllid Tai fesur gwerth am arian 
ychwanegol o ran sut mae’n cael ei gyfrifo.  Defnyddir y gyfradd fenthyca ar gyfer 
Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig unigol.  Fodd bynnag, mae’r gyfradd yn cael ei 



chapio gan Lywodraeth Cymru er mwyn sicrhau gwerth am arian.  Dewiswyd y cap fel y pris 
gorau y gellir ei gyflawni yn y farchnad pan gafodd y cyllid ei sicrhau. 

 
Deddfwriaeth 
 
O ystyried y ffaith y bydd mwy na miliwn o bobl yn cael eu heffeithio gan weithrediad 
Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016, sut aseswyd y costau sy'n ofynnol i gyfathrebu'r 
newidiadau i'r partïon a effeithir?  
 
Yn unol â’r Memorandwm Esboniadol a oedd wedi’i atodi i’r Ddeddf, mae Llywodraeth 
Cymru wedi dyrannu cyfanswm o £160,000 i’r gost o gyfleu’r newidiadau i denantiaid, 
landlordiaid a rhanddeiliaid eraill.  Dyrannwyd £100,000 yn 2018-19 wrth baratoi i’w 
weithredu, gydag £20,000 ym mhob un o’r tair blynedd ddilynol er mwyn hyrwyddo 
ymwybyddiaeth a dealltwriaeth. 

 
Mae ystod eang o landlordiaid cymdeithasol a phreifat yn rhan o’n Grŵp Rhanddeiliaid 
Rhentu Cartrefi, yn ogystal â chynrychiolwyr tenantiaid a sefydliadau gan gynnwys Shelter 
Cymru a Cyngor ar Bopeth.  Byddwn yn parhau i ymgysylltu’n agos â’n rhanddeiliaid o ran 
gweithredu, gan sicrhau trefniadau cyfathrebu cydgysylltiedig. 
 
 

Pwyntiau gweithredu gan y Pwyllgor Craffu 
 
Ar 17 Tachwedd ysgrifennodd Clerc y Gymuned atoch gyda chwe phwynt gweithredu, sef: 
 

 Cyfanswm y symiau wrth gefn ar gyfer pob awdurdod lleol yn 2017 (gweler yr ymateb yn 
Atodiad 1); 

 Dadansoddiad o gronfeydd wrth gefn awdurdodau lleol yn y blynyddoedd diwethaf 
(gweler yr ymateb yn Atodiad 1); 

 Manylion telerau grantiau penodol a fydd yn canolbwyntio ar ddigartrefedd, yn y MEG 
cymunedau a phlant; 

 Unrhyw wybodaeth bellach am y safleoedd newydd ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr sy’n 
cael eu hariannu gan gyllid cyhoeddus i’w cyflawni yn 2018-19, pan fydd ar gael; 

 Y canfyddiadau o’r dadansoddiad data yn y dyfodol ar bob addasiad i gartrefi, pan fydd 
ar gael; 

 Yr arian sydd wedi’i ddyrannu ar gyfer gweithredu Rhentu Doeth Cymru ac, yn benodol, 
ar gyfer beth y caiff ei ddefnyddio. 

 
Manylion telerau’r grantiau penodol a fydd yn canolbwyntio ar ddigartrefedd, yn y 
MEG cymunedau a phlant 
 
Ni allwn ddarparu’r telerau manwl eto ar bob un o’r rhaglenni grant ar gyfer 2018-19 
oherwydd mae’r rhain yn cael eu datblygu yn awr, fodd bynnag bydd y prif ffocws ar atal 
digartrefedd. 
 



Disgwylir i’r amcanion eraill a fydd yn cael eu datblygu drwy’r cyllid ychwanegol gynnwys 
mireinio’r ffocws ar roi terfyn ar ddigartrefedd ymysg pobl ifanc, lleihau nifer y bobl sy’n 
cysgu ar y stryd, atgyfnerthu’r ymatebion iechyd meddwl a gwella mynediad i’r sector tai 
rhent preifat. 
 
Unrhyw wybodaeth bellach am y safleoedd newydd i Sipsiwn a Theithwyr sy’n cael 
eu hariannu gan gyllid cyhoeddus i’w cyflawni yn 2018-19, pan fydd ar gael 
 

Bob blwyddyn mae Llywodraeth Cymru yn cynnal o leiaf un rownd cynnig agored er mwyn i 
awdurdodau wneud cais am y Grant Cyfalaf Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr.  Cynhelir y 
rownd nesaf ymhen ychydig wythnosau a daw i ben ym mis Chwefror 2018.  Gwneir y 
dyfarniadau grant ym mis Ebrill 2018 ar gyfer prosiectau sy’n dechrau yn y flwyddyn 2018-
19.  Byddwn yn ysgrifennu atoch ym mis Ebrill i’ch hysbysu ynghylch y prosiectau 
llwyddiannus. 
 
Mae prosiect i ymestyn safle yng Ngwynedd ac adnewyddu safle mawr yn Sir Benfro eisoes 
wedi dechrau ar gyfer y flwyddyn ariannol 2018-19, oherwydd mae’r prosiectau hyn eisoes 
wedi dechrau. 
 
Rhwng 2017-21, disgwyliwn y byddwn wedi ariannu rhwng 150-200 o leiniau newydd, 
gyda’r 70-120 o leiniau y nodwyd y bod eu hangen yn cael eu cyflawni gan ddatblygiadau 
safleoedd preifat.  Gwyddom y byddai’n well gan y mwyafrif o Sipsiwn a Theithwyr 
ddatblygu eu safleoedd preifat eu hunain ond nid yw hyn bob amser yn fforddiadwy.  Yn 
2017-18 yn unig, gwyddom fod 36 o leiniau preifat wedi cael caniatâd cynllunio.  Felly, 
rydym yn hyderus y bydd ein cyllideb arfaethedig a dyletswyddau Deddf Tai (Cymru) 2014 i 
gefnogi datblygiad safleoedd yn diwallu’r galw yn llwyr. 
 
 
Y canfyddiadau yn sgil dadansoddi data yn y dyfodol a gesglir ar bob addasiad i 
gartrefi, pan fyddant ar gael 
 

Rydym wedi derbyn swm sylweddol o adroddiadau adborth unigol ar yr addasiadau a 
wnaed drwy ein rhaglenni.  Rydym yn gweithio yn awr i godeiddio a dadansoddi’r data 
cyfoethog sydd ynddynt. 
 
Ar ôl cwblhau’r ymarfer hwn gallwn, dros amser, ddefnyddio’r wybodaeth i’ch hysbysu am 
ein gwaith datblygu polisi, asesu beth sy’n cyfrif fel addasiad bach, canolig neu fawr, pa mor 
gyflym y dylid cyflawni’r addasiad, sut y dylai’r broses weithio a, nodi a mynd i’r afael ag 
unrhyw dagfeydd yn y system gyflawni. 
 
Yr arian sy’n cael ei ddyrannu i orfodi Rhentu Doeth Cymru ac, yn benodol, ar gyfer 
beth y bydd yn cael ei ddefnyddio. 
 

Mae’r drefn orfodi yn erbyn achosion o ddiffyg cydymffurfiaeth â Rhentu Doeth Cymru yn 
cael ei ariannu, yn eu hanfod, gan y ffioedd sy’n daladwy ar gyfer cofrestru a thrwyddedu.  
Mae’r £275,000 a fydd ar gael yn 2018-19 yn helpu i hybu’r ddeddfwriaeth ymhellach.  Bydd 
yr arian hwn yn cael ei wario mewn nifer o ffyrdd gwahanol.  Mae rhai awdurdodau lleol yn 



defnyddio’r adnoddau i dalu am hysbysebion ac ymgyrchoedd postio lleol, atgoffa asiantau 
a landlordiaid o’u goblygiadau a hefyd hysbysu tenantiaid am sut i sicrhau bod eu landlord 
a/neu eu hasiant wedi’u cofrestru a/neu eu trwyddedu’n briodol.  Bydd eraill yn defnyddio’r 
arian i gysylltu’n uniongyrchol â landlordiaid ac asiantau naill ai drwy ymweliadau personol 
gan staff neu drwy gynnal fforymau landlordiaid ac asiantau. 
 
Hyderwn fod y rhain yn esbonio’r pwyntiau ychwanegol a godwyd. 
 
Yr eiddoch yn gywir 
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ATODIAD 1 
 

CRONFEYDD WRTH GEFN AWDURDODAU LLEOL 
 
 
Mater 
 
1. Darparu dadansoddiad o’r cronfeydd wrth gefn a ddelir gan awdurdodau lleol Cymru yn 

seiliedig ar y sefyllfa ar 31 Mawrth 2017. 
 
Crynodeb o’r sefyllfa ddiweddaraf – Cronfeydd wrth gefn 

 
2. Daw’r data yn bennaf o’r wybodaeth a gyflwynwyd gan awdurdodau lleol ar gyfer 

Cyfrifon y Llywodraeth Gyfan 2016-17 (ac eithrio’r Heddlu, Gwasanaeth Tân a Pharciau 
Cenedlaethol).  Mae hyn yn darparu’r sefyllfa gofnodedig ar gronfeydd wrth gefn 
awdurdodau lleol, fel y’u hadlewyrchir yng nghyfrifon statudol archwiliedig awdurdodau 
lleol.  
 

3. Roedd gan awdurdodau lleol yng Nghymru gronfeydd wrth gefn o tua £1.4 biliwn ar 
ddiwedd mis Mawrth 2017.  O’r ffigur hwn, roedd £74 miliwn wedi’i glustnodi ar gyfer tai, 
roedd £180 miliwn a £56 miliwn wedi’i gyfyngu i’w ddefnyddio ar wariant cyfalaf mewn 
derbyniadau cyfalaf a grantiau heb eu cymhwyso, yn y drefn honno. 

 
4. O’r £1.1 biliwn o gronfeydd wrth gefn sy’n weddill, roedd £46 miliwn yn cael eu dal gan 

ysgolion ac nid oeddent ar gael i’w defnyddio gan yr awdurdodau, roedd £859 miliwn yn 
gronfeydd wrth gefn wedi’u clustnodi ac roedd £200 miliwn yn gronfeydd wrth gefn heb 
eu dyrannu neu’n rhai cyffredinol. 

 
5. O gymharu â’r flwyddyn flaenorol, mae cronfeydd wrth gefn ysgolion wedi gostwng £18 

miliwn, mae cronfeydd wrth gefn wedi’u clustnodi wedi gostwng £15 miliwn ac mae 
cronfeydd wrth gefn heb eu dyrannu wedi gostwng £9 miliwn. 

 
6. Mae Tabl 1 yn darparu manylion cronfeydd wrth gefn y gellir eu defnyddio ar 31 Mawrth 

2017 ar gyfer pob un o gyrff llywodraeth leol yng Nghymru (gan gynnwys yr Heddlu a’r 
Gwasanaeth Tân).  Yn unol â threfniadau blaenorol, cyhoeddwyd hyn ar wefan 
Llywodraeth Cymru. 

 
7. Y cyngor a roddir gan y Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth 

(CIPFA), y prif gorff sy’n cefnogi’r proffesiwn cyllid awdurdodau lleol, yw y dylai pob 
awdurdod, ar gyngor ei gyfarwyddwyr cyllid, lunio eu barn eu hunain ar faterion o’r fath, 
gan ystyried yr holl amgylchiadau lleol perthnasol.  

 
8. Mae balansau a chronfeydd wrth gefn yn ddarostyngedig i ganllawiau CIPFA ac yn rhan 

o ystyriaethau’r awdurdodau yn nhermau pennu cyllideb a gweithredu’r system 
ddarbodus. 

 



9. Mae gan bob Cyfarwyddwr Cyllid gyfrifoldeb i gynghori ei awdurdod ynglŷn â’r lefelau y 
dylent eu cadw.  Er mwyn asesu digonolrwydd cronfeydd wrth gefn, dylai’r Cyfarwyddwr 
Cyllid ystyried y risgiau strategol, gweithredol ac ariannol sy’n wynebu’r awdurdod. 

 
Cronfeydd wrth gefn wedi’u clustnodi 
 

1. Mae cronfeydd wrth gefn sydd wedi’u clustnodi yn cael eu dyrannu ar gyfer costau 
mawr a nodwyd ar gyfer y dyfodol, er enghraifft, prosiect adeiladu yn y dyfodol megis 
ysgol newydd, rhwymedigaethau yswiriant neu achos cyfreithiol mawr.  Mae’n bwysig 
i awdurdodau lleol sicrhau bod ganddynt brotocol clir ar gyfer pennu proses ac 
amserlen i adolygu’r cronfeydd wrth gefn sydd wedi’u clustnodi, i sicrhau eu bod yn 
parhau i fod yn berthnasol a digonol. 

 
2. O gymharu â’r flwyddyn flaenorol, lleihaodd deuddeg awdurdod leihau eu lefelau o 

gronfeydd wrth gefn wedi’u clustnodi, a oedd yn swm cyfunol o £52 miliwn.  O ran 
canran, gwelwyd y gostyngiadau mwyaf yn Sir Benfro a Blaenau Gwent, o 29% a 
39% yn y drefn honno.   
 

3. Mae hyn gyfwerth â gostyngiad o £20 miliwn yn ystod 2016-17 yn Sir Benfro, a 
ddefnyddiwyd yn bennaf i ariannu eu rhaglen ysgolion yr 21ain ganrif. 
 

4. Gostyngodd cronfeydd wrth gefn wedi’u clustnodi ym Mlaenau Gwent o £4 miliwn yn 
ystod 2016-17 i £6.5 miliwn, sy’n cynrychioli gwariant refeniw gros o 3.7% ar gyfer 
2016-17 o gymharu â chyfartaledd Cymru o 12.2%.       
 

5. Mae Torfaen wedi lleihau ei gronfeydd wrth gefn wedi’u clustnodi 63% ers mis 
Mawrth 2012 a’i lefel bresennol o £5.3 miliwn yw’r isaf o blith yr holl gynghorau.  
Fodd bynnag, yn yr un cyfnod, mae eu cronfeydd wrth gefn cyffredinol wedi cynyddu 
i 81% sy’n cynrychioli £10.2 miliwn sy’n golygu mai hwy yw’r unig gyngor sydd â 
lefelau cronfeydd wrth gefn sy’n uwch na’u cronfeydd wrth gefn wedi’u clustnodi. 
 

6. Yn yr un modd mae cronfeydd wrth gefn wedi’u clustnodi yn Sir Fynwy wedi 
gostwng 58% ers mis Mawrth 2012 ac ar £7.8 miliwn mae’n cynrychioli gwariant 
refeniw gros o 4.4% ar gyfer 2016-17 o gymharu â chyfartaledd Cymru o 12.2%. 
 

7. Mae’r deg awdurdod sy’n weddill wedi cynyddu neu gynnal eu cronfeydd wrth gefn 
wedi’u clustnodi, o gymharu â’r flwyddyn flaenorol.  Gwelwyd y cynnydd mwyaf 
arwyddocaol ym Mhen-y-bont ar Ogwr ac yn Sir Gaerfyrddin, o £7.5 miliwn ac £8 
miliwn yn y drefn honno.  
 

8. Gwelwyd cynnydd bach ym Mro Morgannwg a Chasnewydd o gymharu â’r 

flwyddyn flaenorol.  Fodd bynnag, mae hyn yn dilyn patrwm o gynnydd cynyddol dros 
nifer o flynyddoedd ac, o’u hagregu, mae’r lefelau ers 2012 wedi cynyddu £27 miliwn 
ym Mro Morgannwg (66%) a £28 miliwn yng Nghasnewydd (50%).  Ar 31 Mawrth 
2017, roedd gan Fro Morgannwg gronfeydd wrth gefn wedi’u clustnodi o £69 miliwn, 
sy’n gyfwerth â 25% o wariant refeniw gros ar gyfer 2016-17 ac roedd gan 



Gasnewydd gronfeydd wrth gefn o £84 miliwn, sy’n gyfwerth â 23% o wariant refeniw 
gros, o gymharu â chyfartaledd Cymru o 12%. 
 

9. Mae Rhondda Cynon Taf wedi cynyddu ei lefel o gronfeydd wrth gefn wedi’u 

clustnodi ac ar £126 miliwn, dyma’r uchaf o blith yr holl gynghorau, gan gynrychioli 
22% o’u gwariant refeniw gros. 

 
Cronfeydd wrth Gefn Cyffredinol 
 

10. Balans gweithio yw hwn er mwyn helpu i leddfu effaith ffrydiau arian parod 
anghyfartal er mwyn osgoi benthyca dros dro diangen a darparu cynllun wrth gefn i 
leddfu effaith digwyddiadau neu argyfyngau annisgwyl. 
 

11. O gymharu â’r flwyddyn flaenorol, mae deg awdurdod wedi cynyddu eu lefelau 
cyffredinol o gronfeydd wrth gefn, sef swm cyfunol o £14 miliwn.  Mae dau awdurdod 
wedi eu cynyddu fwy na 40%; cynnydd o £5.2 miliwn yng Nghaerffili (41%), a 
chynnydd o £2.3 miliwn yng Nghonwy (95%). 

 
12. Gostyngodd wyth awdurdod eu lefelau gan swm cyfunol o £23 miliwn ac mae pedwar 

awdurdod wedi cynnal yr un lefel o gronfeydd wrth gefn â’r flwyddyn flaenorol. 
 

13. Mae’r cronfeydd wrth gefn cyffredinol a ddelir gan awdurdodau lleol fel canran o’u 
gwariant refeniw gros a gyllidwyd ar gyfer 2016-17 yn amrywio o 5.7% yng 
Nghastell-nedd Port Talbot i 1.8% yng Nghaerdydd. 
 
 

Cronfeydd wrth Gefn Ysgolion 
 

14. O gymharu â’r flwyddyn ariannol flaenorol, gwelodd ugain awdurdod ostyngiad yn y 
cronfeydd wrth gefn a ddelir gan ysgolion.  Gwelwyd y gostyngiadau mwyaf yn Sir 
Ddinbych, lle y cafwyd gostyngiad o £2.6 miliwn i falans negyddol o £1.1 filiwn ac ym 
Mhowys gwelwyd gostyngiad o £2.4 miliwn i lai na £10,000. 

 
 
 



Tabl 1  
Cronfeydd Wrth Gefn Awdurdodau Lleol 

 
 
 

Mae cyhoeddiadau blynyddoedd blaenorol ar gael yn 
http://gov.wales/topics/localgovernment/finandfunding/whole-government-
accounts/publications/whole-government-accounts-reserves/?skip=1&lang=cy  
 
 

http://gov.wales/topics/localgovernment/finandfunding/whole-government-accounts/publications/whole-government-accounts-reserves/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/localgovernment/finandfunding/whole-government-accounts/publications/whole-government-accounts-reserves/?skip=1&lang=cy



















