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PWYLLGOR GWAITH 
 

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 25 Tachwedd, 2019   

PRESENNOL: Y Cynghorydd Llinos Medi (Cadeirydd) 
Y Cynghorydd Ieuan Williams (Is-gadeirydd)  
 
Y Cynghorwyr R. Meirion Jones, Alun Mummery, R.G. Parry, 
OBE FRAgS, Dafydd Rhys Thomas, Robin Williams  

WRTH LAW: Prif Weithredwr 
Dirprwy Brif Weithredwr 
Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau) a’r Swyddog Adran 
151 
Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog 
Monitro 
Cyfarwyddwr Addysg, Sgiliau a Phobl Ifanc (ar gyfer eitem 10) 
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol 
Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd (ar gyfer eitem 4) 
Pennaeth Proffesiwn (AD) a Thrawsnewid (ar gyfer eitem 5) 
Rheolwr Rhaglen, Cynllunio Busnes a Pherfformiad (ar gyfer 
eitem 5) 
Prif Swyddog Datblygu (Datblygiad Economaidd) (THJ) (ar 
gyfer eitem 11) 
Swyddog Pwyllgor (ATH) 

YMDDIHEURIADAU: Dim  

HEFYD YN 
BRESENNOL: 

Y Cynghorwyr Glyn Haynes, Dylan Rees. 

 

1. DATGANIADAU O DDIDDORDEB 

Ni chafwyd yr un datganiad o ddiddordeb. 

2. MATERION BRYS A ARDYSTIWYD GAN Y PRIF WEITHREDWR NEU SWYDDOG 
A BENODWYD GANDDO  

Dim i’w hadrodd.  

3. COFNODION Y CYFARFOD BLAENOROL 

Cyflwynwyd i’w cymeradwyo gan y Pwyllgor Gwaith – cofnodion y cyfarfod blaenorol o’r 
Pwyllgor Gwaith a gynhaliwyd ar 28 Hydref, 2019.  

 
Penderfynwyd cadarnhau cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Gwaith a 
gynhaliwyd ar 28 Hydref, 2019 fel rhai cywir. 
 

Tudalen 1
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4. BLAEN RAGLEN WAITH Y PWYLLGOR GWAITH  

Cyflwynwyd i’w ystyried – adroddiad y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd yn ymgorffori 
Blaen Raglen Waith y Pwyllgor Gwaith am y cyfnod rhwng Rhagfyr 2019 a Gorffennaf 2020 
a nodwyd y newidiadau a ganlyn -   
 

 Eitemau Newydd 

 Eitem 6 – Anableddau Dysgu – Trawsnewid Cyfleoedd Gofal Dydd (Cam 1: 
Caniatâd ar gyfer y Broses Ymgynghori) (ar gyfer cyfarfod 27 Ionawr, 2019) 

 Eitem 27 – Anableddau Dysgu – Trawsnewid Cyfleoedd Gofal Dydd (Cam 2: 
Adrodd yn ôl ar ganlyniad y broses ymgysylltu ac opsiynau ar gyfer trawsnewid) 
(ar gyfer cyfarfod 27 Ebrill, 2020)       
 

 Cyfarfodydd Ychwanegol 
 

 13 Ionawr, 2020 – cwblhau’r cynigion cychwynnol drafft ar gyfer cyllideb 2020/21 ar 
gyfer ymgynghori yn eu cylch 

 2 Mawrth, 2020 – Y cynigion terfynol ar gyfer cyllideb 2020/21 ar gyfer eu hargymell i’r 
Cyngor Sir ynghyd ag eitemau eraill yn ymwneud â Chyllideb 2020/21. 

 
Nododd y Pwyllgor Gwaith – oherwydd y llithriad yn amserlen Llywodraeth Cymru ar gyfer 
cyhoeddi’r setliadau amodol a therfynol i lywodraeth leol ar gyfer 2020/21, bod y llinell amser 
sydd ar gael i awdurdodau lleol yng Nghymru ddrafftio, ymgynghori ynghylch a gosod eu 
cyllidebau ar gyfer 2020/21, yn llawer iawn mwy heriol. Felly, oherwydd y cyfyngiadau amser 
yn ogystal â’r amserlen statudol sydd ar gael i gynghorau osod a chymeradwyo eu 
cyllidebau, mae’n debyg y bydd y broses o osod y gyllideb ar gyfer eleni’n wahanol i’r broses 
ar gyfer y blynyddoedd diwethaf gan olygu y bydd yn rhaid i’r Cyngor dderbyn y wybodaeth 
sydd ei hangen arno i redeg ei weithgareddau o’r flwyddyn ariannol newydd ym mis Ebrill, 
2020 cyn gynted ag sy’n bosibl.   
 
Penderfynwyd cadarnhau Blaen Raglen Waith y Pwyllgor Gwaith am y cyfnod o 
Ragfyr, 2019 hyd at Gorffennaf, 2020 fel y’i cyflwynwyd. 
 

5. ADRODDIAD MONITRO’R CERDYN SGORIO - CHWARTER 2 2019/20 

Cyflwynwyd er sylw’r Pwyllgor Gwaith – adroddiad y Pennaeth Proffesiwn (Adnoddau Dynol) 
a Thrawsnewid yn ymgorffori’r Cerdyn Sgorio Corfforaethol ar gyfer Chwarter 2, 2019/20. 
 
Dywedodd yr Aelod Portffolio ar gyfer Busnes Corfforaethol, bod Mesurau Atebolrwydd 
Cyhoeddus (MAC) penodol pellach mewn perthynas â Rheoli Gwastraff wedi cael eu 
cyflwyno gan Data Cymru ers i’r Pwyllgor Gwaith ystyried yr adroddiad ar gyfer Chwarter 1 y 
Cerdyn Sgorio ym mis Medi, 2019. Mae’r rhain yn cadarnhau mai’r Awdurdod hwn unwaith 
eto sydd â’r cyfraddau ailgylchu uchaf yng Nghymru sy’n ei roi ymysg y goreuon yn y byd o 
ran lefel y gwastraff domestig y mae’n ei ailgylchu. Cyfeiriodd yr Aelod Portffolio at bwyntiau 
allweddol eraill yn adroddiad Chwarter 2 fel a ganlyn -  

 Mae 85% o’r dangosyddion perfformiad yn parhau i berfformio uwchlaw’r targed neu o 
fewn goddefgarwch 5% o’u targedau sy’n cymharu’n ffafriol â’r sefyllfa yn Chwarter 2, 
2018/19. Mae 5 o ddangosyddion yn tan-berfformio (yn ymddangos yn GOCH neu’n 
AMBR ar y Cerdyn Sgorio) yn y Gwasanaethau Tai, Plant a Chynllunio – yn yr 
adroddiad, nodir y rhesymau pam fod agweddau o’r gwasanaethau hyn yn tan-berfformio 
ac amlinellir y mesurau gwella sy’n cael eu gweithredu er mwyn codi perfformiad yn y 
chwarter nesaf. 

Tudalen 2
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 Mae lefelau presenoldeb yn y gwaith ar eu huchaf ers Chwarter 2 2017/18 ac yn 
ymddangos yn WYRDD gyda pherfformiad o 3.96 o ddiwrnodau wedi eu colli fesul 
gweithiwr ALlC yn erbyn targed o 4.48 o ddiwrnodau wedi eu colli fesul gweithiwr ALlC. 

 Mae’r strategaeth ddigidol wedi parhau i gael ei gwireddu yn ystod Chwarter 2 gyda nifer 
y defnyddwyr cofrestredig wedi mwy na dyblu o gymharu â’r 5,000 a welwyd ar ddiwedd 
Chwarter 2, 2018/19. 

 O ran rheolaeth ariannol, yn seiliedig ar wybodaeth perfformiad Chwarter 2, rhagamcenir 
y bydd gorwariant o £1.935m ar gyllideb refeniw’r Cyngor ar gyfer y flwyddyn a ddaw i 
ben ym mis Mawrth 2020 a hynny’n bennaf oherwydd y gorwariant yn y Gwasanaethau 
Oedolion o ganlyniad i’r cynnydd yn y galw am y gwasanaeth sydd yn heriol ac yn anodd 
i’w ragweld. Ceir gwybodaeth fanylach am hyn yn yr adroddiad ar fonitro’r gyllideb. 

 Ar y cyfan, mae’r adroddiad yn galonogol iawn ac yn adlewyrchu ymrwymiad y Cyngor i 
wella ei wasanaethau’n barhaus ac i gyflawni ei amcanion. 
 

Roedd y Rheolwr Rhaglen, Cynllunio Busnes a Pherfformiad yn cytuno â dadansoddiad yr 
Aelod Portffolio a dywedodd fod y Cyngor, oherwydd ei ymagwedd tuag at reoli perfformiad, 
yn gallu dangos i ddinasyddion Ynys Môn ei fod yn awdurdod sy’n cyflawni ac y ceir 
tystiolaeth benodol yn hyn o beth oherwydd mai’r awdurdod hwn sy’n perfformio orau yng 
Nghymru ac ym Mhrydain am ailgylchu.  

 
Soniodd y Cynghorydd Dylan Rees, Is-gadeirydd y Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol am y 
drafodaeth a gafwyd yn y Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ar 21 Tachwedd, 2019 ar Ch2 y 
Cerdyn Sgorio gan ddweud fod y Pwyllgor yn croesawu canlyniadau’r Mesurau Atebolrwydd 
Cyhoeddus gan Data Cymru mewn perthynas â Rheoli Gwastraff yn nodi eu bod, unwaith 
eto, yn rhoi Ynys Môn ar frig y gynghrair ailgylchu yng Nghymru ac ymhellach draw; roedd y 
Pwyllgor hefyd yn croesawu’r ffigyrau mewn perthynas â phresenoldeb yn y gwaith ar gyfer 
Chwarter 2; roedd y Pwyllgor wedi gofyn am ddadansoddiad pellach ynglŷn â’r agweddau 
sy’n tan-berfformio yn y gwasanaethau tai, plant a chynllunio a chafodd sicrwydd fod y 
materion hyn yn cael sylw. Roedd y Pwyllgor wedi nodi ymhellach fod cyllidebau’r 
Gwasanaethau Oedolion dan bwysau sylweddol oherwydd y galw cynyddol ac roedd yn 
fodlon y bydd y Panel Sgriwtini yn parhau i graffu perfformiad ariannol yn y maes hwn yn 
fanwl.   Wedi ystyried yr holl wybodaeth a gyflwynwyd, roedd y Pwyllgor wedi penderfynu 
argymell i’r Pwyllgor Gwaith ei fod yn derbyn y mesurau lliniaru fel y cânt eu hamlinellu yn yr 
adroddiad mewn perthynas ag agweddau perfformiad  yn y Gwasanaethau Tai, Plant a 
Chynllunio a’r craffu parhaus o berfformiad ariannol gyda phwyslais ar, a chefnogaeth ar 
gyfer y gwasanaethau hynny sydd dan bwysau. 
 
Wrth nodi’r wybodaeth a gyflwynwyd a’r darlun positif o berfformiad y mae’n ei adlewyrchu, 
mynegodd y Pwyllgor Gwaith ei werthfawrogiad o waith a pherfformiad dydd i ddydd staff y 
Cyngor a oedd yn sylfaen i’r canlyniadau calonogol yn Chwarter 2. Roedd y Pwyllgor Gwaith 
hefyd yn ddiolchgar i drigolion Ynys Môn am chwarae eu rhan i helpu’r Awdurdod gynnal ei 
statws fel y perfformiwr gorau o ran ailgylchu. 
 
Penderfynwyd  – 
 

 Derbyn y Cerdyn Sgorio am Chwarter 2 2019/20 gan nodi’r meysydd  y mae’r Uwch Dîm 
Arweinyddiaeth yn eu rheoli er mwyn sicrhau gwelliannau i’r dyfodol fel y’u crynhoir yn 
yr adroddiad, a 

  Chefnogi’r mesurau lliniaru fel y’u hamlinellir yn yr adroddiad. 

 

Tudalen 3
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6. MONITRO’R GYLLIDEB REFENIW – CHWARTER 2 2019/20  

Cyflwynwyd er sylw’r Pwyllgor Gwaith – adroddiad y Cyfarwyddwr Swyddogaeth 
(Adnoddau)/Swyddog Adran 151 yn nodi perfformiad ariannol gwasanaethau’r Cyngor ar 
ddiwedd Chwarter 2 blwyddyn ariannol 2019/20.  
 
Yn seiliedig ar y wybodaeth ar ddiwedd Chwarter 2, dywedodd yr Aelod Portffolio Cyllid mai’r 
sefyllfa ariannol gyffredinol a ragamcenir ar gyfer 2019/20 gan gynnwys Cyllid Corfforaethol 
a chronfa’r Dreth Gyngor yw gorwariant o £1.935m sy’n cyfateb i 1.43% o gyllideb net  y 
Cyngor ar gyfer 2019/20. Mae pwyntiau penodol i’w nodi’n cynnwys yr isod – 
 

 Mae’r ffigyrau ar gyfer Chwarter 2 yn nodi pwysau sylweddol o ran y galw am 
wasanaethau yn ystod 2 chwarter cyntaf y flwyddyn yn y Gwasanaeth Oedolion 
(manylion ym mharagraffau 3.2.2 a 3.2.3 yr adroddiad). Roedd gorwariant o £963k yn y 
gwasanaeth ar gyfer y cyfnod gyda rhagamcan y byddai  £1,214k (4.82%) o orwariant ar 
gyfer y flwyddyn a hynny’n bennaf oherwydd 20 o achosion newydd gyda 7 yn unig o’r 
rheiny’n golygu gwariant ychwanegol oddeutu £700k gyda chyfanswm y costau 
ychwanegol oddeutu £960k. Mae’n bwysig felly nodi sut y gall cynnydd cyflym yn nifer yr 
achosion ynghyd â’r math o ddarpariaeth ddwys a chymhleth sydd yn aml yn gysylltiedig 
â’r achosion hyn gael effaith ar sefyllfa ariannol y Gwasanaethau Oedolion ac ar sefyllfa 
gyllidebol y Cyngor yn gyffredinol.  

 Dygwyd sylw at y ffaith fod ymrwymiad ar y Cyngor i dalu tâl gwyliau i staff llanw a 
hynny’n seiliedig ar yr amser y maent wedi ei weithio’n ôl-ddyddiedig i 2015. 
Amcangyfrifir y bydd hyn yn costio £94k ynghyd ag ar-gostau. Oherwydd y byddai 
hynny’n rhoi cyllidebau’r ysgolion dan bwysau pellach, argymhellir y gellid, gyda 
chaniatâd y Pwyllgor Gwaith, ariannu’r costau hyn o’r Gronfa Gyffredinol sydd wedi 
cynyddu £479k oherwydd bod 50% o’r gyllideb graidd o ysgolion yr oedd y Cyngor 
eisoes yn ei ddarparu ar gyfer costau cynyddol pensiynau athrawon wedi cael ei 
ddychwelyd oherwydd bod Llywodraeth Cymru bellach yn rhoi grant i’r Cyngor i gwrdd 
â’r costau hyn. Mae 50% o’r gwarged yn cael ei gadw gan yr ysgolion a 50% yn cael ei 
ddychwelyd i’r Gronfa Gyffredinol sy’n golygu bod mwy o gapasiti yn y Gronfa Wrth Gefn 
Gyffredinol i ariannu’r costau hyn sy’n gysylltiedig ag ysgolion. 
 

Cyfeiriodd y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau) a’r Swyddog Adran 151 at gasglu’r 
Dreth Gyngor ac effaith y cynnydd yn y premiwm ar dai gwag tymor hir a nifer y tai gwag ar 
yr Ynys sydd, yn ei dro, wedi arwain at ostyngiad yn yr incwm y mae’r Cyngor yn ei gael o 
bremiwm y Dreth Gyngor fel yr adlewyrchir hynny ym mharagraff 5.1 yr adroddiad oherwydd 
bod perchenogion tai gwag yn cymryd camau i wneud i ffwrdd â’u hymrwymiad drwy gael 
gwared ar eu heiddo. Mae’r effaith yn cael ei hesbonio’n gliriach yn yr adroddiad dan eitem 9 
sy’n ymwneud â Sylfaen y Dreth Gyngor am 2020/21. 
 
Wrth nodi’r wybodaeth a gyflwynwyd, nododd y Pwyllgor Gwaith hefyd, serch y ffaith y gall 
nifer gostyngol o dai gwag / ail gartrefi olygu llai o incwm i’r Cyngor, mae premiwm uwch y 
Dreth Gyngor ar ail gartrefi a thai sydd wedi bod yn wag yn y tymor hir yn diwallu ei brif 
bwrpas, sef dod â mwy o dai gwag yn ôl i ddefnydd. Mewn perthynas â’r gorwariant 
rhagamcanedig ar Gyllideb Refeniw 2019/20, nododd y Pwyllgor Gwaith ymhellach y bydd 
angen i’r pwysau ariannol yn y Gwasanaethau Oedolion gael eu monitro’n agos. 
 
Penderfynwyd – 
 
• Nodi’r sefyllfa a amlinellir yn Atodiadau A a B yr adroddiad yng nghyswllt 

perfformiad ariannol yr Awdurdod hyd yma a’r alldro disgwyliedig ar gyfer 
2019/20. 

• Nodi’r crynodeb o’r cyllidebau wrth gefn ar gyfer 2019/20 fel y manylir arnynt 
yn Atodiad C yr adroddiad. 

Tudalen 4
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• Nodi’r sefyllfa mewn perthynas â’r rhaglenni buddsoddi i arbed yn Atodiad CH. 
• Nodi’r sefyllfa o ran arbedion effeithlonrwydd 2019/20 yn Atodiad D. 
• Nodi’r modd y caiff costau staff asiantaeth ac ymgynghorwyr eu monitro yn 

2019/20 yn Atodiadau DD, E ac F. 
• Cymeradwyo’r defnydd o Gronfa Wrth Gefn Pensiynau Ysgolion i gyllido’r tâl 

gwyliau sy’n ddyledus i staff llanw ysgolion ac sy’n dyddio’n ôl i Ragfyr, 2015 
ar gost amcangyfrifiedig o £94k ar hyn o bryd ynghyd ag argostau, sef 
cyfanswm oddeutu £110k yn fras.    

   
 

7. MONITRO’R GYLLIDEB GYFALAF - CHWARTER 2, 2019/20 

Cyflwynwyd er sylw’r Pwyllgor Gwaith – adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth 
(Adnoddau)/Swyddog Adran 151 yn nodi perfformiad y Gyllideb Gyfalaf am ail chwarter 
blwyddyn ariannol 2019/20. 
 
Dywedodd yr Aelod Portffolio Cyllid bod gwariant gwirioneddol y gronfa gyffredinol at 
ddiwedd yr ail chwarter yn 120% o’r gyllideb a broffiliwyd er mai dim ond 22% o’r gyllideb 
flynyddol sydd wedi’i wario hyd yma. Mae hyn yn gyson â’r patrwm arferol, lle mae’r rhan 
fwyaf o’r gwariant ar gynlluniau cyfalaf yn digwydd tuag at ddiwedd y flwyddyn ariannol. Mae 
gwaith ar rai cynlluniau cyfalaf wedi hen ddechrau gyda’r rhan fwyaf o’r gyllideb a broffiliwyd 
ar gyfer Chwarter 2 wedi’i gwario tra bod eraill y mae’r gwariant wedi ei broffilio tuag at 
ddiwedd y flwyddyn ariannol eto i gychwyn. Mae nifer o gynlluniau’n cael eu hariannu drwy 
grantiau cyfalaf yn 2019/20 ac mae’r adroddiad yn darparu diweddariad ar statws y 
cynlluniau hynny. Mae ymrwymiadau ariannu ychwanegol y gofynnir am ganiatâd ar eu cyfer 
yn cynnwys yr isod – 
 

 Mae’r cyfrif terfynol ar gyfer atgyweirio Neuadd y Farchnad wedi’i gytuno gyda’r 
contractwr ac wedi arwain at yr angen am £75k ychwanegol a fyddai’n cael ei ariannu o 
dderbynebion cyfalaf. 

 Mewn perthynas â Chynllun Lliniaru Rhag Llifogydd Pentraeth, bydd angen i’r Cyngor 
ddarparu cyllid cyfatebol ychwanegol o £20k (cyfanswm y cyllid cyfatebol yn £50k yn 
hytrach na £30k) i’w ariannu o dderbynebion cyfalaf. 

 Mae’r Cyngor wedi llwyddo i gael grant o £40k gan Lleoedd ar gyfer Chwaraeon (‘Places 
for Sport’) i uwchraddio’r offer ffitrwydd yng Nghanolfan Hamdden Plas Arthur. 
Cyfanswm cost y cynllun yw £130k a bydd y Cyngor yn talu’r £90k sy’n weddill drwy 
fenthyciad di-gefnogaeth. 

 Mae’r Cyngor hefyd wedi llwyddo i sicrhau grant gwerth £72k o’r Gronfa Gydweithredol i 
addasu’r cwrt tennis yng Nghanolfan Hamdden David Hughes yn gae 3G. Cyfanswm 
cost y cynllun yw £80k a bydd angen i’r Cyngor gyfrannu £8k o arian cyfatebol a hynny o 
dderbyniadau cyfalaf.  

 
Penderfynwyd - 
 
• Nodi’r cynnydd o ran gwariant a derbyniadau yn erbyn cyllideb gyfalaf yn 

Chwarter 2 2019/20. 
• Cymeradwyo dyrannu £75,000 yn ychwanegol tuag at gynllun cyfalaf Neuadd y 

Farchnad yn unol â pharagraff 3.1.1 yr adroddiad. 
• Cymeradwyo £90,000 o fenthyca digefnogaeth i uwchraddio offer ffitrwydd yng 

Nghanolfan Hamdden Plas Arthur yn unol â pharagraff 3.3.1 yr adroddiad. 
• Cymeradwyo £20,000 o gyllid cyfatebol ychwanegol ar gyfer cynllun Lliniaru 

Llifogydd  ym Mhentraeth yn unol â pharagraff 3.1.2 yr adroddiad. 
• Cymeradwyo £8,000 o gyllideb cyfatebol ychwanegol ar gyfer cynllun cae 3G 

yng Nghanolfan Hamdden David Hughes yn unol â pharagraff 3.3.2 yr 
adroddiad. 
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8. MONITRO CYLLIDEB Y CRT – CHWARTER 2 2019/20 

Cyflwynwyd, i’r Pwyllgor Gwaith ei ystyried, adroddiad y Cyfarwyddwr Swyddogaeth 
(Adnoddau)/Swyddog Adran 151 yn nodi perfformiad ariannol Cyllideb y Cyfrif Refeniw Tai 
(CRT) am Chwarter 2 2019/20. 
 

Adroddodd y Deilydd Portffolio Cyllid bod y sefyllfa ariannol refeniw ar gyfer Chwarter 2 yn 
dangos gorwariant o £71k. Mae’r rhagolygon o ran incwm yn parhau i fod £75k yn well na’r 
gyllideb wreiddiol, a rhagwelir yn awr y bydd £75k yn well na’r gyllideb wreiddiol (ceir 
manylion yn Atodiad A). Mae gwariant cyfalaf £1.791k yn is na’r gyllideb a broffiliwyd. Mae’r 
gwariant a ragwelir £190k yn uwch na’r gyllideb (ceir manylion yn Atodiad B). Mae’r diffyg a 
ragwelir (yn cyfuno refeniw a chyfalaf) £40k yn uwch na’r gyllideb (o gymharu â £67k yn 
adroddiad Ch1) oherwydd gwariant cyfalaf uwch na’r gyllideb. 
 
Penderfynwyd nodi’r canlynol - 
 
• Y sefyllfa a nodir o ran perfformiad ariannol y Cyfrif Refeniw Tai (CRT) ar gyfer 

Chwarter 2 2019/20. 
• Yr alldro rhagdybiedig ar gyfer 2019/20. 

 

9. SYLFAEN Y DRETH GYNGOR AR GYFER 2020/21 

Cyflwynwyd, i’r Pwllgor Gwaith ei ystyried, adroddiad y Cyfarwyddwr Swyddogaeth 
(Adnoddau)/Swyddog Adran 151 mewn perthynas â chyfrifo sylfaen y dreth ar gyfer 
2020/21. 
 
Adroddodd yr Aelod Portffolio Cyllid fod cyfanswm y sylfaen ar gyfer 2020/21, at ddiben 
pennu’r dreth, yn 31,532,53. Mae hyn yn cymharu â 31,571.46 am 2019/20 ac yn ostyngiad 
o 0.12%. Mae hyn o ganlyniad i nifer o ffactorau gan gynnwys y canlynol –  
 

 Disgowntiau ychwanegol ar gyfer pobl sengl a disgowntiau ac eithriadau ychwanegol ar 
gyfer amhariad iechyd meddwl difrifol. Yn achos yr olaf, os yw’r eithriad ar gyfer 
amhariad iechyd meddwl difrifol yn berthnasol i aelwyd lle mae cwpl yn byw, yna dim ond 
un person fydd yn gorfod talu Treth Gyngor ac o dan yr amgylchiadau hyn, byddant yn 
derbyn y disgownt person sengl. 

 Gostyngiad o thua 130 yn nifer y tai gwag hirdymor lle’r oedd y premiwm yn berthnasol, 
sydd yn dangos bod y premiwm yn effeithiol o ran cyrraedd ei nod o ddod â thai gwag yn 
ôl i ddefnydd. Mae tua 40 eiddo gwag hirdymor newydd ond nid yw’r premiwm yn 
berthnasol iddynt ar hyn o bryd. 

 Trosglwyddo eiddo domestig/ail gartrefi o sylfaen y Dreth Gyngor i drethi busnes os gellir 
dangos bod yr eiddo’n cael eu gosod yn fasnachol am 70 niwrnod mewn cyfnod o 12 
mis. Er nad yw hon yn broblem neilltuol yn Ynys Môn o gymharu â rhai awdurdodau 
eraill yng Ngogledd Cymru, teimlir y dylai Llywodraeth Cymru ystyried cymryd camau i 
gau’r bwlch cyfreithiol sy’n caniatáu i hyn ddigwydd. 
 

Dywedodd y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151 bod ffigyrau ar 
gyfer sylfaen y Dreth Gyngor yn 2020/21 wedi cael eu hanfon at Lywodraeth Cymru a 
byddant yn eu defnyddio i gyfrifo’r Grant Cynnal Refeniw ar gyfer 2020/21 (ac eithrio 
addasiadau ar gyfer premiymau ac, ar gyfer 2020/21 ymlaen, y gostyngiadau a roddir gan rai 
awdurdodau - ond nid Ynys Môn - mewn perthynas ag eiddo dosbarthiadau A, B a C). Bydd 
yn cael ei adlewyrchu yn y setliad dros dro cychwynnol gan olygu, yn ôl y tebyg, y bydd llai o 
amrywiaeth rhwng y setliad cychwynnol a’r setliad terfynol. 
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Nododd y Pwyllgor Gwaith y wybodaeth a gofynnodd, yn yr achosion hynny lle mae eiddo 
wedi cael eu trosglwyddo i drethi busnes, a oes trefniadau i fonitro a gwirio eu bod yn parhau 
i gwrdd â’r meini prawf cymhwyso ar gyfer trethi busnes. 
 
Eglurodd y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151 bod hyn yn fater i 
Asiantaeth y Swyddfa Brisio; yn y gorffennol gofynnwyd a oes gan yr Asiantaeth ddigon o 
gapasiti i wneud gwaith monitro parhaus i sicrhau cydymffurfiaeth. Mae Cyngor Gwynedd 
wedi arwain o ran cyflwyno achos i Lywodraeth Cymru dros gynyddu adnoddau Asiantaeth y 
Swyddfa Brisio er mwyn caniatáu iddi ymgymryd â’r swyddogaeth hon; mae Ynys Môn 
mewn cysylltiad â Chyngor Gwynedd ynghylch datblygiad y trafodaethau hynny. 
 
Penderfynwyd – 
 
• Nodi cyfrifiad sylfaen y Dreth Gyngor gan y Pennaeth Swyddogaeth 

(Adnoddau) a’r Swyddog Adran 151 fydd yn cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth 
Cymru ar gyfer cyfrifo’r Grant Cynnal Refeniw i Gyngor Sir Ynys Môn am y 
flwyddyn 2020/21, sef 30,927.17 (Rhan E6 o Atodiad A i’r adroddiad). 

• Cymeradwyo’r cyfrifiad at ddiben pennu Sylfaen y Dreth Gyngor gan y 
Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau) a’r Swyddog Adran 151 am y cyfan o’r 
ardal ac am rannau ohoni dros y flwyddyn 2020/21 (Rhan E5 o Atodiad A i’r 
adroddiad)  

• Yn unol â Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992 a Rheoliadau Awdurdodau Lleol 
(Cyfrifo Sylfaen y Dreth Gyngor (Cymru) 1995  (SI19956/2561) fel y cawsant eu 
diwygio gan SI1999/2935 a Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyfrifo Sylfaen y 
Dreth Gyngor) a’r Dreth Gyngor (Dosbarthiadau Rhagnodedig o Anheddau) 
(Cymru) (Diwygiad) 2004 a Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyfrifo Sylfaen y 
Dreth Gyngor (Cymru) (Diwygiad) 2016, y cyfansymiau mae Cyngor Sir Ynys 
Môn wedi eu cyfrif fel Sylfaen y Dreth am 2020/21 fydd 31,532.53, ac fel a nodir 
yn nhabl 3 yr adroddiad am y rhannau hynny o’r ardal a restrir ynddo. 

   

10. FFEDERALEIDDIO YSGOL GORONWY OWEN AC YSGOL MOELFRE 

Cyflwynwyd adroddiad y Cyfarwyddwr Addysg, Sgiliau a Phobl Ifanc a oedd yn ceisio 
cymeradwyaeth y Pwyllgor Gwaith i’r cynnig i ffederaleiddio Ysgol Goronwy Owen ac Ysgol 
Moelfre. 
 
Adroddodd y Cyfarwyddwr Addysg, Sgiliau a Phobl Ifanc bod rhybudd statudol ar y cynnig i 
ffederaleiddio Ysgol Goronowy Owen ac Ysgol Moelfre wedi cael ei gyhoeddi ar 30 Medi 
2019, ar ôl derbyn cymeradwyaeth y Pwyllgor Gwaith ac yn unol â gofynion deddfwriaethol,  
ac yn dilyn hynny cynhaliwyd cyfnod gwrthwynebu statudol o 28 diwrnod ar y cynnig. Yn yr 
un modd â’r ymgynghoriad statudol blaenorol, ni dderbyniwyd unrhyw wrthwynebiadau yn 
ystod y cyfnod hwn ac o ganlyniad argymhellir bod y cynnig i ffederaleiddio’r ddwy ysgol yn 
cael ei gadarnhau yn derfynol. 
 
Penderfynwyd cadarnhau’n derfynol y cynnig i ffederaleiddio Ysgol Goronwy Owen ac 
Ysgol Moelfre. 

11. YSGOGIAD ECONOMAIDD LLYWODRAETH CYMRU 

Cyflwynwyd, i’r Pwyllgor Gwaith ei ystyried, adroddiad y Dirprwy Brif Weithredwr yn nodi 
cynigion i ddefnyddio arian ysgogiad economaidd Llywodraeth Cymru. 
 

Adroddodd yr Aelod Portffolio ar gyfer Prosiectau Mawr a Datblygu Economaidd bod 
Llywodraeth Cymru wedi cynnig £491,330 i’r Cyngor Sir mewn llythyr dyddiedig Awst 2019, 
ar yr amod bod yr arian yn cael ei fuddsoddi mewn cynlluniau cyfalaf i yrru newidiadau 
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pwysig yn ein cymunedau; i ariannu ystod o brosiectau y gellir eu cyflawni yn ystod y 
flwyddyn i ddarparu buddiannau economaidd sydd wedi eu halinio â blaenoriaethau 
Llywodraeth Cymru ac ar yr amod hefyd bod yr arian yn cael ei fuddsoddi mewn modd sy’n 
ystyried sut y gellir cael effaith gadarnhaol ar fioamrywiaeth a’r amgylchedd. Mae’n holl 
bwysig bod yr arian yn cael ei wario a’i hawlio cyn 31 Mawrth, 2020. Rhoddwyd ystyriaeth i 
nifer o brosiectau posib fyddai’n gallu elwa o’r arian hwn ac roedd yr amser byr ar gyfer eu 
cyflawni yn ffactor hanfodol wrth ystyried dichonoldeb y prosiectau. 
 
Dywedodd yr Aelod Portffolio bod yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth yn cefnogi dau brosiect – (1) 
ailddatblygu tir tu ôl i Peboc (a amlinellir yn Atodiad A) a (2) symud ymlaen i ddymchwel hen 
Ysgol y Parc a’r llyfrgell yng Nghaergybi (a amlinellir yn Atodiad B). Cydnabyddir, er bod yr 
arian a dderbyniwyd yn sylweddol, nad yw’r swm yn ddigon i ganiatáu i’r Cyngor gwblhau’r 
ddau weithgaredd felly bydd y Cyngor yn rhoi arian cyfatebol tuag at y grant i sicrhau fod y 
ddau brosiect yn cael eu cyflawni, gan fanteisio i’r eithaf ar y canlyniadau. Os na chyflawnir y 
ddau gynllun blaenoriaeth, yna byddai’r Cyngor yn ceisio prynu tir mewn lleoliadau strategol 
o gwmpas yr Ynys y gellid ei ddatblygu yn y dyfodol, neu ddatblygu prosiectau eraill a 
fyddai’n cyfrannu at amcanion datblygu economaidd. Byddai gan y Dirprwy Brif Weithredwr 
a’r Deilydd Portffolio ddisgresiwn ynghylch yr opsiynau amgen hyn. 
 
Dywedodd y Dirprwy Brif Weithredwr bod adnoddau presennol wedi cael eu defnyddio i 
wneud gwaith paratoi ymlaen llaw ar y prosiectau er mwyn sicrhau eu bod yn barod i 
gychwyn pan fydd arian ar gael, ac mae hynny wedi creu gwaith ychwanegol i'r Tîm Adfywio 
Economaidd. Er bod y Cyngor yn ddiolchgar i Lywodraeth Cymru am yr arian ychwanegol, y 
mae croeso iddo bob amser ac y byddwn yn gwneud y defnydd gorau ohono - y gobaith yw 
y bydd arian sy’n cael ei wario yn y modd hwn yn denu datblygiad gan y sector preifat neu 
grantiau pellach i adeiladu ar y tir dan sylw. Er bod nifer o brosiectau teilwng eraill a oedd yn 
cyfiawnhau’r gwariant, roedd y cyfyngiad amser yn ffactor allweddol ac felly roedd y ffaith y 
gellid cyflawni’r ddau brosiect yn elfen bwysig o blaid eu cymeradwyo. 
 
Er bod y Pwyllgor Gwaith yn ddiolchgar i Lywodraeth Cymru am y grant, nododd y byddai’n 
fuddiol petai mwy o rybudd am yr arian wedi’i roi ymlaen llaw a mwy o amser i gyflawni’r 
prosiectau. Byddai hynny hefyd wedi caniatáu i’r Cyngor feddwl yn fwy strategol am 
gynlluniau cymwys posib ac i sicrhau’r defnydd gorau posib o arian. Roedd y Pwyllgor 
Gwaith yn cydnabod y gwaith a wnaed gan y Tîm Adfywio Economaidd i gael y prosiectau’n 
barod mewn cyfnod byr o amser a gyda chapasiti cyfyngedig. 
 
Mewn ymateb i’r ymholiad ynghylch a roddwyd ystyriaeth i gynnwys safle gorsaf yr Heddlu 
gerllaw yn y cynllun ar gyfer safle hen Ysgol y Parc a’r Llyfrgell yng Nghaergybi, 
cadarnhaodd y Dirprwy Brif Weithredwr bod yr Awdurdod wedi cysylltu â’r Heddlu er mwyn 
sicrhau fod cyd-ddealltwriaeth rhyngddynt a chymaint o gyd-gynllunio â phosib yn digwydd; 
er bod gan Heddlu Gogledd Cymru ei raglen gyfalaf a thargedau gwariant ei hun, mae’n 
gwneud synnwyr i edrych ar y safle yn ei gyfanrwydd fel safle ym mherchnogaeth 
gyhoeddus. 

 
Penderfynwyd – 
 
• Nodi’r cynnig o £491,330 o arian cyfalaf ar gyfer 2019/20. 
• Cymeradwyo prosiectau ar y tir ger Peboc a hen Ysgol y Parc fel cynlluniau 

blaenoriaeth. 
• Os bydd rhaid defnyddio cyfran neu’r cyfan o’r grant fel rhan o’r cyllid ar gyfer 

dymchwel hen Ysgol y Parc a Llyfrgell Caergybi, yna gellir defnyddio swm 
cyfatebol o dderbyniad cyfalaf yn 2020/21 i gwblhau’r gwaith o ail-ddatblygu’r 
tir tu cefn i Peboc (os yw’r cynllun hwnnw wedi cychwyn yn 2019/20). 

• Dirprwyo’r awdurdod i’r Dirprwy Brif Weithredwr a’r Deilydd Portffolio 
perthnasol i ddatblygu’r ddau brosiect i’r cyfnod gweithredu a chytuno i 
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gyflawni cynlluniau cyfalaf cymwys eraill os na ddefnyddir yr arian i gyd ar y 
ddau brosiect blaenoriaeth. 

 
 

 
 

                    
                        Y Cynghorydd Llinos Medi  

                                                       Cadeirydd 
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CYNGOR SIR YNYS MÔN 

Adroddiad i: Pwyllgor Gwaith 
 

Dyddiad: 16 Rhagfyr 2019 
 

Pwnc: Blaen Raglen Waith y Pwyllgor Gwaith 
 

Aelod(au) Portffolio: Cyng Llinos Medi 
 

Pennaeth Gwasanaeth: Lynn Ball 
Pennaeth Swyddogaeth – Busnes y Cyngor / Swyddog 
Monitro 
 

Awdur yr Adroddiad: 
Rhif Ffôn: 
E-bost: 

Huw Jones, Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd 
01248 752108 
JHuwJones@ynysmon.gov.uk  
 

Aelodau Lleol:  Amherthnasol 
 

 

A – Argymhelliad/Argymhellion a Rheswm/Rhesymau 

Yn unol â’i Gyfansoddiad, mae’n ofynnol i’r Cyngor gyhoeddi blaen raglen waith a’i 

diweddaru’n rheolaidd.  Cyhoeddir blaen raglen Waith y Pwyllgor Gwaith yn fisol er mwyn 

galluogi Aelodau’r Cyngor a’r cyhoedd weld pa benderfyniadau allweddol y mae’r Pwyllgor 

yn debygol o’u gwneud dros y misoedd i ddod.   

 

Gofynnir i’r Pwyllgor Gwaith: 

 

gadarnhau’r blaen raglen waith atodol ar gyfer y cyfnod Ionawr – Awst 2020; 

 

Adnabod unrhyw faterion ar gyfer cael mewnbwn penodol ac ymgynghoriad gyda 

Phwyllgorau Sgriwtini’r Cyngor a chadarnhau’r angen i’r Pwyllgorau Sgriwtini ddatblygu eu 

rhaglenni gwaith i gefnogi rhaglen waith y Pwyllgor Gwaith; 

 

Nodi bod blaen raglen waith y Pwyllgor Gwaith yn cael ei diweddaru’n fisol a’i chyflwyno fel 

eitem safonol yn fisol i’r Pwyllgor Gwaith. 
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B – Pa opsiynau eraill wnaethoch chi eu hystyried a beth oedd eich rhesymau dros eu 

gwrthod ac/neu ddewis yr opsiwn hwn?  

- 

 

C – Am ba reswm y mae hwn yn benderfyniad i’r Pwyllgor Gwaith? 

Gofynnir am gymeradwyaeth y Pwyllgor Gwaith cyn cyhoeddi pob diweddariad er mwyn 

cryfhau atebolrwydd a threfniadau blaengynllunio. 

 
 

D – A yw’r penderfyniad hwn yn gyson â’r polisi a gymeradwywyd gan y Cyngor llawn? 

Ydyw. 

 
 
 
DD – A yw’r penderfyniad hwn o fewn y gyllideb a gymeradwywyd gan y Cyngor? 

Amherthnasol. 

 
 
 
E – Gyda phwy wnaethoch chi ymgynghori?  Beth oedd eu sylwadau? 

 1 Prif Weithredwr / Uwch Dim 
Arweinyddiaeth (UDA) 
(mandadol) 

Mae blaen raglen waith y Pwyllgor Gwaith yn 
cael ei thrafod yn fisol yng nghyfarfodydd y 
Penaethiaid Gwasanaeth (eitem safonol ar y 
rhaglen). 
 
Fe’i cylchredir yn rheolaidd hefyd i 
Benaethiaid Gwasanaeth er mwyn ei 
diweddaru. 

 2 

 

Cyllid / Adran 151 
(mandadol) 

 3 Cyfreithiol / Swyddog Monitro 
(mandadol)  
 

 5 Adnoddau Dynol (AD) 

 6 Eiddo 

 7 Technoleg Gwybodaeth Cyfathrebu 
(TGCh) 

8 Sgriwtini Cynhelir cyd-drafodaeth yn fisol ar raglenni 
gwaith y Pwyllgor Gwaith a’r ddau Bwyllgor 
Sgriwtini, a hynny er mwyn sicrhau aliniad 
rhyngddynt.   

9 Aelodau Lleol Amherthnasol. 
10 Unrhyw gyrff allanol / arall/eraill Amherthnasol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tudalen 12



  

*  Allwedd i’r Categoriau: 
Strategol – cynlluniau a mentrau allweddol corfforaethol 
Gweithredol – darparu gwasanaethau 
Er gwybodaeth                                                                                                                                                                  
     

3 

F – Risgiau ac unrhyw gamau lliniaru (os yn berthnasol)  

1 Economaidd  

 2 Gwrthdlodi  

3 Trosedd ac Anhrefn  

4 Amgylcheddol  

5 Cydraddoldebau  

6 Cytundebau Canlyniad  

7 Arall  

 
FF - Atodiadau: 

 

Blaen raglen waith y Pwyllgor Gwaith: Ionawr – Awst 2020. 

 

 
G - Papurau Cefndir (cysylltwch os gwelwch yn dda gydag awdur yr Adroddiad am unrhyw 

wybodaeth bellach): 
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ErG = Er gwybodaeth     

                              
1 

 

     

 

       
 

 
Mae blaen raglen waith y Pwyllgor Gwaith yn galluogi Aelodau’r Cyngor a’r cyhoedd weld pa benderfyniadau allweddol y mae’r 
Pwyllgor yn debygol o’u gwneud dros y misoedd i ddod.   
 
Mae modd i benderfyniadau gweithredol gael ei gwneud gan y Pwyllgor Gwaith llawn yn gweithredu fel corff cyfunol neu gan aelodau 
unigol o’r Pwyllgor Gwaith yn gweithredu trwy hawliau dirprwyiedig.  Mae’r blaen raglen waith yn cynnwys gwybodaeth am y 
penderfyniadau a geisir, pwy fydd yn gwneud y penderfyniadau a phwy yw'r Swyddogion a’r Deilyddion portffolio arweiniol ar gyfer pob 
eitem.   
 
Dylid nodi, fodd bynnag, bod y blaen raglen waith yn ddogfen hyblyg, gan nad oes modd gwybod am yr holl eitemau y bydd angen 
penderfyniad arnynt gymaint â hyn ymlaen llaw ac efallai bydd angen newid yr amserlen ar gyfer rhai materion er mwyn cwrdd â 
blaenoriaethau newydd ayyb.  Oherwydd hyn, fe adolygir yn rheolaidd y rhestr o eitemau sydd wedi’u cynnwys.   
 
Yn achlysurol, bydd angen cyflwyno adroddiadau am drafodion eiddo penodol, a hynny yn unol â Pholisi a Gweithdrefnau Rheoli 
Asedau.  Oherwydd dylanwad y farchnad allanol, nid yw’n bosibl dynodi amseriad adroddiadau fel hyn ymlaen llaw. 
 
Amlinellir blaenraglen waith y Pwyllgor Gwaith ar gyfer y cyfnod Ionawr - Awst 2020 ar y tudalennau dilynol.   
 
 
Mae’r ddogfen hon hefyd ar gael yn Saesneg / This document is also available in English. 
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 Y pwnc a’i *gategori 
a 

beth yw’r penderfyniad a 
geisir 

 

Penderfyniad gan 
pa Ddeilydd 

Portffolio neu, os 
yn benderfyniad 

cyfunol, pam 

Gwasanaeth 
Arweiniol 

Swyddog Cyfrifol / 
Aelod arweiniol a 
chyswllt ar gyfer 

cyflwyno sylwadau 

Cyn penderfynu /  
Sgriwtini 

(os yn berthnasol) 

Dyddiad y P. 
Gwaith neu, 

os wedi’i 
ddirprwyo, 

dyddiad 
cyhoeddi 

Dyddiad y 
Cyngor Llawn 

(os yn 
berthnasol) 

Rhagfyr 2019 

 Cyfansoddiad y 
Cyngor – Proses ar 
gyfer gosod y Gyllideb 
2020/21 
 
Argymell bod y Cyngor 
yn atal rhan 4.3.2.2.8 o’r 
Cyfansoddiad 

Arweinydd y Cyngor Adnoddau Marc Jones 
Cyfarwyddwr 

Swyddogaeth– Adnoddau 
/ Swyddog Adran 151 

 
Cyng Llinos Medi 

 Penderfyniad 
dirprwyiedig 

 
Rhagfyr 2019 

Cyngor Sir  
 

10 Rhagfyr 
2019 

Ionawr 2020 

1 Cyllideb 2020/21 (S) 
 
Cwblhau cynigion 
cychwynnol drafft y 
Pwyllgor Gwaith ar gyfer 
ymgynghori. 
 

Mae hyn yn fater i’r 
Pwyllgor Gwaith gan 
ei fod yn dod o fewn 
Fframwaith Gyllideb y 
Cyngor. 

Adnoddau Marc Jones 
Cyfarwyddwr 

Swyddogaeth– Adnoddau 
/ Swyddog Adran 151 

 
Cyng Robin Wyn Williams 

Panel Sgriwtini 
Cyllid 

Dyddiad i’w 
gadarnhau 

 
Pwyllgor Sgriwtini 

Corfforaethol 
13 Ionawr 2020 

 

Pwyllgor Gwaith 
 

13 Ionawr 2020 

 

 

2 Blaen Raglen Waith y 
Pwyllgor Gwaith (S) 
 
Cymeradwyo 
diweddariad misol. 
 
 

Gofynnir am 
gymeradwyaeth y 
Pwyllgor Gwaith llawn 
er mwyn cryfhau blaen 
gynllunio ac 
atebolrwydd. 
 

Busnes y 
Cyngor 

Huw Jones 
Pennaeth Gwasanaethau 

Democrataidd 
 

Cyng Llinos Medi 

 Pwyllgor Gwaith 
 

27 Ionawr 2020 

 

T
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*  Allwedd:                                                                                    S = Strategol – cynlluniau neu fentrau corfforaethol allweddol 
G = Gweithredol – darparu gwasanaethau 
ErG = Er gwybodaeth     

                              
3 

 

 Y pwnc a’i *gategori 
a 

beth yw’r penderfyniad a 
geisir 

 

Penderfyniad gan 
pa Ddeilydd 

Portffolio neu, os 
yn benderfyniad 

cyfunol, pam 

Gwasanaeth 
Arweiniol 

Swyddog Cyfrifol / 
Aelod arweiniol a 
chyswllt ar gyfer 

cyflwyno sylwadau 

Cyn penderfynu /  
Sgriwtini 

(os yn berthnasol) 

Dyddiad y P. 
Gwaith neu, 

os wedi’i 
ddirprwyo, 

dyddiad 
cyhoeddi 

Dyddiad y 
Cyngor Llawn 

(os yn 
berthnasol) 

3 Trawsnewid Cyfleoedd 
Dydd Anableddau 
Dysgu 
 
Cydsyniad i’r broses 
ymgynghori. 

 Tai Alwyn Jones 
Cyfarwyddwr 

Gwasanaethau 
Cymdeithasol 

 
Cyng Llinos Medi 

Pwyllgor Sgriwtini 
Partneriaeth ac 

Adfywio – dyddiad 
i’w gadarnhau 

Pwyllgor Gwaith 
 

27 Ionawr 2020 

 

Chwefror 2020 

4 Blaen Raglen Waith y 
Pwyllgor Gwaith (S) 
 
Cymeradwyo 
diweddariad misol. 

Gofynnir am 
gymeradwyaeth y 
Pwyllgor Gwaith llawn 
er mwyn cryfhau blaen 
gynllunio ac 
atebolrwydd. 
 

Busnes y 
Cyngor 

Huw Jones 
Pennaeth Gwasanaethau 

Democrataidd 
 

Cyng Llinos Medi 

 Pwyllgor Gwaith 
 

17 Chwefror 
2020 

 

5 Cynllun Cydraddoldeb 
Strategol 2020-2024 
 
Cymeradwyo’r Cynllun a 
gwneud argymhelliad i’r 
Cyngor llawn. 
 

 Busnes y 
Cyngor 

Huw Jones 
Pennaeth Gwasanaethau 

Democrataidd 
 

Cyng Llinos Medi 

Pwyllgor Sgriwtini 
Partneriaeth ac 

Adfywio 
4 Chwefror 2020 

Pwyllgor Gwaith 
 

17 Chwefror 
2020 

 
Cyngor Sir 
10 Mawrth 

2020 

Mawrth 2020 

6 Adroddiad Blynyddol 
ar Gydraddoldeb 
2018/19 
 
Cymeradwyo’r 
adroddiad. 
 
 

Deilydd Portffolio 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol 

Busnes y 
Cyngor 

Huw Jones 
Pennaeth Gwasanaethau 

Democrataidd 
 

Cyng Llinos Medi 

 Penderfyniad 
dirprwyiedig 

 
Mawrth 2020 

 

T
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*  Allwedd:                                                                                    S = Strategol – cynlluniau neu fentrau corfforaethol allweddol 
G = Gweithredol – darparu gwasanaethau 
ErG = Er gwybodaeth     

                              
4 

 

 Y pwnc a’i *gategori 
a 

beth yw’r penderfyniad a 
geisir 

 

Penderfyniad gan 
pa Ddeilydd 

Portffolio neu, os 
yn benderfyniad 

cyfunol, pam 

Gwasanaeth 
Arweiniol 

Swyddog Cyfrifol / 
Aelod arweiniol a 
chyswllt ar gyfer 

cyflwyno sylwadau 

Cyn penderfynu /  
Sgriwtini 

(os yn berthnasol) 

Dyddiad y P. 
Gwaith neu, 

os wedi’i 
ddirprwyo, 

dyddiad 
cyhoeddi 

Dyddiad y 
Cyngor Llawn 

(os yn 
berthnasol) 

 

7 Monitro Cyllideb 
Refeniw 2019/20 – Ch3 
(S) 
 
Adroddiad monitro 
ariannol chwarterol. 

Mae hwn yn fater i’r 
Pwyllgor Gwaith llawn 
gan ei fod yn rhoi 
sicrwydd am y sefyllfa 
ariannol gyfredol ar 
draws y Cyngor.  

Adnoddau Marc Jones 
Cyfarwyddwr 

Swyddogaeth– Adnoddau 
/ Swyddog Adran 151 

 
Cyng Robin Wyn Williams 

Panel Sgriwtini 
Cyllid –  

Dyddiad i’w 
gadarnhau  

 

Pwyllgor Gwaith 
 

2 Mawrth 2020 

 

8 Monitro Cyllideb 
Gyfalaf 2019/20 – Ch3 
(S) 
 
Adroddiad monitro 
ariannol chwarterol. 

Mae hwn yn fater i’r 
Pwyllgor Gwaith llawn 
gan ei fod yn rhoi 
sicrwydd am y sefyllfa 
ariannol gyfredol ar 
draws y Cyngor.  

Adnoddau Marc Jones 
Cyfarwyddwr 

Swyddogaeth– Adnoddau 
/ Swyddog Adran 151 

 
Cyng Robin Wyn Williams 

 

Panel Sgriwtini 
Cyllid –  

Dyddiad i’w 
gadarnhau  

 

Pwyllgor Gwaith 
 

2 Mawrth 2020 

 

9 Monitro Cyllideb y 
Cyfrif Refeniw Tai 
2019/20 – Ch3 (S) 
 
Adroddiad monitro 
ariannol chwarterol. 

Mae hwn yn fater i’r 
Pwyllgor Gwaith llawn 
gan ei fod yn rhoi 
sicrwydd am y sefyllfa 
ariannol gyfredol ar 
draws y Cyngor.  

Adnoddau Marc Jones 
Cyfarwyddwr 

Swyddogaeth– Adnoddau 
/ Swyddog Adran 151 

 
Cyng Robin Wyn Williams 

 

Panel Sgriwtini 
Cyllid –  

Dyddiad i’w 
gadarnhau  

 

Pwyllgor Gwaith 
 

2 Mawrth 2020 

 

10 Polisi Rhyddhad 
Dewisol rhag y Dreth 
Fusnes  
 
Mabwysiadu fframwaith 
newydd yn dilyn 
ymgynghoriad 
cyhoeddus. 

Mae angen 
penderfyniad cyfunol 
gan y Pwyllgor Gwaith 
o ran manylu ar y 
rhyddhad ychwanegol 
rhag y dreth fusnes i’w 
ddyrannu i elusennau 
a sefydliadau sydd 
ddim yn gwneud elw 

Adnoddau Marc Jones 
Cyfarwyddwr 

Swyddogaeth– Adnoddau 
/ Swyddog Adran 151 

 
Cyng Robin Wyn Williams 

 
 
 

Pwyllgor Gwaith 
 

2 Mawrth 2020 
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*  Allwedd:                                                                                    S = Strategol – cynlluniau neu fentrau corfforaethol allweddol 
G = Gweithredol – darparu gwasanaethau 
ErG = Er gwybodaeth     

                              
5 

 

 Y pwnc a’i *gategori 
a 

beth yw’r penderfyniad a 
geisir 

 

Penderfyniad gan 
pa Ddeilydd 

Portffolio neu, os 
yn benderfyniad 

cyfunol, pam 

Gwasanaeth 
Arweiniol 

Swyddog Cyfrifol / 
Aelod arweiniol a 
chyswllt ar gyfer 

cyflwyno sylwadau 

Cyn penderfynu /  
Sgriwtini 

(os yn berthnasol) 

Dyddiad y P. 
Gwaith neu, 

os wedi’i 
ddirprwyo, 

dyddiad 
cyhoeddi 

Dyddiad y 
Cyngor Llawn 

(os yn 
berthnasol) 

11 Ffioedd a Thaliadau 
2020/21 
 

Mae hyn yn fater i’r 
Pwyllgor Gwaith gan 
ei fod yn dod o fewn 
Fframwaith Gyllideb y 
Cyngor. 

Adnoddau Marc Jones 
Cyfarwyddwr 

Swyddogaeth– Adnoddau 
/ Swyddog Adran 151 

 
Cyng Robin Wyn Williams 

Panel Sgriwtini 
Cyllid 

11 Gorffennaf 
2019; 

25 Medi 2019 

Pwyllgor Gwaith 
 

2 Mawrth 2020 

 

12 Taliadau am 
Wasanaethau Di-
Breswyl 2020/21 
 
Cymeradwyaeth. 

Mae angen 
penderfyniad cyfunol 
gan fod y mater yn 
ymwneud ag 
ystyriaethau ariannol 
materol berthnasol. 

Gwasanaethau 
Oedolion 

Alwyn Jones 
Cyfarwyddwr 

Gwasanaethau 
Cymdeithasol 

 
Cyng Llinos Medi 

 Pwyllgor Gwaith 
 

2 Mawrth 2020 

 

13 Ffi Safonol ar gyfer 
Cartrefi Preswyl y 
Cyngor Sir yn ystod 
2020/21 
 
Cymeradwyaeth. 

Mae angen 
penderfyniad cyfunol 
gan fod y mater yn 
ymwneud ag 
ystyriaethau ariannol 
materol berthnasol. 

Gwasanaethau 
Oedolion 

Alwyn Jones 
Cyfarwyddwr 

Gwasanaethau 
Cymdeithasol 

 
Cyng Llinos Medi 

 Pwyllgor Gwaith 
 

2 Mawrth 2020 

 

14 Ffioedd Cartrefi Gofal y 
Sector Annibynnol  
2020/21 
 
Cymeradwyaeth. 

Mae angen 
penderfyniad cyfunol 
gan fod y mater yn 
ymwneud ag 
ystyriaethau ariannol 
materol berthnasol. 

Gwasanaethau 
Oedolion 

Alwyn Jones 
Cyfarwyddwr 

Gwasanaethau 
Cymdeithasol 

 
Cyng Llinos Medi 

 Pwyllgor Gwaith 
 

2 Mawrth 2020 

 

15 Rhenti a ffioedd ar 
gyfer y Gwasanaeth Tai 
yn 2020/21 
 

 Gwasanaethau 
Tai 

Ned Michael 
Pennaeth Gwasanaethau 

Tai 
 

Cyng Alun Mummery 

 Pwyllgor Gwaith 
 

2 Mawrth 2020 

 

T
udalen 18



BLAEN RAGLEN WAITH Y PWYLLGOR GWAITH 
Cyfnod: Ionawr – Awst 2020  

Diweddarwyd 4 Rhagfyr 2019 

 

*  Allwedd:                                                                                    S = Strategol – cynlluniau neu fentrau corfforaethol allweddol 
G = Gweithredol – darparu gwasanaethau 
ErG = Er gwybodaeth     

                              
6 

 

 Y pwnc a’i *gategori 
a 

beth yw’r penderfyniad a 
geisir 

 

Penderfyniad gan 
pa Ddeilydd 

Portffolio neu, os 
yn benderfyniad 

cyfunol, pam 

Gwasanaeth 
Arweiniol 

Swyddog Cyfrifol / 
Aelod arweiniol a 
chyswllt ar gyfer 

cyflwyno sylwadau 

Cyn penderfynu /  
Sgriwtini 

(os yn berthnasol) 

Dyddiad y P. 
Gwaith neu, 

os wedi’i 
ddirprwyo, 

dyddiad 
cyhoeddi 

Dyddiad y 
Cyngor Llawn 

(os yn 
berthnasol) 

16 Arian Wrth Gefn 
 
Diweddariad o’r sefyllfa 
mewn perthynas ag 
Arian Wrth Gefn. 
 

Mae hwn yn fater i’r 
Pwyllgor Gwaith llawn 
gan ei fod yn rhoi 
sicrwydd am y sefyllfa 
ariannol gyfredol. 

Adnoddau Marc Jones 
Cyfarwyddwr 

Swyddogaeth– Adnoddau 
/ Swyddog Adran 151 

 
Cyng Robin Wyn Williams 

 Pwyllgor Gwaith 
 

2 Mawrth 2020 

 

17 Strategaeth Ariannol 
Tymor Canolig a 
Chyllideb 2020/21 (S) 
 
Mabwysiadu cynigion 
terfynol i’w hargymell iI’r 
Cyngor Sir. 

Mae hyn yn fater i’r 
Pwyllgor Gwaith gan 
ei fod yn dod o fewn 
Fframwaith Gyllideb y 
Cyngor. 
 

Adnoddau Marc Jones 
Cyfarwyddwr 

Swyddogaeth– Adnoddau 
/ Swyddog Adran 151 

 
Cyng Robin Wyn Williams 

 

Panel Sgriwtini 
Cyllid 

Dyddiad i’w 
gadarnhau 

 
Pwyllgor Sgriwtini 

Corfforaethol 
10 Chwefror 2020 

Pwyllgor Gwaith 
 

2 Mawrth 2020 

 
Cyngor Sir  
10 Mawrth 

2020 

18 Strategaeth Gyfalaf a 
Rhaglen Gyfalaf  

Mae hyn yn fater i’r 
Pwyllgor Gwaith gan 
ei fod yn dod o fewn 
Fframwaith Gyllideb y 
Cyngor. 
 

Adnoddau Marc Jones 
Cyfarwyddwr 

Swyddogaeth– Adnoddau 
/ Swyddog Adran 151 

 
Cyng Robin Wyn Williams 

 
 

 
 

Pwyllgor Gwaith 
 

2 Mawrth 2020 

 
Cyngor Sir  
10 Mawrth 

2020 

19 Strategaeth Rheoli 
Trysorlys 2020/21 
 
Mabwysiadu strategaeth 
ar gyfer y flwyddyn 
ariannol newydd. 
 
 

Mae hyn yn fater i’r 
Pwyllgor Gwaith gan 
ei fod yn dod o fewn 
Fframwaith Gyllideb y 
Cyngor. 
 

Adnoddau Marc Jones 
Cyfarwyddwr 

Swyddogaeth– Adnoddau 
/ Swyddog Adran 151 

 
Cyng Robin Wyn Williams 

 
 

Pwyllgor Gwaith 
 

2 Mawrth 2020 

 
Cyngor Sir  
10 Mawrth 

2020 
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 Y pwnc a’i *gategori 
a 

beth yw’r penderfyniad a 
geisir 

 

Penderfyniad gan 
pa Ddeilydd 

Portffolio neu, os 
yn benderfyniad 

cyfunol, pam 

Gwasanaeth 
Arweiniol 

Swyddog Cyfrifol / 
Aelod arweiniol a 
chyswllt ar gyfer 

cyflwyno sylwadau 

Cyn penderfynu /  
Sgriwtini 

(os yn berthnasol) 

Dyddiad y P. 
Gwaith neu, 

os wedi’i 
ddirprwyo, 

dyddiad 
cyhoeddi 

Dyddiad y 
Cyngor Llawn 

(os yn 
berthnasol) 

20 Cyllideb Gyfalaf 
2020/21 

Mae hyn yn fater i’r 
Pwyllgor Gwaith gan 
ei fod yn dod o fewn 
Fframwaith Gyllideb y 
Cyngor. 
 

Adnoddau Marc Jones 
Cyfarwyddwr 

Swyddogaeth– Adnoddau 
/ Swyddog Adran 151 

 
Cyng Robin Wyn Williams 

 
 

Pwyllgor Gwaith 
 

2 Mawrth 2020 

 
Cyngor Sir  
10 Mawrth 

2020 
 

 

21 Blaen Raglen Waith y 
Pwyllgor Gwaith (S) 
 
Cymeradwyo 
diweddariad misol. 
 

Gofynnir am 
gymeradwyaeth y 
Pwyllgor Gwaith llawn 
er mwyn cryfhau blaen 
gynllunio ac 
atebolrwydd. 
 

Busnes y 
Cyngor 

Huw Jones 
Pennaeth Gwasanaethau 

Democrataidd 
 

Cyng Llinos Medi 

 Pwyllgor Gwaith 
 

23 Mawrth 2020 

 

22 Cerdyn Sgôr 
Corfforaethol – Ch3, 
2019/20 (S) 
 
Adroddiad monitro 
perfformiad chwarterol. 

 

Mae hwn yn fater i’r 
Pwyllgor Gwaith llawn 
gan ei fod yn rhoi 
sicrwydd am 
berfformiad cyfredol ar 
draws y Cyngor. 

Trawsnewid 
Corfforaethol 

Carys Edwards 
Pennaeth Proffesiwn –  

AD a Thrawsnewid  
 

Cyng Dafydd Rhys 
Thomas 

Pwyllgor Sgriwtini 
Corfforaethol   

9 Mawrth 2020 
 

Pwyllgor Gwaith 
 

23 Mawrth 2020 

 

23 Polisi Taliadau Tai 
Dewisol 
 
Cymeradwyo newidiadau 
i’r polisi. 

 Adnoddau Marc Jones 
Cyfarwyddwr 

Swyddogaeth – 
Adnoddau / Swyddog 

Adran 151 
 

Cyng Robin Wyn Williams 
 

 
 

Pwyllgor Gwaith 
 

23 Mawrth 2020 

 

T
udalen 20



BLAEN RAGLEN WAITH Y PWYLLGOR GWAITH 
Cyfnod: Ionawr – Awst 2020  

Diweddarwyd 4 Rhagfyr 2019 

 

*  Allwedd:                                                                                    S = Strategol – cynlluniau neu fentrau corfforaethol allweddol 
G = Gweithredol – darparu gwasanaethau 
ErG = Er gwybodaeth     

                              
8 

 

 Y pwnc a’i *gategori 
a 

beth yw’r penderfyniad a 
geisir 

 

Penderfyniad gan 
pa Ddeilydd 

Portffolio neu, os 
yn benderfyniad 

cyfunol, pam 

Gwasanaeth 
Arweiniol 

Swyddog Cyfrifol / 
Aelod arweiniol a 
chyswllt ar gyfer 

cyflwyno sylwadau 

Cyn penderfynu /  
Sgriwtini 

(os yn berthnasol) 

Dyddiad y P. 
Gwaith neu, 

os wedi’i 
ddirprwyo, 

dyddiad 
cyhoeddi 

Dyddiad y 
Cyngor Llawn 

(os yn 
berthnasol) 

24 Arolwg AGC o 
Wasanaethau Plant yn 
Ynys Môn – Cynllun 
Gwella – Cynnydd 6 
mis 

 Gwasanaethau 
Plant 

Fôn Roberts 
Pennaeth Gwasanaethau 

Plant a Theuluoedd 
 

Cyng Llinos Medi 

Panel Gwella 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol  

18 Chwefror 2020 
 

Pwyllgor Sgriwtini 
Corfforaethol  

9 Mawrth 2020 

Pwyllgor Gwaith 
 

23 Mawrth 2020 

 

Ebrill 2020 

25 Blaen Raglen Waith y 
Pwyllgor Gwaith (S) 
 
Cymeradwyo 
diweddariad misol. 
 

Gofynnir am 
gymeradwyaeth y 
Pwyllgor Gwaith llawn 
er mwyn cryfhau blaen 
gynllunio ac 
atebolrwydd. 
 
 
 

Busnes y 
Cyngor 

Huw Jones 
Pennaeth Gwasanaethau 

Democrataidd 
 

Cyng Llinos Medi 

 Pwyllgor Gwaith 
 

27 Ebrill 2020 

 

26 Trawsnewid Cyfleoedd 
Dydd Anableddau 
Dysgu 
 
Cam 2 – adrodd yn ôl ar 
ganfyddiadau’r broses 
ymgysylltu a chynigion 
Trawsnewid. 
 
 
 
 

 Tai Alwyn Jones 
Cyfarwyddwr 

Gwasanaethau 
Cymdeithasol 

 
Cyng Llinos Medi 

 Pwyllgor Gwaith 
 

27 Ebrill 2020 
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 Y pwnc a’i *gategori 
a 

beth yw’r penderfyniad a 
geisir 

 

Penderfyniad gan 
pa Ddeilydd 

Portffolio neu, os 
yn benderfyniad 

cyfunol, pam 

Gwasanaeth 
Arweiniol 

Swyddog Cyfrifol / 
Aelod arweiniol a 
chyswllt ar gyfer 

cyflwyno sylwadau 

Cyn penderfynu /  
Sgriwtini 

(os yn berthnasol) 

Dyddiad y P. 
Gwaith neu, 

os wedi’i 
ddirprwyo, 

dyddiad 
cyhoeddi 

Dyddiad y 
Cyngor Llawn 

(os yn 
berthnasol) 

Mai 2020 

27 Blaen Raglen Waith y 
Pwyllgor Gwaith (S) 
 
Cymeradwyo 
diweddariad misol. 
 

Gofynnir am 
gymeradwyaeth y 
Pwyllgor Gwaith llawn 
er mwyn cryfhau blaen 
gynllunio ac 
atebolrwydd. 

Busnes y 
Cyngor 

Huw Jones 
Pennaeth Gwasanaethau 

Democrataidd 
 

Cyng Llinos Medi 

 Pwyllgor Gwaith 
 

Mai 2020 

 

Mehefin 2020 

28 Adroddiad Blynyddol 
Safonau’r Gymraeg 
2019/20 
 
Cymeradwyo’r 
adroddiad. 
 

Deilydd Portffolio sydd 
â chyfrifoldeb am yr 
iaith. 

Busnes y 
Cyngor 

Huw Jones 
Pennaeth Gwasanaethau 

Democrataidd 
 

Cyng Ieuan Williams 

 
I’w gadarnhau 

Penderfyniad 
dirpwyiedig 

 
Mehefin 2020 

 

 

29 Blaen Raglen Waith y 
Pwyllgor Gwaith (S) 
 
Cymeradwyo 
diweddariad misol. 
 

Gofynnir am 
gymeradwyaeth y 
Pwyllgor Gwaith llawn 
er mwyn cryfhau blaen 
gynllunio ac 
atebolrwydd. 

Busnes y 
Cyngor 

Huw Jones 
Pennaeth Gwasanaethau 

Democrataidd 
 

Cyng Llinos Medi 

 Pwyllgor Gwaith 
 

Mehefin 2020 

 

30 Cerdyn Sgôr 
Corfforaethol – Ch4, 
2019/20 (S) 
 
Adroddiad monitro 
perfformiad chwarterol. 

Mae hwn yn fater i’r 
Pwyllgor Gwaith llawn 
gan ei fod yn rhoi 
sicrwydd am 
berfformiad cyfredol ar 
draws y Cyngor. 

Trawsnewid 
Corfforaethol 

Carys Edwards 
Pennaeth Proffesiwn –  

AD a Thrawsnewid  
 

Cyng Dafydd Rhys 
Thomas 

Pwyllgor Sgriwtini 
Corfforaethol 
Dyddiad i’w 
gadarnhau 

Pwyllgor Gwaith 
 

Mehefin 2020 
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 Y pwnc a’i *gategori 
a 

beth yw’r penderfyniad a 
geisir 

 

Penderfyniad gan 
pa Ddeilydd 

Portffolio neu, os 
yn benderfyniad 

cyfunol, pam 

Gwasanaeth 
Arweiniol 

Swyddog Cyfrifol / 
Aelod arweiniol a 
chyswllt ar gyfer 

cyflwyno sylwadau 

Cyn penderfynu /  
Sgriwtini 

(os yn berthnasol) 

Dyddiad y P. 
Gwaith neu, 

os wedi’i 
ddirprwyo, 

dyddiad 
cyhoeddi 

Dyddiad y 
Cyngor Llawn 

(os yn 
berthnasol) 

31 Monitro Cyllideb 
Refeniw  2019/20 – Ch4 
(S) 
 
Adroddiad monitro 
ariannol chwarterol. 

Mae hwn yn fater i’r 
Pwyllgor Gwaith llawn 
gan ei fod yn rhoi 
sicrwydd am y sefyllfa 
ariannol gyfredol ar 
draws y Cyngor.  

Adnoddau Marc Jones 
Cyfarfwyddwr 

Swyddogaeth– Adnoddau 
/ Swyddog Adran 151 

 
Cyng Robin Wyn Williams 

Panel Sgriwtini 
Cyllid 

Dyddiad i’w 
gadarnhau 

  

Pwyllgor Gwaith 
 

Mehefin 2020 

 

32 Monitro Cyllideb 
Gyfalaf 2019/20 – Ch4 
(S) 
 
Adroddiad monitro 
ariannol chwarterol. 

Mae hwn yn fater i’r 
Pwyllgor Gwaith llawn 
gan ei fod yn rhoi 
sicrwydd am y sefyllfa 
ariannol gyfredol ar 
draws y Cyngor.  

Adnoddau Marc Jones 
Cyfarwyddwr 

Swyddogaeth – 
Adnoddau / Swyddog 

Adran 151 
 

Cyng Robin Wyn Williams 

Panel Sgriwtini 
Cyllid 

Dyddiad i’w 
gadarnhau 

  

Pwyllgor Gwaith 
 

Mehefin 2020 

 

33 Monitro Cyllideb y 
Cyfrif Refeniw Tai 
2019/20 – Ch4 (S) 
 
Adroddiad monitro 
ariannol chwarterol. 

Mae hwn yn fater i’r 
Pwyllgor Gwaith llawn 
gan ei fod yn rhoi 
sicrwydd am y sefyllfa 
ariannol gyfredol ar 
draws y Cyngor.  

Adnoddau Marc Jones 
Cyfarwyddwr 

Swyddogaeth– Adnoddau 
/ Swyddog Adran 151 

 
Cyng Robin Wyn Williams 

Panel Sgriwtini 
Cyllid 

Dyddiad i’w 
gadarnhau 

  

Pwyllgor Gwaith 
 

Mehefin 2020 

 

Gorffennaf 2020 

34 Blaen Raglen Waith y 
Pwyllgor Gwaith (S) 
 
Cymeradwyo 
diweddariad misol. 
 

Gofynnir am 
gymeradwyaeth y 
Pwyllgor Gwaith llawn 
er mwyn cryfhau blaen 
gynllunio ac 
atebolrwydd. 

Busnes y 
Cyngor 

Huw Jones 
Pennaeth Gwasanaethau 

Democrataidd 
 

Cyng Llinos Medi 

 Pwyllgor Gwaith 
 

Gorffennaf 2020 
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CYNGOR SIR YNYS MÔN 

ADRODDIAD I: PWYLLGOR GWAITH  

DYDDIAD: 16 RHAGFYR 2019 

PWNC: ADRODDIAD ADOLYGU CANOL BLWYDDYN - RHEOLI’R 
TRYSORLYS 2019/20 

AELOD(AU) PORTFFOLIO CYNGHORYDD ROBIN WILLIAMS 

PENNAETH GWASANAETH: MARC JONES, CYFARWYDDWR SWYDDOGAETH 
(ADNODDAU) A SWYDDOG ADRAN 151   
(EST. 2601) 

AWDUR YR ADRODDIAD: 
FFÔN: 
E-BOST: 

GARETH ROBERTS 
01248 752675 
GarethJRoberts@ynysmon.gov.uk 

AELODAU LLEOL:  d/b 

 
1. Cefndir  
 

1.1 Strategaeth Gyfalaf 
 

Yn Rhagfyr 2017, cyhoeddodd Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth 
(CIPFA), Godau Rheoli’r Trysorlys a Darbodus diwygiedig. O 2019/20, bydd angen i bob 
awdurdod lleol baratoi Strategaeth Gyfalaf fydd yn darparu’r canlynol: - 
 
 trosolwg lefel uchel o sut mae gwariant cyfalaf, cyllido cyfalaf a gweithgaredd rheoli’r 

trysorlys yn cyfrannu at ddarparu gwasanaethau;  
 trosolwg o sut mae’r risg gysylltiedig yn cael ei rheoli; a 
 goblygiadau ar gyfer cynaliadwyedd ariannol yn y dyfodol.  
 
Cafodd adroddiad yn cynnwys ein Strategaeth Gyfalaf ei gyflwyno i’r Pwyllgor Gwaith ar 
18 Chwefror 2019, a bydd Strategaeth ddiwygiedig ar gyfer 2020/21 yn mynd gerbron y 
Cyngor llawn cyn 31 Mawrth 2020.  

 
1.2 Rheoli Trysorlys 
 

Mae’r Cyngor yn gweithredu cyllideb gytbwys, sy’n golygu’n fras bod arian a godir yn 
ystod y flwyddyn yn talu am ei wariant ariannol. Mae rhan o weithrediadau rheoli’r 
trysorlys yn sicrhau bod y llif ariannol hwn yn cael ei gynllunio’n ddigonol, gydag arian 
dros ben yn cael ei fuddsoddi mewn gwrthbartïon risg isel, gan sicrhau hylifedd digonol i 
gychwyn cyn ystyried yr elw gorau posibl o’r buddsoddiadau. 

 
 Ail brif swyddogaeth y gwasanaeth rheoli’r trysorlys yw cyllido cynlluniau cyfalaf y Cyngor. 

Mae’r cynlluniau cyfalaf hyn yn arwydd o faint y bydd angen i’r Cyngor ei fenthyca, hynny 
yw, y gwaith o gynllunio llif arian yn y tymor hir i sicrhau bod y Cyngor yn gallu cyflawni ei 
weithgareddau gwariant cyfalaf. Gallai’r gwaith hwn o reoli arian yn y tymor hir gynnwys 
trefnu benthyciadau tymor hir neu dymor byr, neu ddefnyddio arian dros ben o’r llif arian 
tymor hir ac, ar adegau, gall unrhyw ddyled a drefnwyd yn flaenorol gael ei hailstrwythuro i 
gwrdd ag amcanion risg neu gost y Cyngor.  

 
 Yn unol â hyn, diffinnir rheoli’r trysorlys fel hyn:- 
 
 “Rheoli benthyciadau, buddsoddiadau a llif arian yr awdurdod lleol, ei drefniadau bancio a 

thrafodion ar y farchnad arian a'r farchnad gyfalaf; rheolaeth effeithiol o’r risgiau sy'n 
gysylltiedig â'r gweithgareddau hynny; a cheisio’r perfformiad gorau posib sy'n gyson â'r 
risgiau hynny.” 
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2. Rhagarweiniad   
 

Ysgrifennwyd yr adroddiad hwn yn unol â gofynion Côd Ymarfer CIPFA ar Reoli’r Trysorlys 
(diwygiwyd 2017).  Dyma ofynion sylfaenol y Côd:- 
 
(i) Creu a chynnal Datganiad ar y Polisi Rheoli’r Trysorlys sy’n amlinellu polisïau ac 

amcanion gweithgareddau rheoli trysorlys y Cyngor. 
 
(ii) Creu a chynnal Arferion Rheoli’r Trysorlys sy’n amlinellu’r modd y bydd y Cyngor yn ceisio 

cyflawni’r polisïau a’r amcanion hynny. 
 
(iii) Y Cyngor llawn yn derbyn Datganiad Blynyddol ar y Strategaeth Rheoli’r Trysorlys, sy'n 

cynnwys y Strategaeth Fuddsoddi Flynyddol a Pholisi y Ddarpariaeth Refeniw Isaf ar gyfer 
y flwyddyn i ddod, Adroddiad Adolygu Canol Blwyddyn (yr adroddiad hwn) ac Adroddiad 
Blynyddol, sy'n rhoi sylw i weithgareddau a gynhaliwyd yn ystod y flwyddyn flaenorol. 

 
(iv) Y Cyngor llawn yn dirprwyo cyfrifoldebau am weithredu a monitro'r polisïau ac arferion 

rheoli’r trysorlys ac am weithredu a gweinyddu penderfyniadau rheoli'r trysorlys. 
 
(v) Y Cyngor yn dirprwyo’r gwaith o graffu’r strategaeth a’r polisïau rheoli'r trysorlys i gorff 

penodol, sef y Pwyllgor Archwilio yn achos y Cyngor hwn. 
 
Mae’r adroddiad canol blwyddyn hwn wedi'i baratoi yn unol â Chôd Ymarfer CIPFA ar Reoli’r 
Trysorlys, ac mae'n cynnwys y canlynol:- 

 

 Diweddariad economaidd ar gyfer rhan gyntaf blwyddyn ariannol 2019/20; 
 Adolygiad o'r Datganiad ar y Strategaeth Rheoli'r Trysorlys a'r Strategaeth Fuddsoddi 

Flynyddol; 
 Gwariant cyfalaf y Cyngor fel y nodir yn y Strategaeth Gyfalaf, a dangosyddion darbodus; 
 Adolygiad o bortffolio buddsoddi’r Cyngor ar gyfer 2019/20; 
 Adolygiad o strategaeth fenthyca’r Cyngor ar gyfer 2019/20; 
 Adolygiad o unrhyw ail drefnu dyledion yn ystod 2019/20;  
 Crynodeb o weithgaredd ers Chwarter 2; ac 
 Adolygiad o gydymffurfio â Therfynau Trysorlys a Darbodus ar gyfer  2019/20. 

 

3. Diweddariad Economaidd 
 

3.1  Rhoddwyd diweddariad economaidd gan ymgynghorwyr trysorlys y Cyngor ac mae i’w 
weld yn Atodiad 1. Hefyd yn ddiweddar, maent  wedi darparu'r rhagolwg cyfradd llog 
canlynol:- 

 
 Rhag  

2019 
Mawrth 

2020 
Mehefin 

2020 
Medi 
2020 

Rhag 
2020 

Mawrth 
2021 

Mehefin 
2021 

Medi 
2021 

Rhag  
2021 

Mawrth 
2022 

Cyfradd Banc (%) 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 

Cyfradd 5 mlynedd 
PWLB (%) 

2.30% 2.40% 2.40% 2.50% 2.50% 2.60% 2.70% 2.80% 2.90% 2.90% 

Cyfradd 10 mlynedd 
PWLB (%) 

2.60% 2.70% 2.70% 2.70% 2.80% 2.90% 3.00% 
3.10% 3.20% 3.20% 

Cyfradd 25 mlynedd 
PWLB (%) 

3.20% 3.30% 3.40% 3.40% 3.50% 3.60% 3.70% 
3.70% 3.80% 3.90% 

Cyfradd 50 mlynedd 
PWLB (%) 

3.10% 3.20% 3.30% 3.30% 3.40% 3.50% 3.60% 
3.60% 3.70% 3.80% 

 

3.2  Yn ddiweddar, darparodd ymgynghorwyr trysorlys y Cyngor sylwadau i gyd-fynd â’r 
rhagolwg cyfradd llog uchod. Mae’r sylwadau hyn i’w gweld yn Atodiad 2. 

 
 

4. Datganiad ar y Strategaeth Rheoli’r Trysorlys a Diweddariad ar y Strategaeth Fuddsoddi 
Flynyddol 
 

4.1  Cymeradwywyd Datganiad ar y Strategaeth Rheoli’r Trysorlys (TMSS) ar gyfer 2019/20 
gan y Cyngor llawn ar 27 Chwefror 2019. Nid oes unrhyw newidiadau polisi i’r TMSS; 
mae'r manylion yn yr adroddiad hwn yn diweddaru'r sefyllfa yn wyneb y sefyllfa 
economaidd ddiweddaraf a'r newidiadau cyllidebol a gymeradwywyd eisoes. 
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5. Portffolio Buddsoddi 2019/20  
 

5.1 Yn unol â’r Côd, blaenoriaeth y Cyngor yw sicrhau bod cyfalaf a hylifedd yn ddiogel, a 
chael lefel enillion briodol sy’n gyson ag awydd y Cyngor i gymryd risgiau. Fel y nodir yn 
Adran 3, mae'n farchnad fuddsoddi anodd iawn o ran cael y cyfraddau llog a welwyd yn 
gyffredin yn y degawdau blaenorol gan fod y cyfraddau yn isel iawn  ac yn gyson â’r 
Gyfradd Banc gyfredol, sef 0.75%. Mae’r posibilrwydd parhaus o argyfwng dyled sofran 
ym mharth yr Ewro, a’i effaith ar fanciau, yn ein hannog i ddilyn strategaeth risg isel a 
thymor byr. O ystyried yr amgylchedd risg hwn a’r ffaith y bydd cynnydd yng Nghyfradd y 
Banc yn debygol o ddigwydd yn raddol ac yn annhebygol o ddychwelyd i’r lefelau a 
welwyd yn y degawdau gorffennol, mae’r incwm a geir o fuddsoddiadau yn debygol o 
barhau i fod yn isel. 

 

5.2  Roedd gan y Cyngor £18.551m o fuddsoddiadau ar 30 Medi 2019 (£14.333m ar 31 
Mawrth 2019) a’r enillion o’r portffolio buddsoddiadau am chwe mis cyntaf y flwyddyn 
oedd 0.62%. Mae rhestr lawn o fuddsoddiadau ar 30 Medi 2019 i’w gweld yn Atodiad 3. 
Mae crynodeb o’r buddsoddiadau a’r cyfraddau i’w gweld yn Atodiad 4. 

 

5.3   Ni thorrwyd y terfynau a gymeradwywyd o fewn y Strategaeth Fuddsoddi Flynyddol yn 
ystod chwe mis cyntaf 2019/20. 

 

5.4   Yr incwm y mae’r Cyngor wedi cyllidebu y bydd yn ei dderbyn o’i fuddsoddiadau ar gyfer 
2019/20 ar ei hyd yw £0.031m ac mae’r perfformiad am y flwyddyn hyd yma’n uwch na’r 
gyllideb, gyda £0.041m wedi’i dderbyn ar ddiwedd Chwarter 2. Y rheswm am hyn yw ein 
bod yn buddsoddi arian sydd dros ben mewn Awdurdodau Lleol eraill, sy’n rhoi gwell 
dychweliad ar fuddsoddiad na chyfrif galw mewn banc. 

 
5.5   Mae’r meini prawf gwrthbartïon buddsoddi presennol a gymeradwywyd yn y TMSS yn 

cwrdd â gofynion swyddogaeth rheoli’r trysorlys. 
 
5.6    Mae’r gwledydd a gymeradwywyd ar gyfer buddsoddiadau i’w gweld yn Atodiad 5. 
 
5.7   Dengys y tabl isod restr o fuddsoddiadau a wnaed i Awdurdodau Lleol eraill yn ystod 

hanner gyntaf y flwyddyn ariannol hon. Yn wyneb y ffaith fod diogelwch arian yn 
ddangosydd allweddol i’r Cyngor hwn, ystyrir mai Awdurdodau Lleol eraill yw’r llefydd 
mwyaf diogel i fuddsoddi arian ac mae’n rhoi gwell dychweliad na’r rhan fwyaf o gyfrifon 
galw mewn banciau. 

   
Llywodraeth Leol Dyddiad 

Cychwyn 
Dyddiad 
Gorffen 

Cyfradd 
Llog% 

Swm 
(£) 

Central Bedfordshire Council 04/04/19 05/07/2019 0.75% 5,000,000.00 

Cheltenham Borough Council  21/08/19 20/09/2019 0.68% 5,000,000.00 

Cheltenham Borough Council 20/09/19 25/10/2019 0.63% 5,000,000.00 

Wirral Council 31/07/19 30/08/2019 0.68% 5,000,000.00 

Wirral Council 30/08/19 30/09/2019 0.63% 5,000,000.00 

Wirral Council 30/09/19 29/10/2019 0.63% 5,000,000.00 

Sutton London Borough Council  29/08/19 25/09/2019 0.60% 5,000,000.00 

Mid Suffolk District Council  24/09/19 25/11/2019 0.65% 3,000,000.00 
  

6. Benthyca 
 

6.1  Y gofyniad cyllido cyfalaf (GCC) a ragamcanwyd ar gyfer 2019/20 yw £140.2m.  Mae’r 
GCC yn dynodi angen sylfaenol y Cyngor i fenthyca at ddibenion cyfalaf. Os yw’r GCC yn 
gadarnhaol, gall y Cyngor fenthyca gan y Bwrdd Benthyciadau Gwaith Cyhoeddus 
(PWLB) neu’r farchnad (benthyca allanol) neu o falansau mewnol ar sail dros dro 
(benthyca mewnol). Yn gyffredinol, mae’r cydbwysedd rhwng benthyciadau allanol a 
mewnol yn cael ei ysgogi gan amodau’r farchnad. Rhagwelir y bydd y Cyngor wedi 
benthyg £127.6m ar ddiwedd y flwyddyn a bydd wedi defnyddio £12.6m o gyllid llif arian 
yn lle benthyca. Mae hon yn ffordd ddarbodus a chost effeithiol yn yr hinsawdd 
economaidd bresennol ond bydd angen monitro’r sefyllfa’n barhaus os bydd yr enillion o 
giltiau yn uwch nag a ragwelwyd. 
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6.2 Ni chafodd unrhyw arian ei fenthyca yn ystod hanner gyntaf y flwyddyn ariannol hon ac ni 
ragwelir y bydd angen unrhyw fenthyca allanol ychwanegol yn ystod ail hanner y flwyddyn 
ariannol. Bydd raid benthyca i gyllido rhan o raglen gyfalaf 2019/20, ond bydd hyn drwy 
fenthyca’n fewnol (tynnu i lawr y balansau ariannol).  

  

Mae’r graff a’r tabl isod yn dangos y symudiad yng ngraddfeydd sicrwydd PWLB am chwe 
mis cyntaf y flwyddyn hyd yma. Mae cyfraddau PWLB wedi bod yn gostwng yn ystod y 
cyfnod hwn ac mae’r cyfraddau cyfnodau hirach bron wedi haneru gan olygu eu bod ar eu 
hisaf erioed. Gostyngodd targed cyfraddau (sicrwydd) 50 mlynedd PWLB ar gyfer 
benthyciadau newydd tymor hir o 2.50% i 2.00% yn ystod y cyfnod hwn: -    

 

 
 

 
 1 Bl 5 Ml 10 Ml 25 Ml 50 Ml 

Isel 1.17% 1.01% 1.13% 1.73% 1.57% 

Dyddiad 03/09/19 03/09/19 03/09/19 03/09/19 03/09/19 

Uchel 1.58% 1.73% 2.07% 2.58% 2.41% 

Dyddiad 15/04/19 17/04/19 17/04/19 17/04/19 17/04/19 

Cyfartaledd 1.40% 1.37% 1.62% 2.20% 2.07% 

 
6.3   Ar 9 Hydref 2019, cyhoeddodd y Trysorlys a PWLB gynnydd o 100 o bwyntiau sylfaen 

(1%) yn y gyfradd fenthyca.  Ni chafwyd unrhyw rybudd ymlaen llaw y byddai hyn yn 
digwydd ac mae’n golygu bod raid i bob awdurdod lleol yn awr ail-asesu’n sylfaenol y 
modd y byddant yn cyllido eu hanghenion i fenthyca’n allanol a hyfywedd ariannol 
prosiectau cyfalaf yn eu rhaglenni cyfalaf oherwydd y cynnydd annisgwyl hwn yng nghost 
benthycia. Bwriedir cyflwyno sylwadau i Drysorlys EM yn awgrymu na ddylai meysydd 
gwariant cyfalaf y mae’r Llywodraeth yn dymuno gweld cynnydd ynddynt, e.e. tai, fod yn 
agored i gynnydd mor fawr yn y benthyciadau.   

Er bod yr Awdurdod hwn wedi dibynnu yn y gorffennol ar PWLB fel ei brif ffynhonnell 
gyllido, mae’n rhaid iddo’n awr ystyried ffynonellau benthyca rhatach. Ar hyn o bryd, mae 
hwn yn faes sy’n datblygu oherwydd mae wedi bod yn sioc hefyd i’r diwydiant 
gwasanaethau ariannol. Rydym yn disgwyl i wahanol sefydliadau cyllido ddod i mewn i’r 
farchnad neu gynnig cynnyrch i awdurdodau lleol. Bydd Aelodau’n cael gwybod am 
unrhyw ddatblygiadau.    
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Mae’n bosibl y bydd y Municipal Bond Agency yn cynnig benthyciadau i awdurdodau lleol 
yn y dyfodol. Efallai y bydd yr Awdurdod yn gwneud defnydd o’r ffynhonnell newydd hon o 
fenthyciadau fel a phan fydd hynny’n briodol. 

 

6.4  Ychydig iawn o gyfle gafwyd i ail-drefnu dyledion oherwydd yr hinsawdd economaidd sydd 
ohoni, strwythur y cyfraddau llog yn sgil hynny a’r cynnydd yn y lwfans a ychwanegwyd at 
gynnyrch giltiau sydd wedi cael effaith ar gyfraddau benthyca newydd PWLB ers Hydref 
2010. O’r herwydd, nid oes unrhyw ddyledion wedi cael eu hail-drefnu yn ystod y flwyddyn 
ariannol bresennol. Roedd y cynnydd 100bps yng nghyfraddau PWLB o 9 Hydref 2019 yn 
berthnasol i gyfraddau benthyca newydd yn unig ac nid i gyfraddau ad-dalu dyledion yn 
gynamserol. 

 
7 Sefyllfa Gyfalaf y Cyngor (Dangosyddion Darbodus) 

 

7.1  Mae rhan hon o’r adroddiad wedi’i strwythuro i gyflwyno’r wybodaeth ddiweddaraf am:- 
 

 Gynlluniau gwariant cyfalaf y Cyngor; 
 Sut mae’r cynlluniau hyn yn cael eu cyllido; 
 Effaith y newidiadau yn y cynlluniau gwariant cyfalaf ar y dangosyddion darbodus a’r 

angen sylfaenol i fenthyca; a  

 Chydymffurfio â’r terfynau yn eu lle ar gyfer y gweithgaredd benthyca. 
 

7.2   Dangosydd Darbodus ar gyfer y Rhaglen Gyfalaf 
 

 Mae’r tabl hwn yn dangos yr amcangyfrifon diwygiedig ar gyfer gwariant cyfalaf o’i 
gymharu â’r gyllideb gyfalaf:-     

  

Gwariant Cyfalaf  2019/20 
Amcangyfrif 

Gwreiddiol 
£’000 

Sefyllfa ar  
30 Medi 2019 

 
£’000 

2019/20 
Amcangyfrif 

Cyfredol 
£’000 

Cronfa’r Cyngor 25,910 5,768 16,823 

CRT 14,117 5,267 14,307 

 
Cyfanswm 

 
40,027 

 
11,035 

 
31,130 

 
7.2.1  Mae’r gwariant a ragamcanwyd yn dangos bod mwyafrif y prosiectau yn unol â’r 

targed ac y byddant yn cael eu cwblhau o fewn y gyllideb ond mae 3 prif brosiect 
(Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr, Moderneiddio Band A - Ysgolion yr 21ain Ganrif ac 
Isadeiledd Strategol Caergybi) lle mae disgwyl tanwariant sylweddol  yn y gyllideb 
yn 2019/20, a chaiff hyn ei adlewyrchu yn y tabl uchod. Ceir dadansoddiad llawn o’r 
gwariant cyfalaf a gynlluniwyd ar gyfer 2019/20 yn yr Adroddiad Monitro Cyllideb 
Gyfalaf Chwarter 2, a gyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith ar 25 Tachwedd 2019. 

 
7.3 Newidiadau i Gyllido’r Rhaglen Gyfalaf   

 

7.3.1 Mae rhai newidiadau i gyllido’r rhaglen gyfalaf fel y gellir gweld yn y tabl isod. Mae’r 
prif reswm am y newid wedi’i nodi ym mharagraff 7.2.1, bydd tanwariant sylweddol 
ar dri chynllun cyfalaf yn 2019/20. Fodd bynnag, bydd y tri cynllun hyn yn cario 
drosodd i 2020/21 ynghyd â’u cyllid ac ni ragwelir, ar hyn o bryd, y collir unrhyw 
gyllid oherwydd yr oedi. 

 
7.3.2 Mae’r tabl isod yn dwyn ynghyd brif elfennau strategaeth y cynlluniau gwariant 

cyfalaf (uchod), gan bwysleisio trefniadau cyllido gwreiddiol y rhaglen gyfalaf, a 
threfniadau cyllido disgwyliedig y gwariant cyfalaf hwn. Mae elfen fenthyca'r tabl yn 
cynyddu dyled sylfaenol y Cyngor trwy'r Gofyniad Cyllido Cyfalaf (GCC), er y bydd 
hyn yn cael ei ostwng yn rhannol gan gostau refeniw ar gyfer ad-dalu’r ddyled 
(Darpariaeth Refeniw Isaf). Efallai yr ychwanegir at yr angen hwn i fenthyca yn sgil 
dyled sy’n aeddfedu a gofynion trysorlys eraill. 
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Cyllido Cyfalaf 2019/20 
Amcangyfrif 

Gwreiddiol 
£’000 

2019/20 
Amcangyfrif 
Diwygiedig 

£’000 

Grantiau Cyfalaf 22,684 14,381 

Derbyniadau Cyfalaf 774 1,612 

Arian Wrth Gefn 186 186 

Cyfraniad Refeniw 9,952 10,142 

Benthyca â Chefnogaeth 5,973 3,942 

Benthyca Di-gefnogaeth 454 863 

Benthyciad 4 4 

 
Cyfanswm 

 
40,027 

 
31,130 

 

7.4 Newidiadau i’r Dangosyddion Darbodus ar gyfer y Gofyniad Cyllido Cyfalaf (GCC), 
Dyled Allanol a’r Terfyn Gweithredol 

 
 7.4.1 Mae tabl 7.4.3 isod yn dangos y GCC, sef yr angen allanol sylfaenol i fenthyca at 

ddibenion cyfalaf. Mae hefyd yn dangos y sefyllfa ddyled a ddisgwylir dros y cyfnod. 
Gelwir hyn y Terfyn Gweithredol, sy’n cael ei osod yn flynyddol gan y Cyngor fel 
rhan o’r Datganiad ar Strategaeth Rheoli’r Trysorlys. 

 
7.4.2   Dangosydd Darbodus – Y Gofyniad Cyllido Cyfalaf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.4.3  Dangosydd Darbodus – Gofyniad Cyllido Cyfalaf (CFR) 
 

 7.4.3.1 Ar hyn o bryd, rydym ychydig yn is na’r Gofyniad Cyllido Cyfalaf gwreiddiol 
a ragwelwyd oherwydd y tanwariant a ragwelir o ran benthyca, o ganlyniad 
yn bennaf i Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2019/20 
Y Terfyn 

Gweithredol 
yn unol â’r 

TMSS 
2018/19 

£000 

2019/20 
Sefyllfa 

Fenthyca 
Ddechreuol 

 
 

£000 

Swm o 
fewn y 
Terfyn 

 
 
 

£000 

2019/20 
Amcangyfr

if o’r 
Sefyllfa 

Fenthyca 
 

£000 

Swm o 
fewn y 
Terfyn 

 
 

£000 

Dangosydd Pwyllog – Dyled Allanol / Y Terfyn Gweithredol  

Benthyca 170,000 132,549 37,451 126,404 43,596 

Ymrwymiadau 
tymor hir eraill 

3,000 1,133 1,867 1,214 1,786 

 
Cyfanswm y 
Ddyled ar 31 
Mawrth 

 
173,000 

 
133,682 

 
39,318 

 
127,618 

 
45,382 

 2019/20 
Amcangyfrif 

Gwreiddiol 
£000 

2019/20 
Amcangyfrif 
Diwygiedig 

£000 

Dangosydd Pwyllog – Gofyniad Cyllido Cyfalaf 

GCC – Cronfa’r Cyngor 104,103 100,171 

GCC – CRT 40,998 39,998 

Cyfanswm GCC 145,101 140,169 

 
Symudiad net yn y GCC 

 
6,441 

 
1,509 
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GCC Gwreiddiol a Ragwelwyd  
 

145,101 

Gostyngiad yn yr Darpariaeth Refeniw oherwydd 
tanwariant o ran Benthyca yn 2018/19 

154 

Tanwariant yn y Benthyca Di-gefnogaeth ar gyfer y CRT 
yn 2019/20 

-1,000 

Cynnydd yn y Benthyca Di-gefnogaeth yn 2018/19 a 
2019/20 oherwydd bod mwy o fenthyciadau di-gefnogaeth 
wedi cael eu defnyddio ar gyfer Rhaglen Ysgolion yr 21ain 
Ganrif. Yn ogystal, cafodd 2 o gynlluniau hamdden 
ychwanegol eu cyllido drwy Fenthyciadau Di-gefnogaeth 
yn rhaglen gyfalaf 2018/19. 

915 

Tanwariant o ran Benthyca gyda Chefnogaeth yn 2018/19 
oherwydd grant ychwanegol a dderbyniwyd yn 2018/19 yn 
lle arian arall gyda hynny’n lleihau’r angen am Fenthyca 
gyda Chefnogaeth. Hefyd cafodd llai o Fenthyciadau gyda 
Chefnogaeth eu defnyddio yn Rhaglen Ysgolion yr 21ain 
Ganrif.  

-5,001 

 
GCC Diwygiedig a Ragwelir 

 
140,169 

 
7.5 Terfynau ar Weithgaredd Benthyca 
 

7.5.1  Y dull rheoli allweddol cyntaf ar gyfer gweithgareddau trysorlys yw dangosydd 
darbodus i sicrhau, dros y tymor canol, na fydd benthyca net (benthyciadau llai 
buddsoddiadau) ond yn cael ei wneud at ddibenion cyfalaf. Ni ddylai 
benthyciadau allanol gros, ac eithrio yn y tymor byr, fod yn fwy na chyfanswm y 
GCC yn y flwyddyn flaenorol ynghyd ag unrhyw GCC ychwanegol yr 
amcangyfrifir y bydd ei angen ar gyfer 2019/20 a'r ddwy flynedd ariannol ddilynol. 
Mae hyn yn caniatáu rhywfaint o hyblygrwydd ar gyfer benthyca cynnar ar raddfa 
gyfyngedig yn y blynyddoedd i ddod. Mae'r Cyngor wedi cymeradwyo polisi o 
fenthyca cyn i’r angen godi, a chedwir at y polisi hwnnw os gwelir bod hynny’n 
ddarbodus. Y sefyllfa gyfredol o ran benthyciadau yw £126.409m, sy’n is na’r 
GCC a ragwelwyd ar gyfer y flwyddyn hon a’r 2 flynedd ariannol nesaf (gweler y 
tabl isod) ac, o’r herwydd, glynwyd wrth ofynion yr dangosydd hwn. 

  

  
 

2019/20 
£000 

2020/21 2021/22 
£000 

GCC  
(y rhagamcan ar gyfer 
diwedd y flwyddyn) 

140,169 158,469 174,821 

 
 

  
 

2019/20 
Amcangyfrif 

Gwreiddiol 
£000 

Y Sefyllfa 
Gyfredol ar 30 

Medi 2019 
£000 

2019/20 
Amcangyfrif 
Diwygiedig 

£000 

Benthyca Allanol 
 

132,549 126,409 126,404 

Benthyca Mewnol 
 

11,338 12,546 12,551 

Ynghyd ag ymrwymiadau 
tymor hir eraill 

1,214 1,214 1,214 

GCC (y sefyllfa ar 
ddiwedd y flwyddyn) 

145,101 140,169 140,169 

 
7.5.2  Ni ragwelir y bydd unrhyw anawsterau ar gyfer y flwyddyn bresennol i 

gydymffurfio â’r dangosydd darbodus yma.   
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7.5.3  Mae dangosydd darbodus pellach yn rheoli’r lefel fenthyca gyffredinol.  Hwn yw’r 
Terfyn Awdurdodedig ac ni chaniateir cymryd benthyg mwy na’r swm hwn. Mae 
angen i Aelodau osod ac adolygu’r swm, £178m ar hyn o bryd. Mae'n adlewyrchu 
faint o arian y gallwn fforddio ei fenthyca yn y tymor byr, er na fyddai’n ddymunol 
gwneud hynny, ond nid yw’n gynaliadwy yn y tymor hir. Hwn yw’r uchafswm y 
disgwylir y bydd angen ei fenthyca, gyda pheth hyblygrwydd ar gyfer symudiadau 
annisgwyl. Hwn yw’r terfyn statudol a bennir o dan Adran 3 (1) Deddf Llywodraeth 
Leol 2003.  

  

Terfyn 
Awdurdodedig 
ar gyfer Dyled 
Allanol 

2019/20 
Dangosydd 
Gwreiddiol 

 

Y Sefyllfa Gyfredol 
o ran Benthyciadau 

ar 30 Medi 2019 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

£’000 

Y Sefyllfa a 
ragwelir o ran 

Benthyciadau ar  
31 Mawrth 2020 

£’000 

Benthyciadau 
 

175,000 126,409 126,404 

Ymrwymiadau 
Tymor Hir Eraill 
 

3,000 1,214 1,214 

Cyfanswm 178,000 127,623 
 

127,918 

 

8. Argymhelliad  
 

8.1 Ystyried cynnwys yr adroddiad ac anfon unrhyw sylwadau ymlaen i’r Cyngor llawn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARC JONES 
CYFARWYDDWR SWYDDOGAETH (ADNODDAU) A SWYDDOG ADRAN 151       20 TACHWEDD 2019 
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ATODIAD / APPENDIX 1 
 

Diweddariad ar yr Economi hyd yma a’r rhagolygon / Economic Update & Forecasts 
 
United Kingdom -  This first half year has been a time of upheaval on the political front as Theresa May 
resigned as Prime Minister to be replaced by Boris Johnson on a platform of the UK leaving the EU on or 
31 October, with or without a deal.  However, in September, his proroguing of Parliament was overturned 
by the Supreme Court and Parliament carried a bill to delay Brexit until 31 January 2020 if there is no deal 
by 31 October. MPs also voted down holding a general election before 31 October, though one is likely 
before the end of 2019. So far, there has been no majority of MPs for any one option to move forward on 
enabling Brexit to be implemented. At the time of writing the whole Brexit situation is highly fluid and could 
change radically by the day. Given these circumstances and the likelihood of an imminent general election, 
any interest rate forecasts are subject to material change as the situation evolves.  If the UK does soon 
achieve a deal on Brexit agreed with the EU then it is possible that growth could recover relatively quickly. 
The MPC could then need to address the issue of whether to raise Bank Rate at some point in the coming 
year when there is little slack left in the labour market; this could cause wage inflation to accelerate which 
would then feed through into general inflation.  On the other hand, if there was a no deal Brexit and there 
was a significant level of disruption to the economy, then growth could weaken even further than currently 
and the MPC would be likely to cut Bank Rate in order to support growth. However, with Bank Rate still only 
at 0.75%, it has relatively little room to make a big impact and the MPC would probably suggest that it 
would be up to the Chancellor to provide help to support growth by way of a fiscal boost by e.g. tax cuts, 
increases in the annual expenditure budgets of government departments and services and expenditure on 
infrastructure projects, to boost the economy.   
 

The first half of 2019/20 has seen UK economic growth fall as Brexit uncertainty took a toll. In its Inflation 
Report of 1 August, the Bank of England was notably downbeat about the outlook for both the UK and 
major world economies. The MPC meeting of 19 September reemphasised their concern about the 
downturn in world growth and also expressed concern that prolonged Brexit uncertainty would contribute to 
a build-up of spare capacity in the UK economy, especially in the context of a downturn in world growth.  
This mirrored investor concerns around the world which are now expecting a significant downturn or 
possibly even a recession in some major developed economies. It was therefore no surprise that the 
Monetary Policy Committee (MPC) left Bank Rate unchanged at 0.75% throughout 2019, so far, and is 
expected to hold off on changes until there is some clarity on what is going to happen over Brexit. However, 
it is also worth noting that the new Prime Minister is making some significant promises on various spending 
commitments and a relaxation in the austerity programme. This will provide some support to the economy 
and, conversely, take some pressure off the MPC to cut Bank Rate to support growth. 
 
As for inflation itself, CPI has been hovering around the Bank of England’s target of 2% during 2019, but 
fell to 1.7% in August. It is likely to remain close to 2% over the next two years and so it does not pose any 
immediate concern to the MPC at the current time. However, if there was a no deal Brexit, inflation could 
rise towards 4%, primarily as a result of imported inflation on the back of a weakening pound. 
 
With regard to the labour market, despite the contraction in quarterly GDP growth of -0.2% q/q, (+1.3% 
y/y), in quarter 2, employment continued to rise, but at only a muted rate of 31,000 in the three months to 
July after having risen by no less than 115,000 in quarter 2 itself: the latter figure, in particular, suggests 
that firms are preparing to expand output and suggests there could be a return to positive growth in quarter 
3.  Unemployment continued at a 44 year low of 3.8% on the Independent Labour Organisation measure in 
July and the participation rate of 76.1% achieved a new all-time high. Job vacancies fell for a seventh 
consecutive month after having previously hit record levels.  However, with unemployment continuing to fall, 
this month by 11,000, employers will still be having difficulty filling job vacancies with suitable staff.  It was 
therefore unsurprising that wage inflation picked up to a high point of 3.9% in June before easing back 
slightly to 3.8% in July, (3 month average regular pay, excluding bonuses).  This meant that in real terms, 
(i.e. wage rates higher than CPI inflation), earnings grew by about 2.1%. As the UK economy is very much 
services sector driven, an increase in household spending power is likely to feed through into providing 
some support to the overall rate of economic growth in the coming months. The latest GDP statistics also 
included a revision of the savings ratio from 4.1% to 6.4% which provides reassurance that consumers’ 
balance sheets are not over stretched and so will be able to support growth going forward. This would then 
mean that the MPC will need to consider carefully at what point to take action to raise Bank Rate if there is 
an agreed Brexit deal, as the recent pick-up in wage costs is consistent with a rise in core services inflation 
to more than 4% in 2020.    
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In the political arena, if there is a general election soon, this could result in a potential loosening of 
monetary policy and therefore medium to longer dated gilt yields could rise on the expectation of a weak 
pound and concerns around inflation picking up although, conversely, a weak international backdrop could 
provide further support for low yielding government bonds and gilts. 
 

United States of America -  President Trump’s massive easing of fiscal policy in 2018 fuelled a 
temporary boost in consumption in that year which generated an upturn in the rate of strong growth to 
2.9% y/y.  Growth in 2019 has been falling back after a strong start in quarter 1 at 3.1%, (annualised rate), 
to 2.0% in quarter 2.  Quarter 3 is expected to fall further. The strong growth in employment numbers 
during 2018 has reversed into a falling trend during 2019, indicating that the economy is cooling, while 
inflationary pressures are also weakening The Fed finished its series of increases in rates to 2.25 – 2.50% 
in December 2018.  In July 2019, it cut rates by 0.25% as a ‘midterm adjustment’ but flagged up that this 
was not to be seen as the start of a series of cuts to ward off a downturn in growth. It also ended its 
programme of quantitative tightening in August, (reducing its holdings of treasuries etc).  It then cut rates 
again in September to 1.75% - 2.00% and is thought likely to cut another 25 bps in December. Investor 
confidence has been badly rattled by the progressive ramping up of increases in tariffs President Trump 
has made on Chinese imports and China has responded with increases in tariffs on American imports.  
This trade war is seen as depressing US, Chinese and world growth.  In the EU, it is also particularly 
impacting Germany as exports of goods and services are equivalent to 46% of total GDP. It will also 
impact developing countries dependent on exporting commodities to China.  
 

Eurozone -  Growth has been slowing from +1.8 % during 2018 to around half of that in 2019.  Growth 
was +0.4% q/q (+1.2% y/y) in quarter 1 and then fell to +0.2% q/q (+1.0% y/y) in quarter 2; there appears 
to be little upside potential to the growth rate in the rest of 2019. German GDP growth fell to -0.1% in 
quarter 2; industrial production was down 4% y/y in June with car production down 10% y/y.  Germany 
would be particularly vulnerable to a no deal Brexit depressing exports further and if President Trump 
imposes tariffs on EU produced cars.  The European Central Bank (ECB) ended its programme of 
quantitative easing purchases of debt in December 2018, which meant that the central banks in the US, 
UK and EU had all ended the phase of post financial crisis expansion of liquidity supporting world financial 
markets by purchases of debt.  However, the downturn in EZ growth in the second half of 2018 and into 
2019, together with inflation falling well under the upper limit of its target range of 0 to 2%, (but it aims to 
keep it near to 2%), has prompted the ECB to take new measures to stimulate growth.  At its March 
meeting it said that it expected to leave interest rates at their present levels “at least through the end of 
2019”, but that was of little help to boosting growth in the near term. Consequently, it announced a third 
round of TLTROs; this provides banks with cheap borrowing every three months from September 2019 
until March 2021 which means that, although they will have only a two-year maturity, the Bank is making 
funds available until 2023, two years later than under its previous policy. As with the last round, the new 
TLTROs will include an incentive to encourage bank lending, and they will be capped at 30% of a bank’s 
eligible loans. However, since then, the downturn in EZ and world growth has gathered momentum so at 
its meeting on 12 September, it cut its deposit rate further into negative territory, from -0.4% to -0.5%, and 
announced a resumption of quantitative easing purchases of debt.  It also increased the maturity of the 
third round of TLTROs from two to three years. However, it is doubtful whether this loosening of monetary 
policy will have much impact on growth and unsurprisingly, the ECB stated that governments will need to 
help stimulate growth by fiscal policy. On the political front, Austria, Spain and Italy are in the throes of 
forming coalition governments with some unlikely combinations of parties i.e. this raises questions around 
their likely endurance. The recent results of two German state elections will put further pressure on the 
frail German CDU/SDP coalition government. 
 
China - Economic growth has been weakening over successive years, despite repeated rounds of central 
bank stimulus; medium term risks are increasing. Major progress still needs to be made to eliminate 
excess industrial capacity and the stock of unsold property, and to address the level of non-performing 
loans in the banking and credit systems. Progress also still needs to be made to eliminate excess 
industrial capacity and to switch investment from property construction and infrastructure to consumer 
goods production. The trade war with the US does not appear currently to have had a significant effect on 
GDP growth as some of the impact of tariffs has been offset by falls in the exchange rate and by 
transhipping exports through other countries, rather than directly to the US. 

 

Japan - - has been struggling to stimulate consistent significant GDP growth and to get inflation up to its 
target of 2%, despite huge monetary and fiscal stimulus. It is also making little progress on fundamental 
reform of the economy.  
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World Growth -  The trade war between the US and China is a major concern to financial markets and is 
depressing worldwide growth, as any downturn in China will spill over into impacting countries supplying 
raw materials to China. Concerns are focused on the synchronised general weakening of growth in the 
major economies of the world compounded by fears that there could even be a recession looming up in 
the US, though this is probably overblown. These concerns have resulted in government bond yields in 
the developed world falling significantly during 2019. If there were a major worldwide downturn in growth, 
central banks in most of the major economies will have limited ammunition available, in terms of monetary 
policy measures, when rates are already very low in most countries, (apart from the US), and there are 
concerns about how much distortion of financial markets has already occurred with the current levels of 
quantitative easing purchases of debt by central banks. The latest PMI survey statistics of economic 
health for the US, UK, EU and China have all been sub 50 which gives a forward indication of a downturn 
in growth; this confirms investor sentiment that the outlook for growth during the rest of this financial year 
is weak. 
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   ATODIAD / APPENDIX 2 
 

Sylwadau ar y rhagolygon diweddaraf ar raddfeydd llog /  
Commentary on the latest interest rates forecasts 
 
It has been little surprise that the Monetary Policy Committee (MPC) has left Bank Rate unchanged at 
0.75% so far in 2019 due to the ongoing uncertainty over Brexit.  In its meeting on 1 August, the MPC 
became more dovish as it was more concerned about the outlook for both the global and domestic 
economies. That’s shown in the policy statement, based on an assumption that there is an agreed 
deal on Brexit, where the suggestion that rates would need to rise at a “gradual pace and to a limited 
extent” is now also conditional on “some recovery in global growth”. Brexit uncertainty has had a 
dampening effect on UK GDP growth in 2019, especially around mid-year. If there were a no deal 
Brexit, then it is likely that there will be a cut or cuts in Bank Rate to help support economic growth. 
The September MPC meeting sounded even more concern about world growth and the effect that 
prolonged Brexit uncertainty is likely to have on growth. 
 

Bond yields / PWLB rates - There has been much speculation recently that we are currently in a 
bond market bubble.  However, given the context that there are heightened expectations that the US 
could be heading for a recession, and a general background of a downturn in world economic growth, 
together with inflation generally at low levels in most countries and expected to remain subdued, 
conditions are ripe for low bond yields.  While inflation targeting by the major central banks has been 
successful over the last thirty years in lowering inflation expectations, the real equilibrium rate for 
central rates has fallen considerably due to the high level of borrowing by consumers: this means that 
central banks do not need to raise rates as much now to have a major impact on consumer spending, 
inflation, etc. This has pulled down the overall level of interest rates and bond yields in financial 
markets over the last thirty years.  We have therefore seen over the last year, many bond yields up to 
ten years in the Eurozone actually turn negative. In addition, there has, at times, been an inversion of 
bond yields in the US whereby ten year yields have fallen below shorter term yields. In the past, this 
has been a precursor of a recession.  The other side of this coin is that bond prices are elevated as 
investors would be expected to be moving out of riskier assets i.e. shares, in anticipation of a 
downturn in corporate earnings and so selling out of equities.  However, stock markets are also 
currently at high levels as some investors have focused on chasing returns in the context of dismal 
ultra-low interest rates on cash deposits.   
 

What we saw during the last half year up to 30 September is a near halving of longer term PWLB 
rates to completely unprecedented historic low levels. (See paragraph 7 for comments on the 
increase in margin over gilt yields of 100bps introduced on 9.10.19.)  There is though, an expectation 
that financial markets have gone too far in their fears about the degree of the downturn in US and 
world growth.  If, as expected, the US only suffers a mild downturn in growth, bond markets in the US 
are likely to sell off and that would be expected to put upward pressure on bond yields, not only in the 
US, but due to a correlation between US treasuries and UK gilts, which at various times has been 
strong but at other times weaker, in the UK. However, forecasting the timing of this and how strong 
the correlation is likely to be, is very difficult to forecast with any degree of confidence.  
 

One potential danger that may be lurking in investor minds is that Japan has become mired in a 
twenty year bog of failing to get economic growth and inflation up off the floor, despite a combination 
of massive monetary and fiscal stimulus by both the central bank and government. Investors could be 
fretting that this condition might become contagious.   
 

Another danger is that unconventional monetary policy post 2008, (ultra-low interest rates plus 
quantitative easing), may end up doing more harm than good through prolonged use. Low interest 
rates have encouraged a debt fuelled boom which now makes it harder for economies to raise interest 
rates. Negative interest rates could damage the profitability of commercial banks and so impair their 
ability to lend and / or push them into riskier lending. Banks could also end up holding large amounts 
of their government’s bonds and so create a potential doom loop. (A doom loop would occur where 
the credit rating of the debt of a nation was downgraded which would cause bond prices to fall, 
causing losses on debt portfolios held by banks and insurers, so reducing their capital and forcing 
them to sell bonds – which, in turn, would cause further falls in their prices etc.). In addition, the 
financial viability of pension funds could be damaged by low yields on holdings of bonds. 
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The balance of risks to the UK 

 The overall balance of risks to economic growth in the UK is probably to the downside due to 
the weight of all the uncertainties over Brexit, as well as a softening global economic picture. 

 The balance of risks to increases in Bank Rate and shorter term PWLB rates are broadly 
similarly to the downside.  
 

One risk that is both an upside and downside risk is that all central banks are now working in very 
different economic conditions than before the 2008 financial crash. There has been a major increase 
in consumer and other debt due to the exceptionally low levels of borrowing rates that have prevailed 
for eleven years since 2008. This means that the neutral rate of interest in an economy, (i.e. the rate 
that is neither expansionary nor deflationary), is difficult to determine definitively in this new 
environment, although central banks have made statements that they expect it to be much lower than 
before 2008. Central banks could, therefore, over or under-do increases in central interest rates. 
 

Downside risks to current forecasts for UK gilt yields and PWLB rates currently include:  
 

 Brexit – if it were to cause significant economic disruption and a major downturn in the rate of 
growth. 

 Bank of England takes action too quickly, or too far, over the next three years to raise Bank 
Rate and causes UK economic growth, and increases in inflation, to be weaker than we 
currently anticipate.  

 A resurgence of the Eurozone sovereign debt crisis. In 2018, Italy was a major concern due 
to having a populist coalition government which made a lot of anti-austerity and anti-EU noise.  
However, in September 2019 there was a major change in the coalition governing Italy which 
has brought to power a much more EU friendly government; this has eased the pressure on 
Italian bonds. Only time will tell whether this new unlikely alliance of two very different parties 
will endure.  

 Weak capitalisation of some European banks, particularly Italian banks. 

 German minority government.  In the German general election of September 2017, Angela 
Merkel’s CDU party was left in a vulnerable minority position dependent on the fractious 
support of the SPD party, as a result of the rise in popularity of the anti-immigration AfD party. 
Then in October 2018, the results of the Bavarian and Hesse state elections radically 
undermined the SPD party and showed a sharp fall in support for the CDU. As a result, the 
SPD had a major internal debate as to whether it could continue to support a coalition that is 
so damaging to its electoral popularity. After the result of the Hesse state election, Angela 
Merkel announced that she would not stand for re-election as CDU party leader at her party’s 
convention in December 2018. However, this makes little practical difference as she has 
continued as Chancellor, though more recently concerns have arisen over her health.  

 Other minority EU governments. Austria, Sweden, Spain, Portugal, Netherlands and 
Belgium all have vulnerable minority governments dependent on coalitions which could prove 
fragile.  

 Italy, Austria, the Czech Republic and Hungary now form a strongly anti-immigration bloc 
within the EU.  There has also been rising anti-immigration sentiment in Germany and France. 

 There are concerns around the level of US corporate debt which has swollen massively 
during the period of low borrowing rates in order to finance mergers and acquisitions. This has 
resulted in the debt of many large corporations being downgraded to a BBB credit rating, close 
to junk status. Indeed, 48% of total investment grade corporate debt is rated at BBB. If such 
corporations fail to generate profits and cash flow to reduce their debt levels as expected, this 
could tip their debt into junk ratings which will increase their cost of financing and further 
negatively impact profits and cash flow. 

 Geopolitical risks, for example in North Korea, but also in Europe and the Middle East, which 
could lead to increasing safe haven flows.  
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Upside risks to current forecasts for UK gilt yields and PWLB rates 

 Brexit – if agreement was reached all round that removed all threats of economic and political 
disruption between the EU and the UK.  

 The Bank of England is too slow in its pace and strength of increases in Bank Rate and, 
therefore, allows inflationary pressures to build up too strongly within the UK economy, which 
then necessitates a later rapid series of increases in Bank Rate faster than we currently 
expect.  
 

UK inflation, whether domestically generated or imported, returning to sustained significantly higher 
levels causing an increase in the inflation premium inherent to gilt yields. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rhan o gyngor dderbyniwyd gan / An extract from advice received from:  Link Asset Services 
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ATODIAD / APPENDIX 3 
 
 
Crynodeb Benthyca a Buddsoddi – Chwarteroedd 1 a 2 2019/20 
Borrowing and Investment Summary – Quarters 1 and 2 2019/20 
 
  

 
 

 30 Medi / Sept 2019                         30 Mehefin / June 2019                                               

£m % (paid on 
borrowing and 

received on 
investment) 

£m % (paid on 
borrowing and 

received on 
investment) 

Benthyca – graddfa sefydlog 

Borrowing – fixed rate 

126.4 4.73 126.4 4.73 

Benthyca – graddfa amrywiol 

Borrowing – variable rate 

Dim / Nil d/b / n/a Dim / Nil d/b / n/a 

Adneuon – galw hyd at 30 diwrnod 

Deposits – Call to 30 days 

8.5 0.57 12.3 0.49 

Adneuon – Tymor sefydlog < 1 bl. 

Deposits – Fixed Term < 1 year 

10.0 0.64 5.0 0.75 

Adneuon – Tymor sefydlog 1 bl. + 

Deposits – Fixed Term 1 year + 

Dim / Nil d/b / n/a Dim / Nil d/b / n/a 

Cyfanswm Adneuon 

Total Deposits 

18.5 0.61 17.3 0.57 

Adneuon Uchaf yn y Chwarter 

Highest Deposits in the Quarter 

26.1 d/b / n/a 27.1 d/b / n/a 

Adneuon Isaf yn y Chwarter 

Lowest Deposits in the Quarter 

14.0 d/b / n/a 13.7 

 

d/b / n/a 

Cyfartaledd Adneuon yn y Chwarter 

Average Deposits in the Quarter 

20.9 0.54 22.9 

 

0.54 

 

 

Ni dorwyd unrhyw un o’r dangosyddion trysorlys yn ystod hanner cyntaf y flwyddyn. 
None of the treasury indicators were breached during the first half of the year. 
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ATODIAD / APPENDIX 4 
 

Graddfeydd Credyd Gwrthbartïon buddsoddi a’r adneuon a ddelir gyda phob un ar 30 Medi 2019* 
Credit ratings of investment counterparties and deposits held with each as at 30 September 2019* 

 
Grŵp Bancio/ 

Banking 
Group 

Sefydliad/ 
Institution 

Adneuon / 
Deposit  

£’000 

Hyd (Galw/ 
tymor 

sefydlog) / 
Duration (Call / 

Fixed Term**) 

Cyfnod  
(O / I)  / 
Period         

(From / To) 

 
Graddfa 

Dychweliad/  
Rate of 
Return  

% 

Graddfa 
Tymor Hir 

Fitch  
Long Term 

Rating 

Graddfa 
Tymor Byr 

Fitch Short 
Term 

Rating 

Graddfa 
Tymor 

Hir 
Moody’s 

 Long 
Term 

Rating 

Graddfa 
Tymor 

Byr 
Moody’s 

 Short 
Term 

Rating  

Graddfa 
Tymor Hir 

Standard & 
Poor’s Long 
Term Rating 

Graddfa 
Tymor Byr 

Standard & 
Poor’s 

Short Term 
Rating 

Lliw 
Sector/Hyd 

Awgrymiedig/ 
Sector Colour / 

Suggested 
Duration 

Lloyds Banking 
Group plc 

Bank of 
Scotland plc 

 

7.494 Galw/ 
Call 

n/a 0.65 A+ F1 Aa3 P-1 A+ 
 

A-1 Glas – 12 mis/ 
Blue -12m 

months 

Santander 
Group plc 

Santander 
UK plc 

0.001 Galw/ 
Call 

n/a 0.40 A+ F1 Aa3 P-1 A A-1 Coch – 6 mis/ 
Red -  6 
months 

The Royal 
Bank of 

Scotland 
Group plc 

The Royal 
Bank of 

Scotland plc 
(Part  / 

Nationalised) 

0.002 Galw/ 
Call 

n/a 0.20 A+ F1 A1 P-1 A A-1   Glas - 12 mis /  
 Blue - 12 

months 

The Royal 
Bank of 

Scotland 
Group plc 

National 
Westminster 

Bank 
Deposit 

1.055 Galw/ 
Call 

n/a 0.30 A+ F1 A1 P-1 A A-1   Glas - 12 mis /  
 Blue - 12 
months 

Cheltenham 
Council 

Cheltenham 
Council 

5.000 Sefydlog/ 
Fixed 

20/09/19 -
25/10/19 

0.63 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Mid Suffolk 
Council 

Mid Suffolk 
Council 

3.000 Sefydlog/ 
Fixed 

24/09/19 – 
25/11/19 

0.65 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Wirral Council Wirral 
Council 

2.000 Sefydlog/ 
Fixed 

30/09/19 – 
29/10/19 

0.63 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

 
*  Ceir y Rhestr Benthyca Cymeradwyedig yn Atodiad 6 o’r Datganiad Strategaeth Rheoli Trysorlys 2019/20/Strategaeth Buddsoddi Blynyddol/ The Approved Lending List can be found at Appendix 6 of the 

2019/20 Treasury Management Strategy Statement / Annual Investment Strategy        
**  Sef tymor ar pwynt y buddsoddi/Being term at the point of investment.  
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ATODIAD / APPENDIX 5 
 

Approved countries for investments  
 
Based upon lowest available sovereign credit rating 
 
AAA                      
• Australia 
• Canada 
• Denmark 
• Germany 
• Luxembourg 
• Netherlands  
• Norway 
• Singapore 
• Sweden 
• Switzerland 
 
AA+ 
• Finland 
• U.S.A. 
 
AA 
• Abu Dhabi (UAE) 
• France 
• Hong Kong 
• U.K. 
 
AA- 
• Belgium  
• Qatar 
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ATODIAD / APPENDIX 6 
 

Graffiau Ychwanegol / Additional Graphs 
 
Comparison of borrowing parameters to actual external borrowing 
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CYNGOR SIR YNYS MÔN 

Adroddiad: PWYLLGOR GWAITH 

Dyddiad: 16 RHAGFYR 2019 

Pwnc: FFIOEDD A THALIADAU 2020/21 

Aelod(au) Portffolio: CYNGHORYDD ROBIN WYN WILLIAMS 
(DEILYDD PORTFFOLIO – CYLLID) 

Pennaeth Gwasanaeth: MARC JONES – CYFARWYDDWR SWYDDOGAETH 
(ADNODDAU) A SWYDDOG ADRAN 151 

Awdur yr Adroddiad: 
Rhif Ffôn: E-
bost: 

MARC JONES/CLAIRE 
KLIMASZEWSKI 01248 752601 
RMJFI@YNYSMON.GOV.UK 

Aelodau Lleol: DDIM YN BERTHNASOL 

A - Argymhelliad/Argymhellion a Rheswm/Rhesymau 

 

ARGYMHELLION A RHESYMAU 
 

Mae’r ffioedd a thaliadau diwygiedig arfaethedig ar gyfer 2020/21 wedi eu hamlinellu yn y llyfryn 
isod. Yn draddodiadol, byddai’r rhain yn cael eu gweithredu o’r 1af o Ebrill yn y flwyddyn ariannol 
nesaf. Fodd bynnag, gofynnir i’r Pwyllgor Gwaith gymeradwyo gweithrediad cynnar o nifer o’r 
ffioedd a thaliadau diwygiedig hyn o’r 1af o Chwefror 2020. Mae’r gweithrediad cynnar hwn yn 
rhan o fesurau angenrheidiol mewn ymateb i’r sefyllfa ariannol heriol a wynebir ar hyn o bryd.  
Cafodd y rhan fwyaf o'r cynyddiadau ffioedd a thaliadau a gynigir o 1 Chwefror 2020 eu 
gweithredu'n gynnar y llynedd hefyd o 1 Chwefror 2019, felly, maent wedi bod ar waith am 
flwyddyn gyfan. 
 

Bydd rhai ffioedd yn parhau i gael eu gweithredu yn unol â’r flwyddyn ariannol o’r 1af o Ebrill 
2020. Mae’r rhain yn dueddol o fod lle mae’r cynnydd i ffioedd a thaliadau yn bethau a wneir yn 
statudol. Bydd ffioedd a thaliadau mewn perthynas ag ysgolion yn cael eu gweithredu o’r 1af o 
Fedi 2020. Mae’r llyfryn Ffioedd a Thaliadau 2020/21 yn cynnwys colofn ar wahân yn amlygu pa 
newidiadau sy’n weithredol o’r 1af o Chwefror 2020, y rhai sy’n weithredol o’r 1af o Ebrill 2020 a’r 
rhai sy’n weithredol o’r 1af o Fedi 2020. 
 

Mae cyllidebau incwm ar gyfer ffioedd a thaliadau anstatudol ar gyfer 2020/21 wedi eu cynyddu 
3% ar gyfartaledd ar draws pob gwasanaeth unigol. Mae hyn wedi galluogi Penaethiaid 
Gwasanaeth i gynyddu ffioedd unigol o fwy neu lai 3% ond, ar y cyfan, bydd angen i wasanaethau 
fodloni eu targedau incwm sydd wedi’u cyllidebu. 
 
Mae’r holl ffioedd statudol wedi eu cynyddu yn unol â’r swm a osodwyd gan y corff sy’n 
cymeradwyo, lle mae’r cynnydd wedi’i gyhoeddi. Lle dangosir y ffi fel ‘I’w gadarnhau’, mae hyn 
yn berthnasol i rai ffioedd a thaliadau Gofal Cymdeithasol a Thai a fydd yn cael eu hargymell ar 
gyfer y 1af o Ebrill 2020 ac a gyflwynir i’r Pwyllgor Gwaith a’r Cyngor llawn ym mis Mawrth 2020. 
 

ARGMHELLIAD 
 

Gofynnir i’r Pwyllgor Gwaith gymeradwyo’r atodlen Ffioedd a Thaliadau ar gyfer 2020/21 fel yr 
amlinellir yn y llyfryn isod. 

B - Pa opsiynau eraill wnaethoch chi eu hystyried a beth oedd eich rhesymau dros eu 
gwrthod ac/neu ddewis yr opsiwn hwn? 

Ystyriodd Gwasanaethau Unigol wahanol lefelau o ffioedd er mwyn cyflawni’r gofyniad o 
gynnydd o 3%yn y lefel gyffredinol o ffioedd anstatudol ar gyfer y gwasanaeth. 

C - Am ba reswm y mae hwn yn benderfyniad i’r Pwyllgor Gwaith? 

Mae’r awdurdod ar gyfer gwneud penderfyniadau mewn perthynas â ffioedd a thaliadau 
wedi’i ddirprwyo i’r Pwyllgor Gwaith. 
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CH - A yw’r penderfyniad hwn yn gyson â’r polisi a gymeradwywyd gan y Cyngor llawn? 

Amherthnasol 

D - A yw’r penderfyniad hwn o fewn y gyllideb a gymeradwywyd gan y Cyngor? 

Amherthnasol 

DD -   Gyda phwy wnaethoch chi ymgynghori? Beth oedd eu sylwadau? 

1 Prif Weithredwr / Uwch Dîm Arweinyddiaeth (UDA) 
(mandadol) 

 

2 Cyllid / Adran 151 (mandadol) Awdur yr Adroddiad 

3 Cyfreithiol / Swyddog Monitro (mandadol)  

4 Adnoddau Dynol (AD)  

5 Eiddo  

6 Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh)  

7 Sgriwtini  

8 Aelodau Lleol  

9 Unrhyw gyrff allanol / arall/eraill  

E - Risgiau ac unrhyw gamau lliniaru (os yn berthnasol) 

1 Economaidd  

2 Gwrthdlodi  

3 Trosedd ac Anhrefn  

4 Amgylcheddol  

5 Cydraddoldebau  

6 Cytundebau Canlyniad  

7 Arall  

F - Atodiadau: 

 

Atodiad A – Atodlen o Ffioedd a Thaliadau 2020/21 

FF - Papurau Cefndir (cysylltwch os gwelwch yn dda gydag awdur yr Adroddiad am 
unrhyw wybodaeth bellach): 
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Ffioedd a Thaliadau  

2020-21 
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CYNNWYS 

 

Gwasanaeth Oedolion 

        Gofal Cymdeithasol Oedolion 

 

Gwasanaeth Tai 

Tai  

   

Dysgu Gydol Oes 

 Addysg 

 Llyfrgelloedd a Diwylliant 

 

Rheoleiddio a Datblygu Economaidd 

Gwarchod y Cyhoedd  

Cynllunio 

 Canolfan Fusnes Môn 

 Hamdden 

 Cyrchfan 

 

Priffyrdd, Gwastraff ac Eiddo 

Priffyrdd 

Rheoli Gwastraff 

 

Busnes y Cyngor 

 Cyfreithiol 
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Nodiadau 
 
1. Cyfnod Perthnasol 

 
1.1 Mae'r holl ffioedd a thaliadau o'r dyddiad penodedig (yn gynhwysol) oni bai y nodir fel arall. 

 
2. TAW 

 
2.1   Mae'r holl ffioedd a thaliadau yn cynnwys TAW (TAW yn amodol i newid), oni bai y nodir fel arall.  
 
2.2 Allwedd i Ddangosyddion TAW 

 
S   -  Yn cynnwys TAW Cyfradd Safonol (20%, amodol i newid)  
Z  -  Cyfradd sero 
E  -  Eithriwyd o TAW 
N   -  Tâl Net TAW (Dylid ychwanegu TAW i'r ffî/taliad) 
O/S   -  Tu allan i gwmpas TAW / Ddim yn fusnes 
D/B   - Dim yn berthnasol 

 
2.3 Gall statws TAW fod yn ddarostyngedig i newid yn ystod y flwyddyn. 

 
2.4 Nid yw taliadau rhwng gwasanaethau Cyngor Sir Ynys Môn yn cynnwys TAW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T
udalen 47



4 | P a g e  
 

Gofal Cymdeithasol Oedolion 

 
Gwasanaeth Ffi/Tâl 

1af Chwefror 

Ffi/Tâl 

1af Ebrill 

Ffi/Tâl 

Medi 

TAW 

Gofal Preswyl yng Nghartrefi’r Awdurdod ar gyfer Pobl Hyn  
 

Tâl safonol (ar gyfer preswylwyr sydd hefo’r modd ariannol i dalu’r 
gost llawn) 

 I’w gadarnhau  O/S 

Gofal Cartref 

Os ydych yn hŷn nag oed 
pensiwn gydag incwm wythnosol 
o neu’n uwch na £242.51 a: 

Os ydych yn fengach nag oed 
pensiwn gydag incwm wythnosol o 
neu’n uwch na £161.89 a: 

    

llai na £247.50 yr wythnos llai na £166.88 yr wythnos  I’w gadarnhau  O/S 

rhwng £247.51 - £252.50 rhwng £166.89 - £171.87  I’w gadarnhau  O/S 

rhwng £252.51 - £254.89 rhwng £171.88 - £174.27  I’w gadarnhau  O/S 

rhwng £254.90 - £257.50 rhwng £174.28 - £176.88  I’w gadarnhau  O/S 

rhwng £257.51 - £262.50 rhwng £176.89 - £181.88  I’w gadarnhau  O/S 

rhwng £262.51 - £267.50 rhwng £181.89 - £186.88  I’w gadarnhau  O/S 

rhwng £267.51 - £272.50 rhwng £186.89 - £191.88  I’w gadarnhau  O/S 

rhwng £272.51 - £277.50 rhwng £191.89 - £196.88  I’w gadarnhau  O/S 

rhwng £277.51 - £282.50 rhwng £196.89 - £201.88  I’w gadarnhau  O/S 

rhwng £282.51 - £287.50 rhwng £201.89 - £206.88  I’w gadarnhau  O/S 

rhwng £287.51 - £292.50 rhwng £206.89 - £211.88  I’w gadarnhau  O/S 

rhwng £292.51 - £297.50 rhwng £211.89 - £216.88  I’w gadarnhau  O/S 

rhwng £297.51 - £302.50 rhwng £216.89 - £221.88  I’w gadarnhau  O/S 

rhwng £302.51 - £307.50 rhwng £221.89 - £226.88  I’w gadarnhau  O/S 

rhwng £307.51 - £312.50 rhwng £226.89 - £231.88  I’w gadarnhau  O/S 

rhwng £312.51 - £317.50 rhwng £231.89 - £236.88  I’w gadarnhau  O/S 

rhwng £317.51 - £322.50 rhwng £236.89 - £241.88  I’w gadarnhau  O/S 

rhwng £322.51 - £327.50 rhwng £241.89 - £246.88  I’w gadarnhau  O/S 

rhwng £327.51 - £332.50 rhwng £246.89 - £251.88  I’w gadarnhau  O/S 

  uwch na £332.51 
 neu cynilion uwch na £24,000.00 

  uwch na £251.89  
 neu cynilion uwch na £24,000.00 

 I’w gadarnhau  O/S 

Prydau yng Ngwasanaethau Dydd  

(Yn berthnasol i’r holl brydau a lluniaeth ddarparwyd ym mhob lleoliad Gwasanaeth Dydd) 
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Prydau yng Ngwasanaethau Dydd ar gyfer oedolion (ac eithrio pobl 
hefo anableddau dysgu) 

£6.30   O/S (S yw 
prydau 
ddarparwyd i 
bersonau 
ddim wedi 
derbyn 
asesiad 
Gwasanaeth
au 
Cymdeithaso
l)  

Byrbryd canol dydd yng Ngwasanaethau Dydd ar gyfer pobl hefo 
anableddau dysgu 

£2.60   

Lluniaeth arall (te/coffi/teisen) yng Ngwasanaethau Dydd  
 

£1.50   

Gwasanaethau Teleofal 
 

Haen 1 – Offer, Gwasanaeth a Cynnal a Chadw  I’w gadarnhau  Os 
darparwyd 
fel rhan o 

becyn gofal 
– O/S.  Os 

darparwyd i’r 
anabl – Z. 

Os 
darparwyd i’r 
henoed ddim 

fel rhan o 
becyn gofal, 
neu i drydyd 
bartïon (e.e. 
Cymdeithasa

u Tai) – S. 

Haen 2 & 3 – Offer, Gwasanaeth, Monitro a Cynnal a Chadw  I’w gadarnhau  

Tâl gosod  I’w gadarnhau  

Gwasanaeth a Cynnal a Chadw  I’w gadarnhau  

Gwasanaethau’n unig  I’w gadarnhau  

Bathodynnau Glas (sefydliadol ac amnewid (colli/dwyn)) 

 
 I’w gadarnhau  O/S 

Cartrefi Preswyl a Nyrsio Sector Annibynnol 

Preswyl (Oedolion)   I’w gadarnhau  O/S 

Preswyl (EMI)  I’w gadarnhau  O/S 

Gofal Nyrsio Sylfaenol (Elfen Gofal Cymdeithasol)  I’w gadarnhau  O/S 

Nyrsio (EMI) (Elfen Gofal Cymdeithasol)  I’w gadarnhau  O/S 
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Tai 

 
Gwasanaeth Ffi/Tâl 

1af Chwefror 

Ffi/Tâl 

1af Ebrill 

Ffi/Tâl 

Medi 

TAW 

Ffioedd Troi Tai’n Gartrefi 

Hyd at £50,000  I’w gadarnhau  O/S 

Dros £50,000  I’w gadarnhau  O/S 

Cynllun Benthyciad i Wella Cartrefi  I’w gadarnhau  

% o werth y 

benthyciad (gall 

hefyd fod yn 

amodol ar ffi 

brisio gan 

drydydd parti) 

  

Rhenti Garejys  I’w gadarnhau   Amrywiol 

Ffioedd 

1 Llofft – Tŷ/Byngalo  I’w gadarnhau   

 

 

 

 

 

 

Amrywiol 

2 Llofft – Tŷ/Byngalo  I’w gadarnhau  

3 Llofft – Tŷ/Byngalo  I’w gadarnhau  

4 Llofft – Tŷ/Byngalo  I’w gadarnhau   

5+ Llofft – Tŷ/Byngalo  I’w gadarnhau  

1 Llofft – Fflat  I’w gadarnhau  

2 Llofft – Fflat  I’w gadarnhau  

3 Llofft – Fflat  I’w gadarnhau  

4+ Llofft – Fflat  I’w gadarnhau  

Fflat un ystafell   I’w gadarnhau  

Cais i ofyn am orfodi gorchymyn  I’w gadarnhau  

Ffî Llys  I’w gadarnhau  

Warant  I’w gadarnhau  

Ail-gyhoeddi Warant   I’w gadarnhau  

Taliadau Gwasanaeth mewn Anheddau 

Glanhau ardaloedd cymunedol  I’w gadarnhau  O/S os 

mewn Cynnal a chadw lifftiau  I’w gadarnhau  
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Erialau mewn ardaloedd cymunedol  I’w gadarnhau  perthynas â 

phrydles tŷ 

Cyngor, ac 

E am 

brydlesau 

arall 

Gwresogi a goleuadau mewn ardaloedd cymunedol  I’w gadarnhau  

Larymau tân ac offer tân  I’w gadarnhau  

Mynediad drws  I’w gadarnhau  

Taliadau Carthffosiaeth  I’w gadarnhau  

Peintio ardaloedd cymunedol  I’w gadarnhau  

Cynnal a chadw tiroedd (Eiddo domestig)  I’w gadarnhau  

Cynnal a chadw tiroedd (Eiddo gwarchod)  I’w gadarnhau  

Ffi rheoli  I’w gadarnhau  
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Addysg 

Gwasanaeth Ffi/Tâl 

1af Chwefror 

Ffi/Tâl 

1af Ebrill 

Ffi/Tâl 

Medi 

TAW 

Prydau Ysgol: 

Disgyblion a staff goruchwylio:     

Ysgolion cynradd  £2.50 y pryd I’w gadarnhau O/S 

Ysgolion uwchradd  £2.60 y pryd I’w gadarnhau O/S 

Staff ac ymwelwyr eraill:     

Ysgolion cynradd  £4.44 y pryd I’w gadarnhau S 

Ysgolion Uwchradd  £3.24 y pryd I’w gadarnhau S 

Gofal cyn y Clwb Brecwast 

30 munud o ofal cyn y clwb brecwast  £1.00 y plentyn £1.10 y plentyn E 

Bysus Ysgol: 

Dros 16 Oed  £140.00 y flwyddyn  £145.00 y flwyddyn O/S 

Dan 3 milltir  £125.00 y flwyddyn £130.00 y flwyddyn O/S 

Allan o'r dalgylch  £175.00 y flwyddyn £180.00 y flwyddyn O/S 

Taliadau Eraill 

Llungopïau  £0.10 y ddalen £0.10 y ddalen S 

Cae Bob Tywydd Millbank 

Aelodau 

Cae llawn  £48.00 Oedolyn 

£31.00 Ieuenctid 

 E 

Cae llawn (ysgolion)  £40.00 Oedolyn 

£26.00 Ieuenctid 

 D/B 

Hanner cae  £31.00 Oedolyn 

£19.00 Ieuenctid 

 E 

Hanner cae (ysgolion)  £26.00 Oedolyn 

£16.00 Ieuenctid 

 D/B 

Llogi Cae Pêl-droed  £48.00 Oedolyn 

£31.00 Ieuenctid 

 E 

Llogi Cae Pêl-droed (ysgolion)  £40.00 Oedolyn  D/B 
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£26.00 Ieuenctid 

Canolfan Jesse Hughes 

Llogi Ystafell 

Ystafell Ieuenctid/Grŵp Mawr £20.00   E 

Cyfleusterau Coginio £15.00   E 

Ystafell Ieuenctid a Grŵp a Chegin £30.00   E 

Ystafell Ieuenctid a Grŵp a Chegin £10.00   E 
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Llyfrgelloedd a Diwylliant 
 

Gwasanaeth Ffi/Tâl 

1af Chwefror 

Ffi/Tâl 

1af Ebrill 

Ffi/Tâl 

Medi 

TAW 

Amgueddfeydd a Diwylliant 

Oriel Ynys Môn 

Comisiwn ar werthiant 
 

35%   Amrywiol 

Llogi Ystafelloedd 

Prif Oriel Gelf  oriau gyda’r nôs (6-11yh, isafswm o 2 awr) 
neu  
Oriel Kyffin Williams oriau gyda’r nôs  (6-11yh, isafswm o  2 awr) 
 

£85.00 yr awr   E 

Ystafell Tunnicliffe – Masnachol: 

Yr Awr (uchafswm 3 awr) £38.00   E 

Hanner Diwrnod (3.5 awr) £110.00   E 

Diwrnod Llawn (7 awr) £220.00   E 

Gyda’r nos (6 – 11 yh) £42.00 yr awr   E 

Oriau Ychwanegol £37.00 yr awr   E 

Ystafell Tunnicliffe – Addysgol: 

Yr Awr (uchafswm 3 awr) £18.00   E 

Hanner Diwrnod (3.5 awr) £54.00   E 

Diwrnod Llawn (7 awr) £108.00   E 

Oriau Ychwanegol £22.00 yr awr   E 

Ystafell Tunnicliffe – Sefydliadau di-elw:     

Yr Awr (uchafswm 3 awr) £18.00   E 

Hanner Diwrnod (3.5 awr) £54.00   E 

Diwrnod Llawn (7 awr) £108.00   E 

Oriau Ychwanegol £22.00 yr awr   E 

Ystafell Tunnicliffe – Cyngor:     

Yr Awr (uchafswm 3 awr) £22.00   E 

Hanner Diwrnod (3.5 awr) £66.00   E 

Diwrnod Llawn (7 awr) £120.00   E 

Oriau Ychwanegol £27.00 yr awr   E 

Stafell Gyfarfod Fechan     

Yr Awr (uchafswm 3 awr) £10.00   E 

Hanner Diwrnod (3.5 awr) £30.00   E 
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Diwrnod Llawn (7 awr) £60.00   E 

Oriau Ychwanegol £12.00 yr awr   E 

Amrywiol     

Gweithdai £4.00 y pen   E 

Copïau Digidol anfonwyd drwy e-bost £6.00 yr awr   S 

Copïau Digidol anfonwyd drwy CD/DVD £12.00 yr awr   S 

Gwasanaeth Ymchwil a Dalwyd   £30.00 yr awr   S 

Ffilmio yn OYM a safleoedd [Pris ar Gais]     

Yr Awr – Defnydd Unigol £78.00   S 

Atgynhyrchiadau - Delweddau [Pris ar Gais]     

Atgynhyrchu mewn llyfrau a chyfnodolion £36.00   S 

Atgynhyrchu mewn arddangosfeydd (anfasnachol) £48.00   S 

Atgynhyrchu ar gyfer defnydd addysgol  £36.00   S 

Atgynhyrchu ar gyfer defnydd masnachol, i werthu, a.y.y.b. £126.00   S 

Atgynhyrchiadau – delweddau – darlledu ac ar-lein     

Cymraeg/Rhanbarthol, hyd at 10 mlynedd  £60.00   S 

Prydeinig, hyd at 10 mlynedd £72.00   S 

Byd-eang, hyd at 10 mlynedd  £84.00   S 

Defnydd we £48.00   S 

Defnydd we ffrydio digidol ar-lein £96.00   S 

Postio a Phacio     

Parcelforce Byd-eang – Printiau (postio £11.99) £15.00   S 

Pacio (postio fel prisiau Royal Mail ar-lein) https://www.royalmail.com/price-finder  S 

Llyfrgelloedd a Gwasanaethau Gwybodaeth 

Taliadau am ddychwelyd llyfrau / casetiau / CDs yn hwyr (fesul eitem): 

1 diwrnod yn hwyr £0.30   O/S 

2 ddiwrnod yn hwyr £0.40   O/S 

3 diwrnod yn hwyr £0.50   O/S 

4-7 niwrnod yn hwyr £0.80   O/S 

Cost ar gyfer pob wythnos hwyr (uchafswm o £8.00) £0.80   O/S 

Taliadau am ddychwelyd fideos / DVDs yn hwyr (fesul eitem) 

Fesul wythnos neu ran o wythnos – Gwasanaeth premiwm (uchafswm o £30.00) £3.20   O/S 

Fesul wythnos neu ran o wythnos – Gwasanaeth rheolaidd (uchafswm o £15.00) £2.20   O/S 

Taliadau am ddychweliadau hwyr i lyfrgelloedd symudol (fesul eitem) 

Ymweliad 1af  ac 2il ymweliad £0.00   O/S 

3ydd ymweliad £0.70   O/S 

4ydd ymweliad £0.80   O/S 
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5ed ymweliad £1.40   O/S 

Uchafswm cyfanswm y gost  £6.50   O/S 

Ceisiadau (fesul eitem) 

Plant (dan 16) £0.00   O/S 

Oedolion – Mewn stoc yng Nghymru (yn cynnwys LINC) £0.00   O/S 

Eitem newydd i'r stoc – Ddim ar gael o fewn Cymru £11.00   O/S 

Llogi CDs / DVDs (fesul eitem) 

CDs £1.60 y CD dros 3 
wythnos 

  O/S 

DVD Premiwm – (DVDs a ychwanegwyd i stoc o fewn 1 flwyddyn) £3.10 y DVD yr 
wythnos 

  O/S 

DVDs hŷn a DVDs plant  £2.00 y DVD yr 
wythnos 

  O/S 

Cerdyn Aelodaeth Coll 

Plant £1.50   O/S 

Oedolion £2.50   O/S 

Taliadau am eitemau a gollwyd/difrodwyd 

Llyfrau plant – Cymraeg  
 
 
 

Yr LMS newydd yn codi pris manwerthu llawn yn awtomatig. 
Cytundeb Awdurdodau llyfrgelloedd Gogledd Cymru. 

O/S 

Llyfrau oedolion – Cymraeg O/S 

Ffuglen – plant O/S 

Ffeithiol – plant O/S 

Ffuglen – oedolion [clawr papur] O/S 

Ffeithiol – oedolion [clawr papur] O/S 

Ffuglen – oedolion [clawr caled] O/S 

Ffeithiol – oedolion [clawr caled] O/S 

Llyfrau llafar – oedolion O/S 

Llyfrau llafar – plant O/S 

DVD – Oedolion O/S 

DVD – Plant O/S 

CD - cerddoriaeth O/S 

Cost weinyddol ar eitemau hwyr iawn yr anfonebwyd amdanynt. £5.50 fesul anfoneb   O/S 

Eitemau wedi eu tynnu allan o stoc – tâl isaf 

Ffuglen Clawr Papur – oedolion [Saesneg] £0.80 yr un 
Neu 

£3.60 am 5 

  S 

Ffuglen Clawr Caled – oedolion [Saesneg] £1.10 yr un 
Neu 

  S 
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£1.80 am 2 

Ffeithiol Clawr Caled – oedolion [Cymraeg a Saesneg] £1.50 yr un 
Neu 

£2.50 am 2 

  S 

Ffeithiol Clawr Papur – oedolion [Cymraeg a Saesneg] £1.10 yr un 
Neu 

£1.80 am 2 

  S 

Llyfrau cyfeirio  prisiau unigol   S 

Ffuglen Cymraeg – oedolion £0.80 yr un 
Neu 

£3.60 am 5 

  S 

Llyfrau Plant [pob iaith] £1.00 yr un 
Neu 

£3.50 am 5 

  S 

Defnyddio Offer Cyfrifiadurol 

Ymwelwyr heb Gerdyn Llyfrgell o'r Deyrnas Unedig 
 

£2.80 am bob ½ 
awr 

  O/S 

Llungopïau / Argraffu o Gyfrifiadur a Disgiau 

A4 du a gwyn £0.15 y ddalen   O/S 

A4 du a gwyn – 10+ copi (os cânt eu hargraffu ar unwaith mewn un sesiwn) £0.10 y ddalen   O/S 

A4 du a gwyn – cefn wrth gefn £0.30 y ddalen   O/S 

A4 du a gwyn – cefn wrth gefn 10+ copi (os cânt eu hargraffu ar unwaith mewn 
un sesiwn) 

£0.20 y ddalen   O/S 

A3 du a gwyn £0.30 y ddalen   O/S 

A3 du a gwyn – 10+ copi (os cânt eu hargraffu ar unwaith mewn un sesiwn) £0.20 y ddalen   O/S 

A3 du a gwyn – cefn wrth gefn £0.60 y ddalen   O/S 

A3 du a gwyn – cefn wrth gefn 10+ copi (os cânt eu hargraffu ar unwaith mewn 
un sesiwn) 

£0.40 y ddalen   O/S 

A4 lliw £0.80 y ddalen   O/S 

A4 lliw – 10+ copi (os cânt eu hargraffu ar unwaith mewn un sesiwn) £0.50 y ddalen   O/S 

A4 lliw – cefn wrth gefn £1.60 y ddalen   O/S 

A4 lliw – cefn wrth gefn 10+ copi (os cânt eu hargraffu ar unwaith mewn un 
sesiwn) 

£1.00 y ddalen   O/S 

A3 lliw £1.60 y ddalen   O/S 

A3 lliw – 10+ copi (os cânt eu hargraffu ar unwaith mewn un sesiwn) £1.20 y ddalen   O/S 

A3 lliw – cefn wrth gefn £3.20 y ddalen   O/S 

A3 lliw – cefn wrth gefn 10+ copi (os cânt eu hargraffu ar unwaith mewn un 
sesiwn) 

£2.40 y ddalen   O/S 
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Gwasanaeth Ffacs 

Tudalen 1af - Y Deyrnas Unedig £1.90   O/S 

Tudalen ychwanegol - Y Deyrnas Unedig £0.50 y dudalen   O/S 

Tudalen 1af - Ewrop £2.90   O/S 

Tudalen ychwanegol - Ewrop £1.10 y dudalen   O/S 

Tudalen 1af - Gogledd America £4.00   O/S 

Tudalen ychwanegol - Gogledd America £1.60 y dudalen   O/S 

Tudalen 1af - Gweddill y Byd £5.00   O/S 

Tudalen ychwanegol - Gweddill y Byd £2.10 y dudalen   O/S 

Derbyn Ffacs A4 £1.10   O/S 

Gosod Ystafelloedd     

Sesiwn 2 awr - yn ystod yr wythnos £25.00   E 

Sesiwn 2 awr gyda thâl mynediad/codi arian - yn ystod yr wythnos £36.00   E 

Cost ar gyfer pob hanner awr atodol - yn ystod yr wythnos £8.00   E 

Sesiwn 2 awr - Dydd Sadwrn £40.00   E 

Sesiwn 2 awr gyda thâl mynediad/codi arian - Dydd Sadwrn £46.00   E 

Cost ar gyfer pob hanner awr atodol - Dydd Sadwrn £10.00   E 

Llogi cyfleusterau cyfrifiadur (yn cynnwys llogi ystafell) 

Sesiwn 2 awr - Yn ystod yr wythnos yn ystod y dydd £35.00   S 

Sesiwn 2 awr - Gyda'r nos a dydd Sadwrn £45.00   S 

Sylwer - Gellir trafod prisiau ar gyfer llogi cyfleusterau cyfrifiadurol ar gyfer defnydd tymor hir a sesiynau trwy'r dydd 

Comisiwn ar Werthiant Arddangosfeydd 30% o werthiant   S 

Hysbysebu Masnachol – Posteri 

Ffi am 4 wythnos £4.00   S 

Neuadd y Farchnad: Ystafell Gyfarfod  

Yn ystod oriau agored 

Sesiwn 2 awr £26.00   S 

Sesiwn 2 awr gyda thâl mynediad/codi arian- £40.00   S 

Cost bob hanner awr ychwanegol- £8.00   S 

Agor allan o oriau 

Sesiwn 2 awr - dyddiau'r wythnos £30.00   S 

Sesiwn 2 awr gyda thâl mynediad/codi arian-dyddiau'r wythnos £45.00   S 

Cost bob hanner awr ychwanegol-dyddiau'r wythnos £10.00   S 

Sesiwn 2 awr- Dydd Sadwrn £45.00   S  

Sesiwn 2 awr gyda thâl mynediad/codi arian – Dydd Sadwrn £50.00   S 

Cost fesul hanner awr ychwanegol- Dydd Sadwrn £15.00   S 

Archifau Môn 
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Deunydd papur     

Pensiliau £0.45 y pensil   S 

Tocynnau Darllen (Tocyn CARN) £1.00 y tocyn   S 

Reprograffig    

Bydd yr holl eitemau a anfonir trwy'r post ar gyfradd llythyr mawr ail ddosbarth (os gofynnir am ddosbarth cyntaf neu dosbarthiad a gofnodwyd, codir tâl yn 
unol â hynny) 

Llungopïau / Argraffu o gyfrifiadur 

Copïau A4 du a gwyn   £0.60 y ddalen   S 

Copïau A3 du a gwyn £0.70 y ddalen   S 

Copïau A4 lliw £1.15 y ddalen   S 

Copïau A3 lliw £1.35 y ddalen   S 

Llungopïau / Argraffu o gyfrifiadur - trwy'r post 

1-3 Dalen A4 du a gwyn £6.40   S 

4-7 Dalen A4 du a gwyn £7.30   S 

1-3 Dalen A3 du a gwyn £7.30   S 

4-7 Dalen A3 du a gwyn £7.80   S 

1-3 Dalen A4 lliw   £12.70   S 

4-7 Dalen A4 lliw £14.40   S 

1-3 Dalen A3 lliw £14.40   S 

4-7 Dalen A3 lliw £16.20   S 

Argraffu i ddarllenwyr 

Print A4 du a gwyn £1.20 y ddalen   S 

Print A3 du a gwyn £1.30 y ddalen   S 

Argraffu i ddarllenwyr - trwy'r post 

1-3 Dalen A4 du a gwyn £8.90   S 

4-7 Dalen A4 du a gwyn  £11.00   S 

1-3 Dalen A3 du a gwyn £11.00   S 

4-7 Dalen A3 du a gwyn £12.40   S 

Copïau wedi sganio 

Argraffwyd ar bapur A4 plaen £4.00 y ddalen   S 

Argraffwyd ar bapur A3 plaen £4.60 y ddalen   S 

1 copi wedi ei sganio wedi ei gadw ar CD  £3.80   S 

2-5 copi wedi sganio wedi eu cadw ar CD £7.70   S 

6-10 copi wedi sganio wedi eu cadw ar CD £13.20   S 

Copïau wedi sganio - Trwy'r post   

Argraffwyd ar bapur A4 plaen £4.00 y ddalen 
+ cludiant a pacio 

  S 
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Argraffwyd ar bapur A3 plaen £4.60 y ddalen 
+ cludiant a pacio 

  S 

1 copi digidol (ffeil math JPEG) wedi ei gadw ar CD £3.75 + £2.85 
cludiant a pacio 

  S 

2-5 copi digidol (ffeil math JPEG) wedi cadw ar CD £3.75 + £2.85 
cludiant a pacio 

  S 

6-10 copi digidol (ffeil math JPEG) wedi cadw ar CD £14.00 + £2.85 
cludiant a pacio 

  S 

Copïau digidol - dros e-bost 

1 Ffeil math JPEG £4.10    S 

2-3 Ffeil math JPEG £8.30   S 

4-5 Ffeil math JPEG £12.40   S 

Cost postio a pacio yn defnyddio cyfraddau postio'r Deyrnas Unedig (bydd post tramor yn cael ei bwyso a'i brisio yn unol â hynny): 

hyd at 100g – ail ddosbarth £1.25   S 

hyd at 200g – ail ddosbarth £1.65   S 

hyd at 500g – ail ddosbarth £2.05   S 

hyd at 700g – ail ddosbarth £2.55   S 

Caniatâd ffotograffig ar gyfer defnyddio yn yr Ystafell Chwilio  

1 diwrnod £7.20   S 

1 wythnos £20.00   S 

1 flwyddyn £100.00   S 

Defnydd o drybedd £10.50 yr awr   S 

Atgynhyrchiadau mewn llyfrau a chyfnodolion  £34.10   S 

Ymchwil  

Gwasanaeth ymchwil â thâl   
(isafswm 1 awr ac uchafswm o 2 awr ar gyfer pob cais) 

£34.00 yr awr   S 

Llythyr swyddogol  

Llythyr swyddogol / llythyr ardystiad  £8.60   S 

Ffilmio ar yr Eiddo   

(isafswm o 1 awr) £68.00 yr awr   S 

Teledu 

Darllediad Cymreig / rhanbarthol - hyd at 10 mlynedd £136.00 y 
ddelwedd 

  S 

Darllediad Prydeinig - hyd at 10 mlynedd £160.00   S 

Atgynhyrchu byd eang - hyd at 10 mlynedd £198.00   S 

Defnyddio ar y we £71.00   S 
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Defnyddio ar y we gwasanaeth ffrydio digidol ar-lein 
 

£226.00 y 
ddelwedd 

  S 

Llogi Ystafell Dewi O. Jones 

Yr Awr £26.30   E 

Fesul Hanner Diwrnod: 09.30 – 13.00 £78.80   E 

Fesul Hanner Diwrnod: 14.00 – 16.30 £61.80   E 

Fesul Diwrnod Llawn: 09.30 – 16.30 £114.00   E 

Tâl cosb ar gyfer aros tu hwnt i'r cyfnod a archebwyd £41.20   E 

Lluniaeth (Te / Coffi yn unig) 1 - 10 o bobl £10.30   S 

Lluniaeth (Te / Coffi yn unig) 11 – 20 o bobl £20.50   S 

Lluniaeth (Te / Coffi yn unig) 21 – 30 o bobl £31.00   S 
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Gwarchod y Cyhoedd 
 

Gwasanaeth Ffi/Tâl 

1af Chwefror 

Ffi/Tâl 

1af Ebrill 

Ffi/Tâl 

Medi 

TAW 

Trwyddedau / Caniatâd / Cofrestriadau Iechyd Amgylcheddol  

Rheoleiddio / Lles Anifeiliaid 

Sefydliadau marchogaeth £148.00 
plws 

ffioedd milfeddyg 

  O/S 
 

S 

Sefydliadau bridio cŵn £184.00 
plws 

ffioedd milfeddyg 

  O/S 
 

S 

Sefydliadau Lletya anifeiliaid £184.00 
plws 

ffioedd milfeddyg 

  O/S 
 

S 

Anifeiliaid yn perfformio £231.00   O/S 

Siopau anifeiliaid anwes £184.00 
plws 

ffioedd milfeddyg 

  O/S 
 

S 

Trwydded Sw £343.00 
plws 

ffioedd milfeddyg 

  O/S 
 

S 

Anifeiliaid gwyllt peryglus £343.00 
plws 

ffioedd milfeddyg 

  O/S 
 

S 

Rheoli cŵn Tâl Statudol: £25 
plws 

Ffi Casglu: £82.00 

  O/S 
 

S 

Rheoli cŵn Tâl Statudol: £25 
plws 

Ffi Casglu o 
Cenel Mona: 

£43.70 

  O/S 
 
 

S 

Cofrestru ci - tab cofrestru metel £6.00   O/S 

Tacsis 
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Trwydded gweithredwr (trwydded 5 mlynedd)  £535.00  O/S 

Trwydded cerbyd (newydd ac adnewyddu)  £229.00  O/S 

Trwydded gyrrwr (trwydded 3 blynedd) (heb gynnwys costau gwiriadau 

DVLA) (newydd ac adnewyddu) 
 £340.00  O/S 

Ffi trosglwyddo  £48.60  O/S 

Ffi prawf  £59.00  O/S 

Ffi ail brawf  £59.00  O/S 

Ffî ail brawf o fewn 24 awr (mân ddiffygion)  £30.00  O/S 

Platiau trwydded cerbyd (newydd)  £71.00  O/S 

Platiau adnewyddu  £47.00  O/S 

Amnewid platiau  £30.00  O/S 

Amnewid braced platiau  £30.00  O/S 

Amnewid Bathodyn gyrrwr   £21.30  O/S 

Ffî ail-eistedd prawf gwybodaeth   £27.30  O/S 

Ffi DBS  £40.00  O/S 

Ffioedd Cofrestriad Sifil 

Ffi trefnu priodas a phartneriaeth sifil - Swyddfa Gofrestru £46.00   O/S 

Ffi trefnu priodas a partneriaeth sifil – Adeilad/Safle Cymeradwy £130.00   O/S 

Ffî archebu o flaen llaw, 12 – 24 mis, nad ydynt yn ad-daladwy £70.00   O/S 

Ffî archebu o flaen llaw, 24-36 mis, nad ydynt yn ad-daladwy £100.00   O/S 

Seremonïau Neuadd y Dref – Caergybi £250.00   O/S 

Seremonïau Ystafell Bryn Cefni – Llangefni: 

Yn ystod yr wythnos (Dydd Llun – Dydd Iau) £210.00   O/S 

Dydd Gwener / Dydd Sadwrn £250.00   O/S 

Dydd Sul / Gŵyl y Banc £360.00   O/S 

Priodas yn cael ei ddilyn gan Enwi Baban £144.00   S 

Priodas mewn gwesty: 

Yn ystod yr wythnos (Dydd Llun – Dydd Iau) £390.00   O/S 

Dydd Gwener / Dydd Sadwrn £420.00   O/S 

Dydd Sul / Gŵyl y Banc £510.00   O/S 

Priodas yn cael ei ddilyn gan Enwi Baban £144.00 plws ffi 
priodas 

  S 

Ystafell Bryn Cefni ac Adeilad/Safle cymeradwy -oriau estynedig: 

Yn ystod yr wythnos (Dydd Llun – Dydd Iau) 6 – 8yh £150.00   O/S 

Yn ystod yr wythnos (Dydd Llun – Dydd Iau) 8yh – 12yb £285.00   O/S 

Dydd Gwener / Dydd Sadwrn 6 – 8yh £205.00   O/S 

Dydd Gwener / Dydd Sadwrn 8yh – 12yb £330.00   O/S 
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Dydd Sul / Gŵyl y Banc 6 – 8yh £280.00   O/S 

Dydd Sul / Gŵyl y Banc 8yh – 12yb £395.00   O/S 

Trwyddedu adeiladau/safle ar gyfer seremonïau sifil £1,500.00   O/S 

Ystafell atodol mewn adeilad cymeradwy £225.00   O/S 

Ymarfer priodas £70.00   O/S 

Ffi weinyddol – newid enw ac ati £78.00   S 

Seremoni enwi baban: 

Yn ystod yr wythnos (Dydd Llun – Dydd Iau) £288.00   S 

Dydd Gwener / Dydd Sadwrn £360.00   S 

Dydd Sul / Gŵyl y Banc £408.00   S 

Adnewyddu addunedau: 

Yn ystod yr wythnos (Dydd Llun – Dydd Iau) £288.00   S 

Dydd Gwener / Dydd Sadwrn £360.00   S 

Dydd Sul / Gŵyl y Banc £408.00   S 

Eraill: 

Cynhyrchu tystysgrifau o fewn 24 awr (tâl ychwanegol): £35.00   O/S 

Cynhyrchu tystysgrifau safonol o fewn 10 diwrnod gwaith: £11.00   O/S 

Ardystio dogfennau £6.00 y copi   O/S 

Ôl-ddyddio pasbort £10.00   I’w 
gadarnhau 

Seremonïau dinasyddiaeth – gwasanaeth blaenoriaeth (tâl ychwanegol) £125.00   O/S 

Cyfleoedd i dynnu lluniau  £15.60   S 

Amrywiol 

Caniatâd Masnachwyr Stryd 

Manwerthu ac arlwyo: 

Wythnos £177.00   O/S 

Mis £266.00   O/S 

3 mis tymhorol £769.00   O/S 

6 mis tymhorol £1,420.00   O/S 

Blynyddol £2,125.00   O/S 

Unedau symudol £1,182.00 
blynyddol 

  O/S 

Arall 

Tatŵio / colur lled barhaol £135.00 fesul 
safle plws 

£67.60 fesul 
ymarferwr 

  O/S 
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Tyllu clustiau / cosmetig £135.00 fesul 
safle plws 

£67.60 fesul 
ymarferwr 

  O/S 

Aciwbigo £135.00 fesul 
safle plws 

£67.60 fesul 
ymarferwr  

  O/S 

Electrolysis £135.00 fesul 
safle plws 

£67.60 fesul 
ymarferwr 

  O/S 

Siop Rhyw / Sinema Rhyw £1,065.00 (yn 
cynnwys costau 

gwrandawiad 
posibl) 

  O/S 

Deddf Iechyd 2006 – troseddau ysmygu 
 

Dirwyon statudol O/S 

Deddf Gwerthwyr Metel Sgrap 2013 (trwydded 3 mlynedd):     

Trwydded Safle £388.00   O/S 

Trwydded Casglwr 
 

£266.00   O/S 

Amrywiadau i Ddeddf Gwerthwyr Melel Sgrap 2013:     

Casglwr ir Safle £54.70   O/S 

Safle ir Casglwr £32.90   O/S 

Newid Enw Trwyddedai (dim trosglwyddo) £31.20   O/S 

Newid Rheolwr Safle £51.90   O/S 

Newid Nifer o Safleoedd, ac ati £31.20   O/S 

Chwiliadau ac ymholiadau trwyddedu £98.00 yr awr   S 

Cyngor cyn trwyddedu: 

Tâl Isafswm £98.00   S 

Codir tâl am bob awr neu ran o hynny ar gyfradd safonol fesul awr fesul 
swyddog 

£98.00   S 

Mae ffioedd ar gyfer loterïau bach, peiriannau gamblo a thrwyddedau ar gyfer gemau gyda gwobrau wedi eu gosod gan lywodraeth ganolog 

Deddf Gamblo 2005 

Casino Rhanbarthol  
 
 

 

Ffi flynyddol O/S 

Cais i drosglwyddo  O/S 
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Cais i adfer   
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.legislation.gov.uk/cy/uksi/2007/479/sch
edule/made 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O/S 

Cais am ddatganiad amodol O/S 

Cais am drwydded (Deiliaid Datganiad Amodol) O/S 

Casino Mawr  

Ffi flynyddol O/S 

Cais i drosglwyddo  O/S 

Cais i adfer  O/S 

Cais am ddatganiad amodol  O/S 

Cais am drwydded (Deiliaid Datganiad Amodol) O/S 

Casino Bach  

Ffi flynyddol O/S 

Cais i drosglwyddo  O/S 

Cais i adfer  O/S 

Cais am ddatganiad amodol  O/S 

Cais am drwydded (Deiliaid Datganiad Amodol) O/S 

Safle/Adeilad Casino wedi ei Drosi  

Ffi flynyddol O/S 

Cais i drosglwyddo  O/S 

Cais i adfer  O/S 

Bingo  

Ffi flynyddol O/S 

Cais i drosglwyddo  O/S 

Cais i adfer  O/S 

Cais am ddatganiad amodol  O/S 

Cais am drwydded (Deiliaid Datganiad Amodol) O/S 

Cais amrywiad O/S 

Canolfan Hapchwarae Oedolion  

Ffi flynyddol O/S 

Cais i drosglwyddo  O/S 

Cais i adfer  O/S 

Cais am ddatganiad amodol  O/S 

Cais am drwydded (Deiliaid Datganiad Amodol) O/S 

Cais amrywiad O/S 

Betio (Trac)  

Ffi flynyddol O/S 

Cais i drosglwyddo  O/S 

Cais i adfer  O/S 

T
udalen 66

http://www.legislation.gov.uk/cy/uksi/2007/479/schedule/made
http://www.legislation.gov.uk/cy/uksi/2007/479/schedule/made


23 | P a g e  
 

Cais am ddatganiad amodol  O/S 

Cais am drwydded (Deiliaid Datganiad Amodol) O/S 

Cais amrywiad O/S 

Adloniant Teuluol  

Ffi flynyddol O/S 

Cais i drosglwyddo  O/S 

Cais i adfer  O/S 

Cais am ddatganiad amodol O/S 

Cais am drwydded (Deiliaid Datganiad Amodol) O/S 

Cais amrywiad O/S 

Betio (arall)  

Ffi flynyddol O/S 

Cais i drosglwyddo  O/S 

Cais i adfer  O/S 

Cais am ddatganiad amodol  O/S 

Cais am drwydded (Deiliaid Datganiad Amodol) O/S 

Cais amrywiad O/S 

Triniaeth Rheoli Plâ     

Rheoli plâu masnachol (dibynnol ar faint yr safle/adeilad) £88.70 yr 
ymweliad 

  S 

Contractau trin rheoli plâu masnachol 
(Cyfanswm cost yn amrywiol, yn ddibynnol ar faint yr eiddo, amlder 
ymweliadau y flwyddyn ac ati) 

£65.00 yr awr a 
chost deunyddiau 

  S 

Rheoli plâu domestig – llygod mawr a llygod 

Ymateb 3 diwrnod £46.40   S 

Triniaethau Rheoli plâu domestig (heblaw llygod) 

Chwilod duon £101.00   S 

Chwilod gwely (yn amodol ar arolwg) £207.00   S 

Cacwn, gwenyn, morgrug, arall – ymateb 3 diwrnod £61.80   S 

Triniaeth chwain domestig £82.00   S 

Taliadau Iechyd Amgylcheddol Eraill 

Dirwyon cosb sefydlog - baw ci http://gov.wales/topics/environmentcountryside/epq/cleanneig
hbour/fixedpenalty/ 

O/S 

Trosedd sŵn gyda'r nos O/S 

System raddio hylendid bwyd cenedlaethol – ailraddio http://www.ynysmon.gov.uk/sgorio-hylendid-bwyd-
cenedlaethol/11987.article?redirect=false 

O/S 
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System raddio hylendid bwyd cenedlaethol – cosb sefydlog methiant i 
arddangos graddiad 

O/S 

Tystysgrifau ar gyfer bwyd a ddifrodwyd £103.00 
y dystysgrif 

  O/S 

Copïau o'r Gofrestr Eiddo Bwyd £21.00   O/S 

Copiau o’r Pecyn Gwerthu ac Arlwyaeth FSBB  £31.00   O/S 

Copiau o’r Tudalennau Dyddiadurol FSBB £26.00   O/S 

Archwiliadau mewnfudo  £232.00   S 

Tai Amlbreswyliaeth  £685.00  I’w 
gadarnhau 

Arolygiad HHSRS ar gyfer Grant NEST Llywodraeth Cymru ar ran British Gas £150.00   I’w 
gadarnhau 

Ffioedd ar gyfer cyhoeddi Hysbysiadau Gorfodi fel y dynodwyd dan Adran 49 
Deddf Tai 2004 (yn cynnwys ffi archwilio) 

£233.00   O/S 

Cais am Archwiliad Tai HHSRS – masnachol £232.00   S 

Caniatad i ddefnyddio uchelseinyddion yn y strydoedd £110.00  
plws  

cost hysbysebu 

  O/S 

Cerbydau wedi eu gadael http://www.legislation.gov.uk/cy/uksi/2008/2095/contents/mad
e 

O/S 

Gweinyddu angladd iechyd cyhoeddus 
 

£150.00   I’w 
gadarnhau 

Ceisiadau am awdurdodiadau EPA: 
 

Trwyddedau i fusnesau sy’n cynhyrchu llygredd a rheoleiddio’r safle busnes 
hynny 

 
https://www.gov.uk/government/publications/local-
authority-pollution-control-general-guidance-manual 

 

O/S 

Trwyddedau Llywodraeth Leol ar gyfer gosodiadau Rhan A(2)  O/S 

Trwyddedau Llywodraeth Leol ar gyfer gosodiadau Rhan B ac offer symudol 
a gweithgareddau allyriadau toddyddion  

O/S 

Copïau o'r Gofrestr Awdurdodiadau £10.30   O/S 

Y Rheoliadau Cyflenwadau Dŵr Preifat (Cymru) 2010. Mae'r Rheoliadau hyn yn rhagnodi'r ffioedd y gall Awdurdodau Lleol eu codi am reoleiddio 
cyflenwadau dŵr preifat: 

Asesiad risg 

http://www.legislation.gov.uk/cy/wsi/2017/1041/made 
 

O/S 

Samplu cyflenwadau bach O/S 

Samplu cyflenwadau mawr O/S 

Ymchwiliad O/S 
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Awdurdodiad O/S 

Cymerwyd dan Reoliad 10 O/S 

Cymerwyd yn ystod monitro’r gwiriad O/S 

Cymerwyd yn ystod monitro archwiliad O/S 

Samplu cyflenwadau dŵr yfed (e.e. iechyd porthladd, llongau ac ati) O/S 

Ymholiad cyflenwadau dŵr preifat S 

Ymholiad tir wedi’i halogi (cynnwys hyd at 2 awr o amser swyddog) 
 
Ffi fesul awr ar gyfer chwilio ac ymholiad ar gyfer amser ychwanegol 

£196.00 
+ 

Ffi fesul awr 

  S 

Cyflenwadau dŵr preifat – taliadau dadansoddi gwirioneddol 

Asesiad risg (uchafswm tâl £500)  
 
 

http://www.legislation.gov.uk/wsi/2017/1041/made 
 

O/S 

Samplo cyflenwadau bach O/S 

Samplo cyflenwadau mawr O/S 

Ymchwiliad (uchafswm tâl £100) O/S 

Awdurdodiad  O/S 

Cymerwyd dan Reoliad 10 O/S 

Cymerwyd yn ystod monitro'r gwiriad O/S 

Cymerwyd yn ystod monitro'r archwiliad O/S 

Caniatad am symud pysgod cregyn Dim tâl    D/B 

Tystysgrifau iechyd allforio byw Tsieineaidd (wedi'u darparu o fewn 2 
ddiwrnod gwaith ar ôl dyddiad y cais) 

£74.201   S 

Tystysgrifau iechyd allforio byw Tsieineaidd (a ddarperir o fewn 1 diwrnod 
gwaith ar ôl dyddiad y cais) 

£81.701   S 

Tystysgrifau iechyd allforio byw Tsieineaidd (cais yr un diwrnod gwaith lle 
gwneir y cais dros benwythnos/gŵyl y banc ar gyfer casgliad y diwrnod 
gwaith nesaf.  Mae hyn yn cynnwys ceisiadau a wneir ar Ddydd Gwener (neu 
Ddydd Iau yn achos Dydd Gwener Gŵyl y Banc) ar gyfer llongau dros y 
penwythnos/Dydd Llun Gŵyl y Banc. Mae hyn yn amodol ar argaeledd staff) 

£89.101   S 

Tystysgrifau iechyd allforio eraill (wedi'u darparu o fewn 2 ddiwrnod gwaith ar 
ôl dyddiad y cais) 

£24.00   S 

Tystysgrifau iechyd allforio eraill (wedi'u darparu o fewn 1 diwrnod gwaith ar 
ôl dyddiad y cais) 

£30.00   S 

Tystysgrifau iechyd allforio eraill (cais yr un diwrnod gwaith lle gwneir y cais 
dros benwythnos/gŵyl y banc ar gyfer casgliad y diwrnod gwaith nesaf.  Mae 

£40.00   S 

                                                           
1 Gall tystysgrifau allforio Tsieineaidd fod yn agored i newid yn ystod y flwyddyn o ganlyniad i system newydd Defra (Department for Environment, Food and Rural Affairs) 
sydd yn cael ei dreialu yn fuan yn y flwyddyn. 
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hyn yn cynnwys ceisiadau a wneir ar Ddydd Gwener (neu Ddydd Iau yn 
achos Dydd Gwener Gŵyl y Banc) ar gyfer llongau dros y penwythnos/Dydd 
Llun Gŵyl y Banc. Mae hyn yn amodol ar argaeledd staff) 

Tystysgrif allforio sydd angen mewnbwn data £24.80   S 

Copi o'r Dystysgrif Allforio £18.60   S 

Newidiadau i Dystysgrif Allforio Tsieineaidd ar ôl i gopi ardystiedig gael ei 
ddarparu 

£18.60   S 

Tystysgrif Allforio- sefydlu i leoliad newydd (gan gynnwys 1 tystysgrif) £124.00   S 

Tystysgrif Allforio Iechyd Ewropeaidd I’w gadarnhau –
Aros i ffi 

cenedlaethol gael 
ei benodi ar ôl 

Brexit 

  I’w 
gadarnhau 

Tystysgrif Glanweithdra Llong http://www.porthealthassociation.co.uk/ O/S 

Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013 

Carafan Unigol £165.00   O/S 

Safle bach (2 – 10 uned) £350.00   O/S 

Safle canolig (11 – 50 uned) £416.00   O/S 

Safle mawr (51+ uned) £541.00   O/S 

Amrywio amodau £165.00   O/S 

Rheolau llety £55.30   O/S 

Trwydded amnewid £44.60   O/S 

Marchnadoedd a Ffeiriau 

Ffair Borth 

Parth A – Ffordd y Bont a Wood Street (hyd at 2 fetr) £15.00 y metr (tâl 
isafswm o £20.00) 

  O/S 

Parth A – Ffordd y Bont a Wood Street (dros 2 fetr) Ffi uchod plws 
£1.50 ar gyfer pob 

0.1 metr 
ychwanegol 

  O/S 

Parth B – Ffordd Telford (hyd at 2 fetr) £12.50 y metr (tâl 
isafswm o £20.00) 

  O/S 

Parth B – Ffordd Telford (dros 2 fetr) Ffi uchod plws 
£1.25 ar gyfer pob 

0.1 metr 
ychwanegol 

  O/S 
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Parth C – Water Street (hyd at 2 fetr) £10.00 y metr (tâl 
isafswm o £20.00) 

  O/S 

Parth C – Wood Street (dros 2 fetr) Ffi uchod plws 
£1.00 ar gyfer pob 

0.1 metr 
ychwanegol 

 

 
 

O/S 

Mesureg 
 
*NODYN – Nid yw’r ffioedd a thaliadau yn cynnwys TAW a bydd angen ei hychwanegu lle bo hynny’n berthnasol. 
 

Cyfarwyddeb Offerynnau Mesur  
 

Er mwyn adlewyrchu costau ychwanegol yn gysylltiedig ag archwilio, profi a darparu dogfennau, a chynnal statws corff hysbysedig MID, dylid codi ffi 
ychwanegol am ddosbarthiadau penodol o offer sydd wedi eu cynnwys yn y Gyfarwyddeb Offerynnau Mesur (MID), fel a ganlyn: 

 Peiriannau cyfansymio bylchog awtomatig, pontydd pwyso 
rheilffordd awtomatig, offer pwyso ‘pwysau agored’ awtomatig, 
offerynnau llenwi grafimetrig awtomatig ac offer pwyso belt.  

 Mesuryddion dŵr oer 

 Dim cost 
ychwanegol 

 

 D/B 

 Offerynnau mesur ar gyfer tanwydd hylif ac ireidiau 

 Offerynnau mesur ar gyfer tanwydd hylif a gyflenwir o danceri 
ffordd 

 Gordal o 10% 
 

 S 

 Offer mesur capasiti cynhwysedd  

 Offer mesur hyd materol 

 Gordal o 25%  S 

 

 
Nodyn: Bydd cynnydd yn y ffi ar gyfer yr asesiad cydymffurfiaeth MID gyntaf, ond nid ar gyfer asesiadau gwiriad dilynol. 
 

Offer Pwyso a Mesur Arbennig     

Archwilio, addasu, profi, ardystio, stampio, awdurdodi neu adrodd ar offer 
pwyso neu fesur arbennig. 
 
Mae'r mathau o offer a eithriwyd yn benodol o'r tablau yn cynnwys: 
 
Peiriannau pwyso awtomatig neu gyfansymio. 
Offer a gynlluniwyd i bwyso llwythau wrth symud. 
Offer mesur tanwydd swmp a brofwyd yn dilyn digwyddiad Rheoliad 65 neu 
66. 
Offer pwyso neu fesur offer a brofwyd trwy samplu ystadegol. 

 
 

 
 

£89.71 fesul 
swyddog fesul awr 

 

  
S  

oni bai: 
 

-O dan 
Reoliadau 
Offerynnau 

Mesur 
(Gofynion 

CEE) 1988 
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Sefydlu cromliniau calibradu ar gyfer templedi 
Templedi a raddolwyd mewn milimedrau 
Profion neu wasanaethau eraill yn unol â rhwymedigaeth gymunedol ar 
wahân i wiriad EC cychwynnol neu rannol. 
Ardystio offer pwyso neu fesur ble mae angen datganiad o wall gwirioneddol. 

       
 

 
- 

Yn unol â 
rhwymedig

aeth 
gymunedol 
ac eithrio 
dan (1) 

 
 
 

Pwysau 

Yr awr gyntaf  £89.71  S 

oni bai: 

O dan 
Reoliadau 
Offerynnau 

Mesur 
(Gofynion 

CEE) 1988 

Pob awr wedi hynny  £53.83  

Mesurau 

Offer mesur llinol heb fod yn fwy na 3m, ar gyfer pob graddfa 
 

 £11.17 yr un 

 

 S 

oni bai: 

O dan 
Reoliadau 
Offerynnau 

Mesur 
(Gofynion 

CEE) 1988 
 

Offer mesur cynhwysedd, heb raniadau, heb fod yn fwy na 1 litr  £8.82 yr un 

 

 S 

Offer mesur balast ciwbig (heblaw am offer mesur ymyl)  £197.54 yr un 

 

 S 

Offer mesur cynhwysedd hylif ar gyfer ffurfio a gwirio pecynnau cynnwys 
cyfartalog 

 £31.22 yr un 

 

 S 

Templedi     
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Fesul graddfa – eitem gyntaf  £54.29 yr un  S 

Ail eitem neu eitemau dilynol  £20.54 yr un  S 

Offerynnau Pwyso (ac eithrio Offerynnau Pwyso nad yw’n Awtomatig (NAWI) 

Ddim mwy nag 1 tunnell  £70.91 yr un 

 

 S 

oni bai: 

O dan 
Reoliadau 
Offerynnau 

Mesur 
(Gofynion 

CEE) 1988 
 

Dros 1 tunnell a hyd at 10 tunnell  £114.87 yr un 

 

 

Mwy na 10 tunnell  £239.90 yr un 

 

 

Ardystio Gweithredwyr Pont Bwyso (codir tâl am isafswm o hanner awr)  £89.71 yr awr  DIM TAW 

Offer Pwyso nad yw’n Awtomatig (NAWI) 

Yn ddim mwy nag 1 dunnell  £118.03 yr un  S 

Dros 1 tunnell a hyd at 10 tunnell  £182.67 yr un  S 

Mwy na 10 tunnell  £399.88 yr un  S 

Efallai y codir ffi ychwanegol ar gyfer profi offerynnau gyda sgrin arddangos 
ar wahân neu gyfleusterau argraffu lle mae angen ail berson i gwblhau’r 
prawf neu os oes angen i’r un person gynnal ail gyfres o brofion 

 Gordal o 50%  S 

Nodyn: Wrth gyflenwi offer arbenigol (gan gynnwys, ond nid yn gyfyngedig i, uned brofi pont pwyso, fan a phwysau prawf, ayb) gellir codi ffi atodol, fesul 
awr, diwrnod neu fesul apwyntiad, yn ddibynnol ar yr amgylchiadau 

Offerynnau Mesur ar gyfer Gwirod Meddwol 

Yn ddim mwy na 150ml  £19.46 yr un  S 

Arall  £22.49 yr un  S 

Offerynnau Mesur ar gyfer Tanwydd Hylif ac Ireidiau 

Math cynhwysydd (heb israniadau)  £81.53 yr un 

 

 S 

Allfa sengl/aml allfa (ffroenellau): 

Profi’r ffroenell gyntaf, fesul safle  £132.99 yr un 

 

 S 

oni bai: 

O dan 
Reoliadau 
Offerynnau 

Mesur 

Pob ffroenell ychwanegol a brofir  £81.70 yr un 

 

 

Profi offer electronig perifferol yn ystod ymweliad ar wahân (fesul safle)  £89.71 yr awr 
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Profi derbynnydd cerdyn credyd (fesul uned, waeth beth fo nifer y 
slotiau/ffroenellau/pympiau) 

 £89.71 yr awr 

 

 (Gofynion 
CEE) 1988 

 
 

Offer Mesur Tanwydd Tanceri Ffordd (Mwy na 100 Litr) 

Systemau mesur mesurydd 

Pibell wlyb gyda dau hylif prawf  £285.44 yr un 
 

 S 

oni bai: 

O dan 
Reoliadau 
Offerynnau 

Mesur 
(Gofynion 

CEE) 1988 

Pibell wlyb gyda thri hylif prawf  £333.02 yr un 
 

 

Pibell sych gyda dau hylif prawf  £317.12 yr un 
 

 

Pibell sych gyda thri hylif prawf  £364.88 yr un 
 

 

Pibell wlyb/sych gyda dau hylif prawf  £444.00 yr un 
 

 

Pibell wlyb/sych gyda thri hylif prawf  £474.65 yr un  

Tystysgrif gwallau 

Ar gyfer darparu tystysgrif yn cynnwys canlyniadau’r gwallau a ganfuwyd wrth 
gynnal y profion (darperir tystysgrif ar gais y cyflwynydd; codir ffi pan na fydd 
unrhyw ffi arall yn daladwy). 

 £57.85 yr un  S 

NODIADAU ar gyfer profi Offer Mesureg: 

- T.A.W. – Dilysu ar ôl cywiriad - Dim TAW. Gwirio ar ôl gwaith trwsio – Codir TAW 

- Pan fydd offer yn cael ei brofi lle nad oes ffi briodol wedi’i nodi yn yr Atodlen Ffioedd, dylid codi am y gwaith yn ôl cyfradd o £89.71 (heb cynnwys TAW) yr 
awr. 
 
Gallai taliad i gynnwys unrhyw gostau ychwanegol sy’n gysylltiedig â phrofi offer ychwanegol sydd angen profion ychwanegol ar y safle, fel derbynwyr cerdyn 
credyd, fod yn seiliedig ar y ffi sylfaenol o ystyried yr uchod a chostau ychwanegol ar gyfradd o £89.71 (heb cynnwys TAW) ar gyfer pob swyddog ychwanegol 
yr awr. 
 
 

Ffioedd Labordy  - Safonau Gweithio yn unig (yn gynhwysol o TAW) 

Bagiau Pwysau, heb gynnwys pwysau ffracsiynol 
 

 £159.00 plws 

£11.20 addasiad 

fesul pwysau os 

oes angen 

 S 
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Bagiau Pwysau yn cynnwys pwysau ffracsiynol  £223.00 plws 

£11.20 addasiad 

fesul pwysau os 

oes angen 

 S 

Pwysau profi / pwysau gweithio safonol – pris fesul pwysau  
 

 £21.20 plws £11.20 

addasiad fesul 

pwysau os oes 

angen 

 S 

Offer Mesur Hyd Anhyblyg (<=1m)  £31.80  S 

Offer Mesur Hyd Hyblyg (>1m i <=30m) 
 

 £53.00  S 

Cynhwysedd ‘Visiguage’ (Tanwydd) metel neu ffeibr carbon integredig  £86.40 (yn cynnwys 

addasiad) 

 S 

Fflasgiau Cynhwysedd (Gwydr)  £62.00 yn cynnwys 

marc nominal a 3 

llinell goddefiant 

 S 

Silindrau mesur Cynhwysedd Graddoledig 
 

 £50.20 yn cynnwys 

marc nominal ac un 

graddlin 

 S 

Eraill  Pris ar gais  S 

Ffioedd Labordy  - Masnachol (heb cynnwys TAW) 

Ffi i’w godi ar cyfradd yr awr 
 

 £89.71 yr awr  S 

Amodau ar gyfer Ffioedd Labordy: 

 Rhaid i’r arteffactau a gyflwynir i’w profi fod yn lân. 

 Os oes angen eu glanhau, codi’r tâl ychwanegol (i’w gytuno ymlaen llaw). 

 Ni phrofir arteffactau sydd wedi cael eu difrodi. 

 Mae tystysgrifau priodoldeb a chalibradu wedi’u cynnwys yn y pris. 

 Rydym yn ymrwymo i gwblhau’r gwaith calibradu cyn pen 10 diwrnod gwaith oni bai y cytunir yn wahanol. 

 Gellir rhoi gostyngiad am setiau o arteffactau a gyflwynir ar yr un pryd a/neu ar gyfer cwsmeriaid sy’n dychwelyd. 
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 Gellir rhoi gostyngiad am 10 neu fwy o bwysau o’r un mas nominal a gyflwynir ar yr un pryd. 

 Isafswm tâl o £50 fesul cyflwyniad. 

 Cysylltwch â’r gwasanaeth calibradu i drafod anghenion unigol. 
 

“PRYNU EFO HYDER” – CYNLLUN CYMERADWYO MASNACHWYR     

Ffi cais newydd 0 – 5 gweithwyr  
 
 
 

https://www.buywithconfidence.gov.uk/business/costs/ 

S 

Ffi cais newydd 6 – 20 gweithwyr S 

Ffi cais newydd 21 – 49 gweithwyr S 

Ffi cais newydd 50+ gweithwyr S 

Ffi Aelodaeth Blynyddol 0 – 5 gweithwyr S 

Ffi Aelodaeth Blynyddol 6 – 20 gweithwyr S 

Ffi Aelodaeth Blynyddol 21 – 49 gweithwyr S 

Ffi Aelodaeth Blynyddol 50+ gweithwyr S 

Eiddo Ychwanegol S 

Arddulliau Masnachu Ychwanegol S 
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Cynllunio 
 

Gwasanaeth Ffi/Tâl 

1af Chwefror 

Ffi/Tâl 

1af Ebrill 

Ffi/Tâl 

Medi 

TAW 

Gwasanaeth Cynllunio 

A4 – cyffredinol :     

Du a Gwyn (Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth/EI) £0.10 y ddalen   E 

Lliw (Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth/EI) £0.50 y ddalen   E 

Du a Gwyn £0.10 y ddalen   S 

Lliw £0.60 y ddalen   S 

A3 – cynlluniau ayyb :     

Du a Gwyn (Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth/EI) £0.50 y ddalen   E 

Lliw (Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth/EI) £1.05 y ddalen   E 

Du a Gwyn £0.60 y ddalen   S 

Lliw £1.30 y ddalen   S 

A2 – cynlluniau :     

Du a Gwyn (Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth/EI) £5.10 y ddalen   E 

Lliw (Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth/EI) £8.50 y ddalen   E 

Du a Gwyn £6.00 y ddalen   S 

Lliw £10.20 y ddalen   S 

A1 – cynlluniau :     

Du a Gwyn (Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth/EI) £6.20 y ddalen   E 

Lliw (Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth/EI) £9.60 y ddalen   E 

Du a Gwyn £7.50 y ddalen   S 

Lliw £11.50 y ddalen   S 

A0 – cynlluniau :     

Du a Gwyn (Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth/EI) £7.30 y ddalen   E 

Lliw (Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth/EI) £10.70 y ddalen   E 

Du a Gwyn £8.80 y ddalen   S 

Lliw £12.90 y ddalen   S 

Copïau ar CD £25.00   S 

Ymchwil cynllunio ac ymholiadau masnachol (isafswm tâl). Bydd taliadau llungopïo 
yn ychwanegol 

£130.00   I’w gadarnhau 
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Ffioedd cais cynllunio  Ffi sefydlog a osodir gan  
Lywodraeth Ganolog 

http://www.ynysmon.gov.uk/Journals/p/x/k/Ffioedd_Gwneud_

Cais_Cynllunio__Hydref_2015.pdf Cymraeg 

- 

Cyfarfodydd Swyddfa neu Safle £130.00   S 

Ceisiadau Rheoliadau Adeiladu 

Tabl A: Anheddau Newydd ac Anheddau a Grëwyd trwy Drosi 

Nifer o Anheddau: 

1 Tâl Blaendal Cynllun  £207.90  S 

Tâl Archwilio  £386.10  

Hysbysiad adeiladu  £594.00  

2 Tâl Blaendal Cynllun  £311.86  S 

Tâl Archwilio  £579.14  

Hysbysiad adeiladu  £891.00  

3 Tâl Blaendal Cynllun  £413.50  S 

Tâl Archwilio  £767.90  

Hysbysiad adeiladu  £1,181.40  

4 Tâl Blaendal Cynllun  £512.82  S 

Tâl Archwilio  £952.28  

Hysbysiad adeiladu  £1,465.20  

5 Tâl Blaendal Cynllun  £609.84  S 

Tâl Archwilio  £1,132.56  

Hysbysiad adeiladu  £1,742.40  

6 Tâl Blaendal Cynllun  £704.55  S 

Tâl Archwilio  £1,308.45  

Hysbysiad adeiladu  £2,013.00  

7 Tâl Blaendal Cynllun  £796.94  S 

Tâl Archwilio  £1,480.06  

Hysbysiad adeiladu  £2,277.00  

8 Tâl Blaendal Cynllun  £887.04  S 

Tâl Archwilio  £1,647.36  

Hysbysiad adeiladu  £2,534.40  

9 Tâl Blaendal Cynllun  £974.82  S 

Tâl Archwilio  £1,810.38  

Hysbysiad adeiladu  £2,785.20  

10 Tâl Blaendal Cynllun  £1,060.28  S 
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Tâl Archwilio  £1,969.12  

Hysbysiad adeiladu  £3,029.40  

11 Tâl Blaendal Cynllun  £1,143.46  S 

Tâl Archwilio  £2,123.54  

Hysbysiad adeiladu  £3,267.00  

12 Tâl Blaendal Cynllun  £1,224.30  S 

Tâl Archwilio  £2,273.70  

Hysbysiad adeiladu  £3,498.00  

13 Tâl Blaendal Cynllun  £1,302.84  S 

Tâl Archwilio  £2,419.56  

Hysbysiad adeiladu  £3,722.40  

14 Tâl Blaendal Cynllun  £1,379.06  S 

Tâl Archwilio  £2,561.14  

Hysbysiad adeiladu  £3,940.20  

15 Tâl Blaendal Cynllun  £1,452.98  S 

Tâl Archwilio  £2,698.42  

Hysbysiad adeiladu  £4,151.40  

16 Tâl Blaendal Cynllun  £1,524.60  S 

Tâl Archwilio  £2,831.40  

Hysbysiad adeiladu  £4,356.00  

17 Tâl Blaendal Cynllun  £1,593.90  S 

Tâl Archwilio  £2,960.10  

Hysbysiad adeiladu  £4,554.00  

18 Tâl Blaendal Cynllun  £1,660.90  S 

Tâl Archwilio  £3,084.50  

Hysbysiad adeiladu  £4,745.40  

19 Tâl Blaendal Cynllun  £1,725.58  S 

Tâl Archwilio  £3,204.62  

Hysbysiad adeiladu  £4,930.20  

20 Tâl Blaendal Cynllun  £1,787.94  S 

Tâl Archwilio  £3,320.46  

Hysbysiad adeiladu  £5,108.40  

Tabl B: Taliadau am Adeiladau Bach, Estyniadau ac Addasiadau Penodol i Anheddau (Atodlen 2 yn flaenorol) 

Garejys Ar Wahân ac Ynghlwm a Phyrth Ceir a rennir gydag anheddau presennol 

1. Codi garej ar wahân neu ynghlwm gydag 
arwynebedd llawr heb fod yn fwy na 40 metr 
sgwâr. 

Tâl Blaendal Cynllun  £115.50  S 

Tâl Archwilio  £214.50  

Hysbysiad adeiladu  £330.00  
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Estyniadau/Gwaith trosi/Trosi Llofftydd a gwaith Addasu Adeilad i Anheddau 

2. Trosi garej presennol i lunio llety atodol gydag 
arwynebedd llawr heb fod yn fwy na 40 metr 
sgwâr. 

Tâl Blaendal Cynllun  £115.50  S 

Tâl Archwilio  £214.50  

Hysbysiad adeiladu  £330.00  

3. Unrhyw estyniad i annedd ble nad yw 
cyfanswm arwynebedd y llawr yn fwy na 10 
metr sgwâr, yn cynnwys modd mynediad a 
gwaith mewn cysylltiad â'r estyniad hwnnw 

Tâl Blaendal Cynllun  £115.50  S 

Tâl Archwilio  £214.50  

Hysbysiad adeiladu  £330.00  

4. Unrhyw estyniad i annedd ble mae cyfanswm 
arwynebedd y llawr yn fwy na 10 metr sgwâr 
ond heb fod yn fwy na 40 metr sgwâr, yn 
cynnwys modd mynediad a gwaith mewn 
cysylltiad â'r estyniad hwnnw 

Tâl Blaendal Cynllun  £173.26  S 

Tâl Archwilio  £321.74  

Hysbysiad adeiladu  £495.00  

5. Unrhyw estyniad i annedd ble mae cyfanswm 
arwynebedd y llawr yn fwy na 40 metr sgwâr 
ond heb fod yn fwy na 60 metr sgwâr, yn 
cynnwys modd mynediad a gwaith mewn 
cysylltiad â'r estyniad hwnnw 

Tâl Blaendal Cynllun 
 

 £207.90  S 

Tâl Archwilio  £386.10  

Hysbysiad adeiladu  £594.00  

6. Unrhyw estyniad i annedd ble mae cyfanswm 
arwynebedd y llawr yn fwy na 60 metr sgwâr 
ond heb fod yn fwy na 80 metr sgwâr, yn 
cynnwys modd mynediad a gwaith mewn 
cysylltiad â'r estyniad hwnnw 

Tâl Blaendal Cynllun 
 

 £242.54 
 

 S 

Tâl Archwilio  £450.46  

Hysbysiad adeilau  £693.00  

7. Trosi gofod llofft i lunio llety preswyl atodol 
gydag arwynebedd llawr heb fod yn fwy na 50 
metr sgwâr 

Tâl Blaendal Cynllun  £202.12  S 

Tâl Archwilio  £375.38  

Hysbysiad adeiladu  £577.50  

8. Trosi gofod llofft i lunio llety preswyl atodol 
gydag arwynebedd llawr yn fwy na 50 metr 
sgwâr 

Tâl Blaendal Cynllun  £242.54  S 

Tâl Archwilio  £450.46  

Hysbysiad adeiladu  £693.00  

9. Amnewid pob ffenestr a drws Tâl Blaendal Cynllun  £115.50  S 

Tâl Archwilio  Wedi ei gynnwys yn 
y Tâl Cynllun 

 

Hysbysiad adeiladu  £115.50  

10. Adnewyddu elfen thermol sengl e.e. amnewid 
to / lloriau. 

Tâl Blaendal Cynllun  £99.00 
 

 S 

Tâl Archwilio  Wedi ei gynnwys yn 
y Tâl Cynllun 

 

Hysbysiad adeiladu  £99.00  
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Sylwer: Ble mae mân waith adeiladu yn cael ei gyflawni ar yr un pryd ag estyniad y cyfeirir ato yn 3 i 8 uchod, bydd y tâl atodol fel 11 isod: 

11. Cost y gwaith < £1,000 Tâl Blaendal Cynllun  £66.00  S 

Tâl Archwilio  Wedi ei gynnwys yn 
y Tâl Cynllun 

  

Hysbysiad adeiladu  £66.00  

12. Cost gwaith rhwng £1,001 a £5,000 Tâl Blaendal Cynllun  99.00  S 

Tâl Archwilio  Wedi ei gynnwys yn 
y Tâl Cynllun 

 

Hysbysiad adeiladu 
 

 £99.00  

Ble mae cost amcangyfrifol y gwaith, yn uwch na £5,000 bydd y tâl yn unol â ‘Thabl C’. 

Gosodiadau trydanol newydd a gwaith trydanol i eiddo presennol 

13. Gwifrio trydanol mewn 
cysylltiad ag estyniad 
newydd i annedd dan 
adeilwaith gyda arwynebedd 
llawr heb fod yn fwy na 60 
metr sgwâr 

Tâl Blaendal Cynllun  £330.00  S 

Tâl Archwilio  Wedi ei gynnwys yn 
y Tâl Cynllun 

 

Hysbysiad adeiladu  £330.00  

14. Gosodiad trydanol newydd i 
annedd yn cael ei adeiladu 
neu ail-weirio annedd 
presennol (hyd at uchafswm 
o 5 ystafell wely) 

Tâl Blaendal Cynllun  £429.00 
 

 S 

Tâl Archwilio  Wedi ei gynnwys yn 
y Tâl Cynllun 

 

Hysbysiad adeiladu  £429.00  

15. Gosod Stof llosgi coed mewn 
annedd bresennol 

Tâl blaendal y 
cynllun: hysbysiad 
adeiladu 

 £330.00  S 

Tabl C – Gwaith ar wahân i'r gwaith yn Nhablau A a B (Atodlen 3 gynt) 

(YN SEILIEDIG AR AMCANGYFRIF O'R GWIR GOST ADEILADU A GYFLAWNWYD GAN GONTRACTWYR GYDA CHOFRESTRIAD TAW) 

Amcangyfrif o Gost y Gwaith 

< £1,000 Tâl Blaendal Cynllun  £132.00  S 

Tâl Archwilio  Wedi ei gynnwys yn 
y Tâl Cynllun 

 S 

Hysbysiad adeiladu  £132.00  S 

£1,001 - £5,000 Tâl Blaendal Cynllun  £198.00  S 

Tâl Archwilio  Wedi ei gynnwys yn 
y Tâl Cynllun 

 S 

Hysbysiad adeiladu  £198.00  S 

£5,001 - £10,000 Tâl Blaendal Cynllun  £103.04  S 
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Tâl Archwilio  £193.06  S 

Hysbysiad adeiladu  £297.00  S 

£10,001 - £15,000 Tâl Blaendal Cynllun  £127.06  S 

Tâl Archwilio  £235.94  S 

Hysbysiad adeiladu  £363.00  S 

£15,001 - £20,000 Tâl Blaendal Cynllun  £150.14  S 

Tâl Archwilio  £278.86  S 

Hysbysiad adeiladu  £429.00  S 

£20,001 - £25,000 Tâl Blaendal Cynllun  £173.26  S 

Tâl Archwilio  £321.74  S 

Hysbysiad adeiladu  £495.00  S 

£25,001 - £30,000 Tâl Blaendal Cynllun  £196.34  S 

Tâl Archwilio  £364.64  S 

Hysbysiad adeiladu  £561.00  S 

£30,001 - £35,000 Tâl Blaendal Cynllun  £219.46  S 

Tâl Archwilio  £407.55  S 

Hysbysiad adeiladu  £627.00  S 

£35,001 - £40,000 Tâl Blaendal Cynllun  £242.54  S 

Tâl Archwilio  £450.46  S 

Hysbysiad adeiladu  £693.00  S 

£40,001 - £45,000 Tâl Blaendal Cynllun  £265.66  S 

Tâl Archwilio  £493.34  S 

Hysbysiad adeiladu  £759.00  S 

£45,001 - £50,000 Tâl Blaendal Cynllun  £288.74  S 

Tâl Archwilio  £536.26  S 

Hysbysiad adeiladu  £825.00  S 

£50,001 - £55,000 Tâl Blaendal Cynllun  £311.86  S 

Tâl Archwilio  £579.14  S 

Hysbysiad adeiladu  £891.00  S 

£55,001 - £60,000 Tâl Blaendal Cynllun  £334.94  S 

Tâl Archwilio  £622.06  S 

Hysbysiad adeiladu  £957.00  S 

£60,001 - £65,000 Tâl Blaendal Cynllun  £358.06  S 

Tâl Archwilio  £664.94  S 

Hysbysiad adeiladu  £1,023.00  S 

£65,001 - £70,000 Tâl Blaendal Cynllun  £381.14  S 

Tâl Archwilio  £707.86  S 
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Hysbysiad adeiladu  £1,089.00  S 

£70,001 - £75,000 Tâl Blaendal Cynllun  £404.26  S 

Tâl Archwilio  £750.74  S 

Hysbysiad adeiladu  £1,155.00  S 

£75,001 - £80,000 Tâl Blaendal Cynllun  £427.34  S 

Tâl Archwilio  £793.66  S 

Hysbysiad adeiladu  £1,221.00  S 

£80,001 - £85,000 Tâl Blaendal Cynllun  £450.46  S 

Tâl Archwilio  £836.54  S 

Hysbysiad adeiladu  £1,287.00  S 

£85,001 - £90,000 Tâl Blaendal Cynllun  £473.54  S 

Tâl Archwilio  £879.46  S 

Hysbysiad adeiladu  £1,353.00  S 

£90,001 - £95,000 Tâl Blaendal Cynllun  £596.66  S 

Tâl Archwilio  £922.34  S 

Hysbysiad adeiladu  £1,419.00  S 

£95,001 - £100,000 Tâl Blaendal Cynllun  £519.74  S 

Tâl Archwilio  £965.26  S 

Hysbysiad adeiladu  £1,485.00  S 

Ar gyfer datblygiadau dros £100,000 cysylltwch ag Arweinydd y Tîm Rheoli Adeiladu 

Cael copïau o ddogfennau Rheoliadau Adeiladu ar gyfer eich eiddo (dylai ceisiadau fod yn ysgrifenedig) 

Am chwiliad o’r holl geisiadau ers Ebrill 1996 yn cyfeirio i’ch eiddo  £55.00  O/S 

Am gopïau o’r cymeradwyaethau/hysbysiadau/tystysgrifau cwblhau yn dangos ar y 
chwiliad yn ymwneud â’ch eiddo. 

 £30.00  S 

Ymchwil ac Ymholiadau Masnachol (tâl isafswm) 
Bydd tâl am lungopïau yn ychwanegol 

 £110.00 yr awr  S 

Codi tâl am hysbysiadau dymchwel  £275.00  O/S 

Cyngor cyn cynllunio ar geisiadau mawr Tal sefydlol gan Lywodraeth Cymru 
http://www.anglesey.gov.uk/Journals/u/d/w/PreApplication_St

atutory_Enquiries_Fees_2016_Anglesey_English.pdf 

 

Amgylchedd Adeiledig a Thirlun 

Cwynion gwrychoedd uchel http://www.legislation.gov.uk/wsi/2004/3241/made/data.html Z 

Cyfarfodydd Swyddfa neu Safle (isafswm tâl) £130.00 yr awr   S 

Archwiliad safle (isafswm tâl) £130.00 yr awr 
 

  S 
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Canolfan Fusnes Môn 

Gwasanaeth Ffi/Tâl 

1af Chwefror 

Ffi/Tâl 

1af Ebrill 

Ffi/Tâl 

Medi 

TAW 

Llogi Ystafell Gyfarfod Canolfan Fusnes Môn 

Llynnon (yn eistedd 25)  
Yn destun TAW 
lle bo’n briodol 

h.y 
 

S – i gleientiaid 
allanol 

 
Dim TAW ar logi 

mewnol 

 
(nid yw’r costau 

a nodwyd yn 
cynnwys TAW) 

Cost fesul awr £33.00   

Cost fesul hanner diwrnod £72.00   

Cost fesul diwrnod llawn £120.00   

Rhosyr (yn eistedd 10) 

Cost fesul awr £27.00   

Cost fesul hanner diwrnod £66.00   

Cost fesul diwrnod llawn £90.00   

Cemlyn (yn eistedd 10) 

Cost fesul awr £27.00   

Cost fesul hanner diwrnod £66.00   

Cost fesul diwrnod llawn £90.00   

Cybi (yn eistedd 10) 

Cost fesul awr £27.00   

Cost fesul hanner diwrnod £66.00   

Cost fesul diwrnod llawn £90.00   

Parys (yn eistedd 6) 

Cost fesul awr £15.00   

Cost fesul hanner diwrnod £45.00   

Cost fesul diwrnod llawn £60.00   

Penmon (yn eistedd 24) 

Cost fesul awr £33.00   

Cost fesul hanner diwrnod £68.00   

Cost fesul diwrnod llawn £100.00   

Aberlleiniog (yn eistedd 16) 

Cost fesul awr £30.00   

Cost fesul hanner diwrnod £72.00   

Cost fesul diwrnod llawn £100.00   

Pwllfanogl (yn eistedd 8) 

Cost fesul awr £24.00   
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Cost fesul hanner diwrnod £60.00   

Cost fesul diwrnod llawn £85.00   

Abermenai (yn eistedd 6) 

Cost fesul awr £20.00   

Cost fesul hanner diwrnod £50.00   

Cost fesul diwrnod llawn £75.00   

Mae wal symudol rhwng Penmon a Aberlleiniog os bydd angen (cynhwysedd 60, ar ddull theatr ) 
Cost fesul hanner diwrnod £125.00   

Cost fesul diwrnod llawn £195.00   

Eraill (yn cynnwys TAW) 
Lluniaeth £1.80 y gwpan   S 
Llogi offer cyfieithu £42.00   S 

Rhannu Desgiau (yn cynnwys TAW) 
Cost yr Awr £5.00   S 

Cost y Diwrnod £20.00   S 

Cost yr Wythnos £60.00   S 

Cost y Mis £150.00   S 
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Hamdden 

Gwasanaeth Ffi/Tâl 

1af Chwefror 

Ffi/Tâl 

1af Ebrill 

Ffi/Tâl 

Medi 

TAW 

Canolfannau Hamdden 

Cerdyn Hamdden (Tâl Blynyddol) 

Plant a phobl ifanc (dan 18 oed) a rhai sydd wedi cofrestru'n anabl  £8.00  E 

60+ oed   £12.00  E 

Oedolion (18 – 59 oed (cynhwysol))  £21.00  E 

Di-waith (3+ mis)  £5.20  E 

Timau / grwpiau / clybiau  £70.00  E 

Cerdyn Hamdden (Aelodaeth 3 mis) 

 
Ar gyfer pob archeb grŵp achlysurol, codir y gyfradd llawn                                                 
Mae'r holl brisiau yn seiliedig ar un archeb, fesul awr (oni nodir fel arall) 
Nofio = fesul ymweliad  
 

CHDH = Canolfan Hamdden David Hughes 
CHPA = Canolfan Hamdden Plas Arthur 
CHA = Canolfan Hamdden Amlwch 
CHC = Canolfan Hamdden Caergybi 
 

Cyffredinol 

Cawodydd (aelod - oedolyn)  £3.00  S 

Cawodydd (aelod - consesiynau)  £2.00  S 

Cawodydd (di-aelod - oedolyn)  £3.80  S 

Cawodydd (di-aelod - consesiynau)  £2.50  S 

Amser Staff (30 Munud)  £14.00  S 

Neuadd Chwaraeon 

Neuadd Lawn (aelod - oedolyn)  £45.00  E 

Neuadd Lawn (aelod - consesiynau)  £27.00  E 

Neuadd Lawn (di-aelod - oedolyn)  £56.30  E 

Neuadd Lawn (di-aelod - consesiynau)  £34.00  E 

Neuadd Lawn - Llogi Masnachol (dim yn cynnwys TAW) (aelod - oedolyn)  £67.50  D/B 

Neuadd Lawn - Llogi Masnachol (dim yn cynnwys TAW) (di-aelod - oedolyn)  £84.40  D/B 

Parti pwll – fflôt ddŵr (aelod)  £84.00  E 

Parti pwll – fflôt ddŵr (di-aelod)  £105.00  E 
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Parti – castell neidio (aelod)  £69.00  S 

Parti – castell neidio (di-aelod)  £86.00  S 

Amrywiol becynnau parti   Pris ar gofyn  S 

Cwrt Badminton / Tenis Byr / Bowlio Mat Fer (aelod - oedolyn)  £8.50  E 

Cwrt Badminton / Tenis Byr / Bowlio Mat Fer (aelod - consesiynau)  £5.00  E 

Cwrt Badminton / Tenis Byr / Bowlio Mat Fer (di-aelod - oedolyn)  £10.70  E 

Cwrt Badminton / Tenis Byr / Bowlio Mat Fer (di-aelod - consesiynau)  £6.30  E 

Cwrt Sboncen (aelod - oedolyn)   £8.50  E 

Cwrt Sboncen (aelod - consesiynau)  £5.00  E 

Cwrt Sboncen (di-aelod - oedolyn)  £10.70  E 

Cwrt Sboncen (di-aelod - consesiynau)  £6.30  E 

Tenis Bwrdd (fesul bwrdd) (aelod - oedolyn)  £8.50  E 

Tenis Bwrdd (fesul bwrdd) (aelod - consesiynau)  £5.00  E 

Tenis Bwrdd (fesul bwrdd) (di-aelod - oedolyn)  £10.70  E 

Tenis Bwrdd (fesul bwrdd) (di-aelod - consesiynau)  £6.30  E 

Defnydd ysgolion – heb hyfforddwyr (30 munud) 

Neuadd lawn  £18.00  E 

Hanner neuadd  £13.50  E 

Hyfforddwyr ar gyfer yr uchod  £14.00  E 

Llogi Ystafelloedd 

Ystafell Gweithgareddau (hefo Arlwyaeth) (aelod - oedolyn)  £15.50  S 

Ystafell Gweithgareddau (hefo Arlwyaeth) (di-aelod - oedolyn)  £19.40  S 

Ystafell Gyfarfod (aelod - oedolyn)  £15.60  S 

Ystafell Gyfarfod (di-aelod - oedolyn)  £16.30  S 

Llogi 4 awr olynol (aelod - oedolyn)                               £47.40  E 

Llogi 4 awr olynol (di-aelod - oedolyn)  £60.00  E 

Diwrnod llawn (aelod - oedolyn)  £94.20  E 

Diwrnod llawn (di-aelod - oedolyn)  £118.00  E 

Ystafell ffitrwydd / ystafell codi pwysau 

Anwythiad (aelod - oedolyn)  £12.50  E 

Anwythiad (aelod - consesiynau)  £9.00  E 

Anwythiad (di-aelod - oedolyn)  £15.70  E 

Anwythiad (di-aelod - consesiynau)  £11.30  E 

Defnydd Unigol: 

Sesiwn Ffitrwydd 16+  £5.00  E 

Tocyn wythnosol – Ystafell Ffitrwydd a Nofio (aelod - oedolyn)  £12.00  E 

Tocyn wythnosol – Ystafell Ffitrwydd a Nofio (aelod - consesiynau)  £8.50  E 
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Tocyn wythnosol – Ystafell Ffitrwydd a Nofio (di-aelod - oedolyn)  £15.00  E 

Tocyn wythnosol – Ystafell Ffitrwydd a Nofio (di-aelod - consesiynau)  £11.00  E 

Tocyn misol – Ystafell Ffitrwydd a Nofio (aelod - oedolyn)  £34.00  E 

Tocyn misol – Ystafell Ffitrwydd a Nofio (aelod - consesiynau)  £25.00  E 

Tocyn misol – Ystafell Ffitrwydd a Nofio (di-aelod - oedolyn)  £43.00  E 

Tocyn misol – Ystafell Ffitrwydd a Nofio (di-aelod - consesiynau)  £31.00  E 

Tocyn Wythnosol (CHDH) – Ystafell Ffitrwydd yn unig (aelod - oedolyn)  £11.00  E 

Tocyn Wythnosol (CHDH) – Ystafell Ffitrwydd yn unig (aelod - consesiynau)  £8.00  E 

Tocyn Wythnosol (CHDH) – Ystafell Ffitrwydd yn unig (di-aelod - oedolyn)  £14.00  E 

Tocyn Wythnosol (CHDH) – Ystafell Ffitrwydd yn unig (di-aelod - 
consesiynau) 

 £10.00  E 

Hyfforddiant Ffitrwydd Ieuenctid 14-16 oed - gyda hyfforddwr yn bresennol    £2.90  E 

Debyd Uniongyrchol - Pob Canolfan Hamdden 

Pecyn Llawn  £29.00  E 

Pecyn Oriau Tawel  £19.50  E 

Pecyn Nofio  £16.50  E 

Pecyn Ieuenctid  £16.00  E 

Ystafell Ffitrwydd a Nofio  £23.50  E 

Corfforaethol  £25.00  E 

Pecynnau Aelodaeth Blynyddol: 

Pecyn Llawn  £290.00  E 

Pecyn Oriau Tawel  £195.00  E 

Pecyn Ieuenctid  £160.00  E 

Ystafell Ffitrwydd a Nofio  £235.00  E 

Tâl gweinyddol na ellir ei ad-dalu am godi bil  £6.00  S 

Ymarfer trwy Wahoddiad 

Ddim yn acíwt  £2.00  E 

Adferiad cardiaidd  £2.00  E 

Ffit am Oes  £2.50  E 

Sesiynau a Chyrsiau - Ochr Sych 

Sesiwn Ffitrwydd (0.5 awr) (aelod - oedolyn)  £3.50  E 

Sesiwn Ffitrwydd (0.5 awr) (aelod - consesiynau)  £2.50  E 

Sesiwn Ffitrwydd (0.5 awr) (di-aelod - oedolyn)  £4.40  E 

Sesiwn Ffitrwydd (0.5 awr) (di-aelod - consesiynau)  £3.20  E 

Sesiwn Ffitrwydd (1 awr) (aelod - oedolyn)  £5.00  E 

Sesiwn Ffitrwydd (1 awr) (aelod - consesiynau)  £3.80  E 

Sesiwn Ffitrwydd (1 awr) (di-aelod - oedolyn)  £6.30  E 
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Sesiwn Ffitrwydd (1 awr) (di-aelod - consesiynau)  £4.80  E 

Sesiwn Ffitrwydd (2 awr) (aelod - oedolyn)  £6.00  E 

Sesiwn Ffitrwydd (2 awr) (di-aelod - oedolyn)  £7.50  E 

Hyfforddiant Personol 1:1 (aelod - oedolyn)  £12.00  E 

Hyfforddiant Personol 1:1 (aelod - consesiynau)  £11.00  E 

Hyfforddiant Personol 1:1 (di-aelod - oedolyn)  £15.00  E 

Hyfforddiant Personol 1:1 (di-aelod - consesiynau)  £13.80  E 

Hyfforddiant Personol 1:2 (aelod - oedolyn)  £17.00  E 

Hyfforddiant Personol 1:2 (aelod - consesiynau)  £16.00  E 

Hyfforddiant Personol 1:2 (di-aelod - oedolyn)  £21.30  E 

Hyfforddiant Personol 1:2 (di-aelod - consesiynau)  £20.00  E 

Gwersi gymnasteg (y sesiwn)  £4.00  E 

Gweithgareddau i Blant  £3.20  E 

Meithrinfa  £2.10  S 

Camp Chwaraeon (y plentyn, y dydd)  £10.50  E 

Nofio 

Nofio cyhoeddus (y sesiwn) (aelod - oedolyn)  £4.10  E 

Nofio cyhoeddus (y sesiwn) (aelod - consesiynau)  £2.50  E 

Nofio cyhoeddus (y sesiwn) (di-aelod - oedolyn)  £5.20  E 

Nofio cyhoeddus (y sesiwn) (di-aelod - consesiynau)  £3.20  E 

Tocyn wythnosol (dydd Llun – dydd Sul) (aelod - oedolyn)  £9.00  E 

Tocyn wythnosol (dydd Llun – dydd Sul) (aelod - consesiynau)  £6.00  E 

Tocyn wythnosol (dydd Llun – dydd Sul) (di-aelod - oedolyn)  £11.00  E 

Tocyn wythnosol (dydd Llun – dydd Sul) (di-aelod - consesiynau)  £8.00  E 

Teulu - tocyn nofio dyddiol  £10.50  E 

Teulu - tocyn nofio wythnosol  £21.00  E 

Gwersi (30 munud) (aelod - oedolyn)  £5.70  E 

Gwersi (30 munud) (aelod - consesiynau)  £4.70  E 

Gwersi (30 munud) (di-aelod - oedolyn)  £7.20  E 

Gwersi (30 munud) (di-aelod - consesiynau)  £5.90  E 

Gwersi preifat un i un (30 munud) (aelod - oedolyn)  £22.00  E 

Gwersi preifat un i un (30 munud) (aelod - consesiynau)  £18.50  E 

Gwersi preifat un i un (30 munud) (di-aelod - oedolyn)  £27.50  E 

Gwersi preifat un i un (30 munud) (di-aelod - consesiynau)  £23.00  E 

Gwersi preifat un i ddau (30 munud) (aelod - oedolyn)  £30.00  E 

Gwersi preifat un i ddau (30 munud) (aelod - consesiynau)  £25.00  E 

Gwersi preifat un i ddau (30 munud) (di-aelod - oedolyn)  £35.00  E 

T
udalen 89



46 | P a g e  
 

Gwersi preifat un i ddau (30 munud) (di-aelod - consesiynau)  £30.00  E 

Defnydd Clwb Nofio Ynys Môn – yr awr  £30.00  E 

Clwb Nofio Ynys Môn - Llogi Lôn   £10.00  E 

Defnydd Neilltuedig o'r prif bwll   £72.10  E 

Defnydd Neilltuedig o'r pwll bach   £36.10  E 

Llogi lôn 
 

 £15.50  E 

Nofio - defnydd ysgolion - 1 hyfforddwr fesul dosbarth wedi ei gynnwys (30 munud) 

Dosbarth hyd at 14 o blant (angen 1 hyfforddwr)  £33.00  E 

15 - 29 o blant (angen 2 hyfforddwr)  £35.00  E 

Dros 30 o blant (angen 3 hyfforddwr)  £38.00  E 

Hyfforddwr atodol   £14.00  E 

Cyfleusterau Awyr Agored 

Ffi Gêm (aelod - oedolyn)  £100.00  E 

Ffi Gêm (aelod - consesiynau)  £80.00  E 

Ffi Gêm (di-aelod - oedolyn)  £125.00  E 

Ffi Gêm (di-aelod - consesiynau)  £100.00  E 

Hanner cae 3G (CHPA) (aelod - oedolyn)  £46.00  E 

Hanner cae 3G (CHPA) (aelod - consesiynau)  £36.00  E 

Hanner cae 3G (CHPA) (di-aelod - oedolyn)  £57.50  E 

Hanner cae 3G (CHPA) (di-aelod - consesiynau)  £45.00  E 

Cae llawn 3G (CHPA) (aelod - oedolyn)  £76.00  E 

Cae llawn 3G (CHPA) (aelod - consesiynau)  £56.00  E 

Cae llawn 3G (CHPA) (di-aelod - oedolyn)  £95.00  E 

Cae llawn 3G (CHPA) (di-aelod - consesiynau)  £70.00  E 

Cyrtiau Allanol (CHA / Ysgol David Hughes) (aelod - oedolyn)  £29.00  E 

Cyrtiau Allanol (CHA / Ysgol David Hughes) (aelod - consesiynau)  £21.00  E 

Cyrtiau Allanol (CHA / Ysgol David Hughes) (di-aelod - oedolyn)  £36.00  E 

Cyrtiau Allanol (CHA / Ysgol David Hughes) (di-aelod - consesiynau)  £26.00  E 

Tenis - cost y pen (aelod - oedolyn)  £4.70  E 

Tenis - cost y pen (aelod - consesiynau)  £2.60  E 

Tenis - cost y pen (di-aelod - oedolyn)  £5.90  E 

Tenis - cost y pen (di-aelod - consesiynau)  £3.30  E 

Cwrt tenis - defnydd ysgolion  £6.30  E 

Llogi Offer 

Pêl / Raced   £2.00  E 
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Cyrchfan 

 

Gwasanaeth Ffi/Tâl 

1af Chwefror 

Ffi/Tâl 

1af Ebrill 

Ffi/Tâl 

Medi 

TAW 

Pier St. George – Porthaethwy 

Angori yn y pier (fesul arhosiad dros nos) £18.00   S 

Cyflenwad dŵr croyw – cychod bach Dim tâl   D/B 

Cyflenwad dŵr croyw - llongau dros 15 tunnell £8.00 y dunnell o ddŵr   S 

Trwydded Parcio Car (Blynyddol) £82.40   S 

Golau mordwo dyledus (Masnachol) £0.35 y dunnell   S 

Angori parhaol wrth y pier (dyraniad ar sail achos busnes) £2,122.00 y flwyddyn   S 

Pier Biwmares 

Angori yn y pier (fesul arhosiad dros nos) £18.00   S 

Cyflenwad dŵr croyw – cychod bach Dim tâl   D/B 

Cyflenwad dŵr croyw - llongau dros 15 tunnell £8.00 y dunnell o ddŵr   S 

Trwydded ar gyfer y Ciosg Docynnau (Tymhorol – 1af Mawrth – 
31ain Hydref) 

£464.00   S 

Ffioedd Trwydded Angorfa 

Traeth Coch a Cymyran – cyson £0.65 (fesul metr x 
arwynebedd) 

  S 

Biwmares, Porthaethwy a Bae Llanfaes – cyson £1.10 (fesul metr x 
arwynebedd) 

  S 

Ffi Rhestr Aros £12.90 y flwyddyn   S 

Harbwr Allanol Amlwch 

Angori – iotiau a chychod hamdden yn ymweld £18.00   S 

Ffioedd trwydded angori (pob cwch ac eithrio pysgota masnachol) £46.10 y metr, y 
flwyddyn 

  S 

Ffioedd trwydded angori pysgota masnachol £92.30 y metr, y 
flwyddyn 

  S 

Cyflenwad dŵr croyw – cychod bach Dim tâl   D/B 

Cyflenwad dŵr croyw - llongau dros 15 tunnell  £8.30 y dunnell o ddŵr   S 

Diesel – tancer neu bowser £50.00   S 
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Gwerthu Diesel Morol (Dan 1,000 litr) Gwerth y farchnad + 20%   Z – llongau 
masnachol yn 
mynd tu allan 
i ddyfroedd y 

DU a 
chychod yr 

RNLI 
S – llongau 

masnachol ar 
daith o fewn 
dyfroedd y 

DU 
R – cychod 
pleser gyda 
chyflenwad 
llai na 2,300 
litr ar gyfer 
gyriant yn 

unig, a 
chychod 

preswyl ac 
elusennol 

Gwerthu Diesel Morol (Dros 1,000 litr) Gwerth y farchnad + 15%   

Gwerthu Diesel Morol (Dros 2,000 litr) Gwerth y farchnad + 10%   

Gwerthu Diesel Morol (Dros 3,000 litr) Gwerth y farchnad + 5%   

Ffi storio cwch (compownd / pinau allanol) £6.00 yr wythnos   S 

Ffi gwarchodaeth / harbwr - pob cwch £71.70   Z – Llong 
gymwys 

S – Llongau 
eraill2 

Harbwr Mewnol Amlwch 

Ffioedd trwydded angori pob cwch ac eithrio pysgota masnachol £46.10 y metr y 
flwyddyn 

  S 

Ffioedd trwydded angori pysgota masnachol  £92.30 y metr y 
flwyddyn 

  S 

Llongau heb drwydded - iotiau a chychod hamdden yn ymweld  £18.00   S 

Llongau heb drwydded - ffi gwarchodaeth / harbwr - pob llong £71.70   Z – Llong 
gymwys 

                                                           
2 I gael arweiniad ar ba gychod sy’n cael eu dosbarthu fel llongau cymwys, dilynwch y ddolen ganlynol: https://www.gov.uk/guidance/ships-aircraft-and-associated-
services-notice-744c#ships-and-qualifying-ships 
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S – Llongau 

eraill2 

Ffi Rhestr Aros £12.90 y flwyddyn   S 

Cofrestru pob cwch pŵer (fan 10hp, dim ffi lansio) 

Cofrestru Blynyddol 

Drwy’r post neu yn Llangefni £15.00   O/S 

Ar y lanfa £20.00   O/S 

Ar lanfeydd preifat mewn partneriaeth (75% Cyngor / 25% 
gwerthwr) 

£20.00   O/S 

Ffioedd lansio 

Tâl dyddiol £16.00   S 

Trwydded flynyddol £160.00   S 

Trwydded flynyddol – wedi ei ostwng ar gyfer tystysgrif 
hyfforddiant cwch pŵer 

£105.00   S 

Cwmnïau yn lansio i arddangos neu brofi (cytundeb ysgrifenedig) £87.40   S 

Masnachol  

Lansio masnachol ar lanfeydd y Cyngor £824.00 y cwmni y 
flwyddyn 

  S 

Cychod diogelwch ar gyfer digwyddiadau Dim tâl (dal angen cais)   D/B 

Ffi gweinyddu trwyddedau cychod siarter masnachol £50.00   S 

Amrywiol 

Defnyddio'r blaendraeth ar gyfer Criwiau Ffilmio/Digwyddiadau ac ati: 

Hanner diwrnod £460.00   S 

Diwrnod llawn £811.00   S 

Cwmnïau Ffilmio Lleol (fesul lleoliad) £100.00   S 

Sefydliadau elusennol yn defnyddio'r blaendraeth  Yn ôl doethineb staff y 
Swyddogaeth Forol 

  S 

Ffi parcio ym Mharc Gwledig Morglawdd Caergybi: 

Trwydded Flynyddol  £30.00  S 

1 awr  £1.00  S 

2 awr  £2.00  S 

4 awr  £3.00  S 

Hyd at 12 awr  £4.00  S 

Trwydded Digwyddiadau Masnachol Parc Morglawdd Caergybi: 

Digwyddiad bach, oddeutu 0-250 o bobl £100.00   I’w gadarnhau 

Digwyddiad canolig, oddeuti 250-500 o bobl £200.00   I’w gadarnhau 

Digwyddiad mawr, oddeutu 500+ o bobl £300.00   I’w gadarnhau 
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Priffyrdd 
 

Gwasanaeth Ffi/Tâl 

1af Chwefror 

Ffi/Tâl 

1af Ebrill 

Ffi/Tâl 

Medi 

TAW 

Gorchmynion Arallgyfeirio a Diddymu Llwybrau 

Cyngor cychwynnol ac ymweliad safle (hyd at ddwy awr)  Dim tâl   D/B 

Tynnu cais yn ôl neu ei wrthod wedi ystyriaeth gan swyddogion  £239.00   O/S 

Gwneud gorchymyn, ond ei dynnu'n ôl wedi ei hysbysebu  £829.00   O/S 

Gorchymyn sy'n cael ei gadarnhau gan yr Awdurdod heb 
wrthwynebiad  

£1,359.00   O/S 

Os ceir gwrthwynebiad i'r gorchymyn ond ei fod yn cael ei dynnu'n ôl.  £1,486.00   O/S 

Os derbynnir gwrthwynebiadau a ategir a bod y gorchymyn yn cael ei 
gyflwyno i Llywodraeth Cymru  

£2,547.00   O/S 

Ceisiadau lluosog – os yw'r cais yn cynnwys arallgyfeirio mwy nag un 
llwybr, y ffi ar gyfer pob llwybr atodol a gynhwysir yn yr un gorchymyn  

£357.00   O/S 

Gorchmynion Arallgyfeirio a Chau Llwybrau Dros Dro 

Argyfwng hyd at 21 diwrnod £239.00   O/S 

Gwaith tymor byr hyd at 5 niwrnod (angen 2 wythnos o rybudd) £239.00   O/S 

Gwaith tymor hirach hyd at 6 mis (angen 6 wythnos o rybudd a 2 
hysbyseb) 

£1,423.00   O/S 

Estyniad ar orchymyn 6 mis (cais i Lywodraeth Cymru) (6 wythnos o 
rybudd ac 1 hysbyseb) 

£945.00   O/S 

Gwaith Stryd 

Cofrestriad cwmni sgipiau  £340.00   O/S 

Trwydded sgip (1 mis) £39.00   O/S 

Cofrestriad cwmni sgaffaldau  £351.00   O/S 

Trwydded sgaffald  £45.00   O/S 

Adran 171 (deunyddiau ar y briffordd)  £250.00   O/S 

Adran 50 presennol (offer ar y briffordd)  £250.00   O/S 

Adran 50 newydd  £350.00   O/S 

Cau ffordd  £2,653.00   O/S 

Digwyddiadau ar y Briffordd 

Gorchmynion Rheoleiddio Traffig ar gyfer yr Anabl Cost 
wirioneddol 

  O/S 

Marciau Amddiffyn Mynediad £83.00   O/S 

Goddefeb Parcio  £19.00   O/S 

Cais Arwydd Twristiaeth £62.40   S 
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Dylunio a Gosod Arwydd Twristiaeth Cost 
Gwirioneddol + 

Ffioedd 

  S 

Ffioedd Gorchymyn Gwaharddiad Dros Dro 

Gorchymyn gwahardd cerbydau ar gyfer digwyddiad (cau lôn, tua 6 
digwyddiad y flwyddyn)  

£657.00   O/S 

Gorchymyn diwygio traffic ar gyfer digwyddiad (aros cyfyngedig, un 
ffordd, a.y.y.b., tua 6 digwyddiad y flwyddyn) 

£547.00   O/S 

Arwydd Twristiaeth  £66.00   O/S 

Digwyddiadau graddfa bychan cymunedol neu elusennol Free   D/B 

Ceisiadau Chwilio 

Chwiliad sylfaenol mewn un lleoliad  £69.60   S 

Chwiliad sylfaenol mewn hyd at 5 lleoliad  £140.00   S 

Chwiliadau Tref Manylach  £272.00   S 

Chwiliadau Arwynebedd Manylach  £558.00   S 

Cais ar gyfer datblygiadau mawr  £69.60 yr awr   S 

SAB (Datrysiad Draenio Cynaliadwy) – penderfyniadau cyn-cais ar 
gyfer datblygiadau mawr preswyl neu ddi-breswyl 

£248.00   S 

SAB (Datrysiad Draenio Cynaliadwy) – penderfyniadau cyn-cais ar 
gyfer datblygiadau bach preswyl neu ddi-breswyl 

1 awr am ddim 
a wedyn 

graddfa fesul 
awr safonol 

staff  

  S 

Meysydd Parcio 

Ceir 

1 awr  £1.00  S 

2 awr  £1.80  S 

4 awr  £2.50  S 

Hyd at 12 awr  £4.00  S 

Biwmares 

Bysiau 4 awr  £4.50  S 

Bysiau 12 awr  £6.00  S 

Ceir 4 awr  £2.50  S 

Ceir 12 awr  £3.50  S 

Arfordirol 

4 awr  £4.00  S 

12 awr  £6.00  S 
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Trelar  £8.00  S 

Rhosneigr, Fron Tywyn & Lôn St Ffraid 

1 awr  £1.50  S 

2 awr  £2.50  S 

4 awr  £4.00  S 

12 awr  £6.00  S 

Trelar  £8.00  S 

Rhoscolyn     

2 awr  £2.50  S 

4 awr  £4.00  S 

12 awr  £6.00  S 

Trelar  £8.00  S 

Cydrannu Llanfairpwll 

1 diwrnod  £0.50  S 

2 - 7 diwrnod 

 

 £2.00 y dydd  S 

Stanley Cresent, Caergybi 

1 diwrnod  £1.00  S 

2 – 7 diwrnod  £1.00  S 

Tocyn Tymor Parcio 

12 mis  £170.00  S 

6 mis  £120.00  S 

Prisiau Meysydd Parcio Arall 

Meddiant maes parcio (compownd bach, 4-6 bae)  £80.00 i 
£100.00 yr 
wythnos 

 S 

Meddiant maes parcio (compownd mawr )  Hyd at £250.00  S 

Stondin farchnad mewn maes parcio  £5.00  S 

NODER: 
Nodwch, os gwelwch yn dda, bydd gwasanaethau sydd angen mewnbwn gan Gwasanaethau Cyfreithiol yn denu costau ychwanegol 
amrywiol. 
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Rheoli Gwastraff 
 

Gwasanaeth Ffi/Tâl 

1af Chwefror 

Ffi/Tâl 

1af Ebrill 

Ffi/Tâl 

Medi 

TAW 

Bin olwynion du newydd neu amnewid ar gyfer gwastraff gweddilliol 
(tâl danfon a gweinyddu yn unig, nid gwerthu biniau olwynion du) 

£34.00   S 

Casglu gwastraff swmpus 'A' (hyd at 4 eitem fesul casgliad) £30.00   O/S 

Casglu gwastraff swmpus 'B' (hyd at ½ tunnell y llwyth) £96.00   O/S 

Casglu gwastraff swmpus 'B' (hyd at 1½ tunnell y llwyth) £248.00   O/S 

Gwerthu allwedd radar £6.60   E 

Gwerthu biniau compost (prynu, danfon a gweinyddu) £36.00   S 

Taliadau casglu/gwaredu sbwriel masnach  Gwir gyfradd gyfredol 
a godir gan gontractwr 

casglu gwastraff y 
Cyngor a thâl 

gweinyddol o 20% 

  S 

Holl Ffioedd Eraill 

e.e.: 

 Gadael troli siopa a bagiau 

 Cael gwared ar fagiau sbwriel 

 Llogi biniau olwynion ar gyfer digwyddiadau a drefnwyd 

 Cyfleusterau cyhoeddus - agor atodol 
 

Costau atodol sy'n 
codi a thâl gweinyddol 

20% 
 

  Amrywiol 
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Cyfreithiol 
 

Gwasanaeth Ffi/Tâl 

1af Chwefror 

Ffi/Tâl 

1af Ebrill 

Ffi/Tâl 

Medi 

TAW 

Taliadau Tir Lleol 

Chwilio (CON29R) £146.00   S 

Ffurflen LLC1 £6.00   O/S 

Ar-lein LLC1 £4.00   O/S 

Con 29O (ac eithrio cwestiwn 22) £14.40   S 

Cwestiwn 29O: cwestiwn 22 (tir comin) £19.70   S 

Ffioedd Cyfreithiol Dewisol 

Rhwymedigaethau cynllunio (cytundebau adran 106)  

Annedd fforddiadwy sengl hunan adeiladu £591.00   O/S 

Bydd yr holl drefniadau eraill (ar gyfer 3 awr o waith, cyfradd fesul awr 
perthnasol yn cael ei godi ar yr amser a dreuliwyd dros 3 awr, gweler y 
cyfraddau isod) 

£887.00 
 

  O/S 

Gweithredoedd  rhyddhau syml / Gweithred Amrywiad £282.00   O/S 

Gwerthu tir neu Ganiatáu prydlesau 

Os na phenodir cyfreithiwr, gan barti arall (ar gyfer 3 awr o waith, cyfradd 
fesul awr perthnasol yn cael ei godi ar yr amser a dreuliwyd dros 3 awr, 
gweler y cyfraddau isod) 

£640.00 
 

  S 
 

Os penodir cyfreithiwr, gan barti arall (ar gyfer 6 awr o waith, cyfradd 

fesul awr perthnasol yn cael ei godi ar yr amser a dreuliwyd dros 6 

awr, gweler y cyfraddau isod) 

£1,280.00   S 

Grantiau o brydlesi (i gynnwys amrywiadau, aseiniadau a datganiadau) 

pan mae eiddo wedi ei optio i mewn i’r dreth, y TAW a godir yw’r 

graddfa safonol. Pan nad ydyw wedi optio i mewn i’r dreth, mae’r TAW 

y tu allan i’r sgôp. 

Gwir amser a 
dreuliwyd ar raddfa 
yr awr perthnasol* 

  S 
 

Cytundebau adran 38 a 278 (Deddf Priffyrdd) £887.00   O/S 

Cais Dargyfeirio Gorchmynion Traffig dros dro (fel cau, dargyfeirio a 
gorchmynion traffig dros dro) ar gyfer 4.5 awr o waith, cyfradd fesul 
awr perthnasol yn cael ei godi ar yr amser a dreuliwyd dros 4.5 awr) 

£535.00   O/S 

Cofrestr Tir Comin 

Cywiro camgymeriad arall dan Adran 19(2)(b) £335.00   I’w gadarnhau 
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Diweddaru enwau a chyfeiriadau dan Adran 19 (2)(d) £55.80   I’w gadarnhau 

Cydgrynhoi dilysiad dan Adran 19 (2)(e) £55.80   I’w gadarnhau 

Ceisiadau dan Atodiad 2, paragraffau 6 i 9 cynhwysol (adeiladau a 
gofrestrir fel tir comin neu grîn tref a phentref neu tir a gofrestrwyd yn 
anghywir fel tir comin neu grîn tref neu phentref) 

£2,165.00   I’w gadarnhau 

*Cyfraddau fesul awr priodol  

Pennaeth Swyddogaeth, Reolwr Gwasanaethau Cyfreithiol neu 
Gyfreithiwr 

£178.00   Codir TAW yn 
gyson â’r 

ymholiad mae’n 
ymwneud â hi 

Unrhyw staff eraill sy'n ennill ffi £107.00   

SYLWER - bydd gan y Pennaeth Swyddogaeth neu Reolwr Gwasanaethau Cyfreithiol, yn ôl ei ddoethineb, y pŵer i hepgor y ffi mewn rhai achosion o 
galedi ariannol profedig. 
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CYNGOR SIR YNYS MÔN 

Adroddiad i: Pwyllgor Gwaith a Cyngor Llawn 

Dyddiad: 16.12.2019 a 10.03.2020 

Pwnc: Diwygio Cyfansoddiad y Cyngor i adlewyrchu’r 

ailstrwythuriad mewnol i’r model staffio.   

Aelod(au) Portffolio: Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas 

Pennaeth Gwasanaeth: Lynn Ball 

Awdur yr Adroddiad: 
Rhif Ffôn: 
E-bost:

Lynn Ball (Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y 

Cyngor) / Swyddog Monitro) 

Aelodau Lleol: Ddim yn fater i ward benodol 

A – Argymhelliad/Argymhellion a’r Rheswm/Rhesymau 

Cefndir 

1. Mae penderfyniad wedi’i wneud gan y Prif Weithredwr i newid strwythur staffio’r
Uwch Dîm Arweinyddiaeth a’r Penaethiaid Gwasanaeth. Mae’r Pwyllgor
Penodiadau wedi gwneud penodiadau’n unol â’r newidiadau hynny.

2. Mae’r strwythur staffio diwygiedig i gael ei adlewyrchu yng Nghyfansoddiad y
Cyngor a’r ddirprwyaeth a roddwyd i bob aelod o’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth i
gael ei ddiweddaru yn unol â hynny.

Trosolwg 

3. Mae’r newidiadau i’r strwythur staffio yn cynnwys:

(a) Newid i deitlau swyddi a manylebau aelodau o’r Uwch Dîm
Arweinyddiaeth / Penaethiaid Gwasanaeth;

(b) Diddymu dwy rôl Prif Weithredwr Cynorthwyol;

(c) Creu un rôl Dirprwy Brif Weithredwr;

(d) Diddymu dwy rôl Pennaeth Swyddogaeth;

(e) Creu pum rôl Cyfarwyddwr newydd; a

(f) Newid y llinellau adrodd ar gyfer rhai aelodau o’r Uwch Dîm
Arweinyddiaeth a’r Penaethiaid Gwasanaeth.
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4. Mae’r Cyfansoddiad, yn Rhan 7, yn cynnwys fformat strwythur. Mae’r hyn a
ymddengys yn y Cyfansoddiad ar hyn o bryd yn adlewyrchu’r fformat blaenorol.

Mae hyn wedi’i gynnwys fel Atodiad 1 i’r adroddiad hwn.

5. Paratowyd fformat diwygiedig i adlewyrchu’r newidiadau uchod ac mae hyn

wedi’i gynnwys fel Atodiad 2 i’r adroddiad hwn. Argymhellir bod Atodiad 2 yn
cael ei gynnwys yn Rhan 7 o’r cyfansoddiad (yn hytrach nag Atodiad 1).

Diwygiadau posibl i’r Cyfansoddiad heb gymeradwyaeth y Cyngor Sir. 

6. Yn unol â pharagraff 3.5.2.11 o’r Cyfansoddiad: “Bydd gan y Prif Weithredwr
awdurdod i ddiwygio teitlau swyddi, a meysydd cyfrifoldeb yr Uwch Dîm
Arweinyddiaeth, Penaethiaid Swyddogaeth a’r Penaethiaid Gwasanaeth fel y
bydd ef / hi yn ei ystyried yn angenrheidiol er mwyn darparu swyddogaethau’r
Cyngor, gweledigaeth a blaenoriaethau ac o ganlyniad i ad-drefnu staff, mewn
ymgynghoriad â’r Swyddog Adran 151, Swyddog Monitro, Pennaeth Proffesiwn /
AD a’r Deilydd(ion) Portffolio perthnasol.  Bydd unrhyw newidiadau o’r fath o
fewn cyllideb ac yn cydymffurfio â pholisïau a phrosesau AD y Cyngor...”

7. Yn unol â pharagraff 3.5.3.6.6 y Cyfansoddiad, fel Pennaeth Swyddogaeth
(Busnes y Cyngor) / Swyddog Monitro, mae gennyf y ddirprwyaeth i: “adolygu a
diweddaru Cyfansoddiad y Cyngor o bryd i'w gilydd, i gynnwys unrhyw
newidiadau achlysurol sy'n deillio o ddeddfwriaeth ddiwygiedig, deddfwriaeth
sy’n cymryd lle un arall neu ddeddfwriaeth newydd; unrhyw ailstrwythuro o'r
sefydliad sydd eisoes wedi ei awdurdodi fel bo’r angen ac i gynnwys
dirprwyaethau newydd i swyddogion, sef y Pennaeth Gwasanaeth sydd â
chyfrifoldeb am y gwasanaeth perthnasol, i gael awdurdod dirprwyedig llawn i
gyflawni'r swyddogaeth ar ran y Cyngor, oni bai ei bod yn fater sydd wedi ei
neilltuo i’r Cyngor, Pwyllgor Gwaith neu Bwyllgor.”

8. Yn unol â’r ddirprwyaeth ym mharagraff 3.5.2.11, mae gan y Prif Weithredwr yr
awdurdod wedi’i ddirprwyo felly i addasu teitlau a chyfrifoldebau swyddi ar gyfer
yr UDA a Phenaethiaid Swyddogaeth a Gwasanaethau (yn amodol ar
ymgynghoriad).

9. Fel rhan o’r ymgynghoriad, mae’r Prif Weithredwr wedi cyflwyno adroddiad i’r
Pwyllgor Penodiadau, er nad yw ymgynghoriad o’r fath yn orfodol. Does gan y
Pwyllgor Penodiadau ddim awdurdod i gytuno ar y newidiadau strwythurol, dim
ond i argymell / penodi unigolion i rolau newydd / diwygiedig.

10. Mae’r newidiadau canlynol o fewn dirprwyaeth y Prif Weithredwr i’w gwneud ac
mae awdurdod wedi’i ddirprwyo i’r Swyddog Monitro i weithredu unrhyw
newidiadau o’r fath i’r Cyfansoddiad ei hun (sef, addasu teitlau swyddi a’r
cyfrifoldebau a'r dirprwyaethau ar gyfer y rolau diwygiedig hynny):
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Teitl Blaenorol Teitl Newydd  Paragraff 

Perthnasol yn y 

Cyfansoddiad 

ar gyfer 

awdurdod 

dirprwyedig 

Pennaeth 
Swyddogaeth 
(Adnoddau) 
/Swyddog a151  

Cyfarwyddwr 
Swyddogaeth 
(Adnoddau) / 
Swyddog a151  

3.5.3.5 

Pennaeth 
Swyddogaeth 
(Busnes y 
Cyngor) / 
Swyddog 
Monitro   

Cyfarwyddwr 
Swyddogaeth 
(Busnes y 
Cyngor) / 
Swyddog Monitro   

3.5.3.6 

Pennaeth 
Gwasanaeth 
(Gwasanaethau 
Oedolion)  

Cyfarwyddwr 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol  

3.5.3.7 

Pennaeth 
Gwasanaeth 
(Gwasanaethau 
Plant) 

Pennaeth 
Gwasanaeth: 
Plant a 
Theuluoedd a 
Dirprwy 
Gyfarwyddwr 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol   

3.5.3.8 

Pennaeth 
Proffesiwn, AD 
a Gwasanaeth 
Trawsnewid 
Corfforaethol  

Pennaeth 
Proffesiwn AD a 
Gwasanaeth 
Trawsnewid 

3.5.3.9 

Pennaeth 
Gwasanaeth  
(Rheoleiddio a 
Datblygu 
Economaidd)  
 

Cyfarwyddwr Lle 
a Llesiant 
Cymunedol 

3.5.3.10 

Pennaeth 
Gwasanaeth 
(Priffyrdd, 
Gwastraff ac 
Eiddo)  

Pennaeth 
Gwasanaeth: 
Priffyrdd, 
Gwastraff ac 
Eiddo 

3.5.3.11 

Pennaeth 
Gwasanaeth  
(Tai) 

Pennaeth 
Gwasanaeth: Tai 

3.5.3.12 

Pennaeth 
Gwasanaeth  
(Dysgu) 

Cyfarwyddwr 
Addysg, Sgiliau a 
Phobl Ifanc  

3.5.3.13 
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Newidiadau i’r Cyfansoddiad yn dilyn cymeradwyaeth y Cyngor. 

11. Mae’r Cyfansoddiad yn nodi’n glir o dan paragraff 2.15.2.1 “Ni fydd y Cyngor
llawn yn cymeradwyo newidiadau i’r Cyfansoddiad hyd oni fydd y Pwyllgor
Gwaith wedi ystyried y cynnig....” Dyma’r sail ar gyfer yr adroddiad hwn sy’n 
gofyn am gymeradwyaeth y Pwyllgor Gwaith a’r Cyngor Llawn i’r newidiadau 
eraill i strwythur y Cyngor. 

12. Yn y strwythur blaenorol, roedd hierarchaeth a oedd yn cynnwys y Prif
Weithredwr a dau Brif Weithredwr Cynorthwyol ac wedi’u cynnwys gyda nhw o
fewn yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth roedd Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau) /
Swyddog a151 a’r Pennaeth Swyddogaeth (Busnes y Cyngor) / Swyddog
Monitro. Roedd yna hefyd 7 Pennaeth Gwasanaeth (nad oeddent yn aelodau o’r

Uwch Dîm Arweinyddiaeth).  (Gellir gweld hyn yn Atodiad 1.)

13. Yn y strwythur newydd (Atodiad 2), mae’r ddwy rôl Dirprwy Brif Weithredwr
Cynorthwyol yn cael eu diddymu ac mae un rôl newydd sef Dirprwy Brif
Weithredwr yn cael ei chreu:

Teitl Blaenorol Teitl Newydd Paragraff 

Perthnasol yn y 

Cyfansoddiad ar 

gyfer yr 

awdurdod 

dirprwyedig 

Prif Weithredwr 
Cynorthwyol  
(Llywodraethiant a 
Thrawsnewid 
Prosesau Busnes) 

Dileu 3.5.3.2 

Prif Weithredwr 
Cynorthwyol 
(Partneriaeth, 
Cymuned a Gwella 
Gwasanaeth)  

Dileu 3.5.3.3 

Dim Dirprwy Brif 
Weithredwr 

3.5.3.2 

14. Mae’r strwythur newydd hefyd yn addasu’r llinellau adrodd rhwng y Penaethiaid
Gwasanaeth a’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth; mae’r newid hwn yn digwydd o
ganlyniad i gyflwyno Cyfarwyddwyr. Yn ogystal, er y bydd Tai yn parhau i fod yn
Wasanaeth annibynnol, bydd y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau) /
Swyddog Adran 151 yn rheolwr llinell i’r Pennaeth Gwasanaeth: Tai.

15. Mae cyfanswm o bum rôl Cyfarwyddwyr wedi eu creu. Tra bo’r rolau yn rhai
newydd, maent yn ddiwygiad i’r strwythur ar gyfer unigolion sydd eisoes yn y
swyddi fel Pennaeth Swyddogaeth/Gwasanaeth. Bydd y pum Cyfarwyddwr
ynghyd â’r Dirprwy Brif Weithredwr a’r Prif Weithredwr yn ffurfio’r Uwch Dîm
Arweinyddiaeth.
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16. Mae yna bellach bedwar Pennaeth Gwasanaeth ac mae eu rolau’n aros fel y
maent, er bod y Pennaeth Gwasanaeth Plant a Theuluoedd wedi’i benodi yn
Ddirprwy Gyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol. Mae’r teitlau wedi’u
diwygio ychydig bach.

17. Mae Atodiad 3 yn cynnwys crynodeb o’r prif newidiadau a wnaed i awdurdod
dirprwyedig rhai o’r swyddogaethau uchod dan y Cyfansoddiad. Nid yw pob
swyddogaeth a/neu newidiadau wedi’u cynnwys (e.e. ble mae terminoleg wedi
cael ei newid / ychwanegiadau wedi eu gwneud er mwyn cael cysondeb ar
draws holl swyddogaethau’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth / Penaethiaid
Gwasanaeth, ni chawsant eu cynnwys).

18. O ganlyniad i’r haen newydd o Gyfarwyddwyr, mae angen penderfyniad o ran rôl
y Pwyllgor Penodiadau pan fydd angen gwneud penodiadau ar lefel
Cyfarwyddwr. Mae cylch gwaith y Pwyllgor Penodiadau wedi’i gynnwys o dan
baragraff 3.4.9 o’r Cyfansoddiad. Ar y sail bod yr haen ar yr un lefel â’r Swyddog
a 151 a’r Swyddog Monitro, gwneir rhagdybiaeth y bydd penodiadau
Cyfarwyddwyr yn y dyfodol yn cael eu gwneud o dan y ddarpariaeth a nodir yn
3.4.9.2 h.y. bydd y Pwyllgor Penodiadau yn cyfweld ac yn penodi unigolion i’r
swydd.

ARGYMHELLIAD: 

19. Bod y Cyngor llawn:

19.1 Yn nodi’r newidiadau ac yn cadarnhau ei fod yn cytuno â’r strwythur newydd 

fel y mae yn Atodiad 2 sydd yn dangos:- 

 newid i deitlau swyddi a manylebau aelodau o’r Uwch Dîm
Arweinyddiaeth / Penaethiaid Gwasanaeth;

 diddymu dwy rôl y Prif Weithredwyr Cynorthwyol;

 creu un rôl Dirprwy Brif Weithredwr;

 diddymu dwy rôl Pennaeth Swyddogaeth;

 creu pum rôl Cyfarwyddwr newydd; a

 newid y llinellau adrodd ar gyfer rhai aelodau o’r Uwch Dîm
Arweinyddiaeth a’r Penaethiaid Gwasanaeth.

19.2 Cadarnhau ei fod yn cymeradwyo cynnwys Atodiad 2 yng Nghyfansoddiad y 
Cyngor. 

19.3 Cadarnhau ei fod yn cymeradwyo'r newidiadau i’r awdurdod dirprwyedig yn 

Atodiad 3; a 

19.4 Cadarnhau ei fod yn cymeradwyo unrhyw benodiadau i swydd Cyfarwyddwr 
yn y dyfodol gael eu gwneud gan y Panel Penodiadau; a 

19.5 Cadarnhau ei fod yn cymeradwyo i unrhyw newidiadau ôl-ddilynol eraill gael 
eu gwneud i’r Cyfansoddiad er mwyn adlewyrchu’r argymhellion uchod.   
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B – Pa opsiynau eraill wnaethoch chi eu hystyried a beth oedd eich rhesymau 

dros eu gwrthod ac/neu ddewis yr opsiwn hwn? 

Mae gan y Prif Weithredwr yr awdurdod dirprwyedig i ddiwygio teitlau swyddi a 
meysydd o gyfrifoldeb. Tra bo rhai o’r newidiadau arfaethedig i’r strwythur staffio yn 
disgyn o fewn yr awdurdod dirprwyedig – ac awdurdod dirprwyedig y Swyddog Monitro i 
ddiwygio’r Cyfansoddiad er mwyn adlewyrchu’r penderfyniadau hynny – mae angen 
cymeradwyaeth y Cyngor llawn i wneud rhai newidiadau eraill.   
Cyflwynir yr adroddiad i’r Cyngor ar gyfer cymeradwyo’r Cyfansoddiad i adlewyrchu’r 
newidiadau a wnaed i’r Strwythur Uwch Reolwyr gan gynnwys: 

- diddymu’r ddwy swydd Prif Weithredwr Cynorthwyol a chreu un Swydd Dirprwy
Brif Weithredwr;

- cyflwyno haen newydd o Gyfarwyddwyr; a
- diwygio’r llinellau cyfrifoldeb o ganlyniad i’r categori newydd o Gyfarwyddwyr ar

yr Uwch Dîm Rheoli.
Dylid diweddaru’r Cyfansoddiad er mwyn adlewyrchu strwythur presennol y Cyngor.  

C – Am ba reswm y mae hwn yn benderfyniad i’r Pwyllgor Gwaith? 

Mae paragraff 2.15.2.1 o’r Cyfansoddiad yn nodi “Ni fydd y Cyngor llawn yn 
cymeradwyo newidiadau i’r Cyfansoddiad hyd oni fydd y Pwyllgor Gwaith wedi ystyried 
y cynnig...” 

CH – A yw’r penderfyniad hwn yn gyson â’r polisi a gymeradwywyd gan y Cyngor 

llawn? 

Amh 

D – A yw’r penderfyniad hwn o fewn y gyllideb a gymeradwywyd gan y Cyngor? 

Ailstrwythurwyd y Tîm Rheoli Corfforaethol yn 2015/16 pan gytunodd CSYM i gael Prif 
Weithredwr a dau Brif Weithredwr Cynorthwyol. Y gyllideb yn 2014/15 oedd £961k. Yn 
dilyn yr ailstrwythuro, bu gostyngiad yn y gyllideb i £682k. 

Yn unol â’r ailstrwythuro presennol h.y. Prif Weithredwr, un Dirprwy Brif Weithredwr a 
phum Cyfarwyddwr, mae’r gyllideb ddrafft ar gyfer 2020/21wedi gostwng i £568k. 

Mae’r gyllideb yn newid bob blwyddyn i ganiatáu ar gyfer y dyfarniad cyflog. Os ystyrir 
cyllideb 2014/15 yn ôl prisiau 2020/21, mae’r ffigwr hwn yn £1.08m. Mae hyn 90% yn 
uwch na’r gyllideb wirioneddol ar gyfer 2020/21 (£568k). 

O ganlyniad, mae’r ailstrwythuro presennol yn golygu y bydd CSYM yn arbed arian. 
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DD – Gyda phwy wnaethoch chi ymgynghori? Beth oedd eu sylwadau? 

1 Prif Weithredwr / Uwch Dim 

Arweinyddiaeth (UDA) 
(mandadol) 

Penderfyniad i ddiwygio’r Strwythur Uwch 
Reolwyr wedi’i wneud gan y Prif 
Weithredwr blaenorol. Ymgynghorwyd ag 
Aelodau’r UDA fel rhan o’r broses 
ymgynghori AD ar y pryd.   

2 Cyllid / Adran 151 
(mandadol) 

Cwblhawyd Adran D yr adroddiad hwn gan 
y Swyddog Adran 151. 

3 Cyfreithiol / Swyddog Monitro 
(mandadol)  

 Awdur yr adroddiad hwn. 

4 Adnoddau Dynol (AD) Sylwadau wedi’u cynnwys fel rhan o’r 
adroddiad hwn.  

5 Eiddo Amh 

6 Technoleg Gwybodaeth Cyfathrebu 

(TGCh) 

Amh 

7 Caffael Amh 

8 Sgriwtini Amh 

9 Aelodau Lleol Amh 

10 Unrhyw gyrff allanol eraill Amh 

E – Risgiau ac unrhyw gamau lliniaru (os yn berthnasol) 

1 Economaidd 

2 Gwrthdlodi 

3 Trosedd ac Anhrefn 

4 Amgylcheddol 

5 Cydraddoldebau 

6 Cytundebau Canlyniad 

7 Arall 

F - Atodiadau: 

Atodiad 1 Strwythur Presennol yr Uwch Dîm 
Arweinyddiaeth – i’w ddiddymu o’r 
Cyfansoddiad 

Atodiad 2 Strwythur Arfaethedig yr Uwch Dîm 
Arweinyddiaeth – i’w gynnwys yn y 
Cyfansoddiad 

Atodiad 3 Crynodeb o’r prif newidiadau 
Cyfansoddiadol i awdurdod dirprwyedig 
aelodau penodol o’r Uwch Dîm 
Arweinyddiaeth / Penaethiaid 
Gwasanaeth 

FF - Papurau Cefndir (cysylltwch os gwelwch yn dda gydag awdur yr Adroddiad 

am unrhyw wybodaeth bellach): 
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Prif Weithredwr

Pennaeth 

Rheoleiddio a 

Datblygu 

Economaidd

Pennaeth 

Gwasanaethau 

Oedolion

Pennaeth 

Gwasanaethau 

Tai

Pennaeth 

Gwasanaethau 

Plant

Pennaeth 

Priffyrdd, 

Gwastraff ac 

Eiddo

Pennaeth 

Dysgu Gydol 

Oes

Pennaeth 

Busnes y 

Cyngor

Pennaeth 

Trawsnewid 

Corfforaethol

Pennaeth 

Adnoddau

Strwythur Uwch Dim Arwain a Phenaethiaid Gwasanaeth

Cyngor Sir Ynys Môn

Prif Weithredwr 

Cynorthwyol x2

Mai 2016

Atodiad 1
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Swyddogol-sensitif 
01/07/2019 

Cyngor Sir Ynys Môn 

Strwythur yr Uwch Dîm Rheoli / Penaethiaid Gwasanaeth 

Prif Weithredwr 

Cyfarwyddwr 

Gwasanaethau 

Cymdeithasol 

Cyfarwyddwr 

Addysg, Sgiliau 

a Phobl Ifanc 

Cyfarwyddwr 

Lle a Llesiant 

Cymunedol 

Pennaeth 

Gwasanaeth: 

Priffyrdd, 

Gwastraff ac 

Eiddo 

Dirprwy Prif 

Weithredwr    
Cyfarwyddwr 

Swyddogaeth 

(Adnoddau) / 

Swyddog 151 

Cyfarwyddwr 

Swyddogaeth 

(Busnes y 

Cyngor) / 

Swyddog Monitro 

Pennaeth 

Gwasanaeth: 

Tai 

Pennaeth 

Gwasanaeth: 

Plant a 

Theuluoedd 

Pennaeth 

Proffesiwn AD a 

Gwasanaeth 

Trawsnewid     

Atodiad 2
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Teitl 

Blaenorol 

Teitl 

Newydd 

Newidiadau i’r Cyfansoddiad 

x2 rôl Prif 
Weithredwr 
Cynorthwyol 

----  Mae’r ddwy rôl wedi eu dileu

 Mae’r awdurdod dirprwyedig ym mharagraffau 3.5.3.2 a 3.5.3.3 wedi
ei ddileu

---- Dirprwy Brif 
Weithredwr 

 Mae un rôl ar gyfer Diprwy Brif Weithredwr yn cael ei greu.

 Mae’r rôl newydd yn cyfuno rhai o gyfrifoldebau / awdurdod
dirprwyedig y ddau Brif Weithredwr Cynorthwyol blaenorol ac yn
cynnwys mwy o gyfrifoldebau (yn unol â’r swydd ddisgrifiad) ac eraill
er mwyn sicrhau cysondeb rhwng gwahanol aelodau’r UDA. Fe’i crëir
dan baragraff 3.5.3.2 y Cyfansoddiad.

3.5.3.2.1 ymgymryd â swyddogaethau aelod o’r Uwch Dîm 
Arweinyddiaeth a chydweithio â’r Prif Weithredwr i gyflawni gweledigaeth, 
gwerthoedd a strategaethau’r Cyngor; cynllunio strategol a busnes, 
perfformiad a pholisi, sicrhau llywodraethiant corfforaethol a democrataidd 
da, a hyrwyddo gwelliant parhaus.  
3.5.3.2.2 cydweithio â’r Prif Weithredwr gan gynghori a rhoi arweiniad i’r 
Cyngor a’i Bwyllgor Gwaith ar opsiynau strategol a pholisi o bwys; 
gweithredu fel llysgennad i’r Cyngor a bod yn gyfrifol am feithrin a chynnal 
perthnasau gyda budd-ddeiliaid mewnol ac allanol pan fo gofyn; sicrhau 
bod llywodraethiant a gwasanaethau allweddol y Cyngor yn gwella’n 
barhaus.  
3.5.3.2.3 cyflawni’r swyddogaethau o ddarparu arweinyddiaeth strategol, 
cyfarwyddyd a chyngor proffesiynol ar faterion strategol a gweithredol ac 
ymdrechu’n gyson am ragoriaeth yn y sefydliad.  
3.5.3.2.4 gweithredu fel yr aelod cyswllt o’r UDA i wasanaethau penodol 
(mae’n bosib y bydd hyn yn amrywio o bryd i’w gilydd) er mwyn darparu 
her, mentoriaeth a rheolaeth perfformiad i’r Cyfarwyddwyr a’r Penaethiaid 
Gwasanaeth a bydd hynny’n cynnwys defnyddio adnoddau, cysoni’r 
cynllun gwasanaeth a’i amcanion gyda blaenoriaethau corfforaethol, ac 
ymdrechu’n gyson am ragoriaeth yn y sefydliad.  
3.5.3.2.5 trwy fentora a bod yn fodel rôl, ysgogi’r staff i wireddu 
gweledigaeth y sefydliad a’r newid diwylliant sydd ei angen.  
3.5.3.2.6 mewn ymgynghoriad, ble mae hynny’n briodol, â’r aelodau 
portffolio perthnasol ar y pwyllgor gwaith, arwain ar a chyflawni rhaglen 
drawsnewid allweddol y Cyngor o bryd i’w gilydd  (e.e. arferion busnes 
mewnol, cynllunio lle, moderneiddio ysgolion, trawsnewid gwasanaethau 
cymdeithasol i blant ac oedolion, hamdden ac ati) (nid yw’r rhestr hon yn 
hollgynhwysol) 
3.5.3.2.7 mewn ymgynghoriad, ble mae hynny’n briodol, â’r aelodau 
portffolio perthnasol ar y pwyllgor gwaith, arwain a chyflawni 
partneriaethau ehangach y Cyngor megis y Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus, y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol, Cymunedau Diogelach, 
GwE a mentrau gwasanaeth rhanbarthol eraill, Cynghorau Tref a 
Chymuned, Heddlu Gogledd Cymru (e.e. camdriniaeth ddomestig, 
llinellau cyffuriau, Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACE) ac ati 
(nid yw’r rhestr hon yn holl-gynhwysol) 
3.5.3.2.8 arwain ar y blaenoriaethau Cyngor-gyfan canlynol  e.e. safonau 
Iaith Gymraeg; datblygiad economaidd ac ymdeimlad o le; prosiectau 
seilwaith mawr; moderneiddio ysgolion; sipsiwn a theithwyr; strategaeth 
atal; diogelwch cymunedol; iechyd a diogelwch; caethwasiaeth fodern (nid 
yw’r rhestr hon yn holl-gynhwysol) 
3.5.3.2.9 Gweithio gyda’r Prif Weithredwr i ymgysylltu â rhaglenni 
rhanbarthol/cenedlaethol tra’n chwilio am ffyrdd o gynnal gallu’r sefydliad i 
siapio a dylanwadu ar ddatblygiadau allweddol y tu draw i ffiniau Ynys 
Môn 
3.5.3.2.10 yn absenoldeb y Prif Weithredwr ac fel y Dirprwy enwebedig i’r 
Prif Weithredwr, gweithredu’r pwerau sydd wedi’u dirprwyo i’r Prif 
Weithredwr 
3.5.3.2.11 gan gydweithio â’r Cyfarwyddwr, Pennaeth Gwasanaeth 
a/neu’r Pennaeth Swyddogaeth perthnasol, arwain ar ddatblygu a 
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chyflawni strategaeth gyfreithiol, cyllid ac adnoddau dynol gyffredinol y 
Cyngor; gan sicrhau bod gwasanaethau’n cydymffurfio â safonau cyrff 
rheoleiddio Cymru a’r DU.  
3.5.3.2.12 goruchwylio’r gwaith o greu a gweithredu fframweithiau rheoli 
perfformiad cadarn ar draws y Cyngor fel bod y canlyniadau i 
ddinasyddion yn cael eu monitro a’u gwella a bod gweithwyr yn cael 
sesiynau hunanwerthuso rheolaidd, datblygiadol.  
3.5.3.2.13 arwain ar ddatblygu lle er mwyn adeiladu ar yr ymgysylltiad 
gyda chydranddeiliaid a fydd yn cyflawni’r fenter strategol hon sy’n 
cysylltu’r sectorau cyhoeddus, preifat a chymunedol i drawsnewid yr Ynys 
yn un o’r prif lefydd i fyw, gweithio, buddsoddi ynddi ac ymweld â hi. 
3.5.3.2.14 diffinio a datblygu’r ymagwedd amlasiantaethol tuag at 
ymgysylltiad gyda busnesau a chymunedau a’r rhwydweithiau proffesiynol 
sydd eu hangen. Bydd y swydd hon yn arwain ar y goblygiadau allanol. 
3.5.3.2.15 gwneud unrhyw ddyletswyddau sydd wedi’u nodi yn y disgrifiad 
swydd perthnasol fel caiff ei ddiwygio o bryd i’w gilydd ac fel sy’n ofynnol 
gan y Prif Weithredwr.  
 

Pennaeth 
Swyddogaeth 
(Adnoddau) / 
Swyddog 151 

Cyfarwyddwr 
Swyddogaeth 
(Adnoddau) / 
Swyddog 151 

 Newid teitl (O Bennaeth i Gyfarwyddwr)  

 Dau gymal ychwanegol er mwyn adlewyrchu’r swydd ddisgrifiad / beth 
sydd eisoes yn ymddangos o fewn dirprwyaeth aelodau eraill yr UDA:  

3.5.3.5.21 fel aelod o’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth sicrhau fod 
arweinyddiaeth Gorfforaethol yn effeithiol a bod gwasanaethau cyfreithiol, 
cyllidol ac adnoddau dynol yn cydymffurfio â safonau cyrff rheoleiddio 
Cymru a’r DU. 
3.5.3.5.22 gweithredu fel rheolwr llinell ar gyfer Pennaeth Gwasanaeth: 
Tai  
 

Pennaeth 
Swyddogaeth 
(Busnes y 
Cyngor) / 
Swyddog 
Monitro 

Cyfarwyddwr 
Swyddogaeth 
(Busnes y 
Cyngor) / 
Swyddog 
Monitro 

 Newid teitl (O Bennaeth i Gyfarwyddwr)  

 Yr un peth â’r uchod – mae’r un cymalau yn cael eu mewnbynnu – ar 
gyfer unffurfiaeth: 

3.5.3.6.7 fel aelod o’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth sicrhau fod 
arweinyddiaeth Gorfforaethol yn effeithiol a bod gwasanaethau cyfreithiol, 
cyllidol ac adnoddau dynol yn cydymffurfio â safonau cyrff rheoleiddio 
Cymru a’r DU. 
 

Pennaeth 
Gwasanaeth 
(Gwasanaethau 
Oedolion) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cyfarwyddwr 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol 

 Newid teitl (O Bennaeth i Gyfarwyddwr)  

 Deg cymal newydd wedi eu mewnbynnu er mwyn adlewyrchu’r  
cyfrifoldebau ychwanegol fel Cyfarwyddwr (yn unol â’r swydd 
ddisgrifiad) ac er mwyn sicrhau cysondeb efo eraill ar lefel 
Cyfarwyddwr:   

3.5.3.7.29 ymarfer y swyddogaethau fel aelod o’r Uwch Dîm 
Arweinyddiaeth gan ddarparu arweinyddiaeth, gweledigaeth a chyfeiriad 
strategol ar gyfer y Cyngor er mwyn cyflawni blaenoriaethau ac amcanion 
corfforaethol y Cyngor. 
3.5.3.7.30 arwain ar ddatblygu ymateb y Cyngor i Ddeddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 drwy gefnogi plant, pobl ifanc ac 
oedolion sydd “mewn perygl” a strategaethau sy’n caniatáu i oedolion hŷn 
fod mor annibynnol â phosibl (mae hyn yn cynnwys gweithio mewn 
partneriaeth ag amrediad o bartneriaid mewnol ac allanol gan gynnwys y 
Bwrdd Iechyd Lleol, y trydydd sector, y sector annibynnol, Cynghorau Tref 
a Chymuned ac ati (nid yw’r rhestr hon yn holl-gynhwysol). 
3.5.3.7.31 fel aelod o’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth sicrhau fod 
arweinyddiaeth Gorfforaethol yn effeithiol a bod gwasanaethau cyfreithiol, 
cyllidol ac adnoddau dynol yn cydymffurfio â safonau cyrff rheoleiddio 
Cymru a’r DU. 
3.5.3.7.32 yn atebol am ansawdd a darparu gwasanaethau ar gyfer 
cyflawni swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol (gan gynnwys  
sicrhau trefniadau diogelu effeithiol; meithrin perthnasau cydweithio 
effeithiol y tu mewn a’r tu allan i’r awdurdod lleol a gyrru’r gwaith i sicrhau 
gwell canlyniadau (nid yw’r rhestr hon yn holl-gynhwysol)) ac arwain ar 
ddatblygu gweledigaeth glir ar gyfer y Gwasanaethau Cymdeithasol sydd 
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wedi’i dylunio i ddarparu gwasanaethau o ansawdd uchel 
3.5.3.7.33 arwain ar ddatblygu strategaeth Atal sydd wedi’i dylunio i 
gefnogi pobl o bob oedran er mwyn gwneud cymunedau a theuluoedd yn 
fwy gwydn gyda hynny’n cyfrannu’n sylweddol at raglen atal a rheoli 
galw’r Cyngor; 
3.5.3.7.34 bod â chyfrifoldeb holl-gynhwysfawr am y strategaeth ar gyfer 
cefnogi Sipsiwn a Theithwyr; 
3.5.3.7.35 fel aelod o’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth, cyfrannu tuag at 
ddatblygu strategaethau a datblygiadau ar gyfer Cymunedau Diogelach; 
3.5.3.7.36 gweithredu fel yr aelod cyswllt o’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth 
gyda gwasanaethau penodol (a all amrywio o dro i dro) er mwyn darparu 
her, cymorth mentora ac, yn y pen draw, rheoli perfformiad i Benaethiaid 
Gwasanaeth gan gynnwys y defnydd o adnoddau, aliniad y cynllun 
gwasanaeth ac amcanion gyda blaenoriaethau corfforaethol gan anelu’n 
gyson tuag at sicrhau rhagoriaeth sefydliadol. 
3.5.3.7.37 i gynrychioli’r Cyngor ar y Bwrdd Partneriaethau Rhanbarthol 
3.5.3.7.38 sicrhau bod y gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth 
(IAA) yn effeithiol o ran cefnogi pobl i gyflawni eu canlyniadau llesiant. 
 

Pennaeth 
Gwasanaeth 
(Gwasanaethau 
Plant) 
 

Pennaeth 
Gwasanaeth: 
Plant a 
Theuluoedd a 
Dirprwy 
Gyfarwyddwr 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol  

 Newid teitl (I gynnwys rôl Dirprwy Gyfarwyddwr)  

 Un cymal newydd wedi ei gynnwys er mwyn adlewyrchu’r cyfrifoldeb 
ychwanegol fel Dirprwy Gyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol:  

3.5.3.8.11 Bydd yn ymgymryd â rôl statudol y Cyfarwyddwr Gwasanaeth 
Cymdeithasol yn absenoldeb y Cyfarwyddwr Gwasanaeth Cymdeithasol, 
fel y cânt eu cynnwys mewn unrhyw Brotocol a all gael ei ddiwygio o bryd 
i’w gilydd yn unol â deddfwriaeth ac/neu ddewis lleol. 
 

Pennaeth 
Proffesiwn, AD 
a Gwasanaeth 
Trawsnewid 
Corfforaethol  

Pennaeth 
Proffesiwn AD 
a Gwasanaeth 
Trawsnewid  

 Newid teitl (rhywfaint) yn unol â’r swydd ddisgrifiad ac i sicrhau 
cysondeb yn fformat teitlau swyddi pawb sydd â’r un rôl o ran swyddi  

Pennaeth 
Gwasanaeth 
(Rheoleiddio a 
Datblygu 
Economaidd) 

Cyfarwyddwr 
Lle a Llesiant 
Cymunedol 

 Newid teitl (O Bennaeth i Gyfarwyddwr)  

 Saith cymal newydd wedi eu mewnbynnu er mwyn adlewyrchu’r  
cyfrifoldebau ychwanegol fel Cyfarwyddwr (yn unol â’r swydd 
ddisgrifiad) ac er mwyn sicrhau cysondeb efo eraill ar lefel 
Cyfarwyddwr:   

3.5.3.10.36 darparu cyngor ac arweinyddiaeth broffesiynol i’r Cyngor a’i 
Bwyllgorau, yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth, gan sicrhau gwelliant parhaus 
a gyrru’r rhaglen foderneiddio yn y Gwasanaeth 
3.5.3.10.37 ymarfer y swyddogaethau fel aelod o’r Uwch Dîm 
Arweinyddiaeth gan ddarparu arweinyddiaeth, gweledigaeth a chyfeiriad 
strategol ar gyfer y Cyngor er mwyn cyflawni blaenoriaethau ac amcanion 
corfforaethol y Cyngor ac arwain ar faterion Lle a Llesiant Cymunedol. 
3.5.3.10.38 arwain ar y rhaglen cynllunio lle drwy gydlynu’r 
swyddogaethau economaidd, amgylcheddol, twristiaeth a llesiant 
cymunedol, ysbrydoli llesiant, gwydnwch ac ymgysylltiad cymunedol er 
mwyn datblygu cynlluniau llesiant sy’n alinio ag egwyddorion Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol. 
3.5.3.10.39 gweithredu fel yr aelod cyswllt o’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth 
gyda gwasanaethau penodol (a all amrywio o dro i dro) er mwyn darparu 
her, cymorth mentora ac, yn y pen draw, rheoli perfformiad i Benaethiaid 
Gwasanaeth gan gynnwys y defnydd o adnoddau, aliniad y cynllun 
gwasanaeth ac amcanion gyda blaenoriaethau corfforaethol gan anelu’n 
gyson tuag at sicrhau rhagoriaeth sefydliadol. 
3.5.3.10.40 arwain ar gydymffurfiaeth o ran Iechyd a Diogelwch ac fel 
aelod o’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth, cyfrannu at strategaethau a 
datblygiadau mewn perthynas â Chymunedau Diogelach; 
3.5.3.10.41 fel aelod o’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth sicrhau fod 
arweinyddiaeth Gorfforaethol yn effeithiol a bod gwasanaethau cyfreithiol, 
cyllidol ac adnoddau dynol yn cydymffurfio â safonau cyrff rheoleiddio 
Cymru a’r DU. 
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3.5.3.10.42 gweithredu fel llysgennad arweiniol y Cyngor drwy gynrychioli 
a hyrwyddo’r ardal ar lefelau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol a chodi 
proffil yr Ynys a datblygu cydweithrediad gyda phartneriaid allanol gan 
gynnwys Cynghorau Tref a Chymuned 
 

Pennaeth 
Gwasanaeth 
(Priffyrdd, 
Gwastraff ac 
Eiddo) 

Pennaeth 
Gwasanaeth: 
Priffyrdd, 
Gwastraff ac 
Eiddo 

 Newid teitl (rhywfaint) yn unol â’r swydd ddisgrifiad ac i sicrhau 
cysondeb yn fformat teitlau swyddi ar gyfer pawb o fewn yr un swyddi 

Pennaeth 
Gwasanaeth 
(Tai) 

Pennaeth 
Gwasanaeth: 
Tai 
 

 Newid tetil (rhywfaint) yn unol efo’r swydd ddisgrifiad ac i sicrhau 
cysondeb yn fformat teitlau swyddi ar gyfer pawb sydd â’r un rôl o ran 
swyddi 

Pennaeth 
Gwasanaeth 
(Dysgu) 

Cyfarwyddwr 
Addysg, 
Sgiliau a Phobl 
Ifanc  

 Newid teitl (O Bennaeth i Gyfarwyddwr)  

 Newid cylch gorchwyl cyfredol y rôl i gynnwys:  
3.5.3.13.1 Darparu arweinyddiaeth ar draws yr holl agweddau ar waith y 
Gwasanaeth. Mae hyn yn cynnwys arwain ar hyrwyddo hawliau plant, 
cydlynu trefniadau i wella sgiliau, llesiant a gwydnwch pobl ifanc, 
cydweithio ac integreiddio; gweithio gydag amrediad o bartneriaid er 
mwyn sicrhau fod sgiliau’n cael eu datblygu’n effeithiol ar bob lefel, e.e. 
cyn-ysgol, ysgolion, colegau, prifysgolion a darparwyr hyfforddiant, 
Cynghorau Tref a Chymuned, i wella safonau a chanlyniadau ar gyfer yr 
holl ddysgwyr; gwasanaethau arbenigol ac ataliol; sicrhau bod rhaglenni 
cyfalaf a grantiau yn gyson â chynlluniau cyflawni’r gwasanaeth a’r 
gorfforaeth, a datblygu dysgu gydol oes ar draws llyfrgelloedd, 
amgueddfeydd ac archifau (nid yw’r rhestr yn holl-gynhwysol) 

 Chwe chymal newydd wedi eu mewnbynnu er mwyn adlewyrchu’r  
cyfrifoldebau ychwanegol fel Cyfarwyddwr (yn unol â’r swydd 
ddisgrifiad) ac er mwyn sicrhau cysondeb efo eraill ar lefel 
Cyfarwyddwr:   

3.5.3.13.60 ymarfer y swyddogaethau fel aelod o’r Uwch Dîm 
Arweinyddiaeth gan ddarparu arweinyddiaeth, gweledigaeth a chyfeiriad 
strategol i’r Cyngor er mwyn cyflawni blaenoriaethau ac amcanion 
corfforaethol y Cyngor ac arwain ar Addysg, Sgiliau a Phobl Ifanc 
3.5.3.13.61 gweithredu fel yr aelod cyswllt o’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth 
gyda gwasanaethau penodol (a all amrywio o dro i dro) er mwyn darparu 
her, cymorth mentora ac, yn y pen draw, rheoli perfformiad i Benaethiaid 
Gwasanaeth gan gynnwys y defnydd o adnoddau, aliniad y cynllun 
gwasanaeth ac amcanion gyda blaenoriaethau corfforaethol gan anelu’n 
gyson tuag at sicrhau rhagoriaeth sefydliadol. 
3.5.3.13.62 gweithio gyda’r Bwrdd Diogelu Plant er mwyn sicrhau fod yr 
holl gyfrifoldebau a disgwyliadau’n cael eu diwallu’n llawn ac er mwyn 
cyfrannu at strategaethau a datblygiadau mewn perthynas â Chymunedau 
Diogelach 
3.5.3.13.63 fel aelod o’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth sicrhau fod 
arweinyddiaeth Gorfforaethol yn effeithiol a bod gwasanaethau cyfreithiol, 
cyllidol ac adnoddau dynol yn cydymffurfio â safonau cyrff rheoleiddio 
Cymru a’r DU. 
3.5.3.13.64 arwain ar sefydlu perthnasau gweithio cryf gyda darparwyr 
addysgol eraill gan gynnwys blynyddoedd cynnar, addysg bellach ac 
uwch, darparwyr hyfforddiant (nid yw’r rhestr hon yn holl-gynhwysol) 
3.5.3.13.65 gyrru’r strategaeth gorfforaethol ar gyfer moderneiddio 
ysgolion a’r rheoli newid yn y Gwasanaeth 
3.5.3.13.66 gweithredu fel llysgennad arweiniol ar gyfer y Cyngor drwy 
gynrychioli a hyrwyddo’r Awdurdod ar lefelau lleol, rhanbarthol a 
chenedlaethol a chodi proffil yr Ynys a gweithio gydag amrediad o 
bartneriaid gan gynnwys Cynghorau Tref a Chymuned er mwyn gwella 
llesiant a gwydnwch personol pobl ifanc 
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