
Mrs Annwen Morgan
Prif Weithredwr – Chief Executive
CYNGOR SIR YNYS MÔN
ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL
Swyddfeydd y Cyngor - Council Offices
LLANGEFNI
Ynys Môn - Anglesey
LL77 7TW

Ffôn / tel (01248) 752500
Ffacs / fax (01248) 750839

RHYBUDD O GYFARFOD NOTICE OF MEETING

PWYLLGOR SGRIWTINI 
CORFFORAETHOL CORPORATE SCRUTINY COMMITTEE

DYDD IAU, 27 CHWEFROR 2020 am 9:30 
y. b.

THURSDAY, 27 FEBRUARY, 2020 at 9:30 
a.m.

YSTAFELL BWYLLGOR 1, 
SWYDDFEYDD Y CYNGOR, LLANGEFNI

COMMITTEE ROOM 1, COUNCIL 
OFFICES, LLANGEFNI

Swyddog Pwyllgor Ann Holmes 
01248 752518 Committee Officer

AELODAU / MEMBERS
Cynghorwyr / Councillors:-

PLAID CYMRU / THE PARTY OF WALES

Lewis Davies, John Griffith, Dylan Rees (Is-Gadeirydd/Vice-Chair), Alun Roberts, Nicola 
Roberts

Y GRWP ANNIBYNNOL / THE INDEPENDENT GROUP

Richard Griffiths, Richard O. Jones

PLAID LAFUR CYMRU/ WALES LABOUR PARTY

J. Arwel Roberts

ANNIBYNNWYR MÔN / ANGLESEY INDEPENDENTS

Aled Morris Jones (Democratiaid Rhyddfrydol Cymru/Welsh Liberal Democrats)(Cadeirydd/Chair)
Bryan Owen

AELODAU CYFETHOLEDIG (Gyda hawl pleidleisio ar faterion Addysg) /
CO-OPTED MEMBERS (With voting rights when dealing with Educational matters)

Mr Keith Roberts (Yr Eglwys Gatholig / The Catholic Church)
Mrs Anest G. Frazer (Yr Eglwys yng Nghymru / The Church in Wales)
Mr Dyfed Wyn Jones (Rhiant Llywodraethwr – Sector Ysgolion Cynradd/Parent Governor – 
Primary Schools Sector)
Llio Johnson (Rhiant Llywodraethwr – Sector Ysgolion Uwchradd ac ADY/Parent 
Governor- Secondary Schools Sector and ALN)

Dogfen ir Cyhoedd



R H A G L E N

1   DATGANIAD O DDIDDORDEB  
Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed 
unrhyw eitem o fusnes.

2   COFNODION Y CYFARFOD BLAENOROL  (Tudalennau 1 - 16)

Cyflwyno cofnodion cyfarfodydd blaenorol y Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol a 
gynhaliwyd ar y dyddiadau canlynol -

 13 Ionawr, 2020
 14 Ionawr, 2020 (arbennig)

3   PROSES GOSOD CYLLIDEB 2020/21 - CYNIGION TERFYNOL DRAFFT AR 
GYFER Y GYLLIDEB REFENIW  (Tudalennau 17 - 40)

Cyflwyno adroddiad y Rheolwr Sgriwtini a’r Cyfarwyddwr Swyddogaeth 
(Adnoddau)/Swyddog Adran 151.

4   PROSES GOSOD CYLLIDEB 2020/21 - CYNIGION TERFYNOL DRAFFT AR 
GYFER Y GYLLIDEB GYFALAF  (Tudalennau 41 - 62)

Cyflwyno adroddiad y Rheolwr Sgriwtini a’r Cyfarwyddwr Swyddogaeth 
(Adnoddau)/Swyddog Adran 151.

5   EITEM ER GWYBODAETH - ADRODDIAD BLYNYDDOL Y GWASANAETH 
LLYFRGELLOEDD  2018/19  (Tudalennau 63 - 98)

Cyflwyno adroddiad y Cyfarwyddwr Addysg, Sgiliau a Phobl Ifanc.



 

1 
 

PWYLLGOR SGRIWTINI CORFFORAETHOL 
 

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 13 Ionawr 2020  

PRESENNOL: Y Cynghorydd Aled Morris Jones (Cadeirydd) 
Y Cynghorydd Dylan Rees (Is-Gadeirydd) 
 
Y Cynghorwyr Lewis Davies, John Griffith, Richard Griffiths, Bryan 
Owen Alun Roberts. 
 
Aelod cyfetholedig: Mr Keith Roberts (Yr Eglwys Gatholig) 
 
Aelodau Portffolio 
 
Y Cynghorydd Llinos Medi Huws (Arweinydd ac Aelod Portffolio ar 
gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol) 
Y Cynghorydd Robin Williams (Aelod Portffolio ar gyfer Cyllid) 
Y Cynghorydd Richard Dew (Aelod Portffolio ar gyfer Cynllunio a 
Gwarchod y  Cyhoedd) 
Y Cynghorydd R.G. Parry, OBE, FRAgS (Aelod Portffolio ar gyfer 
Priffyrdd, Eiddo a Gwastraff) 
 
Trwy wahoddiad: Y Cynghorydd Dafydd Roberts (Cadeirydd y 
Panel Sgriwtini Cyllid), y Cynghorwyr R. Llewelyn Jones, Peter 
Rogers 
 

WRTH LAW: Prif Weithredwr 
Dirprwy Brif Weithredwr 
Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog Adran 151 
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol 
Pennaeth Gwasanaethau Plant a Theuluoedd 
Pennaeth Gwasanaethau Tai 
Pennaeth Proffesiwn (AD) a Thrawsnewid 
Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd 
Rheolwr Gwasanaethau Cyfreithiol 
Rheolwr Rhaglen, Cynllunio Busnes a Pherfformiad 
Rheolwr Sgriwtini (AGD) 
Swyddog Pwyllgor (ATH) 
 

YMDDIHEURIADAU: Y Cynghorwyr Richard O. Jones, J. Arwel Roberts, Nicola Roberts, 
Mrs Anest Frazer (Aelod Cyfetholedig), y Cynghorydd R. Meirion 
Jones (Aelod Portffolio ar gyfer Addysg, Llyfrgelloedd, Diwylliant a 
Phobl Ifanc) 
 

HEFYD YN 
BRESENNOL: 

Sioned Rowe (Swyddog Sgriwtini) 
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Croesawodd y Cadeirydd bawb a oedd yn bresennol i’r cyfarfod hwn o'r Pwyllgor Sgriwtini  
Corfforaethol ac estynnodd groeso arbennig i Sioned Rowe fel y Swyddog Sgriwtini newydd 
ac i'r Cynghorydd Peter Rogers a oedd yn dychwelyd i fusnes y Cyngor yn dilyn cyfnod o 
adferiad ar ôl cael llawdriniaeth ar ei ben-glin. 

1 DATGANIADAU O DDIDDORDEB 

Ni dderbyniwyd yr un datganiad o ddiddordeb.  

2 COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF 

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol a gynhaliwyd 
ar 21 Tachwedd, 2019 a chawsant eu cadarnhau fel cofnod cywir. 

3 GOSOD CYLLIDEB 2020/21 – CYNIGION CYCHWYNNOL AR GYFER Y GYLLIDEB 
GYFALAF 

Cyflwynwyd i'w ystyried gan y Pwyllgor, adroddiad y Rheolwr Sgriwtini yn amlinellu'r cyd-
destun i’r broses ar gyfer gosod cyllideb 2020/21. ‘Roedd Atodiad 1 yn cynnwys 
adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau) a’r Swyddog Adran 151 
ynghylch y cynigion cychwynnol ar gyfer Cyllideb Refeniw 2020/21 a'r ffactorau sy'n cael 
effaith arni. 

Eglurodd y Cadeirydd fod y broses o osod cyllideb ar gyfer 2020/21 wedi ei gohirio 
oherwydd yr Etholiad Cyffredinol ym mis Rhagfyr, 2019 ac o ganlyniad, y cyhoeddiad 
hwyrach nag arfer am y setliad dros dro i lywodraeth leol. 

Crynhowyd y sefyllfa gan yr Aelod Portffolio Cyllid trwy ddweud bod y sefyllfa gyllidebol ar 
gyfer 2020/21 yn well na'r disgwyl oherwydd y setliad dros dro uwch a gyhoeddwyd gan 
Lywodraeth Cymru ar 16 Rhagfyr 2019, a bod hynny i'w groesawu, ond er gwaethaf y 
setliad uwch, mae'r amgylchiadau ariannol yn gyffredinol yn parhau i fod yn heriol . Mae 
cronfeydd wrth gefn y Cyngor wedi gostwng ar ôl cael eu defnyddio i gwrdd â phwysau 
costau mewn meysydd lle mae’r galw’n parhau i gynyddu, gan gynnwys Gwasanaethau 
Gofal Cymdeithasol i Oedolion ac Addysg, sy’n awgrymu y gallai bod angen adolygu a / 
neu ailalinio cyllidebau sylfaenol y gwasanaethau hynny. Mae Llywodraeth Cymru yn 
rhagdybio cynnydd o 7.1% yn lefelau’r Dreth Gyngor, ac er bod y setliad yn well, nid yw 
ond cymaint â’r cymorth ariannol a dderbyniwyd gan Lywodraeth Cymru yn ôl yn 2012/13 
mewn termau real. Dywedodd yr Aelod Portffolio ei fod felly’n cynghori cymryd agwedd 
ddarbodus o ran gwneud argymhellion mewn perthynas â Chyllideb Refeniw 2020/21. 

Aeth y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog Adran 151 â’r Pwyllgor trwy 
bob un o'r adrannau yn yr adroddiad yn Atodiad 1 ar y gyllideb refeniw arfaethedig ar 
gyfer 2020 / 21. Amlygwyd ac ymhelaethwyd ar y prif bwyntiau canlynol - 

 Y prif ragdybiaethau yn y Cynllun Ariannol Tymor Canol a gymeradwywyd gan y 
Pwyllgor Gwaith ym mis Medi, 2019. Mae'r rhain wedi'u cymryd i ystyriaeth wrth 
gyfrifo'r gyllideb ddisymud ar gyfer 2020/21. 

 Cyfrifo cyllideb ddisymud ar gyfer 2020/21 fel man cychwyn ar gyfer y broses gosod 
cyllideb. Mae'r gyllideb ddisymud yn gyllideb sy'n darparu adnoddau i ddarparu   
gwasanaethau ar lefelau 2019/20 ond sydd wedi'i diweddaru i adlewyrchu unrhyw 
newidiadau y gwyddys amdanynt sydd y tu hwnt i reolaeth y gwasanaethau 
(newidiadau yr ymrwymwyd iddynt) ac i adlewyrchu'r costau yn 2020/21. 

 Y newidiadau yr ymrwymwyd iddynt a'u heffaith o ran addasiadau a wnaed i'r gyllideb 
fel y nodir ym mharagraffau 3.1 i 3.10 o'r adroddiad. 

 Newidiadau a wnaed i gyllidebau wrth gefn (a adeiladwyd i mewn i’r gyllideb i gwrdd â 
chostau tymor penodol, risgiau posib neu ddigwyddiadau annisgwyl) fel y dangosir yn 
Nhabl 1 Atodiad 1. Mae'r sefyllfa ariannol well yn 2020/21 yn caniatáu i'r Cyngor 
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ostwng y Gronfa Wrth Gefn ar gyfer Cyflogau a Graddio gan na ddisgwylir y bydd yn 
rhaid gwneud gostyngiadau sylweddol i niferoedd staff yn 2020/21. 

 Costau staffio a'u heffeithiau ar y gyllideb. Mae ansicrwydd ynghylch y dyfarniad 
cyflog o fis Ebrill, 2020 i staff nad ydynt yn athrawon ac i staff addysgu o fis Medi, 
2020 yn risg i'r gyllideb. Mae cyllideb y Cyngor ar gyfer staff nad ydynt yn athrawon 
oddeutu £45m y flwyddyn gan gynnwys costau Yswiriant Gwladol a chyfraniadau 
pensiwn - mae pob cynnydd o 1% yn y dyfarniad cyflog felly'n cyfateb i £ 450k o 
gostau ychwanegol. 

 Pwysau cyllidebol a gwasanaethau a arweinir gan y galw. Mae galw cynyddol am Ofal 
Cymdeithasol i Oedolion yn golygu bod disgwyl i'r gwasanaeth wario £1.21m yn fwy 
na’r gyllideb yn 2019/20. At ddibenion cyllideb 2020/21 mae £980k wedi'i gynnwys 
yng nghyllideb y gwasanaeth fel cyllid ychwanegol, ond efallai na fydd yn ddigon i 
gwrdd â’r galw cynyddol am wasanaethau, yn enwedig yng ngoleuni'r ansicrwydd 
ynghylch cyllid grant yn y dyfodol, yn benodol y Grant Gweithlu Gofal Cymdeithasol a 
Phwysau Cynaliadwyedd (wedi'i gadarnhau ar gyfer 2020/21) a'r Grant Pwysau’r 
Gaeaf (nad yw wedi ei gadarnhau ar gyfer 2020/21). 

 Y Gyllideb a Ddirprwywyd i Ysgolion. Fel rhan o gyllideb 2019/20 cynlluniwyd 
gostyngiad o £800k i'r gyllideb hon ond gohiriwyd gwneud y gostyngiad hwnnw am 
flwyddyn a phenderfynwyd ei ariannu o'r grant Tâl Athrawon ychwanegol a thrwy 
ddefnyddio 50% o'r Grant Pensiynau Athrawon. Gan fod y grantiau hyn bellach wedi'u 
trosglwyddo i'r setliad, mae’n agored i’r Pwyllgor Gwaith ddewis wrthdroi’r 
penderfyniad i leihau’r gyllideb.  

 Y Gyllideb Ddisymud. Yn seiliedig ar yr holl addasiadau a’r holl dybiaethau a wnaed, y 
gyllideb ddisymud ar gyfer 2020/21 yw £142.203m, sef cynnydd o £6.993m ar gyllideb 
derfynol 2019/20. Cyfanswm dros dro’r Cyllid Allanol Cyfun ar gyfer 2020/21 yw 
£101.005m, sy’n gadael £41.198m i'w ariannu o'r Dreth Gyngor. Cyllideb Treth 
Gyngor 2019/20 ar ôl ei haddasu ar gyfer y newid yn y sylfaen dreth yw £39.370m. 
Mae hyn yn golygu bod diffyg o £1.828m cyn cynnydd yn y Dreth Gyngor. 

 Effaith lefelau gwahanol godiadau yn y Dreth Gyngor ar y tâl Band D ac ar gwrdd â’r   
diffyg fel y dangosir yn Nhabl 4 yr adroddiad. Byddai cynnydd o 4.64% yn y Dreth 
Gyngor yn cwrdd â'r gofyniad cyllideb ar gyfer 2020/21. 

 Y cynigion ar gyfer arbedion a gyflwynwyd gan y gwasanaethau ac y gellir eu 
gweithredu yn 2020/21 heb gael effaith na ellir ei rheoli ar wasanaethau, sef 
cyfanswm o £343k (a restrir yn Atodiad 4 i'r adroddiad). Er bod y setliad gwell na’r 
disgwyl wedi lleihau’r angen i weithredu’r arbedion hynny, mae gweithredu rhywfaint 
o’r arbedion neu’r cyfan ohonynt yn darparu rhywfaint o hyblygrwydd o ran yr 
opsiynau a fyddai ar gael pe baent yn cael eu gweithredu e.e. cynyddu cyllidebau 
gwasanaethau sydd dan bwysau; cynyddu lefel y balansau cyffredinol; cyfrannu tuag 
at ariannu gwariant cyfalaf 2020/21; lleihau'r cynnydd yn y Dreth Gyngor. 

 Yr ansicrwydd sy’n parhau ynghylch y sefyllfa ariannol yn 2021/22 a thu hwnt. Mae'r 
adroddiad yn nodi bod dychwelyd i’r cyfnod llymder a'r angen i wneud arbedion 
pellach yn parhau i fod yn bosibilrwydd.  Byddai gwneud yr arbedion a defnyddio'r 
cyllid i gynyddu lefel y balansau cyffredinol i ariannu gwariant cyfalaf yn 2020/21 yn 
gadael y Cyngor mewn sefyllfa ariannol well yn 2021/22 ac ni fyddai'n cynyddu'r 
gyllideb refeniw yn barhaol nac yn lleihau'r cyllid sydd ar gael. 
 

Adroddodd y Cynghorydd Dafydd Roberts, Cadeirydd y Panel Sgriwtini Cyllid o gyfarfod y 
Panel ar 9 Ionawr, 2020 lle rhoddwyd ystyriaeth fanwl i’r cynigion cychwynnol ar gyfer  
cyllideb refeniw 2020/21. Roedd y Panel wedi - 
 

 Nodi nad yw’r setliad gwell ond yn mynd â'r Cyngor yn ôl i lefelau cyllido 2012/13 
mewn gwirionedd; 

 Cydnabod y risgiau yng nghyllideb 2020/2021 yn enwedig mewn perthynas â'r galw ar 
wasanaethau – rhywbeth sy’n anodd ei ragweld neu ei feintioli. 
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 Cydnabod yr angen i gynyddu a chynnal cronfeydd wrth gefn y Cyngor ar lefel briodol. 

 Argymell na ddylid gweithredu'r gostyngiad arfaethedig o £800k yn y gyllideb a 
ddirprwywyd i’r ysgolion ac a ohiriwyd o 2019/20. 

 Argymell na ddylid cynyddu’r Dreth Gyngor fwy na 5%. 

 Argymell y dylid gweithredu'r arbedion o £343k yn llawn ar wahân i'r cynnig i gynyddu  
ffioedd parcio, sef mewn ardaloedd trefol yn benodol, am y rheswm na ddylai ffioedd 
parcio rwystro pobl rhag ymweld â chanol trefi. (Eglurodd y Cyfarwyddwr 
Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog Adran 151 mai cyfanswm yr arbedion posib y 
gellir eu gwneud trwy gynyddu ffioedd meysydd parcio yw £83k, sef £ 57k o gynyddu'r 
ffi mewn safleoedd trefol a £26k o gynyddu'r ffi mewn mannau eraill) 

 Cydnabod yr ansicrwydd ynghylch cyllid y blynyddoedd i ddod a’r angen i broses 
gosod cyllideb 2020/21 ymgorffori elfen o hyblygrwydd felly. 

 
Wrth ystyried yr adroddiad a'r cynigion ynddo yn ogystal â'r atborth gan y Panel Sgriwtini 
Cyllid, ‘roedd y Pwyllgor  wedi - 

 

 Nodi, er bod y setliad dros dro yn well nag yn y blynyddoedd blaenorol ac yn well na'r 
disgwyl, mewn termau real, nid yw'r Cyngor ond ychydig yn well ei fyd yn ariannol  
nag yr oedd yn 2012/13. 

 Trafod y gostyngiad arfaethedig yn y gyllideb ddinesig gan nodi bod y cyllid hwn 
ymhlith pethau eraill, yn cefnogi gwaith a gwelededd Cadeirydd y Cyngor yn y 
gymuned. Eglurodd y Cynghorydd Dafydd Roberts y bydd oddeutu £6k yn dal i fod ar 
gael i’r gyllideb ddinesig a’i fod yn teimlo ei bod yn anoddach cyfiawnhau elfennau o’r 
gwasanaeth hwn o’i gymharu â rhai gwasanaethau eraill a hefyd wrth feincnodi yn 
erbyn gweithgareddau dinesig Cynghorau eraill. 

 Cydnabod, os yw'r Cyngor am gyflawni un o'i amcanion strategol allweddol o godi 
safonau yn y maes addysg, fod rhaid rhoi sefydlogrwydd i ysgolion er mwyn caniatáu 
iddynt fynd i'r afael â heriau fel cyflwyno'r Cwricwlwm newydd er enghraifft. Gallai 
gweithredu gostyngiad o £800k yn y gyllideb a ddirprwyir i ysgolion eu hansefydlogi  
ac felly danseilio'r gwaith o wella safonau. 

 Nodi bod angen deall ac ystyried yn well sut mae penderfyniad y Cyngor i gynyddu 
ffioedd a thaliadau ar draws gwasanaethau yn effeithio ar y cyhoedd yng nghyd-
destun gosod cyllideb refeniw 2020/21 a phenderfynu ar y cynnydd yn y Dreth 
Gyngor. 

 Wrth gydnabod bod yr ansicrwydd mewn cysylltiad â chyllidebau a arweinir gan y 
galw - yn benodol yn y Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol i Oedolion ac Addysg - yn 
risg i'r gyllideb, cwestiynodd a yw cyfyngu'r cynnydd yn y Dreth Gyngor i ddim mwy na 
5% (fel yr argymhellwyd gan y Panel Sgriwtini Cyllid) yn ddigon i gwrdd â gofynion. 
Cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog Adran 151 y 
dylai'r dyraniad ychwanegol o £980k ar gyfer y gyllideb Gofal Cymdeithasol i Oedolion 
ar gyfer 2020/21, ynghyd â'r cynnydd a gyhoeddwyd yn y Grant Gweithlu Gofal 
Cymdeithasol a Phwysau Cynaliadwyedd fod yn ddigon i gwrdd â’r gorwariant 
cyfredol yn y Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol i Oedolion. Fodd bynnag, mae'n 
ansicr sut y bydd y galw am wasanaethau yn newid yn y flwyddyn ariannol sydd i 
ddod a beth fydd yr effaith o ganlyniad ar gyllideb y gwasanaeth. Eglurodd y Swyddog 
ymhellach y byddai cynnydd o 4.64% yn y Dreth Gyngor yn cydbwyso'r gyllideb; 
byddai cynnydd o 4.9% yn cynhyrchu £ 101k ychwanegol a fyddai, ynghyd â'r 
arbedion o £343k, yn dod i £ 444k a gellid cadw’r arian wrth gefn i ymateb i unrhyw 
gynnydd yn y galw am wasanaethau yn y flwyddyn ariannol sydd i ddod. 

 Nodi nad oes unrhyw ffigyrau cyllidol dangosol ar gael y tu hwnt i 2020/21 ond y gall y 
sefyllfa mewn perthynas â chyllideb Llywodraeth Cymru ddod yn gliriach pan 
gyhoeddir cyllideb Llywodraeth y DU ym mis Mawrth, 2020. Mae angen i’r gyllideb ar 
gyfer 2020/21 gymryd yr ansicrwydd hwn i ystyriaeth ac felly ymgorffori elfen o 
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hyblygrwydd i allu ymateb i beth bynnag a ddaw yn sgil y setliadau ar gyfer y ddwy 
flynedd ariannol ganlynol. 

 Gofyn am wybodaeth am y sefyllfa mewn perthynas â chronfeydd wrth gefn y Cyngor 
hefyd fel rhan o'r adroddiad ar osod y gyllideb yn y dyfodol.  Eglurodd y Cyfarwyddwr 
Swyddogaeth Gorfforaethol (Adnoddau) / Swyddog Adran 151 y bydd adroddiad ar 
gronfeydd wrth gefn a balansau'r Cyngor a'r defnydd ohonynt yn cael ei gyflwyno i'r 
Pwyllgor Gwaith ar yr un pryd â'r cynigion terfynol ar gyfer y gyllideb ar ddechrau mis 
Mawrth, 2020. 

 Cydnabod a diolch i'r Panel Sgriwtini Cyllid am ei waith manwl ar gynigion cyllideb 
refeniw cychwynnol 2020/21. 

 
Ar ôl ystyried y wybodaeth a gyflwynwyd yn yr adroddiad ac ar lafar yn y cyfarfod, 
a chan ystyried y risgiau o amgylch cyllideb refeniw 2020/21 mewn perthynas â 
chostau'r gweithlu a’r galw am wasanaethau, yn ogystal â'r ansicrwydd ynghylch 
cyllido i’r dyfodol, penderfynodd y Pwyllgor argymell i'r Pwyllgor Gwaith - 
 

 Na ddylai'r cynnydd yn y Dreth Gyngor ar gyfer 2020/21 fod yn fwy na 5% 

 Bod yr arbedion o £343k a nodwyd gan wasanaethau fel yr amlinellwyd yn 
Atodiad 4 yr adroddiad yn cael eu gweithredu'n llawn ar wahân i gynyddu 
ffioedd meysydd parcio mewn ardaloedd trefol sy’n fater y dylid ei ystyried 
ymhellach. 

 Na ddylid gweithredu'r gostyngiad o £800k a ohiriwyd o 2019/20 i’r gyllideb a 
ddirprwyir i ysgolion  
 

GWEITHREDU YCHWANEGOL – Bod gwybodaeth am gronfeydd wrth gefn a  
balansau'r Cyngor yn cael ei chynnwys yn yr adroddiadau ar osod y gyllideb yn y 
dyfodol. 

  

4 GOSOD CYLLIDEB 2020/21 – CYNIGION CYCHWYNNOL AR GYFER Y GYLLIDEB 
GYFALAF 

Cyflwynwyd i'w ystyried gan y Pwyllgor, adroddiad y Rheolwr Sgriwtini a oedd yn 
ymgorffori adroddiad y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog Adran 151 ar y 
cynigion cychwynnol ar gyfer Cyllideb Gyfalaf 2020/21. 

Wrth dynnu sylw at y prif bwyntiau ac ymhelaethu arnynt fe wnaeth y Cyfarwyddwr  
Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog Adran 151  – 

 Gyfeirio at y sgôp cyfyngedig i ystyried amrywiol opsiynau ar gyfer y Gyllideb Gyfalaf 
o’i gymharu â'r Gyllideb Refeniw. 

 Amlinellu egwyddorion y Strategaeth Gyfalaf a gymeradwywyd gan y Pwyllgor Gwaith  
ym mis Chwefror, 2019 ac y mae'r Gyllideb Gyfalaf ddrafft ar gyfer 2020/21 yn 
seiliedig arni (paragraff 2.2 yr adroddiad). 

 Egluro o ran ariannu'r rhaglen gyfalaf (Tabl 1 yr adroddiad) fod y ffigyrau ar gyfer y 
setliad drafft i Lywodraeth Leol yn cynnwys y Grant Cyfalaf Cyffredinol a'r Benthyca â 
Chymorth; er bod grantiau cyfalaf at ddibenion penodol wedi cynyddu, mae lefel y 
cyllid o dan y ddau bennawd hyn wedi aros yn weddol gyson dros nifer o flynyddoedd 
sy’n cyfyngu’r opsiynau sydd ar gael i'r Cyngor wario’r cyfalaf. 

 Cadarnhau dyrannu £500k o'r Gronfa Gyfalaf (gan adael balans a ragwelir o £640k) i 
dalu am unrhyw waith cyfalaf brys a allai godi yn ystod y flwyddyn a / neu i ddarparu 
cyllid cyfatebol pe bai'r angen yn codi. 

 Rhoi manylion am yr asedau cyfredol y bydd angen eu hamnewid / adnewyddu yn 
unol â’r dull a amlinellir yn y strategaeth gyfalaf, a'r symiau a neilltuwyd iddynt yn unol 
ag adran 4.2 a Thabl 3 yr adroddiad, gan ychwanegu y bydd y Cyngor yn ei chael hi'n 
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anodd cyflawni hyd yn oed y gwaith mwyaf sylfaenol i gynnal ei asedau cyfredol oni 
bai bod y Grant Cyfalaf yn cynyddu yn y dyfodol. 

 Crynhoi'r bidiau unwaith ac am byth eraill am gyllid ychwanegol a gymeradwywyd gan 
yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth i'w cynnwys yn rhaglen gyfalaf 2020/21 ar ôl iddynt gael 
eu hasesu gan y Tîm Cyllid trwy ddefnyddio mecanwaith sgorio'r Strategaeth Gyfalaf 
(Tabl 4 yr adroddiad – argymhellir dyrannu cyfanswm o £2.174m) 

 Cyfeirio at nifer o brosiectau eraill a nodwyd gan y broses gynnig nad oes angen cyllid 
arnynt yn 2020/21 ond y gall bod angen eu hariannu yn 2021/22 neu y tu hwnt fel y 
nodir yn adran 5.4 o'r adroddiad. 

 Egluro’r sefyllfa o ran rhaglen gyfalaf Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain a rhaglen 
gyfalaf y Cyfrif Refeniw Tai. 
 

Adroddodd y Cynghorydd Dafydd Roberts, Cadeirydd y Panel Sgriwtini Cyllid, o gyfarfod 
y Panel ar 9 Ionawr, 2020 lle rhoddwyd sylw manwl i gynigion cychwynnol cyllideb 
2020/21. Roedd y Panel wedi argymell y dylid cefnogi'r cynigion canlynol ar gyfer Cyllideb 
Gyfalaf 2020/21 - 
 

 Adnewyddu / Amnewid asedau £5.158m 

 Prosiectau cyfalaf unwaith ac am byth newydd £1.924m 

 Cronfa Gwella Cyfleusterau Hamdden £0.250m 

 Ysgolion yr 21ain Ganrif £9.039m 

 Cyfrif Refeniw Tai £17.138m 
 
Cyfanswm Gwariant Newydd oedd £33.609m ynghyd â llithriad o £3.294m o 2019/20 
gan ddod â chyfanswm y Gyllideb Gyfalaf ar gyfer 2020/21 i £36.903m. 

 
Ar ôl ystyried yr adroddiad a'r wybodaeth a gyflwynwyd ar lafar yn y cyfarfod, 
penderfynodd y Pwyllgor argymell y Rhaglen Gyfalaf o £36.903m ar gyfer 2020/21 fel 
yr amlinellwyd, i'r Pwyllgor Gwaith. 
 

5 PANEL SGRIWTINI CYLLID – ADRODDIAD CYNNYDD 

Cyflwynwyd i'w ystyried gan y Pwyllgor, adroddiad cynnydd ar waith y Panel Sgriwtini 
Cyllid dros y 12 mis diwethaf hyd at fis Rhagfyr, 2019.  

Cyflwynodd y Cynghorydd Dafydd Roberts, Cadeirydd y Panel Sgriwtini Cyllid yr 
adroddiad diweddaru i'r Pwyllgor. 

Ar ôl ystyried yr adroddiad, penderfynodd y Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol nodi'r 
canlynol - 

 Y cynnydd a wnaed hyd yma gyda gwaith y Panel Sgriwtini Cyllid, o ran 
cyflawni ei raglen waith a mesur effaith a gwerth ychwanegol. 

 Mae'n ymddangos bod prosesau sy'n ymwneud â monitro’r gyllideb ar gyfer 
2019/20 yn addas i’r diben. 

 Y rhaglen datblygu sgriwtini ariannol parhaus ar gyfer aelodau'r Panel sy'n cael 
ei darparu gan CIPFA Cymru. 

 Bod y Panel wedi tynnu sylw'r Pwyllgor at ei bryder parhaus ynghylch pwysau 
ar gyllidebau gwasanaethau a arweinir gan y galw (gwasanaethau cymdeithasol 
ac addysg) a'i fod yn parhau i fonitro'r sefyllfa'n agos a bod ganddo drefniadau 
ar waith i sicrhau deialog reolaidd gyda Chyfarwyddwyr a Phenaethiaid 
Gwasanaeth i esbonio'r sefyllfa ariannol yn y ddau wasanaeth ac effaith 
mesurau lliniaru sydd ar waith i reoli gorwariant. Mae'r Pwyllgor yn nodi 
ymhellach y bydd y Panel yn parhau i adrodd yn ôl ar ei ganfyddiadau wrth i'r 
sefyllfa esblygu. 
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 Trefniadau i adrodd i'r Pwyllgor hwn a'r Pwyllgor Gwaith bob tri mis ar y 
cynnydd a wnaed gan y Panel o ran gweithredu’r flaenraglen waith, gan 
gyflwyno trefniadau i adrodd yn amlach os oes risg benodol i fynd i'r afael â hi. 
 

6 BLAENRAGLEN WAITH 

Cyflwynwyd blaenraglen waith y Pwyllgor i’w hystyried.   

Penderfynwyd – 

 Cytuno fersiwn gyfredol y flaenraglen waith ar gyfer 2019/20 a 

 Nodi’r cynnydd a wnaed hyd yma gyda gweithredu’r flaenraglen waith. 

 

Y Cynghorydd Aled Morris Jones 
Cadeirydd 
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 PWYLLGOR SGRIWTINI CORFFORAETHOL 
 

Cofnodion y cyfarfod arbennig a gynhaliwyd ar 14 Ionawr, 2020  

PRESENNOL: Y Cynghorydd Aled Morris Jones (Cadeirydd)  
Y Cynghorydd Dylan Rees (Is-gadeirydd)  
 
Y Cynghorwyr Lewis Davies, John Griffith, Richard Griffiths, Richard 
O. Jones, Bryan Owen, Alun Roberts, J. Arwel Roberts, Nicola 
Roberts. 
 
Aelodau Cyfetholedig: Mrs Anest Frazer (Yr Eglwys yng Nghymru), 
Mr Dyfed Wyn Jones (Rhiant Lywodraethwr – Sector Ysgolion 
Cynradd), Mr Keith Roberts (Yr Eglwys Gatholig) 
 
Aelodau Portffolio 
 
Y Cynghorydd Llinos Medi Huws (Arweinydd ac Aelod Portffolio y 
Gwasanaethau Cymdeithasol) 
Y Cynghorydd R. Meirion Jones (Aelod Portffolio Addysg, 
Llyfrgelloedd, Diwylliant ac Ieuenctid) 
Y Cynghorydd Robin Williams (Aelod Portffolio Cyllid) 
Y Cynghorydd R. G. Parry, OBE, FRAgS (Aelod Portffolio Priffyrdd, 
Eiddo a Gwastraff) (ac Aelod Lleol mewn perthynas ag eitemau 2 a 
3 ar y rhaglen) 

WRTH LAW: Prif Weithredwr 
Cyfarwyddwr Addysg, Sgiliau a Phobl Ifanc 
Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151 
Rheolwr Gwasanaethau Cyfreithiol 
Rheolwr Rhaglen, Cynllunio Busnes a Rheoli Perfformiad 
Rheolwr Rhaglen (CS) 
Rheolwr Sgriwtini (AGD) 
Swyddog Pwyllgor (ATH) 

YMDDIHEURIADAU: Llio Johnson (Rhiant Lywodraethwr – Sector Ysgolion Uwchradd) 

HEFYD YN 
BRESENNOL: 

Sioned Rowe (Swyddog Sgriwtini), Mr Gareth Parry a Llinos Roberts 
(ar ran Ysgol Gymuned Bodffordd (ar gyfer eitem 2), Mr Dafydd 
Jones (ar ran Ysgol Corn Hir (ar gyfer eitem 2), Mr Islwyn 
Humphreys ac Emma Evans (ar ran Ysgol Talwrn (ar gyfer eitem 3), 
Dr Iestyn Pierce (ar ran Ysgol Y Graig) (ar gyfer eitem 3) 

 

Croesawodd y Cadeirydd bawb a oedd yn bresennol i’r cyfarfod arbennig o’r Pwyllgor 
Sgriwtini Corfforaethol, gan gynnwys rhieni a chynrychiolwyr Ysgol Gymuned Bodffordd, 
Ysgol Corn Hir, Ysgol Talwrn ac Ysgol Y Graig. 

1 DATGANIAD O DDIDDORDEB 

Gwnaed datganiadau o ddiddordeb fel a ganlyn – 
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Datganodd y Cynghorydd Dylan Rees ddiddordeb personol ond heb fod yn un 
rhagfarnus mewn perthynas ag eitem 2 ar y rhaglen, gan ei fod yn Is-gadeirydd Corff 
Llywodraethu Ysgol Gymuned Bodffordd a chadarnhaodd, yn dilyn derbyn cyngor 
cyfreithiol, y byddai’n siarad yn ei rôl fel Aelod Lleol. 

Datganodd y Cynghorydd Nicola Roberts ddiddordeb personol ond heb fod yn un 
rhagfarnus mewn perthynas ag eitem 3 ar y rhaglen, gan ei bod yn aelod o Gorff 
Llywodraethu Ysgol Talwrn ac Ysgol Y Graig a chadarnhaodd, yn dilyn derbyn cyngor 
cyfreithiol, y byddai’n cymryd rhan yn y drafodaeth ac yn pleidleisio. 

Datganodd y Cynghorydd Richard Griffiths ddiddordeb personol ond heb fod yn un 
rhagfarnus mewn perthynas ag eitem 3 ar y rhaglen oherwydd bod ei ddarpar ferch yng 
nghyfraith yn athrawes yn Ysgol Y Graig a chadarnhaodd, yn dilyn derbyn cyngor 
cyfreithiol, y byddai’n cymryd rhan yn y drafodaeth ac yn pleidleisio. 

2  RHAGLEN MODERNEIDDIO YSGOLION Y CYNGOR SIR – ARDAL LLANGEFNI: 
YSGOL BODFFORDD AC YSGOL CORN HIR 

Cyflwynwyd, i’r Pwyllgor ei ystyried, adroddiad y Cyfarwyddwr Addysg, Sgiliau a Phobl 
Ifanc ynghylch y rhaglen moderneiddio ysgolion mewn perthynas ag ardal Llangefni. 
Roedd yr adroddiad yn gofyn am sylwadau’r Pwyllgor ar y cynnig i adleoli ac ehangu 
Ysgol Corn Hir ar safle newydd i gymryd disgyblion Ysgol Bodffordd, cau Ysgol 
Bodffordd ac adolygu dalgylchoedd Ysgol Bodffordd ac Ysgol Corn Hir, er mwyn i’r 
Pwyllgor Gwaith eu hystyried cyn penderfynu pa un ai i dderbyn y cynnig ai peidio ac 
awdurdodi’r ymgynghoriad statudol angenrheidiol yn ei gylch. 

Cyfeiriodd yr Aelod Portffolio Addysg, Llyfrgelloedd, Diwylliant ac Ieuenctid at gais y 
Pwyllgor Gwaith ym mis Mai 2019 i Swyddogion edrych o’r newydd ar y materion 
amrywiol mewn perthynas â moderneiddio ysgolion a’r gofynion dan y Côd Trefniadaeth 
Ysgolion 2018 yn ardal Llangefni ac i ddod ag adroddiad priodol yn ôl i’r Pwyllgor Gwaith 
maes o law. Mae’r adroddiad uchod yn ymateb i’r cais hwnnw ac os yw’r Pwyllgor 
Gwaith yn penderfynu ymgynghori ar y cynnig yn yr adroddiad, ar ôl ystyried barn 
Sgriwtini, bydd proses ymgynghori statudol yn dilyn pan roddir cyfle i’r holl randdeiliaid 
ymateb i’r cynnig a chyflwyno sylwadau arno. Yna, byddai’r ymatebion i’r ymgynghoriad 
cyhoeddus yn cael eu hystyried wrth wneud penderfyniad terfynol ynghylch a ddylid 
symud ymlaen â’r cynnig ai peidio a chyhoeddi hysbysiadau statudol. 

Arweiniodd y Cyfarwyddwr Addysg, Sgiliau a Phobl Ifanc y Pwyllgor drwy’r papur cynnig 
ac amlinellodd y gyrwyr allweddol ar gyfer newid a nodir yn Strategaeth Moderneiddio 
Ysgolion y Cyngor, sy’n cael eu crynhoi yn adran 3 y papur cynnig. Wrth gymhwyso’r 
gyrwyr allweddol hyn i’r ddarpariaeth addysg yn ardal Llangefni, deuir i’r casgliad y 
byddai’n rhaid i unrhyw broses foderneiddio ysgolion roi sylw i set o feini prawf sy’n 
cynnwys safonau addysg; arweinyddiaeth a rheolaeth; adeilad ysgol; lleoedd ysgol 
digonol; darpariaeth addysg Gymraeg a defnydd cymunedol (adran 4). Rhoddwyd 
ystyriaeth i un ar ddeg opsiwn / opsiwn amgen rhesymol ar gyfer ardal Llangefni sydd yn 
cynnwys Ysgol Gyfun Llangefni, Ysgol Bodffordd, Ysgol Corn Hir, Ysgol Y Graig ac 
Ysgol Talwrn – ac fe’u nodir yn adran 5 y papur cynnig. Daeth dadansoddiad manwl o 
bob un o’r opsiynau amgen rhesymol i’r casgliad nad oes yr un datrysiad hyfyw ar gyfer 
ardal Llangefni gyfan. O ganlyniad, ac oherwydd eu hagosrwydd, canolbwyntiwyd ar 
ganfod datrysiad posib ar wahân ar gyfer dalgylchoedd Ysgol Bodffordd ac Ysgol Corn 
Hir a dalgylchoedd Ysgol Y Graig ac Ysgol Talwrn (rhoddir sylw manwl i hyn dan eitem 
3) a fyddai’n bodloni’r gyrwyr, ac yn rhoi ystyriaeth hefyd i’r heriau sy’n wynebu’r ysgolion 
hynny. 

Rhoddodd y Swyddog grynodeb o’r broses ers mis Mehefin 2019, a oedd yn cynnwys 
ystyried opsiynau amgen ar gyfer ardal Llangefni gyfan. Oherwydd i’r broses hon ddod i’r 
casgliad nad oes datrysiad hyfyw ar gyfer ardal Llangefni gyfan, yn dilyn hynny 
canolbwyntiwyd ar nodi datrysiadau yn seiliedig ar ddalgylchoedd Ysgol Bodffordd/Ysgol 
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Corn Hir ac Ysgol Y Graig/Ysgol Talwrn, gan roi ystyriaeth i’r prif yrwyr a’r heriau y mae’r 
ysgolion hynny’n eu hwynebu. Ystyriaeth allweddol oedd y rhagdybiaeth yn erbyn cau 
ysgolion gwledig a nodir yng Nghôd Trefniadaeth Ysgolion 2018 ac, i sicrhau felly bod 
cymaint â phosib o opsiynau rhesymol yn cael eu harchwilio ar gyfer Ysgol Bodffordd ac 
Ysgol Talwrn, er nad yw’r olaf wedi’i dynodi’n ysgol wledig dan y Côd. Rhoddwyd 
ystyriaeth i dair ar ddeg o opsiynau amgen rhesymol (gan gynnwys y cynnig) ar gyfer 
Ysgol Bodffordd a deg opsiwn amgen rhesymol (gan gynnwys y cynnig) ar gyfer Ysgol 
Talwrn. Nid yw’r mwyafrif o’r opsiynau hyn yn bodloni’r gyrwyr ar gyfer ardal Llangefni ac 
nid ydynt yn ymarferol mewn perthynas â’r ddarpariaeth addysg yn y tymor hir yn yr 
ysgolion hyn. Cafwyd cyngor cyfreithiol ynghylch y broses a disgwyliadau’r Côd 
Trefniadaeth Ysgolion 2018. 

Cyfeiriodd y Swyddog at yr heriau allweddol y mae Ysgol Bodffordd ac Ysgol Corn Hir yn 
eu hwynebu (adran 6 y papur cynnig). Cafodd tair ar ddeg o opsiynau amgen rhesymol 
(gan gynnwys y cynnig) ar gyfer Ysgol Bodffordd ac un ar ddeg opsiwn amgen (gan 
gynnwys y cynnig) ar gyfer Ysgol Corn Hir eu hystyried a’u dadansoddi yn erbyn y 
gyrwyr allweddol ar gyfer moderneiddio ysgolion a’r meini prawf ar gyfer darpariaeth 
addysg yn ardal Llangefni (adran 7 a 9 y papur cynnig). Yn ogystal, cafodd pob opsiwn 
amgen rhesymol ar gyfer Ysgol Bodffordd eu hasesu mewn perthynas â’r effaith debygol 
ar safonau, y gymuned a threfniadau teithio disgyblion (adran 8). Dangosodd yr asesiad 
bod y cynnig a gyflwynwyd yn cael effaith gadarnhaol ar safonau, dim effaith ar y 
gymuned ac effaith negyddol ar drefniadau teithio rhai disgyblion. Arweiniodd at y 
casgliad hefyd y byddai angen i’r Cyngor liniaru effaith y posibilrwydd o gau Ysgol 
Bodffordd drwy weithio gyda’r gymuned i sicrhau bod y ganolfan gymuned bresennol yn 
parhau i fod yn hyfyw yn y tymor hir a thrwy ddarparu gwasanaeth bws o’r pentref i safle 
Ysgol Corn Hir newydd i ddisgyblion cymwys, yn unol â pholisi cludiant ysgol yr 
Awdurdod. Ar sail y dadansoddiad, mae’r Cyngor yn cyflwyno’r cynnig gerbron fel y 
datrysiad gorau sy’n mynd i’r afael â’r prif yrwyr ar gyfer darpariaeth addysg yn ardal 
Llangefni a’r heriau allweddol y mae Ysgol Bodffordd ac Ysgol Corn Hir yn eu hwynebu. 
Yn ymarferol, byddai’n golygu adleoli Ysgol Corn Hir i safle newydd a byddai’r ysgol yn 
parhau i weithredu yn y dyfodol; byddai corff llywodraethu Ysgol Corn Hir yn 
llywodraethu’r ysgol newydd. Byddai’r Awdurdod yn ceisio sicrhau bod cynrychiolwyr o 
Ysgol Bodffordd ar y corff llywodraethu a byddai Ysgol Bodffordd yn cau. 

Rhoddwyd cyfle i Mr Gareth Parry a Llinos Roberts gyflwyno sylwadau ar y papur cynnig 
o safbwynt Ysgol Bodffordd. Cyfeiriodd Mr Gareth Parry, a oedd yn siarad ar ran 
Cadeirydd Corff Llywodraethu Ysgol Bodffordd, a Llinos Roberts, a oedd yn siarad fel 
rhiant i blant yn yr ysgol, at bryderon mewn perthynas â’r - 

 Ansicrwydd parhaus ynghylch dyfodol Ysgol Bodffordd o ganlyniad i ymgynghoriadau 
niferus am ei dyfodol a’r bygythiad parhaus o gau’r ysgol sydd yn peri pryder i staff a 
rhieni fel ei gilydd. 

 Cysylltiadau cymunedol cryf Ysgol Bodffordd a’r effaith negyddol y byddai ei chau yn 
ei gael ar y gymuned a’r pentref. 

 Effaith ar yr iaith Gymraeg a’r diwylliant Cymreig lleol. 

 Dibyniaeth y papur cynnig ar ddata ac adroddiadau sydd wedi dyddio wrth gloriannu 
safonau yn Ysgol Bodffordd. 

 Triniaeth anghyfartal wrth ymdrin â’r ddwy ysgol a diffyg tegwch yn y gystadleuaeth 
am swyddi. Mae’r cynnig yn golygu y byddai Ysgol Corn Hir yn cael ei hadleoli i’r 
ysgol newydd yn ei chrynswth ond bydd Ysgol Bodffordd yn cau. Byddai’n decach 
cau’r ddwy ysgol ac adeiladu ysgol newydd a rhoi enw newydd arni. 

Pwysleisiodd Mr Dafydd Jones, Cadeirydd Corff Llywodraethu Ysgol Corn Hir sefyllfa 
ddybryd Ysgol Corn Hir mewn perthynas â chyflwr yr ysgol, bod mwy o ddisgyblion nag o 
leoedd yn yr ysgol, diffyg lle ac effeithiau posib y diffygion hyn ar iechyd a diogelwch a 
safonau’r ysgol. Mae’n ysgol Gymraeg sy’n gwasanaethu cymuned Gymraeg ac yn 
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perfformio i lefel uchel ac yn gosod disgwyliadau uchel iddi ei hun. Fodd bynnag, mae ei 
sefyllfa bresennol yn rhwystr o ran datblygu’r ysgol a gwireddu’r Cwricwlwm newydd. 
Mae’r ysgol yn haeddu gwell a gallai gyflawni cymaint mwy petai’n meddu ar yr 
adnoddau priodol. Mae Ysgol Corn Hir yn llwyr gefnogi’r cynnig ac o’r farn bod angen 
iddo gael ei weithredu heb ragor o oedi. 

Esboniwyd bod y Côd Trefniadaeth Ysgolion yn ei gwneud yn ofynnol i roi ystyriaeth i 
arolygiadau Estyn ac y cynhaliwyd yr arolygiad mwyaf diweddar yn achos Ysgol 
Bodffordd yn 2015. Fodd bynnag, mae’r papur cynnig yn ceisio adlewyrchu’r gwaith a 
wnaed yn yr ysgol ers hynny ac mae’n cydnabod bod categori Ysgol Bodffordd wedi 
gwella, o Ambr (ysgol sydd angen cefnogaeth a monitro sylweddol) i Felyn (ysgol sydd 
angen cefnogaeth a monitro ysgafn). 

Ystyriodd y pwyllgor y papur cynnig a’r safbwyntiau a fynegwyd gan gynrychiolwyr y 
ddwy ysgol, a chodwyd y materion canlynol yn ystod y drafodaeth - 

 Amser cynnal y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol. Dywedodd y 
Cynghorydd Nicola Roberts bod nifer o rieni wedi dweud wrthi eu bod yn dymuno bod 
yn bresennol yn y cyfarfod ond nad oedd modd iddynt wneud hynny am fod y cyfarfod 
yn cael ei gynnal yn ystod oriau gwaith.  Dywedodd y Cadeirydd ei fod bob amser yn 
ceisio sicrhau bod y rhai sydd eisiau mynychu cyfarfodydd y Pwyllgor Sgriwtini 
Corfforaethol yn gallu gwneud hynny, yn arbennig o ystyried y diddordeb mewn 
materion moderneiddio ysgolion, a phe byddai’n gwybod am y pryderon hyn o flaen 
llaw byddai wedi ceisio rhoi sylw iddynt – y rheswm am gychwyn y cyfarfod mor 
gynnar yn y bore oedd natur y busnes i’w ystyried, gyda dwy eitem sylweddol o flaen 
y Pwyllgor. Cadarnhaodd y Rheolwr Gwasanaethau Cyfreithiol, yn ddibynnol ar y 
materion i’w trafod, y byddai modd newid amser y Pwyllgor yn unol â hynny. 
Gofynnodd y Cynghorydd Nicola Roberts am gadarnhad ysgrifenedig ynghylch hynny. 

 A fyddai modd i’r cyngor cyfreithiol a dderbyniodd yr Awdurdod mewn perthynas â'r 
papur cynnig gael ei gyhoeddi ar wefan y Cyngor. Roedd y Rheolwr Gwasanaethau 
Cyfreithiol yn cynghori yn erbyn hynny gan y byddai’n golygu colli’r fraint oedd 
ynghlwm â’r cyngor. 

 Bod y Pwyllgor yn deall yn llwyr ac yn derbyn difrifoldeb sefyllfa Ysgol Corn Hir. Nid 
oedd yr Aelodau’n cwestiynu’r rhan o’r cynnig sy’n argymell adeiladu ysgol newydd ar 
gyfer Ysgol Corn Hir, ond gofynnodd rhai Aelodau a oedd rhaid aberthu Ysgol 
Bodffordd er mwyn darparu ysgol newydd ar gyfer Ysgol Corn Hir, a gofynnwyd ai 
dyma’r llwybr cywir i’w ddilyn. 

 A yw’r cynnig yn deg ac yn darparu ateb cytbwys. Cynigiodd y Cynghorydd Dylan 
Rees (sydd hefyd yn Aelod Lleol) y byddai cau’r ddwy ysgol ac agor ysgol newydd yn 
ateb tecach – mae’r cynnig yn ei ffurf bresennol yn golygu, drwy ddarparu ysgol 
newydd, y byddai Ysgol Bodffordd yn dod yn rhan o Ysgol Corn Hir ac, o’r herwydd, 
nid yw’r ddwy ysgol yn gyfartal ac nid oes cyfle cyfartal i staff Ysgol Bodffordd. 

 Sicrwydd ynghylch hirhoedledd yr ysgol newydd arfaethedig ac y byddai’n parhau i 
fod yn addas o gofio y byddai’r Awdurdod yn talu amdani dros gyfnod o 50 mlynedd 
ac o ystyried hefyd nad yw adeilad presennol Ysgol Corn Hir yn addas ar ôl cyfnod o 
25 mlynedd yn unig. 

 Bod angen sicrhau buddion gorau holl blant yr ardal. Dywedodd y Cynghorydd Nicola 
Roberts (sydd hefyd yn Aelod Lleol) mai’r ffordd orau o gyflawni hyn oedd drwy gael 
ysgol newydd sy’n diwallu anghenion pawb ac yn darparu adeilad ysgol a safonau 
addysg o’r ansawdd gorau. Er bod Ysgol Corn Hir wedi’i lleoli mewn tref, mae’n ysgol 
gymunedol a’r hyn y mae’r cynnig yn ceisio’i gyflawni yw ymestyn y gymuned honno a 
dod â hi’n agosach. Mae cymuned yn golygu’r bobl sy’n byw ynddi, nid adeiladau 
ysgol, a chyfrifoldeb y bobl hynny yw sicrhau bod y gymuned yn ffynnu. Nid yw’r 
adeiladau ysgol presennol yn addas ac nid yw adnoddau’n cael eu rhannu’n gyfartal 
ymysg yr ysgolion a’r plant. Rhaid canfod ateb drwy gyfrwng yr ymgynghoriad ac mae 
angen annog pawb i gyfleu eu safbwyntiau er mwyn llunio darlun cyflawn a chytbwys. 
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Wrth nodi’r pwyntiau a wnaed, rhoddodd Swyddogion sicrwydd, petai cymeradwyaeth yn 
cael ei sicrhau i gynnal ymgynghoriad, yna byddai’r holl randdeiliaid yn cael cyfle i leisio 
eu barn yn ystod y cyfnod ymgynghori; byddai’r Awdurdod yn paratoi ymateb manwl i’r 
ymgynghoriad a’r cyflwyniadau a dderbyniwyd yn ystod y cam hwnnw o’r broses. 
 
Cynigiodd y Cynghorydd Nicola Roberts, ac eiliodd y Cynghorydd J. Arwel Roberts y 
cynnig, bod y Pwyllgor yn argymell i’r Pwyllgor Gwaith ei fod yn derbyn y cynnig fel y’i 
cyflwynwyd ac yn symud ymlaen i gynnal yr ymgynghoriad cyhoeddus angenrheidiol. 
 
Cynigodd y Cynghorydd Dylan Rees welliant, sef argymell i’r Pwyllgor Gwaith ei fod yn  
cynnal ymgynghoriad statudol ar opsiwn 7.2 (adeiladu ysgol 21ain Ganrif newydd ar 
gyfer Ysgol Bodffordd ac Ysgol Corn Hir a chau’r ddwy ysgol) ar y sail y byddai’n hynny’n 
sicrhau tegwch i’r ddwy ysgol fel rhan o’r broses ad-drefnu. Ni chafodd y cynnig ei eilio. 
 
Cynigiodd y Cynghorydd Lewis Davies welliant pellach, a eiliwyd gan y Cynghorydd 
Bryan Owen, sef argymell i’r Pwyllgor Gwaith ymgynghori ar ysgol newydd ar gyfer Ysgol 
Corn Hir a chadw Ysgol Gymuned Bodffordd ar agor ac ystyried ei ffedereiddio gydag 
ysgol arall. 

Yn y bleidlais a ddilynodd, cariwyd y cynnig gwreiddiol (a wnaed gan y Cynghorydd 
Nicola Roberts) gan fwyafrif o aelodau’r Pwyllgor. 

Ar ôl ystyried y wybodaeth a gyflwynwyd yn yr adroddiad ac ar lafar yn y cyfarfod, 
penderfynodd y Pwyllgor argymell i’r Pwyllgor Gwaith ei fod yn cymeradwyo’r 
cynnig i “adleoli ac ehangu Ysgol Corn Hir ar safle gwahanol i gymryd disgyblion 
Ysgol Bodffordd, cau Ysgol Bodffordd ac adolygu dalgylchoedd Ysgol Bodffordd 
ac Ysgol Corn Hir” a’i fod yn symud ymlaen i gynnal yr ymgynghoriad cyhoeddus 
angenrheidiol ynghylch hynny. 

3  RHAGLEN MODERNEIDDIO YSGOLION Y CYNGOR – ARDAL LLANGEFNI: YSGOL 
TALWRN AC YSGOL Y GRAIG 

Cyflwynwyd, i’r Pwyllgor ei ystyried, adroddiad y Cyfarwyddwr Addysg, Sgiliau a Phobl 
Ifanc mewn perthynas â’r rhaglen foderneiddio ysgolion yn ardal Llangefni. Roedd yr 
adroddiad yn gofyn am farn y Pwyllgor ynghylch y cynnig i gynyddu capasiti Ysgol Y Graig 
i gymryd disgyblion Ysgol Talwrn, cau Ysgol Talwrn ac adolygu dalgylchoedd Ysgol Talwrn 
ac Ysgol y Graig, er mwyn i’r Pwyllgor Gwaith roi ystyriaeth iddynt cyn penderfynu pa un ai 
i dderbyn y cynnig ai peidio ac awdurdodi’r ymgynghoriad cyhoeddus statudol 
angenrheidiol ynghylch hynny. 

Cyfeiriodd yr Aelod Portffolio Addysg, Llyfrgelloedd, Diwylliant ac Ieuenctid at gais y 
Pwyllgor Gwaith ym mis Mai 2019 i Swyddogion edrych o’r newydd ar y materion amrywiol 
mewn perthynas â moderneiddio ysgolion a’r gofynion dan y Côd Trefniadaeth Ysgolion 
2018 yn ardal Llangefni, ac i gyflwyno adroddiad priodol i’r Pwyllgor Gwaith maes o law. 
Mae’r adroddiad uchod yn ymateb i’r cais hwnnw ac os yw’r Pwyllgor Gwaith yn 
penderfynu ymgynghori ar y cynnig yn yr adroddiad, ar ôl ystyried barn Sgriwtini, bydd 
proses ymgynghori statudol yn dilyn pan roddir cyfle i’r holl randdeiliaid ymateb i’r cynnig a 
chyflwyno sylwadau arno. Yna, byddai’r sylwadau a dderbyniwyd yn ystod y broses honno 
yn cael eu hystyried wrth wneud penderfyniad terfynol ynghylch a ddylid symud ymlaen â’r 
cynnig ai peidio a chyhoeddi hysbysiadau statudol.  

Arweiniodd y Cyfarwyddwr Addysg, Sgiliau a Phobl Ifanc y Pwyllgor drwy’r papur cynnig a 
dywedodd bod y gyrwyr allweddol ar gyfer newid a nodir yn Strategaeth Foderneiddio 
Ysgolion y Cyngor yn cael eu crynhoi yn adran 3 y papur cynnig. Fel y nodwyd dan eitem 
2, wrth gymhwyso’r gyrwyr allweddol hyn i’r ddarpariaeth addysg yn ardal Llangefni yn 
ehangach deuir i’r casgliad y byddai’n rhaid i unrhyw gamau i foderneiddio ysgolion roi 
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sylw i set o feini prawf sy’n cynnwys safonau addysg; arweinyddiaeth a rheolaeth, adeilad 
ysgol; lleoedd ysgol digonol; darpariaeth cyfrwng Cymraeg a defnydd cymunedol (adran 
4). Rhoddwyd ystyriaeth i un ar ddeg opsiwn amgen / opsiwn ar gyfer ardal Llangefni, sydd 
yn cynnwys Ysgol Gyfun Llangefni, Ysgol Bodffordd, Ysgol Corn Hir, Ysgol Y Graig ac 
Ysgol Talwrn, fel y nodir yn adran 5 y papur cynnig. Daeth dadansoddiad manwl o bob un 
o’r opsiynau amgen rhesymol i’r casgliad nad oes unrhyw ddatrysiad hyfyw ar gyfer ardal 
Llangefni gyfan. O’r herwydd, ac oherwydd eu hagosrwydd, canolbwyntiwyd ar ganfod 
datrysiadau posib ar wahân ar gyfer dalgylchoedd Ysgol Bodffordd ac Ysgol Corn Hir (sy’n 
cael sylw dan eitem 2) a dalgylchoedd Ysgol Y Graig ac Ysgol Talwrn a fyddai’n bodloni’r 
gyrwyr allweddol, a chan roi ystyriaeth hefyd i’r heriau sy’n wynebu’r ysgolion hynny. 

Cyfeiriodd y Swyddog yn benodol at y prif heriau y mae Ysgol Talwrn ac Ysgol Y Graig yn 
eu hwynebu (adran 6) ac at yr opsiynau amgen rhesymol a gafodd eu hystyried a’u 
harchwilio mewn perthynas â’r ddwy ysgol (adrannau 7 ac 8 o’r papur cynnig, yn y drefn 
honno). Cafodd deg opsiwn amgen rhesymol, gan gynnwys y cynnig ar gyfer Ysgol Talwrn 
a naw opsiwn amgen rhesymol, gan gynnwys y cynnig, ar gyfer Ysgol Y Graig eu hystyried 
a’u dadansoddi yn erbyn y gyrwyr moderneiddio ysgolion allweddol. Dangosodd y 
dadansoddiad mai’r cynnig sy’n cael ei ystyried yn unig sy’n cael effaith gadarnhaol ar 
safonau, y gymuned a threfniadau teithio disgyblion yn eu cyfanrwydd. Daeth i’r casgliad 
hefyd y bydd angen i’r cyngor liniaru effaith y posibilrwydd o gau Ysgol Talwrn drwy 
ddarparu cludiant i ddisgyblion Ysgol Talwrn i Ysgol y Graig a fydd wedi cael ei hymestyn. 
O ganlyniad i’r asesiad, mae’r Awdurdod yn cyflwyno’r cynnig ar ei ffurf bresennol. Yn 
ymarferol, byddai hyn yn golygu ehangu Ysgol Y Graig, a fyddai’n parhau i weithredu yn y 
dyfodol, a byddai corff llywodraethu Ysgol Y Graig yn llywodraethu’r ysgol fwy. Byddai’r 
Awdurdod yn ceisio sicrhau bod cynrychiolwyr o Ysgol Talwrn ar y corff llywodraethu a 
byddai Ysgol Talwrn yn cau. 

Rhoddwyd cyfle i Mr Islwyn Humphreys, Cadeirydd Corff Llywodraethu Ysgol Talwrn 
gyflwyno sylwadau ar y papur cynnig o safbwynt Ysgol Talwrn, a gwnaeth y pwyntiau 
canlynol -  

 Ni chafwyd atebion i rai o’r cwestiynau a godwyd yn ystod ymgynghoriadau blaenorol. 
Er enghraifft, cyfleoedd i ddisgyblion Ysgol Talwrn gymryd rhan mewn 
gweithgareddau ar ôl ysgol gan fod y lôn rhwng Talwrn ac Ysgol Y Graig yn beryglus, 
a statws adeilad Ysgol Talwrn. 

 Effaith niweidiol y cynnig ar y gymuned, ar yr iaith Gymraeg, ar ddiwylliant yn lleol ac 
ar unigolion. 

 Nid oes unrhyw opsiynau amgen yn cael eu cynnig i ymgynghori arnynt. 

 Mae safonau addysg yn Ysgol Talwrn yn dda, ac yn cymharu â safonau yn Ysgol Y 
Graig, ac mae’r data diweddaraf ac adroddiadau GwE yn tystio hynny, gyda 
disgyblion ar draws yr ysgol yn gwneud cynnydd cadarn ac yn perfformio’n dda ac, 
mewn rhai achosion, yn cyflawni Lefel 6. 

 Mae Ysgol Talwrn yn ysgol sy’n ffynnu ac mae ganddi drefniadau cydweithio da 
gydag Ysgol Llanbedrgoch. 

 4 o leoedd gwag yn unig sydd yn yr ysgol. 

 Fforddiadwyedd y cynnig a’r costau benthyca i’r Cyngor yn yr hir dymor ar ased fydd 
yn colli gwerth. 
 

Dywedodd Dr Iestyn Pierce, Cadeirydd Corff Llywodraethu Ysgol Y Graig bod mwy o 
ddisgyblion nag o leoedd yn yr ysgol ac o’r herwydd bod angen estyniad newydd o ryw fath i 
gwrdd â’r gofynion yn yr hir dymor. 

Roedd y Cynghorydd Nicola Roberts (sydd hefyd yn Aelod Lleol) yn cydnabod bod 
ymgynghoriadau niferus ynghylch dyfodol Ysgol Talwrn yn ystod y blynyddoedd diwethaf 
wedi bod yn heriol i’r ysgol, y staff, y rhieni a’r gymuned ehangach. Er ei bod yn cydnabod 
fod safonau addysg wedi gwella yn yr ysgol yn ystod y blynyddoedd diwethaf, nid yw adeilad 
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yr ysgol yn ddigonol, gwendid y mae’n ei rannu gydag Ysgol Y Graig. Fodd bynnag, o 
ganlyniad i’r safonau da yn Ysgol Talwrn, ac oherwydd rhesymau cydraddoldeb, gofynnodd 
a ddylid ystyried trosglwyddo staff Ysgol Talwrn er mwyn cadw arbenigedd gwerthfawr. 
Heblaw am hynny, roedd o’r farn bod y papur cynnig yn mynd i’r afael â’r holl ystyriaethau 
perthnasol ac anogodd bawb sydd â diddordeb yn y mater i gyflwyno eu safbwyntiau petai’r 
cynnig i gynnal ymgynghoriad statudol yn cael ei gymeradwyo. 

Gofynnodd y Cynghorydd Dylan Rees (sydd hefyd yn Aelod Lleol) a roddwyd digon o 
bwyslais ar ganlyniadau’r Asesiad Effaith Cymunedol, sy’n datgan y byddai’r cynnig yn cael 
effaith niwtral ar bobl a chymuned Talwrn, o ystyried bod y gymuned yn defnyddio’r ysgol, 
e.e. Clwb Cinio Pensiynwyr, gan y byddai’r cynnig yn debygol o gael effaith ar hynny petai’n 
cael ei weithredu. 

Awgrymodd y Cynghorydd Bryan Owen y byddai’n well gwario’r arian ar foderneiddio Ysgol 
Talwrn a thrwy hynny gyfrannu at ddiogelu gwasanaethau y mae’r ysgol yn eu darparu i’r 
gymuned a hyfywedd y gymuned ei hun. 

Wrth nodi’r pwyntiau a wnaed, rhoddodd Swyddogion sicrwydd, pe byddai penderfyniad yn 
cael ei wneud i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar y cynnig, yna byddai’r holl randdeiliaid 
yn cael cyfle i fynegi eu safbwyntiau yn ystod y cyfnod ymgynghori; byddai’r Awdurdod yn 
paratoi ymateb manwl i’r ymgynghoriad a’r sylwadau a gyflwynir yn ystod y cam hwn o’r 
broses. 
 
Cynigiodd y Cynghorydd J. Arwel Roberts bod y Pwyllgor yn argymell i’r Pwyllgor Gwaith ei 
fod yn derbyn y cynnig fel y’i cyflwynwyd ac yn symud ymlaen i gynnal yr ymgynghoriad 
statudol angenrheidiol ac eiliodd y Cynghorydd Nicola Roberts y cynnig. 
 
Cynigiodd y Cynghorydd Lewis Davies welliant, ac fe’i eiliwyd gan y Cynghorydd Bryan 
Owen, sef argymell i’r Pwyllgor Gwaith ei fod yn ymgynghori ynghylch cadw Ysgol Talwrn ar 
agor ac ystyried ei ffedereiddio ag ysgol arall (Ysgol Llanbedrgoch o bosib). 
 
Cafodd y cynnig gwreiddiol (a wnaed gan y Cynghorydd J. Arwel Roberts) ei gario gan 
fwyafrif o aelodau’r Pwyllgor yn y bleidlais a ddilynodd. 

Ar ôl ystyried y wybodaeth a gyflwynwyd yn yr adroddiad, ac ar lafar yn y cyfarfod, 
penderfynodd y Pwyllgor argymell i’r Pwyllgor Gwaith ei fod yn cymeradwyo’r cynnig 
i “gynyddu capasiti Ysgol Y Graig i gymryd disgyblion o Ysgol Talwrn, cau Ysgol 
Talwrn ac adolygu dalgylchoedd Ysgol Talwrn ac Ysgol Y Graig” a’i fod yn symud 
ymlaen i gynnal yr ymgynghoriad statudol angenrheidiol ynghylch hynny. 

 
 

Y Cynghorydd Aled Morris Jones 
              Cadeirydd 
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1 – Argymhelliad/ion  

Cytuno ar ymateb ffurfiol i’r Pwyllgor Gwaith ar gyllideb refeniw arfaethedig y Cyngor ar 

gyfer 2020/21 (gan ddefnyddio’r cwestiynau sgriwtini allweddol yn adran 4 yr adroddiad) a 

chan gymryd i ystyriaeth y negeseuon allweddol a gafwyd o’r ymgynghoriad cyhoeddus a 

gynhaliwyd yn ddiweddar.   

 
 

2 –  Cyswllt efo Cynllun y Cyngor / Blaenoriaethau Corfforaethol Eraill  

Cyswllt uniongyrchol â Chynllun y Cyngor a blaenoriaethau trawsnewid. Bydd ystyriaeth y 

Pwyllgor o'r cynigion cyllidebol cychwynnol ar gyfer y flwyddyn nesaf yn cynnwys sut 

mae'r cynigion yn galluogi'r Pwyllgor Gwaith i gyflawni Cynllun y Cyngor a'r rhaglen 

drawsnewid yn ogystal ag unrhyw risgiau penodol.  

 
 

3 – Egwyddorion Fel Canllaw ar gyfer Sgriwtini  

Er mwyn cynorthwyo Aelodau wrth graffu ar y pwnc:- 
 
3.1 Effaith mae’r eitem yn ei chael ar unigolion a chymunedau [ffocws ar y cwsmer/ 

dinesydd] 
 
3.2 Edrych ar effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd unrhyw newid arfaethedig – yn ariannol 

ac o ran ansawdd [ffocws ar werth] 
 
3.3 Edrych ar unrhyw risgiau [ffocws ar risg] 
 
3.4 Sgriwtini’n cymryd rȏl rheoli perfformiad neu sicrhau ansawdd [ffocws ar 

berfformiad ac ansawdd] 
 

3.5 Edrych ar gynlluniau a chynigion o safbwynt: 

 hirdymor 

 

CYNGOR SIR YNYS MÔN 
 

Pwyllgor: Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol 

Dyddiad: 27 Chwefror, 2020 

Pwnc: Gosod Cyllideb 2020/21 (Refeniw)  

Pwrpas yr 
Adroddiad: 

Ystyried y cynigion cyllidebol terfynol ar gyfer 2020/21 

Cadeirydd Sgriwtini: Cyng Aled Morris Jones 

Aelod(au) Portffolio : Cyng Robin Williams  

Pennaeth 
Gwasanaeth: 

Marc Jones, Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau) / 
Swyddog Adain 151  

Awdur yr Adroddiad: 
Ffôn: 
E-bost: 

Anwen Davies, Rheolwr Sgriwtini  
01248 752578 
AnwenDavies@ynysmon.gov.uk 

Aelodau Lleol: Amherthnasol 
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 atal 

 integreiddio 

 cydweithio 

 cynnwys 
[ffocws ar lesiant] 
  

 

4 – Cwestiynau Sgriwtini Allweddol  

Cynigir y cwestiynau allweddol canlynol fel sail ar gyfer ystyriaeth y Pwyllgor o gynigion 

cyllidebol 2020/21: 

 

I. Yn dilyn yr ymgynghoriad cyhoeddus, ydy’r Pwyllgor yn parhau i gefnogi’r 

buddsoddiad ychwanegol i’r Gwasanaeth Oedolion a’r warchodaeth i gyllidebau 

ysgolion? 

II. Ydy’r Pwyllgor yn cefnogi’r holl gynigion arbedion (cyfanswm: £343,000) neu oes yna 

wrthwynebiad i unrhyw gynnig penodol? 

III. A yw’r Pwyllgor yn ystyried y bydd unrhyw gynigion arbedion yn cael effaith 

andwyol ar ddinasyddion Ynys Mȏn neu unrhyw grwpiau sydd wedi’u gwarchod?  

A yw’r Pwyllgor yn ystyried y dylid cymryd unrhyw gamau pellach er mwyn lliniaru 

effaith y cynigion am arbedion ar ddinasyddion Ynys Mȏn neu grwpiau sydd wedi’u 

diogelu? 

IV. Ydy’r Pwyllgor yn cefnogi codi y Dreth Gyngor er mwyn creu arian wrth gefn i 

leihau’r risg o orwariant yn 2020/21 oherwydd y cynnydd yn y galw am 

wasanaethau neu godiad cyflog yn cael ei gytuno sy’n uwch na 2% (staff o Ebrill, 2020; 

athrawon o fis Medi, 2020)? 

V. Pe bae’r Pwyllgor yn cefnogi’r egwyddor o greu cronfa wrth gefn yn dilyn ystyriaeth 

o gwestiwn 4, faint ddylai lefel y gronfa honno fod? 

VI. Beth ydy barn y Pwyllgor ynghylch y strategaeth ariannol wrth symud ymlaen?  

Ydy’r Pwyllgor yn cefnogi codi’r Dreth Gyngor yn uwch na 5% os oes angen er 

mwyn gwarchod gwasanaethau o’r angen i ddarganfod arbedion sylweddol yn y 

dyfodol? 

 

 

5 – Cefndir / Cyd-destun  

2.1.  CYD-DESTUN 
1.1 Mae’r gwaith o graffu ar y broses gosod cyllideb wedi datblygu ac aeddfedu dros y 

blynyddoedd diwethaf, gan osod y seiliau ar gyfer proses well a mwy systematig sy’n 
seiliedig ar ganlyniadau ac arfer dda.  Mewn gwirionedd, mae’r broses yn caniatáu ar 
gyfer dull mwy systematig o graffu ariannol, fel bloc adeiladu hanfodol ar gyfer 
rheolaeth a llywodraethiant ariannol cadarn.  Mae ein dull o graffu ariannol yn dod i’r 
amlwg fel model o arfer dda. 

 
1.2 Bydd Aelodau’n ymwybodol bod cyllid yn hanfodol i’r gwasanaethau y mae’r Cyngor 

yn eu darparu a bod goblygiadau pellgyrhaeddol i’r materion ariannol sy’n ein 
hwynebu fel awdurdod lleol – o ran y gwasanaethau sy’n cael eu derbyn gan ein 

Tudalen 2



V7 16/10/17   
3 

 
dinasyddion a hefyd lefel y Dreth Gyngor neu’r ffioedd a’r taliadau a godir1.  Wrth iddi 
ddod yn fwyfwy anodd dod o hyd i’r lefel angenrheidiol o arbedion trwy arbedion 
effeithlonrwydd, bydd angen i’r Cyngor roi ystyriaeth fanwl i’r holl opsiynau posib.  Yn 
anochel, bydd hyn yn ei gwneud yn ofynnol i ni ofyn cwestiynau heriol ynghylch pa 
wasanaethau i’w cynnig i’r dyfodol ac i ba raddau y mae’r dulliau cyfredol o ddarparu 
gwasanaethau yn parhau i fod yn briodol.  Ystyriaeth arall hefyd yw’r ffordd orau o 
reoli disgwyliadau pobl leol wrth wneud y newidiadau angenrheidiol.  Yn yr hinsawdd 
economaidd sydd ohoni, mae angen rhoi sicrwydd i’r Aelodau felly bod y Cyngor yn 
gwneud y defnydd mwyaf effeithiol o adnoddau sy’n prinhau, yn enwedig adnoddau 
cyllidol 

 

1.3 Wrth ystyried eu hymateb i’r cynigion cyllidebol terfynol, bydd angen i aelodau’r 
Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ystyried y cynigion o ran sefyllfa ariannol tymor hwy y 
Cyngor (ein Cynllun Ariannol Tymor Canol) ac amcanion a blaenoriaethau tymor hir y 
Cyngor (fel y nodir nhw yng Nghynllun y Cyngor). 

 
 

2. GOSOD CYLLIDEB Y CYNGOR AR GYFER 2020/21 
Ynghlwm mae copi o adroddiad y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau) / 

Swyddog Adain 151 ar y cynigion cychwynnol ar gyfer cyllideb 2020/21 

(ATODIAD 1) a gyflwynwyd i gyfarfod o’r Pwyllgor hwn ar 13 Ionawr, 2020. Mae'r 

papur yn cyflwyno datganiad ar y sefyllfa mewn perthynas â’r materion a ganlyn: 
 

 Cynigion cyllidebol cychwynnol y Pwyllgor Gwaith 

 Y setliad cychwynnol ar gyfer Llywodraeth Leol (Llywodraeth Cymru) 

 Y sefyllfa gychwynnol ar gyfer cyllideb 2020/21 

 Y Dreth Gyngor 

 Cynigion ar gyfer arbedion 

 Pwysau ar y gyllideb 

 Risgiau 

 Effaith ar y Cynllun Ariannol Tymor Canol 
 

Disgwylir manylion y Setliad Terfynol ar gyfer cyllideb 2020/21 gan Lywodraeth 
Cymru ar 25 Chwefror.  O’r herwydd, bydd yn ofynnol i’r Cyfarwyddwr 
Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog Adain 151 gyflwyno adroddiad ar lafar i’r 
Pwyllgor hwn yn manylu ar y cynigion cyllideb terfynol ar gyfer y flwyddyn ariannol 
nesaf. 
 

3. SGRIWTINI ARIANNOL – GOSOD CYLLIDEB 2020/21  
3.1 Mae craffu ariannol yn llawer mwy nag ychwanegu gwerth at benderfyniadau a 

wneir gan y Pwyllgor Gwaith. Mae'n ymwneud â sicrhau craffu effeithiol o ran 

cynllunio, cyflawni a dilyn i fyny’r penderfyniadau allweddol hynny sy’n cael effaith 

ar drethdalwyr a chymunedau lleol. Dylai sgriwtini felly: 
 

 Ddarparu her effeithiol 

 Dal y rheini sy’n gwneud penderfyniadau i gyfrif; a 

 Cynorthwyo’r Pwyllgor Gwaith i ddatblygu cyllideb gadarn ar gyfer y 
flwyddyn i ddod. 

 

4. PANEL SGRIWTINI CYLLID 

                                                           
1 Disgwyliadau Uwch – Craffu ariannol mewn cyfnod heriol.  Canllaw i awdurdodau lleol Cymru (Canolfan 
Craffu Cyhoeddus, Mehefin 2014) 
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4.1 Mae Panel Sgriwtini Cyllid wedi'i sefydlu i sicrhau'r canlyniadau allweddol 
canlynol: 
 

 Datblygu model o weithio ar faterion cyllid sy'n canolbwyntio ar ffurfio grwpiau 
llai fel y gall Aelodau chwarae mwy o ran, datblygu lefel o arbenigedd yn y 
pwnc ac er mwyn annog presenoldeb da a gwaith tîm. 

 Fforwm i ddatblygu grŵp o aelodau sydd â'r arbenigedd a'r berchnogaeth i 
arwain trafodaethau ariannol yn y Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol. 

 
4.2 Rhoddodd y Panel ystyriaeth i fanylion diweddaraf y cynigion cyllidebol yn ei 

gyfarfod diwethaf (20 Chwefror, 2020). Bydd crynodeb o drafodaethau’r Panel yn 
cael ei gyflwyno ar lafar yn y cyfarfod gan y Cyng Dafydd Roberts, Cadeirydd y 
Panel. 

  
5. Y BROSES AR GYFER YMGYNGHORI Â’R CYHOEDD  
5.1 Gwelwyd yr ymarfer ymgynghori yn adeiladu ar y sylfeini cadarn a osodwyd dros 

yr ychydig flynyddoedd diwethaf o dan gyfarwyddyd y Cyd-Fwrdd Ymgysylltu ac 
Ymgynghori a sefydlwyd gyda phartneriaid yn y 3ydd Sector. 

5.2 I’r perwyl hynny a chan fod eleni yn flwyddyn unigryw o ran amseriad cyhoeddi’r 
Setliad Cychwynnol, gwelwyd y broses ymgynghori yn ymgymryd ȃ’r camau 
canlynol: 

i. Adroddiad cyllidol i bwrpas sylwadau ar wefan y Cyngor 
ii. Fforwm Cynghorau Tref a Chymuned gan ychwanegu gwahoddiad i 

bartneriaid 
iii. Fforwm Plant a Phobl Ifanc 
iv. Fforwm Cyllid Ysgolion  

 
Gwelwyd y cyfnod ymgynghori hwn yn rhedeg o 14 Ionawr tan 7 Chwefror, 
2020. 
 
Ynghlwm mae adroddiad y Pennaeth Proffesiwn Adnoddau Dynol a 
Gwasanaeth Trawsnewid sy’n crynhoi prif negeseuon yr ymgynghoriad 
cyhoeddus diweddar (ATODIAD 2). 

 
 
6. MATERION SGRIWTINI ALLWEDDOL 
6.1 Mae proses gosod cyllideb 2020/21 yn rhoi cyfle i Aelodau Etholedig ystyried a 

herio goblygiadau'r gyllideb ddisymud ddrafft ac unrhyw gynigion am arbedion 
effeithlonrwydd. Mae'r gyfres o weithdai cyllidebol a gynhaliwyd yn ystod mis 
Hydref, 2019 wedi sicrhau bod Aelodau wedi gallu rhoi ystyriaeth fanwl i bob 
cynnig cyllidebol unigol ar draws holl wasanaethau'r Cyngor. Derbyniwyd 
mewnbwn hefyd trwy'r Panel Sgriwtini Cyllid sydd wedi rhoi ystyriaeth fanwl i'r 
cynigion cyllidebol drafft cychwynnol. Yn y rhan hon o'r broses, gofynnir yn awr i'r 
Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol gytuno ar ymateb ffurfiol i'w gyflwyno i’r Pwyllgor 
Gwaith2 ar gynigion terfynol y Cyngor ar gyfer cyllideb refeniw 2020/21 (gan 
ddefnyddio'r cwestiynau sgriwtini allweddol ym mharagraff 4 uchod). 
 

6.2 Yng ngoleuni'r broses gosod cyllideb ar gyfer 2020/21 hyd yma, cynigir y dylai'r 
Pwyllgor: 
 

i. Ystyried y cynigion cyllidebol terfynol ar gyfer 2020/21 
ii. Archwilio effeithiau tebygol y cynigion terfynol ar ddinasyddion 

                                                           
2 Cyfarfod y Pwyllgor Gwaith ar 13 Ionawr, 2020 
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iii. Dod i farn am lefel y Dreth Gyngor ar gyfer 2020/21.  

 
 

 

6 Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb [gan gynnwys effeithiau ar yr Iaith Gymraeg] 

Adnabod yr angen am unrhyw asesiadau effaith nes ymlaen yn y broses. 

 

 

7 – Goblygiadau Ariannol 

Mae'r adroddiad hwn yn trafod y broses ar gyfer gosod cyllideb y Cyngor ar gyfer 

2020/21, sy'n cynnwys ystyried y cynigion cyllideb terfynol 

 

 
 

8 – Atodiadau: 

ATODIAD 1: adroddiad y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog A151 ar y 

cyllidebau refeniw cychwynnol ar gyfer 2020/21 

ATODIAD 2: adroddiad y Pennaeth Proffesiwn Adnoddau Dynol a Gwasanaeth 

Trawsnewid yn crynhoi negeseuon allweddol o’r ymgynghoriad cyhoeddus a gynhaliwyd 

yn ddiweddar gan y Cyngor 

9 – Papurau cefndir (cysylltwch ag awdur yr adroddiad os gwelwch yn dda am 

unrhyw wybodaeth bellach): 

Anwen Davies, Rheolwr Sgriwtini, Cyngor Sir Ynys Môn, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. 

LL77 7TW 

 
 
 
Dyddiad: 19/02/20 
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CYNGOR SIR YNYS MÔN 

ADRODDIAD I: PWYLLGOR GWAITH 

DYDDIAD: 13 IONAWR 2020 

PWNC: CYLLIDEB REFENIW DDRAFFT 2020/21 

AELOD(AU) PORTFFOLIO: Y CYNGHORYDD ROBIN W WILLIAMS 

PENNAETH GWASANAETH MARC JONES 

AWDUR YR ADRODDIAD: 
FFÔN: 
E-BOST: 

MARC JONES 
01248 752601 
rmjfi@ynysmon.gov.uk 

AELODAU LLEOL:  d/b 

A - Argymhelliad/Argymhellion a Rheswm/Rhesymau  

 
Ni fydd y gyllideb derfynol yn cael ei chymeradwyo gan y Cyngor llawn tan 10 Mawrth 2020. Fodd bynnag, 
argymhellir bod y Pwyllgor Gwaith, am rŵan, yn cymeradwyo’r canlynol:- 
 

(i) Cymeradwyo’r addasiadau i’r Gyllideb sydd wedi eu cynnwys yn y Gyllideb Ddisymud fel y nodir 
ym Mharagraffau 3 i 7 o’r adroddiad yn Atodiad 1; 

(ii) Cymeradwyo’r gyllideb ddisymud o £142.203m ar gyfer 2020/21 ac y dylai hyn fod yn sail ar gyfer 
cyllideb refeniw 2020/21; 

(iii) Bod y Pwyllgor Gwaith yn gwneud penderfyniad ar y cynnydd arfaethedig yn y Dreth Gyngor ar 
gyfer 2020/21, a fydd yn destun ymgynghoriad cyhoeddus;  

(iv) Wedi caniatáu ar gyfer y cynnydd arfaethedig yn y Dreth Gyngor a’r arbedion fydd yn cael eu 
gweithredu, dylai’r Pwyllgor Gwaith wneud penderfyniad ar sut i ddefnyddio unrhyw arian dros 
ben (para 10.5), petai rhywfaint ar gael; 

(v) Bod y Pwyllgor Gwaith yn gofyn barn y cyhoedd ar y strategaeth gyllideb arfaethedig. 
 

Mae’r adroddiad manwl ar y gwaith o baratoi’r gyllideb ddisymud ar gyfer 2020/21, y setliad dros dro a 
chyllido’r bwlch yn y gyllideb ynghlwm yn Atodiadau 1 – 4.  

 
 

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

 
 

Amherthnasol 
 

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

Mae hwn yn fater sydd wedi’i ddirprwyo i’r Pwyllgor Gwaith. 
 

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

Ydi 
 

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

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

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

Mae sylwadau’r UDA wedi cael eu 
hymgorffori yn yr adroddiad 

2 Cyllid / Adran 151 (mandadol)  Amherthnasol – y Swyddog Adran 151 yw 
awdur yr adroddiad 

3 Cyfreithiol / Swyddog Monitro (mandadol) I’w gadarnhau 

4 Adnoddau Dynol (AD)  

5 Eiddo  

6 Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu  

7 Sgriwtini I’w gadarnhau 

8 Aelodau Lleol  

9 Unrhyw gyrff allanol 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 1 – Adroddiad ar y Gyllideb Refeniw Ddrafft ar gyfer 2020/21 

 Atodiad 2 – Dadansoddiad o Symudiadau o’r Gyllideb Refeniw Derfynol ar gyfer 2019/20 i Gyllideb 
Ddisymud 2020/21 

 Atodiad 3 – Cyllideb Ddisymud 2020/21 yn ôl Gwasanaeth 

 Atodiad 4 – Arbedion Posib yn y Gyllideb Refeniw ar gyfer 2020/21 
 

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

 

 Cynllun Ariannol Tymor Canol 2020/21 – 2022/23 – Gweler Rhaglen Cyfarfod y Pwyllgor Gwaith, 16 
Medi 2019 – Eitem 14 
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ATODIAD 1 

CYLLIDEB REFENIW DDRAFFT 2020/21 

 CYFLWYNIAD 

1.1. Mae’r adroddiad canlynol yn nodi cyllideb refeniw dros dro y Pwyllgor Gwaith ar gyfer 2020/21. 
Caiff y gyllideb ei pharatoi yn seiliedig ar dybiaethau a nodir yn y Cynllun Ariannol Tymor Canol 
(CATC) a gymeradwywyd gan y Pwyllgor Gwaith ym mis Medi 2019, y setliad dros dro ar gyfer 
llywodraeth leol a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ar 16 Rhagfyr 2019, a’r arbedion 
refeniw arfaethedig a nodwyd gan y gwasanaethau unigol ac a drafodwyd yn y gweithdai 
amrywiol a gynhaliwyd yn ystod yr haf a’r hydref. 

1.2. Yna, bydd y gyllideb dros dro a gymeradwywyd gan y Pwyllgor Gwaith yn destun proses 
ymgynghori cyhoeddus ffurfiol a fydd yn rhedeg o 14 Ionawr 2020 i 7 Chwefror 2020. 

1.3. Ar ôl derbyn ffigyrau’r setliad terfynol ar 25 Chwefror 2020, bydd y gyllideb terfynol arfaethedig 
yn cael ei adolygu gan y Pwyllgor Sgriwtini ar 27 Chwefror 2020, bydd yn cael ei argymell ar 
gyfer ei gymeradwyo gan y Pwyllgor Gwaith ar 2 Mawrth 2020 a bydd y gyllideb derfynol ar 
gyfer 2020/21 yn cael ei chymeradwyo gan y Cyngor yn ei gyfarfod ar 10 Mawrth 2020.  

 PRIF DYBIAETHAU YN CODI O’R CYNLLUN ARIANNOL TYMOR CANOL 

2.1. Mae’r Cynllun Ariannol Tymor Canol yn nodi nifer o dybiaethau ac mae’r rhain wedi cael eu 
cymryd i ystyriaeth wrth weithio allan y gyllideb ddisymud ar gyfer 2020/21. Mae’r gyllideb 
ddisymud yn gyllideb sy’n darparu adnoddau i weithredu gwasanaethau ar lefel 2019/20 ond 
wedi ei diweddaru i adlewyrchu unrhyw newidiadau y gwyddys amdanynt ac sydd y tu allan i 
reolaeth y gwasanaethau (newidiadau ymrwymedig) ac i adlewyrchu’r costau yn 2020/21. 

2.2. Mae’r tybiaethau hyn wedi cael eu ffactora i mewn i’r gyllideb ddisymud ynghyd â newidiadau 
manylach (newidiadau ymrwymedig) sy’n caniatáu ar gyfer cynnydd y gwyddys amdano mewn 
costau e.e. ymrwymiadau contractyddol a mân gywiriadau i’r gyllideb. Mae’r gyllideb ddrafft 
hefyd yn caniatáu ar gyfer cyllid ychwanegol, newidiadau y gwyddys amdanynt o ran cyllid 
grant a mân cywiriadau i’r gyllideb y tybir eu bod yn angenrheidiol er mwyn sicrhau bod cyllideb 
y Cyngor yn adlewyrchu’n gywir y costau y bydd yn ei wynebu yn 2020/21. 

 NEWIDIADAU YMRWYMEDIG 

3.1. Newidiadau ymrwymedig yw’r diwygiadau sy’n cael eu cymryd i ystyriaeth wrth lunio’r gyllideb 
ddisymud ac maent yn adlewyrchu cynnydd neu ostyngiad mewn costau sydd y tu hwnt i 
reolaeth y Cyngor neu’r gwasanaeth unigol. Gall y newidiadau hyn gynnwys eitemau o gyllid 
unwaith ac am byth sydd eu hangen neu sy’n syrthio allan o’r gyllideb, costau sy’n deillio o 
newidiadau deddfwriaethol, newidiadau mewn costau sy’n codi o ganlyniad i ymarferiad 
tendro, costau cyllido cyfalaf ac ati. Mae cyfanswm yr addasiadau a wnaed i’r gyllideb yn 
£1,667k, a cheir manylion am y prif newidiadau yn y paragraffau isod. 

3.2. Cyllido Cyfalaf 

Mae’r gyllideb cyllido cyfalaf yn cynnwys 3 elfen:- 
 

 darpariaeth refeniw isaf (MRP), sef swm a godir ar y gyllideb refeniw bob blwyddyn ac 
sy’n sicrhau bod gan y Cyngor arian digonol i ad-dalu benthyciadau allanol wrth iddynt 
ddod yn daladwy; 

 llog allanol, sef swm y llog sy’n ddyledus bob blwyddyn ar fenthyciadau allanol y mae’r 
Cyngor wedi eu cymryd i gyllido gwariant cyfalaf; 

 llog a dderbyniwyd, sef y swm y mae’r Cyngor yn ei gynhyrchu mewn llog drwy 
fuddsoddi arian dros ben yn unol â strategaeth Rheoli Trysorlys y Cyngor. 
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Mae’r gyllideb cyllido cyfalaf yn ddibynnol ar werth benthyciadau allanol a chyflymder y rhaglen 
gyfalaf. Yn ystod 2019/20, gohiriwyd y rhaglen moderneiddio ysgolion ac mae hyn wedi cael 
effaith ar lefel y benthyciadau newydd y mae’r Cyngor wedi eu cymryd yn 2019/20. O 
ganlyniad, mae’r MRP a’r costau llog a ragwelir yn is yn 2020/21 nag yn 2019/20 ac mae’n 
caniatáu gostyngiad o £92k yn y gyllideb. Yn ogystal, mae’r cynnydd mewn cyfraddau llog a 
gwelliant ym mherfformiad buddsoddiadau yn caniatáu cynnydd o £21k yn y gyllideb ar gyfer 
llog a dderbynnir. 
 

3.3. Niferoedd Disgyblion 
 

Bob blwyddyn, cymerir effaith y newid mewn niferoedd disgyblion yn y sectorau cynradd ac 
uwchradd i ystyriaeth fel rhan o’r broses o osod y gyllideb. Yn achos 2020/21, mae hyn wedi 
arwain at gynnydd o £146k yn y sector uwchradd ond gostyngiad o £77k yn y sector cynradd. 
 

Hyd at 2018/19, roedd Ysgol Arbennig y Cyngor (Canolfan Addysg y Bont) yn cyllido 85 o 
ddisgyblion. Fel rhan o gyllideb 2018/19, cafodd swm o £78k ei ychwanegu er mwyn cyllido 5 
o ddisgyblion ychwanegol. Ers 2019/20, cafodd y gyllideb ei newid i adlewyrchu’r newid mewn 
niferoedd disgyblion. Roedd y CATC yn tybio cynnydd o thua 15 o ddisgyblion rhwng Medi 
2018 a  Medi 2019, ond mewn gwirionedd, dim ond, 1 disgybl ychwanegol a gafwyd. 
Ychwanegwyd £13k i’r gyllideb i adlewyrchu’r newid mewn niferoedd disgyblion. 
 

3.4. Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor 
 

Hyd at 2013/14, roedd trethdalwyr cymwys yn derbyn gostyngiad yn eu biliau Treth Gyngor 
drwy’r system fudd-daliadau ar ffurf Budd-dal Treth Gyngor, a gyllidwyd gan yr Adran Gwaith 
a Phensiynau. Yn 2013/14, disodlwyd y Budd-dal Treth Gyngor gan y Cynllun Gostyngiadau’r 
Dreth Gyngor, gyda’r cyllid ar gyfer y cynllun yn cael ei drosglwyddo i’r Grant Cymorth Refeniw.  
Ar y cychwyn, roedd y cynllun yn cael ei gyllido’n llawn ond, gan fod lefel y Dreth Gyngor wedi 
codi a nifer yr hawlwyr wedi newid ers 2013/14, bu’n rhaid i’r Cyngor ddarparu cyllid 
ychwanegol i gwrdd â chost y cynllun (yn ychwanegol at y swm a ddarperir yn y Grant Cymorth 
Refeniw). 
 
Ar gyfer 2019/20, cafodd y gofyniad cyllidebol ei ailasesu gan gymryd i ystyriaeth lefel 
bresennol y gwariant, tueddiadau o ran y llwyth achosion a chynnydd o 9.5% yn y Dreth Gyngor 
ar gyfer 2019/20. Arweiniodd hyn at ostyngiad o £360k yn y gyllideb, sy’n dod â chyfanswm y 
gyllideb gyffredinol i £5.389m. 
 
Yn ystod 2019/20, bu cynnydd yn y llwyth achosion, o bosib am fod Llywodraeth Cymru wedi 
rhoi mwy o gyhoeddusrwydd i’r cynllun a’r cynnydd yn y cymorth cyllidebol y mae’r rhai sy’n 
derbyn Credyd Cynhwysol yn ei dderbyn, gan olygu eu bod yn fwy ymwybodol y gallent fod â 
hawl i gael cymorth i dalu eu Treth Gyngor. Y rhagolwg presennol yw y bydd gwariant £341k 
yn uwch na’r gyllideb ac o ganlyniad ychwanegwyd y swm hwn i’r gyllideb ddisymud ynghyd â 
chynnydd o £286k i adlewyrchu’r cynnydd posib yn y Dreth Gyngor (ar sail cynnydd o 5%). 
Daw hyn â’r gyllideb ddisymud gyffredinol i £6.016m, er y bydd y gyllideb hon yn cael ei 
hadolygu ymhellach i gymryd i ystyriaeth unrhyw newidiadau pellach i’r llwyth achosion a’r 
cynnydd terfynol yn y Dreth Gyngor ar gyfer 2020/21. 

 

3.5. Ardoll Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru 
 

Mae’r Gwasanaeth Tân yn codi ardoll bob blwyddyn sy’n cael ei ddyrannu ar draws y chwe 
Awdurdod yng Ngogledd Cymru yn seiliedig ar nifer y boblogaeth a fydd yn amrywio bob 
blwyddyn rhwng y 6 awdurdod. Yn 2020/21, caniatawyd ar gyfer cynnydd o 2% yn yr ardoll, 
sy’n arwain at gynnydd o £71k yn y gyllideb ac yn golygu bod cyfanswm y gyllideb ddisymud 
yn £3.596m. Bydd y gyllideb hon yn cael ei haddasu ar ôl derbyn y cais terfynol am ardoll gan 
y Gwasanaeth Tân ac Achub. 
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3.6. Pensiynau Athrawon 
 
Cynhaliwyd ail-brisiad pum mlynedd Cronfa Bensiynau’r Athrawon yn 2019, a phennwyd 
cyfradd cyfraniad newydd y cyflogwr o 23.6% ar gyfer blwyddyn ariannol 2019/20 ymlaen, o 
gymharu â’r gyfradd flaenorol o 16.48%. Cyflwynwyd y gyfradd newydd ar 1 Medi 2019 ac 
ychwanegwyd £900k i gyllideb 2019/20 i adlewyrchu talu cyfraniadau uwch am 7 mis o’r 
flwyddyn ariannol. Bydd angen ychwanegu £564k i adlewyrchu effaith y newid yng nghyfradd 
y cyfraniadau dros flwyddyn gyfan. Mae Llywodraeth Cymru wedi ychwanegu £0.87m i’r setliad 
i gynorthwyo i gyllido’r gost ychwanegol hon. Dyma oedd gwerth y grant a dderbyniwyd yn 
2019/20, ond nid yw’n ddigon i wneud yn iawn am y gost ychwanegol dros flwyddyn ariannol 
gyflawn. 

3.7. Incwm Parcio  

Bydd y Cyngor yn colli dau faes parcio yn 2020/21: Maes Parcio Bysiau Biwmares sydd yn 
trosglwyddo i Gyngor Tref Biwmares fel rhan o gytundeb i drosglwyddo’r Carchar a’r Llys, a 
Maes Parcio Coed Cyrnol ym Mhorthaethwy, gan fod y brydles wedi dod i ben a chyfrifoldeb 
am y maes parcio yn dychwelyd i Gyngor Tref Porthaethwy. Bydd y gostyngiad yn nifer y 
meysydd parcio yn cael effaith ar yr incwm a gesglir gan y Cyngor. Mae hyn yn golygu bod 
angen gostwng y gyllideb incwm meysydd parcio i £520k, gostyngiad o £58k. 

3.8. Costau Pensiwn Hanesyddol 

Mae’r Cyngor yn gwneud taliadau blynyddol i’r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol a’r Cynllun 
Pensiynau Athrawon o ganlyniad i staff yn ymddeol yn gynnar yn y 1970au, 1980au a’r 1990au. 
Mae nifer y pensiynwyr y mae’r taliad hwn yn berthnasol iddynt yn gostwng bob blwyddyn wrth 
i’r cyn aelodau o staff farw. O ganlyniad, mae’r gyllideb yn gostwng i adlewyrchu gostyngiad 
yn nifer y pensiynwyr, a’r gostyngiad ar gyfer 2020/21 yw £112k. 

3.9. Costau Trwyddedau T.G. 

Yn y gorffennol, ymdriniwyd â’r costau hyn fel costau cyfalaf ac roeddent yn cael eu cyllido o’r 
gyllideb gyfalaf. Fodd bynnag, nid yw hyn yn cydymffurfio â’r côd cyfrifo diwygiedig a dylid trin 
y costau fel cost refeniw. Mae hyn yn golygu cynnydd o £250k yn y gyllideb refeniw ond mae’n 
rhyddhau cyllid cyfalaf. 

3.10. Arall 

Addaswyd nifer o gyllidebau eraill i adlewyrchu newidiadau sydd wedi digwydd yn ystod y 
flwyddyn sydd y tu hwnt i reolaeth y gwasanaeth, mae’r rhain yn cynnwys cyllidebau incwm lle 
na fedr y Gwasanaeth bellach godi incwm. Mae gwerth net y newidiadau hyn yn £240k. 

 CRONFEYDD WRTH GEFN 

4.1. Fel rhan o’r broses gyllidebu, caiff nifer o gyllidebau wrth gefn eu hadeiladu i mewn i’r gyllideb 
i dalu costau tymor penodol, risgiau posibl y bydd, efallai, angen eu cyllido yn ystod y flwyddyn 
neu fel arian wrth gefn cyffredinol a ddefnyddir yn ystod y flwyddyn wrth i bwysau ychwanegol 
gael eu rhoddi ar y gyllideb neu os bydd pethau annisgwyl yn digwydd. Dangosir y newidiadau 
a wnaed i’r cyllidebau wrth gefn yn Nhabl 1 isod:- 
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Tabl 1 

Symudiadau yn y Cyllidebau Wrth Gefn rhwng 2019/20 a 2020/21 

  Dyddiad 
Gorffen 

Cyllideb 
2019/20 

 
£’000 

Cyllideb 
Arfaethedig 

2020/21 
£’000 

Newid 
 
 

£’000 

Prosiect Ranbarthol Stem  
 

Wedi ei glustnodi 2021/22 38 38 - 

Bid Twf Rhanbarthol Wedi ei glustnodi I’w 
gadarnhau 

50 50 - 

Risg yn gysylltiedig â galw 
am wasanaethau 

Wedi ei glustnodi Mynd 
Ymlaen 

235 235 
 

- 

Tâl a Graddfeydd Wedi ei glustnodi Mynd 
Ymlaen 

400 150 (250) 

Gostyngiad Dewisol yn y Trethi Annomestig 
(NDR) 

Mynd 
Ymlaen 

60 70 10 

Cronfa Wrth Gefn Cyffredinol ar gyfer 
Argyfyngau 

Mynd 
Ymlaen 

399 400 1 

 
CYFANSWM 

   
1,182 

 
943 

 
(239) 

 

4.2. Mae Cyllideb Wrth Gefn Tâl a Graddfeydd wedi cael ei chynnwys yng nghyllideb y Cyngor am 
nifer o flynyddoedd er mwyn cwrdd â chost ymddeoliadau cynnar a diswyddiadau, wrth i 
weithlu’r Cyngor ac ysgolion gael ei dorri mewn ymateb i ostyngiad yn y cyllid a dderbynnir. 
Mae gwelliant yn y sefyllfa ariannol yn 2020/21 yn caniatáu i’r Cyngor leihau’r gyllideb hon, 
gan nad oes disgwyl y bydd rhaid gwneud toriadau sylweddol i niferoedd staff yn 2020/21. 

 COSTAU STAFFIO 

5.1. Bydd costau tâl yn newid yn flynyddol i adlewyrchu’r newidiadau o ran staff dros y flwyddyn 
(staff newydd yn cael eu penodi ar bwynt gwahanol ar y raddfa gyflog), staff yn derbyn hicyn 
(increment) cyflog bob blwyddyn a’r dyfarniad cyflog. Caiff effaith pob un o’r rhain ar y gyllideb 
ei nodi isod:- 

5.2. Mae hicynnau cyflog i staff a newidiadau mewn swyddi wedi golygu cynnydd o £392k mewn 
costau. 

5.3. Roedd y dyfarniad cyflog i Athrawon ar gyfer y flwyddyn academaidd yn cychwyn ym mis Medi 
2019 yn 2.75%, gyda chynnydd uwch i athrawon newydd gymhwyso, ac roedd y swm hwn yn 
uwch na’r swm a ganiatawyd ar ei gyfer yng nghyllideb 2019/20. Yn 2019/20, dyfarnwyd grant 
ychwanegol gan Lywodraeth Cymru i helpu i gyfarfod â’r pwysau ychwanegol hwn ar gostau. 
Mae £406k ychwanegol wedi’i gynnwys yn y gyllideb ddisymud er mwyn gwneud addasiad am 
y tan-ddarpariaeth ar gyfer y dyfarniad cyflog yng nghyllideb 2019/20.  

5.4. Nid yw’r dyfarniad cyflog o Ebrill 2020 ar gyfer staff nad ydynt yn dysgu yn hysbys ar hyn o 
bryd, na’r dyfarniad cyflog ar gyfer athrawon o fis Medi 2020, ac, o ganlyniad, caniatawyd ar 
gyfer cyfradd chwyddiant cyffredinol o 2%. Mae hyn yn ychwanegu £1.257m i’r gyllideb 
gyflogau gyffredinol. 

5.5. Cwblhawyd prisiad tair blynedd o’r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol ym mis Tachwedd 2019, 
gyda’r cyfraddau newydd ar gyfer cyfraniadau’r cyflogwr i’w talu o 1 Ebrill 2020. Ar hyn o bryd, 
cyfradd y cyfraniad (cyfradd sylfaenol) yw 18.6% ynghyd â thaliad diffyg blynyddol ychwanegol 
o £1.294m, sydd gyfystyr â chyfraniad ychwanegol o 4% (cyfradd eilaidd), sy’n rhoi cyfradd 
cyflogwr cyfun o 22.6%. O fis Ebrill 2020, bydd y raddfa sylfaenol yn codi i 19.3% ond bydd y 
gyfradd eilaidd yn gostwng i 2.1%, gan roi cyfradd cyfraniad y cyflogwr cyfun o 21.4%. Bydd y 
gostyngiad o 1.2% yn y raddfa yn cynhyrchu £362k o arbedion cyllidebol. 
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 CHWYDDIANT NAD YW’N GYSYLLTIEDIG Â THÂL 
 

6.1. Roedd y Cynllun Ariannol Tymor Canol yn caniatáu ar gyfer lefel chwyddiant cyffredinol o 
2.1% ar brisiau. Mae’r Mynegai Prisiau Defnyddwyr (CPI), a gydnabyddir yn eang yn awr 
fel y mesur gorau o chwyddiant, yn 1.5% ar hyn o bryd (ym mis Tachwedd 2019) a disgwylir 
iddo aros o gwmpas 2% yn 2020. Fodd bynnag, ni wyddys beth fydd effaith Brexit a gall 
arwain at gynnydd mewn chwyddiant petai’r DU yn gadael yr UE heb daro bargen. O’r 
herwydd, ystyrir bod cyfradd chwyddiant o 2.1% yn rhesymol ac mae’r gyfradd hon wedi 
cael ei defnyddio mewn perthynas â’r holl gyllidebau cyffredinol ar gyfer cyflenwadau a 
gwasanaethau. Lle mae gan gontractau penodol ddulliau penodol o benderfynu ar y 
cyfraddau chwyddiant perthnasol, bydd y cyfraddau penodol hynny wedi cael eu priodoli i’r 
gyllideb briodol. 

6.2. Yn ystod y 3 blynedd diwethaf, cynyddwyd cyllidebau ffioedd a thaliadau anstatudol gan 3% 
a defnyddiwyd y ffigwr hwn unwaith eto yn 2020/21, er bod gan wasanaethau ryddid i 
gynyddu ffioedd a thaliadau unigol gan fwy neu lai na 3% ar yr amod bod y cynnydd 
cyffredinol mewn incwm yn 3%. 

6.3. Cynnydd net yr addasiadau ar gyfer chwyddiant nad yw’n gysylltiedig â thâl ac incwm 
anstatudol yw £1.594m. 

 

 PWYSAU AR Y GYLLIDEB A GWASANAETHAU A ARWEINIR GAN Y GALW AMDANYNT 
 

7.1. Y gyllideb ddisymud yw’r gyllideb sydd ei hangen i ddarparu’r un lefel o wasanaeth ag a 
gafwyd yn 2019/20, ar ôl gwneud addasiadau ar gyfer unrhyw newidiadau y gwyddys 
amdanynt (fel y nodir ym mharagraffau 3 a 4 uchod) ac ar ôl addasu ar gyfer newidiadau 
staffio a chwyddiant tâl a phrisiau (fel y nodir ym mharagraffau 5 a 6). Fodd bynnag, er 
mwyn sicrhau bod y gyllideb yn darparu lefel realistig o gyllid, mae angen gwneud 
newidiadau ychwanegol er mwyn adlewyrchu’r galw cyfredol ac unrhyw bwysau ar y 
gyllideb y gwyddys amdanynt. Nodir y newidiadau arfaethedig yn y paragraffau isod. 

7.2. Gofal Cymdeithasol Oedolion 

Bydd Aelodau’n ymwybodol o’r cynnydd yn y galw am Ofal Cymdeithasol Oedolion, gyda 
niferoedd cleientiaid yn cynyddu ar draws pob math o wasanaeth, a disgwylir gorwariant o 
£1.21m yng nghyllideb y Gwasanaeth yn 2019/20. Yn 2019/20, derbyniodd y Cyngor ddau 
grant penodol gan Lywodraeth Cymru i gynorthwyo gyda chynnydd mewn costau, sef:- 
 

Grant y Gweithlu Gwasanaethau Cymdeithasol a Phwysau Cynaliadwyedd - £30m ar draws 
Cymru, £670k i Ynys Môn. Mae’r grant wedi cynyddu i £40m yn y setliad dros dro, fydd yn  
golygu cynnydd pellach o £234k yn nyraniad Ynys Môn. 
 

Grant Pwysau’r Gaeaf – yn 2019/20, derbyniodd y Cyngor £371k o’r £17m o gyllid 
ychwanegol a ddyrannwyd i Gymru yn hwyr yn y flwyddyn gyllidol. Er bod y Cyngor wedi 
derbyn y grant hwn yn flaenorol, nid oes unrhyw arwydd y bydd yn ei dderbyn eto yn 
2020/21. 
 

Gan fod y grantiau yma y tu allan i’r setliad llywodraeth leol, ni ellid fod yn sicr byddant yn 
parhau. Yn ogystal, mae’n ansicr sut bydd y galw am wasanaethau yn newid yn y flwyddyn 
i ddod. Ar ôl caniatáu am y Grant Gweithlu Gwasanaethau Cymdeithasol a Phwysau 
Cynaliadwyedd, y sefyllfa sylfaenol yw bod angen cyllideb ychwanegol. Ar gyfer cyllideb 
refeniw 2020/21, mae £980k wedi cael ei gynnwys yng nghyllideb y gwasanaeth fel cyllid 
ychwanegol ond efallai ni fydd hyn yn ddigonol i gwrdd â’r galw cynyddol am wasanaethau 
ac o ganlyniad i’r ansicrwydd ynglŷn â chyllid grant y dyfodol. 
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7.3. Cludiant Ysgol 

Mae costau cludiant ysgol (tacsis a bysiau mini) wedi bod yn uwch na’r gyllideb a 
ddyrannwyd ers nifer o flynyddoedd, o ganlyniad i gynnydd yn y galw am wasanaethau. 
Mae’r Gwasanaeth Addysg wedi cymryd nifer o gamau i geisio lleihau’r gost, gan gynnwys 
rhesymoli ac aildendro llwybrau, adolygu’r polisi a gweithredu’r polisi yn fwy llym, ac mae’r 
newidiadau hyn wedi arwain at leihau costau. Fodd bynnag, mae’r costau’n parhau i fod 
£250k yn uwch na’r gyllideb ac, oni bai bod y gyllideb yn cael ei chywiro ar gyfer 2020/21, 
mae bron yn anorfod y bydd y gyllideb yn gorwario yn 2020/21. 

7.4. Integreiddio yn yr Ysgolion Uwchradd 

Mae galw o fewn y gyllideb hon yn parhau i dyfu. Ar hyn o bryd, mae’r gyllideb yn cael ei 
dal yn ganolog ac nid yw’n cael ei dyrannu i’r 5 ysgol uwchradd. Gellid ystyried bod hyn yn 
wendid o ran rheoli’r gyllideb hon ac atebolrwydd oherwydd nad yw penderfyniadau 
ynghylch gwariant yn cael eu gwneud gan y sawl sy’n dal y gyllideb. Byddai ychwanegu 
£200k o gyllid yn cywiro sefyllfa’r gyllideb ac yn cynyddu’r posibilrwydd o gyrraedd cytundeb 
gyda’r ysgolion Uwchradd i ddatganoli’r gyllideb iddynt. 
 

7.5. Cyllideb Ddatganoledig Ysgolion 

Fel rhan o gyllideb 2019/20, gwnaed cynlluniau i dorri £800k o gyllidebau datganoledig 
ysgolion, ond gohiriwyd y cynlluniau am flwyddyn a’i gyllido o’r grant ychwanegol ar gyfer 
Tâl Athrawon a 50% o’r Grant Pensiynau Athrawon. Mae’r grantiau hyn yn awr wedi cael 
eu trosglwyddo i’r setliad a byddai’n caniatáu i’r Pwyllgor Gwaith wrthdroi’r penderfyniad i 
leihau’r gyllideb pe bai’n dymuno. 
 

7.6. Grant Cyllido’r GIG 

Roedd penderfyniad diweddar yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol gyfrannu at gost 
y gofal cymdeithasol a ddarperir gan staff nyrsio mewn cartrefi Nyrsio. Yn 2019/20, 
cyllidwyd y gost ychwanegol drwy grant ychwanegol gan Lywodraeth Cymru. Mae’r grant 
hwn yn awr wedi cael ei ymgorffori yn y setliad ac ymgorfforwyd £48k o gyllid ychwanegol 
yng nghyllideb Gwasanaethau Oedolion. 
 

 CYLLIDEB DDISYMUD 2020/21 

 
8.1. Yn seiliedig ar yr holl addasiadau a thybiaethau y manylir arnynt uchod, mae cyfanswm y 

gyllideb ddisymud ar gyfer 2020/21 yn £142.203m, cynnydd o £6.993m ar gyllideb derfynol 
2019/20. Mae crynodeb o’r newidiadau a wnaed ynghlwm yn Atodiad 2. Mae manylion y 
gyllideb ddisymud yn ôl Gwasanaeth ynghlwm fel Atodiad 3.  

 
 SETLIAD DROS DRO 

 
9.1. Mae’r setliad dros dro ar gyfer Llywodraeth Leol yng Nghymru, a gyhoeddwyd ar 16 Rhagfyr 

2019, yn dangos cynnydd o £237m yn y cyllid cyffredinol ar gyfer Cymru, sy’n cyfateb i 
gynnydd o 5.6% mewn termau ariannol. Fodd bynnag, mae £53.2m yn ymwneud â grantiau 
a drosglwyddwyd i mewn ac, ar ôl gwneud addasiadau ar gyfer y rhain, mae’r ffigwr 
gwirioneddol yn dangos cynnydd o £183.8m, sydd yn gynnydd o 4.3%. Dangosir y manylion 
yn Nhabl 2 isod:- 
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Tabl 2 

Setliad Dros Dro 2020/21 
 

 Ynys Môn Cymru 

 £’m £’m 

AEF 2019/20 95.791 4,237.431 

   

Addasiad ar gyfer y Newid yn Sylfaen y Dreth 0.325 0.000 

   

Grantiau Blynyddoedd Blaenorol a 
Drosglwyddwyd i Mewn / (Allan) 

  

Pensiynau Athrawon 0.887 39.112 

Rheoli Risg Arfordirol 0.000 0.151 

Cyllido’r GIG – Nyrsio 0.048 1.900 

Tâl Athrawon 0.273 12.018 

   

AEF 2019/20 wedi’i addasu 97.324 4,290.612 

AEF Dros Dro 2020/21 101.005 4,474.444 

Cynnydd o gymharu ag AEF 2019/20 5.214 237.013 

% Cynnydd o gymharu ag AEF 2019/20 + 5.44% + 5.59% 

Cynnydd o gymharu ag AEF 2019/20 wedi’i 
addasu 

3.681 183.832 

% Cynnydd o gymharu ag AEF 2019/20 wedi’i 
addasu 

+ 3.78% + 4.28% 

 

9.2. Mae’r ystadegau poblogaeth a ddefnyddir yn y fformiwla cyllido wedi cael eu diweddaru 
ac mae Ynys Môn wedi gweld gostyngiad yn yr AEF oherwydd y newid hwn gan fod y 
ffigyrau poblogaeth diwygiedig ar gyfer Ynys Môn yn is nag a ragwelwyd yn flaenorol. Mae 
rhai awdurdodau wedi elwa o’r newid hwn, Casnewydd yn arbennig, ac mae hyn yn 
esbonio’r cynnydd o 5.4% yn eu dyraniad. 

9.3. Mae’r setliad dros dro hefyd yn cynnwys manylion nifer o grantiau, er na restrir y 
dyraniadau unigol fesul Awdurdod. Mae’r grantiau’n cynnwys Grant y Gweithlu Gofal 
Cymdeithasol a Phwysau Cynaliadwyedd fydd yn cynyddu o £30m i £40m. Bydd Ynys 
Môn yn derbyn (tua) £234k yn ychwanegol o’r cynnydd yn y grant hwn (gweler paragraff 
7.2 uchod). 

 
 Y BWLCH CYLLIDO 

 
10.1. Yn seiliedig ar gyllideb ddisymud o £142.203m a lefel AEF o £101.005m, caiff y gwariant 

net sydd i’w gyllido o’r Dreth Gyngor ei ddangos yn Nhabl 3 isod:- 
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Tabl 3 
 

Y Bwlch Cyllidebol 2020/21 
 

 £’m £’m 
Y Gyllideb Ddisymud  142.203 
Wedi’i chyllido o:   
Grant Cymorth Refeniw (RSG) 76.692  
Cyfran o’r Gronfa Trethi Annomestig 24.313  

Cyfanswm y Cyllid Allanol Cyfun (AEF)  101.005 
   

Cyfanswm y Gwariant Net sydd i’w gyllido o’r Dreth Gyngor 
 

 41.198 

   

Cyllideb Treth Gyngor 2019/20 (wedi’i addasu ar gyfer y 
newid yn sail y dreth) 

 (39.370) 

   

Diffyg Cyllidebol (cyn cynyddu’r Dreth Gyngor)  1.828 
   

 
10.2. Caiff effaith y gwahanol lefelau o gynnydd yn y Dreth Gyngor ac ar y tâl cyfatebol ar gyfer 

eiddo Band D (£1,248.57 yn 2019/20) ei dangos yn Nhabl 4 isod:- 
 

Tabl 4 
 

Effaith y gwahanol lefelau o gynnydd yn y Dreth Gyngor ar y Diffyg Cyllidebol 
 

% 
Cynnydd 

Y Dreth 
Gyngor 

 
£’m 

Diffyg 
Cyllidebol/ 
(Gwarged) 

£’m 

Effaith 
wythnosol ar 

Fand D 
£ 

Cyfanswm y 
Cynnydd ym Mand 

D 
£ 

1.0 39.765 1.433 0.24 12.51 

1.5 39.961 1.237 0.36 18.72 

2.0 40.157 1.041 0.48 24.93 

2.5 40.355 0.843 0.60 31.23 

3.0 40.551 0.647 0.72 37.44 

3.5 40.750 0.448 0.84 43.74 

4.0 40.946 0.252 0.96 49.95 

4.5 41.141 0.057 1.08 56.16 

4.64 41.198 0.000 1.11 57.93 

5.0 41.340 (0.142) 1.20 62.46 

5.5 41.536 (0.338) 1.32 68.67 

6.0 41.732 (0.534) 1.44 74.88 

 
10.3. Roedd y Cynllun Ariannol Tymor Canol yn amcangyfrif y byddai’r bwlch cyllido, cyn 

cynyddu’r Dreth Gyngor, yn £3.8m a, gyda chynnydd o 5% yn y Dreth Gyngor, byddai’r 
bwlch cyllido yn gostwng i £1.8m. O’r herwydd, gofynnwyd i wasanaethau nodi arbedion 
posib dros y 3 blynedd nesaf, pe bai gostyngiad o 2%, 5% neu 10% yn eu cyllidebau. Roedd 
y mwyafrif o wasanaethau’n gallu nodi arbedion a fyddai’n cyflawni’r targed o 2% o 
ostyngiad yn y gyllideb, ond roeddent yn ei chael yn anodd cyrraedd y targed o 5% heb 
wneud toriadau arwyddocaol yn lefel y gwasanaethau a ddarperir. Byddai cyflawni toriad o 
10% yn golygu gwneud toriadau sylweddol i wasanaethau neu roi terfyn ar rywfaint o 
ddarpariaethau gwasanaeth dewisol. 
 

10.4. Trafododd yr Aelodau y cynigion arbedion mewn nifer o weithdai a gynhaliwyd ddechrau’r 
hydref, a nododd y gwaith hwn oddeutu £343k o arbedion y gellid eu gweithredu yn 2020/21 
heb gael effaith na ellir ei reoli ar wasanaethau. Mae’r cynigion hyn yn cael eu nodi yn 
Atodiad 4. 
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10.5. Mae’r setliad gwell na’r disgwyl wedi lleihau’r angen i weithredu’r arbedion. Fel y dangosir 
yn Nhabl 4 uchod, byddai modd cyllido’r angen cyllidebol ar gyfer 2020/21 gyda chynnydd 
o 4.64% yn y Dreth Gyngor. Fodd bynnag, byddai gweithredu rhai neu’r cyfan o’r arbedion 
a nodwyd yn rhoi elfen o hyblygrwydd ac mae’r opsiynau canlynol ar gael petai’r arbedion 
yn cael eu gweithredu. Mae’r opsiynau sydd ar gael yn cynnwys:- 

 

 Cynyddu cyllidebau refeniw'r gwasanaethau sydd dan bwysau; 

 Cynyddu lefel y balansau cyffredinol; 

 Defnyddio’r arian dros ben yn y gyllideb refeniw i gyllido gwariant cyfalaf yn 2020/21; 

 Lleihau’r cynnydd yn y Dreth Gyngor. 
 

10.6 Mae’r sefyllfa ariannol ar gyfer 2021/22 yn parhau i fod yn aneglur, ac efallai y byddwn yn 
gweld llymder yn dychwelyd a’r angen i wneud arbedion pellach. Petai’r arbedion yn cael 
eu gweithredu a’r cyllid yn cael ei ddefnyddio i gynyddu lefel y balansau cyffredinol neu i 
gyllido gwariant cyfalaf yn 2020/21, yna byddai’r Cyngor mewn gwell sefyllfa ariannol yn 
2021/22, gan nad yw gweithredu’r opsiynau hyn yn cynyddu’r gyllideb refeniw yn barhaol 
nac yn lleihau’r cyllid sydd ar gael. 

 
 CYNLLUN ARIANNOL DIWYGIEDIG AR GYFER Y TYMOR CANOL 

 
11.1 Mae’r Cynllun Ariannol Tymor Canol yn amcangyfrif y bydd rhaid i gyllideb refeniw net y 

Cyngor gynyddu £5m yn 2021/22 a £3.6m yn 2022/23, dim ond er mwyn cyfarfod â 
chynnydd mewn chwyddiant tâl a phrisiau, cynnydd yng nghostau contractau a dendrwyd  
a chynnydd parhaus yn y galw am wasanaethau, yn arbennig Gofal Cymdeithasol. 

11.2 Nid yw setliad dros dro 2020/21 yn rhoi unrhyw arwydd ynghylch beth fydd y sefyllfa gyllido 
yn y ddwy flynedd ddilynol. Bydd llawer yn ddibynnol ar y llywodraeth Geidwadol newydd 
a’u cynlluniau ar gyfer gwariant cyhoeddus a fydd yn cael eu hamlinellu yng nghyllideb y 
Canghellor ym mis Mawrth 2020. Dylid nodi y bydd unrhyw gyllid ychwanegol a gyhoeddir 
i Loegr yn arwain at gyllid ychwanegol i Gymru, ond Llywodraeth Cymru fydd yn penderfynu 
sut i wario’r cyllid ychwanegol yma. Nid yw’n dilyn o reidrwydd y bydd unrhyw gyllid 
ychwanegol a gyhoeddir ar gyfer Ysgolion neu Lywodraeth Leol yn Lloegr yn cael ei drosi’n 
gyllid ychwanegol i Ysgolion a Llywodraeth Leol yng Nghymru. 

11.3 Pe byddai’r setliad yn 2021/22 a 2022/23 yn dangos cynnydd yn cyfateb i chwyddiant h.y. 
oddeutu 2%, bydd y Cyngor yn wynebu gwneud toriadau cyllidebol pellach a chynnydd 
uwchlaw chwyddiant yn y Dreth Gyngor yn ystod y blynyddoedd hynny. 

 
 MATERION I’W PENDERFYNU 

12.1 Ni fydd y gyllideb derfynol yn cael ei chymeradwyo gan y Cyngor llawn tan 10 Mawrth 2020. 
Fodd bynnag, gofynnir i’r Pwyllgor Gwaith argymell y canlynol ar hyn o bryd:- 

i. Cymeradwyo’r addasiadau i’r Gyllideb sydd wedi eu cynnwys yn y Gyllideb Ddisymud 
fel y nodir ym Mharagraffau 4 i 7; 

ii. Cymeradwyo’r gyllideb ddisymud o £142.203m ar gyfer 2020/21 ac y dylai hon fod yn 
sylfaen i gyllideb refeniw 2020/21 (para 8.1); 

iii. Bod y Pwyllgor Gwaith yn gwneud penderfyniad ar y cynnydd arfaethedig yn y Dreth 
Gyngor ar gyfer 2020/21 a fydd yn destun ymgynghoriad cyhoeddus (para 10.2) 

iv. Wedi caniatáu ar gyfer y cynnydd arfaethedig yn y Dreth Gyngor a’r arbedion fydd yn 
cael eu gweithredu, dylai’r Pwyllgor Gwaith wneud penderfyniad ar sut i ddefnyddio 
unrhyw gyllid dros ben (para 10.5),petai rhywfaint; 

v. Bod y Pwyllgor Gwaith yn mofyn barn y cyhoedd ar y strategaeth gyllidebol 
arfaethedig. 
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ATODIAD 2 
 

DADANSODDIAD O’R SYMUDIADAU O’R GYLLIDEB DERFYNOL 2019/20 I GYLLIDEB DDISYMUD 
2020/21 

 
 

 Cyllideb Ddisymud Cyf Adroddiad 
 £’m £’m  

Cyllideb 2019/20  135.210  
    
Newidiadau Ymrwymedig    
Cyllido Cyfalaf (0.113)  Para 3.2 
Niferoedd Disgyblion 0.082  Para 3.3 
Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor 0.627  Para 3.4 
Ardoll y Gwasanaeth Tân 0.071  Para 3.5 
Cyfraniadau’r Cyflogwr i Bensiynau 
Athrawon 

0.564  Para 3.6 

Incwm Meysydd Parcio 0.058  Para 3.7 
Cyfraniadau Pensiwn Hanesyddol (0.112)  Para 3.8 
Trwyddedu TG 0.250  Para 3.9 
Newidiadau Ymrwymedig Eraill 0.240  Para 3.10 

  1.667  
    
Cronfeydd wrth gefn  (0.239) Para 4 
    
Costau Staffio    
Hicynnau cyflog 0.392  Para 5.2 
Dyfarniad Cyflog Athrawon 0.406  Para 5.3 
Dyfarniad Cyflog Staff nad ydynt yn 
Athrawon 

1.257 
 Para 5.4 

Cyfraniad Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (0.362)  Para 5.5 

  1.693  
    
Chwyddiant nad yw’n gysylltiedig â 
chyflogau 

 1.594 Para 6.3 

    
Pwysau ar gyllidebau a arweinir gan y 
galw 

   

Gwasanaethau Oedolion 0.980  Para 7.2 
Cludiant Ysgol 0.250  Para 7.3 
Integreiddio Uwchradd 0.200  Para 7.4 
Cyllidebau Datganoledig Ysgolion 0.800  Para 7.5 
Grant Nyrsio'r GIG a drosglwyddwyd i mewn 0.048  Para 7.6 

  2.278  
    

CYLLIDEB DDISYMUD 2020/21 
 

142.203 
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ATODIAD 3 
 

 
CYLLIDEB DDISYMUD 2020/21 YN ÔL GWASANAETH 

 

Cyllideb Cyllideb 
2019/20 

Cyllideb 
Ddisymud 

2020/21 

Symudiad % Newid 

 £’m £’m £’m % 

Dysgu Gydol Oes     

Ysgolion  38.659 41.374 + 2.715 + 7.02 

Addysg Ganolog 10.589 11.404 + 0.815 + 7.70 

Diwylliant 1.213 1.244 + 0.031 + 2.56 

Cyfanswm Dysgu Gydol Oes 50.461 54.022 + 3.561 + 7.06 

     

Priffyrdd, Gwastraff ac Eiddo     

Priffyrdd 6.037 6.339 + 0.302 + 5.00 

Eiddo 0.848 0.898 + 0.050 +5.90 

Gwastraff 7.718 8.029 + 0.311 + 4.03 

Cyfanswm Priffyrdd, Gwastraff ac Eiddo 14.603 15.266 + 0.663 + 4.54 

     

Rheoleiddio a Datblygu Economaidd     

Datblygu Economaidd a Morwrol 1.076 1.254 + 0.178 + 16.54 

Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd 2.042 2.153 + 0.111 + 5.44 

Hamdden 0.647 0.668 + 0.021 + 3.25 

Cyfanswm Rheoleiddio a Datblygu 
Economaidd 

3.765 4.075  + 0.310 + 8.23 

     

Gwasanaethau Oedolion 25.131 26.859 + 1.728 + 6.88 

     

Gwasanaethau Plant  10.273 10.543 + 0.270 + 2.62 

     

Trawsnewid Corfforaethol     

Adnoddau Dynol 1.258 1.297 + 0.039 + 3.10 

TGCh 2.386 2.800 + 0.414 + 17.35 

Trawsnewid 0.827 0.902 + 0.075 + 9.07 

Cyfanswm Trawsnewid Corfforaethol 4.471 4.999 + 0.528 + 11.81 

     

Tai 1.211 1.267 + 0.056 + 4.62 

     

Adnoddau 3.048 3.141 + 0.093 + 3.05 

     

Busnes y Cyngor 1.625 1.669 + 0.044 + 2.71 

     

Cyfanswm Cyllidebau Gwasanaeth 114.588 121.841 + 7.253 + 6.33 

     

Cyllidebau Corfforaethol     

Rheolaeth Gorfforaethol  0.686 0.626 - 0.060 - 8.87 

Ardollau 3.527 3.599 + 0.072 + 2.04 

Corfforaethol a Democrataidd 3.352 2.807 - 0.545 - 16.26 

Costau Cyllido Cyfalaf 7.052 6.939 - 0.113 - 1.60 

Buddion a Ganiatawyd 0.112 0.112  0.000  0.00 

CRT – ad-daliadau (0.678) (0.700) - 0.022 - 3.24 

Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor 5.389 6.016 + 0.627 + 11.63 

Cronfeydd Wrth Gefn 1.122 0.893 - 0.229 - 20.40 

Rhyddhad Trethi Dewisol 0.060 0.070 0.010 + 16.67 

Cyfanswm Cyllidebau Corfforaethol 20.622 20.362 - 0.260 - 1.26 

     

CYFANSWM CYLLIDEB DDISYMUD 2020/21 135.210 142.203 + 6.993 + 5.17 
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ATODIAD 4 

ARBEDION CYLLIDEB ARFAETHEDIG 2020/21 

 
Arbediad Arfaethedig 

 
Gwasanaeth 

Arbedion 
Tebygol 

£'000 

Lleihau’r gost o redeg fflyd cerbydau’r Cyngor drwy fuddsoddi mewn 
cerbydau sydd yn rhatach ar danwydd (trydan a LPG) a thrwy wella 
gweithdrefnau gweinyddol i leihau amser segur cerbydau. 
 

Priffyrdd, 
Gwastraff ac 

Eiddo 
10 

Aildrefnu’r rota tu allan i oriau’r tîm atgyweirio Eiddo er mwyn lleihau cost y 
gwasanaeth presennol. 

Priffyrdd, 
Gwastraff ac 

Eiddo 
11 

Cynyddu Ffioedd Parcio – Safleoedd Arfordirol - cynyddu’r gyfradd £3.50 
bresennol i £4.00, y gyfradd £4.50 bresennol i £6.00 a’r gyfradd £6.00 
bresennol i £8.00. Safleoedd mewn Trefi – Dileu’r raddfa 50c a gwneud y 
taliad sylfaenol yn £1, cynyddu’r gyfradd £1.50 bresennol i £1.80, y gyfradd 
£2.00 bresennol i £2.50 a’r gyfradd £3.00 bresennol i £4.00. 
 

Priffyrdd, 
Gwastraff ac 

Eiddo 
83 

Dileu’r cyllidebau ar gyfer llinellau ffôn a ffonau symudol nad oes fawr o 
ddefnydd yn cael ei wneud ohonynt. 
 

Trawsnewid 5 

Lleihau cost cynnal digwyddiadau Dinesig penodol. 
Busnes y 
Cyngor 

8 

Lleihau cyllidebau postio o ganlyniad i fuddsoddi yn y systemau Cyflogres a 
Budd-daliadau Tai sydd wedi caniatáu i wybodaeth gael ei drosglwyddo’n 
electronig yn hytrach na phostio dogfennau papur. 
 

Adnoddau 10 

Lleihau Cyllidebau Caffael Corfforaethol – mae dull corfforaethol o brynu rhai 
nwyddau a gwasanaethau wedi cynhyrchu arbedion y gellir eu rhyddhau yn 
awr. 
 

Adnoddau 50 

Cynyddu incwm o Barc Gwledig y Morglawdd. 
 

Rheoleiddio 1 

Dileu gweddill y gyllideb Cyfleusterau Awyr Agored yn dilyn trosglwyddo’r 
asedau o reolaeth y Cyngor. 
 

Rheoleiddio 37 

Cynyddu ffioedd morwrol gan ddod â’r moratoriwm presennol ar gynyddiadau 
i ben. 
 

Rheoleiddio 5 

Lleihau capasiti gweinyddol y Tîm Rheoli Datblygu. Mae’r buddsoddiad 
diweddar yn y system gynllunio yn caniatáu i’r gostyngiad hwn gael ei 
weithredu. 
 

Rheoleiddio 22 

Dileu’r swydd Swyddog Datblygu Strategol – mae’r swydd yn wag ar hyn o 
bryd. 
 

Tai 27 

Lleihau’r gost o ddarparu cefnogaeth weinyddol i’r Pennaeth Tai. 
 

Tai 4 

Cyfalafu costau staffio ynghlwm â darparu grantiau Cyfleusterau i’r Anabl. 
 

Tai 36 

Addasu’r costau a godir ar y Cyfrif Refeniw Tai i adlewyrchu’r cynnydd mewn 
costau. 
 

Tai 19 

Dileu cyllidebau nad ydynt yn cael eu defnyddio yn dilyn adolygiad o 
gyllidebau gwasanaeth. 
 

Tai 15 

 
Cyfanswm Arbedion Posib i’w Gweithredu 
 

 
343 
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Ymateb i Gynigion Cychwynnol y Pwyllgor Gwaith ar gyfer Cyllideb 2020/21 

CYNGOR SIR YNYS MÔN 

Chwefror 2020 

 

Awdur - Gethin Morgan, Rheolwr Cynllunio Busnes, Rhaglen a Pherfformiad 

 

Pennaeth Gwasanaeth - Carys Edwards, Pennaeth Adnoddau Dynol a Thrawsnewid Corfforaethol 

 

1. Rhagarweiniad 

 

1.1. Rhwng 15 Ionawr a 7 Chwefror 2020 cynhaliodd y Cyngor ymarfer i ymgysylltu gyda’r 

cyhoedd ar y cynigion cychwynnol ar gyfer cyllideb 2020/21 yr oedd y Pwyllgor Gwaith wedi 

cytuno y dylid ymgynghori yn eu cylch. ‘Roedd y cyfnod ymgynghori 3 wythnos yn 

canolbwyntio ar gynigion ar gyfer arbedion a gyflwynwyd gan wasanaethau'r Cyngor. 

1.2. Cyflwynwyd y cynigion o ganlyniad i’r broses gyllidebol flynyddol ac ymgynghorwyd arnynt 

er mwyn cael barn y cyhoedd ac i sicrhau y gall y Pwyllgor Gwaith (wrth i'r broses dynnu 

tua’i therfyn) wneud argymhellion yn seiliedig ar yr holl wybodaeth sydd ar gael. Fe'u 

cyflwynwyd gan y gwasanaethau yn ystod yr hydref lle cawsant eu herio a'u cytuno fel rhai 

y dylid ymgynghori yn eu cylch gan Aelodau Etholedig pob grŵp gwleidyddol yn y Cyngor. 

1.3. Ystyriwyd ystod eang o arbedion lle'r oedd yr her fewnol a'r consensws wedi arwain at 

gyflwyno nifer o wahanol gynigion - a oedd yn amrywio o faterion fel cynnydd o 4-5% yn y 

Dreth Gyngor, cael gwared ar rai swyddi gwag  a chynyddu ffioedd parcio mewn meysydd 

parcio arfordirol a threfol - ond i wahanol raddau.  

1.4. Rhoddwyd cyhoeddusrwydd i'r cynigion hyn mewn sawl ffordd; 

1.4.1. Datganiadau ac erthyglau yn y wasg 

1.4.2. Cyhoeddwyd y cynigion ar wefan y Cyngor (hafan) 

1.4.3. Defnydd helaeth o gyfryngau cymdeithasol - Twitter, Facebook i hysbysebu’r cynigion 

gydag ystod ehangach o drigolion 

1.4.4. Cyfweliad gan yr Aelod Portffolio, Robin Williams ar MônFM yn hyrwyddo'r 

ymgynghoriad a'i gynnwys 

 

Nod pob un o'r sianeli uchod oedd rhoi cyhoeddusrwydd a chreu brwdfrydedd ymhlith dinasyddion a 

staff i ymgysylltu ac i ymateb i’r cynigion cychwynnol. 

 Gofynnwyd i ddinasyddion, partneriaid a staff ymateb i'r ymgynghoriad mewn gwahanol ffyrdd, gan 

gynnwys: 

 Arolwg ar-lein ar ein gwefan 

 E-bost neu 
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 Ysgrifennu atom yn y ffordd draddodiadol trwy bostio llythyr    

1.5. Yn ogystal â'r uchod, cynhaliodd y Cyngor ymarferion ymgysylltu pellach gyda: 

 Y Fforwm Cynghorau Tref a Chymuned ynghyd â phartneriaid. Cynhaliwyd y 

fforwm yn Siambr y Cyngor 

 Sesiynau gyda phobl ifanc trwy'r fforymau Ffermwyr Ifanc a’r Urdd. 

 Sesiwn gyda Phenaethiaid ac Uwch Reolwyr ysgolion ar yr Ynys 

Dilynodd yr ymgynghoriad eleni batrwm tebyg i’r digwyddiadau ymgynghori a gynhaliwyd yn ystod y 

blynyddoedd diwethaf, ond nid oedd mor eang ag yn y blynyddoedd diwethaf oherwydd yr amserlen 

fyrrach a orfodwyd ar y Cyngor gan Lywodraeth Cymru. Rhoddwyd y pwyslais eleni ar gael 

ymatebion electronig trwy ein defnydd helaeth o gyfryngau cymdeithasol. 

Derbyniwyd 85 o ymatebion trwy ddulliau electronig, derbyniwyd 2 e-bost a 2 lythyr trwy e-bost. 

Mae’r canlyniadau / canfyddiadau fel a ganlyn –  

Ydych chi’n cytuno y dylai'r Cyngor barhau i fuddsoddi mewn Gwasanaethau Oedolion er mwyn  

ymateb i’r cynnydd yn y galw?  

  Canran Cyfanswm 

1 Ydw   
 

80.72% 67 

2 Nac ydw   
 

19.28% 16 

Dadansoddiad Cymedr: 1.19 Gwyriad Safonol 0.39 Cyfradd foddhad 19.28 

Gwyriad 0.16 Camgymeriad Safonol: 0.04   

 

Atebwyd 83 

Heb ateb 2 

 

Ydych chi’n cytuno â chynnig y Pwyllgor Gwaith i amddiffyn cyllidebau ysgolion  trwy beidio â 

gweithredu’r toriad o £ 800k a ohiriwyd yn 2019/20? 

  Canran Cyfanswm 

1 Ydw   
 

73.49% 61 

2 Na   
 

26.51% 22 

Dadansoddiad Cymedr 1.27 Gwyriad Safonol: 0.44 Cyfradd foddhad: 26.51 

Gwyriad: 0.19 Camgymeriad Safonol: 0.05   

 

Wedi 

ateb  
83 

Heb 

ateb 

2 
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Ydych chi'n meddwl ei bod hi'n rhesymol ein bod ni'n codi'r Dreth Gyngor rhwng 4.5% a 5%? (O 

gofio lefel y setliad a'r angen i ariannu'r cynnydd yn y galw yn y Gwasanaethau Oedolion a’r 

Gwasanaethau Addysg) 

  Canran Cyfanswm 

1 Ydw   
 

30.12% 25 

2 Nac ydw   
 

69.88% 58 

Dadansoddiad: Cymedr: 1.7 Gwyriad Safonol: 0.46 Cyfradd foddhad: 69.88 

Gwyriad: 0.21 Camgymeriad Safonol: 0.05   

 

Atebwyd 83 

Heb 

ateb 

2 

 

A ydych chi'n cytuno â'r cynigion yn Atodiad 4 o'r Adroddiad ar y Gyllideb Refeniw? 

  Canran Cyfanswm 

1 Ydw   
 

58.90% 43 

2 Nac ydw   
 

41.10% 30 

Dadansoddiad Cymedr: 1.41 Gwyriad Safonol: 0.49 Cyfradd Foddhad: 41.1 

Gwyriad: 0.24 Camgymeriad Safonol: 0.06   

 

Atebwyd 73 

Heb 

ateb 

12 

 

Mae'r uchod yn dangos canlyniad o blaid y cynigion a gyflwynwyd ar gyfer arbedion yn ystod 

2020/21. Wedi dweud hyn, mae rhai safbwyntiau sy'n cwestiynu rhai cynigion. Derbyniodd y Cyngor 

ddau ar bymtheg o sylwadau o'r fath. Mae'r rhain yn amrywio o gwestiynu gwerth cynyddu taliadau 

parcio,  i herio pam mae angen cynnydd o'r fath yn y dreth Gyngor. 

Mae'r pwynt a wnaed ynghylch cynyddu costau parcio mewn lleoliadau arfordirol yn destun pryder 

mewn dau ymateb a gafwyd trwy e-bost (mae un ohonynt yn dod o Glwb Hwylio a Chwaraeon Dŵr 

Traeth Coch) sy'n amlinellu effaith bosib newid o'r fath pe bai’r ffioedd yn cynyddu, ynghyd ag  

effeithiau pellgyrhaeddol pellach ar gyfleoedd i wella iechyd a lles unigolion yn y dyfodol. 

Mae eraill yn cwestiynu dilysrwydd cynyddu’r Dreth Gyngor flwyddyn ar ôl blwyddyn gyda rhai yn 

tynnu sylw at y ffaith bod y codiad fel arfer yn uwch na lefel chwyddiant sy'n golygu bod eu hincwm 

gwario yn gostwng flwyddyn ar ôl blwyddyn. Nododd un sylw y dylai Llywodraeth Cymru roi mwy o 

gyllid i Gynghorau a dywedodd tri o bobl y dylai perchnogion ail gartrefi dalu mwy o dreth gyngor am 

ail gartrefi yn Ynys Môn. 

 

Roedd un sylw yn cwestiynu gwerth lleihau’r gyllideb ar gyfer digwyddiadau dinesig, gan gwestiynu 
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ei effaith ar dwristiaeth, cynhwysiant cymdeithasol a gweithgareddau sy’n pontio’r cenedlaethau a 

derbynwyd un ymateb gan cyngor cymunedol oedd yn nodi nad oedd cyfnod ymgynghori o 3 

wythnos yn ddigon o gyfnod iddynt fedru ymateb. 

 

Ydych chi'n cytuno â'r cynigion yn ein rhaglen gyfalaf lawn ar gyfer 2020/21 fel y gwelir hwy yn 

yr  adroddiad ar y Gyllideb Gyfalaf? 

  Canran Ymateb 

1 Ydw   
 

53.42% 39 

2 Nac ydw   
 

46.58% 34 

Dadansoddiad: Cymedr: 1.47 Gwyriad Safonol: 0.5 Cyfradd foddhad: 46.58 

Gwyriad: 0.25 Camgymeriad Safonol: 0.06   

 

Atebwyd 73 

Heb ateb 12 

 

‘Roedd rhaniad yr ymatebion canrannol i’r cynigion yn fwy cyfartal, gyda 53% yn cytuno â’r cynigion 

a 47% yn erbyn.  

Derbyniwyd dau ar bymtheg o sylwadau, ac roedd un ohonynt yn cwestiynu pam na ddefnyddiwyd 

unrhyw ddogfennau cyhoeddus ar gyfer yr ymgynghoriad a bod methiant i wneud hynny yn gwneud 

iddo gasglu mai ymgynghoriad ‘er mwyn sioe’ yn unig ydyw.  Tynnodd ddau sylw at y ffaith y dylid 

lobïo mwy ar y llywodraeth i gael treth gorfforaethol gan sefydliadau mawr. 

Roedd eraill yn cwestiynu perthnasedd y canlynol - 

  

 Pam mae’r Cyngor yn gwarchod y gyllideb addysg? 

 Pam mae’n cynyddu'r dreth gyngor? 

 Safle i deithwyr 

 Prynu cerbydau graeanu newydd  

Roedd un ymateb yn cwestiynu a ddylid buddsoddi yn Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch fel rhan o’r 

rhaglen moderneiddio ysgolion oherwydd credir ei bod yn ymrwymiad ariannol gyda chostau  

sylweddol di-baid (‘money pit’)   Roedd un arall yn cwestiynu a ddylid buddsoddi yn Ysgol Gyfun 

Llangefni oherwydd cyflwr yr ysgol ac roedd sylw arall yn erfyn ar y Cyngor i adeiladu'r Ysgol Corn Hir 

newydd gyda chynnydd o 50% yn y capasiti oherwydd y bydd mwy a mwy o deuluoedd yn 

ymgartrefu yn Llangefni dros y blynyddoedd i ddod. 

Nododd ymatebion eraill y dylid gwerthu hen adeiladau'r Cyngor a chwtogi niferoedd staff, a 

chwestiynwyd yn galed a yw gwasanaeth Cludiant Cymunedol Mon yn foeth diangen sydd bellach yn 

anfforddiadwy oherwydd bod opsiynau cludiant eraill ar gael i gwsmeriaid eu defnyddio. 
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1 – Argymhelliad/ion  

Gofynnir i'r Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol gytuno ymateb ffurfiol i'r Pwyllgor Gwaith ar 

gyllideb gyfalaf y Cyngor ar gyfer 2020/21 (gan ddefnyddio'r cwestiynau sgriwtini allweddol 

ym mharagraff 4 isod) a chan gymryd i ystyriaeth y sylwadau a wnaed gan y Panel 

Sgriwtini Cyllid. 

 
 

2 –  Cyswllt efo Cynllun y Cyngor / Blaenoriaethau Corfforaethol Eraill  

Cyswllt uniongyrchol â Chynllun y Cyngor a blaenoriaethau trawsnewid. Bydd ystyriaeth y 

Pwyllgor o'r cynigion cyllidebol cychwynnol ar gyfer y flwyddyn nesaf yn cynnwys sut 

mae'r cynigion yn galluogi'r Pwyllgor Gwaith i gyflawni Cynllun y Cyngor a'r rhaglen 

drawsnewid yn ogystal ag unrhyw risgiau penodol.  

 
 

3 – Egwyddorion Fel Canllaw ar gyfer Sgriwtini  

Er mwyn cynorthwyo Aelodau wrth graffu ar y pwnc:- 
 
3.1 Effaith mae’r eitem yn ei chael ar unigolion a chymunedau [ffocws ar y cwsmer/ 

dinesydd] 
 
3.2 Edrych ar effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd unrhyw newid arfaethedig – yn ariannol 

ac o ran ansawdd [ffocws ar werth] 
 
3.3 Edrych ar unrhyw risgiau [ffocws ar risg] 
 
3.4 Sgriwtini’n cymryd rȏl rheoli perfformiad neu sicrhau ansawdd [ffocws ar 

berfformiad ac ansawdd] 
 

3.5 Edrych ar gynlluniau a chynigion o safbwynt: 

 hirdymor 

 

CYNGOR SIR YNYS MÔN 
 

Pwyllgor: Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol 

Dyddiad: 27 Chwefror, 2020 

Pwnc: Gosod Cyllideb 2020/21 (Cyfalaf)  

Pwrpas yr 
Adroddiad: 

Ystyried cynigion cyllidebol terfynol ar gyfer 2020/21 

Cadeirydd Sgriwtini: Y Cynghorydd Aled Morris Jones 

Aelod(au) Portffolio : Y Cynghorydd Robin Williams  

Pennaeth 
Gwasanaeth: 

Marc Jones, Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau) / 
Swyddog Adran 151  

Awdur yr Adroddiad: 
Ffôn: 
E-bost: 

Anwen Davies, Rheolwr Sgriwtini  
01248 752578 
AnwenDavies@ynysmon.gov.uk 

Aelodau Lleol: Amherthnasol 
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 atal 

 integreiddio 

 cydweithio 

 cynnwys 
[ffocws ar lesiant] 
  

 

4 – Cwestiynau Sgriwtini Allweddol  

Cynigir y cwestiynau allweddol canlynol fel sail ar gyfer ystyriaeth y Pwyllgor o gynigion 

cyllidebol 2020/21: 
 

i. O ystyried yr adnoddau cyfalaf cyfyngedig sydd ar gael, a yw'r Pwyllgor o'r farn 

bod y rhaglen gyfalaf arfaethedig yn gwneud y defnydd mwyaf effeithiol o 

ffynonellau cyllid? 

ii. Sut mae cynigion cyfalaf 2020/21 yn galluogi'r Pwyllgor Gwaith i gyflawni Cynllun y 

Cyngor a'r rhaglen drawsnewid yn y tymor canol, yn ogystal â chydbwyso 

blaenoriaethau tymor byr? 

iii. Sut mae'r Cyngor wedi paratoi dros y blynyddoedd diwethaf ar gyfer cyllid cyfalaf 

sy'n prinhau. Beth yw'r risgiau wrth symud ymlaen? 

iv. Ydy’r gyllideb ddrafft yn galluogi’r Cyngor i fanteisio ar gyfleoedd grantiau posibl i 

gefnogi’r amcanion strategol? 

 

5 – Cefndir / Cyd-destun  

2.1.  CYD-DESTUN 
1.1 Mae’r gwaith o graffu ar y broses gosod cyllideb wedi datblygu ac aeddfedu dros y 

blynyddoedd diwethaf, gan osod y seiliau ar gyfer proses well a mwy systematig sy’n 
seiliedig ar ganlyniadau ac arfer dda. Mewn gwirionedd, mae'r broses yn caniatáu ar 
gyfer dull mwy systematig o graffu ariannol, fel bloc adeiladu hanfodol ar gyfer 
rheolaeth a llywodraethiant ariannol cadarn. Mae ein dull o graffu ariannol yn dod i'r 
amlwg fel model o arfer dda. 

 

1.2 Strategaeth Gyfalaf 2019/20 – 2021/22 
Mae Côd Darbodus diwygiedig CIPFA 1 yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol 
gynhyrchu strategaeth gyfalaf er mwyn: 
 

 Nodi'r cyd-destun tymor hir y dylid gwneud penderfyniadau ynghylch gwariant 
cyfalaf a buddsoddi ynddo 

 Fel ffordd o sicrhau bod Cynghorau'n gwneud penderfyniadau cyfalaf a 
buddsoddi yn unol ag amcanion a blaenoriaethau gwasanaeth 

 Sicrhau bod awdurdodau lleol yn cymryd ystyriaeth briodol o stiwardiaeth, 
gwerth am arian, darbodusrwydd, cynaliadwyedd a fforddiadwyedd wrth osod 
eu rhaglenni cyfalaf. 
 

Mabwysiadwyd strategaeth gyfalaf a rhaglen gyfalaf yr Awdurdod am 2019/20 
- 2021/22 gan y Cyngor Llawn ym mis Mai, 2019.2 Mae'n nodi'r amcanion, yr 
egwyddorion a'r fframwaith llywodraethu i sicrhau bod yr Awdurdod yn cymryd 
penderfyniadau ar wariant cyfalaf a buddsoddi yn unol â Chynllun y Cyngor a 
blaenoriaethau trawsnewid lleol. Un o egwyddorion sylfaenol y Strategaeth yw 

                                                           
1 Côd Darbodus Diwygiedig (CIPFA) dyddiedig Medi 2017 
2 Cyfarfod o’r Cyngor llawn ar 14 Mai, 2019. 
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canolbwyntio gwariant cyfalaf ar brosiectau sy'n cynorthwyo'r Cyngor i 
gyflawni amcanion allweddol Cynllun y Cyngor ac sy’n helpu'r Cyngor i 
gyflawni ei gyfrifoldebau statudol: 
 

i. Sicrhau y gall pobl Ynys Môn ffynnu a gwireddu eu potensial tymor hir 
ii. Cefnogi oedolion a theuluoedd bregus i'w cadw'n ddiogel, yn iach ac 

mor annibynnol â phosib 
iii. Gweithio mewn partneriaeth â'n cymunedau i sicrhau eu bod yn gallu 

ymdopi'n effeithiol â newid a datblygiadau, gan amddiffyn ein 
hamgylchedd naturiol 

 

Mae'r Strategaeth hefyd yn nodi'r gwariant cyfalaf posib yn y dyfodol, yn 

asesu'r effaith ar elfen cyllido cyfalaf y cyfrif refeniw ac yn pennu'r cyllid sydd 

ar gael i ariannu cynlluniau cyfalaf newydd am y cyfnod 2019/20 - 2021/22. 

Hefyd, mae'r strategaeth yn nodi'r egwyddorion tymor hir sy'n sail i gynllunio 

cyfalaf i'r dyfodol. 
 

1.3 Egwyddorion y Strategaeth Gyfalaf 
 

Mae'r Strategaeth Gyfalaf yn trafod nifer o egwyddorion tymor hir a ddylai fod yn sail i 

raglen gyfalaf y Cyngor: 
 

 Dylai'r rhaglen gyfalaf flynyddol ganolbwyntio gwariant cyfalaf ar brosiectau sy'n 

gwneud y cyfraniad mwyaf at y blaenoriaethau allweddol yng Nghynllun y Cyngor 

am y cyfnod 2017/2022 

 Dylid dyrannu cyllid cyfalaf bob blwyddyn i sicrhau buddsoddiad ynn yr asedau 

cyfredol 

 Bydd y Cyngor yn sicrhau'r cyllid cyfalaf allanol mwyaf posib os oes modd 

gwneud hynny ac os yw’n fforddiadwy 

 Blaenoriaethir cyllid cyfalaf hefyd i’w wario ar asedau sydd raid wrthynt  i helpu'r 

Cyngor i gyflawni ei gyfrifoldebau statudol 

 Ymrwymiad parhaus i Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif ac i ddefnyddio'r cyllid 

allanol sydd ar gael yn llawn 
 

1.4 Ffynonellau Cyllido’r Gyllideb Gyfalaf  

Ariennir rhaglen gyfalaf flynyddol y Cyngor trwy nifer o ffynonellau cyllid: 

 Derbyniadau Cyfalaf 

 Cyfraniad gan Refeniw 

 Benthyca â Chefnogaeth  

 Benthyca Di-gefnogaeth 

 Grant Cyfalaf Cyffredinol 

 Grantiau Allanol 

 Lwfans Atgyweirio Mawr 
 

1.5 Wrth ystyried eu hymateb i'r cynigion cyllidebol terfynol, bydd angen i aelodau'r 
Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol ystyried y cynigion o ran sefyllfa ariannol tymor hirach 
y Cyngor (ein Cynllun Ariannol Tymor Canol) ac amcanion a blaenoriaethau tymor hir 
y Cyngor (fel y nodir nhw yng Nghynllun y Cyngor). 

 
 

2 GOSOD CYLLIDEB Y CYNGOR AR GYFER 2020/21 
 

Tudalen 27



V7 16/10/17   
4 

 
2.1 Ynghlwm mae adroddiad y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog Adran 
151 ar y cynigion cychwynnol ar gyfer cyllideb 2020/21 (ATODIAD 1) a gyflwynwyd i 
gyfarfod o’r Pwyllgor hwn ar 13 Ionawr, 2020. Mae'r papur yn cyflwyno datganiad ar y 
sefyllfa mewn perthynas â’r materion a ganlyn: 

 

 Sefyllfa gyllideb gyfalaf gychwynnol y Pwyllgor Gwaith ar gyfer 2020/21 

 Lefel y gwariant cyfalaf 

 Effeithiau benthyca ar y gyllideb refeniw oherwydd costau cyllido cyfalaf 

 Costau refeniw parhaus (fel cynhaliaeth) 

 Pwysau cyllidebol 

 Risgiau 

 Effaith ar y Cynllun Ariannol Tymor Canol a Chynllun y Cyngor 

 

Disgwylir manylion y Setliad Terfynol ar gyfer cyllideb 2020/21 gan 

Lywodraeth Cymru ar 25 Chwefror.  O’r herwydd, bydd yn ofynnol i’r 

Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog Adain 151 gyflwyno 

adroddiad ar lafar i’r Pwyllgor hwn yn manylu ar y cynigion cyllideb terfynol 

ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf. 
 

 

3. SGRIWTINI ARIANNOL – GOSOD CYLLIDEB 2020/21  
3.1 Mae sgriwtini ariannol yn llawer mwy nag ychwanegu gwerth at benderfyniadau a 

wneir gan y Pwyllgor Gwaith. Mae'n ymwneud â sicrhau sgriwtini effeithiol o ran 

cynllunio, cyflawni a dilyn i fyny’r penderfyniadau allweddol hynny sy’n cael effaith ar 

drethdalwyr a chymunedau lleol. Dylai sgriwtini felly: 
 

 Ddarparu her effeithiol 

 Dal y rheini sy’n gwneud penderfyniadau i gyfrif; a 

 Cynorthwyo’r Pwyllgor Gwaith i ddatblygu cyllideb gadarn ar gyfer y 
flwyddyn i ddod. 

 

4 PANEL SGRIWTINI CYLLID 
4.1 Rhoddodd y Panel ystyriaeth i fanylion diweddaraf y cynigion cyllidebol yn ei gyfarfod 

diwethaf (20 Chwefror, 2020). Bydd crynodeb o drafodaethau’r Panel yn cael ei 
gyflwyno ar lafar yn y cyfarfod gan y Cynghorydd Dafydd Roberts, Cadeirydd y Panel. 

 
  

5 Y BROSES AR GYFER YMGYNGHORI Â’R CYHOEDD  
5.1 Gwelwyd yr ymarfer ymgynghori yn adeiladu ar y sylfeini cadarn a osodwyd dros yr 

ychydig flynyddoedd diwethaf o dan gyfarwyddyd y Cyd-Fwrdd Ymgysylltu ac 
Ymgynghori a sefydlwyd gyda phartneriaid yn y 3ydd Sector. 

5.2 I’r perwyl hynny a chan fod eleni yn flwyddyn unigryw o ran amseriad cyhoeddi’r 
Setliad Cychwynnol, gwelwyd y broses ymgynghori yn ymgymryd ȃ’r camau canlynol: 

i. Adroddiad cyllidol i bwrpas sylwadau ar wefan y Cyngor 
ii. Fforwm Cynghorau Tref a Chymuned gan ychwanegu gwahoddiad i 

bartneriaid 
iii. Fforwm Plant a Phobl Ifanc 
iv. Fforwm Cyllid Ysgolion 

 

Gwelwyd y cyfnod ymgynghori hwn yn rhedeg o 14 Ionawr tan 7 Chwefror, 
2020. 
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Ynghlwm mae adroddiad y Pennaeth Proffesiwn Adnoddau Dynol a 
Gwasanaeth Trawsnewid sy’n crynhoi prif negeseuon yr ymgynghoriad 
cyhoeddus diweddar (ATODIAD 2). 
 

 

6 MATERION SGRIWTINI ALLWEDDOL 
6.1 Mae proses gosod cyllideb 2020/21 yn rhoi cyfle i Aelodau Etholedig ystyried a herio 

goblygiadau'r gyllideb gyfalaf ddrafft ac unrhyw risgiau. Derbyniwyd mewnbwn hefyd 
trwy'r Panel Sgriwtini Cyllid sydd wedi rhoi ystyriaeth fanwl i'r cynigion cyllidebol drafft 
terfynol. Yn y rhan hon o'r broses, gofynnir yn awr i'r Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol 
gytuno ar ymateb ffurfiol i'w gyflwyno i’r Pwyllgor Gwaith3 ar gynigion terfynol y 
Cyngor ar gyfer cyllideb gyfalaf 2020/21 (gan ddefnyddio'r cwestiynau sgriwtini 
allweddol ym mharagraff 4 uchod). 

 
 
 

 

6 Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb [gan gynnwys effeithiau ar yr Iaith Gymraeg] 

Adnabod yr angen am unrhyw asesiadau effaith nes ymlaen yn y broses. 

 

7 – Goblygiadau Ariannol 

Mae'r adroddiad hwn yn trafod y broses ar gyfer gosod cyllideb y Cyngor ar gyfer 

2020/21, sy'n cynnwys ystyried y cynigion cyllideb terfynol ar gyfer y gyllideb gyfalaf. 

 
 

8 – Atodiadau: 

ATODIAD 1: adroddiad y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau) ar y cyllidebau cyfalaf  

arfaethedig ar gyfer 2020/21 

ATODIAD 2: adroddiad y Pennaeth Proffesiwn Adnoddau Dynol a Gwasanaeth 

Trawsnewid yn crynhoi negeseuon allweddol o’r ymgynghoriad cyhoeddus a gynhaliwyd 

yn ddiweddar gan y Cyngor 

9 – Papurau cefndir (cysylltwch ag awdur yr adroddiad os gwelwch yn dda am 

unrhyw wybodaeth bellach): 

Anwen Davies, Rheolwr Sgriwtini, Cyngor Sir Ynys Môn, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. 

LL77 7TW 

 
 
 
Dyddiad: 20/02/20 

                                                           
3 Cyfarfod y Pwyllgor Gwaith ar 13 Ionawr, 2020 
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CYNGOR SIR YNYS MÔN  

Adroddiad i: PWYLLGOR GWAITH 

Dyddiad: 13 IONAWR 2020 

Pwnc: CYLLIDEB GYFALAF GYCHWYNNOL 2020/21 

Aelod(au) Portffolio: Y CYNGHORYDD R WILLIAMS 

Pennaeth Gwasanaeth: MARC JONES (EST. 2601) 

Awdur yr Adroddiad: 
Rhif Ffôn: 
E-bost: 

MARC JONES 
EST. 2601 
rmjfi@ynysmon.gov.uk 

Aelodau Lleol:  D/b 

A - Argymhelliad/Argymhellion a’r Rheswm/Rhesymau 

 
1. PWRPAS YR ADRODDIAD  

 
1.1 Rhaid i’r Pwyllgor Gwaith gynnig cyllideb gyfalaf ar gyfer 2020/21, a gyflwynir i’r 

Cyngor llawn ei chymeradwyo yn ei gyfarfod ar 10 Mawrth 2020. 
 

2. ARGYMHELLION  
 

 Argymell y rhaglen gyfalaf ganlynol ar gyfer 2020/21 i’r Cyngor llawn:- 
 

  
Cyf 

 
£’000 

Cynlluniau 2019/20 a Ddygwyd Ymlaen Para 4.1 a Tabl 2 3,294 
Adnewyddu / Amnewid Asedau  Para 4.2.2 a Tabl 3 5,158 
Prosiectau Cyfalaf Newydd Untro  Para 5.2 a Tabl 4 2,174 
Mân Ddaliadau a gyllidwyd o dderbyniadau cyfalaf Para 5.7 100 
Ysgolion yr 21ain Ganrif Para 6 9,039 
Cyfrif Refeniw Tai  Para 7 17,138 

Cyfanswm Rhaglen Gyfalaf a Argymhellir 
2020/21 

 
36,903 

   
Cyllidir drwy:   
Grant Cyfalaf Cyffredinol   2,165 
Benthyca â Chefnogaeth Cyffredinol   2,364 
Derbyniadau Cyfalaf  245 
Arian Cyfalaf Wrth Gefn  500 
Benthyca â Chefnogaeth - Ysgolion yr 21ain Ganrif   2,680 
Benthyca Di-gefnogaeth - Ysgolion yr 21ain Ganrif  3,679 
Arian CRT Wrth Gefn a Gwarged yn y Flwyddyn   14,228 
Benthyca Di-gefnogaeth CRT   250 
Grantiau Allanol   7,572 
Cyllid 2019/20 a Ddygwyd Ymlaen  
 

 
3,219 

Cyfanswm Cyllid Cyfalaf 2020/21   36,903 
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 Bod yr arian wrth gefn TAW Hamdden ac unrhyw dderbyniadau cyfalaf posibl o 
werthiant arfaethedig y cwrs golff yn cael eu hystyried gan y Pwyllgor Gwaith pan 
gyflwynir y Cynllun Datblygu Darpariaeth Hamdden ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol i’r 
Pwyllgor Gwaith. Bod y £32k sy’n weddill yn cael ei gario drosodd fel cyllid i’w 
ddefnyddio yn 2021/22.     

 

 I nodi’r gofynion cyllido posibl ar gyfer y dyfodol ar gyfer 2021/22 ymlaen (Atodiad 1 
Tabl 3 a pharagraff 5.5).   

 

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

 

Bydd nifer o gynlluniau ychwanegol yn cael eu hystyried yn y rhaglen gyfalaf gyda 
fforddiadwyedd a gwneud y mwyaf o gyllid grant allanol fel y prif ffactorau cyllidol. Nid yw’r 
rhaglen gyfalaf arfaethedig a’r cynlluniau Cyfalaf ychwanegol, os cânt eu cefnogi, yn 
ymrwymo’r  Cyngor i lefel o fenthyca sy’n cynyddu’r ddarpariaeth isafswm refeniw neu 
daliadau llog i lefel na ellir ei fforddio  
 

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

Mae’r mater wedi’i ddirprwyo i’r Pwyllgor Gwaith gynnig y gyllideb gyfalaf.  
 

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

Ydi 
           

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

D/b 

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

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

Mae sylwadau gan yr UDA wedi eu hymgorffori 
yn yr adroddiad  

2 Cyllid / Adran 151 (mandadol) D/b – adroddiad y Swyddog Adran 151 yw hwn  

3 Cyfreithiol / Swyddog Monitro 
(mandadol)  

 

4 Adnoddau Dynol (AD)  

5 Eiddo   

6 Technoleg Gwybodaeth Cyfathrebu 
(TGCh) 

 

7 Sgriwtini  

8 Aelodau Lleol   

9 Unrhyw gyrff allanol 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 1 – Adroddiad ar y Gyllideb Gyfalaf 2020/21 
Atodiad 2 – Cyllideb Cyfalaf Arfaethedig 2020/21 
 

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

 

Adroddiad Strategaeth Cyfalaf – Pwyllgor Gwaith 30 Hydref 2017  
Cyllideb Cyfalaf 2019/20 – Cyngor llawn 27 Chwefror 2019 
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ATODIAD 1 
CYLLIDEB CYFALAF DRAFFT 2020/21 
 

1. CYFLWYNIAD 

 
1.1. Mae’r Gyllideb Cyfalaf drafft ar gyfer 2020/21, a nodir isod, yn cymryd i ystyriaeth yr 

egwyddorion a nodir yn y Strategaeth Gyfalaf a gymeradwywyd gan y Pwyllgor Gwaith yn 
Chwefror 2019 a’r Cyngor llawn ym Mai 2019.     

 
2. EGWYDDORION Y STRATEGAETH GYFALAF  

 
2.1. Cafodd Strategaeth Gyfalaf 2019/20 ei chymeradwyo gan y Pwyllgor Gwaith a’r Cyngor 

llawn a caiff ei diweddaru ar gyfer 2020/21 i adlewyrchu’r lefelau cyllid newydd, unrhyw 
newidiadau ym mlaenoriaethau’r Cyngor ac unrhyw newidiadau a osodir allan yn 
Strategaeth Rheoli Trysorlys y Cyngor ar gyfer 2020/21, a gymeradwyir gan y Pwyllgor 
Gwaith a’r Cyngor llawn ym Mawrth 2020.   
 

2.2. Mae’r Strategaeth Gyfalaf bresennol yn nodi’r egwyddorion canlynol ar gyfer y Cyngor wrth 
benderfynu ar ei raglen gyfalaf:-   

 

 Bob blwyddyn bydd cyllid cyfalaf yn cael ei ddyrannu i sicrhau buddsoddiad mewn 

asedau presennol.  

 Bydd y Cyngor yn gwneud y mwyaf o gyllid cyfalaf allanol pan fo hynny’n bosib ac yn 

fforddiadwy.  

 Bydd cyllido cyfalaf hefyd yn cael ei flaenoriaethu ar asedau sydd eu hangen i helpu’r 

Cyngor gyflawni ei gyfrifoldebau statudol.  

 Mae’r Cyngor yn dal i fod yn ymroddedig i’r Rhaglen Ysgolion 21ain Ganrif a bydd yn 

parhau i wneud defnydd llawn o’r cyllid allanol sydd ar gael trwy’r Rhaglen.  

 

 
2.3. Aeth y strategaeth wedyn ymlaen i ddarparu ychydig mwy o wybodaeth ar sut y bydd yr 

egwyddorion hyn yn cael eu darparu a cafodd y pwyntiau allweddol canlynol eu cynnwys:- 
 

 Bod y rhaglen Ysgolion 21ain Ganrif yn cael ei hystyried ar wahân i weddill rhaglen 
gyfalaf gyffredinol y Cyngor. 

 Bod amnewid asedau presennol neu rhai wedi darfod hefo’r budd  o ostwng costau 
refeniw a bod swm yn cael ei ddyrannu yn y rhaglen gyfalaf bob blwyddyn i wella, neu  
amnewid, offer TG presennol, cerbydau ac adeiladau’r Cyngor.  

 Bod swm yn cael ei ddyrannu yn y rhaglen gyfalaf i gwrdd â gofyniad statudol y Cyngor 
i gynnig grantiau cyfleusterau i’r anabl.  

 Bod lefel o waith gwelliannau ffyrdd yn cael ei gyllido o’r rhaglen gyfalaf bob blwyddyn. 
Bydd y swm a ddyrennir yn ddibynnol ar y cyllid sydd ei angen i gyflawni unrhyw 
warantau gwerth isafswm contractau, lefel y cyllid allanol a mewnol sydd ar gael ac 
asesiad o gyflwr ffyrdd yr Awdurdod. 

 Bydd prosiectau sydd angen lefel o gyllid cyfatebol yn cael eu hasesu fesul achos, bydd 
y penderfyniad i ymrwymo cyllid ai peidio yn ddibynnol ar y prosiect, sut mae’n ffitio i 
flaenoriaethau corfforaethol y Cyngor, unrhyw oblygiadau refeniw sy’n parhau a’r 
gymhareb o gyllid y Cyngor i’r cyllid grant. 

 Ni fydd prosiectau a gyllidir o fenthyca di-gefnogaeth ond yn cael eu cyflawni os yw’r 
gostyngiad mewn costau refeniw neu’r incwm uwch a gynhyrchir yn ddigon i gwrdd â’r 
costau cyllido cyfalaf ychwanegol a grëir.  
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2.4. Mae’r Strategaeth Gyfalaf hefyd yn nodi sut y dylid sgorio unrhyw fid newydd fel â ganlyn:-  
 

 Pa mor agos y bydd y prosiect yn cyfrannu at flaenoriaethau’r Cynllun Corfforaethol – 
sgôr allan o 20; 

 A yw’r prosiect yn denu cyllid allanol sylweddol – sgôr allan o 10; 

 A yw’r prosiect yn arwain at arbedion refeniw – sgôr allan o 10; 

 A yw’r prosiect yn helpu i liniaru Risg Corfforaethol – sgôr allan o 10.   
 

3. CYLLIDO RHAGLEN CYFALAF 2020/21 
 

3.1. Mae’r cyllid sydd ar gael i gyllido’r rhaglen gyfalaf ar gyfer 2020/21 i’w weld yn Nhabl 1 isod. 
Dylid nodi fod y ffigyrau ar gyfer y Grant Cyfalaf Cyffredinol a’r Benthyca â Chefnogaeth yn 
seiliedig ar ffigyrau’r setliad Llywodraeth Leol dros dro. Ni fydd y ffigwr terfynol yn hysbys 
tan y cyhoeddir ffigyrau’r setliad terfynol ar 25 Chwefror 2020. Mae lefel y cyllid o dan y ddau 
bennawd wedi parhau yn gymharol gyson dros nifer o flynyddoedd a ni ragwelir y bydd newid 
sylweddol rhwng y setliad dros dro a’r setliad terfynol.   
 

Tabl 1 

Cyllid Cyfalaf a Ragwelir fydd ar gael ar gyfer 2020/21 

Ffynhonnell y Cyllid  £'m £'m 

      

Rhaglen Cyllid Cyfalaf Cyffredinol      

Cyllid a ddygwyd ymlaen o 2019/20 3.219   

Grant Cyfalaf Cyffredinol  2.165   
Benthyca â Chefnogaeth (yn cynnwys y cyllid na ddefnyddiwyd 
yn 2019/20) 2.364   

Derbyniadau Cyfalaf  0.828   

Arian Cyfalaf Wrth Gefn  0.500   

TAW Hamdden wrth gefn  0.750   

Grantiau Allanol a Chyfraniadau  2.232   

Cyllid ar gyfer y Rhaglen Gyfalaf Gyffredinol (Cronfa’r 
Cyngor)   12.058 

      

Ysgolion 21ain Ganrif      

Benthyca â Chefnogaeth  2.680   

Benthyca Di-gefnogaeth  3.679   

Grant Llywodraeth Cymru  2.680   

Cyllid yr Ysgolion 21ain Ganrif     9.039 

      

Cyfrif Refeniw Tai (CRT)     

Arian wrth gefn yn y CRT 5.240   

CRT – Gwarged yn ystod y flwyddyn  8.988   

Lwfans Atgyweiriadau Mawr Llywodraeth Cymru  2.660   

Benthyca Di-gefnogaeth  0.250   

 Cyllid ar gyfer CRT     17.138 

      

Cyfanswm Cyllid Cyfalaf 2020/21   38.235 
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3.2. Mae gwerth y derbyniadau cyfalaf sydd wedi’u hadnabod yn cynnwys swm a amcangyfrifir i 
fod yn £550k o ganlyniad i werthiant posibl y Cwrs Golff ac mae’r Pwyllgor Gwaith wedi dynodi 
y dylid defnyddio unrhyw dderbyniadau cyfalaf o ganlyniad i werthu’r Cwrs Golff er mwyn 
cyllido gwelliannau i gyfleusterau hamdden eraill. Mae hefyd yn cynnwys £100k o werthiannau 
mân-ddaliadau, sydd eisoes wedi’i glustnodi ar gyfer gwella’r mân-ddaliadau presennol.   
 

3.3. Mae £500k wedi’i neilltuo o’r Arian Cyfalaf wrth gefn, a fyddai’n gadael balans rhagdybiedig o 
£640k sydd ar gael i gyllido unrhyw waith cyfalaf argyfwng a allai godi yn ystod y flwyddyn neu 
er mwyn darparu cyllid cyfatebol petai cynnig o gyllid grant sylweddol yn cael ei dderbyn yn 
ystod y flwyddyn a fyddai’n ddibynnol ar swm bach o gyllid cyfatebol.    

 
3.4. Mae cyllid y Cyfrif Refeniw Tai (CRT) wedi’i glustnodi ar gyfer prosiectau CRT yn unig ac ni 

ellir ei ddefnyddio ar gyfer unrhyw brosiectau eraill. Mae’r cynllun yn caniatáu ar gyfer 
defnyddio £5.24m yn ystod 2020/21, gan adael £1m fel yr arian wrth gefn parhaus. Mae hyn 
yn unol â Chynllun Busnes y CRT sydd wedi’i gymeradwyo gan y Cyngor eisoes.    

 
4. RHAGLEN CYFALAF DRAFFT (Cynlluniau Ymrwymedig) 

 
4.1. Cynlluniau 2019/20 a Ddygwyd Ymlaen  

 
Ni fydd y cynlluniau canlynol yn cael eu cwblhau yn 2019/20 a byddant yn cael eu cario ymlaen 
i 2020/21.  

Tabl 2 

Cynlluniau 2019/20 a Ddygwyd Ymlaen  

Cynlluniau 2019/20 a Ddygwyd Ymlaen  
2020/21  

£'000 
2021/22  

£'000 
2022/23  

£'000 

Safle Sipsiwn a Theithwyr – Star        670           -             -    

Porth Twristiaeth     1,345             -            -    

Isadeiledd Strategol Caergybi         379          -             -    

Adfywio Caergybi (Cyfnod II y Fenter Treflun Treftadaeth)       900      1,500         460  

Cyfanswm Cynlluniau a Ddygwyd Ymlaen  3,294    1,500       460  

 

4.1.1 Safle Sipsiwn a Theithwyr Dros Dro yn Star - Yn dilyn prynu'r safle a'r costau dylunio 
cychwynnol, mae £670k o'r gyllideb a neilltuwyd yn parhau i fod ar ôl ac ni chaiff ei wario 
cyn diwedd y flwyddyn ariannol. Mae'r fanyleb derfynol ar gyfer y cynllun yn cael ei llunio 
ar hyn o bryd a bydd y broses dendro yn cychwyn yn gynnar yn 2020. 

 
4.1.2 Porth Twristiaeth - Cynllun a gyllidir gan yr UE yw hwn ac ni fydd angen cyllid ychwanegol 

gan y Cyngor yn 2020/21. 
 
4.1.3 Isadeiledd Strategol Caergybi - Cynllun yw hwn a gyllidir o dan gytundeb Cyd-Fenter 

rhwng y Cyngor a Llywodraeth Cymru i godi adeiladau busnes newydd gyda chyllid grant 
allanol ychwanegol. Ni fydd angen cyllid ychwanegol gan y Cyngor yn 2020/21 i 
gwblhau'r cynllun. 

 
4.1.4 Adfywio Caergybi (Cyfnod II y Fenter Treflun Treftadaeth) - Bydd £825k o'r £900k sydd 

ei angen yn cael ei gyllido trwy grant o Gronfa Dreftadaeth y Loteri, ond bydd angen 
cyllid cyfatebol ychwanegol o £75k. O ystyried lefel y grant o'i gymharu â chyfraniad y 
Cyngor, argymhellir cynnwys y cynllun hwn yn rhaglen gyfalaf 2020/21. 
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4.2 Adnewyddu / Amnewid Asedau Presennol 
 
4.2.1 Neilltuir symiau bob blwyddyn yn y rhaglen gyfalaf i gynnal, uwchraddio neu amnewid 

ein hasedau presennol. Mae'r symiau a neilltuwyd wedi cael eu hadolygu gan y Tîm 
Cyllid mewn ymgynghoriad â'r gwasanaeth perthnasol ac argymhellir y symiau canlynol 
ar gyfer 2020/21: - 

 

 Grant Cyfleusterau i'r Anabl (GCA) – Yn y blynyddoedd diwethaf, dyrannwyd  £750k 
ac ychwanegwyd at y swm hwn yn 2018/19 a 2019/20 trwy ddefnyddio grantiau o'r 
Gronfa Gofal Canolraddol. Mae'r Gwasanaeth Tai, sy'n gyfrifol am ddyfarnu’r grantiau 
hyn, wedi nodi y bydd £600k yn ddigon o gyllid ar gyfer 2020/21. Fodd bynnag, fel rhan 
o gynigion y Gyllideb Refeniw, bydd y cost o gyflawni gwaith dan y grantiau hyn hefyd 
yn cael ei chyfalafu, gyda £36k yn cael ei drosglwyddo o'r gyllideb refeniw i'r gyllideb 
gyfalaf. Mae hyn yn dod â’r cyfanswm i £636k. Bydd angen codi’r cyllid yn ôl i £750k o 
2021/22 ymlaen. 
 

 Mynediad i’r Anabl mewn Adeiladau Addysg – dyrannwyd £300k i dalu cost yr 
addasiadau hyn mewn blynyddoedd blaenorol. Mae'r Gwasanaethau Eiddo wedi nodi 
bod angen gwario £978k mewn 5 ysgol uwchradd ac maent wedi rhaglennu'r gwaith 
hwn i ddigwydd dros y 3 blynedd nesaf. O ganlyniad, argymhellir neilltuo £300k eto ar 
gyfer 2020/21. 
 

 Adnewyddu Ysgolion - Mae'r ôl-groniad o waith cynnal a chadw y mae angen ei 
wneud yn yr ysgolion yn sylweddol ac ni ellir ei gyllido yn y tymor byr i'r tymor canol. 
Mae'r Tîm Gwasanaethau Eiddo wedi nodi'r gwaith y mae’r mwyaf o frys amdano er 
mwyn defnyddio'r dyraniad arferol o £1m. 

 
 Adnewyddu Adeiladau heblaw Ysgolion - Unwaith eto, mae ôl-groniad o waith y mae 

angen ei wneud yn swyddfeydd y Cyngor, cartrefi preswyl, cyfleusterau gofal dydd, 
llyfrgelloedd a chanolfannau hamdden ac nid oes digon o gyllid i wneud yr holl waith 
hwn mewn un flwyddyn. Neilltuwyd £600k yn y flwyddyn flaenorol a bydd y lefel hon o 
gyllid yn ddigon i wneud y rhan fwyaf o’r gwaith blaenoriaeth y mae angen ei wneud. 
Gallai hwn fod yn faes posib y gallai'r Cyngor fanteisio arno ar gyfer cael grantiau 
amgylcheddol a lleihau carbon newydd yn ystod y flwyddyn. 
 

 Ail wynebu Priffyrdd – Mae’r gwasanaeth priffyrdd wedi asesu bod angen gwario o 
leiaf £2.2m ar briffyrdd y Cyngor er mwyn cynnal y safon gyfredol. Byddai uwchraddio 
holl ffyrdd y Cyngor i gwrdd â’r safon eto yn golygu buddsoddiad o rhwng £15m a £30m. 
Mae Llywodraeth Cymru wedi dyrannu £20m i gynorthwyo Cynghorau gyda rhaglen 
adnewyddu Priffyrdd. Cyfran Ynys Môn o’r cyllid grant hwn ar gyfer 2020/21 yw £599k, 
sy'n gadael £1.25m i'w gyllido o gyllid cyfalaf craidd y Cyngor. 
 

 Cerbydau - Mae swm o £150k wedi'i neilltuo mewn blynyddoedd blaenorol i ganiatáu 
ar gyfer prynu cerbydau newydd yn lle’r rheini sydd wedi cyrraedd diwedd eu hoes ac 
i brynu cerbydau mwy effeithlon o ran tanwydd / carbon niwtral e.e. ceir trydan. Fodd 
bynnag, yn ychwanegol at brynu cerbydau newydd yn lle hen rai fel mater o drefn, mae 
2 set o gerbydau yn cyrraedd diwedd eu hoes ddefnyddiol ac mae angen eu newid, sef 
lorïau graeanu a bysus mini Cludiant Cymunedol Môn. Yn y ddau achos, mae'r costau 
trwsio yn cynyddu ac mae risg gynyddol na fydd cerbydau ar gael pan fyddir eu hangen. 
Argymhellir newid y cerbydau dros y 3 blynedd nesaf, gan neilltuo £300k ar gyfer prynu 
cerbydau graeanu newydd bob blwyddyn am y 3 blynedd nesaf. Mae'r Rheolwr Fflyd 
yn bwriadu prynu 2 fws mini newydd ar gyfer Cludiant Cymunedol Môn yn 2020/21, 
gan gyllido un o'r £150k a neilltuwyd ar gyfer prynu cerbydau newydd, gyda £30k 
ychwanegol yn cael ei neilltuo yn 2020/21. 
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 Asedau TG - Mae angen buddsoddiad parhaus i gynnal isadeiledd craidd y Cyngor ac 
i gael dyfeisiau newydd i staff gael mynediad at systemau. Nodwyd y bydd angen £171k 
i gynnal yr isadeiledd craidd a bod angen  £121k ar gyfer dyfeisiau bwrdd gwaith. Mewn 
blynyddoedd blaenorol, cyllidwyd costau trwyddedu o gyllid cyfalaf ond, gan fod y 
pwysau ar y gyllideb refeniw wedi lleddfu rhywfaint, trosglwyddwyd y costau hyn i'r 
gyllideb refeniw sy’n rhyddhau rhywfaint o gyllid cyfalaf.  
 

4.2.2    Mae crynodeb yn Nhabl 3 isod yn dangos y cyllid craidd uchod yr argymhellir ei 
neilltuo :-  

Tabl 3 

Cyllid sy’n cael ei argymell ar gyfer Adnewyddu / Amnewid Asedau 

Presennol 2020/21 – 2022/23 

Adnewyddu / Amnewid Asedau Presennol  
2020/21  

£'000 
2021/22  

£'000 
2022/23  

£'000 

Grant Cyfleusterau i’r Anabl 636 750 750 

Mynediad i’r Anabl mewn Adeiladau Addysg 300 300 300 

Adnewyddu Ysgolion  1,000 1,000 1,000 

Adnewyddu adeiladau heblaw ysgolion  600 600 600 

Ailwynebu priffyrdd (£599k wedi’i gyllido o 
Grant Llywodraeth Cymru) 

1,850 1,850 1,850 

Cerbydau 480 480 480 

Asedau TG 292 292 292 

Cyfanswm  5,158 5,272 5,272 

 

4.2.3 Cyfanswm y Cyllid Cyfalaf Cyffredinol a dderbyniwyd gan Lywodraeth Cymru ar 
gyfer 2020/21 yw £4.324m. Ychydig o gynnydd a fu yn y dyraniad cyfalaf 
cyffredinol gan Lywodraeth Cymru ers nifer o flynyddoedd wrth i gyllid cyfalaf 
ychwanegol gael ei gyfeirio at brosiectau penodol e.e. Ysgolion yr 21ain Ganrif. 
Os bydd y lefel hon o gyllid yn parhau yn 2021/22 a thu hwnt i hynny, bydd rhaglen 
gyfalaf y Cyngor naill ai wedi ei chyfyngu i atgyweirio ac amnewid yr asedau 
cyfredol neu bydd yn rhaid lleihau'r dyraniadau a ddangosir uchod er mwyn 
rhyddhau cyllid i gwrdd ag ymrwymiadau eraill. 

 
5. BIDIAU ERAILL AM GYLLID YCHWANEGOL 

 
5.1. Gofynnwyd i'r gwasanaethau gyflwyno bidiau am gyllid cyfalaf. Aseswyd y bidiau hyn gan 

y Tîm Cyllid, gan ddefnyddio'r mecanwaith sgorio a nodwyd yn y Strategaeth Gyfalaf, ac 
yna cawsant eu rhoi yn nhrefn eu blaenoriaeth gan yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth. Ac 
eithrio'r rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif, y Cyfrif Refeniw Tai, y gronfa TAW wrth gefn 
hamdden, unrhyw dderbyniadau cyfalaf yn sgil gwerthu'r cwrs golff (os bydd y Pwyllgor 
Gwaith yn penderfynu symud ymlaen i wneud hynny) a mân-ddaliadau, cyfanswm y cyllid 
craidd cyffredinol a oedd ar gael i’r Cyngor ar gyfer 2020/21 oedd £5.207m, a dyrennir 
£4.634m ohono uchod (Tabl 2 & 3), gan adael £0.573m i gyllido unrhyw brosiectau 
newydd yn 2020/21. 

5.2. Ar ôl sgorio'r prosiectau (yn unol â'r fethodoleg a nodir ym mharagraff 2.4) ac yn dilyn yr 

adolygiad gan yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth, argymhellir cynnwys y prosiectau canlynol 

yn rhaglen gyfalaf 2020/21 (gweler Tabl 4 isod):- 
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Tabl 4 

Prosiectau Cyfalaf Untro yr argymhellir eu cyllido yn 2020/21 

Teitl y Prosiect Disgrifiad Swm 

sy’n 

cael ei 

argymell 

£’000 

Cyllid 
Craidd 

£’000 

 

Grant 
Allanol 

£’000 

Prosiectau Llesiant 
Amgylcheddol a 
Datblygu Economaidd   
 

Datblygiad Prosiect a chyllid 
cyfatebol i gael ei ddefnyddio 
fel y bydd nawdd grant yn dod 
ar gael.   

95 95 0 

Llithrfa Porth y Wrach  Gosod camerâu adnabod 
cerbydau / TCC ar y llithrfa er 
mwyn monitro iechyd a 
diogelwch ac er mwyn 
cynorthwyo â’r gwaith o gasglu 
ffioedd lansio.   
 

30 30 0 

Plas Mona Er mwyn uwchraddio 
cyfleusterau yn y Cartref 
Preswyl.  
 

80 80 0 

Cronfa Gwella 
Cyfleusterau Hamdden  

Darparu cyllid cychwynnol er 
mwyn dechrau gweithrediad y 
“Cynllun Datblygu Darpariaeth 
Hamdden Cenedlaethau’r 
Dyfodol.” Caiff y cynllun ei 
gyflwyno i’r Pwyllgor Gwaith yn 
y man a bydd yn nodi’r union 
brosiectau i’w datblygu yn 
defnyddio’r cyllid hwn ac 
unrhyw grantiau allanol posibl y 
gall y Cyngor eu sicrhau.   
 

250 250 0 

Cynlluniau Atal 
Llifogydd  

Cyllido’r gwaith dylunio 
cynlluniau mawr a darparu 
cyllid cyfatebol (15%) er mwyn 
denu cyllid grant gan 
Lywodraeth Cymru ar gyfer 
cynlluniau llai. Byddai grant 
Llywodraeth Cymru yn dod i 
gyfanswm o £487k.  
 

573 86 487 

Partneriaeth Tirlun 
Caergybi  

Caiff hyn ei gyllido’n llawn gan 
grantiau allanol.  
 

1,146 0 1,146 

CYFANSWM Y CYLLID SY’N CAEL EI ARGYMELL I’W 
DDYRANNU YN YSTOD 2020/21 

2,174 541 1,633 

 
5.3. Mae'r Cyngor wedi nodi'r angen am waith lliniaru llifogydd mewn nifer o ardaloedd gan 

gynnwys Porthaethwy, Llanfairpwll, Traeth Coch, y Fali, Amlwch a Chaergybi. 
Amcangyfrifir y bydd y cynlluniau hyn yn costio cyfanswm o rhwng £10m a £12m. Hyd 
yn oed gyda chyllid grant o 85% gan Lywodraeth Cymru, byddai'n rhaid i'r Cyngor 
ddyrannu cyllid cyfalaf craidd ar raddfa sylweddol i gwblhau’r cynlluniau hyn. Ar hyn o 
bryd nid yw’r cyllid hwnnw ar gael, fodd bynnag, bydd y swm a neilltuir uchod yn golygu 
y gellir dylunio’r prosiectau fel eu bod barod i'w gweithredu pan ddaw cyllid ar gael. 
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5.4. Nododd y broses o gyflwyno bidiau nifer o brosiectau nad oes angen cyllid arnynt yn 
2020/21 ond y gellid bod angen eu cyllido yn 2021/22 neu wedi hynny. Mae'r rhain yn 
cynnwys y canlynol: - 

 TGCh mewn Ysgolion - Bydd y Cyngor yn derbyn cyllid grant i uwchraddio 
cyfleusterau TG mewn ysgolion ond mae'r grant yn amodol ar i'r Cyngor ymrwymo 
i adnewyddu ac uwchraddio'r cyfleusterau hyn yn y dyfodol. Bydd hynny’n golygu 
y bydd raid rhyddhau o gwmpas £2m pum mlynedd o rŵan.  Trwy roi swm i un 
ochr bob blwyddyn, e.e. £ 500k y flwyddyn, mae modd adeiladu cronfa wrth gefn 
a fydd ar gael i gyllido’r costau amnewid yn y dyfodol. 

 Cynllun lliniaru llifogydd ar y B5109 yn Fryars Bay. Gan nad oes unrhyw eiddo 
mewn perygl o lifogydd yn yr ardal hon, nid yw'r cynllun yn denu cyllid grant gan 
Lywodraeth Cymru o dan ei chynllun cyfredol. Os daw cyllid grant ar gael, efallai 
y bydd angen i'r Cyngor ystyried rhyddhau cyllid cyfatebol er mwyn cwblhau'r 
gwaith lliniaru. 

 Mae darparu gwasanaethau dydd yn y maes anableddau dysgu yn cael ei adolygu 
ar hyn o bryd. Gall canlyniad yr adolygiad hwnnw argymell gwneud buddsoddiad 
cyfalaf mewn un ganolfan neu mewn mwy nag un, a hynny er mwyn 
moderneiddio'r gwasanaeth. Nid yw'n glir ar hyn o bryd faint o gyllid cyfalaf fyddai 
ei angen ond mae'n debygol o fod yn swm sylweddol. 

 Ar hyn o bryd, mae'r Cyngor yn cynhyrchu cynllun "Datblygu Cyfleusterau 
Hamdden ar gyfer Cenedlaethau'r Dyfodol", gyda’r bwriad o nodi'r hyn fydd ei 
angen i gynnal a gwella'r cyfleusterau hamdden yn nhair prif ganolfan hamdden y 
Cyngor a lleoliadau allweddol eraill. Mae tua £750k mewn cronfa wrth gefn 
hamdden benodol a gellid cynyddu'r cyllid sydd ar gael trwy werthu’r cwrs golff o 
bosib, os bydd y Cyngor yn dod i'r casgliad hwnnw. Fodd bynnag, mae angen 
llawer mwy o gyllid na hynny a bydd angen cyllid allanol ychwanegol i'w weithredu. 
Byddai angen cymorth cyllid grant allanol hefyd ar gyfer unrhyw fuddsoddiad 
ychwanegol i baratoi ar gyfer Gemau'r Ynysoedd. 

 Mae offer y cynllun band llydan ‘Cyswllt Môn’ yn agos at ddiwedd ei oes 
ddefnyddiol ac, er mwyn cynnal y cysylltiadau â'r sefydliadau a wasanaethir 
ganddo ar hyn o bryd, bydd angen newid yr offer neu drosglwyddo'r cysylltiadau i 
Rwydwaith Prosiect Cydgasglu Band Eang y Sector Cyhoeddus (PSBA). 
Amcangyfrifir y bydd angen £180k dros gyfnod o 3 blynedd i gwblhau’r  
trosglwyddiad. Fodd bynnag, byddai symud i ffwrdd o gynllun band eang Cyswllt 
Môn yn golygu y gellid gwerthu’r mastiau a byddai hynny’n cynhyrchu derbyniadau 
cyfalaf. 

 Mae'r Cyngor wedi buddsoddi symiau dros y blynyddoedd diwethaf i foderneiddio 
ei brosesau busnes trwy fuddsoddi mewn systemau swyddfa gefn a gweithredu'r 
system Rheoli Perthynas Cwsmer (CRM). Y cam nesaf yw dechrau datblygu 
systemau ymateb awtomataidd i ddelio ag ymholiadau gan gwsmeriaid 
(ChatBots). Er nad yw'r Cyngor mewn sefyllfa i weithredu'r dechnoleg ar hyn o 
bryd, nodwyd yr angen i fuddsoddi mewn technoleg o'r fath fel cais cyfalaf i’r 
dyfodol. 

 Er mwyn ymestyn yr ardaloedd lle byddai modd cynhyrchu ffioedd o barcio ceir 
neu i foderneiddio'r ffordd y mae modurwyr yn talu ffioedd parcio, bydd angen 
cynyddu nifer y peiriannau talu ac arddangos a/neu gael rhai newydd. Bydd angen 
buddsoddiad cyfalaf yn y dyfodol felly. 

 Mae'r Cyngor yn datblygu strategaeth gorfforaethol i wella perfformiad 
amgylcheddol a lleihau allyriadau carbon. Er bod nifer o’r gweithgareddau  cyfredol 
neu’r weithgareddau sydd yn yr arfaeth wedi cael eu cyllido, disgwylir y bydd 
angen i'r Cyngor ddyrannu cyllid cyfalaf a refeniw ychwanegol yn y dyfodol i 
sicrhau ei fod yn chwarae ei ran yn llawn.  
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5.5. Mân Ddaliadau  
 
Cafwyd dau gais ar gyfer uwchraddio 2 o fân-ddaliadau ar gost gyfunol o £160k. O 
ystyried y cyllid cyfyngedig sydd ar gael, fe argymhellir bod unrhyw waith o uwchraddio 
mân-ddaliadau yn cael ei gyllido o unrhyw dderbyniadau cyfalaf sy’n cael eu creu drwy 
werthu tir neu adeiladau neu o’r swm sydd wedi’i glustnodi ar gyfer gwneud gwaith 
atgyweirio a chynnal a chadw  yn y gyllideb refeniw. Disgwylir y bydd derbyniadau cyfalaf 
o £100k yn cael eu derbyn yn 2020/21.   
 

6. YSGOLION YR 21AIN GANRIF 
 

6.1. O ganlyniad i’r cyllid sylweddol sydd ar gael gan Lywodraeth Cymru ar gyfer y cynlluniau 
a’r angen i foderneiddio’r stad ysgolion bresennol, mae’r Cyngor wedi ymrwymo i gyllido’r 
cynlluniau hyn drwy’r defnydd o fenthyca di-gefnogaeth a’r derbyniadau cyfalaf o werthu 
hen safleoedd yr ysgolion. Mae Rhaglen Gyfalaf 2020/21 y caniatáu ar gyfer cwblhau 
prosiectau Band A a chychwyn prosiectau Band B. Penderfyniad i’r Pwyllgor Gwaith fydd 
pa prosiectau i ymgymryd â nhw a phryd y byddant yn dechrau.    
 

6.2. Y gost a amcangyfrifir ar gyfer y rhaglen yn 2020/21 yw £9.039m (net o unrhyw 
dderbyniadau cyfalaf) a chaiff ei gyllido £2.68m drwy grant Llywodraeth Cymru, £2.68m 
o fenthyca â chefnogaeth a £3.679m o fenthyca di-gefnogaeth.  

 
7. CYFRIF REFENIW TAI 

 
7.1. Mae’r Cyfrif Refeniw Tai yn gyfrif sydd wedi’i glustnodi o ran gwariant refeniw a chyfalaf. 

Bydd y rhaglen arfaethedig ar gyfer 2020/21 yn gweld buddsoddiad parhaus yn y stoc 
dai bresennol er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth parhaus â’r safonau SATC, gyda £6.645m 
miliwn yn cael ei fuddsoddi. Bydd £10.493m pellach yn cael ei wario ar ddatblygu eiddo 
newydd ac mewn prynu eiddo hawl i brynu yn ôl.   
 

7.2. Caiff y rhaglen ei gyllido drwy: Arian Wrth Gefn y CRT (£5.24m), gwarged y refeniw a 
grëwyd yn 2020/21 (£8.988m), grantiau Llywodraeth Cymru (£2.66m) a benthyca di-
gefnogaeth newydd (£0.25m).  

8. CRYNODEB O’R RHAGLEN GYFALAF SY’N CAEL EI HARGYMELL AR GYFER 2020/21 

8.1. Mae’r rhaglen gyfalaf sy’n cael ei argymell ar gyfer 2020/21 yn cael ei chrynhoi yn Nhabl 
5 isod ac yn cael ei ddadansoddi mewn mwy o fanylder yn Atodiad 2. 
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Tabl 5 

Crynodeb o’r Rhaglen Gyfalaf sy’n cael ei argymell ar gyfer 2020/21 

 
 

Cyf £’000 

Cynlluniau 2019/20 a Ddygwyd Ymlaen Para 4.1 a Tabl 2 3,294 
Adnewyddu / Amnewid Asedau Para 4.2.2 a Tabl 3 5,158 
Prosiectau Cyfalaf Newydd Untro Para 5.2 a Tabl 4 2,174 
Mân Ddaliadau a gyllidwyd o dderbyniadau cyfalaf Para 5.7 100 
Ysgolion yr 21ain Ganrif Para 6 9,039 
Cyfrif Refeniw Tai Para 7 17,138 

Cyfanswm Rhaglen Gyfalaf Arfaethedig 2020/21  36,903 

   
Cyllidir drwy:   
Grant Cyfalaf Cyffredinol   2,165 
Benthyca â Chefnogaeth Cyffredinol   2,364 
Derbyniadau Cyfalaf  245 
Arian Cyfalaf Wrth Gefn  500 
Benthyca â Chefnogaeth - Ysgolion yr 21ain Ganrif  2,680 
Benthyca Di-gefnogaeth - Ysgolion yr 21ain Ganrif  3,679 
Arian Wrth Gefn CRT a’r Gwarged yn y flwyddyn   14,228 
Benthyca Di-gefnogaeth CRT   250 

Grantiau Allanol   7,572 

Cyllid 2019/20 a Ddygwyd Ymlaen   3,219 
 

Cyfanswm Cyllid Cyfalaf 2020/21 
  

36,903 

 
8.2. Mae cyfanswm y cyllid sydd ar gael ar gyfer 2020/21, fel y nodir yn Nhabl 1, yn £38.235m. 

Argymhellir y dylid defnyddio £36.903m, gan adael balans o £1.332m heb ei ddefnyddio. 
Mae hyn yn cynnwys arian wrth gefn TAW Hamdden £750k, amcangyfrif £550k  o 
dderbyniadau cyfalaf o werthiant posibl Cwrs Golff Llangefni a £32k o dderbyniadau 
cyfalaf heb eu dyrannu.      
 
Argymhellir fod yr arian wrth gefn TAW Hamdden ac unrhyw dderbyniadau cyfalaf posibl 
o werthiant arfaethedig y cwrs golff yn cael eu hystyried gan y Pwyllgor Gwaith pan 
gyflwynir y Cynllun Datblygu Darpariaeth Hamdden ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol i’r 
Pwyllgor Gwaith. Bod y £32k sy’n weddill yn cael ei gario drosodd fel cyllid i’w ddefnyddio 
yn 2021/22.     
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Atodiad 2 
Cynllun Cyfalaf Arfaethedig 2020/21 

 

 
 

Enw’r Cynllun Cyllideb 
2020/21 

£ 

Cyllidir  Gan  

  2019/20 
D/Y 

Grant Cyfalaf 
Cyffredinol 

Benthyca 
gyda 

Chefnogaeth 

Derbyniadau 
Cyfalaf 

Arian 
Wrth 
Gefn 

Cyfalaf 

Benthyca Di- 
Gefnogaeth 

Grantiau 
Allanol 

Arian 
Wrth 
Gefn 

Cyfanswm 
Cyllid 

 £’000 £’000 £’000 £’000 £’000 £’000 £’000 £’000 £’000 £’000 

Cynlluniau 2019/20 a Ddygwyd Ymlaen  

Safle Sipsiwn a Theithwyr – Star 670 670        670 

Porth Twristiaeth  1,345 1,345        1,345 

Isadeiledd Strategol Caergybi  379 379        379 

Adfywio Caergybi (Cyfnod II y Fenter Treflun Treftadaeth) 900 825   75     900 

Cyfanswm Cynlluniau 2019/20 a Ddygwyd Ymlaen 3,294 3,219 - - 75 - - - - 3,294 

           

Adnewyddu / Amnewid Asedau Presennol – Adeiladau, Cerbydau, TG & Priffyrdd  

Grant Cyfleusterau i’r Anabl 636  636       636 

Mynediad i’r Anabl mewn Adeiladau Addysg 300   300      300 

Adnewyddu Ysgolion 1,000   1,000      1,000 

Adnewyddu Adeiladau Heblaw Ysgolion 600   379 71 150    600 

Ailwynebu Priffyrdd 1,850  726 524  1  599  1,850 

Prynu Cerbydau Newydd 480  480       480 

Uwchraddio / Newid offer TG 292  292       292 

Cyfanswm Adnewyddu / Amnewid Asedau Presennol  5,158 - 2,134 2,203 71 151 - 599 - 5,158 

           

Prosiectau Cyfalaf Newydd 2020/21  

Prosiectau Llesiant Amgylcheddol a Datblygiad 
Economaidd   

95   95      95 

Llithrfa Porth Wrach – Camerâu Gorfodi 30   30      30 

Adnewyddu Cartref Preswyl Plas Mona 80  31 36  13    80 

Cyllid Cyfatebol ar gyfer Cynlluniau Lliniaru Llifogydd 573     86  487  573 

Gwelliannau Hamdden 250     250    250 

Adnewyddu Mân-ddaliadau 100    100     100 

Partneriaeth Tirlun Caergybi 1,146       1,146  1,146 

Cyfanswm Prosiectau Cyfalaf Newydd 2020/21 2,274 - 31 161 100 349 - 1,633 - 2,274 
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Enw’r Cynllun Cyllideb 
2020/21 

£ 

Cyllidir  Gan  

  2019/20 
D/Y 

Grant Cyfalaf 
Cyffredinol 

Benthyca 
gyda 

Chefnogaeth 

Derbyniadau 
Cyfalaf 

Arian 
Wrth 
Gefn 

Cyfalaf 

Benthyca Di- 
Gefnogaeth 

Grantiau 
Allanol 

Arian 
Wrth 
Gefn 

Cyfanswm 
Cyllid 

 £’000 £’000 £’000 £’000 £’000 £’000 £’000 £’000 £’000 £’000 

           

Ysgolion 21ain Canrif / Moderneiddio Ysgolion  

Cwblhau Rhaglen Band A 5,297   1,355   2,587 1,355  5,297 

Cychwyn Rhaglen Band B 3,742   1,325   1,092 1,325  3,742 

Cyfanswm Ysgolion 21ain Ganrif / Moderneiddio 
Ysgolion 

9,039 - - 2,680 - - 3,679 2,680  9,039 

           

CYFANSWM GRONFA CYFFREDINOL 19,765 3,219 2,165 5,044 246 500 3,679 4,912 - 19,765 

           

Cyfrif Refeniw Tai  

Gwaith Cynnal a Chadw Cynlluniedig a Gwelliannau SATC 6,645       2,660 3,985 6,645 

Datblygiadau Newydd ac Ail-Brynu Eiddo Hawl i Brynu 10,493      250  10,243 10,493 

Cyfanswm Cyfrif Refeniw Tai 17,138 - - - - - 250 2,660 14,228 17,138 

           

CYFANSWM CYNLLUN CYFALAF 2020/21 36,903 3,219 2,165 5,044 246 500 3,929 7,572 14,228 36,903 
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Ymateb i Gynigion Cychwynnol y Pwyllgor Gwaith ar gyfer Cyllideb 2020/21 

CYNGOR SIR YNYS MÔN 

Chwefror 2020 

 

Awdur - Gethin Morgan, Rheolwr Cynllunio Busnes, Rhaglen a Pherfformiad 

 

Pennaeth Gwasanaeth - Carys Edwards, Pennaeth Adnoddau Dynol a Thrawsnewid Corfforaethol 

 

1. Rhagarweiniad 

 

1.1. Rhwng 15 Ionawr a 7 Chwefror 2020 cynhaliodd y Cyngor ymarfer i ymgysylltu gyda’r 

cyhoedd ar y cynigion cychwynnol ar gyfer cyllideb 2020/21 yr oedd y Pwyllgor Gwaith wedi 

cytuno y dylid ymgynghori yn eu cylch. ‘Roedd y cyfnod ymgynghori 3 wythnos yn 

canolbwyntio ar gynigion ar gyfer arbedion a gyflwynwyd gan wasanaethau'r Cyngor. 

1.2. Cyflwynwyd y cynigion o ganlyniad i’r broses gyllidebol flynyddol ac ymgynghorwyd arnynt 

er mwyn cael barn y cyhoedd ac i sicrhau y gall y Pwyllgor Gwaith (wrth i'r broses dynnu 

tua’i therfyn) wneud argymhellion yn seiliedig ar yr holl wybodaeth sydd ar gael. Fe'u 

cyflwynwyd gan y gwasanaethau yn ystod yr hydref lle cawsant eu herio a'u cytuno fel rhai 

y dylid ymgynghori yn eu cylch gan Aelodau Etholedig pob grŵp gwleidyddol yn y Cyngor. 

1.3. Ystyriwyd ystod eang o arbedion lle'r oedd yr her fewnol a'r consensws wedi arwain at 

gyflwyno nifer o wahanol gynigion - a oedd yn amrywio o faterion fel cynnydd o 4-5% yn y 

Dreth Gyngor, cael gwared ar rai swyddi gwag  a chynyddu ffioedd parcio mewn meysydd 

parcio arfordirol a threfol - ond i wahanol raddau.  

1.4. Rhoddwyd cyhoeddusrwydd i'r cynigion hyn mewn sawl ffordd; 

1.4.1. Datganiadau ac erthyglau yn y wasg 

1.4.2. Cyhoeddwyd y cynigion ar wefan y Cyngor (hafan) 

1.4.3. Defnydd helaeth o gyfryngau cymdeithasol - Twitter, Facebook i hysbysebu’r cynigion 

gydag ystod ehangach o drigolion 

1.4.4. Cyfweliad gan yr Aelod Portffolio, Robin Williams ar MônFM yn hyrwyddo'r 

ymgynghoriad a'i gynnwys 

 

Nod pob un o'r sianeli uchod oedd rhoi cyhoeddusrwydd a chreu brwdfrydedd ymhlith dinasyddion a 

staff i ymgysylltu ac i ymateb i’r cynigion cychwynnol. 

 Gofynnwyd i ddinasyddion, partneriaid a staff ymateb i'r ymgynghoriad mewn gwahanol ffyrdd, gan 

gynnwys: 

 Arolwg ar-lein ar ein gwefan 

 E-bost neu 
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 Ysgrifennu atom yn y ffordd draddodiadol trwy bostio llythyr    

1.5. Yn ogystal â'r uchod, cynhaliodd y Cyngor ymarferion ymgysylltu pellach gyda: 

 Y Fforwm Cynghorau Tref a Chymuned ynghyd â phartneriaid. Cynhaliwyd y 

fforwm yn Siambr y Cyngor 

 Sesiynau gyda phobl ifanc trwy'r fforymau Ffermwyr Ifanc a’r Urdd. 

 Sesiwn gyda Phenaethiaid ac Uwch Reolwyr ysgolion ar yr Ynys 

Dilynodd yr ymgynghoriad eleni batrwm tebyg i’r digwyddiadau ymgynghori a gynhaliwyd yn ystod y 

blynyddoedd diwethaf, ond nid oedd mor eang ag yn y blynyddoedd diwethaf oherwydd yr amserlen 

fyrrach a orfodwyd ar y Cyngor gan Lywodraeth Cymru. Rhoddwyd y pwyslais eleni ar gael 

ymatebion electronig trwy ein defnydd helaeth o gyfryngau cymdeithasol. 

Derbyniwyd 85 o ymatebion trwy ddulliau electronig, derbyniwyd 2 e-bost a 2 lythyr trwy e-bost. 

Mae’r canlyniadau / canfyddiadau fel a ganlyn –  

Ydych chi’n cytuno y dylai'r Cyngor barhau i fuddsoddi mewn Gwasanaethau Oedolion er mwyn  

ymateb i’r cynnydd yn y galw?  

  Canran Cyfanswm 

1 Ydw   
 

80.72% 67 

2 Nac ydw   
 

19.28% 16 

Dadansoddiad Cymedr: 1.19 Gwyriad Safonol 0.39 Cyfradd foddhad 19.28 

Gwyriad 0.16 Camgymeriad Safonol: 0.04   

 

Atebwyd 83 

Heb ateb 2 

 

Ydych chi’n cytuno â chynnig y Pwyllgor Gwaith i amddiffyn cyllidebau ysgolion  trwy beidio â 

gweithredu’r toriad o £ 800k a ohiriwyd yn 2019/20? 

  Canran Cyfanswm 

1 Ydw   
 

73.49% 61 

2 Na   
 

26.51% 22 

Dadansoddiad Cymedr 1.27 Gwyriad Safonol: 0.44 Cyfradd foddhad: 26.51 

Gwyriad: 0.19 Camgymeriad Safonol: 0.05   

 

Wedi 

ateb  
83 

Heb 

ateb 

2 
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Ydych chi'n meddwl ei bod hi'n rhesymol ein bod ni'n codi'r Dreth Gyngor rhwng 4.5% a 5%? (O 

gofio lefel y setliad a'r angen i ariannu'r cynnydd yn y galw yn y Gwasanaethau Oedolion a’r 

Gwasanaethau Addysg) 

  Canran Cyfanswm 

1 Ydw   
 

30.12% 25 

2 Nac ydw   
 

69.88% 58 

Dadansoddiad: Cymedr: 1.7 Gwyriad Safonol: 0.46 Cyfradd foddhad: 69.88 

Gwyriad: 0.21 Camgymeriad Safonol: 0.05   

 

Atebwyd 83 

Heb 

ateb 

2 

 

A ydych chi'n cytuno â'r cynigion yn Atodiad 4 o'r Adroddiad ar y Gyllideb Refeniw? 

  Canran Cyfanswm 

1 Ydw   
 

58.90% 43 

2 Nac ydw   
 

41.10% 30 

Dadansoddiad Cymedr: 1.41 Gwyriad Safonol: 0.49 Cyfradd Foddhad: 41.1 

Gwyriad: 0.24 Camgymeriad Safonol: 0.06   

 

Atebwyd 73 

Heb 

ateb 

12 

 

Mae'r uchod yn dangos canlyniad o blaid y cynigion a gyflwynwyd ar gyfer arbedion yn ystod 

2020/21. Wedi dweud hyn, mae rhai safbwyntiau sy'n cwestiynu rhai cynigion. Derbyniodd y Cyngor 

ddau ar bymtheg o sylwadau o'r fath. Mae'r rhain yn amrywio o gwestiynu gwerth cynyddu taliadau 

parcio,  i herio pam mae angen cynnydd o'r fath yn y dreth Gyngor. 

Mae'r pwynt a wnaed ynghylch cynyddu costau parcio mewn lleoliadau arfordirol yn destun pryder 

mewn dau ymateb a gafwyd trwy e-bost (mae un ohonynt yn dod o Glwb Hwylio a Chwaraeon Dŵr 

Traeth Coch) sy'n amlinellu effaith bosib newid o'r fath pe bai’r ffioedd yn cynyddu, ynghyd ag  

effeithiau pellgyrhaeddol pellach ar gyfleoedd i wella iechyd a lles unigolion yn y dyfodol. 

Mae eraill yn cwestiynu dilysrwydd cynyddu’r Dreth Gyngor flwyddyn ar ôl blwyddyn gyda rhai yn 

tynnu sylw at y ffaith bod y codiad fel arfer yn uwch na lefel chwyddiant sy'n golygu bod eu hincwm 

gwario yn gostwng flwyddyn ar ôl blwyddyn. Nododd un sylw y dylai Llywodraeth Cymru roi mwy o 

gyllid i Gynghorau a dywedodd tri o bobl y dylai perchnogion ail gartrefi dalu mwy o dreth gyngor am 

ail gartrefi yn Ynys Môn. 

 

Roedd un sylw yn cwestiynu gwerth lleihau’r gyllideb ar gyfer digwyddiadau dinesig, gan gwestiynu 
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ei effaith ar dwristiaeth, cynhwysiant cymdeithasol a gweithgareddau sy’n pontio’r cenedlaethau a 

derbynwyd un ymateb gan cyngor cymunedol oedd yn nodi nad oedd cyfnod ymgynghori o 3 

wythnos yn ddigon o gyfnod iddynt fedru ymateb. 

 

Ydych chi'n cytuno â'r cynigion yn ein rhaglen gyfalaf lawn ar gyfer 2020/21 fel y gwelir hwy yn 

yr  adroddiad ar y Gyllideb Gyfalaf? 

  Canran Ymateb 

1 Ydw   
 

53.42% 39 

2 Nac ydw   
 

46.58% 34 

Dadansoddiad: Cymedr: 1.47 Gwyriad Safonol: 0.5 Cyfradd foddhad: 46.58 

Gwyriad: 0.25 Camgymeriad Safonol: 0.06   

 

Atebwyd 73 

Heb ateb 12 

 

‘Roedd rhaniad yr ymatebion canrannol i’r cynigion yn fwy cyfartal, gyda 53% yn cytuno â’r cynigion 

a 47% yn erbyn.  

Derbyniwyd dau ar bymtheg o sylwadau, ac roedd un ohonynt yn cwestiynu pam na ddefnyddiwyd 

unrhyw ddogfennau cyhoeddus ar gyfer yr ymgynghoriad a bod methiant i wneud hynny yn gwneud 

iddo gasglu mai ymgynghoriad ‘er mwyn sioe’ yn unig ydyw.  Tynnodd ddau sylw at y ffaith y dylid 

lobïo mwy ar y llywodraeth i gael treth gorfforaethol gan sefydliadau mawr. 

Roedd eraill yn cwestiynu perthnasedd y canlynol - 

  

 Pam mae’r Cyngor yn gwarchod y gyllideb addysg? 

 Pam mae’n cynyddu'r dreth gyngor? 

 Safle i deithwyr 

 Prynu cerbydau graeanu newydd  

Roedd un ymateb yn cwestiynu a ddylid buddsoddi yn Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch fel rhan o’r 

rhaglen moderneiddio ysgolion oherwydd credir ei bod yn ymrwymiad ariannol gyda chostau  

sylweddol di-baid (‘money pit’)   Roedd un arall yn cwestiynu a ddylid buddsoddi yn Ysgol Gyfun 

Llangefni oherwydd cyflwr yr ysgol ac roedd sylw arall yn erfyn ar y Cyngor i adeiladu'r Ysgol Corn Hir 

newydd gyda chynnydd o 50% yn y capasiti oherwydd y bydd mwy a mwy o deuluoedd yn 

ymgartrefu yn Llangefni dros y blynyddoedd i ddod. 

Nododd ymatebion eraill y dylid gwerthu hen adeiladau'r Cyngor a chwtogi niferoedd staff, a 

chwestiynwyd yn galed a yw gwasanaeth Cludiant Cymunedol Mon yn foeth diangen sydd bellach yn 

anfforddiadwy oherwydd bod opsiynau cludiant eraill ar gael i gwsmeriaid eu defnyddio. 
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1 – Argymhelliad/ion  

 
 Bod y Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol yn awgrymu bod yr Aelod Portffolio yn 

cymeradwyo Adroddiad Blynyddol Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru ar 
gyfer 2018/19 

 
 Bod y Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol yn nodi asesiad (MALD) Llywodraeth Cymru 

o Adroddiad Llyfrgelloedd Blynyddol y Gwasanaethau Llyfrgell 2018/19, a’r 
materion sy’n codi. 

 
 
 

2 –  Cyswllt efo Cynllun y Cyngor / Blaenoriaethau Corfforaethol Arall 

 
 
 

 
 

3 – Egwyddorion Fel Canllaw ar gyfer Sgriwtini  

Er mwyn cymhorthi Aelodau wrth graffu’r pwnc:- 
 

3.1 Effaith mae’r eitem yn ei chael ar unigolion a chymunedau [ffocws ar y cwsmer/ 
dinesydd] 
 

3.2 Edrych ar effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd unrhyw newid arfaethedig – yn ariannol 
ac o ran ansawdd [ffocws ar werth] 

 
3.3 Edrych ar unrhyw risgiau [ffocws ar risg] 

 
CYNGOR SIR YNYS MȎN 

Templed Adroddiad Sgriwtini  
 
Pwyllgor: Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol 
Dyddiad:  27 Chwefror 2020
Pwnc: Llyfrgelloedd Cysylltiedig ac Uchelgeisiol: fframwaith 

ansawdd chweched dosbarth 2017-2020 llyfrgelloedd 
Cymru: Adroddiad Blynyddol 2018/2019. 

Pwrpas yr Adroddiad: •Adrodd ar asesiad (MALD) Adroddiad Blynyddol 
Llyfrgelloedd Llywodraeth Cymru o’r Gwasanaethau 
Llyfrgelloedd 2018/19, a’r materion sy’n codi. 
 
•Adnabod cryfderau a gwendidau perthynol y 
Gwasanaeth Llyfrgelloedd a Gwybodaeth fel yr 
adnabuwyd yn adroddiad blynyddol drafft 2018/2019. 
 

Cadeirydd Sgriwtini: Cllr Aled Morris Jones 
Aelod(au) Portfolio: Cllr R Meirion Jones 
Pennaeth Gwasanaeth: Rhys H. Hughes 
Awdur yr Adroddiad: 
Rhif Ffôn:  
E-bost: 

Rachel Rowlands : Rheolwr Gwasanaeth Llyfrgell 
01248 752094 
rfxlh@ynysmon.gov.uk 

Aelodau lleol:  
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3.4 Craffu’n cymryd rȏl rheoli perfformiad neu warantu ansawdd [ffocws ar berfformiad 

ac ansawdd] 

3.5 Edrych ar gynlluniau a chynigion o safbwynt: 
 hirdymor 
 atal 
 integreiddio 
 cydweithio 
 cynnwys 

[ffocws ar lesiant] 
 

 

 

4 - Cwestiynau Sgriwtini Allweddol   

 
 
 
 
 

 

5 –  Cefndir / Cyd-destun 

Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru Ebrill 2018 - Mawrth 2019 

Adroddiad Rheolwr y Gwasanaeth Llyfrgell 

 

1. CRYNODEB GWEITHREDOL 

1.1. Mae Llywodraeth Cymru (LlC) drwy ei hadran bolisi MALD (Is-adran 
Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd) yn ei gwneud yn ofynnol i’r Cyngor 
gyflwyno Adroddiad Blynyddol ar berfformiad Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus 
Cymru. 

 
1.2. Mae’r adroddiad blynyddol yn cynnwys crynodeb o berfformiad y Gwasanaeth 

Llyfrgelloedd a Gwybodaeth yn ystod 2018/19 ac mae wedi ei gyflwyno i MALD 
ar ffurf drafft oherwydd yr amserlen asesu. Mae’r Adroddiad Blynyddol yn 

atodedig fel atodiad 1. 

 
1.3. Mae’r Asesiad yn dangos bod y gwasanaeth yn perfformio’n dda ac yn cyrraedd 

11 hawl craidd yn llawn ac yn cyflawni 1 ohonynt yn rhannol. O’r deg dangosydd 
ansawdd sydd â thargedau, mae Ynys Môn wedi cyflawni 7 yn llawn, 1 yn 
rhannol a methodd â chyflawni 2. Gostyngiad ar y flwyddyn adrodd flaenorol, 
fodd bynnag, mae newid yn y broses adrodd / asesu gan MALD wedi arwain at y 
newid hwn nid gostyngiad mewn perfformiad. Atodir yr asesiad fel Atodiad 2.  

 
1.4. Caiff perfformiad ei gynnal yn fras yn y flwyddyn hon o'r chweched fframwaith, 

gyda gwelliannau mewn rhai meysydd a gostyngiadau mewn eraill. Rydym yn 
cadw ffocws cryf ar wasanaethau plant a chefnogaeth i'r Gymraeg, ac yn dangos 
ethos partneriaeth ddefnyddiol, gan weithio gyda gwasanaethau eraill yng 
Ngogledd Cymru a darparwyr lleol. 
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2. GWYBODAETH GEFNDIROL 

 

2.1. Cyflwynwyd Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Statudol gan Lywodraeth 
Cynulliad Cymru (LlCC/ WAG) yn Ebrill 2002 i ddynodi lefelau lleiafsymiol 
darpariaeth llyfrgell a bwriedir hwy i ddarparu mesuriadau perfformiad cymharol i 
arwain gwelliannau gwasanaeth. Mae Deddf Llyfrgelloedd ac Amgueddfeydd 
Cyhoeddus 1964 yn ei gwneud yn ofynnol i bob awdurdod lleol “ddarparu 
gwasanaeth llyfrgelloedd cyfansawdd ac effeithlon i bob un sy’n dymuno gwneud 
defnydd ohono”. Gan nad yw’r termau “cyfansawdd ac effeithlon” wedi eu diffinio 
yn y Ddeddf, cyflwynodd LlCC y Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus i ddiffinio 
lefelau gwasanaeth a chynorthwyo’r Gweinidog perthnasol “i oruchwylio, a hybu 
gwella’r gwasanaeth llyfrgelloedd cyhoeddus”. 

 
2.2.  Yn 2017 bydd awdurdodau lleol yn dechrau cofnodi eu perfformiad yn erbyn y 

dangosyddion yn y fframwaith newydd "Llyfrgelloedd Cysylltiedig ac Uchelgeisiol: 
fframwaith ansawdd chweched dosbarth  2017-2020 llyfrgelloedd Cymru". Mae'r 
fframwaith hwn wedi'i ddatblygu mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol ac wedi’i 
seilio’n sylweddol ar y 5ed fframwaith. Mae hefyd yn cynnwys canllawiau ar 
lyfrgelloedd cymunedol sydd ar gael mewn dogfen ar wahân hefyd. 
 

Buddion y fframwaith 

Mae’r fframwaith yn ceisio annog awdurdodau lleol i sicrhau y gall y cyhoedd 
fanteisio ar: 

 fynediad addas a phriodol i fannau lle cynigir gwasanaeth llyfrgell 
gyhoeddus 

 ystod addas a phriodol o ddefnyddiau a gweithgareddau ar gael 
 mynediad at lefelau addas o staffio a gweithlu medrus 
 buddsoddiad cyfalaf digonol mewn adeiladau, technolegau gwybodaeth a 

chyfathrebu effeithiol a systemau rheoli effeithlon i’w gwasanaeth llyfrgell. 
 

 
 
3. ADRODDIAD BLYNYDDOL Y GWASANAETH LLYFRGELLOEDD 2018 - 2019 : 

Crynodeb o adroddiad 

 
3.1. MEYSYDD O GRYFDER 

3.1.1. Mae Ynys Môn bellach yn cyflawni 11 o’r 12 hawl graidd yn llawn, ac un 
yn rhannol. Er bod Strategaeth i’r Gwasanaeth Llyfrgell ar gyfer 2017-2022 
ar waith, nid yw ar gael ar-lein yn hawdd i’r cyhoedd ac o ganlyniad, dim ond 
yn rhannol y cyflawnir HE12; unwaith y bydd y strategaeth ar gael drwy 
dudalennau gwe’r gwasanaeth llyfrgell caiff yr hawl hon ei chyflawni’n llawn. 

3.1.2. Erbyn hyn, gall pob llyfrgell ddarparu’r ystod lawn o gymorth ar gyfer 
datblygiad unigol, ac ystod estynedig o wasanaethau iechyd a lles. gwelliant 
ar 17/18 

3.1.3. Mae Ynys Môn wedi ehangu ei raglen o ddigwyddiadau a gweithgareddau 
yn 2018/19, er gwaethaf cyfyngiadau o hyd ar gapasiti staff  
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3.1.4. Mae cyllidebau prynu adnoddaul wedi parhau ar yr un lefelau, ac mae’r 

gwasanaeth yn parhau i berfformio’n dda o ran gwariant ar lyfrau plant, a 
chefnogi’r ddarpariaeth Gymraeg. 

3.1.5. Mae cyfanswm y gwariant refeniw wedi cynyddu ychydig ers 2017/18, 
gyda gwariant y pen o’r boblogaeth uwchlaw’r lefel ganolrifol.  

3.1.6. 92% o’i phoblogaeth yn byw o fewn cyrraedd rhwydd i fan gwasanaeth  
3.1.7. Mae benthyciadau Gymraeg fesul pen ymhlith yr uchaf yng Nghymru. 
3.1.8. Mae Ynys Môn yn ail o ran defnyddio cyfleusterau TGCh mynediad 

cyhoeddus. 
 

3.2. MEYSYDD O WENDID 

3.2.1. Y lefel presenoldeb mewn hyfforddiant a drefnwyd ymlaen llaw yw'r isaf 
yng Nghymru, fodd bynnag, mae hyfforddiant anffurfiol wedi cynyddu ac mae 
wedi ei leoli yn 6/22. 

3.2.2. Mae nifer yr ymwelwyr wedi parhau i leihau, a hefyd nifer y llyfrau a 
fenthycir, a hynny’n rhannol oherwydd llai o ddefnydd o’r llyfrgell deithiol; 
disgwylir gwelliannau wrth i’r ddarpariaeth deithiol newydd gael ei 
hymgorffori. 

3.2.3. Nid yw Ynys Môn wedi cyflawni’r targedau ar gyfer nifer y staff cyffredinol 
na’r staff proffesiynol, gyda chanlyniadau ar gyfer gallu gwasanaeth. 

3.2.4. Mae nifer ymwelwyr wedi gostwng ychydig ond rydym yn uwch na 
chanolrif Cymru a 12/22 yn y drefn restrol. Mae ymweliadau rhithwir yn uchel 
2/22. 

3.2.5. Dim ond mewn 7 allan o 8 o lyfrgelloedd y darperir digwyddiadau / 
gweithgareddau i ddefnyddwyr sydd â gofynion arbennig, gyda darpariaeth 
wedi'i dargedu i ble mae galw neu angen a nodwyd. mae hyn yn welliant ar 
17/18. 

 
4. ASESIAD MALD (Gweler : Atodiad 2) 

 
4.1. Mae’r Asesiad yn dangos bod y gwasanaeth yn perfformio’n dda ac yn cyrraedd 

11 hawl craidd yn llawn ac yn cyflawni 1 ohonynt yn rhannol. O’r deg dangosydd 
ansawdd sydd â thargedau, mae Ynys Môn wedi cyflawni 7 yn llawn, 1 yn 
rhannol a methodd â chyflawni 2. Gostyngiad ar y flwyddyn adrodd flaenorol, 
fodd bynnag, mae newid yn y broses adrodd / asesu gan MALD wedi arwain at y 
newid hwn nid gostyngiad mewn perfformiad. 

4.2. Gellir rhannu'r hawliau craidd a'r dangosyddion ansawdd yn bedwar maes 
allweddol; Mae sylwadau Mald wedi'u crynhoi isod: 

 
4.2.1. Ateb anghenion cwsmeriaid (DA 1-5) 

Gellir gweld effaith y newidiadau wedi’u cynllunio i seilwaith y gwasanaeth yn 
y ddarpariaeth ar gyfer datblygiad unigol, yn sgil cau dau fan gwasanaeth 
sydd wedi ei gwneud yn bosibl i staff ac adnoddau gael eu hailddosbarthu; o 
ganlyniad cynigir yr ystod lawn o sesiynau sgiliau ym mhob llyfrgell bellach, 
ac mae DA 1 yn cael ei gyflawni’n llawn. Mae’r ymarfer ailstrwythuro hefyd 
wedi galluogi’r gwasanaeth i ymestyn ei ddarpariaeth ar gyfer iechyd a lles, 
gyda phob man gwasanaeth bellach yn cynnig gwasanaethau deall 
dementia. Mae lefelau hyfforddiant ffurfiol ac anffurfiol wedi parhau i 
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gynyddu, ond mae’r niferoedd sy’n mynychu sesiynau hyfforddiant a 
drefnwyd ymlaen llaw yn dal ar y lefel isaf y pen o’r boblogaeth yng 
Nghymru. Erys y galw am gymorth anffurfiol i ddefnyddio gwasanaethau ar-
lein, yn arbennig o uchel. 
 

4.2.2. Mynediad a Defnydd (QI 6-8) 
Mae newidiadau i seilwaith y gwasanaeth yn 2018/19 wedi arwain at ostyngiad 
bach yng nghanran yr aelwydydd sydd o fewn pellter hygyrch i fan gwasanaeth 
llyfrgell, ond parheir i gyflawni’r targed. Mae Ynys Môn wedi ehangu ei raglen o 
ddigwyddiadau a gweithgareddau yn 2018/19, er gwaethaf cyfyngiadau o hyd ar 
gapasiti staff; mae’r niferoedd sy’n mynychu wedi cynyddu o ganlyniad. Mae’r 
ddarpariaeth o ddigwyddiadau a gweithgareddau i ddefnyddwyr sydd â gofynion 
arbennig hefyd wedi gwella, gyda darpariaeth wedi’i thargedu mewn 7 allan o’r 8 
llyfrgell, ond mae’r gwasanaeth yn dal i fethu â chyrraedd y safon o ran hyn (DA 
6). Mae nifer yr ymwelwyr wedi parhau i leihau, a hefyd nifer y llyfrau a fenthycir; 
priodolir hyn yn bennaf i leihad yn nifer yr ymweliadau gan y llyfrgell deithiol, ac 
mae’r gwasanaeth yn disgwyl gwrthdroi’r duedd hon yn 2019/20 pan fydd ei 
lyfrgell deithiol newydd, a’i hamserlen a’i hymgyrch farchnata yn ymsefydlu. Mae 
nifer y lawrlwythiadau electronig wedi cynyddu ymhellach, tuedd a welir ledled 
Cymru ac mae aelodaeth llyfrgell hefyd wedi cynyddu, ond erys perfformiad y pen 
o’r boblogaeth o ran hyn yn isel iawn o hyd. 
 
4.2.3.  Cyfleusterau a gwasanaethau (CI 9-12) 

Parhaodd cyllideb deunyddiau Ynys Môn ar lefelau 2017/18, ond oherwydd newid 
i’r ffordd yr asesir eitemau a gaffaelwyd y pen o’r boblogaeth (DA 9) nid yw’r 
targed o ran hyn yn cael ei gyflawni mwyach. Erys gwariant ar adnoddau i blant 
yn gadarn o hyd, ac mae’r gwasanaeth wedi cynyddu ei fuddsoddiad mewn 
adnoddau Cymraeg, yn unol â’r galw lleol, gyda nifer yr eitemau Cymraeg a 
fenthycir yn parhau’n uchel. Mae’r ddarpariaeth o gyfrifiaduron personol wedi 
parhau ar yr un lefel, ac er bod y defnydd a wneir ohonynt wedi lleihau (i 57% o 
67%), mae hyn yn adlewyrchu’r ddarpariaeth uwch mewn rhai llyfrgelloedd yn sgil 
ailddosbarthu cyfarpar o safleoedd sydd wedi cau, gyda’r defnydd yn dal ymhlith 
yr uchaf oll yng Nghymru. Mae’r gwasanaeth yn parhau i gyflawni’r targedau ar 
gyfer cyflenwi ceisiadau, gan nodi ffigurau ar gyfer ceisiadau wedi’u cyflenwi o 
fewn yr awdurdod. 
 
4.2.4.  Arbenigedd a gallu (CI 13-16) 

Rhoddwyd strwythur staffio newydd ar waith yn 2018/19, ond mae nifer o swyddi o fewn y 
strwythur hwn yn dal yn wag (gan gynnwys un swydd broffesiynol), ac fel y cyfryw mae 
Ynys Môn yn nodi gostyngiad bach mewn lefelau staffio cyffredinol ac nid yw’r naill 
darged staffio na’r llall yn cael eu cyflawni. Mae’r gwasanaeth yn nodi bod y broses 
recriwtio yn mynd rhagddi ac y dylai’r swyddi gael eu llenwi yn 2019/20, ac yn rhagweld y 
dylai hyn alluogi’r gwasanaeth i gyflawni’r targed ar gyfer nifer y staff proffesiynol, ond na 
fydd modd cyflawni’r gofyniad ar gyfer staffio cyffredinol. Mae arweinyddiaeth 
gymwysedig yn ei lle, ac mae’r gwasanaeth yn parhau i fuddsoddi mewn datblygiad 
proffesiynol. Mae cyfanswm yr oriau agor blynyddol wedi lleihau, ar ôl cau dau fan 
gwasanaeth, ond mae’r gofynion o ran hyn yn parhau i gael eu bodloni, ac nid oedd 
unrhyw achosion o darfu ar wasanaethau heb eu cynllunio. 
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4.3. Mae'r asesiad yn dod i'r casgliad: Gwelwyd rhai newidiadau yn lefelau 

perfformiad gwasanaeth llyfrgell Ynys Môn yn 2018/19, wrth i’w broses 

drawsnewid gael ei chwblhau, gan ailffurfio’r seilwaith sy’n sail i’r gwasanaeth. 

Caewyd dau o’i bwyntiau gwasanaeth llyfrgell lleiaf, gan ei gwneud yn bosibl i 

ailddosbarthu’r staff a’r adnoddau, ac mae strwythur staffio newydd ar waith a 

ddylai sicrhau mwy o gapasiti ar ôl i’r broses recriwtio gael ei chwblhau. Serch 

hyn, mae’r staff wedi cyflawni arlwy estynedig o hyfforddiant, digwyddiadau a 

gweithgareddau yn 2017/18 er bod y rhan fwyaf o ddangosyddion allweddol eraill 

o ddefnydd llyfrgelloedd wedi parhau i ostwng. Rhagwelir gwelliannau wrth i’r 

gwaith marchnata, yr amserlen a’r llyfrgell symudol newydd ennill eu plwyf. O 

ganlyniad, dylai datganiad yr awdurdod ar gyfer 2019/20 ddarparu darlun cliriach 

o’r ffordd y mae rhoi Strategaeth Gwasanaeth Llyfrgell 2017-22 ar waith, ynghyd 

â newidiadau diweddar i ganghennau, yn effeithio ar berfformiad o dan y 

fframwaith. 
 
 

 

 
 
 

6 – Asesiad Effaith ar Gydraddoldeb [cynnwys effeithiau ar yr Iaith Gymraeg] 

 
Ang 
 

 

7 – Oblygiadau Ariannol 

 
Ang 
 

 
 

8 – Atodiadau  

 
Atodiad 1:  Adroddiad Blynyddol Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru Ynys Môn 
2018/19 
Atodiad 2:  Adroddiad Asesu Blynyddol 2018-19: Ynys Môn. 
 
 

 
 

9 - Papurau Cefndir (cysylltwch ag awdur yr Adroddiad am unrhyw wybodaeth 

bellach os gwelwch yn dda): 

 
MALD : Llyfrgelloedd Cysylltiedig ac Uchelgeisiol: fframwaith ansawdd chweched 
dosbarth 2017-2020 llyfrgelloedd Cymru 
 
https://gov.wales/docs/drah/publications/170331-connected-and-ambitious-libraries-cy.pdf 
 
 

Tudalen 52

https://gov.wales/docs/drah/publications/170331-connected-and-ambitious-libraries-cy.pdf


F7 [16/10/17]  
7 
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Is-adran Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd

Chweched fframwaith ansawdd ar gyfer 

llyfrgelloedd cyhoeddus Cymru

Ebrill 2017 hyd at Fawrth 2020

Ffurflen profforma blynyddol: Blwyddyn yn gorffen 31 Mawrth 2019

Nodiadau canllaw

Cyd-destun

Hawliau Craidd

Dangosyddion Ansawdd

Cyflwyno

Ar ôl llenwi'r ffurflen, dylid ei dychwelyd drwy e-bost i 

MALD:

mald@llyw.cymru

Dyddiad olaf derbyn ffurflenni: Dydd Gwener 21 Mehefin 2019

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch ag: Carys Dawson

Carys.Dawson2@llyw.cymru

0300 062 2095 (llinell uniongyrchol)

0300 062 2112 (prif rif MALD)

Mae'r daflen hon yn ymdrin â hawliau craidd y cyhoedd. Mae cwymplen i'r awdurdodau ddewis eu lefel cydymffurfio â 

phob hawl (wedi'i hunanasesu), a dylid rhoi unrhyw wybodaeth bellach yn y gofod a ddarparwyd yn ôl yr angen.

Mae'r daflen hon yn ymwneud ag 12 o ddangosyddion ansawdd safonau llyfrgelloedd cyhoeddus. O ran rhai 

dangosyddion, mae'n rhaid i awdurdodau gofnodi'r data craidd y mae'r safonau meintiol yn deillio ohono; bydd y cyfrifo 

wedyn yn digwydd yn awtomatig.

O ran y safonau hynny sydd â thargedau meintiol, caiff atebion eu cymharu â'r targed a osodwyd, a rhoddir rhyw 

awgrym a yw'r safon honno wedi'i chyrraedd ai peidio. Mae gofod wedi'i adael i chi roi sylwadau; anogir awdurdodau 

sy'n methu â chyrraedd y targedau i ddefnyddio'r gofod hwn i nodi unrhyw amgylchiadau lliniarol, a chynlluniau ar gyfer 

gwella yn y dyfodol.

Dylid rhoi ffigwr cymaradwy ar gyfer y flwyddyn yn gorffen 31 Mawrth 2018 ar gyfer pob Dangosydd Ansawdd a adroddir 

yn flynyddol. Mae gofod wedi'i ddarparu i awdurdodau roi sylwadau ar unrhyw ddirywiad yn eu perfformiad yn ystod y 

flwyddyn flaenorol.

Dylid rhoi'r ffigyrau diweddaraf sydd ar gael o ran y Dangosyddion Ansawdd hynny sydd ond eu hangen unwaith bob tair 

blynedd, a dylid rhoi dyddiad casglu'r data yn y gofod a roddwyd.

Mae'r ffurflen i'w llenwi ar dair taflen waith, ynghyd â dogfen Word. Dylai awdurdodau nodi'r canlynol:

Mae'r ddogfen Diffiniadau a chanllawiau ar gyfer casglu data a'i gyflwyno yn rhoi arweiniad ar lenwi'r ffurflen. 

Pan fo data wedi'i gynnwys yn y ffurflen flynyddol i CIPFA, dylid defnyddio'r un ffigwr ar gyfer y ffurflen hon. 

Y celloedd hynny sydd angen data yw'r unig rai y gellir eu dewis; mae'r rhannau eraill yn lled-dywyll. Gellir defnyddio'r 

fysell tab i symud ymlaen i'r gell nesaf sydd ar gael.

Mae MALD yn cadw'r hawl i ofyn am dystiolaeth o'r wybodaeth a roddwyd ar y ffurflen flynyddol i gynorthwyo gyda'r 

broses asesu.

Mae'r daflen hon yn gofyn am ychydig o fanylion disgrifiadol am yr awdurdod, ynghyd â manylion cysylltu â'r person y 

dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau ato/ati.
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Data cyd-destunol Blwyddyn yn gorffen 

31 Mawrth 2019

Awdurdod
Ynys Môn

Nifer trigolion
69,794

Canran y boblogaeth o dan 16 oed
17.2%

Canran y boblogaeth sy’n gallu darllen a siarad Cymraeg (gweler 

y nodiadau) 57.2%

Nifer y mannau gwasanaeth sefydlog sydd ar agor 10+ awr yr 

wythnos 8

Nifer y mannau gwasanaeth sefydlog sydd ar agor am lai na 10+ 

awr yr wythnos
0

Nifer y llyfrgelloedd teithiol
1

Yn ychwanegol, llyfrgelloedd cymunedol sydd ar agor 10+ awr yr 

wythnos
Nifer y llyfrgelloedd wedi'u rheoli gan y gymuned

0

Nifer y llyfrgelloedd wedi'u cefnogi gan y gymuned
3

Nifer y llyfrgelloedd wedi'u comisiynu
0

Yn ywchwanegol, llyfrgelloedd cymunedol sydd ar agor am lai na 

10 awr yr wythnos
Nifer y llyfrgelloedd wedi'u rheoli gan y gymuned

0

Nifer y llyfrgelloedd wedi'u cefnogi gan y gymuned
0

Nifer y llyfrgelloedd wedi'u comisiynu
0

Faint o'r llyfrgelloedd cymunedol hyn, os oes rhai o gwbl, sydd 

wedi'u cynnwys yn y ffurflen hon (gweler y nodiadau)?
3

Nifer y Llyfrgelloedd Cymunedol Annibynnol
0

Manylion cyswllt ar gyfer ymholiadau ynghylch y ffurflen hon

Enw
Rachel Rowlands

Rhif ffôn
01248 752094

E-bost
rfxlh@ynysmon.gov.uk

A yw'r Ffurflen Datganiad Blynyddol hon wedi'i chymeradwyo gan 

yr awdurdod cyn ei chyflwyno i MALD?

No

Pryd a ddisgwylir cymeradwyaeth? Yn hwyr yn Nhymor yr Hydref 2019

Pryd fydd y fersiwn terfynol yn cael ei gyflwyno i MALD? Yn hwyr yn Nhymor yr Hydref 2019

Tudalen 55

mailto:rfxlh@ynysmon.gov.uk


DASLlCC 1 Gwneud gwahaniaeth 2018-19 Fframwaith 5

Canran yr oedolion sy’n credu bod defnyddio’r llyfrgell wedi’u helpu i ddatblygu sgiliau newydd dd/b 67%

Canran yr oedolion sydd wedi cael gwybodaeth ddefnyddiol ynghylch iechyd a lles yn y llyfrgell dd/b 51%

Canran yr oedolion sydd yn teimlo bod y llyfrgell yn lle diogel a chroesawgar i ymweld â hi dd/b 97%

Canran yr oedolion sy’n credu bod y llyfrgell wedi gwneud gwahaniaeth i’w bywydau dd/b 84%

Dyddiad yr arolwg (mis a blwyddyn) dd/b Dyddiad yr arolwg (mis a blwyddyn) Feb-17

Sylw'r Awdurdod:

Canran y plant 7-16 oed sy’n meddwl bod defnyddio’r llyfrgell yn eu helpu i ddysgu a chael gwybod pethau dd/b 90%

Dyddiad yr arolwg (mis a blwyddyn) dd/b Feb-17

Sylw'r Awdurdod:

DASLlCC 2 Bodlonrwydd cwsmeriaid 2018-19 Fframwaith 5

Canran yr oedolion sy’n credu bod y dewis o lyfrau yn ‘dda iawn’ neu'n ‘dda’ dd/b 94%

Canran yr oedolion sy’n credu bod safon y gofal cwsmeriaid yn ‘dda iawn’ neu'n ‘dda’ dd/b 99%

Canran yr oedolion sy’n credu bod y cyfleusterau TG yn ‘dda iawn’ neu’n ‘dda’ dd/b dd/b

Canran yr oedolion sy’n credu bod y llyfrgell yn ‘dda iawn’ neu'n ‘dda’ yn gyffredinol dd/b 97%

Dyddiadau'r arolwg (mis a blwyddyn) dd/b Feb-17

Sylw'r Awdurdod:

Sgôr gyffredinol allan o ddeg ar gyfartaledd a roddwyd gan ddefnyddwyr 7-16 oed i’r llyfrgell maent yn eu 

defnyddio
dd/b 9%

Dyddiad yr arolwg (mis a blwyddyn) dd/b Dyddiad yr arolwg (mis a blwyddyn) Feb-17

Sylw'r Awdurdod:

DASLlCC 3 Cymorth ar gyfer datblygiad unigol 2018-19 % y cyfanswm 2017-18 % y 

cyfanswm

Nifer o fannau gwasanaeth sefydlog sydd ar agor am 10 awr a mwy sy'n darparu:

Cymorth sylfaenol i ddefnyddio’r seilwaith TGCh a gynigir (gan gynnwys y rhwydwaith diwifr) a chymorth i gael 

gafael ar y rhychwant o adnoddau gwybodaeth electronig sydd ar gael.
8 73% 100%

Hyfforddiant i wella llythrennedd, llythrennedd gwybodaeth, rhifedd a sgiliau digidol. 8 73% 78%

Cymorth i ddefnyddwyr i gael gafael ar adnoddau e-lywodraeth lleol a chenedlaethol. 8 73% 100%

Rhaglenni/gweithgareddau datblygu darllenwyr ar gyfer oedolion a phlant 8 73% 100%

Nid yw'r targed hwn wedi'i gyrraedd. Ychwanegwch unrhyw sylwadau isod:

Cynhelir yr arolwg yn 2019/20

Cynhelir yr arolwg yn 2019/20

Cynhelir yr arolwg yn 2019/20

Cynhelir yr arolwg yn 2019/20

Mae perfformiad wedi gwella yn y maes hwn gyda'r holl dargedau bellach yn cael eu cwrdd 100%. Mae hyn yn rhannol oherwydd 2 o'n llyfrgelloedd lleiaf yn cau yn ystod 2018 o ganlyniad i'n Proses Trawsnewid. Mae'r strwythur newydd wedi ein 

galluogi i atgyfnerthu staffio ac adnoddau a'u dosbarthu'n fwy effeithiol i'r llyfrgelloedd sydd ar ôl. 

T
udalen 56



DASLlCC 4 Cymorth ar gyfer iechyd a lles 2018-19 % y cyfanswm
2017-18 % y 

cyfanswm

Nifer y mannau gwasanaeth sefydlog sydd ar agor am 10 awr yr wythnos neu fwy sydd yn cynnig:

Cynllun Presgripsiwn Llyfrau Cymru 8 73% 100%

Cynllun Llyfrau Llesol 8 73% 100%

Casgliad penodol ar iechyd a lles 8 73% 100%

Gwybodaeth am ffyrdd o fyw iachach ac ymddygiad iach – taflenni, llyfrau ac ati 8 73% 100%

Cyfeirio at wasanaethau iechyd a lles 8 73% 100%

Nid yw'r targed hwn wedi'i gyrraedd. Ychwanegwch unrhyw sylwadau isod:

Nifer y mannau gwasanaeth sefydlog sydd ar agor am 10 awr yr wythnos neu fwy sydd yn cynnig: 2017-18

Grwpiau Darllen ar y Cyd (darllen yn uchel gyda’i gilydd) 2 1

Clybiau llyfrau (trafod llyfr penodol) 4 4

Canser Macmillan neu bartneriaethau eraill yn ymwneud â gwybodaeth iechyd 6 6

Hyrwyddwyr a gwasanaethau Dementia Gyfeillgar 8 4

Gweithgareddau ymwybyddiaeth iechyd meddwl 8 9

Sylw'r Awdurdod:

DASLlCC 5 Hyfforddiant i ddefnyddwyr 2018-19 Fesul 1,000 o'r boblgth 2017-18 

Cyfanswm y nifer yn mynychu sesiynau hyfforddi defnyddwyr wedi’u trefnu ymlaen llaw gan y llyfrgell 936 13
Fesul 1,000 o'r 

boblgth
10

Canran y mynychwyr a ddywedodd fod mynychu wedi’u helpu i gyflawni eu hamcanion 99% % 98%

Nodwch y dull a ddefnyddiwyd i gyfrifo'r ffigwr hwn

Brasamcan o nifer y ffurflenni adborth a ddosbarthwyd 100

Nifer y ffurflenni adborth sydd wedi'u cynnwys yn y cyfrifiad hwn 92

Nifer y cwsmeriaid sydd wedi cael cymorth drwy gael hyfforddiant anffurfiol yn ystod y flwyddyn 21,365              306

Sylw'r Awdurdod (gan gynnwys nodyn ar y dull i'w ddefnyddio i gyfrifo'r canlyniadau):

DASLlCC 6 Presenoldeb defnyddwyr yn nigwyddiadau'r llyfrgell 2018-19 Fesul 1,000 o'r boblgth 2017-18 

Cyfanswm y nifer yn mynychu digwyddiadau a gweithgareddau wedi’u trefnu gan y llyfrgell 15,465 222
Fesul 1,000 o'r 

boblgth
188

Nifer y mannau gwasanaeth sefydlog sydd ar agor am 10 awr yr wythnos neu fwy sydd yn cynnig digwyddiadau 

a gweithgareddau i’r rheiny â gofynion arbennig
7 64%

Nid yw'r targed hwn wedi'i gyrraedd. Ychwanegwch unrhyw sylwadau isod:

Lleihaodd y nifer o lyfrgelloedd sy'n agored am 10 awr neu fwy yr wythnos yn ystod 2018 o 9 i 8. Mae gwaith ym maes Pencampwyr a Gwasanaethau Dementia Gyfeillgar wedi gwella perfformiad yn y maes hwn gyda phob pwynt gwasanaeth yn 

darparu'r elfen hon. Mae gwybodaeth iechyd ar gael ym mhob llyfrgell ac mae Gwasanaethau yn ymweld â phob llyfrgell ar ryw bwynt yn ystod y flwyddyn ar gyfer gweithgareddau amrywiol. Fodd bynnag, rydym ond wedi cynnwys yma'r Gwasanaethau 

sy'n cael eu hailadrodd yn unol â'r canllawiau.

Mae sesiynau hyfforddi defnyddwyr sydd wedi eu trefnu o flaen llaw wedi cynyddu ychydig ers y cyfnod adrodd blaenorol gydag ymweliadau gan golegau lleol yn cael eu cynnwys y flwyddyn hon. Mae sesiynau anffurfiol dal yn uchel, mae cymorth yn 

amrywiol ac yn eang, fodd bynnag, mae cymorth gydag e-byst, defnyddio adnoddau, defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol, defnyddio WiFi yn cyfrif am gyfran uchel o'r ffigwr hwn . Mae sgiliau llythrennedd gwybodaeth ac adnoddau hanes lleol hefyd yn 

bwysig gyda galw yn cynyddu yn y maes hwn. Mae'r galw am gymorth anffurfiol yn cynyddu o ran cymorth i gwblhau ffurflenni ar-lein, sganio dogfennau a chwilio am swyddi. Dilynir gweithdrefnau samplu CIPFA gyda chyfrif yn Hydref o'r % a 

ddywedodd bod hyfforddiant wedi eu helpu i gyflawni eu nodau. Cyfrifau llawn yw'r ffigyrau eraill. 
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Sylw'r Awdurdod, yn cynnwys manylion o ddigwyddiadau:

DASLlCC 7 Lleoliad mannau gwasanaeth 2018-19 2017-18 

Dwysedd y boblogaeth (person yr hectar) 1.0

% yr aelwydydd o fewn 3 milltir (neu 15 munud o amser teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus) i fan gwasanaeth 

sefydlog, neu o fewn ¼ milltir i arhosfan llyfrgell deithiol
92% % 97%

Mae’r targed hwn wedi'i gyrraedd.

DASLlCC 8 Defnyddio'r llyfrgell 2018-19 Fesul 1,000 o'r boblgth

2017-18  Fesul 

1,000 o'r 

boblgth

Cyfanswm nifer yr ymweliadau i lyfrgelloedd yn ystod y flwyddyn 275,423 3946 4,107

Nodwch y dull a ddefnyddiwyd i gyfrifo hwn

Cyfanswm nifer yr ymweliadau allanol i wefan llyfrgelloedd yn ystod y flwyddyn 119,232 1,708 1,728

Cyfanswm nifer y benthycwyr gweithredol yn ystod y flwyddyn 7,498 107 110

Cyfanswm y nifer sy'n aelodau o'r llyfrgell 15,474 222 190

Cyfanswm nifer y llyfrau a fenthycwyd gan oedolion 161,416 2,313 2,429

Cyfanswm nifer y llyfrau a fenthycwyd gan blant 74,937 1,074 1,138

Cyfanswm nifer y deunydd clyweledol a fenthycwyd 7,416 106 104

Cyfanswm nifer y deunydd electronig a lawrlwythwyd 18,249 261 190

DASLlCC 9  Deunydd darllen cyfoes a phriodol 2018-19 Fesul 1,000 o'r boblgth

2017-18  Fesul 

1,000 o'r 

boblgth

Cyfanswm nifer yr eitemau a dderbyniwyd 36,793 527 244

Cyfanswm gwariant ar ddeunyddiau (o DASLlCC 14) £114,093 £1,635 £1,641

Mae’r targed hwn wedi'i gyrraedd.

Mae ymweliadau i adeiladau llyfrgell wedi gostwng ychydig yn y cyfnod adrodd hwn. Wrth ddadansoddi lefelau llyfrgell, mae ein llyfrgelloedd mwy wedi cynnal niferoedd yr ymwelwyr. Mae'r llyfrgell symudol wedi gweld lleihad yn y nifer o ymweliadau, 

fodd bynnag, rydym yn disgwyl gwrthdroad yn hyn wrth i'n llyfrgell symudol, amserlen a'n marchnata newydd wreiddio. 

Mae problemau wedi gostwng fymryn ers y llynedd a gwelir yr un patrwm â niferoedd yr ymwelwyr. Mae ymweliadau rhith yn parhau i fod yn uchel ac mae lawrlwythiadau electronig yn parhau i fod yn gryf. 

Sylw'r Awdurdod (gan gynnwys enwau unrhyw fannau gwasanaeth a rennir ac sy'n rhannu dulliau cyfrif, a dyddiad y glanhau diwethaf ar ddata aelodaeth; dylech ddarparu nodyn o unrhyw ystadegau a gasglwyd ar y defnydd o’r 

cyfryngau cymdeithasol hefyd, a sut mae'r data hwn yn cael ei gyfri.):

Mae 63.94% o boblogaeth Môn yn byw o fewn 3 milltir i lyfrgell statig. Deillir y ffigwr hwn o'r system GIS ac mae'n gadarn ystadegol. Cyfrifir y ffigwr hwn drwy ddefnyddio'r pellter gyda rhwydwaith ffyrdd. 28.31% o gartrefi o fewn .25 o stop symudol. 

Mae mymryn o leihad wedi bod ers 17/18, fodd bynnag, sicrhaodd y broses Drawsnewid ein bod yn parhau i gyrraedd y targed hwn. 

Cyfuniad o'r dulliau hyn

Cynhelir nifer o ddigwyddiadau a gweithgareddau yn ystod y flwyddyn er enghraifft Clybiau Lego, Clybiau Cod, Clybiau Swyddi Wythnosol, grwpiau darllen gwrando, ymweliadau gan awduron, cyhoeddiadau llyfr, grwpiau darllen, Rhannu Rhigwm, 

sesiynau rhieni a phlant, gweithgareddau i blant, gweithgareddau cynllun darllen dros yr haf. Mae'r nifer o weithgareddau wedi cynyddu'r flwyddyn hon, sy'n gyflawniad i'n staff o ran gweithredu'r strategaeth gwasanaeth llyfrgell ac mae swydd 

broffesiynol wag yn cyfyngu capasiti.

Mae digwyddiadau a gweithgareddau penodol wedi'u darparu i ddefnyddwyr sydd â gofynion arbennig lle mae galw neu angen wedi'i adnabod, mae adnoddau yn y maes hwn wedi eu targedu a'u darparu mewn 7 allan o 8 llyfrgell (cynnydd ers y cyfnod 

adrodd blaenorol). Cynhaliwyd digwyddiadau amser stori / gweithgareddau i Ganolfan Addysg y Bont (disgyblion ag anghenion arbennig), Llythrennedd Gwybodaeth i ABE (Sgiliau Sylfaenol), Sesiynau Gwybodaeth ac ymwybyddiaeth, grwpiau darllen 

gwrando, gweithgareddau e.e. clybiau swyddi i'r rhai sy'n hirdymor ddi-waith. Sesiynau gwybodaeth a chyngor mewn partneriaeth â Chymdeithas Byddar Gogledd Cymru a Chymdeithas y Deillion Gogledd Cymru.
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Cyfanswm gwariant ar ddeunyddiau i blant 32,856£            

Ydy'r cyfanswm yn cynnwys gwariant ar Wasanaeth Llyfrgell Ysgol? Ydi

Please indicated the amount included £11,327

Canran gwariant ar ddeunyddiau i blant 29% % 31%

Sylw'r Awdurdod

DASLlCC 10 Adnoddau yn Gymraeg 2018-19 Fesul 1,000 o'r boblgth 2017-18 

Cyfanswm gwariant ar ddeunyddiau Cymraeg £16,085

Canran gwariant ar ddeunyddiau Cymraeg 14% % 12%

Gwariant am bob 1,000 y boblogaeth breswyl sy'n siarad Cymraeg £ £330

Mae’r targed hwn wedi'i gyrraedd.

Cyfanswm nifer benthyciadau eitemau Cymraeg               33,990 487

Sylw'r Awdurdod

DASLlCC 11 Mynediad ar-lein

2018-19 Fesul 10,000 o'r boblgth 2017-18

A yw pob llyfrgell sefydlog a theithiol yn darparu o leiaf un ddyfais sy'n rhoi mynediad i'r cyhoedd at y Rhyngrwyd 

ac at gynnwys digidol ar y rhwydwaith?

Os yw'n berthnasol, cofnodwch nifer y safleoedd sefydlog nad oes ganddynt fynediad i'r rhwydwaith 0

Os yw'n berthnasol, cofnodwch nifer y llyfrgelloedd symudol nad oes ganddynt fynediad i'r rhwydwaith 1

A yw'r holl fannau gwasanaeth sefydlog yn darparu mynediad diwifr i'r cyhoedd er mwyn iddynt ddefnyddio eu 

dyfeisiau eu hunain?
Ydi

Mae’r targed hwn wedi'i gyrraedd.

Nifer y dyfeisiau sy’n rhoi mynediad i’r Rhyngrwyd i’r cyhoedd sydd ar gael 69 9.89
 Fesul 10,000 o'r 

boblgth 
10

Mewn llyfrgelloedd sefydlog 69

Mewn llyfrgelloedd teithiol 0

Mae gwariant ar ddeunyddiau iaith Gymraeg wedi cynyddu, sy'n adlewyrchiad o'r nifer o ddeunydd a gyhoeddwyd eleni. Prynir pob copi perthnasol o ddeunydd iaith Gymraeg yn lluosog. Mae'r gwasanaeth yn ystyried y ddarpariaeth hon yn briodol ar 

gyfer y galw am stoc iaith Gymraeg ar yr Ynys. Byddai'n rhaid dyblu lefelau prynu presennol i gyflawni'r gwariant fesul 1,000 o boblogaeth sy'n siarad Cymraeg, a byddai hyn yn arwain at stoc dros ben ac yn effeithio ar adnoddau eraill.

Nid oes gan y llyfrgell symudol ddyfais wedi'i gysegru ar gyfer mynediad cyhoeddus i'r rhyngrwyd ac at gynnwys digidol rhwydweithiol, fodd bynnag, mae'r rhyngrwyd wedi'i alluogi ar ddyfeisiadau ein staff (drwy MiFi symudol) ac rydym yn rhoi cymorth 

i'n cwsmeriaid i gael mynediad at y rhyngrwyd drwy ddefnyddio'r dyfeisiau hyn. Fodd bynnag, nid yw polisïau corfforaethol yn caniatáu defnydd preifat ar y dyfeisiau hyn. Mae bob llyfrgell statig yn darparu dyfeisiau sy'n rhoi mynediad i'r rhyngrwyd ac i 

gynnwys digidol rhwydweithiol. 

nifer yr eitemau cyfryngau print a di-lyfr: 13,328

nifer yr eitemau o ffynonellau electronig wedi'u prynu gan yr awdurdod: 0 

nifer yr eitemau o danysgrifiadau wedi'u prynu'n ganolog: Bolinda - 23,465 (fel y blynyddoedd blaenorol, ni chynhwysir e-gronau nac e-gomigs)

Mae'r gwasanaeth hwn yn ystyried hon fel lefel briodol o wariant ar stoc a brynir i blant a phobl ifanc, mae'n cynnwys gwasanaeth llyfrgell ysgolion sy'n darparu pecynnau sy'n seiliedig ar brosiect/cwricwlwm ar gyfer ysgolion cynradd a hefyd y fan 

llyfrgell ysgolion sy'n ymweld ag ysgolion cynradd drwy gydol y flwyddyn. Nid yw stoc ysgolion y llyfrgell yn cael ei ddiogelu ac mae ar gael i lyfrgelloedd eraill ei ddefnyddio. 
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Sylw'r Awdurdod

Nifer yr oriau sydd ar gael i’w defnyddio ar gyfleusterau TGCh sydd â mynediad i'r cyhoedd yn ystod y flwyddyn 57,232

Nifer yr oriau a gofnodwyd o ddefnyddio cyfleusterau TGCh gan y cyhoedd yn ystod y flwyddyn 32,452 57% % 67%

Sylw'r Awdurdod

DASLlCC 12 Cyflenwi ceisiadau
2018-19 % Fframwaith 5 %

Cyfanswm nifer y ceisiadau am eitemau unigol a wnaed yn ystod y flwyddyn 6,898

Nifer y ceisiadau yr hysbysir y defnyddiwr eu bod ar gael o fewn 7 diwrnod calendr i wneud y cais 5,310 77% 73%

Mae’r targed hwn wedi'i gyrraedd.

Nifer y ceisiadau yr hysbysir y defnyddiwr eu bod ar gael o fewn 15 diwrnod calendr i wneud y cais 6,317 92% 88%

Mae’r targed hwn wedi'i gyrraedd.

DASLlCC 13  Lefelau staffio a chymwysterau 2018-19 Fesul 10,000 o'r boblgth 2017-18

Cyfanswm nifer y staff (FTE) 18.1 2.59 2.8

Nid yw'r targed hwn wedi'i gyrraedd. Ychwanegwch unrhyw sylwadau isod:

Sylw'r Awdurdod (gan gynnwys gwybodaeth am staff sy'n cael eu rhannu):

Nifer y staff sydd â chymwysterau cydnabyddedig yn gysylltiedig â llyfrgelloedd (FTE) (gan gynnwys meysydd 

cytras)
3.9 0.56 0.6

Nid yw'r targed hwn wedi'i gyrraedd. Ychwanegwch unrhyw sylwadau isod:

Mae pob llyfrgell statig yn darparu mynediad cyhoeddus i'r rhyngrwyd ac i gynnwys digidol rhwydweithiol. Mae gan y llyfrgell symudol fynediad at y rhyngrwyd ond nid oes ganddo ddyfais gyhoeddus. Bydd y Cynorthwyydd Llyfrgell yn ymchwilio am 

wybodaeth i ddefnyddwyr ar eu rhan os oes angen. 

Golyga benthyca a rhannu catalog rhwng llyfrgelloedd chwe awdurdod Gogledd Cymru bod heriau ychwanegol i feddiannu llyfrau ar gais y darllenydd o fewn amser penodol. Mae'r targed 7 diwrnod yn heriol o ran cludiant a logisteg. 

Ers gweithredu'r System Rheoli Llyfrgelloedd Cymru Gyfan, mae archebion yn teithio ar draws Gogledd Cymru i gwrdd â galw cwsmeriaid a gall hyn fod yn heriol i'r rhwydwaith dosbarthu. I sicrhau cysondeb ag awdurdodau eraill yng Nghymru, ers 

2017/18, mae awdurdodau Llyfrgelloedd Gogledd Cymru wedi cofnodi'r nifer o geisiadau llogi a foddhawyd yn y sir. Mae'r newid hwn yn yr adrodd wedi arwain at nifer gostyngol o geisiadau llogi yn cael eu cyfrif, ond mae'r nifer o geisiadau a foddheir o 

fewn 7 dydd calendr yn uchel (77%), sy'n gynnydd o 17/18 ac yn uwch na tharged WPLS. 

Ffigwr traws-sirol Môn, gan gynnwys ceisiadau a foddhawyd gan 6 awdurdod Gogledd Cymru yw 59.9% am 7 diwrnod ac 84.26% am 15 diwrnod. 

Mae'r cyfanswm yn cynnwys staff a rennir yn yr uned lyfryddiaethol TalNET (22% o gyfanswm eu lefel staffio). Nid yw'r cyfanswm hwn yn cynnwys swyddi gwag (swyddi sydd ar strwythur staffio'r gwasanaethau llyfrgell ond oedd yn wag ym Mawrth 

2018)

Gwelodd 18/19 strwythur staffio newydd ar gyfer y gwasanaeth llyfrgell. Mae lefelau staffio wedi gostwng ychydig yn ystod y cyfnod adrodd hwn ac roedd gennym 3 swydd wag, roedd un ohonynt yn swydd broffesiynol am y flwyddyn gyfan. Fe eithriwyd 

y swyddi hyn o'r ffigyrau yn unol â'r arweiniad gan eu bod yn wag. Mae 1 o'r swyddi hyn bellach wedi ei llenwi (ond fymryn y tu allan i'r cyfnod adrodd) ac mae'r llall yn y broses o gael ei hysbysebu. Mae Gwasanaeth Llyfrgell Môn yn parhau i fod o dan 

gyfanswm safon lefel staffio sy'n anochel am gael effaith ar y Gwasanaeth. 

Cyfanswm yr FTE gan gynnwys y swyddi gweigion yw 19.95 sydd dal o dan y targed. Nid oedd cyflawni'r targed yn bosib fel rhan o'r broses drawsnewid. 

Nid yw'r ffigwr FTE 3.9 yn cynnwys y swydd wag ond mae'n cynnwys mannau cytras. Ein strwythur staffio os gaiff ei staffio'n llawn yw 4.9 sydd uwchben y targed. Rydym yn disgwyl cyrraedd y lefel hon yng nghyfnod adrodd 2019 os yw'r swydd 

broffesiynol wag yn cael ei llenwi. 

Cyfrifwyd y ffigyrau hyn ar sail flynyddol ar gyfer y 2 lyfrgell a fu gau yn ystod y cyfnod adrodd. Fe ail-ddosbarthwyd offer TG o amgylch y gwasanaeth, sydd wedi arwain at gapasiti ychwanegol mewn rhai adrannau, gan ddarparu gwell gwasanaeth i'r 

cwsmer ond drwy leihau'r ffigwr o % o;r amser sydd ar gael a ddefnyddir gan y cyhoedd. 
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Nifer y staff sydd â chymwysterau mewn meysydd cytras (FTE) 0.5

Nifer y swyddi sy'n gofyn am gymwysterau llyfrgellyddiaeth 4.4

Nifer y staff â chymwysterau llyfrgellyddiaeth mewn swyddi nad oes angen cymhwyster llyfrgellyddiaeth (FTE) 0.8

Sylw'r Awdurdod:

A yw rheolwr gweithredol dynodedig y gwasanaeth llyfrgell yn meddu ar gymhwyster ffurfiol mewn 

llyfrgellyddiaeth, gwyddor gwybodaeth neu reoli gwybodaeth? 
Ydi

Rhowch fanylion am y cymwysterau cyfredol sydd ganddo/ganddi:

Ydi

Rhowch fanylion unrhyw hyfforddiant a wnaed

Mae’r targed hwn wedi'i gyrraedd.

Ymhle y mae safle'r swydd hon yn strwythur rheoli'r awdurdod lleol?

Beth yw swydd y llyfrgellydd proffesiynol uchaf ei safle (os yw'n wahanol i'r uchod)?

Ymhle y mae swydd y llyfrgellydd proffesiynol uchaf ei safle yn strwythur rheoli'r awdurdod lleol (os yw'n wahanol 

i'r uchod)?

Cyfanswm oriau gweithio staff yn ystod y flwyddyn 30,800

Nifer oriau staff sydd wedi’u treulio mewn hyfforddiant neu ddatblygiad personol/proffesiynol 1,562

% yr amser a dreuliwyd mewn hyfforddiant a datblygiad personol/proffesiynol 5.1% 2017-18 4.40%

Mae’r targed hwn wedi'i gyrraedd.

Cyfanswm nifer y gwirfoddolwyr gweithredol yn ystod y flwyddyn 3 2017-18 3

Cyfanswm nifer oriau gweithio gwirfoddolwyr yn ystod y flwyddyn 90 2017-18 53

A yw'r achrediad Buddsoddwyr mewn Gwirfoddolwr gennych o ran y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol / 

NOS?

Yn gryno, disgrifiwch yr hyfforddiant a'r cymorth a gynigir i wirfoddolwyr.

Sylw'r Awdurdod:

DASLlCC 14  Gwariant gweithredol 2018-19 % y cyfanswm 2017-18 % y cyfanswm

Gwariant ar staff £478,356 54% 64%

Cyfanswm gwariant ar ddeunyddiau £114,093 13% 13%

Adrodd yn uniongyrchol i'r Pennaeth Gwasanaeth : Addysg

dd/b fel yr uchod

dd/b fel yr uchod

Diploma Ôl-raddedig mewn Astudiaethau Gwybodaeth a Llyfrgell, CILIP

Oriau profiad gwaith yw'r oriau gwirfoddoli yr adroddir yma, gyda hyfforddiant a chefnogaeth wedi'u darparu ar sail unigol yn berthnasol i'r tasgau yr ymgymerir â hwy. 

Hyd yn hyn, nid oes gan ein 2 Lyfrgell Cymunedol fodel gwirfoddoli ar waith, fodd bynnag, rydym yn gweithio mewn un maes i sefydlu elfennau o gefnogaeth i wirfoddolwyr sy'n ychwanegol i'r gwasanaeth llyfrgell craidd. 

Mae'r swyddi sy'n gofyn am gymhwyster llyfrgell yn cynnwys y swydd wag broffesiynol. Ein haelod o staff sydd â chymhwyster maes cytras yw ein Swyddog Dysgu Gydol Oes sydd â gradd addysgu. Mae gennym ddau aelod o staff sydd mewn swyddi 

nad oes gofyn am gymhwyster er bod ganddynt gymwysterau llyfrgellydd (nid ydynt yn cael eu hadrodd yma yn unol â'r arweiniad), nid yw'r unigolion hynny yn dymuno bod mewn swydd cymwys ar hyn o bryd. 

Amherthnasol
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Gwariant ar gynnal a chadw, atgyweirio ac adnewyddu offer ac adeiladau £26,861 3% 3%

Cyfanswm costau gweithredol eraill £272,605 31% 20%

Cyfanswm y gwariant refeniw £891,915 100%

Cyfanswm y gwariant refeniw am bob 1,000 o'r boblogaeth £12,779 £12,728

Cyfanswm gwariant cyfalaf £121,017

Cyfanswm gwariant cyfalaf am bob 1,000 o'r boblogaeth £1,734 £2,042

Sylw'r Awdurdod:

DASLlCC 15 Cost am bob ymweliad 2018-19 Cymhareb 2017-18 

Cyfanswm y gwariant refeniw ar staff a deunyddiau £592,449

Cyfanswm yr incwm a gynhyrchwyd £74,610.00 Incwm £75,372.00

Cyfanswm nifer yr ymweliadau i safleoedd y llyfrgell yn ystod y flwyddyn 275,423            

Cyfanswm nifer yr ymweliadau allanol i wefannau'r llyfrgelloedd yn ystod y flwyddyn 119,232            £1.31
 Cost am bob 

ymweliad 
£1.50

Sylw'r Awdurdod:

DASLlCC 16 Oriau agor 2018-19 Fesul 1,000 o'r boblgth 2017-18  Fesul 

1,000 o'r 

boblgth

Cyfanswm oriau agor blynyddol yr holl fannau gwasanaeth 9,287 133

Mae’r targed hwn wedi'i gyrraedd.

Cyfanswm oriau agor blynyddol heb eu staffio’r holl fannau gwasanaeth 0

Sylw'r Awdurdod:

% y cyfanswm 2017-18 % y 

cyfanswm

Cyfanswm oriau cau mannau gwasanaeth sefydlog heb gynllunio gwneud hynny neu mewn argyfwng oherwydd 

diffyg yn yr adeilad neu staff ddim ar gael
0

Cyfanswm oriau agor a gynlluniwyd ar gyfer yr holl fannau gwasanaeth sefydlog 9,287 0.00% 0.00%

Cyfanswm nifer yr arosfannau llyfrgell deithiol ac achlysuron cludo i’r cartref a gollwyd o ganlyniad i ddiffyg yn y 

cerbyd neu staff ddim ar gael
0

Cyfanswm arosfannau’r llyfrgell deithiol ac achlysuron cludo i’r cartref a drefnwyd 1,560 0.00% 1.00%

Sylw'r Awdurdod:

Mae perfformiad yn y maes hwn wedi lleihau oherwydd llyfrgelloedd yn cau yn 2018. Fodd bynnag, mae'r Gwasanaeth Llyfrgell yn parhau i gwrdd â'r targed hwn; roedd parhau i gwrdd y targed hwn yn ffactor pwysig yn ein gwaith trawsnewid

Roedd y ffigwr staffio a adroddwyd yn nychweliad 17/18 yn anghywir. Adroddwyd y ffigwr staffio cyllidebol yn hytrach na'r ffigwr gwirioneddol. Y ffigwr cywir oedd £473,664, a fyddai wedi newid y ffigwr "costau gweithredol eraill" i £272,665. Golyga'r 

ffigyrau hyn bod y cyfansymiau % ar gyfer y ddwy flynedd yn gymharol. 
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Awdurdod:  Cyngor Sir Ynys Môn 

1. Yr effaith y mae llyfrgell wedi’i chael ar unigolyn, neu grŵp o unigolion, yn ystod y 
flwyddyn. Disgrifiwch y defnydd a wnaethant o’r gwasanaeth, a’r gwahaniaeth y 
mae’r defnydd hwnnw wedi’i gael ar yr unigolyn neu’r grŵp dan sylw. Gellir 
cynnwys hyd at bedair astudiaeth achos (awgrymir 500 gair yr un).     

Nodwch os oes caniatâd i Lywodraeth Cymru ailddefnyddio a / neu gyhoeddi'r 
astudiaethau achos neu beidio: Oes / Nac oes 

a)  Cymhwysedd Digidol / Cymorth TG 

Mae ein llyfrgelloedd yn adrodd ar astudiaethau achos yn rheolaidd mewn 
perthynas â phwysigrwydd cymorth a chynhorthwy TG. Gall effaith y math hwn o 
waith fod yn arwyddocaol, gan estyn ar draws llawer o agendâu. Bydd staff yn 
helpu cwsmeriaid ond mae’r gallu i gyfeirio at gymorth un i un neu sesiynau TG yn 
ffactor pwysig o’n cymorth TG. Isod, rhestrir ychydig o’r datganiadau effaith a 
dderbyniwyd yn ystod y cyfnod adrodd. 

 Roedd gwraig yn dymuno atodi fideo a gymerwyd ar ei ffôn o waith oedd angen ei wneud 
ar ei Thŷ Cyngor. Fe roedd eisiau hysbysu’r adran Cynnal a Chadw Tai ond nid oedd yn 
gwybod sut i wneud hyn; roedd wedi bod yn gwingo adref tan y meddyliodd am y llyfrgell 
a p’run ai y gallem ei helpu ai pheidio. Eisteddodd aelod o staff gyda hi ac egluro iddi 
beth i’w wneud. Dychwelodd ychydig o wythnosau wedyn i ddiolch i ni ac i ddweud bod 
yr atgyweiriad wedi ei wneud. Dywedodd ei fod yn hawdd pan ydych yn gwybod sut. 
Awgrymwyd efallai y byddai’n hoffi mynychu un o’n sesiynau TG, ac fe wnaeth; mae’n 
dweud bod y llyfrgell yn wych gan ei bod yn gallu cael cymorth a chyngor yn ogystal â 
chwrdd â phobl a chael sgwrs neis. 

 Roedd dyn 60 oed yn defnyddio ei gyfrifiadur adref i gysylltu â theulu yn Ne Affrica dros 
e-bost, ond roedd wedi allgofnodi o’i e-bost ac nid oedd yn gallu ei gofio. Soniodd am 
hyn yn ffwrdd-â-hi tra’r oedd yn benthyg llyfrau. Cynhigiodd yr aelod o staff i’w helpu ac 
aethent ati i’r Cyfrifiaduron Mynediad Cyhoeddus. Roedd staff y llyfrgell yn gallu dangos 
iddo sut i adfer ei gyfrinair ac awgrymodd y byddai’n gallu dysgu sut i ddefnyddio Skype 
neu Negeseuon Cyflym i allu galw ei deulu dros fideo. Tanysgrifiodd am gymorth TG a 
dysgodd sut i ddefnyddio Skype; mae’n dal well ganddo e-bostio ond mae’n adrodd ei 
fod yn galw dros fideo ar achlysuron arbennig a’i fod yn braf cael gweld eu hwynebau. 

 Cofrestrodd gwraig ar gwrs ysgrifennu creadigol a gynhaliwyd yn y llyfrgell. Roedd ei 
sgiliau TG yn wael iawn ac nid oedd wedi defnyddio prosesyddion geiriau o’r blaen. Fe 
anogwyd hi i ddefnyddio prosesyddion geiriau fel rhan o’r cwrs a dechreuodd raglen 
hunan-addysgu gan ddefnyddio cyfrifiaduron y llyfrgell a help y staff llyfrgell pan fo 
angen ar gyfer problemau printio neu fformatio penillion. [Nid yw’n berchen ar 
gyfrifiadur ei hun hyd yma ond mae wedi dod yn dda gyda TG erbyn hyn.  Dywedodd 
wrthym yn ddiweddar ei bod wedi cyflwyno darn o waith i gystadleuaeth a bydd ei 
gwaith creadigol yn cael ei gyhoeddi drwy’r coleg. 

b)  Iechyd a Lles 

Mae’r astudiaeth achos hwn yn darlunio’r budd eglur a geir o’r cynllun Llyfrau 
Presgripsiwn. Un stori yw hon allan o lawer iawn y gallwn gofnodi. Mae gan bob 
llyfrgell stori debyg i’w dweud. Mae’r effaith yn glir ac yn gyson. 
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Mae Mrs Williams (ffugenw) yn wraig 45 oed a ddiolchodd i’r llyfrgell am eu help 
yn nhymor yr Hydref y llynedd. Gofynnwyd iddi a fyddai’n fodlon darparu 
datganiad dienw byr at ddefnydd y llyfrgell, ac roedd hi’n hapus i wneud hyn. 

 

Rwyf eisoes wedi bod yn bryderus, ond roedd wedi mynd allan o reolaeth ac o 
ganlyniad rhoddodd fy noctor fi i ffwrdd o’m gwaith. Doeddwn i ddim eisiau 
cymryd meddyginiaeth ond roedd rhestr aros am therapi siarad. Dywedodd y 
doctor wrthyf am y cynllun Presgripsiwn Llyfrau a rhoddodd bresgripsiwn i mi am 
ambell i lyfr yr oedd yn credu y byddai’n gallu fy helpu. Cymerais anadl drom ac 
es i’r llyfrgell i gasglu’r llyfrau. Doeddwn heb fod yn y llyfrgell ers rhai blynyddoedd 
ac roeddwn wedi synnu rhywsut gyda pha mor gyfeillgar yr oedd y lle. Fe aeth fy 
mhryder i ffwrdd ac rwyf bellach yn derbyn cymorth. Rwy’n ôl yn y gwaith. Cefais 
fy atgoffa drwy gamu’n ôl i’r llyfrgell o faint o fwynhad yr oeddwn yn ei gael o 
ddarllen ac o ymweld â’r llyfrgell pan oeddwn i’n blentyn. Nid wy’n gwybod pam 
wnes i roi’r gorau iddi, rwy’n credu mai bywyd aeth yn rhy brysur. Rwy’n gweld fy 
mod i’n mwynhau darllen eto, mae’n helpu i mi ymlacio ac i gysgu. Nid fy 
nhrafferthion iechyd yn unig y mae’r llyfr presgripsiwn yn ei helpu, fe ail-agorodd y 
drws i’r llyfrgell a’m hatgoffa o rywbeth yr oeddwn wedi ei golli. Mae fy 
ymweliadau i’r llyfrgell yn ffynhonnell o bleser mawr i mi bellach ac mae’n helpu 
bod y staff mor gyfeillgar a chynorthwyol. Maent hyd yn oed yn cadw llyfrau ar un 
ochr i mi. Mae’n gwneud i mi deimlo’n arbennig, er fy mod yn gwybod eu bod 
nhw’n gwneud yr un peth i bawb! 

2. Ysgrifennwch mewn naratif sut y mae’r gwasanaeth llyfrgell yn cyfrannu tuag at 
flaenoriaethau a nodau strategol ehangach Llywodraeth Cymru (awgrymir 500 - 
1,000 gair).  

 
Gwasanaeth Llyfrgell Môn: Cyfrannu at flaenoriaethau a nodau strategol 
ehangach Llywodraeth Cymru. 

Dysgu – Mae gwasanaeth llyfrgell Môn yn cefnogi astudiaeth a dysgu anffurfiol 
yn ogystal â’r rheiny sy’n cwblhau cymwysterau ffurfiol. Mae gwasanaeth llyfrgell 
Môn yn cefnogi dysgu drwy bob cam mewn bywyd, o lyfrau i fabanod a rhannu 
rhigwm i sesiynau TG wedi eu targedu ar gyfer y genhedlaeth hŷn. Mae cyfleoedd 
dysgu ffurfiol ac anffurfiol o fewn a thu allan i leoliad y llyfrgell, gan ddarparu 
cyfleoedd cyfeillgar hygyrch i ystod eang o ddeilliannau dysgu. Mae gweithio 
mewn partneriaeth yn agwedd gref o’r maes gwaith hwn.  

Darllen a llythrennedd - Mae Gwasanaeth Llyfrgell Môn yn darparu mynediad at 
gyfoeth o lenyddiaeth, straeon a gwybodaeth sy’n ymgysylltu ac yn cynhyrfu. 
Rydym yn stocio llyfrau sydd wedi eu targedu at blant, pobl ifanc ac oedolion sydd 
â lefelau llythrennedd isel ac rydym yn gweithio â’n partneriaid i ddosbarthu 
sesiynau mewn sgiliau sylfaenol. Mae Gwasanaeth Llyfrgell Ysgolion Môn yn 
hyrwyddo darllen am bleser i’n plant oed cynradd ac yn cefnogi athrawon gyda 
phecynnau copïau lluosog a chasgliadau thema i gefnogi’r cwricwlwm. Mae 
grwpiau Gwrando ar Stori yn boblogaidd iawn ac yn galluogi i breswylwyr sy’n 
ddall neu ond yn gallu gweld yn rhannol i ymgysylltu â llyfrau a chymdeithasu 
mewn amgylchedd cefnogol. 
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Lles cymunedol – Mae llyfrgelloedd yn ganolog i gymunedau Môn, gan ddarparu 
lle i grwpiau lleol gyfarfod, i ddarparu gwybodaeth gymunedol ac i ddarparu ystod 
eang o weithgareddau i bob oed. Mae llyfrgelloedd yn ofod niwtral yn y gymuned 
ac yn agored i bawb.  

Sgiliau ac adfywiad economaidd - Mae ein llyfrgelloedd yn helpu i symbylu’r 
economi leol drwy ddarparu cyfleoedd am ddatblygiad sgiliau a gweithlu, darparu 
gwybodaeth a chyngor busnes a denu preswylwyr i’r trefi a’r pentrefi er mwyn 
gwneud defnydd o’r siopau a’r busnesau lleol. Mae gweithio partneriaeth yn 
golygu bod Gwasanaeth Llyfrgell Môn yn cyfrannu at ddatblygu sgiliau yn 
enwedig ym maes cynhwysiad digidol a llenyddiaeth ddigidol. Mae llyfrgelloedd 
hefyd yn gweithredu fel hybiau ar gyfer gwybodaeth i dwristiaid a mynediad i’r we 
drwy ein cyfrifiaduron a’n Wi-Fi. 

Cynhwysiad digidol a chyfranogiad – Mae Llyfrgelloedd Môn yn cefnogi 
preswylwyr i fynd ar-lein drwy gael mynediad at y rhyngrwyd am ddim yn eu 
hadeiladau. Cynhelir cyrsiau TG a sesiynau un i un. Mae gan bob llyfrgell 
Gyfrifiaduron Mynediad Cyhoeddus, dyfeisiau symudol a chyfleusterau Wi-Fi.  

Iechyd a Lles – Mae Gwasanaeth Llyfrgell Môn yn cyfrannu at yr agenda mewn 
llawer o ffyrdd – o weithio gyda gweithwyr iechyd proffesiynol i ddosbarthu Llyfrau 
ar Bresgripsiwn, gan gynnig casgliadau arbennig sydd wedi eu hanelu at bobl sy’n 
byw â dementia, grwpiau darllen therapiwtig a grwpiau darllen ar lafar i 
breswylwyr sy’n ddall neu ddim ond yn gweld yn rhannol. Rydym hefyd yn borth i 
wybodaeth iechyd a lles. Mae’r gwasanaeth caeth i’r tŷ yn enghraifft graidd o’r 
buddion y gall unigolion eu cael drwy ddarllen a thrwy’r gwasanaeth llyfrgell 
cyffredinol. Mae partneriaid hefyd yn cyfrannu at yr agenda hwn drwy ddefnyddio 
ein cyfleusterau, er enghraifft, mae Ymwelwyr Iechyd yn defnyddio llawer o’n 
llyfrgelloedd i gynnal eu sesiynau pwyso a chyswllt wythnosol.  

Hunaniaeth Ddiwylliannol - Mae gan lyfrgell Môn gasgliad hanes lleol eang, sy’n 
cysylltu lle ac iaith. Rydym hefyd yn gosod pwyslais cryf ar ein stoc iaith Gymraeg 
ac yn cynnal neu’n hwyluso llawer o grwpiau darllen iaith Gymraeg a dysgwyr 
Cymraeg. Mae digwyddiadau a gweithgareddau drwy gydol y flwyddyn yn cysylltu 
â’r thema hon ac yn hyrwyddo adnoddau’r gwasanaeth llyfrgell. 

Tlodi – Mae Gwasanaeth Llyfrgell Môn yn chwarae rôl allweddol yn helpu’r rhai 
sy’n dlawd neu sydd mewn perygl o fod yn dlawd, hyrwyddo llythrennedd, darparu 
mynediad am ddim i lyfrau ac adnoddau, mynediad am ddim i TG a’r we, a 
mynediad am ddim i gyrsiau sgiliau digidol.  

 

3. Rhowch ddatganiad byr ynghylch cyfeiriad y gwasanaeth llyfrgell yn y dyfodol a’r 
cynlluniau ar ei gyfer (awgrymir tua 200 gair). 
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Yng nghyfnod adrodd 2018/19, gwelwyd gweithrediad penderfyniad y Pwyllgor Gwaith i 
fabwysiadu Strategaeth Gwasanaeth Llyfrgell 2017-2022. Y newidiadau a roddwyd ar 
waith oedd: 

 Cau Llyfrgell Moelfre a Llyfrgell Niwbwrch (Gorffennaf 2018), gan gynyddu darpariaeth 
symudol yn yr ardaloedd hyn.  

 Datblygwyd model cydweithredol gyda Chanolfan Biwmares mewn perthynas â Llyfrgell 
Biwmares a Chyngor Cymuned Llanfaelog mewn perthynas â Llyfrgell Rhosneigr. Enillodd 
yr Awdurdod arbedion cyllidol drwy weithio mewn partneriaeth â’r cymunedau hyn h.y. y 
Cyngor Cymuned mewn perthynas â Rhosneigr a Menter Gymdeithasol Canolfan 
Biwmares mewn perthynas â Biwmares wedi ymgymryd â’r adeiladau (prydles hir). Yn y 
ddwy sefyllfa, mae’r Awdurdod yn dargadw gwasanaeth llyfrgell statudol gyda 
chyfleusterau llawn sydd wedi’i gefnogi a’i staffio am 11 awr yr wythnos. Gobeithir y gellir 
sefydlu model gwirfoddol i ddarparu cefnogaeth ychwanegol tu allan i’r oriau craidd 
statudol. Mae’r llyfrgelloedd hyn wedi eu cynnwys yn y dychweliad i lyfrgelloedd a gefnogir 
gan y gymuned. 

 Diogelodd gyfeillion llyfrgell Cemaes arian i gadw llyfrgell Cemaes yn agored am flwyddyn. 
Darparwyd gwasanaeth llyfrgell am 11 awr yr wythnos.  

 Rhoddwyd strwythur staffio newydd ar waith.  

 
 
Mae Strategaeth Gwasanaeth Llyfrgell 2017-2022 wedi ei datblygu i ymateb i’r heriau 

a’r anghenion. Mae’r strategaeth yn amlinellu gweledigaeth ar gyfer Gwasanaeth Llyfrgell 

Môn ac yn gosod fframwaith ddosbarthu sydd â’r potensial i gwrdd ag anghenion  y 

Safonau Llyfrgell a’n cwsmeriaid. Bydd y strategaeth hon yn siapio ein darpariaeth wrth i 

ni fynd yn ein blaenau. 
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Adroddiad Asesu Blynyddol 2018/19 1 Cyngor Sir Ynys Môn  

Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru 2017-2020: Ynys Môn 
 
Adroddiad Asesu Blynyddol 2018/19  

Lluniwyd yr adroddiad hwn ar sail yr wybodaeth a ddarparwyd yn y datganiad blynyddol, yr 

astudiaethau achos a’r adroddiad naratif a gyflwynwyd gan Ynys Môn i Isadran 

Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd Llywodraeth Cymru.  

1 Crynodeb gweithredol  

Mae Ynys Môn yn cyflawni 11 o’r 12 hawl graidd yn llawn erbyn hyn ac yn cyflawni un 

ohonynt yn rhannol. 

O’r 10 dangosydd ansawdd sy’n cynnwys targedau, cyflawnodd Ynys Môn 7 ohonynt yn 

llawn ac 1 ohonynt yn rhannol a methodd â chyflawni 2 ohonynt. 

Gwelwyd rhai newidiadau yn lefelau perfformiad gwasanaeth llyfrgell Ynys Môn yn 

2018/19, wrth i’w broses drawsnewid gael ei chwblhau, gan ailffurfio’r seilwaith sy’n sail i’r 

gwasanaeth. Caewyd dau o’i bwyntiau gwasanaeth llyfrgell lleiaf, gan ei gwneud yn bosibl 

i ailddosbarthu’r staff a’r adnoddau, ac mae strwythur staffio newydd ar waith a ddylai 

sicrhau mwy o gapasiti ar ôl i’r broses recriwtio gael ei chwblhau. Serch hyn, mae’r staff 

wedi cyflawni arlwy estynedig o hyfforddiant, digwyddiadau a gweithgareddau yn 2017/18 

er bod y rhan fwyaf o ddangosyddion allweddol eraill o ddefnydd llyfrgelloedd wedi parhau 

i ostwng. Rhagwelir gwelliannau wrth i’r gwaith marchnata, yr amserlen a’r llyfrgell 

symudol newydd ennill eu plwyf. O ganlyniad, dylai datganiad yr awdurdod ar gyfer 

2019/20 ddarparu darlun cliriach o’r ffordd y mae rhoi Strategaeth Gwasanaeth Llyfrgell 

2017-22 ar waith, ynghyd â newidiadau diweddar i ganghennau, yn effeithio ar berfformiad 

o dan y fframwaith.  

 Erbyn hyn, gall pob llyfrgell ddarparu’r ystod lawn o gymorth ar gyfer datblygiad unigol, 

ac ystod estynedig o wasanaethau iechyd a lles. 

 Mae’r niferoedd sy’n manteisio ar gyfleoedd hyfforddiant ffurfiol ac anffurfiol wedi 

parhau i gynyddu, ond mae’r niferoedd sy’n mynychu sesiynau hyfforddiant a drefnwyd 

ymlaen llaw yn dal ar y lefel isaf yng Nghymru. 

 Mae Ynys Môn wedi ehangu ei raglen o ddigwyddiadau a gweithgareddau yn 2018/19, 

er gwaethaf cyfyngiadau o hyd ar gapasiti staff; dim ond mewn llyfrgelloedd penodol o 

hyd y gall y gwasanaeth ddarparu gweithgareddau / digwyddiadau i’r rhai â gofynion 

arbennig. 

 Mae nifer yr ymwelwyr wedi parhau i leihau, a hefyd nifer y llyfrau a fenthycir, a hynny’n 

rhannol oherwydd llai o ddefnydd o’r llyfrgell deithiol; disgwylir gwelliannau wrth i’r 

ddarpariaeth deithiol newydd gael ei hymgorffori.  

 Mae cyllidebau caffael wedi parhau ar yr un lefelau, ac mae’r gwasanaeth yn parhau i 

berfformio’n dda o ran gwariant ar lyfrau plant, a chefnogi’r ddarpariaeth Gymraeg. 

 Mae strwythur staffio newydd ar waith, ac mae’r broses o recriwtio i swyddi gwag yn 

mynd rhagddi. Yn y cyfamser, nid yw’r gwasanaeth yn cyflawni’r naill darged staffio na’r 

llall, gyda phroblemau canlyniadol o ran capasiti.  

 Mae cyfanswm y gwariant refeniw wedi cynyddu ychydig ers 2017/18, gyda gwariant y 

pen o’r boblogaeth uwchlaw’r lefel ganolrifol.  
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2 Perfformiad yn erbyn y safonau  

Mae’r fframwaith safonau yn cynnwys hawliau craidd, dangosyddion ansawdd â 

thargedau, dangosyddion ansawdd â meincnodau a mesurau effaith. Mae Adran 2 yn 

crynhoi’r llwyddiannau yn erbyn y meysydd hyn. Darperir adroddiad naratif o berfformiad yr 

awdurdod yn Adran 3.   

2.1 Hawliau craidd 

Mae Ynys Môn bellach yn cyflawni 11 o’r 12 hawl graidd yn llawn, ac un yn rhannol. Er 

bod Strategaeth i’r Gwasanaeth Llyfrgell ar gyfer 2017-2022 ar waith, nid yw ar gael ar-lein 

yn hawdd i’r cyhoedd ac o ganlyniad, dim ond yn rhannol y cyflawnir HE12; unwaith y bydd 

y strategaeth ar gael drwy dudalennau gwe’r gwasanaeth llyfrgell caiff yr hawl hon ei 

chyflawni’n llawn. Mae’r gwasanaeth yn parhau i berfformio’n dda mewn meysydd eraill a 

gwmpesir gan yr hawliau, yn enwedig o ystyried y cyfyngiadau ar adnoddau a chapasiti’r 

staff. Drwy weithio mewn partneriaeth â staff dysgu gydol oes, a chydweithwyr ac 

asiantaethau eraill, mae’r gwasanaeth yn helpu i sicrhau’r ystod fwyaf bosibl o 

wasanaethau y gellir eu darparu, gyda ffocws penodol ar lesiant ar gyfer y gwaith hwn. 

Mae ymgynghori â chymunedau lleol a’r arolygon blaenorol o ddefnyddwyr wedi bwydo i 

mewn i’r cynlluniau i drawsnewid y gwasanaeth, a’r broses o ddatblygu strategaeth y 

gwasanaeth llyfrgell yn uniongyrchol. 

2.2 Dangosyddion ansawdd sydd â thargedau  

Mae 16 o ddangosyddion ansawdd (DA) yn y fframwaith, a deg ohonynt yn cynnwys 

targedau. O’r rhain, mae Ynys Môn yn cyflawni 7 yn llawn, 1 yn rhannol ac yn methu â 

chyflawni 2 o’r dangosyddion. 

 

Dangosydd Ansawdd Cyflawni?   

DA 3 – Cefnogaeth ar gyfer datblygiad unigol  Cyflawni’n llawn 

a)     Cymorth TGCh   

b)     Hyfforddiant sgiliau a llythrennedd 
gwybodaeth 

  

c)     Cymorth e-lywodraeth    

d)     Datblygu darllenwyr   

DA 4 (a) Cefnogaeth ar gyfer iechyd a lles  Cyflawni’n llawn 

i) Cynllun Presgripsiwn Llyfrau   

ii) Cynllun Llyfrau Llesol   

iii) Casgliad penodol i iechyd a lles   

iv) Gwybodaeth am ymddygiadau a ffyrdd o fyw   

v) Arwyddbyst at wasanaethau iechyd a lles   

DA 6 – Pob man gwasanaeth sefydlog yn cynnig 
digwyddiadau/gweithgareddau i ddefnyddwyr sydd â 
gofynion arbennig 

x Heb ei gyflawni 

DA 7 – Lleoliad mannau gwasanaeth  Cyflawni’n llawn 

DA 9 – Deunydd darllen cyfoes a phriodol  Heb ei gyflawni  

Derbyniadau y pen o’r boblogaeth x  

neu Wariant ar ddeunyddiau y pen o’r boblogaeth  x  
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DA 10 – Adnoddau Cymraeg   Cyflawni’n llawn 

% y gyllideb deunyddiau wedi’i gwario ar y 
Gymraeg 

  

neu Wariant ar y Gymraeg y pen o’r boblogaeth  x  

DA 11 – Mynediad ar-lein:  Cyflawni’n llawn 

a) i)     Mynediad cyhoeddus i’r Rhyngrwyd   

    ii)    Darpariaeth Wi-Fi   

DA 12 – Cyflenwi ceisiadau   Cyflawni’n llawn 

a)    % y ceisiadau wedi’i chyflenwi o fewn 7 
diwrnod 

  

b)    % y ceisiadau wedi’i chyflenwi o fewn 15 
diwrnod 

  

DA 13 – Lefelau staffio a chymwysterau:  Cyflawni’n rhannol 

i)     Staff y pen o’r boblogaeth x  

ii)     Staff cymwysedig y pen o’r boblogaeth x  

iii)    Cymwysterau/hyfforddiant pennaeth y 
gwasanaeth 

  

iv)     Canran DPP   

DA 16 – Oriau agor y pen o’r boblogaeth  Cyflawni’n llawn 

Bu rhai newidiadau yn y perfformiad o gymharu â 2017/18. Gyda’r cymorth llawn ar gyfer 

datblygiad unigol yn cael ei ddarparu ym mhob prif fan gwasanaeth mae DA 3 wedi’i 

gyflawni’n llawn bellach. Fodd bynnag, Yn 2018/19, er mwyn sicrhau cysondeb rhwng 

awdurdodau ac adlewyrchu perfformiad gwasanaethau unigol, ni chafodd e-adnoddau a 

gaffaelwyd yn ganolog eu cynnwys yn yr adroddiad yn erbyn eitemau a gaffaelwyd ar gyfer 

DA 9 ar y cam asesu. Mae hyn wedi effeithio ar berfformiad Ynys Môn yn y maes hwn ac 

ni chyrhaeddir y safon o ran hyn mwyach.  

2.3 Mesur effaith 

Mae’r fframwaith yn cynnwys tri dangosydd sy’n ceisio asesu’r effaith y mae defnyddio’r 

gwasanaeth llyfrgell yn ei chael ar fywydau pobl. Nid oes targedau i’r dangosyddion hyn, a 

dim ond unwaith yn ystod cyfnod tair blynedd y fframwaith y mae gofyn i awdurdodau 

gynnal arolygon defnyddwyr ar gyfer Dangosyddion Ansawdd 1. Mae’r ffigurau crynhoi 

isod (isaf, canolrif ac uchaf) felly yn seiliedig ar yr awdurdodau hynny sy’n nodi eu bod 

wedi cwblhau eu harolygon defnyddwyr yn ystod 2017/18 neu 2018/19. Mae’r safleoedd 

yn adlewyrchu nifer yr ymatebwyr, ac 1 yw’r awdurdod sydd â’r sgôr uchaf. 

Nid yw Ynys Môn wedi cwblhau ei arolygon o ddefnyddwyr eto, y mae’n bwriadu eu cynnal 

yn 2019/20. Er bod ffigur wedi’i nodi ar gyfer DA 5 b) isod, nid yw’r sampl a arolygwyd yn 

bodloni’r gofyniad sylfaenol i fod yn ystadegol gywir. 

Dangosydd perfformiad   Safle Isaf Canolrif Uchaf 

DA 1 – Gwneud gwahaniaeth      

b) % y plant sy’n meddwl bod y llyfrgell yn eu helpu i 

ddysgu a chael gwybod pethau:  
dd/b  60% 94% 97% 

e) % yr oedolion sy’n credu bod y llyfrgell wedi 

gwneud gwahaniaeth i’w bywydau: 
dd/b  38% 88% 95% 

DA 5 b) % mynychwyr sesiynau hyfforddi a ddywedodd 

fod yr hyfforddiant wedi’u helpu i gyflawni eu 

hamcanion: 

99% =4/20 80% 97% 100% 
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Gofynnir i awdurdodau hefyd gyflwyno hyd at bedair astudiaeth achos yn disgrifio’r effaith 

y mae’r gwasanaeth llyfrgell wedi’i chael ar unigolyn neu grŵp o unigolion yn ystod y 

flwyddyn. Cyflwynodd Ynys Môn ddwy astudiaeth achos o’r fath: 

 Cynhwysiant digidol – datganiadau o effaith yn dangos gwerth a phwysigrwydd y 

cymorth TG a roddir drwy’r gwasanaeth llyfrgell; galluogi pobl leol i ddefnyddio 

gwasanaethau’r cyngor, meithrin a chynnal cysylltiadau â theulu ar-lein, a gwella eu 

sgiliau TG a chael mynediad ehangach at gyfleoedd dysgu. 

 Iechyd a Lles – tystiolaeth unigolion o bwysigrwydd mynediad at y cynllun 

presgripsiwn llyfrau, er mwyn cefnogi rhywun sydd â gorbryder difrifol. Roedd y llyfr 

a ragnodwyd nid yn unig wedi ei helpu gyda’i phroblemau iechyd, ond wedi ei 

chysylltu unwaith eto â’r llyfrgell, a darllen er mwynhad. 

2.4 Dangosyddion perfformiad a meincnodau ansawdd 

Nid oes targedau i’r dangosyddion sy’n weddill, ond maent yn fodd i wasanaethau fonitro a 

meincnodi eu perfformiad dros amser, a chymharu ag awdurdodau eraill. Mae’r tabl 

canlynol yn crynhoi safle Ynys Môn ar gyfer 2018/19. Mae safle’r awdurdod wedi’i roi allan 

o 22, sef 1 yw’r uchaf a 22 yw’r awdurdod sydd â’r sgôr isaf, oni nodir yn wahanol. Mae 

dangosyddion lle mae llai na 22 awdurdod wedi cyflenwi data ar eu cyfer yn 

ddangosyddion lle nad oedd yr elfennau data perthnasol ar gael i rai awdurdodau.  

Mae ffigurau o flwyddyn gyntaf y chweched fframwaith neu arolygon blaenorol perthnasol 

hefyd wedi’u cynnwys at ddibenion cymharu. Caiff dangosyddion ‘y pen o’r boblogaeth’ eu 

cyfrifo fesul 1,000 o’r boblogaeth oni nodir fel arall.  

Dangosydd perfformiad   Safle Isaf Canolrif Uchaf 2017/18 

DA 1 – Gwneud gwahaniaeth 
 

     [Fframwaith 5] 

a) % yr oedolion sy’n credu bod 
defnyddio’r llyfrgell wedi’u helpu i 
ddatblygu sgiliau newydd 

dd/b   24% 82% 96% 67% 

c) iechyd a lles dd/b   33% 62% 94% 51% 

d) lle diogel a chroesawgar dd/b   90% 97% 100% 97% 

DA 2 – Boddhad cwsmeriaid        [Fframwaith 5] 

a) dewis ‘da iawn’ neu ‘da’ o lyfrau dd/b   81% 91% 98% 94% 

b) gofal cwsmeriaid ‘da iawn’ neu ‘da’ dd/b   93% 99% 100% 99% 

c) cyfleusterau TG ‘da iawn’ neu ‘da’ dd/b   65% 91% 95%  

d) ‘da iawn’ neu ‘da’ yn gyffredinol dd/b   93% 97% 99% 97% 

e) sgôr allan o ddeg gan ddefnyddwyr 16 
oed ac iau 

dd/b   8.5 9.3 9.5 8.6 

DA 5 – Hyfforddiant i ddefnyddwyr         

a) mynychwyr y pen o’r boblogaeth 13 22 /22 13 30 208 10 

c) hyfforddiant anffurfiol y pen o’r 
boblogaeth  

306 6 /22 15 199 433 289 

DA 6 – Mynychwyr mewn digwyddiadau y pen 
o’r boblogaeth 

222 15 /22 91 295 689 188 

DA 8 – Defnyddio’r llyfrgell1        
a) ymweliadau y pen o’r boblogaeth 3,946 12 /22 2,596 3,969 7,170* 4,107 

b) rhith-ymweliadau y pen o’r boblogaeth 1,708 2 /22 345 885 2,205 1,728 

c) benthycwyr gweithredol y pen o’r 
boblogaeth 

107 18 /22 58 150 251 110 

DA 10 – Benthyciadau Cymraeg y pen o’r 
boblogaeth2 

976 5 /22 95 602 1,424 877 
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DA 11 – Mynediad ar-lein        

b) cyfrifiaduron y pen o’r boblogaeth3 10 11 /22 5 10 14 10 

c) % yr amser sydd ar gael i’w defnyddio 
gan y cyhoedd 

57% 2 /22 14% 25% 63% 67% 

DA 13 – Lefelau staffio a chymwysterau        

(v) a) cyfanswm gwirfoddolwyr 3 21 /21 3 30 214 3 

b) cyfanswm oriau gwirfoddolwyr 90 21 /21 90 1,477 9,806 53 

DA 14 – Gwariant gweithredol         

a) cyfanswm gwariant y pen o’r boblogaeth £12,779 9 /22 £7,181 £12,145 £19,449 £12,728 

b) % ar staff 54% 17 /22 47% 62% 78% 64% 

% ar adnoddau gwybodaeth  13% 12 /22 8% 13% 21% 13% 

% ar offer ac adeiladau 3% 14 /22 0.4% 4% 25% 3% 

% ar gostau gweithredol eraill  31% 5 /22 0.3% 16% 37% 20% 

c) gwariant cyfalaf y pen o’r boblogaeth £1,734 7 /22 £0 £467 £8,829 £2,042 

DA 15 – Cost net am bob ymweliad £1.31 19 /22 £1.18 £1.82 £2.52 £1.50 

DA 16 – Oriau agor4        

(iii) a) % oriau cau mannau gwasanaeth 
sefydlog heb gynllunio gwneud hynny 

0.00% =1 /22 0.00% 0.00% 0.25% 0.04% 

b) % arosfannau’r llyfrgell deithiol / danfon 
i’r cartref a fethwyd 

0.00% =1 /20 0.00% 0.28% 7.99% 0.00% 

1 rhoddir seren wrth ymyl ffigurau ar gyfer gwasanaethau sydd wedi’u cyd-leoli; mae perfformiad y gwasanaethau hyn yn debygol o 

adlewyrchu’r ffaith bod mwy o bobl yn ymweld â nhw, ac felly ni ellir eu cymharu’n uniongyrchol â darpariaeth llyfrgell ar wahân    
2 fesul 1,000 o’r boblogaeth breswyl sy’n siarad Cymraeg; ffigurau o adroddiadau 2017/18 wedi’u cywiro yn dilyn gwall cyfrifo    
3 fesul 10,000 o’r boblogaeth breswyl    4 Mae’r safleoedd yma wedi’u troi i’r gwrthwyneb, felly 1 yw’r awdurdod â’r sgôr isaf (yr 

awdurdod sy’n perfformio orau). 

3 Dadansoddi perfformiad 

Mae’r hawliau craidd a’r dangosyddion ansawdd wedi’u rhannu yn bedwar maes 

allweddol. Mae’r adran hon yn yr adroddiad yn amlinellu perfformiad yn y meysydd hyn, ac 

yn cymharu’r perfformiad hwn â blwyddyn gyntaf y chweched fframwaith (2017/18). 

3.1 Ateb anghenion cwsmeriaid (DA 1-5) 

Nid yw gwasanaeth Ynys Môn wedi cynnal ei arolygon o ddefnyddwyr eto, y nodir y cânt 

eu cynnal yn 2019/20. Gellir gweld effaith y newidiadau wedi’u cynllunio i seilwaith y 

gwasanaeth yn y ddarpariaeth ar gyfer datblygiad unigol, yn sgil cau dau fan gwasanaeth 

sydd wedi ei gwneud yn bosibl i staff ac adnoddau gael eu hailddosbarthu; o ganlyniad 

cynigir yr ystod lawn o sesiynau sgiliau ym mhob llyfrgell bellach, ac mae DA 1 yn cael ei 

gyflawni’n llawn. Mae’r ymarfer ailstrwythuro hefyd wedi galluogi’r gwasanaeth i ymestyn ei 

ddarpariaeth ar gyfer iechyd a lles, gyda phob man gwasanaeth bellach yn cynnig 

gwasanaethau deall dementia. Mae lefelau hyfforddiant ffurfiol ac anffurfiol wedi parhau i 

gynyddu, ond mae’r niferoedd sy’n mynychu sesiynau hyfforddiant a drefnwyd ymlaen llaw 

yn dal ar y lefel isaf y pen o’r boblogaeth yng Nghymru. Erys y galw am gymorth anffurfiol i 

ddefnyddio gwasanaethau ar-lein, yn arbennig o uchel. 

3.2 Mynediad a defnydd (DA 6-8) 

Mae newidiadau i seilwaith y gwasanaeth yn 2018/19 wedi arwain at ostyngiad bach yng 

nghanran yr aelwydydd sydd o fewn pellter hygyrch i fan gwasanaeth llyfrgell, ond parheir i 

gyflawni’r targed o ran hyn o dipyn. Mae Ynys Môn wedi ehangu ei raglen o 

ddigwyddiadau a gweithgareddau yn 2018/19, er gwaethaf cyfyngiadau o hyd ar gapasiti 
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staff; mae’r niferoedd sy’n mynychu wedi cynyddu o ganlyniad, ond maent yn dal islaw’r 

lefel ganolrifol. Mae’r ddarpariaeth o ddigwyddiadau a gweithgareddau i ddefnyddwyr sydd 

â gofynion arbennig hefyd wedi gwella, gyda darpariaeth wedi’i thargedu mewn saith allan 

o’r wyth prif fan gwasanaeth llyfrgell, ond mae’r gwasanaeth yn dal i fethu â chyrraedd y 

safon o ran hyn (DA 6). Mae nifer yr ymwelwyr wedi parhau i leihau, a hefyd nifer y llyfrau 

a fenthycir; priodolir hyn yn bennaf i leihad yn nifer yr ymweliadau gan y llyfrgell deithiol, ac 

mae’r gwasanaeth yn disgwyl gwrthdroi’r duedd hon yn 2019/20 pan fydd ei lyfrgell deithiol 

newydd, a’i hamserlen a’i hymgyrch farchnata yn ymsefydlu. Mae nifer y lawrlwythiadau 

electronig wedi cynyddu ymhellach, tuedd a welir ledled Cymru ac mae aelodaeth llyfrgell 

hefyd wedi cynyddu, ond erys perfformiad y pen o’r boblogaeth o ran hyn yn isel iawn o 

hyd. 

3.3 Cyfleusterau a gwasanaethau (DA 9-12)i 

Parhaodd cyllideb deunyddiau Ynys Môn ar lefelau 2017/18, ond oherwydd newid i’r ffordd 

yr asesir eitemau a gaffaelwyd y pen o’r boblogaeth (DA 9) nid yw’r targed o ran hyn yn 

cael ei gyflawni mwyach. Erys gwariant ar adnoddau i blant yn gadarn o hyd, ac mae’r 

gwasanaeth wedi cynyddu ei fuddsoddiad mewn adnoddau Cymraeg, yn unol â’r galw 

lleol, gyda nifer yr eitemau Cymraeg a fenthycir yn parhau’n uchel. Mae’r ddarpariaeth o 

gyfrifiaduron personol wedi parhau ar yr un lefel, ac er bod y defnydd a wneir ohonynt wedi 

lleihau (i 57% o 67%), mae hyn yn adlewyrchu’r ddarpariaeth uwch mewn rhai llyfrgelloedd 

yn sgil ailddosbarthu cyfarpar o safleoedd sydd wedi cau, gyda’r defnydd yn dal ymhlith yr 

uchaf oll yng Nghymru. Mae’r gwasanaeth yn parhau i gyflawni’r targedau ar gyfer cyflenwi 

ceisiadau, gan nodi ffigurau ar gyfer ceisiadau wedi’u cyflenwi o fewn yr awdurdod. 

3.4 Arbenigedd a chapasiti (DA 13-16) 

Rhoddwyd strwythur staffio newydd ar waith yn 2018/19, ond mae nifer o swyddi o fewn y 

strwythur hwn yn dal yn wag (gan gynnwys un swydd broffesiynol), ac fel y cyfryw mae 

Ynys Môn yn nodi gostyngiad bach mewn lefelau staffio cyffredinol ac nid yw’r naill darged 

staffio na’r llall yn cael eu cyflawni. Mae’r gwasanaeth yn nodi bod y broses recriwtio yn 

mynd rhagddi ac y dylai’r swyddi gael eu llenwi yn 2019/20, ac yn rhagweld y dylai hyn 

alluogi’r gwasanaeth i gyflawni’r targed ar gyfer nifer y staff proffesiynol, ond na fydd modd 

cyflawni’r gofyniad ar gyfer staffio cyffredinol. Mae arweinyddiaeth gymwysedig yn ei lle, 

ac mae’r gwasanaeth yn parhau i fuddsoddi mewn datblygiad proffesiynol. Mae cyfraniad 

gwirfoddolwyr, fel mewn blynyddoedd blaenorol, ond yn ymwneud â lleoliadau profiad 

gwaith, gyda’r gwaith i ddatblygu model gwirfoddoli ar gyfer llyfrgelloedd cymunedol y 

gwasanaeth yn parhau. 

Mae cyfanswm y gwariant refeniw wedi cynyddu ychydig ers 2017/18, gyda gwariant y pen 

o’r boblogaeth uwchlaw’r lefel ganolrifol. Mae cyfanswm yr oriau agor blynyddol wedi 

lleihau, ar ôl cau dau fan gwasanaeth, ond mae’r gofynion o ran hyn yn parhau i gael eu 

bodloni, ac nid oedd unrhyw achosion o darfu ar wasanaethau heb eu cynllunio.  

4 Cyd-destun strategol  

Fel rhan o’r datganiad, gofynnir i’r awdurdodau roi gwybod sut mae’r gwasanaeth llyfrgell 

yn cyfrannu at flaenoriaethau a nodau strategol ehangach Llywodraeth Cymru. Mae Ynys 

Môn yn parhau i nodi ei gefnogaeth i nifer o agendâu, gan gynnwys dysgu, llesiant 

cymunedol, sgiliau ac adfywio’r economi, a thlodi. Nodir bod partneriaethau yn nodwedd 

gref ar lawer o’r meysydd gwaith hyn, gyda llyfrgelloedd yn darparu’r lle a’r cyfleusterau ar 
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gyfer amrywiaeth eang o weithgareddau a gwasanaethau. Byddai ychydig mwy o fyfyrio yn 

y sylwadau ar y ffordd y mae datblygiadau a darpariaeth yn 2018/19 yn cefnogi’r meysydd 

hyn wedi bod yn briodol. 

5 Cyfeiriad i’r dyfodol  

Yn ei adroddiad ar gyfeiriad yr awdurdod yn y dyfodol a’i gynlluniau ar gyfer y gwasanaeth 

llyfrgell dros y flwyddyn ganlynol, mae Ynys Môn yn nodi y bydd y ffordd y darperir y 

gwasanaeth yn cael ei llywio gan Strategaeth y Gwasanaeth Llyfrgell ar gyfer 2017-2022, 

ond fel arall ni nodwyd unrhyw fentrau na datblygiadau penodol. Yn lle hynny, amlinellir y 

gwaith o dan y Strategaeth yn 2018/19, sef rhoi strwythur staffio newydd ar waith, cau dau 

fan gwasanaeth, a datblygu modelau cydweithio mewn dwy lyfrgell arall, gan weithio gyda 

chymunedau lleol. Byddai mwy o ffocws ar gynlluniau ar gyfer y gwasanaeth yn y dyfodol 

yn cryfhau’r elfen hon o’r datganiad.  

6 Casgliad 

Gwelwyd rhai newidiadau yn lefelau perfformiad gwasanaeth llyfrgell Ynys Môn yn 

2018/19, wrth i’w broses drawsnewid gael ei chwblhau, gan ailffurfio’r seilwaith sy’n sail i’r 

gwasanaeth. Caewyd dau o’i bwyntiau gwasanaeth llyfrgell lleiaf, gan ei gwneud yn bosibl 

i ailddosbarthu’r staff a’r adnoddau, ac mae strwythur staffio newydd ar waith a ddylai 

sicrhau mwy o gapasiti ar ôl i’r broses recriwtio gael ei chwblhau. Serch hyn, mae’r staff 

wedi cyflawni arlwy estynedig o hyfforddiant, digwyddiadau a gweithgareddau yn 2017/18 

er bod y rhan fwyaf o ddangosyddion allweddol eraill o ddefnydd llyfrgelloedd wedi parhau 

i ostwng. Rhagwelir gwelliannau wrth i’r gwaith marchnata, yr amserlen a’r llyfrgell 

symudol newydd ennill eu plwyf. O ganlyniad, dylai datganiad yr awdurdod ar gyfer 

2019/20 ddarparu darlun cliriach o’r ffordd y mae rhoi Strategaeth Gwasanaeth Llyfrgell 

2017-22 ar waith, ynghyd â newidiadau diweddar i ganghennau, yn effeithio ar berfformiad 

o dan y fframwaith.  

 

                                                           
iMae e-adnoddau a brynwyd drwy danysgrifiadau a ariennir yn ganolog wedi cael eu heithrio o’r ffigurau caffael ar 
gyfer DA 9 yn 2018/19 er mwyn sicrhau bod y safon yn adlewyrchu strategaeth, buddsoddiad a pherfformiad unigol yr 
awdurdod yn gywir. Mewn rhai achosion, mae hyn wedi effeithio ar gyflawniad yn erbyn y safon o gymharu â 
2017/18. Mae Ffurflenni Ystadegau CIPFA yn parhau i gynnwys ffigurau ar gyfer adnoddau a gynhyrchir yn ganolog.  

Tudalen 73
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