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  CYNGOR SIR YNYS MÔN 
ADRODDIAD I: CYNGOR SIR 
DYDDIAD: 14 MAI 2019 
PWNC: STRATEGAETH GYFALAF A RHAGLEN GYFALAF 2019/20 i 

2021/22 
AELOD(AU) PORTFFOLIO: Y CYNGHORYDD ROBIN WYN WILLIAMS 
PENNAETH GWASANAETH: MARC JONES – PENNAETH SWYDDOGAETH (ADNODDAU) / 

SWYDDOG ADRAN 151 
AWDUR YR ADRODDIAD: 
FFÔN: 
E-BOST: 

MARC JONES/CLAIRE KLIMASZEWSKI 
2601/1865 
rmjfi@ynysmon.gov.uk/clkfi@ynysmon.gov.uk 

AELODAU LLEOL:  d/b 
A - Argymhellion a rhesymau 

 
Mae’r Côd Darbodus diwygiedig gan CIPFA, Medi 2017 wedi cyflwyno’r gofyniad bod rhaid i bob 
awdurdod gynhyrchu strategaeth gyfalaf. Mae’n rhaid i’r strategaeth hon osod allan y cyd-destun tymor 
hir lle caiff penderfyniadau ar wariant a buddsoddiadau cyfalaf eu gwneud. Diben y gofyniad hwn yw 
sicrhau bod awdurdodau yn gwneud penderfyniadau cyfalaf a buddsoddiadau yn unol ag amcanion y 
gwasanaethau a’u bod yn rhoi ystyriaeth wirioneddol i stiwardiaeth, gwerth am arian, doethineb 
ariannol, cynaladwyedd a fforddiadwyedd. 
 
Mae’r Awdurdod mewn sefyllfa dda o ran hyn gan fod y Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog 
Adran 151 ers 2016/17, wedi cynhyrchu Strategaeth Gorfforaethol gadarn i arwain y Rhaglen Gyfalaf. 
Mae’r strategaeth hon wedi cael ei hymestyn i gynnwys y gofynion newydd a gyflwynir gan y côd (y 
rhai nad oedd yn eu hymgorffori eisoes).  
 
Argymhellion 
 
Mae’r Pwyllgor Gwaith yn argymell y canlynol i’r Cyngor llawn :- 
 

• Cymeradwyo’r Strategaeth Gyfalaf ar gyfer 2019/20 – 2021/22; 
 

B - Pa opsiynau eraill wnaethoch chi eu hystyried a pham wnaethoch chi eu gwrthod a/neu 
ddewis yr opsiwn hwn? 
 

D/B 
 

C - Pam fod hwn yn benderfyniad i’r Pwyllgor Gwaith? 
 

Mae’r cyfrifoldeb am benderfynu ar strategaeth cyllideb y Cyngor wedi’i ddirprwyo i’r Pwyllgor 
Gwaith. 
 

CH - Ydi’r penderfyniad hwn yn unol â’r polisi a gymeradwywyd gan y Cyngor llawn? 
 

Ydi 
 

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

D/B 
 
 

DD - Pwy wnaethoch chi ymgynghori â nhw?                Beth oedd eu sylwadau?                                         
1 Prif Weithredwr / Uwch Dîm Arweinyddiaeth 

(UDA) (mandadol) 
Sylwadau wedi eu cynnwys yn adroddiad Cyllideb 
Cyfalaf 2019/20 a dderbyniwyd gan y Cyngor 
llawn ar 27 Chwefror 2019 

2 Cyllid / Adran 151 (mandadol) D/B – adroddiad y Swyddog Adran 151 yw hwn 
3 Cyfreithiol / Swyddog Monitro (mandadol)  I’w gadarnhau 
4 Adnoddau Dynol (AD)  
5 Eiddo  

mailto:rmjfi@ynysmon.gov.uk
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6 Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh)  
7 Sgriwtini  
8 Aelodau Lleol  
9 Unrhyw gyrff allanol / arall/eraill  

E -    Risgiau ac unrhyw gamau lliniaru (os yn berthnasol)   
1 Economaidd  
2 Gwrthdlodi  
3 Trosedd ac Anhrefn  
4 Amgylcheddol  
5 Cydraddoldebau  
6 Cytundebau Canlyniad  
7 Arall  
F -    Atodiadau: 

 

Atodiad 1 – Strategaeth Gyfalaf 2019/20 to 2021/22 
Atodiad 2 – Crynodeb o’r Rhaglen Gyfalaf Arfaethedig Ddrafft 2019/20 i 2021/22 

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

 
Datganiad Strategaeth Rheoli Trysorlys 2018/19, y Pwyllgor Gwaith, Chwefror 2018 
Cynllun Ariannol Tymor Canol 2019/20 i 2021/22, y Pwyllgor Gwaith, Chwefror 2018 
Adroddiad ar y Raglen Gyfalaf Ddrafft 2019/20, y Pwyllgor Gwaith, 12 Tachwedd 2018 
Datganiad Strategaeth Rheoli Trysorlys 2019/20, y Pwyllgor Gwaith, Chwefror 2019 
Adroddiad ar Raglen Gyfalaf 2019/20, y Pwyllgor Gwaith, 18 Chwefror 2019 
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ATODIAD 1 
 

 

  

Strategaeth Gyfalaf 2019/20 i 2021/22 
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Cyngor Sir Ynys Môn 
Strategaeth Gyfalaf 2019/20 i 2021/22 

 
1. Cyflwyniad 

 
1.1. Mae Rhan 1, Adran 3 o Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 2003 yn gofyn bod yr Awdurdod yn 

penderfynu ac yn parhau i adolygu faint y gall fforddio ei fenthyca. Caiff y Ddeddf ei chefnogi gan 
y Fframwaith Darbodus ar gyfer buddsoddiadau cyfalaf awdurdodau lleol a Chôd Darbodus CIPFA 
ar gyfer Cyllid Cyfalaf mewn Awdurdodau Lleol (y Côd). Cafodd Côd Darbodus CIPFA ei ddiwygio 
yn 2017/18. Roedd y Côd diwygiedig yn cyflwyno gofyniad newydd bod rhaid i bob awdurdod 
gynhyrchu strategaeth gyfalaf, sy’n gosod allan y cyd-destun tymor hir lle caiff penderfyniadau ar 
wariant cyfalaf a buddsoddiadau eu gwneud. Mae’n rhaid i awdurdodau roi ystyriaeth ddyledus i 
risgiau ac enillion ac effaith hynny ar gyflawni deilliannau blaenoriaeth. Roedd CIPFA hefyd wedi 
diwygio’r Cod Ymarfer ar Reoli Trysorlys ar yr un pryd. Mae’r Strategaeth Gyfalaf hon ar gyfer 
2019/20 yn cwrdd â gofynion Cod Darbodus CIPFA 2017, yn cyd-fynd â Datganiad Strategaeth 
Rheoli Trysorlys y Cyngor 2019/20 ac mae’n cymryd i ystyriaeth Gôd Rheoli Trysorlys CIPFA 2017.  

 
1.2. Diben y strategaeth hon yw sefydlu’r amcanion, egwyddorion a’r fframwaith llywodraethu i sicrhau 

bod yr Awdurdod yn gwneud penderfyniadau ar wariant a buddsoddiad cyfalaf yn unol ag amcanion 
y gwasanaeth. Mae Cynllun Cyngor Sir Ynys Môn 2017/22 yn amlinellu blaenoriaethau ac 
amcanion allweddol y Cyngor am y cyfnod hyd at 31 Mawrth 2022. Egwyddor hanfodol yn y 
Strategaeth yw canolbwyntio buddsoddiadau cyfalaf ar brosiectau sy’n helpu’r Cyngor i gwrdd â’r 
amcanion allweddol a ganlyn yn Nghynllun y Cyngor neu’n helpu’r Cyngor i gyflawni ei 
gyfrifoldebau statudol:- 
Amcan 1: Sicrhau y gall pobl Ynys Môn ffynnu a gwireddu eu potensial tymor hir. 
 

Amcan 2: Cefnogi oedolion bregus a’u teuluoedd i’w cadw’n ddiogel, yn iach ac mor 
annibynnol â phosib.  

 

Amcan 3:  Gweithio mewn partneriaeth gyda’n cymunedau i sicrhau y gallant ymdopi’n 
effeithiol gyda newid a datblygiadau tra’n gwarchod ein hamgylchedd naturiol.  

1.3 Mae’r strategaeth hon hefyd yn adnabod y gwariant cyfalaf posib yn y dyfodol, yn asesu’r effaith ar 
yr elfen cyllido cyfalaf o’r cyfrif refeniw ac yn pennu’r cyllid sydd ar gael i gyllido cynlluniau cyfalaf 
newydd am y cyfnod 2019/20 i 2021/22. Mae hefyd yn sefydlu egwyddorion tymor hir i gefnogi 
cynllunio cyfalaf ymhell i’r dyfodol. Mae trefn lywodraethu’r strategaeth hon yn dilyn yr un broses 
â’r prosesau gosod refeniw a’r gyllideb a bydd yn cael ei chyflwyno i’r Pwyllgor Gwaith, a fydd yn 
gwneud argymhellion i’r Cyngor Llawn ar gyfer ei chymeradwyo.   
 

2. Amcanion ac Egwyddorion y Strategaeth Gyfalaf 
 
2.1 Mae gan y Strategaeth Gyfalaf nifer o amcanion allweddol i sicrhau bod gwariant cyfalaf yn cael ei 

dargedu at gwrdd â blaenoriaethau allweddol y Cyngor, gan hefyd roi ystyriaeth i stiwardiaeth, 
gwerth am arian, doethineb ariannol, cynaladwyedd a fforddiadwyedd. 

 
2.1.1 Mae Cynllun y Cyngor 2017/22 yn gosod allan blaenoriaethau ac amcanion allweddol y 

Cyngor hyd at 31 Mawrth 2022 a dylid canolbwyntio adnoddau ar gyflawni’r amcanion hyn. 
Bydd y strategaeth gyfalaf hon yn gymorth i sicrhau y bydd y rhaglen gyfalaf yn 
canolbwyntio gwariant cyfalaf ar brosiectau sy’n cyfrannu fwyaf at yr amcanion allweddol 
yng Nghynllun y Cyngor 2017/22. 
 

2.1.2 Bob blwyddyn bydd gwariant cyfalaf yn cael ei ddyrannu i sicrhau buddsoddiad mewn 
asedau presennol.  
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2.1.3 Bydd y Cyngor yn gwneud y mwyaf o gyllid cyfalaf allanol pan fo hynny’n bosib ac yn 
fforddiadwy. 

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

Cyngor gyflawni ei gyfrifoldebau statudol. 
 

2.1.5 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.  

 
2.2 Bydd yr egwyddorion a ganlyn yn helpu i gefnogi bod yr amcanion allweddol uchod yn cael eu 

cyflawni:- 
 
2.2.1 Bod y rhaglen Ysgolion 21ain Ganrif yn cael ei hystyried ar wahân i weddill rhaglen gyfalaf 

gyffredinol y Cyngor. Mae’r rhaglen Ysgolion 21ain Ganrif yn ymroddiad sylweddol tymor hir 
i adeiladu a/neu adnewyddu ysgolion fel bod ysgolion Môn yn addas i bara i’r dyfodol a 
chwrdd â gofynion yr 21ain Ganrif. Mae’r Rhaglen Ysgolion 21ain Ganrif yn cynorthwyo’r 
agenda moderneiddio ysgolion ac yn cefnogi amcan allweddol y Cyngor i sicrhau y gall pobl 
Ynys Môn ffynnu a gwireddu eu potensial tymor hir. Mae’r egwyddor hon hefyd yn cwrdd â 
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 i sicrhau bod lleoliadau addysgol yn addas yn 
y tymor hir. Bydd elfen o’r gwariant ar y rhaglen Ysgolion 21ain Ganrif yn cael ei gyllido o’r 
derbyniadau cyfalaf a geir o werthu ysgolion gwag, a bydd gweddill y balans yn cael ei 
gyllido o fenthyca digefnogaeth. Bydd hyn yn sicrhau bod y grant cyffredinol cyfalaf a’r 
benthyca â chefnogaeth ar gael i gyllido buddsoddiadau mewn asedau presennol a newydd 
sydd eu hangen i gyflawni’r amcanion yng Nghynllun y Cyngor 2017/22 ac yn sicrhau bod 
asedau presennol y Cyngor yn cael eu cynnal a’u cadw.  

 
2.2.2 Bod swm yn cael ei ddyrannu yn y rhaglen gyfalaf bob blwyddyn i gyllido gwelliannau mawr 

i, neu i amnewid, offer TG presennol, cerbydau ac adeiladau’r Cyngor. Mae gwneud gwaith 
cynnal a chadw parhaus ar asedau presennol ac amnewid hen asedau yn lleihau costau 
refeniw i’r Cyngor.  

 
2.2.3 Bod swm yn cael ei ddyrannu yn y rhaglen gyfalaf i gwrdd â gofyniad statudol y Cyngor i 

gynnig grantiau cyfleusterau i’r anabl. Mae hyn yn helpu i gyflawni cyfrifoldebau statudol ac 
yn cefnogi amcan allweddol y Cyngor i gefnogi oedolion bregus a’u teuluoedd i’w cadw’n 
ddiogel, yn iach ac mor annibynnol â phosib.  

 
2.2.4 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 sydd ar gael ac asesiad o gyflwr ffyrdd yr Awdurdod. Bydd 
gwelliannau i’r ffyrdd yn helpu’r Cyngor i sicrhau bod y rhwydwaith priffyrdd yn gynaliadwy 
yn y tymor hwy. Mae hefyd yn tanategu holl flaenoriaethau allweddol y Cyngor oherwydd 
natur wledig Ynys Môn a phwysigrwydd y rhwydwaith priffyrdd i sawl agwedd o waith y 
Cyngor.  

 
2.2.5 Bydd prosiectau sydd angen lefel o gyllid cyfatebol er mwyn gallu cael cyllid grant, yn cael 

eu hasesu fesul pob achos unigol gan y Swyddog Adran 151 a bydd wedyn yn gwneud 
argymhelliad i’r Pwyllgor Gwaith. 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.  

 
2.2.6 Bydd prosiectau a gyllidir o fenthyca digefnogaeth, ac eithrio prosiectau’r Rhaglen Ysgolion 

yr 21ain Ganrif, 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. Dylai 
unrhyw asedau a gyllidir trwy fenthyca digefnogaeth fod yn greiddiol i gyflawni 
blaenoriaethau allweddol y Cyngor.  
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3. Sut mae’r Strategaeth yn ffitio gyda dogfennau eraill 
3.1 Cynllun y Cyngor 2017/22  
 

Cynllun y Cyngor yw’r brif ddogfen sy’n amlinellu’r hyn mae’r Cyngor yn gobeithio ei gyflawni yn 
ystod y cyfnod 2017/22. Mae’r blaenoriaethau yng Nghynllun y Cyngor wedi’u crynhoi uchod yn 
1.2. Amcan allweddol yn y Strategaeth Gyfalaf hon yw sicrhau bod y cyllid cyfalaf sydd ar gael i’r 
Cyngor yn cael ei wario ar brosiectau sy’n cynorthwyo’r Cyngor i gyflawni ei flaenoriaethau, gan 
gynnwys cynnal a chadw, amnewid a/neu uwchraddio asedau presennol. Mae sawl dogfen 
strategol allweddol arall sy’n cyd-fynd â Chynllun y Cyngor. Mae’r rhain yn llywio sut mae’r 
Awdurdod yn gweithio ar agweddau penodol sy’n effeithio ar y Cyngor.  

 
3.2 Y Datganiad Strategaeth Rheoli Trysorlys (DSRhT) 
 

 Mae cyswllt agos iawn rhwng y Strategaeth Gyfalaf hon a’r DSRhT a chaiff y ddwy ddogfen eu 
hadolygu’n flynyddol. Bydd y Strategaeth Gyfalaf yn diffinio sut mae’r Cyngor yn gwario ei gyllid 
cyfalaf ac mae’r DSRhT yn gosod allan sut y caiff hyn ei gyllido a’i effaith ar sefyllfa ariannol 
gyffredinol y Cyngor. Mae benthyca yn rhan allweddol o’r strategaeth cyllido. Mae’r DSRhT hefyd 
yn rhoi manylion am sut yr ymgymerir â’r benthyca a sut y caiff ei reoli. 

 
3.3 Y Cynllun Ariannol Tymor Canol 
 

3.3.1 Y Cynllun Ariannol Tymor Canol (CATC) yw’r rhan hanfodol o gynllunio ariannol sy’n 
amcangyfrif gofynion refeniw y Cyngor dros y tair blynedd nesaf a sut caiff hyn ei gydbwyso 
yn erbyn y cyllid sydd ar gael. Bydd gwariant cyfalaf yn effeithio ar y gyllideb refeniw trwy’r  
Darpariaeth Refeniw Isaf a’r llog sy’n daladwy ar fenthyca. Mae’r Strategaeth Gyfalaf yn 
gymorth i hysbysu’r Cynllun Ariannol Tymor Canol.  

 
3.3.2 Mae monitro’r gyllideb ac adolygu’r CATC yn rheolaidd yn helpu i fonitro effaith perfformiad 

ariannol a materion ariannol ar sut ydym yn cyflawni Cynllun y Cyngor. Yn gysylltiedig â’r 
monitro ariannol hefyd mae monitro perfformiad a risgiau corfforaethol a gwasanaeth – caiff 
rhai o’r risgiau hyn yn cael eu hadnabod fel risgiau ariannol. Mae Fframwaith Rheoli 
Perfformiad y Cyngor a’r Strategaeth Rheoli Risg yn pennu sut caiff perfformiad a risg eu 
rheoli. 

 
3.3.3 Mae’r diagram isod yn crynhoi’r cysylltiad rhwng y strategaethau hyn a sut cânt eu harwain 

gan Gynllun y Cyngor yn y pen draw. 
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the provision of services. 
 
 
 
 

                
 

 

Y Cynllun Ariannol Tymor Canol (CATC)

Caiff hwn ei adolygu'n rheolaidd i helpu i sefydlu'r adnodd tebygol fydd ei angen am y 
tair blynedd nesaf a sut mae'r Cyngor yn bwriadu cydbwyso'r gofyn am adnoddau. Mae 
hyn yn cynnwys effaith materion refeniw a chyfalaf ar Gronfa'r Cyngor.  

Strategaeth Gyfalaf
Mae'r Strategaeth Gyfalaf yn nodi'r blaenoriaethau allweddol o ran sut dylid gwario 
gwariant cyfalaf i helpu i gyflawni Cynllun y Cyngor 2017/22. Mae'n cydnabod bod 
gwariant cyfalaf yn arwain at gostau refeniw cyllido cyfalaf a bod rhaid cadw'r rhain yn 
fforddiadwy. Mae'r Strategaeth Gyfalaf yn effeithio ar ac yn cael ei heffeithio gan y 
CATC, Y DSRhT, y Gyllideb Refeniw Flynyddol a'r Rhaglen Gyfalaf Flynyddol.

Strategaeth Rheoli Trysorlys (SRhT)
Mae hwn yn gosod y Strategaeth Fuddsoddi Flynyddol, y Polisi Darpariaeth Refeniw Isaf 
a'r Datagniad Polisi Rheoli Trysorlys am y flwyddyn. Mae'r rhain yn darparu'r fframwaith 
a'r rheolaethau sydd eu hangen i sicrhau bod digon o arian parod i dalu cyflenwyr am 
gostau refeniw a chyfalaf, bod arian dros ben yn cael ei fuddsoddi'n ddiogel a'i fod yn 
hygyrch ac nad yw benthyca i gyllido gwariant cyfalaf yn mynd tu hwnt i lefel 
fforddiadwy.  

Mae’r Gyllideb 
Refeniw Flynyddol 

yn cael ei chefnogi gan y 
CATC, y Strategaeth Gyfalaf 

a’r SRhT.  
– Bob blwyddyn caiff y 

costau refeniw cyllido cyfalaf 
eu hadolygu a’u diwygio fel 

rhan o’r gwaith o osod y 
gyllideb refeniw. Weithiau 

caiff cyfraniadau refeniw eu 
defnyddio i gyllido costau 

cyfalaf. 

Y Rhaglen Gyfalaf 
flynyddol – Mae’r lefel o 
wariant a benthyca cyfalaf yn 
effeithio ar y gyllideb refeniw 

oherwydd costau cyllido 
cyfalaf ac unrhyw gostau 
refeniw parhaus megis 

cynnal a chadw. 

Cynllun y Cyngor 2017/22 
Mae’r strategaethau a’r cynlluniau allweddol isod yn bwysig ac yn gysylltiedig â’i gilydd, i helpu i adnabod lefel 
fforddiadwy o refeniw a’r adnoddau cyfalaf sydd eu hangen i gyflawni’r blaenoriaethau allweddol yng 
Nghynllun y Cyngor 2017/22. Mae’r rhain hefyd yn darparu fframwaith ar gyfer rheolaeth ariannol gadarn o 
adnoddau’r Cyngor.  
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4. Y Strategaeth Gorfforaethol a’r Broses Rhaglen Gyfalaf 
 
4.1  Datblygu’r Strategaeth Gyfalaf 
  
 Caiff y Strategaeth Gyfalaf ei hadolygu bob blwyddyn gan gymryd i ystyriaeth Gynllun diweddaraf 

y Cyngor, y Cynllun Ariannol Tymor Canol a’r pwysau cyllidebol a ddisgwylir a’r Cynllun Rheoli 
Trysorlys. Mae hefyd yn ystyried rhaglen gyfalaf y flwyddyn flaenorol a lefel y cronfeydd wrth gefn 
a’r gyllideb refeniw. Mae’r strategaeth gyfalaf wedyn yn amlinellu’r amcanion a’r egwyddorion 
allweddol sydd wedyn yn helpu i ddatblygu’r Rhaglen Gyfalaf flynyddol bob blwyddyn.  

 
4.2 Datblygu’r Rhaglen Gyfalaf Flynyddol 
 

4.2.1 Y Broses Bidio a Sgorio 

Wrth benderfynu pa brosiectau sy’n cael eu cynnwys yn y Rhaglen Gyfalaf, mae’n rhaid i 
fidiau fod yn fforddiadwy ac mae’n rhaid iddynt hefyd helpu i gyflawni’r blaenoriaethau 
allweddol yng Nghynllun y Cyngor a chwrdd ag amcanion ac egwyddorion y Strategaeth 
Gyfalaf. Bob blwyddyn, gofynnir i’r Gwasanaethau gyflwyno arfarniadau/bidiau cyfalaf 
newydd a diweddaru gwybodaeth ar gyfer prosiectau sy’n parhau. Dylai’r arfarniadau 
ddangos sut mae pob prosiect yn bodloni’r meini prawf (a welir isod) a dylent gynnwys yr 
holl effeithiau refeniw parhaus fydd yn deillio o’r prosiect e.e. costau cynnal a chadw. Mae 
sgorio arfarniadau/bidiau cyfalaf newydd yn helpu i gyflwyno elfen o wrthrychedd ac yn 
sicrhau bod y prosiectau’n berthnasol i’r amcanion allweddol yng Nghynllun y Cyngor a’r 
Strategaeth hon. Y maen prawf pwysicaf yw pa mor agos y bydd prosiect yn cyfrannu at 
gyflawni Cynllun y Cyngor, sy’n egluro’r pwysau uwch a roddir i’r maen prawf hwn. Y 
Gwasanaeth Cyfrifeg sy’n gwneud y sgorio cychwynnol. Mae’r Pwyllgor Gwaith wedyn yn 
ystyried ac yn cadarnhau’r sgorau, fel rhan o ddrafftio’r rhaglen gyfalaf flynyddol.  

 
 
Meini Prawf 

 
Sgôr 

Pa mor agos y bydd y prosiect yn cyfrannu at flaenoriaethau’r 
Cynllun Corfforaethol 

20 

Mae’r prosiect yn denu cyllid allanol sylweddol 10 
Bydd y prosiect yn arwain at arbedion refeniw 10 
Bydd y prosiect yn helpu i liniaru Risg Corfforaethol 10 
 
Cyfanswm sgôr uchaf 

 
50 

 
Mae’r strategaeth hefyd yn dyrannu cyllid at gynnal a chadw ac uwchraddio asedau 
presennol. Mae Rheolwyr Asedau yn penderfynu beth yw eu hangen am gyllid a chaiff hyn 
ei gydbwyso yn erbyn y cyllid sydd ar gael er mwyn dyrannu cyllid i bob prif grŵp asedau 
(adeiladau, cerbydau, TG, ffyrdd). 
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4.2.2 Amserlen 
 

Mae’r broses o gymeradwyo’r Strategaeth Gyfalaf yn dilyn yr amserlen ar gyfer gosod 
y gyllideb refeniw a datblygu’r Rhaglen Gyfalaf. Mae’r amserlen ar gyfer datblygu’r 
Rhaglen Gyfalaf wedi’i chrynhoi isod:-  

   

 
 
4.3.3  Awdurdodi 
 

Mae’r cyfrifoldeb am gadarnhau’r Rhaglen Gyfalaf bob blwyddyn yn eistedd gyda’r 
Cyngor llawn yn seiliedig ar yr argymhelliad a wneir gan y Pwyllgor Gwaith. Mewn 
achosion eithriadol, bydd prosiectau cyfalaf newydd sy’n codi yn ystod y flwyddyn yn cael 
eu hystyried gan aelodau fel rhan o’r adroddiadau chwarterol i’r Pwyllgor Gwaith. Mae 
prosiectau yn ystod y flwyddyn yn debygol o gael eu cymeradwyo os ydynt yn cael eu 
cyllido’n sylweddol o grantiau neu gyfraniadau allanol, neu os ydynt mewn ymateb i 
argyfwng e.e. tirlithriad, neu os yw prosiect a gymeradwywyd yn y rhaglen yn cael ei 
ganslo a bod cyllid ar gael. Mae gofyn cael arfarniad cyfalaf ar gyfer prosiectau sy’n codi 
yn ystod y flwyddyn a bydd angen i’r prosiectau helpu’r Awdurdod i gyflawni ei amcanion 
allweddol. 
 

 
 
 
 

Rheolwyr prosiect yn 
cwblhau arfarniadau 

cyfalaf a'u dychwelyd i'r 
tîm cyfalaf ar gyfer 

prosiectau sydd wedi 
llithro, sy'n parhau, 
rhaglenni amnewid, 

Ysgolion 21ain Ganrif a 
chynigion newydd. Bydd 

y rhain yn cynnwys 
goblygiadau cyllido 

cyfalaf a goblygiadau 
refeniw eraill.

Medi

Caiff prosiectau Ysgolion 
21ain Ganrif, prosiectau 

wedi llithro, rhai 
presennol a'r rhaglen 

amnewid eu hychwanegu 
i'r Rhaglen Gyfalaf a'u 

gwirio am eu 
fforddiadwyedd. 

Medi

Caiff prosiectau newydd 
eu sgorio yn erbyn meini 

prawf cyfalaf lle bydd 
prosiectau sy'n cefnogi 

blaenoriaethau allweddol 
y Cyngor a/neu arbedion 
refeniw yn y dyfodol yn 
cael eu sgorio'n uwch 
gan Banel Cyfalaf o 
Swyddogion. Caiff 

manylion am brosiectau 
presennol a phrosiectau 
amnewid eu hadolygu 

hefyd.

Medi/Hydref

Caiff y Rhaglen Gyfalaf 
Ddrafft ei chynhyrchu 

ynghyd â sgorau a chyllid 
drafft ar gyfer y Pwyllgor 
Gwaith am benderfyniad.

Caiff y canlyniadau i'r 
gyllideb cyllido cyfalaf a 
chanlyniadau refeniw eu 

cynnwys wrth Osod y 
Gyllideb Refeniw.

Hydref i Tachwedd

Cynhelir ymgynghoriad ar 
y Rhaglen Gyfalaf Ddrafft 
a gymeradwywyd gan y 
Pwyllgor Gwaith fel rhan 
o'r Ymgynghoriad ar y 

Gyllideb.

Tachwedd i Ionawr

Caiff y canlyniadau o'r 
ymgynghoriad eu 

bwydo'n ôl i'r Pwyllgor 
Gwaith a'r Cyngor llawn 
er mwyn cymeradwyo'r 

Rhaglen Gyfalaf yn 
derfynol. Bydd unrhyw 
newidiadau i gyllidebau 

cyllido cyfalaf neu 
ganlyniadau refeniw eraill 
yn cael eu cynnwys yn y 

Gyllideb Refeniw.

Chwefror/Mawrth
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5. Y Cyd-destun Ariannol Cyfredol 
5.1 Cyfyngiadau Refeniw a’r Angen i Wneud Arbedion 

5.1.1 Roedd y CATC cychwynnol ar gyfer 2019/20 i 2021/22 wedi adnabod y byddai angen £10m 
o arbedion refeniw dros y cyfnod 3 blynedd, ar ôl caniatáu am gynnydd o 5% yn y Dreth 
Gyngor ym mhob un o’r tair blynedd. Ar gyfer 2019/20, tybiwyd y byddai’r cyllid gan 
Lywodraeth Cymru yn gostwng 1% ac, ar ôl cymryd i ystyriaeth beth fydd effaith dyfarniadau 
tâl, cynnydd mewn cyfraniadau pensiwn a chwyddiant cyffredinol mewn prisiau, y byddai 
angen gwerth £5m o arbedion refeniw.  

5.1.2 Er bod y setliad terfynol ond wedi arwain at ostyngiad o 0.3% yn y cyllid gan Lywodraeth 
Cymru, roedd hefyd angen mynd i’r afael â’r gorwariant o £2m a ragwelwyd yn y 
Gwasanaethau Plant, £1m yn y Gwasanaethau Oedolion a £750k yn Addysg. Cafodd 
arbedion refeniw o £3.7m eu hadnabod ac effaith net yr holl ffactorau hyn oedd yr angen i 
gynyddu’r Dreth Gyngor dros 7% er mwyn gosod cyllideb gytbwys yn 2019/20. Amcangyfrifir 
y byddwn dal angen arbedion o thua £1.5m yn 2020/21 a 2021/22. 

5.1.3 Fel y nodwyd yn flaenorol, bydd cyllido’r  rhaglen gyfalaf yn cael effaith sylweddol ar y gyllideb 
refeniw ac mae’r Strategaeth Gyfalaf yn cymryd fforddiadwyedd i ystyriaeth, fel y caiff ei llunio, 
ac mae’r Datganiad Strategaeth Rheoli Trysorlys yn sicrhau bod y Cyngor yn cadw costau 
benthyca cyn ised â phosib trwy wneud y defnydd gorau o falansau arian parod y Cyngor ei 
hun i gyllido gwariant cyfalaf.  

5.2 Cyllido gwaith Moderneiddio Ysgolion 

5.2.1 Mae’r Cyngor ar hyn o bryd ran o’r ffordd trwy raglen uchelgeisiol i foderneiddio ysgolion trwy’r 
rhaglen Ysgolion 21ain Ganrif, gyda Band A yn dod i ben yn 2019 a Band B yn rhedeg tan 
2026. Bydd y rhaglen, os yw’n cyflawni pob un o’i amcanion a gynlluniwyd, yn cymryd dros 
10 mlynedd i’w chwblhau ar gyfanswm gost cyfalaf bosib o £120m.  

 
5.2.2 Mae pedwar cam i’r rhaglen, ac fe’u gelwir yn Band A, B, C a Ch. Mae dwy ysgol wedi’u 

cwblhau, sef Ysgol Cybi ac Ysgol Rhyd y Llan, ac mae trydedd ysgol, sef Ysgol Santes 
Dwynwen bron wedi’i chwblhau. Mae gwaith adnewyddu’n mynd rhagddo yn Ysgol Parc y 
Bont a Brynsiencyn. Gyda’r ymgynghoriad a datblygiad ardal Llangefni dal yn mynd 
rhagddynt, gall unrhyw waith y penderfynir arno lithro o Fand A i Fand B a gallai hynny beri 
canlyniadau ariannol pellach.  

5.2.3 Mae ymgynghoriad yn mynd rhagddo ar hyn o bryd ar yr ysgol gynradd newydd ar gyfer 
Llangefni. Bydd y gwaith paratoadol ar gyfer yr estyniad arfaethedig i Ysgol Y Graig a 
gynlluniwyd ar gyfer Band A yn cael ei wneud yn 2018/19. Fodd bynnag, mae’r prif waith o 
adeiladu’r estyniad bellach wedi llithro i Band B o’r rhaglen Ysgolion 21ain Ganrif.   

 
5.2.4 Mae Band A y rhaglen Ysgolion 21ain Ganrif yn cael ei gyllido drwy 50% cyllid ychwanegol 

gan Lywodraeth Cymru a 50% trwy fenthyca digefnogaeth. Mae’r cyllid 50% gan Lywodraeth 
Cymru yn rhannol trwy gyllid grant (67% o’r 50%) ac yn rhannol trwy fenthyca â chefnogaeth  
(33% o’r 50%). Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi bod y gyfradd ymyrraeth ar gyfer Band 
B wedi cynyddu i 65% ond ni wyddwn ar hyn o bryd sut bydd hyn wedi’i ddyrannu rhwng cyllid 
grant a benthyca â chefnogaeth.   

5.2.5 Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cyflwyno model cyd-fuddsoddi ar gyfer Band B (MIM), lle 
mae cost cyfalaf y prosiect yn cael ei gyllido gan y sector preifat a bod y Cyngor wedyn yn 
talu ffi rhent i’r buddsoddwr am gyfnod penodedig (25 mlynedd yw’r disgwyl). Mae 
Llywodraeth Cymru yn gwneud cyfraniad tuag at y ffi rhent bob blwyddyn (disgwylir y bydd yn 
70% o leiaf). 
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5.2.6 Cafodd Rhaglen Amlinellol Strategol y Cyngor ar gyfer Band B ei chyflwyno i Lywodraeth 
Cymru ym mis Gorffennaf (fe’i cymeradwywyd gan y Pwyllgor Gwaith ar 17 Gorffennaf 2017). 
Mae Tabl 1 isod yn crynhoi y matricsau diweddaraf ar gyfer Band A a B. Mae hyn yn 
berthnasol i’r cyfnod 2019/20 i 2025/26.  

 
 

Tabl 1 
Y Cyllid Amcangyfrifiedig ar gyfer Gweddill Band A â Phrosiectau Arfaethedig 

Band B 
 

 
 
 
 
 

Band Rhanbarth 

Benthyca 
Digefnogaeth 

(net o’r 
derbyniad 

cyfalaf) 
£’m 

Benthyca â 
chefnogaeth 

 
 
 

£’m 

Grant LlC 
 
 
 
 

£’m 

Cyfanswm 
 
 
 
 

£’m 
A Ysgol Y Llannau  0.04 0.00 0.00 0.04 
A Ysgol Santes Dwynwen 0.08 0.00 0.00 0.08 
A Ysgol Bro Llangefni 4.28 1.29 2.60 8.17 
 CYFANSWM BAND A 4.40 1.29 2.60 8.29 

B Ysgol y Graig a Talwrn 1.73 1.93 1.93 5.59 
B Ysgol Syr Thomas Jones 

ac ysgolion cynradd 
cysylltiedig 

4.94 4.58 4.58 14.1 

B Ysgolion Cynradd Lligwy  2.36 2.19 2.19 6.73 
B Ysgolion Cynradd Seiriol  0.92 0.85 0.85 2.63 
B Uned ôl-16 6.49 6.02 6.02 18.53 
B Gogledd-orllewin Ynys Môn 1.57 1.20 1.73 4.50 
 CYFANSWM BAND B 18.01 16.77 17.30 52.08 

 
5.2.7 O gofio lefel y benthyca sydd ei angen, mae’n annhebygol y caiff cronfeydd arian parod y 

Cyngor ei hun (benthyca mewnol) eu defnyddio i unrhyw raddau helaeth. Felly, tybir y byddai’r 
holl fenthyca â chefnogaeth a benthyca digefnogaeth yn cael ei wneud trwy fenthyciadau 
PWLB newydd dros gyfnod o amser sydd yr un fath ag oes ddisgwyliedig yr ased (50 
mlynedd). 

5.2.8 Fel yr eglurir ym mharagraff 4.1, bydd unrhyw fenthyca ychwanegol (â chefnogaeth a 
digefnogaeth) yn cynyddu Gofyniad Cyllido Cyfalaf y Cyngor, a bydd hynny’n ei dro yn 
cynyddu’r tâl DRI blynyddol a godir ar y cyfrif refeniw, gan arwain at daliadau llog blynyddol 
ychwanegol. 

5.2.9 Byddai’r benthyca digefnogaeth ychwanegol ar gyfer Band B (yn seiliedig ar gyfnod ad-dalu 
o 50 mlynedd a llog blynyddol o 2.73%) yn arwain at daliadau cyllido cyfalaf ychwanegol o 
£1.230m y flwyddyn i’r gyllideb refeniw (£0.710m o log yn daladwy a £0.520m DRI) unwaith 
bydd y Rhaglen wedi’i chwblhau’n llwyr. Yn ymarferol, byddai’r costau hyn yn dod i mewn yn 
raddol wrth i bob prosiect gychwyn ac unwaith y byddem yn cymryd y benthyciadau allan i 
wneud y gwaith. Byddai’r tâl DRI yn cael ei godi unwaith daw’r ysgolion yn weithredol. Mae’r 
cyflwyniad Band B wedi adnabod y gallai’r gwaith cyfalaf arfaethedig arwain at arbedion net, 
a’r rhagolwg presennol ar gyfer yr arbedion net hynny yw £500k ar gyfer y gyllideb Ysgolion. 
Mae hyn yn gadael diffyg net o £730k y flwyddyn y byddai’n rhaid i’r Cyngor ei gyllido.  

5.2.10 Dylid nodi y byddai cyflawni’r prosiectau Band B yn cael gwared ar yr angen i wneud gwaith 
cynnal a chadw sydd wedi cronni yn y gwahanol ysgolion. Ar gyfer yr ysgolion hynny a fyddai’n 
cau neu’n cael eu haddasu o dan y cynigion Band B, mae’r gwaith cynnal a chadw sydd wedi 
cronni dros amser yn dod i gyfanswm o tua £5.5m. Hyd yma, nid yw’r Rhaglen Gyfalaf wedi 
adnabod cyllid i wneud yr hen waith cynnal a chadw yma. 
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5.2.11 Byddai costau refeniw a chyfalaf pellach yn ymddangos wrth gyflawni gwaith Band C a Band 
D. Byddai angen i unrhyw ymroddiad i’r camau hyn o’r rhaglen fod yn realistig ac yn 
fforddiadwy.  
 

5.3 Cronfeydd wrth gefn 
 

5.3.1 Mae’r Cyngor wedi dyrannu peth cyllid ar gyfer prosiectau cyfalaf o’i gronfeydd wrth gefn, y 
dyraniad mwyaf diweddar oedd £1m o gronfeydd wrth gefn cyffredinol i gyllido gwelliannau i 
brosesau busnes a oedd yn cynnwys prosiectau cyfalaf. Fodd bynnag, dros y ddwy flynedd 
ddiwethaf, mae lefel balansau cyffredinol y Cyngor wedi gostwng islaw’r isafswm a argymhellir 
ac, o’r herwydd, mae’r sgôp i ddefnyddio cronfeydd wrth gefn y Cyngor i gyllido gwariant 
cyfalaf yn amhosib am y dyfodol rhagweladwy.   

 
5.4 Yr Angen i Greu Arbedion Refeniw o Wariant Cyfalaf 

 
5.4.1 Un rhan o strategaeth arbedion cyllideb refeniw’r Cyngor fu defnyddio gwariant cyfalaf fel 

modd o leihau costau refeniw. Mae enghreifftiau o hyn wedi cynnwys buddsoddi mewn 
cynllun arbed ynni mewn adeiladau cyhoeddus a goleuadau stryd, buddsoddi mewn 
technoleg i leihau costau gweinyddol, buddsoddi mewn cyfleusterau hamdden i gynhyrchu 
incwm ychwanegol a’r rhaglen Ysgolion 21ain Ganrif. Bydd y strategaeth hon yn parhau a 
bydd prosiectau’n cael eu blaenoriaethu os byddant yn dod ag arian sylweddol yn ôl i’r Cyngor 
mewn cyfnod byr o amser. 

6. Cyllid 
 

6.1 Ffynonellau Cyllid – mae’r Rhaglen Gyfalaf yn cael ei gyllido o’r ffynonellau a ganlyn:- 
 

• Grant Cyfalaf Cyffredinol – Mae hwn yn swm o arian sy’n cael ei ddarparu gan 
Lywodraeth Cymru fel rhan o’r setliad blynyddol. Mae’r Cyngor yn rhydd i ddefnyddio’r 
grant cyfalaf ar unrhyw brosiect cyfalaf y mae’n dymuno. 

• Benthyca â Chefnogaeth – Bydd y Cyngor yn benthyca gan y Bwrdd Benthyciadau 
Gwaith Cyhoeddus (PWLB) i gyllido’r gwariant. Mae’r costau refeniw sy’n codi o’r 
benthyciadau (Costau Llog ac Darpariaeth Refeniw Isaf) yn cael eu cyllido gan 
Lywodraeth Cymru trwy’r setliad refeniw blynyddol, sy’n egluro’r term “Benthyca â 
Chefnogaeth”. 

• Benthyca Digymorth – Eto, mae’r Cyngor yn benthyca’r arian gan PWLB ond mae gofyn 
iddo ariannu’r costau refeniw o’i adnoddau ei hun. Mae prosiectau a ariennir trwy gyfrwng 
benthyca digymorth yn dueddol o fod yn brosiectau sy’n cyflawni arbedion refeniw, a’r 
arbedion hyn sy’n cael eu defnyddio i gwrdd â’r costau refeniw ychwanegol sy’n codi o’r 
benthyciad. 

• Grantiau Cyfalaf Penodol – Bydd y Cyngor yn derbyn grantiau cyfalaf sy’n cyllido cost 
prosiect yn llawn neu’n rhannol. Fel arfer daw grantiau cyfalaf hefo cyfyngiadau ynghylch 
y gwariant – beth ellir gwario’r arian arno ac erbyn pryd y mae’n rhaid gwario’r arian. 

• Cyfraniad Refeniw – Gall gwasanaethau wneud cyfraniad o’u cyllidebau refeniw i gyllido 
prosiectau. Mae’r cyfraniadau hyn yn dueddol o fod ar ffurf cyllid cyfatebol i brosiect sy’n 
cael ei gyllido’n bennaf o grant cyfalaf penodol. 

• Derbyniadau Cyfalaf – Gellir defnyddio’r cyllid a gynhyrchir o werthu asedau i gyfrannu 
at gyllido’r rhaglen gyfalaf. Fel arfer caiff cyllid fel hyn ei gynhyrchu o werthu asedau dros 
ben (tir neu adeiladau gan amlaf). 

• Cronfeydd Wrth Gefn – Gellir defnyddio arian sy’n cael ei ddal mewn cronfa wrth gefn, 
e.e. derbyniadau cyfalaf sydd heb eu defnyddio, i gefnogi’r rhaglen gyfalaf. 
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6.2 Fel yr eglurir yn y paragraff uchod, caiff y rhaglen gyfalaf ei gyllidou o sawl ffynhonnell wahanol sy’n 
effeithio ar sefyllfa ariannol y Cyngor mewn gwahanol ffyrdd:-  

• Nid yw cyllid a dderbynnir ar ffurf grantiau (cyffredinol neu benodol) yn cael unrhyw effaith ar 
sefyllfa ariannol hirdymor y Cyngor gan fod unrhyw grant a dderbynnir yn cael ei ddefnyddio 
i gyllido’r gwariant cyfalaf. Efallai y ceir gwahaniaethau o ran amseriad sy’n golygu weithiau 
nad yw grantiau’n cael eu defnyddio mewn un flwyddyn ac y cânt eu cario o un flwyddyn i’r 
nesaf trwy fantolen y Cyngor. 

• Mae derbyniadau cyfalaf yn golygu bod asedau dros ben yn cael eu trosglwyddo’n arian 
parod, sy’n ei dro yn arwain at greu ased newydd. Eto, ychydig iawn o effaith hirdymor a gaiff 
y math hwn o gyllido ar sefyllfa ariannol y Cyngor ond fe ddaw adeg pan fyddwn wedi cael 
gwared ar yr holl asedau dros ben a bydd lefel y cyllid sydd ar gael trwy dderbyniadau cyfalaf 
yn gostwng. 

• Mae’r Cyfrif Refeniw Tai yn defnyddio’r arian dros ben ar y cyfrif CRT (yr hyn sy’n weddill o 
incwm rhent ar ôl gwariant) i gyllido gwariant cyfalaf. Caiff hyn ei adlewyrchu yng nghynllun 
busnes y CRT ac nid yw’n effeithio ar Gronfa’r Cyngor. 

• Bydd y defnydd o gyllid refeniw yn gostwng gwerth yr arian sy’n cael ei ddal yn y cronfeydd 
wrth gefn neu’r swm sy’n cael ei drosglwyddo i falansau cyffredinol y Cyngor ar ddiwedd y 
flwyddyn h.y. mae’n trosi arian dros ben yn ased newydd. 

• Mae benthyca â chefnogaeth a benthyca digefnogaeth yn effeithio ar Ofyniad Cyllido Cyfalaf 
(CCC) y Cyngor ac yn ei dro, caiff hyn effaith ar y gyllideb Refeniw gan y bydd taliadau llog 
blynyddol a’r Darpariaeth Refeniw Isaf (DRI) yn uwch. 

 
6.2.1 Er bod y Cyfrif Refeniw Tai yn gweithredu ar wahân i Gronfa’r Cyngor, nid yw’r Cyngor yn 

benthyca ar wahân ar gyfer gwariant o Gronfa’r Cyngor a’r CRT, mae’r holl fenthyca yn cael 
ei gyfuno a chaiff y costau eu dyrannu i’r ddwy gronfa yn seiliedig ar lefel y gwariant a 
gyllidwyd o fenthyciadau ar gyfer y ddwy gronfa. Rydym yn adolygu’r dull dyrannu costau yn 
barhaus i sicrhau ei fod yn dal i fod y dull mwyaf teg. 

 
6.3 Cyfyngiadau Cyllido dros y Tair Blynedd nesaf 
 

6.3.1 Mae’r cyd-destun ariannol anodd y mae’r Cyngor yn parhau i weithredu ynddo yn cael ei 
drafod yn adran 5 ac mae’n amlygu bod yna gyfyngiadau ar sut mae’r Cyngor yn ariannu 
gwariant cyfalaf. Un o’r prif flaenoriaethau i’r Cyngor yw lleihau gwariant refeniw er mwyn cael 
cyllideb gytbwys, gan hefyd leihau’r gostyngiad i gyllidebau gwasanaethau cymaint ag sy’n 
bosib. Mae’n rhesymol i’r Cyngor geisio cadw’r cynnydd sydd ei angen i’r gyllideb cyllido 
cyfalaf gyn ised â phosib. Bydd rhaid darparu cyllid cyfalaf ychwanegol ond dylid cadw hyn ar 
lefel sy’n cael ei gyllido trwy’r setliad (grant cyfalaf cyffredinol a benthyca â chefnogaeth) fel 
bod y cynnydd yn y costau cyllido cyfalaf yn cael ei gyllido trwy dderbyniadau cyfalaf ac 
unrhyw grantiau penodol sydd ar gael.  

 
6.3.2 Ni ddylid ond defnyddio benthyca digefnogaeth (tu allan i’r rhaglen Ysgolion 21ain Ganrif) lle 

mae modd gostwng cyllideb y gwasanaeth perthnasol o swm sy’n uwch na’r DRI a’r costau 
llog. 

 
6.3.3 Mae wedi bod yn bolisi gan Llywodraeth Cymru dros nifer o flynyddoedd i gynnal lefel y grant 

cyfalaf cyffredinol a benthyca â chefnogaeth ar tua’r un lefel â’r blynyddoedd cynt, gyda chyllid 
cyfalaf ychwanegol yn cael ei gyfeirio i ysgolion,  welliannau ffyrdd ac ati. 

6.3.4 Fel landlord stoc tai, bydd y Cyngor hefyd yn derbyn lwfans atgyweirio sylweddol ar ôl 
cyflwyno a chael cymeradwyaeth i’r cynllun busnes 30 mlynedd ar gyfer y Cyfrif Refeniw Tai. 
Mae gwariant cyfalaf ar y CRT yn cael ei ategu gan ddefnyddio arian wrth gefn y CRT a thrwy 
gyfrwng y pwerau benthyca y gall y CRT eu defnyddio. 
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6.3.5. Bydd grantiau penodol sydd wedi cael eu cymeradwyo, sy’n debygol o gael eu cymeradwyo 
neu sy’n deillio o fidiau llwyddiannus, hefyd ar gael i gyllido cynlluniau cyfalaf. Mewn rhai 
achosion, efallai y bydd rhaid i’r Cyngor gyfrannu swm o’i gyllid cyfalaf ei hun fel cyllid 
cyfatebol fel y gall sicrhau’r cyllid grant. Mae’r grantiau a’r cyfraniadau sydd ar hyn o bryd 
wedi’u hadnabod fel ffynonellau cyllid ar gyfer 2019/20 i’w gweld yn y rhestr isod. Mae’n 
dangos y bydd Ynys Môn yn elwa o welliannau/asedau newydd a fydd yn costio oddeutu 
£21.3m lle mae 44% (£9.4m) o’r costau’n cael eu cyllido trwy grant neu gyfraniad allanol. Mae 
hwn yn gyfraniad sylweddol o du allan i’r Cyngor er lles yr Ynys.  
 

Tabl 2 – 
Prosiectau cyfalaf sy’n cael eu cyllido’n llawn neu’n rhannol gan grantiau a 

chyfraniadau (ac eithrio Ysgolion 21ain Ganrif) 
 

Prosiect Cyfalaf  Amcangyfrif o’r 
costau 

 2019/20  

 Cyllid Allanol  Canran a 
gyllidir yn 

allanol 

   £000   £000  £000 
Porth Ymwelwyr Caergybi          1,000               950  95% 
Isadeiledd Strategol Caergybi         3,200         3,165  99% 
Isadeiledd Strategol Llangefni              200              165  83% 
Lliniaru Llifogydd Biwmares             900              765  85% 
Adnewyddu Neuadd y Farchnad, 
Caergybi 

            350               250  71% 

Gwelliannau priffyrdd          1,359               580  43% 
Gwaith Draenio, Prosiect 1              200              170  85% 
Gwaith Draenio, Prosiect 2             166               141  85% 
Amddiffynfa Llifogydd Traeth Coch            850              638  75% 
Adnewyddiadau CRT a Chynyddu’r 
Stoc Tai 

      13,110           2,660  20% 

Cyfanswm       21,335            9,484  44% 
 

6.3.6 Mae lefel y derbyniadau cyfalaf yn ddibynnol ar pa asedau ddaw ar gael i’w gwerthu. Mae’r 
cyllid a dderbynnir o werthu rhai asedau yn gysylltiedig â phrosiectau sydd eisoes wedi 
cychwyn e.e. mae gwerthu hen safleoedd ysgol yn gysylltiedig â’r rhaglen Ysgolion 21ain 
Ganrif. O ganlyniad, nid oes modd i’r holl dderbyniadau cyfalaf a dderbynnir yn 2019/20 gael 
eu dyrannu i gyllido prosiectau cyfalaf newydd. Ar wahân i’r safleoedd ysgolion sy’n weddill, 
ni ragwelir y bydd unrhyw dderbyniadau cyfalaf sylweddol ar gael i gyllido gwariant cyfalaf o 
2019/20 ymlaen. 

 
6.3.7 Fel y nodwyd yn flaenorol, mae’n rhaid i unrhyw fenthyca digefnogaeth gynhyrchu incwm 

ychwanegol / arbedion gwariant refeniw er mwyn cyllido’r costau cyllido cyfalaf ychwanegol 
(DRI a thaliadau llog) a godir ar y cyfrif refeniw. Bydd unrhyw gynlluniau arfaethedig a gaiff 
eu cyllido trwy fenthyca digefnogaeth yn cael eu hasesu fesul cynllun unigol. 

6.3.8 Yn ychwanegol at y ffynonellau cyllid a nodir uchod, mae’r Cyngor yn dal cronfa cyllido cyfalaf 
wrth gefn, sy’n cynnwys cyfraniadau refeniw nad ydynt wedi cael eu defnyddio eto. Mae’r 
balans cyfredol yn £1.162m. Disgwylir y bydd y rhan fwyaf o hwn yn cael ei ddefnyddio i 
gyllido rhaglen 2018/19.  

6.3.9 Mae derbyniadau cyfalaf sydd heb eu dyrannu yn cael eu dal mewn cronfa wrth gefn. Roedd 
balans y gronfa wrth gefn ar 31 Mawrth 2018 yn £320k. Bydd y derbyniadau hyn yn cael eu 
defnyddio fel ffynhonnell gyllido ar gyfer rhaglen 2018/19, neu byddant yn helpu i gyllido 
gwariant sydd wedi llithro yn 2019/20.  
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6.3.10 Yn gryno, dylai’r cyllid ar gyfer prosiectau cyfalaf newydd yn 2019/20 fod wedi’i gyfyngu i lefel 
y grant cyfalaf cyffredinol (£2.065m), benthyca â chefnogaeth (£2.181m) ac unrhyw 
dderbyniadau cyfalaf heb eu dyrannu a gynhyrchir yn y flwyddyn. Byddai cyfanswm y gyllideb 
sydd ar gael oddeutu £4.246m, heb gynnwys grantiau, cyllid Ysgolion 21ain Ganrif a chyllid y 
CRT. Bydd yr egwyddor hon yn cael ei chymhwyso yn y tymor canol a’r tymor hir i sicrhau 
bod y rhaglen gyfalaf yn fforddiadwy yn enwedig yng nghyd-destun toriadau cyllid sy’n parhau.  

6.4 Proffil Cyllido Amcangyfrifiedig 2019/20 i 2021/22 

6.4.1 Mae’r cyllid allanol gan Lywodraeth Cymru ar gyfer y cyfnod 2019/20 i 2021/22 i’w weld yn 
Nhabl 3 isod. Dylid nodi y bydd y Cyngor hefyd yn derbyn nifer o fân grantiau cyfalaf. 

 
Tabl 3 

Amcangyfrif o’r Cyllid Cyfalaf gan Lywodraeth Cymru 2019/20 – 2021/22 
 
 2019/20 

£’m 
2020/21 

£’m 
2021/22 

£’m 
Grant Cyfalaf Cyffredinol 2.065 1.818 1.818 
Benthyca â Chefnogaeth  2.181 2.181 2.181 
Grant Adnewyddu Priffyrdd Cyhoeddus 0.580 0.580 0.580 
Lwfans Gwaith Atgyweirio Mawr 2.660 2.660 2.660 
Cyfanswm Cyllid Cyfalaf Llywodraeth Cymru 7.486 7.239 7.239 

 
6.4.2 Mae sgôp i gyllido prosiectau newydd yn 2019/20 trwy’r cyllid a dderbynnir fel rhan o setliad 

ariannol Llywodraeth Cymru. Mae’r cynnydd sylweddol diweddaraf yn y Grant Cyfalaf 
Cyffredinol gan Lywodraeth Cymru ar gyfer 2018/19 i 2020/21 yn newyddion positif a bydd yn 
helpu’r Cyngor i gyllido prosiectau cyfalaf ychwanegol sy’n flaenoriaeth. Mae benthyca 
digefnogaeth yn bosib ond oni bai bod y prosiectau yn creu arbedion refeniw, yna bydd y tâl 
DRI a’r costau llog ychwanegol yn cynyddu’r gyllideb refeniw a bydd hynny’n gorfod cael ei 
gyllido trwy gynyddu’r Dreth Gyngor neu trwy wneud arbedion refeniw yn rhywle arall. Felly, 
gall y Cyngor sicrhau bod y costau cyllido cyfalaf yn fforddiadwy ac yn gynaliadwy trwy 
gyfyngu’r gwariant cyfalaf a gyllidir trwy fenthyca digefnogaeth i’r Rhaglen Ysgolion 21ain 
Ganrif a phrosiectau cyfalaf sy’n arwain at arbedion refeniw sy’n uwch na’r costau DRI a llog 
fydd yn daladwy yn sgil y cyllido cyfalaf. Mae’r Adroddiad ar Raglen Gyfalaf Ddrafft 2019/20 
a grynhoir isod yn cynnig rhaglen fforddiadwy gyda defnydd cyfyngedig o fenthyca 
digefnogaeth.  

 

7. Y Strategaeth arfaethedig ar gyfer 2019/20 i 2021/22 
 
7.1. Cefndir – Cyfalaf  

 
7.1.1 Gwariant cyfalaf yw gwariant i brynu neu greu asedau newydd neu i adnewyddu asedau 

presennol pan fo oes yr ased yn fwy nag un flwyddyn ariannol. Gall yr asedau fod yn rhai 
ffisegol (adeiladau, cerbydau ac isadeiledd) neu anniriaethol (trwyddedau meddalwedd). 
Bydd asedau anghyfredol sy’n £10k neu fwy yn cael eu hystyried fel gwariant cyfalaf. £10k 
yw’r lefel de minimis a argymhellir gan y Cyngor i fod yn gymwys fel rhan o’r rhaglen gyfalaf. 
Mae hwn yn lefel de minimis diwygiedig o’r de minimis cyfredol o £30k. Bydd gostwng y lefel 
hwn o £30k yn dod â’r lefel de minimis ar wariant cyfalaf yn gyfartal â’r de minimis o £10k ar 
dderbyniadau cyfalaf. Mae hefyd yn lefel mwy priodol i faint yr Awdurdod. Bydd asedau 
anghyfredol sy’n llai na £10k yn cael eu codi i refeniw yn y rhan fwyaf o achosion. Mae’r 
Cyngor yn cadw’r hawl i hepgor y de minimis os yw hynny’n briodol.  
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7.2 Ymrwymiadau Posib ar gyfer 2019/20 i 2021/22 
 

7.2.1 Fel rhan o’r broses cynllunio cyfalaf, adnabyddir ymrwymiadau i’r dyfodol ar gyfer y ddwy 
flynedd ddilynol hefyd, serch hyn nid oes gwarant y bydd y cyllid yn cael ei ryddhau ar gyfer 
y prosiect penodol oni bai ei fod yn angenrheidiol i gwblhau’r ased yn ffisegol. Mae Atodiad 
A, Tabl 1 yn dangos bod yna werth £31.1m o brosiectau sy’n cwrdd â blaenoriaethau ac 
egwyddorion allweddol y Strategaeth Gyfalaf hon. Mae’r rhain yn cynnwys cynlluniau 
ymrwymedig sy’n parhau, prosiectau a gyllidir drwy grant, Ysgolion 21ain Ganrif a buddsoddi 
yn asedau presennol y Cyngor er mwyn cynyddu oes yr asedau hyn i’r dyfodol. Mae’r tabl yn 
dangos mai dim ond y rhaglen Ysgolion 21ain Ganrif fydd angen peth cyllid o fenthyca 
digefnogaeth ar gyfer Cronfa’r Cyngor. Mae’r CRT yn bwriadu benthyca £1m o gyllid benthyca 
digefnogaeth ond bydd y CRT yn cyllido’r costau o ad-dalu’r benthyciad fel y daw’n ddyledus 
a’r holl gostau refeniw cyllido cyfalaf sy’n codi o’r benthyciad.  

7.2.2 Mae Tabl B, Atodiad 1 yn dangos dau gynnig buddsoddi-i-arbed a fyddai’n costio £400k ac a 
fyddai’n arwain at arbedion refeniw blynyddol o £49k y flwyddyn. Byddai’n cymryd 8 mlynedd 
i dalu’n ôl am y ddau brosiect arfaethedig. Gellid cyllido’r prosiectau hyn trwy fenthyca â 
chefnogaeth. Mae dadansoddiad o’r costau cyllido cyfalaf yn amlygu y byddai’r arbedion o’r 
prosiectau yn uwch na’r costau cyllido cyfalaf. Mae dadansoddiad o’r Gwerth Presennol Net 
(NPV) sy’n cymryd i ystyriaeth werth amser y cyllid yn amlygu byddai NPV positif ar gyfer y 
prosiectau yn cael eu cyflawni ym mlwyddyn 12. Ystyrir bod prosiectau sydd ag  NPV positif 
yn brosiectau hyfyw. Byddai’r ddau brosiect yma yn cyfrannu at amcan 3 yng Nghynllun y 
Cyngor 2017/22 oherwydd manteision amgylcheddol.  

 
7.2.3 Mae Tabl C, Atodiad 1 yn crynhoi’r cynigion a gyflwynwyd ar gyfer prosiectau newydd 

2019/20. Tra bod digon o gyllid ar gyfer yr holl brosiectau hyn heb yr angen am fenthyca 
digefnogaeth ychwanegol, mae pob un wedi’i sgorio’n wrthrychol gan y panel swyddogion yn 
enwedig yng nghyswllt eu cyfraniad at Gynllun y Cyngor 2017/22. Mae adroddiad y Rhaglen 
Gyfalaf 2019/20 yn rhoi manylion ynghylch y dull sgorio ar gyfer y prosiectau hyn yn Atodiad 
3. Gallai Aelodau dderbyn pob un neu ddim ond rhai o’r rhain pan fyddant yn ystyried Rhaglen 
Gyfalaf 2019/20, ond dylid tynnu sylw at y ffaith efallai nad yw prosiect sy’n sgorio’n isel yn 
cyd-fynd o ddifri â Chynllun y Cyngor 2017/22.  

 
7.2.4 Mae’r tabl isod yn crynhoi’r rhaglen gyfalaf arfaethedig am y cyfnod 2019/20 i 2021/22 yn ôl 

eu categori, er enghraifft, cynllun ymrwymedig sy’n parhau. 
 

Tabl 4 
 Crynodeb o Gynlluniau Cyfalaf (gweler Atodiad 1 am fanylion prosiectau unigol) 

Cynlluniau Cyfalaf Gwariant 

   2019/20   2020/21  2021/22 Cyfanswm 

   £000   £000  £000 £000 
Cynlluniau Ymrwymedig a Ddygwyd Ymlaen       6,429     6,016                -      12,445  
Buddsoddi mewn Asedau Presennol       3,898      3,539        3,539     10,976  
Prosiectau Ysgolion 21ain Ganrif       4,809    10,256      16,668       31,733  
Cynlluniau posib newydd 2019/20       1,746         360           200         2,306  
Prosiectau Buddsoddi-i-arbed          400         250           200            850  
Prosiectau’r Cyfrif Refeniw Tai (CRT)     13,110    18,431      19,744       51,285  
      30,392   38,852      40,351     109,595  
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7.2.5 Mae’r cyllid sydd ar gael ar gyfer y cynlluniau cyfalaf uchod wedi’i grynhoi isod yn Nhabl 5. 
Mae hyn yn dangos, ar gyfer 2019/20 y byddai modd cyllido’r holl brosiectau heb yr angen 
am fenthyca digymorth sylweddol. Yr unig fenthyca digefnogaeth fyddai ei angen ar gyfer 
2019/20 fyddai tuag at siâr y Cyngor o brosiectau’r Ysgolion 21ain Ganrif. Mae’r tabl yn 
dangos y bydd yna fylchau cyllido yn 2020/21 a 2021/22. Efallai y bydd angen benthyca 
digefnogaeth ar gyfer hyn os nad oes digon o dderbyniadau cyfalaf neu gyllid arall ar gael. 
Nid yw’r tabl yn cynnwys rhagolygon ar gyfer derbyniadau cyfalaf gan nad yw’r wybodaeth 
hon ar gael. Fodd bynnag, os bydd y Cyngor yn gwerthu unrhyw asedau, bydd hynny’n 
lleihau’r angen i fenthyca. Mae asedau’r Cyngor sydd ar gael i’w gwerthu yn gostwng 
oherwydd y nifer o asedau’r Cyngor a werthwyd yn y blynyddoedd cynt. Dylid nodi y byddai 
unrhyw ysgolion sy’n cau ac sy’n cael eu gwerthu yn cael eu defnyddio tuag at y Rhaglen 
Ysgolion 21ain Ganrif. 

Tabl 5 
Cyllid i’r Rhaglen Gyfalaf 2019/20 i 2021/22 

 
Ffynhonnell Gyllid Blwyddyn Ariannol 
   2019/20   2020/21  2021/22 Cyfanswm 

   £000   £000  £000 £000 
Cyllid a Ddygwyd Ymlaen 2018/19 ar gyfer 
Prosiectau sydd wedi Llithro  1,099             -                  

-      1,254  

Grantiau a Chyfraniadau Allanol       12,251    10,503     8,090       30,844  
Grant Cyfalaf Cyffredinol 1,172                    1,821     1,334         4,482  
     
Derbyniadau Cyfalaf – heb gynnwys Ysgolion  - - - - 
Derbyniadau Cyfalaf – Ysgolion  - - - - 
Benthyca â Chefnogaeth         2,181     2,112     2,112         6,250  
Benthyca â Chefnogaeth, Ysgolion 21ain Ganrif         1,640     1,858     5,430         8,928  
Benthyca Digefnogaeth, Ysgolion 21ain Ganrif           402     6,589     5,970       12,961  
Benthyca Digymorth – CRT          1,000     6,300    6,450       13,750  
Cronfa wrth gefn Derbyniadau Cyfalaf a 
Chronfa wrth gefn Cyfalaf  - - - - 

Refeniw – Cronfa’r Cyngor  - - - - 
Refeniw – CRT        9,450      9,471   10,634     29,555  
Cyllid wedi’i ailddyrannu o brosiectau 
gohiriedig  1,197 - -  

Grant Cyfalaf heb ei Ddyrannu -        198        331          529  
       30,392   38,852   40,351  10,333  
Grant Cyfalaf Cyffredinol sydd heb ei 
Ddyrannu 893 (198) (331) 364 

7.3 Cynlluniau Gwariant Cyfalaf yn y Tymor Hwy 
7.3.1 Mae’r rhaglen gyfalaf ddrafft uchod yn rhoi rhagolygon tymor-canol sy’n cyd-fynd â’r Cynllun 

Ariannol Tymor Canol a Chynllun y Cyngor 2017/22 a’r Datganiad Strategaeth Rheoli 
Trysorlys. Mae’r strategaeth gyfalaf hon hefyd yn cyfathrebu’r bwriadau tymor hir mewn 
perthynas â’r Rhaglen Ysgolion 21ain Ganrif sy’n cael ei hamlinellu’n drylwyr uchod a 
disgwylir iddi barhau tu hwnt i 2021/22. Amcangyfrifir y bydd y gwariant ar Fand B yn unig 
yn £52m rhwng 2019/20 a 2025/26 a bydd 35% o hwn yn cael ei gyllido gan y Cyngor, yn 
bennaf trwy fenthyca digefnogaeth. Wrth i bob cynllun ym Mand B gael ei ddatblygu, 
byddwn yn asesu’r effaith ariannol ond derbynnir hefyd y bydd rhaid i rai prosiectau fwrw 
ymlaen er mwyn cwrdd â blaenoriaethau cyffredinol y Cyngor, ac y bydd rhaid i’r costau 
refeniw ychwanegol gael eu cyllido o arbedion refeniw neu o gynnydd yn y Dreth Gyngor. 
Petai’r Cyngor yn canfod bod problemau fforddiadwyedd wrth iddo weithio trwy Fand B o’r 
Rhaglen Ysgolion 21ain Ganrif, yna bydd y prosiectau sydd wedi’u cynnwys ym Mand B yn 
cael eu hadolygu.   
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7.3.2 Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn cynllunio cam C a D o’r rhaglen, fodd bynnag, byddai’r 
rhain ond yn digwydd os ydynt yn fforddiadwy.  

7.3.3 Dylai’r holl egwyddorion sydd wedi’u cynnwys yn adran 2 hefyd gael eu defnyddio hefyd fel y 
sail ar gyfer gwariant cyfalaf tymor hwy oni bai y bydd Cynllun y Cyngor 2023/28 wedi newid 
yn sylweddol. Dylai unrhyw brosiectau nad ydynt yn ymwneud ag ysgolion, er enghraifft, 
adnewyddu asedau presennol, gael eu cyllido trwy grant neu fenthyca â chefnogaeth i’r 
dyfodol, os bydd y ffrydiau cyllid hynny’n parhau i fod ar gael yn y tymor hir.  

 7.4 Strategaeth Buddsoddiadau nad yw’n ymwneud â Rheoli’r Trysorlys 

7.4.1 Mae’r Strategaeth Buddsoddiadau Rheoli Trysorlys wedi’i chynnwys yn y Datganiad 
Strategaeth Rheoli Trysorlys (DSRhT) a gaiff ei drafod isod. Yn ogystal, mae gan y Cyngor 
nifer o fuddsoddiadau nad ydynt yn ymwneud â rheoli’r trysorlys, sef yr eiddo mae’r Cyngor 
wedi buddsoddi ynddynt sy’n creu incwm rhent iddo. Mae’r rhain yn helpu i ddarparu ffrwd 
refeniw hirdymor i’r Cyngor. Ar 31 Mawrth 2018 roedd y portffolio eiddo buddsoddi yn cynnwys 
74 o eiddo, gyda gwerth o £5.791m. Mae’r rhain yn cynnwys eiddo manwerthu, unedau 
swyddfa ac unedau masnachol. Yn 2017/18, casglwyd £331k o incwm rhent o eiddo 
buddsoddi. Cafodd £164k ei wario ar waith cynnal a chadw ac ati, a arweiniodd at incwm 
gweithredol net o £167k o incwm rhent. O ran y cynlluniau i’r dyfodol ar gyfer yr eiddo 
buddsoddi, byddwn yn parhau i’w cynnal i safonau cyfreithiol. Yn ogystal, mae safle unedau 
diwydiannol newydd yn cael ei adeiladu yn Llangefni a allai fod yn weithredol yn 2019/20. 
Mae’r Cyngor hefyd yn gweithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru ar adeiladu Unedau 
Diwydiannol ym Mhenrhos, Caergybi. Mae’n debyg y daw’r unedau hyn yn weithredol naill ai 
yn ail hanner 2019/20 neu’n fuan yn 2020/21.  

7.4.2 Mae gan Awdurdodau Lleol y pŵer i brynu neu ddatblygu eiddo fel buddsoddiadau er mwyn 
gwella gweithgarwch economaidd yn ardal y Cyngor neu fel modd o gynhyrchu incwm 
ychwanegol i’r Cyngor. Ar hyn o bryd, nid oes gan y Cyngor unrhyw gynlluniau i ddefnyddio’r 
pwerau hyn yn ehangach na’r cynlluniau a nodir uchod, ond mae’r defnydd o’r pwerau hyn 
dal yn opsiwn ac mae’r Strategaeth yn caniatáu i’r Cyngor fynd i wariant ar eiddo buddsoddi 
er mwyn cwrdd ag amcanion allweddol y Cyngor neu er mwyn cymryd mantais o unrhyw 
gyllid allanol sylweddol a ddaw ar gael. 

8. Benthyca a Rheoli’r Trysorlys  
8.1 Mae’r Datganiad Strategaeth Rheoli Trysorlys (DSRhT) ac Arferion Rheoli Trysorlys (ARhT) yn 

darparu’r fframwaith i sicrhau bod digon o arian parod i dalu cyflenwyr, sicrhau bod unrhyw arian 
dros ben yn cael ei fuddsoddi’n ddiogel a bod y benthyca i gyllido rhaglen gyfalaf 2019/20 i 2021/22 
yn fforddiadwy. Bydd y DSRhT yn cael ei gyflwyno i’r Cyngor llawn ym mis Chwefror 2019.  

8.2 Mae Atodiad 11 yn DSRhT 2018/19 i 2020/21, yn darparu’r dangosyddion darbodus a thrysorlys ar 
gyfer y cyfnod 2016/17 i 2020/21 sy’n gymorth i benderfynu a yw cynlluniau benthyca yn fforddiadwy 
ai peidio.  

 
8.3 Mesur o fforddiadwyedd yw’r gymhareb costau cyllido i’r ffrydiau refeniw net. Mae’r gymhareb 

amcangyfrifiedig o gostau cyllido i’r ffrydiau refeniw net am y ddwy flynedd cyn y strategaeth hon a 
thrwy gydol oes y strategaeth i’w gweld isod:- 

 
2017/18 (Gwirioneddol): 7.98% 
2018/19 (Amcangyfrif)  6.37% 
2019/20 (Rhagamcan)  6.51% 
2020/21 (Rhagamcan)  6.65% 
2021/22 (Rhagamcan)   7.03% 
 
Yn seiliedig ar yr uchod mae’r rhaglen gyfalaf arfaethedig yn parhau i fod yn fforddiadwy yn nhermau 
goblygiadau refeniw.  
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Yn 2018/19, fe wnaeth y Cyngor addasu ei bolisi Isafswm Darpariaeth Refeniw Isaf ac roedd modd 
iddo ôl-ddyddio’r newidiadau. Diben addasu’r polisi oedd sicrhau bod darpariaeth ddarbodus yn cael 
ei rhoi yn erbyn y cyfrif refeniw bob blwyddyn. Fodd bynnag, canlyniad o’r newid hwn oedd i ni ganfod 
gor-ddarpariaeth yn y blynyddoedd cynt ac, felly, bydd modd defnyddio’r or-ddarpariaeth hon yn y 
dyfodol i sicrhau bod y costau cyllido blynyddol yn aros yn fforddiadwy. Bydd y Swyddog Adran 151 
yn cymryd hyn i ystyriaeth wrth benderfynu ar y tâl DRI blynyddol. 

  
8.4 Mesur pwysig arall yw nad yw lefel y benthyca allanol yn mynd yn uwch na’r ffin weithredol ar gyfer 

benthyca. Mae’r rhaid i’r ffin weithredol ganiatáu i’r Cyngor allu benthyca mewn sefyllfaoedd o 
argyfwng gan gynnwys methiant i gael mynediad at adneuon banc, problemau llif arian yn codi o 
fethiant i gasglu incwm, gwariant argyfwng yn dilyn digwyddiad annisgwyl neu’r angen i gymryd 
mantais o gostau benthyca rhatach ar adegau pan fo cyfraddau llog yn codi. Mae’r ffin weithredol 
bresennol wedi’i gosod ar £25m uwchlaw’r gofyniad cyllido cyfalaf (GCC). 

 
8.5 Nod y Strategaeth Rheoli Trysorlys yw defnyddio balansau arian parod mewnol y Cyngor, lle bynnag 

y bo hynny’n bosib, yn lle benthyca allanol. Wrth bennu lefel y benthyca mewnol, mae’n rhaid cynnal 
balansau arian parod digonol er mwyn cwrdd ag anghenion arian parod dyddiol y Cyngor h.y. talu 
staff, cyflenwyr ac ati.  

 
8.6 Mae Tabl 6 isod yn crynhoi lefel y benthyca allanol o gymharu â’r ffin weithredol ac mae’n dangos 

lefel y benthyca mewnol y bydd y Cyngor yn ei ddefnyddio i gyllido’r rhaglen gyfalaf.  
 

Tabl 6 
Rhagolygon Benthyca ar gyfer 2017/18 i 2021/22 

Benthyca – Rhagolwg    2017/18  
Gwir 

 2018/19 
Rhagolwg 

2019/20 
Amcangyfrif 

2020/21 
Amcangyfrif 

2021/22 
Amcangyfrif 

   £000   £000   £000   £000   £000  
Ffin Weithredol Benthyca 
Cyffredinol 

 
164,000 

 
164,000 

 
173,000 

 
187,000 

 
203,000 

Benthyca Allanol – 
Gwirioneddol a Rhagolwg  

 
117,029 

 
122,812 

 
124,996 

 
137,339 

 
157,459 

Gwahaniaeth rhwng y Terfyn 
Awdurdodedig a’r 
Gwir/Rhagolwg o Fenthyca 
Allanol (headroom) 

51,971 54,188 53,004 54,661 50,541 

Benthyca Mewnol (defnyddio 
balansau arian parod) 19,837 18,379 20,105 21,129 17,362 

Cyfanswm Benthyca Mewnol 
ac Allanol 138,866 141,191 145,101 158,468 174,821 

 
 

9. Risgiau Posib sy’n codi o’r Strategaeth Gyfalaf 
 

9.1. Mae’r arbedion blynyddol sylweddol sydd eu hangen dros y tair blynedd nesaf yn peri risg i’r Cyngor, 
ac mae hyn yn cynnwys y rhaglen gyfalaf. Os yw’r targed arbedion yn anodd i’w gyrraedd, mae’n 
bosib y bydd hyn yn arwain at adolygu’r rhaglen gyfalaf er mwyn sicrhau ein bod yn lleihau costau 
cyllido cyfalaf sy’n effeithio ar refeniw. 

 
9.2. Mae Strategaeth Gyfalaf y Cyngor yn seiliedig ar lefel dybiedig o gyllid gan Lywodraeth Cymru a 

thrwy grantiau allanol. Gan gofio’r ansicrwydd sy’n parhau ynghylch cyllidebau a’r newidiadau i gyllid 
grant, a dderbynnir oddi wrth yr Undeb Ewropeaidd ar hyn o bryd, mae risg na fydd y lefel dybiedig 
hon o gyllid grant yn cael ei dderbyn fel mae wedi’i osod allan yn y strategaeth. Os bydd unrhyw 
newidiadau i’r cyllid a gawn, bydd rhaid ailasesu’r strategaeth gyfalaf a’r rhaglen gyfalaf flynyddol.  
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9.3. Mae’r Cyngor wedi defnyddio benthyca mewnol am sawl blwyddyn i gyllido gwariant cyfalaf. Mae hyn 
wedi cael effaith sylweddol ar falensau arian parod ac mae’n annhebygol y gall y Cyngor gynnal 
benthyca mewnol yn y tymor canol. Bydd rhaid amnewid benthyca mewnol, ar ryw bwynt, am 
fenthyca allanol, a bydd hynny’n ei dro yn cynyddu’r costau cyllido cyfalaf a godir yn erbyn y cyfrif 
refeniw. Mae’n bosib y byddai cynyddu’r costau hyn yn yr hinsawdd ariannol bresennol yn effeithio 
ar fforddiadwyedd a chapasiti’r Cyngor i gyllido prosiectau cyfalaf newydd trwy fenthyca allanol 
ychwanegol. 
 

9.4. Mae’r strategaeth yn cydnabod pwysigrwydd gallu cynnal a chadw asedau presennol y Cyngor. Mae 
risg nad yw’r rhaglen amnewid yn ddigonol a bod safonau’r asedau yn disgyn i’r fath raddau fel bod 
angen lefel uwch o fuddsoddiad er mwyn cynnal gwasanaethau. Mae’n bosib na fydd y buddsoddiad 
ychwanegol hwn yn fforddiadwy neu y bydd gofyn tynnu prosiectau newydd eraill o’r raglen. 
 

9.5. Mae’r Rhaglen Ysgolion 21ain Ganrif yn rhaglen mor anferth ac uchelgeisiol fel bod risg na fydd y 
Cyngor yn gallu fforddio Band C a D. Bydd angen i ni gadw golwg barhaus ar Fand B y rhaglen er 
mwyn sicrhau bod y costau’n cael eu cadw o fewn y cyllidebau a osodwyd yn yr achosion busnes. 
 

9.6. Mae benthyca allanol yn arwain at gost llog uchel bob blwyddyn. Mae’r mwyafrif o fenthyciadau’r 
Cyngor yn rhai sefydlog ac ni chânt eu heffeithio gan unrhyw godiadau yn y gyfradd llog. Fodd 
bynnag, gallai unrhyw gynnydd mawr mewn cyfraddau llog effeithio ar ba mor fforddiadwy yw 
prosiectau’r dyfodol sy’n cael eu cyllido o fenthyciadau. Mae’r Strategaeth Rheoli Trysorlys yn 
amlinellu camau sy’n lliniaru’r risg hwn i ryw raddau.  

10. Gwybodaeth a Sgiliau 
10.1 Mae gan y tîm cyfrifo Adnoddau chwech o gyfrifyddion cymwys yn cynnwys y Pennaeth 

Swyddogaeth (Adnoddau) Swyddog Adran 151 sy’n edrych ar ôl y rhaglen gyfalaf a’r swyddogaeth 
rheoli trysorlys. Mae gennym hefyd dechnegydd cyfrifeg cymwys sydd â phrofiad helaeth mewn 
rheoli cyfalaf a thrysorlys. Mae’r tîm yn mynychu cyrsiau CIPFA ar reoli cyfalaf a thrysorlys ac mae 
ganddynt wybodaeth gadarn am y maes cyfrifeg hynod o arbenigol hwn. Mae yna hefyd dîm o 
swyddogion proffesiynol o fewn gwasanaethau megis penseiri, rheolwyr prosiect, peirianwyr sy’n 
cefnogi’r Cyngor gyda chyflawni’r Rhaglen Gyfalaf. Mae’r Cyngor hefyd yn comisiynu cyngor 
arbenigol gan Link Asset ac ymgynghorwyr Rheoli Trysorlys. Mae’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau 
yn y Cyngor yn derbyn adroddiadau rheolaidd ar reoli cyfalaf a thrysorlys ac mae’r Aelodau’n cael 
cynnig hyfforddiant ar reoli trysorlys. Mae’r trefniadau llywodraethu wedi eu hamlinellu yn y 
Cyfansoddiad a’r Datganiad Strategaeth Rheoli Trysorlys. 
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                                     Atodiad 1 
 

 Tabl A – Rhaglen Gyfalaf Ddrafft Arfaethedig 2019/20 cyn ystyried prosiectau cyfalaf newydd 
 
 

Cynllun Cyllideb 
2019/20  

£’m 

Grantiau 
Allanol 

£’m 

Cyllid y 
Cyngor 

£’m 
Porth Ymwelwyr Ynys Gybi 1.000 0.950 0.050 
Isadeiledd Strategol Caergybi a Llangefni  3.400 3.330 0.070 
Cynlluniau Lliniaru Llifogydd 0.900 0.765 0.135 
Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr 0.779 0.000 0.779 
Neuadd y Farchnad Caergybi 0.350 0.250 0.100 
Ysgol Santes Dwynwen 0.085 0.000 0.085 
Ysgol Rhyd y Llan 0.037 0.000 0.037 
Estyniad Ysgol Y Graig  0.666 0.313 0.353 
Ysgol Bro Llangefni 3.521 2.324 1.197 
Ysgol Biwmares, Llandegfan a Llangoed 0.400 0.130 0.270 
Ysgol Syr Thomas Jones ac ysgolion cynradd 
gerllaw 

0.100 0.000 0.100 

Grant Cyfleusterau Anabl 0.750 0.000 0.750 
Mynediad i’r Anabl – Adeiladau Addysg 0.300 0.000 0.300 
Cerbydau Newydd 0.150 0.000 0.150 
Isadeiledd TG 0.439 0.000 0.439 
Adnewyddu Ysgolion 0.500 0.000 0.500 
Gwaith Adnewyddu nad yw’n ymwneud ag Ysgolion 0.400 0.000 0.400 
Ail-wynebu Priffyrdd 1.359 0.580 0.779 
Gwariant Cyfalaf / Datblygiadau Newydd CRT 13.110 2.660 10.450 
CYFANSWM RHAGLEN GYFALAF 28.246 11.302 16.944 
    
Cyllidir gan:    
Grantiau Allanol   10.722 10.722  
Cyllid a Ddygwyd Ymlaen o 2018/19 1.099  1.099 
Grant Cyfalaf Cyffredinol 1.327  1.327 
Benthyca â Chefnogaeth 2.026  2.026 
Grant Adnewyddu Priffyrdd 0.580 0.580  
Derbyniadau Cyfalaf -  - 
Benthyca Digefnogaeth, Ysgolion 21ain Ganrif 0.402  0.402 
Benthyca â Chefnogaeth, Ysgolion 21ain Ganrif 1.640  1.640 
Benthyca Digefnogaeth, CRT  1.000  1.000 
Refeniw / Arian Wrth Gefn CRT 9.450  9.450 
CYFANSWM CYLLID 28.246 11.302 16.944 
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Tabl B – Cynlluniau Cyfalaf Newydd Arfaethedig a Chynlluniau Buddsoddi i Arbed 2019/20 
 

Cynllun Cyllideb 
2019/20 

  
£’m 

Grantiau 
Allanol 

 
£’m 

Cyllid y Cyngor 
wedi’i ail-
ddyrannu 

£’m 
Uwchraddio Peiriannau Talu ac Arddangos 
mewn Meysydd Parcio 

0.030 0.000 0.030 

Adnewyddu Plas Mona  0.035 0.000 0.035 
Adnewyddu Plas Crigyll  0.085 0.000 0.085 
Uwchraddio Offer Ystafelloedd Cyfarfod 0.025 0.000 0.025 
Diogelwch Ysgolion 0.200 0.000 0.200 
Cyllid os ceir cynnig hwyr gan Lywodraeth 
Cymru ynglŷn â Gwaith Draenio 

0.200 0.170 0.030 

Cyswllt Ynys Môn (AC) i’r cyfnod pontio PSBA  0.060 0.000 0.060 
Astudiaethau Draenio a Gwaith Dylunio  0.166 0.141 0.025 
Amddiffynfa Llifogydd yn Nhraeth Coch 0.850 0.638 0.212 
Datblygu Economaidd – I geisio Cyllid 
Cyfatebol 

0.095 0.000 0.095 

Buddsoddi i Arbed – Effeithlonrwydd Ynni 
mewn Adeiladau Corfforaethol 

0.250 0.000 0.250 

Buddsoddi i Arbed – Prynu cerbydau newydd 0.150 0.000 0.150 
CYFANSWM RHAGLEN GYFALAF 2.146 0.949 1.197 
    
Cyllidirr gan:    
Grantiau Allanol                0.949   
Cyllid sydd wedi’i Ail-ddyrannu  1.197   
CYFANSWM CYLLID 2.146   

 
 
 
 
 
 


	2.2.4 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 sydd ar gael ac asesiad ...
	2.2.5 Bydd prosiectau sydd angen lefel o gyllid cyfatebol er mwyn gallu cael cyllid grant, yn cael eu hasesu fesul pob achos unigol gan y Swyddog Adran 151 a bydd wedyn yn gwneud argymhelliad i’r Pwyllgor Gwaith. Bydd y penderfyniad i ymrwymo cyllid a...

