
CABINET CYNGOR GWYNEDD

Adroddiad i gyfarfod y Cabinet

Penderfyniad a geisir

Defnyddio £1,666,560 o’r Gronfa Trawsffurfio er mwyn ad-dalu’r benthyciad a 
ddefnyddir i gyflawni’r cynllun lampau LED ac i bontio cyfnod cyflawni’r cynllun er 
mwyn cymryd y cyfan o’r arbediad o £184,500 i ystyriaeth yn 2019/20.
 
Cefndir

1. Mae Strategaeth Ariannol y Cyngor yn seiliedig ar gyflawni cyfres o arbedion er 
mwyn cyfyngu’r cynnydd yn y Dreth Gyngor i 5.8%.

2. Fodd bynnag, er mwyn gallu cyfyngu’r cynnydd i’r lefel hwnnw mae’r cynllun 
sydd gennym hefyd yn rhagdybio ein bod am ddarganfod arbedion 
effeithlonrwydd pellach o £500,000. 

3. Rwyf eisoes wedi nodi fod modd cael rhywfaint o arbedion drwy gynnal yr 
adolygiad rheolaethol ond ni fyddwn yn gwybod faint hyd nes y byddwn wedi 
bod drwy’r broses.  Mae gen i amheuaeth a fydd yn cyfarch yr holl £500,000 sydd 
ei angen.

4. Un ffordd o ddarganfod arbedion effeithlonrwydd pellach yw newid y drefn ar 
gyfer ad-dalu’r cynllun gosod lampau LED i weddill goleuadau stryd y sir sydd 
gan yr Adran Briffyrdd.

5. Y bwriad ar hyn o bryd yw cymryd benthyciad gan Salix i ariannu’r gwaith yma 
gan ad-dalu’r benthyciad o’r arbedion fydd yn cael eu gwireddu.  Gan fod yna 
wahaniaeth rhwng yr arbedion y byddwn yn eu cyflawni a’r proffil ad-dalu 
benthyciad, gellir gwireddu £45,900 o’r arbediad y flwyddyn nesaf yn sgil y 
gwahaniaeth yma, ond fe fydd yn tyfu’n sylweddol ar ôl talu’r benthyciad yn ôl 
yn 2032/33 i £184,500.

Dyddiad y cyfarfod: 2 Ebrill 2019

Aelod Cabinet Cynghorydd Ioan Thomas, Aelod Cabinet Cyllid

Swyddog Cyswllt: Dilwyn Williams, Prif Weithredwr

Teitl yr Eitem: Arbedion Effeithlonrwydd pellach 2019-20



6. Fodd bynnag pe byddem yn defnyddio’r Gronfa Trawsffurfio i ad-dalu’r 
benthyciad, byddai modd cymryd yr holl arbediad o £184,500 yn 2019/20. 

7. I bob pwrpas, yr hyn y byddem yn ei wneud yma yw aberthu tua £1.67m o’r 
Gronfa Trawsffurfio er mwyn dod ag arbedion effeithlonrwydd pellach ymlaen i  
2019/20 yn hytrach nag aros tan 2032/33 amdanynt.

8. Byddem yn parhau i gael llog ar elfen o’r Gronfa Trawsffurfio hyd nes y byddem 
wedi ad-dalu’r benthyciad wrth gwrs.

9. Gan fod y Cynllun yn cael ei wireddu dros 3 blynedd mae’r swm sydd ei angen 
hefyd yn cynnwys pontio’r cyfnod cyflawni er mwyn gallu cymryd yr arbediad yn 
gyfangwbl o’r 1 Ebrill 2019/20.  £1.39m sydd ei angen ar gyfer ad-dalu’r 
benthyciad a £0.28m ar gyfer y cyfnod pontio.

10. Argymhellir felly ein bod yn defnyddio £1,666,560 o’r Gronfa Trawsffurfio er 
mwyn ad-dalu’r benthyciad a ddefnyddir i gyflawni’r cynllun lampau LED ac i  
bontio cyfnod cyflawni’r cynllun er mwyn cymryd y cyfan o’r arbediad o £184,500 
i ystyriaeth yn 2019/20.

Sylwadau’r Swyddogion Statudol

Swyddog Monitro
Dim sylwadau o ran priodoldeb.

Pennaeth Cyllid
Rwyf wedi cydweithio gyda’r awdur i baratoi’r adroddiad yma.   Cadarnhaf gywirdeb y 
ffigyrau ac rwy’n cefnogi’r penderfyniad a geisir.




