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Egwyddorion Incwm Coll 

 

Mae hawliadau incwm coll chwarter cyntaf ar gyfer awdurdodau lleol 

wedi'u rhannu'n ddwy gyfran.  Roedd y gyntaf ar gyfer yr ardaloedd 

hynny sydd â phrofiad cyson ar draws yr holl awdurdodau lleol – roedd 

hyn yn cynnwys hamdden, diwylliant, parcio ceir a gorfodi ceir, arlwyo  

mewn ysgolion a gwastraff. 

 

Bydd hawliadau’r ail gyfran a hawliadau'r dyfodol yn seiliedig ar yr 

egwyddorion canlynol.  Nod yr egwyddorion yw triniaeth gyson a theg ar 

draws awdurdodau.  Nid yw'r nodyn hwn yn cynnwys rhestr 

gynhwysfawr o ffrydiau incwm ond mae'n rhoi mwy o wybodaeth am y 

prif feysydd neu'r rhai y nodwyd eu bod yn fwy cymhleth o hawliadau 

hyd yn hyn. Mae Tabl A isod yn gosod y rhain yn ôl maes gwasanaeth ar 

gyfer hawliadau a ganiateir, eitemau y gellir eu gwrthod a lle y rhoddir 

ystyriaeth yn ddiweddarach yn y flwyddyn. 

 

Lle mae rhai gwasanaethau wedi ailddechrau disgwylir na fyddant yn 

gallu cynhyrchu'r un lefelau o incwm ag a gyllidebwyd. Bydd y bwlch yn 

cael ei gwmpasu rhwng yr incwm net presennol a'r lefelau incwm arferol. 

 

Mae'n sicr y bydd angen rhagor o wybodaeth neu drafodaeth ar rai 

meysydd hawlio er mwyn i'r panel ddeall y cyd-destun ac er y byddwn yn 

ceisio cadw ceisiadau pellach mor sylfaenol â phosibl byddem yn 

gwerthfawrogi eich cymorth parhaus.  

 

Lle mae awdurdodau lleol yn gweithio gyda chyrff hyd braich efallai y 

bydd angen iddynt ddarparu cyllid yn fisol, ac yna ei adennill o'r gronfa 

galedi bob chwarter.  Os yw hyn yn achosi unrhyw anawsterau llif arian i 

awdurdodau lleol, cysylltwch â ni.  Rydym yn disgwyl y bydd 

awdurdodau'n gweithio gyda chyrff hyd braich i sicrhau bod eu 

hawliadau'n rhesymol ac yn lleihau'r gost i bwrs y wlad tra'n cynnal y 

gwasanaeth gofynnol. 
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Mae'r egwyddorion hyn ar gyfer y cyfnod hyd at 31 Mawrth 2021. Ni ellir 

rhoi unrhyw ymrwymiad ar gyfer cymorth y tu hwnt i'r cyfnod hwn. 

 

Gwasanaethau hamdden 

 

Dylid hawlio incwm coll o wasanaethau mewnol o'r gronfa galedi.  Dylai’r 

awdurdodau weithio gydag unrhyw ddarparwyr hyd braich ar sail cyfrifon 

llyfr agored i bennu unrhyw gymorth ychwanegol y mae arnynt ei angen 

o ganlyniad i'w hincwm coll a gallant hawlio'r cyfraniad hwn o'r gronfa 

galedi.  

Gwasanaethau diwylliant 

Celfyddydau – dylai unrhyw incwm coll o leoliadau celfyddydau fod wedi 

cael ei hawlio o gronfa ddiwylliannol Cyngor y Celfyddydau. Mae hyn yn 

cynnwys theatrau, neuaddau cyngerdd ac orielau celf.  Bydd Cyllid 

Llywodraeth Leol yn gweithio gyda'r tîm polisi diwylliant i gymharu 

hawliadau a sicrhau nad oes cyfrif dwbl na hepgoriadau. 

Amgueddfeydd – dylid eu hawlio bellach o gronfa ddiwylliannol 

Llywodraeth Cymru. Unwaith eto, bydd Cyllid Llywodraeth Leol yn 

gweithio gyda'r tîm polisi diwylliant i gymharu hawliadau a sicrhau nad 

oes cyfrif dwbl na hepgoriadau. 

 

Parcio 

Bydd y gronfa'n ad-dalu colledion lle'r oedd incwm wedi’i gyllidebu a lle 
na chafwyd unrhyw newidiadau i bolisïau ers i’r gyllideb gael ei phennu.  
Er enghraifft, ni ellir  hawlio incwm coll lle mae taliadau parcio ceir wedi'u 
dileu mewn newid polisi diweddar gan mai mater a bennir yn lleol yw 
hwn sydd heb gael ei gymhwyso gan bob cyngor.  Os gall cynghorau 
ddangos tystiolaeth o golledion sylfaenol oherwydd nifer yr ymwelwyr, er 
gwaethaf y newid mewn polisi, yna caiff hyn ei ystyried. 
 
Incwm masnachol – yn gysylltiedig ag eiddo 

Cyfnod heb rent / seibiant rhag rhent / gostyngiadau rhent - gan fod y 

cyfyngiadau symud yn genedlaethol yn ystod Chwarter 1 gellir hawlio 

incwm coll gan fod llai o debygolrwydd o adferiad.  O chwarter 2 ymlaen  

bernir bod penderfyniadau ailgychwyn gweithgarwch masnachol yn 

benderfyniad lleol, gan gynnwys ar gyfer ysgogiad economaidd, ac ni 
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ellir eu hawlio o'r gronfa.  Mae cynlluniau cenedlaethol fel ffyrlo a 

grantiau busnes ar waith i gefnogi busnesau.  Ni ellir rhoi cyfnodau heb 

rent etc yn ôl-weithredol, ond lle nad yw awdurdodau wedi llwyddo i 

gasglu rhenti bydd hyn yn gymwys am gyllid ac fe gaiff ei asesu yn ei 

grynswth tua diwedd y flwyddyn.  Os bernir bod hynny'n briodol o ran 

cyfraddau casglu disgwyliedig, gellir talu cyfran o hyn yn gynharach. 

 

Masnachu yn y farchnad a'r stryd - os ceir trefniant o fis i fis yna gellir 

hawlio incwm coll.  Os oes contract tymor hwy ar waith rhaid ei drin fel 

rhent uchod. 

Gofod uned – lle mae unedau sydd ag incwm rhent wedi'i gyllidebu ac 

nad ydynt wedi'u gosod oherwydd y pandemig yna caniateir hyn ar gyfer 

pob chwarter.  Disgwylir i'r incwm wedi’i gyllidebu hwn gymryd i 

ystyriaeth unrhyw gyfraddau diffyg meddiannaeth a ddisgwylir, er 

enghraifft os oes unrhyw uned / eiddo wedi bod yn wag/heb gael ei 

meddiannu am chwe mis cyn 1 Ebrill, yna mae'r achos yn annhebygol o 

fod yn Covid ac ni ddylid ei hawlio.  

Buddsoddi – lle mae’r awdurdodau wedi buddsoddi mewn eiddo fel rhan 

o adfywio neu ar gyfer ffrydiau incwm bydd incwm a gollir yn gymwys. 

Y Dreth Gyngor 

Mae cynllun rhyddhad y dreth gyngor a chyfraddau casglu'r dreth gyngor 

yn cael eu hasesu y tu allan i'r gronfa galedi a bydd hawliadau'n cael eu 

gwrthod. 

Ardrethi Annomestig 

Mae casglu Ardrethi Annomestig yn cael ei asesu y tu allan i'r gronfa 

galedi. O ran effaith ar lif arian parod a chyllidebau'r blynyddoedd i ddod, 

bydd hawliadau'n cael eu gwrthod. 

Ffioedd a Thaliadau 

Pan delir am wasanaethau fel arfer neu pan ddaw cyfraniad i law ac y 

cyllidebir ar gyfer hynny, caniateir colli incwm.  Lle mae penderfyniad i 

newid polisïau wedi'i wneud ers dechrau'r pandemig, ni chaniateir 

colledion yn cael eu gwrthod.  Enghreifftiau yw gwasanaethau 

cerddoriaeth, gofal dydd i oedolion. 
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Llogi cyfleusterau 

Gellir hawlio colli incwm o logi cyfleusterau mewn eiddo sydd ym 

mherchnogaeth y cyngor - ond rhaid iddo sicrhau arbedion gwrthbwyso 

mewn costau gan fod y cyngor yn cael cyfarfodydd o bell a nodi 

ystafelloedd llogi eu hunain.  Er enghraifft, gall addysg oedolion logi 

ystafelloedd yn yr ysgol i ddarparu dosbarthiadau nos – colled i'r ysgol 

ond arbediad i'r gyllideb addysg oedolion – effaith sero net gyffredinol i'r 

cyngor. 

Cynllunio / Trwyddedau / Cofrestryddion / Incwm llys (ac eithrio'r 

dreth gyngor) 

Mae'n anodd iawn asesu'n gywir yr hyn y gellid ei adennill ar hyn o bryd 

felly byddwn yn adolygu hyn tua diwedd y flwyddyn (sy'n debygol o ofyn 

am yr wybodaeth ddiweddaraf ym mis Chwefror) ac asesu colledion 

gwirioneddol.  Os bernir bod hynny'n briodol o ran cyfraddau casglu 

disgwyliedig, gellir talu cyfran o hyn yn gynharach. 

Trafnidiaeth gyhoeddus 

Ni chaniateir colledion sy'n gysylltiedig â chontractau bysiau gan fod 

pecyn cymorth ar wahân ar gael oddi wrth drafnidiaeth Llywodraeth 

Cymru.  Caniateir colli rhent ar gyfer gorsafoedd bysiau yn seiliedig ar 

weithgarwch arferol ar gyfer y chwarter hwnnw. 

Tai 

Ni chaniateir unrhyw golledion sy'n gysylltiedig â chyfrifon y Cyfrif 

Refeniw Tai gan fod angen trin y rhain yn gyson â Landlordiaid 

Cymdeithasol Cofrestredig 

Taliadau mewnol 

Ni fyddem yn disgwyl gweld taliadau mewnol cyffredinol gan fod disgwyl 

i'r effaith gyffredinol i'r cyngor fod yn sero net.  Fodd bynnag, os codir tâl 

am staff ar brosiectau sydd wedi'u rhewi sy'n cael eu hariannu o 

gynlluniau grant, refeniw neu gyfalaf allanol ar wahân, yna dylai 

cynghorau drafod yn gyntaf gyda'r cyllidwr ynghylch parhau i dalu 

costau'r staff.   

Os yw cyngor yn ailgodi costau staff refeniw ar gyfalaf, mae'n debygol 

bod y staff hyn wedi cael eu rhoi ar ffyrlo, neu eu hadleoli.  Yn yr achos 

hwn, mae'r taliadau ychwanegol i atodi hyd at 100% ar y cyflog neu 

gostau llawn lle mae staff wedi'u defnyddio yn gymwys.  Gan fod hwn yn 
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faes mor amrywiol, mae'n debygol y bydd angen rhagor o wybodaeth ac 

edrych ar bob achos yn unigol. 

Cwmnïau masnachu 

Os yw cynghorau'n berchen ar gwmnïau masnachu sy'n gweithredu er 

elw yn unig ac nad ydynt yn cael budd cymdeithasol neu effaith o ran 

darparu gwasanaethau, yna ni ellir hawlio colli incwm.  Mae'r cwmnïau 

hyn yn dod o dan y cynlluniau cymorth busnes cenedlaethol.  Lle mae 

cwmnïau yn bodoli at ddiben cymdeithasol yn bennaf (er enghraifft 

hyfforddiant) yna gellir hawlio colli incwm. 

Buddsoddiadau / llif arian parod 

Ni chaniateir hawliadau am golli incwm oherwydd newidiadau yn y 

gyfradd llog gan fod hyn yn risg barhaus.  Yn ogystal, roedd gan ALlau 

£526m o gymorth llif arian parod ar ddechrau'r flwyddyn ariannol lle'r 

oedd derbyniadau llog yn debygol. 

Ni chaniateir unrhyw incwm coll oherwydd na wnaed taliadau'n gynnar a 

oedd wedi’u cynllunio. Darparwyd cymorth llif arian sylweddol ar 

ddechrau'r flwyddyn. 

Gostyngiad mewn grantiau 

Ni ellir defnyddio'r gronfa galedi i ddisodli grantiau eraill Llywodraeth 

Cymru, na grantiau o ffynonellau eraill gan fod y penderfyniadau i 

leihau'r rhain wedi'u gwneud gan wybod am y gostyngiad yn y 

gwasanaethau a ddarperir o ganlyniad. 

Ffyrlo 

Disgwyliwch rywfaint o asesiad i sicrhau, lle gallai staff fod wedi cael eu 

rhoi ar ffyrlo, eu bod wedi cael eu hadleoli gan ein bod yn ymwybodol 

bod dulliau gwahanol ar draws cynghorau.   Dylid gwrthbwyso'n 

"arbedion" o hawliadau. 

Arbedion gweithredol o weithgareddau incwm 

Lle bu arbedion eraill o weithgareddau cynhyrchu incwm ar wahân i 

ffyrlo, dylid eu netio oddi ar yr hawliad – gall hyn gynnwys, er enghraifft, 

costau ynni, deunydd, tanwydd. 

Targedau arbedion wedi'u cyllidebu 

Lle'r oedd cynhyrchu mwy o incwm yn rhan o gynllun cyffredinol i fodloni 

diffyg yn y gyllideb yna nid yw'n hawliad cymwys – mae hyn yn gyson â'r 
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driniaeth ar hawliadau cost ychwanegol lle nad yw gwariant heb ei leihau 

yn gymwys. 

Y broses asesu 

Bydd panel yn cwblhau'r broses o asesu hawliadau mewn ffordd debyg i 

hawliadau cost ychwanegol.  Bydd hyn yn cynnwys aelodau allanol sydd 

â phrofiad ym maes cyllid llywodraeth leol.  Efallai y bydd angen inni 

ofyn am ragor o wybodaeth lle nad yw disgrifiadau o eitemau hawlio yn 

glir neu lle mae'r eitem yn digwydd mewn un awdurdod yn unig. 

Pan fydd awdurdod lleol yn anghytuno â phenderfyniad panel ac yn rhoi 

sail resymegol, caiff hyn ei ystyried yng nghyfarfod nesaf y panel.   Wedi 

hynny, os yw'n dal i fod yn ddadleuol, ceisir barn gweithrediaeth SWT. 
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Tabl A 

Gwasanaeth Caniateir Ni chaniateir Adolygu yn  

Chwefror 2021 

Addysg  Clybiau brecwast yn yr ysgol 

 Clybiau ar ôl ysgol  

 Llogi safleoedd/cyfleusterau ysgol 

 Arlwyo mewn ysgolion  

 Gwasanaethau cerddoriaeth  

 Ad-dalu teithiau ysgol wedi'u 
canslo 

 Cyfraniadau 
allanol/Noddwyr/Grant 

 Taliadau mewnol 

 

Cynllunio, datblygu 

a'r llysoedd 
 Rhentu marchnadoedd 

 Masnachu ar y stryd 
 

 Cyfraniadau 
allanol/Noddwyr/Grant 

 Taliadau mewnol 
 

 Ffioedd cynllunio 

 Ffioedd rheoli 
adeiladu 

 Pridiannau Tir 

Gwasanaethau 

Canolog  
 Gostyngiadau rhent / seibiant rhag 

rhent i fusnesau ar gyfer Chwarter 1 

 Buddsoddiadau Eiddo Masnachol 

 Cyflawni contractau allanol 

 Llogi safleoedd/cyfleusterau 
 

 Y dreth gyngor 

 Ardrethi Annomestig Cenedlaethol 

 Gorchmynion 
dyledion/rhwymedigaethau 

 Incwm buddsoddi oherwydd 
newidiadau i gyfraddau llog 

 Cyfleoedd buddsoddi sydd wedi'u 
colli 

 Arbedion a gollwyd o dalu cynnar  

 Gostyngiadau / seibiant rhent ar ôl 
Chwarter 1 

 Cyfraniadau 
allanol/Noddwyr/Grant 

 Ffioedd proffesiynol 

 Taliadau mewnol 

 Cwmnïau masnachu 

 Cofrestryddion 

 Trwyddedau 

 Llysoedd 
 

Gwasanaethau tai 

cronfa'r cynghorau 

  Cysylltiedig â'r Cyfrif Refeniw Tai  
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Gwasanaeth Caniateir Ni chaniateir Adolygu yn  

Chwefror 2021 

Gwasanaethau 

Cymdeithasol i 

Oedolion 

 

 Canolfannau gofal dydd  Cyfraniadau 
allanol/Noddwyr/Grant 

 

Gwasanaethau 

Cymdeithasol Plant 
 Ffioedd lleoliadau/cleientiaid 

 Darpariaethau meithrin mewnol 

 Llogi safleoedd/cyfleusterau 

  

Amgylcheddol a 

rheoleiddio 
 Gwastraff 

 Cyfleusterau cyhoeddus 

 Hysbysebu 

 Hysbysiadau cosb benodedig 

 Rheoli plâu 

 Cyflawni contractau allanol 

 Cyfraniadau 
allanol/Noddwyr/Grant 

 Ffioedd proffesiynol 

 Taliadau mewnol 
 

 Trwyddedu 

 Sgôr Hylendid 
Bwyd 

Trafnidiaeth a 

Phriffyrdd 
 Incwm a gyllidebwyd ar gyfer parcio 

ceir 

 Hysbysiadau gorfodi sifil 

 Rhentu gorsafoedd bysiau 

 Ffioedd harbyrau 

 Ffioedd MOT 

 Cyflawni contractau allanol 

 Parcio ceir lle mae newid i bolisi a 
wnaed ers i'r pandemig ddechrau 
yn cynyddu colledion 

 Tocynnau Teithio Rhatach 

 Cyfraniadau 
allanol/Noddwyr/Grant 

 Ffioedd proffesiynol 

 Taliadau mewnol 

 

Gwasanaethau 

diwylliannol a 

chysylltiedig 

 Gwasanaethau Hamdden 

 Twristiaeth 

 Lleoliadau diwylliannol a 
gwmpesir gan y gronfa 
ddiwylliannol 

 

 

 

 


