
Atodiad 1 Cynnig Cyllideb 2014/15

Cabinet Ionawr 2014

Cynnig i Gymeradwyo Cyllideb Refeniw 2014/15

£'000

Diffyg Cyllideb 2014/15 -2,000

Pensiynau

300

Cyllido Diogelu Ysgolion

577

Cyfraniad wedi’i gyllidebu i falansau

300 *

Treth y Cyngor 

228

Is-gyfanswm 1,405

Arbedion Gwasanaethau a Ddygwyd ymlaen o 2015/16

Cynllunio Busnes a Pherfformiad

Mae’r Pennaeth Gwasanaeth wedi cynnig y gellid dwyn dau arbediad a drefnwyd

ar gyfer 2015/16 ymlaen. Y rhain yw:

Ailstrwythuro Partneriaethau a Chymunedau (Cam 2)

68 *

Ailstrwythuro’r Tîm Gwella (Cam 2)

Dileu swydd. 27 *

Cyfanswm Arbedion Gwasanaeth a Ddygwyd Ymlaen 95

Cyfanswm o’r Cynigion 1,500

Defnyddio Balansau Cyffredinol y Cyngor 500 *

Diffyg Cyllideb 2014/15 0

Sylwer - bydd yr eitemau hynny wedi'u marcio â * yn cael effaith ar 2015/16. 

Mae dod ag arbedion o £395mil ymlaen yn cynyddu'r gofyniad arbed gan yr un 

swm yn 2015/16. Mae defnydd o falansau yn golygu y bydd rhaid i £500mil gael ei ariannu yn

2015/16. Felly mae dod ag arbedion ymlaen a defnyddio balansau yn creu

pwysau ychwanegol o £896mil yn 2015/16.

Trosglwyddo’r Grant Amddifadedd ychwanegol a gynhwysir yn y 

Setliad i ysgolion yn ogystal â buddsoddiad corfforaethol 

ychwanegol o £322mil mewn seilwaith ysgolion trwy'r Cynllun 

Corfforaethol. Mae'r cynnig yn golygu nad oes angen i'r cyngor 

gynyddu'r gyllideb refeniw gyffredinol fel y tybiwyd yn flaenorol.

Roedd cyfraniad wedi’i gyllidebu i falansau o £300mil i fod i gael ei 

ddileu fel arbediad cyllideb yn 2015/16. Cynigir cyflwyno hwn yn 

2014/15.

Tybir bod Treth y Cyngor yn cael ei gynyddu o 3.5%. Mae’r incwm 

ychwanegol a godir yn cael ei effeithio gan y system Budd-dal Treth 

y Cyngor sy'n lleihau'r swm o tua 25%.

Mae hyn yn cynnwys dileu un swydd a throsglwyddo swydd 

gomisiynu i gyllid grant. Bydd angen cymeradwyaeth LlC ar y 

trosglwyddiad.

Rhagdybiaethau diwygiedig o ran costau pensiwn. Mae’r rheoliadau 

yn newid o fis Ebrill gan ganiatáu i staff ddewis talu llai i mewn a 

chael pensiwn llai. Byddai cyfraniadau cyflogwyr hefyd yn lleihau. 

Mae’r arbediad yn seiliedig ar dybiaethau actwaraidd ar lefel o 

ddefnydd.


