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1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

  
Strategaeth Ariannol Tymor Canolig diwygiedig y Cyngor. Mae’r Strategaeth yn nodi’r 
cyd-destun economaidd sy’n llywio tybiaethau cynllunio ariannol a goblygiadau 
cyllidebol refeniw posibl dros y tair blynedd nesaf. Mae’n nodi sut fydd y cyngor yn 
delio â sefyllfaoedd cyllidebol ac yn rhoi manylion o feysydd ehangach ariannol y 
cyngor, gan gynnwys balansau a chronfeydd wrth gefn, buddsoddiadau a 
benthyciadau, grantiau a gwariant cyfalaf. Mae’r strategaeth hefyd yn nodi sut fydd y 
cyngor yn delio ag incwm.  

 
2.  Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 
 Mae angen penderfyniad y Cabinet i gymeradwyo’r fersiwn ddiweddaraf o’r 

Strategaeth Ariannol Tymor Canolig (2019-23).  
 
3. Beth yw’r Argymhellion? 

  
Cymeradwyo’r Strategaeth Ariannol Tymor Canolig 2019/23 fel yr atodwyd yn 
Atodiad 1. Os caiff ei gymeradwyo, bydd y Strategaeth yn cael ei chyhoeddi ar wefan 
y cyngor.   

 
4. Manylion yr adroddiad 
 

 Mae’n bwysig bod y Cyngor yn ystyried ei gyllideb am fwy nag un flwyddyn ymlaen. 
Mae hyn yn ei alluogi i gynllunio'n iawn ar gyfer pwysau o ran costau, arbedion, 
chwyddiant, buddsoddiad mewn blaenoriaethau corfforaethol a newidiadau i 
wasanaethau. Mae Cyngor Sir Ddinbych yn gwneud hyn drwy’r Strategaeth. Mae’r 
Strategaeth yn edrych ar y tair blynedd nesaf ac yn ystyried beth all ddigwydd i’r 
Cyngor yn ystod y cyfnod hwnnw a beth fydd hyn yn ei olygu yn ariannol. Mae’r 
Strategaeth yn nodi’r ffordd strategol o reoli arian y cyngor ac yn amlinellu rhai o’r 
materion allweddol. O fewn y strategaeth, mae’r cyngor yn parhau i gynnal Cynllun 
Ariannol Tymor Canolig sy’n canolbwyntio yn fanwl ar ragolygon y sefyllfa ariannol a’r 
cyfrifiadau ariannol creiddiol sy’n ei gefnogi.  

Mae’r Strategaeth yn nodi achos canolog gyda'r tebygolrwydd o bwysau cyllidebol 
sylweddol dros y pedair blynedd nesaf a bydd rhaid i'r cyngor addasu ac ail-lunio er 
mwyn ateb yr heriau o’i flaen.  Mae bwrdd corfforaethol o’r enw Ail-lunio Bwrdd Cyllideb 
y Cyngor wedi’i sefydlu gyda’r amcanion pennaf canlynol:  



 Ddiffinio a darparu Strategaeth Ariannol Tymor Canolig hyd at ddiwedd 
2022/23.  

 Sicrhau y gellir gosod cyllideb gytbwys ar gyfer bob blwyddyn ariannol o fewn 
y rhaglen.  

 Cefnogi darpariaeth Blaenoriaethau Corfforaethol. 

 Darparu dull a reolir i ddatblygu cyngor llai wedi’i redeg yn dda  

Mae hyn o fewn cyd-destun cyfnod parhaus o ostyngiadau termau real mewn cyllideb 
a phwysau galw cynyddol mewn meysydd allweddol. Bydd ei rôl yn helpu i lywio lle 
fydd adnoddau’r cyngor yn mynd yn y dyfodol, ac wrth wneud hynny, yn cymeradwyo’r 
tybiaethau allweddol o fewn y Cynllun Ariannol Tymor Canolig. Bydd y Bwrdd yn rhoi 
cyfarwyddyd ac yn gwneud argymhellion o ran newidiadau i'r gwasanaeth neu 
ostyngiadau cyllidebol, ond nid yw'n gorff gwneud penderfyniadau ffurfiol. Bydd 
cynigion sy’n codi i gefnogi cyllidebau yn y dyfodol yn amodol ar graffu a phrosesau 
cymeradwyo presennol. 

Mae’r Strategaeth hefyd yn nodi ystod o senarios i ddangos effaith y newidiadau ar 
ffynonellau ariannu allweddol. Ychydig iawn o sicrwydd sydd o ran lefelau o gyllid gan 
y llywodraeth o flwyddyn i flwyddyn – mewn perthynas â chyllid craidd a’r lefel o setliad 
ariannol mae’r cyngor yn disgwyl ei dderbyn, neu mewn perthynas â chyllid grant ar 
gyfer pwysau neu flaenoriaethau penodol y llywodraeth. O ystyried bod cyllid craidd y 
llywodraeth yn cyfrif am oddeutu tri chwarter cyllid refeniw net y cyngor, mae 
ansicrwydd o flwyddyn i flwyddyn yn ei gwneud yn anodd cynllunio’n ariannol ac mae’r 
cyngor wedi, a byddent yn parhau i reoli’r her hon a datblygu prosesau cyllidebu sy'n 
ddigon hyblyg i gyfrif am amrywiant rhwng y rhagolygon a’r lefel gwirioneddol o setliad 
ariannol.  

Mae hefyd yn nodi gwybodaeth sy’n egluro'r cyd-destun economaidd sy'n tanategu'r 
tybiaethau allweddol. Mae’r Strategaeth hefyd yn llunio cysylltiadau gyda pholisïau 
allweddol eraill – megis creu incwm, ac yn amlygu'r sefyllfa neu'r polisi sy'n gysylltiedig 
â chyllidebau tu hwnt i'r Cyfrif Refeniw, gan gynnwys cyfalaf, cronfeydd wrth gefn a 
balansau, rheoli trysorlys ac yn cyfeirio at y Cyfrif Refeniw Tai. 

Os caiff ei gymeradwyo, bydd y Strategaeth yn cael ei chyhoeddi ar wefan y cyngor ac 
yn cael ei adolygu’n flynyddol.  

5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 
 
 Elfen allweddol o’r Strategaeth yw nodi sut fydd y Cynllun Corfforaethol yn cael ei 

ddarparu o fewn cyd-destun y sefyllfa ariannol, ac i amlygu'r risgiau ariannol i 
ddarpariaeth y Cynllun.  

 
6. Faint fydd yn ei gostio a sut fydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 
 

Mae’r Strategaeth yn nodi sefyllfa ariannol tymor canolig posibl y cyngor ac yn 
llywio’r cynlluniau ariannol blynyddol a strategol.  

  
7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o’r Effaith ar Les?  
  

Nid oes Asesiad o’r Effaith ar Les ar gyfer y Strategaeth. Fodd bynnag, lle bydd angen, 
bydd penderfyniadau sy’n cael eu gwneud fel rhan o’r broses gyllidebu yn cael eu 



hasesu, yn ogystal â lefel derfynol y cynnydd arfaethedig i Dreth y Cyngor pan gaiff y 
gyllideb ei gymeradwyo'n flynyddol.  
 

8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda Chraffu ac eraill? 
 
 Mae elfennau craidd y Strategaeth wedi cael eu hegluro’n flaenorol mewn gweithdai 
amrywiol gydag aelodau etholedig. Mae Swyddfa Archwilio Cymru wedi derbyn y 
Strategaeth ddrafft gan ei fod yn ffurfio rhan o’u hasesiad o drefniadau llywodraethu 
ariannol y cyngor.  

 
9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 
  

Mae’n hanfodol bod gan y cyngor olwg o’i sefyllfa ariannol dros y tymor canolig. Mae’r 
Strategaeth yn diffinio’r cyd-destun ac achos canolog gwybodus ar yr adeg. Fodd 
bynnag, mae nifer o newidynnau o fewn y cynllun ariannol tymor canolig ac mae’r rhain 
o dan adolygiad rheolaidd – ac o ganlyniad, byddent yn newid dros amser. Mae’n 
bwysig, fodd bynnag, bod y cyngor yn deall cyd-destun ehangach a materion 
sylweddol a’r cwmpas ar gyfer amrywiad wrth ystyried ei gynlluniau. Mae mwyafrif o 
gyllid y cyngor yn dod gan Lywodraeth Cymru a rhaid i dybiaethau o ran y lefel o gyllid 
gael eu cynnwys yn y Strategaeth/Cynllun gan nad oes dynodiadau setliad aml-
flynyddol dibynadwy ar hyn o bryd. Mae ansicrwydd o ran cyllid sector cyhoeddus ar 
lefel y DU yn parhau a dylid cael ei gadarnhau pan fydd y llywodraeth yn cwblhau 
adolygiad o wariant ffurfiol. Mae newidiadau eithaf bychain i lefel cyffredinol y setliad 
ariannol gan y llywodraeth yn cael effaith arwyddocaol ar gyllidebau’r cyngor.  

 
10. Pa risgiau sydd ac oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau? 
 
 Mae'r broses cynllunio ariannol strategol yn fesur rheoli risg, gyda'r nod o ganfod a 

mesur y risg ariannol er mwyn helpu i sicrhau y gellir ystyried cynigion y gyllideb mewn 
ffordd gynlluniedig ac amserol. 

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

 
  Mae'n ofynnol i awdurdodau lleol o dan Adran 151 Deddf Llywodraeth Leol 1972 

wneud trefniadau ar gyfer gweinyddu eu materion ariannol yn briodol. 
  


