
 

Adroddiad i’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio  

Dyddiad y cyfarfod 23 Tachwedd 2022 

Aelod Arweiniol / Swyddog Y Cyng. Gwyneth Ellis, Aelod Arweiniol Cyllid, Perfformiad 
ac Asedau Strategol / Steve Gadd, Pennaeth Cyllid ac 
Eiddo 

Awdur yr Adroddiad Steve Gadd  

Teitl Diweddariad ar Broses y Gyllideb 

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

1.1. Rhoi diweddariad i’r Cyngor ar y Cynllun Ariannol Tymor Canolig ac Amserlen y 

Gyllideb. 

2. Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 

2.1. I sicrhau bod y Pwyllgor wedi cael y wybodaeth ddiweddaraf am y broses o osod y 

gyllideb.  

3. Beth yw’r Argymhellion? 

3.1. Bod yr Aelodau’n nodi ac yn trafod amserlen ddiweddaraf y gyllideb i osod y gyllideb 

ar gyfer 2023/24 a 2024/25 (gweler Adran 4 ac Atodiad 1). 

3.2. Bod yr Aelodau’n nodi rhagolygon diweddaraf y gyllideb am sefyllfa’r gyllideb ar gyfer 

2023/24 a 2024/25 (gweler Adran 4 ac Atodiad 1). 

3.3. Argymhellir bod yr Aelodau’n ystyried amlder y diweddariadau ar broses y gyllideb i’r 

Pwyllgor yn sgil y sefyllfa ariannol anodd mae’r Cyngor yn ei hwynebu. 

4. Manylion yr adroddiad 

4.1 Diweddariad ar y Gyllideb ar gyfer 2023/24 – Mae diweddariad cyffredinol wedi’i 

gynnwys yn Atodiad 1, a anfonwyd at bob Aelod ar 31 Hydref. Mae hwn yn gyfnod 

ansicr iawn i’r Cyngor ac ni ellir gorbwysleisio pwysigrwydd y cyhoeddiad ar 17 

Tachwedd. Mae’r amserlen ar gyfer yr hydref wedi’i chynnwys isod: 



 
 

 

 

Er hynny, oherwydd bod cymaint o ansicrwydd, mae hi werth nodi dwy senario: 

Senario bosib’ gyntaf 

– Grant Cynnal Refeniw wedi’i gadarnhau yr un fath â’r setliad dangosol 

– Ychwanegu Pwysau Cludiant Ysgol tebygol o £0.9 miliwn 

– Cynnydd i Ffioedd Gofal o £3 miliwn 

– Lleihau’r pwysau gwasanaeth o o leiaf £1 miliwn (gwrthod pethau sy’n ‘dda 
eu cael’) 

– Arbediad pensiynau ar ben uchaf yr opsiynau – arbediad o £3.8 miliwn 

– Byddai £4.3 miliwn o fwlch ar ôl  

– Byddai modd llenwi’r bwlch hwn, er enghraifft, drwy gynnydd pellach o 1% i 
Dreth y Cyngor (i 4.8% – £600,000) a defnyddio arian wrth gefn 

Ail senario bosib’ 

– Arian y Grant Cynnal Refeniw yn wastad – bwlch yn cynyddu £5.7 miliwn 

– Ychwanegu Pwysau Cludiant Ysgol tebygol o £0.9 miliwn 

– Cynnydd i Ffioedd Gofal o £3 miliwn 

– Cymryd nad oes modd lleihau pwysau gwasanaeth cyfredol 

– Arbediad pensiynau ar ben isaf yr opsiynau – arbediad o £2 filiwn 

– Byddai £12.8 miliwn o fwlch ar ôl – nid yw’r arian gennym i gau’r bwlch hwn, 
felly byddai angen gweithredu ar frys 

 



 
 

Yn amlwg, enghreifftiau yn unig yw’r senarios hyn ond maent yn dangos yr ystod o 

risgiau hyd yn oed mor hwyr â hyn yn y broses o osod y gyllideb. 

Cronfeydd wrth Gefn: Ffactor arall sy’n cymhlethu pethau yw lefel y gorwariant 

eleni (2022/23). Bydd angen ariannu unrhyw orwariant net o gronfeydd arian wrth 

gefn. Mae’r ddwy gronfa wrth gefn ganlynol ar gael i gefnogi’r gyllideb. 

– Cronfa wrth Gefn Lliniaru’r Gyllideb – £4.85 miliwn ynddi ar hyn o bryd – mae 
posib’ tynnu tua £600,000 ohoni yn y flwyddyn ar gyfer prosiectau wedi’u 
hariannu gan y Gronfa Ffyniant Gyffredin 

– Cronfa wrth Gefn Heb ei Chlustnodi – mae gennym ni bolisi i gadw £5 miliwn 
o gronfa wrth gefn heb ei chlustnodi. Fodd bynnag, mae gennym £7.1 miliwn 
yn y gronfa wrth gefn hon ar hyn o bryd, sy’n caniatáu i ni ddefnyddio £2.1 
miliwn heb fod angen ei dalu’n ôl 

Er bod hyn yn swnio’n iach, bydd y gorwariant disgwyliedig i gael ei adrodd yng 

nghyfarfod mis Tachwedd y Cabinet tua £4 miliwn, a fyddai ond yn gadael tua £2.2 

miliwn i helpu â’r cyllid ar gyfer bwlch 2023/24. Fel y Swyddog Adran 151, byddwn yn 

ystyried defnyddio’r cronfeydd wrth gefn pe bawn yn hyderus bod ewyllys 

gwleidyddol a pharodrwydd sefydliadol i wneud y penderfyniadau anodd iawn fydd eu 

hangen i fantoli’r gyllideb yn 2024/25. 

4.3 Diweddariad ar y Gyllideb ar gyfer 2024/25 

 £14 miliwn o fwlch ar hyn o bryd – ond bydd hwn yn cael ei ddylanwadu gan yr holl 

elfennau cyfnewidiol sydd eto i gael eu penderfynu’n derfynol at 2022/23 a gallai’r 

bwlch gynyddu’n eithaf rhwydd ymhell dros £20 miliwn ac mae’n debyg bod angen i 

ni gynllunio at ffigwr felly. Mae £20 miliwn yn 8.5% o gyfanswm Cyllideb y Cyngor o 

£234 miliwn yn 2022/23, ond mae angen i ni ystyried costau sefydlog a beth fyddai’n 

wleidyddol dderbyniol. Mae rhai senarios o sut y gallai’r effaith ddisgyn ar 

wasanaethau i’w gweld isod (DS syniad yn unig yw’r rhain ac ni ddylid eu hystyried 

yn gynigion): 

– Heb gynnwys cyllidebau sefydlog ond yn cynnwys ysgolion – 10% o 
ostyngiad i gyllidebau 

– Wrth dynnu ysgolion – 18% o ostyngiadau 

– Os yw ysgolion a gofal cymdeithasol yn cael eu gwarchod – 42% o doriadau 
i gyllidebau eraill 

– Os cwtogir cyllidebau ysgolion a gofal cymdeithasol 5% – 26% o ostyngiadau 
i weddill y Cyngor 



 
 

Cynllun 5 mlynedd gwreiddiol y Gyllideb wedi gobeithio gwneud arbedion drwy 

ddynodi prosiectau mawr yn cynnwys: 

– Lle i fasnacheiddio – codi tâl / modelau cyflawni amgen – sicrhau bod costau 

llawn yn cael eu hadennill 

– Lle i wneud pethau’n wahanol – ailystyried prosesau busnes / meysydd sydd 

angen meincnodi ariannol  

– Cynlluniau a syniadau’r gwasanaethau eu hunain i wneud arbedion 

Mae hyn yn parhau i fod yn bwysig ond ni fydd yn ddigon i lenwi’r bwlch yn y gyllideb. 

Bydd y strategaeth i ddefnyddio arian yn 2023/24 yn caniatáu i’r Cyngor gynllunio’n 

briodol i faint y penderfyniadau sydd eu hangen i fantoli cyllideb 2023/24. Bydd 

angen dechrau gwaith cyn gynted ag y mae cyllideb 2023/24 wedi’i gorffen ac mae 

angen gallu trafod pob opsiwn / syniad. Bydd angen ymgynghori’n helaeth ar hyn a 

gobeithio y bydd yn cynnwys elfen o ddull Cymru gyfan o gyfathrebu. 

5. Sut mae’r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau 
Corfforaethol? 

5.1. Mae gosod cyllideb gytbwys bob blwyddyn yn brif ddyletswydd i’r Cyngor ac mae’n 

hanfodol er mwyn sicrhau llywodraethu da’r Cyngor, fel y nodir yn y Cynllun 

Corfforaethol newydd. 

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

6.1. Mae Adran 4 ac Atodiad 1 yn amlinellu goblygiadau ariannol sefyllfa’r gyllideb ar 

gyfer 2023/24 a 2024/25 yn glir. 

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

7.1. Nid ydym wedi cynnal asesiad o’r effaith ar les eto. Byddai angen gwneud hynny pan 

mae angen y penderfyniadau terfynol. 

8. Pa ymgynghoriadau sydd wedi’u cynnal gyda Chraffu ac 
eraill? 

8.1. Mae’r Diweddariad ar y Gyllideb sydd yn Adran 4 ac Atodiad 1 yn dweud pa waith 

ymgynghori sydd wedi’i wneud eisoes a’r dyddiadau i wneud mwy ohono dros yr 

wythnosau a’r misoedd nesaf.  



 
 

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

9.1 Y gobaith yw y bydd y strategaeth i ddefnyddio arian yn 2023/24 yn caniatáu i’r 

Cyngor gynllunio’n briodol i faint y penderfyniadau sydd eu hangen i fantoli cyllideb 

2023/24. Fodd bynnag, mae hwn yn parhau i fod yn gyfnod gofidus iawn i’r Cyngor. 

Rydym wedi cael setliadau isel o’r blaen, ond erioed â chostau’n cynyddu ar y raddfa 

y maent.  

10. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w 
lleihau? 

10.1. Mae’r risgiau sy’n gysylltiedig â sefyllfa’r gyllideb wedi’u nodi’n glir yn Adran 4. Mae’r 

risgiau ar wahân i rai ariannol yn anodd eu mesur nes bydd cynigion terfynol i’w 

hasesu ond mae gostyngiad fel hyn i gyllid termau real yn debygol o effeithio ar 

ddarpariaeth gwasanaeth. 

11. Pŵer i wneud y penderfyniad 

Dan Adran 151 Deddf Llywodraeth Leol 1972, mae’n ofynnol i awdurdodau lleol wneud 

trefniadau i weinyddu eu materion ariannol yn briodol. 


