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Annwyl Syr / Fadam 
 
Ysgrifennaf i’ch hysbysu y cynhelir Cyfarfod o Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
Cymunedau Iachach yn Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, 
Aberaeron /o bell trwy fideo-gynhadledda, Dydd Iau, 9 Chwefror 2023 am 9.30 
am i drafod y materion canlynol: 
  
1.   Ymddiheuriadau  

  
2.   Datgelu buddiant personol (gan gynnwys datganiadau chwipio) 

Atgoffir aelodau am eu cyfrifoldeb personol yn datgan unrhyw fudd 
personol a budd sydd yn rhagfarnu yn gysylltiedig â materion a 
gynhwysir yn yr agenda hwn yn unol â darpariaethau Deddf 
Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a Chod Ymddygiad 
Aelodau. Yn ogystal, mae’n rhaid i Aelodau ddatgan unrhyw chwip 
plaid gwaharddedig a roddwyd ar Aelod yng nghyswllt y cyfarfod yn 
ôl Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011.  
  

3.   Adroddiad ar y Gyllideb ddrafft ar gyfer 2023/24 (Tudalennau 3 - 172) 
  

4.   Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod blaenorol  ac ystyried unrhyw 
faterion sy'n codi o'r Cofnodion (Tudalennau 173 - 180) 
 

 
 

Atgoffir yr Aelodau y dylent lofnodi’r Gofrestr Bresenoldeb 
 

Darperir Gwasanaeth Cyfieithu ar y Pryd yn y cyfarfod hwn ac mae croeso i’r 
sawl a fydd yn bresennol ddefnyddio’r Gymraeg neu’r Saesneg yn y cyfarfod. 

 
 
Yn gywir 

 
Miss Lowri Edwards 
Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Gwasanaethau Democrataidd 
 
At:  Gadeirydd ac Aelodau Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach 

Pecyn Cyhoeddus
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 Weddill Aelodau’r Cyngor er gwybodaeth yn unig. 



CYNGOR SIR CEREDIGION COUNTY COUNCIL 
 
 
ADRODDIAD I’R: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach  
 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy’n Dysgu  
 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus   
 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol  

 
DYDDIAD: 09/02/23 a 10/02/23 
 
TEITL: Adroddiad ar y Gyllideb ddrafft ar gyfer 2023/24  
 
DIBEN YR ADRODDIAD: Ystyried y Gyllideb ddrafft fel y’i hystyriwyd gan y Cabinet 

ar 24/01/23 
 
Y RHESWM PAM FOD Y Mae craffu yn rhan annatod o’r broses o osod y Gyllideb 
PWYLLGOR CRAFFU  
WEDI GOFYN AM YR 
WYBODAETH: 
 
 
1. CEFNDIR 

 
Gofynnir i bob Pwyllgor Trosolwg a Chraffu ystyried yr adroddiad ynghylch y Gyllideb 
ddrafft ar gyfer 23/24 a gyflwynwyd i’r Cabinet ar 24/01/23 a’r effaith gysylltiedig ar y 
gwasanaethau priodol o fewn eu cylch gwaith.  
 
Mae copi o’r adroddiad ynghylch y gyllideb ddrafft ar gyfer 23/24 wedi’i gynnwys 
(Atodiad A), ynghyd â gwybodaeth ychwanegol ynghylch y Cynigion ar gyfer gwneud 
Arbedion yn y Gyllideb (Atodiad B), a chynigion o ran Ffioedd a Chostau (Atodiad C).  
 
Gallai cefndir defnyddiol pellach hefyd gynnwys:  

• Adroddiad Alldro’r Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2021/22 a gyflwynwyd i’r Cabinet 
ar 05/07/22.  

• Adroddiad Alldro Refeniw 2021/22 a gyflwynwyd i’r Cabinet ar 26/07/22.  
• Llyfr Cyllidebau Corfforaethol 2022/23 (Gwybodaeth y Llyfr Cyllidebau - Cyngor 

Sir Ceredigion) 
• Adroddiadau Monitro’r Rhaglen Gyfalaf a’r Gyllideb Refeniw ar gyfer Chwarter 

1 2022/23 a gyflwynwyd i’r Cabinet ar 06/09/22.  
• Adroddiadau Monitro’r Rhaglen Gyfalaf a’r Gyllideb Refeniw ar gyfer Chwarter 

2 2022/23 a gyflwynwyd i’r Cabinet ar 06/12/22.  
 

Atgoffir Aelodau hefyd y gellir ystyried unrhyw agwedd ar Wasanaeth a’i gyllideb 
gysylltiedig ar unrhyw adeg, fel rhan o Flaenraglen Waith arferol pob Pwyllgor 
Trosolwg a Chraffu. 

 
2. PENDERFYNIADAU’R CABINET 

 
Ar 24/01/23 ystyriodd a chytunodd y Cabinet ar yr argymhellion canlynol mewn 
perthynas â’r adroddiad ar y Gyllideb ddrafft ar gyfer 23/24:  

  

Tudalen 3 Eitem Agenda 3
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1.  Nodi bod y codiad arfaethedig yn ardoll Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin 
Cymru (eu hopsiwn o 13% i’r Gyllideb) yn golygu pwysau o £519,000 o ran y 
gost ar Gyllideb 23/24 y Cyngor, sy’n cyfateb â chynnydd o 1.3% yn Nhreth 
Gyngor preswylwyr Band D Ceredigion. 

2.  Cymeradwyo opsiwn a ffefrir ar gyfer Gofyniad Cyllideb 23/24 drafft o 
£180.101m, a fyddai’n cynrychioli cynnydd arfaethedig o 7.3% i Dreth Gyngor 
Band D at ddibenion y Cyngor (gan gynnwys 1.3% mewn perthynas â'r 
cynnydd arfaethedig yn Ardoll yr Awdurdod Tân).   

3.  Argymell y dylai’r Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu ystyried yr opsiynau canlynol 
ar gyfer Gofyniad Cyllideb 23/24 a’r cynnydd canlyniadol i’r Dreth Gyngor at 
ddibenion y Cyngor Sir sef: 

a)  Cynnydd o 6.3% i’r Dreth Gyngor (gan gynnwys 1.3% mewn perthynas 
â’r cynnydd arfaethedig yn Ardoll yr Awdurdod Tân) a gofyniad Cyllideb 
o £179.627m ar gyfer 23/24, a fyddai’n darparu cyfraniad is tuag at 
Bwysau Costau Cyllidebau Ysgolion Dirprwyedig.  

b)  Cynnydd o 7.3% i’r Dreth Gyngor (gan gynnwys 1.3% mewn perthynas 
â’r cynnydd arfaethedig yn Ardoll yr Awdurdod Tân) a gofyniad Cyllideb 
o £180.101m ar gyfer 23/24. 

c)  Cynnydd o 8.3% i’r Dreth Gyngor (gan gynnwys 1.3% mewn perthynas 
â’r cynnydd arfaethedig yn Ardoll yr Awdurdod Tân) a gofyniad Cyllideb 
o £180.576m ar gyfer 23/24, a fyddai’n darparu cyfraniad uwch tuag at 
Bwysau Costau Cyllidebau Ysgolion Dirprwyedig.  

d)  Cynnig opsiwn arall yn ychwanegol at Argymhellion 3a) i 3c) i ddarparu 
cynnydd penodol at ddiben penodol, ar yr amod bod unrhyw opsiwn yn 
cael ei ystyried yn ystod cyfarfodydd Craffu’r Gyllideb a bod swyddog 
Adran 151 yn cael digon o amser ymlaen llaw i fodelu’r effaith yn llawn 
ac i roi barn ar ei gadernid.  

4.  Pan gyhoeddir setliad Terfynol 23/24:  
a)  Bod gwerth unrhyw grantiau penodol pellach a drosglwyddir i RSG yn cael 

eu trosglwyddo i gyllideb y Gwasanaeth perthnasol, gan gynnwys Grant 
Pensiynau yr Awdurdod Tân o £143,000 i gyllideb yr Ardoll Tân. 

b)  Dylai unrhyw newidiadau penodol eraill dargedu’r Gwasanaeth(au) sy’n 
cael eu heffeithio yn uniongyrchol, pan fo hynny’n briodol. 

c)  Rhoddir sylw i unrhyw newid arall i’r AEF trwy wneud addasiad i gyllideb y 
Grŵp Arweiniol. 

5.  Nodi yr ystyrir adroddiad ar y Strategaeth Ariannol ar gyfer y Tymor Canolig wedi’i 
diweddaru fel eitem ar wahân yn y dyfodol ac y bydd yn adlewyrchu cynnydd 
dangosol yn Setliad 24/25 o 3.1% ar y mwyaf. 

6.  Cymeradwyo’r Rhaglen Gyfalaf Amlflwyddyn fel y nodir yn Atodiad 8 ac argymell 
hon i’r Cyngor Llawn i’w chymeradwyo.  

7.  Cymeradwyo’r Strategaeth Gyfalaf fel y nodir yn Atodiad 9 ac argymell hon i’r 
Cyngor Llawn i’w chymeradwyo 

8.  Cyfeirio’r adroddiad Cabinet hwn er mwyn cael safbwyntiau’r Pwyllgorau Trosolwg 
a Chraffu a fydd yn cyfarfod ar 02/02/23, 09/02/23 a 10/02/23. Bydd y pwyllgorau 
hyn yn cael gwybodaeth am y cynigion ynghylch Taliadau a Ffioedd hefyd. 

9.  Nodi y caiff y penderfyniadau terfynol am Ofyniad Cyllideb 23/24 a lefel y cynnydd 
i’r Dreth Gyngor ar gyfer 23/24 eu gwneud gan y Cyngor Llawn ar 02/03/23. 
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3. YSTYRIAETHAU’R PWYLLGOR TROSOLWG A CHRAFFU 

 
Ar ôl derbyn cyflwyniad gan yr Arweinydd, yr Aelod Cabinet ar gyfer Cyllid a Chaffael, 
y Swyddog Arweiniol Corfforaethol ar gyfer Cyllid a Chaffael a’r Aelod Cabinet priodol 
ar gyfer pob Gwasanaeth, efallai y bydd pob pwyllgor Trosolwg a Chraffu yn dymuno 
archwilio’r agweddau canlynol ar y Gyllideb ymhellach:  
 

i) Unrhyw agwedd ar yr adroddiad ynghylch y Gyllideb ddrafft ar gyfer 23/24 gan 
gynnwys:  

• Y Pwysau o ran Costau ar Gyllideb Refeniw pob Gwasanaeth (Atodiad 
A – Papur 3 a 4) 

• Y cynigion o ran gwneud arbedion yn y gyllideb refeniw a fydd yn effeithio 
ar bob gwasanaeth (Atodiad B)  

ii) Unrhyw agwedd ar y cynigion ynghylch Ffioedd a Chostau (Atodiad C) 
iii) Unrhyw feysydd eraill o newidiadau arfaethedig i’r Gyllideb y mae pob Pwyllgor 

yn eu hystyried yn briodol. 
iv) Y 4 opsiwn a amlinellwyd yn Argymhelliad 3a) i d) yn yr Adroddiad Cabinet o 

ran ystyriaethau ynghylch y Dreth Gyngor. 
v) Unrhyw agwedd arall ar benderfyniadau’r Cabinet ar 24/01/23 ynghylch yr 

adroddiad ar y Gyllideb ddrafft ar gyfer 23/24 y mae pob Pwyllgor yn ei hystyried 
yn briodol.  

 
 
4. ARGYMHELLION:  

 
Ar gyfer y Gwasanaethau priodol sydd o fewn cylch gwaith pob Pwyllgor Trosolwg 
a Chraffu unigol: 

 
1. Ystyried sefyllfa gyffredinol y Gyllideb fel y dangosir yn yr adroddiad ar y 

Gyllideb yn Atodiad A. 
2. Ystyried elfennau perthnasol y pwysau o ran costau ar y Gyllideb, sef 

cyfanswm o £22.2m ar draws yr holl Wasanaethau. 
3. Ystyried elfennau perthnasol y cynigion ar gyfer gwneud Arbedion yn y 

Gyllideb, sef cyfanswm o £8.9m ar draws yr holl Wasanaethau. 
4. Ystyried elfennau perthnasol y cynigion ynghylch Ffioedd a Chostau.  
5. Ystyried y 4 opsiwn a amlinellir yn Argymhelliad 3a) i d) o adroddiad Cabinet 

24/01/23, sef: 
3a)  Cynnydd o 6.3% i’r Dreth Gyngor (gan gynnwys 1.3% mewn perthynas â'r 

cynnydd arfaethedig yn Ardoll yr Awdurdod Tân) a gofyniad Cyllideb o 
£179.627m ar gyfer 23/24, a fyddai'n darparu cyfraniad is tuag at Bwysau 
Costau Cyllidebau Ysgolion Dirprwyedig. 

3b) Cynnydd o 7.3% i’r Dreth Gyngor (gan gynnwys 1.3% mewn perthynas â’r 
cynnydd arfaethedig yn Ardoll yr Awdurdod Tân) a gofyniad Cyllideb o 
£180.101m ar gyfer 23/24.  

3c) Cynnydd o 8.3% i’r Dreth Gyngor (gan gynnwys 1.3% mewn perthynas â’r 
cynnydd arfaethedig yn Ardoll yr Awdurdod Tân) a gofyniad Cyllideb o 
£180.576m ar gyfer 23/24, a fyddai’n darparu cyfraniad uwch tuag at 
Bwysau Costau Cyllidebau Ysgolion Dirprwyedig. 
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3d) Cynnig opsiwn arall yn ychwanegol at Argymhellion 3a) i 3c) i ddarparu 
cynnydd penodol at ddiben penodol, ar yr amod bod unrhyw opsiwn yn 
cael ei ystyried yn ystod cyfarfodydd Craffu’r Gyllideb a bod swyddog 
Adran 151 yn cael digon o amser ymlaen llaw i fodelu’r effaith yn llawn ac 
i roi barn ar ei gadernid.  

6. Darparu unrhyw adborth priodol arall ar y Gyllideb Ddrafft ar gyfer 23/24 i’r 
Cabinet. 

 
 

Y RHESWM DROS YR ARGYMHELLION:  
 
Er mwyn helpu i baratoi cyllideb gytbwys, i sicrhau y gwneir gwaith craffu priodol ar y 
Gyllideb gyffredinol sy’n cael ei chynnig a gwneud argymhellion, fel y bo’n briodol, i’r Cabinet 
eu hystyried yn eu cyfarfod nesaf ar 14/02/23. 
 
 
 
 
Atodiadau:  Atodiad A – Adroddiad Cabinet 24/01/23 ar y Gyllideb Ddrafft ar 
gyfer 23/24 

   Atodiad B – Y Cynigion ar gyfer gwneud Arbedion yn y 
Gyllideb  
   Atodiad C – Y Cynigion ynghylch Ffioedd a Chostau 
 
Swyddog Arweiniol  
Corfforaethol: Duncan Hall, Swyddog Arweiniol Corfforaethol - Cyllid a     
Chaffael 
 
Dyddiad yr Adroddiad: 31/01/23 
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CYNGOR SIR CEREDIGION 

Adroddiad i’r: Cabinet 

Dyddiad y cyfarfod: 24/01/23 

Teitl: Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol – Cyllid 
a Chaffael ynghylch Cyllideb Refeniw 2023/24 a’r 
rhaglen Gyfalaf Amlflwyddyn. 

Diben yr adroddiad: Ystyried y Gofyniad Cyllideb Refeniw ar gyfer 2023/24, 
y rhaglen Gyfalaf Amlflwyddyn wedi’i diweddaru a 
gwneud argymhelliad drafft ynghylch lefel arfaethedig 
y Dreth Gyngor ar gyfer 2023/24. 

Er penderfyniad 

Portffolio Cabinet: Y Cynghorydd Bryan Davies - Arweinydd y Cyngor 
Y Cynghorydd Gareth Davies -  Aelod Cabinet:  
Gwasanaethau Cyllid a Chaffael  
Holl Aelodau’r Cabinet  

1. Crynodeb Gweithredol

Croesawir y codiad uwch na’r disgwyl yn y setliad Dros Dro gan Lywodraeth Cymru
ar gyfer 23/24, sef 8.1% (ar sail ariannol).  Ar gyfer blwyddyn ariannol 23/24, dylai
hyn sicrhau bod modd diogelu’r gwasanaethau i breswylwyr Ceredigion gymaint
ag y bo modd, gan gydnabod bod hon yn Gyllideb hynod o heriol o hyd.  Dyma’r
prif bwyntiau o’r adroddiad hwn:

• Mae cyfanswm y pwysau o ran y Gost y mae’r Cyngor yn ei wynebu yn
£22m, swm nas gwelwyd ei debyg o’r blaen, ac sy’n cyfateb â ffactor
chwyddiant penodol o dros 13% ar gyfer Ceredigion.  Mae hyn yn cymharu
â’r sefyllfa lle y mae chwyddiant yn gyffredinol yn 10.5% (ffigwr CPI ar gyfer
Rhagfyr 2022).  Felly mae angen dod o hyd i ddiffyg o £12m yn y gyllideb o
gyfuniad o ystyriaethau ynghylch gwneud Arbedion yn y Gyllideb a chodi’r
Dreth Gyngor.

• Nid yw’r meysydd lle y gwelir pwysau o ran y Costau yn gyffredinol yn
rhywbeth unigryw i Geredigion.  Gwelir themâu cylchol sy’n debyg i’r rhai y
cyfeirir atynt yn y wasg genedlaethol, sy’n effeithio ar amrediad o
sefydliadau yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat, yn ogystal â sefyllfa
ariannol aelwydydd unigol.  Maent yn amrywio o Ynni i Danwydd i
Ddyfarniadau Cyflog uwch na’r hyn sy’n gyffredin ar gyfer Staff, i Gontractau
sy’n cynnwys cymalau sy’n gysylltiedig â chwyddiant.  Yn ogystal, ceir
codiad arfaethedig gan Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru i’w

ATODIAD A

Tudalen 7



   

2 
 

hardoll nhw, sydd ar lefel nas gwelwyd ei thebyg o’r blaen.  Mae codiad o 
13% i’w Cyllideb nhw yn ei dro yn arwain at bwysau sylweddol ar gostau, 
mewn termau cymharol, ar gyllideb y Cyngor. 
 

• Mae’r galwadau ar gyllidebau sy’n ymwneud â Gofal Cymdeithasol yn 
parhau i gynyddu, a hefyd, ceir dros £1.7m ar ffurf cyllid yn y Setliad Dros 
Dro (1.5% o’r codiad o 8.1%) y mae angen ei drosglwyddo i wasanaethau 
a Gomisiynir yn Allanol yng Ngheredigion er mwyn sicrhau bod gweithwyr 
Gofal Cymdeithasol cofrestredig yn parhau i gael eu talu y Cyflog Byw 
Gwirioneddol o leiaf (sydd wedi codi o £9.90 i £10.90 yr awr – codiad o 
10.1%). 
 

• Er gwaethaf heriau gweithredol ar adegau mewn rhai Gwasanaethau, mae 
Cyngor Sir Ceredigion yn parhau i ddarparu gwasanaethau o ansawdd 
uchel sy’n bodloni rheoleiddwyr allanol.  Yn ei asesiad, mae Archwilio 
Cymru yn barnu bod sefyllfa ariannol y Cyngor yn parhau i fod yn sefydlog, 
er ei fod yn cydnabod bod sialensiau ariannol yn mynd i godi yn y dyfodol, 
gan greu risgiau ariannol parhaus. 
 

• Lefel y Dreth Gyngor Band D bresennol yng Ngheredigion (i bob cydran) ar 
gyfer 22/23 yw £1,777.27, sy’n cyd-fynd â’r Dreth Gyngor gyfartalog ar gyfer 
Band D yng Nghymru, sef £1,777.18.  Yn ogystal, mae lefelau Treth Gyngor 
cyfartalog yng Nghymru lawer yn is na’r cyfartaledd cyfatebol ar gyfer 
Awdurdodau Unedol yn Lloegr, sef £2,034 ar gyfer 22/23.  Mae elfen 
bresennol y Cyngor Sir o Dreth Gyngor Band D 22/23 yn werth £1,447.90. 
 

• Mae’r Cabinet a’r Arweinydd, fel pob Cynghorydd, yn ymwybodol iawn o 
effaith Costau Byw ar sefyllfa ariannol aelwydydd.  Cynigir bod y codiadau 
i’r Dreth Gyngor ar gyfer 23/24 yn cael eu cadw yn is na’r gyfradd 
chwyddiant gyfredol ac yn cael eu cyfyngu i swm na fydd yn uwch na £10.02 
y mis yn ychwanegol ar gyfer elfen y Cyngor Sir. 
 

• Felly, mae’r Arweinydd a’r Cabinet yn argymell bod Pwyllgorau Trosolwg a 
Chraffu y Gyllideb yn cyflwyno codiad arfaethedig drafft i’r Dreth Gyngor o 
fewn amrediad 6.3% i 8.3% at ddibenion craffu pellach (ynghyd â’r holl 
agweddau eraill yn yr adroddiad hwn), yn gynnar ym mis Chwefror.  Mae’r 
amrediad hwn yn cynnwys elfen o 1.3% mewn perthynas â’r codiad 
arfaethedig i ardoll yr Awdurdod Tân. 

 
• Cynnydd arfaethedig o 7.3% yn y Dreth Gyngor yw’r opsiwn a ffefrir gan yr 

Arweinydd a'r Cabinet, sy'n cynnwys elfen o 1.3% mewn perthynas â'r 
cynnydd arfaethedig yn ardoll yr Awdurdod Tân ac sy'n cyfateb i £8.81 y 
mis yn ychwanegol ar gyfer elfen y Cyngor Sir. 
 

• Mae cyfnod heriol ac anodd o’n blaenau o hyd – gyda chodiad cyfartalog 
dangosol o +3.1% yn unig ar gyfer Setliad LlC yn 24/25.  Canolbwyntir ar 
raddau’r her fel rhan o’r gwaith o gyflwyno Strategaeth Ariannol Tymor 
Canolig wedi’i diweddaru maes o law. 
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2. Setliad Ariannol Dros Dro ar gyfer Llywodraeth Leol  
 

Cyhoeddwyd setliad Cyllid Dros Dro 23/24 ar gyfer Llywodraeth Leol gan 
Lywodraeth Cymru ar 14/12/22.  Mae Atodiad 1 yn cynnwys llythyr eglurhaol y 
Gweinidog ynghylch y Setliad.  Gellir gweld manylion llawn y Setliad trwy droi at: 
 

Local government revenue and capital settlement: provisional 2023 to 
2024 | GOV.WALES 
 
Setliad refeniw a chyfalaf llywodraeth leol: dros dro 2023 i 2024 | 
LLYW.CYMRU 

 
Mae’r adran ganlynol yn amlinellu prif ganlyniadau Setliad Dros Dros 23/24 i 
Geredigion:  
 
a) Cyllid Refeniw  
 

Y Cyllid Allanol Cyfun (AEF) a neilltuwyd i Geredigion yw £129.050m ar gyfer 
2023/24, o’i gymharu â £119.419m ar gyfer 2022/23.  Mae hwn yn godiad 
ariannol o £9.6m (8.1%), ac mae Ceredigion yn y 9fed safle.  Mae Atodiad 2 
yn dangos y codiadau cyfatebol ar gyfer pob awdurdod yng Nghymru, sy’n 
amrywio o 6.5% (Blaenau Gwent) i 9.3% (Sir Fynwy), ac mae’r codiad cyfartalog 
yn 7.9%. 

 
Nid oes trosglwyddiadau grant / cyllid i Setliad Dros Dro 23/24, fodd bynnag, 
mae llythyr eglurhaol y Gweinidog yn cyfeirio at y trosglwyddiad canlynol 
arfaethedig ar gyfer Setliad Terfynol 23/24: 
 

‘......y bwriad i drosglwyddo cyllid ar gyfer y costau cyflogwr cynyddol 
sy'n gysylltiedig â phensiynau'r Awdurdod Tân ac Achub o grant i'r 
Awdurdodau Tân ac Achub yn y setliad llywodraeth leol terfynol’. 

 

Yn dilyn deialog gydag Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, 
y swm perthnasol ar gyfer Ceredigion fyddai £143,000 ac mae’n cyfateb â 
chodiad o 3.4% i’r ardoll Tân.  Felly, caiff y swm hwn ei gynnwys yn y gwaith 
cyfrifo ar gyfer y Gyllideb, a bydd angen ei drosglwyddo i bennawd cyllideb yr 
Ardoll Tân er mwyn sicrhau bod yr elfen hon yn parhau i fod yn niwtral o ran 
cost.  Mae’n siomedig bod y newid hwn yn cael ei wneud yn hwyr yn ystod 
proses y Gyllideb, heb unrhyw ymgynghori amdano ymlaen llaw. 

 
Mae canlyniad Setliad Ceredigion yn adlewyrchu amrediad o ffactorau, ond y 
prif sbardun yw lefel gyffredinol y cyllid ychwanegol y mae LlC wedi ei chynnwys 
yn y Setliad.  Mae ffactorau perthnasol eraill i’w nodi yn ymwneud â newidiadau 
i’r data ynghylch Poblogaeth, sy’n gyfrifol am godiad o £54,000, a newidiadau 
i’r data ynghylch Niferoedd Disgyblion, sy’n gyfrifol am ostyngiad o £70,000. 
 

• Gallai’r cynnydd mewn perthynas â’r Boblogaeth fod wedi bod yn uwch 
(tua £350,000) gan bod Cyfrifiad 2021 wedi nodi mai poblogaeth 
Ceredigion yw 71,468, ond roedd y set ddata poblogaeth a ddefnyddiwyd 
ar gyfer Setliad 23/24 yn gyfartaledd cyfunol o ddata poblogaeth Cyfrifiad 
2021 ac amcanestyniadau poblogaeth 2018 ar gyfer 2023, sef 71,188.  

Tudalen 9

https://www.gov.wales/local-government-revenue-and-capital-settlement-provisional-2023-2024
https://www.gov.wales/local-government-revenue-and-capital-settlement-provisional-2023-2024
https://www.llyw.cymru/setliad-refeniw-chyfalaf-llywodraeth-leol-dros-dro-2023-i-2024?_ga=2.60342245.995839491.1672914548-145116826.1666608139&_gl=1*1jb5i5i*_ga*MTQ1MTE2ODI2LjE2NjY2MDgxMzk.*_ga_L1471V4N02*MTY3MjkxNDU1OC4xMy4xLjE2NzI5MTQ1OTAuMC4wLjA.
https://www.llyw.cymru/setliad-refeniw-chyfalaf-llywodraeth-leol-dros-dro-2023-i-2024?_ga=2.60342245.995839491.1672914548-145116826.1666608139&_gl=1*1jb5i5i*_ga*MTQ1MTE2ODI2LjE2NjY2MDgxMzk.*_ga_L1471V4N02*MTY3MjkxNDU1OC4xMy4xLjE2NzI5MTQ1OTAuMC4wLjA.


4 

Yn ogystal, mae’r 2 Setliad blaenorol o leiaf (21/22 a 22/23) wedi 
defnyddio data poblogaeth tanddatganedig. 

• O ran niferoedd Disgyblion, mae niferoedd y disgyblion Meithrin a
Chynradd wedi gostwng 2.7% i 4,951, ac mae niferoedd Uwchradd
(Blynyddoedd 7-11) wedi codi 2.5% i 3,599.  Mae hyn yn adlewyrchu
tuedd genedlaethol lle y gwelir cynnydd yn niferoedd y disgyblion
Uwchradd a gostyngiad yn niferoedd y disgyblion Meithrin a Chynradd
pan gymharir data a ddefnyddiwyd ar gyfer Setliadau 22/23 a 23/24.

Roedd £70m ar draws Cymru wedi cael ei gynnwys yn y Setliad er mwyn parhau 
ymrwymiad LlC i sicrhau bod Gweithwyr Gofal Cymdeithasol cofrestredig yng 
Nghymru yn cael eu talu lefel y Cyflog Byw Gwirioneddol o leiaf, sydd bellach 
yn codi i £10.90 yr awr. 

b) Cyllid Cyfalaf

Mae cyllid Cyfalaf cyffredinol wedi codi’n sylweddol ar draws Cymru o £150m i
£180m.  Fodd bynnag, cyhoeddwyd y codiad hwn 12 mis yn ôl, felly mae eisoes
yn cael ei adlewyrchu’n fras yn Rhaglen Gyfalaf Amlflwyddyn bresennol y
Cyngor.

Y dyraniad Cyfalaf Cyffredinol i Geredigion ar gyfer 23/24 yw £5.860m (roedd
yn £4.891m ar gyfer 22/23), wedi’i rannu i Fenthyca â Chymorth o £2.891m a
Grant Cyfalaf Cyffredinol o £2.969m.  Nid yw lefelau cyllid cyfalaf fodd bynnag
fyth wedi dychwelyd i’r uchafsymiau o £7m a welwyd cyn y cyfnod cyni yn ôl yn
2008/09.

Ar ben hyn, bydd swm ychwanegol o £20m ar gael ar draws Cymru yn ystod
23/24 a 24/25 ar gyfer Datgarboneiddio, fel rhan o’r targed sero net ar gyfer
2030.  Rydym yn aros am fanylion pellach ynghylch sut i wneud cais a manteisio
ar y gronfa hon o hyd.

Yn ychwanegol i gyllid Setliad Refeniw a Chyfalaf craidd a heb ei neilltuo LlC, bydd 
grantiau penodol gan LlC a gyhoeddir ar wahanol adegau a bydd pob un yn 
cynnwys eu cynnig grant unigol eu hunain gydag amodau a thelerau penodol. 
Bellach, ceir cyfnod ymgynghori o 7 wythnos gan LlC yn dilyn y cyhoeddiad am y 
Setliad Dros Dro, a fydd yn dod i ben ar 02/02/23.  Paratowyd ymateb ffurfiol ar 
ran yr Arweinydd a’r Cabinet a rhennir hwn gyda’r holl Aelodau maes o law. 

3. Ystyriaethau ar gyfer y Gyllideb

Mae model y Gyllideb yn cael ei phriodoli yn ôl lefel y cyllid allanol sydd ar gael,
lefel y pwysau o ran y Costau y mae Gwasanaethau yn eu hwynebu, a’r diffyg
canlyniadol y mae angen ei fodloni trwy gyfrwng cyfuniad o ystyriaethau ynghylch
Arbedion i’r Gyllideb a chodiadau i’r Dreth Gyngor.

a) Cyllid sydd ar Gael

Y rhan fwyaf yw codiad ariannol Setliad LlC sef £9.6m.
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Mae’n bwysig nodi hefyd, wrth osod Cyllideb 22/23, y gostyngwyd y codiad 
arfaethedig gwreiddiol i’r Dreth Gyngor, sef 5%, i 2.5%, yn dilyn cyhoeddiad a 
wnaethpwyd yn hwyr iawn ynghylch cyllid untro gan LlC.  Er bod y dull 
gweithredu hwnnw yn iawn ar y pryd, roedd y cyllid hwn yn gyllid untro ac ni 
fyddai’n cael ei roi eto, felly roedd angen disodli’r elfen hon mewn ffordd 
barhaus yn y gyllideb. 
 
Roedd adroddiad monitro Ariannol Ch1 i’r Cabinet ar 06/09/22 yn mynd i’r afael 
â hyn, gan gymeradwyo’r cam o ddisodli’r defnydd gwreiddiol o gyllid untro LlC 
o £1m gyda rhagdybiaeth cyfradd casglu Treth Gyngor well o £700,000, wedi’i 
gyfuno â chodiad o £300,000 i darged Incwm Buddsoddi Rheoli Trysorlys.  Ar 
gyfer 23/24, mae elfen cyfradd casglu Treth Gyngor o £700,000 yn rhan o 
gyfrifiad Sylfaenol y Dreth Gyngor.  Mewn termau net cyffredinol ar gyfer 23/24, 
ceir ennill o £300,000 o’r cyfrifiad Treth sylfaenol ar ôl ystyried y symudiad o 
£700,000. 
 

b) Pwysau o ran y Costau 
 
Gwnaethpwyd gwaith iteraidd manwl i nodi ac asesu’r pwysau na ellir ei osgoi 
y mae pob Gwasanaeth yn ei wynebu o ran y costau, ynghyd â’r agweddau a 
ystyrir fel eitemau Corfforaethol.  Mae’r gwaith hwn wedi nodi gwerth £22m fel 
pwysau o ran Costau, sy’n cyfateb ag 13.4% o Gyllideb 22/23.  Mae lefel y 
Pwysau o ran y Costau yn neilltuol ac mae’n uwch na’r swm o £13m a welwyd 
yng nghyllideb 22/23.  Cyn COVID a’r lefelau uchel o ran chwyddiant a welir yn 
economi y DU ar hyn o bryd, roedd y pwysau o ran y costau tua £8m ac yn 
werth tua 6% o’r gyllideb net. 
 
Mae modd cynnig y crynodeb canlynol o’r pwysau a wynebir o ran y costau, a 
dangosir manylion ategol pellach yn Atodiad 3: 
 

 £'000   
Yn gysylltiedig â Chostau Cyflogeion    

Diffyg Dyfarniadau Cyflog 22/23 yn erbyn 
Darpariaeth yn y Gyllideb Sylfaenol  

3,058   

Costau Dyfarniadau Cyflog Rhagdybiedig 23/24  6,249   
Yn llai dadwneud Codiad Cenedlaethol Cyflogwyr o 
1.25%  (718)  
Costau Cyflogeion eraill  46  

 8,635 39% 
Yn gysylltiedig â Chostau Safleoedd a 
Thrafnidiaeth    

Chwyddiant Ynni  1,442  
Chwyddiant sy’n Gysylltiedig â Thrafnidiaeth  1,266  
Yn llai effaith Ailbrisio Ebrill 2023 NNDR  (43)  

 2,665 12% 
Yn gysylltiedig â Gofal Cymdeithasol arall    

Darpariaeth ar gyfer ymgodiadau ar gyfer 
Gwasanaethau a Gomisiynir yn Allanol (gan 
gynnwys codiad i’r Cyflog Byw Gwirioneddol) 

2,542 
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Buddsoddiad Arian Sefydlu Blwyddyn 2 ym model 
TAW  224 
Mwy o alw am y Gwasanaeth  3,039 
Darpariaeth Lleoliadau y Tu Allan i’r Sir / Yn y Sir  2,183 

7,988 36% 
Eitemau Eraill 

Chwyddiant arall sy’n ymwneud â Chontractau 717 3% 
Colli Incwm a/neu Gyllid Grant  551 2% 
Eitemau Corfforaethol  1,721 8% 

Cyfanswm y Pwysau o ran y Costau 22,277 

Mae’r tabl hwn, ynghyd â’r manylion a ddangosir yn Atodiad 3, yn dangos: 

• Bod costau sy’n gysylltiedig â chyflogeion yn ffactor sylweddol, sef
ychydig o dan 40% o gyfanswm y pwysau o ran Costau.

Mae hyn yn rhannol o ganlyniad i’r Dyfarniadau Cyflog cenedlaethol y
cytunwyd arnynt ar gyfer 22/23, sy’n llawer uwch na’r ddarpariaeth yn y
Gyllideb Sylfaenol (y Dyfarniadau oedd 5% ar gyfer Athrawon a graddfa
symudol a oedd yn gostwng ar gyfer staff cyffredinol y Cyngor, a oedd
yn amrywio rhwng 10.5% ar gyfer y rhai sy’n ennill y cyflogau isaf, i 1.45%
ar y pen uchaf (gydag effaith gyfartalog o tua 7.5%) ac yn rhannol o
ganlyniad i ddarpariaeth yn cael ei gwneud ar gyfer Dyfarniadau Cyflog
cenedlaethol amcangyfrifedig ar gyfer 23/24 (nad ydynt wedi cael eu
pennu eto).

Nid yw’r Cyngor yn pennu Dyfarniadau Cyflog cyflogeion, ac nid yw’n
cymryd rhan mewn trafodaethau ynghylch dyfarniadau cyflog ychwaith.
Llywodraeth Cymru sy’n gwneud hyn mewn perthynas â Chyflogau
Athrawon a chorff Cyflogwyr Llywodraeth Leol y DU sy’n gwneud hyn
mewn perthynas â staff cyffredinol y Cyngor.

• Mae’r pwysau o ran y costau ym maes Gofal Cymdeithasol yn parhau i
fod yn sylweddol, sef 36% o gyfanswm y Pwysau o ran y Costau.  Fodd
bynnag, mae £2.5m o hwn yn ymwneud â chyllid ar gyfer gwasanaethau
a gomisiynir, ac mae elfen fawr (£1.7m) yn ymwneud ag ymrwymiad LlC
bod gweithwyr Gofal Cymdeithasol Cofrestredig yn cael eu talu y Cyflog
Byw Gwirioneddol, sydd wedi codi o £9.90 i £10.90 yr awr (codiad o
10.1%).  Mae angen trosglwyddo hwn i ddarparwyr yn y sector preifat
yng Ngheredigion ac mae’n arwain at ymgodiadau chwyddiant dros dro
o 8.16% ar gyfer Gofal yn y Cartref a Byw â Chymorth, 8.37% ar gyfer
Gofal Preswyl a 9.08% ar gyfer Taliadau Uniongyrchol.

Gwelir pwysau o ran y costau ar gostau Asiantaeth Maethu Annibynnol 
a chostau Lleoliadau ym meysydd Anableddau Dysgu, Pobl Hŷn ac 
Iechyd Meddwl hefyd.  Er y bu cynnydd sylweddol yng nghostau 
lleoliadau Plant y Tu Allan i’r Sir hefyd (nifer isel ond cost unigol uchel), 
bydd y strategaeth newydd o greu darpariaeth yn y sir yn arwain at 
arbedion, ond bydd hyn yn dwyn ffrwyth dros y tymor canolig. 
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• Mae chwyddiant o ran Safleoedd a Thrafnidiaeth yn cyfateb â 12% o 

gyfanswm y Pwysau o ran Costau, ac mae hwn yn cynnwys eitemau sy’n 
cael eu heffeithio mewn ffordd debyg i’r effeithiau a welir ar sefyllfa 
ariannol aelwydydd unigol – sef Tanwydd ac Ynni.  Mae’r rhain yn 
elfennau cost allweddol ar gyfer gwasanaethau statudol hanfodol megis 
Casglu Gwastraff, cludiant o’r Cartref i’r Ysgol, Ysgolion a Chartrefi 
Gofal. 

 
• Ar draws pob pennawd – mae’r pwysau o ran y costau sy’n ymwneud â’r 

Gyllideb Ysgolion Ddirprwyedig yn werth £4.8m at ei gilydd (sy’n cyfateb 
â tua 10.8% o’r gyllideb Ysgolion Ddirprwyedig o £44.7m).  Mae hyn yn 
cynnwys Dyfarniadau Cyflog Athrawon, Costau Ynni a Dyfarniadau 
Cyflog staff cyffredinol yn bennaf. 

 
• Yn yr Eitemau Corfforaethol, y prif gydrannau yw costau Ariannu y 

Rhaglen Gyfalaf ar gyfer Benthyca â Chymorth LlC (£200,000), cost 
Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor (£460,000) darpariaeth ganolog ar 
gyfer risgiau yn ymwneud â chwyddiant o ran ynni a thâl (£400,000) a 
chodiad arfaethedig i’r ardoll Tân (£519,000). 

 
Rydym yn aros am gadarnhad ffurfiol am yr ardoll Tân, a wneir yn ystod 
cyfarfod yr Awdurdod Tân ar 06/02/23, ond cynigir codiad o 13% i 
Gyllideb yr Awdurdod Tân ac mae hwn wedi cael ei gefnogi fel y dewis a 
ffefrir ar gyfer y gyllideb. Mae’r effaith ariannol ganlyniadol o £519,000 ar 
y Cyngor yn cyfateb â chodiad o 1.3% ar y Dreth Gyngor Band D.  Ac 
eithrio’r ffaith bod gan Geredigion 2 Gynghorydd sydd wedi cael eu 
henwebu i eistedd ar yr Awdurdod Tân, ni all y Cyngor wneud fawr ddim 
am y pwysau hwn o ran costau gan bod yr Awdurdod Tân yn gorff sy’n 
gosod ardollau, nid yn gorff preseptu fel yr Awdurdod Heddlu. 
 
Ni fyddai’n iawn gorfodi gwasanaethau’r Cyngor i wneud arbedion er 
mwyn gwrthbwyso maint y codiad arfaethedig hwn.  Felly, cynigir bod 
Aelodau yn ystyried trin y pwysau hwn o ran costau fel eitem unigol fel 
rhan o’r ystyriaethau ynghylch y Gyllideb a Threth Gyngor. 

 
Yn ogystal, rhoddir crynodeb o’r Pwysau o ran Costau yn ôl math a CLO yn 
Atodiad 4. 

 
c) Diffyg yn y Gyllideb  

 
Felly, mae’r diffyg canlyniadol rhwng swm y Cyllid sydd ar Gael a’r Pwysau o 
ran Costau ychydig dros £12m: 

 
 £'000  
Pwysau o ran Costau   

Pwysau o ran Costau Gwasanaeth  20,556 
Pwysau o ran Costau Corfforaethol  1,721 

 22,277 
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Yn Llai y Cyllid sydd ar Gael   
Cynnydd yn y Cyllid gan AEF LlC 
Cynnydd Net yn deillio o gyfrifiad sylfaenol Treth 

9,629 
300  

  

 9,929  
  

Diffyg Cychwynnol yn y Gyllideb  12,348  
 

d) Arbedion yn y Gyllideb  
 
Un o’r egwyddorion arweiniol cychwynnol gan y weinyddiaeth wleidyddol 
newydd oedd osgoi toriadau i’r Gwasanaeth a ddarparir (gymaint ag y bo modd), 
lleihau gweithgarwch Dileu Swyddi gymaint ag y bo modd a pheidio dilyn llwybr 
o wneud toriadau tameidiog a pharhau i fabwysiadu dull gweithredu 
corfforaethol a thrawsnewidiol tuag at arbedion yn y tymor canolig.   
 
O ystyried maint yr her ariannol, mae pen draw o ran pa mor bell y gellir cyflawni 
holl agweddau’r dull gweithredu hwn yn llawn, a gyda Cyllidebau Ysgol 
Dirprwyedig, bydd angen i ysgolion unigol wneud penderfyniadau rhagweithiol, 
wrth i lefel Balansau eu Hysgol a’r cyllid ar ffurf grant sydd ar gael, leihau. 

Felly, mae’r Grŵp Arweiniol wedi herio a diwygio Cynllun Arbedion Ariannol 
Tymor Canolig drafft, gyda’r nod o sicrhau arbedion o hyd at £10m ar gyfer 
23/24 a gweithredu cynlluniau ar gyfer rhaglenni sy’n ymestyn i’r dyfodol hefyd.  
Mae’r dulliau gweithredu a fabwysiadwyd yn cynnwys set gychwynnol o ffrydiau 
gwaith dan faner ‘Gwneud pethau yn Wahanol:  Dull gweithredu Corfforaethol’, 
yn ogystal ag adolygiad o benawdau cyllideb Corfforaethol penodol a 
chanlyniad canlyniadau diweddaraf Tair Blynedd Cronfa Bensiwn Dyfed. 
 
O ystyried y ffaith nad yw’r eitemau hyn yn canolbwyntio ar Gyllidebau Ysgol 
Dirprwyedig unigol ar y cyfan, cydran olaf yr Arbedion arfaethedig yw gofyn i 
Ysgolion chwilio am elfen o lefel gyffredinol yr Arbedion y mae gofyn eu gwneud.  
Mae hyn yn rhannol yn adlewyrchiad o lefel uwch bresennol Balansau Ysgolion 
sef £8.3m (er bod yr amcanestyniadau yn nodi y disgwylir i’r rhain, o bosib 
ostwng ychydig dros 50% erbyn 31/03/23) a’i fod yn rhannol yn ddarlun a welir 
yn gyffredinol ar lefel genedlaethol, gan nad yw lefel cyllid LlC a dderbynnir yn 
ddigonol.  Nid oes modd, felly, ariannu’r holl bwysau o ran Costau ar Ysgolion, 
sef £4.8m, heb gynnydd o tua 12% i’r Dreth Gyngor neu sicrhau arbedion 
pellach o tua £2.1m gan Wasanaethau eraill.  Cyn setliad Dros Dro LlC, 
rhoddwyd sefyllfaoedd ariannol i Ysgolion sef naill ai cyllidebau gwastad neu 
gynnydd o 3% o ran y cyllid. 
 
Byddai cyfyngu ar y cynnydd i Gyllidebau Ysgolion Dirprwyedig yn agos i 5.8% 
yn golygu bod Dyfarniadau Cyflog Athrawon ar gyfer 22/23 (hysbys) a 23/24 
(amcangyfrifedig) a’r pwysau o ran costau Ynni yn cael eu hariannu yn llawn o 
hyd, ynghyd â chyfraniad pellach tuag at bwysau eraill o ran costau (y maent yn 
deillio o Ddyfarniadau Cyflog Staff eraill yn bennaf). 
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O ganlyniad, cynigir yr arbedion amcangyfrifiedig canlynol yn y Gyllideb: 
 

 £'000  
Gwneud pethau’n Wahanol:  Dull gweithredu Corfforaethol   

Incwm Buddsoddi Rheoli Trysorlys  1,000 
Adolygiad o Asedau Corfforaethol – Defnydd, cynhyrchu   

xxIncwm  250 
Buddsoddi mewn Cynlluniau Ynni  125 
Dull Gweithredu newydd tuag at Feithrin cyfleoedd  50 
Adolygiad o Gludiant Dysgwyr  400 
Adolygiad Strategol o Ysgolion Cynradd  100 
Incwm Parcio Ceir  400 
Incwm gan Daliadau a Ffioedd Cyffredinol  250 
Adolygu’r defnydd o gyllid y Rhaglen Gyfalaf  500 

 3,075  
Adolygiad o Benawdau’r Gyllideb Gorfforaethol   

Dileu’r Cyfraniad i Roi Hwb i’r Gronfa Wrth Gefn ar gyfer yr 
Economi  2,440 
Dileu’r gyllideb COVID Gorfforaethol  500 

 2,940 
  

Gostyngiad yng nghyfradd Cyfraniad Cyflogwyr i Gronfa 
Pensiwn Dyfed 782 
Cyfyngu ar y cynnydd yn y gyllideb Ysgolion Dirprwyedig i 
5.8%  2,065 
  

Cyfanswm yr Arbedion i’r Gyllideb a gynigir  8,862 
 
 Yn naturiol, bydd llif gwaith yn symud ymlaen ac yn cyflawni ar gyflymder 
 gwahanol.   Pe bai rhai ardaloedd yn gorgyflawni, yna bydd yr arbedion hynny'n 
 cael eu bancio'n llawn, a fyddai wedyn naill ai'n darparu byffer yn ystod y 
 flwyddyn pe bai unrhyw feysydd yn tangyflawni neu’n well yn darparu arbedion 
 cyn yr angen i wneud hynny ar gyfer 2024/25. 
 

e) Ystyriaethau ynghylch Codi’r Dreth Gyngor  
 

Gellir rhoi’r crynodeb canlynol o’r sefyllfa sy’n deillio o baragraffau a) i d) uchod: 
 

 £'000  
Cyfanswm y Pwysau o ran Costau  22,277 
Yn llai y Cyllid sydd ar Gael  -9,929 
Diffyg cychwynnol yn y Gyllideb  12,348 
Yn llai Arbedion i’r Gyllideb a gynigir  -8,862 
Diffyg cyn yr ystyriaethau am y Dreth Gyngor  3,486  

 
Byddai diffyg oddeutu £3.5m yn cyfateb â chodiad o 7.3% i’r Dreth Gyngor ar gyfer 
Band D, gan nodi y byddai’r codiad arfaethedig o 13% i gyllideb yr Awdurdod Tân 
yn cyfateb ag 1.3% o hyn.  Ar y lefel hon, byddai’r cydbwysedd rhwng y cyllid wedi’i 
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rannu rhwng LlC a Threthdalwyr Ceredigion yn 72% yn erbyn 28%, sy’n parhau i 
fod lawer yn is na’r rhaniad o 80:20 a welwyd dros ddegawd yn ôl. 
 
Mae costau Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor a’r premiwm 2il Gartrefi Treth 
Gyngor yn ffactorau ansefydlog sy’n newid yn unol â gwahanol lefelau o ran y 
codiad i’r Dreth Gyngor.  Felly, os ystyrir sefyllfaoedd eraill yn wahanol i 7.3%, 
gallai’r eitemau hyn sy’n ymwneud â’r pwysau o ran y Costau newid hefyd.  Yn 
fras, mae pob newid o 0.25% i’r Dreth Gyngor yn cyfateb â budd net o tua 
£100,000.  H.y. mae newid o 1% yn y Dreth Gyngor yn sicrhau tua £400,000, ar ôl 
yr ystyriaethau ansefydlog hynny ac yn ychwanegu cost fisol o £1.21 i lefel Treth 
Cyngor Band D. 
 
Pe bai Aelodau yn dymuno darparu lefel wahanol o ran y cyllid ar gyfer cyllidebau 
Ysgolion Dirprwyedig (gan nodi bod y pwysau amcangyfrifedig ar Gostau Ysgolion 
yn tua 10.8%), byddai modd ystyried y sefyllfaoedd canlynol: 
 

Lefel y 
Codiad i’r 

Dreth 
Gyngor 

Cynnydd 
bras i’r 

Gyllideb 
Ysgolion 

Ddirprwye
dig * 

Treth Gyngor 
Band D 

ganlyniadol  
(elfen 

Ceredigion 
yn unig) 

Codiad 
blynyddol 

o’i 
gymharu â 
2022/23  

Codiad 
Misol 

Cyfatebol 

Codiad 
Wythnosol 
Cyfatebol 

2022/23  £1,447.90    
+6.3% 4.9% £1,539.12 £91.22 £7.60 £1.75 
+7.3% 5.8% £1,553.60 £105.70 £8.81 £2.03 
+8.3% 6.7% £1,568.08 £120.18 £10.02 £2.31 

      
 

*  Sylwer mai’r codiadau i’r Gyllideb Ysgolion Ddirprwyedig a ddangosir yw’r 
codiad cyfartalog bras i gyfanswm y Gyllideb Ysgolion Ddirprwyedig 
gyffredinol, ac ar lefel ysgolion unigol, caiff y codiadau priodol eu gyrru gan er 
enghraifft, niferoedd disgyblion CYBLD ac ati, felly bydd sefyllfa pob ysgol 
unigol yn unigryw iddyn nhw. 

 
 
Y Dreth Gyngor Band D a osodwyd ar gyfer elfen Ceredigion o’r dreth Gyngor yn 
2022/23 oedd £1,447.90, gan godi i £1,777.27 ar ôl cynnwys elfennau presept 
Cynghorau Tref a Chymuned cyfartalog a’r Heddlu. Y Bil Treth Gyngor Band D 
cyfartalog yng Nghymru ar gyfer 22/23 oedd £1,777.18 a’r lefel Treth Gyngor Band 
D gyfartalog ar gyfer Awdurdod Unedol yn Lloegr oedd £2,034 ar gyfer 22/23.    
 
 

4. Gofyniad ar gyfer y Gyllideb  
 

O ganlyniad i’r ystyriaethau manwl ar gyfer y Gyllideb ddrafft, byddai’r Gofyniad 
cyfredol o £165.843m ar gyfer Cyllideb 22/23 yn codi dan y gwahanol sefyllfaoedd 
fel a ganlyn: 
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Lefel y Codiad i’r 
Dreth Gyngor  

Gofyniad ar gyfer y 
Gyllideb  

£’000 

Treth Gyngor Band 
D ganlyniadol 

(elfen Ceredigion) 
+6.3% 179,627  £1,539.12  
+7.3% 180,101  £1,553.60  
+8.3% 180,576  £1,568.08  

 
Dangosir y cyfrifiad o ran y gofyniad manwl ar gyfer y Gyllideb ar gyfer sefyllfa 
7.3% yn Atodiad 5.  Gan bod y cynnig hwn am y Gyllideb yn seiliedig ar setliad 
Dros Dro 23/23, mae’n destun unrhyw addasiadau y bydd angen eu cynnwys 
efallai ar ôl y cyhoeddir Setliad Terfynol LlC.  Felly, byddai angen gwneud unrhyw 
addasiadau angenrheidiol yn unol â’r canlynol: 

 
• trosglwyddir gwerth unrhyw grantiau penodol a drosglwyddir i RSG i gyllideb 

y Gwasanaeth perthnasol (e.e.  grant Pensiwn o £143,000 sy’n gysylltiedig 
â’r Awdurdod Tân i gyllideb yr ardoll Tân) 
 

• unrhyw newidiadau penodol eraill i gael eu targedu i’r Gwasanaeth(au) yr 
effeithir arno/arnynt yn uniongyrchol pan fo hynny’n briodol 

 

• gwneir addasiad i gyllideb y Grŵp Arweiniol er mwyn delio ag unrhyw newid 
arall i AEF. 

 
Byddai’r ystyriaethau am y Gyllideb gyffredinol yn cael eu trosi yn ddyraniadau 
arfaethedig drafft i Wasanaethau, fel y nodir yn y crynodeb isod (yn unol â 
phenderfyniadau Llawn terfynol y Cyngor am lefelau Treth Gyngor a’r Gyllideb ar  
02/03/23).  Dangosir dadansoddiad pellach o’r newidiadau o gyfansymiau Cyllideb 
Rheoladwy 2022/23 i 2023/24 drafft yn Atodiad 6. 
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Symudiadau Cyfansymiau yn y Gyllideb fesul Gwasanaeth (ar sail sefyllfa Treth 
Gyngor o 7.3%)  

Cyfansymiau 
Cyllideb 

Rheoladwy 
Diweddaraf 

2022/23 

Cyfansymiau 
Cyllideb 

Rheoladwy 
Drafft 

2023/24 

Newid o’i 
gymharu â 
Chyllideb 

Ddiweddaraf 
2022/23 

 £'000   £'000   %  
Cyswllt â Chwsmeriaid 6,150 6,431 4.6% 
Gwasanaethau Democrataidd 4,628 4,977 7.5% 
Yr Economi ac Adfywio 3,637 3,984 9.5% 
Cyllid a Chaffael 18,800 18,900 0.5% 
Priffyrdd a Gwasanaethau 
Amgylcheddol  18,078 19,431 7.5% 

Cyfreithiol a Llywodraethu 1,566 1,649 5.3% 
Pobl a Threfniadaeth 2,161 2,321 7.4% 
Polisi, Perfformiad a Diogelu’r Cyhoedd 2,340 2,468 5.5% 
Porth Cymorth Cynnar 4,355 5,160 18.5% 
Porth Cynnal 28,602 33,870 18.4% 
Porth Gofal 13,603 16,256 19.5% 
Ysgolion a Diwylliant 50,887 54,576 7.2% 
Grŵp Arweiniol 6,981 4,596 -34.2%
Ardollau, Premiwm Treth Gyngor a 
Chronfeydd Wrth Gefn  4,055 5,482 35.2% 

CYFANSWM 165,843 180,101 8.6% 

5. Risgiau i’r Gyllideb

Mae papur am Risgiau i’r Gyllideb, wedi’i ddiweddaru ar gyfer newidiadau
perthnasol, ynghlwm yn Atodiad 7.  Mae’n nodi’r prif risgiau ar gyfer y Gyllideb,
ynghyd â threfniadau rheoli a sylwadau priodol a weithredir i leihau pob risg
gymaint ag y bo modd.

6. Rhaglen Gyfalaf Amlflwyddyn

Mae rhaglen Gyfalaf Amlflwyddyn wedi’i ddiweddaru ynghlwm (Atodiad 8), ynghyd
â’r Strategaeth Cyfalaf (Atodiad 9).

Y Rhaglen Cyfalaf wedi’i diweddaru a gynigir ar gyfer 2022/23 yw £35.2m a £60.1m
ar gyfer 2023/24.  Cyfanswm y rhaglen Gyfalaf arfaethedig dros y cyfnod rhwng
2022/23 a 2025/26 yw £129.8m.  Ar yr adeg hon cyn cychwyn ar y flwyddyn
ariannol newydd, mae manylion nifer o grantiau penodol heb gael eu cyhoeddi eto.
Felly, ychwanegir y rhain i’r rhaglen Gyfalaf pan fydd y llythyrau cynnig grant yn
cyrraedd ac yn cael eu derbyn.  Mewn rhai achosion, bydd hwn yn gofyn am elfen
o gyllideb cyfatebol hefyd efallai, ac mae rhywfaint o ddarpariaeth eisoes yn cael
ei wneud am hyn yn y Rhaglen.
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Fel y bydd yr Aelodau yn ymwybodol, cynhaliwyd adolygiad o’r trefniadau adrodd 
ac o strwythur y Grŵp Datblygu, sef y fforwm strategol er mwyn ystyried a 
chanolbwyntio ar fuddsoddiad dros y tymor hir yn y dyfodol er mwyn darparu a 
chynnig sylfaen ar gyfer cyflawniad Strategaeth Gorfforaethol 2022/2027 y Cyngor 
a’i Flaenoriaethau Corfforaethol cysylltiedig. 
    
Bydd dull gweithredu wedi’i gryfhau o’r newydd yn cynnig cynllun a gweledigaeth 
fwy strategol dros y tymor hir ar gyfer asedau’r Cyngor.  Bydd hyn yn cynnwys 
symud i ddull gweithredu mwy thematig sy’n canolbwyntio ar raglen tuag at 
Gynllunio Rheoli Asedau, a llai o ddull gweithredu fesul prosiect, yn ogystal â 
gorwel cynllunio dros dymor llawer hwy. 
 
Wrth i’r trefniadau newydd ddechrau dod i rym, mae’r iteriad diweddaraf o’r 
Rhaglen Gyfalaf amlflwyddyn yn cynnwys elfen o sefyllfa gynhaliol iddi fel 
rhagosodiad.  Wrth symud ymlaen, rhagwelir y bydd angen cael llawer mwy o 
flaenoriaethu a galw er mwyn cyflawni Strategaeth Gorfforaethol 2022-2027.  Er 
enghraifft, mae galwadau sy’n cystadlu yn erbyn ei gilydd yn deillio o’r Arolygon o 
Gyflwr Adeiladau, gofynion Disodli Fflyd, Cynlluniau Rheoli Asedau Priffyrdd, 
buddsoddiad Economaidd, buddsoddiad Sero Net carbon a Chynlluniau a fydd yn 
sicrhau arbedion i’r Gyllideb Refeniw e.e.  Arbed Ynni.  Rhai enghreifftiau yn unig 
yw’r rhain, a bydd meysydd eraill. 
 
Mae’r Rhaglen Gyfalaf yn debygol o esblygu yn eithaf sylweddol gydag amser, a 
bydd yn cynnwys ystyriaethau hanfodol ynghylch rhesymoli Asedau.  Felly, mae’r 
canlynol yn adlewyrchu’r newidiadau allweddol yn yr iteriad arfaethedig diweddaraf 
hwn o’r Rhaglen Gyfalaf: 
 

• Gwneir y newidiadau lleiaf i’r Rhaglen Gyfalaf 2022/23 ddiweddaraf, o’i 
chymharu â’r adroddiad yn ystod y flwyddyn i’r Cabinet yn ddiweddar law 
yn llaw ag adroddiad monitro Ariannol Ch2. 

 

• Ar y cyfan, mae elfennau’r rhaglen a ariannir gan y Cyngor yn 2023/24 yn 
themâu sy’n codi dro ar ôl tro, a’r prif ychwanegiadau yw darpariaeth ar 
gyfer buddsoddi mewn cynlluniau i leihau costau Ynni a chyllideb uwch er 
mwyn Disodli’r Fflyd.  Y cynlluniau arwyddocaol a ariannir gan grant yw 
Rhaglen Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain a’r Cynlluniau Amddiffyn 
Arfordirol a ariannir gan LlC.  
 

• Mae’r gwaith paratoi ar gyfer y Cynlluniau Amddiffyn yr Arfordir yn 
Aberaeron ac Aberystwyth yn mynd yn ei flaen.   Am y tro yn unig yw’r 
costau cysylltiedig a amcangyfrifir ar gyfer y Rhaglen Gyfalaf, ac rydym yn 
parhau i aros am gymeradwyaeth o’r arian oddi wrth Lywodraeth Cymru ac 
rydym nid hyd yma heb benderfynu ar y prisiau tendr terfynol.   Felly mae’r 
risg y gall yr amcangyfrifon terfynol gynyddu ymhellach.    Bydd yr arian oddi 
wrth y Cyngor (dim mwy na 15% o gostau’r cynllun ) yn dod o’r Gronfa 
Cydnerthedd Cymunedol ac Hyrwyddo Amgylcheddol.  Mae’r 
amcangyfrifon ar gyfer Gwariant dros dro wedi eu proffilio dros y 
blynyddoedd ariannol canlynol sef 2022/23, 2023/24 a 2024/25. 
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• Bydd gan raglen Tyfu Canolbarth Cymru gynlluniau penodol i’w
hychwanegu i’r rhaglen Gyfalaf ar ôl iddynt gyrraedd cam cymeradwyo yr
Achos Busnes Llawn ac ar ôl i’r cyllid cytunedig dan fargen twf Tyfu
Canolbarth Cymru gael ei ffurfioli ar ffurf llythyrau cynnig grant.

• Cynhaliwyd adolygiad byr i fanteisio i’r eithaf ar y defnydd priodol o’r
Rhaglen Gyfalaf.  Y canlyniad arfaethedig yw y bydd yr holl offer TGCh yn
cael ei gyfalafu nawr ac y bydd ffocws o’r newydd ar Welliannau Priffordd
lle y bydd gwariant yn ymestyn oes a gwerth asedau sy’n gysylltiedig â
Phriffyrdd yn sylweddol.  Felly, ceir dyraniadau cyfalaf uwch arfaethedig yn
y meysydd hyn, a ariannir yn rhannol gan gyfraniad refeniw.

• Mae’r Cyngor wedi llwyddo i sicrhau cymeradwyaeth grant Ffyniant Bro o
£10.8m gan Lywodraeth y DU, sy’n cynnwys darparu cynlluniau ar draws
2021/22 ac ymlaen i 2024/25.  Yn ogystal, ym mis Rhagfyr 2022, dyfarnwyd
Cyllid Ffyniant Gyffredin i’r Cyngor sy’n cynnwys cydran cyfalaf rhanbarthol
o £7.2m yn ystod y cyfnod o 2022/23 i 2024/25.  O blith hwn, mae £2.5m yn
ymwneud â Cheredigion ac mae £4.7m yn ymwneud â Phowys.  Y Cyngor
yw’r corff atebol arweiniol dros y cyllid hwn, felly bydd yn cael yr holl gyllid,
ond yna bydd yn gwneud taliadau cyllid ar ffurf grant i Gyngor Sir Powys am
eu hagweddau nhw, gyda’r trefniadau yn cael eu seilio ar gytundeb
cyfreithiol.

Felly, cyflwynir y Rhaglen Gyfalaf Amlflwyddyn a’r Strategaeth Gyfalaf i’r Cyngor 
Llawn nawr er mwyn eu cymeradwyo a’u hargymell, fel rhan o broses y Gyllideb. 

7. Cydnerthedd Ariannol

Mae cynaladwyedd a chydnerthedd ariannol y Cyngor yn gadarn, ac yn cael ei
gynorthwyo gan fantolen sy’n parhau i fod yn gref.  Mae dull gweithredu a hanes
y Cyngor yn seiliedig ar ddull gweithredu sydd wedi bod yn gadarn yn gyson tuag
at reolaeth ariannol, ac mae’n cael ei gynorthwyo gan dîm Cyllid proffesiynol
profiadol.

Mae’r Grŵp Arweiniol, dan arweiniad y Prif Weithredwr, yn gweithredu mewn dull
strategol corfforaethol, ac maent wedi gweithio’n galed ar y cyd, gyda’r Arweinydd
ac Aelodau’r Cabinet, i wynebu’r sialensiau ariannol yn gadarn ac i lunio’r cynigion
hyn ynghylch y Gyllideb ddrafft.  Fel y mae adroddiadau Monitro Ariannol Ch1 a
Ch2 i’r Cabinet eleni wedi dangos, mae rheolaeth ariannol yn yr hinsawdd gyfredol
yn heriol iawn.

Mae Archwilio Cymru yn adolygu ac yn herio sefyllfa ariannol y Cyngor yn
rheolaidd.  Daeth eu hasesiad diweddaraf, a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2022,
i’r casgliad bod:

‘Sefyllfa ariannol y Cyngor yn sefydlog, ac mae’r cyllid ychwanegol a gafwyd 
gan Lywodraeth Cymru yn ddiweddar wedi helpu’r sefyllfa hon.  Fodd bynnag, 
mae sicrhau arbedion cynaliadwy a gynlluniwyd ar gyfer y dyfodol mewn 
hinsawdd ariannol sy’n gynyddol heriol yn risg ariannol arwyddocaol parhaus.’ 
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Cydnabyddir bod lefel y balansau ariannol ar y fantolen wedi cyrraedd ei hanterth 
ac y bydd yn dechrau gostwng wrth i gynlluniau i ddefnyddio cronfeydd wrth gefn 
penodol gael eu gweithredu (e.e.  Defnyddio’r gronfa wrth gefn ar gyfer Pwysau 
Chwyddiant a Chostau, defnydd Ysgolion o’u Balansau Ysgol Dirprwyedig, 
Defnyddio’r gronfa wrth gefn ar gyfer Cydraddoli Lleoliadau Gofal Cymdeithasol). 
Caiff hyn ei wneud mewn ffordd a reolir, a bydd yn parhau i gael ei wneud mewn 
ffordd a reolir.  Mae hyn yn eithriadol o bwysig, nid yn unig ar gyfer sefydlogrwydd 
ariannol, ond hefyd o ganlyniad i’r Arbedion Cyllideb tybiedig o £1.0m sy’n 
ymwneud â Rheoli’r Trysorlys.  

Pe bai defnydd sylweddol o gronfeydd wrth gefn yn cael ei ddefnyddio fel 
strategaeth ar gyfer y Gyllideb, byddai hyn yn peryglu cyflawniad yr eitem hon a 
byddai’n mynd yn groes i safbwyntiau blaenorol Archwilio Cymru am y mater hwn. 
Yn ogystal, mae’r Cyngor wedi cynnal lefel fenthyca ‘fewnol’, lle y mae benthyca 
allanol wedi cael ei gadw mor isel ag y bo modd a phe bai hyn yn cael ei 
ddadwneud, byddai goblygiad sylweddol o ran y gost i hyn. 

Mae’r Gyllideb wastad wedi cael ei gosod fel na wneir unrhyw alw cyllideb 
sylfaenol o Falansau Cyffredinol, ac eithrio er mwyn ariannu eitemau untro 
eithriadol iawn pe bai’r angen yn codi.  Y targed a gymeradwywyd gan y Cyngor 
yw bod Balansau Cyffredinol yn cael eu cynnal ar lefel o rhwng 3% a 5% y 
gwariant net. 

Mae’r tabl canlynol yn dangos y sefyllfa bresennol a’r sefyllfa ragolygol, gyda’r 
rheswm dros y ganran sy’n gostwng yn cael ei gyrru gan cynnydd arfaethedig uwch 
na’r cyfartaledd yng Ngofyniad Cyllideb y Cyngor: 

31/03/22 31/03/23 31/03/24 
Gwirioneddol Cynlluniwyd Cynlluniwyd 

Balansau Cyffredinol – Swm £6.7m £6.7m £6.7m 
Balansau Cyffredinol – Canran 4.1% 3.7% 3.7% 

8. Strategaeth Ariannol Tymor Canolig

Bu’r gwaith o reoli’r sefyllfa ariannol yn ystod blwyddyn 22/23, yn ogystal â phroses
Cyllideb 23/24, yn heriol o ganlyniad i’r hinsawdd ariannol bresennol a’r tirlun
economaidd sy’n newid o hyd.  Mae hyn yn cynnwys effaith lefelau chwyddiant
sylweddol yn cael eu gweld mewn meysydd lluosog a Gwasanaethau sy’n wynebu
sialensiau gweithredol o ganlyniad i effeithiau yn dilyn COVID a rhai problemau
recriwtio a chadw staff.  Gwaethygir y sialensiau ariannol ar gyfer y Tymor Canolig
ymhellach pan welir nad yw lefelau cyllid dangosol yn y dyfodol yn debyg iawn i’r
canlyniadau dilynol sy’n digwydd.

Er hyn, mae’r gwaith ‘Gwneud pethau’n Wahanol:  Dull Gweithredu Corfforaethol’
y mae’r Grŵp Arwain yn bwrw ymlaen ag ef ar ffrydiau gwaith amrywiol (y mae
ganddynt ddimensiynau amlflwyddyn yn rhan fwyaf yr achosion) yn cynnig
arwyddion cynnar ar hyn o bryd y caiff arbedion posibl o o leiaf £2.1m eu sicrhau
ar gyfer 24/25 ac £1.9m ar gyfer 25/26.
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Mae Datganiad Ysgrifenedig y Gweinidog sy’n cyd-fynd â Setliad Dros Dro 23/24 
yn datgan: 
 

‘Y dyraniad cyllid refeniw craidd ddangosol ar lefel Cymru ar gyfer 2024-25 yw 
£5.69bn – sy’n cyfateb ag ymgodiad o £169m (3.1%).  Mae’r ffigwr hwn yn un 
dangosol ac yn ddibynnol ar ein hamcangyfrifon cyfredol o incwm NDR ac 
unrhyw gyllidebau 2024-25 y DU.’ 

 
Felly, mae’r Strategaeth Ariannol ar gyfer y Tymor Canolig yn cael ei diweddaru ar 
hyn o bryd i adlewyrchu ac i ddarparu manylion pellach am y ffrydiau gwaith, ac er 
mwyn rhoi mwy o amser i ystyried setiau data Cyfrifiad 2021, yn ogystal â 
defnyddio heb fod dros lefel ddangosol 3.1% o gyllid Setliad LlC ar gyfer 24/25 fel 
procsi cyllid ac ystyriaethau i’w gwneud ynghylch amcangyfrifon Dyfarniadau 
Cyflog yn y dyfodol (y maent yn parhau i fod yn anodd i’w hamcangyfrif). 
 
Felly, bwriadir cyflwyno’r Strategaeth Ariannol ar gyfer y Tymor Canolig wedi’i 
diweddaru fel adroddiad ar wahân maes o law, er mwyn caniatáu dull gweithredu 
mwy ystyriol ac sy’n cynnwys mwy o ffocws, o ystyried y ffaith y bydd 
penderfyniadau anodd pellach i’w gwneud ar ôl 23/24.  Mae’n debygol y bydd 
angen i’r gwaith ar Gyllideb 24/25 gychwyn lawer yn gynharach nag arfer hefyd. 

 
 
9. Casgliadau a Barn Swyddog Adran 151  
 

Disgwylir i setliad Terfynol LlC gael ei gyhoeddi ar 28/02/23, yr un diwrnod â 
Chyllideb Derfynol LlC.  Nid yw hyn yn caniatáu bron unrhyw amser cyn cyfarfod 
y Cyngor Llawn ar 02/03/23, lle y bydd yr holl Aelodau yn cyfarfod i ystyried a 
gwneud penderfyniadau terfynol am y Gyllideb Net a lefel y Dreth Gyngor.  Felly, 
caiff trosglwyddiad arfaethedig y grant Pensiynau Tân i’r Setliad Terfynol ei 
gynnwys yn ffigurau Gofyniad y Gyllideb drafft a gyflwynir ar yr adeg hon. 
 
Ar ôl ystyried pob agwedd, mae modd sicrhau cyllideb gytbwys o fewn 
goddefiannau’r sefyllfaoedd yn yr adroddiad a chan ystyried lefel gyffredinol y 
Cyllid sydd ar gael a’r arbedion i’r Gyllideb a gynigir.  Hoffwn ddiolch i holl aelodau’r 
Grŵp Arweiniol, eu rheolwyr a’r staff am y gwaith a wnaethpwyd ar y gyllideb tan 
yr adeg hon, yn ogystal â’r Arweinydd, yr Aelod Cabinet dros Gyllid a Chaffael a 
holl Aelodau’r Cabinet am eu cyfeiriad, eu mewnbwn a’u cyfraniadau adeiladol.  
Mae cryn dipyn o waith i’w wneud o hyd a bydd cyflawni Arbedion y Gyllideb yn 
ffrydiau gwaith parhaus mewn sawl achos. 
 
Er bod proses Cyllideb 23/24 yn ddigon heriol ynddi ei hun, mae’r rhagolygon ar 
gyfer y dyfodol yn parhau i fod yn ddigalon, felly bydd Strategaeth Ariannol ar gyfer 
y Tymor Canolig a fydd yn dwyn ffocws o’r newydd yn hanfodol er mwyn parhau 
hanes y Cyngor o sicrhau rheolaeth ariannol gadarn, gwelliant parhaus a sicrhau 
cyllidebau cytbwys.  Bydd hyn yn gofyn am barhau a chyflawni arbedion ac 
arbedion effeithlonrwydd pellach i’r Gyllideb. 
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Gan ystyried yr holl faterion yn yr adroddiad hwn, fel swyddog Adran 151, gallaf 
gadarnhau felly bod y gyllideb arfaethedig wedi cael ei pharatoi mewn ffordd 
gadarn.  Mae’n destun Arbedion i’r Gyllideb a chaiff y rhain eu monitro mewn ffordd 
weithredol yn ystod y flwyddyn trwy gyfrwng y trefniadau rheoli ariannol arferol.  
Mae hyn yn cynnwys diweddaru’r Cyllidebau yn ystod y Flwyddyn Ddiweddaraf yn 
rheolaidd, cyflwyno adroddiadau Monitro Ariannol rheolaidd i’r Cabinet, adrodd am 
eithriadau yn ôl y gofyn a Deiliaid Cyllidebau yn cymryd camau unioni yn ddigon 
cynnar yn ystod y flwyddyn os bydd problemau annisgwyl yn codi.  Gallaf 
gadarnhau hefyd bod y cynlluniau Cyfalaf a’r Strategaeth Gyfalaf bresennol yn 
ddarbodus ac yn fforddiadwy ac yr ystyrir bod y risg gyffredinol ar yr agweddau hyn 
yn isel. 
 
Gwneir argymhelliad Treth Gyngor a Gofyniad Cyllideb arfaethedig terfynol i’r 
Cyngor Llawn yn dilyn proses Craffu’r Gyllideb ac yn ystod cyfarfod y Cabinet a 
gynhelir ar 14/02/23. 
 

Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol:  A 
gwblhawyd Asesiad 
Effaith Integredig?  
Os naddo, 
esboniwch pam:      
 

Bydd y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu yn ystyried y 
materion Tymor hir, Integreiddio, Cynnwys ac Atal sy’n 
deillio o’r cynigion manwl am y gyllideb. 

Argymhellion:      
 
 

1. Nodi bod y codiad arfaethedig yn ardoll Awdurdod Tân 
Canolbarth a Gorllewin Cymru (eu hopsiwn o 13% i’r 
Gyllideb) yn golygu pwysau o £519,000 o ran y gost ar 
Gyllideb 23/24 y Cyngor, sy’n cyfateb â chynnydd o 
1.3% yn Nhreth Gyngor preswylwyr Band D 
Ceredigion. 
 

2. Cymeradwyo opsiwn a ffefrir ar gyfer Gofyniad 
Cyllideb 23/24 drafft o £180.101m, a fyddai’n 
cynrychioli cynnydd arfaethedig o 7.3% i Dreth Gyngor 
Band D at ddibenion y Cyngor (gan gynnwys 1.3% 
mewn perthynas â'r cynnydd arfaethedig yn Ardoll yr 
Awdurdod Tân). 
 

3. Argymell y dylai’r Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu 
ystyried yr opsiynau canlynol ar gyfer Gofyniad 
Cyllideb 23/24 a’r cynnydd canlyniadol i’r Dreth 
Gyngor at ddibenion y Cyngor Sir sef : 
 

a) Cynnydd o 6.3% i’r Dreth Gyngor (gan gynnwys 
1.3% mewn perthynas â'r cynnydd arfaethedig 
yn Ardoll yr Awdurdod Tân) a gofyniad Cyllideb 
o £179.627m ar gyfer 23/24, a fyddai'n darparu 
cyfraniad is tuag at Bwysau Costau Cyllidebau 
Ysgolion Dirprwyedig. 
 

b) Cynnydd o 7.3% i’r Dreth Gyngor (gan gynnwys 
1.3% mewn perthynas â'r cynnydd arfaethedig 
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yn Ardoll yr Awdurdod Tân) a gofyniad Cyllideb 
o £180.101m ar gyfer 23/24. 

 
c) Cynnydd o 8.3% i’r Dreth Gyngor (gan gynnwys 

1.3% mewn perthynas â'r cynnydd arfaethedig 
yn Ardoll yr Awdurdod Tân) a gofyniad Cyllideb 
o £180.576m ar gyfer 23/24, a fyddai'n darparu 
cyfraniad uwch tuag at Bwysau Costau 
Cyllidebau Ysgolion Dirprwyedig. 

 
d) Cynnig opsiwn arall yn ychwanegol at 

Argymhellion 3a) i 3c) i ddarparu cynnydd 
penodol at ddiben penodol, ar yr amod bod 
unrhyw opsiwn yn cael ei ystyried yn ystod 
cyfarfodydd Craffu'r Gyllideb a bod swyddog 
Adran 151 yn cael digon o amser ymlaen llaw i 
fodelu'r effaith yn llawn ac i roi barn ar ei 
gadernid. 
 

4. Pan gyhoeddir setliad Terfynol 23/24, bod: 
 

a) Gwerth unrhyw grantiau penodol pellach a 
drosglwyddir i RSG yn cael eu trosglwyddo i 
gyllideb y Gwasanaeth perthnasol, gan gynnwys 
Grant Pensiynau yr Awdurdod Tân o £143,000 i 
gyllideb yr Ardoll Tân. 
 

b) Dylai unrhyw newidiadau penodol eraill 
dargedu’r Gwasanaeth(au) sy’n cael eu 
heffeithio yn uniongyrchol, pan fo hynny’n 
briodol. 

 
c) Rhoddir sylw i unrhyw newid arall i’r AEF trwy 

wneud addasiad i gyllideb y Grŵp Arweiniol. 
 

5. Nodi yr ystyrir adroddiad am y Strategaeth Ariannol ar 
gyfer y Tymor Canolig wedi’i diweddaru fel eitem ar 
wahân yn y dyfodol ac y bydd yn adlewyrchu cynnydd 
dangosol yn Setliad 24/25 o 3.1% ar y mwyaf. 
 

6. Cymeradwyo’r Rhaglen Gyfalaf Amlflwyddyn fel y 
nodir yn Atodiad 8 ac argymell hon i’r Cyngor Llawn 
i’w chymeradwyo. 
 

7. Cymeradwyo’r Strategaeth Gyfalaf fel y nodir yn 
Atodiad 9 ac argymell hon i’r Cyngor Llawn i’w 
chymeradwyo. 
 

8. Cyfeirio’r adroddiad Cabinet hwn er mwyn cael 
safbwyntiau’r Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu y 
byddant yn cyfarfod ar 02/02/23, 09/02/23 a 10/02/23.   
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Bydd y pwyllgorau hyn yn cael gwybodaeth am y 
cynigion ynghylch Taliadau a Ffioedd hefyd. 
 

9. Nodi y caiff y penderfyniadau terfynol am Ofyniad 
Cyllideb 23/24 a lefel y cynnydd i’r Dreth Gyngor ar 
gyfer 23/24 eu gwneud gan y Cyngor Llawn ar 
02/03/23. 

 
Rhesymau dros y 
penderfyniad: 
 

Er mwyn gallu paratoi Cyllideb 2023/24. 

Trosolwg a Chraffu: Ystyrir y Cynigion am y Gyllideb gan y Pwyllgor Cydlynu 
Trosolwg a Chraffu ar 02/02/23 a chan y Pwyllgorau 
Trosolwg a Chraffu unigol ar 09/02/23 a 10/02/23.  
 

Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 

Mae’r Gyllideb yn cynorthwyo pob agwedd ar Strategaeth 
Gorfforaethol 2022 -2027. 

  
Goblygiadau 
ariannol: 
 

Rhan o’r broses o osod y gyllideb. 

Pwerau Statudol: Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1972. 
 

Papurau Cefndirol: • Local government revenue and capital settlement: 
provisional 2023 to 2024 | GOV.WALES / Setliad refeniw 
a chyfalaf llywodraeth leol: dros dro 2023 i 2024 | 
LLYW.CYMRU 

• Adroddiad i’r Cabinet ynghylch gosod sylfaen y Dreth 
Gyngor – 06/12/22 
 

Atodiadau: Atodiad 1 -  Llythyr gan y Gweinidog am y Setliad Dros Dro  
Atodiad 2 -  Gwybodaeth am y Setliad i bob Cyngor 
Atodiad 3 -  Manylion ynghylch y Pwysau ar Gostau yn y  
                   Gyllideb 
Atodiad 4 -  Pwysau ar Gostau yn y Gyllideb fesul CLO 
Atodiad 5 -  Crynodeb o’r Gofyniad ar gyfer y Gyllideb  
Atodiad 6 -  Symudiadau Cyllideb 22/23 i 23/24 
Atodiad 7 -  Risgiau i’r Gyllideb  
Atodiad 8 -  Rhaglen Gyfalaf Amlflwyddyn  
Atodiad 9 -  Strategaeth Gyfalaf  

  
Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol  

Duncan Hall 
Swyddog Arweiniol Corfforaethol – Cyllid a Chaffael  
 

Swyddogion 
Adrodd: 
 

Duncan Hall a Justin Davies 

Dyddiad: 13/01/23 
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Rebecca Evans AS/MS 
Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol 
Minister for Finance and Local Government 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 
0300 0604400 

        Bae Caerdydd • Cardiff Bay  Correspondence.Rebecca.Evans@gov.wales 
      Caerdydd • Cardiff         Gohebiaeth.Rebecca.Evans@llyw.cymru 
     CF99 1SN  

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi. 

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Ein cyf/Our ref: MA/AIL/3705/22 

At:  
Arweinwyr Cynghorau Sir a Chynghorau Bwrdeistref Sirol yng Nghymru 

Anfonir copi at:  
Brif Weithredwyr a Chyfarwyddwyr Cyllid, Cynghorau Sir a Chynghorau Bwrdeistref Sirol 
yng Nghymru 
Prif Weithredwr a Chyfarwyddwr Cyllid, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 

14 Rhagfyr 2022 

Annwyl Gyfeillion 

Rwyf yn cyhoeddi heddiw, mewn Datganiad Ysgrifenedig gan y Cabinet, fanylion y 
Setliadau Refeniw a Chyfalaf Llywodraeth Leol dros dro ar gyfer 2023-24 (y Setliad) i 
gynghorau sir a chynghorau bwrdeistref sirol yng Nghymru (awdurdodau). Mae’r datganiad 
hwnnw ynghlwm er gwybodaeth ichi.   

Fel y gwyddoch nid oedd yr arian a gyhoeddwyd yn natganiad hydref y Canghellor yn 
ddigonol i ddiogelu cyllidebau gwasanaethau cyhoeddus yn erbyn yr heriau aruthrol a 
achoswyd gan chwyddiant dihafal. Er bod rhywfaint o arian ychwanegol i Gymru yn 
Natganiad yr Hydref – £1.2 biliwn dros ddwy flynedd – fe ddaeth bron i hanner hynny o 
benderfyniadau a gafodd eu gwneud ynglŷn â pholisi ardrethi annomestig yn Lloegr. Ni fydd 
hyn yn llenwi'r bylchau mawr yn setliad Cymru dros y cyfnod adolygu gwariant tair blynedd 
(2022-23 i 2024-25).  

Fel yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gwasanaethau iechyd a llywodraeth leol yw 
blaenoriaethau'r Llywodraeth hon o hyd. Drwy’r cyhoeddiad hwn, rwy’n amlinellu fy mwriad i 
bennu cyllid refeniw craidd llywodraeth leol ar gyfer 2023-24 yn £5.5 biliwn. Mae hyn yn 
golygu, ar ôl addasu ar gyfer trosglwyddiadau, y bydd cynnydd o 7.9% yn y cyllid craidd 
cyffredinol ar gyfer llywodraeth leol, ar sail tebyg at ei debyg, yn 2023-24 o'i gymharu â'r 
flwyddyn gyfredol. Ni fydd yr un awdurdod yn derbyn cynnydd o lai na 6.5% o gynnydd. 

Mae'r dyraniad dangosol o gyllid refeniw craidd ar lefel Cymru ar gyfer 2024-25 hefyd wedi 
cynyddu a bydd y cyllid ychwanegol ar gyfer y grant cymorth refeniw yn rhan o’r llinell 
sylfaen ar gyfer 2023-24. Mae effaith rhewi'r lluosydd yn parhau am yr ail flwyddyn, yn 
ogystal â'r rhyddhad ardrethi trosiannol (er ei fod ar gyfradd is yn 2024-25). Mae'r cyllid 
allanol cyfun ar gyfer 2024-25 yn £5.69 biliwn sy'n cyfateb i gynnydd o £169 miliwn. Ffigwr 
dangosol yw hwn ac mae’n ddibynnol ar ein hamcangyfrifon presennol o incwm ardrethi 
annomestig. 
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Wrth wneud penderfyniadau am lefel y cyllid ar gyfer llywodraeth leol, rwyf wedi ymateb i'r 
angen i gefnogi gwasanaethau rheng flaen allweddol. Yn benodol, rwyf wedi cynnwys cyllid 
i alluogi awdurdodau i barhau i dalu'r costau ychwanegol a fydd yn deillio o gyflwyno'r 
Cyflog Byw Gwirioneddol i weithwyr gofal.  
 
O ganlyniad i benderfyniadau gwario a wnaed mewn perthynas ag addysg yn Lloegr, 
derbyniodd Cymru gyllid canlyniadol o £117 miliwn y flwyddyn yn Natganiad yr Hydref. 
Mae’r arian hwn yn cael ei ddarparu'n llawn i lywodraeth leol drwy gyfuniad o'r Setliad a'r 
Prif Grŵp Gwariant Addysg. Felly bydd angen i'r cyllid a ddarperir drwy'r Setliad hwn dalu'r 
costau sy'n deillio o gytundeb cyflog 2023/24 ym mlwyddyn Setliad 2023-24. Unwaith eto, 
rwyf wedi penderfynu darparu'r holl gyllid sydd ar gael o flaen llaw a pheidio â chadw cyllid 
yn ôl ar gyfer cydnabyddiaeth yn ystod y flwyddyn o’r dyfarniad cyflog i athrawon ar gyfer 
2023/24. Felly, rhaid i awdurdodau ystyried y costau hyn wrth gynllunio eu cyllidebau. 
 
Rwy'n gwybod bod llywodraeth leol wedi bod yn wynebu pwysau sylweddol ac wedi ceisio 
cydnabod effaith chwyddiant ar safonau byw y rhai sy'n gweithio ym maes llywodraeth leol 
yn ogystal â'r gymuned ehangach. Gobeithio bod y Setliad uwch hwn yn eich galluogi i 
barhau i ddarparu'r gwasanaethau sydd eu hangen ar eich cymunedau yn ogystal â 
chefnogi uchelgeisiau cenedlaethol a lleol ar gyfer y dyfodol.   
 
Ochr yn ochr â’r Setliad rydym yn parhau i ddarparu cyllid i helpu llywodraeth leol i hepgor 
ffioedd claddu plant. Mae'r ymrwymiad cyffredin hwn yn sicrhau dull teg a chyson ledled 
Cymru. 
 
Yn unol â’n pwyslais ar weithredu yn erbyn effeithiau tlodi, rydym wedi ymrwymo o hyd i 
ddiogelu aelwydydd sy’n agored i niwed, incwm isel, rhag unrhyw ostyngiad yn y cymorth a 
ddarperir o dan Gynlluniau Gostyngiadau'r Dreth Gyngor. Rydym yn gweithredu er 
gwaetha'r diffyg yn y cyllid a drosglwyddwyd gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig wedi iddi 
ddiddymu Budd-dal y Dreth Gyngor. Byddwn yn parhau i gynnal yn llawn unrhyw hawl i 
gymorth o dan ein Cynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor ar gyfer 2023-24, ac rydym 
unwaith eto yn darparu £244 miliwn ar gyfer y cynllun yn y Setliad i gydnabod hyn. 
 
Mae'r cyd-destun economaidd presennol, gan gynnwys chwyddiant uchel, yn rhoi pwysau 
sylweddol ar fusnesau a threthdalwyr eraill yng Nghymru. Mae'r pwysau hynny hefyd yn 
cael eu teimlo gan y gwasanaethau cyhoeddus y mae pob un ohonom dibynnu arnynt, ac 
sydd eu hunain yn ddibynnol ar y refeniw a godwyd trwy drethi lleol. Er mwyn cefnogi 
trethdalwyr yn ystod y cyfnod hwn rwy'n darparu pecyn o gymorth ardrethi annomestig 
gwerth mwy na £460 miliwn dros y ddwy flynedd ariannol nesaf. Rwy'n cadw at y dull 
gweithredu a ddefnyddiwyd mewn blynyddoedd blaenorol ac yn rhewi'r lluosydd ardrethi 
annomestig ar gyfer 2023-24. Mae hyn eto yn sicrhau na fydd swm yr ardrethi y mae 
busnesau a threthdalwyr eraill yn eu talu yn cynyddu yn unol â chwyddiant.  
 
Rwyf hefyd yn cyflwyno rhyddhad trosiannol gwerth £113 miliwn, a ariennir yn llawn, ar 
gyfer pob trethdalwr y bydd cynnydd o dros £300 yn ei filiau yn dilyn yr ymarfer ailbrisio a 
gynhelir ledled y DU gyfan, a ddaw i rym ar 1 Ebrill 2023.  
 
Yn olaf, mae'r pecyn cymorth ardrethi annomestig hefyd yn darparu dros £140 miliwn o 
ryddhad ardrethi annomestig i fusnesau manwerthu, hamdden a lletygarwch yng 
Nghymru. Bydd trethdalwyr cymwys yn derbyn rhyddhad ardrethi annomestig o 75% drwy 
gydol 2023-24. Bydd cap o £110,000 ar y rhyddhad hwnnw fesul busnes ar gyfer yr holl 
weithgarwch a gynhelir ganddynt ledled Cymru. Mae ein dull gweithredu yn sicrhau y bydd 
busnesau yng Nghymru yn cael cymorth tebyg i'r hyn a ddarperir mewn rhannau eraill o'r 
DU. 
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O ystyried y cynnydd yn y Setliad hwn, nid wyf yn bwriadu cynnwys terfyn isaf eleni ac rwyf 
wedi dyrannu'r holl gyllid sydd ar gael yn y Setliad hwn. 
 
Eglurais y sefyllfa o safbwynt y cyllid cyfalaf ar gyfer Llywodraeth Cymru fel rhan o’m 
datganiad ar y Gyllideb ddydd Mawrth. Roedd y setliad a gawsom gan Lywodraeth y DU yn 
siomedig ac nid yw'n ddigonol i fodloni ein huchelgeisiau i fuddsoddi yn nyfodol Cymru, 
gyda'n cyllideb gyfalaf gyffredinol 8.1% yn is mewn termau real na'r flwyddyn bresennol. 
 
Ar ôl inni adolygu ein cyllidebau cyfalaf, bydd y cyllid cyfalaf cyffredinol ar gyfer llywodraeth 
leol yn 2023-24 yn parhau fel y nodir yng nghyllideb derfynol 2022-23, sef £180 miliwn. Mae 
hyn yn gynnydd o £30 miliwn o’i gymharu â’r flwyddyn bresennol. Bydd hyn yn parhau ar 
gyfer 2024-25.  
 
Hyd yn oed wrth i ni ateb yr heriau a berir gan chwyddiant, ac ymateb i anghenion dyngarol 
sy'n deillio o ryfeloedd, rhaid i ni beidio â cholli golwg ar yr angen i sicrhau pwyslais ar 
ymateb i'r argyfwng hinsawdd a natur a chyfrannu at gynllun Cymru Sero Net rydym wedi'i 
ddatblygu gyda'n gilydd. Ar wahân i hynny rwy'n darparu £20 miliwn o gyfalaf ym mhob 
blwyddyn i alluogi awdurdodau i ymateb i'n blaenoriaeth ar y cyd sef datgarboneiddio. Nid 
wyf wedi ystyried neilltuo cyllid refeniw i gefnogi ymateb awdurdodau i’r newid yn yr 
hinsawdd gan gydnabod bod rhaid i'n holl benderfyniadau ystyried sut i leihau ein 
hallyriadau parhaus a rhoi’r hyblygrwydd mwyaf posibl i'r awdurdodau i wneud hynny ac i 
reoli eu cyllidebau.   
 
Mae'r Adroddiad Cyllid Llywodraeth Leol drafft a thablau ychwanegol sy'n cynnwys 
manylion y Setliad fesul awdurdod unigol hefyd yn cael eu cyhoeddi ar wefan Llywodraeth 
Cymru. Mae'r tablau hyn yn cynnwys dyraniadau Cyllid Allanol Cyfun ar gyfer awdurdodau 
unigol, sy'n cynnwys Grant Cynnal Refeniw ac Ardrethi Annomestig wedi'u hail-ddosbarthu. 
Rydym hefyd yn darparu gwybodaeth am grantiau refeniw a chyfalaf sydd wedi'u cynllunio 
ar gyfer 2023-24 a 2024-25. Bydd yr wybodaeth hon yn cael ei diweddaru ymhellach ar 
gyfer y setliad terfynol. 
 
Mae cyhoeddi'r Setliad yng nghanol mis Rhagfyr wedi ein galluogi i dynnu ar ffigurau 
diweddaraf y sylfaen drethu ar gyfer 2023-24, sy'n golygu na ddylai fod unrhyw newid rhwng 
y setliad dros dro a’r setliad terfynol o ganlyniad i ddiweddariadau i'r sylfaen drethu. Er na 
allaf warantu na fydd unrhyw newidiadau eraill rhwng y setliad dros dro a’r setliad terfynol, 
oherwydd yr ansicrwydd ariannol sy'n ein hwynebu ar hyn o bryd, nid wyf yn bwriadu 
gwneud unrhyw newidiadau sylweddol i'r fethodoleg na'r data sy'n sail i ddosbarthu'r Setliad 
hwn. Mae un newid wedi'i gynllunio ar gyfer y gyllideb derfynol y dylwn dynnu eich sylw ato, 
sef y bwriad i drosglwyddo cyllid ar gyfer y costau cyflogwr cynyddol sy'n gysylltiedig â 
phensiynau'r Awdurdod Tân ac Achub o grant i'r Awdurdodau Tân ac Achub yn y setliad 
llywodraeth leol terfynol. Bydd eich swyddogion am sicrhau eu bod yn ystyried hyn gyda 
phob Awdurdod Tân ac Achub priodol yn ystod y trafodaethau arferol ar gyllid.   
 
Mae'r Setliad hwn yn rhoi llwyfan sefydlog i chi ar gyfer cynllunio'ch cyllidebau ar gyfer y 
flwyddyn ariannol sydd i ddod a thu hwnt.   
 
Rydw i a’m cydweithwyr wedi meithrin cysylltiadau agos â llywodraeth leol yn y cyfnod sy’n 
arwain at y Setliad hwn. Er bod hwn yn Setliad cymharol dda, sy’n adeiladu ar y gwell 
dyraniadau a gafwyd yn ystod y blynyddoedd diwethaf, rwy'n cydnabod bod y cyfraddau 
chwyddiant a brofwyd dros y misoedd diwethaf, a'r rhagolygon gan y Swyddfa Cyfrifoldeb 
Cyllidebol y bydd lefelau chwyddiant sylweddol yn parhau, yn golygu y bydd angen i chi 
wneud penderfyniadau anodd o hyd wrth osod eich cyllidebau. Mae'n bwysig eich bod yn 
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meithrin cysylltiadau’n ystyrlon â'ch cymunedau lleol wrth ichi ystyried eich blaenoriaethau 
ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod. 
 
Wrth gwrs, cyfrifoldeb pob awdurdod unigol yw pennu cyllidebau ac, yn ei thro, y Dreth 
Gyngor. Bydd angen ichi ystyried yr ystod lawn o ffynonellau cyllid sydd ar gael i chi, yn 
ogystal â'r pwysau rydych yn ei wynebu, wrth bennu eich cyllidebau ar gyfer y flwyddyn 
sydd i ddod.   
 
Byddaf yn parhau i feithrin cysylltiadau agos â llywodraeth leol drwy Gymdeithas 
Llywodraeth Leol Cymru.   
 
Mae fy nghyhoeddiad heddiw yn dechrau’r cyfnod ymgynghori ffurfiol o 7 wythnos ar y 
Setliad ar gyfer 2023-24. Byddwn yn ddiolchgar petaech yn sicrhau bod eich ymateb yn 
cyrraedd erbyn dydd Iau, 2 Chwefror 2023 fan bellaf. Dylid anfon pob ymateb i'r 
ymgynghoriad hwn at: 
 
Tim Evans: LGFPSettlement@llyw.cymru 
 
Gwahoddir sylwadau am yr effeithiau (boed yn bositif neu'n andwyol) y byddai'r Setliad 
arfaethedig yn eu cael ar gyfleoedd i bobl ddefnyddio'r Gymraeg ac ar beidio â thrin y 
Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg. Yn ogystal, rydyn ni'n gwahodd sylwadau ynghylch a 
ellid llunio neu ddiwygio'r Setliad arfaethedig i gael effeithiau cadarnhaol, neu i leihau 
effeithiau andwyol, ar gyfleoedd i bobl ddefnyddio'r Gymraeg ac ar beidio â thrin y Gymraeg 
yn llai ffafriol na'r Saesneg. 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu cyhoeddi crynodeb o’r ymatebion. Fel arfer, cyhoeddir 
enw a chyfeiriad (neu ran o gyfeiriad) pob ymatebwr gyda'r ymateb. Os nad ydych am gael 
eich adnabod fel awdur eich ymateb, sicrhewch eich bod yn datgan hynny yn glir yn eich 
ymateb. 
 
Mae’n bosib y bydd copïau o'r ymatebion yn cael eu gosod yn llyfrgell Llywodraeth Cymru. 
Os ydych yn dymuno i'ch sylwadau aros yn gyfrinachol, nodwch hynny’n glir yn eich 
ymateb. Caiff hyn ei ystyried yn sgil ein rhwymedigaethau o dan y Ddeddf Rhyddid 
Gwybodaeth. Bydd Llywodraeth Cymru yn ystyried yr holl ymatebion a ddaw i law erbyn y 
dyddiad terfyn cyn i'r dyfarniad terfynol gael ei wneud a'i gyhoeddi. 
 
Atgoffir awdurdodau o'r gofyniad i gydymffurfio â'r dyletswyddau cydraddoldeb cyffredinol 
sydd wedi eu nodi yn Neddf Cydraddoldeb 2010, a hefyd y dyletswyddau cydraddoldeb 
penodol lle bo hynny'n berthnasol. Dylid asesu effeithiau’r opsiynau cyllidebol ar 
gydraddoldeb a dylai hyn lywio unrhyw benderfyniadau terfynol. 
 
Rhaid ichi hefyd ystyried eich dyletswyddau o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 
(Cymru) 2015 a Safonau'r Gymraeg wrth baratoi eich cynlluniau ar gyfer 2022-23. 
 
Yn gywir  

 
Rebecca Evans AS/MS 
Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol 
Minister for Finance and Local Government 
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ATODIAD 2

Gwybodaeth am y Setliad Dros Dro ledled Cymru

Awdurdod Unedol 

Cyllid Allanol 
Cyfun Dros Dro 

2023-24  
£'000

Newid o 
2022/23

(ar sail tebyg 
am debyg ) Safle

Sir Fynwy 122,490 9.3% 1
Caerdydd 592,891 9.0% 2
Bro Morgannwg 202,535 8.9% 3
Casnewydd 289,211 8.9% 4
Powys 228,388 8.7% 5
Sir Gaerfyrddin 338,017 8.5% 6
Wrecsam 224,621 8.4% 7
Sir y Fflint 251,747 8.4% 8
Ceredigion 129,050 8.2% 9
Sir Ddinbych 187,871 8.2% 10
Sir Benfro 212,415 7.9% 11
Ynys Môn 123,555 7.9% 12
Pen-y-bont ar Ogwr 249,895 7.7% 13
Abertawe 417,775 7.6% 14
Torfaen 172,223 7.5% 15
Conwy 198,413 7.3% 16
Castell-nedd Port Talbot 276,397 7.1% 17
Merthyr Tudful 118,497 7.0% 18
Gwynedd 227,843 7.0% 19
Caerffili 339,610 6.9% 20
Rhondda Cynon Taf 470,847 6.6% 21
Blaenau Gwent 139,597 6.5% 22
Cyfanswm yr awdurdodau unedol 5,513,888 7.9%

Isaf 6.5%
Mwyaf 9.3%
Canolrif 7.9%
Cyfartaledd 7.9%
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ATODIAD 3
Cyllideb 2023/24: Pwysau o ran Costau

Manylion y Pwysau o ran Costau Gwasanaeth
CYFANSWM

£'000  Sylwadau ychwanegol

1. Pwysau o ran Costau sy'n gyffredin i'r Holl / Rhan Fwyaf o Wasanaethau

Dyfarniadau Cyflog 22/23 yn erbyn Darpariaeth y Gyllideb 22/23 - adlinio’r 
Sylfaen

3,058 Sicrhau bod gan y gyllideb sylfaenol ddarpariaeth lawn ar gyfer y Dyfarniadau Cyflog 
22/23 a gymeradwywyd

Amcangyfrif Darpariaeth Dyfarniad Cyflog 23/24 Gweinyddol, Proffesiynol, 
Technegol a Chlercaidd

4,470 Y rhagdybiaeth ddiweddaraf yw dyfarniad cyflog gwastad o £1,600 fesul SCP i sicrhau 
bod yr SCP isaf £1 yn uwch na'r Isafswm Cyflog Cenedlaethol disgwyliedig o £10.42.   
Mae hyn yn cyfateb i effaith gyfartalog o 6.3%, ond byddai hyn yn amrywio ar gyfer 
pob SCP o 7.9% i 1.5%.

Dyfarniad Cyflog Athrawon (gan gynnwys Soulbury) - Medi 22 (effaith 
blwyddyn lawn)

445 Effaith blwyddyn lawn Dyfarniad Cyflog 5% Medi 2022 (h.y. 5/12s sy’n weddill)

Dyfarniad Cyflog Athrawon (gan gynnwys Soulbury) - Medi 23 (effaith 
rhan o flwyddyn)

1,334 Rhagdybir bod Dyfarniad Cyflog Athrawon Medi 2023 yn 3.5% yn unol ag adroddiad y 
Corff Adolygu Cyflogau

Gwrthdroi’r cynnydd 1.25% yn Yswiriant Gwladol Cyflogwyr (718) Newid Polisi Llywodraeth y DU
Chwyddiant Ynni 1,442 Effaith blwyddyn lawn o 01/10/22 i 30/09/23 Prisiau contract ynni ar y lefelau defnydd 

presennol.   Ar Drydan - mae cynnydd fesul kwh / taliadau sefydlog yn cyfateb i 
gyfartaledd o tua 77%.  Ar Nwy - mae cynnydd fesul kwh / taliadau sefydlog yn 
cyfateb i gyfartaledd o tua 195%.   Gyda'r holl agweddau ynni wedi'u cyfuno, 
cyfanswm y cynnydd yw tua £1.4m, gan fynd â'r bil Ynni o tua £2.4mi tua £3.9m – 
cynnydd cyffredinol o tua 60%.

Ailbrisio Ardreth Annomestig Genedlaethol Ebrill 2023 (43) Effaith net rhestru Prisiad 2023 newydd ar ôl darparu ar gyfer ar gyfer Rhyddhad 
Trosiannol Llywodraeth Cymru

IS-GYFANSWM 9,988

2. Eitemau Corfforaethol

Ardoll Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru 519 Cynnydd arfaethedig yn yr Ardoll Tân yn seiliedig ar Opsiwn Awdurdod Tân 
Canolbarth a Gorllewin Cymru o 13%.  Unwaith y caiff ei ddosrannu i Awdurdodau 
Lleol Cyfansoddol ar sail poblogaeth daw hyn yn 12.4% ar gyfer Ceredigion.  Mae hyn 
yn amodol ar benderfyniad terfynol ar 06/02/23, ond mewn egwyddor mae hwn wedi'i 
dderbyn gan Aelodau'r Awdurdod Tân.  Mae hyn yn cyfateb i 1.3% mewn termau 
cynnydd Treth y Cyngor pur

Lwfansau Aelodau 47 Cynnydd arfaethedig yr IRP o 4.76%, yn amodol ar ganlyniad yr ymgynghoriad
Ffioedd Archwilio Allanol 30 Cynnydd arfaethedig o tua 14% ar ran fawr o gostau ffioedd archwilio allanol yn 

gysylltiedig â chyfuniad o gostau byw a safonau archwilio diwygiedig sy’n gofyn am 
fwy o staff cymwys. 
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ATODIAD 3
Cyllideb 2023/24: Pwysau o ran Costau

Manylion y Pwysau o ran Costau Gwasanaeth
CYFANSWM

£'000  Sylwadau ychwanegol
Premiwm 2il Gartrefi Treth y Cyngor 65 Mae hyn yn seiliedig ar gynnydd o 7.3% yn Nhreth y Cyngor (Swm yn amrywio ar 

gyfer lefelau Treth y Cyngor gwahanol)
Darpariaeth ar gyfer risgiau yn ymwneud â chwyddiant o ran ynni a thâl 400
Ariannu Rhaglen Gyfalaf ar gyfer Benthyca â Chymorth Llywodraeth 
Cymru

200

Cynllun Gostyngiadau Treth y Cyngor 460 Mae hyn yn seiliedig ar gynnydd o 7.3% yn Nhreth y Cyngor (Swm yn amrywio ar 
gyfer lefelau Treth y Cyngor gwahanol)

IS-GYFANSWM 1,721

3. Pwysau o ran Costau yn ymwneud â holl Wasanaethau Gydol Oed Pyrth

Buddsoddiad Arian Sefydlu Blwyddyn 2 model staffio newydd Gydol Oed 
a Llesiant

Yr Holl Byrth 224 Ffigwr yn unol â chostiadau Strwythur Gydol Oed a Llesiant.   Buddsoddiad net o 
£1.1m ar draws rhaniad y 3 Pyrth dros 2 flynedd (£857k wedi ei ariannu yn 22/23+ 
£224k nawr yn 23/24).   Er nad yw'r strwythur yn llawn eto oherwydd heriau recriwtio, 
bydd cyfuniad o ddefnydd parhaus o staff asiantaeth a/neu recriwtio staff parhaol 
llwyddiannus yn y pen draw yn golygu y bydd angen cyllideb Blwyddyn 2.

Darpariaeth ar gyfer chwyddiant costau ar gyfer Gwasanaethau a 
Gomisiynir yn Allanol yn cwmpasu £9.90 i £10.90 Cynnydd mewn Cyflog 
Byw Gwirioneddol a Chwyddiant cyffredinol heb fod yn Staffio

Porth Gofal / Porth 
Cynnal

2,542 Ffactorau chwyddiant a gynigir o 8.16% Gofal yn y Cartref/Byw â Chymorth, 8.37% ar 
gyfer Gofal Preswyl a 9.08% ar gyfer Taliadau Uniongyrchol.

Chwyddiant Cludiant Uned Cyfeirio Disgyblion Porth Cymorth Cynnar 61 Yn adlewyrchu effaith y prisiau adnewyddu contract diweddaraf gwirioneddol
Tendr ar gyfer contract Gofal Cartref newydd a chynnig ar gyfer cynnydd 
mewn cyfraddau safonol fesul awr i gyd-fynd yn agosach â Chyfradd 
Cymdeithas Gofal Cartref y Deyrnas Unedig 

Porth Gofal 302 Mae tanwariant yn erbyn cyllideb Gofal Cartref yn 22/23, felly pe bai'r contract newydd 
yn mynd yn ei flaen gan ddefnyddio cyfraddau amcangyfrifedig Cymdeithas Gofal 
Cartref y Deyrnas Unedig fel y llinell sylfaen allweddol, yna £302k yw'r effaith ariannol 
net amcangyfrifedig.  Mae hyn ar ôl ystyried y tanwariant presennol a lefel y pecynnau 
sy'n cael eu gwasanaethu ar hyn o bryd gan y tîm Galluogi mewnol.

Effaith cost contract craidd newydd ar gyfer Darpariaeth Gofal Cartref ym 
Maes y Môr, Aberystwyth

Porth Gofal 132 Effaith prisiau contract craidd newydd ar gyfer oriau gofal a aseswyd yn dilyn cyflwyno 
hysbysiad gan ddeiliad blaenorol y contract.  Mae risg ychwanegol arall o ran 
yswiriant 24/7 y bydd angen ei adolygu.

Plant sy'n Derbyn Gofal - costau Asiantaeth Faethu Annibynnol Porth Cynnal 352 Mae'r duedd bresennol o fewn Plant sy'n Derbyn Gofal yn gynnydd cyson ac ar ôl 
Ch2 mae 5 Lleoliad IFA ychwanegol wedi dod drwodd (£200k).  Mae'r costau uwch yn 
cynrychioli'r pwysau presennol yn ystod y flwyddyn a nodwyd yn Ch2 ynghyd â'r 
cynnydd y gwyddys amdano bellach yn nifer yr IFAS a lwfans ar gyfer codiadau 
chwyddiant contract.
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ATODIAD 3
Cyllideb 2023/24: Pwysau o ran Costau

Manylion y Pwysau o ran Costau Gwasanaeth
CYFANSWM

£'000  Sylwadau ychwanegol
Plant sy'n Derbyn Gofal - Cynnydd ar Lwfansau Llywodraeth Cymru Porth Cynnal 59 Cynnydd amcangyfrifedig o 4% yn lwfansau gosod Llywodraeth Cymru.   Ar hyn o 

bryd mae lwfansau amrywiol yn daladwy mewn perthynas â 138 o blant gan gynnwys 
Perthynas (37), Gwarchodaeth Arbennig (32), Mabwysiadu (16) i Lwfansau Lletya 
(51).  Cyfanswm y gwariant yn y maes hwn yw tua £1.5my flwyddyn

Anableddau Dysgu - Lleoliadau yn y Sector Annibynnol Porth Cynnal 962 Bu angen codiad i lefelau hanesyddol iawn o ffioedd er mwyn cadw’r ddarpariaeth yn 
y sir ym Mhlas Gwyn (£238k) ac yn ogystal cafwyd 6 lleoliad newydd ar gost gros o 
£724k (cost lleoliad cyfartalog £724k). 120k).   Cyfanswm y gyllideb gros gyffredinol 
yw £6.7m gyda thua 62 o leoliadau ar gost lleoliad cyfartalog o £108k (cost lleoliad 
uchaf o £212k).

Anableddau Dysgu - Lleoliadau Byw â Chymorth Porth Cynnal 558 Mae hyn yn adlewyrchu cyfanswm cost blwyddyn lawn yn seiliedig ar y niferoedd 
presennol (a'u horiau cymorth cysylltiedig) mewn lleoliadau Byw â Chymorth.   Bu 
colled hefyd o £214k o'r Grant Cymorth Tai.   Cyfanswm y Gyllideb Gros sydd ei 
hangen yw £3.6m, a’r elfennau mwyaf yw £3.1m i gefnogi 45 o Ddefnyddwyr 
Gwasanaethau yn y sir ar draws 18 eiddo ar gost gyfartalog o £69k y flwyddyn fesul 
Defnyddiwr Gwasanaeth a 4 Defnyddiwr Gwasanaethau mewn lleoliadau Annibynnol 
Arall (cost gyfartalog £83kpa fesul person).   Mae dull gweithredu System Brynu 
Ddeinamig newydd yn rhan o'r broses weithredu ac er y gallai hyn ddod â chyfleoedd 
effeithlonrwydd, mae ganddo hefyd risg ariannol ochr yn ochr.

Pobl Hŷn - Lleoliadau yn y Sector Annibynnol Porth Cynnal 595 Mae hyn yn adlewyrchu cyfanswm cost blwyddyn lawn yn seiliedig ar lefel bresennol y 
lleoliadau.  Cyfanswm y Gyllideb Gros ofynnol yw £12.15m sy’n adlewyrchu tua 288 o 
leoliadau, gyda chost lleoliad cyfartalog o £42k y flwyddyn.

Plant Ceiswyr Lloches ar eu Pennau eu Hunain Porth Cynnal 92 Mae hyn yn adlewyrchu cost x7 o Blant sy'n Ceisio Lloches ar eu Pennau eu Hunain 
gyda'r Cyngor ar hyn o bryd dan y Gwasanaeth Trosglwyddo Cenedlaethol. Dyma’r 
diffyg wrth gymharu grant y Swyddfa Gartref o £143 y noson (Plant sy’n Derbyn 
Gofal) a £270 yr wythnos (Gadael Gofal) â chostau lleoliadau cyfredol gwirioneddol.  
Mae lobïo'n cael ei wneud drwy CLlLC gan fod hwn yn fater sy'n effeithio ar y rhan 
fwyaf o awdurdodau lleol.

Iechyd Meddwl - Tai â Chymorth y Tu Allan i’r Sir a Lleoliadau yn y Sector 
Annibynnol

Porth Cynnal 260 Mae'r gyllideb sydd ei hangen yn seiliedig ar leoliadau hysbys cyfredol a lleoliadau 
sy’n mynd rhagddynt.   Cyfanswm y Gyllideb Gros sydd ei angen yw £4m sy’n 
adlewyrchu tua 55 o leoliadau gyda chost lleoliad cyfartalog o £73k y flwyddyn.
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ATODIAD 3
Cyllideb 2023/24: Pwysau o ran Costau

Manylion y Pwysau o ran Costau Gwasanaeth
CYFANSWM

£'000  Sylwadau ychwanegol
Lleoliadiadau y Tu Allan i'r Sir Grŵp Arweiniol / Porth 

Gofal 
2,183 Ar hyn o bryd mae 13 o leoliadau Plant y tu allan i’r sir - 2 ohonynt yn rhai hirdymor, 

gall hyd at 5 fod yn addas ar gyfer darpariaeth sirol a dylai 6 naill ai neu o fewn 
amserlen resymol ddod yn addas ar gyfer trefniadau amgen (e.e. Maethu, Byw â 
Chymorth, Tai Llety â Chymorth).   Y gost gyfredol gyfartalog ar gyfer lleoliad plentyn 
yw £296k.   Mae yna hefyd 13 o leoliadau coleg y tu allan i'r sir ar gost gyfartalog o 
£102k.   Rhagamcanir y bydd cyfanswm costau lleoliadau plant a choleg y tu allan i'r 
sir yn £5.286m os nad oes newid yn y dull gweithredu.   
Ar ôl ystyried newidiadau hysbys a rhagamcanol yn y dull o weithredu, gan gynnwys 
costau gweithredu rhan o'r flwyddyn ar gyfer 3 cyfadran newydd yn y sir, mae'r gost 
hon yn gostwng i gost o £4.875m ar gyfer 23/24.   Mae hyn yn cynnwys costau 
lleoliadau rhagamcanol o £4.25m a chostau rhedeg rhan o'r flwyddyn sirol o £625k.   
Dylai effaith blwyddyn gyfan 24/25 leihau costau lleoliadau ymhellach, wedi'i 
wrthbwyso'n rhannol gan effaith blwyddyn lawn costau rhedeg cyfleusterau yn y sir, 
ond yn gyffredinol rhagwelir gostyngiad net unwaith y bydd y cyfleusterau mewnol yn 
gwbl weithredol.   Adlewyrchir y gostyngiad hwn yng nghynlluniau arbedion y 
blynyddoedd i ddod

IS-GYFANSWM 8,322

4. Pwysau o ran Costau sy'n Berthnasol i Wasanaethau Eraill

Contractau Meddalwedd - Cymorth a Chynnal a Chadw Blynyddol / 
Trwyddedau

Cyswllt Cwsmeriaid 80 Cynnydd yng nghost y Drwydded Meddalwedd o ganlyniad i ddarpariaethau 
chwyddiant cytundebol - yn gyffredinol yn gysylltiedig â RPI neu CPI, gyda chyfanswm 
y gyllideb meddalwedd tua £800k (Cydran sengl fwyaf yw Microsoft Office 365 sy'n 
gysylltiedig â mynegai ac yn £60k o'r cynnydd).

Chwyddiant Cytundeb PFI Penweddig Cyllid a Chaffael 152 Mae Cytundeb PFI Penweddig sy'n rhedeg tan fis Rhagfyr 2030 yn cynnwys 
darpariaeth chwyddiant RPIX.   Ffactorau chwyddiant diweddar fu: 21/22 +1.67%, 
22/23 +9.09%, 23/24 rhagdybiedig ar +10% ar y Gost Unedol o £1.5m.   Er bod cost 
sylweddol i hyn, mae'n gytundebol a bydd y gweithredwr PFI yn ymarferol yn wynebu 
chwyddiant sylweddol ar ddeunyddiau, cyflenwadau a chyflogau.

Cludiant rhwng y Cartref a'r Ysgol Priffyrdd ac 
Amgylcheddol

561 Impact effaith blwyddyn lawn o brisiau tendro hysbys y cytunwyd arnynt eisoes.  Risg 
pellach wrth i lwybrau eraill ddod i'r amlwg i'w hadnewyddu.

Llwybrau Trafnidiaeth Bws Cyhoeddus Priffyrdd ac 
Amgylcheddol

215 Yn ymwneud yn bennaf ag impact effaith blwyddyn lawn o brisiau tendro hysbys y 
cytunwyd arnynt eisoes. Dim ond ar sail 6 mis + 6 mis yr ymestynnwyd rhai llwybrau 
penodol.  O'r llwybrau dim ond 1 (y 526 ar £104k am 12 mis) sydd heb ddim agwedd 
dysgwr statudol arno.
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ATODIAD 3
Cyllideb 2023/24: Pwysau o ran Costau

Manylion y Pwysau o ran Costau Gwasanaeth
CYFANSWM

£'000  Sylwadau ychwanegol
Contractau Gwaredu Gwastraff Priffyrdd ac 

Amgylcheddol
155 Nid yw'r cynnydd a ragwelir ond yn ymwneud â darpariaethau chwyddiant o fewn 

contractau Safleoedd Gwastraff Cartrefi, sy'n gysylltiedig â RPIX.   Mewn mannau 
eraill mae codiadau cytundebol ar gyfer contractau Gwastraff eraill yn cael eu 
gwrthbwyso gan ganlyniad cadarnhaol o'r contract Gwaredu Gwastraff Ailgylchu 
newydd a ddylai gynhyrchu incwm.

Uned Cynnal a Chadw Trafnidiaeth Priffyrdd ac 
Amgylcheddol

168 Prisiau uwch / chwyddiant yn cael eu gweld mewn perthynas â Thanwydd Fflyd 
(£126k gyda gostyngiad o 10% ym mhrisiau tanwydd wedi'i ragdybio o tua 600,000 
litr) ynghyd â chwyddiant Cyflenwyr i'w weld ar Ddeunyddiau Allweddol (Teiars a 
Sbarion ac ati - £42k) 

Etifeddiaeth Athrawon Costau Ymddeol yn Gynnar - Effaith Chwyddiant Pobl a Threfniadaeth 46 Effaith chwyddiant o 8.7% o fis Ebrill 2023

Parhad o adnodd Argyfyngau Sifil Posibl / Ar ôl Brexit Polisi, Pherfformiad a 
Diogelu’r Cyhoedd

24 Ariannwyd gan grant yn flaenorol - yn adlewyrchu effaith 6 mis (yn flaenorol 50% 1af 
wedi'i ariannu ym mhroses pennu cyllideb 22/23)

Cinio Ysgol Am Ddim (Uwchradd) - Niferoedd uwch Cyllideb Ysgolion 
Dirprwyedig

138 Cynnydd o 84 (793-709) @ £1,644 = £138k

Taliadau CLG Ysgolion - chwyddiant Cyllideb Ysgolion 
Dirprwyedig

144 Bydd costau gan Wasanaethau Mewnol yn cynyddu i adlewyrchu chwyddiant 
Cyflogau / Arall

Arlwyo - Chwyddiant Costau Bwyd mewn Ysgolion Uwchradd / Ysgolion 
Pob oed

Cyllideb Ysgolion 
Dirprwyedig

62 Yn seiliedig ar gyfradd chwyddiant bwyd o 12.4%

Chwyddiant Contractau Cludiant anghenion dysgu ychwanegol Ysgolion a Diwylliant 241 Yn adlewyrchu effaith y prisiau adnewyddu contract diweddaraf gwirioneddol
Chwyddiant Cludiant Uned Iaith Ysgolion a Diwylliant 20 Yn adlewyrchu effaith y prisiau adnewyddu contract diweddaraf gwirioneddol
Adennill Rhwng Awdurdodau ar gyfer darpariaeth AAA Ysgolion a Diwylliant 175 Effaith blwyddyn lawn o 7.8 Cynorthwyydd Addysgu wedi gorffen Awst 22 (gan 

gynnwys 2 mewn unedau) - £120k
+ 9.7 Cynorthwyydd Dysgu yn gorffen Awst 23 (disgyblion Bl 11/Bl 13) - £105k Llai o 
wariant o £50k.   Mae costau adennill rhwng Awdurdodau yn cynnwys costau Uned, 
costau hyd at 31/08 a ffi rheoli o 5%.

Arlwyo - Chwyddiant Costau Bwyd mewn Ysgolion Cynradd a Chartrefi 
Gofal

Ysgolion a Diwylliant 65 Yn seiliedig ar gyfradd chwyddiant bwyd o 12.4%

IS-GYFANSWM 2,246

CYFANSWM Y PWYSAU O RAN COSTAU 22,277
-
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ATODIAD 4
 

Cyllideb 2023/24: Y pwysau o ran costau a amcangyfrifir fesul gwasanaeth

Dyfarniadau 
cyflog y 

gweithwyr yn 
2022/23 o 

gymharu â'r 
hyn a 

ddarparwyd yn 
y gyllideb ar 
gyfer 22/23 - 

Adlinio'r 
Gyllideb 
Sylfaenol 

£'000

Y 
ddarpariaeth 

ar gyfer 
dyfarniadau 

cyflog y 
gweithwyr 
yn 2023/24

£'000

Peidio â 
chyflwyno'r 
cynnydd o 
1.25% yng 

nghyfraniad 
Yswiriant 
Gwladol y 
Cyflogwyr

£'000

Costau 
gweithwyr 

(Eraill)
£'000

Chwyddiant 
ynni
£'000

Chwyddiant 
sy'n 

gysylltiedig 
â 

thrafnidiaeth
£'000

Ailbrisio 
Ardrethi 

Annomestig 
Cenedlaethol

Ebrill 2023
£'000

Darpariaeth ar 
gyfer chwyddiant 
gwasanaethau a 
gomisiynwyd yn 

allanol 
(gan gynnwys y 

cyflog byw 
gwirioneddol a 
chyfraniadau 

yswiriant gwladol 
y cyflogwyr)

£'000

Arian Sefydlu - 
Strwythur 

Model 
Gweithredu 

newydd Gydol 
Oes a Llesiant   
(Blwyddyn 2 o 

2)
£'000

Arall
(sy'n 

gysylltiedig â 
Gofal 

Cymdeithasol)
£'000

Chwyddiant 
sy'n 

gysylltiedig 
â 

chontractau 
eraill
£'000

Colli incwm 
/ cyllid grant

£'000

Eitemau 
corfforaetho

l 
£'000

CYFANSWM
£'000

Cyswllt Cwsmeriaid 206 214 (30) 80 470
Gwasanaethau Democrataidd 143 224 (27) 47 387
Economi ac Adfywio 159 284 (36) 274 (27) 654
Cyllid a Chaffael 159 193 (25) 152 660 1,139
Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol 425 561 (51) 154 944 16 155 2,204
Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu 29 41 (7) 30 93
Pobl a Threfniadaeth 64 86 (15) 46 181
Polisi, Perfformiad a Diogelu'r Cyhoedd 30 134 (30) 24 158
Porth Cymorth Cynnar 272 419 (37) 99 61 5 59 878
Porth Cynnal 157 253 (36) 2,106 9 2,605 59 214 5,367
Porth Gofal 496 804 (60) 186 1 436 156 434 2,453
Ysgolion a Diwylliant 1,752 3,022 (361) 729 261 (38) 271 313 5,949
Grŵp Arweiniol (834) 14 (3) 2,183 400 1,760
Ardollau, Premiwm Treth y Cyngor a Chronfeydd 584 584

CYFANSWM 3,058 6,249 (718) 46 1,442 1,266 (43) 2,542 224 5,222 717 551 1,721 22,277
-
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ATODIAD 5

Crynodeb o Ofyniad y Gyllideb

Yn seiliedig ar Gynnydd Treth y Cyngor o 7.3%

Senario 
Treth y 
Cyngor 

7.3%
£'000

Adnoddau sydd ar Gael 2023/24 

Cyllid Allanol Cyfun (Grant Cynnal Refeniw + Ardreth Annome  2021/22: £119,421 129,050

Incwm Treth y Cyngor
Sylfaen Treth y Cyngor (yn unol ag adroddiad Cabinet 07/12/21) 32,346.55

Treth y Cyngor 2021/22 £1,447.90
Treth y Cyngor 2022/23 yn cynyddu 7.30% £1,553.60 50,253

Sylfaen Premiwm 2il Gartrefi Treth y Cyngor (yn unol ag adroddiad Cabinet 06/12/22) 421.44
Treth y Cyngor 2021/22 £1,447.90
Treth y Cyngor 2022/23 yn cynyddu 7.30% £1,553.60 655

Cyfanswm yr Adnoddau sydd ar Gael ar gyfer Gofyniad y Gyllideb (yn y Setliad Dros Dro) 179,958

Ychwanegu cynnig Llywodraeth Cymru i drosglwyddo Grant Pensiynau Awdurdodau Tân i'r Setliad Terfy 143

Cyfanswm yr Adnoddau sydd ar Gael ar gyfer Gofyniad y Gyllideb (disgwylir yn y Setliad Terfynol) 180,101

Cyllideb Sylfaenol wedi'i Haddasu a ddupwyd ymlaen o'r flwyddyn flaenorol 165,843

Addasiadau Corfforaethol a Chyfrifoldebau Newydd:

Dyraniadau Penodol
 - Ardoll Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru 519
 - Premiwm 2il Gartrefi Treth y Cyngor 65
 - Ariannu Rhaglen Gyfalaf 200
 - Cynllun Cymorth Gostyngiadau Treth y Cyngor 460
 - Lwfansau Aelodau 47
 - Ffioedd Archwilio Allanol 30
 - Darpariaeth ar gyfer risgiau yn ymwneud â chwyddiant o ran ynni a thâl 400
 - Gwrthdroi Rhagdybiaethau Gwarged Treth y Cyngor Ch1 bellach wedi'u cynnwys yn y Sylfaen Dreth 700

2,421
Trosglwyddiadau i mewn (Wedi’u cynnig ar gyfer y Setliad Terfynol):
 - Grant Pensiynau Awdurdod Tân i Gyllideb yr Ardoll Tân 143

143

Is-gyfanswm 2,564

Mwy o bwysau o ran costau ar Wasanaethau
 - Diffyg Dyfarniadau cyflog 2022/23 yn erbyn Darpariaeth gyfredol y Gyllideb Sylfaenol 3,058
 - Cost Dyfarniadau cyflog 2023/24 6,249
 - Costau Gweithwyr Eraill 270
 - Gwrthdroad Yswiriant Gwladol Cyflogwyr 1.25%  (718)
 - Yn ymwneud â Chwyddiant Ynni 1,442
 - Chwyddiant Cysylltiedig â Thrafnidiaeth 1,266
 - Effaith ailbrisio Ebrill 2023 Ardreth Annomestig Genedlaethol (43)
 - Chwyddiant cysylltiedig â Chontractau Eraill 3,107
 - Trosglwyddiad / Taliadau 3ydd Parti / Cyflenwadau a Gwasanaethau Eraill 5,374
 - Colli incwm / Cyllid grant 551

20,556
Gostyngiadau Costau / Cynigion Arbedion
 - Gwneud pethau'n wahanol: Dull Corfforaethol o Weithredu (3,075)
 - Cyfyngu ar y cynnydd i'w weithredu i Ysgolion Dirprwyedig i 5.8% (2,065)
 - Dileu'r Cyfraniad at gronfa wrth gefn Hybu'r Economi (2,440)
 - Dileu cyllideb sylfaenol Gorfforaethol COVID (500)
 - Gostyngiad yng nghyfradd Cyfraniadau Cyflogwyr Cronfa Bensiwn Dyfed (o 15.8% i 14.6%) (782)

(8,862)

Gofyniad y Gyllideb Reoladwy a’r Gyllideb Net 180,101
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ATODIAD 6

Symudiadau’r Gyllideb - Cyllideb 2022/23 i Gyllideb Ddrafft 2023/24

2022/23
Cyllideb 

Reoladwy 
Wreiddiol 

a 
Gymeradwywy

d

Trosglwyddiad
au / 

Symudiadau’r 
Gyllideb yn 

ystod y 
Flwyddyn hyd 

yma

Ailddatgan
Arian £1.0m 
Llywodraeth 

Cymru a 
ddefnyddiwyd 
i ostwng 22/23 
Treth y Cyngor 

i 2.5% 
(Ch1)

2022/23
Cyllideb 

Reoladwy
Wedi’i 

diweddaru
(yn Ch3)

g
Arian £1.0m 
Llywodraeth 

Cymru a 
ddefnyddiwyd 
i ostwng 22/23 
Treth y Cyngor 

i 2.5% 
(Sylfaen 
drethu)

2022/23
Gofyniad 

Diweddaredig 
y Gyllideb 
Sylfaenol
ar gyfer 
2023/24

Ychwanegu 
Grant i'w 

Drosglwyddo 
i'r Setliad 

Terfynol i'w 
basbortio

Ychwanegu 
Pwysau o ran

Costau

Gwneud 
Pethau'n 

Wahanol: Dull 
Corfforaethol 
o Weithredu

Gostyngiad 
yng Nghyfradd 

Cyflogwyr 
Cronfa 

Bensiwn 
Dyfed

Cyfyngu ar y 
cynnydd yng 
nghyllidebau 

Ysgolion 
Dirprwyedig i 

tua 5.8%

Gostyngiadau 
yn y Gyllideb 
Gorfforaethol: 
Cronfa wrth 
gefn Hybu'r 
Economi / 

COVID 
Corfforaethol

2023/24
Cyfansymiau

Cyllideb
Reoladwy

Ddrafft

Newid o 
gymharu â 
Chyllideb 

Ddiweddaraf 
2022/23

£'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000 %

Cyswllt Cwsmeriaid 6,155 (5) 6,150 6,150 470 (140) (49) 6,431 4.6%

Gwasanaethau Democrataidd 4,391 237 4,628 4,628 387 (38) 4,977 7.5%

Economi ac Adfywio 3,688 (51) 3,637 3,637 654 (250) (57) 3,984 9.5%

Cyllid a Chaffael 19,062 38 (300) 18,800 18,800 1,139 (1,000) (39) 18,900 0.5%

Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol 18,241 (163) 18,078 18,078 2,204 (760) (91) 19,431 7.5%

Cyfreithiol a Llywodraethu 1,569 (3) 1,566 1,566 93 (10) 1,649 5.3%

Pobl a Threfniadaeth 2,165 (4) 2,161 2,161 181 (21) 2,321 7.4%

Polisi, Perfformiad a Diogelu’r Cyhoedd 2,355 (15) 2,340 2,340 158 (30) 2,468 5.5%

Porth Cymorth Cynnar 4,401 (46) 4,355 4,355 878 (73) 5,160 18.5%

Porth Cynnal 28,648 (46) 28,602 28,602 5,367 (50) (49) 33,870 18.4%

Porth Gofal 13,617 (14) 13,603 13,603 2,778 (125) 16,256 19.5%

Ysgolion a Diwylliant 50,965 (78) 50,887 50,887 5,949 - (195) (2,065) 54,576 7.2%

Grŵp Arweiniol 6,831 150 6,981 6,981 1,435 (875) (5) (2,940) 4,596 -34.2%

Ardollau, Premiwm Treth y Cyngor a Chron 3,755 - 300 4,055 700 4,755 143 584 5,482 35.2%

Cyfanswm y Gyllideb Reoladwy 165,843 - - 165,843 700 166,543 143 22,277 (3,075) (782) (2,065) (2,940) 180,101 8.6%
-                  -                  - -

ATODIAD 6 1

T
udalen 38



ATODIAD 7 

Atodiad 7 1 Risgiau’r Gyllideb 
 

 

Risgiau’r Gyllideb 
 
Dyma’r prif risgiau a nodwyd ar gyfer y gyllideb ynghyd â’r sylwadau priodol, a’r 
rheolaethau a weithredir i leihau’r risg: 
 
 
1. Newidiadau i lefel y Cyllid Allanol Cyfun  

Mae swm y Grant Cynnal Refeniw a'r Ardrethi Annomestig a gaiff eu 
hailddosbarthu bellach yn darparu tua 72% o'r cyllid ar gyfer gwariant 
refeniw net y Gronfa Gyffredinol.  Gall newidiadau i’r modd y caiff grantiau 
eu dosbarthu gael effaith fawr ar gyllid y Cyngor.  Mae'r Cyngor yn gallu 
cyflwyno sylwadau i'r Llywodraeth yn uniongyrchol a thrwy Gymdeithas 
Llywodraeth Leol Cymru er mwyn ceisio dylanwadu ar y newidiadau sy'n 
cael eu gwneud. 
 
Gyda’r rhagolygon economaidd ar hyn o bryd a dyraniadau dangosol ar lefel 
Cymru Gyfan ar gyfer y flwyddyn ganlynol 2024/25 o 3.1%, mae risg 
sylweddol y bydd hwn yn doriad mewn termau real.  Mae angen i'r Cyngor 
gadw hyn mewn cof wrth ystyried ei flaenoriaethau gwario, gyda golwg ar yr 
angen i liniaru effaith y dyfodol ar y gyllideb trwy'r Strategaeth Ariannol 
Tymor Canolig sydd wedi'i diweddaru.  
 
Hefyd, mae elfen o risg ariannol bob amser yn gysylltiedig â chyflawni’r 
cynlluniau arbedion a gaiff ei fonitro’n rheolaidd.      Po uchaf yw lefel 
targedau’r Arbedion, yr uchaf yw'r risg ac eithrio lle maent wedi'u cyflawni 
ymlaen llaw. 

 
 
2. Newidiadau annisgwyl cyffredinol mewn gwariant a/neu incwm yn 

ystod y flwyddyn  
Un rheswm pam y mae'r Cyngor yn cadw cronfeydd yw cynnig rhywfaint o 
ddiogelwch yn erbyn newidiadau annisgwyl.  Mae system fisol reolaidd ar 
waith i fonitro'r gyllideb, gydag adroddiadau chwarterol ffurfiol yn cael eu 
cyflwyno i'r Aelodau ynghyd ag adrodd am eithriadau rhwng y cyfnodau 
hynny.    Mae cynnal Cronfa Wrth Gefn Gorfforaethol fechan hefyd yn 
cynorthwyo gyda lefel benodol o liniaru risg yn ystod y flwyddyn, yn enwedig 
gyda Dyfarniadau Cyflog Staff Cyffredinol yn anodd eu rhagweld a lefelau 
chwyddiant yn dal yn uchel.    
 
Mae'r Cyngor yn yswirio yn erbyn y prif risgiau hysbys megis difrod tân, 
atebolrwydd cyflogwr ac atebolrwydd cyhoeddus.   

 
 
3. Newidiadau o ran incwm grant penodol 

Mae'r Cyngor yn cael symiau mawr bob blwyddyn ar ffurf grantiau penodol. 
Pe bai rheolau’r Llywodraeth yn newid neu pe baem drwy amryfusedd yn 
methu â chydymffurfio ag amodau grantiau, mae risg bosib y gallem golli 
incwm grant sylweddol. Mae archwilwyr allanol y Cyngor yn adolygu'n gyson 
y ffordd y mae'r Cyngor yn gweinyddu grantiau ac mae gwelliannau 

Tudalen 39



ATODIAD 7 

Atodiad 7 2 Risgiau’r Gyllideb 
 

gweithdrefnol yn cael eu rhoi ar waith lle bo angen i sicrhau nad ydym yn 
colli dim incwm grant. 
 
Hefyd mae risg bosibl pe bai grantiau refeniw penodol Llywodraeth Cymru 
yn dod i ben, ond yn aml mae disgwyliad bod angen i’r gwasanaethau a 
ariennir drwy grantiau o’r fath gael eu cynnal ar yr un lefel. Lle bynnag y bo 
modd, dylid paratoi strategaethau ymadael i ymdrin â’r canlyniadau pan fydd 
cyllid grant yn dod i ben.       

 
 
4. Twyll (gan gynnwys Seiberddiogelwch) 

Gallai twyll mawr achosi colled ariannol sylweddol i'r Cyngor yn ogystal â 
gwanhau hyder y cyhoedd. Mae'r Cyngor yn cynnal system o reoliadau 
ariannol a rheolau sefydlog i reoli'r risg hon ochr yn ochr â pharhad busnes a 
threfniadau cynllunio ar gyfer argyfwng sifil posibl.    Mae Gweithgor 
gweithredol o Swyddogion sy'n canolbwyntio ar faterion sy'n ymwneud â 
Seiberddiogelwch a chydnerthedd busnes cysylltiedig.  Bydd adain Archwilio 
Mewnol y Cyngor, fel rhan o'i chylch gorchwyl, yn ymchwilio i risgiau Twyll 
posibl, yn cynghori ar arferion gorau, ac yn sicrhau bod systemau rheoli 
mewnol digonol ar waith a'u bod yn cael eu dilyn. 

 
 
5. Ansolfedd Partïon i Gontractau  

Gallai'r Cyngor ddioddef colledion yn sgil ansolfedd partneriaid pwysig neu 
gyflenwyr masnachol.  Mae hon yn risg benodol mewn perthynas â 
thrafodiadau buddsoddi.  Mae'r Cyngor wedi mabwysiadu polisïau Rheoli’r 
Trysorlys i ledaenu a lleihau’r risgiau yn y maes hwn.  Mae partneriaid 
masnachol a chontractwyr sy'n gweithio i'r Cyngor yn destun asesiadau 
ariannol ac asesiadau eraill, a gall maint y contractau sy'n cael eu dyfarnu 
gael eu cyfyngu ar ôl ystyried canlyniad yr asesiadau.   

 
 
6. Y Gronfa Bensiwn  

Mae'r Cyngor yn cyfrannu at Gronfa Bensiwn Llywodraeth Leol Dyfed. 
Gweinyddir y gronfa gan Gyngor Sir Caerfyrddin. Cynllun buddion wedi'i 
ddiffinio yw’r cynllun pensiwn i weithwyr, gan gynnwys Aelodau'r Cyngor (ond 
heb gynnwys athrawon), sy'n golygu mai'r cyflogwr yn unig sy'n ysgwyddo'r 
risg mewn perthynas ag adenillion buddsoddi a newidiadau demograffig.  Ar 
hyn o bryd, yn seiliedig ar brisiad Tair Blynedd Mawrth 2022, mae Cronfa 
Bensiwn Dyfed mewn sefyllfa gyffredinol o Warged (h.y. aseswyd yn 
actiwaraidd bod rhwymedigaethau’r presennol a’r dyfodol wedi’u gor-gyllido o 
fwy na 100%).    Mae'r Cyngor yn gallu cynllunio ar gyfer senarios Gwarged 
neu Ddiffyg i'w gwasgaru dros gyfnod o sawl blwyddyn er mwyn lleihau 
unrhyw effaith uniongyrchol ar y gyllideb. 

 
 
7. Cyfraddau Llog  

Mae gan y Cyngor fenthyca hirdymor sylweddol ochr yn ochr â 
buddsoddiadau. Gall newidiadau i’r cyfraddau llog gael effaith sylweddol ar 
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incwm llog ac ar gost benthyciadau newydd sydd eu hangen i gefnogi 
gwariant cyfalaf newydd.   
 
Mae'r Cyngor yn monitro cyfraddau llog a'u heffaith fel rhan o'r broses o 
fonitro’r gyllideb.   Yn yr hinsawdd economaidd ar hyn o bryd gyda 
chyfraddau llog yn codi o'r isafbwyntiau hanesyddol blaenorol, mae cyfleoedd 
gwell ar gyfer lefelau uwch o incwm buddsoddi, ond i'r gwrthwyneb mae 
costau benthyca hefyd yn uwch.   Gweithredwyd strategaeth gulhau fewnol 
ers blynyddoedd lawer drwy gadw benthyca allanol i lawr drwy ddefnyddio 
arian parod sy’n cael ei ddal ar gyfrif (sydd mewn gwirionedd yn cynrychioli'r 
eitemau sydd â chefnogaeth arian parod wrth gefn ar y fantolen megis 
cronfeydd wrth gefn sydd wedi’u clustnodi). 

 
 
8. Chwyddiant 
 
a) Cyflog 

Costau gweithwyr yw elfen fwyaf y gyllideb.  Bydd cynnydd mawr mewn 
cyfraddau cyflogau yn cael effaith niweidiol ar gyllideb y Cyngor. Ar gyfer y 
rhan fwyaf o’r staff, caiff cyflogau eu negodi ar raddfa genedlaethol naill ar 
lefel y DU (Gweinyddol, Proffesiynol, Technegol a Chlercol) neu ar lefel 
Llywodraeth Cymru (Athrawon) ac nid oes gan y Cyngor ddim rheolaeth na 
rhan uniongyrchol yn y trafodaethau sy'n digwydd.  Gyda chwyddiant yn 
parhau i fod yn uchel, roedd y Dyfarniad Cyflog 22/23 ar gyfer staff 
cyffredinol y Cyngor yn eitem gost sylweddol ac mae risg yn parhau y bydd 
Dyfarniadau Cyflog uchel hefyd i'w gweld yn 23/24 cyn i chwyddiant a'r 
argyfwng Costau Byw ddechrau lleihau yn y pen draw.   Drwy roi’r cytundeb 
statws sengl ar waith a thrwy weithredu gwerthusiad systematig o’r graddio, 
mae'r Cyngor yn bwriadu cynnal strwythur teg ond fforddiadwy o ran 
cyflogau. 
 

b) Nad yw'n ymwneud â chyflogau 
Rydym bellach yn dechrau cyfnod o chwyddiant uwch na’r cyfartaledd a 
lefelau nas gwelwyd ers cyn 2008.  Mae gan Fanc Lloegr gyfrifoldeb i gadw 
chwyddiant ar y trywydd iawn ar tua 2%, fodd bynnag mae chwyddiant CPI 
wedi codi i dros 11% cyn dechrau disgyn yn ôl yn araf iawn.  Mae hyn yn 
rhannol oherwydd contractau sydd eisoes yn bodoli gyda Chyflenwyr sy'n 
cynnwys darpariaethau sy’n gysylltiedig â chwyddiant a hefyd prisio 
contractau newydd (refeniw a chyfalaf).   Mae hon felly yn risg Cyllideb sydd 
bellach yn cael ei gweld yn ymarferol yn barod ac sydd heb gael ei gweld i’r 
un graddau ers sawl degawd. 

 
 
10. Effeithiau ar ôl COVID 19 

Mae’r 2 flynedd ddiwethaf wedi bod yn ddigynsail i’r Cyngor yn ariannol ac 
yn weithredol oherwydd pandemig COVID19.   Er bod y risg ar raddfa fawr 
a fodolai wedi chwalu i raddau helaeth, mae effeithiau ar ôl COVID yn dal i 
gael eu gweld mewn sawl man.   Mae hyn yn amrywio o heriau Recriwtio a 
Chadw mewn sawl gwasanaeth i bethau ymarferol gweithredol lle, er 
enghraifft, mae brigiadau o achosion COVID yn dal i gael eu gweld mewn 
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Cartrefi Gofal, mae angen lefelau uwch na’r arfer o Athrawon Cyflenwi 
mewn Ysgolion ac nid yw'r defnydd o Ganolfannau Hamdden wedi 
dychwelyd i'r lefelau cyn COVID eto. 

 
11. Ffosffadau 

Yn dilyn Cyfoeth Naturiol Cymru yn cyhoeddi tystiolaeth o lefelau ffosffadau 
ar gyfer Ardal Cadwraeth Arbennig afonol Afon Teifi a chyhoeddi datganiad 
sefyllfa / canllawiau Cynllunio dros dro ym mis Mai 2021.      Mae effaith hyn 
yn cwmpasu 45% o dir Ceredigion ac mae hyn yn mynd i greu problemau 
sylweddol wrth ddwyn Datblygiadau yn eu blaenau yn yr ardaloedd yr 
effeithir arnynt hyd nes y bydd y mater wedi'i ddatrys.   O safbwynt cul, mae 
gan hyn y potensial i effeithio ar feysydd megis Ffioedd Cynllunio ac Incwm 
Rheoli Adeiladu, ond mewn ystyr ehangach mae ganddo'r potensial ar gyfer 
goblygiadau pellgyrhaeddol o ran Tai a Datblygu Economaidd. 
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ATODIAD 8

Y Rhaglen Gyfalaf arfaethedig ar gyfer 2022/23-2025/26

Cyllideb 
ddiweddaraf 

2022/23 

Cyllideb 
arfaethedig 

2023/24 

Cyllideb 
ddangosol 

2024/25 

Cyllideb 
ddangosol 

2025/26 
CYFANSWM CYFANSWM CYFANSWM CYFANSWM Ffynhonnell

£'000 £'000 £'000 £'000 Ariannu

Ysgolion a Diwylliant
Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif (Band B) 5,322 11,218 -            -            CSC/Grant
Offer cegin ychwanegol ar gyfer ysgolion (Prydau Ysgol am Ddim) 1,368 -            -            -            Grant
Canolfan trochi iaith a bloc newydd o ddosbarthiadau 30 3,920 1,425 199 Grant
Ysgolion bro 456 -            Grant
Cymorth i ddysgwyr sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol  456 Grant
Lleihau Maint Dosbarthiadau Babanod 909 -            -            -            Grant
Darpariaeth Gofal Plant 365 788 -            -            Grant
Ysgolion - Gwaith Cyfalaf Ychwanegol 2,102 -            -            -            Grant
Ysgolion - Systemau gwresogi o dan y llawr  196 445 150 -            CSC
Ysgolion - Gwaith brys 150 150 150 150 CSC

Cyfanswm - Ysgolion a Diwylliant 11,354 16,521 1,725 349

Porth Cymorth Cynnar
Canolfan Lesiant Gymunedol - Llanbedr Pont Steffan 1,440 -            -            -            CSC/Grant
Caeau Chwaraeon Artiffisial 533 282 -            -            CSC/Grant
Grantiau i Byllau Nofio Aberaeron a Chalon Tysul 280 -            -            -            Grant
Uwchraddio Cyfleusterau Canolfannau Llesiant - Chwaraeon Cymru 134 556 CSC/Grant
Canolfannau Llesiant  - Gwaith brys 105 300 -            -            CSC

Cyfanswm - Porth Cymorth Cynnar 2,492 1,138 -            -            

Economi ac Adfywio
Gwaith Trin Carthion 100 625 -            -            CSC 
Gwaith brys - Arall 100 100 100 100 CSC 
Adeiladau - Buddsoddi i Arbed 175 175 175 175 CSC 
Buddsoddiadau  - Cynlluniau Ynni -            750 250 -            CSC 
Cyfleusterau Cyhoeddus - Mecanweithiau Codi Tâl 50 -            -            -            CSC 
Rhaglen Datblygu Asedau 183 -            -            -            Grant
Neuadd y Farchnad Aberteifi 380 -            -            -            CSC
Rhaglen Adnewyddu Pomprennau 50 50 50 50 CSC
Gwelliannau i Seilwaith Gwyrdd Canol Tref Llanbedr Pont Steffan 82 -            -            -            Grant
Grant Gwella Mynediad 79 103 103 -            Grant
Grant Adferiad Gwyrdd 20 15 -            -            Grant
Y Gronfa Rhwydweithiau Natur - Dalgylch Ardal Gadwraeth Arbennig Afon Te 150 300 -            -            Grant
Lleoedd Lleol ar gyfer Natur 267 -            -            -            Grant
Prosiectau Ffyniant Bro 1,905 5,564 3,382 -            Grant
Trawsnewid Trefi - Prosiect MASH Aberteifi 540 -            Grant
Datblygiad Tai Hafan y Waun -            500 500 -            CSC

Cyfanswm - Economi ac Adfywio 4,081 8,182 4,560 325

Cronfa Ffyniant Gyffredin y Deyrnas Unedig 
Cronfa Ffyniant Gyffredin y Deyrnas Unedig (Powys a Cheredigion) 556 1,749 4,910 -            Grant

Cyfanswm - Cronfa Ffyniant Gyffredin y Deyrnas Unedig 556 1,749 4,910 -            

Cyswllt Cwsmeriaid
Buddsoddi mewn offer a seilwaith TGCh 327 390 240 240 CSC

Cyfanswm - Cyswllt Cwsmeriaid 327 390 240 240

Cyllid a Chaffael 
Cynllun Grantiau Cymunedol 200 200 200 200 CSC

Cyfanswm - Cyllid a Chaffael 200 200 200 200

Gwasanaethau Democrataidd
Cam 2 Uwchraddio Cyfarpar Siambr y Cyngor 32 -            -            -            CSC/Grant

Cyfanswm - Gwasanaethau Democrataidd 32 -            -            -            

ATODIAD 8 1
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ATODIAD 8

Cyllideb 
ddiweddaraf 

2022/23 

Cyllideb 
arfaethedig 

2023/24 

Cyllideb 
ddangosol 

2024/25 

Cyllideb 
ddangosol 

2025/26 
CYFANSWM CYFANSWM CYFANSWM CYFANSWM Ffynhonnell

£'000 £'000 £'000 £'000 Ariannu

Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol
Adnewyddu / Gwella Seilwaith y Priffyrdd 2,281 2,200 2,200 2,200 CSC
Adnewyddu Priffyrdd Cyhoeddus 165 -            -            -            Grant
Gwasanaethau Amgylcheddol 90 60 60 60 CSC
Rhaglen Goleuadau Stryd 57 -            -            -            CSC
Trawsnewid cerbydau allyriadau isel iawn 364 -            -            -            Grant
Seilwaith gwefru cerbydau trydan 300 -            -            -            Grant
Cynllun mannau gwefru preswyl ar y stryd 273 -            -            -            Grant
Cyllid Craidd y Gronfa Drafnidiaeth Leol ar gyfer y Coridor Bysiau 250 Grant
Y Gronfa Teithio Llesol - Cyllid craidd 510 -            -            -            Grant
Dyraniad Craidd 20 mya 391 -            -            -            Grant
Llwybrau Diogel Mewn Cymunedau - Llanrhystud 40 -            -            -            Grant
Seilwaith bysiau Ceredigion 1,952 -            -            -            Grant
Cynlluniau Lliniaru Llifogydd Dyfrffos Llandre / Y Borth 69 -            -            -            Grant
Rheoli Risg Llifogydd ac Erydu Arfordirol Capel Bangor a Thal-y-bont 151 -            Grant
Manylion Dylunio Gwaith Diogelu'r Arfordir yn Aberaeron 139 -            -            -            Grant
Diogelu'r Arfordir yn Aberystwyth 275 -            -            -            Grant
Diogelu'r Arfordir yn y Borth ac Ynyslas 23 -            -            -            Grant
Cynlluniau Diogelu'r Arfordir yn Aberaeron ac Aberystwyth 2,000 18,000 3,000 -            CSC/Grant
Gwastraff Cynnyrch Hylendid Amsugnol 24 -            -            -            Grant
Cerbydau newydd i'r fflyd 845 750 238 350 CSC 
Gorsaf Trosglwyddo Gwastraff  -            1,025 -            -            CSC

Cyfanswm - Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol  10,199 22,035 5,498 2,610

Porth Gofal 
Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl 1,400 1,400 1,400 1,400 CSC
Grantiau Hyrwyddo Annibyniaeth i Bobl yn eu Cartrefi eu Hunain 229 -            -            -            Grant
Cynlluniau Benthyciadau Gwella Cartrefi a Benthyciadau Troi Tai'n Gartrefi 100 -            -            -            Grant/Benthyciad
Cylch Caron -            252 -            -            CSC/Grant
Grant Hwyluso i Fyw'n Annibynnol 146 146 -            -            Grant
Grantiau Mesurau Ynni Cartrefi Clyd  486 -            -            -            Grant
Camu Mlaen - Canolfan Steffan 78 -            -            -            CSC 
Gwaith brys - Cartrefi Preswyl 223 100 100 100 CSC 
Canolfannau Dydd  - Gwaith Diogelu'r Cyhoedd ac Amgylcheddol 224 -            -            -            CSC 
Llety Diogel yn y Sir - ar gyfer Plant 300 200 -            -            CSC/Grant
Gwella ac uwchraddio cartrefi preswyl 499 900 -            -            CSC 
Cronfa Datblygu Tir ac Adeiladau 400 1,600 -            -            Grant
Prosiect Dementia Hafan Deg 370 -            -            -            CSC/Grant
Prynu ac Adnewyddu Eiddo 129 161 -            -            Grant
Cronfa Tai â Gofal 161 -            -            -            Grant

Cyfanswm - Porth Gofal 4,745 4,759 1,500 1,500

Cyllid i'w ddyrannu -          556 525 925 CSC 

CYFANSWM Y RHAGLEN WAITH  33,986 55,530 19,158 6,149

Arian wrth gefn 276 350 350 350 CSC 

Grantiau newydd a gymeradwywyd / Arian cyfatebol ar gyfer cynlluniau grant 1,016 4,200 4,200 4,200 £200k CSC/Grant

CYFANSWM Y RHAGLEN GYFFREDINOL 35,278 60,080 23,708 10,699
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ATODIAD 9 

Atodiad 9 1 Strategaeth Gyfalaf 

 
CYNGOR SIR CEREDIGION COUNTY COUNCIL 

 
STRATEGAETH GYFALAF 

 
 

1. Bydd y Cyngor yn ffurfio Rhaglen Gyfalaf aml-flwyddyn gyda'r nod o weithio tuag at 
orwel cynllunio ariannol Cyfalaf hirdymor. 

 
2. Bydd yn ofynnol i holl wariant Cyfalaf a gynlluniwyd, cynigion Cyfalaf a buddsoddiad 

Cyfalaf arfaethedig mewn asedau sydd eisoes yn bodoli neu asedau newydd, boed 
hynny drwy gyllid grant neu fel arall, gefnogi Strategaeth Gorfforaethol y Cyngor ar 
gyfer 2022-2027 a’r Blaenoriaethau Corfforaethol sylfaenol ac amcanion cysylltiedig 
Gwasanaethau.   Dylai Cynllunio Rheoli Asedau fod o gymorth wrth fod yn sail i 
bennu’r Rhaglen Gyfalaf a gwariant hanfodol ar asedau’r Cyngor sydd eisoes yn 
bodoli. 

 
3. Mae’r Cyngor ar hyn o bryd yn cynnal Grŵp Rheoli Prosiectau Corfforaethol (sy’n rhoi 

cymorth, cyngor a chyfarwyddyd priodol i brosiectau), Grŵp Monitro Cyfalaf (sy’n rhoi 
rheolaeth weithredol ar gyfer gwariant Cyfalaf yn ystod y flwyddyn a’r sefyllfa ariannu) 
a Grŵp Datblygu (sy’n rhoi mewnbwn strategol ehangach ar gynigion a chyfleoedd 
datblygu Cyfalaf).  Bydd gan y 3 Grŵp rôl allweddol ond mae gan bob un ohonynt eu 
Cylch Gorchwyl penodol eu hunain. 

 
4. Bydd Strategaeth Rheoli Trysorlys y Cyngor yn amlinellu sut y bwriedir ymdrin â 

gweithgareddau sy’n ymwneud â’r Trysorlys megis Buddsoddiadau a Benthyca gan 
hefyd alinio’n llawn a rhoi cyfrif am gynigion y Rhaglen Gyfalaf. Bydd hefyd yn 
cynnwys manylion ar y lefelau benthyca arfaethedig (yn fewnol ac yn allanol) sy’n 
gyson â’r cynlluniau hyn a’r angen i fod yn ddarbodus.    Bydd y Strategaeth Rheoli 
Trysorlys hefyd yn cynnwys Polisi Isafswm Refeniw'r Cyngor ar gyfer darparu ad-
daliad o’r ddyled dros ei hoes. 
 

5. Rheolir y Rhaglen Gyfalaf a Strategaeth Rheoli’r Trysorlys gan swyddogion sy’n 
gyfrifwyr â chymwysterau proffesiynol ac sy’n gorfod cyflawni Datblygiad Proffesiynol 
Gorfodol.  

 
6. Bydd yr egwyddorion arweiniol ar gyfer cynllunio Cyfalaf presennol y Cyngor ac yn y 

dyfodol yn cynnwys: 
 

• Sicrhau effeithlonrwydd drwy wneud y defnydd gorau o asedau cyfredol sy’n 
cynnwys tir ac adeiladau a thechnoleg gwybodaeth. E.e. Dylid rhesymoli 
adeiladau gwag/na ddefnyddir yn ddigonol, lleihau costau refeniw a hefyd 
cynhyrchu derbyniadau cyfalaf posib. 

• Mae angen strategaeth ariannu ar gyfer pob prosiect cyfalaf mawr (wedi'i 
ariannu gan grant neu fel arall) fel rhan o'r achos busnes sy'n cael ei ddatblygu. 

• Bydd y Rhaglen Gyfalaf fel arfer yn cael ei phennu fel na fydd dim Benthyca 
Darbodus yn cael ei wneud i ariannu’r Rhaglen Gyfalaf graidd ac eithrio pan 
fydd yn ariannu prosiectau Cyfalaf penodol.   Bydd angen achos busnes i 
gefnogi Benthyca Darbodus e.e. Rhoddir ystyriaeth i ddefnyddio benthyca 
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ATODIAD 9 

Atodiad 9 2 Strategaeth Gyfalaf 

darbodus pan fydd yn bosib clustnodi arbedion refeniw a ddefnyddir i ariannu 
costau ariannol cyfalaf y buddsoddiad cyfalaf cychwynnol. 

• Byddwn yn parhau i ystyried cynlluniau buddsoddi i arbed sy’n sicrhau arbedion 
refeniw yn dilyn buddsoddiad cyfalaf cychwynnol fel blaenoriaeth uchel am eu 
bod yn medru darparu cyfraniad positif i sefyllfa gyllidebol refeniw yn y tymor 
canolig (e.e. mesurau Effeithlonrwydd Ynni).    Bydd hyn hefyd yn medru 
cynnwys cynlluniau sy’n fuddsoddiad cyfalaf er mwyn osgoi cynnydd mewn 
costau yn y dyfodol. 

• Clustnodi, ysgogi a gwneud y gorau o gyfleoedd cyllid grant allanol lle y bo 
hynny’n bosib, er ar ei ben ei hun mae’n bosib nad yw hyn bob amser y prif 
beth sy’n gyrru prosiectau cyfalaf. 

• Dylid ystyried strategaethau ymadael fel rhan o unrhyw gais am gyllid grant a 
grantiau y llwyddwyd eu denu. 

• Caiff cronfeydd wrth gefn wedi'u clustnodi eu cynnal drwy ddarparu arian am 
un tro yn unig i gefnogi’r rhaglen Gyfalaf.  Mewn achosion lle gellir cyflawni 
arbedion refeniw cyn gofynion y gyllideb flynyddol mae’n bosib y cânt eu dynodi 
i gronfeydd wrth gefn wedi’u clustnodi er mwyn cefnogi blaenoriaethau Cyfalaf 
yn y dyfodol.    Yn benodol, bydd cyfraniad arian cyfatebol y Cyngor ar gyfer 
Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif Band B yn cael ei gefnogi’n bennaf drwy gyllid 
a neilltuwyd yng nghronfa wrth gefn wedi’i chlustnodi Buddsoddi yn Nyfodol y 
Bobl. 

• Ystyrir derbyniadau cyfalaf yn gyfraniad positif i’r rhaglen gyfalaf gyffredinol a 
chânt eu dyrannu yn unol â’r balans sydd ar gael ar ddechrau’r flwyddyn.   Caiff 
rhestr o’r asedau arfaethedig y bwriedir eu gwaredu ei chynnal a’i monitro’n 
rheolaidd.    Pan fydd angen ystyrir yn briodol unrhyw achos lle bydd asedau 
mawr yn cael eu gwaredu. 

• Os bydd Cyfarwyddyd Cyfalafu ar gael gan Lywodraeth Cymru bydd yn cael ei 
ystyried a’i ddefnyddio fel, pryd ac os bydd y Swyddog Arweiniol Corfforaethol: 
Cyllid a Chaffael fel swyddog Adran 151  yn ystyried hyn yn briodol: 

• Bydd y Cyngor yn parhau i feddu ar Eiddo Buddsoddi fel rhan o’i Ystâd 
Gorfforaethol.   Mae hwn yn weithgarwch masnachol wrth i’r Cyngor geisio roi 
eiddo ar brydles ar bris y farchnad a thrwy hynny cael adenillion masnachol o’r 
eiddo. Ar hyn o bryd mae gweithgarwch masnachol y Cyngor yn risg isel am 
nad yw’n elfen sylweddol yng nghyd-destun sefyllfa ariannol a chyllideb 
gyffredinol y Cyngor.   Petai unrhyw gyfleoedd newydd yn dod ar gael bydd 
angen llunio achos busnes fydd yn cynnwys diwydrwydd dyladwy ariannol a 
chyfreithiol gan gynnwys sicrhau y cydymffurfir ȃ gofynion y Cod Materion 
Ariannol (Rhagfyr 2021) sy’n gwahardd benthyca mewn sefyllfaoedd lle bo 
sicrhau adenillion ariannol yn brif nod, a bod defnyddio cyngor mewnol/allanol 
arbenigol lle y bo’n briodol yn ogystal â dilyn y trefniadau llywodraethu priodol. 

• Ymgymerir â diwydrwydd dyladwy priodol mewn perthynas â natur, graddfa a 
maes gweithgarwch wrth ystyried grantiau Cyfalaf i 3ydd partïon o fewn y 
Rhaglen Gyfalaf. 
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ATODIAD 9 

Atodiad 9 3 Strategaeth Gyfalaf 

 
7. Bydd y Cyngor yn canolbwyntio ar y meysydd blaenoriaeth allweddol canlynol yn ei 

Raglen Gyfalaf: 
 

• Gweithio gyda’r sector preifat a chyhoeddus ar draws y rhanbarth drwy 
Bartneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru, Bargen Twf Tyfu Canolbarth Cymru, 
Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU a’r Gronfa Ffyniant Bro, er mwyn hybu’r 
economi leol a rhanbarthol. 

• Gweithredu Strategaeth Economaidd Ceredigion 
 

a) Creu cymunedau gofalgar ac iach gan gynnwys 
• Darparu arian ar gyfer grantiau Cyfleusterau mandadol a dewisol i’r Anabl. 
• Adolygu a datblygu cynlluniau llety preswyl arbenigol naill ai gan y Cyngor 

neu ar y cyd â Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig a phartneriaid 
eraill. 

• Cylch Caron – prosiect Bwrdd Gwasanaethau Lleol Ceredigion i ddarparu 
gofal iechyd a gofal cymdeithasol yn ardal Tregaron 

• Sefydlu canolfannau lles 
 

b) Darparu’r dechrau gorau mewn bywyd a galluogi dysgu o bob oed gan gynnwys 
• Parhau i foderneiddio Ysgolion drwy raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif a 

llwybrau ariannu eraill. 
 

c) Creu cymunedau cynaliadwy, gwyrdd gyda chysylltiadau da gan gynnwys 
• Datblygu cynlluniau Amddiffyn yr Arfordir  
• Rheoli Carbon - Ceisio lleihau ymhellach gollyngiadau carbon a gostwng 

costau ynni gymaint â phosib er mwyn mynd i’r afael â chynnydd yn y 
dyfodol drwy alluogi mesurau effeithlonrwydd ynni yn asedau’r Cyngor yn 
ogystal â’r stoc breifat a stoc Tai Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig. 

• Cerbydau newydd – Adolygu fflyd ehangach yr awdurdod ar draws holl 
wasanaethau a phontio tuag at fflyd Cerbydau Allyriadau Isel Iawn. 

• Gwelliannau hanfodol i Adeiladau, Pontydd a Ffyrdd. 
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Y CYNIGION AR GYFER LLEIHAU COSTAU / GWNEUD ARBEDION YNG 
NGHYLLIDEB 2023/24 

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu: Cymunedau Iachach 

Gwasanaeth: Porth Cynnal 

Aelod Cabinet a Phortffolio 
Cabinet: 

Y Cynghorydd Alun Williams 
Aelod Cabinet dros y Gwasanaethau Gydol Oes 
a Llesiant  

Cefndir: Cyfanswm arfaethedig yr arbedion yng 
nghyllideb y Cyngor ar gyfer 23/24 yw £8.862m. 
Mae’r Cyngor yn dilyn dull corfforaethol o 
weithredu er mwyn cyflawni hyn, gan gynnwys 
targed o £3.075m fel rhan o ‘Gwneud Pethau’n 
Wahanol: Dull Corfforaethol o Weithredu’. 

Y Targed o ran Lleihau 
Costau / Gwneud Arbedion 
2023/24: 

£99k 

Y gyllideb bresennol: £28.602m 

Sut caiff y cynigion ar gyfer 
lleihau costau / gwneud 
arbedion yn y gyllideb eu 
cyflawni? 

1. Gostyngiad yng nghyfradd cyflogwyr
Cronfa Bensiwn Dyfed - £782k
Mae’r gwasanaeth yn disgwyl y bydd yn
cyfrannu £49k at yr arbediad hwn.

2. Gwneud Pethau’n Wahanol: Dull
Corfforaethol o Weithredu - £3.075m

£50k yw’r targed i gychwyn yn 23/24 o dan
y Ffrwd Waith Meithrin Cyfleoedd.

Mae’r Gwasanaeth Maethu yn rhan o
Wasanaeth Porth Gofal yn y strwythur
Gydol Oes a Llesiant ac mae’n darparu
lleoliadau i blant sy’n cael llety gan yr
awdurdod lleol pan nad yw’n ddiogel iddynt
aros gyda’u rhieni. Mae’r Gwasanaeth
Maethu’n canfod lleoliadau addas ar gyfer
plant sy’n dod o dan dimoedd plant Porth
Cynnal.

Bydd arbedion yn cael eu gwneud drwy
wella effeithlonrwydd y Gwasanaeth Maethu
drwy’r fenter Maethu Cyfleoedd a fydd yn
lleihau costau’n uniongyrchol o ran y
lleoliadau sydd angen eu prynu oddi wrth y
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timoedd Porth Cynnal. Cyflawnir yr arbedion 
drwy wneud y canlynol:  

 
• Sicrhau bod mwy o ofalwyr maeth 

wedi’u cymeradwyo gan Gyngor Sir 
Ceredigion sy’n gallu cynnig lleoliadau i 
blant yn agos at eu cymunedau.  
 

• Bydd ymgyrch recriwtio penodol yn 
cael ei gynnal er mwyn asesu a 
chymeradwyo mwy o ofalwyr maeth 
mewnol yn y sir.  

 
• Byddwn yn parhau i weithio gyda 

Maethu Cymru i wella’r cynnig i ofalwyr 
maeth o ran lwfansau a hyfforddiant er 
mwyn gallu gwneud y cynnig gorau 
posib i’n gofalwyr maeth.  

 
Bydd yr arbedion yn cael eu cyflawni drwy 
leihau ein defnydd o leoliadau ‘er elw’ yr 
Asiantaethau Maethu Annibynnol. Mae’r  
rhan hon o ofal cymdeithasol yn un sy’n 
fuddiol yn fasnachol i Asiantaethau Maethu 
Annibynnol sy’n aml yn targedu gofalwyr 
maeth yr awdurdod lleol i ddatblygu eu 
busnesau ‘er elw’.   

A ystyriwyd 
ffordd arall o 
ddarparu’r 
gwasanaeth?  

Cydweithio Parheir i ymgysylltu â Maethu Cymru er mwyn 
ystyried a datblygu opsiynau eraill ar gyfer 
darparu’r gwasanaeth.  

Integreiddio Amherthnasol 

A fydd y cynigion ar gyfer 
lleihau costau / gwneud 
arbedion yn y gyllideb yn cael 
effaith ar ddinasyddion neu ai 
arbedion mewnol yn unig yw’r 
rhain? 

Mewnol    
 
Dinasyddion  X 
 
Yr effaith ar blant a theuluoedd fydd eu bod yn 
gallu cael lleoliadau o fewn eu hardaloedd lleol 
a chynnal cysylltiadau â’u teuluoedd, ysgolion a 
rhwydweithiau cymdeithasol.  
 

Beth fydd 
effaith a 
chanlyniadau’r 
cynigion ar 
gyfer gwneud 
arbedion yn y 

Tymor byr: 
 

Llai o wariant ar brynu lleoliadau allanol.  

Tymor hir: Llai o wariant ar brynu lleoliadau. Bydd y 
cynnydd graddol yn nifer y gofalwyr maeth 
mewnol dros amser yn darparu opsiynau o ran 
paru er mwyn lleoli plant gyda’r teulu maeth 
mwyaf addas i fodloni eu hanghenion yn lleol.  

Tudalen 51



tymor byr / 
tymor hir? 
Ydych chi wedi ymgynghori 
â’r rhanddeiliaid ar y cynnig? 
Beth oedd yr adborth?  

Mae sesiynau adborth ynghylch Gofal Maeth 
wedi’u trefnu i gychwyn ar 23 Ionawr 2023.  

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Audrey Somerton-Edwards 
Swyddog Arweiniol Corfforaethol Dros Dro: 
Porth Cynnal 
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Y CYNIGION AR GYFER LLEIHAU COSTAU / GWNEUD ARBEDION YNG 
NGHYLLIDEB 2023/24 

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu: Cymunedau Iachach 

Gwasanaeth: Porth Gofal 
Aelod Cabinet a Phortffolio 
Cabinet: 

Y Cynghorydd Alun Williams 

Cefndir: Cyfanswm arfaethedig yr arbedion yng 
nghyllideb y Cyngor ar gyfer 23/24 yw £8.862m. 
Mae’r Cyngor yn dilyn dull corfforaethol o 
weithredu er mwyn cyflawni hyn, gan gynnwys 
targed o £3.075m fel rhan o ‘Gwneud Pethau’n 
Wahanol: Dull Corfforaethol o Weithredu’. 

Y Targed o ran Lleihau 
Costau / Gwneud Arbedion 
2023/24: 

£125k 

Y gyllideb bresennol: £13.603m 

Sut caiff y cynigion ar gyfer 
lleihau costau / gwneud 
arbedion yn y gyllideb eu 
cyflawni? 

1. Gwneud Pethau’n Wahanol: Dull
Corfforaethol o Weithredu - £3.075m

Bydd Porth Gofal yn cyfrannu at 4 ffrwd
waith allweddol sydd wedi’u sefydlu:

• Datrysiadau digidol i gynorthwyo’r
gwasanaethau gofal yn y cartref gyda’r
disgwyliad i gwtogi pecynnau gofal,
mynd ati mewn ffordd wahanol i
gynorthwyo’r sawl sy’n cael eu
rhyddhau o’r ysbyty, a rheoli
disgwyliadau defnyddwyr y gwasanaeth
/ y gofalwyr. Adolygu’r rhestr aros yn
rheolaidd er mwyn cwtogi’r pecynnau
gofal lle bo hynny’n addas. Nid oes
unrhyw arbedion wedi’u priodoli ar gyfer
y ffrwd waith hon eto gan ei bod newydd
ddechrau.

• Datblygu darpariaeth o ofal preswyl yn y
sir ar gyfer plant sydd ag anghenion
cymhleth. Dylai’r ffrwd waith hon greu
arbedion yn y tymor canolig ond nid yn
ystod 2023/24.

• Mwy o gyfleoedd i faethu – gan gael
gwared ar yr angen i leoli plant yn y
sector annibynnol, sy’n gostus iawn.
Bydd yr arbedion disgwyliedig o’r ffrwd
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waith hon (£50k i ddechrau) i’w gweld o 
dan y pennawd Porth Cynnal.  

• Mae’r ffioedd a’r costau’n cael eu 
hadolygu ar draws holl wasanaethau 
Porth Gofal er mwyn sicrhau bod costau 
chwyddiant a chostau ynni’n cael eu 
hystyried, a chynyddir y ffioedd a’r 
costau lle bo hynny’n addas.  

 
2. Gostyngiad yng nghyfradd cyflogwyr 

Cronfa Bensiwn Dyfed - £782k 
Mae’r gwasanaeth yn disgwyl y bydd yn 
cyfrannu £125k at yr arbediad hwn.  
 

A ystyriwyd 
ffordd arall o 
ddarparu’r 
gwasanaeth?  

Cydweithio Mae gweithio rhanbarthol a chydweithio â 
phartneriaid allweddol a rhanddeiliaid yn 
digwydd ar bob cyfle.  

Integreiddio Amherthnasol 

A fydd y cynigion ar gyfer 
lleihau costau / gwneud 
arbedion yn y gyllideb yn cael 
effaith ar ddinasyddion neu ai 
arbedion mewnol yn unig yw’r 
rhain? 

Mewnol yn unig 
 
Dinasyddion   
 

Beth fydd 
effaith a 
chanlyniadau’r 
cynigion ar 
gyfer gwneud 
arbedion yn y 
tymor byr / 
tymor hir? 

Tymor byr: 
 

Effaith bach iawn yn y tymor byr. Bydd angen 
cymryd amser cyn cyflwyno’r cynigion er mwyn 
sicrhau bod y gwaith priodol yn cael ei gyflawni.   

Tymor hir:  

A ydych chi wedi ymgynghori 
â’r rhanddeiliaid ar y cynnig? 
Beth oedd yr adborth?  
 

Cynhelir trafodaethau yn rhanbarthol gyda’r 
sector iechyd a’r awdurdodau lleol.  

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 
 

Donna Pritchard 
Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Porth Gofal  
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Y CYNIGION AR GYFER LLEIHAU COSTAU / GWNEUD ARBEDION YNG 
NGHYLLIDEB 2023/24 
 
Pwyllgor Trosolwg a Chraffu: 
 

Cymunedau Iachach 

Gwasanaeth: Polisi, Perfformiad a Diogelu’r Cyhoedd  
(Yr elfennau Diogelu’r Cyhoedd yn unig) 
 

Aelod Cabinet a Phortffolio 
Cabinet: 
 

Y Cynghorydd Mathew Vaux 
Aelod Cabinet dros Bartneriaethau, Tai, y 
Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu, a 
Diogelu’r Cyhoedd 
 

Cefndir: 
 

Cyfanswm arfaethedig yr arbedion yng 
nghyllideb y Cyngor ar gyfer 23/24 yw £8.862m. 
Mae’r Cyngor yn dilyn dull corfforaethol o 
weithredu er mwyn cyflawni hyn, gan gynnwys 
targed o £3.075m fel rhan o ‘Gwneud Pethau’n 
Wahanol: Dull Corfforaethol o Weithredu’. 
 

Y Targed o ran Lleihau 
Costau / Gwneud Arbedion 
2023/24: 

£30k 
 

Y gyllideb bresennol: 
 

£1.265m ar gyfer Diogelu’r Cyhoedd 
(£2.34m yw’r gyllideb ar gyfer y Gwasanaeth 
Polisi, Perfformiad a Diogelu’r Cyhoedd yn ei 
gyfanrwydd, gan gynnwys y costau y mae’r 
Swyddog Arweiniol Corfforaethol wedi cyllidebu 
ar eu cyfer) 
 

Sut caiff y cynigion ar gyfer 
lleihau costau / gwneud 
arbedion yn y gyllideb eu 
cyflawni? 

1. Gostyngiad yng nghyfradd cyflogwyr 
Cronfa Bensiwn Dyfed - £782k 
Mae’r Gwasanaeth Polisi, Perfformiad a 
Diogelu’r Cyhoedd yn ei gyfanrwydd yn 
disgwyl y bydd yn cyfrannu £30k at yr 
arbediad hwn.  
 

2. Ffioedd a Chostau 
Mae’r ffioedd a’r costau unigol i’w gweld yn 
Atodiad C.  
 
Cynigir bod y ffioedd a’r costau yn codi yn 
unol â chwyddiant cyflogau staff. Ni ellir codi 
rhai oherwydd terfynau statudol. Fodd 
bynnag, bydd y ffioedd ar gyfer trwyddedau 
bridio cŵn yn codi yn sylweddol er mwyn 
adfer costau’n llawn yn sgil yr arferion 
archwilio newydd sy’n well ac yn hwy.  

 
3. Cyllid grant yn dod at ei derfyn 
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Er nad oes unrhyw ostyngiad i’r gyllideb 
graidd, daw 2 ffrwd o gyllid grant i ben eleni 
a fydd yn cael effaith ar y gwasanaeth. Bydd 
y cyllid ar gyfer dau swyddog gorfodi dros 
dro, a ariannwyd drwy’r gronfa caledi 
COVID dros y ddwy flynedd ddiwethaf, yn 
dod i ben gan fod y grant yn cael ei 
ymgorffori yng nghyllideb sylfaenol yr 
awdurdod lleol. Bydd y cyllid ar gyfer y 
Cydlynydd Adnoddau Naturiol a Llesiant 
rhan amser yn dod i ben hefyd wrth i’r 
prosiect ddod at ei derfyn yn unol â’r cynllun.  
 
Mae gan y staff gontract hyd at ddiwedd mis 
Mawrth. Wedi hynny bydd y swyddi’n cael 
eu dileu o’r strwythur.  
 

A ystyriwyd 
ffordd arall o 
ddarparu’r 
gwasanaeth?  

Cydweithio Amherthnasol 

Integreiddio Mae’r ddwy swydd gorfodi eisoes wedi’u 
hintegreiddio i waith y gwasanaeth. Nid ydy’r 
Cydlynydd Adnoddau Naturiol a Llesiant wedi’i 
integreiddio gymaint i mewn i waith y tîm o ddydd 
i ddydd.  

A fydd y cynigion ar gyfer 
lleihau costau / gwneud 
arbedion yn y gyllideb yn cael 
effaith ar ddinasyddion neu ai 
arbedion mewnol yn unig yw’r 
rhain? 

Mewnol - Bydd  
 
Dinasyddion - Bydd 
 
O ran y Swyddogion Gorfodi, bydd hyn yn cael 
effaith ar ein gallu i ddarparu’r gwasanaethau 
diogelu’r cyhoedd i gyd gan eu bod ar hyn o bryd 
yn cyflawni ystod eang o dasgau er mwyn 
rhyddhau’r staff profiadol fel eu bod yn gallu 
gwneud yr ymchwiliadau mwyaf cymhleth a’r 
archwiliadau hylendid bwyd risg uchel. Hefyd, 
maent yn gorfodi amodau trwyddedu ar draws 
ystod o weithgareddau. Efallai bydd yn rhaid i’r 
cyhoedd aros yn hirach am rai gwasanaethau.  
 

Beth fydd 
effaith a 
chanlyniadau’r 
cynigion ar 
gyfer gwneud 
arbedion yn y 
tymor byr / 
tymor hir? 

Tymor byr: 
 

Gallai’r gostyngiad yng nghapasiti tîm y 
gwasanaeth diogelu’r cyhoedd effeithio ein 
heffeithlonrwydd ac effeithiolrwydd wrth i’r 
gwasanaeth weithio tuag at leihau’r gwaith sydd 
wedi ôl-gronni yn sgil COVID.  
 

Tymor hir: Bydd y gwasanaeth yn canolbwyntio ar 
broblemau adweithiol oherwydd mae’n bosib na 
fydd capasiti i gyflawni archwiliadau rhagweithiol.   
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Ydych chi wedi ymgynghori 
â’r rhanddeiliaid ar y cynnig? 
Beth oedd yr adborth?  

Mae’r trafodaethau anffurfiol â’r Awdurdod 
Safonau Bwyd yn parhau. Maent yn disgwyl i’r 
Awdurdod gyflawni archwiliadau Safonau Bwyd, 
Hylendid Bwyd a Bwyd Anifeiliaid.  

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Alun Williams 
Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Polisi, 
Perfformiad a Diogelu’r Cyhoedd 
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Y CYNIGION AR GYFER LLEIHAU COSTAU / GWNEUD ARBEDION YNG 
NGHYLLIDEB 2023/24 

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu: Cymunedau Iachach 

Gwasanaeth: Gwasanaethau Porth Cymorth Cynnar 

Aelod Cabinet a Phortffolio 
Cabinet: 

Y Cynghorydd Alun Williams - 
Dirprwy Arweinydd y Cyngor 
Aelod Cabinet dros y Gwasanaeth Gydol Oes a 
Llesiant  

Y Cynghorydd Catrin M.S.Davies 
Aelod Cabinet dros Ddiwylliant, Hamdden a’r 
Gwasanaethau Cwsmeriaid  

Y Cynghorydd Wyn Thomas 
Aelod Cabinet dros Ysgolion, Dysgu Gydol Oes 
a Sgiliau 

Cefndir: Cyfanswm arfaethedig yr arbedion yng 
nghyllideb y Cyngor ar gyfer 23/24 yw £8.862m. 
Mae’r Cyngor yn dilyn dull corfforaethol o 
weithredu er mwyn cyflawni hyn, gan gynnwys 
targed o £3.075m fel rhan o ‘Gwneud Pethau’n 
Wahanol: Dull Corfforaethol o Weithredu’. 

Nid yw Gwasanaethau Porth Cymorth Cynnar yn 
arwain  unrhyw brosiectau corfforaethol ond mae 
Rheolwyr Corfforaethol y gwasanaethau ar 
draws Porth Cymorth Cynnar yn mynd i’r grwpiau 
prosiect perthnasol ac maent yn cyfrannu atynt.  

Y Targed o ran Lleihau 
Costau / Gwneud Arbedion 
2023/24: 

£73k 

Y gyllideb bresennol: £4.355m (holl gyllideb Porth Cymorth Cynnar). 
Mae £1.254m o’r ffigwr hwn ar gyfer y 
Canolfannau Lles.   

Sut caiff y cynigion ar gyfer 
lleihau costau / gwneud 
arbedion yn y gyllideb eu 
cyflawni? 

1. Gwneud Pethau’n Wahanol: Dull
Corfforaethol o Weithredu - £3.075m
Bydd Gwasanaethau Porth Cymorth Cynnar
yn cyfrannu’n weithredol at y canlynol:
• Yr adolygiad o gludiant i ddysgwyr

(daw’r Unedau Cyfeirio Disgyblion a’r
ddarpariaeth o ran y Cwricwlwm Amgen
o dan y Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes
a Sgiliau)
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• Yr asesiad o’r incwm ychwanegol a 
ddaw o feysydd parcio (Gwasanaeth y 
Canolfannau Lles) 

• Yr adolygiad o’r Ffioedd a’r Costau   
(Gwasanaeth y Canolfannau Lles a’r 
Gwasanaeth Ymyrraeth Gynnar). 
 

2. Gostyngiad yng nghyfradd cyflogwyr 
Cronfa Bensiwn Dyfed - £782k 
Mae’r gwasanaeth Porth Cymorth Cynnar 
yn ei gyfanrwydd yn disgwyl y bydd yn 
cyfrannu £73k at yr arbediad hwn. 

 
3. Ffioedd a Chostau 

Mae’r ffioedd a’r costau unigol i’w gweld yn 
Atodiad C.  
• Adolygwyd y ffioedd a’r costau i gyd gan 

Wasanaeth y Canolfannau Lles er 
mwyn sicrhau lefel gyson o ffioedd / 
costau ar gyfer gweithgareddau a 
chyfleusterau ar draws y Sir. Mae’r 
gwasanaeth hefyd wedi cwblhau 
ymarfer i gymharu’r rhain ag 
awdurdodau lleol cyfagos. Mae nifer o’r 
newidiadau arfaethedig i’r ffioedd / 
costau yn gysylltiedig â’r gyfradd 
chwyddiant bresennol a’r cynnydd 
mewn costau ynni, ond mae rhai yn 
ffioedd a ail-gyfrifwyd neu’n ffioedd 
newydd ar gyfer y gwasanaeth.  

• Mae’r cynnydd yn y ffioedd a’r costau ar 
gyfer hurio cyfleusterau yn y 
Gwasanaeth Ymyrraeth Gynnar yn 
gysylltiedig â’r gyfradd chwyddiant 
bresennol a’r cynnydd mewn costau 
ynni.  
 

A ystyriwyd 
ffordd arall o 
ddarparu’r 
gwasanaeth?  

Cydweithio Amherthnasol 

Integreiddio Amherthnasol 

A fydd y cynigion ar gyfer 
lleihau costau / gwneud 
arbedion yn y gyllideb yn cael 
effaith ar ddinasyddion neu ai 
arbedion mewnol yn unig yw’r 
rhain? 

Mewnol    
 
Dinasyddion   
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Beth fydd 
effaith a 
chanlyniadau’r 
cynigion ar 
gyfer gwneud 
arbedion yn y 
tymor byr / 
tymor hir? 

Tymor byr: 

Tymor hir: 

Ydych chi wedi ymgynghori 
â’r rhanddeiliaid ar y cynnig? 
Beth oedd yr adborth?  

Er mwyn sicrhau prisiau tebyg ar gyfer 
gwasanaethau tebyg, cafwyd trafodaethau â 
phartneriaid rhanbarthol ac awdurdodau lleol 
cyfagos. Mae gan Wasanaeth y Canolfannau 
Lles brisiau a bennwyd yn strategol yn seiliedig 
ar chwyddiant a’r cynnydd mewn costau ynni.  

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Elen James 
Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Porth Cymorth 
Cynnar 
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Cymunedau sy'n Dysgu
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Y CYNIGION AR GYFER LLEIHAU COSTAU / GWNEUD ARBEDION YNG 
NGHYLLIDEB 2023/24 

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy’n 
Dysgu 

Gwasanaeth: Gwasanaeth Ysgolion a Diwylliant 

Aelod Cabinet a Phortffolio 
Cabinet: 

Y Cynghorydd Wyn Thomas 
Y Cynghorydd Catrin M S Davies 

Cefndir: Cyfanswm arfaethedig yr arbedion yng 
nghyllideb y Cyngor ar gyfer 23/24 yw £8.862m. 
Mae’r Cyngor yn dilyn dull corfforaethol o 
weithredu er mwyn cyflawni hyn, gan gynnwys 
targed o £3.075m fel rhan o ‘Gwneud Pethau’n 
Wahanol:  Dull Corfforaethol o Weithredu. 

Y Targed o ran Lleihau 
Costau / Gwneud Arbedion 
2023/24: 

£2.260m (+ £500k arall sydd i’w weld o dan 
bennawd y Grŵp Arweiniol) 

Y gyllideb bresennol: £50.887m (gan gynnwys £44.7m sydd wedi’i 
ddirprwyo i’r ysgolion) 

Sut caiff y cynigion ar gyfer 
lleihau costau / gwneud 
arbedion yn y gyllideb eu 
cyflawni? 

1. Gwneud Pethau’n Wahanol:  Dull
Corfforaethol o Weithredu - £3.075m
Mae’r gwasanaeth Ysgolion a Diwylliant yn
arwain nifer o ffrydiau gwaith, gan
gynnwys:

i) Yr Adolygiad o Gludiant i Ddysgwyr -
£400k (sydd i’w weld o dan bennawd y
Grŵp Arweiniol)
Mae gweithgor sy’n cynnwys nifer o
wasanaethau wedi cwrdd i drafod
opsiynau ar gyfer gwneud arbedion o ran
cludiant i ddysgwyr. Bydd hyn yn
cynnwys adolygu’r ddarpariaeth dacsis ar
gyfer y ddarpariaeth rhwng y cartref a’r
ysgol gan gynnwys y ddarpariaeth dacsis
o ran y canlynol: disgyblion sydd ag
anghenion dysgu ychwanegol; yr Unedau
Cyfeirio Disgyblion, y Cwricwlwm Amgen,
Plant sy’n Derbyn Gofal. Bydd y
gweithgor hefyd yn adolygu llwybrau
bysiau rhwng y cartref a’r ysgol.

ii) Adolygiad strategol o’r ysgolion Cynradd - 
£100k (sydd i’w weld o dan bennawd y 
Grŵp Arweiniol) 
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Caiff papur sy’n amlinellu’r egwyddorion 
ynghylch seilwaith cynaliadwy ar gyfer 
ysgolion ei gyflwyno gerbron y Pwyllgor 
Craffu a’r Cabinet yng ngwanwyn 2023. 
Mae’r targed o ran arbedion yn un mewn 
enw yn unig (nominal) ac mewn 
gwirionedd, dim ond o 2024/25 ymlaen y 
bydd arbedion sylweddol yn cael eu 
gwireddu felly mae’r arbedion hyn yn 
rhan o’r arbedion Tymor Canolig. 

iii) Ffioedd a Chostau
Mae’r ffioedd a’r costau unigol i’w gweld yn 
Atodiad C. Mae ffioedd a chostau’r 
Gwasanaeth Ysgolion a Diwylliant yn 
adlewyrchu’r cynnydd mewn costau staff 
ac ynni, yn benodol o ran llogi 
ystafelloedd / cyfleusterau.

O ran oedolion sy’n ymweld ag 
Amgueddfa Ceredigion, cynigir codi ffi 
mynediad o £5 yr un ar bob oedolyn nad ydynt yn 
byw yng Ngheredigion.

Nid yw ffioedd y Gwasanaeth Cerdd wedi 
cynyddu ers 2018. Mae’r cynnydd a gynigir ar 
gyfer 23/24 yn ymwneud â’r cynnydd mewn 
costau staffio a theithio ac mae’r ffi ar gyfer y 
rheiny sy’n dysgu ail offeryn wedi’i chodi i fod yr 
un fath â’r ffi ar gyfer yr offeryn cyntaf.

Cynigir bod prydau ysgol yn cynyddu i £2.90 
(+11.5%) am bob pryd ac mae hyn yn unol â 
chwyddiant a’r cynnydd mewn costau staffio. O 
gyfnod y Pasg 2023 ymlaen, bydd disgyblion ym 
mlynyddoedd 3 a 4 hefyd yn elwa o’r cynnig i roi 
prydau ysgol am ddim i blant mewn ysgolion 
cynradd. Y bwriad yw cynnwys blynyddoedd 5 a 
6 erbyn Medi 2023.  Ni fydd y cynnydd hwn felly 
yn arwain at gostau i deuluoedd. Fodd bynnag, 
bydd yn golygu y bydd y gyfradd fesul uned yn 
cyd-fynd â’r gyfradd a ddefnyddir gan 
Lywodraeth Cymru (er bod hyn yn destun 
adolygiad). Pe byddai cyfradd fesul uned 
Llywodraeth Cymru yn cynyddu yn sgil yr 
adolygiad, byddai angen hefyd i gyfradd 
Ceredigion gynyddu er mwyn osgoi colli cyllid. 
Nid yw £2.90 yn ddigon i dalu am y gost lawn o 
ddarparu pryd. Yn seiliedig ar brisiau 2022/23, 
amcangyfrifir bod y gost honno ar y cyfan rhwng 
£3.18 a £3.57.   
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2. Gostyngiad yng nghyfradd cyflogwyr
Cronfa Bensiwn Dyfed - £782k
Mae’r gwasanaeth Ysgolion a Diwylliant yn
disgwyl y bydd yn cyfrannu £195k at yr
arbediad hwn.

3. Arbedion o’r Cyllidebau a Ddirprwyir i’r
Ysgolion - £2.065m
Bydd angen i’r Cyllidebau a Ddirprwyir i’r
Ysgolion ddarparu arbedion tuag at darged
cyffredinol y Cyngor.

Yn seiliedig ar gynyddu Treth y Cyngor
7.3%, cynigir cynnydd o 5.8% yn y
Cyllidebau a Ddirprwyir i’r Ysgolion yn
23/24. Mae hyn yn cynnwys effaith
blwyddyn gyfan y cynnydd o 5% o ran
Dyfarniad Cyflog yr Athrawon ym mis Medi
2022, cynnydd dangosol o 3.5% o ran
Dyfarniad Cyflog yr Athrawon am ran o
flwyddyn 23/24 o fis Medi 2023 ymlaen a
chyllid ar gyfer y pwysau o ran costau ynni.

Pe byddai Treth y Cyngor yn codi 8.3%,
byddai yna gynnydd o 6.7% yn y Cyllidebau
a Ddirprwyir i’r Ysgolion a byddai’r arbedion
y byddai angen i’r ysgolion eu gwneud yn
gostwng o £2.1m i oddeutu £1.7m. Byddai
cynnydd o 6.3% yn Nhreth y Cyngor yn
golygu y byddai’r arbedion y byddai angen
i’r ysgolion eu gwneud yn cynyddu o £2.1m
i oddeutu £2.5m.

Erbyn diwedd blwyddyn ariannol 22/23,
amcangyfrifir y bydd cronfeydd wrth gefn y
Cyllidebau a Ddirprwyir i Ysgolion oddeutu
£4m.

Cyrff Llywodraethol yr ysgolion unigol fydd
yn gyfrifol am yr arbedion fydd angen eu
gwneud o fewn cyllidebau eu hysgolion a
bydd yr arbedion hyn yn cyfateb i gyfanswm
o £2.1m (yn seiliedig ar gynnydd o 7.3% yn
Nhreth y Cyngor)

A ystyriwyd 
ffordd arall o 
ddarparu’r 
gwasanaeth? 

Cydweithio Mae’r Gwasanaeth Ysgolion a Diwylliant yn 
cydweithio ag Awdurdod Lleol Powys drwy 
Bartneriaeth Addysg Canolbarth Cymru ar rai 
agweddau ar gefnogaeth i ysgolion. Mae hyn 
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felly yn osgoi dyblygu wrth ddarparu 
gwasanaethau. 

Integreiddio Fel y nodir uchod 

A fydd y cynigion ar gyfer 
lleihau costau / gwneud 
arbedion yn y gyllideb yn cael 
effaith ar ddinasyddion neu ai 
arbedion mewnol yn unig yw’r 
rhain? 

Mewnol    Bydd 

Dinasyddion   Bydd 

Beth fydd 
effaith a 
chanlyniadau’r 
cynigion ar 
gyfer gwneud 
arbedion yn y 
tymor byr / 
tymor hir? 

Tymor byr: Mae’n bosib y bydd angen gwneud trefniadau 
amgen ar gyfer cludiant er mwyn sicrhau bod 
cyllidebau cludiant yn cael eu defnyddio’n fwy 
effeithlon. 

Mae’n bosib y bydd angen i rai ysgolion unigol 
adolygu eu trefniadau staffio a lleihau staff yn 
unol â’u cyllideb. Mae’n bosib y bydd gwargedau 
presennol yr ysgolion yn rhoi rhywfaint o amser 
iddynt i flaengynllunio. 

Tymor hir: Bydd angen ystyried penderfyniadau ynghylch 
seilwaith cynaliadwy ar gyfer ysgolion yn y 
dyfodol.  

A ydych chi wedi ymgynghori 
â’r rhanddeiliaid ar y cynnig?   
Beth oedd yr adborth?  

Cyfarfod o’r Fforwm Cyllidebau Ysgolion a 
gynhaliwyd ar 06/02/23. 

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Meinir Ebbsworth 
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Y CYNIGION AR GYFER LLEIHAU COSTAU / GWNEUD ARBEDION YNG 
NGHYLLIDEB 2023/24 

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu: Cymunedau sy'n Dysgu 

Gwasanaeth: Gwasanaethau Porth Cymorth Cynnar 

Aelod Cabinet a Phortffolio 
Cabinet: 

Y Cynghorydd Alun Williams - 
Dirprwy Arweinydd y Cyngor 
Aelod Cabinet dros y Gwasanaeth Gydol Oes a 
Llesiant  

Y Cynghorydd Catrin M.S.Davies 
Aelod Cabinet dros Ddiwylliant, Hamdden a’r 
Gwasanaethau Cwsmeriaid 

Y Cynghorydd Wyn Thomas 
Aelod Cabinet dros Ysgolion, Dysgu Gydol Oes 
a Sgiliau 

Cefndir: Cyfanswm arfaethedig yr arbedion yng 
nghyllideb y Cyngor ar gyfer 23/24 yw £8.862m. 
Mae’r Cyngor yn dilyn dull corfforaethol o 
weithredu er mwyn cyflawni hyn, gan gynnwys 
targed o £3.075m fel rhan o ‘Gwneud Pethau’n 
Wahanol:  Dull Corfforaethol o Weithredu. 

Nid yw Gwasanaethau Porth Cymorth Cynnar yn 
arwain unrhyw brosiectau Corfforaethol ond mae 
Rheolwyr Corfforaethol y gwasanaethau ar 
draws Porth Cymorth Cynnar yn mynd i’r grwpiau 
prosiect perthnasol ac maent yn cyfrannu atynt. 

Y Targed o ran Lleihau 
Costau / Gwneud Arbedion 
2023/24: 

£73k 

Y gyllideb bresennol: £4.355m (holl gyllideb Porth Cymorth Cynnar). 
Mae £1.254m o’r ffigwr hwn ar gyfer y 
Canolfannau Lles (sy’n dod o dan y Pwyllgor 
Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach). 

Sut caiff y cynigion ar gyfer 
lleihau costau / gwneud 
arbedion yn y gyllideb eu 
cyflawni? 

1. Gostyngiad yng nghyfradd cyflogwyr
Cronfa Bensiwn Dyfed - £782k
Mae gwasanaeth Porth Cymorth Cynnar yn
ei gyfanrwydd yn disgwyl y bydd yn
cyfrannu £73k at yr arbediad hwn.

2. Gwneud Pethau’n Wahanol:  Dull
Corfforaethol o Weithredu - £3.075m
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Bydd Gwasanaethau Porth Cymorth Cynnar 
yn cyfrannu’n weithredol at y canlynol: 
• Yr adolygiad o’r holl gludiant i ddysgwyr

(daw’r Unedau Cyfeirio Disgyblion a’r
ddarpariaeth o ran y Cwricwlwm Amgen
o dan y Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes
a Sgiliau)

• Yr asesiad o’r incwm ychwanegol a
ddaw o feysydd parcio (Gwasanaeth y
Canolfannau Lles)

• Yr adolygiad o’r Ffioedd a’r Costau
(Gwasanaeth y Canolfannau Lles a’r
Gwasanaeth Ymyrraeth Gynnar)

3. Ffioedd a Chostau
Mae’r ffioedd a’r costau unigol i’w gweld
yn Atodiad C.

Mae’r ffioedd a’r costau wedi’u hadolygu
ar draws gwasanaethau Porth Cymorth
Cynnar. Mae nifer o’r newidiadau
arfaethedig yn y ffioedd/costau yn
gysylltiedig â’r gyfradd chwyddiant
bresennol a’r cynnydd mewn costau ynni.

A ystyriwyd 
ffordd arall o 
ddarparu’r 
gwasanaeth? 

Cydweithio Ddim yn berthnasol 

Integreiddio Ddim yn berthnasol 

A fydd y cynigion ar gyfer 
lleihau costau / gwneud 
arbedion yn y gyllideb yn cael 
effaith ar ddinasyddion neu ai 
arbedion mewnol yn unig yw’r 
rhain? 

Mewnol    

Dinasyddion   

Beth fydd 
effaith a 
chanlyniadau’r 
cynigion ar 
gyfer gwneud 
arbedion yn y 
tymor byr / 
tymor hir? 

Tymor byr: Er mwyn sicrhau bod y gyllideb ar gyfer cludiant 
yn cael ei defnyddio’n fwy effeithlon, bydd angen 
ystyried / treialu opsiynau ar gyfer trefniadau 
teithio amgen. 

Tymor hir: 
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A ydych chi wedi ymgynghori 
â’r rhanddeiliaid ar y cynnig?   
Beth oedd yr adborth?  

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Elen James 
Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Porth Cymorth 
Cynnar 
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Cymunedau Ffyniannus
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Y CYNIGION AR GYFER LLEIHAU COSTAU / GWNEUD ARBEDION YNG 
NGHYLLIDEB 2023/24 

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu: Cymunedau Ffyniannus 

Gwasanaeth: Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol 

Aelod Cabinet a Phortffolio 
Cabinet: 

Y Cynghorydd Keith Henson 
Yr Aelod Cabinet ar gyfer Priffyrdd a 
Gwasanaethau Amgylcheddol a Rheoli Carbon 

Cefndir: Cyfanswm arfaethedig yr arbedion yng 
nghyllideb y Cyngor ar gyfer 23/24 yw £8.862m. 
Mae’r Cyngor yn dilyn dull corfforaethol o 
weithredu er mwyn cyflawni hyn, gan gynnwys 
targed o £3.075m fel rhan o ‘Gwneud Pethau’n 
Wahanol: Dull Corfforaethol o Weithredu’. 

Y Targed o ran Lleihau 
Costau / Gwneud Arbedion 
2023/24:  

£851k (+ £400k pellach wedi’i ddangos o dan y 
Grŵp Arweiniol) 

Y gyllideb bresennol: £18.078m 
Sut caiff y cynigion ar gyfer 
lleihau costau / gwneud 
arbedion yn y gyllideb eu 
cyflawni?  

1. Gwneud Pethau’n Wahanol: Dull
Corfforaethol o Weithredu - £3.075m
Mae Priffyrdd a Gwasanaethau
Amgylcheddol yn ymwneud â sawl ffrwd
waith, sef:

i) Adolygiad o Gludiant i Ddysgwyr -
£400k (wedi’i ddangos o dan y Grŵp 
Arweiniol) 
Mae gweithgor sy’n cynnwys nifer o 
wasanaethau wedi cyfarfod i drafod 
opsiynau ar gyfer gwneud arbedion o 
ran cludiant i ddysgwyr. Bydd hyn yn 
cynnwys adolygiad o ddarpariaeth 
tacsis ar gyfer cludiant rhwng y cartref 
a’r ysgol gan gynnwys darpariaeth 
tacsis ar gyfer disgyblion gydag 
Anghenion Dysgu Ychwanegol, Unedau 
Cyfeirio Disgyblion, y Cwricwlwm 
Amgen, Plant sy’n Derbyn Gofal ac 
adolygiad o lwybrau bws rhwng y cartref 
a’r ysgol. 

ii) Incwm Parcio - £400k
Amcangyfrifir y gellir sicrhau cynnydd o
£240k mewn incwm drwy adolygu /
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symleiddio’r strwythur codi ffioedd 
presennol ochr yn ochr â chysoni’r 
taliadau yn yr hen faes parcio Parcio a 
Theithio gyda Maes-yr-Afon. Bydd y 
ffrwd waith hefyd yn archwilio rhagor o 
gyfleoedd newydd i greu incwm 
ychwanegol. 

iii) Adolygu’r defnydd o arian y Rhaglen
Gyfalaf 
Cynhaliwyd adolygiad o wariant 
cynlluniedig Priffyrdd. Lle mae gwaith 
arfaethedig yn cynyddu oes a/neu werth 
asedau sy’n ymwneud â Phriffyrdd yn 
sylweddol, bydd y gwaith hwn yn cael ei 
gyfalafu. Disgwylir budd ariannol o 
£360k o hyn sy’n cynnwys swm 
cyfatebol yn cael ei ddarparu yn y 
Rhaglen Gyfalaf. 

2. Gostyngiad yng nghyfradd cyflogwyr
Cronfa Bensiwn Dyfed - £782k 
Mae’r gwasanaeth yn disgwyl cyfrannu 
£91k at yr arbediad hwn.  

3. Incwm Ffioedd a Chostau
Mae’r ffioedd a’r costau unigol i’w gweld yn
Atodiad C.

Disgwylir y bydd Priffyrdd a Gwasanaethau
Amgylcheddol yn cyfrannu £170k drwy’r
cynnydd arfaethedig mewn Ffioedd a
Chostau nad ydynt yn ymwneud â pharcio,
yn bennaf ym meysydd Harbyrau, Gwaith
Stryd, a Chau Ffyrdd Dros Dro. Mae
cynigion yn ystyried y lefelau chwyddiant
uwch yn ogystal â cheisio cyflawni lefelau
uwch o incwm.

A ystyriwyd 
ffordd arall o 
ddarparu’r 
gwasanaeth? 

Cydweithio Dim cyfleoedd i gydweithio gan fod y 
gwasanaeth wedi’i ganoli o fewn y Cyngor ac nid 
yw hyn yn opsiwn ar hyn o bryd gydag 
Awdurdodau cyfagos ar gyfer 23/24.  

Integreiddio Mae’r gwasanaeth wedi’i ganoli drwy 
ailstrwythuro corfforaethol ac mae wedi’i 
integreiddio’n llawn ynddo’i hun i gefnogi pob 
maes gwasanaeth. 

A fydd y cynigion ar gyfer 
lleihau costau / gwneud 
arbedion yn y gyllideb yn cael 

Mewnol    
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effaith ar ddinasyddion neu ai 
arbedion mewnol yn unig yw’r 
rhain?  

Dinasyddion     cynnydd ar gyfer 
gwasanaethau dewisol/nad ydynt yn orfodol a 
gwasanaethau nad ydynt yn wynebu’r cyhoedd. 

Beth fydd 
effaith a 
chanlyniadau’r 
cynigion ar 
gyfer gwneud 
arbedion yn y 
tymor byr / 
tymor hir? 

Tymor byr: Mae angen y cynnydd mewn ffioedd a chostau 
dewisol/nad ydynt yn orfodol er mwyn diogelu 
darpariaeth gwasanaethau o fewn Priffyrdd a 
Gwasanaethau Amgylcheddol er mwyn sicrhau y 
gellir eu cynnal yn y dyfodol oherwydd pwysau 
chwyddiant digynsail. 

Tymor hir: Mae’r cynigion incwm/arbedion yn ofynnol er 
mwyn diogelu darpariaeth gwasanaethau o fewn 
Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol er 
mwyn sicrhau y gellir eu cynnal yn y dyfodol. 

A ydych chi wedi ymgynghori 
â’r rhanddeiliaid ar y cynnig? 
Beth oedd yr adborth?  

Na, ni fydd y rhanddeiliaid yn cael eu heffeithio'n 
uniongyrchol ac eithrio’r cynnydd mewn Ffioedd 
a Chostau, sy’n ymwneud â gwasanaethau 
dewisol/nad ydynt yn orfodol. 

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Rhodri Llwyd 
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Y CYNIGION AR GYFER LLEIHAU COSTAU / GWNEUD ARBEDION YNG 
NGHYLLIDEB 2023/24 
 
Pwyllgor Trosolwg a Chraffu: Cymunedau Ffyniannus 

Gwasanaeth: Economi ac Adfywio 

Aelod y Cabinet a Phortffolio’r 
Cabinet: 

Y Cynghorydd Clive Davies 
Aelod y Cabinet dros Economi ac Adfywio 

Cefndir: 
 

Cyfanswm arfaethedig yr arbedion yng 
nghyllideb y Cyngor ar gyfer 23/24 yw £8.862m. 
Mae’r Cyngor yn dilyn dull corfforaethol o 
weithredu er mwyn cyflawni hyn, gan gynnwys 
targed o £3.075m fel rhan o ‘Gwneud Pethau’n 
Wahanol:   Dull Corfforaethol o Weithredu’. 

Y Targed o ran Lleihau 
Costau / Gwneud Arbedion 
2023/24: 

£307k (+ £125k pellach wedi ei ddangos o dan 
y Grŵp Arweiniol) 

Y Gyllideb Bresennol: £3.637m 
Sut caiff y cynigion ar gyfer 
lleihau costau / gwneud 
arbedion yn y gyllideb eu 
cyflawni? 
 

 
1. Gwneud Pethau’n Wahanol: Dull 

Corfforaethol o Weithredu - £3.075m 
Mae Economi ac Adfywio yn ymwneud â 
nifer o ffrydiau gwaith, sef: 
 
i) Buddsoddiad mewn Cynlluniau Ynni - 

£125k (wedi’i ddangos o dan y Grŵp 
Arweiniol) 
Nod y ffrwd waith hon yw sicrhau 
arbedion refeniw parhaus o naill ai 
Buddsoddiad Ynni newydd neu 
gynlluniau effeithlonrwydd ynni.      Mae 
dyraniad ychwanegol o £1.0m wedi'i 
gynnwys yn y Rhaglen Gyfalaf 
arfaethedig ar draws 23/24 a 24/25 i 
ddarparu rhaglenni cyfalaf.  Mae 
prosiectau manwl yn dal i gael eu llunio 
ond maent yn debygol o gynnwys 
cynlluniau gwynt a solar. 
 

ii) Adolygiad o Asedau Corfforaethol - 
£250k 
Bydd y ffrwd waith hon yn edrych ar 
ystod o gyfleoedd yn ymwneud â’r Ystâd 
Gorfforaethol, Adeiladau Gweithredol a 
chyfleoedd Masnachol.      Mae’r 
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prosiect Ffyrdd o Weithio eisoes yn 
adolygu’r defnydd o adeiladau’r Cyngor 
yn y dyfodol ac mae adolygiad o sylfaen 
Asedau Adeiladau’r Cyngor gyda golwg 
ar resymoli asedau wedi dechrau.    
Bydd cyfleoedd Incwm hefyd o 
sefydliadau eraill yn y Sector 
Cyhoeddus ac yn fasnachol.      
Disgwylir y bydd y ffrwd waith hon yn 
sicrhau arbedion pellach dros y tymor 
canolig wrth i'r gwaith ddatblygu. 

 
2. Gostyngiad yng nghyfradd cyflogwyr 

Cronfa Bensiwn Dyfed - £782k 
Mae'r gwasanaeth yn ei gyfanrwydd yn 
disgwyl cyfrannu £57k at yr arbediad hwn. 
 

3. Incwm Ffioedd a Chostau 
Mae’r Ffioedd a’r Costau Unigol i’w gweld yn 
Atodiad C.  
 
Lle mae Ffioedd a Chostau yn cynnwys 
amser staff a/neu gostau ynni, mae Ffioedd 
wedi cael eu hadolygu i sicrhau bod lefelau 
chwyddiant ar hyn o bryd yn cael eu 
hystyried.    Mae hyn yn berthnasol i Reoli 
Adeiladu, Ffioedd Cynllunio (lle cânt eu 
pennu gan y Cyngor), Pridiannau Tir Lleol, 
Llogi Cyfleusterau a Ffioedd sy’n 
gysylltiedig â Hawliau Tramwy Cefn Gwlad. 
 
Mae Ffioedd a Chostau mewn perthynas â 
Chanolfan Bwyd Cymru a Neuaddau 
Marchnad wedi'u hadolygu gan ystyried 
chwyddiant a natur fasnachol y 
gweithgareddau. 
 
Mae Ffioedd a Chostau mewn perthynas â 
Chyfleusterau Cyhoeddus wedi'u hadolygu, 
gyda chodiad i 30c ar gyfer y brif gost yn 
cael ei gynnig i dalu costau tebyg i 
chwyddiant ond hefyd i ddarparu mwy o 
incwm i gyfrannu at gyfanswm cost y 
gwasanaeth hwn. 

 
A ystyriwyd 
ffordd arall o 
ddarparu’r 
gwasanaeth?  

Cydweithio Mae'r gwasanaeth yn ymwneud â gwaith 
ymgysylltu sylweddol a gweithio’n sylweddol 
mewn partneriaeth ar draws y rhanbarth ac yn 
lleol. Mae hyn yn helpu i ddenu cyllid sylweddol 
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i'r Sir a chyflawni tuag at y Strategaeth 
Gorfforaethol.   

Integreiddio Mae gweithio'n rhanbarthol ac yn lleol yn rhoi 
nifer o gyfleoedd i integreiddio ac alinio cyllid a 
mentrau newydd â chynlluniau a strategaethau 
corfforaethol sy’n bodoli eisoes. 

A fydd y cynigion ar gyfer 
lleihau costau / gwneud 
arbedion yn y gyllideb yn cael 
effaith ar ddinasyddion neu ai 
arbedion mewnol yn unig yw’r 
rhain? 

Mewnol          X 
Dinasyddion  X 

Beth fydd 
effaith a 
chanlyniadau’r 
cynigion ar 
gyfer gwneud 
arbedion yn y 
tymor byr / 
tymor hir? 

Tymor byr: Bydd y rhan fwyaf o arbedion yn helpu i gyflawni 
Amcanion Corfforaethol e.e. bydd ynni nid yn 
unig yn cyflawni arbedion ond bydd hefyd yn 
cyflawni o ran uchelgeisiau Sero Net y Cyngor. 
Efallai y gwnaiff rhai codiadau mewn ffioedd 
effeithio ar gwsmeriaid yn dewis defnyddio 
cyfleusterau eraill. Mae'n well codi ffioedd na 
chau cyfleusterau er mwyn lleihau'r bwlch rhwng 
incwm a chost rhedeg y gwasanaeth. 

Hirdymor: Bydd cynigion sy'n ymwneud ag ynni yn helpu i 
gyflawni'r Strategaeth Gorfforaethol, gan gynnal 
gwasanaethau drwy helpu i leihau effaith costau 
ynni sy’n codi.  

A ydych chi wedi ymgynghori 
â’r rhanddeiliaid ar y cynnig?    
Beth oedd yr adborth?  

Mae cyflenwi gwasanaethau yn golygu 
ymgysylltu ac ymgynghori’n sylweddol i lunio 
strategaethau, rhaglenni cyllido a chyflawni 
prosiectau. Gall hyn fod ar lefel ranbarthol a/neu 
sirol ac mae'n denu cyllid sylweddol i gyflawni 
newid.    

Ymgynghorwyd pan baratowyd Strategaeth y 
Toiledau Cyhoeddus gan gynnwys yr angen i 
godi ffioedd i ddiogelu a gwella toiledau a 
gwelwyd hyn yn gadarnhaol. Nid oes dim 
ymgynghoriad penodol wedi'i gynnal ynghylch y 
codiad arfaethedig mewn ffioedd ar gyfer 
defnyddio toiledau.   

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Russell Hughes-Pickering 
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Adnoddau Corfforaethol
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Y CYNIGION AR GYFER LLEIHAU COSTAU / GWNEUD ARBEDION YNG 
NGHYLLIDEB 2023/24 

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu: Adnoddau Corfforaethol 

Gwasanaeth: Gwasanaethau Democrataidd 

Aelod Cabinet a Phortffolio 
Cabinet: 

Y Cynghorydd Bryan Davies 
Aelod Cabinet dros y Gwasanaethau 
Democrataidd, Polisi a Pherfformiad a Phobl a 
Threfniadaeth 

Cefndir: Cyfanswm arfaethedig yr arbedion yng 
nghyllideb y Cyngor ar gyfer 23/24 yw £8.862m. 
Mae’r Cyngor yn dilyn dull corfforaethol o 
weithredu er mwyn cyflawni hyn, gan gynnwys 
targed o £3.075m fel rhan o ‘Gwneud Pethau’n 
Wahanol:  Dull Corfforaethol o Weithredu. 

Mae’r Gwasanaethau Democrataidd, drwy’r Tîm 
Cymorth Corfforaethol i Wasanaethau, yn 
darparu cymorth yn ôl yr angen i brosiectau 
corfforaethol ‘Gwneud Pethau’n Wahanol’.  

Y Targed o ran Lleihau 
Costau / Gwneud Arbedion 
2023/24: 

£38k 

Y gyllideb bresennol: £4.628m (gan gynnwys Lwfansau’r Aelodau) 

Sut caiff y cynigion ar gyfer 
lleihau costau / gwneud 
arbedion yn y gyllideb eu 
cyflawni? 

1. Gostyngiad yng nghyfradd cyflogwyr
Cronfa Bensiwn Dyfed - £782k
Mae’r gwasanaeth yn disgwyl y bydd yn
cyfrannu £38k at yr arbediad hwn.

2. Ffioedd a Chostau
Mae’r ffioedd a’r costau unigol i’w gweld yn
Atodiad C.

• Mae Adran Codi’r Gwastad, Tai a
Chymunedau Llywodraeth y Deyrnas
Unedig a chynrychiolwyr o blith y
gweinyddwyr etholiadol wedi cynnal
adolygiad i sicrhau lefel gyson o ffioedd
ar gyfer rolau penodol o ran etholiadau.

Cymharwyd ein ffioedd ar gyfer is-
etholiadau Cynghorau Tref a Chymuned
a chafodd y ffioedd arfaethedig eu
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cyflwyno a’r newidiadau arfaethedig eu 
gwneud, lle bo angen. Mae’r cynnydd yn 
y rhan fwyaf o achosion yn llai na 
chyfradd chwyddiant ar hyn o bryd ond 
mae’n adlewyrchu cyfrifoldebau pob rôl. 
 
Mae un ffi newydd wedi’i hychwanegu at 
y rhestr er mwyn adlewyrchu rôl bwysig 
dosbarthu ac agor pleidleisiau post 
(gwneir y ddwy rôl yn fewnol). 
 

• Mae costau eraill wedi’u cynyddu er 
mwyn adlewyrchu’r cynnydd mewn 
costau ynni h.y. costau argraffu yn 
ogystal â chostau postio. Mae hyn yn 
sicrhau bod modd adennill y costau yn 
llawn.  
 

• Mae’r gost o logi set o gyfarpar cyfieithu 
a’r tâl ar gyfer prynu clustffonau newydd 
yn lle’r rhai a gollwyd yn adlewyrchu 
chwyddiant a’r cynnydd yng nghostau y 
rhan fwyaf o nwyddau a gwasanaethau. 

 
A ystyriwyd 
ffordd arall o 
ddarparu’r 
gwasanaeth?  

Cydweithio Ddim yn berthnasol 

Integreiddio Ddim yn berthnasol 

A fydd y cynigion ar gyfer 
lleihau costau / gwneud 
arbedion yn y gyllideb yn cael 
effaith ar ddinasyddion neu ai 
arbedion mewnol yn unig yw’r 
rhain? 
 

Mewnol    
 
Dinasyddion   
 
Ddim yn berthnasol 
 

Beth fydd 
effaith a 
chanlyniadau’r 
cynigion ar 
gyfer gwneud 
arbedion yn y 
tymor byr / 
tymor hir? 
 

Tymor byr: 
 
 

Cynnydd bach yn y ffioedd a fydd dim ond yn 
effeithio ar Gynghorau Tref a Chymuned os 
bydd is-etholiad yn cael ei gynnal 
 

Tymor hir: Cynnydd bach yn y ffioedd ar gyfer y Cyngor,  
os bydd is-etholiad yn cael ei gynnal neu adeg 
yr Etholiadau Lleol nesaf yn 2027. 
 

A ydych chi wedi ymgynghori 
â’r rhanddeiliaid ar y cynnig?   
Beth oedd yr adborth?  

Mae trafodaethau yn cael eu cynnal yn 
genedlaethol, gan gynnwys trafodaethau gydag 
Adran Codi’r Gwastad, Tai a Chymunedau 
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Llywodraeth y Deyrnas Unedig, i sicrhau 
cysondeb o ran ffioedd ar gyfer rolau penodol o 
ran etholiadau.  

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Lowri Edwards 
Swyddog Arweiniol Corfforaethol: 
Gwasanaethau Democrataidd 
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Y CYNIGION AR GYFER LLEIHAU COSTAU / GWNEUD ARBEDION YNG 
NGHYLLIDEB 2023/24 

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu: Adnoddau Corfforaethol 

Gwasanaeth: Pobl a Threfniadaeth 
Aelod Cabinet a Phortffolio 
Cabinet: 

Y Cynghorydd Bryan Davies 
Aelod Cabinet dros y Gwasanaethau 
Democrataidd, Polisi, Perfformiad a Phobl a 
Threfniadaeth 

Cefndir: Cyfanswm arfaethedig yr arbedion yng 
nghyllideb y Cyngor ar gyfer 23/24 yw £8.862m. 
Mae’r Cyngor yn dilyn dull corfforaethol o 
weithredu er mwyn cyflawni hyn, gan gynnwys 
targed o £3.075m fel rhan o ‘Gwneud Pethau’n 
Wahanol: Dull Corfforaethol o Weithredu’. 

Bydd y Gwasanaeth Pobl a Threfniadaeth yn 
darparu cymorth i’r holl ffrydiau gwaith yn ôl yr 
angen.  

Y Targed o ran Lleihau 
Costau / Gwneud Arbedion 
2023/24: 

£21k 

Y gyllideb bresennol: £2.161m 

Sut caiff y cynigion ar gyfer 
lleihau costau / gwneud 
arbedion yn y gyllideb eu 
cyflawni? 

1. Gostyngiad yng nghyfradd cyflogwyr
Cronfa Bensiwn Dyfed - £782k 
Mae’r Gwasanaeth Pobl a Threfniadaeth yn 
disgwyl y bydd yn cyfrannu £21k at yr 
arbediad hwn.  

A ystyriwyd 
ffordd arall o 
ddarparu’r 
gwasanaeth? 

Cydweithio Amherthnasol 

Integreiddio Amherthnasol 

A fydd y cynigion ar gyfer 
lleihau costau / gwneud 
arbedion yn y gyllideb yn cael 
effaith ar ddinasyddion neu ai 
arbedion mewnol yn unig yw’r 
rhain? 

Mewnol   ✓ 

Dinasyddion   

Beth fydd 
effaith a 
chanlyniadau’r 
cynigion ar 
gyfer gwneud 
arbedion yn y 

Tymor byr: Dim 

Tymor hir: Fel yr uchod 
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tymor byr / 
tymor hir? 
A ydych chi wedi ymgynghori 
â’r rhanddeiliaid ar y cynnig? 
Beth oedd yr adborth?  
 

Amherthnasol 

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 
 

Geraint Edwards 
Pobl a Threfniadaeth 
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Y CYNIGION AR GYFER LLEIHAU COSTAU / GWNEUD ARBEDION YNG 
NGHYLLIDEB 2023/24 
 
Pwyllgor Trosolwg a Chraffu: 
 

Adnoddau Corfforaethol 

Gwasanaeth: Polisi, Perfformiad a Diogelu’r Cyhoedd (yr 
elfennau Polisi a Pherfformiad yn unig) 

Aelod Cabinet a Phortffolio 
Cabinet: 
 

Y Cynghorydd Bryan Davies 
Aelod Cabinet dros y Gwasanaethau 
Democrataidd, Polisi, Perfformiad a Phobl a 
Threfniadaeth 

Cefndir: 
 

Cyfanswm arfaethedig yr arbedion yng 
nghyllideb y Cyngor ar gyfer 23/24 yw £8.862m. 
Mae’r Cyngor yn dilyn dull corfforaethol o 
weithredu er mwyn cyflawni hyn, gan gynnwys 
targed o £3.075m fel rhan o ‘Gwneud Pethau’n 
Wahanol: Dull Corfforaethol o Weithredu’. 
 
Bydd y Gwasanaeth Polisi a Pherfformiad yn 
darparu cymorth i’r holl ffrydiau gwaith yn ôl yr 
angen. Ynghyd â rheoli perfformiad a rheoli risg, 
mae’r gwasanaeth yn darparu cymorth 
corfforaethol i bob gwasanaeth drwy’r tîm 
Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth, y staff 
ymchwil, y gwaith a wneir i gydlynu a chefnogi 
partneriaethau, yr ymateb i argyfyngau sifil, a’r 
tîm Ymgysylltu, Cydraddoldeb ac Adsefydlu 
Ffoaduriaid. Bu cynnydd yn y galw am yr uchod i 
gyd yn ystod y 12 mis diwethaf.  
 

Y Targed o ran Lleihau 
Costau / Gwneud Arbedion 
2023/24: 

£30k 
 

Y gyllideb bresennol: 
 

£0.95m ar gyfer Polisi a Pherfformiad 
(£2.34m yw’r gyllideb ar gyfer y Gwasanaeth 
Polisi, Perfformiad a Diogelu’r Cyhoedd yn ei 
gyfanrwydd, gan gynnwys y costau y mae’r 
Swyddog Arweiniol Corfforaethol wedi cyllidebu 
ar eu cyfer) 
 

Sut caiff y cynigion ar gyfer 
lleihau costau / gwneud 
arbedion yn y gyllideb eu 
cyflawni? 

1. Gostyngiad yng nghyfradd cyflogwyr 
Cronfa Bensiwn Dyfed - £782k 
Mae’r Gwasanaeth Polisi, Perfformiad a 
Diogelu’r Cyhoedd yn disgwyl y bydd yn 
cyfrannu £30k at yr arbediad hwn.  
 

2. Ffioedd a Chostau 
Mae’r ffioedd a’r costau unigol i’w gweld yn 
Atodiad C.  
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Gan fod y Gwasanaeth Polisi a 
Pherfformiad yn darparu cymorth i 
wasanaethau eraill yn bennaf, nid yw’r 
gwasanaeth mewn sefyllfa i allu cael incwm 
drwy godi ffioedd a chostau.  

A ystyriwyd 
ffordd arall o 
ddarparu’r 
gwasanaeth?  

Cydweithio Amherthnasol 

Integreiddio Amherthnasol 

A fydd y cynigion ar gyfer 
lleihau costau / gwneud 
arbedion yn y gyllideb yn cael 
effaith ar ddinasyddion neu ai 
arbedion mewnol yn unig yw’r 
rhain? 

Mewnol    
 
Dinasyddion   
 
Amherthnasol 

Beth fydd 
effaith a 
chanlyniadau’r 
cynigion ar 
gyfer gwneud 
arbedion yn y 
tymor byr / 
tymor hir? 

Tymor byr: 
 

Amherthnasol 

Tymor hir: Amherthnasol 

A ydych chi wedi ymgynghori 
â’r rhanddeiliaid ar y cynnig? 
Beth oedd yr adborth?  
 

Amherthnasol 

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 
 

Alun Williams, Swyddog Arweiniol Corfforaethol: 
Polisi, Perfformiad a Diogelu’r Cyhoedd 

 
 
 

Tudalen 83



Y CYNIGION AR GYFER LLEIHAU COSTAU / GWNEUD ARBEDION YNG 
NGHYLLIDEB 2023/24 
 
Pwyllgor Trosolwg a Chraffu: 
 

Adnoddau Corfforaethol 

Gwasanaeth: Grŵp Arweiniol 
 

Aelod Cabinet a Phortffolio 
Cabinet: 
 

Y Cynghorydd Bryan Davies 
Arweinydd y Cyngor 
Y Cynghorydd Gareth Davies 
Aelod Cabinet dros Gyllid a Chaffael 
 

Cefndir: 
 

Cyfanswm arfaethedig yr arbedion yng 
nghyllideb y Cyngor ar gyfer 23/24 yw £8.862m. 
Mae’r Cyngor yn dilyn dull corfforaethol o 
weithredu er mwyn cyflawni hyn, gan gynnwys 
targed o £3.075m fel rhan o ‘Gwneud Pethau’n 
Wahanol:  Dull Corfforaethol o Weithredu. 
 

Y Targed o ran Lleihau 
Costau / Gwneud Arbedion 
2023/24: 

£3.820m 
 

Y gyllideb bresennol: 
 

£6.981m 

Sut caiff y cynigion ar gyfer 
lleihau costau / gwneud 
arbedion yn y gyllideb eu 
cyflawni? 
 

1. Gwneud Pethau’n Wahanol:  Dull 
Corfforaethol o Weithredu - £3.075m 
Mae amrywiol wasanaethau yn cynnal 
ffrydiau gwaith gwahanol i gyflawni’r 
arbedion hyn. Caiff rhai targedau ar gyfer 
gwneud arbedion eu cynnwys o dan gyllideb 
y Grŵp Arweiniol hyd nes y bydd yn briodol 
eu dyrannu nhw i’r Gwasanaethau unigol.   
Mae’r ffrydiau gwaith hyn yn cael eu 
cyflwyno i’r pwyllgorau craffu unigol ond o 
ran y gyllideb, bydd yr eitemau canlynol 
(cyfanswm o £875k) yn dechrau 2023/24 o 
dan gyllideb y Grŵp Arweiniol. 
• Buddsoddi mewn Cynlluniau Ynni: 

£125k 
• Ffioedd a Chostau Cyffredinol: £250k 
• Adolygiad o Gludiant i Ddysgwyr: 

£400k 
• Adolygiad Strategol o Ysgolion 

Cynradd: £100k 
 

2. Adolygiad o Benawdau’r Gyllideb 
Gorfforaethol - £2.940m 
Caiff Cyllidebau’r Grŵp Arweiniol yn y 
meysydd canlynol eu dileu gan gyfrannu at  
yr arbedion yn y gyllideb sylfaen:   
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• Cyfraniad at gronfa wrth gefn Hybu'r 
Economi: £2.440m (ar 31/03/22, 
roedd balans y gronfa wrth gefn yn 
£6.9m) 

• Y Gyllideb COVID Corfforaethol: 
£0.5m 

 
3. Gostyngiad yng nghyfradd cyflogwyr 

Cronfa Bensiwn Dyfed - £782k 
Mae’r Grŵp Arweiniol yn disgwyl y bydd yn 
cyfrannu £5k at yr arbediad hwn. 
 

A ystyriwyd 
ffordd arall o 
ddarparu’r 
gwasanaeth?  

Cydweithio Ddim yn berthnasol 

Integreiddio Ddim yn berthnasol 

A fydd y cynigion ar gyfer 
lleihau costau / gwneud 
arbedion yn y gyllideb yn cael 
effaith ar ddinasyddion neu ai 
arbedion mewnol yn unig yw’r 
rhain? 
 

Mewnol     
 
Dinasyddion    

Beth fydd 
effaith a 
chanlyniadau’r 
cynigion ar 
gyfer gwneud 
arbedion yn y 
tymor byr / 
tymor hir? 
 

Tymor byr: 
 
 

Mae cronfa wrth gefn Hybu'r Economi wedi’i 
chynyddu dros nifer o flynyddoedd er mwyn bod 
yn barod i ddarparu arian cyfatebol, ac ati, fel 
rhan o amrywiol weithgareddau economaidd 
e.e. Bargen Dwf Canolbarth Cymru. 
 
O ystyried bod cyllid caledi Llywodraeth Cymru 
a’r cyllid COVID corfforaethol yn dod i ben, bydd 
angen i’r gwasanaethau unigol reoli unrhyw 
faterion sy’n weddill o ran COVID.   
 

Tymor hir: Fel yr uchod  

A ydych chi wedi ymgynghori 
â’r rhanddeiliaid ar y cynnig?   
Beth oedd yr adborth?  
 

Ddim yn berthnasol 

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 
 

Duncan Hall 
Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Cyllid a 
Chaffael 
 
Eifion Evans 
Prif Weithredwr 
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Y CYNIGION AR GYFER LLEIHAU COSTAU / GWNEUD ARBEDION YNG 
NGHYLLIDEB 2023/24 
 
Pwyllgor Trosolwg a Chraffu: 
 

Adnoddau Corfforaethol 

Gwasanaeth: Cyllid a Chaffael 
Aelod Cabinet a Phortffolio 
Cabinet: 
 

Y Cynghorydd Gareth Davies 
Aelod Cabinet dros Gyllid a Chaffael 

Cefndir: 
 

Cyfanswm arfaethedig yr arbedion yng 
nghyllideb y Cyngor ar gyfer 23/24 yw £8.862m. 
Mae’r Cyngor yn dilyn dull corfforaethol o 
weithredu er mwyn cyflawni hyn, gan gynnwys 
targed o £3.075m fel rhan o ‘Gwneud Pethau’n 
Wahanol: Dull Corfforaethol o Weithredu’. 
 
Bydd Cyllid a Chaffael yn darparu cymorth i’r holl 
ffrydiau gwaith yn ôl yr angen. 
 

Y Targed o ran Lleihau 
Costau / Gwneud Arbedion 
2023/24: 

£1.039m 
 

Y gyllideb bresennol: 
 

£18.800m 

Sut caiff y cynigion ar gyfer 
lleihau costau / gwneud 
arbedion yn y gyllideb eu 
cyflawni? 

1. Gwneud Pethau’n Wahanol: Dull 
Corfforaethol o Weithredu - £3.075m 
Mae’r Gwasanaeth Cyllid a Chaffael yn 
arwain y ffrwd waith sy’n targedu £1.0m o 
arbediad drwy gynyddu’r incwm a geir drwy 
Fuddsoddiadau Rheoli’r Trysorlys. Ar ôl 
adolygu’r balansau arian ac ystyried y 
sefyllfa bresennol a’r hyn a ragwelir o ran 
cyfraddau llog Banc Lloegr, mae’r targed 
hwn yn realistig ac yn gyraeddadwy, oni 
fydd y balansau arian yn gostwng yn 
sylweddol.  

 
2. Gostyngiad yng nghyfradd cyflogwyr 

Cronfa Bensiwn Dyfed - £782k 
Mae’r Gwasanaeth Cyllid a Chaffael yn 
disgwyl y bydd yn cyfrannu £39k at yr 
arbediad hwn.  
 

A ystyriwyd 
ffordd arall o 
ddarparu’r 
gwasanaeth?  

Cydweithio Amherthnasol 

Integreiddio Amherthnasol 
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A fydd y cynigion ar gyfer 
lleihau costau / gwneud 
arbedion yn y gyllideb yn cael 
effaith ar ddinasyddion neu ai 
arbedion mewnol yn unig yw’r 
rhain? 

Mewnol   ✓ 
 
Dinasyddion   
 

Beth fydd 
effaith a 
chanlyniadau’r 
cynigion ar 
gyfer gwneud 
arbedion yn y 
tymor byr / 
tymor hir? 

Tymor byr: 
 

Os gellir gwneud yr arbedion hyn drwy 
weithgarwch Rheoli’r Trysorlys, byddai hyn yn 
diogelu’r gwasanaethau rheng flaen yn well.  

Tymor hir: Fel yr uchod.  

A ydych chi wedi ymgynghori 
â’r rhanddeiliaid ar y cynnig? 
Beth oedd yr adborth?  
 

Amherthnasol 

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 
 

Duncan Hall 
Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Cyllid a 
Chaffael 
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Y CYNIGION AR GYFER LLEIHAU COSTAU / GWNEUD ARBEDION YNG 
NGHYLLIDEB 2023/24 
 
Pwyllgor Trosolwg a Chraffu: Adnoddau Corfforaethol 

Gwasanaeth: Economi ac Adfywio 

Aelod y Cabinet a Phortffolio’r 
Cabinet: 

Y Cynghorydd Clive Davies 
Aelod y Cabinet dros Economi ac Adfywio 

Cefndir: 
 

Cyfanswm arfaethedig yr arbedion yng 
nghyllideb y Cyngor ar gyfer 23/24 yw £8.862m. 
Mae’r Cyngor yn dilyn dull corfforaethol o 
weithredu er mwyn cyflawni hyn, gan gynnwys 
targed o £3.075m fel rhan o ‘Gwneud Pethau’n 
Wahanol:  Dull Corfforaethol o Weithredu’. 

Y Targed o ran Lleihau 
Costau / Gwneud Arbedion 
2023/24: 

£307k (+ £125k pellach wedi ei ddangos o dan 
y Grŵp Arweiniol) 

Y Gyllideb Bresennol: £3.637m 
Sut caiff y cynigion ar gyfer 
lleihau costau / gwneud 
arbedion yn y gyllideb eu 
cyflawni? 
 

 
1. Gwneud Pethau’n Wahanol: Dull 

Corfforaethol o Weithredu - £3.075m 
Mae Economi ac Adfywio yn ymwneud â 
nifer o ffrydiau gwaith, sef: 
 
i) Buddsoddiad mewn Cynlluniau Ynni - 

£125k (wedi’i ddangos o dan y Grŵp 
Arweiniol) 
Nod y ffrwd waith hon yw sicrhau 
arbedion refeniw parhaus o naill ai 
Buddsoddiad Ynni newydd neu 
gynlluniau effeithlonrwydd ynni.   Mae 
dyraniad ychwanegol o £1.0m wedi'i 
gynnwys yn y Rhaglen Gyfalaf 
arfaethedig ar draws 23/24 a 24/25 i 
ddarparu rhaglenni cyfalaf.   Mae 
prosiectau manwl yn dal i gael eu llunio 
ond maent yn debygol o gynnwys 
cynlluniau gwynt a solar. 
 

ii) Adolygiad o Asedau Corfforaethol - 
£250k 
Bydd y ffrwd waith hon yn edrych ar 
ystod o gyfleoedd yn ymwneud â’r Ystâd 
Gorfforaethol, Adeiladau Gweithredol a 
chyfleoedd Masnachol.   Mae’r prosiect 
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Ffyrdd o Weithio eisoes yn adolygu’r 
defnydd o adeiladau’r Cyngor yn y 
dyfodol ac mae adolygiad o sylfaen 
Asedau Adeiladau’r Cyngor gyda golwg 
ar resymoli asedau wedi dechrau.   
Bydd cyfleoedd Incwm hefyd o 
sefydliadau eraill yn y Sector 
Cyhoeddus ac yn fasnachol.   Disgwylir 
y bydd y ffrwd waith hon yn sicrhau 
arbedion pellach dros y tymor canolig 
wrth i'r gwaith ddatblygu. 

 
2. Gostyngiad yng nghyfradd cyflogwyr 

Cronfa Bensiwn Dyfed - £782k 
Mae'r gwasanaeth yn ei gyfanrwydd yn 
disgwyl cyfrannu £57k at yr arbediad hwn. 
 

3. Incwm Ffioedd a Chostau 
Mae’r Ffioedd a’r Costau Unigol i’w gweld yn 
Atodiad C.  
 
Lle mae Ffioedd a Chostau yn cynnwys 
amser staff a/neu gostau ynni, mae Ffioedd 
wedi cael eu hadolygu i sicrhau bod lefelau 
chwyddiant ar hyn o bryd yn cael eu 
hystyried.   Mae hyn yn berthnasol i Reoli 
Adeiladu, Ffioedd Cynllunio (lle cânt eu 
pennu gan y Cyngor), Pridiannau Tir Lleol, 
Llogi Cyfleusterau a Ffioedd sy’n 
gysylltiedig â Hawliau Tramwy Cefn Gwlad. 
 
Mae Ffioedd a Chostau mewn perthynas â 
Chanolfan Bwyd Cymru a Neuaddau 
Marchnad wedi'u hadolygu gan ystyried 
chwyddiant a natur fasnachol y 
gweithgareddau. 
 
Mae Ffioedd a Chostau mewn perthynas â 
Chyfleusterau Cyhoeddus wedi'u hadolygu, 
gyda chodiad i 30c ar gyfer y brif gost yn 
cael ei gynnig i dalu costau tebyg i 
chwyddiant ond hefyd i ddarparu mwy o 
incwm i gyfrannu at gyfanswm cost y 
gwasanaeth hwn. 

 
A ystyriwyd 
ffordd arall o 
ddarparu’r 
gwasanaeth?  

Cydweithio Mae'r gwasanaeth yn ymwneud â gwaith 
ymgysylltu sylweddol a gweithio’n sylweddol 
mewn partneriaeth ar draws y rhanbarth ac yn 
lleol. Mae hyn yn helpu i ddenu cyllid sylweddol 
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i'r Sir a chyflawni tuag at y Strategaeth 
Gorfforaethol.  

Integreiddio Mae gweithio'n rhanbarthol ac yn lleol yn rhoi 
nifer o gyfleoedd i integreiddio ac alinio cyllid a 
mentrau newydd â chynlluniau a strategaethau 
corfforaethol sy’n bodoli eisoes. 

A fydd y cynigion ar gyfer 
lleihau costau / gwneud 
arbedion yn y gyllideb yn cael 
effaith ar ddinasyddion neu ai 
arbedion mewnol yn unig yw’r 
rhain? 

Mewnol          X 
Dinasyddion  X 

Beth fydd 
effaith a 
chanlyniadau’r 
cynigion ar 
gyfer gwneud 
arbedion yn y 
tymor byr / 
tymor hir? 

Tymor byr: Bydd rhenti uwch o eiddo masnachol yn deillio o 
lesoedd hirdymor, gwerth isel, sydd ar fin cael eu 
hadnewyddu.  

Hirdymor: Bydd cynigion sy'n ymwneud ag adolygu asedau 
yn helpu i gyflawni'r Strategaeth Gorfforaethol, 
gan hybu'r economi a helpu i gynnal 
gwasanaethau. 

A ydych chi wedi ymgynghori 
â’r rhanddeiliaid ar y cynnig?   
Beth oedd yr adborth?  

Mae cyflenwi gwasanaethau yn golygu 
ymgysylltu ac ymgynghori’n sylweddol i lunio 
strategaethau, rhaglenni cyllido a chyflawni 
prosiectau. Gall hyn fod ar lefel ranbarthol a/neu 
sirol ac mae'n denu cyllid sylweddol i gyflawni 
newid. Mae gwaith ymgynghori yn cael ei gynnal 
i ystyried opsiynau ar gyfer ailddefnyddio / 
rhesymoli lle a allai ddeillio o'r newid i'r ffordd y 
mae'r Cyngor yn meddiannu ei le o ran 
swyddfeydd.  

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Russell Hughes-Pickering 
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Y CYNIGION AR GYFER LLEIHAU COSTAU / GWNEUD ARBEDION YNG 
NGHYLLIDEB 2023/24 
 
Pwyllgor Trosolwg a Chraffu: 
 

Adnoddau Corfforaethol 

Gwasanaeth: Cyswllt Cwsmeriaid 
 

Aelod Cabinet a Phortffolio 
Cabinet: 
 

Y Cynghorydd Catrin M S Davies 
Aelod Cabinet dros Ddiwylliant, Hamdden a 
Gwasanaethau Cwsmeriaid 

Cefndir: 
 

Cyfanswm arfaethedig yr arbedion yng 
nghyllideb y Cyngor ar gyfer 23/24 yw £8.862m. 
Mae’r Cyngor yn dilyn dull corfforaethol o 
weithredu er mwyn cyflawni hyn, gan gynnwys 
targed o £3.075m fel rhan o ‘Gwneud Pethau’n 
Wahanol: Dull Corfforaethol o Weithredu’. 
 
Bydd Cyswllt Cwsmeriaid yn darparu cymorth i’r 
holl ffrydiau gwaith yn ôl yr angen.  

Y Targed o ran Lleihau 
Costau / Gwneud Arbedion 
2023/24: 

£189k 

Y gyllideb bresennol: 
 

£6.150m 

Sut caiff y cynigion ar gyfer 
lleihau costau / gwneud 
arbedion yn y gyllideb eu 
cyflawni? 

1. Gwneud Pethau’n Wahanol: Dull 
Corfforaethol o Weithredu - £3.075m 
 
Adolygu’r defnydd o gyllid y Rhaglen Gyfalaf  
Fel rhan o’r rhaglen adnewyddu offer TGCh, 
bydd y gronfa refeniw bresennol o £140k i 
gynorthwyo’r gwaith o adnewyddu TGCh yn 
cael ei hariannu gan arian cyfalaf yn y 
dyfodol, gan ryddhau £140k o arian refeniw 
tuag at y rhaglen o arbedion corfforaethol. 
Ni chaiff hyn unrhyw effaith ar y rhaglen 
adnewyddu TGCh gan fod y gyllideb yn aros 
yr un peth.   
 

2. Ffioedd a Chostau 
Mae’r ffioedd a’r costau unigol i’w gweld yn 
Atodiad C.  
 
Mae’r ffioedd a’r costau ar gyfer enwi a rhifo 
datblygiadau wedi cynyddu er mwyn talu am 
y costau ac mae ffi newydd am ddarparu 
gwasanaeth trawsgludo gan gyfreithwyr er 
mwyn cadarnhau cyfeiriad post.  
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3. Gostyngiad yng nghyfradd cyflogwyr
Cronfa Bensiwn Dyfed - £782k 
Mae’r gwasanaeth yn disgwyl y bydd yn 
cyfrannu £49k at yr arbediad hwn.  

A ystyriwyd 
ffordd arall o 
ddarparu’r 
gwasanaeth? 

Cydweithio Amherthnasol 

Integreiddio Amherthnasol 

A fydd y cynigion ar gyfer 
lleihau costau / gwneud 
arbedion yn y gyllideb yn cael 
effaith ar ddinasyddion neu ai 
arbedion mewnol yn unig yw’r 
rhain? 

Mewnol    

Dinasyddion   Y cynnydd yn y ffioedd a’r 
costau yn unig. 

Ni fydd unrhyw effaith yn sgil y cynigion eraill. 

Beth fydd 
effaith a 
chanlyniadau’r 
cynigion ar 
gyfer gwneud 
arbedion yn y 
tymor byr / 
tymor hir? 

Tymor byr: Cynnydd bach yn y ffioedd a fydd yn effeithio 
nifer bach o aelwydydd pan fyddant yn enwi eu 
heiddo. 

Tymor hir: Cynnydd bach yn y ffioedd a fydd yn effeithio 
nifer bach o aelwydydd pan fyddant yn enwi eu 
heiddo. 

A ydych chi wedi ymgynghori 
â’r rhanddeiliaid ar y cynnig? 
Beth oedd yr adborth?  

Diben y cynnydd yn y ffioedd yw gallu adennill y 
costau llawn ar gyfer y gwasanaeth.   

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Arwyn Morris 
Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Cyswllt 
Cwsmeriaid 
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Y CYNIGION AR GYFER LLEIHAU COSTAU / GWNEUD ARBEDION YNG 
NGHYLLIDEB 2023/24 

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu: Adnoddau Corfforaethol 

Gwasanaeth: Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu 
Aelod Cabinet a Phortffolio 
Cabinet: 

Y Cynghorydd Matthew Vaux 
Aelod Cabinet dros Bartneriaethau, Tai, y 
Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu, a 
Diogelu’r Cyhoedd 

Cefndir: Cyfanswm arfaethedig yr arbedion yng 
nghyllideb y Cyngor ar gyfer 23/24 yw £8.862m. 
Mae’r Cyngor yn dilyn dull corfforaethol o 
weithredu er mwyn cyflawni hyn, gan gynnwys 
targed o £3.075m fel rhan o ‘Gwneud Pethau’n 
Wahanol: Dull Corfforaethol o Weithredu’. 

Nid yw’r Gwasanaethau Cyfreithiol a 
Llywodraethu’n arwain unrhyw brosiectau 
corfforaethol ond mae’n darparu cymorth 
prosiect, cymorth cyfreithiol a chymorth archwilio 
yn ôl yr angen.  

Y Targed o ran Lleihau 
Costau / Gwneud Arbedion 
2023/24: 

£10k 

Y gyllideb bresennol: £1.566m 

Sut caiff y cynigion ar gyfer 
lleihau costau / gwneud 
arbedion yn y gyllideb eu 
cyflawni? 

1. Gostyngiad yng nghyfradd cyflogwyr
Cronfa Bensiwn Dyfed - £782k 
Mae’r gwasanaeth yn disgwyl y bydd yn 
cyfrannu £10k at yr arbediad hwn.  

2. Ffioedd a Chostau
Mae’r ffioedd a’r costau unigol i’w gweld yn
Atodiad C.

• Cyfreithiol – yn bennaf mae’r cynnydd
yn unol â’r gyfradd chwyddiant yn unig.

A ystyriwyd 
ffordd arall o 
ddarparu’r 
gwasanaeth? 

Cydweithio Amherthnasol 

Integreiddio Amherthnasol 

A fydd y cynigion ar gyfer 
lleihau costau / gwneud 
arbedion yn y gyllideb yn cael 

Mewnol   X 

Dinasyddion  X Ffioedd / Costau 
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effaith ar ddinasyddion neu ai 
arbedion mewnol yn unig yw’r 
rhain? 

 

Beth fydd 
effaith a 
chanlyniadau’r 
cynigion ar 
gyfer gwneud 
arbedion yn y 
tymor byr / 
tymor hir? 

Tymor byr: 
 

Capasiti o ran staff 

Tymor hir: Dim 

A ydych chi wedi ymgynghori 
â’r rhanddeiliaid ar y cynnig? 
Beth oedd yr adborth?  
 

Amherthnasol 

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 
 

Elin Prysor 
Swyddog Arweiniol Corfforaethol: 
Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu 
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CYNGOR SIR CEREDIGION 

Adroddiad i’r: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach 
Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy’n Dysgu 
Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus 
Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol 

Dyddiadau’r  
cyfarfodydd: 09/02/23 a 10/02/23 

Teitl: Adroddiad am y cynigion ynghylch y Ffioedd a’r Costau 

Pwrpas yr adroddiad: Ystyried y newidiadau arfaethedig yn Ffioedd a 
Chostau’r Cyngor 

Er mwyn craffu yn eu cylch 

1. CYFLWYNIAD

Fel rhan o broses pennu’r gyllideb, mae Aelodau’r Cabinet a’r Swyddogion
Arweiniol Corfforaethol, gyda chymorth y Gwasanaeth Cyllid a Chaffael lle bo
angen, yn adolygu’r Ffioedd a’r Costau sydd ar waith o fewn eu gwasanaethau.
Gwneir hyn gan ystyried sefyllfa ariannol y Cyngor a chan gyfeirio at Bolisi Rheoli
Incwm ac Adennill Costau Gwasanaethau’r Cyngor.

Mae’r pwyllgorau Craffu yn ystyried cynigion y gyllideb o fewn eu cylch gwaith
gan gynnwys y cynigion ynghylch y Ffioedd a’r Costau. Bydd adborth o’r
pwyllgorau hyn yn cael ei adrodd i’r Cabinet ar 14/02/23, lle bydd yr adroddiad
ynghylch pennu’r Ffioedd a’r Costau yn cael ei ystyried yn ffurfiol.

Mae’r Ffioedd a’r Costau presennol hefyd i’w gweld ar wefan y Cyngor:

Ffioedd a Chostau 2022-2023 - Cyngor Sir Ceredigion 

Fees and Charges 2022-2023 - Ceredigion County Council 

2. ADRODDIAD AM Y CYNIGION YNGHYLCH Y FFIOEDD A’R COSTAU

Nid yw’r adroddiad hwn yn cynnwys Ffioedd a Chostau nad ydynt wedi’u pennu
gan y Cyngor (e.e. ffioedd statudol neu ffioedd a bennir gan Lywodraeth Cymru)
oherwydd bydd y rhain yn cael eu diweddaru wrth i’r cyrff sy’n pennu’r ffioedd
roi gwybod am unrhyw newidiadau.

Mae’r Ffioedd a’r Costau arfaethedig i’w gweld yn Atodiadau 1, 2, 3 a 4, ac
maent wedi’u rhoi mewn grwpiau yn unol â’r pwyllgorau Craffu perthnasol.
Bwriedir i bob un o’r newidiadau yn y Ffioedd a’r Costau ddod i rym ar
01/04/2023, ac eithrio’r rhai ynghylch Prydau Ysgol y bwriedir iddynt ddod i rym
ar 01/09/2023.
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Bydd yr Aelod Cabinet perthnasol yn amlinellu'r prif feysydd o ran newid a'r 
rhesymeg sy’n gysylltiedig â hynny yng nghyfarfod y Pwyllgor Craffu perthnasol. 

Mae llwybr chwyddiant wedi newid yn sylweddol ers pennu cyllideb 2022/23.   Ar 
yr adeg honno, pan oeddem yn mynd ati i gynyddu’r Ffioedd a’r Costau a oedd 
yn gysylltiedig â chwyddiant, roedd lefel chwyddiant tua 5%. Ers hynny, mae 
chwyddiant wedi cynyddu i fwy na dwywaith y lefel hon. Gan fod y dyfarniadau 
cyflog sydd eisoes ar waith yn 2022/23 yn uwch na’r disgwyl, bod disgwyl 
cynnydd mawr arall o ran dyfarniadau cyflog 2023/24 ac y bydd prisiau ynni yn 
uchel am ran helaeth o flwyddyn 2023/24, bydd cynnydd mawr yn rhan fwyaf y 
ffioedd a’r costau arfaethedig sy’n gysylltiedig â chwyddiant. Ar ben hynny, mae 
sefyllfa gyffredinol y Gyllideb yn golygu bod angen creu mwy o incwm fel ffordd 
arall o sicrhau arbedion yn y gyllideb. 

3. CASGLIAD

Mae’r Ffioedd a’r Costau arfaethedig yn rhan bwysig o’r gwaith o gynorthwyo’r
Cyngor i sicrhau cyllideb gytbwys ar gyfer 2023/24, gan gynnwys 2 ffrwd waith
o dan y teitl ‘Gwneud Pethau’n Wahanol: Dull Corfforaethol o Weithredu. Ceir
targed cyffredinol o £250,000 ar gyfer Ffioedd a Chostau a tharged arall o
£400,000 ar gyfer Incwm Meysydd Parcio.   Bydd y ffrwd waith Meysydd Parcio
yn rhoi sylw i ystyriaethau newydd yn y dyfodol, yn ogystal â’r newidiadau a
gynigir yn y Ffioedd a’r Costau presennol. Mae’r canlynol yn rhoi amcangyfrif o’r
budd ariannol a ragwelir o’r cynigion ynghylch y Ffioedd a’r Costau sydd i’w
gweld yn yr Atodiadau.
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Lle na ddangosir maes gwasanaeth uchod, yn gyffredinol mae hynny’n golygu 
naill ai nad yw’r incwm sy’n gysylltiedig â’r Ffioedd a’r Costau yn sylweddol neu 
fod y Gwasanaethau dal wrthi yn ceisio symud yn ôl i’r lefelau incwm a oedd 
ganddynt cyn COVID ac na fyddai felly yn ddoeth cynyddu’r targed o ran incwm 
ar hyn o bryd (e.e. y Canolfannau Lles, Amgueddfa Ceredigion, Theatr 
Felinfach, y Gwasanaeth Wardeniaid Cymunedol). 

Argymhellion: 1. Bod y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach
yn ystyried y cynigion a amlinellir yn Atodiad 1.

2. Bod y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy’n
Dysgu yn ystyried y cynigion a amlinellir yn Atodiad 2.

3. Bod y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau
Ffyniannus yn ystyried y cynigion a amlinellir yn Atodiad 3.

4. Bod y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau
Corfforaethol yn ystyried y cynigion a amlinellir yn Atodiad
4.

Rhesymau dros y 
penderfyniad: 

Er mwyn ystyried y Ffioedd a’r Costau fel rhan o broses y 
Cyngor ar gyfer pennu’r gyllideb. 

Fframwaith Polisi: Proses y gyllideb, y Strategaeth Ariannol Tymor Canolig a’r 
Polisi Rheoli Incwm ac Adennill Costau Gwasanaethau. 

Amcanion Strategol: Mae Cyngor Sir Ceredigion yn sefydliad sy’n addas at y diben 
o ddarparu gwell gwasanaethau i fodloni anghenion ein
dinasyddion.

Goblygiadau 
Ariannol: 

Cyllidebau 2023/24 

Casgliadau'r 
Asesiad Effaith 
Integredig: 

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Ddim yn berthnasol 
Y Gymraeg: Ddim yn berthnasol 
Datblygu Cynaliadwy: Ddim yn berthnasol 

Pwerau Statudol: Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1972 

Papurau Cefndir: Dim 

Atodiadau: Atodiad 1 - Y cynigion ynghylch y Ffioedd a’r Costau sy’n dod 
o dan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach
Atodiad 2 - Y cynigion ynghylch y Ffioedd a’r Costau sy’n dod
o dan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy’n Dysgu
Atodiad 3 - Y cynigion ynghylch y Ffioedd a’r Costau sy’n dod
o dan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus
Atodiad 4 - Y cynigion ynghylch y Ffioedd a’r Costau sy’n dod
o dan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Pob Swyddog Arweiniol Corfforaethol 
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Swyddog Adrodd: Duncan Hall (Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Cyllid a 
Chaffael) 

Dyddiad: 30/01/23 
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Ffioedd a Chostau: 
Cymunedau Iachach
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Ffi 

gyfredol

Ffi 

arfaethedig

Newid

(yn £)

Newid 

(yn %)

Math o 

newidiad

Atodiad 1: Cymunedau Iachach

PWYLLGOR TROSOLWG A CHRAFFU: Atodiad 1: Cymunedau Iachach

Ffioedd gosod y Cyngor (Mae'r Ffioedd Arfaethedig o 01/04/2023)

Enwi a Rhifo Strydoedd Cyswllt Cwsmeriaid

£30.00Cadarnhau cyfeiriad post i gyfreithiwr neu 
drawsgludwr

Ffi Newydd

Tai Fforddiadwy Economi Ac Adfywio

£70.00 £77.00 £7.00 10.0%Cyngor gan y Gwasanaeth Tai Fforddiadwy Tâl bob awr heb gynnwys costau teithio Chwyddiant 
cysylltiedig

Angladdau Iechyd y Cyhoedd Polisi, Pherfformiad a Diogelu'r Cyhoedd

£278.00 £306.00 £28.00 10.1%Ymchwiliadau sy’n llwyddo i ddod o hyd i’r 
sawl sy’n perthyn yn agosaf  yn gyfreithiol, 
neu fel arall ganfod ysgutor yr ewyllys a 
fydd yna’n mynd ati i drefnu’r angladd.

Chwyddiant 
cysylltiedig

£1,118.00 £1,230.00 £112.00 10.0%Ymchwiliadau i geisio dod o hyd i’r sawl 
sy’n perthyn yn agosaf  yn gyfreithiol, neu 
ysgutor yr ewyllys, costau trefnu’r angladd 
a phob cyfathrebiad a gohebiaeth wrth 
gyfeirio achosion at Gyfreithiwr y Trysorlys 
(bona vacantia). 

Nid yw’r ffi’n cynnwys gwir gost yr angladd nac unrhyw 
ffioedd cysylltiedig a godir gan y trefnwr angladdau.

Chwyddiant 
cysylltiedig

Cofrestr Safleoedd Bwyd Polisi, Pherfformiad a Diogelu'r Cyhoedd

£1,050.00 £1,134.00 £84.00 8.0%Copi llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£224.00 £242.00 £18.00 8.0%Copi o gofnod o unrhyw gategori Chwyddiant 
cysylltiedig

£8.00 £9.00 £1.00 12.5%Copi o gofnod unigol Chwyddiant 
cysylltiedig

Safonau Masnach Polisi, Pherfformiad a Diogelu'r Cyhoedd

Partneriaethau Prif Awdurdod Mae prisiau ar gael ar gais wedi’u seilio ar 
adennill costau

Ffi gychwynnol Dim newidiad

Adroddiadau Tŷ Prawf / Adroddiadau 
Dadansoddol - Mae prisiau ar gael ar gais 
wedi’u seilio ar adennill costau 

Gwasanaethau ychwanegol Dim newidiad

£58.80 £103.25 £44.45 75.6%Ymweliadau Cynghori (O leiaf ddwy awr) Ffi Ailgyfrifo

£58.80 £63.50 £4.70 8.0%Gweithgareddau Pwysau a Mesurau: 
Ffioedd cyffredinol

Tâl fesul awr am staff cymorth Chwyddiant 
cysylltiedig

Partneriaethau Prif Awdurdod yn bartneriaeth a gydnabyddir yn gyfreithiol rhwng awdurdod lleol a busnes.Mae’r awdurdod lleol yn rhoi cyngor sicr, dibynadwy i’r busnes y mae’n rhaid i awdurdodau eraill ei ystyried cyn 
unrhyw gyfathrebu â’r busnes. Mae’n gyfle i fusnes dderbyn cyngor wedi’i deilwra ar eu harferion a’u gweithdrefnau. Gallwn gynnig PA i fusnesau ar faterion rheoleiddio gan gynnwys safonau masnach, hylendid a 
safonau bwyd (gan gynnwys alergenau a labelu), trwyddedu a hawliau defnyddwyr. Cytunir ar union gynnwys y bartneriaeth i weddu i ofynion busnesau unigol a bydd yn wahanol ar gyfer pob partneriaeth. Mae 
opsiynau talu hyblyg ar gael.
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Ffi 

gyfredol

Ffi 

arfaethedig

Newid

(yn £)

Newid 

(yn %)

Math o 

newidiad

Atodiad 1: Cymunedau Iachach

Tir a Halogwyd Polisi, Pherfformiad a Diogelu'r Cyhoedd

£121.95 £131.70 £9.75 8.0%Ffi chwilio ar gyfer gwybodaeth a gedwir 
parthed tir a halogwyd yn y gorffennol. 

£ yr awr (yn ogystal â £69.33 am bob awr ychwanegol neu 
ran o awr a gymerwyd ar gyfer ymgymryd â chwiliadau mwy 
eang)

Chwyddiant 
cysylltiedig

Trwyddedu – Cyffredinol Polisi, Pherfformiad a Diogelu'r Cyhoedd

£68.00 £66.00 -£2.00 -2.9%Gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a 
Gwahardd yn unig

Ffi Ailgyfrifo

£156.00 £168.00 £12.00 7.7%Deddf Anifeiliaid Perfformio Chwyddiant 
cysylltiedig

£166.00 £179.00 £13.00 7.8%Trosglwyddo Unrhyw Drwydded Sŵ Chwyddiant 
cysylltiedig

£19.00 £21.00 £2.00 10.5%Copi o unrhyw ganiatâd am drwydded Chwyddiant 
cysylltiedig

£226.00 £226.00 £0.00 0.0%Cerbyd Hacni Cerbyd Hacni Newydd Dim newidiad

£171.00 £171.00 £0.00 0.0%Adnewyddu Cerbyd Hacni Dim newidiad

£183.00 £183.00 £0.00 0.0%Cerbyd Hurio Preifat Cerbyd Hurio Preifat Newydd Dim newidiad

£166.00 £166.00 £0.00 0.0%Adnewyddu Cerbyd Hurio Preifat Dim newidiad

£341.00 £341.00 £0.00 0.0%Gweithredwr Hurio Preifat Newydd 3 blynedd Dim newidiad

£436.00 £436.00 £0.00 0.0%Gweithredwr Hurio Preifat Newydd 5 mlynedd Dim newidiad

£317.00 £317.00 £0.00 0.0%Adnewyddu Gweithredwr Hurio Preifat 3 blynedd Dim newidiad

£396.00 £396.00 £0.00 0.0%Adnewyddu Gweithredwr Hurio Preifat 5 mlynedd Dim newidiad

£321.00 £321.00 £0.00 0.0%Bathodyn Deuol Trwydded Tacsi/Gyrru Gyrrwr Deuol newydd 1 flwyddyn Dim newidiad

£166.00 £166.00 £0.00 0.0%Adnewyddu Gyrrwr Deuol 1 flwyddyn Dim newidiad

£374.00 £374.00 £0.00 0.0%Gyrrwr Deuol newydd 3 blynedd Dim newidiad

£219.00 £219.00 £0.00 0.0%Adnewyddu Gyrrwr Deuol 3 blynedd Dim newidiad

£84.00 £84.00 £0.00 0.0%Trosglwyddo Rhif Dethol Dim newidiad

£22.00 £22.00 £0.00 0.0%Ailargraffu trwydded Dim newidiad

£9.00 £9.00 £0.00 0.0%Arwyddion drws newydd Dim newidiad

£12.00 £12.00 £0.00 0.0%Amnewid bathodyn gyrrwr Dim newidiad

£265.00 £286.20 £21.20 8.0%Gweithred arbennig - Aciwbigo, Tyllu corff, 
electrolysis a thatŵio

Safle Chwyddiant 
cysylltiedig

£122.00 £131.76 £9.76 8.0%Unigolyn Chwyddiant 
cysylltiedig

£60.00Amrywiad Ffi Newydd

£424.00 £458.00 £34.00 8.0%Llety i Anifeiliaid (Codir ffioedd 
milfeddygon ar ben hynny, yn ôl yr angen)

Ffi gychwynnol i safleoedd sy’n rhoi llety i naill ai cathod neu 
gŵn, ond nid y ddau. 

Chwyddiant 
cysylltiedig

£358.00 £387.00 £29.00 8.1%Ffi adnewyddu i safleoedd sy’n rhoi llety i naill ai cathod neu 
gŵn, ond nid y ddau. 

Chwyddiant 
cysylltiedig

£483.00 £522.00 £39.00 8.1%Ffi gychwynnol i safleoedd sy’n rhoi llety i gathod a chŵn. Chwyddiant 
cysylltiedig
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arfaethedig

Newid

(yn £)

Newid 

(yn %)

Math o 

newidiad

Atodiad 1: Cymunedau Iachach

Trwyddedu – Cyffredinol Polisi, Pherfformiad a Diogelu'r Cyhoedd

£424.00 £458.00 £34.00 8.0%Llety i Anifeiliaid (Codir ffioedd 
milfeddygon ar ben hynny, yn ôl yr angen)

Ffi adnewyddu i safleoedd sy’n rhoi llety i gathod a chŵn. Chwyddiant 
cysylltiedig

£231.00 £249.00 £18.00 7.8%Lletya yn y cartref - Cŵn Ffi gychwynnol Chwyddiant 
cysylltiedig

£206.00 £222.00 £16.00 7.8%Ffi adnewyddu Chwyddiant 
cysylltiedig

Casgliadau stryd/o dŷ i dŷ Am ddim Chwyddiant 
cysylltiedig

£456.00 £487.00 £31.00 6.8%Sefydliadau Magu Cŵn (Ffioedd milfeddyg 
ychwanegol ar gyfer y cais cychwynnol)

Ffi gychwynnol (Hyd at 10 o eist magu) Ffi Ailgyfrifo

£424.00 £459.00 £35.00 8.3%Ffi adnewyddu (Hyd at 10 o eist magu) Ffi Ailgyfrifo

£507.00 £563.00 £56.00 11.1%Ffi gychwynnol (11-25 o eist magu) Ffi Ailgyfrifo

£476.00 £561.00 £85.00 17.9%Ffi adnewyddu (11-25 o eist magu) Ffi Ailgyfrifo

£558.00 £857.00 £299.00 53.6%Ffi gychwynnol (26-50 o eist magu) Ffi Ailgyfrifo

£527.00 £854.00 £327.00 62.1%Ffi adnewyddu  (26-50 o eist magu) Ffi Ailgyfrifo

£901.00 £1,290.00 £389.00 43.2%Ffi gychwynnol (51-80 o eist magu) Ffi Ailgyfrifo

£868.00 £1,287.00 £419.00 48.3%Ffi adnewyddu (51-80 o eist magu) Ffi Ailgyfrifo

£1,005.00 £1,513.00 £508.00 50.6%Ffi gychwynnol Dros 80 Ffi Ailgyfrifo

£972.00 £1,505.00 £533.00 54.8%Ffi adnewyddu Dros 80 Ffi Ailgyfrifo

£380.00 £407.00 £27.00 7.1%Bridio Gartref (Ffioedd milfeddyg 
ychwanegol ar gyfer y cais cychwynnol)

Ffi gychwynnol (Hyd at 10 o eist magu) Chwyddiant 
cysylltiedig

£320.00 £346.00 £26.00 8.1%Ffi adnewyddu (Hyd at 10 o eist magu) Chwyddiant 
cysylltiedig

£154.00Sefydliadau Magu Cŵn neu Bridio Gartref 
(Ffioedd milfeddyg ychwanegol ar gyfer y 
cais cychwynnol)

Ffi ailymweld (Hyd at 10  o eist magu) Ffi Newydd

£171.00Ffi ailymweld (11-25 o eist magu) Ffi Newydd

£263.00Ffi ailymweld(26-50 o eist magu) Ffi Newydd

£292.00Ffi ailymweld (51-80 o eist magu) Ffi Newydd

£323.00Ffi ailymweld (Dros 80 o eist magu) Ffi Newydd

£184.00 £199.00 £15.00 8.2%Car a cheffyl Nid yw’r ffi yn cynnwys unrhyw gostau ychwanegol sy’n codi Chwyddiant 
cysylltiedig

£197.00 £213.00 £16.00 8.1%Marchogaeth Ceffylau (Codir ffioedd 
milfeddygon ar ben hyn yn ôl yr angen)

Ffi gychwynnol (hyd at 5 anifail) Chwyddiant 
cysylltiedig

£183.00 £198.00 £15.00 8.2%Ffi adnewyddu (hyd at 5 anifail) Chwyddiant 
cysylltiedig

£302.00 £326.00 £24.00 8.0%Ffi gychwynnol (6-15 o anifeiliaid) Chwyddiant 
cysylltiedig

£289.00 £312.00 £23.00 8.0%Ffi adnewyddu (6-15 o anifeiliaid) Chwyddiant 
cysylltiedig
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£433.00 £468.00 £35.00 8.1%Marchogaeth Ceffylau (Codir ffioedd 
milfeddygon ar ben hyn yn ôl yr angen)

Ffi gychwynnol (16-25 o anifeiliaid) Chwyddiant 
cysylltiedig

£420.00 £454.00 £34.00 8.1%Ffi adnewyddu (16-25 o anifeiliaid) Chwyddiant 
cysylltiedig

£551.00 £595.00 £44.00 8.0%Ffi gychwynnol (26+ o anifeiliaid) Chwyddiant 
cysylltiedig

£538.00 £581.00 £43.00 8.0%Ffi adnewyddu (26+ o anifeiliaid) Chwyddiant 
cysylltiedig

£637.00 £688.00 £51.00 8.0%Metel Sgrap (Trwydded Casglwyr) Ffi gychwynnol Chwyddiant 
cysylltiedig

£486.00 £525.00 £39.00 8.0%Ffi adnewyddu Chwyddiant 
cysylltiedig

£109.00 £118.00 £9.00 8.3%Ffi amrywio Chwyddiant 
cysylltiedig

£709.00 £766.00 £57.00 8.0%Metel Sgrap (Trwydded Safle) Ffi gychwynnol Chwyddiant 
cysylltiedig

£486.00 £525.00 £39.00 8.0%Ffi adnewyddu Chwyddiant 
cysylltiedig

£109.00 £118.00 £9.00 8.3%Ffi amrywio Chwyddiant 
cysylltiedig

£455.00 £491.00 £36.00 7.9%Anifeiliaid a werthwyd fel anifeiliaid anwes Gwerthiannau hobi - 10 anifeiliaid neu lai 
(200 pysgod) ar werth ar un pryd

Trwydded Newydd cyflawn (Bach) Chwyddiant 
cysylltiedig

£545.00 £589.00 £44.00 8.1%Gwerthiannau hobi - Mwy na 10 anifeiliaid, 
ac eiddo masnachol bach

Trwydded Newydd cyflawn (Canolig) Chwyddiant 
cysylltiedig

£645.00 £697.00 £52.00 8.1%Eiddo Masnachol MawrTrwydded Newydd cyflawn (Mawr) Chwyddiant 
cysylltiedig

£405.00 £437.00 £32.00 7.9%Gwerthiannau hobi - 10 anifeiliaid neu lai 
(200 pysgod) ar werth ar un pryd

Adnewyddu trwydded (Bach) Chwyddiant 
cysylltiedig

£450.00 £486.00 £36.00 8.0%Gwerthiannau hobi - Mwy na 10 anifeiliaid, 
ac eiddo masnachol bach

Adnewyddu trwydded (Canolig) Chwyddiant 
cysylltiedig

£500.00 £540.00 £40.00 8.0%Eiddo Masnachol MawrAdnewyddu trwydded (Mawr) Chwyddiant 
cysylltiedig

£45.00 £49.00 £4.00 8.9%Ffi gorfodi (Yn berthnasol i bob trwydded) Chwyddiant 
cysylltiedig

£45.00 £49.00 £4.00 8.9%Ymweliadau Cynghori - Swyddog (Yr awr) Chwyddiant 
cysylltiedig

Ymweliadau Cyngor - Milfeddyg (Ar gost) Chwyddiant 
cysylltiedig

£424.00 £458.00 £34.00 8.0%Anifeiliaid Peryglus a Gwyllt (Codir ffioedd 
milfeddygon ar ben hyn)

Ffi gychwynnol Chwyddiant 
cysylltiedig

£419.00 £453.00 £34.00 8.1%Ffi adnewyddu Chwyddiant 
cysylltiedig
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£1,146.00 £1,238.00 £92.00 8.0%Tai gloÿnnod byw, acwaria bychain, 
adardai bychain mewn parciau, milodfâu 
o’r math a gaiff eu harddangos mewn 
amgueddfeydd, a chanolfannau heboga 
bychain.

Cais Newydd Chwyddiant 
cysylltiedig

£730.00 £788.00 £58.00 8.0%Adnewyddu trwydded. Gyda gollyngiad o dan Adran 14 
(boed yn SS1 neu SS2)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£923.00 £997.00 £74.00 8.0%Adnewyddu trwydded. Heb ollyngiad o dan Adran 14 (boed 
yn SS1 neu SS2)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£1,361.00 £1,470.00 £109.00 8.0%Sŵau bach a chymysg, acwaria canolig eu 
maint, arddangosfeydd arbenigol o 
ymlusgiaid.

Cais Newydd Chwyddiant 
cysylltiedig

£1,116.00 £1,205.00 £89.00 8.0%Adnewyddu trwydded. Heb ollyngiad o dan Adran 14. Chwyddiant 
cysylltiedig

£1,361.00 £1,470.00 £109.00 8.0%Acwaria mawr a pharciau adar bychain.  Cais Newydd Chwyddiant 
cysylltiedig

£1,116.00 £1,205.00 £89.00 8.0%Adnewyddu trwydded. Heb ollyngiad o dan Adran 14. Chwyddiant 
cysylltiedig

£1,584.00 £1,711.00 £127.00 8.0%Parciau adar mawrion. Cais Newydd Chwyddiant 
cysylltiedig

£1,360.00 £1,469.00 £109.00 8.0%Adnewyddu trwydded. Heb ollyngiad o dan Adran 14. Chwyddiant 
cysylltiedig

£2,601.00 £2,809.00 £208.00 8.0%Sŵau canolig eu maint (Codir ffioedd 
milfeddygon a ffioedd ychwanegol ar ben 
hyn)

Cais Newydd Chwyddiant 
cysylltiedig

£2,130.00 £2,300.00 £170.00 8.0%Adnewyddu trwydded. Heb ollyngiad o dan Adran 14. Chwyddiant 
cysylltiedig

£4,536.00 £4,899.00 £363.00 8.0%Sŵau mawrion (Codir ffioedd milfeddygon 
a ffioedd ychwanegol ar ben hyn)

Cais Newydd Chwyddiant 
cysylltiedig

£3,675.00 £3,969.00 £294.00 8.0%Adnewyddu trwydded. Heb ollyngiad o dan Adran 14. Chwyddiant 
cysylltiedig

£2,672.00 £2,886.00 £214.00 8.0%Sefydliadau rhyw Ceisiadau newydd Chwyddiant 
cysylltiedig

£540.00 £583.00 £43.00 8.0%Adnewyddu Chwyddiant 
cysylltiedig

£540.00 £583.00 £43.00 8.0%Trosglwyddo Chwyddiant 
cysylltiedig

£560.00 £605.00 £45.00 8.0%Ffioedd Cartrefi Symudol Ffi am y cais Chwyddiant 
cysylltiedig

£17.00 £18.00 £1.00 5.9%A ffi fesul safle Chwyddiant 
cysylltiedig

£32.00 £35.00 £3.00 9.4%Trwydded arall Chwyddiant 
cysylltiedig
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£58.00 £63.00 £5.00 8.6%Ffioedd Cartrefi Symudol Rheolau safle lletya Chwyddiant 
cysylltiedig

£329.00 £355.00 £26.00 7.9%Rhybudd Cydymffurfio (o dan Ddeddf Cartrefi Symudol 
(Cymru) 2014) Mae costau ychwanegol swyddogion yn 
cynnwys cyngor oddi wrth arbenigwyr a chostau eraill sy’n 
ymwneud yn benodol ag achos gan hefyd fod yn daladwy ar 
sail bob achos yn unigol. Amlinellir ma

Chwyddiant 
cysylltiedig

*Ffi ailymweld (fesul ymweliad) mewn achos o ddiffyg cydymffurfio ag amodau trwydded. Mae'r ffioedd yn berthnasol i Sefydliadau Magu Cŵn neu Bridio Gartref, ceisidau newydd neu presennol).                       Sŵau - 

Codir ffioedd milfeddygon a ffioedd ychwanegol ar ben hyn

Trwyddedu – Deddf Hapchwarae 2005 Polisi, Pherfformiad a Diogelu'r Cyhoedd

£23.00 £23.00 £0.00 0.0%Copi o Drwydded Safle Dim newidiad

£44.00 £44.00 £0.00 0.0%Newid mewn amgylchiadau (newid 
cyfeiriad y cartref neu’r busnes)

Dim newidiad

£1,140.00 £1,140.00 £0.00 0.0%Trwydded mangreoedd bingo Ffi cais heblaw am addasu ar gyfer mangreoedd sydd â 
datganiad dros dro

Dim newidiad

£3,325.00 £3,325.00 £0.00 0.0%Ffi cais heblaw am addasu ar gyfer mangreoedd eraill Dim newidiad

£955.00 £955.00 £0.00 0.0%Ffi flynyddol Dim newidiad

£1,660.00 £1,660.00 £0.00 0.0%Cais i amrywio trwydded Dim newidiad

£1,140.00 £1,140.00 £0.00 0.0%Cais i drosglwyddo trwydded / Cais i adfer trwydded Dim newidiad

£3,325.00 £3,325.00 £0.00 0.0%Cais am ddatganiad dros dro Dim newidiad

£1,140.00 £1,140.00 £0.00 0.0%Trwydded mangreoedd canolfan 
hapchwarae oedolion

Ffi cais heblaw am addasu ar gyfer mangreoedd sydd â 
datganiad dros dro

Dim newidiad

£1,900.00 £1,900.00 £0.00 0.0%Ffi cais heblaw am addasu ar gyfer mangreoedd eraill Dim newidiad

£955.00 £955.00 £0.00 0.0%Ffi flynyddol Dim newidiad

£955.00 £955.00 £0.00 0.0%Cais i amrywio trwydded Dim newidiad

£1,140.00 £1,140.00 £0.00 0.0%Cais i drosglwyddo trwydded/Cais i adfer trwydded Dim newidiad

£1,900.00 £1,900.00 £0.00 0.0%Cais am ddatganiad dros dro Dim newidiad

£900.00 £900.00 £0.00 0.0%Trwydded mangreoedd betio (trac) Ffi cais heblaw am addasu ar gyfer mangreoedd sydd â 
datganiad dros dro

Dim newidiad

£2,380.00 £2,380.00 £0.00 0.0%Ffi cais heblaw am addasu ar gyfer mangreoedd eraill Dim newidiad

£955.00 £955.00 £0.00 0.0%Ffi flynyddol Dim newidiad

£1,190.00 £1,190.00 £0.00 0.0%Cais i amrywio trwydded Dim newidiad

£900.00 £900.00 £0.00 0.0%Cais i drosglwyddo trwydded/Cais i adfer trwydded Dim newidiad

£2,380.00 £2,380.00 £0.00 0.0%Cais am ddatganiad dros dro Dim newidiad

£900.00 £900.00 £0.00 0.0%Trwydded mangreoedd canolfan adloniant 
teuluol

Ffi cais heblaw am addasu ar gyfer mangreoedd sydd â 
datganiad dros dro

Dim newidiad

£1,900.00 £1,900.00 £0.00 0.0%Ffi cais heblaw am addasu ar gyfer mangreoedd eraill Dim newidiad

£710.00 £710.00 £0.00 0.0%Ffi flynyddol Dim newidiad

£955.00 £955.00 £0.00 0.0%Cais i amrywio trwydded Dim newidiad

£900.00 £900.00 £0.00 0.0%Cais i drosglwyddo trwydded/Cais i adfer trwydded Dim newidiad
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£1,900.00 £1,900.00 £0.00 0.0%Trwydded mangreoedd canolfan adloniant 
teuluol

Cais am ddatganiad dros dro Dim newidiad

£1,140.00 £1,140.00 £0.00 0.0%Trwydded mangreoedd betio (arall) Ffi cais heblaw am addasu ar gyfer mangreoedd sydd â 
datganiad dros dro

Dim newidiad

£2,850.00 £2,850.00 £0.00 0.0%Ffi cais heblaw am addasu ar gyfer mangreoedd eraill Dim newidiad

£570.00 £570.00 £0.00 0.0%Ffi flynyddol Dim newidiad

£1,425.00 £1,425.00 £0.00 0.0%Cais i amrywio trwydded Dim newidiad

£1,140.00 £1,140.00 £0.00 0.0%Cais i drosglwyddo trwydded/Cais i adfer trwydded Dim newidiad

£2,850.00 £2,850.00 £0.00 0.0%Cais am ddatganiad dros dro Dim newidiad

Tystysgrif Allforio Bwyd Polisi, Pherfformiad a Diogelu'r Cyhoedd

£140.00 £151.00 £11.00 7.9%Tystysgrif Allforio Bwyd Chwyddiant 
cysylltiedig

Warden Cymunedol Polisi, Pherfformiad a Diogelu'r Cyhoedd

£91.00 £98.00 £7.00 7.7%Tâl gweinyddu ar gyfer cŵn crwydr (Nid 
yw’r tâl yn cynnwys costau milfeddyg)

Diwrnod cyntaf neu ran o ddiwrnod  Chwyddiant 
cysylltiedig

£118.00 £127.00 £9.00 7.6%2 ddiwrnod Chwyddiant 
cysylltiedig

£142.00 £153.00 £11.00 7.8%3 diwrnod Chwyddiant 
cysylltiedig

£168.00 £181.00 £13.00 7.7%4 diwrnod Chwyddiant 
cysylltiedig

£193.00 £208.00 £15.00 7.8%5 diwrnod Chwyddiant 
cysylltiedig

£214.00 £231.00 £17.00 7.9%6 diwrnod Chwyddiant 
cysylltiedig

£242.00 £261.00 £19.00 7.9%7 diwrnod Chwyddiant 
cysylltiedig

£268.00 £289.00 £21.00 7.8%8 diwrnod Chwyddiant 
cysylltiedig

£293.00 £316.00 £23.00 7.9%9 diwrnod Chwyddiant 
cysylltiedig

£47.00 £51.00 £4.00 8.5%Y ffi ar gyfer galw’r Tîm Rheoli Plâu allan ar gyfer ymatebion 
lle nad oes angen dim triniaeth

Chwyddiant 
cysylltiedig

£102.00 £110.00 £8.00 7.8%Dibryfedu mewn cartrefi Morgrug, Gwenyn, Pryfaid, Chwain a phryfaid bach eraill – 
ymweliad cyntaf (codir ffi galw allan y gwasanaeth Rheoli 
Pla am unrhyw ymweliadau dilynol, yn ogystal â thâl am 
gostau’r defnyddiau)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£78.00 £84.00 £6.00 7.7%Gwenyn meirch a’u nythod Chwyddiant 
cysylltiedig

Tâl yn amodol ar archwiliadPỳcs a Chwilod Duon Dim newidiad
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£152.00 £164.00 £12.00 7.9%Tystysgrif Di-bla (ar gyfer Landlordiaid yn 
bennaf)

Annedd 1 neu 2 lawr Chwyddiant 
cysylltiedig

£76.00 £82.00 £6.00 7.9%Tâl fesul llawr am anheddau â thri llawr neu fwy Chwyddiant 
cysylltiedig

£76.00 £82.00 £6.00 7.9%Annedd a drwyddedir fel Tŷ Amlfeddiannaeth (tâl fesul fflat 
un ystafell)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£114.00 £123.00 £9.00 7.9%Fflatiau Chwyddiant 
cysylltiedig

£359.00 £388.00 £29.00 8.1%Eiddo Domestig â lle i gadw dofednod a 
llai na 2 erw o dir

Codir tâl ychwanegol os bydd gofyn am fwy na 20kg o 
abwyd sydd wedi’i dorri ar ffurf gwenith neu 16 o flociau cwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig

£67.00 £72.00 £5.00 7.5%Eiddo domestig lle cedwir da byw a 
thyddynnod cofrestredig hyd at 2 erw - 
contract rheoli pla

Yn amodol ar archwiliad. £ fesul awr neu ran o awr, yn 
ogystal â chostau defnyddiau

Chwyddiant 
cysylltiedig

£314.00 £339.00 £25.00 8.0%Contractau rheoli plâu ar ffermydd Cynllun Sylfaen: 12 mis cynllun yn dechrau ar 1af Ebrill, i 
gynnwys un asesiad cychwynnol ac 1 ailymweld ychwanegol

Chwyddiant 
cysylltiedig

£836.00 £903.00 £67.00 8.0%Cynllun Canolradd: 12 mis cynllun yn dechrau ar 1af Ebrill, i 
gynnwys un asesiad cychwynnol a 5 ailymweld ychwanegol

Chwyddiant 
cysylltiedig

£1,672.00 £1,806.00 £134.00 8.0%Cynllun Cynhwysfawr: 12 mis cynllun yn dechrau ar 1af 
Ebrill, i gynnwys un asesiad cychwynnol a 11 ailymweld 
ychwanegol

Chwyddiant 
cysylltiedig

£157.00 £170.00 £13.00 8.3%Tâl ychwanegol am ailymweld yn ychwanegol â chytundeb Chwyddiant 
cysylltiedig

Contractau Masnachol Eraill Tâl yn amodol ar archwiliad. Dim newidiad

£137.00 £148.00 £11.00 8.0%Diheigiannu masnachol (Codir am 
ddeunyddiau yn ychwanegol i’r ffi)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£60.00 £65.00 £5.00 8.3%Triniaeth ar gyfer llygod a llygod mawr. Chwyddiant 
cysylltiedig

Canolfannau Lles Porth Cymorth Cynnar

£47.00 £55.00 £8.00 17.0%Plascrug yn unig - Partïon Chwarae 
Meddal

Chwyddiant 
cysylltiedig

£3.50 £4.00 £0.50 14.3%Plascrug yn unig - Chwarae Meddal Antur 
Aber (y plentyn)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£45.00 £50.00 £5.00 11.1%Neuadd Chwaraeon - Aberaeron, Aberteifi 
a Plascrug

Neuadd Chwaraeon Llawn - Defnyddiwr Achlysurol (1 awr) Chwyddiant 
cysylltiedig

£45.00Neuadd Chwaraeon Llawn - Archebu bloc (10 wythnos+) (1 
awr)

Ffi Newydd

£28.00 £30.00 £2.00 7.1%Hanner Neuadd Chwaraeon - Defnyddiwr Achlysurol (1 awr) Chwyddiant 
cysylltiedig

£25.00Hanner Neuadd Chwaraeon - Archebu bloc (10 wythnos+) 
(1 awr)

Ffi Newydd

£28.00 £30.00 £2.00 7.1%Hanner Neuadd Chwaraeon (Plascrug yn unig) - Campfa (1 
awr)

Chwyddiant 
cysylltiedig
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£25.00Neuadd Chwaraeon - Aberaeron, Aberteifi 
a Plascrug

Hanner Neuadd Chwaraeon (Plascrug yn unig) - Archebu 
bloc campfa (1 awr)

Ffi Newydd

£6.50 £7.00 £0.50 7.7%Neuadd Chwaraeon - Aberaeron, Aberteifi, 
Llanbedr Pont Steffan a Plascrug

OedolionGweithgareddau Neuadd - Cwrt Badminton (55 munud) Chwyddiant 
cysylltiedig

£5.00 £5.50 £0.50 10.0%Plant Iau Chwyddiant 
cysylltiedig

£6.50 £7.00 £0.50 7.7%Oedolion fesul bwrddGweithgareddau Neuadd - Tennis Bwrdd Chwyddiant 
cysylltiedig

£5.00 £5.50 £0.50 10.0%Plant Iau fesul bwrdd Chwyddiant 
cysylltiedig

£6.40 £7.00 £0.60 9.4%OedolionGweithgareddau Neuadd - Tennis Byr (55 munud) Chwyddiant 
cysylltiedig

£5.00 £5.50 £0.50 10.0%Plant Iau Chwyddiant 
cysylltiedig

£14.00 £15.00 £1.00 7.1%Gweithgareddau Neuadd - Pêl-fasged ar draws y Cwrt Chwyddiant 
cysylltiedig

£3.50 £4.00 £0.50 14.3%Gweithgareddau Neuadd - Sesiynau Castell 
Bownsio/Chwarae Meddal yr awr

Chwyddiant 
cysylltiedig

£50.00 £55.00 £5.00 10.0%Gweithgareddau Neuadd - Partïon Plant (yn cynnwys 
Ystafell Barti)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£15.00Gweithgareddau Neuadd  - Crefftau Ymladd (1/4 y neuadd 
am 1 awr)

Ffi Newydd

£40.00Neuadd Chwaraeon - Llanbedr Pont 
Steffan

Neuadd Chwaraeon Llawn - Defnyddiwr Achlysurol (1 awr) Ffi Newydd

£35.00Neuadd Chwaraeon Llawn - Archebu bloc (10 wythnos+) (1 
awr)

Ffi Newydd

£6.00 £6.50 £0.50 8.3%Dosbarth Ymarfer Corff - Aberaeron, 
Aberteifi, Llanbedr Pont Steffan a Plascrug

Oedolion 60 munud Chwyddiant 
cysylltiedig

£5.00 £5.50 £0.50 10.0%Oedolion 45 munud Chwyddiant 
cysylltiedig

£4.00 £4.50 £0.50 12.5%Oedolion 30 munud Chwyddiant 
cysylltiedig

£3.00 £3.30 £0.30 10.0%Plant Iau Chwyddiant 
cysylltiedig

£3.00 £3.30 £0.30 10.0%Dosbarthiadau Iechyd Chwyddiant 
cysylltiedig

£16.00 £17.00 £1.00 6.3%Hurio Ystafell - Aberaeron, Aberteifi, 
Llanbedr Pont Steffan a Plascrug

Ystafell Gyfarfod/Ystafell Gweithgareddau - Yr Awr Chwyddiant 
cysylltiedig

£67.00 £85.00 £18.00 26.9%Ystafell Gyfarfod/Ystafell Gweithgareddau - Diwrnod Llawn Ffi Ailgyfrifo

£10.00 £11.00 £1.00 10.0%Hurio Ystafell - Llanbedr Pont Steffan yn 
unig

Ystafell ymgynghori - Yr Awr Chwyddiant 
cysylltiedig

£45.00 £55.00 £10.00 22.2%Ystafell ymgynghori - Diwrnod Llawn Ffi Ailgyfrifo

Atodiad 1: Cymunedau Iachach Tudalen 9 o 69

T
udalen 108



Ffi 

gyfredol

Ffi 

arfaethedig

Newid

(yn £)

Newid 

(yn %)

Math o 

newidiad

Atodiad 1: Cymunedau Iachach

Canolfannau Lles Porth Cymorth Cynnar

£5.90 £6.50 £0.60 10.2%Ystafell Ffitrwydd - Aberaeron, Aberteifi, 
Llanbedr Pont Steffan a Plascrug

Unigolyn Chwyddiant 
cysylltiedig

£3.00 £3.30 £0.30 10.0%11-16 oed Chwyddiant 
cysylltiedig

£3.00 £3.30 £0.30 10.0%Myfyrwyr/Pensiynwyr/Di-waith/Anabl Chwyddiant 
cysylltiedig

£17.00 £18.00 £1.00 5.9%Cyflwyniad Chwyddiant 
cysylltiedig

£6.50 £7.10 £0.60 9.2%Sboncen - Plascrug yn unig Hurio Cwrt Oedolion - 40 muned Chwyddiant 
cysylltiedig

£65.00 £71.00 £6.00 9.2%Gostyngiad i Oedolion (12 am 10) Chwyddiant 
cysylltiedig

£5.00 £5.50 £0.50 10.0%Hurio Cwrt Chwaraewr Iau - 40 muned Chwyddiant 
cysylltiedig

£53.00 £55.00 £2.00 3.8%Gostyngiad i Blant Iau (12 am 10) Chwyddiant 
cysylltiedig

£9.00 £10.00 £1.00 11.1%Bowlio Mat Byr (Aberaeron, Aberteifi & 
Llanbedr Pont Steffan)

Fesul Mat (yr awr) - Oedolion Chwyddiant 
cysylltiedig

£7.10 £8.00 £0.90 12.7%Cyfleusterau Awyr Agored (Llanbedr Pont 
Steffan yn unig)

Tennis (fesul cwrt) - Oedolion Chwyddiant 
cysylltiedig

£5.10 £6.00 £0.90 17.7%Tennis (fesul cwrt) - Plant Iau Chwyddiant 
cysylltiedig

£5.00 £6.00 £1.00 20.0%Tennis (fesul cwrt) - Henoed Chwyddiant 
cysylltiedig

£10.00 £11.00 £1.00 10.0%Tennis fesul cwrt (gyda goleuadau) - Oedolion Chwyddiant 
cysylltiedig

£7.50 £8.00 £0.50 6.7%Tennis fesul cwrt (gyda goleuadau) - Plant Iau Chwyddiant 
cysylltiedig

£27.00 £30.00 £3.00 11.1%Cwrt tu allan (MUGA) 1 awr Chwyddiant 
cysylltiedig

£45.00 £50.00 £5.00 11.1%Cyfleusterau Awyr Agored (Aberteifi & 
Llanbedr Pont Steffan)

Maes Artiffisial - Llawn - Defnyddiwr Achlysurol 1 awr Chwyddiant 
cysylltiedig

£45.00Maes Artiffisial - Llawn - Archebu bloc 1 awr (10 wythnos+)

£28.00 £30.00 £2.00 7.1%Maes Artiffisial - Hanner - Defnyddiwr Achlysurol 1 awr Chwyddiant 
cysylltiedig

£27.50Maes Artiffisial - Hanner - Archebu bloc 1 awr (10 wythnos+)

£70.00Maes Artiffisial - Llawn - Gemau

£28.00 £30.00 £2.00 7.1%Cyfleusterau Awyr Agored (Synodd Inn & 
Plascrug)

Maes Artiffisial - Llawn - Defnyddiwr Achlysurol 1 awr

£27.50Maes Artiffisial - Llawn - Archebu bloc 1 awr (10 wythnos+)

£20.00Cyfleusterau Awyr Agored (Plascrug) Maes Artiffisial - '5 a side'  55 muned
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£15.00Cyfleusterau Awyr Agored (Llanbedr Pont 
Steffan & Plascrug)

Pêl-rwyd awyr agored - Defnyddiwr Achlysurol 1 awr

£12.50Pêl-rwyd awyr agored - Archebu bloc 1 awr (10 wythnos+)

£4.40 £4.80 £0.40 9.1%Nofio (Llanbedr Pont Steffan, Plascrug) Nofio Oedolion Chwyddiant 
cysylltiedig

£3.00 £3.30 £0.30 10.0%Nofio Plant Iau Chwyddiant 
cysylltiedig

Am DdimPlant o dan 5 Dim newidiad

£5.50 £6.00 £0.50 9.1%Gwersi nofio i blant iau Chwyddiant 
cysylltiedig

£3.00 £3.30 £0.30 10.0%Nofio i'r di-waith, y sawl sydd wedi ymddeol, wedi cofrestru'n 
anabl / myfyrwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig

£12.00 £13.00 £1.00 8.3%Tocyn Teulu (2 oedolyn + 2 blentyn neu 1 oedolyn+ 3 
phlentyn)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£6.00 £6.50 £0.50 8.3%Aerobeg Dŵr i Oedolion Chwyddiant 
cysylltiedig

£55.00 £60.00 £5.00 9.1%Llogi Pwll Nofio (Llanbedr Pont Steffan, 
Plascrug)

Llogi Pwll - Defnyddiwr Achlysurol 1 awr Chwyddiant 
cysylltiedig

£55.00Llogi Pwll - Archebu bloc 1 awr (10 wythnos+) Ffi Newydd

£61.00 £65.00 £4.00 6.6%Llogi Gala Chwyddiant 
cysylltiedig

£17.00 £18.00 £1.00 5.9%Llogi lôn Chwyddiant 
cysylltiedig

£48.00 £55.00 £7.00 14.6%Partïon Pwll Pen-blwydd Chwyddiant 
cysylltiedig

£4.00Sesiynau pwll pwmpiadwy Ffi Newydd

£6.00Sesiwn 'Bubbles' (Oedolyn a phlant) Ffi Newydd

Canolfannau Lles - Pecynnau Aelodaeth Ceredigion Actif Porth Cymorth Cynnar

£28.00 £30.00 £2.00 7.1%Ystafell Ffitrwydd, nofio a dosbarthiadau 
ffitrwydd

Ffi fisolOedolion - Diderfyn Chwyddiant 
cysylltiedig

£25.00 £27.00 £2.00 8.0%Ffi fisolOedolion - Diderfyn 
Consesiynau/Corfforaethol                                    
Myfyrwyr/Pensiynwyr/Gofalwyr                                               
                                 Corfforaethol – Grwpiau o 3 oedolyn 
neu fwy

Chwyddiant 
cysylltiedig

£15.00 £16.00 £1.00 6.7%Ffi fisolOedolion - Pasbort Diderfyn (Rhaid bod yn derbyn budd-
daliad prawf modd.

Chwyddiant 
cysylltiedig

£10.00 £11.00 £1.00 10.0%Ffi fisolPlant Iau - Diderfyn (12-18 oed) Chwyddiant 
cysylltiedig

£23.00 £25.00 £2.00 8.7%Ystafell Ffitrwydd a dosbarthiadau ffitrwydd Ffi fisolOedolion -  Sesiynau Sych Diderfyn Chwyddiant 
cysylltiedig
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£23.00 £25.00 £2.00 8.7%Nofio a dosbarthiadau dyfrol Ffi fisolOedolion - Dyfrol Sesiynau Diderfyn Chwyddiant 
cysylltiedig

£20.00 £22.00 £2.00 10.0%Ystafell Ffitrwydd a dosbarthiadau 
ffitrwydd NEU Nofio a dosbarthiadau dyfrol 

Ffi fisolOedolion - Consesiynau/Corfforaethol                           
Myfyrwyr/Pensiynwyr/Gofalwyr                                               
           Corfforaethol–Grwpiau o 3 oedolyn neu fwy

Chwyddiant 
cysylltiedig

£45.00 £55.00 £10.00 22.2%Ystafell Ffitrwydd, nofio, dosbarthiadau 
ffitrwydd a Chwarae Meddal 

Ffi fisolTeulu - Diderfyn (2 Oedolyn ac unrhyw nifer o blant dan 18 
oed mewn addysg neu hyfforddiant llawn amser).

Chwyddiant 
cysylltiedig

£30.00 £32.00 £2.00 6.7%Ystafell Ffitrwydd a dosbarthiadau 
ffitrwydd NEU Nofio a dosbarthiadau dyfrol 

Ffi fisolPasbort Teulu - Diderfyn (2 Oedolyn ac unrhyw nifer o blant 
dan 18 oed mewn addysg neu hyfforddiant llawn amser). 
Rhaid i o leiaf un oedolyn fod yn derbyn budd-daliad prawf 
modd.

Chwyddiant 
cysylltiedig

Hurio Cyfleusterau (Canolfan Deuluol Penparcau) Porth Cymorth Cynnar

£11.00 £13.00 £2.00 18.2%Canolfan Deuluol Penparcau - Hurio 
Ystafell 

Anrhiant a chymorth teulu (Yr awr) Chwyddiant 
cysylltiedig

Hurio Cyfleusterau (Canolfan Enfys Teifi) Porth Cymorth Cynnar

£71.00 £75.00 £4.00 5.6%Canolfan Enfys Teifi - Hurio Ystafell Ystafell Felyn  - Am ddiwrnod cyfan (7 awr) Chwyddiant 
cysylltiedig

£14.00 £14.50 £0.50 3.6%Ystafell Felyn  - Yr awr Chwyddiant 
cysylltiedig

£36.00 £38.00 £2.00 5.6%Ystafell Wyrdd - Am ddiwrnod cyfan (7 awr) Chwyddiant 
cysylltiedig

£7.00 £7.50 £0.50 7.1%Ystafell Wyrdd - Yr awr Chwyddiant 
cysylltiedig

£36.00 £38.00 £2.00 5.6%Ystafell Goch  - Am ddiwrnod cyfan (7 awr) Chwyddiant 
cysylltiedig

£7.00 £7.50 £0.50 7.1%Ystafell Goch  - Yr awr Chwyddiant 
cysylltiedig

£21.60 £22.00 £0.40 1.9%Canolfan Enfys Teifi - Bwcio oriau anarferol Dydd Llun i ddydd Gwener yn yr hwyr (ar gyfer pob bwciad 
ac yn ychwanegol i’r prisiau hurio)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£19.50 £22.00 £2.50 12.8%Dydd Sadwrn (ar gyfer pob bwciad ac yn ychwanegol i’r 
prisiau hurio)

Chwyddiant 
cysylltiedig

Gofal Cymdeithasol Porth Cynnal

£760.00Mae taliadau gofal a chymorth preswyl yn 
amodol ar asesiad ariannol

Preswyl Henoed Dibynnol IawnFfioedd i'w talu i Gartrefi Gofal Sector Annibynnol 
Ceredigion am Arhosiad Hirdymor neu Dros Dro (mwy nag 8 
wythnos ond hyd at 52 wythnos). Tâl Wythnosol.

Penderfynu ar 
wahân ag 
adroddi i 
07/03/23 
Gabinet am 
benderfyniad

Atodiad 1: Cymunedau Iachach Tudalen 12 o 69

T
udalen 111



Ffi 

gyfredol

Ffi 

arfaethedig

Newid

(yn £)

Newid 

(yn %)

Math o 

newidiad

Atodiad 1: Cymunedau Iachach

Gofal Cymdeithasol Porth Cynnal

£812.00Mae taliadau gofal a chymorth preswyl yn 
amodol ar asesiad ariannol

Preswyl DementiaFfioedd i'w talu i Gartrefi Gofal Sector Annibynnol 
Ceredigion am Arhosiad Hirdymor neu Dros Dro (mwy nag 8 
wythnos ond hyd at 52 wythnos). Tâl Wythnosol.

Penderfynu ar 
wahân ag 
adroddi i 
07/03/23 
Gabinet am 
benderfyniad

£883.30Nyrsio Cyffreddinol Penderfynu ar 
wahân ag 
adroddi i 
07/03/23 
Gabinet am 
benderfyniad

£883.30Nyrsio Dementia Penderfynu ar 
wahân ag 
adroddi i 
07/03/23 
Gabinet am 
benderfyniad

£33.00 £36.00 £3.00 9.1%Uchafswm Ffi Wythnosol yn amodol ar 
Asesiad Ariannol 

Ffi am leoliad coleg preswyl i oedolyn (amser tymor yn unig) Chwyddiant 
cysylltiedig

£17.20 £18.60 £1.40 8.1%Mae taliadau gofal a chymorth di-breswyl 
yn amodol ar asesiad ariannol a'r 
uchafswm o dâl wythnosol a osodir gan 
Lywodraeth Cymru.

Tâl fesul awr -  Yn amodol ar Asesiad 
Ariannol ac uchafswm o dâl wythnosol a 
osodir gan Lywodraeth Cymru

Byw â chymorth Chwyddiant 
cysylltiedig

£22.00 £35.29 £13.29 60.4%Tâl fesul noson - Yn amodol ar Asesiad 
Ariannol ac uchafswm o dâl wythnosol a 
osodir gan Lywodraeth Cymru

Lleoliad i Oedolyn - Hirdymor Ffi Ailgyfrifo

£247.00 £282.00 £35.00 14.2%Seibiant Brynsiriol Tâl fesul noson i Awdurdod Lleol Chwyddiant 
cysylltiedig

Benthyciadau Gwella Cartrefi Porth Gofal

£1,087.00 £1,141.00 £54.00 5.0%Ffi gweinyddu PerchennogBenthyciadau hyd at £10,000 Chwyddiant 
cysylltiedig

£1,633.00 £1,715.00 £82.00 5.0%PerchennogBenthyciadau rhwng £10,000 and £25,000 Chwyddiant 
cysylltiedig

Gwasanaeth Goruchwylio 10% yn ychwanegol at gostau’r cynllunGall y Cyngor ddarparu gwasanaeth goruchwylio gwaith 
adeiladu i sicrhau bod safon y saernïaeth yn gyson a bod y 
gwaith yn cael ei gyflawni’n 

Dim newidiad

Digartrefedd Porth Gofal

£26.00 £29.00 £3.00 11.5%Tâl yng nghyswllt y Gwasanaeth Eiddo o 
ran Digartrefedd 

Tâl yr wythnos Chwyddiant 
cysylltiedig

£13.00 £13.00 £0.00 0.0%Tâl gweinyddu am archwilio ffeiliau a 
chopïo dogfennau

Dim newidiad

Gofal Cymdeithasol Porth Gofal

£7.50 £11.50 £4.00 53.3%Tâl Un Raddfa am Wasanaethau Ataliol Tâl fesul prydPrydau yn y Cartref Ffi Ailgyfrifo
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Gofal Cymdeithasol Porth Gofal

£3.50 £6.00 £2.50 71.4%Tâl Un Raddfa am Wasanaethau Ataliol Tâl fesul swper Prydau yn y Cartref Ffi Ailgyfrifo

£7.50 £7.50 £0.00 0.0%Tâl fesul prydCinio mewn sefydliadau canolfan ddydd Dim newidiad

£7.50 £7.50 £0.00 0.0%Tâl fesul pryd - Defnyddwyr gwasanaeth a 
atgyfeiriwyd

Cinio mewn Clybiau Cinio Dim newidiad

£7.50 £7.50 £0.00 0.0%Tâl fesul pryd - Defnyddwyr gwasanaeth 
heb eu hatgyfeirio

Dim newidiad

£3.40 £3.70 £0.30 8.8%Tâl fesul wythnosLifeline - monitro a chrogdlws Chwyddiant 
cysylltiedig

£42.00 £45.00 £3.00 7.1%Tâl gosod Chwyddiant 
cysylltiedig

£6.20 £6.80 £0.60 9.7%Tâl fesul wythnosCynllun Technoleg Gynorthwyol Chwyddiant 
cysylltiedig

£760.00Mae taliadau gofal a chymorth preswyl yn 
amodol ar asesiad ariannol

Preswyl Henoed Dibynnol IawnTâl am lety preswyl yng nghartrefi'r awdurdod lleol o ran 
arosiadau Hirdymor a Dros Dro (mwy nag 8 wythnos ond 
hyd at 52 wythnos). Tâl wythnosol.

Penderfynu ar 
wahân ag 
adroddi i 
07/03/23 
Gabinet am 
benderfyniad

£812.00Preswyl Dementia Penderfynu ar 
wahân ag 
adroddi i 
07/03/23 
Gabinet am 
benderfyniad

£644.00 £710.00 £66.00 10.3%Ffi y flwyddyn Ffi Weinyddol (y sawl sy’n hunan-ariannu a thaliadau a 
ohiriwyd)

Chwyddiant 
cysylltiedig

Gwir Gost + Ffi gweinyddol (£50)Prisiad Eiddo Ffi Newydd

£22.21 £24.02 £1.81 8.2%Mae taliadau gofal a chymorth di-breswyl 
yn amodol ar asesiad ariannol a'r 
uchafswm o dâl wythnosol a osodir gan 
Lywodraeth Cymru.

Tâl fesul awr - Yn amodol ar Asesiad 
Ariannol ac uchafswm o dâl wythnosol a 
osodir gan Lywodraeth Cymru

Gwasanaeth Gofal Cartref (Neu gymorth gan ddefnyddio 
Darparwr Gofal Cartref Cofrestredig)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£13.89 £15.15 £1.26 9.1%Cyfraniad fesul awr  - Yn amodol ar 
Asesiad Ariannol ac uchafswm o dâl 
wythnosol a osodir gan Lywodraeth Cymru

Taliadau uniongyrchol yn lle gwasanaeth gofal cartref Chwyddiant 
cysylltiedig

£109.00Tâl fesul noson Yn amodol ar Asesiad 
Ariannol ac uchafswm o dâl wythnosol a 
osodir gan Lywodraeth Cymru

Arhosiad tymor byr a gofal seibiant (hyd at 8 wythnos) neu 
Daliadau uniongyrchol yn lle'r gwasanaethau hyn

Penderfynu ar 
wahân ag 
adroddi i 
07/03/23 
Gabinet am 
benderfyniad

£24.54 £27.04 £2.50 10.2%Canolfannau Dydd -Tâl i Awdurdod Lleol 
eraill a/neu Bwrdd Iechyd Lleol/Ceisiad 
Cyllid ar y cyd

UCHEL Anghenion CymorthTâl fesul awr (Cyfradd dydd am 6 awr) Chwyddiant 
cysylltiedig

£16.36 £18.03 £1.67 10.2%CANOLIG Anghenion Cymorth Chwyddiant 
cysylltiedig
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Gofal Cymdeithasol Porth Gofal

£12.27 £13.52 £1.25 10.2%Canolfannau Dydd -Tâl i Awdurdod Lleol 
eraill a/neu Bwrdd Iechyd Lleol/Ceisiad 
Cyllid ar y cyd

ISEL Anghenion CymorthTâl fesul awr (Cyfradd dydd am 6 awr) Chwyddiant 
cysylltiedig

Hurio Cyfleusterau (Canolfan Padarn, Meugan a Steffan) Porth Gofal

£21.60Taliadau Grŵp A Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn gyda’r 
hwyr

Ystafell Gynhadledd  Canolfan Padarn (3 o bobl) Ffi Newydd

£30.00Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn bore NEU 
fesul sesiwn prynhawn

Ffi Newydd

£21.60Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Ffi Newydd

£45.00Dydd Sadwrn - Fesul prynhawn a’r hwyr Ffi Newydd

£50.00Dydd Sadwrn - Fesul diwrnod llawn Ffi Newydd

£60.00Dydd Sul - Fesul diwrnod llawn Ffi Newydd

£150.00Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn gyda’r 
hwyr

Ystafell Gynhadledd  Canolfan Padarn (100 o bobl) Ffi Newydd

£150.00Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn bore NEU 
fesul sesiwn prynhawn

Ffi Newydd

£150.00Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Ffi Newydd

£180.00Dydd Sadwrn - Fesul prynhawn a’r hwyr Ffi Newydd

£200.00Dydd Sadwrn - Fesul diwrnod llawn Ffi Newydd

£220.00Dydd Sul - Fesul diwrnod llawn Ffi Newydd

£80.00Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn gyda’r 
hwyr

Ystafell Gynhadledd  Canolfan Meugan (15 o bobl) Ffi Newydd

£80.00Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn bore NEU 
fesul sesiwn prynhawn

Ffi Newydd

£80.00Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Ffi Newydd

£100.00Dydd Sadwrn - Fesul prynhawn a’r hwyr Ffi Newydd

£120.00Dydd Sadwrn - Fesul diwrnod llawn Ffi Newydd

£120.00Dydd Sul - Fesul diwrnod llawn Ffi Newydd

£100.00Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn gyda’r 
hwyr

Ystafell Gynhadledd  Canolfan Meugan (30 o bobl) Ffi Newydd

£100.00Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn bore NEU 
fesul sesiwn prynhawn

Ffi Newydd

£100.00Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Ffi Newydd

£140.00Dydd Sadwrn - Fesul prynhawn a’r hwyr Ffi Newydd

£200.00Dydd Sadwrn - Fesul diwrnod llawn Ffi Newydd

£200.00Dydd Sul - Fesul diwrnod llawn Ffi Newydd

£90.00Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn gyda’r 
hwyr

Ystafell Gynhadledd  Canolfan Steffan (10 o bobl) Ffi Newydd

£90.00Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn bore NEU 
fesul sesiwn prynhawn

Ffi Newydd
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Hurio Cyfleusterau (Canolfan Padarn, Meugan a Steffan) Porth Gofal

£90.00Taliadau Grŵp A Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn gyda’r hwyrYstafell Gynhadledd  Canolfan Steffan (10 o bobl) Ffi Newydd

£110.00Dydd Sadwrn - Fesul prynhawn a’r hwyr Ffi Newydd

£140.00Dydd Sadwrn - Fesul diwrnod llawn Ffi Newydd

£150.00Dydd Sul - Fesul diwrnod llawn Ffi Newydd

£40.00Taliadau Grŵp B Dydd Sul - Fesul sesiwn bore NEU fesul 
sesiwn prynhawn

Ystafell Gynhadledd  Canolfan Padarn (3 o bobl) Ffi Newydd

£30.00Dydd Sul - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Ffi Newydd

£161.00Dydd Sul - Fesul prynhawn a’r hwyr Ffi Newydd

£180.00Dydd Sul - Fesul sesiwn bore NEU fesul 
sesiwn prynhawn

Ystafell Gynhadledd  Canolfan Padarn (100 o bobl) Ffi Newydd

£180.00Dydd Sul - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Ffi Newydd

£200.00Dydd Sul - Fesul prynhawn a’r hwyr Ffi Newydd

£80.00Dydd Sul - Fesul sesiwn bore NEU fesul 
sesiwn prynhawn

Ystafell Gynhadledd  Canolfan Meugan (15 o bobl) Ffi Newydd

£80.00Dydd Sul - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Ffi Newydd

£100.00Dydd Sul - Fesul prynhawn a’r hwyr Ffi Newydd

£120.00Dydd Sul - Fesul sesiwn bore NEU fesul 
sesiwn prynhawn

Ystafell Gynhadledd  Canolfan Meugan (30 o bobl) Ffi Newydd

£120.00Dydd Sul - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Ffi Newydd

£180.00Dydd Sul - Fesul prynhawn a’r hwyr Ffi Newydd

£100.00Dydd Sul - Fesul sesiwn bore NEU fesul 
sesiwn prynhawn

Ystafell Gynhadledd  Canolfan Steffan (10 o bobl) Ffi Newydd

£100.00Dydd Sul - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Ffi Newydd

£130.00Dydd Sul - Fesul prynhawn a’r hwyr Ffi Newydd

Tai Porth Gofal

Tâl Gweinyddu Tâl yn ôl canran hyd at 3% o gyfanswm 
cost y cynllun.

Cynllun Gwella Cymunedol mewn Ardal Adnewyddu Dim newidiad

Gwasanaethau Proffesiynol 12% o gost y gwaith yn ogystal â ffioedd 
statudol (er enghraifft, Rheoli Adeiladu / 
Cynllunio).

Gwasanaeth Goruchwylio Grantiau/Benthyciadau mewn 
Ardal Adnewyddu/Cynllun Gwella sy’n seiliedig ar ardal

Dim newidiad

10% o gost y gwaith yn ogystal â ffioedd 
statudol (er enghraifft, Rheoli Adeiladu / 
Cynllunio)

Gwasanaeth goruchwylio ar gyfer grantiau a benthyciadau y 
tu allan i Ardal Adnewyddu

Dim newidiad

£257.00 £285.00 £28.00 10.9%Trwyddedu Tai Amlfeddiannaeth * Trwydded NewyddTâl trwyddedu gorfodol fesul pob ystafell gyfanheddol o 1 i 
14 (cynhwysol)  (*)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£215.00 £239.00 £24.00 11.2%Adnewyddu Trwydded (ar yr amod bod y 
meini prawf adnewyddu yn cael eu diwallu)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£46.00 £51.00 £5.00 10.9%Trwydded NewyddTâl trwyddedu gorfodol fesul pob ystafell gyfanheddol o 15 i 
25 (cynhwysol) (*)

Chwyddiant 
cysylltiedig
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Tai Porth Gofal

£38.00 £42.00 £4.00 10.5%Trwyddedu Tai Amlfeddiannaeth * Adnewyddu Trwydded (ar yr amod bod y 
meini prawf adnewyddu yn cael eu diwallu)

Tâl trwyddedu gorfodol fesul pob ystafell gyfanheddol o 15 i 
25 (cynhwysol) (*)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£22.00 £24.00 £2.00 9.1%Trwydded NewyddTâl trwyddedu gorfodol fesul pob ystafell gyfanheddol o 26+ 
(*)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£16.00 £18.00 £2.00 12.5%Adnewyddu Trwydded (ar yr amod bod y 
meini prawf adnewyddu yn cael eu diwallu)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£257.00 £285.00 £28.00 10.9%Trwydded NewyddTâl trwyddedu ychwanegol fesul pob ystafell gyfanheddol (y 
rhai hynny nad ydynt yn gymwys am dâl gorfodol)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£215.00 £239.00 £24.00 11.2%Adnewyddu Trwydded (ar yr amod bod y 
meini prawf adnewyddu yn cael eu diwallu)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£215.00 £239.00 £24.00 11.2%Ad-daliad rhannol – pan gaiff Tŷ Amlfeddiannaeth ei droi’n 
ôl yn dŷ i un teulu neu’i werthu yn ystod cyfnod pum 
mlynedd y drwydded, a phan fu llai na 2 ymweliad (Hyd at £)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£33.00 £37.00 £4.00 12.1%Ffi Gweinyddol Tai Amlfeddiannaeth ar gyfer newid 
trwydded neu dderbyn copi o drwydded ar gais deiliad y 
drwydded

Chwyddiant 
cysylltiedig

£252.00 £280.00 £28.00 11.1%Ffi Weinyddol Tai Amlfeddiannaeth ar gyfer gwneud 
amrywiad sylweddol i drwydded (cyfeiriwch at Ddeddf Tai 
2004 Atodlen 5, Rhan 2) lle gofynnir i’r awdurdod tai lleol 
ymgynghori ynghylch newid sylweddol i’r drwydded

Chwyddiant 
cysylltiedig

£44.00 £49.00 £5.00 11.4%Copi o’r Gofrestr Tai Amlfeddiannaeth Chwyddiant 
cysylltiedig

£168.00 £168.00 £0.00 0.0%Gwiriadau mewnfudo Gwiriadau Safonau Tai Mewnfudwyr Dim newidiad

£940.00 £1,034.00 £94.00 10.0%Gwasanaeth Cynghori Tai 
Amlfeddiannaeth

Ymweliad i wneud arolwg, gydag atodlen waith gryno a 
lluniad o’r gosodiad

Chwyddiant 
cysylltiedig

12% o gost y gwaith ynghyd â ffioedd 
statudol (e.e. Rheoli Adeiladu/Cynllunio)

Ymweliad i wneud arolwg, gydag atodlen waith fanwl, lluniad 
wrth raddfa, tendro a goruchwylio'r holl waith.

Dim newidiad

£462.00 £508.00 £46.00 10.0%Tâl am asesiad cyflawn y System Mesur 
Iechyd a Diogelwch ar gyfer Tai dan Adran 
49 Deddf Tai 2004, ynghyd â chyflwyno 
rhybudd anstatudol am ddiffyg 
cydymffurfiaeth wedi hynny

Cyflwyno Rhybudd Gwella dan Adran 11 neu 12 Chwyddiant 
cysylltiedig

£462.00 £508.00 £46.00 10.0%Gwneud Gorchymyn Gwahardd dan Adran 20 neu 21 Chwyddiant 
cysylltiedig

£462.00 £508.00 £46.00 10.0%Cymryd camau adfer brys dan Adran 40 Chwyddiant 
cysylltiedig

£462.00 £508.00 £46.00 10.0%Gwneud Gorchymyn Gwahardd Brys dan Adran 43 Chwyddiant 
cysylltiedig

£462.00 £508.00 £46.00 10.0%Gwneud Gorchymyn Dymchwel (Adran 265 Deddf Tai 1985) Chwyddiant 
cysylltiedig
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Tai Porth Gofal

* O 01/04/2018 ymlaen, bydd ffioedd am gais trwyddedu Tai Amlfeddiannaeth (ar gyfer trwydded newydd ac ar gyfer adnewyddu trwydded) yn cael eu rhannu'n ddwy – swm cyn cyhoeddi trwydded a swm ar ôl

cyhoeddi trwydded.  Bydd y swm llawn yn daladwy wrth wneud y cais, gydag ad-daliad yn cael ei roi os bydd y cais yn cael ei ystyried a’i wrthod.  Rhennir y symiau hyn fel a ganlyn: Cais newydd: 80% cyn cyhoeddi’r
drwydded; 20% ar ôl ei chyhoeddi. Adnewyddu cais; 90% cyn cyhoeddi’r drwydded; 10% ar ôl ei chyhoeddi.

** Gostyngiad  o 50% ar gyfer Tai Amlfeddiannaeth mwy o faint sy’n cyflenwi anghenion llety’r Brifysgol (ond nad ydynt dan berchnogaeth neu reolaeth uniongyrchol y Brifysgol) ar yr amod eu bod wedi’u cofrestru ac yn 
cydymffurfio’n llwyr â Chod Ymarfer ANUK ar gyfer llety myfyrwyr

Tai yn Gartrefi Porth Gofal

£1,087.00 £1,141.00 £54.00 5.0%Ffi gweinyddu Benthyciadau hyd at £10,000 Chwyddiant 
cysylltiedig

£1,633.00 £1,715.00 £82.00 5.0%Benthyciadau rhwng £10,001 a £25,000 Chwyddiant 
cysylltiedig

£2,392.00 £2,512.00 £120.00 5.0%Benthyciadau dros £25,001 (Hyd at £250,000) Chwyddiant 
cysylltiedig

Gwasanaeth Goruchwylio 10% yn ychwanegol at gostau’r cynllunGall y Cyngor ddarparu gwasanaeth goruchwylio gwaith 
adeiladu i sicrhau bod safon y saernïaeth yn gyson a bod y 
gwaith yn cael ei gyflawni’n brydlon

Dim newidiad

Bydd y ffioedd hyn ar gyfer landlordiaid yn cael eu hepgor os bydd yr eiddo’n cael ei gynnig i’w rentu ar gyfradd y Lwfans Tai Lleol am gyfnod y benthyciad, ac os bydd y landlord yn rhentu’r eiddo i denantiaid ar 
Gofrestr Tai Fforddiadwy’r Cyngor neu i denant a fyddai’n gymwys i fod ar y Gofrestr hon
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PWYLLGOR TROSOLWG A CHRAFFU: Atodiad 2: Cymunedau sy’n Dysgu

Ffioedd gosod y Cyngor (Mae'r Ffioedd Arfaethedig o 01/04/2023)

Gwasanaeth Cerddoriaeth Ysgolion a Diwylliant

£16.00 £20.00 £4.00 25.0%Offeryn Cerddorol Cymorth Prynu Ffi Ailgyfrifo

£32.00 £40.00 £8.00 25.0%Hurio Ffi Ailgyfrifo

£147.00 £165.00 £18.00 12.2%Gwersi Offerynau Plentyn Cyntaf (£ y flwyddyn) Chwyddiant 
cysylltiedig

£105.00 £120.00 £15.00 14.3%Brodyr/Chwiorydd (£ y flwyddyn) Chwyddiant 
cysylltiedig

£105.00 £165.00 £60.00 57.1%Ail offeryn neu fwy (£ y flwyddyn) Ffi Ailgyfrifo

£0.00Disgyblion sy'n gymwys am PYDd Ffi Newydd

£0.00Disgyblion sy'n astudio ar gyfer TGAU neu Lefel A 
Cerddoriaeth

Ffi Newydd

£84.00 £100.00 £16.00 19.1%Mynediad i Gerddorfeydd ac Ensembles 
os nad ydynt yn derbyn gwersi a ddarperir 
gan Wasanaeth Cerdd Ceredigion (£ y 
flwyddyn)

Ffi Ailgyfrifo

Hyfforddiant Gofal Plant Ysgolion a Diwylliant

£50.00 £56.00 £6.00 12.0%Heb fod yn bresennol mewn hyfforddiant 
neu am ganslo mewn 5 diwrnod cyn yr 
hyfforddiant.

Cymorth Cyntaf Chwyddiant 
cysylltiedig

£150.00 £168.00 £18.00 12.0%CYPOP5 (Gwarchod Plant) Chwyddiant 
cysylltiedig

£30.00 £34.00 £4.00 13.3%Cymorth Cyntaf Chwyddiant 
cysylltiedig

Prydau Ysgol Ysgolion a Diwylliant

£2.60 £2.90 £0.30 11.5%Prydau Disgyblion (Effeithiol o 01/09/2023) Chwyddiant 
cysylltiedig

Theatr/Canolfan Felinfach Ysgolion a Diwylliant

£23.00 £26.00 £3.00 13.0%Gwasanaeth Gwerthu Tocynnau Chwyddiant 
cysylltiedig

£349.00 £390.00 £41.00 11.8%Hurio Theatr Fesul diwrnod llawnDydd Llun i ddydd Gwener Chwyddiant 
cysylltiedig

£174.00 £195.00 £21.00 12.1%Fesul hanner diwrnod Chwyddiant 
cysylltiedig

£247.00 £280.00 £33.00 13.4%Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£599.00 £670.00 £71.00 11.9%Fesul diwrnod llawnDydd Sadwrn a dydd Sul Chwyddiant 
cysylltiedig
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Theatr/Canolfan Felinfach Ysgolion a Diwylliant

£299.00 £335.00 £36.00 12.0%Hurio Theatr Fesul hanner diwrnodDydd Sadwrn a dydd Sul Chwyddiant 
cysylltiedig

£273.00 £305.00 £32.00 11.7%Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£291.00 £325.00 £34.00 11.7%Hurio Ystafell Gyfarfod Fawr (seddi ar ffurf 
theatr)

Fesul diwrnod llawnDydd Llun i ddydd Gwener Chwyddiant 
cysylltiedig

£146.00 £165.00 £19.00 13.0%Fesul hanner diwrnod Chwyddiant 
cysylltiedig

£216.00 £245.00 £29.00 13.4%Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£536.00 £600.00 £64.00 11.9%Fesul diwrnod llawnDydd Sadwrn a dydd Sul Chwyddiant 
cysylltiedig

£273.00 £305.00 £32.00 11.7%Fesul hanner diwrnod Chwyddiant 
cysylltiedig

£242.00 £275.00 £33.00 13.6%Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£58.00 £65.00 £7.00 12.1%Hurio Ystafell Gyfarfod Arferol Fesul diwrnod llawn neu Fesul sesiwn 
gyda’r hwyr

Dydd Llun i ddydd Gwener Chwyddiant 
cysylltiedig

£45.00 £50.00 £5.00 11.1%Fesul hanner diwrnod Chwyddiant 
cysylltiedig

£88.00 £100.00 £12.00 13.6%Fesul diwrnod llawn neu Fesul sesiwn 
gyda’r hwyr

Dydd Sadwrn a dydd Sul Chwyddiant 
cysylltiedig

£76.00 £85.00 £9.00 11.8%Fesul hanner diwrnod Chwyddiant 
cysylltiedig

£68.00 £76.00 £8.00 11.8%Hurio Ystafell Gyfarfod Arferol (gydag offer) Fesul diwrnod llawn neu Fesul sesiwn 
gyda’r hwyr

Dydd Llun i ddydd Gwener Chwyddiant 
cysylltiedig

£54.00 £60.00 £6.00 11.1%Fesul hanner diwrnod Chwyddiant 
cysylltiedig

£105.00 £118.00 £13.00 12.4%Fesul diwrnod llawn neu Fesul sesiwn 
gyda’r hwyr

Dydd Sadwrn a dydd Sul Chwyddiant 
cysylltiedig

£90.00 £100.00 £10.00 11.1%Fesul hanner diwrnod Chwyddiant 
cysylltiedig

£70.00 £78.00 £8.00 11.4%Hurio Y Lolfa / Gwndwn Fesul diwrnod llawnDydd Llun i ddydd Gwener Chwyddiant 
cysylltiedig

£37.00 £42.00 £5.00 13.5%Fesul hanner diwrnod Chwyddiant 
cysylltiedig

£56.00 £63.00 £7.00 12.5%Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£102.00 £115.00 £13.00 12.8%Fesul diwrnod llawnDydd Sadwrn a dydd Sul Chwyddiant 
cysylltiedig

£68.00 £76.00 £8.00 11.8%Fesul hanner diwrnod neu Fesul sesiwn 
gyda’r hwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig
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Atodiad 3: Cymunedau Ffyniannus

PWYLLGOR TROSOLWG A CHRAFFU: Atodiad 3: Cymunedau Ffyniannus

Ffioedd gosod y Cyngor (Mae'r Ffioedd Arfaethedig o 01/04/2023)

Enwi a Rhifo Strydoedd Cyswllt Cwsmeriaid

£11.00 £30.00 £19.00 172.7%Enwi a rhifo datblygiadau A £ fesul plot Ffi Ailgyfrifo

Canolfan Bwyd Cymru Economi Ac Adfywio

£630.00 £730.00 £100.00 15.9%Gwaith Ymchwil a Datblygu, Hurio ystafell 
am ddiwrnod fesul ardal brosesu (gan 
gynnwys cyfarpar oeri)

Masnachol gyda Gwasanaethau Technegol Ffi Ailgyfrifo

£420.00 £500.00 £80.00 19.1%Mentrau Bach a Chanolig gyda Gwasanaethau Technegol Ffi Ailgyfrifo

£215.00 £275.00 £60.00 27.9%Micro-fusnes gyda Gwasanaeth Technegol Ffi Ailgyfrifo

£630.00 £912.00 £282.00 44.8%Gwaith Ymchwil a Datblygu, Hurio ystafell 
am ddiwrnod fesul ardal brosesu llaethdy 
(gan gynnwys cyfarpar oeri)

Masnachol gyda Gwasanaethau Technegol Ffi Ailgyfrifo

£420.00 £625.00 £205.00 48.8%Mentrau Bach a Chanolig gyda Gwasanaethau Technegol Ffi Ailgyfrifo

£215.00 £315.00 £100.00 46.5%Micro-fusnes gyda Gwasanaeth Technegol Ffi Ailgyfrifo

£510.00 £590.00 £80.00 15.7%Hurio ystafell am ddiwrnod fesul ardal 
brosesu {gan gynnwys cyfarpar oeri)

Masnachol heb Wasanaeth Technegol Ffi Ailgyfrifo

£315.00 £375.00 £60.00 19.1%Mentrau Bach a Chanolig heb Wasanaeth Technegol 
(Blwyddyn 1)

Ffi Ailgyfrifo

£165.00 £211.00 £46.00 27.9%Micro-fusnes heb Wasanaeth Technegol (Blwyddyn 1) Ffi Ailgyfrifo

£345.00 £410.00 £65.00 18.8%Mentrau Bach a Chanolig heb Wasanaeth Technegol 
(Blwyddyn 2+)

Ffi Ailgyfrifo

£195.00 £249.00 £54.00 27.7%Micro-fusnes heb Wasanaeth Technegol (Blwyddyn 2+) Ffi Ailgyfrifo

£510.00 £737.00 £227.00 44.5%Hurio ystafell am ddiwrnod fesul ardal 
brosesu llaethdy {gan gynnwys cyfarpar 
oeri)

Masnachol heb Wasanaeth Technegol Ffi Ailgyfrifo

£315.00 £470.00 £155.00 49.2%Mentrau Bach a Chanolig heb Wasanaeth Technegol 
(Blwyddyn 1)

Ffi Ailgyfrifo

£165.00 £265.00 £100.00 60.6%Micro-fusnes heb Wasanaeth Technegol (Blwyddyn 1) Ffi Ailgyfrifo

£345.00 £512.00 £167.00 48.4%Mentrau Bach a Chanolig heb Wasanaeth Technegol 
(Blwyddyn 2+)

Ffi Ailgyfrifo

£195.00 £295.00 £100.00 51.3%Micro-fusnes heb Wasanaeth Technegol (Blwyddyn 2+) Ffi Ailgyfrifo

£108.00 £118.00 £10.00 9.3%Cymorth technegol yn unig (yr awr) Masnachol gyda Gwasanaethau Technegol Ffi Ailgyfrifo

£58.00 £64.00 £6.00 10.3%Mentrau Bach a Chanolig gyda Gwasanaethau Technegol Ffi Ailgyfrifo

£38.00 £42.00 £4.00 10.5%Micro-fusnes gyda Wasanaeth Technegol Ffi Ailgyfrifo

£60.00Hurio ystafell seminar Fesul sesiwn bore neu fesul sesiwn prynhawn Ffi Newydd

£26.00 £26.00 £0.00 0.0%Marchnad Ffermwyr Aberystwyth Cyfradd ddechreuol i Stondinwyr Newydd (2 farchnad) Dim newidiad

£40.00 £40.00 £0.00 0.0%Hurio Stondinau Marchnad  Dim newidiad

£50.00 £50.00 £0.00 0.0%Gwyliau Eraill Hurio Stondinau Marchnad gan gynnwys sefydlu Dim newidiad
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Canolfan Bwyd Cymru Economi Ac Adfywio

£35.00 £35.00 £0.00 0.0%Hurio Cyfarpar Cyffredinol Hurio stondin yn unig i gyrff allanol Dim newidiad

£7.00 £7.00 £0.00 0.0%Hurio bwrdd i gorff allanol Dim newidiad

Cyfleusterau Cyhoeddus Economi Ac Adfywio

£0.20 £0.30 £0.10 50.0%Tâl am ddefnyddio’r cyfleusterau 
cyhoeddus 

Aberystwyth - Coedlan y Parc, Talybont, Harbwr Promenâd 
y De, Lloches, Glan-y-Môr.

Cynhyrchu mwy 
o incwm

£0.20 £0.30 £0.10 50.0%Pen Cei (Aberaeron), Y Baddondy (Aberteifi), Stryd Ioan 
(Cei Newydd), Stryd y Farchnad (Llanbedr Pont Steffan) a 
Tregaron.

Cynhyrchu mwy 
o incwm

£5.00 £6.50 £1.50 30.0%Allwedd Radar Cynhyrchu mwy 
o incwm

Bydd Toiledau Hygyrch yn y lleoliadau hyn yn dal yn rhad ac am ddim, ond bydd angen allwedd RADAR i gael mynediad

Economi Ymwelwyr Economi Ac Adfywio

Ffioedd hysbysebu (seilio ar adennill 
costau)

Ffi Newydd

Gwasanaethau Cynllunio Economi Ac Adfywio

£15.00 £17.00 £2.00 13.3%Rheoli Datblygiad Copi o ganiatâd cynllunio Chwyddiant 
cysylltiedig

£23.00 £25.00 £2.00 8.7%Cais am wybodaeth cynllunio hanesyddol (ffi bob hanner 
awr)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£195.00 £215.00 £20.00 10.3%Asesiad Dichonoldeb Safleoedd ag 1-9 uned Ffi Newydd

£345.00 £380.00 £35.00 10.1%Safleoedd â 10-50 o unedau Ffi Newydd

£495.00 £545.00 £50.00 10.1%Safleoedd â 51-100 o unedau Ffi Newydd

Safleoedd â mwy na 100 o unedau. Cytunir ar y gost gyda'r 
cyngor gan ddibynnu ar faint a chymhlethdod y cynnig.

Ffi Newydd

£624.00 £686.00 £62.00 9.9%Heriau Dichonoldeb (yn ystod y proses 
penderfyniad o gais cynllunio)

1-9 Aneddau Ffi Newydd

10+ Aneddau (Cytunteb) Ffi Newydd

£995.00 £1,095.00 £100.00 10.1%Dichonoldeb ar ôl addasu cais Safleoedd ag 1-9 uned (Tâl isafswm £, pris fesul safle) Ffi Newydd

£1,395.00 £1,535.00 £140.00 10.0%Safleoedd â 10-25 o unedau (Tâl isafswm £, pris fesul safle) Ffi Newydd

£1,795.00 £1,975.00 £180.00 10.0%Safleoedd â 25-50 o unedau (Tâl isafswm £, pris fesul safle) Ffi Newydd

Safleoedd â 51-100 o unedau (Cytunteb) Ffi Newydd

Hurio Cyfleusterau Economi Ac Adfywio

£400.00 £480.00 £80.00 20.0%Defnyddio tir o amgylch Swyddfeydd y 
Cyngor ar gyfer gweithgareddau

Y flwyddyn Chwyddiant 
cysylltiedig

£100.00 £120.00 £20.00 20.0%Y digwyddiad Chwyddiant 
cysylltiedig

£38.00 £46.00 £8.00 21.1%Cynghorau Tref a Chymuned yn defnyddio 
eiddo’r Cyngor

Y Cyfarfod Chwyddiant 
cysylltiedig
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Hurio Cyfleusterau Economi Ac Adfywio

£38.00 £46.00 £8.00 21.1%Taliadau Grŵp A Fesul sesiwn undyddAdpar, Swyddfa Ranbarthol: Ystafell Bwyllgor Chwyddiant 
cysylltiedig

£90.00 £108.00 £18.00 20.0%Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£27.00 £32.00 £5.00 18.5%Fesul sesiwn undyddLlandysul, Canolfan Gymunedol: Ystafell Gynhadled Chwyddiant 
cysylltiedig

£98.50 £118.00 £19.50 19.8%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn gyda’r 
hwyr

Neuadd y Sir, Aberaeron: Ystafelloedd Gynhadledda Chwyddiant 
cysylltiedig

£197.00 £236.00 £39.00 19.8%Penwythnos - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£39.00 £47.00 £8.00 20.5%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn bore 
NEU fesul sesiwn prynhawn

Ystafell Gynhadledd  Leri (12 o bobl) Chwyddiant 
cysylltiedig

£69.00 £83.00 £14.00 20.3%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn gyda’r 
hwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig

£86.00 £103.00 £17.00 19.8%Yn ystod yr wythnos - Fesul prynhawn a’r 
hwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig

£110.00 £132.00 £22.00 20.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£86.00 £103.00 £17.00 19.8%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn bore NEU 
fesul sesiwn prynhawn

Chwyddiant 
cysylltiedig

£110.00 £132.00 £22.00 20.0%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£165.50 £198.50 £33.00 19.9%Dydd Sadwrn - Fesul prynhawn a’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£221.00 £265.00 £44.00 19.9%Dydd Sadwrn - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£110.00 £132.00 £22.00 20.0%Dydd Sul - Fesul sesiwn bore NEU fesul 
sesiwn prynhawn

Chwyddiant 
cysylltiedig

£139.00 £167.00 £28.00 20.1%Dydd Sul - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£187.50 £225.00 £37.50 20.0%Dydd Sul - Fesul prynhawn a’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£245.00 £294.00 £49.00 20.0%Dydd Sul - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£90.00 £108.00 £18.00 20.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn bore 
NEU fesul sesiwn prynhawn

Neuadd Cyngor Ceredigion (Penmorfa): Siambr y Cyngor 
(200 o bobl)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£179.00 £215.00 £36.00 20.1%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn gyda’r 
hwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig

£232.00 £278.00 £46.00 19.8%Yn ystod yr wythnos - Fesul prynhawn a’r 
hwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig

£352.00 £422.00 £70.00 19.9%Yn ystod yr wythnos - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig
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Hurio Cyfleusterau Economi Ac Adfywio

£179.00 £215.00 £36.00 20.1%Taliadau Grŵp A Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn bore NEU 
fesul sesiwn prynhawn

Neuadd Cyngor Ceredigion (Penmorfa): Siambr y Cyngor 
(200 o bobl)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£263.00 £316.00 £53.00 20.2%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£326.00 £391.00 £65.00 19.9%Dydd Sadwrn - Fesul prynhawn a’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£462.00 £554.00 £92.00 19.9%Dydd Sadwrn - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£200.00 £240.00 £40.00 20.0%Dydd Sul - Fesul sesiwn bore NEU fesul 
sesiwn prynhawn

Chwyddiant 
cysylltiedig

£284.00 £341.00 £57.00 20.1%Dydd Sul - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£389.00 £467.00 £78.00 20.1%Dydd Sul - Fesul prynhawn a’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£525.00 £630.00 £105.00 20.0%Dydd Sul - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£45.50 £54.50 £9.00 19.8%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn bore 
NEU fesul sesiwn prynhawn

Ystafell Gynhadledd Aeron (20 o bobl) Chwyddiant 
cysylltiedig

£90.00 £108.00 £18.00 20.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn gyda’r 
hwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig

£107.00 £128.00 £21.00 19.6%Yn ystod yr wythnos - Fesul prynhawn a’r 
hwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig

£142.00 £170.00 £28.00 19.7%Yn ystod yr wythnos - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£107.00 £128.00 £21.00 19.6%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn bore NEU 
fesul sesiwn prynhawn

Chwyddiant 
cysylltiedig

£142.00 £170.00 £28.00 19.7%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£208.00 £250.00 £42.00 20.2%Dydd Sadwrn - Fesul prynhawn a’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£275.00 £330.00 £55.00 20.0%Dydd Sadwrn - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£142.00 £170.00 £28.00 19.7%Dydd Sul - Fesul sesiwn bore NEU fesul 
sesiwn prynhawn

Chwyddiant 
cysylltiedig

£179.00 £215.00 £36.00 20.1%Dydd Sul - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£247.00 £296.00 £49.00 19.8%Dydd Sul - Fesul prynhawn a’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£315.00 £378.00 £63.00 20.0%Dydd Sul - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£66.00 £79.00 £13.00 19.7%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn bore 
NEU fesul sesiwn prynhawn

Ystafell Gynhadledd Ystwyth (60 o bobl) Chwyddiant 
cysylltiedig
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£134.00 £161.00 £27.00 20.2%Taliadau Grŵp A Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn gyda’r 
hwyr

Ystafell Gynhadledd Ystwyth (60 o bobl) Chwyddiant 
cysylltiedig

£158.00 £190.00 £32.00 20.3%Yn ystod yr wythnos - Fesul prynhawn a’r 
hwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig

£210.00 £252.00 £42.00 20.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£158.00 £190.00 £32.00 20.3%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn bore NEU 
fesul sesiwn prynhawn

Chwyddiant 
cysylltiedig

£210.00 £252.00 £42.00 20.0%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£315.00 £378.00 £63.00 20.0%Dydd Sadwrn - Fesul prynhawn a’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£410.00 £492.00 £82.00 20.0%Dydd Sadwrn - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£210.00 £252.00 £42.00 20.0%Dydd Sul - Fesul sesiwn bore NEU fesul 
sesiwn prynhawn

Chwyddiant 
cysylltiedig

£263.00 £316.00 £53.00 20.2%Dydd Sul - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£368.00 £442.00 £74.00 20.1%Dydd Sul - Fesul prynhawn a’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£462.00 £554.00 £92.00 19.9%Dydd Sul - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£39.00 £47.00 £8.00 20.5%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn bore 
NEU fesul sesiwn prynhawn

Ystafell Gynhadledd Teifi (12 o bobl) Chwyddiant 
cysylltiedig

£69.00 £83.00 £14.00 20.3%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn gyda’r 
hwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig

£86.00 £103.00 £17.00 19.8%Yn ystod yr wythnos - Fesul prynhawn a’r 
hwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig

£110.00 £132.00 £22.00 20.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£86.00 £103.00 £17.00 19.8%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn bore NEU 
fesul sesiwn prynhawn

Chwyddiant 
cysylltiedig

£110.00 £132.00 £22.00 20.0%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£165.50 £198.50 £33.00 19.9%Dydd Sadwrn - Fesul prynhawn a’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£221.00 £265.00 £44.00 19.9%Dydd Sadwrn - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£110.00 £132.00 £22.00 20.0%Dydd Sul - Fesul sesiwn bore NEU fesul 
sesiwn prynhawn

Chwyddiant 
cysylltiedig

£139.00 £167.00 £28.00 20.1%Dydd Sul - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig
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£187.50 £225.00 £37.50 20.0%Taliadau Grŵp A Dydd Sul - Fesul prynhawn a’r hwyrYstafell Gynhadledd Teifi (12 o bobl) Chwyddiant 
cysylltiedig

£245.00 £294.00 £49.00 20.0%Dydd Sul - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£39.00 £47.00 £8.00 20.5%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn bore 
NEU fesul sesiwn prynhawn

Ystafell Gynhadledd Brennig (12 o bobl) Chwyddiant 
cysylltiedig

£69.00 £83.00 £14.00 20.3%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn gyda’r 
hwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig

£86.00 £103.00 £17.00 19.8%Yn ystod yr wythnos - Fesul prynhawn a’r 
hwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig

£110.00 £132.00 £22.00 20.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£86.00 £103.00 £17.00 19.8%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn bore NEU 
fesul sesiwn prynhawn

Chwyddiant 
cysylltiedig

£110.00 £132.00 £22.00 20.0%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£165.50 £198.50 £33.00 19.9%Dydd Sadwrn - Fesul prynhawn a’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£221.00 £265.00 £44.00 19.9%Dydd Sadwrn - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£110.00 £132.00 £22.00 20.0%Dydd Sul - Fesul sesiwn bore NEU fesul 
sesiwn prynhawn

Chwyddiant 
cysylltiedig

£139.00 £167.00 £28.00 20.1%Dydd Sul - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£187.50 £225.00 £37.50 20.0%Dydd Sul - Fesul prynhawn a’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£245.00 £294.00 £49.00 20.0%Dydd Sul - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£39.00 £47.00 £8.00 20.5%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn bore 
NEU fesul sesiwn prynhawn

Ystafell Gynhadledd Hawen (12 o bobl) Chwyddiant 
cysylltiedig

£69.00 £83.00 £14.00 20.3%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn gyda’r 
hwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig

£86.00 £103.00 £17.00 19.8%Yn ystod yr wythnos - Fesul prynhawn a’r 
hwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig

£110.00 £132.00 £22.00 20.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£86.00 £103.00 £17.00 19.8%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn bore NEU 
fesul sesiwn prynhawn

Chwyddiant 
cysylltiedig

£110.00 £132.00 £22.00 20.0%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£165.50 £198.50 £33.00 19.9%Dydd Sadwrn - Fesul prynhawn a’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig
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£221.00 £265.00 £44.00 19.9%Taliadau Grŵp A Dydd Sadwrn - Fesul diwrnod llawnYstafell Gynhadledd Hawen (12 o bobl) Chwyddiant 
cysylltiedig

£110.00 £132.00 £22.00 20.0%Dydd Sul - Fesul sesiwn bore NEU fesul 
sesiwn prynhawn

Chwyddiant 
cysylltiedig

£139.00 £167.00 £28.00 20.1%Dydd Sul - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£187.50 £225.00 £37.50 20.0%Dydd Sul - Fesul prynhawn a’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£245.00 £294.00 £49.00 20.0%Dydd Sul - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£63.00 £76.00 £13.00 20.6%Cofrestryddion (y briodas)Canolfan Rheidol, Aberystwyth: Ystafell Gyfarfod 1/Ystafell 
Seremoni (50 o bobl) 

Chwyddiant 
cysylltiedig

£63.00 £76.00 £13.00 20.6%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn bore 
NEU fesul sesiwn prynhawn

Chwyddiant 
cysylltiedig

£120.00 £144.00 £24.00 20.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn gyda’r 
hwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig

£150.00 £180.00 £30.00 20.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul prynhawn a’r 
hwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig

£198.00 £238.00 £40.00 20.2%Yn ystod yr wythnos - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£150.00 £180.00 £30.00 20.0%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn bore NEU 
fesul sesiwn prynhawn

Chwyddiant 
cysylltiedig

£200.00 £240.00 £40.00 20.0%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£300.00 £360.00 £60.00 20.0%Dydd Sadwrn - Fesul prynhawn a’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£395.00 £474.00 £79.00 20.0%Dydd Sadwrn - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£200.00 £240.00 £40.00 20.0%Dydd Sul - Fesul sesiwn bore NEU fesul 
sesiwn prynhawn

Chwyddiant 
cysylltiedig

£250.00 £300.00 £50.00 20.0%Dydd Sul - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£350.00 £420.00 £70.00 20.0%Dydd Sul - Fesul prynhawn a’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£440.00 £528.00 £88.00 20.0%Dydd Sul - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£47.00 £56.00 £9.00 19.2%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn bore 
NEU fesul sesiwn prynhawn

Canolfan Rheidol, Aberystwyth:Ystafell Gyfarfod 
2/Cyfleusterau Seminar (35 o bobl)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£93.00 £112.00 £19.00 20.4%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn gyda’r 
hwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig

£110.00 £132.00 £22.00 20.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul prynhawn a’r 
hwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig
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£150.00 £180.00 £30.00 20.0%Taliadau Grŵp A Yn ystod yr wythnos - Fesul diwrnod llawnCanolfan Rheidol, Aberystwyth:Ystafell Gyfarfod 
2/Cyfleusterau Seminar (35 o bobl)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£110.00 £132.00 £22.00 20.0%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn bore NEU 
fesul sesiwn prynhawn

Chwyddiant 
cysylltiedig

£150.00 £180.00 £30.00 20.0%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£225.00 £270.00 £45.00 20.0%Dydd Sadwrn - Fesul prynhawn a’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£300.00 £360.00 £60.00 20.0%Dydd Sadwrn - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£150.00 £180.00 £30.00 20.0%Dydd Sul - Fesul sesiwn bore NEU fesul 
sesiwn prynhawn

Chwyddiant 
cysylltiedig

£185.00 £222.00 £37.00 20.0%Dydd Sul - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£265.00 £318.00 £53.00 20.0%Dydd Sul - Fesul prynhawn a’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£335.00 £402.00 £67.00 20.0%Dydd Sul - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£43.00 £52.00 £9.00 20.9%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn bore 
NEU fesul sesiwn prynhawn

Canolfan Rheidol, Aberystwyth: Ystafell Gyfarfod 5 (18 o 
bobl)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£85.00 £102.00 £17.00 20.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn gyda’r 
hwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig

£100.00 £120.00 £20.00 20.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul prynhawn a’r 
hwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig

£135.00 £162.00 £27.00 20.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£102.00 £122.00 £20.00 19.6%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn bore NEU 
fesul sesiwn prynhawn

Chwyddiant 
cysylltiedig

£135.00 £162.00 £27.00 20.0%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£200.00 £240.00 £40.00 20.0%Dydd Sadwrn - Fesul prynhawn a’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£265.00 £318.00 £53.00 20.0%Dydd Sadwrn - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£135.00 £162.00 £27.00 20.0%Dydd Sul - Fesul sesiwn bore NEU fesul 
sesiwn prynhawn

Chwyddiant 
cysylltiedig

£168.00 £202.00 £34.00 20.2%Dydd Sul - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£235.00 £282.00 £47.00 20.0%Dydd Sul - Fesul prynhawn a’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£300.00 £360.00 £60.00 20.0%Dydd Sul - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig
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£35.00 £42.00 £7.00 20.0%Taliadau Grŵp A Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn bore 
NEU fesul sesiwn prynhawn

Canolfan Rheidol, Aberystwyth: Ystafell Gyfarfod 6 (10 o 
bobl)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£63.00 £76.00 £13.00 20.6%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn gyda’r 
hwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig

£78.00 £94.00 £16.00 20.5%Yn ystod yr wythnos - Fesul prynhawn a’r 
hwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig

£100.00 £120.00 £20.00 20.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£78.00 £94.00 £16.00 20.5%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn bore NEU 
fesul sesiwn prynhawn

Chwyddiant 
cysylltiedig

£100.00 £120.00 £20.00 20.0%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£150.00 £180.00 £30.00 20.0%Dydd Sadwrn - Fesul prynhawn a’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£200.00 £240.00 £40.00 20.0%Dydd Sadwrn - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£100.00 £120.00 £20.00 20.0%Dydd Sul - Fesul sesiwn bore NEU fesul 
sesiwn prynhawn

Chwyddiant 
cysylltiedig

£126.00 £151.00 £25.00 19.8%Dydd Sul - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£170.00 £204.00 £34.00 20.0%Dydd Sul - Fesul prynhawn a’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£222.00 £266.00 £44.00 19.8%Dydd Sul - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£43.00 £52.00 £9.00 20.9%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn bore 
NEU fesul sesiwn prynhawn

Canolfan Rheidol, Aberystwyth: Ystafell Gyfarfod 7 (18 o 
bobl)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£85.00 £102.00 £17.00 20.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn gyda’r 
hwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig

£100.00 £120.00 £20.00 20.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul prynhawn a’r 
hwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig

£135.00 £162.00 £27.00 20.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£102.00 £122.00 £20.00 19.6%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn bore NEU 
fesul sesiwn prynhawn

Chwyddiant 
cysylltiedig

£135.00 £162.00 £27.00 20.0%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£200.00 £240.00 £40.00 20.0%Dydd Sadwrn - Fesul prynhawn a’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£265.00 £318.00 £53.00 20.0%Dydd Sadwrn - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£135.00 £162.00 £27.00 20.0%Dydd Sul - Fesul sesiwn bore NEU fesul 
sesiwn prynhawn

Chwyddiant 
cysylltiedig
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£168.00 £202.00 £34.00 20.2%Taliadau Grŵp A Dydd Sul - Fesul sesiwn gyda’r hwyrCanolfan Rheidol, Aberystwyth: Ystafell Gyfarfod 7 (18 o 
bobl)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£235.00 £282.00 £47.00 20.0%Dydd Sul - Fesul prynhawn a’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£300.00 £360.00 £60.00 20.0%Dydd Sul - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£51.00 £61.00 £10.00 19.6%Taliadau Grŵp B Penwythnos - Fesul diwrnod llawnAdpar, Swyddfa Ranbarthol: Ystafell Bwyllgor Chwyddiant 
cysylltiedig

£90.00 £108.00 £18.00 20.0%Penwythnos - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£38.00 £46.00 £8.00 21.1%Penwythnos - Fesul diwrnod llawnLlandysul, Canolfan Gymunedol: Ystafell Gynhadled Chwyddiant 
cysylltiedig

£53.00 £63.50 £10.50 19.8%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn bore 
NEU fesul sesiwn prynhawn

Ystafell Gynhadledd  Leri (12 o bobl) Chwyddiant 
cysylltiedig

£69.00 £83.00 £14.00 20.3%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn gyda’r 
hwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig

£86.00 £103.00 £17.00 19.8%Yn ystod yr wythnos - Fesul prynhawn a’r 
hwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig

£110.00 £132.00 £22.00 20.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£86.00 £103.00 £17.00 19.8%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn bore NEU 
fesul sesiwn prynhawn

Chwyddiant 
cysylltiedig

£110.00 £132.00 £22.00 20.0%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£165.50 £198.50 £33.00 19.9%Dydd Sadwrn - Fesul prynhawn a’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£221.00 £265.00 £44.00 19.9%Dydd Sadwrn - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£82.50 £99.00 £16.50 20.0%Dydd Sul - Fesul sesiwn bore NEU fesul 
sesiwn prynhawn

Chwyddiant 
cysylltiedig

£103.00 £124.00 £21.00 20.4%Dydd Sul - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£134.00 £161.00 £27.00 20.2%Dydd Sul - Fesul prynhawn a’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£187.50 £225.00 £37.50 20.0%Dydd Sul - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£142.00 £170.00 £28.00 19.7%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn bore 
NEU fesul sesiwn prynhawn

Neuadd Cyngor Ceredigion (Penmorfa): Siambr y Cyngor 
(200 o bobl)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£179.00 £215.00 £36.00 20.1%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn gyda’r 
hwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig

£232.00 £278.00 £46.00 19.8%Yn ystod yr wythnos - Fesul prynhawn a’r 
hwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig
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£352.00 £422.00 £70.00 19.9%Taliadau Grŵp B Yn ystod yr wythnos - Fesul diwrnod llawnNeuadd Cyngor Ceredigion (Penmorfa): Siambr y Cyngor 
(200 o bobl)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£179.00 £215.00 £36.00 20.1%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn bore NEU 
fesul sesiwn prynhawn

Chwyddiant 
cysylltiedig

£263.00 £316.00 £53.00 20.2%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£326.00 £391.00 £65.00 19.9%Dydd Sadwrn - Fesul prynhawn a’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£462.00 £554.00 £92.00 19.9%Dydd Sadwrn - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£200.00 £240.00 £40.00 20.0%Dydd Sul - Fesul sesiwn bore NEU fesul 
sesiwn prynhawn

Chwyddiant 
cysylltiedig

£284.00 £341.00 £57.00 20.1%Dydd Sul - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£389.00 £467.00 £78.00 20.1%Dydd Sul - Fesul prynhawn a’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£525.00 £630.00 £105.00 20.0%Dydd Sul - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£74.00 £89.00 £15.00 20.3%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn bore 
NEU fesul sesiwn prynhawn

Ystafell Gynhadledd Aeron (20 o bobl) Chwyddiant 
cysylltiedig

£90.00 £108.00 £18.00 20.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn gyda’r 
hwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig

£107.00 £128.00 £21.00 19.6%Yn ystod yr wythnos - Fesul prynhawn a’r 
hwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig

£142.00 £170.00 £28.00 19.7%Yn ystod yr wythnos - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£107.00 £128.00 £21.00 19.6%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn bore NEU 
fesul sesiwn prynhawn

Chwyddiant 
cysylltiedig

£142.00 £170.00 £28.00 19.7%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£208.00 £250.00 £42.00 20.2%Dydd Sadwrn - Fesul prynhawn a’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£275.00 £330.00 £55.00 20.0%Dydd Sadwrn - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£142.00 £170.00 £28.00 19.7%Dydd Sul - Fesul sesiwn bore NEU fesul 
sesiwn prynhawn

Chwyddiant 
cysylltiedig

£179.00 £215.00 £36.00 20.1%Dydd Sul - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£247.00 £296.00 £49.00 19.8%Dydd Sul - Fesul prynhawn a’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£315.00 £378.00 £63.00 20.0%Dydd Sul - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig
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£105.00 £126.00 £21.00 20.0%Taliadau Grŵp B Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn bore 
NEU fesul sesiwn prynhawn

Ystafell Gynhadledd Ystwyth (60 o bobl) Chwyddiant 
cysylltiedig

£134.00 £161.00 £27.00 20.2%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn gyda’r 
hwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig

£158.00 £190.00 £32.00 20.3%Yn ystod yr wythnos - Fesul prynhawn a’r 
hwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig

£210.00 £252.00 £42.00 20.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£158.00 £190.00 £32.00 20.3%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn bore NEU 
fesul sesiwn prynhawn

Chwyddiant 
cysylltiedig

£210.00 £252.00 £42.00 20.0%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£315.00 £378.00 £63.00 20.0%Dydd Sadwrn - Fesul prynhawn a’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£410.00 £492.00 £82.00 20.0%Dydd Sadwrn - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£210.00 £252.00 £42.00 20.0%Dydd Sul - Fesul sesiwn bore NEU fesul 
sesiwn prynhawn

Chwyddiant 
cysylltiedig

£263.00 £316.00 £53.00 20.2%Dydd Sul - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£368.00 £442.00 £74.00 20.1%Dydd Sul - Fesul prynhawn a’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£462.00 £554.00 £92.00 19.9%Dydd Sul - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£53.00 £63.50 £10.50 19.8%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn bore 
NEU fesul sesiwn prynhawn

Ystafell Gynhadledd Teifi (12 o bobl ) Chwyddiant 
cysylltiedig

£69.00 £83.00 £14.00 20.3%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn gyda’r 
hwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig

£86.00 £103.00 £17.00 19.8%Yn ystod yr wythnos - Fesul prynhawn a’r 
hwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig

£110.00 £132.00 £22.00 20.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£86.00 £103.00 £17.00 19.8%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn bore NEU 
fesul sesiwn prynhawn

Chwyddiant 
cysylltiedig

£110.00 £132.00 £22.00 20.0%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£165.50 £198.50 £33.00 19.9%Dydd Sadwrn - Fesul prynhawn a’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£221.00 £265.00 £44.00 19.9%Dydd Sadwrn - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£82.50 £99.00 £16.50 20.0%Dydd Sul - Fesul sesiwn bore NEU fesul 
sesiwn prynhawn

Chwyddiant 
cysylltiedig
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£103.00 £124.00 £21.00 20.4%Taliadau Grŵp B Dydd Sul - Fesul sesiwn gyda’r hwyrYstafell Gynhadledd Teifi (12 o bobl ) Chwyddiant 
cysylltiedig

£134.00 £161.00 £27.00 20.2%Dydd Sul - Fesul prynhawn a’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£187.50 £225.00 £37.50 20.0%Dydd Sul - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£53.00 £63.50 £10.50 19.8%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn bore 
NEU fesul sesiwn prynhawn

Ystafell Gynhadledd Brennig (12 o bobl) Chwyddiant 
cysylltiedig

£69.00 £83.00 £14.00 20.3%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn gyda’r 
hwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig

£86.00 £103.00 £17.00 19.8%Yn ystod yr wythnos - Fesul prynhawn a’r 
hwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig

£110.00 £132.00 £22.00 20.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£86.00 £103.00 £17.00 19.8%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn bore NEU 
fesul sesiwn prynhawn

Chwyddiant 
cysylltiedig

£110.00 £132.00 £22.00 20.0%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£165.50 £198.50 £33.00 19.9%Dydd Sadwrn - Fesul prynhawn a’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£221.00 £265.00 £44.00 19.9%Dydd Sadwrn - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£82.50 £99.00 £16.50 20.0%Dydd Sul - Fesul sesiwn bore NEU fesul 
sesiwn prynhawn

Chwyddiant 
cysylltiedig

£103.00 £124.00 £21.00 20.4%Dydd Sul - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£134.00 £161.00 £27.00 20.2%Dydd Sul - Fesul prynhawn a’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£187.50 £225.00 £37.50 20.0%Dydd Sul - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£53.00 £63.50 £10.50 19.8%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn bore 
NEU fesul sesiwn prynhawn

Ystafell Gynhadledd Hawen (12 o bobl) Chwyddiant 
cysylltiedig

£69.00 £83.00 £14.00 20.3%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn gyda’r 
hwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig

£86.00 £103.00 £17.00 19.8%Yn ystod yr wythnos - Fesul prynhawn a’r 
hwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig

£110.00 £132.00 £22.00 20.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£86.00 £103.00 £17.00 19.8%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn bore NEU 
fesul sesiwn prynhawn

Chwyddiant 
cysylltiedig

£110.00 £132.00 £22.00 20.0%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig
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£165.50 £198.50 £33.00 19.9%Taliadau Grŵp B Dydd Sadwrn - Fesul prynhawn a’r hwyrYstafell Gynhadledd Hawen (12 o bobl) Chwyddiant 
cysylltiedig

£221.00 £265.00 £44.00 19.9%Dydd Sadwrn - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£82.50 £99.00 £16.50 20.0%Dydd Sul - Fesul sesiwn bore NEU fesul 
sesiwn prynhawn

Chwyddiant 
cysylltiedig

£103.00 £124.00 £21.00 20.4%Dydd Sul - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£134.00 £161.00 £27.00 20.2%Dydd Sul - Fesul prynhawn a’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£187.50 £225.00 £37.50 20.0%Dydd Sul - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£63.00 £76.00 £13.00 20.6%Dydd Sul - Cofrestryddion (y briodas) Chwyddiant 
cysylltiedig

£100.00 £120.00 £20.00 20.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn bore 
NEU fesul sesiwn prynhawn

Canolfan Rheidol, Aberystwyth: Ystafell Gyfarfod 1/Ystafell 
Seremoni (50 o bobl) 

Chwyddiant 
cysylltiedig

£120.00 £144.00 £24.00 20.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn gyda’r 
hwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig

£150.00 £180.00 £30.00 20.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul prynhawn a’r 
hwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig

£198.00 £238.00 £40.00 20.2%Yn ystod yr wythnos - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£150.00 £180.00 £30.00 20.0%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn bore NEU 
fesul sesiwn prynhawn

Chwyddiant 
cysylltiedig

£200.00 £240.00 £40.00 20.0%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£300.00 £360.00 £60.00 20.0%Dydd Sadwrn - Fesul prynhawn a’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£395.00 £474.00 £79.00 20.0%Dydd Sadwrn - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£200.00 £240.00 £40.00 20.0%Dydd Sul - Fesul sesiwn bore NEU fesul 
sesiwn prynhawn

Chwyddiant 
cysylltiedig

£250.00 £300.00 £50.00 20.0%Dydd Sul - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£350.00 £420.00 £70.00 20.0%Dydd Sul - Fesul prynhawn a’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£440.00 £528.00 £88.00 20.0%Dydd Sul - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£75.00 £90.00 £15.00 20.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn bore 
NEU fesul sesiwn prynhawn

Canolfan Rheidol, Aberystwyth:Ystafell Gyfarfod 
2/Cyfleusterau Seminar (35 o bobl)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£93.00 £112.00 £19.00 20.4%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn gyda’r 
hwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig
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£110.00 £132.00 £22.00 20.0%Taliadau Grŵp B Yn ystod yr wythnos - Fesul prynhawn a’r 
hwyr

Canolfan Rheidol, Aberystwyth:Ystafell Gyfarfod 
2/Cyfleusterau Seminar (35 o bobl)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£150.00 £180.00 £30.00 20.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£110.00 £132.00 £22.00 20.0%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn bore NEU 
fesul sesiwn prynhawn

Chwyddiant 
cysylltiedig

£150.00 £180.00 £30.00 20.0%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£225.00 £270.00 £45.00 20.0%Dydd Sadwrn - Fesul prynhawn a’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£300.00 £360.00 £60.00 20.0%Dydd Sadwrn - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£150.00 £180.00 £30.00 20.0%Dydd Sul - Fesul sesiwn bore NEU fesul 
sesiwn prynhawn

Chwyddiant 
cysylltiedig

£185.00 £222.00 £37.00 20.0%Dydd Sul - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£265.00 £318.00 £53.00 20.0%Dydd Sul - Fesul prynhawn a’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£335.00 £402.00 £67.00 20.0%Dydd Sul - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£66.00 £79.00 £13.00 19.7%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn bore 
NEU fesul sesiwn prynhawn

Canolfan Rheidol, Aberystwyth: Ystafell Gyfarfod 5 (18 o 
bobl)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£85.00 £102.00 £17.00 20.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn gyda’r 
hwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig

£100.00 £120.00 £20.00 20.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul prynhawn a’r 
hwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig

£135.00 £162.00 £27.00 20.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£102.00 £122.00 £20.00 19.6%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn bore NEU 
fesul sesiwn prynhawn

Chwyddiant 
cysylltiedig

£135.00 £162.00 £27.00 20.0%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£200.00 £240.00 £40.00 20.0%Dydd Sadwrn - Fesul prynhawn a’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£265.00 £318.00 £53.00 20.0%Dydd Sadwrn - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£135.00 £162.00 £27.00 20.0%Dydd Sul - Fesul sesiwn bore NEU fesul 
sesiwn prynhawn

Chwyddiant 
cysylltiedig

£168.00 £202.00 £34.00 20.2%Dydd Sul - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£235.00 £282.00 £47.00 20.0%Dydd Sul - Fesul prynhawn a’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

Atodiad 3: Cymunedau Ffyniannus Tudalen 35 o 69

T
udalen 136



Ffi 

gyfredol

Ffi 

arfaethedig

Newid

(yn £)

Newid 

(yn %)

Math o 

newidiad

Atodiad 3: Cymunedau Ffyniannus

Hurio Cyfleusterau Economi Ac Adfywio

£300.00 £360.00 £60.00 20.0%Taliadau Grŵp B Dydd Sul - Fesul diwrnod llawnCanolfan Rheidol, Aberystwyth: Ystafell Gyfarfod 5 (18 o 
bobl)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£48.00 £58.00 £10.00 20.8%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn bore 
NEU fesul sesiwn prynhawn

Canolfan Rheidol, Aberystwyth: Ystafell Gyfarfod 6 (10 o 
bobl)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£63.00 £76.00 £13.00 20.6%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn gyda’r 
hwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig

£78.00 £94.00 £16.00 20.5%Yn ystod yr wythnos - Fesul prynhawn a’r 
hwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig

£100.00 £120.00 £20.00 20.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£78.00 £94.00 £16.00 20.5%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn bore NEU 
fesul sesiwn prynhawn

Chwyddiant 
cysylltiedig

£100.00 £120.00 £20.00 20.0%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£150.00 £180.00 £30.00 20.0%Dydd Sadwrn - Fesul prynhawn a’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£200.00 £240.00 £40.00 20.0%Dydd Sadwrn - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£100.00 £120.00 £20.00 20.0%Dydd Sul - Fesul sesiwn bore NEU fesul 
sesiwn prynhawn

Chwyddiant 
cysylltiedig

£126.00 £151.00 £25.00 19.8%Dydd Sul - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£170.00 £204.00 £34.00 20.0%Dydd Sul - Fesul prynhawn a’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£222.00 £266.00 £44.00 19.8%Dydd Sul - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£67.00 £80.00 £13.00 19.4%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn bore 
NEU fesul sesiwn prynhawn

Canolfan Rheidol, Aberystwyth: Ystafell Gyfarfod 7 (18 o 
bobl)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£85.00 £102.00 £17.00 20.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn gyda’r 
hwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig

£100.00 £120.00 £20.00 20.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul prynhawn a’r 
hwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig

£135.00 £162.00 £27.00 20.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£102.00 £122.00 £20.00 19.6%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn bore NEU 
fesul sesiwn prynhawn

Chwyddiant 
cysylltiedig

£135.00 £162.00 £27.00 20.0%Dydd Sadwrn - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£200.00 £240.00 £40.00 20.0%Dydd Sadwrn - Fesul prynhawn a’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£265.00 £318.00 £53.00 20.0%Dydd Sadwrn - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig
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£135.00 £162.00 £27.00 20.0%Taliadau Grŵp B Dydd Sul - Fesul sesiwn bore NEU fesul 
sesiwn prynhawn

Canolfan Rheidol, Aberystwyth: Ystafell Gyfarfod 7 (18 o 
bobl)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£168.00 £202.00 £34.00 20.2%Dydd Sul - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£235.00 £282.00 £47.00 20.0%Dydd Sul - Fesul prynhawn a’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£300.00 £360.00 £60.00 20.0%Dydd Sul - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£1,500.00 £1,800.00 £300.00 20.0%Canolfan Rheidol, Aberystwyth Llogi'r llawr gwaelod cyfan (£ y dydd) Chwyddiant 
cysylltiedig

£350.00 £400.00 £50.00 14.3%Atriwm (£ y dydd) Chwyddiant 
cysylltiedig

£300.00 £350.00 £50.00 16.7%Ffreuter (£ y dydd) Chwyddiant 
cysylltiedig

£47.00 £51.00 £4.00 8.5%Trwydded Sir Geredigion yn gyfan gwbl Trwydded i ddefnyddio man dynodedig sydd tua 10m x 10m 
(y dydd). Hyd at 3 diwrnod uchafswm. Dim gwerthu  bwyd 
neu diodydd.

Chwyddiant 
cysylltiedig

£210.00 £230.00 £20.00 9.5%Maint y man dynodedig, ffi ac amser 
cytunedig ar gais. Tâl isafswm -  Pris ar 
Gais 

Trwydded i ddefnyddio man dynodedig sydd mwy na 10m x 
10 m (y dydd) ac am fwy na 3 diwrnod.

Chwyddiant 
cysylltiedig

£2,060.00 £2,250.00 £190.00 9.2%I gytuno leoliad y trelar trwy broses chaffael.Trwydded i ddefnyddio trelar Bwyd a Diod Cyngor Sir 
Ceredigion (fel arfer ar y cyd â thrwydded i ddefnyddio tir y 
Cyngor).

Chwyddiant 
cysylltiedig

£47.00 £51.00 £4.00 8.5%Rhodfa’r Gogledd, Aberystwyth Trwydded i ddefnyddio man dynodedig sydd tua 10m x 10m 
(y dydd)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£50.00 £55.00 £5.00 10.0%Maint y man dynodedig, ffi ac amser 
cytunedig ar gais. Fel arfer trwy broses 
tendro.

Trwydded i ddefnyddio man dynodedig ar gyfer masnachu 
tymhorol (fesul metr sgwâr) am gyfnod cytunedig (Tâl 
isafswm)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£20.00Holl asedau sy'n berchen i'r Cyngor / dan 
reolaeth y Cyngor

Ffi cais taladwy blaenswm, wedi ei osod yn 
erbyn y ffi gytunedig trwydded derfynol. 
(Codir tâl pan fydd y system ar-lein yn 
weithredol)

Cais i ddefnyddio tir neu asedau'r Cyngor Ffi Newydd

£230.00Tâl isafswm. Ffi yn berthnasol pan 
gweithrediad y busnes yn parhau dros un 
wythnos. (Ffioedd unigol yn ddibynnol ar y 
gweithgareddau).

Ffi am weithredu busnes ar dir y Cyngor / neu dir dan 
reolaeth y Cyngor

Ffi Newydd

Amodau Cyffredinol Grŵp A: Digwyddiadau a drefnir gan sefydliadau (ac eithrio cyrff cyhoeddus), nad eu diben yw gwneud elw preifat neu fel busnes, ac eithrio dawnsfeydd a disgos.  Mae’n cynnwys sefydliadau 
allanol a ariannir yn gyfan gwbl neu’n rhannol gan y Cyngor.

Amodau Cyffredinol Grŵp B: Digwyddiadau a drefnir:- 1. At ddibenion masnachol gan arwain at elw breifat neu fel busnes, e.e. arwerthiannau, arddangosfeydd masnachol. 2. Gan gyrff cyhoeddus, e.e.  clinigau 

iechyd, sesiynau rhoi gwaed a dosbarthiadau nos. 3. At holl ddibenion dawnsfeydd a disgos.

Amseroedd sesiynau: • Bore – 9.00yb tan 1.00yp • Prynhawn – 1.00yp tan 5.00yp Gyda’r hwyr – ar ôl 5.00yp  Dim ond ar ddyddiau’r wythnos y cynigir cyfraddau gostyngol Bydd sesiynau gyda’r hwyr yn dod i 
ben cyn 10.00yh Mae sesiwn undydd yn golygu 9.00yb tan 5.00yp oni bai y nodir fel arall.  Defnyddwyr rheolaidd neuaddau – cyfraddau i’w trafod gyda’r  Prif Swyddog Ystadau Rheolwr Grŵp (Pris y cyfarfod). 
Gallwch ddefnyddio Ystafelloedd 5,6 a 7 mewn cyfuniad h.y 5 a 7, neu 5 a 6, neu 6 a 7
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£20.00 £22.00 £2.00 10.0%Chwiliadau Personol o ran ymholiadau 
ynglŷn â Rheoliadau Adeiladu Con 29 gan 
gynnwys ceisiadau am wybodaeth 
Amgylcheddol (£ fesul ymholiad gan 
gynnwys TAW)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£244.00 £268.00 £24.00 9.8%Anheddau Domestig Bach hyd at 300m2, 
gan gynnwys trosi tai allan yn Anheddau 
(Nid yw’r ffioedd hyn yn cynnwys TAW)

Tâl Cynllun1 Anedd Chwyddiant 
cysylltiedig

£507.00 £558.00 £51.00 10.1%Tâl Archwilio Safle Chwyddiant 
cysylltiedig

£751.00 £826.00 £75.00 10.0%Tâl Hysbysiad Adeiladu Chwyddiant 
cysylltiedig

£317.00 £349.00 £32.00 10.1%Tâl Cynllun2 Aneddau Chwyddiant 
cysylltiedig

£713.00 £784.00 £71.00 10.0%Tâl Archwilio Safle Chwyddiant 
cysylltiedig

£1,030.00 £1,133.00 £103.00 10.0%Tâl Hysbysiad Adeiladu Chwyddiant 
cysylltiedig

£390.00 £429.00 £39.00 10.0%Tâl Cynllun3 Aneddau Chwyddiant 
cysylltiedig

£896.00 £986.00 £90.00 10.0%Tâl Archwilio Safle Chwyddiant 
cysylltiedig

£1,286.00 £1,415.00 £129.00 10.0%Tâl Hysbysiad Adeiladu Chwyddiant 
cysylltiedig

£463.00 £509.00 £46.00 9.9%Tâl Cynllun4 Aneddau Chwyddiant 
cysylltiedig

£1,097.00 £1,207.00 £110.00 10.0%Tâl Archwilio Safle Chwyddiant 
cysylltiedig

£1,559.00 £1,715.00 £156.00 10.0%Tâl Hysbysiad Adeiladu Chwyddiant 
cysylltiedig

£546.00 £601.00 £55.00 10.1%Tâl Cynllun5 Aneddau Chwyddiant 
cysylltiedig

£1,314.00 £1,445.00 £131.00 10.0%Tâl Archwilio Safle Chwyddiant 
cysylltiedig

£1,860.00 £2,046.00 £186.00 10.0%Tâl Hysbysiad Adeiladu Chwyddiant 
cysylltiedig

£623.00 £685.00 £62.00 10.0%Tâl Cynllun6 Aneddau Chwyddiant 
cysylltiedig

£1,526.00 £1,679.00 £153.00 10.0%Tâl Archwilio Safle Chwyddiant 
cysylltiedig

£2,149.00 £2,364.00 £215.00 10.0%Tâl Hysbysiad Adeiladu Chwyddiant 
cysylltiedig

£696.00 £766.00 £70.00 10.1%Tâl Cynllun7 Aneddau Chwyddiant 
cysylltiedig
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£1,732.00 £1,905.00 £173.00 10.0%Anheddau Domestig Bach hyd at 300m2, 
gan gynnwys trosi tai allan yn Anheddau 
(Nid yw’r ffioedd hyn yn cynnwys TAW)

Tâl Archwilio Safle7 Aneddau Chwyddiant 
cysylltiedig

£2,428.00 £2,671.00 £243.00 10.0%Tâl Hysbysiad Adeiladu Chwyddiant 
cysylltiedig

£769.00 £846.00 £77.00 10.0%Tâl Cynllun8 Aneddau Chwyddiant 
cysylltiedig

£1,915.00 £2,107.00 £192.00 10.0%Tâl Archwilio Safle Chwyddiant 
cysylltiedig

£2,684.00 £2,952.00 £268.00 10.0%Tâl Hysbysiad Adeiladu Chwyddiant 
cysylltiedig

£791.00 £870.00 £79.00 10.0%Tâl Cynllun9 Aneddau Chwyddiant 
cysylltiedig

£2,133.00 £2,346.00 £213.00 10.0%Tâl Archwilio Safle Chwyddiant 
cysylltiedig

£2,924.00 £3,216.00 £292.00 10.0%Tâl Hysbysiad Adeiladu Chwyddiant 
cysylltiedig

£846.00 £931.00 £85.00 10.1%Tâl Cynllun10 Aneddau Chwyddiant 
cysylltiedig

£2,333.00 £2,566.00 £233.00 10.0%Tâl Archwilio Safle Chwyddiant 
cysylltiedig

£3,179.00 £3,497.00 £318.00 10.0%Tâl Hysbysiad Adeiladu Chwyddiant 
cysylltiedig

£301.00 £331.00 £30.00 10.0%Trosi i fflatiau Tâl CynllunNifer o fflatiau 1 - 4 Chwyddiant 
cysylltiedig

£562.00 £618.00 £56.00 10.0%Tâl Archwilio Safle Chwyddiant 
cysylltiedig

£863.00 £949.00 £86.00 10.0%Tâl Hysbysiad Adeiladu Chwyddiant 
cysylltiedig

£406.00 £447.00 £41.00 10.1%Tâl CynllunNifer o fflatiau 5 - 10 Chwyddiant 
cysylltiedig

£774.00 £851.00 £77.00 10.0%Tâl Archwilio Safle Chwyddiant 
cysylltiedig

£1,180.00 £1,298.00 £118.00 10.0%Tâl Hysbysiad Adeiladu Chwyddiant 
cysylltiedig

£111.00 £122.00 £11.00 9.9%Gwaith Domestig Bach (Nid yw'r ffioedd 
hyn yn cynnwys TAW)

Tâl CynllunTrosi Garej Ddomestig yn lle y gellir byw ynddo Chwyddiant 
cysylltiedig

£168.00 £185.00 £17.00 10.1%Tâl Archwilio Safle Chwyddiant 
cysylltiedig

£279.00 £307.00 £28.00 10.0%Tâl Hysbysiad Adeiladu Chwyddiant 
cysylltiedig

£111.00 £122.00 £11.00 9.9%Tâl CynllunEstyniad garej/cysgodfa ceir (hyd at 60m²) Chwyddiant 
cysylltiedig
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£239.00 £263.00 £24.00 10.0%Gwaith Domestig Bach (Nid yw'r ffioedd 
hyn yn cynnwys TAW)

Tâl Archwilio SafleEstyniad garej/cysgodfa ceir (hyd at 60m²) Chwyddiant 
cysylltiedig

£350.00 £385.00 £35.00 10.0%Tâl Hysbysiad Adeiladu Chwyddiant 
cysylltiedig

£145.00 £160.00 £15.00 10.3%Tâl CynllunCodi neu ymestyn garej ar wahân nad yw’n eithriedig (hyd at 
100m2)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£273.00 £300.00 £27.00 9.9%Tâl Archwilio Safle Chwyddiant 
cysylltiedig

£418.00 £460.00 £42.00 10.1%Tâl Hysbysiad Adeiladu Chwyddiant 
cysylltiedig

£145.00 £160.00 £15.00 10.3%Tâl CynllunUnrhyw estyniad i annedd neu addasu atig (cyfanswm 
arwyneb y llawr heb fod yn fwy na 10m2)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£273.00 £300.00 £27.00 9.9%Tâl Archwilio Safle Chwyddiant 
cysylltiedig

£418.00 £460.00 £42.00 10.1%Tâl Hysbysiad Adeiladu Chwyddiant 
cysylltiedig

£145.00 £160.00 £15.00 10.3%Tâl CynllunUnrhyw estyniad i annedd neu addasu atig (cyfanswm 
arwyneb y llawr yn fwy na 10m2 ond heb fod yn fwy na 
20m2)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£345.00 £380.00 £35.00 10.1%Tâl Archwilio Safle Chwyddiant 
cysylltiedig

£491.00 £540.00 £49.00 10.0%Tâl Hysbysiad Adeiladu Chwyddiant 
cysylltiedig

£184.00 £202.00 £18.00 9.8%Tâl CynllunUnrhyw estyniad i annedd neu addasu atig (cyfanswm 
arwyneb y llawr yn fwy na 20m2 ond heb fod yn fwy na 
40m2)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£379.00 £417.00 £38.00 10.0%Tâl Archwilio Safle Chwyddiant 
cysylltiedig

£563.00 £619.00 £56.00 10.0%Tâl Hysbysiad Adeiladu Chwyddiant 
cysylltiedig

£217.00 £239.00 £22.00 10.1%Tâl CynllunUnrhyw estyniad i annedd neu addasu atig (cyfanswm 
arwyneb y llawr yn fwy na 40m2 ond heb fod yn fwy na 
100m2)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£418.00 £460.00 £42.00 10.1%Tâl Archwilio Safle Chwyddiant 
cysylltiedig

£635.00 £699.00 £64.00 10.1%Tâl Hysbysiad Adeiladu Chwyddiant 
cysylltiedig

£156.00 £172.00 £16.00 10.3%Tâl Archwilio SafleGosod ffenestri domestig newydd (Unigolyn Anghymwys) 
hyd at 10 ffenestr

Chwyddiant 
cysylltiedig

£156.00 £172.00 £16.00 10.3%Tâl Hysbysiad Adeiladu Chwyddiant 
cysylltiedig

£195.00 £215.00 £20.00 10.3%Tâl Archwilio SafleGosod ffenestri domestig newydd (Unigolyn Anghymwys) 
rhwng 10 a 20 o ffenestri

Chwyddiant 
cysylltiedig
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£195.00 £215.00 £20.00 10.3%Gwaith Domestig Bach (Nid yw'r ffioedd 
hyn yn cynnwys TAW)

Tâl Hysbysiad AdeiladuGosod ffenestri domestig newydd (Unigolyn Anghymwys) 
rhwng 10 a 20 o ffenestri

Chwyddiant 
cysylltiedig

£195.00 £215.00 £20.00 10.3%Tâl Archwilio SafleGosod gwasanaeth a reolir neu osodiad ar wahân i’r gwaith 
adeiladu arall

Chwyddiant 
cysylltiedig

£195.00 £215.00 £20.00 10.3%Tâl Hysbysiad Adeiladu Chwyddiant 
cysylltiedig

£195.00 £215.00 £20.00 10.3%Tâl Archwilio SafleAdnewyddu elfen thermol (Annedd) Chwyddiant 
cysylltiedig

£195.00 £215.00 £20.00 10.3%Tâl Hysbysiad Adeiladu Chwyddiant 
cysylltiedig

£351.00 £386.00 £35.00 10.0%Gosodiadau Trydanol Domestig (Nid yw’r 
ffioedd hyn yn cynnwys TAW)

Tâl Hysbysiad AdeiladuUnrhyw waith trydanol ac eithrio ailweirio annedd Chwyddiant 
cysylltiedig

£563.00 £619.00 £56.00 10.0%Tâl Hysbysiad AdeiladuGosod trydan mewn anheddau newydd neu ailweirio Chwyddiant 
cysylltiedig

£245.00 £270.00 £25.00 10.2%Gwaith Annomestig Bach (Nid yw’r ffioedd 
hyn yn cynnwys TAW)

Tâl Hysbysiad AdeiladuGosod hyd at 20 o ffenestri annomestig Chwyddiant 
cysylltiedig

£334.00 £367.00 £33.00 9.9%Tâl Hysbysiad AdeiladuGosod mwy na 20 o ffenestri annomestig Chwyddiant 
cysylltiedig

£368.00 £405.00 £37.00 10.1%Tâl Hysbysiad AdeiladuAdnewyddu elfen thermol (Annomestig) gydag amcangyfrif 
hyd at £50,000

Chwyddiant 
cysylltiedig

£473.00 £520.00 £47.00 9.9%Tâl Hysbysiad AdeiladuAdnewyddu elfen thermol (Annomestig) gydag amcangyfrif 
mwy na £50,000

Chwyddiant 
cysylltiedig

£228.00 £251.00 £23.00 10.1%Unrhyw Waith Arall (Nid yw’r ffioedd hyn 
yn cynnwys TAW)

Tâl ArchwilioAmcangyfrif o gost y gwaith (£) 0 - 5,000 Chwyddiant 
cysylltiedig

£228.00 £251.00 £23.00 10.1%Tâl Hysbysiad Adeiladu Chwyddiant 
cysylltiedig

£145.00 £160.00 £15.00 10.3%Tâl CynllunAmcangyfrif o gost y gwaith (£) 5,001 - 15,000 Chwyddiant 
cysylltiedig

£239.00 £263.00 £24.00 10.0%Tâl Archwilio Chwyddiant 
cysylltiedig

£385.00 £424.00 £39.00 10.1%Tâl Hysbysiad Adeiladu Chwyddiant 
cysylltiedig

£217.00 £239.00 £22.00 10.1%Tâl CynllunAmcangyfrif o gost y gwaith (£) 15,001 - 25,000 Chwyddiant 
cysylltiedig

£306.00 £337.00 £31.00 10.1%Tâl Archwilio Chwyddiant 
cysylltiedig

£523.00 £575.00 £52.00 9.9%Tâl Hysbysiad Adeiladu Chwyddiant 
cysylltiedig

£250.00 £275.00 £25.00 10.0%Tâl CynllunAmcangyfrif o gost y gwaith (£) 25,001 - 40,000 Chwyddiant 
cysylltiedig

£412.00 £453.00 £41.00 10.0%Tâl Archwilio Chwyddiant 
cysylltiedig
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£663.00 £729.00 £66.00 10.0%Unrhyw Waith Arall (Nid yw’r ffioedd hyn 
yn cynnwys TAW)

Tâl Hysbysiad AdeiladuAmcangyfrif o gost y gwaith (£) 25,001 - 40,000 Chwyddiant 
cysylltiedig

£295.00 £325.00 £30.00 10.2%Tâl CynllunAmcangyfrif o gost y gwaith (£) 40,001 - 60,000 Chwyddiant 
cysylltiedig

£539.00 £593.00 £54.00 10.0%Tâl Archwilio Chwyddiant 
cysylltiedig

£834.00 £917.00 £83.00 10.0%Tâl Hysbysiad Adeiladu Chwyddiant 
cysylltiedig

£323.00 £355.00 £32.00 9.9%Tâl CynllunAmcangyfrif o gost y gwaith (£) 60,001 - 80,000 Chwyddiant 
cysylltiedig

£574.00 £631.00 £57.00 9.9%Tâl Archwilio Chwyddiant 
cysylltiedig

£897.00 £987.00 £90.00 10.0%Tâl Hysbysiad Adeiladu Chwyddiant 
cysylltiedig

£357.00 £393.00 £36.00 10.1%Tâl CynllunAmcangyfrif o gost y gwaith (£) 80,001 - 100,000 Chwyddiant 
cysylltiedig

£680.00 £748.00 £68.00 10.0%Tâl Archwilio Chwyddiant 
cysylltiedig

£1,036.00 £1,140.00 £104.00 10.0%Tâl Hysbysiad Adeiladu Chwyddiant 
cysylltiedig

Os nad yw’r hyn sydd i’w weld yn y tablau uchod yn berthnasol i’r hyn y mae’r ymgeiswyr yn ei gynnig, gallant ofyn i’r Gwasanaeth Rheoli Adeiladu bennu tâl unigol trwy e-bostio buildingcontrol@ceredigion.gov.uk neu 
drwy ffonio 01970 633480 neu 01545 572480

Wrth wneud cais am Dystysgrif Rheoleiddio, o ran gwaith adeiladu nad ydyw wedi’i awdurdodi, a ddechreuodd ar 11 Tachwedd 1985 neu ar ôl hynny, codir tâl rheoleiddio i ariannu cost asesu’r cais a phob archwiliad. 
Mae’r tâl hwn yn cyfateb i’r Tâl Hysbysiad Adeiladu (heb gynnwys TAW) ynghyd â 50% ar ben hynny

Tablau Llanw Economi Ac Adfywio

£192.00 £192.00 £0.00 0.0%Hysbysebu Tudalen lawn y tu allan i'r clawr ôl Dim newidiad

£160.00 £160.00 £0.00 0.0%Tudalen lawn y tu mewn i'r clawr ôl/blaen Dim newidiad

£104.00 £104.00 £0.00 0.0%Tudalen lawn hysbysu mewnol Dim newidiad

£71.00 £71.00 £0.00 0.0%Hanner tudalen hysbysu mewnol Dim newidiad

£2.40 £2.50 £0.10 4.2%Prynu llyfryn Tablau Llanw Pris i'w brynu mewn siop Chwyddiant 
cysylltiedig

Yr Arfordir a Chefn Gwlad Economi Ac Adfywio

£1,900.00 £2,100.00 £200.00 10.5%Hawliau Tramwy Gwyro Hawliau Tramwy Chwyddiant 
cysylltiedig

£1,500.00 £1,650.00 £150.00 10.0%Gwyro Hawl Tramwy dros dro (llai na 5 diwrnod) Chwyddiant 
cysylltiedig

£1,500.00 £1,650.00 £150.00 10.0%Gwyro Hawl Tramwy dros dro (dros 5 diwrnod) Chwyddiant 
cysylltiedig

£310.00 £310.00 £0.00 0.0%Ymestyn cais Dim newidiad

£42.00 £42.00 £0.00 0.0%Ffioedd a Thaliadau Cyffredinol Datganiad a map swyddogol Dim newidiad
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Yr Arfordir a Chefn Gwlad Economi Ac Adfywio

£22.00 £22.50 £0.50 2.3%Ffioedd a Thaliadau Cyffredinol Gorchmynion Llwybr Cyhoeddus Chwyddiant 
cysylltiedig

£22.50 £22.50 £0.00 0.0%Gorchmynion Diogelu Coed Dim newidiad

£32.75 £32.75 £0.00 0.0%Copi ardystiedig o'r Gofrestr Tir Comin - 4 rhan, codi'r tâl am 
bob rhan

Dim newidiad

£1.50 £1.50 £0.00 0.0%Pob cofnod ychwanegol Dim newidiad

£1,420.00 £1,650.00 £230.00 16.2%Cofrestr Tir Comin Cais cywiro dan Ddeddf Tiroedd Comin 2006 Chwyddiant 
cysylltiedig

Arwyddion Atyniadau Twristiaid Priffyrdd A Gwasanaethau Amgylcheddol

£625.00 £625.00Dylunio arwyddion a chynnig dyfynbris am 
ddarparu’r arwyddion,gan gynnwys eu 
gosod

Ffi am ddylunio 1-5 arwyddion Ffi Newydd

£1,250.00 £1,250.00Ffi am ddylunio 6-10 arwyddion Ffi Newydd

£3,125.00 £3,125.00Ffi am ddylunio mwy nag 10 arwyddion Ffi Newydd

Darparu arwyddion gan gynnwys eu 
cynhyrchu a’u gosod

Gwir Gost Dim newidiad

£565.00 £125.00 -£440.00 -77.9%Asesiad Cychwynnol (penderfynu a yw’r 
cynnig yn ddichonadwy)

Ffi Ailgyfrifo

Casglu Gwastraff Priffyrdd A Gwasanaethau Amgylcheddol

£51.00 £56.50 £5.50 10.8%Casgliadau Swmpus (Eiddo Domestig yn 
unig)

Cynnwys eitemau y byddech yn mynd gyda chi pan fyddwch 
yn symud tŷ yn unig – hyd at chwe eitem

Chwyddiant 
cysylltiedig

Pris ar GaisGellir casglu eitemau eraill, e.e. drysau, fframiau ffenestri, 
tanciau olew gwag, am y gost go iawn – tâl isaf

Dim newidiad

£1.60 £1.80 £0.20 12.5%Gwastraff Gardd Gwyrdd Gellir prynu bagiau o Swyddfeydd Talu’r Cyngor. Mae hyn 
yn cynnwys eu casglu ar ôl cysylltu â’r ganolfan gyswllt. (£ y 
bag)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£2.70 £3.00 £0.30 11.1%Bagiau Gwastraff Du Gellir prynu bagiau yn Swyddfeydd Arian y Cyngor (£ am 10 
bag)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£5.10 £5.60 £0.50 9.8%Gwastraff Bwyd Domestig Cynhwysydd ar gyfer casglu ymyl y ffordd 23 litr Chwyddiant 
cysylltiedig

£1.70 £1.90 £0.20 11.8%Bagiau leinio i’w defnyddio yn y cynhwysydd ar gyfer casglu 
ymyl y ffordd fesul y rôl (26 bag)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£2.00 £2.20 £0.20 10.0%Bocs cegin 7 litr Chwyddiant 
cysylltiedig

£39.00 £43.00 £4.00 10.3%Bin ag Olwynion Bin ag Olwynion ar gyfer Gwastraff Bwyd 140 litr  
(Cwsmeriaid Masnachol ac Aelwydydd y Codir Tâl arnynt yn 
unig)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£62.00 £74.50 £12.50 20.2%240 litr (os y’i casglir) Chwyddiant 
cysylltiedig

£82.00 £99.00 £17.00 20.7%240 litr (gan gynnwys dosbarthu) Chwyddiant 
cysylltiedig
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Casglu Gwastraff Priffyrdd A Gwasanaethau Amgylcheddol

£426.00 £512.00 £86.00 20.2%Bin ag Olwynion 1100 litr (os y’i casglir) Chwyddiant 
cysylltiedig

£487.00 £585.00 £98.00 20.1%1100 litr (gan gynnwys dosbarthu) Chwyddiant 
cysylltiedig

£5.10 £6.20 £1.10 21.6%Casgliad Masnachol ac Aelwydydd y codir 
tâl arnynt - Gweddillol

Bagiau gwasanaeth masnachol – Gweddillol (oren) y bag Chwyddiant 
cysylltiedig

£20.50 £25.00 £4.50 22.0%Bin 240 litr – tâl casglu yn unig Chwyddiant 
cysylltiedig

£81.00 £98.00 £17.00 21.0%Bin 1100 litr – tâl casglu yn unig Chwyddiant 
cysylltiedig

£45.50 £50.00 £4.50 9.9%Ffi flynyddol ar gyfer hereditament cyfansawdd (cymysgedd 
o rai Masnachol a Domestig)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£2.70 £2.90 £0.20 7.4%Casgliad Masnachol ac Aelwydydd y codir 
tâl arnynt - Ailgylchu

Bagiau gwastraff masnachol – Ailgylchu (lelog) y bag Chwyddiant 
cysylltiedig

£5.30 £5.60 £0.30 5.7%Casgliad Masnachol ac Aelwydydd y codir 
tâl arnynt - Bwyd

Bin bwyd 140 litr – tâl casglu (tag lelog) Chwyddiant 
cysylltiedig

£3.00 £3.60 £0.60 20.0%Gwastraff Aelwydydd y Codir Tâl arnynt - 
Gweddillol

Bagiau gwastraff aelwydydd – Gweddillol (glas) y bag Chwyddiant 
cysylltiedig

£10.60 £12.80 £2.20 20.8%Bin 240 litr – tâl casglu yn unig Chwyddiant 
cysylltiedig

£45.50 £55.00 £9.50 20.9%Bin 1100 litr – tâl casglu yn unig Chwyddiant 
cysylltiedig

£2.70 £2.90 £0.20 7.4%Gwastraff Aelwydydd y Codir Tâl arnynt - 
Ailgylchu

Bagiau Gwastraff Aelwydydd y Codir  Tâl Arnynt - Ailgylchu 
(lelog)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£5.30 £5.60 £0.30 5.7%Gwastraff Aelwydydd y Codir Tâl arnynt - 
Bwyd

Bin bwyd 140 litr - tâl casglu (tag glas) Chwyddiant 
cysylltiedig

Cau Ffyrdd Dros Dro Priffyrdd A Gwasanaethau Amgylcheddol

£1,645.00 £2,000.00 £355.00 21.6%Dros 5 diwrnod (trwy orchymyn) Prosesu cais Cynhyrchu mwy 
o incwm

£384.00 £500.00 £116.00 30.2%Estyniad/Diwygiad i gais gwreiddiol Cynhyrchu mwy 
o incwm

£384.00 £500.00 £116.00 30.2%Paratoi llwybr gwyro, yn ôl yr angen Cynhyrchu mwy 
o incwm

£725.00 £900.00 £175.00 24.1%Llai na 5 diwrnod (trwy rybudd) Prosesu cais Cynhyrchu mwy 
o incwm

£384.00 £500.00 £116.00 30.2%Estyniad/Diwygiad i gais gwreiddiol Cynhyrchu mwy 
o incwm

£384.00 £500.00 £116.00 30.2%Paratoi llwybr gwyro, yn ôl yr angen Cynhyrchu mwy 
o incwm

£1,005.00 £1,250.00 £245.00 24.4%Argyfwng Prosesu cais Cynhyrchu mwy 
o incwm

£384.00 £500.00 £116.00 30.2%Estyniad/Diwygiad i gais gwreiddiol Cynhyrchu mwy 
o incwm
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Cau Ffyrdd Dros Dro Priffyrdd A Gwasanaethau Amgylcheddol

£384.00 £500.00 £116.00 30.2%Argyfwng Paratoi llwybr gwyro, yn ôl yr angen Cynhyrchu mwy 
o incwm

£690.00 £775.00 £85.00 12.3%Digwyddiad Arbennig Adran 16A Deddf 
Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 2004

Prosesu cais Cynhyrchu mwy 
o incwm

£216.00 £225.00 £9.00 4.2%Estyniad/Diwygiad i gais gwreiddiol Cynhyrchu mwy 
o incwm

£49.00 £60.00 £11.00 22.5%Digwyddiad Arbennig Adran 21A Deddf 
Cyfrifoldebau Heddluoedd Trefol 1847

Prosesu cais Cynhyrchu mwy 
o incwm

£206.00 £225.00 £19.00 9.2% Cynhyrchu mwy 
o incwm

£690.00 £775.00 £85.00 12.3% Cynhyrchu mwy 
o incwm

Mae’r math o ddigwyddiad yn adlewyrchu’r effaith ganfyddedig ar rwydwaith y priffyrdd a bydd yn ystyried y nifer o bobl a ddisgwylir yn y digwyddiadau gan gynnwys y rhai a fydd yn gwylio. Bydd y penderfyniad 
ynghylch ym mha gategori y mae digwyddiad yn perthyn yn ôl disgresiwn llwyr Swyddog Arweiniol Corfforaethol am Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol.  Yn ôl yr angen, codir tâl gan y Cyngor am y gost o 

ddarparu’r arwyddion hefyd.  Fel Awdurdod y Priffyrdd, mae Cyngor Sir Ceredigion yn cadw’r hawl i wrthod cau ffordd.

Cau Ffyrdd Dros Dro - Ralïau Ffordd Priffyrdd A Gwasanaethau Amgylcheddol

£4,125.00 £5,000.00 £875.00 21.2%Pob Rali Ffordd – Adran 12a i 12e Deddf 
Rheoli Traffig y Ffyrdd 1988 – Adran 16a 
Digwyddiadau Arbennig Gorchymyn Rasio 
Cerbydau (Deddf Rheoli Traffig y Ffyrdd 
2004)

Prosesu cais Cynhyrchu mwy 
o incwm

£1,025.00 £1,250.00 £225.00 22.0%Fffi am bob Cam o'r Râs (dylai gynnwys llwybr dargyfeiriol 
ar gyfer pob cam)

Cynhyrchu mwy 
o incwm

Cludiant Teithwyr Priffyrdd A Gwasanaethau Amgylcheddol

£4.00 £4.80 £0.80 20.0%Galw’r Gyrrwr Cludiant arbenigol o ddrws i ddrws ar gyfer pobl sy’n methu 
â defnyddio dulliau arferol o gludiant.  Ar hyn o bryd mae’r 
gwasanaeth ar gael yn ardal Aberystwyth yn unig. £ am bob 
taith ddwyffordd hyd at 10 milltir a 0.40c y filltir am unrhyw 
bellter dros 

Chwyddiant 
cysylltiedig

£1.50 £1.80 £0.30 20.0%Cerbydau Gwasanaethau Cymdeithasol Defnydd o’r cerbydau gan Grwpiau Gwirfoddol (£ y filltir) Chwyddiant 
cysylltiedig

Ffioedd Goruchwylio a Gweinyddu Adran 38 Priffyrdd A Gwasanaethau Amgylcheddol

Gwaith dros £500,000 8% o werth y gwaith Y £500,000 cyntaf Dim newidiad

7% o werth y gwaith Y £500,000 nesaf pan fo'r gwerth yn fwy na £0.5m Dim newidiad

6% o werth y gwaith Y £2m nesaf pan fo'r gwerth yn fwy na £1m Dim newidiad

5% o werth y gwaith Gweddill gwerth y gwaith pan fo'n fwy na £3m Dim newidiad

£5,000.00 £6,000.00 £1,000.00 20.0%Gwaith hyd at £500,000 Chwyddiant 
cysylltiedig

Ffioedd y Corff Cymeradwyo Draenio Cynaliadwy (SAB) Priffyrdd A Gwasanaethau Amgylcheddol

£113.00 £120.00 £7.00 6.2%Mae’r ffioedd a ganlyn yn gymwys mewn 
perthynas â’r gwasanaeth cyn ymgeisio

Ffi cyn ymgeisio0.01 hyd 0.099 ha Chwyddiant 
cysylltiedig
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Ffioedd y Corff Cymeradwyo Draenio Cynaliadwy (SAB) Priffyrdd A Gwasanaethau Amgylcheddol

£113.00 £180.00 £67.00 59.3%Mae’r ffioedd a ganlyn yn gymwys mewn 
perthynas â’r gwasanaeth cyn ymgeisio

Ffi cyn ymgeisio0.1 hyd 0.99 ha Cynhyrchu mwy 
o incwm

£58.00 £60.00 £2.00 3.5%Fesul 0.1ha (neu ran ohono) Chwyddiant 
cysylltiedig

£646.00 £720.00 £74.00 11.5%Ffi cyn ymgeisio1.0 hyd 2.9 ha Chwyddiant 
cysylltiedig

£22.50 £25.00 £2.50 11.1%Fesul 0.1ha (neu ran ohono) Chwyddiant 
cysylltiedig

£1,134.00 £1,220.00 £86.00 7.6%Ffi cyn ymgeisio3.0 ha a mwy Chwyddiant 
cysylltiedig

Garejys yr Harbyrau Priffyrdd A Gwasanaethau Amgylcheddol

£75.00 £98.00 £23.00 30.7%Garej 20,21,22,34,43,44 a 46 (y mis) Cynhyrchu mwy 
o incwm

£48.00 £62.40 £14.40 30.0%Garej 13-19,23-33,35-38,42,45,47 (y mis) Cynhyrchu mwy 
o incwm

Gorfodi Parcio Sifil Priffyrdd A Gwasanaethau Amgylcheddol

£28.00 £28.00 £0.00 0.0%Tâl Cosb Tâl hepgor parcio - Ffi ar gyfer cais Dim newidiad

£14.10 £14.10 £0.00 0.0%Tâl hepgor parcio - A ffi ar gyfer pob cerbyd Dim newidiad

Mae’r taliadau hyn yn unol â’r lefel Band 2 fel y nodir yng Ngorchymyn Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Parcio (Canllawiau ar Lefelau Taliadau) (Cymru) 2008

Gwaith Stryd Priffyrdd A Gwasanaethau Amgylcheddol

£497.50 £597.00 £99.50 20.0%Cyfarpar Newydd (Bydd y ffioedd yma’n 
briodol ar gyfer y 100 metr cyntaf o waith 
cloddio.) 

Un tŷ Chwyddiant 
cysylltiedig

£604.00 £725.00 £121.00 20.0%Dau dŷ neu fwy Chwyddiant 
cysylltiedig

£604.00 £725.00 £121.00 20.0%Datblygiad nad yw’n ddatblygiad preswyl Chwyddiant 
cysylltiedig

£495.00 £594.00 £99.00 20.0%Amaethyddol/Garddwriaethol Chwyddiant 
cysylltiedig

£604.00 £750.00 £146.00 24.2%Datblygiad Cyffredinol (Preswyl/Diwydiannol) Chwyddiant 
cysylltiedig

£340.00 £408.00 £68.00 20.0%Trwsio/Adnewyddu/Cynnal a chadw 
cyfarpar sy’n BOD YN BAROD

Ni roddwyd Trwydded Gwaith Stryd Chwyddiant 
cysylltiedig

£285.00 £342.00 £57.00 20.0%Rhoddwyd Trwydded Gwaith Stryd Chwyddiant 
cysylltiedig

£171.00 £239.00 £68.00 39.8%Ffi Anawdurdodedig (Ôl-weithredol) Cynhyrchu mwy 
o incwm

£216.00 £248.00 £32.00 14.8%Pan fydd y gwaith cloddio dros 100 metr, codir £ pellach am 
bob 100 metr neu ran ohono.

Chwyddiant 
cysylltiedig

£159.00 £191.00 £32.00 20.1%Trwyddedau Deddf Priffyrdd - Cloddio 
priffordd gyhoeddus

I gynnal a chadw eiddo Chwyddiant 
cysylltiedig
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Atodiad 3: Cymunedau Ffyniannus

Gwaith Stryd Priffyrdd A Gwasanaethau Amgylcheddol

£340.00 £408.00 £68.00 20.0%Trwyddedau Deddf Priffyrdd - Cloddio 
priffordd gyhoeddus

I adeiladu seler dan briffordd Chwyddiant 
cysylltiedig

£340.00 £408.00 £68.00 20.0%I wneud agoriad i seler Chwyddiant 
cysylltiedig

£340.00 £408.00 £68.00 20.0%Ffordd o gael mynediad/golau Chwyddiant 
cysylltiedig

£171.00 £239.00 £68.00 39.8%Ffi Anawdurdodedig (Ôl-weithredol) Cynhyrchu mwy 
o incwm

£71.00 £86.00 £15.00 21.1%Sgipiau Chwyddiant 
cysylltiedig

£98.00 £137.00 £39.00 39.8%Trwydded sgipiau ôl-weithredol Cynhyrchu mwy 
o incwm

£137.00 £165.00 £28.00 20.4%Sgaffaldau Chwyddiant 
cysylltiedig

£171.00 £239.00 £68.00 39.8%Trwydded sgaffaldau ôl-weithredol Cynhyrchu mwy 
o incwm

£80.00 £164.00 £84.00 105.0%Palis/Ffens Cynhyrchu mwy 
o incwm

£91.00 £110.00 £19.00 20.9%Fesul archwiliad ychwanegol Chwyddiant 
cysylltiedig

£113.00 £239.00 £126.00 111.5%Byrddau Arddangos/Ffensys Ôl-weithredol Cynhyrchu mwy 
o incwm

£91.00 £110.00 £19.00 20.9%Archwiliadau (fesul archwiliad ychwanegol) Chwyddiant 
cysylltiedig

£261.00 £300.00 £39.00 14.9%Mynediad i Gerbydau Chwyddiant 
cysylltiedig

£171.00 £239.00 £68.00 39.8%Ffi Anawdurdodedig (Ôl-weithredol) Cynhyrchu mwy 
o incwm

£137.00 £165.00 £28.00 20.4%Gollwng deunyddiau ar y briffordd Chwyddiant 
cysylltiedig

£171.00 £239.00 £68.00 39.8%Bydd ffi weinyddol ar gyfer ystyried y cais Camau gorfodi neu ôl-weithredol Cynhyrchu mwy 
o incwm

£91.00 £127.00 £36.00 39.6%Ffi £ fesul archwiliad a ffi trwydded ôl-
weithredol ac adennill unrhyw gostau 
priodol.

Cynhyrchu mwy 
o incwm

£127.00Camau gorfodi o ffi hysbysiad adran 154, 
ag adennill unrhyw gostau priodol.

Camau gorfodi neu ôl-weithredol o ran hysbysiad adran 154 Ffi Newydd

£171.00 £206.00 £35.00 20.5%Bydd ffi weinyddol ar gyfer ystyried y cais Gorfodi cau ffordd Chwyddiant 
cysylltiedig

£91.00 £110.00 £19.00 20.9%Ffi £ fesul archwiliad a ffi trwydded ôl-
weithredol ac adennill unrhyw gostau 
priodol.

Chwyddiant 
cysylltiedig

£51.00 £61.50 £10.50 20.6%Caffi Palmant (Fesul m²) Chwyddiant 
cysylltiedig
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Atodiad 3: Cymunedau Ffyniannus

Gwaith Stryd Priffyrdd A Gwasanaethau Amgylcheddol

£51.00 £61.50 £10.50 20.6%Trwyddedau Deddf Priffyrdd - Cloddio 
priffordd gyhoeddus

Arwyddion Hysbysebu (yr arwydd i'w gynghori) Chwyddiant 
cysylltiedig

Adferir y costau priodolCyflenwi gwybodaeth Dim newidiad

DEDDF GWAITH STRYD A FFYRDD NEWYDD 1991 Trwydded Gwaith Stryd

Harbyrau Priffyrdd A Gwasanaethau Amgylcheddol

£56.00 £73.00 £17.00 30.4%Taliadau Angori Hamdden (fesul metr o 
hyd llawn y cwch)*

Cei'r dref a phontynauHaf 1/4 - 31/10 - Aberystwyth Cynhyrchu mwy 
o incwm

£51.00 £66.50 £15.50 30.4%Angori yn yr afon a Harbwr Mewnol a Man 
caled i aros

Cynhyrchu mwy 
o incwm

£36.00 £47.00 £11.00 30.6%Grid Sychu Cynhyrchu mwy 
o incwm

£51.00 £66.50 £15.50 30.4%Pob angorfa a Man caledHaf 1/4 - 31/10 - Aberaeron & Cei Newydd Cynhyrchu mwy 
o incwm

£29.00 £38.00 £9.00 31.0%Cei'r dref a phontynau, Angori yn yr afon a 
Harbwr Mewnol a Man caled i aros 

Gaeaf 1/11 - 31/3 - Aberystwyth Cynhyrchu mwy 
o incwm

£36.00 £47.00 £11.00 30.6%Grid Sychu Cynhyrchu mwy 
o incwm

£29.00 £38.00 £9.00 31.0%Pob angorfa a Man caledGaeaf 1/11 - 31/3 - Aberaeron & Cei Newydd Cynhyrchu mwy 
o incwm

£48.00 £62.50 £14.50 30.2%Stand ar gyfer caiac/bwrdd hwylfyrddio (1/5 
– 31/3)

Haf 1/4 - 31/10 and Gaeaf 1/11 - 31/3 - Cei Newydd Cynhyrchu mwy 
o incwm

£153.00 £199.00 £46.00 30.1%Mannau Parcio Ceir sydd wedi eu cadw ar y 
Pier (fesul blwyddyn)

Cynhyrchu mwy 
o incwm

£471.00 £613.00 £142.00 30.2%Taliadau Angori Masnachol (Pob harbwr, 
fesul cwch)

0-5 o deithwyrCychod Teithwyr - Haf 1/4 - 31/10 Cynhyrchu mwy 
o incwm

£567.00 £738.00 £171.00 30.2%6-25 o deithwyr Cynhyrchu mwy 
o incwm

£908.00 £1,181.00 £273.00 30.1%26-50 o deithwyr Cynhyrchu mwy 
o incwm

£1,323.00 £1,720.00 £397.00 30.0%51-75 o deithwyr Cynhyrchu mwy 
o incwm

£1,785.00 £2,321.00 £536.00 30.0%76+ o deithwyr Cynhyrchu mwy 
o incwm

£25.50 £33.50 £8.00 31.4%Unrhyw nifer o deithwyrCychod Teithwyr - Gaeaf 1/11 - 31/3 (fesul metr) Cynhyrchu mwy 
o incwm

£572.00 £744.00 £172.00 30.1%Hyd at 6mCychod Pysgota Masnachol - Haf 1/4 - 31/10 Cynhyrchu mwy 
o incwm

£767.00 £998.00 £231.00 30.1%6m i 8m Cynhyrchu mwy 
o incwm

£956.00 £1,243.00 £287.00 30.0%8m i 10m Cynhyrchu mwy 
o incwm
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Atodiad 3: Cymunedau Ffyniannus

Harbyrau Priffyrdd A Gwasanaethau Amgylcheddol

£1,150.00 £1,495.00 £345.00 30.0%Taliadau Angori Masnachol (Pob harbwr, 
fesul cwch)

10m i 12mCychod Pysgota Masnachol - Haf 1/4 - 31/10 Cynhyrchu mwy 
o incwm

£1,328.00 £1,727.00 £399.00 30.1%12m i 14m Cynhyrchu mwy 
o incwm

£25.50 £33.50 £8.00 31.4%Unrhyw hyd Cychod Pysgota Masnachol - Gaeaf 1/11 - 31/3 (fesul metr) Cynhyrchu mwy 
o incwm

£143.00 £186.00 £43.00 30.1%Taliadau Angori Dŵr Dwfn (Pob harbwr, 
fesul cwch)

Pob cwch Cynhyrchu mwy 
o incwm

£1,785.00 £2,321.00 £536.00 30.0%Taliadau Trosglwyddo Angorfa (pob 
harbwr)

Cychod Masnachol Cynhyrchu mwy 
o incwm

£517.00 £673.00 £156.00 30.2%Cychod Hamdden Cynhyrchu mwy 
o incwm

£28.00 £37.00 £9.00 32.1%Tâl Llwytho Teithwyr (cyn-ddeiliaid angorfa 
mewn harbwr yng Ngheredigion) (pob 
harbwr)

Pob cwch Cynhyrchu mwy 
o incwm

£48.00 £62.50 £14.50 30.2%Tâl Rhestr Aros am Angorfa (Hamdden, 
Masnachol a Dŵr Dwfn)

Pob rhestr Cynhyrchu mwy 
o incwm

£37.00 £49.00 £12.00 32.4%Tâl Gweinyddol Angori (Hamdden a 
Masnachol)

Fesul Angorfa Cynhyrchu mwy 
o incwm

£18.50 £24.50 £6.00 32.4%Taliadau Angori - Cychod sy’n ymweld 
(Pob Harbwr)

Cychod sy’n lansio drwy ddefnyddio’r 
llithrfa, cychod hwylio sy’n ymweld neu 
gychod modur 

Y Diwrnod Cynhyrchu mwy 
o incwm

£0.60 £0.80 £0.20 33.3%Cychod dros 80grt/ fesul grt Cynhyrchu mwy 
o incwm

£5.50 £7.20 £1.70 30.9%Gwasanaethau / Diwrnod: Dŵr Cynhyrchu mwy 
o incwm

£10.80 £14.10 £3.30 30.6%Gwasanaethau / Diwrnod:Trydan Cynhyrchu mwy 
o incwm

£67.00 £88.00 £21.00 31.3%Cychod sy’n lansio drwy ddefnyddio’r 
llithrfa, cychod hwylio sy’n ymweld neu 
gychod modur 

Hyd at 1 wythnos Cynhyrchu mwy 
o incwm

£1.60 £2.10 £0.50 31.3%Cychod dros 80grt/ fesul grt Cynhyrchu mwy 
o incwm

£211.00 £275.00 £64.00 30.3%Cychod sy’n lansio drwy ddefnyddio’r 
llithrfa, cychod hwylio sy’n ymweld neu 
gychod modur 

Y Flwyddyn Cynhyrchu mwy 
o incwm

* Caiff mesuriadau ar gyfer cychod/llongau eu talgrynnu i’r metr llawn nesaf. •  Nid oes tâl am gychod bach sydd ag enw’r fam gwch arnynt nad oes angen angorfa ar wahân. • Caniateir parcio dim ond yn yr Harbwr 
lle byddwch chi’n talu Ffi Angori

Meysydd Parcio Priffyrdd A Gwasanaethau Amgylcheddol

£1.70 £2.10 £0.40 23.5%Arhosiad Byr (Cyfnod parcio hiraf - Tair 
awr)

Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Un AwrAberteifi - Sgwâr Cae Glas Cynhyrchu mwy 
o incwm

£2.10 £2.60 £0.50 23.8%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Dwy Awr Cynhyrchu mwy 
o incwm
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Meysydd Parcio Priffyrdd A Gwasanaethau Amgylcheddol

£3.00 £3.60 £0.60 20.0%Arhosiad Byr (Cyfnod parcio hiraf - Tair 
awr)

Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Tair AwrAberteifi - Sgwâr Cae Glas Cynhyrchu mwy 
o incwm

£1.70 £2.10 £0.40 23.5%Arhosiad Byr (Cyfnod parcio hiraf – Dwy 
awr)

Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Un AwrLlanbedr Pont Steffan - Sainsbury’s (Stryd y Farchnad) Cynhyrchu mwy 
o incwm

£2.10 £2.60 £0.50 23.8%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Dwy Awr Cynhyrchu mwy 
o incwm

£1.70 £2.10 £0.40 23.5%Arhosiad Hir Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Un AwrAberaeron - Ffordd Y Gaer Isaf Cynhyrchu mwy 
o incwm

£1.90 £2.60 £0.70 36.8%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Dwy Awr Cynhyrchu mwy 
o incwm

£3.00 £3.60 £0.60 20.0%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Tair Awr Cynhyrchu mwy 
o incwm

£3.80 £4.60 £0.80 21.1%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Diwrnod 
Cyfan

Cynhyrchu mwy 
o incwm

£10.90 £13.10 £2.20 20.2%Ceir: Tocyn Wythnosol Cynhyrchu mwy 
o incwm

£2.10 £2.60 £0.50 23.8%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Dwy AwrAberaeron -Traeth y Gogledd Cynhyrchu mwy 
o incwm

£3.80 £4.60 £0.80 21.1%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Diwrnod 
Cyfan

Cynhyrchu mwy 
o incwm

£7.50 £9.00 £1.50 20.0%Carafanet: Diwrnod Cyfan Cynhyrchu mwy 
o incwm

£2.10 £2.60 £0.50 23.8%Tâl ychwanegol am Garafán/Trelar: Dwy 
Awr

Cynhyrchu mwy 
o incwm

£3.80 £4.60 £0.80 21.1%Tâl ychwanegol am Garafán/Trelar: 
Diwrnod Cyfan

Cynhyrchu mwy 
o incwm

£10.90 £13.10 £2.20 20.2%Ceir: Tocyn Wythnosol Cynhyrchu mwy 
o incwm

£2.10 £3.40 £1.30 61.9%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Dwy AwrAberaeron - Traeth y De (1af o Fawrth - 31ain o Hydref) Cynhyrchu mwy 
o incwm

£3.80 £6.00 £2.20 57.9%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Diwrnod 
Cyfan

Cynhyrchu mwy 
o incwm

£7.50 £9.00 £1.50 20.0%Carafanet: Diwrnod Cyfan Cynhyrchu mwy 
o incwm

£2.10 £3.40 £1.30 61.9%Tâl ychwanegol am Garafán/Trelar: Dwy 
Awr

Cynhyrchu mwy 
o incwm

£3.80 £6.00 £2.20 57.9%Tâl ychwanegol am Garafán/Trelar: 
Diwrnod Cyfan

Cynhyrchu mwy 
o incwm

£10.90 £20.60 £9.70 89.0%Ceir: Tocyn Wythnosol Cynhyrchu mwy 
o incwm

£1.90 £2.30 £0.40 21.1%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Un AwrAberystwyth - Maesyrafon Cynhyrchu mwy 
o incwm
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Meysydd Parcio Priffyrdd A Gwasanaethau Amgylcheddol

£2.80 £3.40 £0.60 21.4%Arhosiad Hir Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Dwy AwrAberystwyth - Maesyrafon Cynhyrchu mwy 
o incwm

£3.80 £4.60 £0.80 21.1%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Tair Awr Cynhyrchu mwy 
o incwm

£5.00 £6.00 £1.00 20.0%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Diwrnod 
Cyfan

Cynhyrchu mwy 
o incwm

£5.00 £6.00 £1.00 20.0%Tâl ychwanegol am Garafán/Trelar: 
Diwrnod Cyfan

Cynhyrchu mwy 
o incwm

£17.10 £20.60 £3.50 20.5%Ceir: Tocyn Wythnosol Cynhyrchu mwy 
o incwm

£2.00 £6.00 £4.00 200.0%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Diwrnod 
Cyfan

Aberystwyth - Maes Parcio a Theithio gynt - Coedlan Y Parc Cynhyrchu mwy 
o incwm

£10.60 £20.60 £10.00 94.3%Ceir: Tocyn Wythnosol Cynhyrchu mwy 
o incwm

£2.00 £6.00 £4.00 200.0%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Diwrnod 
Cyfan

Aberystwyth - Coedlan Y Parc Isaf Cynhyrchu mwy 
o incwm

£13.70 £16.50 £2.80 20.4%Cerbydau Trwm: Diwrnod Cyfan Cynhyrchu mwy 
o incwm

£13.70 £16.50 £2.80 20.4%Bysiau: Diwrnod Cyfan Cynhyrchu mwy 
o incwm

£2.00 £6.00 £4.00 200.0%Tâl ychwanegol am Garafán/Trelar: 
Diwrnod Cyfan

Cynhyrchu mwy 
o incwm

£10.60 £20.60 £10.00 94.3%Ceir: Tocyn Wythnosol Cynhyrchu mwy 
o incwm

£2.80 £3.40 £0.60 21.4%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Hyd at ddwy 
awr

Aberystwyth - Rhodfa Newydd (1af o Fawrth - 31ain o 
Hydref)

Cynhyrchu mwy 
o incwm

£4.30 £6.00 £1.70 39.5%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Diwrnod 
Cyfan

Cynhyrchu mwy 
o incwm

£2.80 £3.40 £0.60 21.4%Tâl ychwanegol am Garafán/Trelar: Hyd at 
ddwy awr

Cynhyrchu mwy 
o incwm

£4.30 £6.00 £1.70 39.5%Tâl ychwanegol am Garafán/Trelar: 
Diwrnod Cyfan

Cynhyrchu mwy 
o incwm

£17.10 £20.60 £3.50 20.5%Ceir: Tocyn Wythnosol Cynhyrchu mwy 
o incwm

£7.50 £9.00 £1.50 20.0%Carafanet: Diwrnod Cyfan Cynhyrchu mwy 
o incwm

£1.90 £2.30 £0.40 21.1%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Un AwrAberystwyth - Ffordd y Gogledd Cynhyrchu mwy 
o incwm

£2.80 £3.40 £0.60 21.4%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Dwy Awr Cynhyrchu mwy 
o incwm

£3.80 £4.60 £0.80 21.1%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Tair Awr Cynhyrchu mwy 
o incwm
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Meysydd Parcio Priffyrdd A Gwasanaethau Amgylcheddol

£4.30 £6.00 £1.70 39.5%Arhosiad Hir Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Diwrnod 
Cyfan

Aberystwyth - Ffordd y Gogledd Cynhyrchu mwy 
o incwm

£17.10 £20.60 £3.50 20.5%Ceir: Tocyn Wythnosol Cynhyrchu mwy 
o incwm

£7.50 £9.00 £1.50 20.0%Carafanet: Diwrnod Cyfan Cynhyrchu mwy 
o incwm

£3.30 £4.60 £1.30 39.4%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Diwrnod 
Cyfan

Aberteifi - Y Baddondy a Mwldan Cynhyrchu mwy 
o incwm

£12.50 £15.00 £2.50 20.0%Cerbydau Trwm: Diwrnod Cyfan Cynhyrchu mwy 
o incwm

£3.30 £4.60 £1.30 39.4%Tâl ychwanegol am Garafán/Trelar: 
Diwrnod Cyfan

Cynhyrchu mwy 
o incwm

£10.90 £13.10 £2.20 20.2%Ceir: Tocyn Wythnosol Cynhyrchu mwy 
o incwm

£1.70 £2.10 £0.40 23.5%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Un AwrAberteifi - Stryd y Cei Cynhyrchu mwy 
o incwm

£2.10 £2.60 £0.50 23.8%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Dwy Awr Cynhyrchu mwy 
o incwm

£3.00 £3.60 £0.60 20.0%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Tair Awr Cynhyrchu mwy 
o incwm

£3.30 £4.60 £1.30 39.4%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Diwrnod 
Cyfan

Cynhyrchu mwy 
o incwm

£7.50 £9.00 £1.50 20.0%Carafanet: Diwrnod Cyfan Cynhyrchu mwy 
o incwm

£12.50 £15.00 £2.50 20.0%Cerbydau Trwm: Diwrnod Cyfan Cynhyrchu mwy 
o incwm

£10.90 £13.10 £2.20 20.2%Ceir: Tocyn Wythnosol Cynhyrchu mwy 
o incwm

£1.70 £2.10 £0.40 23.5%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Un AwrAberteifi - Cae'r Ffair Cynhyrchu mwy 
o incwm

£2.10 £2.60 £0.50 23.8%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Dwy Awr Cynhyrchu mwy 
o incwm

£3.00 £3.60 £0.60 20.0%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Tair Awr Cynhyrchu mwy 
o incwm

£3.30 £4.60 £1.30 39.4%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Diwrnod 
Cyfan

Cynhyrchu mwy 
o incwm

£3.30 £4.60 £1.30 39.4%Tâl ychwanegol am Garafán/Trelar: 
Diwrnod Cyfan

Cynhyrchu mwy 
o incwm

£10.90 £13.10 £2.20 20.2%Ceir: Tocyn Wythnosol Cynhyrchu mwy 
o incwm

£3.30 £4.60 £1.30 39.4%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Diwrnod 
Cyfan

Aberteifi - Rhes Gloster Cynhyrchu mwy 
o incwm
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Meysydd Parcio Priffyrdd A Gwasanaethau Amgylcheddol

£10.90 £13.10 £2.20 20.2%Arhosiad Hir Ceir: Tocyn WythnosolAberteifi - Rhes Gloster Cynhyrchu mwy 
o incwm

£1.70 £2.10 £0.40 23.5%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Un AwrLlanbedr Pont Steffan - Rookery Cynhyrchu mwy 
o incwm

£2.10 £2.60 £0.50 23.8%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Dwy Awr Cynhyrchu mwy 
o incwm

£3.00 £3.60 £0.60 20.0%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Tair Awr Cynhyrchu mwy 
o incwm

£3.30 £4.60 £1.30 39.4%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Diwrnod 
Cyfan

Cynhyrchu mwy 
o incwm

£7.50 £9.00 £1.50 20.0%Carafanet: Diwrnod Cyfan Cynhyrchu mwy 
o incwm

£10.90 £13.10 £2.20 20.2%Ceir: Tocyn Wythnosol Cynhyrchu mwy 
o incwm

£12.50 £15.00 £2.50 20.0%Cerbydau Trwm: Diwrnod Cyfan Cynhyrchu mwy 
o incwm

£1.70 £2.10 £0.40 23.5%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Un AwrLlanbedr Pont Steffan - Cwmins Cynhyrchu mwy 
o incwm

£2.10 £2.60 £0.50 23.8%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Dwy Awr Cynhyrchu mwy 
o incwm

£3.00 £3.60 £0.60 20.0%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Tair Awr Cynhyrchu mwy 
o incwm

£3.30 £4.60 £1.30 39.4%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Diwrnod 
Cyfan

Cynhyrchu mwy 
o incwm

£10.90 £13.10 £2.20 20.2%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Tocyn 
Wythnosol

Cynhyrchu mwy 
o incwm

£2.60Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Dwy AwrLlandysul - Porth Terrace Ffi Newydd

£4.00Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Pedair Awr Ffi Newydd

£4.60Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Diwrnod 
Cyfan

Ffi Newydd

£1.20 £2.30 £1.10 91.7%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Un AwrCei Newydd- Ffordd yr Eglwys (1af o Fawrth - 31ain o 
Hydref)

Cynhyrchu mwy 
o incwm

£1.70 £3.40 £1.70 100.0%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Dwy Awr Cynhyrchu mwy 
o incwm

£3.30 £6.00 £2.70 81.8%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Diwrnod 
Cyfan

Cynhyrchu mwy 
o incwm

£7.40 £9.00 £1.60 21.6%Carafanet: Diwrnod Cyfan Cynhyrchu mwy 
o incwm

£12.50 £15.00 £2.50 20.0%Cerbydau Trwm: Diwrnod Cyfan Cynhyrchu mwy 
o incwm

£12.50 £15.00 £2.50 20.0%Bysiau: Diwrnod Cyfan Cynhyrchu mwy 
o incwm
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£3.30 £6.00 £2.70 81.8%Arhosiad Hir Tâl ychwanegol am Garafán/Trelar: 
Diwrnod Cyfan

Cei Newydd- Ffordd yr Eglwys (1af o Fawrth - 31ain o 
Hydref)

Cynhyrchu mwy 
o incwm

£10.90 £20.60 £9.70 89.0%Ceir: Tocyn Wythnosol Cynhyrchu mwy 
o incwm

£1.70 £2.30 £0.60 35.3%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Un AwrCei Newydd- Stryd y Cware (1af o Fawrth - 31ain o Hydref) Cynhyrchu mwy 
o incwm

£2.00 £3.40 £1.40 70.0%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Dwy Awr Cynhyrchu mwy 
o incwm

£4.40 £6.00 £1.60 36.4%Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Diwrnod 
Cyfan

Cynhyrchu mwy 
o incwm

£15.90 £20.60 £4.70 29.6%Ceir: Tocyn Wythnosol Cynhyrchu mwy 
o incwm

£2.60Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Dwy AwrTregaron - Talbot Yard Ffi Newydd

£4.00Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Pedair Awr Ffi Newydd

£4.60Ceir, Faniau a Beiciau Modur: Diwrnod 
Cyfan

Ffi Newydd

£120.00 £144.00 £24.00 20.0%Tocyn Tymor Ceir a Beiciau Modur 3 misAberaeron - Ffordd Y Gaer Isaf a Thraeth y Gogledd Cynhyrchu mwy 
o incwm

£200.00 £240.00 £40.00 20.0%Ceir a Beiciau Modur 6 mis Cynhyrchu mwy 
o incwm

£281.00 £338.00 £57.00 20.3%Ceir a Beiciau Modur 9 mis Cynhyrchu mwy 
o incwm

£335.00 £402.00 £67.00 20.0%Ceir a Beiciau Modur 12 mis Cynhyrchu mwy 
o incwm

£120.00 £158.00 £38.00 31.7%Ceir a Beiciau Modur 3 misAberaeron - Treath y De Cynhyrchu mwy 
o incwm

£200.00 £267.00 £67.00 33.5%Ceir a Beiciau Modur 6 mis Cynhyrchu mwy 
o incwm

£281.00 £370.00 £89.00 31.7%Ceir a Beiciau Modur 9 mis Cynhyrchu mwy 
o incwm

£131.00 £158.00 £27.00 20.6%Ceir a Beiciau Modur 3 misAberystwyth - Coedlan y Parc, Coedlan y Parc Isaf, 
Maesyrafon a Ffordd y Gogledd

Cynhyrchu mwy 
o incwm

£222.00 £267.00 £45.00 20.3%Ceir a Beiciau Modur 6 mis Cynhyrchu mwy 
o incwm

£308.00 £370.00 £62.00 20.1%Ceir a Beiciau Modur 9 mis Cynhyrchu mwy 
o incwm

£363.00 £436.00 £73.00 20.1%Ceir a Beiciau Modur 12 mis Cynhyrchu mwy 
o incwm

£335.00 £402.00 £67.00 20.0%HGVs gan gynnwys bysiau 6 misAberystwyth - Coedlan y Parc Isaf Cynhyrchu mwy 
o incwm

£534.00 £641.00 £107.00 20.0%HGVs gan gynnwys bysiau 12 mis Cynhyrchu mwy 
o incwm
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£131.00 £158.00 £27.00 20.6%Tocyn Tymor Ceir a Beiciau Modur 3 misAberystwyth - Rhodfa Newydd Cynhyrchu mwy 
o incwm

£222.00 £267.00 £45.00 20.3%Ceir a Beiciau Modur 6 mis Cynhyrchu mwy 
o incwm

£308.00 £370.00 £62.00 20.1%Ceir a Beiciau Modur 9 mis Cynhyrchu mwy 
o incwm

£120.00 £144.00 £24.00 20.0%Ceir a Beiciau Modur 3 misAberteifi -  Y Baddondy, Cae'r Ffair, Mwldan a Stryd y Cei Cynhyrchu mwy 
o incwm

£200.00 £240.00 £40.00 20.0%Ceir a Beiciau Modur 6 mis Cynhyrchu mwy 
o incwm

£281.00 £338.00 £57.00 20.3%Ceir a Beiciau Modur 9 mis Cynhyrchu mwy 
o incwm

£335.00 £402.00 £67.00 20.0%Ceir a Beiciau Modur 12 mis Cynhyrchu mwy 
o incwm

£335.00 £402.00 £67.00 20.0%HGVs gan gynnwys bysiau 6 mis Cynhyrchu mwy 
o incwm

£534.00 £641.00 £107.00 20.0%HGVs gan gynnwys bysiau 12 mis Cynhyrchu mwy 
o incwm

£108.00 £119.00 £11.00 10.2%Ceir a Beiciau Modur 3 misAberteifi - Rhes Gloster Cynhyrchu mwy 
o incwm

£182.00 £219.00 £37.00 20.3%Ceir a Beiciau Modur 6 mis Cynhyrchu mwy 
o incwm

£259.00 £311.00 £52.00 20.1%Ceir a Beiciau Modur 9 mis Cynhyrchu mwy 
o incwm

£308.00 £370.00 £62.00 20.1%Ceir a Beiciau Modur 12 mis Cynhyrchu mwy 
o incwm

£120.00 £144.00 £24.00 20.0%Ceir a Beiciau Modur 3 misLlanbedr Pont Steffan - Rookery a Cwmins Cynhyrchu mwy 
o incwm

£200.00 £240.00 £40.00 20.0%Ceir a Beiciau Modur 6 mis Cynhyrchu mwy 
o incwm

£281.00 £338.00 £57.00 20.3%Ceir a Beiciau Modur 9 mis Cynhyrchu mwy 
o incwm

£335.00 £402.00 £67.00 20.0%Ceir a Beiciau Modur 12 mis Cynhyrchu mwy 
o incwm

£267.00 £321.00 £54.00 20.2%HGVs gan gynnwys bysiau 6 misLlanbedr Pont Steffan - Rookery Cynhyrchu mwy 
o incwm

£466.00 £567.00 £101.00 21.7%HGVs gan gynnwys bysiau 12 mis Cynhyrchu mwy 
o incwm

£144.00Ceir a Beiciau Modur 3 misLlandysul - Porth Terrace Ffi Newydd

£240.00Ceir a Beiciau Modur 6 mis Ffi Newydd

£338.00Ceir a Beiciau Modur 9 mis Ffi Newydd

£402.00Ceir a Beiciau Modur 12 mis Ffi Newydd
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£120.00 £158.00 £38.00 31.7%Tocyn Tymor Ceir a Beiciau Modur 3 misCei Newydd - Ffordd yr Eglwys a Stryd y Cware Cynhyrchu mwy 
o incwm

£200.00 £267.00 £67.00 33.5%Ceir a Beiciau Modur 6 mis Cynhyrchu mwy 
o incwm

£281.00 £370.00 £89.00 31.7%Ceir a Beiciau Modur 9 mis Cynhyrchu mwy 
o incwm

£267.00 £321.00 £54.00 20.2%HGVs gan gynnwys bysiau 6 misCei Newydd - Ffordd yr Eglwys Cynhyrchu mwy 
o incwm

£144.00Ceir a Beiciau Modur 3 misTregaron - Talbot Yard Ffi Newydd

£240.00Ceir a Beiciau Modur 6 mis Ffi Newydd

£338.00Ceir a Beiciau Modur 9 mis Ffi Newydd

£402.00Ceir a Beiciau Modur 12 mis Ffi Newydd

£153.00 £184.00 £31.00 20.3%Ceir a Beiciau Modur 3 misTocyn ar gyfer Sir Geredigion yn gyfan gwbl - meysydd 
parcio arhosiad hir yn unig 

Cynhyrchu mwy 
o incwm

£259.00 £311.00 £52.00 20.1%Ceir a Beiciau Modur 6 mis Cynhyrchu mwy 
o incwm

£353.00 £424.00 £71.00 20.1%Ceir a Beiciau Modur 9 mis Cynhyrchu mwy 
o incwm

£438.00 £526.00 £88.00 20.1%Ceir a Beiciau Modur 12 mis Cynhyrchu mwy 
o incwm

£432.00 £519.00 £87.00 20.1%Lleoedd sy’n cael eu neilltuo bob blwyddyn Aberystwyth - Rhes y Poplys Cynhyrchu mwy 
o incwm

£398.00 £478.00 £80.00 20.1%Aberteifi - Lôn y Farchnad, Mwldan Isaf a Phendre Cynhyrchu mwy 
o incwm

£9.80 £11.80 £2.00 20.4%Aberteifi - Codir tâl ychwanegol os bydd dros 4 cofrestriad 
gwahanol

Cynhyrchu mwy 
o incwm

£1,591.00 £1,910.00 £319.00 20.1%Aberteifi - Cae’r Ffair, Aberteifi - Canolfan Prawf Gyrru – 4 
Lle y flwyddyn

Cynhyrchu mwy 
o incwm

£205.00 £246.00 £41.00 20.0%Defnydd neilltuedig o'r maes parcio (tâl 
fesul diwrnod neu ran o’r diwrnod). 
Defnyddio mwy na 50% o'r maes parcio

Aberaeron - Ffordd y Gaer Isaf Cynhyrchu mwy 
o incwm

£148.00 £177.60 £29.60 20.0%Aberaeron - Treaeth y Gogledd Cynhyrchu mwy 
o incwm

£250.00 £395.00 £145.00 58.0%Aberaeron - Traeth y De Cynhyrchu mwy 
o incwm

£443.00 £531.60 £88.60 20.0%Aberystwyth - Maesyrafon Cynhyrchu mwy 
o incwm

£421.00 £588.00 £167.00 39.7%Aberystwyth - Rhodfa Newydd Cynhyrchu mwy 
o incwm

£313.00 £939.00 £626.00 200.0%Aberystwyth - Coedlan y Parc Cynhyrchu mwy 
o incwm

£176.00 £246.00 £70.00 39.8%Aberteifi - Y Baddondy Cynhyrchu mwy 
o incwm
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£471.00 £657.00 £186.00 39.5%Defnydd neilltuedig o'r maes parcio (tâl 
fesul diwrnod neu ran o’r diwrnod). 
Defnyddio mwy na 50% o'r maes parcio

Aberteifi - Cae'r Ffair Cynhyrchu mwy 
o incwm

£74.00 £104.00 £30.00 40.5%Aberteifi - Rhes Gloster / Llew Coch Cynhyrchu mwy 
o incwm

£110.00 £154.00 £44.00 40.0%Aberteifi - Mwldan Cynhyrchu mwy 
o incwm

£375.00 £523.00 £148.00 39.5%Aberteifi - Stryd y Cei Cynhyrchu mwy 
o incwm

£324.00 £452.00 £128.00 39.5%Llanbedr Pont Steffan - Rookery Cynhyrchu mwy 
o incwm

£261.00 £364.00 £103.00 39.5%Llanbedr Pont Steffan - Cwmins Cynhyrchu mwy 
o incwm

£257.00Llandysul - Porth Terrace Ffi Newydd

£209.00Tregaron - Talbot Yard Ffi Newydd

£443.00 £806.00 £363.00 81.9%Cei Newydd - Ffordd yr Egwlys Cynhyrchu mwy 
o incwm

Pris ar GaisDefnyddio hyd at 50% o faes parcio - nifer y lleoedd parcio 
i'w defnyddio x y gyfradd ddyddiol fesul lle

Dim newidiad

Cytunodd y Cabinet ar 22/02/2022 (Cofnodion 188) na fyddai ffioedd parcio ceir yn Llandysul a Thregaron yn 2022/2023.

Mynwentydd Priffyrdd A Gwasanaethau Amgylcheddol

£1,134.00 £1,300.00 £166.00 14.6%Claddedigaeth* Mewn bedd cromennog Chwyddiant 
cysylltiedig

Claddedigaeth Pris ar GaisHeblaw bedd sengl neu ddwbl Dim newidiad

£567.00 £650.00 £83.00 14.6%Hawl neilltuol i gladdedigaeth* Claddu llwch yng Nghefn Llan Chwyddiant 
cysylltiedig

£961.00 £1,100.00 £139.00 14.5%Cloddio beddi* Claddedigaeth gyntaf Chwyddiant 
cysylltiedig

£961.00 £1,100.00 £139.00 14.5%Claddedigaeth ddilynol Chwyddiant 
cysylltiedig

£403.00 £465.00 £62.00 15.4%Gweddillion a amlosgwyd Chwyddiant 
cysylltiedig

£443.00 £510.00 £67.00 15.1%Cost ychwanegol Ar gyfer angladdau a gynhelir y tu allan i oriau gwaith arferol Chwyddiant 
cysylltiedig

£259.00 £300.00 £41.00 15.8%Yr hawl i godi cofebion a cherrig coffa* Carreg Goffa neu Groes heb fod yn fwy na 1.200m mewn 
uchder ar feddau a heb fod yn fwy na 0.600m mewn uchder 
ar blotiau lle ceir gweddillion sydd wedi’u hamlosgi

Chwyddiant 
cysylltiedig

£64.00 £75.00 £11.00 17.2%Yr hawl i godi cofebion a cherrig coffa Arysgrif ychwanegol fesul carreg goffa (ffi weinyddol) Chwyddiant 
cysylltiedig

£32.00 £35.00 £3.00 9.4%Gweithred Cyflenwi copi dyblyg o weithred Chwyddiant 
cysylltiedig
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Mynwentydd Priffyrdd A Gwasanaethau Amgylcheddol

£32.00 £35.00 £3.00 9.4%Gweithred Trosglwyddo gweithred sydd eisoes yn bod Chwyddiant 
cysylltiedig

£32.00 £35.00 £3.00 9.4%Ymestyn hawl claddu neilltuedig ar ôl i'r weithred wreiddiol 
ddod i ben (30 mlynedd ychwanegol)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£1,134.00 £1,300.00 £166.00 14.6%Hawl neilltuol i gladdedigaeth* Chwyddiant 
cysylltiedig

Mewn achosion pan nad yw’r ymadawedig yn byw yng Ngheredigion bydd y tâl yn cynyddu 50%.  Codir 25% ychwanegol os na roddir o leiaf dau ddiwrnod gwaith o rybudd.

O 23/11/2017, yn unol â'r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng Gweinidogion Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ac Un Llais Cymru, a Chofnod Cabinet C121 o 06/03/2018, ni fydd y Cyngor yn codi 
ffioedd safonol mwyach (*) ar gyfer Claddedigaethau Plant ac Amlosgi ar gyfer rhywun dan 18 oed (yn cynnwys gweddillion marw-anedig a ffetws).

Rhandiroedd Priffyrdd A Gwasanaethau Amgylcheddol

£56.00 £68.00 £12.00 21.4%Plot am y flwyddyn Holl Rhandiroedd (Gwel Y Creuddyn, Llanbedr Pont Steffan 
a Blaenplwyf)

Cynhyrchu mwy 
o incwm

Rheoli Traffig Priffyrdd A Gwasanaethau Amgylcheddol

£259.00 £300.00 £41.00 15.8%1 wythnos o ddata traffig cyfredol o un o’r 
safleoedd telemetreg presennol parhaol

I gynnwys data cerbydau, beiciau a cherddwyr o bob 
cyfeiriad

Chwyddiant 
cysylltiedig

£259.00 £300.00 £41.00 15.8%1 wythnos o ddata traffig sydd eisoes yn 
bodoli o wybodaeth sydd eisoes wedi ei 
chadw ar gronfa ddata

Chwyddiant 
cysylltiedig

£150.001 wythnos o ddata o arwydd actifedig 
'Smart Vehicle' presennol 

Cyfaint a chyflymder mewn un cyfeiriad un unig Ffi Newydd

£650.00 £750.00 £100.00 15.4%1 wythnos o ddata traffig cyfredol o declyn 
cyfri traffig dros dro (angen gosod y teclyn)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£103.00 £120.00 £17.00 16.5%Adroddiad am wrthdrawiad, manylion 
cryno (£ y gwrthdrawiad, Lleiafswm tâl £)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£131.00 £150.00 £19.00 14.5%Ceisiadau am farciau i ddiogelu 
mynedfeydd

Chwyddiant 
cysylltiedig

£70.00 £50.00 -£20.00 -28.6%Lefydd parcio i feddygon Cais am drwydded newydd neu 
adnewyddu, £ fesul trwydded (12 mis)

Ceisiadau am drwydded lle parcio Ffi Ailgyfrifo

£70.00 £50.00 -£20.00 -28.6%Amnewid trwydded barcio, £ fesul trwydded 
(Hyd y dyddiad y daw'r drwydded a gollwyd 
i ben)

Ffi Ailgyfrifo

£125.00Tâl asesiadCais i greu man parcio newydd Ffi Newydd

£0.00Ar gostDylunio a gweithredu man parcio newydd Ffi Newydd

£131.00 £150.00 £19.00 14.5%Ceisiadau am ganiatâd i gynnal ralïau ceir 
o dan Adran 33 o Ddeddf Traffig Ffyrdd 
1988

Chwyddiant 
cysylltiedig

Siedau’r Harbyrau Priffyrdd A Gwasanaethau Amgylcheddol

£3.00 £3.90 £0.90 30.0%Sied 5,6 a 12 (y droedfedd sgwâr) Cynhyrchu mwy 
o incwm

£3.60 £4.70 £1.10 30.6%Sied 1-4,7-11 (y droedfedd sgwâr) Cynhyrchu mwy 
o incwm
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Y Gofrestr Briffyrdd Priffyrdd A Gwasanaethau Amgylcheddol

£103.00 £125.00 £22.00 21.4%Cais am farn swyddog mewn perthynas â 
hyd priffyrdd dosbarthiadol a diddosbarth y 
Sir. Astudiaeth ben bwrdd (ac eithrio 
hawliau tramwy).

Ffi Ailgyfrifo

£171.00 £250.00 £79.00 46.2%Cais am farn swyddog mewn perthynas â 
hyd priffyrdd dosbarthiadol a diddosbarth y 
Sir. Astudiaeth ben bwrdd ac ymweliad â 
safle (ac eithrio hawliau tramwy).

Ffi Ailgyfrifo

£30.00 £40.00 £10.00 33.3%Chwiliad Personol Con29 Ymholiadau’r 
Adran Briffyrdd Cais i ddarparu manylion 
ar unrhyw gynllun cyfredol neu arfaethedig 
sy’n ymwneud â thrafnidiaeth, traffig neu 
briffyrdd. (Tâl fesul ymholiad).

Ffi Ailgyfrifo

Gwybodaeth am statws, hyd priffyrdd cyhoeddus ac unrhyw gynlluniau cyfredol neu arfaethedig sy’n ymwneud â thrafnidiaeth, traffig neu briffyrdd.

Gwasanaeth yr Amgueddfa Ysgolion a Diwylliant

£58.00 £65.00 £7.00 12.1%Hurio’r Coliseum Yn ystod y dydd neu gyda'r hwyr yr awr neu ran ohonynt 
eithrio'r llwyfan/PA/AV.

Chwyddiant 
cysylltiedig

£69.00 £77.00 £8.00 11.6%Yn ystod y dydd neu gyda'r hwyr yr awr neu ran ohonynt yn 
cynnwys defnydd y llwyfan/PA/AV.

Chwyddiant 
cysylltiedig

£29.00 £32.00 £3.00 10.3%Cyfarfodydd Grŵpiau Amwynder Lleol yn ystod y dydd neu 
gyda'r hwyr yr awr neu ran ohoni eithrio'r llwyfan/PA/AV.

Chwyddiant 
cysylltiedig

£35.00 £40.00 £5.00 14.3%Cyfarfodydd Grwpiau Amwynder Lleol yn ystod y dydd neu 
gyda'r hwyr yr awr neu ran ohoni yn cynnwys defnydd y 
llwyfan/PA/AV.

Chwyddiant 
cysylltiedig

£32.00 £36.00 £4.00 12.5%Glanhau ar ôl y digwyddiad ar ddiwrnod o'r wythnos (Gyda 
TAW) (Hyd at 2 awr)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£42.00 £47.00 £5.00 11.9%Glanhau ar ôl y digwyddiad ar Dydd Sadwrn (Gyda TAW) 
(Hyd at 2 awr)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£49.00 £55.00 £6.00 12.2%Glanhau ar ôl y digwyddiad ar Dydd Sul (Gyda TAW) (Hyd 
at 2 awr)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£61.00 £68.00 £7.00 11.5%Glanhau ar ôl y digwyddiad ar Ŵyl y Banc (Gyda TAW) (Hyd 
at 2 awr)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£630.00 £710.00 £80.00 12.7%Priodas Opsiwn 1: Hyd at 3 awr (Yn ystod y wythnos) Chwyddiant 
cysylltiedig

£683.00 £770.00 £87.00 12.7%Priodas Opsiwn 1: Hyd at 3 awr (Penwythnos) Chwyddiant 
cysylltiedig

£788.00 £880.00 £92.00 11.7%Priodas Opsiwn 2: Hyd at 6 awr (Yn ystod y wythnos) Chwyddiant 
cysylltiedig

£840.00 £950.00 £110.00 13.1%Priodas Opsiwn 2: Hyd at 6 awr (Penwythnos) Chwyddiant 
cysylltiedig

£1,050.00 £1,180.00 £130.00 12.4%Priodas Opsiwn 3: Hyd at 9 awr (Yn ystod y wythnos) Chwyddiant 
cysylltiedig

£1,260.00 £1,400.00 £140.00 11.1%Priodas Opsiwn 3: Hyd at 9 awr (Penwythnos) Chwyddiant 
cysylltiedig
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Gwasanaeth yr Amgueddfa Ysgolion a Diwylliant

£1,680.00 £1,900.00 £220.00 13.1%Hurio’r Coliseum Priodas Opsiwn 4: Hyd at 12 awr (Yn ystod y 
wythnos/Penwythnos)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£5.00 £6.00 £1.00 20.0%Prisiau ffotograffau (Er defnydd y cyhoedd) Hyd at brint A5 o ddelwedd ddigidol ar bapur ffotograffig Chwyddiant 
cysylltiedig

£7.00 £8.00 £1.00 14.3%Hyd at brint A4 o ddelwedd ddigidol ar bapur ffotograffig Chwyddiant 
cysylltiedig

£16.00 £18.00 £2.00 12.5%Hyd at brint A3 o ddelwedd ddigidol ar bapur ffotograffig Chwyddiant 
cysylltiedig

£3.00 £4.00 £1.00 33.3%Hyd at brint A5 o ddelwedd ddigidol ar bapur plaen Chwyddiant 
cysylltiedig

£5.00 £6.00 £1.00 20.0%Hyd at brint A4 o ddelwedd ddigidol ar bapur plaen Chwyddiant 
cysylltiedig

£12.00 £15.00 £3.00 25.0%Hyd at brint A3 o ddelwedd ddigidol ar bapur plaen Chwyddiant 
cysylltiedig

£2.00 £2.00 £0.00 0.0%Delwedd ddigidol a anfonir drwy e-bost Dim newidiad

£13.00 £15.00 £2.00 15.4%Delwedd ddigidol a anfonir ar ddisg (plws £1 am bob 
delwedd ychwanegol)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£5.00 £5.00 £0.00 0.0%Prisiau ffotograffau (Er defnydd 
masnachol)

Addysgol/AcademaiddDelwedd ddigidol a anfonir drwy e-bost (fymryn o dan 1mb) Dim newidiad

£26.00 £30.00 £4.00 15.4%Llyfrau Chwyddiant 
cysylltiedig

£39.00 £45.00 £6.00 15.4%Cylchgronau Chwyddiant 
cysylltiedig

£13.00 £15.00 £2.00 15.4%Addysgol/Academaidd (plws £3.00 am bob 
delwedd ychwanegol)

Delwedd ddigidol a anfonir ar ddisg Chwyddiant 
cysylltiedig

£39.00 £45.00 £6.00 15.4%Llyfrau (plws £10.00 am bob delwedd 
ychwanegol)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£65.00 £73.00 £8.00 12.3%Cylchgronau (plws £20.00 am bob delwedd 
ychwanegol)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£42.00 £47.00 £5.00 11.9%Ffotograffau real, yn enwedig rhai a 
gomisiynwyd

Chwyddiant 
cysylltiedig

£5.00Cost Mynediad Ar gyfer oedolion ddim mewn Addysg llawn-amser ac nid yn 
byw yng Ngheredigion

Ffi Newydd

Hurio Cyfleusterau Ysgolion a Diwylliant

£76.00 £76.00 £0.00 0.0%Taliadau Grŵp A Fesul sesiwn gyda’r hwyrAberystwyth, Amgueddfa Ceredigion: Yr Oriel Arddangos Dim newidiad

£76.00 £76.00 £0.00 0.0%Taliadau Grŵp B Penwythnos - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Dim newidiad
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Hurio Cyfleusterau Ysgolion a Diwylliant

Amodau Cyffredinol Grŵp A: Digwyddiadau a drefnir gan sefydliadau (ac eithrio cyrff cyhoeddus), nad eu diben yw gwneud elw preifat neu fel busnes, ac eithrio dawnsfeydd a disgos.  Mae’n cynnwys sefydliadau 

allanol a ariannir yn gyfan gwbl neu’n rhannol gan y Cyngor.

Amodau Cyffredinol Grŵp B: Digwyddiadau a drefnir:- 1. At ddibenion masnachol gan arwain at elw breifat neu fel busnes, e.e. arwerthiannau, arddangosfeydd masnachol. 2. Gan gyrff cyhoeddus, e.e.  clinigau 

iechyd, sesiynau rhoi gwaed a dosbarthiadau nos. 3. At holl ddibenion dawnsfeydd a disgos.

Amseroedd sesiynau: • Bore – 9.00yb tan 1.00yp • Prynhawn – 1.00yp tan 5.00yp Gyda’r hwyr – ar ôl 5.00yp  Dim ond ar ddyddiau’r wythnos y cynigir cyfraddau gostyngol Bydd sesiynau gyda’r hwyr yn dod i 
ben cyn 10.00yh Mae sesiwn undydd yn golygu 9.00yb tan 5.00yp oni bai y nodir fel arall.  Defnyddwyr rheolaidd neuaddau – cyfraddau i’w trafod gyda’r  Prif Swyddog Ystadau Rheolwr Grŵp (Pris y cyfarfod). 

Gallwch ddefnyddio Ystafelloedd 5,6 a 7 mewn cyfuniad h.y 5 a 7, neu 5 a 6, neu 6 a 7
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PWYLLGOR TROSOLWG A CHRAFFU: Atodiad 4: Adnoddau Corfforaethol

Ffioedd gosod y Cyngor (Mae'r Ffioedd Arfaethedig o 01/04/2023)

Gwasanaethau Cyfreithiol Cyfreithiol A Llywodraethu

Tâl dan Adran 38/278 Isafswm o £1,050 - Uchafswm £5,250Codir 1% hyd at £500,000 cyntaf o werth y gwaith Dim newidiad

£622.00 £622.00 £0.00 0.0%Tâl amrywio dan Adran 38/278 Dim newidiad

£46.00 £46.00 £0.00 0.0%Cais am gopi o Adran 38/278 gan gynnwys cynllun o'r 
lleoliad. (£ yn ddibynnol ar faint y cynlluniau)

Dim newidiad

£922.00 £940.00 £18.00 2.0%Tâl dan Adran 106 Yr elfen gyfreithiol Chwyddiant 
cysylltiedig

£189.00 £208.00 £19.00 10.1%Tâl dan Adran 107 Yr elfen gynllunio Chwyddiant 
cysylltiedig

£922.00 £940.00 £18.00 2.0%Tâl Adran 106 Unochrog Yr elfen gyfreithiol Chwyddiant 
cysylltiedig

£189.00 £208.00 £19.00 10.1%Yr elfen gynllunio Chwyddiant 
cysylltiedig

£613.00 £625.00 £12.00 2.0%Amrywio Tâl dan Adran 106  Yr elfen gyfreithiol Chwyddiant 
cysylltiedig

£900.00 £990.00 £90.00 10.0%Prydles / Cytundeb ar gyfer Prydles Prydles / Cytundeb ar gyfer Prydles. (£ yn ddibynnol ar ba 
mor gymhleth ydyw)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£395.00 £435.00 £40.00 10.1%Amrywio prydles. (£ yn ddibynnol ar ba mor gymhleth ydyw) Chwyddiant 
cysylltiedig

£127.00 £140.00 £13.00 10.2%Caniatâd i drosglwyddo/isosod, ac ati. Chwyddiant 
cysylltiedig

£380.00 £418.00 £38.00 10.0%Trwydded neu Weithred Gyfamodi i drosglwyddo/isosod, ac 
ati

Chwyddiant 
cysylltiedig

£362.00 £369.00 £7.00 1.9%Gweithred Cyfamod o dan Adran 106 Chwyddiant 
cysylltiedig

£55.00 £56.00 £1.00 1.8%Llythyr / tystysgrif caniatâd o dan Adran 
106

Chwyddiant 
cysylltiedig

£29.00 £30.00 £1.00 3.5%Cais am gopi o Adran 106. (£ yn ddibynnol 
ar ba mor gymhleth ydyw)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£571.00 £628.00 £57.00 10.0%Trosglwyddiad neu gytundeb o ran Prynu / 
Gwerthu. (£ yn ddibynnol ar ba mor 
gymhleth ydyw)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£55.00 £61.00 £6.00 10.9%Unrhyw hysbysiadau o warediadau sy'n 
ofynnol gan weithredoedd

Chwyddiant 
cysylltiedig

£24.00 £26.00 £2.00 8.3%Cais am Gopi o’r Weithred (£ yn ddibynnol 
ar faint y Weithred)  

Chwyddiant 
cysylltiedig

£63.00 £69.00 £6.00 9.5%Codi Cyfyngiad/Arwystl (Ynghyd â ffioedd 
y Gofrestrfa Dir)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£400.00 £440.00 £40.00 10.0%Hawddfraint (Isafswm £) Chwyddiant 
cysylltiedig
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Gwasanaethau Cyfreithiol Cyfreithiol A Llywodraethu

£230.00 £253.00 £23.00 10.0%Amrywio Hawddfraint (Isafswm £) Chwyddiant 
cysylltiedig

£380.00 £418.00 £38.00 10.0%Trwydded ar gyfer gwaith (Isafswm £) Chwyddiant 
cysylltiedig

£400.00 £440.00 £40.00 10.0%Trwydded i Feddiannu (Isafswm £) Chwyddiant 
cysylltiedig

£1,125.00 £1,238.00 £113.00 10.0%Ffi'r Gwasanaeth Cyfreithiol am 
Gytundebau Systemau Draenio 
Cynaliadwy

Am gytundebau mabwysiadu sy'n ymwneud a Systemau 
Draenio Cynaliadwy ynghyd ag alldaliadau (i gynnwys 
unrhyw geisiadau am Systemau Draenio Cynaliadwy sydd 
gyda'r Corff Cymeradwyo Draenio Cynaliadwy ar hyn o bryd 
ar gyfer eu hystyried)

Chwyddiant 
cysylltiedig

Eithiadau ar unrhyw un o'r achosion 
uchod, megis ffioedd y Gofrestrfa Tir, 
ffioedd Tŷ'r Cwmnïau ac ati, ond heb fod 
yn gyfyngedig iddynt 

Fel y'i pennir gan y Gofrestrfa Tir, Tŷ'r Cwmnïau ac ati. Dim newidiad

£285.00 £314.00 £29.00 10.2%Ffi ar gyfer Cytundebau Taliad Gohiriedig Chwyddiant 
cysylltiedig

£63.00 £69.00 £6.00 9.5%Dileu Pridiant Cyfreithiol ar Gytundeb Talu 
Gohiriedig (ynghyd â ffioedd y gofrestrfa 
dir)

Chwyddiant 
cysylltiedig

£472.00 £519.00 £47.00 10.0%Gweithred Amrywio Chwyddiant 
cysylltiedig

£214.00 £235.00 £21.00 9.8%Gwaith Trin Carthion - Trwydded 
Carthffosiaeth

Chwyddiant 
cysylltiedig

Ardrethi Busnes - Gwŷs / Gorchymyn Atebolrwydd Cyllid A Chaffael

£40.00 £40.00 £0.00 0.0%Gwŷs Ardrethi Annomestig Cenedlaethol Dim newidiad

£30.00 £30.00 £0.00 0.0%Gorchymyn Atebolrwydd Trethi 
Annomestig Cenedlaethol (Yn amodol ar 
gymeradwyaeth y Llys a ffi rhestru gwir y 
Llys yn ychwanegol)

Dim newidiad

Treth y Cyngor/ Gwys/Gorchymyn Atebolrwydd Cyllid A Chaffael

£40.00 £40.00 £0.00 0.0%Gwys Treth Gyngor Dim newidiad

£30.00 £30.00 £0.00 0.0%Gorchymyn Atebolrwydd Treth Gyngor Yn 
amodol ar gymeradwyaeth y Llys a ffi 
rhestru gwir y Llys yn ychwanegol)

Dim newidiad

Enwi a Rhifo Strydoedd Cyswllt Cwsmeriaid

£59.00 £65.00 £6.00 10.2%Newid enw tŷ Chwyddiant 
cysylltiedig

£86.00 £95.00 £9.00 10.5%Cofrestru un plot Chwyddiant 
cysylltiedig

£86.00 £95.00 £9.00 10.5%Cofrestru un plot â fflatiau Chwyddiant 
cysylltiedig
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Enwi a Rhifo Strydoedd Cyswllt Cwsmeriaid

£11.00 £15.00 £4.00 36.4%Cofrestru un plot â fflatiau A £ fesul fflat Ffi Ailgyfrifo

£202.00 £220.00 £18.00 8.9%Enwi a rhifo datblygiadau Ar gyfer plotiau lluosog Chwyddiant 
cysylltiedig

Genedigaethau, Marwolaethau a Phriodasau  Cyswllt Cwsmeriaid

£1,080.00 £1,080.00 £0.00 0.0%Cofrestryddion Trwydded Eiddo Cymeradwy (am gyfnod o 3 blynedd) (£600 
o'r cyfanswm sy'n daladwy ar adeg y cais (na ellir ei ad-
dalu))

Dim newidiad

£1,703.00 £1,703.00 £0.00 0.0%Trwydded Eiddo Cymeradwy (am gyfnod o 5 mlynedd) 
(£600 o'r cyfanswm sy'n daladwy ar adeg y cais (na ellir ei 
ad-dalu))

Dim newidiad

£363.00 £363.00 £0.00 0.0%Ffi hysbysebu/gweinyddol ychwanegol ar gyfer Ceisiadau 
Trwydded Safle Cymeradwy newydd

Dim newidiad

£442.00 £442.00 £0.00 0.0%Ffi Priodas/Partneriaeth Sifil/Seremonïau Eraill ar Safle 
Cymeradwy (Dydd Llun i Dydd Iau)

Dim newidiad

£494.00 £494.00 £0.00 0.0%Ffi Priodas/Partneriaeth Sifil/Seremonïau Eraill ar Safle 
Cymeradwy (Dydd Gwener a Dydd Sadwrn)

Dim newidiad

£697.00 £697.00 £0.00 0.0%Ffi Priodas/Partneriaeth Sifil/Seremonïau Eraill ar Safle 
Cymeradwy (Dydd Sul neu Ŵyl y Banc)

Dim newidiad

£50.00 £50.00 £0.00 0.0%Taliad ychwanegol am becyn seremoni “pwrpasol” Dim newidiad

£171.00 £171.00 £0.00 0.0%Ffi Priodas ar safle a gymeradwywyd gan Gyngor Sir 
Ceredigion

Dim newidiad

£171.00 £171.00 £0.00 0.0%Ffi Partneriaeth Sifil ar safle a gymeradwywyd gan Gyngor 
Sir Ceredigion

Dim newidiad

£171.00 £171.00 £0.00 0.0%Ffi Seremonïau Eraill ar safle a gymeradwywyd gan Gyngor 
Sir Ceredigion

Dim newidiad

£30.00 £30.00 £0.00 0.0%Blaendal archebu/ffi weinyddol ar gyfer pob Seremoni (Na 
ellir ei ad-dalu)

Dim newidiad

£38.00 £38.00 £0.00 0.0%Seremoni Dinasyddiaeth Preifat yn Swyddfa Gofrestru 
Ceredigion

Dim newidiad

£2.00 £2.00 £0.00 0.0%Postio (Opsiynol) Post Dosbarth Cyntaf wedi'i lofnodi amdano Dim newidiad

£2.00 £2.00 £0.00 0.0% Dim newidiad

Gwasanaeth Archifau Cyswllt Cwsmeriaid

£0.15 £0.15 £0.00 0.0%Llungopïau neu gopïau sydd wedi’i 
hargraffu ac wedi’u paratoi gan aelod o 
staff - Du a Gwyn

A4 yr un Dim newidiad

£0.30 £0.30 £0.00 0.0%A3 yr un Dim newidiad

£0.60 £0.60 £0.00 0.0%Llungopïau neu gopïau sydd wedi’i 
hargraffu ac wedi’u paratoi gan aelod o 
staff - Lliw 

A4 yr un Dim newidiad

£1.30 £1.30 £0.00 0.0%A3 yr un Dim newidiad

£1.10 £1.10 £0.00 0.0%CD-Roms Yr un Dim newidiad
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Gwasanaeth Archifau Cyswllt Cwsmeriaid

£7.00 £7.00 £0.00 0.0%Ffotograffau Ffi gychwynnol Dim newidiad

£2.00 £2.00 £0.00 0.0%Am bob llun ar ôl hynny (uchafswm o 20 deledd i bob 
archeb)

Dim newidiad

£3.00 £3.00 £0.00 0.0%Sganio i e-byst Am bob sgan eglurder isel (fformat PDF YN UNIG, dim JPG) Dim newidiad

£8.00 £8.00 £0.00 0.0%Am bob sgan eglurder uchel Dim newidiad

£7.00 £7.00 £0.00 0.0%Dilysu cofrestriad cerbydau Am bob cerbyd (gan gynnwys llungopi o’r cofrestriad) Dim newidiad

£2.00 £2.00 £0.00 0.0%Ffotocopi lliw, maint A3 o’r cofnod ar y gofrestr (gan 
gynnwys postio a phacio)

Dim newidiad

£22.00 £22.00 £0.00 0.0%Ymchwil (Yr Awr) Dim newidiad

Gwasanaeth Llyfrgell Cyswllt Cwsmeriaid

£0.20 £0.20 £0.00 0.0%Dirwyon llyfrau Y dyddOedolion Dim newidiad

£5.00 £5.00 £0.00 0.0%Yr eitemUchafswm Dim newidiad

£2.80 £2.80 £0.00 0.0%DVD/Blu-Ray Bob teitl (3 deitl ar y tro)Tâl Benthyg Dim newidiad

£1.40 £1.40 £0.00 0.0%Bob teitl (3 deitl ar y tro)Gostyngiad Dim newidiad

£0.50 £0.50 £0.00 0.0%Y dyddDirwyon Dim newidiad

£5.00 £5.00 £0.00 0.0%Uchafswm Dim newidiad

£1.00 £1.00 £0.00 0.0%DVD clasurol Bob teitl (3 deitl ar y tro) Dim newidiad

£1.50 £1.50 £0.00 0.0%Crynoddisg a Chasét Bob teitl (3 deitl ar y tro)Llyfrau Llafar Dim newidiad

£0.60 £0.60 £0.00 0.0%Bob teitl (3 deitl ar y tro)Gostyngiad Dim newidiad

£0.25 £0.25 £0.00 0.0%Y dyddDirwyon Dim newidiad

£5.00 £5.00 £0.00 0.0%Uchafswm Dim newidiad

Cofrestredig ddall - Am ddimLlyfrau Llafar Dim newidiad

Ceisiadau Bob llyfr mewn stoc tu fewn Cymru -Am 
ddim

Dim newidiad

£5.00 £5.00 £0.00 0.0%Llyfrau tu allan i Gymru Dim newidiad

£0.50 £0.50 £0.00 0.0%Gwerthu Llyfrau Efallai y caiff rhai eitemau eu prisio’n unigol. Dim newidiad

£1.00 £1.00 £0.00 0.0%Ail gerdyn aelodaeth Dim newidiad

£0.10 £0.10 £0.00 0.0%Rhyngrwyd: Allbrint Du a Gwyn A4 Dim newidiad

£0.20 £0.20 £0.00 0.0%Lliw A4 Dim newidiad

£0.20 £0.20 £0.00 0.0%Du a Gwyn A3 Dim newidiad

£0.40 £0.40 £0.00 0.0%Lliw A3 Dim newidiad

Llungopïo Cyswllt Cwsmeriaid

£0.10 £0.10 £0.00 0.0%Llungopïo A4 Du/Gwyn fesul ochr Dim newidiad

£0.20 £0.20 £0.00 0.0%Llungopïo A3 Du/Gwyn fesul ochr Dim newidiad

£0.20 £0.20 £0.00 0.0%Llungopïo A4 Lliw fesul ochr Dim newidiad

£0.40 £0.40 £0.00 0.0%Llungopïo A3 Lliw fesul ochr Dim newidiad

£6.80 £6.80 £0.00 0.0%Argraffu Cynlluniau/Llun-gopïau Maint AO (y dudalen) Dim newidiad
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Llungopïo Cyswllt Cwsmeriaid

£3.60 £3.60 £0.00 0.0%Argraffu Cynlluniau/Llun-gopïau Maint A1 (y dudalen) Dim newidiad

£2.50 £2.50 £0.00 0.0%Maint A2 (y dudalen) Dim newidiad

Garejys – Rhent Tir Economi Ac Adfywio

£171.00 £171.00 £0.00 0.0%Bro Henllys, Felinfach a Bryn y Mor, 
Aberystwyth (y flwyddyn)

Dim newidiad

Hurio Cyfleusterau (Y Bandstand) Economi Ac Adfywio

£64.00 £71.00 £7.00 10.9%Taliadau Grŵp A Yn ystod yr wythnos - Fesul diwrnod llawnY Bandstand, Aberystwyth Chwyddiant 
cysylltiedig

£114.00 £122.00 £8.00 7.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn gyda’r 
hwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig

£74.00 £82.00 £8.00 10.8%Penwythnos - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£114.00 £122.00 £8.00 7.0%Penwythnos - Fesul sesiwn gyda’r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£98.00 £108.00 £10.00 10.2%Taliadau Grŵp B Yn ystod yr wythnos - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£114.00 £122.00 £8.00 7.0%Yn ystod yr wythnos - Fesul sesiwn gyda'r 
hwyr

Chwyddiant 
cysylltiedig

£114.00 £122.00 £8.00 7.0%Penwythnos - Fesul diwrnod llawn Chwyddiant 
cysylltiedig

£114.00 £122.00 £8.00 7.0%Penwythnos - Fesul sesiwn gyda'r hwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

Neuaddau Marchnad Economi Ac Adfywio

£200.00 £220.00 £20.00 10.0%Fesul stondin y mis  - 6 diwrnod yr 
wythnos o fasnachu drwy’r flwyddyn (Nid 
yw’r ffioedd hyn yn cynnws TAW)

Stondin 1-4,6-11,13-15 Chwyddiant 
cysylltiedig

£230.00 £250.00 £20.00 8.7%Stondin 5,12,16 Chwyddiant 
cysylltiedig

£70.00 £100.00 £30.00 42.9%Unedau Deor– fesul uned y mis. Bydd 
rhent pob Uned Deor yn rhad ac am ddim 
am 6 mis cyntaf trwyddedau newydd.

Uned Deor 1-4 Ffi Ailgyfrifo

Taliadau Tir ( Lleol) Economi Ac Adfywio

£18.00 £18.00 £0.00 0.0%Ffi Gweinyddol am gopi ychwanegol o 
ganlyniadau chwilio cyn 2002

Dim newidiad

£150.00 £165.00 £15.00 10.0%Ymholiadau Un Darn o dir Chwyddiant 
cysylltiedig

£14.20 £15.60 £1.40 9.9%Ymholiadau CON29(R) Darn ychwanegol o dir Chwyddiant 
cysylltiedig

£16.00 £18.00 £2.00 12.5%Ymholiadau CON29(O) Pob Ymholiad a Argraffir Chwyddiant 
cysylltiedig
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Taliadau Tir ( Lleol) Economi Ac Adfywio

£18.50 £20.50 £2.00 10.8%Ymholiadau CON29(O) Ymholiad ysgrifenedig eich hun Chwyddiant 
cysylltiedig

£12.40 £12.40 £0.00 0.0%Tâl gweinyddol ar gyfer ymholiad nad yw’n gysylltiedig â 
CON29(R)

Dim newidiad

Cofrestru Etholiadol Gwasanaethau Democrataidd

£33.00 £35.00 £2.00 6.1%Llythyr cadarnhau eich bod ar y Gofrestr 
Etholiadol (gan gynnwys darn wedi ei nodi 
o'r gofrestr os yw'n ofynnol).

Chwyddiant 
cysylltiedig

Cyfieithu Gwasanaethau Democrataidd

£287.00 £301.00 £14.00 4.9%Tâl ar gyfer prynu clustffonau newydd yn 
lle rhai a gollwyd

Chwyddiant 
cysylltiedig

£33.00 £35.00 £2.00 6.1%Llogi set o Gyfarpar Cyfieithu Y dydd (1 set = 20 o glustffonau) Chwyddiant 
cysylltiedig

Ethol Cynghorwyr Tref a Chymuned Gwasanaethau Democrataidd

£238.00 £250.00 £12.00 5.0%Etholiad a Ymleddir Swyddog Canlyniadau:  Ar gyfer gwneud y gwaith 
cyffredinol sydd ynghlwm wrth yr etholiad a chyflawni’r holl 
ddyletswyddau sy’n ofynnol i’r Swyddog Canlyniadau eu 
gwneud o dan unrhyw orchymyn neu unrhyw ddeddfiad arall 
sy’n ymwneud ag ethol Cynghorwyr. Ar 

Chwyddiant 
cysylltiedig

£163.00 £171.00 £8.00 4.9%Dirprwy Swyddog Canlyniadau:  Dirprwyo ar ran y Swyddog 
Canlyniadau, bod yn bresennol wrth i bapurau enwebu gael 
eu derbyn, eu harchwilio a phenderfynu a ydynt yn ddilys ai 
peidio; delio ag ymgeiswyr; rhoi gwybod i’r ymgeiswyr am 
benderfyniadau ynghylch e

Chwyddiant 
cysylltiedig

£76.00 £80.00 £4.00 5.3%Etholiad Diwrthwynebiad Swyddog Canlyniadau:  Ar gyfer gwneud y gwaith 
cyffredinol sydd ynghlwm wrth yr etholiad a chyflawni’r holl 
ddyletswyddau sy’n ofynnol i’r Swyddog Canlyniadau eu 
gwneud o dan unrhyw orchymyn neu unrhyw ddeddfiad arall 
sy’n ymwneud ag ethol Cynghorwyr. Ar 

Chwyddiant 
cysylltiedig

£65.00 £68.00 £3.00 4.6%Dirprwy Swyddog Canlyniadau:  Dirprwyo ar ran y Swyddog 
Canlyniadau, bod yn bresennol wrth i bapurau enwebu gael 
eu derbyn, eu harchwilio a phenderfynu a ydynt yn ddilys ai 
peidio; delio ag ymgeiswyr; rhoi gwybod i’r ymgeiswyr am 
benderfyniadau ynghylch e

Chwyddiant 
cysylltiedig

£38.00 £40.00 £2.00 5.3%Cymorth Clerigol:  Ar gyfer pob Adran Etholiadol, Cyngor 
Tref/Cymuned, Ward Cyngor Tref/Cymuned. 

Chwyddiant 
cysylltiedig

£15.00 £15.00 £0.00 0.0%Dosbarthu Pleidleisiau Post Yr awr Dim newidiad

£12.00 £13.50 £1.50 12.5%Agor Pleidleisiau Post Chwyddiant 
cysylltiedig

£15.00Dosbarthu ac Agor Pleidleisiau Post Goruchwyliwr Ffi Newydd

£119.00 £131.00 £12.00 10.1%Hyd at 1,000 o etholwyr Chwyddiant 
cysylltiedig
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Ethol Cynghorwyr Tref a Chymuned Gwasanaethau Democrataidd

£163.00 £179.00 £16.00 9.8%Dosbarthu ac Agor Pleidleisiau Post Hyd at 2,000 o etholwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£238.00 £262.00 £24.00 10.1%Hyd at 3,000 o etholwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£314.00 £345.00 £31.00 9.9%Hyd at 4,000 o etholwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£390.00 £429.00 £39.00 10.0%Dros 4,000 o etholwyr Chwyddiant 
cysylltiedig

£240.00 £250.00 £10.00 4.2%Un etholiad Swyddog LlywydduStaff y gorsafoedd pleidleisio Chwyddiant 
cysylltiedig

£150.00 £175.00 £25.00 16.7%Clerc Pleidleisio Chwyddiant 
cysylltiedig

£26.00Arolygydd gorsafoedd pleidleisio (Yr Awr) Ffi Newydd

£16.00Goruchwyliwr y ganolfan cyfrif (Yr Awr)Cynnal y Cyfrif - Ar gyfer pob cyfrif Adran Etholiadol, Cyngor 
Tref/Cymuned, Ward Cyngor Tref/Cymuned 

Ffi Newydd

£12.00 £14.00 £2.00 16.7%Pennaeth y Bwrdd (Yr awr) Chwyddiant 
cysylltiedig

£11.00 £12.00 £1.00 9.1%Cynorthwywyr Cyfrif (Yr awr) Chwyddiant 
cysylltiedig

£65.00 £65.00 £0.00 0.0%Hyd at 500 o etholwyr Dim newidiad

£98.00 £98.00 £0.00 0.0%Hyd at 1,000 o etholwyr Dim newidiad

£124.00 £124.00 £0.00 0.0%Hyd at 2,000 o etholwyr Dim newidiad

£163.00 £163.00 £0.00 0.0%Hyd at 3,000 o etholwyr Dim newidiad

£189.00 £189.00 £0.00 0.0%Hyd at 4,000 o etholwyr Dim newidiad

£222.00 £222.00 £0.00 0.0%Dros 4,000 o etholwyr Dim newidiad

Costau ailgyfrif - Am Ddim Dim newidiad

£150.00Swyddog Monitro Ffi Newydd

£55.00 £55.00 £0.00 0.0%Ffi ychwanegol ar gyfer etholiad ar y cyd Swyddog LlywydduStaff y gorsafoedd pleidleisio Dim newidiad

£33.00 £33.00 £0.00 0.0%Clerc Pleidleisio Dim newidiad

£33.00 £33.00 £0.00 0.0%Hyd at 500 o etholwyrCynnal y Cyfrif - Ar gyfer pob cyfrif Adran Etholiadol, Cyngor 
Tref / Cymuned, Ward Cyngor Tref / Cymuned 

Dim newidiad

£33.00 £33.00 £0.00 0.0%Hyd at 1,000 o etholwyr Dim newidiad

£43.00 £43.00 £0.00 0.0%Hyd at 2,000 o etholwyr Dim newidiad

£48.00 £48.00 £0.00 0.0%Hyd at 3,000 o etholwyr Dim newidiad

£55.00 £55.00 £0.00 0.0%Hyd at 4,000 o etholwyr Dim newidiad

£65.00 £65.00 £0.00 0.0%Dros 4,000 o etholwyr Dim newidiad

50% or ffioedd uchodCostau ailgyfrif Dim newidiad

£67.00 £75.00 £8.00 11.9%Pleidleisiau post a chardiau pleidleisio Un etholiadDosbarthu a derbyn pleidleisiau post (fesul 100 neu ran 
ohono)

Chwyddiant 
cysylltiedig
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Ethol Cynghorwyr Tref a Chymuned Gwasanaethau Democrataidd

£67.00 £75.00 £8.00 11.9%Pleidleisiau post a chardiau pleidleisio Ffi ychwanegol ar gyfer etholiad ar y cydDosbarthu a derbyn pleidleisiau post (fesul 75 neu ran 
ohono)

Chwyddiant 
cysylltiedig

Costau prynu a phostio yn unigDosbarthu cardiau pleidleisio Dim newidiad

£0.45 £0.45 £0.00 0.0%Teithio: Trafnidiaeth gyhoeddus pan fo ar 
gael, fel arall telir cyfradd ddi-dreth Cyllid y 
Wlad     

Y filltir Dim newidiad

Cyffredinol: Argraffu, Deunydd Ysgrifennu, 
Offer, Postio, Hurio eiddo i fod yn 
orsafoedd pleidleisio a threuliau tebyg sy’n 
gysylltiedig â chynnal etholiad

Y gwariant gwirioneddol ac angenrheidiol Dim newidiad

Adnoddau Dynol Pobl A Threfniadaeth

£750.00 £750.00 £0.00 0.0%Darparu hyfforddiant i asiantaethau allanol Diwrnod Llawn Dim newidiad

£375.00 £375.00 £0.00 0.0%Hanner Diwrnod Dim newidiad

£100.00 £100.00 £0.00 0.0%Y Ffi i un aelod o staff o asiantaeth allanol 
fynychu hyfforddiant

Diwrnod Llawn Dim newidiad

£50.00 £50.00 £0.00 0.0%Hanner Diwrnod Dim newidiad

£250.00 £250.00 £0.00 0.0%Darparu hyfforddiant rhithwir/ar-lein i 
asiantaethau allanol

2 hr sesiwn ar-lein Dim newidiad

£28.00 £28.00 £0.00 0.0%Tâl Gweinyddol y Gwasanaeth Datgelu a 
Gwahardd

Dim newidiad

£25.00 £25.00 £0.00 0.0%Heb fod yn bresennol mewn hyfforddiant 
neu am ganslo mewn 5 diwrnod cyn yr 
hyfforddiant.

Dim newidiad

Ffi Weinyddu Taliadau’r Undeb  - 2.5% Dim newidiad
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Cofnodion Cyfarfod Arbennig o Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau 
Iachach a gynhaliwyd yn Siambr y Cyngor, Neuadd Cyngor Ceredigion, 

Penmorfa, Aberaeron ac o bell ar Ddydd Llun, 23 Ionawr 2023 
 
Presennol: Y Cynghorydd Caryl Roberts (Cadeirydd), Y Cynghorwyr Ceris Jones 
(Is-gadeirydd), Ann Bowen Morgan, Amanda Edwards, Elaine Evans, Eryl Evans, 
Keith Evans, Wyn Evans, Gwyn James, Sian Maehrlein, John Roberts, Mark Strong 
a Carl Worrall.  
 
Hefyd yn bresennol: Y Cynghorwyr  Euros Davies, Rhodri Evans, Hugh Hughes, 
Gareth Lloyd a Gwyn Wigley Evans. 
 
Angela Lodwick, Cyfarwyddwr Cynorthwyol: Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu, 
Gwasanaethau Arbenigol Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc a Therapïau 
Seicolegol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. 
 
Aelodau Cabinet yn bresennol: Y Cynghorwyr Catrin M S. Davies, Wyn Thomas, 
Matthew Vaux ac Alun Williams. 
 
Swyddogion yn bresennol: Carwen Evans, Rheolwr Corfforaethol, Diogelu’r 
Cyhoedd; Owain Jones, Uwch Swyddog Iechyd yr Amgylchedd; Elizabeth Upcott, 
Rheolwr Corfforaethol, Diogelu; Elen James, Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Porth 
Cymorth Cynnar; Iwan Davies, Rheolwr Corfforaethol, Ymyrraeth Cynnar; Sara 
Humphreys, Rheolwr Tîm- Gofalwyr a Chefnogaeth Gymunedol; Carwyn Young, 
Rheolwr Corfforaethol, Canolfannau Lles; Alwyn Davies, Rheolwr Gweithgaredd 
Corfforol a Chwarae; Dwynwen Jones, Swyddog Trosolwg a Chraffu; Neris Morgans, 
Swyddog Gwasanaethau Democrataidd a Nia Jones, Rheolwr Corfforaethol,  
Gwasanaethau Democrataidd.   
 

(10.00am - 12.45pm) 
 

1 Ymddiheuriadau 
Ni dderbyniwyd unrhyw ymddiheuriadau. 
 

2 Datgelu buddiant personol (gan gynnwys datganiadau chwipio) Atgoffir 
aelodau am eu cyfrifoldeb personol yn datgan unrhyw fudd personol a 
budd sydd yn rhagfarnu yn gysylltiedig â materion a gynhwysir yn yr 
agenda hwn yn unol â darpariaethau Deddf Llywodraeth Leol 2000, 
Cyfansoddiad y Cyngor a Chod Ymddygiad Aelodau. Yn ogystal, mae’n 
rhaid i Aelodau ddatgan unrhyw chwip plaid gwaharddedig a roddwyd 
ar Aelod yng nghyswllt y cyfarfod yn ôl Mesur Llywodraeth Leol 
(Cymru) 2011. 
Ni ddatgelodd yr un Aelod o’r Pwyllgor fuddiant personol na buddiant a oedd 
yn rhagfarnu (nac ychwaith unrhyw ddatganiadau chwipio). 
 

3 Adroddiad am y gwasanaeth Olrhain a Diogelu yng Ngheredigion 
Eglurodd y Cynghorydd Matthew Vaux (Aelod y Cabinet dros Bartneriaethau, 
Gwasanaethau Tai, Cyfreithiol a Llywodraethu a Diogelu’r Cyhoedd) mai 
pwrpas yr adroddiad oedd rhoi diweddariad am y gwasanaeth Olrhain a 
Diogelu yng Ngheredigion. Ym mis Gorffennaf 2022, sefydlwyd model 
newydd ond dros dro ar gyfer cyflenwi’r Gwasanaeth Olrhain a Diogelu yn 
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rhanbarth Hywel Dda. Cafodd y gwasanaeth newydd ei ffurfio mewn ymateb 
i’r amcanion a nodir yn “Gyda’n gilydd tuag at ddyfodol mwy diogel - COVID-
19: cynllun pontio hirdymor Cymru o bandemig i endemig” a’r ffaith bod 
Llywodraeth Cymru yn disgwyl i’r cyllid Olrhain Cysylltiadau ostwng yn fawr 
yn 2022-23 h.y. bydd y gyllideb honno yn cyfateb i 40% o’r hyn a gafwyd ar 
gyfer 2021/22. Oherwydd bod y gyllideb yn llai a bod nifer y staff wedi 
gostwng, mae Gwasanaethau Profi, Olrhain a Diogelu Sir Benfro a 
Cheredigion wedi uno er mwyn sicrhau arbedion maint a meithrin 
cydnerthedd ar draws y ddau awdurdod lleol. Mae’r tîm cyfun yn gweithio 
ochr yn ochr â gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu Sir Gaerfyrddin. 
  
Eglurodd Carwen Evans fod gan Geredigion dîm tracio ac olrhain effeithiol 
iawn yn ystod ac ers y pandemig fel yr adlewyrchwyd yn yr adroddiad.   
  
Cafodd yr aelodau gyfle i ofyn cwestiynau a gafodd eu hateb gan y 
swyddogion. Dyma'r prif bwyntiau a godwyd: 
• Yn dilyn y gyfarwyddeb a roddwyd gan Lywodraeth Cymru, roedd ffocws 

y tîm tracio ac olrhain bellach ar y rheini sydd fwyaf agored i niwed yn y 
gymuned. Roedd cyllid wedi'i roi gan Lywodraeth Cymru am flwyddyn 
arall i barhau â'r gwasanaeth hwn.  

• Gan fod profi yn y gymuned wedi dod i ben yn 2022, codwyd pryderon 
bod llai o bobl yn barod i brofi gan fod pecynnau profi gartref yn ddrud i'w 
prynu.  

• Ym mis Rhagfyr, roedd cyfradd achosion Covid-19 wedi cynyddu ychydig 
nad oedd yn syndod, fodd bynnag, roedd y ffigurau wedi gostwng eto 
erbyn mis Ionawr. 

• Roedd dau Swyddog Iechyd yr Amgylchedd Arbenigol a gafodd eu 
hadleoli fel mater o flaenoriaeth yn ystod y pandemig i gefnogi’r tîm 
Covid wedi dychwelyd yn rhannol i’w rôl o fewn Tîm Diogelu’r Cyhoedd.  
  

Yn dilyn cwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor, cytunwyd i nodi cynnwys yr 
adroddiad a derbyn yr adroddiad er gwybodaeth. 
  

4 Adroddiad Rheoli Perfformiad y Gwasanaeth Adolygu Annibynnol 
chwarter 1 a 2 
Cyflwynodd y Cynghorydd Alun Williams (Aelod Cabinet dros Wasanaethau 
Gydol Oes a Lles) adroddiad y Gwasanaeth Adolygu Annibynnol Chwarter 1 
a 2 2022/2023. Caiff adroddiadau chwarterol eu rhoi gerbron y Pwyllgor 
Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach fel rhan o'r ystyriaeth barhaus o'r 
pwnc i sicrhau bod yr Awdurdod Lleol yn cyflawni ei ddyletswyddau fel y 
Rhiant Corfforaethol. Mae'r adroddiad hwn yn cynnwys y safonau a'r 
targedau cenedlaethol a lleol a ddefnyddir i fesur y canlyniadau ar gyfer plant 
sy'n derbyn gofal a phlant sydd wedi gadael gofal adeg eu cyfarfod adolygu, 
ac mae'n cynnwys Dangosyddion Perfformiad Llywodraeth Cymru. Ar sail y 
wybodaeth sydd ar gael a'r hyn a fynegwyd yn ystod y cyfarfod adolygu, 
daw'r Swyddog Adolygu Annibynnol i farn broffesiynol ynghylch 
effeithiolrwydd cynllun gofal y plentyn/person ifanc o ran bodloni ei 
anghenion, a gall argymell newidiadau i'r cynllun gofal. Yn ystod y cyfarfod 
adolygu, bydd y Swyddog Adolygu Annibynnol yn ystyried a oes angen 
cymorth ar y plentyn/person ifanc i adnabod pobl eraill berthnasol i gael 
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Cyngor cyfreithiol/cymryd camau ar ei ran. Roedd y Swyddog Adolygu 
Annibynnol o'r farn bod angen cymryd y cam hwn ar gyfer 4 plentyn (2 yn 
Chwarter 1 a 2 yn Chwarter 2 2022/23). Yn ogystal, mae'r Swyddog Adolygu 
Annibynnol yn ystyried a oes unrhyw dramgwydd yn erbyn hawliau dynol y 
plentyn/person ifanc ac, os oes, gallai gyfeirio'r achos i CAFCASS Cymru. Ni 
chododd yr angen i wneud hynny mewn unrhyw gyfarfod adolygu yn ystod y 
cyfnod hwn. 
  
Mae'r adroddiadau hyn yn cael eu hystyried o fewn Cyfarfodydd Sicrhau 
Ansawdd Plant sy'n Derbyn Gofal Amlasiantaethol sy'n cwrdd bob chwarter; 
mae'r cyfarfodydd hyn yn gyfle i nodi a gweithredu ar berfformiad a materion 
eraill yn ymwneud â'r maes gwaith hwn. Mae'r adroddiadau hyn hefyd yn 
cael eu cylchredeg a'u hadolygu gan Grŵp Rhianta Corfforaethol yr 
Awdurdod Lleol, a chynhelir y cyfarfodydd hyn bob chwarter. Aeth y 
Cynghorydd Alun Williams ymlaen i gyflwyno Crynodeb o'r Pwyntiau 
Allweddol a nodwyd ar dudalen 2 yr adroddiadau. 
  
Cafodd yr aelodau gyfle i ofyn cwestiynau a gafodd eu hateb gan Elizabeth 
Upcott a’r Cynghorydd Alun Williams. Dyma'r prif bwyntiau a godwyd: 
• Roedd y cynnydd sylweddol yn nifer y plant sy’n derbyn gofal ers Covid-

19 yn duedd genedlaethol. Nid oedd dim esboniad penodol ar gael ar 
hyn o bryd am hyn, ond cynyddodd yr adrodd unwaith yr oedd plant yn 
cael eu gweld eto gan weithwyr proffesiynol.  

• Ni soniwyd am ddim problemau gyda phresenoldeb gweithwyr 
proffesiynol na gofalwyr maeth mewn adolygiadau plant sy'n derbyn 
gofal. Roedd cyfarfodydd fel arfer y tu allan i'r amserlenni oherwydd 
problemau wrth drefnu dyddiad addas i bawb dan sylw.  

• O ran anghenion iechyd y plant, gweithiodd yr awdurdod yn agos gyda 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. Mynychodd nyrs plant sy'n derbyn 
gofal gyfarfodydd monitro ac adolygu, felly gellid codi unrhyw faterion 
megis apwyntiadau deintyddol. Mewn achosion lle nad oedd plant wedi'u 
cofrestru gyda deintydd o fewn 20 diwrnod, roedd yr oedi fel arfer 
oherwydd logisteg mynychu'r practis.   

• Roedd llawer o leoliadau y tu allan i'r sir oherwydd anghenion cymhleth y 
plant a'r diffyg lleoliadau yng Ngheredigion, a fu'n heriol mewn argyfwng. 
Byddai darpariaeth breswyl mewn 3 lleoliad gwahanol ar draws y sir ar 
gael erbyn yr Haf gobeithio, a fyddai'n sicrhau bod plant yn aros mor 
agos â phosibl i'r gymuned.  

• Ymyrryd ac atal yn gynnar oedd y prif amcanion ond mewn rhai 
sefyllfaoedd roedd yn rhaid symud plant o'r cartref oherwydd lefel y risg. 
Roedd nifer y plant a arhosodd mewn gofal am 2 flynedd neu ragor yng 
Ngheredigion yn debyg i awdurdodau lleol cyfagos. 

• Oherwydd problemau yn y Tîm Gofal wedi'i Gynllunio, bu rhywfaint o 
oedi wrth roi cymorth cofleidiol i blant sy'n derbyn gofal.  

  
Mynegodd y Cadeirydd ei gwerthfawrogiad i'r adran ac fe wnaeth hi 
gydnabod bod y gwasanaeth yn parhau i wynebu heriau o ran recriwtio.  
  
Yn dilyn cwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor, cytunwyd i nodi cynnwys yr 
adroddiad a'r lefelau gweithgarwch gyda'r Awdurdod Lleol. 
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5 Arolwg Chwaraeon Ysgol 2022 Chwaraeon Cymru 
Gwahoddwyd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu i 
arsylwi ar yr eitem hon ar yr agenda. 
  
Eglurodd y Cynghorydd Catrin M S. Davies (Aelod y Cabinet dros 
Ddiwylliant, Hamdden a Gwasanaethau Cwsmeriaid) mai pwrpas yr 
adroddiad oedd rhoi gwybod i’r aelodau am y prif ganfyddiadau ar gyfer 
Ceredigion o Arolwg Chwaraeon Ysgol 2022 Chwaraeon Cymru. Mae’r 
Arolwg yn rhoi cipolwg i awdurdodau lleol am lefelau cyfranogi, ymddygiad 
ac agweddau pobl ifanc yng Nghymru. Roedd barn pobl ifanc yn cael ei 
hystyried yn bwysig wrth gynllunio ar gyfer y dyfodol. 
  
Dywedodd Carwyn Young fod yr Arolwg a gynhaliwyd am y pedwerydd tro yn 
allweddol i ddeall lefelau gweithgarwch a lles pobl ifanc ar lefel sirol a 
rhanbarthol. O ran Ceredigion, ymatebodd 2,762 o bobl ifanc i'r arolwg 
(1,288 Cynradd a 1,474 Uwchradd). Cyfeiriwyd at y cefndir a gynhwyswyd yn 
yr adroddiad, at y prif ganfyddiadau a rannwyd yn 4 prif adran (Cenedl 
Egnïol, Pawb, Gydol Oes a Mwynhad), at y casgliadau ac at y sefyllfa ar hyn 
o bryd.  
  
Cafodd yr aelodau gyfle i ofyn cwestiynau a gafodd eu hateb gan y 
swyddogion. Dyma'r prif bwyntiau a godwyd: 
• O ystyried pwysigrwydd chwaraeon, roedd y cydbwysedd rhwng 

llwyddiant  a sicrhau bod pob plentyn a pherson ifanc yn cael cyfle yn 
hollbwysig. 

• Teimlai'r aelodau y byddai cynnwys ffigurau ysbrydoledig o fudd i annog 
pobl ifanc i gymryd rhan mewn chwaraeon. Nodwyd bod unigolion a 
gynrychiolodd Gymru mewn chwaraeon yn gymwys ar gyfer Cynllun y 
Cerdyn Aur, sy'n rhoi defnydd am ddim o gyfleusterau hamdden. Roedd 
mwy o gardiau wedi’u dosbarthu yn ystod y flwyddyn ddiwethaf nag yn y 
blynyddoedd blaenorol ac roedd pawb a fu’n ymwneud â Thaith 
Gyfnewid Baton y Frenhines ar gyfer Gemau’r Gymanwlad 2022 yn rhan 
o’r cynllun. Yn ogystal, roedd gwaith ymchwilio’n mynd rhagddo o ran 
ailgyflwyno’r Seremoni Wobrwyo a gynhelir bob blwyddyn cyn Covid-19 i 
gydnabod llwyddiannau unigolion a oedd wedi cynrychioli Cymru.  

• Cydnabuwyd, oherwydd y pellter o gyfleusterau ymarfer cenedlaethol, 
fod pobl ifanc Ceredigion o bosibl dan anfantais, felly roedd yn rhaid i 
gyrff llywodraethu ystyried sut yr oeddent yn cefnogi unigolion o 
ardaloedd gwledig. Byddai'r awdurdod lleol yn fwy na pharod i gydweithio 
â'r cyrff llywodraethu i sicrhau bod y ddarpariaeth i alluogi pobl i ddod yn 
egnïol ac ymarfer yn lleol ar gael. Roedd hyn yn cynnwys y ddarpariaeth 
a wnaed yn bosibl gan ymddiriedolaethau cymunedol a chlybiau 
chwaraeon cymunedol. Pwysleisiwyd hefyd bod yn rhaid ystyried y 
costau gweithredu a chynnal a chadw wrth ddatblygu unrhyw 
gyfleusterau newydd. 

• O ran y grant o hyd at £1500 i ysgolion uwchradd i ehangu eu harlwy o 
ran gweithgaredd allgyrsiol, roedd yn ofynnol i ysgolion gyflwyno cynllun 
yn amlinellu sut y byddai'r arian yn cael ei ddefnyddio. Rhaid i'r cynllun 
gynnwys o leiaf un gweithgaredd sy'n targedu merched. Byddai 
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argaeledd y grant hwn yn y dyfodol yn dibynnu ar ddenu cyllid oddi wrth 
Chwaraeon Cymru.  
 

Yn dilyn cwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor, cytunwyd i dderbyn yr 
adroddiad er gwybodaeth.   
 

6 Cyflwyniad gan y Tîm Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed (CAMHS) 
Croesawodd y Cadeirydd Angela Lodwick a diolchodd iddi am fynychu ac am 
ei pharodrwydd i siarad ag Aelodau’r Pwyllgor. Gwahoddwyd y Pwyllgor 
Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu i arsylwi ar yr eitem hon ar yr 
agenda.  
  
Rhoddodd Angela Lodwick gyflwyniad i'r aelodau, yn amlinellu'r canlynol:  
• Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 
• Gwasanaethau iechyd meddwl plant uwchradd a’r glasoed y GIG (Rôl a 

Swyddogaeth, Llwybr Atgyfeirio a Mewngymorth i’r Ysgol) 
• Gwasanaeth Iechyd Meddwl Cynradd  
• Lles Emosiynol/ Ysgolion 
• Fframwaith Gwasanaeth gwasanaethau iechyd meddwl plant uwchradd 

a’r glasoed a Gwasanaethau Arbenigol GIG Cymru  
• Atgyfeiriadau wedi’u cael ac wedi’u derbyn (data am Fwrdd Iechyd 

Prifysgol Hywel Dda a Cheredigion) 
• Gweithlu Gwasanaethau iechyd meddwl plant uwchradd a'r glasoed ym 

Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a Cheredigion 
• Effaith a chanlyniadau cadarnhaol oherwydd Covid-19 
• Cydgynhyrchu: Future Minds, Gwasanaeth Cwnsela Digidol Ar-lein 

KOOTH gan gynnwys problemau ymgyflwyno ac Arts Boost  
• Iechyd a Lles Diogel Plant a phobl ifanc sydd mewn trallod iechyd 

meddwl a chanlyniadau 
• Ymyriadau i hybu lles meddyliol 
  
Cafodd yr aelodau gyfle i ofyn cwestiynau a gafodd eu hateb gan Angela 
Lodwick. Dyma'r prif bwyntiau a godwyd: 
• Roedd pryderon a godwyd gyda meddygon teulu yn ymwneud â diffyg 

atgyfeirio plant a phobl ifanc a chydag amseroedd aros; roedd pob 
meddyg teulu yn ymwybodol o lwybr atgyfeirio’r Un Pwynt Cyswllt. Roedd 
y rhan fwyaf o atgyfeiriadau yn cael eu gwneud gan ysgolion, o bosibl 
gan fod staff a nyrsys ysgolion yn fwy cyfarwydd â’r plant a’r bobl ifanc. Y 
targed gan Lywodraeth Cymru oedd i bob asesiad gael ei gynnal o fewn 
28 diwrnod i’r atgyfeiriad, ond yn ystod Covid-19, bu oedi gyda 
gwasanaethau iechyd meddwl plant cynradd a’r glasoed oherwydd 
cynnydd sylweddol mewn atgyfeiriadau.  

• Awgrymwyd bod angen codi ymwybyddiaeth y cyhoedd o ffyrdd o gael 
gafael ar wasanaethau. Roedd y wefan wrthi’n cael ei diweddaru.  

• Roedd KOOTH yn cyflogi cwnselwyr hyfforddedig, ond ni chafodd ei 
ddatblygu yn lle gwasanaethau iechyd meddwl plant a’r glasoed. Roedd 
system wedi'i sefydlu i roi gwybod i wasanaethau iechyd meddwl plant a’r 
glasoed os ystyrir bod plant a phobl ifanc yn risg uchel. O ran KOOTH, 
roedd y rhan fwyaf o ddefnyddwyr rhwng 14-17 oed. Nid oedd 
dadansoddiad o ryw'r defnyddwyr ar gael yn ystod y cyfarfod.  
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• Cydnabuwyd bod gwasanaethau iechyd meddwl plant a’r glasoed wedi 
datblygu'n sylweddol dros y degawd diwethaf ynghyd â sgyrsiau am 
iechyd meddwl. Roedd ffocws gwasanaethau iechyd meddwl plant 
cynradd a’r glasoed ar ymyrraeth gynnar ac mae Gwasanaethau 
Mewngymorth Ysgolion wedi bod yn weithgar yng Ngheredigion ers 3 
blynedd sydd wedi codi hyder athrawon mewn iechyd meddwl plant a’r 
glasoed.  

• Darparodd gwasanaethau iechyd meddwl plant a’r glasoed wasanaethau 
i bobl ifanc hyd at 18 oed; roedd arweinydd pontio yn ei le i gynorthwyo 
gyda'r pontio i wasanaethau iechyd meddwl oedolion.  

• Roedd gwaith yn mynd rhagddo i gael safle mwy addas ar gyfer 
gwasanaethau iechyd meddwl plant a’r glasoed yn Aberystwyth gan nad 
oedd Tŷ Helyg yn cael ei ystyried yn addas i'r diben.  

• Mewn achosion lle na dderbyniodd gwasanaethau iechyd meddwl plant 
a’r glasoed atgyfeiriad, roedd y plant a phobl ifanc yn cael eu cyfeirio/yn 
cael cyngor neu’n cael eu hatgyfeirio at wasanaeth gwahanol. 

• O ran y ddarpariaeth Gymraeg a ystyriwyd yn allweddol, roedd disgwyl i 
wasanaethau iechyd meddwl plant a’r glasoed gadw at Ddeddf yr Iaith 
Gymraeg. Fe ddygwyd staff Cymraeg eu hiaith o'r gwasanaeth i mewn i 
gynnal asesiadau a thriniaeth ar gyfer plant a phobl ifanc pan fo angen.  

• Roedd gorbryder/straen wedi cynyddu’n sylweddol ers pandemig Covid-
19 ac ar hyn o bryd, dyma’r broblem fwyaf o ran ymgyflwyno mewn plant 
a phobl ifanc. Roedd llwybr wedi'i ddatblygu i staff nodi a darparu 
ymyrraeth.   

• Er bod tîm anhwylderau bwyta ym Mhen-y-bont ar Ogwr, codwyd 
pryderon gan nad oedd uned haen 4 benodedig ar gyfer anhwylderau 
bwyta yng Nghymru. 
  

Diolchodd y Cadeirydd, ar ran y Pwyllgor, i Angela Lodwick am fynychu ac 
am ei chyfraniad gwerthfawr. Nododd fod y drafodaeth yn sicr wedi codi 
cwestiynau ac wedi amlygu'r angen am fwy o gymorth i blant a phobl ifanc. 
Cytunwyd y byddai copi o'r cyflwyniad yn cael ei rannu gydag Aelodau'r 
Pwyllgor maes o law.  
  
Yn dilyn cwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor, cytunwyd i nodi’r wybodaeth ac 
i ddarparu adborth i'r Cabinet os oes angen. 
 

7 Adroddiad Blynyddol Uned Gofalwyr Ceredigion 2021-2022 
Cyflwynodd y Cynghorydd Alun Williams yr adroddiad ar gyflawniadau Tîm 
Gofalwyr a Chefnogaeth Gymunedol a datblygiadau yn erbyn y targedau ac 
amcanion cytûn yn ystod 2021-2022. Fel rhan o'r trawsnewidiad tuag at 
Fodel Gydol Oed a Llesiant, gwelwyd dau dîm (yr Uned Gofalwyr a Phorth y 
Gymuned) yn uno i greu'r Tîm Gofalwyr a Chymorth Cymunedol. Rhoddwyd 
trosolwg o Amcanion Busnes yr Uned Gofalwyr. 
  
Eglurodd Iwan Davies fod maes cyntaf yr adroddiad yn canolbwyntio ar 
ofalwyr di-dâl sy'n gofalu am bobl yn y gymuned. Rhoddwyd ffigurau’n 
ymwneud â’r hyn yr oedd Uned y Gofalwyr wedi’i gyflawni yn 2021-22 yn 
ystod Covid-19, a oedd yn cynnwys £98528 o Gronfa Gofalwyr Ceredigion 
yn cael ei ddyfarnu’n uniongyrchol i ofalwyr i wella eu hiechyd a’u lles a 
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danfon 1600 o de prynhawn Cymreig ‘Break in a Box’. Yn ogystal, roedd 
Cerdyn Gofalwr a oedd yn rhoi mynediad am ddim i'r holl gyfleusterau 
hamdden neu ofalwyr sy'n eiddo i'r Cyngor wedi'i ddatblygu.  
 
Roedd ail ran yr adroddiad yn canolbwyntio ar Gysylltwyr Cymunedol, a 
roddodd wybodaeth i gymunedau ac a hyrwyddodd Dewis Cymru. Cyfeiriwyd 
at gysylltiad Cysylltwr Cymunedol â Fforwm Cymunedol Penparcau 
‘HUBGRUB’. Rhoddwyd crynodeb o'r camau nesaf ynghyd â'r Amcanion 
Busnes ar gyfer 2022-23. Yn ddiweddar, roedd digwyddiadau personol 
wedi'u trefnu ar gyfer gofalwyr ac roedd gwaith yn mynd rhagddo gyda'r 
Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd a Dewis Cymru.  Byddai datblygu 
seibiannau cynaliadwy i ofalwyr yn parhau fel blaenoriaeth hyd y gellir 
rhagweld.  
  
Cafodd yr aelodau gyfle i ofyn cwestiynau a gafodd eu hateb gan Iwan 
Davies. Dyma'r prif bwyntiau a godwyd: 
• Codwyd cwestiynau ynghylch pam nad oedd Ceredigion wedi ymuno â'r 

cyfeiriadur Menter Gofal a Chymorth yn Arberth, gan fod awdurdodau 
lleol Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro wedi gwneud hynny. Roedd Ceredigion 
wedi comisiynu ymarfer cwmpasu yn ddiweddar i sicrhau bod ganddynt 
yr ateb gorau ar gyfer cymunedau Ceredigion. Byddai gwaith yn cael ei 
wneud i ddatblygu mentrau micro a mentrau cymdeithasol yn y dyfodol. 

• Parhaodd recriwtio ar draws y sector gofal yng Nghymru i fod yn 
broblem; awgrym i adroddiad gael ei gyflwyno i'r Pwyllgor maes o law. 

• Roedd pwysigrwydd adnabod gofalwyr yn y gymuned yn allweddol. 
Cydnabuwyd bod gan Gynghorwyr rôl i sicrhau bod trigolion Ceredigion 
yn ymwybodol o'r cymorth sydd ar gael.  

• Diolchwyd i Staff Uned y Gofalwyr am y gwaith rhagorol a wnaed yn 
enwedig yn ystod cyfnod anodd gyda phandemig Covid-19. 
  

Canmolodd yr Aelodau Susan Kidd, Swyddog Datblygu Gofalwyr am 
gynhyrchu adroddiad proffesiynol a darllenadwy. Canmolwyd Sara 
Humphreys, Rheolwr Tîm a swyddogion eraill o Dîm y Gofalwyr a Chymorth 
Cymunedol hefyd am eu cyfraniad gwerthfawr i'r adroddiad.   
  
Yn dilyn cwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor, cytunwyd i nodi Adroddiad 
Blynyddol Uned Gofalwyr Ceredigion 2021-2022. 
 

8 Adroddiad Blynyddol Grŵp Datblygu Gofalwyr Rhanbarthol 
Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru 
Eglurodd y Cynghorydd Alun Williams bod yr adroddiad wedi’i lunio ar gyfer 
Llywodraeth Cymru er mwyn amlinellu’r cynnydd a wnaed o ran cyflawni 
blaenoriaethau Gofalwyr Llywodraeth Cymru gan Grŵp Datblygu Gofalwyr 
Rhanbarthol Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru. Darparwyd y cefndir a'r 
sefyllfa bresennol fel y nodwyd yn yr adroddiad. 
  
Tynnodd Iwan Davies sylw at y ffaith bod y cerdyn adnabod Gofalwyr Ifanc a 
ddatblygwyd yng Ngheredigion wedi'i gyflwyno ers hynny yn Sir Gaerfyrddin 
a Sir Benfro. Yn ogystal, roedd Uned Gofalwyr Ceredigion wedi gweithio 
gyda’r Gwasanaeth Ieuenctid, Gweithredu dros Blant ac Arad Goch i 
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gynhyrchu ffilm i hybu gofalwyr ifanc i hunan-adnabod, a fyddai’n cael ei 
dangos mewn ysgolion a chlybiau ieuenctid.  Cyfeiriwyd at y gwaith a wnaed 
i gefnogi busnesau bach a chanolig i godi ymwybyddiaeth o Ofalwyr o 
safbwynt y gweithwyr a'r cleientiaid. Roedd yr adroddiad nid yn unig yn 
adlewyrchu'r hyn oedd yn digwydd yng Ngheredigion ond yn rhanbarthol, a 
dylanwad Ceredigion ar lefel ranbarthol.   
  
Eglurodd y Cynghorydd Alun Williams, er bod gan Geredigion y nifer isaf o 
ofalwyr ar y gronfa ddata o gymharu â Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro, roedd 
ganddi hefyd y boblogaeth isaf. Roedd nifer y gofalwyr sy’n hunan-adnabod 
yng Ngheredigion wedi cynyddu 53%, o 1575 yn 2019-20 i 2419 yn 2021-22. 
Rhoddwyd cydnabyddiaeth i'r adran am eu gwaith caled yn cyflawni hyn.  
  
Cytunodd Aelodau’r Pwyllgor i nodi Adroddiad Blynyddol Grŵp Gofalwyr 
Rhanbarthol Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru 2021-22. 
 

9 I dderbyn cofnodion y cyfarfod diweddara a thrafod unrhyw faterion 
sy'n codi ohonynt 
Cytunwyd i gadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 27 Hydref 2022.  
  
Materion sy’n codi: Dim. 
 

Cadarnhawyd yng Nghyfarfod y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
Cymunedau Iachach a gynhaliwyd ar Ddydd Iau, 9 Chwefror 2023 

 
Cadeirydd:   

 
Dyddiad:   
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