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CYNGOR SIR CEREDIGION  
 
Adroddiad i’r: Cabinet 

Dyddiad y cyfarfod: 22 Chwefror 2022 

Teitl: Adroddiad Brys Atodol gan y Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol – Cyllid a Chaffael ar y Gyllideb ddrafft ar 
gyfer 2022/23 

Pwrpas yr adroddiad: Ystyried diwygiad i’r gyllideb ddrafft ar gyfer 2022/23 a 
gwneud argymhelliad i’r Cyngor ar lefel Treth y Cyngor 

Er: Penderfyniad 

Portffolio Cabinet: Cyng. Ellen ap Gwynn, Arweinydd y Cyngor, a phob 
Aelod Cabinet 

1. CEFNDIR 
 

Derbyniodd y Cyngor ohebiaeth gan Lywodraeth Cymru ar 17 Chwefror 2022 ynghylch 
cyllid ychwanegol heb ei neilltuo o £50m ledled Cymru ar gyfer y Flwyddyn gyfredol y 
gellir ei gario ymlaen i’r flwyddyn nesaf. Mae hwn yn gyfle amserol i’w ystyried. 
 
Ymwybyddiaeth o’r pwysau ariannol ychwanegol sy’n cael eu rhoi ar ein preswylwyr, gan 
gynnwys costau byw/chwyddiant cyfredol a chyda’r dreth yswiriant gwladol newydd yn 
cael ei rhoi ar waith ar 1 Ebrill 2022. Gallai cymhwyso’r arian newydd, y dylai Ceredigion 
dderbyn dros £1m ohono, olygu cynnydd sylweddol is yn y Dreth Gyngor ar gyfer y 
flwyddyn nesaf yn unig, gan fod hwn yn arian un tro ar hyn o bryd. 
 
Mae hwn yn ddull pragmatig o leddfu’r pwysau ar drigolion ar gyfer cyllideb y flwyddyn 
nesaf a chymryd materion perfformiad ariannol eraill i ystyriaeth gan gynnwys hanes 
cadarn o berfformiad a gyllideb a thanwariant a ragwelir ar gyfer y flwyddyn gyfredol ac 
eitemau ariannu ychwanegol eraill sy’n dod i’r amlwg.  
 
Felly, mae cynnydd o 2.5%, sef swm sy’n llawer is na chwyddiant, wedi’i fodelu i’w 
ystyried. Dangosir model cyllideb diwygiedig isod a throsodd: 
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Mae’r newidiadau arfaethedig i’r gyllideb o’r senario 4.75% blaenorol a amlinellwyd ym 
mhapurau’r Cabinet a Throsolwg a Chraffu fel a ganlyn: 
 

1. Cost Ardoll Tân wedi’i diweddaru o ganlyniad i benderfyniad terfynol Awdurdod 
Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru a gymeradwyodd cynnydd uwch oherwydd 
costau chwyddiant ychwanegol 

2. Gostyngiad yng nghost Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor ar chyllideb 
Premiwm 2ail Gartrefi’r Dreth Gyngor (mae’r eitemau hyn yn gysylltiedig â’r newid 
yn y Dreth Gyngor). 

3. Mae’r Arbedion i’w canfod yn adlewyrchu’r targed Arbedion Teithio ar gyfer 
Swyddogion ac Aelodau ac incwm ychwanegol o’r Ffioedd a thaliadau arfaethedig, 
heb unrhyw falans ychwanegol i’w ganfod. 

4. Defnyddio’r gyfran amcangyfrifedig o’r £50m o gyllid ychwanegol gan Lywodraeth 
Cymru a gyhoeddwyd gan y Gweinidog ar 17/02/22, i’w gario ymlaen ar ddiwedd 
y flwyddyn a’i ddefnyddio ar gyfer Cyllideb 2022/23. 

 
2. CASGLIAD 

 
Mae angen i’r Cabinet bellach wneud argymhelliad clir i’r Cyngor Llawn fel y gellir paratoi 
papurau Cyllideb a chyfrifiadau’r Dreth Gyngor ar gyfer cyfarfod y Cyngor ar 03/03/2022. 
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Fel y cyfeiriwyd mewn adroddiadau blaenorol, mae cynnydd o 1% yn Nhreth y Cyngor yn 
creu tua £400k net.  Mae’r cynnig hwn o gynnydd o 2.5% yn cyfateb i gynnydd Band D o 
£35.31 y flwyddyn neu £2.94c y mis neu £0.68c yr wythnos. 
 
Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol: A wnaed 
Asesiad Effaith 
Integredig? Os naddo, 
nodwch pam 

Nid yw’r adroddiad hwn yn cyfeirio at newid 
gwasanaeth, mae’n cefnogi cynnal gwasanaethau.  
Bydd y Pwyllgorau Trosolwg  a Chraffu yn ystyried y 
materion Hirdymor, Integreiddio, Cynnwys a Atal 
sy’n deillio o gynigion manwl y gyllideb. 

Argymhelliad(au): 

 

a) Derbyn yr Adborth gan bob Pwyllgor Trosolwg a 
Chraffu Cyllideb 

b) Argymell i’r cyngor Llawn mai cyfanswm cyllideb 
sylfaenol drafft 2022/23 yw £165.843m a bod lefel 
y Dreth Gyngor uwch a gynigiwyd ar gyfer 2022/23 
yn 2.5% sy’n cynrychioli swm Band D o £1,447.90. 
 

Rheswm dros y 
penderfyniad: 

I alluogi paratoi’r gyllideb ar gyfer 2022/23. 

Trosolwg a Chraffu: Mae Cynigion y Gyllideb wedi cael eu hystyried gan 
Bwyllgorau Trosolwg a Chraffu’r Gyllideb. 
Adroddwyd yr adborth i’r cyfarfod hwn.  

Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 

Strategaeth Ariannol Tymor Canolig. 

Goblygiadau ariannol: Rhan o’r broses o bennu’r gyllideb. 

Pwerau Statudol: Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1972. 

Papurau Cefndirol: 

 

Setliad Refeniw a Chyfalaf Dros Dro a 
chyhoeddiadau eraill Llywodraeth Cymru. 

Adroddiad cyllideb ddrafft y Cabinet – 01/02/2022 

Atodiadau: Dim 

SAC – Cyllid a Chaffael Stephen Johnson 

Swyddog(ion) Adrodd: Stephen Johnson / Justin Davies / Duncan Hall 

Dyddiad: 20 Chwefror 2022 
 


