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Cyngor Sir CEREDIGION County Council 
 
ADRODDIAD I’R: 
 

Cabinet 

DYDDIAD: 
 

22 Chwefror 2022  

LLEOLIAD: O bell  
 

TEITL: 
 

Adborth gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
Cymunedau Iachach ar y gyllideb ddrafft fel y'i 
hystyriwyd gan y Cabinet ar 1 Chwefror 2022 ac 
opsiynau arbedion gwasanaethau ar gyfer 2022/23. 
Ystyriodd yr Aelodau hefyd y newidiadau arfaethedig i 
Ffioedd a Thaliadau'r Cyngor a fydd yn dod i rym ar 1 
Ebrill 2022 

DIBEN YR ADRODDIAD: Darparu adborth o gyfarfod y Pwyllgor Trosolwg a 
Chraffu Cymunedau Iachach a gynhaliwyd ar 14 
Chwefror 2022 
 

CEFNDIR: 
 

Cyfarfu Aelodau'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach i ystyried y gyllideb ar 
gyfer y meysydd gwasanaeth hynny sydd o fewn cylch gwaith y Pwyllgor ac i ystyried yr 
argymhellion canlynol: 
 

1. Ystyried y Cyllidebau Refeniw a Chyfalaf cyffredinol a gynigir. 
2. Ystyried y pwysau costau amcangyfrifedig a wynebir (£13.173m ar draws pob 

agwedd). 
3. Ystyried y ffioedd a'r taliadau arfaethedig a'r incwm ychwanegol o £155k a 

amcangyfrifir i helpu gyda'r Arbedion sydd eu hangen. 
4. Nodi'r Targed Arbedion Teithio arfaethedig o £230k ar gyfer Swyddogion ac Aelodau. 
5. Nodi’r Balans Arbedion o £113k y mae angen dod o hyd iddo o hyd. 
6. Ystyried y 3 opsiwn a gynigir ar gyfer lefel Treth y Cyngor, sef 4.75%, 5.0% a 5.25%. 
7. Darparu unrhyw adborth priodol arall sy'n ymwneud â'r Gyllideb Ddrafft i'r Cabinet. 

 
Cyflwynodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Ellen ap Gwynn, yr adroddiad ar y gyllideb 
ddrafft ar gyfer 2022/2023 gan gynnwys y rhaglen gyfalaf tair blynedd, gan esbonio mai 
setliad dros dro yw hwn, a disgwylir y setliad terfynol ar 1 Mawrth, 2022. Cyflwynodd yr Aelod 
Cabinet perthnasol y wybodaeth sy'n berthnasol i'w faes gwasanaeth. Yna rhoddwyd cyfle i'r 
Aelodau ofyn cwestiynau a gafodd eu hateb yn eu tro gan Aelodau Cabinet a/neu 
Swyddogion. 
 

Ystyriodd Aelodau'r Pwyllgor y Pwysau Costau ar gyfer y meysydd gwasanaeth hynny sydd 
o fewn cylch gwaith y Pwyllgor; sef: 
 

• Porth Cymorth Cynnar; 
• Porth Cynnal; 
• Porth Gofal (gan gynnwys Tai);  
• Polisi, Perfformiad, a Diogelu’r Cyhoedd. 

  
      Ac: 
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Ystyriodd Aelodau'r Pwyllgor y newidiadau arfaethedig i’r Ffioedd a’r Taliadau o dan 
gylch gwaith y Pwyllgor yn Atodiad D, tudalennau 1 i 13 o 51 ym mhapurau'r agenda. 

 
      Argymhellion:  
 

Ar ôl ystyried, cytunodd yr Aelodau i argymell bod y Cabinet yn: 
 

1. CYMERADWYO'r Cyllidebau Refeniw a Chyfalaf cyffredinol a gynigir; 
2. CYMERADWYO'r Pwysau Costau amcangyfrifedig; 
3. CYMERADWYO'r Ffioedd a'r Taliadau arfaethedig fel yr amlinellir yn atodiad D, 

atodiad 2 o bapurau'r agenda, (tudalennau 1-13 o 51) yn amodol ar ystyried cynnwys 
y canlynol ar dudalen 9 o 51 mewn perthynas â'r ffioedd ar gyfer Canolfannau Lles, 
 
Canolfannau Lles – Pecynnau Aelodaeth Ceredigion Actif, Porth Cymorth Cynnar: 
Cytuno i ddirprwyo awdurdod i'r Cyfarwyddwr Corfforaethol a/neu Swyddog 
Arweiniol Corfforaethol Porth Cymorth Cynnar, gan ymgynghori â'r Aelod 
Cabinet ar gyfer Porth Gofal, Ymyrraeth Gynnar, Canolfannau Lles a Diwylliant, i 
amrywio'r Ffioedd a'r Taliadau ar gyfer y Canolfannau Lles ar gyfer 2022/23, i 
gynnig cynigion arbennig tymor byr / am gyfnod cyfyngedig, er mwyn cymell 
mwy o blant, pobl ifanc, unigolion a theuluoedd i gymryd rhan mewn 
gweithgarwch corfforol rheolaidd a dilyn ffordd iachach o fyw. 
Cytunwyd y byddai manylion pellach mewn perthynas â’r uchod yn cael eu cyflwyno 
yng nghyfarfod y pwyllgor ar 16 Mawrth 2022.  
 

4. CYTUNO nodi’r Targed Arbedion Teithio arfaethedig o £230k ar gyfer Swyddogion ac 
Aelodau; 

5. CYTUNO nodi’r Balans Arbedion o £113k y mae angen dod o hyd iddo o hyd;  
6. CYMERADWYO’r cynnydd arfaethedig o 4.75% ar gyfer lefelau Treth y Cyngor, gan 

nodi:  
 

• Ystyriodd yr Aelodau'r 3 opsiwn a gynigiwyd ar gyfer lefelau Treth y Cyngor, sef 
4.75%, 5.0% a 5.25%. 

• Cynigiwyd, eiliwyd a phleidleisiwyd ar 4.75%. Cynigiwyd, eiliwyd a phleidleisiwyd ar 
gynnydd o 5.0% hefyd. 

• Nid oedd aelodau'r Pwyllgor am ystyried 5.25%. 
• Pleidleisiodd y Pwyllgor ar y gwelliant yn gyntaf, sef cynnydd o 5% yn Nhreth y 

Cyngor gyda'r cyllid ychwanegol yn darparu ar gyfer swydd Uwch Swyddog Iechyd yr 
Amgylchedd ychwanegol, byddai £55k yn ariannu hyn yn fras. 

• Pleidleisiodd 7 Aelod o'r Pwyllgor yn erbyn y cynnig hwn, gyda 5 yn pleidleisio o blaid. 
• Yna pleidleisiodd y Pwyllgor ar y cynnig cychwynnol o gynnydd o 4.75% yn Nhreth y 

Cyngor.  
• Pleidleisiodd y rhan fwyaf o Aelodau'r Pwyllgor o blaid cynnydd o 4.75% ar gyfer 

lefelau Treth y Cyngor gyda 7 Aelod o’r Pwyllgor yn pleidleisio o blaid, a 5 yn ymatal 
rhag pleidleisio. 

• Felly byddai'r Pwyllgor yn argymell cynnydd o 4.75% yn Nhreth y Cyngor ar gyfer 
2022-2023.  

   
 

Y Cynghorydd Bryan Davies 
Cadeirydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach   
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Cyngor Sir CEREDIGION County Council 
 
ADRODDIAD I'R: 
 

Cabinet 

DYDDIAD: 
 

22 Chwefror 2022 

LLEOLIAD: O bell trwy Gynhadledd Fideo 
 

TEITL: 
 

Adborth gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
Cymunedau sy'n Dysgu ar y gyllideb ddrafft fel yr 
ystyriwyd gan y Cabinet ar Chwefror 1af 2021 ac 
opsiynau’r gwasanaethau o ran arbedion ar gyfer 
2022/23. Ystyriodd yr aelodau hefyd y newidiadau 
arfaethedig i Ffioedd a Chostau'r Cyngor i fod mewn 
grym o Ebrill 1af 2022 

PWRPAS YR ADRODDIAD: Rhoi adborth gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
Cymunedau sy'n Dysgu a gynhaliwyd ar Chwefror 
17eg 2022 
 

CEFNDIR: 
 

Gwnaeth Aelodau'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy’n Dysgu gyfarfod i ystyried 
cyllideb y Gwasanaeth ar gyfer y meysydd gwasanaeth hynny sydd o fewn cylch gwaith y 
Pwyllgor ac ystyried yr argymhellion a ganlyn:  
 

1. Ystyried y Cyllidebau Refeniw a Chyfalaf cyffredinol a gynigir. 
2. Ystyried pwysau amcangyfrifedig y costau a wynebir (£13.173m ar draws pob 

agwedd). 
3. Ystyried y Ffioedd a'r costau arfaethedig a'r incwm ychwanegol o £155k a 

amcangyfrifir i helpu gyda'r Arbedion sydd eu hangen. 
4. Nodi'r Targed Arbedion Teithio arfaethedig o £230k ar gyfer Swyddogion ac Aelodau. 
5. Nodi’r Balans Arbedion o £113k y mae angen dod o hyd iddo o hyd. 
6. Ystyried y 3 opsiwn a gynigir ar gyfer lefel Treth y Cyngor, sef 4.75%, 5.0% a 5.25%. 
7. Rhoi unrhyw adborth priodol arall sy'n gysylltiedig â'r Gyllideb Ddrafft i'r Cabinet. 

 
Cyflwynodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Ellen ap Gwynn, yr adroddiad ar y gyllideb 
ddrafft ar gyfer 2022/2023 gan gynnwys y rhaglen gyfalaf tair blynedd, gan egluro mai setliad 
dros dro yw hwn, a bod y setliad terfynol i fod i ddod ar Fawrth 1af, 2022. 
 
Dywedodd yr Arweinydd hefyd fod llythyr wedi dod i law ar Chwefror 17eg 2022 oddi wrth 
Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol yn cyhoeddi cynnydd o £50m ar 
gyfer y setliad llywodraeth leol ar gyfer 2021-2022. Nid yw'r swm i'w ddyrannu i Gyngor Sir 
Ceredigion yn hysbys hyd yma ond mae'n debygol o fod oddeutu £1m. Nid yw’r cyllid wedi’i 
neilltuo (h.y. nid yw wedi’i ddyrannu i wasanaethau penodol) a gellir ei gario ymlaen mewn 
cronfeydd wrth gefn i flwyddyn ariannol 2022-2023. Eglurwyd y byddai angen ystyried 
goblygiadau’r cyllid ychwanegol hwn a sut y byddai hynny’n cael ei ddyrannu ar gyfer cyllideb 
2022-2023.  
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Croesawodd yr aelodau’r cyllid ychwanegol ond mynegwyd siom bod y cyhoeddiad yn hwyr 
ac nad oedd yn caniatáu i graffu ddigwydd ar sail y wybodaeth newydd. Cadarnhaodd y Prif 
Weithredwr y byddai gwybodaeth yn cael ei chyflwyno i'r Cyngor ar Fawrth 3ydd 2022 ac y 
byddai cyfle i drafod ymhellach.  

Cyflwynodd Aelod perthnasol y Cabinet y wybodaeth sy'n berthnasol i'w Faes Gwasanaeth.  
Yna rhoddwyd cyfle i'r aelodau ofyn cwestiynau a gafodd eu hateb yn eu tro gan Aelodau’r 
Cabinet a/neu Swyddogion.  
 

Ystyriodd Aelodau'r Pwyllgor Bwysau’r Costau gyfer y meysydd gwasanaeth hynny sydd o 
fewn cylch gwaith y Pwyllgor, sef: 

• Ysgolion a Diwylliant a Phorth Cymorth Cynnar 
 
      Ac: 
 
      Ystyriodd Aelodau'r Pwyllgor y newidiadau arfaethedig i’r Ffioedd a Chostau o dan 
      Gylch gwaith y Pwyllgor yn Atodiad D, tudalennau 17 i 18 o 64, papurau’r agenda. 
 
Cytunodd y Pwyllgor na fyddai’r 3 opsiwn a gynigiwyd ar gyfer lefelau Treth y Cyngor yn cael 
eu trafod yn y cyfarfod heddiw oherwydd cyhoeddiad Llywodraeth Cymru bod amcangyfrif o 
£1miliwn ychwanegol wedi’i ddyrannu i Gyngor Ceredigion.  Bydd trafodaethau pellach yn 
cael eu cynnal yn y Cyngor.  
      
  Argymhellion: 
 
      Yn dilyn ystyriaeth, cytunodd yr Aelodau i argymell bod y Cabinet yn: 
 

1. CYMERADWYO’r Cyllidebau Refeniw a Chyfalaf cyffredinol a gynigir; 
2. CYMERADWYO Pwysau amcangyfrifedig y Costau; 
3. CYMERADWYO'r Ffioedd a Chostau arfaethedig fel yr amlinellir ym Mhapur D, 

atodiad 2 papurau’r agenda,  (tudalennau 17-18 o 64)   
4. CYTUNWYD i nodi’r Targed Arbedion Teithio arfaethedig o £230k ar gyfer 

Swyddogion ac Aelodau; 
5. CYTUNWYD i nodi’r Balans Arbedion o £113k y mae angen dod o hyd iddo o hyd. 

   
Nid oedd gan y Pwyllgor ddim adborth arall yn ymwneud â'r Gyllideb Ddrafft i'r Cabinet ei 
ystyried. 
 
 

Y Cynghorydd Wyn Thomas 
Cadeirydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy’n Dysgu 
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Cyngor Sir CEREDIGION County Council 
 
ADRODDIAD I’R: 
 

Cabinet 

DYDDIAD: 
 

22 Chwefror 2022  

LLEOLIAD: O bell 
 

TEITL: 
 

Adborth gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
Cymunedau Ffyniannus ar y gyllideb ddrafft fel y'i 
hystyriwyd gan y Cabinet ar 1 Chwefror 2022 ac 
opsiynau arbedion gwasanaethau ar gyfer 2022/23. 
Ystyriodd yr Aelodau hefyd y newidiadau arfaethedig 
i Ffioedd a Thaliadau'r Cyngor a fydd yn dod i rym ar 
1 Ebrill 2022  

DIBEN YR ADRODDIAD: Darparu adborth o gyfarfod y Pwyllgor Trosolwg a 
Chraffu Cymunedau Ffyniannus a gynhaliwyd ar 18 
Chwefror 2022 
 

CEFNDIR: 
 

Cyfarfu Aelodau'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus i ystyried y gyllideb ar 
gyfer y meysydd gwasanaeth hynny sydd o fewn cylch gwaith y Pwyllgor ac i ystyried yr 
argymhellion canlynol: 
 

1. Ystyried y Cyllidebau Refeniw a Chyfalaf cyffredinol a gynigir. 
2. Ystyried y pwysau costau amcangyfrifedig a wynebir (£13.173m ar draws pob 

agwedd). 
3. Ystyried y ffioedd a'r taliadau arfaethedig a'r incwm ychwanegol o £155k a 

amcangyfrifir i helpu gyda'r Arbedion sydd eu hangen. 
4. Nodi'r Targed Arbedion Teithio arfaethedig o £230k ar gyfer Swyddogion ac Aelodau. 
5. Nodi’r Balans Arbedion o £113k y mae angen dod o hyd iddo o hyd. 
6. Ystyried y 3 opsiwn a gynigir ar gyfer lefel Treth y Cyngor, sef 4.75%, 5.0% a 5.25%. 
7. Darparu unrhyw adborth priodol arall sy'n ymwneud â'r Gyllideb Ddrafft i'r Cabinet. 

 
Cyflwynodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Ellen ap Gwynn, yr adroddiad ar y gyllideb 
ddrafft ar gyfer 2022/2023 gan gynnwys y rhaglen gyfalaf tair blynedd, gan esbonio mai 
setliad dros dro yw hwn, a disgwylir y setliad terfynol ar 1 Mawrth, 2022. 
 
Dywedodd yr Arweinydd hefyd fod llythyr wedi dod i law ar 17 Chwefror 2022 gan Rebecca 
Evans AS, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, yn cyhoeddi cynnydd o £50m ar gyfer y 
setliad llywodraeth leol ar gyfer 2021-2022. Nid yw'r swm a fydd yn cael ei ddyrannu i Gyngor 
Sir Ceredigion yn hysbys hyd yma ond mae'n debygol o fod tua £1m. Nid yw'r cyllid wedi'i 
neilltuo (h.y. heb ei ddyrannu i wasanaethau penodol) a gellir ei gario ymlaen mewn 
cronfeydd wrth gefn i flwyddyn ariannol 2022-2023. Esboniwyd y byddai angen ystyried 
goblygiadau'r cyllid ychwanegol hwn a sut y byddai hynny'n cael ei ddyrannu ar gyfer cyllideb 
2022-2023. Croesawodd yr aelodau’r cyllid ychwanegol ond mynegwyd siom bod y 
cyhoeddiad yn hwyr ac nad oedd yn caniatáu i waith craffu ddigwydd yn seiliedig ar y 
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wybodaeth newydd. Cadarnhaodd y Prif Weithredwr y byddai gwybodaeth yn cael ei 
chyflwyno i'r Cyngor ar 3 Mawrth 2022 ac y byddai cyfle i drafod ymhellach. 

Yna cyflwynodd yr Aelod Cabinet perthnasol y wybodaeth sy'n berthnasol i'w Faes 
Gwasanaeth. Yna rhoddwyd cyfle i'r aelodau ofyn cwestiynau a gafodd eu hateb yn eu tro 
gan Aelodau Cabinet a/neu Swyddogion. 
 

Ystyriodd Aelodau'r Pwyllgor y Pwysau Costau ar gyfer y meysydd gwasanaeth hynny sydd 
o fewn cylch gwaith y Pwyllgor; sef: 

• Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol 
• Yr Economi ac Adfywio  

 
      Ac: 
 
      Ystyriodd Aelodau'r Pwyllgor y newidiadau arfaethedig i’r Ffioedd a’r Taliadau o dan 

gylch gwaith y Pwyllgor yn Atodiad D, tudalennau 14 i 15 o 51 ym mhapurau’r agenda.  
 
Cytunodd y Pwyllgor na fyddai'r 3 opsiwn a gynigiwyd ar gyfer lefelau Treth y Cyngor yn cael 
eu trafod yn y cyfarfod heddiw oherwydd cyhoeddiad Llywodraeth Cymru bod amcangyfrif o 
£1miliwn ychwanegol wedi'i ddyrannu i Gyngor Ceredigion. Bydd trafodaethau pellach yn 
cael eu cynnal yng nghyfarfod y Cyngor. 
   
  Argymhellion:  
 

Ar ôl ystyried, cytunodd yr Aelodau i argymell bod y Cabinet yn: 
 

1. CYMERADWYO'r Cyllidebau Refeniw a Chyfalaf cyffredinol a gynigir; 
2. CYMERADWYO'r Pwysau Costau amcangyfrifedig; 
3. CYMERADWYO'r Ffioedd a’r Taliadau arfaethedig fel yr amlinellir yn Atodiad D, 

atodiad 2 ym mhapurau'r agenda, (tudalennau 16-44 o 51)   
4. CYTUNO nodi’r Targed Arbedion Teithio arfaethedig o £230k ar gyfer Swyddogion ac 

Aelodau; 
5. CYTUNO nodi’r Balans Arbedion o £113k y mae angen dod o hyd iddo o hyd;  

 
6. Cytunodd y Pwyllgor hefyd i ddarparu'r argymhellion priodol canlynol yn ymwneud â'r 

Gyllideb Ddrafft i'r Cabinet: 
 

a) bod catamarán yn cael ei thrin yr un fath â chwch ungragen (monohull) ar gyfer 
ffioedd a thaliadau 2022/23 tra bod adolygiad o'r polisi yn cael ei gynnal. Dylid 
croesawu catamaranau gan eu bod yr un maint â chwch ungragen, yn fwy diogel, 
yn fwy sefydlog, yn haws i’w symud ac yn well i'r amgylchedd.   
 

b) bod ffioedd parcio yn cael eu dileu yn Nhregaron a Llandysul. 
 
   
 

Y Cynghorydd Marc Davies 
Cadeirydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus   
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Cyngor Sir CEREDIGION County Council 
 
ADRODDIAD I’R: 
 

Cabinet 

DYDDIAD: 
 

22 Chwefror 2022  

LLEOLIAD: O bell  
 

TEITL: 
 

Adborth gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
Adnoddau Corfforaethol ar y gyllideb ddrafft fel y'i 
hystyriwyd gan y Cabinet ar 1 Chwefror 2022 ac 
opsiynau arbedion gwasanaethau ar gyfer 2022/23. 
Ystyriodd yr Aelodau hefyd y newidiadau arfaethedig 
i Ffioedd a Thaliadau'r Cyngor a fydd yn dod i rym ar 
1 Ebrill 2022 

 
DIBEN YR ADRODDIAD: Darparu adborth o gyfarfod y Pwyllgor Trosolwg a 

Chraffu Adnoddau Corfforaethol a gynhaliwyd ar 18 
Chwefror 2022 
 

CEFNDIR: 
 

Gofynnwyd i Aelodau’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol 
ystyried y gyllideb ar gyfer y meysydd gwasanaeth hynny sydd o fewn cylch gwaith 
y Pwyllgor ac i ystyried yr argymhellion canlynol:  

 
1. Ystyried y Cyllidebau Refeniw a Chyfalaf cyffredinol a gynigir. 
2. Ystyried y pwysau costau amcangyfrifedig a wynebir (£13.173m ar draws pob 

agwedd). 
3. Ystyried y ffioedd a'r taliadau arfaethedig a'r incwm ychwanegol o £155k a 

amcangyfrifir i helpu gyda'r Arbedion sydd eu hangen. 
4. Nodi'r Targed Arbedion Teithio arfaethedig o £230k ar gyfer Swyddogion ac 

Aelodau. 
5. Nodi’r Balans Arbedion o £113k y mae angen dod o hyd iddo o hyd. 
6. Ystyried y 3 opsiwn a gynigir ar gyfer lefel Treth y Cyngor, sef 4.75%, 5.0% a 

5.25%. 
7. Darparu unrhyw adborth priodol arall sy'n ymwneud â'r Gyllideb Ddrafft i'r 

Cabinet. 
  
Dywedodd yr Arweinydd hefyd fod llythyr wedi dod i law ar 17 Chwefror 2022 gan 
Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, yn cyhoeddi cynnydd o 
£50m ar gyfer y setliad llywodraeth leol ar gyfer 2021-2022. Nid yw'r swm a fydd yn 
cael ei ddyrannu i Gyngor Sir Ceredigion yn hysbys hyd yma ond mae'n debygol o fod 
tua £1m. Nid yw'r cyllid wedi'i neilltuo (h.y. heb ei ddyrannu i wasanaethau penodol) a 
gellir ei gario ymlaen mewn cronfeydd wrth gefn i flwyddyn ariannol 2022-2023. 
Esboniwyd y byddai angen ystyried goblygiadau'r cyllid ychwanegol hwn a sut y 
byddai hynny'n cael ei ddyrannu ar gyfer cyllideb 2022-2023. 
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Croesawodd yr aelodau’r cyllid ychwanegol ond mynegwyd siom bod y cyhoeddiad yn 
hwyr ac nad oedd yn caniatáu i waith craffu ddigwydd yn seiliedig ar y wybodaeth 
newydd. Cadarnhaodd y Prif Weithredwr y byddai gwybodaeth yn cael ei chyflwyno i'r 
Cyngor ar 3 Mawrth 2022 ac y byddai cyfle i drafod ymhellach. 

Yna cyflwynodd yr Aelod Cabinet perthnasol y wybodaeth sy'n berthnasol i'w Faes 
Gwasanaeth. Yna rhoddwyd cyfle i'r aelodau ofyn cwestiynau a gafodd eu hateb yn eu 
tro gan Swyddogion. 
 

Ystyriodd Aelodau'r Pwyllgor y Pwysau Costau ar gyfer y meysydd gwasanaeth hynny 
sydd o fewn cylch gwaith y Pwyllgor; sef: 
 

Cyswllt Cwsmeriaid  
Gwasanaethau Democrataidd 
Yr Economi ac Adfywio  
Cyllid a Chaffael  
Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu  
Pobl a Threfniadaeth  
Polisi, Perfformiad a Diogelu’r Cyhoedd  

 
      Ac; 
 
Ystyriodd Aelodau'r Pwyllgor y newidiadau arfaethedig i’r Ffioedd a’r Taliadau o dan 
gylch gwaith y Pwyllgor yn Atodiad D, tudalennau 45 i 51 ym mhapurau'r agenda. 
            
      Argymhellion:  
 

Ar ôl ystyried, cytunodd yr Aelodau i argymell bod y Cabinet yn: 
 

1. CYMERADWYO cyllideb y meysydd gwasanaeth o fewn cylch gwaith y 
Pwyllgor fel yr uchod;  

2. CYMERADWYO’r Ffioedd a’r Taliadau arfaethedig fel yr amlinellir yn atodiad D 
yr adroddiad (tudalen 45 o 51) 

3. CYMERADWYO'r cynlluniau Cyfalaf perthnasol yn y Rhaglen Gyfalaf 
arfaethedig; 

4. CYTUNO nodi’r Targed Arbedion Teithio arfaethedig o £230k ar gyfer 
Swyddogion ac Aelodau; 

5. CYTUNO nodi’r Balans Arbedion o £113k y mae angen dod o hyd iddo o hyd; 
6. Oherwydd y llythyr diweddar a dderbyniwyd gan Rebecca Evans AS, y 

Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, ni chafodd argymhelliad rhif 6 ei ystyried; 
7. Cytunodd y Pwyllgor i ddarparu'r adborth priodol canlynol yn ymwneud â'r 

Gyllideb Ddrafft i'r Cabinet – Cytunwyd i argymell y byddai gweinyddiaeth 
newydd y Cyngor yn ystyried sefydlu Grŵp Gorchwyl a Gorffen i ystyried 
Paratoi'r Gyllideb. Byddai'r mater yn cael ei gyfeirio at y Pwyllgor 
Gwasanaethau Democrataidd yn y lle cyntaf. 

 
      

Y Cynghorydd Ivor Williams 
Cadeirydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol 
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