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1. CRYNODEB  
 

Bydd yr adroddiad hwn yn darparu’r Cabinet â gwybodaeth am berfformiad Cyllideb 
Refeniw Rheoladwy Terfynol y Cyngor ar gyfer blwyddyn ariannol 2021/22.   Bu i 
adroddiad monitro Chwarter 3 am y cyfnod hyd at 31/12/2021 ragweld tanwariant o 
£1.165m ar gyfer y flwyddyn. 
 
Mae sefyllfa refeniw cyffredinol terfynol yn nodi tanwariant cyffredinol o £668k.   Bydd 
hyn yn cynnwys manteision y gwarged o ran casglu Treth y Cyngor a Grant Refeniw 
ychwanegol Llywodraeth Cymru (a dderbyniwyd o ganlyniad i Setliad Ariannol a 
ddiwygiwyd ar gyfer 2021/22 gan Lywodraeth Cymru ym mis Mawrth 2022).   Mae’r 
tanwariant yn is na’r hyn a ragwelwyd o ganlyniad i drosglwyddiadau i gronfeydd wrth 
gefn a glustnodwyd fydd o gymorth wrth gyflawni blaenoriaethau corfforaethol y 
Cyngor.   Bydd y gwarged cyffredinol yn golygu y bydd y Balansau Cyffredinol yn codi 
i £6.7m, sy’n cyfateb i 4.1% o Gyllideb 2022/23 (sef ychydig yn uwch na’r pwynt canol 
ar gyfer yr ystod targed rhwng 3% a 5%). 
 
Mae’n bwysig cofio a nodi yr her a wynebir yn sgil y broses o osod Cyllideb 2022/23.   
Yn sgil cynnwys un taliad o £1.0m oddi wrth Lywodraeth Cymru yn dilyn Setliad 
diwygiedig 2021/22 bu i hyn alluogi i’r Cyngor gadw eu helfen hwy ar Dreth y Cyngor 
i barhau ar gynnydd o 2.5%.   Fodd bynnag mae natur un taliad yr arian yma’n her o 
ran edrych ar sylfaen y gyllideb i’r dyfodol.   Caiff hyn bellach ei hadolygu yn sgil 
sefyllfa Alldro Refeniw 2021/22 a chaiff diweddariad ei adrodd i Aelodau maes o law 
fel rhan o adroddiadau monitro ariannol 2022/23. 
 
Mae argyfwng Costau Bwy yn parhau heb osteg.  Bu i’r Cyngor wneud cryn 
ddatblygiad wrth weithredu cynllun Costau Byw Llywodraeth Cymru gan wneud £1.6m 
o daliadau yn uniongyrchol i oddeutu 10,500 o gartrefi a galluogi £1.3m o daliadau i 
oddeutu 8,700 o gartrefi drwy’r Swyddfa Bost i’r cartrefi hynny a oedd yn gymwys ond 
nid ar daliadau uniongyrchol.   Bydd hyn yn cefnogi’r rhwydwaith Swyddfeydd Post 
gwledig ac y mae’n ffordd dda o sicrhau bod cartrefi sy’n gymwys yn derbyn eu 
taliadau.    
 
 
 



2 
 

 
Ar hyn o bryd mae’r Cyngor ei hun yn profi pwysau chwyddiant heb ei ail ers gosod 
Cyllideb 2022/23.   Mae tystiolaeth o hyn eisoes o fewn y broses dendro (yn bennaf 
ar ochr cyfalaf) a chostau refeniw (yn benodol lle effeithir ar wasanaethau gan brisiau 
tanwydd ac egni, lle mae contractau yn gysylltiedig â chwyddiant.   Nid yw codiadau 
cyflog wedi eu penderfynu eto ar gyfer 2022/23, gan fod bellach tipyn mwy o risg y 
bydd chwyddiant cyflogau yn fwy na lefelau a nodwyd ar hyn o bryd yn y gyllideb.   
Felly mae risgiau ariannol y Cyngor eisoes wedi eu hail-asesu am y rhesymau yma 
a’u haddasu’n uwch. 
 
Caiff cronfeydd wrth gefn a glustnodwyd eu hadolygu’n rheolaidd a’u hail-lunio i 
flaenoriaethau sy’n datblygu, ymrwymiadau ac anghenion posib.   Edrychwyd ar hyn 
ymhellach fel rhan o’r broses alldro a nodir manylion llawn y cronfeydd wrth gefn a 
glustnodwyd yn Atodiad 1 .   Yn gyffredinol, mae cronfeydd wrth gefn a glustnodwyd 
(gan eithrio Balansau Cyffredinol) wedi cynyddu ar ddiwedd y flwyddyn i ychydig o 
dan £54m (sef 32.5% o Gyllideb 2022/23). 
 
Mae rheoli deinameg ariannol COVID19 wedi parhau i fod yn heriol ac yn ddwys iawn 
o ran defnydd adnoddau.   Fodd bynnag mae perfformiad 2021/22 yn parhau i 
ddangos serch COVID19, fod sefyllfa ariannol cyffredinol y Cyngor yn parhau’n bositif 
ac yn medru gwrthsefyll y sefyllfa ac y mae mantolen y Cyngor yn parhau’n gryf,  er 
gwaethaf y ffaith bod mwy a mwy o bethau’n codi bob amser. 
 

 
2. PERFFORMIAD CYLLIDEB CRAIDD  

 
Mewn nifer o ffyrdd mae 2021/22 yn debyg i 2020/21.   Mae effeithiau COVID19 a’r 
pwysau y mae wedi ei roi ar Wasanaethau wedi parhau i weithredu o dan bwysau 
sylweddol. O ran yr ochr ariannol bu nifer sylweddol o arian grant am un tro yn unig 
ar gael a hynny yn aml ar fyr-rybudd ac yn hwyr yn y flwyddyn ariannol.   Bu i hyn 
gyfrannu’n sylweddol i’r sefyllfa ariannol bositif yn gyffredinol ac y mae’n golygu 
mewn sawl achos nad yw’r Gwasanaethau hyd yma wedi dychwelyd i sefyllfa ariannol 
mwy ‘normal’.  
 
Ceir dim ond un brif faes o orwariant sy’n ymwneud â Pholisi, Perfformiad ac 
Amddiffyn y Cyhoedd.  Mae hyn ymwneud yn benodol â’r modd yr ymdrinnir yn y 
cyfrifon ag achos sy’n ymwneud â thir a halogwyd ac ymdriniwyd â’r mater yma’n 
gorfforaethol o fewn y sefyllfa alldro gyffredinol.  
 
Mae’r amrywiant terfynol ar y Pyrth Gydol Oed yn amrywiant dibwys, er bod hyn yn 
cynnwys £1.145m o arian i gynorthwyo â chostau Gofal Cymdeithasol a £1.388m o’r 
Gronfa Adfer Gofal Cymdeithasol, a bu i’r ddwy ffynhonnell arian o Lywodraeth Cymru 
ddod i ben ar 31/03/22. 
 
Bu tanwariant o ychydig dan £2m yn y Cyllidebau a Ddirprwywyd i Ysgolion a 
galluogwyd i’r swm yma gael ei drosglwyddo i Falansau’r Ysgolion – sy’n golygu eu 
bod yn codi o £6.3m i £8.3m.  Nid oes unrhyw ysgol yng Ngheredigion mewn sefyllfa 
o ddiffyg.   Er bod lefelau’r balansau yma’n uwch na’r disgwyliadau a’r trothwyon 
arferol bu oddeutu £3m o grant un taliad yn ystod y flwyddyn, ac y mae hyn yn debyg 
i’r patrwm yn 2020/21.    
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Bydd yn rhaid i Gyrff Llywodraethol ddefnyddio’r adnoddau un tro yma sydd ar gael 
yn eu balansau yn ddoeth ac yn gall fel rhan o gyflawni eu canlyniadau addysgol a’r 
camau parhaus o ran adfer o’r holl darfu a achoswyd i ysgolion yn sgil COVID19.   
Bydd y Cyngor yn parhau i fod yn weithredol wrth gefnogi holl Ysgolion yn hyn o beth, 
gan gynnwys diweddaru gwaith blaenorol er mwyn deall cynlluniau ac ymrwymiadau 
pob ysgol yn erbyn eu balansau. 
 
Yn gyffredinol ar draws yr holl wasanaethau bu i effaith gyfunol tanwariant mewn 
gwasanaethau ac arian grant ychwanegol alluogi trosglwyddiadau ychwanegol i 
gronfeydd wrth gefn a glustnodwyd i’w hystyried fel symiau a oedd yn ychwanegol i’r 
rheiny a gynlluniwyd ac a ariannwyd ar eu cyfer.  Y symiau mwyaf sylweddol yn hyn 
o beth yw: 
 

i) Cronfa wrth gefn ar gyfer Buddsoddiad Digidol a TGCh newydd - £1.0m 
ii) Cronfa Gydraddoli Lleoliadau newydd er mwyn cynorthwyo â lleddfu effaith 

lleoliadau Gofal Cymdeithasol o ran cost uchel rhwng blynyddoedd ariannol - 
£1.0m 

iii) Cynnydd Net yn y Gronfa Cynllun Cyllid Preifat er mwyn rheoli chwyddiant - 
£0.7m 

iv) Cynnydd yn y Gronfa Galluogi Gwytnwch Unigolion a Theuluoedd - £1.0m.  
Darparu arian ar gyfer Strategaeth Buddsoddi Lles a Gydol Oes, cynlluniau 
ac arian sefydlu (e.e. arian cyfatebol prosiectau Cronfa Buddsoddi 
Rhanbarthol) 

v) Cronfa Pwysau Chwyddiant a Chostau newydd fydd yn cadw’r £1.4m 
ychwanegol o arian y Gronfa Cynnal Refeniw o Setliad Terfynol 21/22.  

 
Mae dadansoddiad o sefyllfa alldro refeniw rheoladwy terfynol yn wahanol i 
flynyddoedd blaenorol am fod Setliad Llywodraeth Leol 2021/22 wedi ail agor a’r arian 
ychwanegol y mae hyn yn ei ddenu y tu allan i’r Gyllideb reoladwy arferol.  Felly gall 
y sefyllfa gyffredinol derfynol gael ei chrynhoi fel a ganlyn: 
 

  
 
 

2021/22 
Cyllideb 

ddiweddaraf  
£'000 

2021/22 
Union 

Wariant  
£'000 

Tan / Gor 
wariant  

 
£'000 

Arian     
Treth y Cyngor  (45,078) (46,629) 1,551  
NNDR + RSG (109,658) (111,093) 1,435  
Cyfanswm yr Arian  (154,736) (157,722) 2,986 
    
Llai trosglwyddiadau i’r arian wrth 
gefn * 

- 2,001 (2,001) 

    
Cyfanswm yr Arian Net  (154,736) (155,721) 985 
    
Cyllideb Reoladwy  154,736 155,053 (317) 
    
Sefyllfa Alldro Cyffredinol - (668) 668 
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* Mae’r trosglwyddiadau yma i’r Cronfeydd wrth Gefn yn ymwneud yn benodol â gosod i’r 
ochr Grant Cynnal Refeniw Llywodraeth Cymru o £1.4m a chynnydd rhannol sy’n rhan 
o’r cynnydd yng nghronfa wrth gefn y Cynllun Cyllid Preifat.   Mae trosglwyddiadau eraill 
i gronfeydd wrth gefn o fewn sefyllfa’r Gyllideb Reoladwy. 

 
Mae manylion pellach o sefyllfa’r Gyllideb Reoladwy wedi ei nodi trosodd: 
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Swyddog Arweiniol Corfforaethol 
/Gwasanaeth  

2021/22 
Cyllideb 

ddiweddaraf 
£'000 

2021/22 
Gwirioneddol 

£'000 

Tan/ 
(Gor) 

wariant 
£'000 

Sylwadau  
 

Cyswllt â Chwsmeriaid 5,732  5,705  27  Dim mater o bwys i’w adrodd. 
Gwasanaethau Democrataidd 4,089  4,016  73  Dim mater o bwys i’w adrodd. 
Economi ac Adfywio 3,455  3,189  266  Tanwariant yn codi’n bennaf yn y Gwasanaethau Eiddo (yn rhannol 

oherwydd arbedion yn sgil adeiladau ar gau dros dro yn ystod COVID), a 
lefel uwch o incwm o Bridiannau Tir. 

Cyllid a Chaffael 20,187  20,004  183  Tanwariant yn erbyn cyllidebau Diswyddo Corfforaethol, gweithrediadau 
gwasanaethau craidd ac arbedion y Trysorlys wedi galluogi 
trosglwyddiadau i gronfeydd wrth gefn o ran Cyfalaf Corfforaethol, Cynllun 
Cyllid Preifat ac Yswiriant. 

Priffyrdd a Gwasanaethau 
Amgylcheddol 

17,470  17,474  (4) Grant Gwastraff Ychwanegol oddi wrth Lywodraeth Cymru wedi ei gyfuno 
â thanwariant ar gostau Gwaredu Gwastraff wedi galluogi trosglwyddiadau 
i gronfeydd wrth gefn o ran costau cynllun amddiffyn yr arfordir. 

Cyfreithiol a Llywodraethu 1,531  1,527  4  Dim mater o bwys i’w adrodd, oni bai am gynnydd mewn costau cyfreithiol 
gofal cymdeithasol. 

Pobl a Threfniadaeth 2,085  2,082  3  Dim mater o bwys i’w adrodd. 
Polisi, Perfformiad a Diogelu’r 
Cyhoedd 

2,249  2,657  (408) Mae’r prif fater o bryder yn ymwneud ag achos gwaith adfer Tir a 
halogwyd. 

     

Model Pyrth Gydol Oed     Er bod y sefyllfa gyffredinol yn cynnwys arian grant untro Llywodraeth 
Cymru a grantiau Rhanbarthol, mae sefyllfa gytbwys yn gyflawniad 
sylweddol i’r gwasanaethau yma.  Mae heriau ariannol ym maes Plant sy’n 
Derbyn Gofal a chostau Lleoliadau Sector annibynnol, fodd bynnag roedd 
arbedion dros dro ym meysydd Gofal Cartref, Gwasanaethau Dydd a Thai.   
Mae hyn a manteision arian grant wedi galluogi camau i drosglwyddo arian 
i gronfeydd wrth gefn  

Porth Cymorth Cynnar 3,761  3,719  42  
Porth Cynnal 23,561  23,632  (71) 
Porth Gofal 11,611  11,595  16  

 38,933  38,946  (13) 

     

Ysgolion a Diwylliant      
Ysgolion a Diwylliant (AALl) 5,684  5,557  127  Dim mater o bwys i’w adrodd, fel y’i cynlluniwyd gweithredwyd ar 

drosglwyddo arian i gronfeydd wrth gefn o ran arian cyfatebol Ysgolion y 
21ain Ganrif.  Roedd hefyd cynnydd mewn Balansau Ysgolion o ychydig o 
dan £2m. 

Cyllidebau a Ddirprwywyd i 
Ysgolion 

42,951  42,951  -  

 48,635  48,508  127  
     

Grŵp Arweiniol  5,780  5,801  (21) Gweler hefyd adran COVID19 yr adroddiad.  Mae’r sefyllfa ariannol 
gyffredinol wedi galluogi trosglwyddiadau i gronfeydd wrth gefn o ran 
lleoliadau newydd cronfa cydraddoli a throsglwyddiad cychwynnol i gronfa 
buddsoddi Digidol TGCh newydd. 
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Ardollau, Premiwm Treth y Cyngor a 
Chronfeydd wrth gefn 

4,590  5,144  (554) Trosglwyddwyd £462k i gronfa wrth gefn Premiwm Treth y Cyngor sydd 
bellach ar ffigwr cronnus o £1.12m.  Bu i’r sefyllfa alldro gyffredinol alluogi 
trosglwyddiad pellach i gronfa buddsoddi Digidol TGCh newydd a nodwyd 
yn erbyn y pennawd yma. 

     
 Cyfanswm y Gyllideb Reoladwy 154,736 155,053 (317)  
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3. PERFFORMIAD Y GYLLIDEB COVID19  

 
Bu ystod o elfennau ariannol a oedd yn parhau angen eu rheoli’n weithredol gan y 
gwasanaeth cyllid a chaffael.  Mae’r rhan fwyaf o elfennau y cyfeirir atynt yn yr adran 
hon wedi’u cyfrif o dan bennawd Cyllideb y Grŵp Arweiniol. Mae’r adran ddilynol yn 
crynhoi'r sefyllfa parthed y prif agweddau sy’n benodol i COVID19: 
 

a) Costau Cynyddol COVID19 a Chronfa Galedi Frys Llywodraeth Cymru 
Yn ystod 2020/21, cyflwynwyd hawliadau caledi misol gwerth cyfanswm o £7.4m i 
Lywodraeth Cymru.  Mae hyn, ynghyd â chostau eraill nad oedd yn gymwys, yn 
golygu bod cost net o £86k i'r Cyngor am y flwyddyn sy’n cyfateb ag oddeutu cyfradd 
ariannu o 99%. 
 
b) Incwm a Gollwyd yn y Gwasanaethau 

Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu cyfanswm o £1.4m ar gyfer Incwm a 
Gollwyd a’r prif ffynonellau incwm yr effeithir arnynt yw Canolfannau Llesiant, 
Asiantaeth y Cefnffyrdd, Gwastraff, Arlwyo Ysgolion a Meysydd Parcio 

 
c) Manteision Ariannol  
Er bod y rhan fwyaf o effeithiau ariannol sy’n gysylltiedig â COVID-19 yn negyddol, 
ceir rhai meysydd lle gwelwyd arbedion. Yr un fwyaf sylweddol yw costau teithio lle 
bu arbediad o £392k yn erbyn cyllidebau craidd felly ymdriniwyd â hwn yn 
gorfforaethol.  Disgwylir y bydd y gostyngiad mewn costau teithio’n parhau yn y 
dyfodol gyda gostyngiad sylfaen y gyllideb o £243k yn cael ei dybio ar gyfer y broses 
o osod y gyllideb yn 2022/23.   Yn ogystal bu i’r Cyngor dderbyn ffioedd ar gyfer 
gweinyddu Cynlluniau amrywiol â chyfanswm net o £292k. 
 
d) Casglu Treth y Cyngor  
Y gyfradd gasglu derfynol ar gyfer 2021/22 oedd 97.2%, o gymharu â 96.8% ar 
gyfer 2020/21 a 97.3% ar gyfer 2019/20.  Er bod y gyfradd gasglu ymron nôl ar yr 
un lefel â lefelau cyn COVID mae effaith yr ôl-ddyledion na chasglwyd yn parhau 
ym malansau’r blynyddoedd blaenorol. Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu cyllid 
ychwanegol o £618k i gynorthwyo gyda hyn ac ystyriwyd hyn wrth asesu lefel 
briodol o ddarpariaeth ar gyfer dyledion drwg.  
 

 
 
4. CYNLLUNIAU ERAILL LLYWODRAETH CYMRU SY’N YMWNEUD Â COVID  
Bu ystod eang o Gynlluniau Cenedlaethol lle bu i Lywodraeth Cymru ddewis defnyddio 
Llywodraeth Leol fel y partner a ffefrir ar gyfer gweithredu cynlluniau ar lefel leol.   Mae 
Ceredigion wedi ymateb i’r her yma, gan gyflawni hyn drwy ddefnyddio staff a fu mewn 
swyddi eraill a gweithredu fel Tîm Ceredigion a blaenoriaethu y cynlluniau yma dros 
weithgareddau eraill.  Ariannwyd y cynlluniau’n llawn gan Lywodraeth Cymru .  Y 
Cynlluniau mwyaf sylweddol a oedd yn weithredol yn 2021/22 oedd: 
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Rhyddhad Ardrethi Busnes 
NNDR (yr Ardreth Annomestig 
Genedlaethol) ar gyfer y 
sectorau Hamdden, Manwerthu 
a Lletygarwch 

Dyfarnwyd oddeutu. £8.3m o ryddhad NNDR i 
fusnesau cymwys ar gyfer 2021/22 

  

Cynllun Cefnogi Hunan ynysu  Taliadau cronnus o £1.073m hyd yma – 
Cynllun yn rhedeg i mewn i 22/23 a disgwylir y 
bydd yn cau ar 31/07/22 (er mwyn caniatáu i 
ymgeiswyr newydd i wneud cais am gyfnod 
ynysu hyd at 30/06/22) 

  

Cynllun hybu tâl salwch 
statudol Gofalwyr Gofal i 
Gyflogwyr  

Taliadau cronnus o £63k hyd yma – Cynllun 
yn rhedeg i mewn i 22/23.  Oedd i gau 
30/06/22, ond disgwylir y bydd nawr yn cael ei 
ymestyn i 31/08/22 

  

£735 Taliadau i Ofalwyr 
(Rownd 2) 

Cwblhawyd £1.564m o daliadau i dros 1,600 o 
ofalwyr .  Cynllun wedi ei gwblhau  

  

Cynllun Grant Gweithwyr 
Llawrydd Celfyddydol – Rownd 
Mai 2021  

Talwyd £48k o arian grant– Cynllun wedi cau    

Grantiau Busnes Disgresiwn y 
Gronfa Cadernid Economaidd- 
– rowndiau mis Mehefin ac 
Awst 2021  

Talwyd £100k o arian grant – Cynlluniau wedi 
cau   

£200 Taliadau Cefnogi 
Tanwydd Gaeaf  

Gwnaed £576k o daliadau  - Cynllun wedi cau  

Grantiau Busnes Omicron  Cynllun Grant Dewisol ac NNDR – taliadau 
cronnus £1.6m .  Cynllun wedi cau.  

 

£1,498 Taliadau i Ofalwyr 
(Rownd 3) 

Cynlluniau cronnus £1.243m hyd yma. 
Taliadau yn mynd yn eu blaen yn 22/23. 

 

£500 Cynllun Gofalwyr Di-dâl  Talwyd £56k o arian grant – Cynllun 22/23 yn 
cau 15/07/22 

 

£150 Cynllun Costau Byw  Taliadau cronnus o £2.9m hyd yma.  Bydd y 
broses Ceisiadau Dewisol yn agor nesaf. 

 

 
Yn ogystal â'r rhain, mae nifer fawr o grantiau penodol sy'n gysylltiedig â COVID y bu’n 
rhaid eu cefnogi a’u cyflenwi yn ystod y flwyddyn. Yn eu plith mae Profi Olrhain a 
Diogelu (Olrhain Cysylltiadau), Datgomisiynu Ysbytai Maes Dros Dro, Canolfannau 
Brechu, cyllid brys o ran Bysiau, arian Cronfa Adfer gofal Cymdeithasol a grantiau 
amrywiol sy'n ymwneud ag Addysg a Phriffyrdd.  

 
5. DYCNWCH ARIANNOL  
 

Mae’r canlyniadau yma unwaith yn rhagor yn dangos a chefnogi sefyllfa ariannol cryf a 
bod y risg ariannol yn y tymor canolig wedi ei ddiweddaru i adlewyrchu’r pwysau 
chwyddiant digynsail ers i’r Gyllideb gael ei gosod ac i’r argyfwng cyfredol ddechrau. 
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Mae hyn yn amlwg yn barod mewn contractau a thendrau (yn bennaf cyfalaf) er 
enghraifft cynnydd mewn tanwydd ac egni a chontractau eraill sy’n glwm wrth 
chwyddiant yn ystod y flwyddyn ariannol.   Y mae hefyd yn bosib, er ei fod yn rhy gynnar 
i ddweud y gall y codiad cyflogau gael ei benderfynu ar ffigwr uwch. 
 
Fel y nodwyd yn flaenorol pan osodwyd y gyllideb ar gyfer y flwyddyn gyfredol bu i 
Lywodraeth Cymru gyhoeddi arian ychwanegol newydd i gynorthwyo â phwysau 
costau a chymerwyd £1m i’r broses gosod y gyllideb yn 2022/23 ar y pryd. Cyfeiriwyd 
ar y pryd y rhagwelwyd tanwariant at gyfer y flwyddyn gyfredol ac eitemau ariannol 
ychwanegol eraill a oedd yn codi.  
 
Yn ymarferol mae canlyniadau perfformiad positif yn golygu y gall y £1m a ddyrannwyd 
drwy ddefnyddio arian un taliad gael ei ddisodli gan gyfuniad o warged Treth y Cyngor 
(yn sylfaen y gyllideb wrth symud ymlaen) a chapasiti tanwariant o fewn y Cyngor.   
Caiff opsiynau ar gyfer addasiadau i sylfaen y gyllideb eu hystyried ymhellach pan fydd 
adroddiad Monitro Ariannol chwarter un wedi ei gyflwyno.  Os caiff ei addasu, bydd yn 
gosod sylfaen y gyllideb yn barod i’r broses ddechrau a bydd yn rhyddhau’r arian un 
taliad o £1m i gynorthwyo â chyflawni pwysau costau eithriadol ychwanegol a brofir ar 
hyn o bryd. 

 
 
6. CASGLIAD  
 

Bu perfformiad  y Gyllideb ar gyfer y flwyddyn yn bositif iawn yn gyffredinol er yr heriau 
a’r galwadau parhaus yn ystod y flwyddyn.    
 
Mae ariannu sylweddol wedi parhau i fod ar gael yn enwedig oddi wrth Lywodraeth 
Cymru – o ran Cronfa Galedi COVID,  grantiau penodol eraill ac ailagor setliad Cyllid 
Llywodraeth Leol 2021/22.   Bydd manteision hyn fodd bynnag dros dro yn unig am 
unwaith yn unig hefyd.   Serch hynny y mae wedi cyfrannu at daflen ariannol y Cyngor 
yn parhau’n gryf a  gwydn, fydd yn cynorthwyo wrth gyflawni Blaenoriaethau 
Corfforaethol ar gyfer y weinyddiaeth newydd a chynorthwyo wrth fynd i’r afael â heriau 
Costau Byw a wynebir ar hyn o bryd. 

 
Oes Asesiad Effaith 
Integredig wedi ei gwblhau?  
 
Os nad oes, esboniwch pam?  

Na 
 
 
Mae’r adroddiad er gwybodaeth  

Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol: 

 
Crynodeb:     
Hirdymor: Amherthnasol  
Integreiddio:   Amherthnasol 
Cydweithio:  Amherthnasol 
Cynnwys:   Amherthnasol 
Atal:   Amherthnasol 
 

Argymhelliad:    
 
Rheswm dros y 
penderfyniad: 
 

Nodi’r adroddiad  
 
Nid oes angen rheswm  
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Trosolwg a Chraffu: Ystyriwyd yn ystod y broses o osod cyllideb  
 

Fframwaith Polisi: Strategaeth Ariannol Tymor Canolig  
 

Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 

Bydd y Gyllideb yn cefnogi Amcanion Strategol y 
Cyngor  
 

Golygiadau Ariannol: 
 

Yn cydymffurfio  

Pwerau Statudol: Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1972 
 

Papurau Cefndir: Cyllideb Refeniw 2021/22 
 

Atodiadau: Atodiad 1 –  Cronfeydd wrth gefn a glustnodwyd  
 

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 
 

Steve Johnson 
 

Swyddogion Adrodd: Duncan Hall a Justin Davies  
 

Dyddiad: 30/06/22 
 

 



ATODIAD 1

DATGANIAD O’R CRONFEYDD WRTH GEFN A GLUSTNODWYD A’R BALANSAU CYFFREDINOL

Gwir Falansau
ar 31/03/21 

Gwir 
Drosglwyddiadau 

(i)/wrth 

Tanwariant terfynol
i Falansau 
Cyffredinol 

Gwir Falansau 
31/03/22 

£'000 £'000 £'000 £'000

Cyllidebau Dirprwyedig Ysgolion - Cynradd (3,034) (1,195) - (4,229)
Cyllidebau Dirprwyedig Ysgolion - Uwchradd (1,874) (528) - (2,402)
Cyllidebau Dirprwyedig Ysgolion - Gydol Oed (1,441) (240) - (1,681)
Yswiriant - Cyflenwi (297) 112 (185)
Gwasanaeth Ysgolion a Diwylliant (396) (100) (496)

 Ysgolion a Diwylliant (7,042) (1,951) - (8,993)

Cyfalaf Gorfforaethol (3,225) (2,971) (6,196)
Addysg PFI Penweddig (923) (691) (1,614)
Corfforaethol - Trefniadau ar y cyd (8) - (8)
Cyllid / cyfartalu CTRS (700) - (700)
Diswyddiadau Corfforaethol (1,062) - (1,062)
Yswiriant (888) (216) - (1,104)
Cynllun Costau Byw (Dewisol) - (487) (487)
Cyllid - Cyffredinol (250) - (250)

Cyllid a Chaffael (7,056) (4,365) - (11,421)

Gwasanaethau Democrataidd (112) - (112)
Cronfa wrth gefn etholiad y Cyngor Sir (200) - (200)

Gwasanaethau Democrataidd (312) - - (312)

Pobl a Threfniadaeth (58) - (58)
Pobl a Threfniadaeth (58) - - (58)

Porth Cymorth Cynnar (2) - (2)
Buddsoddiad y Pyrth - (250) (250)
Porth Gofal (339) (24) (363)

Model Gydol Oes y Pyrth (339) (24) - (363)

Polisi, Perfformiad a Diogelu’r Cyhoedd (102) - (102)
Polisi, Perfformiad a Diogelu’r Cyhoedd (102) - - (102)

Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol (1,293) (1,005) (2,298)
Cynnal a Chadw dros y Gaeaf/ Atgyweirio ar ôl Stormydd (277) - (277)
Amddiffyn Amgylcheddol a rhag Llifogydd (177) - (177)
Gorfodi Sifil - Parcio (93) 7 (86)

Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol (1,840) (998) - (2,838)

Cynllun Datblygu Lleol (248) - (248)
Economi ac Adfywio (177) - (177)
Canolfan Fwyd Cymru (Horeb) (217) - (217)
Y Fargen Dwf (250) - (250)
Rhaglen Wella Gwaith Trin Carthffosiaeth (543) 91 (452)
Economi ac Adfywio (1,435) 91 - (1,344)

Buddsoddiad Digidol a TGCh - (1,000) (1,000)
Cyswllt â Chwsmeriaid (134) (75) (209)

Cyswllt â Chwsmeriaid (134) (1,075) - (1,209)

Cyfreithiol a Llywodraethu (125) - (125)
Cyfreithiol a Llywodraethu (125) - - (125)

Wrth gefn/ Contingency (gan gynnwys COVID19) (4,373) (90) (4,463)
Pwysau Chwyddiant a Chostau - (1,435) (1,435)
Lleoliadau Cydraddoli - (1,000) (1,000)
Premiwm Treth y Cyngor (648) (472) (1,120)
Eisteddfod Genedlaethol 2020 (170) - (170)
Buddsoddi yn Nyfodol y Bobl ** (5,438) 35 (5,403)
Hybu'r Economi ** (4,510) (2,374) (6,884)
Galluogi Cydnerthedd Unigolion a Theuluoedd  ** (500) (1,000) (1,500)
Hyrwyddo Cydnerthedd Amgylcheddol a Chymunedol ** (4,450) (500) (4,950)

Grŵp Arweiniol (20,089) (6,836) - (26,925)

Cyfanswm y Cronfeydd Wrth Gefn a Glustnodwyd (38,534) (15,408) - (53,942)
-

BALANSAU CYFFREDINOL
Balansau Cyffredinol (6,052) - (668) (6,720)

Cyfanswm Balansau Cyffredinol (6,052) - (668) (6,720)

CYFANSWM TERFYNOL (44,586) (15,408) (668) (60,662)
-

Nodiadau
** Bydd angen adolygu enwau cronfeydd wrth gefn ar gyfer y Blaenoriaethau Corfforaethol newydd
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