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Argymhelliad/Argymhellion a’r Rheswm/Rhesymau
1. Y STRATEGAETH ARIANNOL TYMOR CANOL A CHYLLIDEB REFENIW 2022/23
1.1

Pwrpas
Mae'n ofynnol i'r Pwyllgor Gwaith gytuno nifer o faterion allweddol mewn perthynas â
chyllideb 2022/23. Bydd hynny wedyn yn golygu y gellir cyflwyno’r argymhellion terfynol
i'r Cyngor llawn yn ei gyfarfod ar 10 Mawrth 2022. Y materion y mae gofyn eu cytuno yw: Cyllideb Refeniw'r Cyngor a'r Dreth Gyngor sy'n deillio ohoni ar gyfer 2022/23;
 Strategaeth Ariannol Tymor Canol y Cyngor wedi iddi gael ei diweddaru;
 Y defnydd a wneir o unrhyw gyllid unwaith ac am byth i gefnogi'r gyllideb.

1.2

Crynodeb
Mae'r papur hwn yn dangos y cynigion manwl ar gyfer cyllideb refeniw 2022/23 i'w
hadolygu a'u cytuno'n derfynol, ynghyd â’u heffaith ar gyllideb refeniw Cyngor Sir Ynys
Môn. Mae'r rhain yn faterion i'r Cyngor gytuno arnynt, a gofynnir i'r Pwyllgor Gwaith wneud
argymhellion terfynol i'r Cyngor.
Mae'r papur hefyd yn diweddaru'r Strategaeth Ariannol Tymor Canol, sy'n darparu cyddestun ar gyfer gwaith ar gyllidebau'r Cyngor yn y dyfodol. Fodd bynnag, dylid nodi y bydd
adroddiad pellach ar Strategaeth Ariannol Tymor Canol y Cyngor yn cael ei gyflwyno i'r
Pwyllgor Gwaith yn ddiweddarach yn y flwyddyn, pan fydd mwy o wybodaeth ar gael am
gyflwr yr economi a phan fydd mwy o eglurder efallai ynghylch y setliadau ariannol a
gynigir ar gyfer llywodraeth leol i’r dyfodol.

2.

CYLLIDEB REFENIW 2022/23 AC ARGYMHELLION AR GYFER Y DRETH GYNGOR
Gofynnir i’r Pwyllgor Gwaith : Nodi'r cyfarfodydd ymgynghori ffurfiol ar y gyllideb ac ystyried yr adborth a gafwyd, fel yr
amlinellir yn Adran 3 o Atodiad 1;
 Cytuno ar fanylion terfynol cyllideb arfaethedig y Cyngor, fel y dangosir yn Adran 7 o Atodiad
1 ac Atodiad 2;
 Nodi argymhelliad y Swyddog Adran 151 y dylai'r Cyngor fod yn gweithio tuag at sicrhau
balansau cyffredinol o £7.9m ar y lleiaf;
 Nodi'r sylwadau a wnaed gan y Swyddog Adran 151 ar gadernid yr amcangyfrifon, fel y nodir
hwy yn Adran 5 o Atodiad 1;










B-

Argymell cyllideb net o £158.365m ar gyfer y Cyngor Sir a chynnydd o 2.00% yn lefel y
Dreth Gyngor yn sgil hynny (£26.82 – Band D) i’r Cyngor llawn, gan nodi y bydd
penderfyniad ffurfiol, gan gynnwys praeseptau a godir gan Heddlu Gogledd Cymru a
Chynghorau Cymuned, yn cael ei gyflwyno i'r Cyngor ar 10 Mawrth 2022;
Gwneud addasiadau ar gyfer unrhyw wahaniaethau rhwng y setliad dros dro a'r setliad
terfynol trwy ddefnyddio'r gronfa hapddigwyddiadau gyffredinol sydd wedi'i chynnwys yng
nghyllideb 2022/23, neu drwy wneud cyfraniad i / o arian wrth gefn cyffredinol y Cyngor er
mwyn gosod cyllideb gytbwys;
Awdurdodi'r Swyddog Adran 151 i wneud unrhyw newidiadau a all fod yn angenrheidiol cyn
cyflwyno'r cynigion terfynol i'r Cyngor;
Cytuno y gellir defnyddio'r gyllideb hapddigwyddiadau gyffredinol i gwrdd ag unrhyw
bwysau annisgwyl ar gyllidebau a arweinir gan y galw yn ystod y flwyddyn ariannol ;
Gofyn i'r Cyngor awdurdodi'r Pwyllgor Gwaith i ryddhau hyd at £250k o'r balansau
cyffredinol os yw'r gyllideb hapddigwyddiadau gyffredinol wedi'i hymrwymo'n llawn yn ystod
y flwyddyn;
Dirprwyo grym i'r Swyddog Adran 151 ryddhau cyllid o'r gronfa hapddigwyddiadau
gyffredinol, sef hyd at £50k ar gyfer unrhyw eitem unigol. Ni cheir cymeradwyo unrhyw eitem
sy'n fwy na £50k heb gytundeb y Pwyllgor Gwaith ymlaen llaw;
Cadarnhau bod lefel Premiwm y Dreth Gyngor ar gyfer ail gartrefi yn cynyddu i 50% ac yn
parhau i fod yn 100% ar gyfer cartrefi gwag.

Pa opsiynau eraill wnaethoch chi eu hystyried a beth oedd eich rhesymau dros eu
gwrthod ac/neu ddewis yr opsiwn hwn?
Ystyriwyd nifer o opsiynau yn dilyn cyhoeddi'r cynigion cychwynnol ar gyfer y gyllideb. Mae'r
cynigion terfynol yn cymryd i ystyriaeth y setliad terfynol ar gyfer llywodraeth leol, y safbwyntiau
a fynegwyd yn ystod y broses ymgynghori a sylwadau a wnaed gan y Pwyllgor Sgriwtini.

Pam mae hwn yn benderfyniad i’r Pwyllgor Gwaith?
Yn unol â Chyfansoddiad y Cyngor, rhaid i'r Pwyllgor Gwaith gyhoeddi ei gynnig terfynol ar gyfer
y gyllideb cyn i'r Cyngor ei ystyried.
CH - A yw’r penderfyniad hwn yn gyson â’r polisi a gymeradwywyd gan y Cyngor llawn?
C-

D-

Ydi. Bydd y penderfyniad terfynol ynglŷn â chyllideb refeniw 2022/23 yn cael ei wneud gan y
Cyngor llawn yn ei gyfarfod ar 10 Mawrth 2022.
A yw’r penderfyniad hwn yn gyson â’r polisi a gymeradwywyd gan y Cyngor llawn?

Amherthnasol
Dd – Asesu’r effaith bosib (os yw’n berthnasol):
1
Sut mae’r penderfyniad hwn yn effeithio ar
ein hanghenion tymor hir fel Ynys?

2

3

4

A yw hwn yn benderfyniad y rhagwelir y
bydd yn atal costau / dibyniaeth ar yr
Awdurdod yn y dyfodol? Os felly, sut?
A ydym wedi bod yn cydweithio â
sefydliadau eraill i ddod i’r penderfyniad
hwn, os felly, rhowch wybod gyda phwy.
A yw dinasyddion Ynys Môn wedi chwarae
eu rhan wrth ddrafftio’r ffordd hon ymlaen?
Esboniwch sut.

Wrth lunio’r cynigion ar gyfer y gyllideb, mae’r
Pwyllgor
Gwaith
wedi
ystyried
ei
ddyletswyddau statudol a’r amcanion a nodir yn
ei Gynllun Corfforaethol.
Mae manylion unrhyw gynigion arbedion wedi’u
nodi yn yr adroddiad.
Bu’r Cyngor yn gweithio gyda chynghorau eraill
a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i
bwyso ar Lywodraeth Cymru am y setliad
ariannol gorau posibl.
Mae’r cynigion ar gyfer y gyllideb wedi bod yn
destun proses ymgynghori, ac mae’r manylion
wedi’u cynnwys yn yr adroddiad. Mae’r
Pwyllgor Gwaith wedi rhoi ystyriaeth i ganlyniad
yr ymgynghoriad hwnnw cyn cytuno ar y cynnig
terfynol ar gyfer y gyllideb.

5

666
6

7

E1

Nodwch unrhyw effaith posib y byddai’r
penderfyniad hwn yn ei gael ar grwpiau a
warchodir o dan Ddeddf Cydraddoldeb
2010.
Os yw hwn yn benderfyniad strategol,
nodwch unrhyw effaith posib y byddai’r
penderfyniad yn ei gael ar y rhai hynny sy’n
wynebu
anfantais
economaiddgymdeithasol.

Bydd unrhyw gynigion a gynhwysir yn y gyllideb
derfynol ar gyfer 2022/23 yn rhoi ystyriaeth i’r
effaith ar unrhyw grwpiau a warchodir.

Nodwch unrhyw effaith posib y byddai’r
penderfyniad hwn yn ei gael ar gyfleoedd i
bobl ddefnyddio’r iaith Gymraeg ac ar drin
yr iaith Gymraeg ddim llai ffafriol na’r
Saesneg.

Ni nodwyd unrhyw effaith.

Gyda phwy wnaethoch chi ymgynghori?
Prif Weithredwr / Uwch Dim
Arweinyddiaeth (UDA) (mandadol)

2

Swyddog Cyllid / Adran 151 (mandadol)

3

7

Cyfreithiol / Swyddog Monitro
(mandadol)
Adnoddau Dynol (AD)
Eiddo
Technoleg Gwybodaeth Cyfathrebu
(TGCh)
Sgriwtini

8

Aelodau Lleol

4
5
6

9
F



Unrhyw gyrff allanol / eraill
Atodiadau:

Bydd y gyllideb yn arwain at gynnydd yn y Dreth
Gyngor y bydd trethdalwyr Ynys Môn yn ei
thalu. Mae’r rheiny sy’n wynebu anfantais
economaidd-gymdeithasol yn fwy tebygol o fod
yn gymwys i dderbyn cymorth trwy Gynllun
Gostyngiadau’r Dreth Gyngor, a dylai hynny
olygu na fydd effaith ariannol ar y rheiny sy’n
profi anfantais economaidd-gymdeithasol, neu
bydd yr effaith ariannol yn gyfyngedig.

Beth oedd eu sylwadau?
Mae'r Prif Weithredwr a'r Uwch Dîm
Arweinyddiaeth wedi bod yn rhan o'r broses
gosod cyllideb o'r cychwyn ac yn cytuno â'r
adroddiad ac yn cefnogi'r cynnig terfynol.
Amherthnasol – adroddiad y Swyddog Adran
151 yw hwn.
Mae'r Swyddog Monitro yn rhan o'r UDA, ac
mae'r UDA wedi ystyried ei sylwadau.
Ystyriwyd y cynigion terfynol gan y Pwyllgor
Sgrwitini yn ei gyfarfod ar 28 Chwefror 2022.
Rhoddir diweddariad ar ganlyniad y cyfarfod i'r
Pwyllgor Gwaith ar lafar.
Mae cyllideb y Cyngor yn berthnasol i'r holl
Aelodau ac ymgynghorwyd â’r Aelodau trwy
gydol y broses gosod cyllideb.
Gweler Adran 2 o’r adroddiad.

Atodiad 1 – Adroddiad manwl ar y Cynigion ar gyfer y Gyllideb
Atodiad 2 – Crynodeb o Ganlyniadau’r Broses Ymgynghori
Atodiad 3 – Crynodeb o’r Gyllideb Refeniw Arfaethedig ar gyfer 2022/23 fesul Gwasanaeth

FF - Papurau cefndir (cysylltwch ag awdur yr Adroddiad am unrhyw wybodaeth bellach os
gwelwch yn dda):





Cynigion Cychwynnol ar gyfer Cyllideb 2022/23 – Pwyllgor Gwaith – 24 Ionawr 2022
Cynigion Cychwynnol ar gyfer Cyllideb 2022/23 – Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol – 24 Ionawr
2022
Cynllun Ariannol Tymor Canol ar gyfer 2022/23 i 2024/25 – Pwyllgor Gwaith – 27 Medi 2021
Adroddiad llawn ar yr Ymgynghoriad ar y Gyllideb

ATODIAD 1
1.

RHAGARWEINIAD A CHEFNDIR
1.1. Mae’r adroddiad canlynol yn nodi cynigion ar gyfer cyllideb refeniw 2022/23 ac mae'n un o gyfres
o adroddiadau sy'n rhoi darlun cyffredinol o sefyllfa ariannol y Cyngor ac sy'n sicrhau bod cyllid y
Cyngor yn cael ei neilltuo i gwrdd â’i flaenoriaethau. Mae'r adroddiadau eraill yn y gyfres yn
ymwneud â Rhaglen Gyfalaf a Strategaeth Gyfalaf y Cyngor, Strategaeth Rheoli Trysorlys y
Cyngor a Ffioedd a Thaliadau.
1.2. Gyrrir y gyllideb refeniw a'r angen parhaus i nodi arbedion refeniw gan y Cynllun Ariannol Tymor
Canol, fel y cymeradwywyd hi gan y Pwyllgor Gwaith ym mis Medi 2021, a gellir ei chrynhoi fel a
ganlyn:Tabl 1
Cynllun Ariannol Tymor Canol 2022/23 i 2024/25
2022/23
£’m
Cyllideb Refeniw Net a ddygwyd ymlaen

2023/24
£’m

2024/25
£’m

147.420

153.987

157.178

6.567

3.191

3.439

Cyllideb Ddisymud Ddiwygiedig

153.987

157.178

160.617

Cyllid Allanol Cyfun (AEF) ar gyfer 2021/22
Y Dreth Gyngor
Cyfanswm Cyllido

104.825
42.295
147.120

104.825
42.295
147.120

104.825
42.295
147.120

6.867

10.058

13.497

Dyfarniadau Tâl – ac eithrio athrawon

2.81%

2.00%

2.00%

Dyfarniadau Tâl – Athrawon

1.60%

2.00%

2.00%

Chwyddiant Cyffredinol

2.00%

2.00%

2.00%

Pwysau ar y Gyllideb a Chwyddiant

Y Gofynion Cyllido Ychwanegol / Arbedion
y mae’n rhaid eu gwneud

Prif Ragdybiaethau

1.3. O ystyried y diffyg gwybodaeth, roedd yn anodd amcangyfrif y newid yn lefel y Cyllid Allanol Cyfun
(AEF) a ddarperir gan Lywodraeth Cymru ar gyfer 2022/23, a hyd yn oed yn anos amcangyfrif y
newidiadau yn 2023/24 a 2023/25. Mae'r AEF yn swm sylweddol y mae'r Cyngor wedyn yn ei
ddefnyddio fel sail ar gyfer penderfynu ar y cynnydd yn y Dreth Gyngor ac unrhyw arbedion y
mae'n rhaid iddo eu gwneud bob blwyddyn.
1.4. Yn amlwg mae’r sefyllfa economaidd wedi newid ers mis Medi 2021, gyda chwyddiant yn
cynyddu’n gyflyn i lefel na welwyd ers nifer o flynyddoedd. Mae hyn wedi cael cryn effaith ar
ffactorau chwyddiant cyflogau a phrisiau ac wedi cynyddu’r gofynion cyllido amcangyfrifiedig a
nodwyd yn y Cynllun Ariannol Tymor Canol ym mis Medi 2021.
2.

Y CYNNIG CYCHWYNNOL AR GYFER Y GYLLIDEB
2.1. Yn ei gyfarfod ar 24 Ionawr 2022, trafododd y Pwyllgor Gwaith ei gynnig gwreiddiol ar gyfer y
gyllideb a'r setliad dros dro yr oedd Llywodraeth Cymru wedi'i gyhoeddi ar 21 Rhagfyr 2021.
2.2. Roedd y setliad dros dro yn well o lawer na'r disgwyl, a byddai'n rhoi £114.549m i’r Cyngor, sy’n
gynnydd o £9.724m (9.27%) o ran arian parod ond, ar ôl caniatáu ar gyfer grantiau sy'n
trosglwyddo i'r setliad ac effaith y newid yn sylfaen dreth y Cyngor, y cynnydd wedi'i addasu oedd
£9.677m (3.23%).
2.3. Cynigodd y Pwyllgor Gwaith gyllideb o £158.365m ar gyfer 2022/23, ac, o ystyried yr AEF
amodol o £114.549m, byddai hyn yn golygu y byddai angen cynnydd o 2.00% yn y Dreth
Gyngor i gydbwyso'r gyllideb.

2.4. Wrth osod y gyllideb arfaethedig, roedd y Pwyllgor Gwaith yn cydnabod yr angen i ailfuddsoddi mewn gwasanaethau sydd wedi wynebu toriadau cyllidebol sylweddol yn ystod y
cyfnod o gyni ariannol. Mae £2.86m wedi cael ei glustnodi yn y cynnig cyllideb terfynol er mwyn
galluogi i wasanaethau:



Ddelio gyda’r cynnydd yn y galw am wasanaethau;
Lliniaru’r risgiau yn ymwneud â diogelwch y cyhoedd;
Cynyddu’r adnoddau sydd ar gael i fynd i’r afael â heriau economaidd-gymdeithasol yr
Ynys;
Parhau i weithio tuag at ddod yn sefydliad carbon sero erbyn 2030;
Parhau i wella a moderneiddio systemau TG a phrosesau busnes y Cyngor;
Parhau i wella gwasanaethau cwsmer.





2.5. Nid yw’r cynnig ar gyfer y gyllideb yn ei gwneud yn ofynnol i unrhyw wasanaethau wneud
arbedion ar gyfer 2022/23.
2.6. Er na chafodd ei fwriadu fel mesur o'r hyn y dylai cyllideb refeniw net y Cyngor fod, mae'r
Asesiad Gwario Safonol (AGS) yn rhoi rhyw syniad a yw cyllideb y Cyngor ar lefel resymol i'r
Cyngor. Yr AGS ar gyfer 2022/23 yw £159.692m ac, felly, mae’r gyllideb arfaethedig yn 99.2%
o’r AGS.
3.

CYFANSODDIAD Y CYNGOR
3.1. Cyhoeddodd y Cyngor ei gynigion ar gyfer y gyllideb ar 26 Ionawr 2022 a daeth y cyfnod
ymgynghori i ben ar 9 Chwefror 2022. Gofynnwyd i ddinasyddion, partneriaid, cydranddeiliaid
a staff ymateb i'r ymgynghoriad trwy holiadur ar wefan y Cyngor. Hysbysebwyd y broses
ymgynghori yn eang ar gyfryngau cymdeithasol y Cyngor.
3.2. O ystyried y cyfnod byr a oedd ar gael i ymgynghori, a hynny oherwydd y cyhoeddiad hwyr am
y setliad dros dro a'r ffaith bod y pandemig a'r cyfnod clo cysylltiedig, wedi cyfyngu ar allu'r
Cyngor i gynnal cyfarfodydd gyda'i bartneriaid a'i gydranddeiliaid. Fodd bynnag, trafodwyd y
cynigion ar gyfer y gyllideb yn ystod y Fforwm Cynghorau Tref a Chymuned ar 7 Chwefror
2022, ac yn ystod y Fforwm Cyllid Ysgolion, a gyfarfu ar 16 Chwefror 2022. Cefnogwyd y
cynigion yn ystod y ddau gyfarfod ac ni chodwyd unrhyw bryderon sylweddol neu
wrthwynebiadau yn ystod y cyfarfodydd hyn.
3.3. Mae crynodeb o ganlyniadau’r broses ymgynghori ar gael isod:

Derbyniwyd 115 o ymatebion ac roedd bron i 30% o’r ymatebwyr yn perthyn i’r grŵp
oedran 55-64. Derbyniwyd ymatebion o bob cwr o Ynys Môn, o Gaergybi i Fenllech,
Cemaes i Borthaethwy, Amlwch i Falltraeth, Rhosneigr, Llanfellech a Choedana, i enwi
dim ond ychydig.



Daeth 95% o’r ymatebion gan unigolion a oedd yn ymateb fel unigolion neu ar ran y
teulu.



O’r ymatebion hynny roedd 31% yn cytuno y dylid cynyddu Treth Gyngor yr ynys 2% i
gyllido gweithgareddau i fynd i’r afael â’r pwysau a nodwyd fel rhan o’r ymgynghoriad.
Roedd 69% o’r ymatebwyr yn anghytuno â chynnydd o’r fath.



O’r rhai a oedd yn anghytuno â chynnydd o’r fath, pan ofynnwyd iddynt beth y dylai’r
Cyngor ei flaenoriaethu roedd-



-

34% yn cynnig y dylai’r Cyngor Sir flaenoriaethu buddsoddi mewn Gwasanaethau
Plant, ac roedd

-

32% yn credu y dylai’r Cyngor flaenoriaethu buddsoddi yn ein gwasanaeth priffyrdd,
gwastraff ac eiddo, i fynd i’r afael â heriau yn ymwneud â datgarboneiddio a chlefyd
coed Onnen a’r galw am fesurau glanweithdra ychwanegol yn asedau’r Cyngor o
ganlyniad i’r pandemig.

Roedd 21 o’r ymatebwyr yn credu nad oedd angen buddsoddi o gwbl ac y dylai’r Cyngor
Sir barhau fel ac y mae heb unrhyw fuddsoddi pellach.

4.

PWYLLGOR SGRIWTINI
4.1. Oherwydd yr oedi cyn derbyn y setliadau dros dro a therfynol, bu’n rhaid cywasgu amserlen y
gyllideb ar gyfer 2022/23 er mwyn sicrhau bod y Cyngor mewn sefyllfa i osod y Dreth Gyngor
o fewn yr amserlen a nodir yn Neddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992 (Adran 30 (6)). Cafodd y
cynnig cychwynnol ar gyfer cyllideb 2022/23 ei ystyried gan y Pwyllgor Sgriwtini Cyllid yn ei
gyfarfod ar 24 Ionawr 2022, a chafodd ei ystyried ymhellach ganddo yn ei gyfarfod ar 28
Chwefror 2022 a bydd adroddiad llafar ar drafodaethau’r Pwyllgor yn cael ei gyflwyno i’r
Pwyllgor Gwaith yn ei gyfarfod. Yn ei gyfarfod ar 14 Chwefror 2022, edrychodd y Panel
Sgriwtini Cyllid yn fanwl ar y cynigion buddsoddi ar gyfer y gwasanaethau, a chyflwynwyd
sylwadau’r Panel i’r Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol yn ei gyfarfod ar 28 Chwefror 2022.

5.

CADERNID YR AMCANGYFRIFON
5.1

Yn unol ag Adran 25 Deddf Llywodraeth Leol 2003, mae’n ofynnol i’r Prif Swyddog Cyllid
gyflwyno adroddiad ar gadernid yr amcangyfrifon cyllidebol a digonolrwydd y cronfeydd wrth
gefn arfaethedig.

5.2

Mae amcangyfrifon y gyllideb yn seiliedig ar dybiaethau ynghylch gwariant ac incwm yn y
dyfodol ac maent yn cynnwys elfen o risg oherwydd rhagdybio. Gellir lliniaru effaith y risg hon
drwy gynlluniau wrth gefn, cyllidebau wrth gefn ar gyfer digwyddiadau annisgwyl a chronfeydd
ariannol wrth gefn.

5.3

Nid yw cadernid yr amcangyfrifon cyllidebol yn gwestiwn syml o p’un a ydynt wedi eu cyfrifo’n
gywir ai peidio. Yn ymarferol, mae llawer o gyllidebau wedi’u seilio ar amcangyfrifon neu
ragolygon, ac efallai y bydd elfen o risg ynghylch a fydd y cynlluniau’n cael eu gweithredu neu
a fydd modd cyflawni’r targedau. Caiff amrywiol risgiau i’r gyllideb eu hystyried yn eu tro isod:

Risg Chwyddiant – Pan fo lefelau chwyddiant yn isel a phan fo newidiadau yn y gyfradd
chwyddiant yn fach yn gyffredinol, mae’r risg chwyddiant yn isel, ac felly y bu ers nifer o
fynyddoedd. Fodd bynnag mae mwy o ansicrwydd ynghylch chwyddiant cyflogau a
phrisiau yn 2022/23, ac mae hyn yn cynyddu’r risg yn sylweddol. Yn hwyr yn 2021,
dechreuodd chwyddiant godi’n gyflym, a rhagwelir y bydd y cynnydd hwn yn parhau yn
gynnar yn 2022. Fodd bynnag, mae gwahaniaeth barn ynghylch pa un ai a yw hwn yn
gynnydd dros dro ai peidio, ac a fydd pethau’n dechrau sefydlogi yn ystod ail hanner
2022 neu a fydd chwyddiant yn parhau i gynyddu drwy gydol 2022. I ryw raddau, mae’r
Cyngor wedi’i amddiffyn rhag y risg hwn oherwydd mae mwyafrif o’n contractau mawr
(prydau ysgol, cynnal a chadw priffyrdd, casglu gwastraff ac ati) yn defnyddio mynegion
chwyddiant o fis Medi, Hydref neu Tachwedd 2021 i bennu lefel y chwyddiant ar gyfer
2022/23. Gan fod y ffigurau hyn yn hysbys maent wedi’u cynnwys yn y gyllideb
arfaethedig ar gyfer 2022/23. Y gost fwyaf i’r Cyngor yw ei gostau tâl. Nid yw’r dyfarniad
cyflog ar gyfer staff nad ydynt yn athrawon wedi’i gytuno ar gyfer 2021/22 ac nid oes
cynnig wedi’i wneud ar gyfer 2022/23. Mae’r cynnig ar gyfer y gyllideb yn caniatáu ar
gyfer cynnydd o 1.75% ar gyfer 2021/22 a 3.5% ar gyfer 2022/23. Byddai’n rhaid i’r
Cyngor ddefnyddio ei gronfeydd wrth gefn i gyllido unrhyw ddyfarniad cyflog sy’n uwch
na’r ffigwr hwn. Mae’r dyfarniad cyflog i athrawon wedi’i gytuno hyd at fis Medi 2022 ac,
unwaith eto, mae 3.5% wedi’i gynnwys i gwrdd â’r dyfarniad cyflog a fydd yn dod i rym
ym mis Medi 2022. Rhagwelir ffactor chwyddiant o 2% ar gyfer gweddill gwariant y
Cyngor ond, gan fod y rhan fwyaf o wariant y Cyngor yn gysylltiedig â thâl neu’n dod o
dan gontract, mae’r risg ariannol o danbrisio’r ffigwr hwn yn isel ac mae modd ei liniaru
drwy sicrhau bod gan y Cyngor falansau cyffredinol digonol.



Risg Cyfraddau Llog – Mae cyfraddau llog yn effeithio ar gyllideb refeniw un flwyddyn
drwy’r llog a enillir – h.y. mae cynnydd yn y gyfradd llog yn beth da. Yn unol â Strategaeth
Rheoli Trysorlys yr Awdurdod, yr ystyriaethau cyntaf wrth fuddsoddi fydd diogelwch a
hylifedd y buddsoddiad – bydd yr elw ar y buddsoddiad yn llai o flaenoriaeth. Nid yw’r
gyllideb, felly’n dibynnu ar gael elw mawr o’r buddsoddiadau a wneir. Mae cyfraddau llog
yn parhau i fod yn isel iawn, ond maent yn dechrau codi ac efallai y bydd yn rhaid eu
cynyddu’n fwy sydyn na’r disgwyl os ydi chwyddiant yn parhau i fod yn uchel. Mae’r rhan
fwyaf o’r llog a delir gan y Cyngor yn gysylltiedig â benthyciadau cyfraddau sefydlog na
fyddant yn newid pe bai’r gyfradd llog yn codi. Felly, ystyrir bod y risg o ran cyfraddau llog
yn isel ac, fel yn y blynyddoedd diwethaf, mae hon yn risg y mae’r risg chwyddiant yn ei
lliniaru, oherwydd os yw un yn cynyddu, yna mae’r llall yn debygol o gynyddu hefyd.



Risg Grantiau - Mae’r rhain yn risgiau gyda nifer fawr o grantiau penodol gan Lywodraeth
Cymru, gan Ewrop neu gan gyrff eraill sy’n cefnogi cyfran dda o wariant y Cyngor. Efallai y
bydd rhai o’r rhain yn gostwng yn sylweddol neu’n cael eu dileu yn gyfan gwbl; nid oes
gennym ddarlun cyflawn o’r rhain i gyd ac ni fydd y sefyllfa’n eglurach hyd yn oed wrth i’r
flwyddyn ariannol gychwyn. Er mai’r ymateb naturiol yw dweud y bydd rhaid i’r gwariant sy’n
gysylltiedig â’r grant ddod i ben pan ddaw’r grant i ben, mae perygl na fydd hyn bob amser
yn bosib. Efallai na fydd yn bosib pan fydd telerau’r contract yn golygu na all y gwariant gael
ei dorri mor gyflym â’r incwm, neu os oes costau diswyddo sydd heb eu cyllido. Efallai na
fydd yn bosib os yw’r gweithgaredd a gyllidir mor bwysig ar gyfer cyflawni blaenoriaethau’r
Cyngor ei hun fel bod y Cyngor yn penderfynu bod rhaid iddo barhau â’r gwariant. Wrth
ymdrechu i liniaru’r risg hon, rhaid sicrhau bod gennym y wybodaeth orau sydd ar gael am
bob un o’r grantiau, ond ni fedrir diystyru’n gyfan gwbl y posibilrwydd y bydd newidiadau
sylweddol yn digwydd yn ystod y flwyddyn.



Risgiau Incwm – Mae’r gyllideb yn seiliedig ar sicrhau cynnydd cyffredinol o 3% mewn
ffioedd, ac mae nifer o wasanaethau wedi rhagdybio codiadau a fydd hyd at 3%. Os bydd
newid yn y galw am Wasanaethau’r Cyngor yn golygu bod lefel y galw’n disgyn, ac os na
lwyddir i gyrraedd targedau incwm, gall hynny arwain at orwario ar gyllidebau net. Bydd
angen monitro sefyllfa’r gyllideb net yn ofalus ac, os oes angen, bydd rhaid torri yn ôl ar
wariant i gyfateb i’r gostyngiad mewn incwm.



Risg o fod yn rhy Optimistaidd – Yn y blynyddoedd diwethaf, mae'n debyg mai'r risg fwyaf
oedd bod yr Awdurdod, Aelodau a Swyddogion wedi bod yn or-optimistaidd yn yr arbedion
a gyflawnir neu na fyddai’r galw am wasanaethau, yn enwedig gofal cymdeithasol, yn
cynyddu'n sylweddol. Ar gyfer 2022/23, nid oes unrhyw arbedion yn cael eu cynnig ac, o'r
herwydd, nid yw'r risg hon yn berthnasol i gyllideb 2022/23.



Risg o fod yn rhy Ofalus – Dyma’r gwrthwyneb i’r risg uchod: y perygl bod ein cyllidebau
wedi cael eu llunio’n rhy wyliadwrus ac, o’r herwydd, eu bod yn fwy nag sydd ei angen, gan
arwain at osod y Dreth Gyngor ar lefel uwch nag sydd raid - rhywbeth y mae Aelodau yn
awyddus i’w osgoi. Mae’r Swyddog Adran 151 yn fodlon â’r broses ar gyfer gosod y gyllideb
a bod y gyllideb a osodwyd yn asesiad teg o’r adnoddau sydd eu hangen ar bob
gwasanaeth, yn seiliedig ar y ffactorau perthnasol fel y maent ar hyn o bryd.



Premiwm y Dreth Gyngor – Wrth gyfrifo sylfaen y dreth gyngor, derbynnir y gall nifer yr
eiddo gwag ac ail gartrefi newid yn ystod y flwyddyn ac, o'r herwydd, dim ond 80% o'r eiddo
cymwys sydd wedi'u cynnwys yn sylfaen y dreth. Mae hyn yn gwarchod cyllideb y Cyngor
pe bai gostyngiad sylweddol yn y niferoedd. Fodd bynnag, dylid nodi bod nifer yr eiddo
gwag a ddefnyddiwyd wrth gyfrifo sylfaen y dreth wedi gostwng o 394 eiddo ym mis Hydref
2020 i 324 eiddo ym mis Hydref 2021, a chynyddodd nifer yr ail gartrefi o 2,067 i 2,149 dros
yr un cyfnod. Mae cynyddu lefel y premiwm ar ail gartrefi o 35% i 50% yn peri risg sylweddol
yn 2022/23. Gall y cynnydd annog perchnogion ail gartrefi i werthu neu osod eu heiddo h.y.
un o’r rhesymau dros gynyddu’r premiwm yn y lle cyntaf, fodd bynnag, fe all annog mwy o
berchnogion i beidio â thalu neu osgoi talu’r premiwm drwy drosglwyddo i drethi busnes
neu ddulliau osgoi eraill. I liniaru’r risg bydd staff ychwanegol yn cael eu cyflogi i ganfod
achosion o osgoi’r dreth a lleihau’r colledion premiwm o ganlyniad. Gan fod y Pwyllgor
Gwaith wedi ymrwymo i ddefnyddio’r premiwm ychwanegol i fynd i’r afael â’r problemau a
achosir gan y nifer uchel o ail gartrefi ar Ynys Môn, byddai unrhyw ostyngiad incwm
sylweddol yn golygu bod llai o gyllid ar gael ar gyfer y mentrau hyn yn y blynyddoedd sydd
i ddod.



Incwm o’r Dreth Gyngor – Mae’r gyllideb ar gyfer incwm o’r Dreth Gyngor yn seiliedig
ar gyfrifiad sylfaen y dreth ym mis Tachwedd y flwyddyn ariannol flaenorol. Mae sylfaen
y dreth yn newid yn gyson yn ystod y flwyddyn, wrth i eiddo newydd gael eu hychwanegu
ac wrth ganiatáu eithriadau a disgowntiau pobl sengl. Ni ellir amcangyfrif y newidiadau
hyn ac, yn ddieithriad, maent yn arwain at wahaniaeth rhwng y debyd gwirioneddol a
godir a'r gyllideb. Dylid nodi bod nifer yr eiddo sy'n cael eu nodi fel llety hunanarlwyo a'u
trosglwyddo i'r gofrestr trethi busnes wedi cynyddu o 927 eiddo ym mis Chwefror 2021 i
1,000 eiddo ym mis Chwefror 2022, sef cynnydd o 83 eiddo. Pan fydd eiddo'n symud ar
draws, bydd Asiantaeth y Swyddfa Brisio yn pennu dyddiad y daw'r eiddo yn atebol am
drethi busnes, a gall y dyddiad hwnnw gael ei ôl-ddyddio nifer o flynyddoedd. Nid yn
unig y mae'r Cyngor yn colli'r Dreth Gyngor ar yr eiddo, ond rhaid iddo hefyd ad-dalu
unrhyw Dreth Gyngor a phremiwm a dalwyd o'r dyddiad pan roddir yr eiddo ar y gofrestr
Trethi Busnes. Gall y symudiadau hyn gael effaith sylweddol ar incwm o'r Dreth Gyngor
mewn unrhyw flwyddyn.
Mae’r pandemig Covid hefyd wedi arwain at gyfraddau casglu is nag mewn blynyddoedd
a fu ac fe all hyn arwain at golled ariannol yn 2022/23 neu yn y blynyddoedd i ddod, pan
fydd dyledion nad oes modd eu casglu yn cael eu dileu. Mae Llywodraeth Cymru wedi
darparu cyllid grant i helpu i gwrdd â chostau yn ymwneud â dyledion nad oes modd eu
casglu, a defnyddir y cyllid hwn, os oes angen, i liniaru effaith dileu mwy o ddyledion nag
sy’n arferol.



5.4
6.

Risgiau sy’n gysylltiedig â galw – Fe all nifer o wasanaethau weld newid yn y galw
am wasanaeth. Gellir rhagweld rhai a’u cymryd i ystyriaeth wrth osod y gyllideb e.e.
newid mewn niferoedd disgyblion. Mae eraill yn fwy anos i’w darogan ac fe all newid
bach mewn niferoedd gael effaith sylweddol ar gostau. Mae’r gyllideb yn caniatáu
darparu gwasanaethau ar y lefel bresennol, a bydd rhaid defnyddio balansau cyffredinol
y Cyngor neu, mewn rhai achosion, cronfeydd wrth gefn clustnodedig sydd wedi’u
clustnodi i gwrdd ag unrhyw gynnydd yn y galw am wasanaeth.

Ar ôl ystyried yr holl risgiau a nodir uchod a’r camau lliniaru, mae’r Swyddog Adran 151 o’r
farn bod y cyllidebau’n gadarn ac y gellir eu cyflawni.

CRONFEYDD WRTH GEFN CYFFREDINOL A PHENODOL
6.1

Mae'r gyllideb arfaethedig yn cynnwys nifer o ragdybiaethau o ran lefelau incwm a gwariant
tebygol yn y blynyddoedd i ddod. Felly, yn anochel mae nifer o risgiau ariannol cynhenid yn y
gyllideb arfaethedig, fel y nodir ym mharagraff 5 uchod.

6.2

O ran unrhyw arian wrth gefn a chronfeydd hapddigwyddiadau, mae angen i'r Swyddog Adran
151 adolygu'r rhain yn eu cyfanrwydd ar y cyd â'r gyllideb sylfaenol ei hun a'r risgiau ariannol
y mae'r Awdurdod yn eu hwynebu. Yn ogystal, dylai'r adolygiad edrych i’r tymor canol lle bo
angen a dylai gymryd i ystyriaeth ddatblygiadau allweddol a allai effeithio ar yr angen am a’r
defnydd o adnoddau unwaith ac am byth.
Mabwysiadwyd safbwynt cadarn o ran rheoli risgiau cyllidebol a gwarchod iechyd ariannol y
Cyngor yn y cyfnod hwn. Mae hyn yn arbennig o wir pan fydd angen diogelu cronfeydd unwaith
ac am byth yn ddigonol i fedru cyllido newidiadau strategol / trawsnewidiol yn y dyfodol, yn
hytrach na chyllido gorwariant sylweddol ar y gyllideb sylfaenol ei hun.

6.3

6.4

Ystyriwyd yr angen i gyfyngu i'r eithaf y gostyngiadau mewn gwariant sy'n digwydd ar hyn o
bryd ac effaith hynny ar wasanaethau, ond rhaid cydbwyso hyn yn erbyn yr angen i sicrhau
sefydlogrwydd ariannol y Cyngor yn y tymor canol a'r tymor hir, ac i wneud arbedion dros y
blynyddoedd i ddod mewn ffordd raddol a strwythuredig. Yn ogystal, mae rhywfaint o risg bob
amser o wariant annisgwyl neu orwariant oherwydd pwysau mwy cyffredinol ar gyllidebau
gwasanaeth, a rhaid i gronfeydd wrth gefn hefyd fod yn ddigonol i ymdopi â'r fath bwysau.

6.5

Ar 31 Mawrth 2021, roedd cronfeydd wrth gefn cyffredinol y Cyngor yn £11.437m, sy’n cyfateb
i 7.77% o gyllideb refeniw net y Cyngor ar gyfer 2020/21, 10.94% os nad yw'r gyllideb
ddatganoledig ysgolion yn cael ei chynnwys. Yn ystod y flwyddyn, clustnodwyd £3m i
atgyweirio to CAYB, trosglwyddwyd £1.376m i gronfeydd wrth gefn penodol a defnyddiwyd
£0.150m at ddibenion eraill gyda £0.643m o arian wrth gefn clustnodedig yn cael ei
drosglwyddo’n ôl i falansau cyffredinol y Cyngor. Felly, ar hyn o bryd, £7.554m ydi’r lefel
ddiwygiedig.

6.6

Clustnodwyd £1.681m o falansau cyffredinol y Cyngor i gyllido’r rhaglen gyfalaf yn 2022/23.
Fodd bynnag, rhagwelir tanwariant sylweddol yn 2021/22, a bydd hyn yn cynyddu’r balansau
cyffredinol, oddeutu £2m o leiaf, ac felly ar ddiwedd y flwyddyn ariannol bydd y balansau
cyffredinol oddeutu £8m, sef tua 5% o’r gyllideb refeniw net ar gyfer 2022/23.

6.7

Mae'r Cyngor yn penderfynu ar lefel y balansau cyffredinol ar sail argymhelliad gan y Swyddog
Adran 151 ond, fel rheol gyffredinol, ystyrir bod 5% o'r gyllideb refeniw net yn lefel dderbyniol.
Mater i’w drafod yw p’un ai y dylid hepgor y gyllideb ddatganoledig ysgolion o’r gyllideb refeniw
net, gan fod gan ysgolion eu cronfeydd wrth gefn eu hunain er mwyn cwrdd â chostau
annisgwyl. Yn seiliedig ar y sefyllfa ariannol bresennol, gallwn ddweud â chryn sicrwydd y
bydd lefel y balansau cyffredinol yn fwy na 5% o’r gyllideb refeniw net ar ddechrau blwyddyn
ariannol 2022/23.

6.8

Mae’r risgiau ariannol hefyd yn cael eu lliniaru drwy gadw cronfeydd wrth gefn clustnodedig,
sydd yn cael eu cadw er mwyn lliniaru risgiau penodol neu i gyllido prosiectau penodol er budd
y Cyngor. Ar ddechrau’r flwyddyn ariannol roedd gan y Cyngor £15.455m o gronfeydd wrth
gefn clustnodedig (yn cynnwys £1.376m o gronfeydd wrth gefn ar gyfer gwasanaethau
penodol). Gellid dychwelyd cyfran sylweddol o’r cronfeydd wrth gefn yn ôl i’r balansau
cyffredinol os bydd sefyllfa ariannol y Cyngor yn gwaethygu’n sylweddol yn ystod 2022/23.
Mae’r cronfeydd wrth gefn clustnodedig yma yn rhoi haen ychwanegol o ddiogelwch ariannol
yn ychwanegol i falansau cyffredinol y Cyngor.

6.9

Mae’r gyllideb refeniw arfaethedig ar gyfer 2022/23 yn cynnwys £0.405m o gronfa
hapddigwyddiadau cyffredinol y gellid ei defnyddio i gwrdd â gwariant annisgwyl neu heb ei
gyllidebu yn ystod y flwyddyn. Unwaith eto, pwrpas y cyllidebau hyn yw lliniaru’r risgiau
ariannol cynhenid wrth osod y gyllideb refeniw.

6.10 Ar ôl ystyried lefel balansau cyffredinol y Cyngor, balansau ysgolion, cronfeydd wrth gefn
clustnodedig a’r cyllidebau hapddigwyddiadau, mae’r Swyddog Adran 151 yn fodlon bod
sefyllfa ariannol y Cyngor yn ddigon cadarn i’w alluogi i wrthsefyll unrhyw anawsterau a all
godi yn ystod 2022/23 os na fydd y gyllideb refeniw arfaethedig yn ddigonol i gwrdd â chostau
gwirioneddol y Cyngor yn ystod 2022/23.
7.

Y CYNNIG AR GYFER CYLLIDEB DERFYNOL 2022/23
7.1

Ers cwblhau'r cynigion cychwynnol ar gyfer y gyllideb, gwnaed gwaith pellach i adolygu a
diwygio'r gyllideb derfynol ar gyfer 2022/23, yn cynnwys adolygiad llawn o’r holl fuddsoddiadau
mewn gwasanaethau gan y Pwyllgor Gwaith. O ganlyniad, newidiwyd y cynnig cychwynnol ar
gyfer y gyllideb o ran penawdau cyllidebau unigol a’r dyraniadau cyllid rhwng gwasanaethau,
ond ni wnaeth yr adolygiad effeithio ar y gofynion ar gyfer y gyllideb net derfynol, sydd dal yr
un fath fel y nodir yn Nhabl 2 isod:Tabl 2
Addasiadau i’r Cynnig Cychwynnol ar gyfer y Gyllideb
£m
Cynnig Terfynol Cyllideb Gwariant Refeniw Net 2022/23
Cyllidir gan:
Grant Cymorth Refeniw
Trethi Annomestig
Cyfanswm Cyllid Allanol Cyfun (AEF)
Cronfeydd Wrth Gefn Cyffredinol y Cyngor
Y Dreth Gyngor (yn cynnwys Premiwm y Dreth Gyngor)
Cyfanswm Cyllid

£m
158.365

89.056
25.493
114.549
0.000
43.816
158.365

7.2

8.

Bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi ei setliad terfynol ar gyfer llywodraeth leol ar 2 Mawrth
2022, a fydd yn rhy hwyr i'r Pwyllgor Gwaith ei ystyried yn ei gynigion terfynol. Ni ragwelir y
bydd unrhyw newid sylweddol rhwng y setliad dros dro a'r setliad terfynol, ond gwneir cyfrif am
unrhyw newid trwy addasu lefel y gronfa hapddigwyddiadau gyffredinol os yw'r gwahaniaeth
yn fach, neu drwy gyllido o / cyfrannu at falansau cyffredinol y Cyngor pe bai'r gwahaniaeth yn
fwy. O'r herwydd, ni fydd lefel arfaethedig y Dreth Gyngor yn newid hyd yn oed os yw'r AEF
terfynol yn wahanol i'r ffigwr a ddangosir yn y setliad dros dro.

Y DRETH GYNGOR
8.1

Y Dreth Cyngor ar gyfer Band D yn 2021/22 oedd £1,340.64, a oedd yn 17eg o’r 22 Awdurdod
yng Nghymru ac yn is na'r cyfartaledd trwy Gymru, sef £1,430. Yn bwysicach fyth i Ynys Môn
yw'r gymhariaeth â'r 5 awdurdod arall yng Ngogledd Cymru. Dangosir hyn yn Nhabl 3 isod:Tabl 3
Cymharu’r Dreth Gyngor a godir gan Awdurdodau yng Ngogledd Cymru
Awdurdod

Ynys Môn
Gwynedd
Conwy
Sir Ddinbych
Sir y Fflint
Wrecsam

9.
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Tâl Band D
2020/21
£
1,341
1,483
1,383
1,437
1,394
1,319

Swm yn uwch / is
nag Ynys Môn
£
+ £142
+ £42
+ £96
+ £53
- £22

Canran yn uwch /
is nag Ynys Môn
%
+ 10.6%
+ 3.1%
+ 7.2%
+ 4.0%
- 1.6%

8.2

Y gyllideb ar gyfer y Dreth y Cyngor yn 2022/23 (cyn cynnydd yn y Dreth Gyngor ond ar ôl
addasu ar gyfer y newid yn Sylfaen y Dreth Gyngor a'r premiwm) yw £41.14m. Felly, mae pob
cynnydd o 1% yn cynhyrchu £411k ychwanegol

8.3

Ar ôl cymryd i ystyriaeth y setliad dros dro o £114.549m, byddai'r gofyniad cyllideb diwygiedig
o £158.365m (gweler Tabl 2) yn golygu y byddai angen £42.957m o gyllid o'r Dreth Gyngor.
Er mwyn cyllido’r gofyniad cyllideb diwygiedig, y cynnydd yn lefel y Dreth Gyngor fyddai 2.00%,
gan fynd â'r tâl Band D i £1,367.46, sef cynnydd o £26.82 neu £0.51 yr wythnos.

8.4

Yn y setliad dros dro, gosodwyd yr elfen dreth safonol ar gyfer y Cyngor h.y. y ffigwr Dreth
Gyngor safonol ledled Cymru, a ddefnyddir i bennu'r AEF ar gyfer pob Cyngor, ar £1,452.49,
sydd 3.5% yn uwch na ffigwr yn 2021/22.

ASESU’R EFFAITH AR GYDRADDOLDEBAU
9.1

Wrth ddarparu ei wasanaethau, mae’n rhaid i’r Cyngor fod yn ymwybodol o’i ddyletswyddau o
dan Reoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Statudol) (Cymru) 2011 i asesu
effaith penderfyniadau ariannol allweddol ar grwpiau gwarchodedig a rhaid rhoi sylw dyledus
i ganlyniad asesiad o’r fath

9.2

Ni fydd y gyllideb cyllidebol arfaethedig yn effeithio ar unrhyw un o'r grwpiau gwarchodedig a
nodir yn y Rheoliadau ac, o ganlyniad, nid ystyrir bod angen cynnal unrhyw Asesiadau o’r
Effaith ar Gydraddoldeb.

DIWEDDARU’R STRATEGAETH ARIANNOL TYMOR CANOL
10.1 Fel y nodwyd ym mharagraff 1.4, mae’r sefyllfa economaidd wedi newid yn sylweddol ers i’r
Cyngor gymeradwyo’r Strategaeth Ariannol Tymor Canol (SATC) ym mis Medi 2021. Mae’r
setliad llywodraeth leol dros dro ar gyfer 2022/23 hefyd yn newid y strategaeth yn sylweddol.
Mae’r cynnydd a ragwelir yn yr AEF yn rhoi tipyn mwy o sicrwydd ynglŷn â chyllid y Cyngor
dros y ddwy flynedd nesaf, sy’n caniatáu i ni ddiweddaru’r SATC.

10.2 Y maes sy’n peri’r ansicrwydd mwyaf i’r SATC wrth symud ymlaen yw chwyddiant a’i effaith ar
ddyfarniadau cyflog yn y dyfodol, ac fe all Covid a Brexit hefyd gael effaith sylweddol ar
economi’r wlad ac, o ganlyniad, ar gyllid y Cyngor yn 2023/24 a thu hwnt a hefyd y galw am
wasanaethau’r Cyngor.
10.3 Fodd bynnag, yn seiliedig ar fwyafrif y rhagdybiaethau a oedd wedi’u cynnwys yn y SATC a
gymeradwywyd ym mis Medi 2021 ond gan ddiweddaru’r rhagdybiaethau ar gyfer cyflogau,
chwyddiant a’r AEF, amcangyfrif y bydd cyllideb y Cyngor yn cynyddu £3.3m yn 2023/24 a
£3.6m yn 2024/25. Bydd yr AEF yn cynyddu £4m yn 2023/24 a £2.8m yn 2024/25.
10.4 Mae’r ffigyrau sydd i’w gweld ym mharagraff 10.3 yn seiliedig ar nifer o ragdybiaethau a all
newid dros y misoedd nesaf ac fe all hyn newid y sefyllfa ariannol yn sylweddol ond, yn
seiliedig ar yr uchod efallai y bydd cyfle pellach i ail-fuddsoddi mewn gwasanaethau yn
2023/24, ond mae’r sefyllfa ariannol yn gwaethygu yn 2023/25. Fodd bynnag, nid yw’r SATC
diwygiedig yn awgrymu na fydd y gyllideb ar gyfer 2022/23 yn fforddiadwy yn y blynyddoedd i
ddod.
10.5 Cyflwynir y SATC wedi’i diweddaru i’r Pwyllgor Gwaith ym mis Medi 2022.
11.

CASGLIADAU
11.1 Mae’n bwysig bod y gyllideb a osodir yn gyraeddadwy ac yn adlewyrchu’n gywir y gofynion
sy’n wynebu gwasanaethau ar hyn o bryd, er nodir y bydd ail-gyflwyno cyfyngiadau Covid yn
cael effaith sylweddol ar gyllideb y Cyngor. Fodd bynnag mae’r gyllideb yn rhagweld na fydd
y sefyllfa ddim gwaeth nac y mae ar hyn o bryd ac y bydd y cyfyngiadau’n parhau i gael eu
llacio dros y misoedd nesaf.
11.2 Mae’r setliad llywodraeth leol yn well na’r disgwyl ac, er ei fod yn golygu bod rhaid i’r Cyngor
neilltuo cyllid ar gyfer meysydd penodol, mae hefyd yn rhoi cyfle i’r Cyngor ail-fuddsoddi mewn
gwasanaethau sydd wedi cael eu heffeithio fwyaf gan y gostyngiadau yn y gyllideb dros y 10
mlynedd diwethaf.
11.3 Mae’r cyllid grant ychwanegol gan Lywodraeth Cymru wedi galluogi’r Cyngor i gryfhau ei
sefyllfa ariannol a’i roi mewn sefyllfa ariannol gadarnach wrth symud i 2022/23 a thu hwnt.
Mae bod amser risg y gall y galw am wasanaethau’r Cyngor gynyddu ac nad ydym wedi
darparu ar eu cyfer yn y gyllideb, ond mae’r cynnydd yn y balansau cyffredinol a chronfeydd
wrth gefn clustnodedig yn lliniaru’r risg yn sylweddol.
11.4 Felly, ym marn broffesiynol y Swyddog Adran 151, mae’r gyllideb refeniw ar gyfer 2022/23 yn
cyflawni'r amcanion canlynol:-

12.



Sicrhau bod yr adnoddau ariannol a neilltuir i bob gwasanaeth yn ddigon i gwrdd â'r
pwysau sydd ar eu cyllidebau ar hyn o bryd ac i gwrdd â’r galw am y swyddogaethau
statudol y mae'n rhaid i'r gwasanaethau eu cyflawni.



Mynd i'r afael â'r pwysau ariannol sylfaenol yn y Gwasanaethau sydd wedi cael eu
heffeithio fwyaf gan gynnydd yn y galw am wasanaethau: Addysg, Gwasanaethau Plant
a Gwasanaethau Oedolion, a’n caniatáu i ail-fuddsoddi mewn gwasanaethau sydd wedi
cael eu heffeithio fwyaf yn ystod y cyfnod o galedi ariannol.



Gosod y Dreth Gyngor ar lefel sy’n debyg i asesiad Llywodraeth Cymru o faint y dylai
Treth Gyngor Ynys Môn fod, ac ar lefel gyffelyb hefyd i’r Dreth Gyngor a godir gan
awdurdodau eraill yng Nghymru sy’n debyg o ran eu maint a’u math.

ARGYMHELLIAD
12.1 Argymhellir bod y Pwyllgor Gwaith yn cymeradwyo'r cynnig ar gyfer y gyllideb derfynol, fel y
nodir ym Mharagraff 7, i gyfarfod llawn y Cyngor ar 10 Mawrth 2022.

ATODIAD 3
Y CYNNIG TERFYNOL AR GYFER CYLLIDEB 2022/23 FESUL GWASANAETH

Addysg a Diwylliant
Gwasanaethau Oedolion
Gwasanaethau Plant
Gwasanaethau Tai
Priffyrdd, Gwastraff ac Eiddo
Rheoleiddio a Datblygu Economaidd
Trawsnewid Corfforaethol
Adnoddau
Busnes y Cyngor
Rheoli Corfforaethol
Cyfanswm Cyllidebau Gwasanaeth
Costau Corfforaethol a Democrataidd
Ad-daliadau i CRT
Ardollau
Cyllido Cyfalaf
Budd-daliadau a Roddwyd
Rhyddhad Trethi Dewisol
Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor
Cyfanswm y Cyllidebau a Ddyrannwyd
Cronfa hapddigwyddiadau cyffredinol ac eraill
Pwysau Cyllideb (Cynhaliwyd i ddechrau fel Cyllideb Wrth Gefn)
Cyfanswm Cyllideb 2022/23
Cyllidir gan
Grant Cymorth Refeniw
Trethi Annomestig
Y Dreth Gyngor (yn cynnwys Premiwm y Dreth Cyngor)
Arian wrth Gefn y Cyngor
Cyfanswm Cyllid
Gwahaniaeth Cyllideb i Gyllid

Cyllideb
Arfaethedig
Terfynol
2022/23
£
57,268,324
29,963,922
11,715,110
1,914,489
17,562,513
4,619,800
6,308,016
3,428,949
1,857,068
735,469
135,373,660
3,029,952
(800,000)
3,957,345
7,208,908
109,239
72,471
6,304,169
155,255,744
2,492,347
616,830
158,364,921
(89,056,039)
(25,492,959)
(43,815,923)
0
(158,364,921)
-

