
CYFARFOD:  PWYLLGOR ARCHWILIO A LLYWODRAETHU 
 
DYDDIAD: 28 TACHWEDD 2019 
 
TEITL: STRATEGAETH ARIANNOL – CYLCH GWAITH CYLLIDEB 

2020/21 
 
PWRPAS: CYFLWYNO AMSERLEN AR GYFER CYNLLUNIO ARIANNOL 
 
AWDUR: DAFYDD L EDWARDS, PENNAETH CYLLID  
 
AELOD CABINET: CYNGHORYDD IOAN THOMAS, AELOD CABINET CYLLID  
 
GWEITHREDIAD: ER GWYBODAETH 
 

 
1. Pwrpas yr adroddiad yma yw rhoi amlinelliad o drefn llunio cyllideb am y flwyddyn 

2020/21, yn unol â blaen-raglen y Pwyllgor. 
 
2. Mae cyfrifwyr y Cyngor wedi cyflawni llawer o waith paratoi’r gyllideb o ran anghenion 

gwario 2020/21, drwy amcangyfrif effaith cytundebau tâl, chwyddiant arall, addasu 
cyfraniadau pensiwn ac ymrwymiadau gwario eraill. 

 
3. Cyflwynwyd sawl cais am adnoddau ychwanegol gan wasanaethau’r Cyngor yn wyneb 

pwysau anorfod, a bydd rhain yn derbyn sylw gan y Tîm Rheoli Corfforaethol ac 
aelodau’r Cabinet dros y misoedd nesaf. 

 
4. Ochr arall y geiniog yw’r adnoddau grant fydd ar gael i’r Cyngor er mwyn ariannu’r 

ymrwymiadau yma.  Amgaeaf yn Atodiad B ddatganiad gan Lywodraeth Cymru yn 
nodi mai ar 16 Rhagfyr 2019 bwriedir cyhoeddi setliad draft 2020/21 (o’i gymharu â 10 
Hydref 2018) a’r setliad llywodraeth leol terfynol ar 25 Chwefror 2020 (o’i gymharu â 
19 Rhagfyr 2018). 

 
5. Bydd yr amserlen yma’n heriol i awdurdodau lleol, ond roeddem ni eisoes wedi 

darogan amrediad o sefyllfaoedd posibl ac adrodd ar hynny i’r Cabinet ar 23 
Gorffennaf.  Yn sgîl hynny, mae holl adrannau’r Cyngor wrthi’n cyflwyno cynlluniau 
arbedion gwerth 0.78% o’u cyllidebau i’w craffu. 

 
6. Yn Ionawr, bydd aelodau’r Cabinet yn ystyried y cynigion arbedion a’r ymrwymiadau 

gwario anorfod yng nghyd-destun y setliad grant drafft, cyn bydd yr Aelod Cabinet 
Cyllid a’r Pennaeth Cyllid yn ymgynghori gyda holl Aelodau’r Cyngor mewn cyfres o 
seminarau. 

 
7. Gweler amserlen cyllideb y Cyngor yn Atodiad A. 
 
8. Byddwn yn ymlynu at yr amserlen flynyddol arferol o adrodd i’r Pwyllgor Archwilio a 

Llywodraethu (13 Chwefror), y Cabinet (18 Chwefror), a’r Cyngor llawn (5 Mawrth), 
gan fod rhaid gosod y Dreth Cyngor erbyn 11 Mawrth. 

 
9. Gofynnir i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ystyried yr amserlen, holi’r Pennaeth 

Cyllid a’r Aelod Cabinet Cyllid fel bo’r angen, cynnig sylwadau, a nodi er gwybodaeth. 


