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COFNODION CYFARFOD O’R CYNGOR SIR A GYNHALIWYD TRWY TEAMS AR 
DDYDD IAU 25 CHWEFROR  2021 

 
YN BRESENNOL 
Y Cynghorydd Sir R G Thomas (Cadeirydd) 
 
Y Cynghorwyr Sir MC Alexander, M Barnes, B Baynham, J Berriman, G Breeze, 
J Charlton, L V Corfield, K W Curry, A W Davies, B Davies, D E Davies, P Davies, 
S C Davies, M J Dorrance, E Durrant, D O Evans, J Evans, L Fitzpatrick, L George, 
J Gibson-Watt, M R Harris, S M Hayes, H Hulme, A Jenner, E A Jones, D R Jones, 
E Jones, G Jones, J R Jones, E M Jones, M J Jones, D Jones-Poston, F H Jump, 
K Laurie-Parry, H Lewis, K Lewis, P E Lewis, MC Mackenzie, I McIntosh, 
S McNicholas, DW Meredith, C Mills, G Morgan, JG Morris, R Powell, WD Powell, 
D R Price, P C Pritchard, G Pugh, J Pugh, G W Ratcliffe, L Rijnenberg, L Roberts, 
P Roberts, K M Roberts-Jones, E Roderick, D Rowlands, K S Silk, D Selby, L Skilton, 
D A Thomas, T J Van-Rees, E Vaughan, M Weale, J Wilkinson, A Williams, 
G I S Williams, D H Williams, J Williams, J M Williams, R Williams a S L Williams 
 
 

1.  YMDDIHEURIADAU  

 
Ni dderbyniwyd unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb. 

 
 

2.  DATGANIADAU O DDIDDORDEB  

 
Ni chofnodwyd unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb. 

 
 

3.  STRATEGAETH ARIANNOL TYMOR CANOLIG DRAFFT 2021-2026 A 
CHYLLIDEB DDRAFFT 2021-22 A’R RHAGLEN GYFALAF AR GYFER 
2021-2031  

 
Atgoffwyd Aelodau gan y Prif Weithredwr am eu dyletswydd i osod cyllideb 
gytbwys a graddfa Treth y Cyngor erbyn 11eg Mawrth.  
 
Cyflwynodd yr Aelod Portffolio ar gyfer Cyllid Strategaeth Ariannol Tymor Canolig 
Drafft ar gyfer 2021-2026, a’r Gyllideb Ddrafft 2021-22 a’r Rhaglen Gyfalaf ar 
gyfer for 2021-2031. Eglurodd, yn ogystal â’r pwysau ariannol, y gosodwyd y 
gyllideb yn erbyn cefndir pandemig Covid-19 a bod fforddiadwyedd Treth y 
Cyngor wedi bod yn un o’r prif ystyriaethau. Nododd fod y pandemig a’r mesurau 
parhaus oedd yn deillio ohono, yn parhau i gael effaith ariannol niweidiol 
digyffelyb ar y Cyngor, oedd yn debygol o barhau trwy 2021-22 ac i flynyddoedd 
y dyfodol. Roedd y gefnogaeth ariannol ychwanegol a ddarparwyd gan 
Lywodraeth Cymru yn ystod 2020-21 wedi bod yn sylweddol, ac yn hollbwysig o 
ran cynnal sefyllfa ariannol y Cyngor.  Disgwylir y bydd cefnogaeth bellach ar 
gael yn ystod 2021-22, ond nid oedd cadarnhad eto o ran lefel y gefnogaeth, nac 
am ba hyd y byddai ar gael, felly mae risg arwyddocaol yn parhau. 
 
Roedd y gyllideb a’r Strategaeth Ariannol Tymor Canolig (SATC) yn gweddu i 
Weledigaeth 2025, Cynllun Gwella Corfforaethol y Cyngor, ac roedd yn adnabod 
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blaenoriaethau’r Cyngor o safbwynt gwasanaethau ac adnoddau ar gyfer y pum 
mlynedd ariannol nesaf, gan ganolbwyntio ar 2021-22.  

  
Mae’r SATC yn cynnwys: 

 

 Yr egwyddorion sy’n rheoli’r strategaeth a Model Adnoddau 

Ariannol (MAA) pum mlynedd sy’n cynnwys cynigion manwl ar 

gyfer  2021-22 a chynigion amlinellol ar gyfer 2022-23 hyd at 2025-

26. 

 Strategaeth Cyllid Cyfalaf a Strategaeth Rheolaeth y Trysorlys; a 

 Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2021-22 hyd at 2030-31.  

 
Roedd y Strategaethau Cyfalaf a Rheolaeth y Trysorlys yn hollbwysig i gyflawni 
blaenoriaethau’r Cyngor a Gweledigaeth 2025 mewn ffordd effeithiol. Roedd 
cynnal y rhaglen gyfalaf wedi cael effaith sylweddol o ran adfywio economi 
Powys ochr yn ochr ag effaith uniongyrchol, sef gwell seilwaith i gyflenwi 
gwasanaethau. Mae buddsoddiad cyfalaf hefyd wedi arwain at fewnbwn 
sylweddol o ran llwyddo i leihau costau refeniw, ac roedd yn hanfodol datblygu’r 
ddwy strategaeth gyllidebol ar y cyd. 
 
Nodwyd £11.8m o leihad mewn costau, ac ategwyd bob un o’r rhain gan asesiad 
effaith. Roedd y Tîm Uwch Arweinyddion wedi rhoi sicrwydd i’r Cabinet y 
byddai’n bosib gwireddu’r lleihad mewn costau yn unol â’r amserlenni 
angenrheidiol.   
 
Dros yr wythnosau diweddar, mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud cyfres o 
gyhoeddiadau oedd yn golygu cyllid refeniw ychwanegol i’r Cyngor ar gyfer y 
flwyddyn ariannol gyfredol. Roedd y Cabinet wedi adolygu’r sefyllfa ariannol, ac 
wedi cynnig gwelliant i’r gyllideb a ddosbarthwyd i’r Cyngor. Y gwelliant oedd: 
cynnydd o 2.9% yn Nhreth y Cyngor, a chreu Cronfa Adfer ar gyfer Powys 
gwerth £1.8 miliwn. 
 
Cynigiodd y Deiliad Portffolio ar gyfer Cyllid y gwelliant, ac eiliwyd hyn gan yr 
Arweinydd. 
 
Mynegodd aelodau’r gwrthbleidiau siom nad oeddynt wedi cael cyflwyno eu 
cyllideb amgen, a seiliwyd ar gynnydd o 1.9% yn Nhreth y Cyngor ar ddyfarniad 
y Swyddog Adran 151 bod gormod o risg ynghlwm wrth y cynnig. Heriwyd y 
Cabinet mewn perthynas â fforddiadwyedd cynnydd o 2.9% yn Nhreth y Cyngor, 
effaith toriadau pellach ar gyllidebau’r celfyddydau, diwylliant a llyfrgelloedd, 
toriadau i Wasanaethau Cefn Gwlad a chyfleusterau cyhoeddus, diffyg 
asesiadau effaith ar gyfer y gwelliant, ac am beidio mynd i’r afael â’r argyfwng yn 
yr hinsawdd, a gyhoeddwyd gan y Cyngor yn ei gyfarfod diwethaf. Siaradodd yr 
Hyrwyddwr Anabledd a’r Hyrwyddwr Gwrth-Tlodi am y trafferthion roedd rhai 
pobl yn eu hwynebu wrth dalu Treth y Cyngor. 
 
Nododd Aelod y Portffolio ar gyfer Cyllid taw llai na hanner y cartrefi ym Mhowys 
sy’n talu Treth y Cyngor llawn, a thaw Powys oedd un o ychydig o awdurdodau 
lleol yng Nghymru oedd yn dal i gyflogi swyddogion cyngor ariannol. Atgoffodd 
Aelodau fod y Cyngor Sir yn gyfrifol yn unig am redeg tri adeilad cyfleusterau 
cyhoeddus, gyda’r rhan fwyaf yn cael eu rhedeg gan Gynghorau Tref a 
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Chymuned. Eglurodd nad oedd y gwelliant yn cynnwys unrhyw gynigion eraill o 
safbwynt arbedion, felly nid oedd angen yr asesiadau effaith. 
 
Mewn perthynas â’r celfyddydau a diwylliant, nododd Deiliad y Portffolio ar gyfer 
Pobl Ifanc a Diwylliant, fod y celfyddydau a theatrau’n parhau i dderbyn 
cefnogaeth, ac y byddai Cronfa Adfer Powys yn rhoi sefydlogrwydd hirdymor i’r 
sefydliadau hyn. O ran llyfrgelloedd nododd fod y Cyngor yn gweithio gyda 
chymunedau i sicrhau na fyddai unrhyw lyfrgelloedd yn cau.  Cynigiodd gwrdd â’r 
Cynghorydd Sir Maureen Mackenzie i drafod cyllid ar gyfer Canolfan 
Celfyddydau Wyeside. 
 
Wrth ymateb i feirniadaeth ynghylch diffyg cydnabyddiaeth yn y gyllideb ar gyfer 
yr argyfwng yn yr hinsawdd, dywedodd Deiliad y Portffolio ar gyfer Cyllid bod yr 
agenda gwyrdd yn amlwg iawn yn y gyllideb, gan gyfeirio at y model gweithio 
newydd gyda llawer o staff bellach yn gweithio o gartref. Nododd Deiliad y 
Portffolio ar gyfer Gofal Cymdeithasol i Oedolion a’r Gymraeg ei fod yn hanfodol i 
staff Gofal Cymdeithasol deithio i weld cleientiaid yn eu cartrefi, ac felly byddai 
unrhyw gynnig i wneud toriadau pellach i gyllidebau teithio yn anniogel. 
 
Nododd Deiliad y Portffolio ar gyfer Cyllid sylwadau Cadeirydd y Panel Cyllid 
mewn perthynas â chost ariannu’r rhaglen gyfalaf, ond nododd, yn wahanol i 
lawer o awdurdodau eraill yng Nghymru, roedd gan Bowys rhaglen gyfalaf 10 
mlynedd, ac nid oedd o reidrwydd yn golygu y byddai’r rhaglen yn cael ei 
hariannu’n gyfan gwbl trwy fenthyg, a bod ffynonellau cyllid eraill ar gael. 
 
Cadarnhaodd y Swyddog Monitro y cyflwynwyd gwelliant y Cabinet yn unol â’r 
amserlen.  
 
Aethpwyd ymlaen i bleidleisio ar y gwelliant a gynigiwyd gan y Cynghorydd Sir 
Aled Davies ac a eiliwyd gan y Cynghorydd Sir Rosemarie Harris. 
 
Argymhelliad 1: Gyda 38 o blaid a 33 yn erbyn  
 

PENDERFYNWYD Rheswm dros y Penderfyniad  

1. Cytuno mewn egwyddor gyda’r 
SATC ar gyfer 2021-2025 fel yr 
amlinellir yn Atodiad A yr adroddiad. 

Cynorthwyo gyda chynlluniau 
busnes a datblygu’r gyllideb dros 
gyfnod o bum mlynedd 

 
 Argymhelliad 2: Gyda 38 o blaid a 34 yn erbyn   
 

PENDERFYNWYD Rheswm dros y Penderfyniad  

2. Cymeradwyo Cyllideb Refeniw ar 
gyfer 2021-2022 gan gynnwys 
cynnydd o 2.9% yn Nhreth y Cyngor 
a ddangosir yn y Model Adnoddau 
Ariannol yn y gwelliant. 

Gofyn statudol.  

 
 
Argymhelliad 4: Gyda 37 o blaid a 34 yn erbyn 
 

PENDERFYNWYD Rheswm dros y Penderfyniad 

4. Cymeradwyo Rhaglen Gyfalaf ar Gofyn statudol  
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gyfer 2021-22, y Strategaeth 
Gyfalaf a’r Rhaglen Gyfalaf 
ddrafft ar gyfer 2022-31 a nodir 
yn Atodiad F. 

 
Argymhellion 3 a 5 - 9: Gyda 64 o blaid a 6 yn erbyn, ac 1 yn atal pleidlais  
 

PENDERFYNWYD Rheswm dros y Penderfyniad 

3. Cymeradwyo’r Ffioedd a 
Thaliadau a gynigir yn y Gofrestr 
Ffioedd a Thaliadau (Atodiadau  
D ac E). 
 

Cydymffurfio â Pholisi Incwm 
Cyngor Sir Powys  

5. Cymeradwyo’r Datganiad Sefyllfa 
Isafswm Refeniw a amlinellir yn 
Atodiad F. 
 

Gofyn statudol  

6. Cymeradwyo Strategaeth 
Rheolaeth y Trysorlys a’r 
Strategaeth Buddsoddi 
Flynyddol a nodir yn Atodiad F.   
 

Gofyn statudol  

7. Cymeradwyo’r terfyn benthyg 
awdurdodedig ar gyfer 2021-22 
yn unol ag adran 3(1) Deddf 
Llywodraeth Leol 2003, sef £492 
miliwn fel y nodir yn adran 3.7 yr 
adroddiad.   
 

Gofyn statudol  

8. Cymeradwyo’r Dangosyddion 
Darbodus ar gyfer 2021-22 fel y 
nodir yn adran 3.66 - 3.73 yr 
adroddiad ac Atodiad F. 

 
 

Gofyn statudol  

9. Cymeradwyo cyllid untro o £1.8 
miliwn o’r cyllid sydd ar gael yn 
2020-21 ar gyfer cronfa i gyllido 
Cronfa Adfer Powys, fydd yn 
cael ei gadw mewn cyfrif 
cronfeydd penodol. 
 

Cydymffurfio â Rheolau 
Gweithdrefnau Ariannol y Cyngor 

 
 
 

Y Cynghorydd Sir R G Thomas (Cadeirydd) 


