
Bob blwyddyn mae cynghorau’n gorfod gosod cyllideb sy’n cydbwyso’r cyllid y maent yn 
ei dderbyn gyda’r hyn y maent yn ei wario wrth ddarparu gwasanaethau. Dyma’r gyfraith. 
Rhwng 2008 a 2020 mae’r cyllid mae Sir y Fflint yn ei dderbyn gan y llywodraeth wedi gostwng, 
yr un fath â chyllid pob cyngor.  Mae Sir y Fflint, fel un o’r cynghorau sy’n derbyn y lleiaf o gyllid 
am bob pen y boblogaeth yng Nghymru - wedi ei osod yn 20fed o 22 o gynghorau – yn 
arbennig o agored i effeithiau’r cyfnod hwn o gyni.
Bob blwyddyn yr oedd yn mynd yn anos gwneud mwy o arbedion ac, ar brydiau, yr oedd 
angen gwneud dewisiadau anodd o ran y gyllideb. 
Dros y pedair blynedd ar ddeg ddiwethaf mae Sir y Fflint wedi gostwng ei wariant £100 miliwn, 
gan hefyd barhau i warchod ysgolion a gofal cymdeithasol. 
Mae Sir y Fflint yn gyngor sy’n perfformio’n dda. Yr ydym wedi cwtogi maint a chost ein gweithlu; 
gostwng cyllidebau gwasanaethau 45%; gwneud gwell defnydd o adeiladau’r cyngor; gweithio 
mewn partneriaeth gyda chynghorau eraill er mwyn darparu gwasanaethau a lleihau costau.
Wedi mwy na degawd hir, yr oedd setliad Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020/21 yn rhoi goleuni ym 
mhen draw’r twnnel, ac yn dynodi diwedd cyni.  Fodd bynnag, ychydig a wyddem ar y pryd y byddai 
pandemig byd-eang a Brexit, ac yna’r argyfwng costau byw cyfredol, wedi cyfrannu tuag at argyfwng 
ariannol o fewn ychydig fisoedd a fyddai hyd yn oed yn fwy na’r hyn a brofwyd eisoes. 
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Ein Sir y Fflint, Ein Dyfodol

Y gyllideb a gwasanaethau’r Cyngor, 2023-24

Fel y byddech yn ei ddisgwyl mae adolygiad wedi’i wneud ym mhob 
gwasanaeth y Cyngor ac mae opsiynau wedi’u llunio i leihau cyllidebau 
neu gynyddu incwm.
Yn ogystal mae’r Cyngor wedi cyflwyno mesurau i leihau gwariant yn y 
flwyddyn ariannol bresennol gan gynnwys rhewi swyddi gwag pan fo 
angen. 
Mae’r mesurau hyn wedi bod yn hanfodol i sicrhau fod gan y Cyngor sail 
ariannol gynaliadwy wrth symud ymlaen i 2023/24 fel ei fod yn gallu 
parhau i ddarparu gwasanaethau i gymunedau yn Sir y Fflint.

Ein cynlluniau i bontio’r bwlch yn y gyllideb?

Sut y gosodir y gyllideb a Threth y Cyngor

O le mae arian y Cyngor yn dod? 

5% 28% 67%

Ffioedd a Thaliadau Treth y Cyngor Llywodraeth Cymru 

Dyddiad cyhoeddi: Chwefror 2023

67% gan Lywodraeth Cymru
28% o Dreth y Cyngor
5% o’r ffioedd yr ydym yn eu codi ar gyfer rhai gwasanaethau, e.e. 
ffioedd cynllunio, ffioedd gwastraff gardd, ffioedd Swyddfa Gofrestru

Mae’r Cyngor hefyd yn derbyn grantiau a chyfraniadau eraill sydd wedi 
eu neilltuo, sy’n ariannu prosiectau penodol

Tua diwedd 2021 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru setliad dangosol tair blynedd ar gyfer cynghorau 
ledled Cymru am y blynyddoedd 2022 - 2025.   
Er y croesawyd hyn ar y pryd, yr oeddem yn gweithredu mewn hinsawdd economaidd wahanol iawn 
i heddiw.   
Mae’r arwyddion yn awgrymu cynnydd cyfartalog o 3.5% dros Gymru gyfan yn 2023/24, wedi ei  
ddilyn gan 2.4% yn 2024/25.  Yn dilyn cyhoeddiadau yng Nghyllideb Hydref y DU o gyllid  
ychwanegol mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi yn ei Setliad Dros Dro y byddai Sir y Fflint yn 
derbyn cynnydd o 8.4% yn 2023/24 a chyfanswm dangosol o 3.1% yn 2024/25.   Er bod y cynnydd 
mewn cyfanswm i’r Setliad Dros Dro yn well na’r disgwyl mae’n llai na’r cyllid sydd ei angen i lenwi’r 
bwlch cyllido.    
Fel aelwydydd unigol, mae’r Cyngor yn teimlo effaith yr argyfwng costau byw, ac ar ôl degawd o gyni 
nid oes llawer o bethau o gwbl y gellir eu gwneud yn wahanol i arbed arian.   

Pam mae 2023/24 mor heriol?

Y pwysau costau sy’n gyfrifol am y bwlch mewn cyllid?  
Mae’r Cyngor yn agored i nifer o bwysau costau, ac mae’r rhan fwyaf ohonynt y tu hwnt i’w reolaeth.  
Bob blwyddyn mae angen canfod ffyrdd o dalu am y pwysau newydd yma sy’n creu’r bwlch mewn cyllid. 

Mae’r pwysau yma’n cynnwys pethau fel:  
• Codiad cyflog athrawon a gweithwyr nad ydynt yn athrawon, sydd wedi ei bennu yn genedlaethol
• Costau cynyddol nwyddau a gwasanaethau o ganlyniad i chwyddiant a phroblemau cyflenwi
• Prisiau cyfleustodau a thanwydd anwadal a chynyddol
• Costau cynyddol ysgolion - ynni, cyfrifoldebau ychwanegol a niferoedd cynyddol o fyfyrwyr
• Cynnydd yn y galw am wasanaethau gofal cymdeithasol i oedolion a phlant, gan gynnwys lleoliadau preswyl  

Mae’r rhain wedi eu heffeithio gan gyfraddau chwyddiant uwch a phwysau 
economaidd eraill ar gyfer 2023/24.  
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