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Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai 

Dyddiad: 12 Ionawr 2022 

Amser: 10.30am – 12pm 

Teitl: Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2022-23 

Cyflwyniad 

Mae'r Gyllideb Ddrafft yn cynnwys cynlluniau gwariant ar gyfer 2022-23. Yn y papur 
hwn cyflwynir tystiolaeth i'r Pwyllgor ynghylch cynigion cyllidebol ar gyfer rhaglenni 
yn y dyfodol yn ymwneud â chyllidebau Llywodraeth Leol o fewn Prif Grŵp Gwariant 
Cyllid a Llywodraeth Leol fel y'u hamlinellir yn y Gyllideb Ddrafft a gyflwynwyd ar 20 
Rhagfyr 2021.  

Yn Atodiad A ceir dadansoddiad o'r ffigurau perthnasol o'r Gyllideb Ddrafft ar gyfer 
Prif Grŵp Gwariant (PGG) Cyllid a Llywodraeth Leol yn ôl Maes Rhaglen Gwariant, 

Cam Gweithredu a Llinell Wariant yn y Gyllideb. Adlewyrchir y ffigurau hyn yn y 
tabl isod.  

Tablau Ariannol 

Cyllideb 
Derfynol 

£'000 
2021-22 

Cyllideb 
Ddrafft 
£’000 

2022-23 

Newid 
£’000 

% 
Newid 

Cyllideb 
Ddrafft £’000 

2023-24 

Cyllideb 
Ddrafft £’000 

2024-25 

Refeniw 3,983,584 4,248,173 264,589 7% 4,332,499 4,435,742 

Heb Fod yn Arian 
Parod 

0 0 0 
0 0 0 

Cyfanswm yr 
Adnoddau  

3,983,584 4,248,173 264,589 
7% 

4,332,499 
4,435,742 

Cyfalaf 197,837 150,000 -47,837 -24.2% 200,000 200,000 

Trafodiadau 
Ariannol 

0 0 0 
0 

0 0 

Cyfanswm 
Cyfalaf 

197,837 150,000 -47,837
-24.2% 200,000 200,000 

Ymrwymiadau'r Rhaglen Lywodraethu 

Mae cyllidebau Llywodraeth Leol yn cefnogi'r gwaith o gyflawni nifer o ymrwymiadau'r 
Rhaglen Lywodraethu fel y'u nodir isod. 

Ceisio diwygio'r dreth gyngor i sicrhau system decach a mwy graddoledig 

Papur 2
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Cyhoeddais fy nghynlluniau i ddiwygio system y dreth gyngor ar 7 Rhagfyr. Darperir ar 
gyfer y gwaith hwn drwy Linell Wariant yn y Gyllideb Ymchwil a Dadansoddi Trethiant 
Lleol. Rhoddir rhagor o wybodaeth o dan adran ‘Dyraniadau Cyllidebol’ y ddogfen hon.  
  
 
Dadlau dros ddatganoli trethi’n glir ac yn sefydlog 
 
Mae'r ddwy dreth leol, y dreth gyngor ac ardrethi annomestig, yn rhan annatod o system 
gyllid llywodraeth leol yng Nghymru.  Ynghyd â'm cynlluniau i ddiwygio system y dreth 
gyngor, ar 7 Rhagfyr, nodais yr angen i ystyried diwygiadau i'r system ardrethi 
annomestig.  Mae cryn dipyn o system gyllid llywodraeth leol yn rhagddyddio datganoli 
ac, er bod cyfrifoldebau polisi'r ddwy dreth wedi'u datganoli i raddau helaeth, mae 
cysylltiad agos o hyd rhwng rhai agweddau ar y system a'r trefniadau yn Lloegr.  Un o'n 
hamcanion wrth adolygu'r ddwy dreth leol fydd diffinio'r pwerau datganoledig yn gliriach 
a sicrhau mwy o ymreolaeth i Weinidogion Cymru a'r Senedd o ran gwneud 
penderfyniadau fel y gallwn sicrhau bod y trethi lleol wedi'u cynllunio i ddiwallu 
anghenion Cymru yn y ffordd orau.     
 
Darperir ar gyfer y gwaith hwn hefyd drwy Linell Wariant yn y Gyllideb Ymchwil a 
Dadansoddi Trethiant Lleol. Rhoddir rhagor o wybodaeth o dan adran ‘Dyraniadau 
Cyllidebol’ y ddogfen hon.  
 
Cryfhau ymreolaeth ac effeithiolrwydd llywodraeth leol i’w gwneud yn fwy 
llwyddiannus wrth ddarparu gwasanaethau  
 

Cyflawnir yr ymrwymiad hwn yn y Rhaglen Lywodraethu drwy'r cyllid ar gyfer 
gwelliannau llywodraeth leol a arweinir gan y sector, gan gynnwys ynghylch trawsnewid 
digidol (sydd hefyd yn cyflawni yn erbyn yr ymrwymiad yn y Rhaglen Lywodraethu i 
gyflawni'r Strategaeth Ddigidol), drwy Linell Wariant yn y Gyllideb Trawsnewid a 
Deddfwriaeth.  Caiff gwaith i wella rheolaeth ariannol a systemau llywodraethu 
Cynghorau Cymuned ei ariannu gan Linell Wariant yn y Gyllideb Cynghorau Tref a 
Chymuned a dyraniad o Linell Wariant yn y Gyllideb Trawsnewid a Deddfwriaeth. 
 
Ariennir unrhyw ymgysylltu uniongyrchol â rhaglenni cymorth ac ymyrryd statudol sy'n 
benodol i awdurdodau lleol drwy Linell Wariant yn y Gyllideb Gwella a Chymorth. 
Ymhlith y gwaith arall a wnaiff gyfrannu mae ein gwaith diwygio ariannol a gwaith ar 
ddiwygio'r dreth gyngor; a chynyddu cyfranogiad democrataidd. Ariennir hyn drwy Linell 
Wariant yn y Gyllideb Trawsnewid a Deddfwriaeth a Llinell Wariant yn y Gyllideb 
Ymchwil a Dadansoddi Trethiant Lleol. 
 
 

Lleihau'r baich gweinyddol ar awdurdodau lleol  
 
Nid oes i'r ymrwymiad hwn unrhyw oblygiadau cyllido yn 2022-23.  Y bwriad yw pennu 

cwmpas y gwaith y flwyddyn nesaf, gan weithio gyda CLlLC a Llywodraeth Cymru, a 

chydnabod y gallai'r beichiau gweinyddol ddod o amrywiaeth o feysydd portffolio.  Yna 

byddai'r ymarfer yn cael ei gynnal yn ail hanner y tymor hwn. 

 
Archwilio a datblygu mesurau treth, cynllunio a thai effeithiol i sicrhau bod 
buddiannau pobl leol yn cael eu gwarchod  
 
Fel rhan o'r dull tair elfen a gyhoeddwyd gan y Gweinidog Newid Hinsawdd ym mis 
Gorffennaf, yn ddiweddar cynhaliodd Llywodraeth Cymru ymgynghoriad ar newidiadau 
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posibl i'r trethi lleol er mwyn helpu awdurdodau lleol i reoli effaith ail gartrefi a llety 
hunanddarpar yn eu hardaloedd.  Caiff yr ymatebion eu hystyried a byddant yn llywio'r 
gwaith o ddatblygu polisïau yn y dyfodol. Mae Llinell Wariant yn y Gyllideb Ymchwil a 
Dadansoddi Trethiant Lleol yn cynnwys darpariaeth ar gyfer gweithredu unrhyw 
newidiadau a'r dadansoddiadau ychwanegol o wybodaeth am ail gartrefi a llety 
hunanddarpar o fewn y sylfaen drethu leol.   
 
 
 
Diwygio etholiadau llywodraeth leol i leihau'r diffyg democrataidd  
 
Cyflawnir yr ymrwymiad hwn ar ddau gam; bydd y cyntaf hyd at fis Mai 2022 yn treialu 
amrywiaeth o opsiynau pleidleisio hyblyg i bleidleiswyr mewn pedair ardal awdurdod 
lleol. Yna caiff y gwaith hwn ei werthuso ac ystyrir ei gyflwyno ledled Cymru cyn ein 
setiau nesaf o etholiadau datganoledig a gynllunnir yn 2026 a 2027. Mae'r ail gam ar y 
gwaith hefyd yn ystyried sut y gall diwygiadau pellach i wybodaeth ac ymgysylltiad 
pleidleiswyr, a chamau i'w gwneud hi'n haws i ddefnyddio'r system etholiadol, annog 
mwy o bleidleiswyr i ymgysylltu â'r broses ddemocrataidd.  Gwneir y gwaith hwn ar y 
cyd â gwaith ar ehangu'r rhaglen mynediad i swydd etholedig a chynyddu amrywiaeth o 
fewn democratiaeth. Ariennir y gwaith hwn drwy Linell Wariant yn y Gyllideb Polisi 
Etholiadau a chyllid a roddir i brif gynghorau drwy'r Grant Cynnal Refeniw, sydd hefyd 
yn cydnabod costau gweithredu Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021. 
 
 
Ehangu ein rhaglen Mynediad i Swydd Etholedig  
 
Rwyf wedi sefydlu cronfa beilot ar gyfer Mynediad i Swydd Etholedig a wnaeth redeg 
cyn etholiadau'r Senedd y llynedd ac a fydd nawr ar gael i ymgeiswyr ag anableddau yn 
yr etholiadau sydd i ddod ar gyfer prif gynghorau a chynghorau tref a chymuned. Caiff y 
gronfa beilot hon ei gwerthuso a defnyddir yr hyn a ddysgir i ystyried sut y gellid gwella 
ac ehangu'r gronfa a mathau eraill o gymorth posibl i gwmpasu pobl â nodweddion 
gwarchodedig eraill. Ariennir y gwaith hwn drwy Linell Wariant yn y Gyllideb 
Trawsnewid a Deddfwriaeth. 
 
 
Cyflawni'r Bennod Llywodraeth Leol yn y Cynllun Gweithredu ar Gydraddoldeb 
Hiliol  
 
Mae Llywodraeth Cymru yn ymrwymedig i greu Cymru nad yw'n hiliol.  Fel rhan o hyn 
byddaf yn sicrhau bod y fframwaith deddfwriaethol a llywodraethu ar gyfer llywodraeth 
leol yn hyrwyddo camau gweithredu a phenderfyniadau nad ydynt yn hiliol.  Rwy'n 
cyflwyno amrywiaeth o newidiadau i'r fframwaith deddfwriaethol er mwyn sicrhau y 
llywodraethir llywodraeth leol o fewn fframwaith statudol sy'n cefnogi cydraddoldeb ac 
amrywiaeth ac yn hyrwyddo gwrth-hiliaeth.  Bydd hyn hefyd yn galluogi llywodraeth leol 
i adolygu ei pholisïau recriwtio ac adnoddau dynol mewnol ei hun, a'i phrosesau cwyno, 
er mwyn sicrhau eu bod yn wrth-hiliol. Ariennir y gwaith hwn drwy Linell Wariant yn y 
Gyllideb Trawsnewid a Deddfwriaeth. 
 
 
Sicrhau bod gan bob rhanbarth yng Nghymru ddull effeithiol ac atebol yn 
ddemocrataidd o ddatblygu economïau’r dyfodol  
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Yn 2021-2022 darparwyd cyllid grant penodol er mwyn helpu rhanbarthau i roi 

trefniadau ar waith i sefydlu'r trefniadau cyfansoddiadol ar gyfer eu Cyd-bwyllgorau 

Corfforaethol a phontio ar draws drefniadau llywodraethu rhanbarthol a fodolai eisoes 

fel y bo'n briodol.   

Wrth fynd ymlaen adlewyrchir hyn yn y cyllid craidd a geir drwy'r Setliad Llywodraeth 

Leol heb ei neilltuo, er mwyn adlewyrchu'r ffaith bod sicrhau cydweithio rhwng 

awdurdodau lleol a chefnogi hynny yn rhan o fodel gweithredu craidd llywodraeth leol.  

Fel y nodir isod, mae'r setliad Llywodraeth Leol wedi cynyddu'n sylweddol i £5.1 biliwn 

yn 2022-2023. 

 
 
Newid y fframwaith perfformiad ar gyfer llywodraeth leol er mwyn galluogi gwell 
arloesi, tryloywder a pherchnogaeth leol  
 
Mae hyn yn ymwneud â gweithredu'r gyfundrefn perfformiad a llywodraethu newydd yn 
Neddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021. Cefnogir awdurdodau lleol i 
gynnal hunanasesiadau ac asesiadau panel drwy Raglen Gwella a Chymorth 
llywodraeth leol a arweinir gan y sector, a ariennir drwy Linell Wariant yn y Gyllideb 
Trawsnewid a Deddfwriaeth. 
 
Ariennir unrhyw ymgysylltu uniongyrchol â rhaglenni cymorth ac ymyrryd statudol sy'n 
benodol i awdurdodau lleol drwy Linell Wariant yn y Gyllideb Gwella a Chymorth. 
 

 
Dyraniadau cyllidebol 
 
Mae'r Gyfarwyddiaeth Llywodraeth Leol yn cefnogi'r gwaith o gyflawni nifer o 
ymrwymiadau'r Rhaglen Lywodraethu fel y'u nodir uchod. Yn unol ag egwyddorion 
rheoli'r gyllideb Llywodraeth Cymru, mae dyraniadau i gefnogi'r gwaith o gyflawni'r 
ymrwymiadau hyn wedi targedu ymyriadau sy'n fforddiadwy ac yn cynnig gwerth am 
arian. Rhoddir manylion y dyraniadau hyn a'r ymrwymiadau yn y Rhaglen Lywodraethu 
a gefnogir ganddynt isod. 
 
Cafodd Asesiad Effaith Integredig Strategol ei gyhoeddi ar y cyd â'n Cyllideb Ddrafft ar 
20 Rhagfyr; noda sut mae ein hymyriadau wedi cael eu targedu i fynd i'r afael ag 
effeithiau economaidd, effeithiau ar yr hinsawdd ac effeithiau eraill. Gwnaed dyraniadau 
drwy'r portffolio hwn i fynd i'r afael ag effeithiau a nodwyd a chan gofio egwyddorion 
Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. Rhoddir y manylion hyn drwy'r papur hwn.  
 
Mae'r ddyletswydd llesiant yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn 
parhau i lywio ein gwelliannau parhaus i'n proses gyllidebol. Nodir y rhain yn ein Cynllun 
Gwella'r Gyllideb, a ddatblygwyd drwy ymgysylltu â Chomisiwn Cenedlaethau'r Dyfodol, 
lle cyhoeddwn bob blwyddyn gynllun pum mlynedd treigl o welliant parhaus i brosesau 
cyllidebu a threth er mwyn ymgorffori ymhellach yr egwyddor datblygu cynaliadwy. 
 
Y flwyddyn hon mae wedi dylanwadu ar y gyllideb am fod yr amcanion llesiant a 
bennwyd gan y Llywodraeth hon yn ei Rhaglen Lywodraethu wedi bod wrth wraidd y 
broses gyllidebol. Drwy bennu'r amcanion llesiant yn gynnar yn y tymor hwn bu modd 
eu cynnwys yn y trafodaethau am y gyllideb.  
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Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 wedi cael ei hystyried wrth 
wneud dyraniadau cyllidebol fel y'u nodir isod. 

 
 
 
 
 
 
 
Refeniw 
 
Grant Cymorth Refeniw  
 
Mae'r grant cymorth refeniw (GCR), ynghyd ag ardrethi annomestig, yn ffurfio'r setliad 
llywodraeth leol. Y cynnydd yn y GCR ar gyfer 2022-23 yw £368m (10.2%) sy'n arwain 
at gynnydd cyffredinol yn y setliad ar sail tebyg am debyg o £437m (9.4%). 
 
Mae llywodraeth leol yn bartner allweddol wrth gyflawni'r rhaglen lywodraethu.  Drwy 
ddarparu'r swm sylweddol hwn o arian heb ei neilltuo caiff awdurdodau lleol yr 
hyblygrwydd i gynllunio, ariannu a darparu eu gwasanaethau yn y ffordd sy'n gweithio 
orau i'w poblogaethau lleol. 
 
Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol, 
ynghyd â chyrff cyhoeddus eraill yng Nghymru, ystyried effaith hirdymor eu 
penderfyniadau, gweithio gyda phobl, cymunedau a'i gilydd yn well, ac atal problemau 
parhaus megis tlodi, anghydraddoldebau iechyd a newid yn yr hinsawdd.  Mae 
awdurdodau lleol yn gyfrifol am ystyried asesiadau effaith a'r Ddyletswydd Economaidd-
gymdeithasol wrth wneud penderfyniadau am ddarparu eu gwasanaethau. 
 
Mae'r Llywodraeth wedi gweithio'n agos gyda Llywodraeth Leol drwy CLlLC a'r Is-grŵp 
Cyllid i ddeall y pwysau a wynebir gan awdurdodau lleol a'n huchelgeisiau a rennir ar 
gyfer gwasanaethau llywodraeth leol.   Mae ein penderfyniadau cyllido, a adlewyrchir 
drwy'r setliad Llywodraeth Leol, a grantiau penodol, yn cydnabod cynnydd mewn galw, 
chwyddiant a dyfarniadau cyflog ar gyfer staff diwyd yn ogystal â'n cyd-uchelgeisiau ar 
gyfer gwasanaethau hanfodol i bobl Cymru.  Mae gofal cymdeithasol yn un maes yn 
arbennig lle mae cryn bwysau, yn sgil galwadau cynyddol a mwyfwy cymhleth. Mae'r 
cyllid sylweddol uwch hwn yn galluogi awdurdodau i gyflawni ein hymrwymiad a rennir i 
dalu'r cyflog byw gwirioneddol i staff gofal cymdeithasol.   
 
Hefyd gwyddom, yn dilyn y pandemig, fod y ffordd mae gwasanaethau yn cael eu 
darparu a'r ffordd mae pobl yn defnyddio gwasanaethau wedi newid a bod rhai o'r 
newidiadau hyn yn barhaol.  Nid oes cronfa galedi llywodraeth leol ar wahân ar gyfer 
2022-23 ymlaen am na chafwyd unrhyw gyllid penodol gan Lywodraeth y DU ar gyfer 
adfer ar ôl COVID-19.  Fodd bynnag, mae'r cynnydd yn y setliad yn golygu y caiff 
awdurdodau lleol yr hyblygrwydd i barhau i reoli costau ychwanegol a cholli incwm.  
Mae CLlLC yn amcangyfrif bod hyn yn £75.5m ar gyfer y flwyddyn 2022-23.  Byddant 
hefyd yn gweithio gyda'u partneriaid sy'n darparu gwasanaethau, er enghraifft 
ymddiriedolaethau celfyddydol a hamdden, er mwyn rheoli effaith barhaus y pandemig. 
 
Mae'r cynnydd yn y setliad yn cynorthwyo awdurdodau lleol i ddechrau ateb yr heriau 
hyn, gyda chyllid sy'n ddigonol i fodloni rhagolygon cyflog a chwyddiant uwch.  Yn 
anochel bydd pwysau o hyd a byddwn yn parhau i weithio'n agos gyda'r sector.  Hefyd 
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bydd lefelau cyllid cyffredinol 2023-24 a 2024-25 yn galluogi awdurdodau lleol i 
gynllunio am gyfnod o dair blynedd.   
 
Ynghyd â'r setliad mae nifer mawr o grantiau a roddir ar gyfer canlyniadau penodol, sy'n 
cynnwys adfer ar ôl y pandemig – er enghraifft mewn addysg.  Ar gyfer 2022-23 mae 
cyfanswm o dros £1.1 biliwn mewn grantiau penodol ar gyfer refeniw a bron i £800 
miliwn mewn cyfalaf. 
 
 
 
Rhyddhad Ardrethi a Rhewi'r Lluosydd  
 
Dyrannwyd £105m ychwanegol ar gyfer cymorth ardrethi annomestig (AA) yn 2022-23 
(Llinell Wariant yn y Gyllideb 875).  Fe'i dyrannwyd i ymestyn ein cynllun rhyddhad ar 
gyfer busnesau a thalwyr ardrethi eraill yn y sectorau manwerthu, hamdden a 
lletygarwch.   
 
Hefyd, dyrannwyd £35m i'r Pwll Ardrethi Annomestig er mwyn rhewi'r lluosydd ar gyfer 
2022-23.  Drwy rewi'r lluosydd gellir sicrhau, cyn rhoi unrhyw ryddhad ar waith, na fydd 
unrhyw gynnydd yn yr ardrethi a delir gan fusnesau a thalwyr ardrethi eraill y flwyddyn 
nesaf.  Rheolir y cyllid drwy'r pwll ardrethi annomestig er mwyn sicrhau nad effeithir ar y 
cyllid cyffredinol a gaiff awdurdodau lleol drwy'r setliad llywodraeth leol.  
  
Bydd ein cynllun Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch yn cael ei 
ymestyn er mwyn parhau i gefnogi'r sectorau y mae pandemig COVID-19 yn effeithio 
arnynt yn fwyaf uniongyrchol.  Bydd y cynllun yn darparu £116m ychwanegol o ryddhad 
ardrethi ar gyfer busnesau cymwys yn 2022-23.  Telir y balans rhwng cost y cynllun a'r 
dyraniad ychwanegol drwy'r llinell sylfaen bresennol. 
 
Caiff yr holl dalwyr ardrethi manwerthu, hamdden a lletygarwch yng Nghymru hyd at 
50% o ryddhad ar eu biliau ardrethi ar gyfer y flwyddyn.  Fel y cynllun cyfatebol a 
gyhoeddwyd ar gyfer Lloegr, bydd cap o £110,000 o ryddhad ar ein cynllun fesul 
busnes ledled Cymru.   
 
Mae'r camau a gymerwn yn sicrhau na fydd busnesau yng Nghymru dan anfantais o 
gymharu â rhannau eraill o'r DU.    
 

 
Dyraniad i'r Gyfarwyddiaeth Llywodraeth Leol ddiwygio'r trethi lleol 
 
Fel y nodwyd uchod, mae'r Rhaglen Lywodraethu sydd wedi'i diweddaru yn cynnwys yr 
ymrwymiad ‘ceisio diwygio'r dreth gyngor i sicrhau system decach a mwy graddoledig’.  
Mae nifer o ymrwymiadau eraill sy'n berthnasol i ddatblygu'r trethi lleol yng Nghymru, 
gan gynnwys ‘dadlau dros ddatganoli trethi'n glir ac yn sefydlog’ a ‘cryfhau ymreolaeth 
ac effeithiolrwydd llywodraeth leol i'w gwneud yn fwy llwyddiannus wrth ddarparu 
gwasanaethau’.  Hefyd mae gan y trethi lleol gyfraniad i'w wneud i'r ymrwymiad i 
‘archwilio a datblygu mesurau treth, cynllunio a thai effeithiol i sicrhau bod buddiannau 
pobl leol yn cael eu gwarchod’. 
 
Yn seiliedig ar waith helaeth a wnaed dros Dymor y 5ed Senedd, ar 7 Rhagfyr 
cyhoeddais becyn uchelgeisiol o ddiwygiadau i'r dreth gyngor fel y camau cyntaf i 
ailgynllunio'r system fel ei bod yn dod yn fwy graddoledig.  Mae'r pecyn yn cynnwys y 
potensial i gynnal ymarfer ailbrisio, adolygu cynllun gostyngiadau'r dreth gyngor ac 
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ystyried a allai ein system o ostyngiadau, esemptiadau a phremiymau helpu i gyflawni 
system decach.   
 
Bydd gwaith hefyd yn parhau i archwilio syniadau tymor hwy megis a oes gan system 
sydd â chysylltiad agosach â gwerthoedd tir botensial fel ffordd fwy graddoledig o godi 
refeniw a pha ddiwygiadau sydd eu hangen i'r system ardrethi annomestig.   
 
Ynghyd â'r cynlluniau hyn, yn ddiweddar cynhaliodd Llywodraeth Cymru ymgynghoriad 
yn edrych ar newidiadau posibl i drethi lleol a allai helpu awdurdodau lleol i reoli effaith 
ail gartrefi a llety hunanddarpar yn eu hardaloedd.  Caiff yr ymatebion eu dadansoddi 
gyda'r nod o lywio datblygiadau polisi yn y dyfodol. 
 
Bydd dyrannu £2.8m i'r gyllideb Ymchwil a Dadansoddi Trethiant Lleol yn 2022-23 yn 
helpu i gyflawni'r pecyn gwaith hwn, gan gynnwys y gwaith technegol sydd ei angen i 
gefnogi'r posibilrwydd o ailbrisio'r dreth gyngor, asesu opsiynau i ddiwygio ardrethi 
annomestig a'r archwiliad manwl o ddichonoldeb treth gwerth tir fel ffordd amgen o godi 
refeniw ar gyfer gwasanaethau lleol. 
 
 
Dyraniad ar gyfer Trawsnewid a Deddfwriaeth 
 
Mae'r dyraniad ychwanegol o gyllideb Trawsnewid a Deddfwriaeth o £1.3m yn 2022-23 
yn cefnogi'r gwaith parhaus i weithredu Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 
2021 a'r trawsnewid ym maes llywodraeth leol.  Mae'r gwaith a gynllunnir yn cynnwys 
gweithredu trawsnewid digidol ymhellach, yn ogystal â hwyluso mentrau 
datgarboneiddio mewn llywodraeth leol, cefnogi swyddogaethau gwella llywodraeth leol, 
a'i gwneud yn bosibl i ddatblygu cynghorau cymuned.  Bydd y gyllideb hefyd yn cefnogi 
gwaith i wella mynediad i swydd etholedig a rhoi'r Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb 
Hiliol ar waith o fewn llywodraeth leol, yn ogystal â chefnogi gwaith sy'n ymwneud â'r 
diwygiadau ehangach i system gyllid llywodraeth leol. 
 
 
Dyraniad ar gyfer ailbrisio AA 
 
Caiff eiddo annomestig eu hailbrisio at ddibenion ardrethi yn ôl amserlenni a amlinellir 
yn y gyfraith.  Cynhelir yr ailbrisiad nesaf ar 1 Ebrill 2023 yn seiliedig ar werthoedd 
eiddo a aseswyd ar 1 Ebrill 2021.  Bydd y dyraniad ychwanegol o £3.7m yn 2022-23 yn 
cefnogi'r gwaith cysylltiedig, gan gynnwys costau ychwanegol gwaith prisio a gynhelir 
gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio wrth gyflawni'r gwaith ailbrisio i Gymru (Llinell Wariant 
yn y Gyllideb 1500).   
 
Mae ailbrisio yn cynnal uniondeb y sylfaen drethu sy'n codi tua £1.4bn o refeniw bob 
blwyddyn i wasanaethau lleol yng Nghymru.  Yn ogystal â chefnogi'r swyddogaethau 
statudol, bydd yr ailbrisio yn adlewyrchu amodau'r farchnad, gan gynnwys effaith 
COVID-19, a bydd yn ailddosbarthu atebolrwydd am ardrethi annomestig ar draws y 
sylfaen drethu.   
 
 
Dyraniad i ddiwygio etholiadau llywodraeth leol  

 
Gan adlewyrchu pwerau a ddatganolwyd yn ddiweddar i Weinidogion Cymru, mae'r 
dyraniad hwn o £2m yn 2022-23 yn creu cyllideb newydd i gefnogi'n benodol y gwaith o 
ddiwygio gweinyddiaeth etholiadol etholiadau datganoledig drwy wella hygyrchedd y 
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broses bleidleisio i bleidleiswyr, gan gynnwys drwy'r defnydd o dechnoleg a gwella 
gwybodaeth i bleidleiswyr a'u hymgysylltiad â'r broses ddemocrataidd.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cyfalaf 
 
Llywodraeth Leol  
 
Mae dyraniad benthyca â chymorth llywodraeth leol o £88.8m yn parhau ar yr un lefel â 
blynyddoedd blaenorol am gyfnod y gyllideb hon.  Mae hyn yn cynorthwyo awdurdodau 
i fenthyca fel rhan o'u rhaglenni cyfalaf er mwyn cynyddu'r lefel o fuddsoddiad uwchlaw'r 
hyn a ddarperir gan grantiau penodol. 
 
Daeth y grant o £20m i adnewyddu priffyrdd i ben ar 31 Mawrth 2022; grant ac iddo 
derfyn amser oedd hwn a gyflwynwyd yng nghyllideb atodol 2017-18 ac a gafodd ei 
ymestyn wedyn am bedair blynedd.  Mae'r cyllid cyfalaf cyffredinol hefyd wedi gostwng 
£27.8m yn 2022-23 er mwyn sicrhau bod modd i gyllidebau cyfalaf ac ymrwymiadau ar 
draws Llywodraeth Cymru gael eu rheoli'n gyffredinol, gan gynnwys grantiau penodol i 
lywodraeth leol megis Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu (ysgolion a cholegau'r 
21ain ganrif gynt).  Caiff rhaglenni cyfalaf eu rheoli dros sawl blwyddyn ac mae'r cyllid 
sydd ar gael yn cynyddu unwaith eto i £200m o 2023-24.  Gan gydnabod y flaenoriaeth 
sydd angen ei rhoi i ymateb i'r argyfwng natur a'r argyfwng hinsawdd, ystyrir a ddylai 
rhan o'r cynnydd hwn fynd yn uniongyrchol tuag at fynd i'r afael â datgarboneiddio a 
chefnogi Cymru Sero Net. Gwneir hyn gan drafod â Llywodraeth Leol fel rhan o'r 
rhaglen waith barhaus a oruchwylir drwy Gyngor Partneriaeth Cymru, CLlLC a'r Panel 
Datgarboneiddio.  
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DARN O BRIF GRŴP GWARIANT CYLLID A LLYWODRAETH LEOL 

CYLLIDEB ADNODDAU       

PRIF GRŴP 
GWARIANT 

LLINELL WARIANT YN Y GYLLIDEB 

 
Cyllideb 
Derfynol  

£000oedd 
2021-22  

Newidiadau 
£000oedd 

Cyllideb 
Ddrafft 

Cynlluniau 
Newydd 
2022-23 

£000oedd 

Cyllid a 
Llywodraeth 

Leol 

Cyllid Ref Cyff Llyw Leol 3,609,542  354,812  3,964,354  

Cyllid Refeniw Cyffredinol yr Heddlu 88,350  23,985  112,335  

Ardrethi Annomestig – Rhyddhad Ardrethi 27,700  105,000  132,700  

Canlyniadau Refeniw PFI Llyw Leol 2,992  -132  2,860  

Trawsnewid a Deddfwriaeth 6,175  2,259  8,434  

Costau Casglu Ardrethi Annomestig  5,172    5,172  

Cymorth Ariannol Brys 229,871  -229,870  1  

Cyfanswm Cymorth Cyllid ar gyfer 
Camau Gweithredu Llywodraeth Leol 

3,969,802  256,054  4,225,856  

Gwasanaethau Asiantaeth y Swyddfa 
Brisio 

8,561  3,735  12,296  

Tribiwnlys Prisio Cymru 1,039    1,039  

Ymchwil a Dadansoddi Trethiant Lleol 100  2,800  2,900  

Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor 0    0  

Cyfanswm Camau Gweithredu 
Gwasanaethau Prisio 

9,700  6,535  16,235  

Cyfanswm SPA Cyllid Llywodraeth 
Leol 

3,979,502  262,589  4,242,091  

Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol 
Cymru 

598    598  

Democratiaeth Llywodraeth Leol 126    126  

Polisi Etholiadau 0  2,000  2,000  

Cyfanswm Camau Gweithredu 
Adeiladu Democratiaeth Leol 

724  2,000  2,724  

Gwella a Chymorth 1,550    1,550  

Cyfanswm Camau Gweithredu Gwella 
Llywodraeth Leol 

1,550  0  1,550  

Academi Wales 1,134    1,134  

Cyfanswm Camau Gweithredu 
Academi Wales 

1,134  0  1,134  

Cynghorau Cymuned a Thref 144    144  

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus 530    530  

Cyfanswm Camau Gweithredu Cefnogi 
Cydweithio a Diwygio 

674  0  674  

Cyfanswm SPA Gwella Gwasanaethau, 
Cydweithio a Democratiaeth 

4,082  2,000  6,082  
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DARN O BRIF GRŴP GWARIANT 
CYLLID A LLYWODRAETH LEOL  
CYFANSWM Y GYLLIDEB ADNODDAU 

3,983,584  264,589  4,248,173  

DARN O BRIF GRŴP GWARIANT CYLLID A LLYWODRAETH LEOL 
CYLLIDEB GYFALAF       

PRIF GRŴP 
GWARIANT 

LLINELL WARIANT YN Y GYLLIDEB  

 
Cyllideb 
Derfynol   

£000oedd 
2021-22 

Newidiadau 
£000oedd 

Cyllideb 
Ddrafft 

Cynlluniau 
Newydd 
2022-23 

£000oedd 

Cyllid a 
Llywodraeth 

Leol 

Cyllid Cyfalaf Cyffredinol Llywodraeth Leol 197,837  -47,837  150,000  

Cyfanswm Camau Gweithredu Cyllid 
Cyfalaf Cyffredinol Llywodraeth Leol 

197,837  -47,837  150,000  

Cyfanswm SPA Cyllid Cyfalaf Cyffredinol 
Llywodraeth Leol 

197,837  -47,837  150,000  

  
DARN O BRIF GRŴP GWARIANT 
CYLLID A LLYWODRAETH LEOL   
CYFANSWM Y GYLLIDEB GYFALAF 

197,837  -47,837  150,000  




