
Bob blwyddyn mae cynghorau’n gorfod gosod cyllideb sy’n taro cydbwysedd rhwng eu hadnoddau a’u 
hanghenion gwario. Mae Sir y Fflint, fel pob Cyngor arall, wedi cael llai o gyllid gan y Llywodraethau o un 
flwyddyn i’r llall am ddegawd. Mae Sir y Fflint, fel un o’r cynghorau sy’n derbyn y lleiaf o gyllid am bob pen y 
boblogaeth yng Nghymru, yn arbennig o agored i effeithiau caledi cyllidol. 
Dros y 11 mlynedd diwethaf, mae Cyngor Sir y Fflint wedi torri nôl ar wariant o £85miliwn. Bob blwyddyn 
mae’n mynd yn anoddach gwneud mwy o arbedion ac amddiffyn gwasanaethau ac ar 
brydiau mae’n rhaid gwneud dewisiadau cyllidol anodd. 
Mae’r Dreth y Cyngor yr ydych chi’n ei thalu yn cynyddu bob blwyddyn, ond nid yw’r holl arian a 
gesglir yn cyfrannu at gostau gwasanaethau’r cyngor. Mae hefyd yn cefnogi’r arian sydd ei angen gan:

34 o Gynghorau Tref a Chymuned (GTCh) 
Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru (CHT)
Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru (ATAGC)

Sut mae Treth y Cyngor yn cael ei rhannu rhwng y Cyngor a gwasanaethau 
cyhoeddus eraill 
£103.2m yw’r cyfanswm o Dreth y Cyngor mae’r Cyngor yn disgwyl ei gasglu yn 2019/20, a bydd:  

77% yn cael ei gadw gan y Cyngor fel cyfraniad i redeg gwasanaethau lleol 
3% yn angenrheidiol fel cyfraniad at gostau Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru 
17% yn cael ei gasglu ar ran Heddlu Gogledd Cymru a Chomisiynydd yr Heddlu a Throsedd
3% yn cael ei chasglu ar ran ein Cynghorau Tref a Chymuned

Mae Treth y Cyngor o bob un o’r chwe sir yng ngogledd Cymru yn cyfrannu am y Gwasanaeth Tân 
ac Achub o dan system ‘ardoll’. Y llynedd, bu i ni gyfrannu £7.6 miliwn ac yn dilyn cefnogaeth gan y 
cyhoedd yn ystod ymgynghoriad diweddar, bydd yn cynyddu £381,000 yn y flwyddyn sydd i ddod.

Ydych chi’n talu mwy am lai?  
Gofynnir i Drethdalwyr y Cyngor wneud cyfraniad 
ariannol mwy i amddiffyn gwasanaethau lleol ac i 
wneud yn iawn am y gostyngiadau yng nghyllid y 
Llywodraeth.
Mae Sir y Fflint wedi bod yn llwyddiannus yn amddiffyn 
a hyd yn oed yn ymestyn rhai gwasanaethau lleol er ei 
fod yn gorfod lleihau faint o arian mae’n ei wario dros 
sawl blwyddyn o galedi cenedlaethol.
Felly, yr ateb yw, rydych yn talu mwy am yr un peth.  
Trwy gyfrannu 2% yn ychwanegol uwchben cyfartaledd 
cenedlaethol Cymru rydym yn helpu i gefnogi a 
diogelu gwasanaethau a fyddai fel arall mewn perygl.   
Bydd lefelau Treth y Cyngor y bydd angen i ni eu gosod 

yn y blynyddoedd i ddod – o 2019/20 ymlaen - yn 
dibynnu’n llwyr ar: 

• y safle mae Llywodraeth y DU yn ei gymryd ar 
ariannu gwasanaethau cyhoeddus

• faint o’i gyllideb gyffredinol mae Llywodraeth 
Cymru yn penderfynu ei phasio ymlaen i 
gynghorau lleol

• penderfyniadau llywodraeth ganolog a 
Llywodraeth Cymru i ariannu cytundebau 
cenedlaethol yn llawn fel cyflogau athrawon a 
phensiynau

Po fwyaf o arian mae’r cynghorau lleol yn ei dderbyn, y 
lleiaf tebygol y bydd cynnydd 
yn Nhreth y Cyngor.

Gellid dod o hyd i wybodaeth bellach am y gyllideb, eich Treth Cyngor a 
gwasanaethau lleol ar www.siryfflint.gov.uk/CwestiynauCyffredin
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Sut mae Treth Cyngor Sir y Fflint yn cymharu â siroedd eraill
Cyn 2018/19, nid oedd y Cyngor wedi cynyddu Treth y Cyngor dros 5% o’r blaen, ond o 
ystyried y pwysau ar ein hysgolion, rhoddwyd 1.71% yn ychwanegol ar Dreth y Cyngor ym 
mis Ebrill 2018 i godi £1.14miliwn ar gyfer ysgolion. 

Er gwaethaf y cynnydd hwn, mae Sir y Fflint yn dal i osod Treth y Cyngor yn is na’r rhan 
fwyaf o siroedd eraill yng Nghymru a Lloegr. Roedd ein Treth y Cyngor yn 2018/19 fel a 
ganlyn >>>

Ein Sir y Fflint, Ein Dyfodol 2019 - 2020
Y gyllideb, eich Treth Cyngor a gwasanaethau lleol

i ddarparu’r arian sydd 
ei angen ar y Cyngor i 

bontio’r bwlch rhwng y 
cyllid y mae’n ei dderbyn 
gan Lywodraeth Cymru 
a’r cyllid sydd ei angen i 
ddiogelu gwasanaethau 
lleol allweddol i bobl leol

i godi’r £381,000 
ychwanegol a osodir 

gan Tân ac Achub 
Gogledd Cymru 

cyfanswm y cynnydd 
sydd ei angen i 

bontio’r bwlch yn y 
gyllideb

£5.6m - yr arian ychwanegol y gofynnodd Sir y Fflint i Lywodraeth 
Cymru ei ddarparu i gadw’r cynnydd yn Nhreth y Cyngor ar 7% 
£3.8m y cyllid ychwanegol a roddwyd gan Lywodraeth Cymru ar 
ddiwedd 2018
£3.1m y bwlch y mae’r Cyngor yn parhau i’w wynebu
8.17% Y cynnydd yn Nhreth y Cyngor sydd ei angen ar gyfer gwasanaethau 
cyngor heb unrhyw arian ychwanegol gan Lywodraeth Cymru

Sut mae’r Cyngor yn gallu cyfiawnhau 
cynnydd o 8.17% yn Nhreth y Cyngor

Cyfanswm cynnydd cyfran y Cyngor o’ch 
Bil Treth y Cyngor  
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65% o Lywodraeth Cymru
26% o Dreth y Cyngor
9% drwy daliadau mae’r Cyngor yn eu codi am rai gwasanaethau
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