
CYNGOR CYMUNED LLANDDAROG COMMUNITY COUNCIL 
 
Cofnodion cyfarfod Ionawr 2021 o Gyngor Cymuned Llanddarog a gynhaliwyd 

ar-lein ar 13/01/2020 am 19.00. 
 
175/2020-2021Yn bresennol:   
Cynghorwyr: M Rees (Cadeirydd), R Jones, J Youens, W Evans, J Williams OBE, S 
Herridge, R Newell, E Davies. 
 
Cynghorydd Sir A Davies. 
  
Clerc. 
 
176/2020-2021Ymddiheuriadau.  
Cynghorwyr: H Jones, R Owen, T Evans. 
 
177/2020-2021Datganiadau o Ddiddordeb Personol. 
Dim. 
 
178/2020-2021Cyfle i'r Cyhoedd annerch y Cyngor ar Eitemau Agenda. 
Dim. 
 
179/2020-2021Materion Plismona a Diogelwch ar y Ffyrdd. 

Adroddodd y Cynghorydd J Youens fod preswylwyr Mynyddcerrig wedi cwyno am faint 
o raean a oedd yn cronni ar ochr y ffordd a'r difrod posibl i gerbydau ers i'r ail-wynebu 
gael ei wneud ym mis Medi 2020. Roedd y llwybr bellach wedi'i orchuddio â graean 
rhydd sy'n beryglus i gerddwyr. Anfonodd y Clerc gais at Gyngor Sir Caerfyrddin ar 
21/12/2020 ond ni chymerwyd unrhyw gamau. Gofynnodd y Cynghorydd J Williams a 
fyddai Chwarel Torcoed yn gallu cynorthwyo ond oherwydd materion yswiriant 
cyhoeddus yn y gorffennol fe wnaethant roi'r gorau i ysgubo'r ffordd trwy Fynyddcerrig. 
Penderfynwyd i'r Clerc siarad â Mrs Jill Sarracini am gymorth cyn cysylltu â Chyngor 
Sir Caerfyrddin eto. 

Adroddodd y Cynghorydd M Rees fod y ffordd yn ymsuddo yn y canol rhwng Rose 
Villa a Fferm Cwm Coch a bod nifer o gylfatiau/draeniau wedi'u blocio ar y ffordd o Is-
y-Llan i Cwmisfael. Roedd y Clerc wedi cysylltu â Chyngor Sir Caerfyrddin i ddatrys y 
mater ond ni chymerwyd unrhyw gamau. Penderfynwyd i'r Clerc gysylltu â'r adran 
berthnasol eto. 

Adroddodd y Cynghorydd M Rees fod coed a changhennau sy'n crogi drosodd rhwng 
Las Wern a Casa Mia yng Nghwmisfael yn destun pryder i ddiogelwch y cyhoedd gan 
fod llawer o'r clawdd yn cael ei dandorri oherwydd bod coed yn cwympo. 
Penderfynwyd i'r Clerc gysylltu â'r adran berthnasol. 

Adroddodd y Cynghorydd S Herridge am garreg palmant rhydd y tu allan i Swyddfa 
Bost Porthyrhyd. Penderfynwyd i'r Clerc gysylltu â'r adran berthnasol. 

Adroddodd y Cynghorydd S Herridge nad oedd 2 golofn oleuadau ar Ffordd Crwbin 
yn gweithio. Awgrymodd y Cynghorydd R Jones y dylid rhoi gwybod yn uniongyrchol 
am bob mater goleuo ar wefan Cyngor Sir Caerfyrddin. Penderfynwyd i'r Clerc 
gysylltu â'r adran berthnasol. 



Gofynnodd y Cyng. R Jones a oedd yr erydiad ar Gyffordd Porthyrhyd wedi'i 
atgyweirio. Dywedodd y Cynghorydd J Williams nad oedd y mater wedi'i ddatrys ar 
13/01/2021. Penderfynwyd i'r Clerc gysylltu â'r adran berthnasol. 

Adroddodd y Cynghorydd S Herridge fod angen torri'r coed sydd wedi'u lleoli yng 
Nghornel Ffordd Crwbin a'r B4310. Nid yw'r coed yn perthyn i Disgwylfa, felly roedd 
angen olrhain perchennog y tir cyn cymryd unrhyw gamau. Penderfynwyd i'r Cyng E 
Davies olrhain perchnogaeth y tir trwy Gofrestrfa Tir EM ac i'r Clerc ad-dalu unrhyw 
gostau yr aethpwyd iddynt a chysylltu â'r perchennog ar ôl sefydlu perchnogaeth. 

 

 

Ymunodd y Cynghorydd Sir A Davies â'r cyfarfod am 19.28. 

 



180/2020-2021 Materion Cyngor Sir - Cyng. A Davies. 

Rhoddwyd diweddariad byr gan y Cynghorydd Sir A Davies mewn perthynas â 
phandemig Covid-19 yn sir Sir Gaerfyrddin. 

Mae ffigurau wardiau ysbytai yn gostwng ond nid yw'r niferoedd wedi cyrraedd y 
ffigurau cyn pigyn eto. Ar hyn o bryd mae 38 achos o Covid-19 yn ardal Llanarthne, 
Llanddarog, Llangyndeyrn a Ferryside. 

Ar 10/01/2021 roedd 88 o gleifion Covid-19 yn Ysbyty Glangwili ac roedd 8 cartref 
gofal yn dioddef o achosion o'r haint. Mae gofal lliniarol dan bwysau ar hyn o bryd 
oherwydd bod cleifion yn cael eu rhyddhau o'r ysbyty. Derbyniwyd y data canlynol o 
wefan Hywel Dda ar 10/01/2021: - 

 Derbyniodd 2,686 o bobl y brechlyn cyntaf erbyn 10/01/2021.  

 Derbyniwyd cyfanswm o 6,400 dos o'r brechlyn Rhydychen-Astra Zeneca hyd 

yma (ar gyfer dros 80au, gan gynnwys cleifion sy'n gaeth i'r tŷ, cleifion mewnol 

arhosiad hir a holl breswylwyr cartrefi gofal) 

 Meddygfeydd teulu i ddechrau cynnig brechlyn Rhydychen-Astra Zeneca yr 

wythnos hon (practisau Sir Gaerfyrddin x 6, practisau Ceredigion x 4, practisau 

Sir Benfro x 4) 

 Cadarnhawyd 3,900 dos o'r brechlyn Pfizer-Biontech ar gyfer yr wythnos yn 

dechrau 11/01/2021 (ar gyfer staff cartrefi gofal, iechyd a gofal cymdeithasol yn 

unig yn ein canolfannau brechu torfol yng Nghaerfyrddin ac Aberteifi) 

Yng nghyfarfod y Cyngor ar 13/01/2021, trafodwyd y CDLl lleol a phasiwyd hwn er 
mwyn i'r ddogfen gael ei phrosesu ymhellach. Roedd y drafodaeth heddiw yn 
dechnegol yn bennaf ac yn ystyried sylwadau ac arsylwadau partïon 3ydd fel CNC ac 
ati. 

Pasiwyd dau Rybudd Cynnig Plaid Cymru. Un yn galw ar deuluoedd sy'n defnyddio 
Credyd Cynhwysol i gael cyfle i gael Prydau Ysgol Am Ddim. Ar hyn o bryd nid yw hyn 
yn wir ac mae'r newid i UC wedi dangos nad yw llawer o deuluoedd sy'n gweithio sy'n 
gymwys i gael ychwanegiad credyd teulu yn cael PYD ar gyfer eu plant. Galwodd y 
cynnig hwn yn rhannol ar Lywodraeth Cymru i gostio hyn yn llawn i weld a allwn helpu'r 
teuluoedd ifanc hyn. Cododd Helen Mary Jones hyn yn y Senedd yr wythnos hon hefyd 
felly gobeithio y bydd rhywfaint o weithredu i'w weld yn fuan. 

Edrychodd yr ail gynnig ar ail gartrefi yn ein cymunedau a'r effaith niweidiol y maent 
yn ei chael yn y pentrefi hyn. Gan edrych yn bennaf ar Laugharne, Pendine a 
Llansteffan ond gallai hefyd fod yn berthnasol i gymunedau fel Myddfai, Cilycwm, 
Glan-Y-Fferi a Llansaint, ac ati. Nid oedd yn edrych ar arallgyfeirio fel gosod gwyliau, 
ond ar berchnogaeth ail gartref sy'n golygu bod y tŷ yn cael ei gymryd allan o'r farchnad 
leol ac yn wag am oddeutu 11 mis o'r flwyddyn. Galwodd ar Lywodraeth Cymru i roi 
treth trafodiad tir 1% ar ail annedd, newid deddfau cynllunio er mwyn ceisio caniatâd 
cynllunio fel newid defnydd o annedd sylfaenol i ail gartref. Hefyd y gall awdurdodau 
lleol osod cap o ail anheddau ym mhob ward, 

Wythnos nesaf bydd y Cyng. A Davies yn mynychu Cyfarfodydd Cyllideb a darperir 
adroddiad yng nghyfarfod mis Chwefror ar 10/02/2021. 

 



181/2020-2021 Adroddiad y Cadeirydd. 

Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod a dymunodd Flwyddyn Newydd Dda i 
bawb. Dywedodd y Cadeirydd ei bod wedi mynychu gwasanaeth Nadolig am 18.00 ar 
24/12/2020 ac y gallai 40 o bobl fod yn bresennol yn dilyn canllawiau'r Llywodraeth ar 
bellhau cymdeithasol. Penderfynwyd diolch i'r Cadeirydd am ei hadroddiad. 

182/2020-2021 Cadarnhau a Llofnodi Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 09/12/2020. 
Penderfynwyd cadarnhau'r cofnodion ar gyfer 09/12/2020 ac i'r Cadeirydd lofnodi'r 
cofnodion ar 16/01/2021. Cynigiwyd gan y Cynghorydd J Williams O.B.E. ac eiliwyd 
gan y Cynghorydd R Jones. 
 
183/2020-2021 Materion yn codi o'r munudau uchod. 
Dim. 
 
184/2020-2021 Gohebiaeth. 
Derbyniwyd E-bost gan aelod o'r cyhoedd ar 07/01/2021 a'i anfon at holl aelodau'r 
Cyngor ynghylch cyflwr y Ffordd Rufeinig rhwng Pontfaen a Llanddarog. Trafodwyd y 
mater hwn (Cofnod 101/2020-2021 a 120/2020-2021) ac adroddwyd arno i Gyngor 
Sir Caerfyrddin ond er bod cerrig wedi'i gosod, roedd hyn wedi'i olchi i ffwrdd oherwydd 
bod dŵr yn rhedeg or caeau. Penderfynwyd ir Cyng Sir A Davies a'r Clerc i gysylltu 
â'r adran berthnasol. 
Derbyniwyd E-bost gan aelod o'r cyhoedd ynghylch cerbydau sy'n teithio ar gyflymder 
er gwaethaf yr arwyddion 30mya ac 'ARAF' yn cael eu hargraffu ar y B4310 tuag at 
bont Lan Lucas. Mae rhai preswylwyr wedi bod yn dyst i ddigwyddiadau yn ymwneud 
â cherbyd yn teithio ar gyflymder, yn cwrdd â lori neu gerbyd mawr arall ger y bont a 
damwain yn cael ei osgoi gan yrrwr y cerbyd mawr sy'n mowntio'r palmant. 
Penderfynwyd nodi a rhoi ar yr agenda ar gyfer cyfarfod mis Chwefror ar 10/02/2021. 

185/2020-2021 Cynllunio. 
Ni dderbyniwyd unrhyw geisiadau cynllunio.  
 
186/2020-2021 Taliadau  
Ardystiwyd y taliadau isod yng nghyfarfod misol mis Rhagfyr a'u cadarnhau yng 
nghyfarfod Misol mis Ionawr. Copïau o anfonebau a anfonir at yr holl aelodau yn 
electronig cyn talu am awdurdodiad. Cynigiwyd gan y Cyng J Williams O,B,E, ac 
eiliwyd gan y Cyng J Youens. 
 
 

Dull Talu Dyddiad Cyflenwyr a Manylion Swm £ gan 
gynnwys TAW 

 
Ar-lein 

 
24/12/2020 

WCVA 
SIN 010208 

 
21.30 

 
Ar-lein 

 
24/12/2020 

Cyflogres Tachwedd JG 
Evans 

 
359.23 

 
Ar-lein 

 
24/12/2020 

Cyllid a Thollau EM 
TALU - Cyfnod 9 

 
89.80 

 
 

Ar-lein 

 
 

24/12/2020 

Ad-daliad y Cynghorydd 
M Rees - Blwch 

Teganau Nadolig 

 
 

50.00 

 



187/2020-2021 Derbynebau. 
Cyngor Sir Caerfyrddin - Praesept 3 
24/12/2020 - £ 7,056.67. 
 
188/2020-2021Derbyn adroddiad yr Archwiliwr Ariannol Mewnol am gyfnod 
01/10/2020 - 31/12/2020. 
Roedd pob aelod wedi cael adroddiad ysgrifenedig cyn y cyfarfod. Darparwyd 
adroddiad llafar llawn gan y Cynghorydd R Jones. Cadarnhaodd yr adroddiad 
gywirdeb y cysoniad banc a'r datganiad cyfrifon a ddarparwyd i'r Cyngor. 
Cadarnhaodd hefyd gywirdeb yr adroddiad cyllideb terfynol a ddarparwyd. Cynigiwyd 
gan y Cynghorydd J Williams a'i eilio gan y Cyng J Youens i dderbyn yr adroddiad. 
Diolchodd yr aelodau i'r Cynghorydd R Jones a'r Clerc am eu gwaith. 
 
189/2020-2021 Datblygu a chwblhau'r gyllideb a'r praesept ar gyfer 2021-2022. 

a) Adolygiad o incwm a gwariant am y cyfnod 01/04/2020 - 31/12/2020 - Roedd 
yr holl aelodau wedi derbyn copi o'r adroddiad cyn y cyfarfod ynghyd â chopi 
o'r cysoniad banc hyd at 24/12/2020. Balans y datganiad ar 24/12/2020 oedd  
£ 19,449.94. 

b) Balans rhagamcanol ar 31/03/2021 - Bu'r Cynghorydd R Jones a'r Clerc yn 
trafod ac yn fformatio'r ffigurau yn seiliedig ar dueddiadau gwariant cyfredol a 
gwariant am yr un cyfnod yn 2019-2020. Gwariant Rhagamcanol Blynyddol - 
£21,548.84 (Gweler tabl 1 isod). 

c) Adroddiad ac argymhellion mewn perthynas â chyllideb 2021–2022 - Anfonwyd 
adroddiad gwariant drafft at bob aelod cyn y cyfarfod, sef cyfanswm o 
£23,550.00. Cyflwynwyd ffigur incwm drafft i'r aelodau o'r ad-daliad TAW am  
£1660.00. 

d) Cadarnhad o gyllideb 2021-2022 - Cyflwynir y gyllideb yn nhabl 2 isod. 
e) Cadarnhad o raglen y prosiect arbennig a chronfeydd wrth gefn eraill y Cyngor 

- Gosod ac engrafu'r gofeb Ryfel yn Porthyrhyd ac arwydd adborth gyrwyr yn 
Porthyrhyd. Bydd angen i'r cronfeydd wrth gefn gael eu hadolygu gan yr RFO 
a'r archwiliwr ariannol mewnol bob 3 mis er mwyn sicrhau parhad rhwng 50% - 
55% ar ddiwedd y flwyddyn ariannol. 

f) Adroddiad mewn perthynas â chyllideb 2021- 2022 - Derbyniodd pob aelod gopi 
o'r adroddiad cyn y cyfarfod. Ffigur treth Cyngor Band D ar gyfer 2021-2022 yw 
556.15 ac roedd yn ofynnol i'r holl aelodau werthuso'r opsiynau a gyflwynwyd 
Gweler tabl 3 isod) 

g) Galw'r Praesept 2021-2022 - Ystyriodd holl aelodau'r Cyngor yr opsiynau a 
ddarparwyd ar gyfer praesept 2021-2022 a chytunodd yr holl aelodau mai'r 
galw am braesept fyddai £21,378.00 gyda Band D Treth Gyngor o £38.44. Bydd 
y gwarged o £1363.00 yn cael ei ychwanegu at y gronfa wrth gefn.. 

h) Cadarnhau'r strategaeth fuddsoddi flynyddol - Trafodwyd y strategaeth o dan 
bolisïau yng nghyfarfod y Cyngor Cymuned ar 11/11/2020. 

i) Polisi Yswiriant - Trafodwyd bod cydweithrediad posibl o bolisïau yswiriant 
rhwng Cyngor Cymuned Llanarthne a Chyngor Cymuned Llanddarog ar gael 
gan BHIB. Penderfynwyd ei roi ar yr agenda ar gyfer cyfarfod mis Chwefror ar 
10/02/2021 ac anfon copi cyfredol o'r polisi at bob aelod. 

Cynigiwyd yr adroddiad cyllideb a phraesept gan y Cyng J Williams a'i eilio gan y Cyng 
J Youens, heb unrhyw wrthwynebiadau gan unrhyw aelodau o'r Cyngor Cymuned. 
 



190/2020-2021Fforwm er mwyn i'r Aelodau godi adroddiadau / cwestiynau trwy'r 
Cadeirydd. 
Adroddodd y Cynghorydd J Williams am gynnydd mewn tipio plu ar Heol Y Foel rhwng 
Porthyrhyd a Foelgastell. Penderfynwyd i'r Clerc adrodd i'r adran berthnasol.  
Mynegodd y Cyng M Rees ddiddordeb mewn trefnu diwrnod GIG, Gofal Cymdeithasol 
a Gweithwyr y Rheng Flaen ar 05/07/2021. Mae cynghorau lleol, cymunedau ac eraill 
ledled Cymru yn cael eu hannog i chwarae rhan flaenllaw yn y GIG, Gofal 
Cymdeithasol a Diwrnod Gweithwyr Rheng Flaen ar 5 Gorffennaf 2021, diwrnod 
unigryw o ddathlu a choffáu'r rhai sy'n gweithio pedair awr ar hugain y dydd, saith 
diwrnod yr wythnos heb unrhyw feddwl am eu diogelwch eu hunain. Gofynnir iddynt 
wneud hyn trwy gytuno i godi baner unigryw am 10am; cymryd rhan yn y Tawelwch 
Dau Munud am 11am, Tost y Genedl am 1pm, Te Prynhawn am 4pm, canu clychau 
eglwys 71 gwaith gyda phob cylch yn cynrychioli blwyddyn yn 71 mlynedd y GIG am 
8pm, o fewn eu cymunedau lleol, fel 'teyrnged' i Arwyr y GIG, Gofal Cymdeithasol a'r 
rhai sy'n gweithio mor ddiflino ar y rheng flaen. 

Derbyniodd y Cynghorydd R Jones E-bost gan aelod o'r Gymuned, ynglŷn 
âdefnyddio'r hen hysbysfwrdd y tu mewn i'r lloches bws segur yn Llanddarog. Y syniad 
yw cael arddangosfa fach o ffotograffau o'r ardal gyfagos, wedi'u tynnu gan drigolion 
lleol. Yn syml, 2, 3 neu 4 ffotograff sy'n cael eu newid bob pythefnos ac a allai fod yn 
bwynt o ddiddordeb i bobl allan ar daith gerdded a helpu gyda morâl cymunedol. Gallai 
hyn gael ei reoli gan un person a byddai'r aelod Cymuned yn cymryd rheolaeth i 
ddechrau. Gallai fod yn ddim ond arddangosfa dros dro dros y cyfyngiadau cloi i lawr 
neu'n para'n hirach os yw'n boblogaidd a, phan fydd yn ddiogel, efallai y bydd eraill yn 
hoffi cymryd rhan wrth ddiweddaru'r lluniau. Trafodwyd y Mater gan holl aelodau'r 
Cyngor a chytunwyd i ganiatáu i aelod y Gymuned drefnu arddangosfa o ffotograffau 
yn yr hen hysbysfwrdd ond y Gymuned roedd yr aelod i blismona'r cynnwys sy'n cael 
ei arddangos a chadw'r hysbysfwrdd mewn cyflwr glân a thaclus, i ddechrau mewn 
treial 12 mis. Cynigiwyd gan y Cynghorydd J Williams ac eiliwyd gan y Cyng S 
Herridge. Pleidleisiodd aelodau'r Cyngor ar y mater (Cytunwyd x 5, Yn erbyn x 2). 
Penderfynwyd i'r Clerc gysylltu â Ffenestri Olympaidd i gael copi o'r allweddi ar gyfer 
yr hysbysfwrdd, cysylltu ag aelod y Gymuned ac i fformatio rhybudd i'r bwrdd yn nodi 
(“Dim Deunydd neu Gynnwys Tramgwyddus i'w Gosod yn yr Hysbysfwrdd hwn”). 

Gofynnodd y Clerc i gyfarfod is-bwyllgor gael ei gynnal ar 19/01/2020 rhwng y 
Cynghorydd R Jones, y Cynghorydd W Evans ac aelodau Cyngor Cymuned 
Llanarthne i fformatio ceisiadau tendr newydd ar gyfer y contract cynnal a chadw 
tiroedd. Gofynnodd y Cynghorydd J Williams i'r torri glaswellt o flaen Eglwys 
Llanddarog fod o ansawdd a hyd lawnt. Penderfynwyd i'r Clerc anfon gwahoddiad at 
yr holl aelodau sy'n ymwneud â'r is-ymrwymoti. 
Hysbysodd y Clerc holl aelodau'r Cyngor fod y bwrdd gwybodaeth yn Llanddarog 
wedi'i gasglu a'i fod yn cael ei storio yn aros i'w atgyweirio. Adroddodd fod angen ffrâm 
newydd oherwydd cyflwr gwael yr hen un. Argymhellodd ddeunydd cyfansawdd yn lle 
pren oherwydd hirhoedledd a chostau cynnal a chadw yn y dyfodol. Cynigiodd y 
Cynghorydd J Williams noddi'r deunydd ar gyfer y ffrâm newydd a derbyniwyd hyn yn 
ddiolchgar gan yr holl aelodau. Penderfynwyd i'r Clerc ddod o hyd i ddeunydd. 

Yng nghyfarfod mis Tachwedd, 151/2020-2021 gofynnodd y Cynghorydd H Jones am 
gytundeb llafar blaenorol gyda Chyngor Cymuned cyfagos, pe na bai'r Clerc ar gael i 
gyfarfod misol, byddai'r Clerc cyfagos yn barod i amnewid. Roedd y Clerc wedi siarad 
â'i gymar gan Gyngor Cymuned Gorslas ac wedi derbyn cynnig a anfonwyd at yr holl 



aelodau ar 17/12/2020. Roedd yr holl aelodau'n cytuno ond roedd angen adolygiad o'r 
asesiad risg cyn cychwyn. Penderfynwyd rhoi asesiad risg ar agenda mis Chwefror. 
 
191/2020-2021 Yn camera 21.28. 
Gadawodd y rhai nad oeddent yn aelodau o'r Cyngor Cymuned na'r Clerc y cyfarfod - 
i beidio â dychwelyd. Mae'r gwaharddiad oherwydd bod materion personél / staffio yn 
cael eu trafod. 
 
192/2020-2021 Rhediad tâl staff Mis Ionawr 2021. 
Anfonwyd E-bost o'r adroddiad at bob aelod cyn y cyfarfod ar-lein. Penderfynwyd 
derbyn yr adroddiad a chadarnhau talu'r symiau fel y'u cyflwynwyd. 
 

193/2020-2021 Adolygiad parhaus o sefyllfa cofrestru ceir. 
Dim Diweddariad ynghylch cynllun pensiwn NEST.  
 
194/2020-2021 Gorffennodd y cyfarfod am 21.35.  
 

Cadeirydd 
 

____________________ 
 

Dyddiad 
 

____________________ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CYLLIDEB LLANDDAROG A RHAGOFAL 2021-2022 

Isod mae adroddiad ar gyllideb 2020-2021, y gwir wariant hyd at 31/12/2020 a'r amcangyfrif o'r 
gwariant hyd at 31/03/2021. Rhoddir rhesymau dros wahaniaeth symiau a chânt eu trafod yng 
nghyfarfod mis Ionawr ar 13/01/2021. 

TABL 1. 

 
 

PENNAETH 

 
BLAENOR

OL  
CYLLIDEB 

GWARIO 
GWIRIONE

DDOL I 
31/12/2020 

GWARIANT 
YSTYRIED 

AR 
31/03/2021 

 
 

DIFF 

 
 

RHESWM 

Cynnal a 
Chadw Tir 

 
2550.00 

 
2532.00 

 
2532.00 

 
-18.00 

- 

 
Cyflog Staff a 

THALU 

 
 

5000.00 

 
 

4269.07 

 
 

5616.16 

 
 

616.16 

 
NALC, Chwyddiant, 

Lwfans 

Ffioedd 
Archwilio 

Gweinyddol, 
Inc. 

 
2300.00 

 
1120.05 

 
1488.70 

 
-811.30 

Ffi Archwilio WCVA +. 
Dim Cyfieithu nac 

Argraffu 

Yswiriant 870.00 865.69 865.69 -4.31 - 

Cymorth 
Ariannol - Inc 

Grantiau 
Refeniw 
Sefydlog 

 
 
 
 

1700.00 

 
 
 
 

1500.00 

 
 
 
 

1500.00 

 
 
 
 

-200.00 

 
 
 

Canslo Sioe 
Llanddarog 

Seddi a 
Chynnal a 

Chadw 
Asedau 

 
 
 

750.00 

 
 
 

40.00 

 
 
 

740.00 

 
 
 

-10.00 

 
3 x baner 

Atgyweirio i Asedau + 
Gosod 

Amcangyfrif 
Goleuadau 

Stryd 

 
 

3002.87 

 
 

2499.99 

 
 

4999.98 

 
 

1997.11 

Diwedd 2019-2020 Inv. 
Yn disgwyl 2020-2021 

Inv.  

Tanysgrifiadau 
Amrywiol 

 
450.00 

 
353.20 

 
538.20 

 
88.20 

 
Un Llais Cymru Inv 

Lwfans 
Aelodau 

 
120.00 

 
0.00 

 
360.00 

 
240.00 

3 x Dyraniad Aelodau 

Lwfans 
Aelodau TWE 

 
30.00 

 
0.00 

 
90.00 

 
60.00 

 
3 x Dyraniad Aelodau 

Cost Etholiad 0.00 0.00 0.00 0.00 - 

 
Adran 137 

 
900.00 

 
531.99 

 
781.99 

 
-118.01 

Lwfans Cadeirydd sy'n 
weddill 

Dyraniad i 
Brosiectau 
Arbennig a 

Chronfa Wrth 
Gefn O'r 
Praesept 

 
 
 
 

5641.33 

 
 
 
 

2036.12 

 
 

 
 

2036.12 

 
 
 
 

-3605.21 

 
 
 

2 x Mainc + 2 x 
Byrddau Hysbysiad 

Allanol 

CYFANSWM 23,314.20 15,748.11 21,548.84 1765.36  



Rhagwelir y bydd ad-daliad TAW yn y praesept 2020-2021 o £ 2000.00. Gostyngodd hyn y galw 
am braesept o £23,314.20 i £21,314.20. Penderfynwyd mynnu incwm praesept o £21,170.00 yn 
2020-2021 ac i gronfeydd cyffredinol ailgyflenwi'r diffyg o £144.20. 

Isod mae cyllideb arfaethedig ar gyfer 2021-2022 o'i chymharu â 2020-2021. Rhoddir rhesymau 
dros wahaniaeth symiau a chânt eu trafod yng nghyfarfod mis Ionawr ar 13/01/2021. 

TABL 2. 

 
PENNAETH 

BLAENOROL  
CYLLIDEB 

CYLLIDEB 
ARFAETHEDIG 

 
RHESWM 

Cynnal a Chadw Tir 2550.00 2550.00 Proses Tendr Newydd 

 
Cyflog Staff a THALU 

 
5000.00 

 
6000.00 

Cyflogau Cyfredol + 
Pensiwn (4%) + Inf / 

NALC (3.5%) 

Ffioedd Archwilio Gweinyddol, Inc. 2300.00 2300.00 - 

Yswiriant 870.00 900.00 Chwyddiant Premiwm 

Cymorth Ariannol - Inc Grantiau 
Refeniw Sefydlog 

 
1700.00 

 
2000.00 

 
Eisteddfod Urdd 

Seddi a Chynnal a Chadw Asedau 750.00 1250.00 Panel Dehongli 

Amcangyfrif Goleuadau Stryd 3002.87 2750.00 Cynnydd o 10% ar y 
gwahoddiad diwethaf 

Tanysgrifiadau Amrywiol 450.00 450.00 - 

Lwfans Aelodau 120.00 360.00 Adolygiad Taliadau 

Lwfans Aelodau TWE 30.00 90.00 Adolygiad Taliadau 

Cost Etholiad 0.00 0.00 Dim Cost Etholiad 

Adran 137 900.00 900.00 - 

Dyraniad i Brosiectau Arbennig a 
Chronfa Wrth Gefn O'r Praesept 

 
5641.33 

 
4000.00 

Cofeb Rhyfel, Camera 
Cyflymder 

CYFANSWM 23,314.20 23,550.00  
 

Ar adeg paratoi'r unig incwm rhagamcanol ar gyfer 2021-2022 yw ad-daliad TAW o £1660.00. 
Bydd hyn yn lleihau swm y galw am braesept o £ 23,550.00 i £ 21,890.00. Hefyd yn lleihau'r galw 
cyffredinol bydd y balans banc rhagamcanol sy'n weddill yn y cyfrif. Manylion llawn isod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TABL 3. 
 

 

 

Balans y banc ar 31/12/2020  £19,449.94 

Llai o wariant a ragwelir 01/01/2021 - 31/03/2021 £5,800.73 

Balans banc rhagamcanol ar 31/03/021 £13,649.21 
  

Cynnig gwariant ar gyfer 2021-2022 £23,550.00 

Llai o incwm amcangyfrifedig ar gyfer 2021-2022 (Ad-daliad TAW) £1,660.00 

Balans banc llai rhagamcanol ar 31/3/21 (yn seiliedig ar y gwariant a ragwelir) £13,649.21 

Y swm sy'n ofynnol i wneud iawn am y gwahaniaeth  £8,240.79 

Ychwanegwch 50% o'r gwariant a ragwelir i greu cronfa wrth gefn o 50% o'r refeniw £11,775.00 

Y swm sy'n ofynnol fel cyfanswm y praesept ar gyfer 2021-2022 £20,015.79 
  

Trwy ddefnyddio sylfaen dreth 556.15  

Swm a godwyd trwy gadw cyfradd Band D yr un peth â'r llynedd @ £ 38.44 £21,378.00 

Swm a godwyd trwy ostwng cyfradd Band D i £ 35.99 (-6.4% o'i gymharu â'r llynedd) £20,015.00 
  

DS. Os ydym yn cadw cyfradd Band D yr un peth â 2020-2021, bydd gennym warged cyllideb o  
£1363.00 a fydd yn cael ei ychwanegu at y gronfa wrth gefn. Yna bydd y gronfa wrth gefn yn hafal i 
56% o'r gwariant blynyddol (rhwng 6 a 7 mis). Mae hyn yn gwbl dderbyniol i gyngor o'n maint. 


