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CYNGOR TREF CAERFYRDDIN 
PWYLLGOR CYLLID 

7.30pm 14 IONAWR 2021 
DRWY LINC FIDEO  

 
 
Cynhaliwyd y cyfarfod yn unol â Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Coronafeirws) 
(Cyfarfodydd) (Cymru) 2020 - yn galluogi cynnal cyfarfodydd awdurdodau lleol  drwy 
ddull presenoldeb o bell.   
 
Cadeiriwyd y cyfarfod gan y Cyng. Tom Defis 
 
PRESENNOL:  Cyng: Julia Ault, Tom Defis, Peter Hughes Griffiths, Gareth John, 
Alun Lenny, Ken Lloyd, Ioan Matthews, Miriam Moules, Emlyn Schiavone, Jeff 
Thomas, Matthew Thomas, Wyn Thomas a Barry Williams.   
 
187. Ymddiheuriadau 

 
Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb oddi wrth y Cynghorwyr Arwel Lloyd a 
Phil Grice.   
 
188. Datgan Buddiannau 
 
Datganodd y Cyng. Ken Lloyd ddiddordeb yn eitem 5e ar yr Agenda fel 
Ymddiriedolwr i Oriel Myrddin.  Datganodd y Cyng. Emlyn Schiavone ddiddordeb yn 
eitem 5e ar yr Agenda fel Ymddiriedolwr i Oriel Myrddin a Dr M'z.   
 
189.   Materion yn codi o gofnodion cyfarfod blaenorol o’r Pwyllgor Cyllid ar 
12 Tachwedd 2020 
 
Dim 
 
190.  Awdurdodi llofnodi’r Gorchymyn i Dalu’r Rhestr Cyfrifon ar gyfer Ionawr 
2021 
 
Roedd anfonebau ar gael cyn ac yn ystod y cyfarfod ar gyfer arolygiad Aelodau. 
 
Cynigiwyd gan y Cyng. Wyn Thomas ac eiliwyd gan y Cyng. Gareth John a 
PHENDERFYNWYD bod y cyfrifon oedd wedi’u cynnwys ar y rhestr a gyflwynir ac 
sy’n dod i gyfanswm o £43,650.35 am fis Ionawr 2021 drwy hyn yn cael eu 
cymeradwyo a bod y rhestr yn cael ei lofnodi gan ddau Aelod o’r Cyngor a’r Clerc fel 
awdurdod i dalu’r symiau priodol.   
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Adroddiad Clerc y Dref 
 

191. Adroddiad Ariannol 
 
Fe ddiweddarodd Clerc y Dref falansau banc y Cyngor fel ar 31ain o Ragfyr 2020                  
fel y ganlyn: 
 
  

 £ 

HSBC Cyfrif Cyfredol   278,897.27 

HSBC Cyfrif Cadw  115,570.62 

Cyfanswm Arian yn y Banc 394,467.89 

 
 

• Cyfanswm y gwariant gros am y cyfnod o 1af Ebrill hyd at y 31ain o Ragfyr 
2020 oedd £564,265. 

• Cyfanswm yr incwm am yr un cyfnod, gan gynnwys Siop De'r Parc oedd 
£88,640.   Felly'r gwariant net cyflawn yw £475,625.   

• Gofyniad y Gyllideb/Praesept Net ar gyfer 2020/21 yw £768,848 a, wedi’i 
selio ar gyfnod o naw mis (Ebrill i Ragfyr) byddai disgwyl gwariant net o 
£576,636.   Bydd yr Aelodau yn nodi o’r uchod bod y Cyngor o fewn y 
Gyllideb fel ar y 31ain o Ragfyr 2020.   

• Derbyniwyd y trydydd a rhandaliad olaf o’r praesept yn y swm o £256,216 ar 
y 24ain o Ragfyr 2020. 

 
Balansau yng Nghyfrifon eraill ar y 31ain o Ragfyr 2020: 
 
       i.       Lwfans y Maer :                      £5,040.64 

ii. Ras y Maer :           £6,959.75 
iii. Siop De Parc Caerfyrddin :  £20,367.64 

 
NODWYD adroddiad Clerc y Dref. 

 
192.   Rhestr o’r Incwm Misol 
 
NODWYD y rhestr. 

 
193. Rhestr o Ddyledwyr 
 
NODWYD y rhestr. 
 
194.   Cysoniad Banc Chwarterol 
 
Cynigiwyd gan y Cyng. Emlyn Schiavone ac eiliwyd gan y Cyng. Ken Lloyd a 
PHENDERFYNWYD bod y cysoniad banc yn gywir ac y dylid ei dderbyn. 
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195. Cyllideb Ddrafft y Cyngor Dref ar gyfer 2021/22 
 
Amgylchwyd adroddiad gyda gwybodaeth ategol berthnasol at yr Aelodau I gyd cyn 
y cyfarfod, ac aeth y Clerc drwy’r adroddiad gyda’r Aelodau.  Cafwyd trafodaeth hir 
wrth ystyried cynigion cyllideb y Cyngor a lefel y praesept ar gyfer 2021/22. 
 
Cyfanswm lefel arfaethedig gwariant ac incwm y Cyngor ar gyfer 2021/22 yw 
£885.441 yn ôl eu trefn.  Mae’r gwariant yn cynnwys gwariant refeniw, gwariant 
cyfalaf, buddion cymunedol (grantiau) ac actifeddau a digwyddiadau yng nghanol y 
dref.  Mae’r incwm yn cynnwys praesept y cyngor ac arian a dderbynnir o werthu a 
hurio nwyddau a gwasanaethau’r Cyngor.   
 
Yn dilyn trafodaeth yn y Pwyllgor Dibenion Cyffredinol cynigiwyd y prosiectau 
cyfalaf canlynol ar gyfer 2021/22:    

 
a) Parc Hinds - Offer chwarae cynhwysol a 

adeiladu ffordd fynediad               -      20,000 (amc.) 

b) Parc Penllwyn – Offer chwarae cynhwysol  - 10,000 

c) Uned camera cylch cyfyng newydd  ym  

Mharc Caerfyrddin        - 4,000 

d) Toiled i’r anabl yng nghyntedd Neuadd Ddinesig 

San Pedr        - 10,000 

e) Dec torrwr porfa ar gyfer cynnal a chadw/ 

torri porfa       - 3,000 

f) Peiriant torri porfa ar gyfer y fynwent   - 2,000  

g) Uwchraddio’r Parc Sglefrio     - 14,473 

h) Ail-baentio llinellau lôn y felodrom           -  4,800 

i) Prynu Golchwr Gwasgedd     - 3,000 

 
Cyfanswm gofyniad cyllideb cyfalaf                       - £71,273 

 
Cronfa wrth gefn heb ei glustnodi 
 
Cronfa ariannol sydd wedi ei neilltuo ar gyfer defnydd brys yw’r gronfa wrth gefn heb ei 
clustnodi, ac nid ydyw wedi ei ddynodi ar gyfer unrhyw bwrpas penodol heblaw am 
faterion brys anrhagweledig.  Yn Ionawr 2018 penderfynodd y Cyngor gadw £100,000 
fel cronfa wrth gefn heb ei glustnodi 
 
 
Cyfraniadau Cyngor Tref Caerfyrddin tuag at Ddigwyddiadau a Sefydliadau; 

 

Taliadau a Chyfraniadau Cymunedol Blynyddol  £ 

Cronfa Grantiau Bach (A 137 DLlL) 3,700  

Canolfan Cynghori (A142 DLlL) 500 

Oriel Myrddin (A 145 DLlL) 3,700 

Eisteddfod Genedlaethol Cymru (A 145 DLlL) 200 

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd (A 145 DLlL) 200 
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Eisteddfod Ryngwladol Llangollen (A 145 DLlL) 200 

Gŵyl Cerdd Dant (A 145 DLlL) 200 

Opera Ieuenctid Caerfyrddin (A 145 DLlL) 200 

Dr M’z (A 145 DLlL) 1,000 

  

Is gyfanswm 9,900 

  

  

Gweithgareddau Canol Dref (Pŵer Lles, Deddf Llywodraeth 
Leol 2000)  

 

Gwobrau Chwaraeon Blynyddol 1,000 

Cynnau Goleuadau Nadolig  4,000 

Gosod Goleuadau Nadolig  15,000 

Amnewid Goleuadau Nadolig 6,000 

Dydd y Ceirw 4,000 

Dydd Gŵyl Dewi Sant 1,500 

Gŵyl yr Afon 2,000 

Gŵyl Canol Dref 2,000  

Gwobrau Safle Harddaf 500  

  

  

  

Is gyfanswm 36,000 

CYFANSWM 45,900 

 
ARGYMHELLIAD:  
Cynigiwyd gan y Cyng. Ken Lloyd ac eiliwyd gan y Cyng. Peter Hughes Griffiths ac 
argymhellwyd bod: 

 
i)   y gronfa wrth gefn heb ei glustnodi yn mynd i fyny at £150,000 
ii) yr holl Brosiectau Cyfalaf sydd wedi’u rhestru yn cael eu cymeradwyo mewn 

egwyddor, ac i’w hystyried a chymeradwyo gan y Cyngor cyn eu gweithredu.   Pawb 
yn cytuno.   

iii) y rhestr o gyfraniadau i ddigwyddiadau a sefydliadau yn cael ei dderbyn fel y 
cyflwynwyd yn Atodiad A o bapurau’r Pwyllgor Cyllid.   

 
ARGYMHELLIAD:  
Cynigiwyd gan y Cyng. Emlyn Schiavone ac eiliwyd gan y Cyng. Miriam Moules ac 
argymhellid bod y cyllid ddrafft yn cael ei dderbyn a bod praesept ddigyfnewid yn cael ei 
weithredu ar gyfer 2021/22.  h.y. £779,129 yn cynnwys y sylfaen treth.  Pawb yn cytuno. 
 
Mynegodd yr Aelodau eu gwerthfawrogiad am y gwaith paratoi a wnaed gan staff 
Cyngor y Dref ar gyfer y cyfarfod hwn, a hefyd am gylchredeg y data cefnogol 
cynhwysfawr, gan gynnwys y daenlen yn arddangos sut y dyrennir y cronfeydd a sut 
mae ffigurau’r penawdau’r gyllideb yn cael ei cyfrifo.   
 

Daeth y cyfarfod i ben am 8.44 p.m. 


