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CYNGOR TREF CAERFYRDDIN 

PWYLLGOR CYLLID 
7.30pm 11 CHWEFROR 2021 

DRWY LINC FIDEO 
 
Cynhaliwyd y cyfarfod yn unol â Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Coronafeirws) 
(Cyfarfodydd) (Cymru) 2020, yn galluogi cynnal cyfarfodydd awdurdodau lleol  a 
gynhaliwyd cyn 1 Mai 2021 i’w cynnal drwy ddull presenoldeb o bell.   
 
Cadeiriwyd y cyfarfod gan y Cyng. Tom Defis. 
 
PRESENNOL:  Cynghorwyr:  Julia Ault, Tom Defis, Gareth John, Ken Lloyd, Miriam 
Moules, Emlyn Schiavone, Jeff Thomas, Matthew Thomas ac Wyn Thomas.   
 
Mr Alun Harries – Clerc y Cyngor Tref 
Mrs Melanie Phillips-Rees – Swyddog Gwasanaethau Pwyllgor 
Mrs Emma Smith, Dirprwy Clerc y Dref (darpar) 
 
187. Ymddiheuriadau 

 
Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb oddi wrth y Cyng. Ioan Matthews.   
 
188. Datgan Buddiannau 
 
Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau. 
 
189. Materion yn codi o gofnodion cyfarfod blaenorol o’r Pwyllgor Cyllid ar 14 
Ionawr 2021 
 
Dim. 
 
190.  Awdurdodi llofnodi’r Gorchymyn i Dalu’r Rhestr Cyfrifon ar gyfer Ionawr 
Chwefror 2021 
 
Fe ddaeth y Clerc a sylw’r Aelodau at daliad o £2,700.00 a wnaed i ‘Complete 
Containers’.   Awdurdodwyd y taliad gan y Cyngor Llawn ym mis Tachwedd i brynu 
cynhwysydd storio ar gyfer y depo yn y fynwent a nodwyd cyflenwr. Digwyddodd y 
trafodiad ar yr 22ain o Ionawr 2021.   Mae bellach wedi dod i’r amlwg bod hyn yn 
weithrediad twyllodrus, ac mae’r mater wedi ei adrodd i Heddlu Dyfed Powys a Banc 
HSBC. 
 
Yn dilyn trafodaeth, NODWYD adroddiad y Clerc gan yr Aelodau. 
 
Cynigiwyd gan y Cyng. Ken Lloyd ac eiliwyd gan y Cyng. Emlyn Schiavone a 
PHENDERFYNWYD bod y cyfrifon oedd wedi’u cynnwys ar y rhestr a gyflwynir ac 
sy’n dod i gyfanswm o £41,942.19 am fis Chwefror 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 Ionawr 2021                  
fel y ganlyn: 
 
  

 £ 

HSBC Cyfrif Cyfredol   40,014.92 

HSBC Cyfrif Cadw  315,572.26 

Cyfanswm Arian yn y Banc 355,587.18 

 
Dywedodd y Clerc y bu drosglwyddiad o £200,000 o’r cyfrif cyfredol i’r cyfrif gadw ar 
y 5ed o Ionawr 2021. 
 
Balansau yng Nghyfrifon eraill ar y 31ain o Ionawr 2021: 
 
       i.       Lwfans y Maer :                      £5,040.64 

ii. Ras y Maer :           £6,959.75 
iii. Siop De Parc Caerfyrddin :  £22,161.17 

 
NODWYD adroddiad Clerc y Dref. 

 
192.  Rhestr o’r Incwm Misol 
 
NODWYD y rhestr. 
 
Adolygiad Blynyddol o Gynllun Yswiriant a Rheoli Risg y Cyngor 
 
ARGYMHELLIAD:  Yn dilyn trafodaeth cynigiwyd gan y Cyng. Ken Lloyd ac eiliwyd 
gan y Cyng. Wyn Thomas a argymhellwyd bod y polisi yn cael ei fabwysiadau am y 
cyfnod 2021/22, gyda newid i Atodiad 1 ynglŷn â chronfa wrth gefn a glustnodwyd i 
gynyddu i £150,000.   
 
Cyflenwad blynyddol o Blanhigion, ayyb ar gyfer Borderi Canol y Dre 
 
ARGYMHELLIAD:  Yn dilyn trafodaeth, cynigiwyd gan y Cyng. Ken Lloyd ac 
eiliwyd gan y Cyng. Wyn Thomas a chytunwyd bod y planhigion yn cael eu caffael 
fel y cynlluniwyd eleni, ond i edrych ar bosibiliadau eraill ar gyfer y blynyddoedd i 
ddod.   
 
Cynigwyd hefyd gan y Cyng. Wyn Thomas ac eiliwyd gan y Cyng. Gareth John a 
chytunwyd y dylid darparu’r basgedi crog am ddim eleni i bawb a’u prynodd yn ystod 
2019.   
 
Dywedodd y Cyng. Tom Defis y dylid defnyddio cronfa Fferm Solar Red Court I 
gyfrannu tuag at gostau caffael yr uchod.   
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Prynu Cerbyd ar gyfer y Tîm Cynnal a Chadw 
 
ARGYMHELLIAD:  Yn dilyn ystyriaeth o’r papur a ddarparwyd gan y Clerc, 
cynigiwyd gan y Cyng. Jeff Thomas ac eiliwyd gan y Cyng. Ken Lloyd a chytunwyd 
y dylid, mewn egwyddor, amnewid y cerbydau fel yr adroddwyd yn adroddiad Clerc 
y Dref.    
 
Archwiliad Blynyddol 2020/21 
 
NODWYD adroddiad Clerc y Dref. 
 
Cais am Gymorth Ariannol - “Only Blue Skies : The Town that Margaret 
Loved”. 
 
PENDERFYNIAD:  Yn dilyn trafodaeth cynigiwyd gan y Cyng. Emlyn Schiavone ac 
eiliwyd gan y Cyng. Jeff Thomas a chytunwyd gan bawb y dylid gwneud cyfraniad o 
£750 tuag at y costau cyhoeddi, gyda’r bwriad bod y Cyngor Tref yn cefnogi 
marchnata a’r hyrwyddo’r llyfr pan yn barod.   
 
 
 
 

Daeth y cyfarfod i ben am 8.40 pm. 
 

 
 


