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CYNGOR TREF CAERFYRDDIN 

PWYLLGOR CYLLID 
7.30pm 15 EBRILL 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 Emma Smith, Dirprwy Glerc y Dref (darpar) 
 
300. Ymddiheuriadau 
 
Derbyniwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorydd Dr. Ioan Matthews.  
 
301. Datgan Buddiannau 
 
Y Cyng. Tom Defis, eitem 308(ii). 
 
302. Materion yn codi o gofnodion cyfarfod blaenorol o’r Pwyllgor Cyllid ar 11 
Mawrth 2021 
Diweddarwyd y Pwyllgor gan Glerc y Dref ynghylch y cyflenwad trydan yn y 
cyfleusterau cyhoeddus ar Gae Lles Tre Ioan. Darparwyd diweddariad hefyd ar 
berchnogaeth y tir a'r pafiliwn ar y safle, oedd arfer bod yn gyfrifoleb i Bwyllgor Apêl 
Tre Ioan sydd bellach wedi dod i ben. Mae'r pafiliwn ar dir y Cyngor Tref ac wedi'i 
gynnwys yn yswiriant y Cyngor Tref. Nododd yr aelodau y diweddariad. 
 
303.  Awdurdodi llofnodi’r Gorchymyn i Dalu’r Rhestr Cyfrifon ar gyfer Ebrill 
2021 
 

(i) Cafwyd trafodaeth am y taliadau o wobrau i ysgolion tu allan i ardal y 
Cyngor. Cytunwyd y byddai’r taliadau yn cael eu cymeradwyo ond byddai’r 
mater yn cael ei godi gyda threfnwyr y gystadleuaeth yn y dyfodol.  

(ii) Cynigodd y Cynghorydd Ken Lloyd y dylai’r atodlen taliadau am 
£78503.47 gael ei chymeradwyo a’i arwyddo gan ddau aelod o’r Cyngor 
a’r Clerc Eiliodd y cynnig gan y Cynghorydd Miriam Moules. Cytunodd yr 
aelodau a PHENDERFYNWYD y dylai’r taliadau cael eu talu.   

 
Adroddiad Clerc y Dref 
 

304. Adroddiad Ariannol 
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Darparwyd adroddiad cyllid ar gyfer Ebrill 2020 i Fawrth 2021. Bydd adroddiad 
terfynol yn cael ei ddarparu ar ôl cwblhau’r gwaith diwedd blwyddyn ariannol. 
 
Balansau banc y Cyngor fel ar yr 28ain o Mawrth 2021 fel y ganlyn: 
                 

 £ 

HSBC Cyfrif Cyfredol     32,575.26 

HSBC Cyfrif Cadw  275,576.95 

Cyfanswm Arian yn y Banc 308,152.21 
 

Balansau Cyfrifon Eraill fel ar 31ain o Fawrth: 
 
Lwfans y Maer   - £ 3,177.14 
Ras y Maer    - £ 6,959.75 
Siop De Parc Caerfyrddin  - £22,339.70 – 28ain Chwefror 2021 

 

• Cyfanswm y gwariant gros a oedd yn agos at wirioneddol am y cyfnod rhwng 1 
Ebrill a 31 Mawrth oedd £760,453. 

• Cyfanswm yr incwm agos at wirioneddol am yr un cyfnod, gan gynnwys Siop De'r 
Parc, oedd £ 154,271. Felly, y gwariant net cyffredinol yw £606,182. 

• Gofyniad y Gyllideb / Praesept Net ar gyfer 2020/21 oedd £768,648. Dylai’r 
aelodau'n nodi o'r uchod bod y Cyngor o fewn y gyllideb ar 31 Mawrth 2021. 
 

NODWYD adroddiad Clerc y Dref.   
 

305. Rhestr o’r Incwm Misol 
(i) Dywedodd y Clerc wrth y pwyllgor fod y rhagolygon ariannol ar gyfer y flwyddyn 
wedi bod yn gywir iawn o ystyried nad oedd y pandemig coronafirws wedi cyrraedd 
ar adeg gosod y gyllideb.  
(ii)  Mynegodd yr aelodau eu diolch i Mr Clive Evans, Swyddog Cyllid a oedd i fod i 
orffen ei ddyletswyddau gyda'r Cyngor yn fuan. Anfonodd y Pwyllgor ddymuniadau 
gorau at Mr Evans ar gyfer y dyfodol. 
(iii) Nododd y Clerc bod taliadau o Fferm Solar Red Court bellach yn gyfredol a bod 
yr arian wedi'i neilltuo i gefnogi prosiectau Amgylcheddol. Eleni bydd yr arian yn cael 
ei ddefnyddio i gyfrannu at gost y basgedi crog yng nghanol y dref.  
 
NODWYD y rhestr. 
 
306. Cysoniad Banc Chwarterol ar 31 Mawrth 2021. 
Cynigiodd y Cynghorydd Gareth John bod y cysoniadau banc ar gyfer 31 Mawrth 
2021 a 28 Chwefror 2021 (Siop De) yn cael eu cymeradwyo. Cafodd y cynnig ei eilio 
gan y Cynghorydd Matthew Thomas. Cytunodd pob aelod ac ARGYMHELLWYD y 
cysoniadau i’r Cyngor. 
 
307. Adolygiad o Bolisi Grantiau’r Cyngor. 
Nid oedd unrhyw newidiadau i bolisi grantiau’r Cyngor a oedd wedi’i gyflwyno cyn 
asesu’r ceisiadau grant. Cynigiodd y Cynghorydd Ken Lloyd bod adran 5, pwynt 
bwled 2 yn cael ei ddiwygio i ddarllen “Gofynnir am dystiolaeth o fudd yr arian grant 
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i'r gymuned a'r effaith ar bedair blaenoriaeth Cynllun Llesiant Sir Gaerfyrddin, o fewn 
12 mis o ddyfarnu’r grant”. Eiliwyd y cynnihg gan y Cynghorydd Wyn Thomas. 
Cytunodd yr aelodau ac ARGYMHELLWYD y newid i’r Cyngor. 
 
308. Ceisiadau am grantiau bach a chymorth ariannol.  
Cyflwynwyd naw cais i'r pwyllgor a PHENDERFYNWYD y dylai’r canlynol dderbyn 
cyfraniadau: 
 

(i) Apêl Brys Elusen Ambiwlans Awyr Cymru. Cynigiodd y Cynghorydd 
Gareth John gyfraniad o £500 ac eiliwyd y cynnig gan y Cynghorydd 
Miriam Moules. Gwnaethpwyd ail gynnig o £300 gan y Cynghorydd Wyn 
Thomas ac eiliwyd gan y Cynghorydd Emlyn Schiavone. Cynhaliwyd 
pleidlais a oedd yn gyfartal, gwnaed pleidlais fwrw o blaid y cynnig o £300 
gan Gadeirydd y Pwyllgor, y Cynghorydd Tom Defis.  

(ii) Eisteddfod Genedlaethol Urdd Sir Gaerfyrddin 2023. Datganodd y 
Cynghorydd Tom Defis fuddiant fel Llywydd Pwyllgor Apêl Eisteddfod yr 
Urdd 2023. Cynigiodd y Cynghorydd Emlyn Schiavone y dylai'r cyfraniad 
y cytunwyd arno o'r blaen o £2000 ar gyfer y digwyddiad (a ohiriwyd) sefyll. 
Eiliodd y Cynghorydd Wyn Thomas y cynnig. Cytunodd yr holl aelodau. 

(iii) Clybiau Ffermwyr Ifanc Sir Gaerfyrddin. Cynigiodd y Cynghorydd Emlyn 
Schiavone y dylid gwneud cyfraniad o £ 300. Eiliodd y Cynghorydd Wyn 
Thomas y cynnig a chytunodd yr holl aelodau. 

(iv) Gofal Profedigaeth Cruse Gorllewin Cymru. Cynigiodd y Cynghorydd Ken 
Lloyd gyfraniad o £300 ac fe’i eiliwyd gan y Cynghorydd Julia Ault. Roedd 
yr holl aelodau o blaid. 

(v) Relate Cymru. PENDERFYNWYD y dylid gohirio'r cais tan fis Medi 2021. 
(vi) Shelter Cymru. Cynigiodd y Cynghorydd Miriam Moules gefnogi'r cais 

gyda chais £200. Eiliodd y Cynghorydd Julia Ault y cynnig, roedd yr holl 
aelodau o blaid. 

(vii) Macmillan Sir Gaerfyrddin. Cynigiodd y Cynghorydd Wyn Thomas 
gyfraniad o £300 ac fe’i eiliwyd gan y Cynghorydd Gareth John. Cytunodd 
yr holl aelodau. 

(viii) Access Wales. Cynigiodd y Cynghorydd Ken Lloyd gyfraniad o £200 ac 
eiliodd y Cynghorydd Wyn Thomas y cynnig. Roedd pob aelod o blaid y 
cynnig. 

 
 

Daeth y cyfarfod i ben am 8.29 p.m. 
 


