
 NODIADAU AR GYFER Y GYLLIDEB & PENDERFYNNU PRISEB Y CYNGOR AR GYFER 2020/2021. 
 
1. O weld dogfen cysoni banc fe welir fod gan y Cyngor £22,000 mewn llaw hyd at 
 31.12.2019 (£13,020) yn y Cyfrif Cyffredol a (£9,080) yn y Cyfrif Cadw). Gwelir isod fod y 
 Cyngor wedi gwario (£12,276) yn erbyn (£19,765) a glustnodwyd. Y prif rheswm am y 
 gwahaniaeth yw na tydi'r rhoddion i'r mudiadau (£5,800) heb ei benderfynnu ac 
 mynegaf siom nad wyf wedi derbyn unrhyw gais o ystyried fod y Cyngor wedi cofnodi y 
 dylai derbyn pob cais erbyn 31.12.2019 er mwyn eu nodi yng nghyfarfod Mis Ionawr 
 2020. Yr unig daliad arall sydd yn weddill ydi'r cyflog y Clerc am 3 mis (£900.00). 
 Disgwylir casglu Rhent CPD Gaerwen (£261) ac ad-daliad TAW (£900) cyn diwedd y 
 flwyddyn ariannol.  Fe ddylai hyn golygu y bydd odditeu £7,250 yn weddill yn y Cyfrif 
 Cyffredol ar ddiwedd y flwyddyn ariannol. 
 
2. O safbwynt y cronfa wrth gefn (£9080), mae'r Cyngor eisoes wedi penderfynnu 

buddsoddi  a dechrau gwario ar ail-osod lloriau newydd ar holl offer caeau chwarae 
(cyfanswm £25,000). Mae Cais Cymorthdal wedi ei cwblhau ac wedi hanfon i'r Elusen 
Ymddiriedolaeth Cyngor Mon (£20,000) ac fe fydd rhaid ddefnyddio £5,000 allan o'r 
swm uchod. Hefyd mae rhaid ystyried safle Cae Chwarae Gaerwen Uchaf ac felly 
hoffwn ddefnyddio £5,000 o'r arian sydd heb ei wario eleni ac y bydd yn weddill 
31.3.2020 tuag at cwblhau'r gwaith .   

 
3 Mae rhaid codi cyflog y Clerc yn unol a graddfa cyflog o £22,212 i £23,836 (6 awr yr 
 wythnos. Golygir y bydd y cyflog yn codi 9.3% (£240 > £257.60) ar ol tynnu PAYE. 
 
 
4 Mae rhaid ystyried codi pris cytundebau Torri Caeau Chwarae a Cynnal & Chadw 
 Llwybrau ac mae hyn wedi ei gynnwys yn yr argymellion. Awgrymaf y dylai'r Cyngor 
 wedyn gosod cytundeb tair blynedd ar gyfer hyn gyda amodau a maint y toriadau. 
 
5. Nid oes ganddom unrhyw ddewis fod rhent wedi codi ac felly fydd rhaid hawlio yr 
 union swm yn nol oddiar y CPD. 
 
6. Wrth ystyried yr holl wybodaeth uchod a'r argymelliadau isod yn ogystal bydd gan y 
 Cyngor £16k mewn llaw ar gychwyn y flwyddyn ariannol newydd ac y bydd yn hawlio 
 TAW a Cymorthdal Llwybrau yn ystod y flwyddyn, argymellaf i'r Cyngor y dylai codi 
 lefel y priseb at £18,750 am y flwyddyn. Bydd hyn yn sicrhau cyfanswm cronfa odditeu 
 £5,000 (£11,000 yn llai) ar ddiwedd 31.3.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 CYSONI CYFRIFON 2020-2021. 
 
 Yn weddill 31.3.2020: Cyfrif Cyffredol  £7,250.00 
     Cyfrif Cadw   £9,080.00 
         £16,330.00 
 DERBYNIADAU 2020/21     £18,750.00 Priseb 2020/2021 
         £   1,570.00 Cymorthdal Llwybrau 
         £      760.00  Ad-Daliad TAW 
                                                            £37,410.00 
              LLAI GWARIANT      £27,120.00 - 
     LLAI CYFRANIAD CAIS CYMORTHDAL LLAWR Y CAE CHWARAE £ 5,000.00 - 
   CYFANSWM      £ 5,290.00 
 
 
8.                    GWARIANT.                                                                                                           
 
CYLLID  GOSODWYD 2019/20. GWARIO 2019/20 CYFLENWR                      2019/20              2020/21 
Caeau Chwarae £5,000 £3,633   Dafydd Hughes  1,730  2,400                                 
                                                                                                                         O G Jones                                                150                           200                                     
                                                                                         HAGS                                                        748 
                                                                                                                         Williams Evans & Son             1,005   
        Cynnal & Chadw                                                              7,000 
 
TAW    £758          758  1, 900 
 
Llwybrau £1,500  £1,745   Dafydd Hughes                                 220                           250 
                                                                                                                         O G Jones                                           1,525                        1,650 
 
Clerc £3,600   £3,600  J A Foulkes   3,600  3,865 
 
Yswiriant £1,000  £890   Zurich        890   1,000  
 
Aelodaeth £250  £249   Un Llais Cymru     249                      255 
 
Rhenti £265   £262   Cyngor Sir      262      800 
 
Gweinyddu £1,500  0           0      350 
 
Archwiliad £400  £409   I G Jones & BDO     409      450 

                                                                                                                                                                                                                                                                
Rhoddion £6,250  £430          430  6,500 
   
Eraill     £300         300      500 
 
CYFANSWM  £19,765.00 CYFANSWM £12,276       CYFANSWM             £27,120  
 
Arwyddo....................................... 


