
Cyngor Cymuned Llanystumdwy 

Rhesymau dros y gwahaniaethau sylweddol 2019 -2020 

 Blwyddyn yn 
dod i ben 
31.03.2019 

Blwyddyn yn 
dod i ben 
31.03.2020 

Gwahaniaeth 
(+ a -) 
 

Eglurhâd 
 

1. (+)Balansau a 
ddygwyd ymlaen 

£ 
24,730 

£ 
19,655 

 
(-) 5,075 

Wedi  prynu dwy fainc ym mis Mehefin 2019 a oedd yn costio £2474.20 yn 
cynnwys pris ei gosod ac yn cynnwys TAW.  Hefyd fe roddwyd £3000.00 tuag at 
Eisteddfod Genedlaethol Llyn ac Eifionnydd 2021 ym mis Chwefror 2020.  

2. (+) Incwm o 
drethiant lleol 

15,000 15,000 0 - 

3. (+)Cyfanswm 
derbyniadau eraill  

 
4,585 

 
5,472 

 
+887 

Mwy o TAW o £782.76 
Ad-daliad llwybrau Cyngor Gwynedd union yr un fath 
Mwy o llog £2.05 
Mwy gan Gwmni Lightsource £93.69 (o £3857.70 i £3951.39)  
Mwy gan Bwrsari SLCC £7.50 (o £32.50 i £40.00)  

4. (-)Costau staff 4506 4,555 (+)49 
 

Cyflog Clerc wedi codi o hen bwynt SCP 18 (sef £9.808 y.a.) i pwynt newydd 
SCP  8 (sef £10.37 y.a).x 35 awr y mis o’r 01.04.19 ymlaen. 
Felly y cyflog yn £239.40 yn uwch am y flwyddyn, ond costau y Clerc yn is. 
  

5. Llog ar fenthygiadau - - - - 
6. Cyfanswm taliadau 

eraill 
20,155 23251 (+) 3,096 Wedi prynu a gosod 2 fainc, un yn Llanystumdwy ac un yn Chwilog (£2474.00). 

Wedi prynu 5 hysbysfwrdd i’w rhoi yn y pentrefi fis Ionawr 2020, am bris o 
£2,832.00 (yn cynnwys TAW).   
Wedi talu £1758.00 am gynnal a chadw’r llwybrau eleni, ond £2110 llynedd, sef 
£352 yn llai. 
  

7. (=) Balansau a 
gariwyd ymlaen 

24,730 19,655 (-) 5,075 Y gwariant ar y cae chwarae a’r safle bws gweler uchod. 

8. (+) Dyledwyr a 
balansau stoc 

0 0 0  

9. (+) Cyfanswm arian 
parod a buddsoddau 

24,730 19,655 (-) 5,075 Gweler uchod 

10. Credydwyr 
 

0 0 0  

11. Balansau a gariwyd 
ymlaen 

24,730 19,655 (-) 5,075 Gweler uchod 

12. Cyfanswm asedau 
sefydlog ac asedau 
hir dymor 

56,877 60,865 (+) 3,988 Wedi prynu 2 fainc newydd £1386.00 
Wedi prynu 4 hysbysfwrdd newydd gwerth £2832.00  

13. Cyfanswm 
benthyciadau 

0 0 0  

 


