
COFNODION CYFARFOD O IS-BWYLLGOR ARIANNOL CYNGOR CYMUNED 
LLANENGAN  
a gynhaliwyd yn Ystafell Bwyllgor, Canolfan Gymdeithasol Llanengan, nos 
Fawrth, Mai 3ydd, 2022 am saith o’r gloch   
 
 
PRESENNOL 
 
G. Ian Evans (Cadeirydd), Edward O. Griffith (Is-gadeirydd), John Gwilym Jones, Robert M. Jones 
 
 
Croesawyd pawb i’r cyfarfod gan y Cadeirydd. 
 
 
  1. DATGAN BUDDIANT PERSONOL 
 
 Datganodd y Clerc fuddiant personol yn eitem 6.  Adolygiad o Gyflog y Clerc a gadawodd y 

cyfarfod cyn y drafodaeth. 
 
  2. AMCANBRISIAU PEIRIANNAU DOSBARTHU BAGIAU BAW CŴN 
  
 Derbyniwyd amcanbris oddi wrth y ddau gwmni a awgrymodd AOHN Ynys Môn wrth anfon 

gwybodaeth am y peiriannau.  Yn dilyn penderfyniad y Cyngor llawn i brynu hanner dwsin i 
ddechrau, derbyniwyd y prisiau a ganlyn: 

 
a) JRB Enterprise Ltd. 

6 Dosbarthwr am £79.00 yr un = £474.00 
6 Bagiau (Ail-lenwi) am £28.00 yr un = £156.00 
6 Label y Cyngor am £10.00 yr un = £60.00 (ni dderbyniwyd copi o’r gelfwaith) 
Cludiant = £22.00 
Cyfanswm: £712.00 + TAW 

 
b) Wybone Ltd. 

6 Dosbarthwr â chlo am £89.99 yr un = £539.94 
6 Label y Cyngor am £15.00 yr un = £90.00 (derbyniwyd copi o’r gelfwaith) 
1 Bagiau (Ail-lenwi – bocs o 800) am £37.75 yr un = £37.75 
6 Postyn Daear am £49.99 yr un = £299.34 
Cludiant = £37.75 
Cyfanswm: £1015.13 + TAW neu o dynnu’r pyst £715.79 + TAW 

 
Penderfynwyd derbyn pris JRB Enterprise Ltd. ac, os bydd y peiriannau’n llwyddiannus, 
efallai archebu oddi wrth yr ail gwmni maes o law. 
 

  3. CEISIADAU ARIANNOL 
 
 Awgrymwyd y cyfraniadau a ganlyn: 
 

a) Tŷ Gobaith – £250.00 
   b) NSPCC – peidio â chyfrannu 
   c) O Ddrws i Ddrws – £500.00 



 ch) Ambiwlans Awyr Cymru – £500.00 
   d) Eisteddfod Ryngwladol Llangollen – £100.00 
 dd) Amgueddfa Forwrol Llŷn – £200.00 
   e) Bore Paned Aber-soch – £200.00 
   f) Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Sir Ddinbych – £200.00 
 ff) Teenage Cancer Trust Cymru – £100.00 
   g) Kids Cancer Charity Cymru – £100.00 
 ng) Eglwysi Llanengan a Llangian (Mynwentydd) – £800.00 x 2 = £1600.00. 
 
  4. TENDR TORRI’R LLWYBRAU 
 
 Hysbysebwyd y tendr yn Llanw Llŷn ym mis Ebrill i dorri’r llwybrau i gyd yn hytrach na’r 

Wardiau gan na lwyddwyd cynnal trafodaeth â’r Uwch Swyddog Hawliau Tramwy unwaith yn 
rhagor.  Derbyniwyd un amcanbris am y cwbl (£7500.00 yn cynnwys tanwydd, llafur – hyd at 
dri pherson – a chordyn strimyr) ac un am lwybrau gweddill y gymuned ar wahân i Fynytho 
(£6000.00 + TAW).  Penderfynwyd derbyn yr un a gynhigiodd am y cwbl, gan mai’r amcanbris 
hwnnw oedd yn unol â’r hysbyseb.   

 
5. ADOLYGIAD O GYFLOG Y CLERC 
 
 Rhoddodd y Clerc gefndir yr adolygiad cyn gadael y cyfarfod.  Yn dilyn derbyn copi o 

Ddyfarniad Cyflog 2020 – 2021 a oedd yn weithredol ers Ebrill 1af, 2021, h.y. ôl-ddyddio ac 
ad-dalu’r cyflog, fe’i hanfonwyd i BACSTAL Pac i’w weithredu (fel a wneir â phob dyfarniad a 
dderbynnir).  Cysylltodd y weinyddwraig – rhywun gwahanol i’r un a arfera ddelio â’i chyflog 
– i holi am y blynyddoedd blaenorol, yn arbennig gan yr ailstrwythurwyd y graddfeydd cyflog 
yn 2019.  Nododd: 

 
 “Wedi edrych ar yr atodiad mae gen i ofn bod gen i gymaint o gwestiynau ac atebion i chi! 

Roedd y codiad dwytha at 01/04/2019 felly blwyddyn treth 2019/2020. Yn ôl fy 
nghofnodion, rydych yn gweithio 13 awr yr wythnos. 
 
Ar yr adeg yna roedd y cyflog yn seiliedig ar raddfa SCP o 20 felly rwyf wedi gweithio allan y 
ffigyrau isod ar yr SCP o 20 i’r blynyddoedd ers hynny hefyd.  Felly, fy nghwestiynau yw: 

 

• a yw'r raddfa SCP o 20 yn gywir? 

• A fydd y codiad cyflog hefyd yn cael ei ôl-ddyddio i 01/04/2020? Neu dim ond i 
01/04/2021.” 

 
O ganlyniad i’w chwestiynau, cysylltwyd ag Ymgynghorydd Cyflogaeth Cenedlaethol SLCC 
(Cymdeithas y Clercod), ac eglurodd yntau fel a ganlyn: 

 
“You were on scale 26 – 29 before the pay spine changed which was with effect from April 
2019. As you say this became SCP 18 – 23 as a result.  Presumably by 2019 you had reached 
point 29 and were on that… This then became, in the restructuring carried out, SCP 23 and, 
as a consequence of that, you should have been on that level for the past few years… Can 
you please check and confirm that you had reached SCP29 by April 2019. If so, I would say 
you have considerably more than point 20 to take account of.“ 
 
Derbyniwyd dyfarniad cyflog 2020 – 2021 wedi’i ôl-ddyddio i Ebrill 1af, 2021 ym mis Ebrill. 
 
Gadawodd y Clerc y cyfarfod i’r Aelodau drafod yr adolygiad ymhellach. 


