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CYMDEITHAS CCYSAGau CYMRU 
 

CYFARFOD CYFFREDINOL BLYNYDDOL – 16 MEHEFIN, 2021 
 
ADRODDIAD GAN: Y Trysorydd 
 
PWNC:  Adroddiad am Flwyddyn Ariannol 2020/2021 
                            
 
ADRODDIAD AR GYFER: Gwybodaeth a Phenderfyniad  
                            
 
DATGANIAD O GYFRIFON 2020/2021 
 
Ynghlwm fel Atodiad i’r adroddiad hwn y mae’r Datganiad o Gyfrifon wedi’i archwilio 
ar gyfer blwyddyn ariannol 2020/2021.  Bydd yr aelodau’n nodi, fod yr incwm, yn   
ystod y flwyddyn, wedi bod yn uwch na’r gwariant o £6,520.16, o’i gymharu â 
£649.01 yn 2019/2020.  Ar ddiwedd y flwyddyn ariannol, roedd tanysgrifiadau gan 16 
CYSAG wedi’u derbyn, ac erbyn hyn derbyniwyd y tanysgrifiadau gan y CYSAGau 
eraill.  Roedd y broblem o daliadau hwyr eleni yn deillio o’r angen i gael Rhifau 
Archeb Brynu mewn rhai awdurdodau cyn y gellid talu anfonebau a’r ffaith fod 
Cyfarfod Blynyddol y llynedd wedi’i gynnal ar 7 Hydref 2020, yn hytrach nag ym 
Mehefin neu Orffennaf oherwydd Pandemig Covid-19.  Roedd hyn yn golygu na 
anfonwyd yr anfonebau tan yn llawer hwyrach nag arfer, oedd yn rhai llai o amser i 
Awdurdodau Lleol dalu cyn diwedd y flwyddyn ariannol.  Mae’n bleser adrodd fod 
tanysgrifiadau, unwaith eto, wedi cael eu talu gan bob CYSAG.  Mae’n dda gallu 
adrodd fod incwm yn fwy na gwariant eleni eto a gan swm sylweddol.  Rhoddir 
gwybodaeth bellach am y rhesymau dros y cynnydd ar y llynedd isod.  Dechreuodd y 
flwyddyn ariannol gyda gweddill o £31,259.73 a daeth i ben â gweddill o £37,779.89.   
Mae cyllid CCYSAGauC, felly, yn dal i fod mewn cyflwr iach ac mae lefel y cyllid 
sydd ar gael i CCYSAGauC, i ariannu ei gweithgareddau arfaethedig, yn galonogol. 
 
a) Derbynebau 
 

Fel yn y blynyddoedd cynt, prif ffynhonnell incwm CCYSAGauC yn ystod 
2019/2020 oedd y tanysgrifiad blynyddol a delir gan aelod-GYSAGau.  Bydd 
aelodau’n cofio, fod penderfyniad wedi’i wneud yng Nghyfarfod Blynyddol 
CCYSAGau 2001, i godi lefel tanysgrifiadau yn ôl lefel chwyddiant yn 
flynyddol.  Y tanysgrifiad blynyddol, felly, yn 2020/2021 oedd £470.00 sydd 
wedi arwain at incwm o £7,520.00.  Mae’r ffigwr hwn yn cynrychioli’r 16 
tanysgrifiad, a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn ariannol, ac mae’n bleser 
adrodd bod gweddill tanysgrifiadau CYSAGau wedi’u talu bellach.  Felly, 
gallaf adrodd fod pob tanysgrifiad am 2020/2021, wedi eu derbyn.  Roedd y 
derbyniadau’n cynnwys hefyd taliad hwyr o £2,305.00, sy’n cynrychioli 5 
tanysgrifiad o £461.00 yn mynd yn ôl i flwyddyn ariannol 2019/2020. 
 
Y ffynhonnell incwm rheolaidd arall i CCYSAGauC bob blwyddyn oedd llog y 
banc, a daeth hwn i £2.98 yn 2020/2021, gostyngiad o £8.15 ar £11.13, y 
swm a dderbyniwyd yn 2019/2020.  Bu cwymp yn llog y Banc ac, yn ystod y 
flwyddyn, disgynnodd y taliadau llog chwarterol o £2.56 yn y chwarter cyntaf i 
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£0.14 yn y tri chwarter arall.  Mae’n amlwg, fel y nodwyd o’r blaen, y bydd 
cryn dipyn o amser cyn y gwelir incwm sylweddol yn dod trwy log y banc. 
 

b) Gwariant  
 

Bu 2020/2021 yn flwyddyn ryfedd gyda gwariant is nag arfer.  Eleni nid oedd 
taliadau’n gysylltiedig â chostau teithio a llety swyddogion gan i’r cyfarfodydd i 
gyd fod yn rhai rhithwir a, gan mwyaf fe’i cynhaliwyd drwy blatfform Teams.  
Ar ben hynny, ni chafwyd ceisiadau i ryddhau staff i fynychu cyfarfodydd gan 
iddynt gael eu cynnal ar amseroedd a oedd yn gyfleus i’r aelodau eu 
mynychu. Ni chafwyd chwaith geisiadau i dalu treuliau am fynychu 
cynadleddau a digwyddiadau tebyg eraill.  Bydd yr aelodau’n sylwi nad oes tâl 
cydnabyddiaeth yn y cyfrifon i swydd yr Ysgrifennydd  Cydlynu gan i’r taliad 
hwn ddod y tu allan i’r flwyddyn ariannol oherwydd y pandemig.  Gallaf 
sicrhau’r aelodau fod y tâl cydnabyddiaeth o £1,500 wedi’i dalu ar gyfer 
2020/2021 a bydd yn cael ei gynnwys yng nghyfrifon 2021/2022.  Rydym wedi 
symud i dri thaliad cyfartal bob tymor yn hytrach nag un cyfandaliad wrth dalu 
cydnabyddiaethau yn y dyfodol. 
 
Mae manylion y gwariant yng nghyfrifon 2020/2021 fel a ganlyn:- 
 
Daeth y gost o alw cyfarfodydd i £823.16 ac roedd hyn yn gysylltiedig yn unig 
â chyfieithu dogfennau.  Nid oedd costau eraill wrth gynnal cyfarfodydd 
tymhorol CCYSAGauC a chyfarfodydd y Pwyllgor Gwaith gan i’r rhain i gyd 
gael eu cynnal yn rhithwir drwy Teams. Roedd hyn ychydig yn is na’r gwariant 
ar yr eitem yma yn 2019/2020 a ddaeth i £986.89. 

 
Talwyd y swm o £24.30 i letya gwefan bresennol CCYSAGauC a’r swm o 
£300.00 am gynnal a chadw’r wefan.  Mae hyn yn ymdrin â’r cyfnod o 1 
Gorffennaf, 2019, i 30 Mehefin, 2020.  Mae CCYSAGauC wedi comisiynu 
adeiladu gwefan newydd a fydd yn fwy addas i anghenion presennol a 
pharhaus y Gymdeithas, ac, o fewn y flwyddyn ariannol hon, talwyd blaendal 
o 30%, sef £330.00 tuag at y gwaith hwn.  Bydd yr aelodau’n cytuno fod 
gwefan o ansawdd uchel yn adnodd ardderchog  ac yn chwarae rhan 
werthfawr o ran codi proffil CCYSAGauC yn ogystal â bod yn ffynhonnell 
gwybodaeth mewn perthynas ag Addysg Grefyddol ac Addoli ar y Cyd.  
Rhagwelir y bydd y wefan newydd yn darparu cymorth ardderchog i 
CCYSAGauC a bydd yn ffynhonnell werthfawr o wybodaeth ar Addysg 
Grefyddol, a’r Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg newydd, yn ogystal ag Addoli 
ar y Cyd i GYSAGau, athrawon ac ymarferwyr proffesiynol eraill. 
 
Bydd yr aelodau’n ymwybodol fod trefniadau ysgrifenyddol CCYSAGauC wedi 
aros yr un fath.  Parhaodd swydd yr Ysgrifennydd Cydlynu gyda’r dasg o 
oruchwylio’r swyddogaeth ysgrifenyddol ond heb ymgymryd â’r ystod lawn o 
weithgareddau ysgrifenyddol.  Mae’r swydd yn dal i ddenu tâl cydnabyddiaeth 
o £1,500.00 ac, fel y nodwyd uchod, gwnaed y taliad hwn, y tu allan i’r 
flwyddyn ariannol bresennol.  Cadwyd y costau ysgrifenyddol i’r lleiafswm 
drwy ddefnyddio dulliau cyfathrebu electronig ac ni wnaed hawliadau am 
unrhyw dreuliau ysgrifenyddol yn ystod y flwyddyn.  Parhawyd hefyd â 
phenodiad yr Ysgrifennydd Cofnodion ac mae’r swydd hon hefyd yn denu tâl 
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cydnabyddiaeth o £1,500.00 a dalwyd yn ystod y flwyddyn ariannol.  Telir 
treuliau i’r swydd hon hefyd ond, yn ystod y flwyddyn, ni hawliwyd unrhyw 
dreuliau.  Mae CCYSAGauC yn ffodus yn gallu sicrhau gwasanaethau 
Ysgrifennydd Cofnodion sy’n meddu ar wybodaeth eang o Addysg Grefyddol, 
Addoli ar y Cyd a materion cysylltiedig, ac sy’n gallu cyflawni’r rôl hon yn 
effeithiol iawn. 

 

Daeth Treuliau’r Trysorydd i £32.36, o’i gymharu â £39.88 yn 2019/2020. 
Roedd y rhain yn bennaf gysylltiedig â chostio postio a deunydd ysgrifennu. 

 
Yn ystod y flwyddyn, gwariwyd cyfanswm o £298.00 ar Danysgrifiadau 
Aelodaeth sy’n debyg i £299.00, sef y swm a wariwyd yn 2019/2020. Mae’r 
rhain yn cynnwys y canlynol:- 

 Cyngor AG 2019/2020 - £99.00 

 Cyngor AG 2020/2021 - £99.00 

 Y Rhwydwaith Rhyng-ffydd 2021 - £100.00 
 
Gwahoddir yr aelodau i dderbyn a mabwysiadau’r datganiad o gyfrifon ynghlwm. 
 
TANYSGRIFIADAU BLYNYDDOL 2021/2022 
 
Wrth ystyried tanysgrifiad blynyddol addas i bob CYSAG i fod yn aelod o 
CCYSAGauC yn ystod blwyddyn ariannol 2021/2022, bydd aelodau’n cofio, fod 
penderfyniad wedi’i wneud yng Nghyfarfod Blynyddol CCYSAGau 2001, i godi lefel 
tanysgrifiadau yn ôl lefel chwyddiant yn flynyddol. 
 
Mae’n bwysig fod CCYSAGauC yn dilyn yr arfer hwn er mwyn sicrhau fod adnoddau 
digonol ar gael i dalu am gostau parhaus gweithgareddau CCYSAGauC, yn cynnwys 
treuliau cyfarfodydd, costau ysgrifenyddol, treuliau swyddogion, taliadau 
cydnabyddiaeth swyddogion a thanysgrifiadau.  Er na wynebwyd rhai o’r costau hyn 
ym mlwyddyn ariannol 2020/2021, maent eisoes yn digwydd ym mlwyddyn ariannol 
2021/2022.  Ar ben hynny, mae angen i’r Gymdeithas feddu ar ddigon o adnoddau i 
dalu costau digwyddiadau Cymru Gyfan, megis cynadleddau cenedlaethol, a’i 
galluogi i gymryd rhan mewn cynlluniau eraill sy’n cefnogi Crefydd, Gwerthoedd a 
Moeseg, ynghyd ag Addoli ar y Cyd ar draws Cymru, sy’n cynnwys darparu 
hyfforddiant pellach a pharatoi cyhoeddiadau.  Er bod cyllid CCYSAGauC mewn 
cyflwr iach ar hyn o bryd, mae’n bwysig fod gweddill sylweddol yn cael ei gadw os 
bydd CCYSAGauC yn gallu bod yn hyderus i drefnu digwyddiadau cenedlaethol 
pellach ac ymgymryd â mwy o brosiectau. 
 
Yng ngoleuni’r uchod a’r penderfyniad yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2001, 
fod y tanysgrifiad i CCYSAGauC yn cael ei gynyddu yn unol â chwyddiant, 
 
ARGYMHELLIR fod y tanysgrifiad blynyddol, i bob CYSAG i fod yn aelod o 
CCYSAGauC yn ystod blwyddyn ariannol 2021/2022, yn cael ei osod ar £480.00, 
sy’n cynrychioli cynnydd o 2% ar danysgrifiad 2020/2021. 
 
 
TALU TREULIAU 
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Atgoffir yr aelodau y cytunwyd ar y trefniadau canlynol o ran treuliau yng Nghyfarfod 
Blynyddol CCYSAGauC 2020 ar gyfer 2020/2021, neu y cytunwyd arnynt wedyn: - 
 

 talu 45 ceiniog y filltir i swyddogion sy’n ymgymryd â gwaith ar ran 
CCYSAGauC pan nad ydynt yn gallu hawlio hynny gan eu CYSAG lleol ac 
ad-dalu ar yr un lefel i siaradwyr sy’n cyfrannu at gyfarfodydd CCYSAGauC; 

 ad-dalu union gostau parcio, os oes rhai, i swyddogion, mewn cysylltiad ag 
ymgymryd â gwaith CCYSAGauC; 

 pan ddefnyddir trafnidiaeth gyhoeddus yn hytrach na char preifat, ad-dalu 
union gost y tocyn trên/bws hyd at lefel y pris safonol ar y ddealltwriaeth eu 
bod yn manteisio ar y tocynnau rhataf pryd bynnag y bo modd; 

 ad-dalu costau cynhaliaeth rhesymol swyddogion CCYSAGauC a siaradwyr 
mewn cyfarfodydd CCYSAGauC; 

 ad-dalu union gostau aros dros nos ar y ddealltwriaeth fod y costau hynny’n 

rhai rhesymol; a                                                                              

 pan mae athrawon yn cael eu rhyddhau o’r ysgol i wneud cyflwyniadau yng 

nghyfarfodydd CCYSAGauC, bydd CCYSAGauC yn talu hyd at ddiwrnod am 

athro llanw. Os nad yw hyn yn ddigonol, dylid cysylltu â’r Trysorydd mewn 

digon o bryd, a bydd y Trysorydd yn cael disgresiwn i gytuno ar lefel uwch o 

lanw mewn ymgynghoriad â naill ai’r Cadeirydd neu’r Is-Gadeirydd. 

 nid yw aelodau CYSAGau ac eraill sy’n mynychu prif gyfarfodydd 

CCYSAGauC yn gymwys i hawlio treuliau gan CCYSAGauC ond dylent 

hawlio gan eu CYSAG eu hunain neu’r corff y maent yn ei gynrychioli; 

 bydd yr Ysgrifennydd Cydlynu yn derbyn tâl cydnabyddiaeth blynyddol o 

£1,500 yn ogystal â threuliau, a llety dros nos os oes angen; 

 gall aelodau Pwyllgor Gwaith CCYSAGauC hawlio treuliau gan CCYSAGauC 

am fynychu Cyfarfodydd Pwyllgor Gwaith lle nad ydynt yn gallu hawlio treuliau 

o unrhyw le arall; 

 mae aelodau Pwyllgor Gwaith CCYSAGauC, sy’n athrawon mewn swydd, yn 

gymwys i hawlio costau llanw i’w galluogi i gael eu rhyddhau i fynychu 

cyfarfodydd. Dylai’r ysgol sy’n eu cyflogi anfon yr hawliad i’r Trysorydd a dylai 

ddangos y gwir gostau; 

 er bod rhai aelodau’n gyffredin, mae PYCAG yn endid ar wahân ac ni all 

CCYSAGAuC dalu am eu cyfarfodydd neu eu costau nhw; 

 pan mae aelodau PYCAG yn gwneud gwaith ar ran CCYSAGauC, bydd 

CCYSAGauC yn cyfrannu at eu treuliau.  Rhaid anfon ceisiadau, o flaen llaw, 

i’r Trysorydd, a fydd yn cael y disgresiwn i’w hystyried mewn ymgynghoriad 

â’r Cadeirydd neu’r Is Gadeirydd; 

 ar adegau, bydd CCYSAGauC, yn talu ffioedd i bobl fynychu cyfarfodydd neu 

ymgymryd â gwaith ar ddyddiau gwaith proffesiynol os cytunwyd ar hyn o 

flaen llaw.  Rhaid anfon ceisiadau, o flaen llaw, i’r Trysorydd, a fydd yn cael y 

disgresiwn i’w hystyried mewn ymgynghoriad â’r Cadeirydd neu’r Is 

Gadeirydd.  Disgwylir y bydd tystiolaeth o’r gwaith a wnaed a gallai hyn fod yn 

bapur neu’n adroddiad yn dilyn y cyfarfod a fynychwyd. 



5 

 

ARGYMHELLIR fod y trefniadau uchod yn cael eu cymeradwyo ar gyfer 

2021/2022. 

 
 


