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PWYLLGOR DEDDF YSTÂD YR EGLWYS YNG NGHYMRU 
 
Hysbysiad Penderfyniad – Cyfarfod o Bell, 10 Hydref, 2022. 
 
 
Mae-r Agenda ar gael yma. 
 
Mae recordiad y cyfarfod ar gael yma. 
 
 
Yn Bresennol: Y Cynghorydd M.R. Wilson (Cadeirydd); Cynghorydd P. Drake (Is-
Gadeirydd); Cynghorwyr C.E.A. Champion, J.E. Charles, H.C. Hamilton, 
M.J. Hooper ac M.J.G. Morgan.  
 
Hefyd yn bresennol: Y Cynghorydd E. Williams (Aelod Cabinet dros Gofal 
Cymdeithasol ac Iechyd). 
 
 
EITEM AGENDA 2.  COFNODION – 
 
PENDERFYNWYD – CYMERADWYO cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 
20 Mehefin, 2022 fel cofnod cywir. 
 
 
EITEM AGENDA 3.  DATGANIADAU BUDDIANT –  
 
Datganodd y Cynghorwyr J.E. Charles a P Drake ddiddordeb yn eitemau 8 a 10 ar yr 
agenda (Cynnig Perllan Gymunedol Tregatwg) sef eu bod yn Aelodau o Gyngor Tref 
y Barri a gadawsant y cyfarfod cyn i’r materion gael eu hystyried. 
 
 
EITEM AGENDA 4.  ADRODDIAD BLYNYDDOL A CHYFRIFON 2021/22 
(CAC) – 
 
PENDERFYNWYD – Cymeradwyo Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2021/22, fel y 
nodir yn Atodiad A i’r adroddiad, yn amodol ar y newidiadau a ganlyn, ac awdurdodi’r 
Cadeirydd i’w lofnodi ar ran yr Ymddiriedolwyr: 
 
-  O dan y polisi buddsoddi ar dudalen 5 mae’r ail frawddeg yn mewnosod 

“Evelyn Partners (yn flaenorol” Tilney Financial Planning Limited) … 
-  Tudalen 11 - dylai cyfanswm y rhwymedigaethau cyfredol fod yn £26,000 ac o 

dan Gronfa Anghyfyngedig dylai cyfanswm cronfeydd elusen fod yn £124,000 
-  Tudalen 13 – Dylai'r Incwm Buddsoddi a ddelir gyda Tilney ar gyfer 2021/22 

fod yn £31,895. 
 
Rheswm dros y penderfyniad 
 
Yn unol â gofynion Deddf Elusennau 2011, a Rheoliadau Elusennau (Cyfrifon ac 
Adroddiadau) 2008. 
 

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/our_council/Council-Structure/minutes,_agendas_and_reports/agendas/Welsh-Church-Act-Estate/2022/22-10-10.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=s9sS6d0-j50&list=PLzt4i14pgqIGMhrsSFkflyO0Uh3NBRd8w&index=1
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EITEM AGENDA 5.   DIWEDDARIAD BUDDSODDI (CAC) – 
 
PENDERFYNWYD – 
 
(1) NODI’r gostyngiad yng ngwerth y buddsoddiad i £1.732m ar ddyddiad y 
prisiad diweddaraf. 
 
(2) DERBYN canlyniad yr adolygiad ond bod y Pwyllgor yn parhau i edrych ar 
Evelyn Partners ynghyd ȃ CCLA ac ystyried y darparwr mwyaf addas ar gyfer 
buddsoddiad y Pwyllgor a bod penderfyniad yn cael ei wneud mewn cyfarfod dilynol. 
 

(3) CYMERADWYO dull opsiwn Cronfa Fuddsoddi ar y Cyd o Gronfa Foesegol. 
 
(4) BOD adroddiad diweddaru’n cael ei gyflwyno i gyfarfod o’r Pwyllgor yn y 
dyfodol i ystyried ffordd addas ymlaen. 
 
(5) CYN i unrhyw ddirprwyaethau gael eu cymeradwyo, bod yr adroddiad 
diweddaru ar Benderfyniad (4) uchod yn cael ei gyflwyno i gyfarfod o’r Pwyllgor sydd 
i’w gynnal erbyn diwedd y flwyddyn galendr cyn cyfarfod nesaf y Pwyllgor ym mis 
Ionawr 2023. 
 
Rhesymau dros benderfyniadau 
 
(1) Sicrhau bod yr Aelodau’n cael y wybodaeth ddiweddaraf am berfformiad a 
chyfansoddiad presennol y Portffolio Buddsoddi. 
 
(2) Diweddaru’r Aelodau ar ganlyniad yr adolygiad opsiynau buddsoddi a 
gynhaliwyd gan Link Asset Management. 
 
(3) Sicrhau yr ymrwymir i Gronfa Buddsoddiadau Cyfunol yn unol ȃ’r Polici 
Buddsoddi y cytunwyd arno ag Ymddiriedolwyr Deddf Degwm. 
 
(4&5) I’r Pwyllgor ei ystyried. 
 
 
EITEM AGENDA 6.   CEISIADAU AM GYMORTH ARIANNOL 2022/23 
CYFRAN 2 (CAC) – 
 
PENDERFYNWYD – CYMERADWYO’r ceisiadau am gymorth grant fel y nodir yn 
Atodiad A i’r adroddiad. 
 
Rheswm dros y penderfyniad 
 
Gan ystyried cynnwys yr adroddiad a’r trafodaethau yn y cyfarfod. 
 
 
EITEM AGENDA 7.   TIR YN GLEBE FIELDS, SILI – DIWEDDARIAD CAIS 
YMCHWILIAD MAES TREF A PHENTREF (CAC) – 
 
PENDERFYNWYD – NODI cynnwys yr Ymateb i’r ymateb i’r Gwrthwynebiad. 
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Rheswm dros y penderfyniad 
 
Gan ystyried cynnwys yr adroddiad a’r trafodaethau yn y cyfarfod. 
 
 
EITEM AGENDA 8.   CYNNIG PERLLAN GYMUNEDOL TREGATWG (CAC) – 
 
PENDERFYNWYD – Y DYLID nodi’r diweddariad ynghylch ymchwiliadau cynllunio a 
chyfreithiol ac ystyried y ffordd ymlaen o dan Rhan II o’r rhaglen. 
 
Rheswm dros y penderfyniad 
 
Ystyried cynnwys yr adroddiad a golluogi penderfyniad i gael ei wneud o dan Rhan II 
yr agenda. 
 
 
 GWAHARDD Y WASG A’R CYHOEDD –  
 
PENDERFYNWYD – O dan Adran 100A (4) o’r Deddf Llywodraeth Leol 1972, bod y 
wasg a'r cyhoedd yn cael eu heithrio o'r cyfarfod ar gyfer yr eitem fusnes ganlynol ar 
y sail ei bod yn debygol o gynnwys datgeliad o wybodaeth eithriedig fel y'i diffinnir yn 
Rhan 4 o'r Atodlen 12A (fel y'i diwygiwyd) o'r Ddeddf, y cyfeirir at baragraffau 
perthnasol yr Atodlen mewn cromfachau ar ôl y pennawd munud. 
 
 
EITEM AGENDA 10.  CYNNIG PERLLAN GYMUNEDOL TREGATWG (CAC) – 
 
PENDERFYNWYD – 
 
(1) NODI’r cynnig gan Gyngor Tref y Barri mewn perthynas â’r tir ym 
mherchnogaeth yr Ymddiriedolaeth yn St Oswald’s Road, Tregatwg a’r diweddariad 
a ddarparwyd yn y cyfarfod mewn perthynas ag ystyriaethau cyfreithiol a chynllunio. 
 
(2) Y DYLID cael adroddiad Syrfëwr Cymwys i hysbysu ystyriaeth bellach a 
phenderfyniadau’r Ymddiriedolaeth yn hyn o beth, ar yr amod bod Cyngor Tref y 
Barri yn ymrwymo i dalu costau’r Ymddiriedolaeth yn hyn o beth. 
 
Rhesymau dros benderfyniadau 
 
(1) Sicrhau bod yr Ymddiriedolwyr yn rhoi ystyriaeth briodol i'r cynnig gan Gyngor 
Tref y Barri yng nghyd-destun yr ystyriaethau cyfreithiol a chynllunio a phenderfynu 
ar benderfyniad ac ymateb addas. 
 
(2) Er mwyn sicrhau bod gofynion y Gyfraith Elusennau yn cael eu dilyn yn ystod 
y broses benderfynu. 
 
 
S.O. Gadawodd y Cynghorydd E. Williams y cyfarfod cyn ystyried mater Rhan II. 
 


