Cyngor Tref Llandeilo Fawr
Llandeilo Fawr Town Council
Cofnodion o’r Cyfarfod Cyllid o Gyngor Tref Llandeilo a gynhaliwyd ar Nos Fercher 5ed Ionawr
2005 Yn Neuadd y Sir , Llandeilo am 7.00 pm
Preswnnol:

Maer Ros Bellamy, Dirprwy Faer Colin Jenkins, Cadeirydd Cyng Ieuan Gwyn, Cyng
Pam Steane Price, Cyng. Hugh Towns, Cyng Roy Davies,
Cyng Charlotte Leadbeater, Cyng Richard Wallace, June Stait, Clerc.

Ymddiheuriadau:Cyng Paul Faulkner,Cyng Fran Murphy
.
Cyfrifon i’w talu:
6336/Ion/05
Cymeradwywyd talu y canlynol :
HLBAV Anfoneb archwiliad S01AVA00108962 am £350 gyda £61.25 TAW = £411.25
Anfoneb Nice Price News dyddiedig 01/12/04 am ddeunydd ysgrifennu
= £78.46
Cyngor Sir Gaerfyrddin , defnydd o’r ffôn yn y swyddfa addysg gymunedol
= £6.43
Eglwys Llandeilo , Llandeilo Trydan i’r llifolau
12/10/04 darlleniad 28395
28/6/04 darlleniad 27533
862 unedau @ .1047p =
= £90.25
6337/Ion/05

Talu’r Clerc

Anfoneb Rhagfyr LTC 4/04, am 18.25 awr @ £7.74
Gyda threuliau : post £4.90 ac inc £9.99

= £141.25
= £ 14.89

6338/Ion/05
Derbynebau
£1136.97 Incwm o’r hysbysebion yn y rhaglen noson tân gwyllt
Penderfynwyd ar nodi trefniant i’r noson tân gwyllt a dosbarthu
canllawiau i bawb oedd ynghlwm ag e.
6339/Ion/05
Penodi Archwiliwr
Ysgrifennodd Mr Lyn Llewellyn i ddweud y byddai yn codi £140 i wneud yr archwiliad mewnol o
gyfrifon y Cyngor. Cytunwyd yn unfrydol i benodi Mr Llewellyn .
6340/Ion/05

Cyfrifon Banc

Nodwyd yr adroddiad canlynol o sefyllfa ariannol y Cyngor :

Dyddiad
4 Ion
2005

Manylion
Incwm Rhag 04

Ffigurau’r mis
1,136.97

Ffigur cronnus
37,861.61

Sylwad

Llai gwariant cynnwys TAW
Rhag 04

2,329.28

44,805.33

TAW £1285.31

GWEDDILL

-1,192.31

-6,943.72

Mantolen banc
Cyfrif cyfredol
Cyfrif gosod

31 Rhag05
10,048.64
23,263.87

4 Ion 05
7,191.89
23,406.98

Cyfrif y Maer

1,651.25

1,611.25

Incwm sy’n aros ?
Treuliau na thalwyd ?

Clerc y Dref Neuadd y Sir
Town Clerk Shire Hall

Stryd Caerfyrddin Llandeilo SA19 6AF
Carmarthen Street Llandeilo SA19 6AF

Cyn gweld
adroddiadau banc
Rhagfyr
Cyfriflenni

01558-823850
clerk@llandeilo.gov.uk
01558-823850 clerk@llandeilo.gov.uk

Cyfansymau

36,963.76

32,210.12

Gwariant chwarterol yn erbyn y gyllideb i’w baratoi a’i ddangos yn y cyfarfodydd cyllid (yr un nesaf ym
March)
6341/Ion/05

Adroddiad yr archwiliad

Derbyniwyd adroddiad yr archwiliad a chyhoeddiad am ddiweddu’r archwiliad , a fyddai’n cael ei rhoi ar
fwrdd hysbysebion y dref ac yn y llyfrgell.
Fe lunir cynllun gweithredu cyn diwedd mis Mawrth i weithredu yr argymhellion yn adroddiad yr
archwiliad. Byddai hyn yn cynnwys adolygiad o drefniant mewnol ac asesu risg ariannol. Hugh Towns i
gynnig cynllun gweithredu i’w gadarnhau gan Cadeirydd cyllid , a’r clerc, yn barod erbyn cyfarfod mis
Chwefror o’r Pwyllgor Cyllid.
.
6342/Ion/05 Cymdeithas Cynghorau Lleol Sir Gaerfyrddin
Derbyniwyd llythyr gan y Trysorydd yn gofyn am gytundeb i drosglwyddo ,y £900 a godwyd fel
tanysgrifiadau , tuag at Un Llais i Gymru am ddibenion hyfforddi , gan nad yw CALC mewn bodolaeth
bellach.
Cytunwyd yn unfrydol.
6343/Ion/05

Llythyrau o ddiolch am Daliadau s137

Nodwyd fod y llythyrau o ddiolch wedi’u derbyn gan :
CAB Rhydaman ;
Cefnogi Dioddefwyr , Dyfed
Croes Goch Prydain;
Dechrau Cartref /Home Start Dinefwr
6344/Ion/05

CAB Sir Gaerfyrddin

Llythyr at CAB Sir Gaerfyrddin yn difaru na fedrent anfon cyfraniad s 137 gan eu bod eisoes wedi
cyfrannu at gangen Rhydaman ac yn teimlo y byddai aelodau o’r gymuned yn fwy tebygol o ddefnyddio’r
gangen yma.
6345/Ion/05

Trec i Nepal

Trafododd y cynghorwyr llythyr gan aelod o’r cyhoedd a oedd yn bwriadu bod yn rhan o daith gerdded
yn Nepal mewn ymgais i godi arian tuag at Ward y Plant yn Ysbyty Glangwili a LATCH, ond fe
benderfynwyd nad oeddynt yn medru cefnogi’r fenter
6346/Ion/05

Neuadd y Sir

1.

Roedd Ymddiriedolaeth Archeolegol Cambria angen syrfei gwerth ar Neuadd y Sir ac fe
gytunwyd ar i Gyngor y Dref dalu hanner y gost , a chael copi gan eu bod y n berchen ar yr
adeilad . Byddai Clee Tomkinson yn ymgymryd â’r syrfei am amcan bris o £400 gyda TAW .

2.

Trafodwyd adnewyddu y les gyda Cambria gan y Cyng David Jones. Am brid-les o 7 – 10
mlynedd byddai angen ffigwr o £12634. Byddai rhaid i Cambria gyfrannu £22,334 tuag at y
costau adeiladu ei hunain os byddent yn llwyddiannus yn cael grant, a chyfraniad y Cyngor
fyddai o gwmpas £30,822. Byddai’r grant werth £37,165, yn rhoi cyfanswm o £90,321 i’r
prosiect .

3.

Cadarnhaodd y cynghorwyr y byddent yn derbyn amcan bris o £ 200 gyda TAW gan Colin
Hudson i glirio’r cwteri yn Neuadd y Sir , a’r sbwriel a dail o’r iard fach a’r to gwastad wrth
gefn yr adeilad. Roedd angen dau amcan – bris arall , anfonwyd nodyn atgoffa, ond ni
dderbyniwyd rhai .
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