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CYNGOR TREF CAERFYRDDIN
PWYLLGOR CYLLID
7.30pm 10 CHWEFROR 2022
Cynhaliwyd y cyfarfod trwy gyswllt fideo yn unol â Deddf Llywodraeth Leol ac
Etholiadau (Cymru) 2021, gan alluogi cynnal cyfarfodydd awdurdodau lleol a
gynhelir o 1 Mai 2021 trwy bresenoldeb o bell.
Cadeiriwyd y cyfarfod gan y Cyng. Gareth John.
PRESENNOL: Cynghorwyr: Gareth John, Ken Lloyd, Miriam Moules, Emlyn
Schiavone, Jeff Thomas, Matthew Thomas a Wyn Thomas
Mr Alun Harries – Clerc i’r Cyngor Tref
Mrs Emma Smith - Dirprwy Glerc y Dref a Rheolwr Cyllid
332.

Ymddiheuriadau

Derbyniwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorydd Ioan Matthews.
333.

Datgan Buddiannau

Dim
334.

Materion yn codi o gofnodion cyfarfod blaenorol o’r Pwyllgor Cyllid

Dim materion yn codi.
335.
Awdurdodi llofnodi’r Gorchymyn i Dalu’r Rhestr Cyfrifon ar gyfer
Chwefror 2022.
Ystyriodd yr aelodau’r taliadau a derbyniwyd y rhestr. Cynigiodd y Cynghorydd
Ken Lloyd y dylai'r rhestr daliadau gwerth cyfanswm o £50,571.44 gael ei
chymeradwyo a'i llofnodi gan ddau aelod o'r Cyngor a'r Clerc. Eiliodd y Cyng.
Miriam Moules y cynnig. Cytunodd yr holl aelodau a PHENDERFYNWYD y dylid
cymeradwyo pob taliad.
336.

Adroddiad Ariannol

Darparwyd adroddiad cyllid ar gyfer Ebrill 2021 i 31 Ionawr 2022
Balansau banc y Cyngor fel ar yr 31 Ionawr 2022 fel y ganlyn:

HSBC Cyfrif Cyfredol
HSBC Cyfrif Wrth Gefn
Cyfanswm yn y banc
Balansau Cyfrifon Eraill fel ar 31 Ionawr 2022:

£
125,302.61
488,605.59
613,908.20

86
Lwfans y Maer
Ras y Maer
Siop De Parc Caerfyrddin
•
•
•
•

•

-

£3,965.64
£5,846.06
£7,633.76

Cyfanswm y gwariant gros am y cyfnod 1af Ebrill hyd at 31 Ionawr 2022 oedd
£588,735.32.
Cyfanswm yr incwm am yr un cyfnod, gan gynnwys Siop De'r Parc, oedd
£112,213.52. Felly, y gwariant net cyffredinol yw £476,521.18.
Gofyniad y Gyllideb / Praesept Net ar gyfer 2021/22 yw £779,129, ac mae’r
cyfan wedi’i dderbyn. Bydd yr aelodau'n nodi o'r uchod bod y Cyngor o fewn
y gyllideb ar 31 Ionawr 2022.
Trosglwyddiadau – Gwnaethpwyd trosglwyddiad o £200,000 o'r cyfrif cyfredol
i'r cyfrif wrth gefn ar dderbyn y rhandaliad praesept gan fod ychydig mwy o
log yn y cyfrif cronfeydd wrth gefn. Mae £20,000 wedi’i drosglwyddo o’r Siop
De i’r cyfrif wrth gefn ar ddiwedd 2021.
Costau banc. Mae HSBC wedi cyflwyno taliadau ar gyfer y cyfrif cyfredol a
gwnaed y taliad cyntaf o £16.50 ym mis Ionawr. Bydd adolygiad o opsiynau
cyfrif banc yn cael ei gynnal yn ddiweddarach eleni i asesu gwerth am arian
a chydymffurfiaeth â rheoliadau ariannol y Cyngor.

NODWYD adroddiad Clerc y Dref.
337.

Rhestr o’r Incwm Misol

NODWYD y rhestr.
338. Polisi Rheoli Risg ac Asesiad Risg 2022/23
Rhoddodd yr Aelodau ystyriaeth i'r Polisi Rheoli Risg drafft ac Asesiad Risg
2022/23. Cynigiodd y Cyng, Ken Lloyd y dylai'r pwyllgor argymell y ddogfen
ddiwygiedig i'w chymeradwyo gan y Cyngor. Eiliwyd y cynnig gan y Cyng. Emlyn
Schiavone, roedd pawb o blaid ac ARGYMHELLWYD yr asesiad risg i'r Cyngor.
339. Apêl Cadeirydd Cyngor Sir Caerfyrddin 2021/22
Derbyniwyd gohebiaeth oddi wrth Gadeirydd Cyngor Sir Caerfyrddin yn gofyn
am gefnogaeth i'w apêl a'i daith gerdded noddedig, er budd Ambiwlans Awyr
Cymru. Dywedodd y Cyng. Cynigiodd Emlyn Schiavone y dylid cyfrannu £100 i'r
apêl, dywedodd y Cyng. Eiliwyd y cynnig gan Wyn Thomas, roedd pawb o blaid
a chymeradwywyd y cyfraniad.
Cafwyd trafodaeth ynghylch gwneud penderfyniadau ar apêl o'r fath a
chytunwyd y byddai pob achos yn cael ei ystyried yn ôl ei rinweddau.
340. Prynu offer chwarae cynhwysol newydd ar gyfer Parc Hinds a Pharc
Penllwyn
Eglurodd y Clerc fod y Swyddog Gweithrediadau wedi cael anhawster i gael 3
dyfynbris ar gyfer yr offer chwarae newydd. Er bod y gwariant wedi’i
gymeradwyo, a thri dyfynbris wedi’u ceisio, ni fu’n bosibl cael atebion gan bob
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cwmni y cysylltwyd â nhw. Cynigiodd y Cyng, Emlyn Schiavone y dylid symud y
mater yn ei flaen gyda llai na thri dyfynbris ar yr amod bod tystiolaeth o geisio
am ddyfynbrisiau eraill yn cael ei chadw. Eiliwyd y cynnig hwn gan y Cyng. Ken
Lloyd; roedd yr holl aelodau o blaid ac ARGYMHELLWYD y cynnig i'r Cyngor.
341.

Atgyweiriadau i'r cloc yn Eglwys San Pedr

Rhannodd y Clerc manylion gyda’r aelodau am drefniadau hanesyddol ar gyfer
cynnal a chadw’r cloc a rôl y Cyngor Tref. Rhoddodd yr aelodau ystyriaeth i'r
mater a cynigiodd y Cyng. Ken Lloyd y dylai'r Cyngor dalu'r costau o £1697.00
ar gyfer gwaith atgyweirio angenrheidiol i'r cloc. Eiliwyd y cynnig gan y Cyng.
Jeff Thomas; roedd pawb o blaid a chymeradwywyd y cynnig.
Daeth y cyfarfod i ben am 7.58yh.

