
Cyngor Cymuned LLANBEDROG Community Council 
Agenda Cyfarfod BRYS 10/08/2020 7:00yh – Neuadd y Pentref 

Clerc – Rhian Parry • cyngorcymunedllanbedrog@gmail.com • 

07748 906 651 • Craig y Mor Ffordd Dewi Sant, Nefyn LL53 6EA 

Yn unol a canllawiau COVID-19 bydd PPE ar gael i’r holl aelodau yn ogystal a chadw 2m i ffwrdd bob amser. 

Gweler asesiad risg Cyngor Cymuned Llanbedrog a Canllawiau COVID-19 

 

1. Ymddiheuriadau 
 

2. Datgan Buddiant Ariannol neu Bersonol 
Datgan unrhyw fuddiant ariannol neu bersonol i unrhyw eitem ar yr agenda. 

 
3. Seddi Gwag 

• Croesawu is-gadeirydd John Brinley Jones i'r gadair yn dilyn ymddiswyddiad y cadeirydd Iwan Hughes 

• Is-gadeirydd 

• Seddi Gwag 
 
4. Cofnodion 27/07/2020 

Er mwyn cywirdeb yn unig. 
 
5. Awdit 

• Adroddiad yr archwiliwr mewnol ac adroddiad y Clerc, gweler Atodiad 1 

• Cytuno taflen BDO 
 
6. Neuadd y Pentref 

Rhedeg neuadd y Pentref. 
 

7. Cyfrifon 
Gwybodaeth a datrysiad 
 

8. Diffibriliwr 
Gwybodaeth a datrysiad 
 
 

Taliadau yw Cymeradwyo 
 
Diffibriliwr - Cabinet Newydd £595.98 
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Atodiad 1  

Adroddiad y Clerc 2019-20 
 
Mae nifer o’r eitemau a codwyd yn archwiliad 2018-19 bellach wedi eu datrys;  
 

Gwefan y Cyngor Holl ddogfenaeth y Cyngor Cymuned ar gael a’i hysbyseb yn cyhoeddus. 
Oll manylion cyswllt ar y we. 
 

Lwfans Cynghorwyr Cofrestr llawn o benderfyniad aelodau 
 

Llyfr arian Yn cael ei gadw’n gyfredol 
 

Rheoliadau Cyngor Cymuned wedi mabwysiadau; 
Rheolau Sefydlog 
Rheoliadau Ariannol 
Asesiad Risg 
Cod Ymddygiad 
Polisi Cyfryngau Cymdeithasol 
Polisi Iaith 
Rheolau’r Fynwent 
Trefn Cwyno 
 

Swyddog Ariannol  Clerc yw’r swyddog Cyfrifol 
 

Taliadau Taliadau wedi eu cofnodi gyda’r anfonebau wedi eu cofnodi yn cofnodion 
 

Cyfrifion Cyfrifon yn cytuno a’r llyfr arian 
 

 
Mae’r eitemau isod wedi eu nodi ar adroddiad archwiliad mewnol 2019-20. 
 
Methiant i ad hawlio TAW 
Nid oedd mandad banc wedi ei ddatrys tan ddechrau 2020 gan fod gwallau hanesyddol gan y Cyngor Cymuned a 
drafodwyd yn helaeth ar nifer o adegau yn ystod pwyllgorau. Mae bellach 4 enw ar y mandad sydd wedi eu cadarnhau 
gan LloydsTSB. Yn anffodus mae dau o’r aeloadau sydd wedi eu nodi ar y mandad bellach wedi ymddiswyddo. 
Mae'r un broblem yn codi gyda chyfrif NatWest ac mae'r gwaith i ddatrys hyn dal i fynd yn ei flaen. 

 
Methiant i baratoi cyllideb flynyddol i gefnogi’r praesept 
Mae Cyllideb 2020-2021 wedi ei baratoi gan y Clerc ac wedi ei gadarnhau mewn cyfarfod 20/01/2020. Mae’n anodd 
iawn i glerc newydd sydd heb fynediad i gyfrifon y Cyngor gwneud cyllideb. Fel yr wyf wedi nodi eisoes, mae i fynnu 
i’r cynghorwyr ddethol gwariant.  
 
Methiant i ystyried y cronfeydd wrth gefn pan yn pennu’r praesept 
Cofnwyd y mater yn gyfarfod 20/01/2020 lle mae’r Clerc yn cynghori’r aelodau am pryderon o godi’r preasept pan 
nad yw’r holl arian wedi ei wario ac fod yna swm sylweddol tucefn. Penderfyniad yr aelodau oedd i godi’r presept yn 
sgil hyn. 
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Methiant i ddidynnu TWE/YG yn briodol o gyflog y Clerc a’i dalu i CThEM 
Mae hyn hefyd wedi ei drafod yn sylweddol, bu nifer o gysylltiadau gyda gwasanaethau allanol i wneud y gwaith gan 
nad yw’n briodol I’r Clerc wneud y gwaith ei hun. Nid oedd unrhyw gwmni eisiau gwneud y gwaith am swm mor isel. 
Hwn yw unig incwm y Clerc felly mae o dan lefelau treth. 
 
Methiant i adnabod gwerth asedau’r Cyngor ar y gofrestr asedau 
Mae’r rhestr asedau wedi ei godi nifer o weithiau mewn cyfarfodydd, nid oes unrhyw ymateb i’r rhestr wedi ei 
dderbyn gan y Clerc i lunio’r rhestr. Wrth gyflwyno’r rhestr asedau i’r archwilwyr mewnol nodwyd ei fod yn 
anghyflawn. 
 
Methiant i gynnal cysoniad cywir, sicrhau bod cyfrifon yn cytuno â’r banc a bod y datganiad blynyddol yn cael ei 
gwblhau yn gyflawn a chywir. 
Nodwyd yn gyfarfod 27/07/2020 bod y gwall yn y cyfrif cyffredin wedi ei ddarganfod o’r diwedd yn ol yn 2016-17 
gyda help yr archwiliwr mewnol.  
Nid yw’n gyflawn gan nad oes mynediad i gyfrif NatWest. Rwyf wedi gyrru cywirdeb i gysoniad 2018-19 a 2019-20 
cyn cyfarfod 27/07/20. 
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Presenoldeb Cyfarfod 

 

Enw Arwyddo 

Greta Hughes  

Thomas Victor Jones  

John Brinley Jones  

William Penri Jones  

William Roger Jones  

David Andrew Parry  

Sedd Wag  

Sedd Wag  

Sedd Wag  

Sedd Wag  

Sedd Wag  
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