HYSBYSIAD 0 BENNU DYDDIAD AR GYFER ARFER
HAWLIAU ETHOLWYR
Cyngor Cymuned Y Felinheli
Y flwyddyn sy'n diweddu 31 Mawrth 2019

1. Dyddiad y cyhoeddiad _ _ _ _ 1af Mehefin 2019_ _ _ _ _ __ _ __

2. Bob blwyddyn, mae'r cyfrifon blynyddol yn cael eu harchwilio gan Archwilydd

a

Cyffredinol Cymru. Cyn y dyddiad hwn, mae gan unrhyw berson sydd diddordeb
gytle i archwi li o a gwneud cop'iau o'r cyfrifon a'r holl lyfrau, gweithredoedd, contratau,
biliau, talebau a derbyniadau ac ati yn ymwneud bwy am 20 diwrnod gwaith ar rubudd
rhesymol. Am y tlwyddyn sy'n diweddu ar 31 Mawrth 2019, bydd y dogfennau hyn ar
gael ar rybudd rhesymol drwy wneud cais i:

a

Wynne Barton,
Angorfa,
36 Cae Gwyn,
CAERNARFON
Gwynedd

LL55 ILL
0 1286 673036
rhwng yr oriau

hanner dydd a 2 y prynhawn

ar Ddydd Llun i Ddydd Gwener

gan ddechrau ar 1 Gorffennaf 20 19
a gorffen ar 26 Gorffennaf 20 19

3. 29 Gorftennaf2019 hyd nes bod yr archwiliad wedi'i gwblhau, mae gan Etholwyr
Llywodraeth Leo) a'u cynrychiolwyr hefyd:
yr hawl i gwestiynu'r Archwilydd CyffredinJ ynglyn a'r cyfrifon.
Gellir cysylltu a'r Archwilydd Cyffredino l drwy BDL LLP,
Arcadia House, Maritime Walk, OceaJ Village, Southampton
S014 3TL; ac
yr bawl i fod yn bresennol gerbron yr Archwilydd Cyffredinol a
gwrthwynebu'r cyfrifon neu unrhyw eitem ynddynt. Rhaid rhoi
hysbysiad ysgrifenedig o wrthwynebiad i'r Archwilydd
Cyffredinol yn gyntaf drwy BOO LLP, Arcadia House, Maritime
Walk, Ocean Village, Southampton S0 14 3TL. Rhaid rhoi copi
o'r hysbysiad ysgrifenedig hefyd i'r cyngor.

4. Mae'r archwiliad yn cael ei gynnaJ o dan ddarpariaethau Deddf Archwilio
Cyhoeddus (Cymru) 2004, Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 a
Chod Ymarfer Archwilio Archwilydd Cyffredinol Cymru

Datganiadau cyfrifyddu 2018-19 ar gyfer:
Enw'r corff:

Datganiad o incwm a gwariant/derbyniadau a thaliadau
1.

2.

Balansau a
ddygwyd ymlaen
(+) lnewm o
drethiant
lleol/ardoll
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Cyfanswm yr incwm a dderbyniwyd/derbyntadwy yn ystod y :Jwydeyn o
drethiant lleol (praesept) neu ardoll/cyfrantad gan bnf gyrff.
Q

3. (+) Cyfanswm
derbyniadau
era ill

4.

ICJ2 ~~

90, 55'

(-) Costau staff

~~ ~ct2 t~s-q 1
5.

(-) Llog ar
fenthyciadau/
ad-daliadau
eyfalaf

6.

(-) Cyfanswm
taliadau eraill

7. (=) Balansau a
gariwyd ymlaen

Cyfanswm y balansau a'r eronfeydd wrth gefn ar ddechrau r ftwydCyr: e
y'u eofnodwyd yn y cofnodion ariannol. Rha td tddo fod yn gyso a L
7 y flwyddyn flaenorol.

Cyfanswm inewm neu dderbyniadau a gofnodwyd yn y llyfr anan oarod
llai'r symiau a gynhwystr yn llinell 2. Mae'n cynnwys granttau c 1 mor:
dewisol a refeniw.

-

Cyfanswm gwariant neu daliadau a wnaed i bob gweith twr eyflogeoiQ ac
ar ei ran. Dyleeh gynnwys cyflogau, lWE ae Yswiriant Gwlado
(cyflogeion a chyflogwyr), cyfraniadau pensiwn a threuliau eysy ltediQ
e.e. eostau terfynu.
Cyfanswm gwariant neu daliadau cyfalaf a llog a wnaed yn ystod y
flwyddyn ar fenthyciadau allanol (os o gwbl).

... fN

IM

3a2l ·~ )_..f-W-q~
U-ct'i 2_\ ~f; 7 q I

Cyfanswm gwariant neu daliadau fel y'u cofnodwyd yn y llyfr anan paroc
llai costau staff (Liinell4) a llog ar fenthyciadau/ad-daliadau eyfa af
(Liinell 5).
Cyfanswm y balansau a'r cronfeydd wrth gefn ar ddiwedd y flwydoyn
Rhaid iddo fod yn hafal i (1 +2+3)- (4+5+6).

Datganiad o falansau
8.
9.

(+) Dyledwyr a
balansau stoc
(+) Cyfanswm
arian parod a
buddsoddiadau

10. (-) Credydwyr
11. (=) Balansau a
gariwyd ymlaen
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13. Cyfanswm
benthyeiadau
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Pob cyfrif: Swm yr holl gyfrifon bane eyfredol a ehadw, daliadau anannol
a buddsoddiadau a ddelir ar 31 Mawrth. Rhaid i hyn fod yn gyson
balans eysoni'r llyfr arian parod yn unol a ehysoniad y bane

a

Cyfrifon lncwm a gwariant yn unig : Nodwch werth yr arian sy n
ddyledus gan y corff (heblaw costau benthyg) ar ddiwedd y f1wyddyn

j);~

Dylai cyfanswm y balansau fod yn gyson
gyfanswm (8+9-1 0).

a llinell 7 uchod. 1'4ocwcn

Gwerth cofrestr asedau a buddsoddiadau pob ased sefydlog ynghyd
unrh}"N asedau hirdymor eraill a ddelir ar 31 Mawrth

Balans cyfalaf dyledus pob benthyctad o drydydd partton ar 31 Ma....-r.
(gan gynnwys PWLB).

14. Nodyn datgelu
cronfeydd
ymddiriedolaeth

____.

~--

12. Cyfanswm
asedau sefydlog
ac asedau
hirdymor

__

Cyfrifon lncwm a gwariant yn unig: Nodwch werth dyledton sy n
ddyledus i'r eorff a balansau stoe a ddelir ar ddiwedd y flwyddyn

V

Mae'r corff yn gwe,thredu 'el umg ymdC:r-iedoMT ac
gyfrifol am reoli a cronfa eronfeydd ymod edolaeasedau (dyla, dar enwyr nodi na<: yw'r
au uc:hoci

cynnwys unrhyw drafOOIOO ymdC:neoolae~

ar;

Datganiad Llywodraethu Blynyddol (Rhan 1)
Rydym yn cydnabod, fel aelodau o'r Cyngor/Bwrdd/Pwyllgor, ein cyfrifoldeb am srcrhau bod syste
gadarn ar waith, gan gynnwys paratoi'r datganiadau cyfrifyddu. Rydym yn cadarnhau hyo e
cred, o ran y datganiadau cyfrifyddu ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2019 e
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canlynol:

Do

N;addo'

1. Rydym wedi rhoi trefniadau ar warth ar gyfer

•

gwaith rheoli ariannol efferthrol yn ystod y
flwyddyn ; a

•

pharatoi a chymeradwyo'r datgantadau cyfnfyddu

MH 'DO' yn go'ygu body

Cyf y

Cyngor~BwrddJPwy wadi

O:angasydd

gwncud yunlynol:

~

Penn-. - gytliCeb a rheoti es
yn tnodol a phara• a

/

2

y

2. Cynnal system rheolaeth fewnol ddigonol, gan
gynnwys mesurau a gynlluniwyd i atal a chanfod twyll a
llygredd, ac adolygu ei heffeithiolrwydd.

3. Rydym wedi cymryd yr holl gamau rhesymol i roi
sicrwydd i ni'n hunain nad oes unrhyw achosion o
ddiffyg cydymffurfio gwirioneddol na phosibl a
chyfreithiau, rheoliadau na chodau ymarfer a allai gael
effaith ariannol sylweddol ar allu'r
Cyngor/Bwrdd/Pwyllgor i gynnal ei fusnes nac ar ei
sefyllfa ariannol.

4. Rydym wedi darparu cyfle priodol i etholwyr arfer eu
hawliau yn unol a gofynion Rheoliadau Cyfrifon ac
Archwilio (Cymru) 2014.
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5. Rydym wedi cynnal aseslad o'r risgiau sy'n wynebu'r
Cyngor/Bwrdd/Pwyllgor ac wedi cymryd camau priodol
i reoli'r risgiau hynny, gan gynnwys cyflwyno
rheolaethau mewnol a/neu yswiriant alianol lie y bo
an gen.

./

6. Rydym wedi cynnal system archwilio mewnol ddigonol
ac effeithiol ar gyfer y cofnodion cytrifyddu a'r
systemau rheoli drwy gydol y flwyddyn ac wedi cael
adroddiad gan yr archwilydd mewnol.

crwa
7. Rydym wedi ystyried a oes unrhyw ymgytreitha ,
rhwymedigaethau neu ymrwymiadau, digwyddiadau
neu drafodion, a ddigwyddodd naill ai yn ystod y
flwyddyn neu ar 61 i'r flwyddyn ddod i ben, wedi cael
effaith ariannol ar y Cyngor/Bwrdd/Pwyllgor a, lie y bo'n
briodol, wedi eu cynnwys yn y datganiadau cyfrifyddu.

/

8. Rydym wedi cymryd camau priodol i fynd i'r afael a
phob mater a godwyd mewn adroddiadau blaenorol
gan archwilwyr mewnol ac alianol.

9. Cronfeydd ymddiriedolaeth - yn rhinwedd ein swydd
fel ymddiriedolwr, rydym wedi:
•

/
••

Naddo

Amh..

cyflawni ein cyfrifoldeb mewn perthynas ag
atebolrwydd am y gronfa/cronfeydd gan gynnwys
cyflwyno adroddiad au ariannol a, lie y bo angen,
cynnal archwiliadau annibynnol.

• Ar ddalen ar wahan, rhowch esboniadau i'r archwilydd alia no ar gyfer POO yma e~ naooo a modw'ii'!1·
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Datganiad Llywodraethu Blynyddol (Rhan 2)
Mae 'DO' yn golygu bod y
Cyngor/Bwrdd/Pwyllgor wedi gwncud y
canlynol :
rheoliadau ariannol fel sy'n briodol.

Wedi sefydlu yn briodol ei reolau mewnol ar
gyfer pennu sut y bydd yn cyflawni ei fusnes.

./

2.

Rydym wedi sicrhau bod rheolau sefydlog y
Cyngor a rheoliadau ariannol wedi'u dilyn ar
gyfer yr hoi! drafodiadau perthnasol.

Wedi dilyn ei reolau mewnol ac wedi adolygu
ei gydymffurfiad a'r rheolau hynny

3.

Mae holl bwyllgorau ac is-bwyllgorau'r cyngor
wedi eu sefydlu'n briodol ac maent wedi derbyn
cylch gorch\vyl priodol yn nodi'r cyfrifoldebau
dirprwyedig i wneud penderfyniadau ac
argymhellion.

Wedi sicrhau, pan fo'n briodol, bod y Cyngor
wedi dirprwyo yn briodol ei gyfrifoldebau i
bwyllgorau

/

• Dileer fel y bo'n briodol.

Cymeradwyaeth ac ardystiad y Cyngor/~/Pwy~
Y Cyngor/Bwrdd/Pwyllgor sy'n gyfrlfol am baratoi'r datganiadau cyfrifyddu yn uno! a gofynion Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio
(Cymru) 2014 ac am baratoi'r Datganiad Llywodraethu Blynyddol.

Ardystiad gan y Swyddog Ariannol Cyfrifol
Ardystiaf fod y datganiadau cyfrifyddu yn y Ffurflen Flynyddol hon
yn rhoi darlun teg o sefyllfa ariannol y Cyngor/~/P~a'i
incwm a'i wariant. neu'n cyflwyno'r derbyniadau a r taliadau'n
briodol, yn 61 y digwydd, ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31
Mawrth 2019.

Enw:
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Dyddlad:
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Ailgymeradwyaeth ac ailardystiad gan y Cyngor/Bwrdd/Pwyllgor (dim ond os bydd y
ffurflen flynyddol wedi ei diwygio yn yr archwiliad)
Ardystiad gan y Swyddog Ariannol Cyfrifol

Cymeradwyaeth gan y Cyngor/Bwrdd/Pwyllgor

Ardystiaf fod y datganiadau cyfrifyddu yn y Ffurflen Flynyddol hon
yn rhoi darlun teg o sefyllfa ariannol y Cyngor/Bwrdd/Pwyllgor, a'i
incwm a'i wariant, neu'n cyflwyno'r derbyn iadau a'r taliadau'n
briodol, yn 61 y digwydd, ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31

Cadarnhaf fod y datganiadau cyfrifyddu hyn a'r Datganiad
Llywodraethu Blynyddol wadi cael eu cymeradwyo gan y
Cyngor/Bwrdd/Pwyllgor o dan gyfeirnod cofnod:

Mawrth 2019.

