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       Cyngor Cymuned Llandwrog Community Council  
 

Cofnodion y cyfarfod o’r Pwyllgor Cyllid a gynhaliwyd Nos Iau,  
18 Ebrill 2019 yn  Canolfan Y Fron 
 
Minutes of the Finance Committee held at Canolfan Y Fron, Thursday 18th 
April 2019 at 7.00pm 

 
    Yn bresennol / Present 

  Cynghorwyr  Gwyn Owen Jones; Alun Wyn Jones ; Gerwyn Owen; Hywel Owen, David C Davies; 
Eddie Wilcox 

   David Roberts Rheolwr Gweinyddol a Chyllid / Admin & Finance Manager 
                        

1 Croeso’r Cadeirydd – Chairmans Welome  
Agorwyd y cyfarfod gan Cadeirydd y Pwyllgor  . Cyng. Gerwyn Owen. Diolchodd i’r aelodau hynny 
oedd wedi gwneud yr ymdrech i fod yn bresennol ar fyr rybydd. Aeth yn syth at y rhaglen. 

 
 

2 Ymddiheuriadau am absenoldeb / Apologies for absences 

    Derbyniwyd ymddiheuriad gan Cyng. Bryn Williams 

  

3 Datgan Buddiant Personol Neu Fuddiant sydd yn Rhagfarnu gan Aelodau 
ar unrhyw faterion ar y Rhaglen -  Adran 51 Deddf Llywodraeth Leol 2000 / 
To Receive Disclosures of Personal and Prejudicial Interest by Members 
on any Items on the Agenda -  Section 51 Local Government Act 2000 
 
Rheolwr y Cyngor – eitem 6 – gadawodd y cyfarfod am yr eitem 
 

 

4   Cyfrifon Terfynol 2018-19 Final Accounts 
 

Dosbarthwyd y dogfennau canlynol i’r aelodau - 
 

1   Cyfrif Incwm a Gwariant am y cyfnod 1 Ebrill 2018 i 31 Mawrth 2019 
2   Datganiadau Banc i 31 Mawrth 2019 
3   Cysoniad y Banc i 31 Mawrth 2019 
4   Crynodeb o’r Balansau i 31 Mawrth 2019 
5   Ffurflen Flynyddol 2017-18  
6   Mantolen 2018-19 
7   Gwahaniaethau Rhwng 2017-18 a 2018-19 

 
‘Roedd yr aelodau wedi derbyn copi cyn cyfarfod  trwy e-bost gan y Rheolwr. 
 
 Cafwyd y dogfennau uchod yn gywir ac fe arwyddwyd  oll o’r  dogfennau gan y Cadeirydd. 
 

Ffurflen Flynyddol 2018-19 -  fel y’i cyflwynir i’r Archwilydd Mewnol ac yna i’r 

Archwilydd Allanol  
Annual Form 2018-19 - as will be presented to the Internal Auditor and then to 
the External Auditor 

 

Balans Y Cyngor 1 Ebrill 2018 Council Balances 1 April 2018 £22,000.52 
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  + Praesept 2018-19   + Precept 2018-19 £48,000.00 

  + Derbyniadau Eraill   + Other Income £9,342.79 

  - Costau Staff   - Staff Costs £8,531.52 

  - Llog ar Benthyciadau   - Interest on Loans £11,428.34 

  - Taliadau Eraill   - Other Payments £50,037.28 

  = Balansau ar 31 Mawrth 2019   = Balances at 31 March 2019 £9,345.97 

   

  + Dyledwyr   + Debtors £432.56 

  + Cyfanswm Yr Arian Parod (ar 
ol ystyried am sieciau heb eu 
cyflwyno) 

  + Total Cash at Bank (after 
adjusting for unpresented 
cheques) 

£12,192.89 

  - Credydwyr   - Creditors £3,279.48 

 = Balansau 31 Mawrth 2019  = Balances at 31 March 2019 £9,345.97 

   

Cyfanswm Asedau Sefydlog 31 
Mawrth 2019 

Total Fixed Assets 31 March 
2019 

£31,200.00 

Cyfanswm y Benthyciad ar 31 
Mawrth  2019- 

Total Loans Outstanding as at 
31 March 2019 

£132,580.19 

 

 

Cysoniad y Banc i 31 Mawrth 2019 / 31 March 2019 – Bank Reconciliation  

Balansau’r Banc i 31 Mawrth  2019 – Balances in the Bank 31 March 2019  £13,118.89 

- Llai Sieciau  heb eu cyflwyno / Less Unpresented Cheques     £926.00 

- Llai Credydwyr / Less Creditors   £3,279.48 

+ Dyledwyr / Debtors     £432.56 

Balans yn cario drosodd i 1 Ebrill 2019 / Balance Carried Forward  
to 1 April 2019 

  £9,345.97 

 
 

Cronfeydd y Cyngor ar  31 Mawrth 2019 / Specific Funds as at 31  
March 2019 

  £9,345.97 

-   Arian Wrth Gefn - Polisi’r Cyngor / General Reserve    £5,000.00 

-   Cronfa Caeau Pel-droed /  Football Field Fund    £1,000.00 

-   Clustnodi ar Gyfer Ymgysylltu / Earmarked for Consulting With the 
Community 

    £790.00 

-   Cyfraniad Ymlaen Llaw / Contribution Received in Advance     £123.00 

   Cyfanswm / Total   £6,913.00 

-  Yn gadael balans heb ymrwymiad / Uncommitted balance    £2,432.97 

   Cyfanswm / Total   £9,345.97 
     

      
                   Argymhelliad i’r Cyngor. 

i) Fod y Cyngor yn derbyn cywirdeb y wybodaeth uchod. 
ii) Fod y Cyngor yn derbyn y balansau fel a nodwyd ac yn cadw’r tanwariant o 

£2.432.97  mewn cronfa heb ei glustnodi hyd nes y bydd canlyniad yr 
ymgynghoriad wedi dod i law.                      

 
Recommendation to the Council. 

i) For the Council to note the above information. 
ii) For the Council to note the balances as stated and to leave the underpend of 

£2,432.97 unallocated until the result of the consultation is received. 
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5    Cyfrifon Terfynol a Trefniadau Archwilio Cyfrifon  2018-19 / Final Accounts 

& Audit Arrangements for 2018-19 
 
       Adroddwyd gan y Clerc fod llythyr wedi cyrraedd gan Archwilwyr Allanol , BDO LLP gyda gofynion 

Aarchwiliad 2019, sydd wedi eu hapwyntio gan Lywodraeth Cymru. 
 
         Amserlen - 

1 – Y Swyddog Ariannol/Clerc yn paratoi Adran 1 a 2  

2 - Yr Archwilydd Mewnol yn cwblhau'r Adroddiad Archwilio Mewnol 

3 – Y Swyddog Ariannol/Clerc yn ardystio’r ffurflen yn Adran 3 cyn 30 Mehefin 2019 ac yn cyflwyno’r 
ffurflen i’r Cyngor. 

4 – Y Cyngor yn ystyried ac yn cymeradwyo’r Ffurflen Flynyddol o’r Cyngor cyn 30 Mehefin 2019. 

5 - Caiff Adran 3 o’r Ffurflen ei lofnodi a’i ddyddio gan y Cadeirydd yn y  cyfarfod. Y Swyddog 
Ariannol/Clerc yn anfon copi o'r Ffurflen Flynyddol a’r dogfennau wedi eu hardystio y gofynnwyd 
amdanynt at yr archwilydd allanol a benodwyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru 

6- Yr archwilydd allanol yn cwblhau’r archwiliad. Os nad oes ddiwygiadau bydd yr archwilydd yn 
ardystio Adran 3 ac yn ei ddychwelyd at y Cyngor i’w chyhoeddi.  Os oes angen gwneud diwygiadau 
bydd yr archwilydd allanol yn dychwelyd y ffurflen at y Cyngor i’w diwygio a’i hail-gymeradwyo. Rhaid 
anfon eto at yr Archwilydd Allanol. 

7-  Rhaid i’r Cyngor gyhoeddi’r  Ffurflen Flynyddol a ardystiwyd erbyn 30 Medi 2019. 

     Gofynion yr Archwilwyr 
 
     Datganiadau Cyfrifyddu -    
             
       Cysoniad Bancc I 31 Mawrth 2019 
       Esboniad am yr amrwymiadau rheng cyfrifon 2018-19 a 2017-18  
       Esboniad am unrhyw wahaniaethau rheng cyfrifon 20171- a 2018-19 ar y ffurflen flynyddol 
       
Datganiad Llywidraethu Blynyddol- 
      
       Ffotograff yn dangos bod yr hysbysiad archwilio wedi cael ei arddangos       
       Rhestr o bwylggorau a sefydlwyd gan y Cyngor        
       Cylch gorchwyl pob pwyllgor        
       Rheolau Sefydlog a rheolaidau ariannol y corff 
       
      Ar gyfer yr holl gontaractau a ddyfarnwyd yn 2018-19 , tystiolaeth bod y corffwedi cydymffurfioo a’I 

reolau sefydlog ee copi o’r hysbyseb, adroddiadau’r corf a cofnodion yn cymeradwyo’r dyfarnu’r 
contract 

 
      Nodwyd pryderon gan y Clerc am y llwyth gwaith ychwanegol ond roedd y Clerc yn fodlon fod y 

mwyafrif o'r wybodaeth y gofynnir amdano mewn lle. 
      

 
                        Argymhelliad i’r Cyngor. 

i) Fod y Cyngor yn derbyn y wybodaeth uchod. 
ii) Fod y Cyngor yn rhyddhau y cyfrifon i’r Archwliwr Mewnol sef Cwmni W J 

Mathews..             
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                        Recommendation to the Council. 

i) For the Council to note the above information. 
ii) For the Council to submit the accounts to the Councils appointed Internal Auditor W 

J Mathews.   
 
      

6    Rhoddion Adran 137 – Clwb Gwawr Genod Llan - Section 137 Grants -  
     

Atgoffwyd yr Aelodau fod y Cyngor yn ei gyfarfod 18 Mawrth 2019 wedi gofyn i’r Pwyllgor hwn i edrych 
eto ar gais Clwb Genod y Llan (Llandwrog). 

              
Gwrthodwyd y cais gan y Pwyllgor hwn yn ei gyfarfod 13 Chwefror 2019 gan nad oedd yr aelodau 
methu cyfiawnhau'r gwariant i’r trethdalwyr yn benodol oherwydd – 
 
1) Natur rhai o weithgaredda’r Clwb 
2) Hyn yn arwain at ansicrwydd at gysylltiad y Clwb a gweddill y gymuned. 
 

            Dosbarthwyd i bob aelod- 
             

• Cais y Clwb am grant yn 2018-19 yn cynnwys y fantolen ariannol ddiweddaraf 

• Copïau o ohebiaeth Mudiad Cenedlaethol Merched Y Wawr  sydd yn cefnogi’r cais 

• Copiau o ohebiaeth gan Angharad Gwyn , Ysgrifennyddes y Clwb 
 

Sylwadau Aelodau – 
 
Aelodau oll yn anghyffyrddus gyda’r cais gan fod poster Clybiau Gwawr eto yn adlewyrchu noswiithiau 
cymdeithasu aeloau y Clwb. Mae Adran 137(1) o Ddeddf 1972 yn caniatáu i Gyngor Cymuned neu 
Tref wario ar weithgarwch nad oes ganddo bwerau penodol yn ei gylch, os yw'r Cyngor yn ystyried y 
bydd y gwariant o fudd uniongyrchol i'r ardal, unrhyw ran ohoni, rhai o'r trigolion neu'r holl 
drigolion, cyn belled â bod y gost yn gyson â'r budd. Mae Adran 137(3) o’r Ddeddf hefyd yn caniatáu 
i Gynghorau Cymuned a Thref wario at ddibenion elusennol ac eraill penodol 
 
EW – o’r farn fod angen i’r Cyngor llunio ffurflen gais a meini prawf ar gyfer ceisiadau 2019-20 
GO - o ystyried y wybodaeth mewn llaw a’r gefnogaeth gan y Mudiad Cenedlaethol yn awgrymu y 

dylid ystyried cyfrannu eleni a bod y Cyngor yn sefydlu meini prawf erbyn ceisiadau i’r dyfodol. 
GOJ - yn awgrymu gan fod canran fychan o gweithgareddau’r i’w weld yn ymwneud yn uniongyrchol 

a’r gymuned, tra fod y mwyafrif ddim fel sydd wedi ei grybwyll uchod, fod y Cyngr yn ystyried 
rhoi peth rhodd dywed £50. 

HJO - dywedodd na ddylai’r Rheolwr fod wedi rhoi rheswm i’r Clwb pam y bu i’r Cyngor wrthod y cais. 
Dywedodd y Rheolwr fod y Clwb wedi gofyn beth oedd penderfyniad y Cyngor ac nid oedd yn 
fodlon ymateb heb  roi rheswm am y penderfyniad. 

AWJ – o’r farn y dylid gofyn i’r Cyngor llawn benderfynu  ar tri opsiwn amlwg sef  i) cyfrannu dim neu 
ii) cyfrannu £100 neu iii) cyfraniad o £50  

 
               Argymhelliad i’r Cyngor. 

i) Fod y Cyngor yn penderfynu ar y canlynol i) gwrthod y cais ii) cyfrannu £100 yn 
gyson i’r hynny a ddyfarnwyd i Merched Y Wawr Y Groeslon  iii) cyfrannu £50 i 
gydnabod fod yna elfen o fydd uniongyrchol i’r ardal 

iii) Fod y Cyngor yn ymddiried yn y Pwyllgor hwn i lunio ffurflen gais a sefydlu 
meini prawf ar gyfer rhoddion 2019-20 a thu hwnt.                      

 
    Recommendation to the Council. 

i) For the Council to decide on the following options i) not to contribute  ii) 
contribute £100 consistent to the award given to Groeslons “Merched Y Wawr”  
iii) contribute £50 in recognition that an element of the club’s activities does 
directly benefit the community. 
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ii) For the Council to entrust this Committee to draw an application form and a clear 
set of criteria for applications in 2019-20 and beyond 

 
 

7    Cynllun Pensiwn y Rheolwr / Managers Pension Scheme. 
 

Gadawodd y Rheolwr y cyfarfod tra’n trafod y mater yma. 
 
Mae trafodaethau wedi bod mewn lle yn ddiweddar am gynllun Pensiwn i’r Rheolwr gan ei fod yn rhan 
o’i gytundeb gwaith. Penderfynodd Y Rheolwr i beidio ymuno a’r cynllun pensiwn pan gafodd gyfle i 
ymuno rhai blynyddoedd yn ôl ond mae’r mater wedi cael ei godi eto yn dilyn diweddariad o’r 
gytundeb gwaith. Tydi’r Cyngor ddim mewn sefyllfa i fedru cynnig aelodaeth o gynllun llywodraeth lleol 
(LGPS) i’r Rheolwr o achos y costau sylweddol sa hynny’n golygu a felly aethpwyd ati i ymchilio am 
rwbath sa’n cynnig Pensiwn sa’n mwy fforddiadwy i’r Cyngor. Adroddodd DCD yn ôl i’r pwyllgor bod 
modd trwy gynllun “Workplace Pension”  gwneud hyn lle buasai lleiafswm cyfraniadau yr unigolyn yn 
5% a’r Cyflogwr yn 3% o’r cyflog blynyddol. (Buasai cyfraniad y Cyngor yn 24% i fewn i LGPS ynghyd 
a chostau Actuary a goblygiadau eraill pe byddem wedi cario ymlaen i lawr y llwybr hwnnw.) 

 

Argymhellion i’r Cyngor- 
 

i)          Fod y Cyngor yn newid cytundeb y Rheolwr i’w ail-eirio fel bod “cynllun pensiwn 
ar gael" yn hytrach na "bod yn aelod o’r LGPS” 

ii)        Fod Y Cyngor yn sefydlu Pensiwn “Worksplace” i’r Rheolwr hefo taliadau o 5% gan 
y Rheolwr a 10% gan y Cyngor yn flynyddol. 

iii)   Fod y Cyngor yn gwneud cyfraniad i fewn i’r Cynllun i adlewyrchu’r ffaith fod 
cytundeb y Rheolwr yn effeithiol o 1 4. 2018. 

 
Recommendation to the Council: 
 
i)   For the Council to change the wording within the Manager’s contract to “a pension 

being available” rather than “membership of the LGPS”. 
ii)        For the Council to put in place a workplace pension for the Manager with 

contributions of 5% from the Manager and 10% from the Council. 
iii).      For the Council to backdate the Council’s contributions to reflect the fact that the 

new contract was effective 1.4.2018 
 
 

                                                

            Daeth y cyfarfod i ben am 8.10 yr hwyr / The meeting ended 8.10pm 

 
 
 

Cafwyd y Cofnodion yn rhai cywir – Minutes Found to be Correct 

  
 

Arwyddwyd gan Gadeirydd y Cyngor / 

Signed by the Chairman 
 

Dyddiad – Date  
 

 


