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ADRODDIAD I GYD-BWYLLGOR CORFFOREDIG Y GOGLEDD 

13/01/2023 

 

 

Teitl:         Datganiad Cyfrifon Cyd-Bwyllgor Corfforedig y Gogledd ar gyfer 2021/22. 

Awduron:   Dewi A Morgan, Prif Swyddog Cyllid y CBC 

                     Sian Pugh, Cyfrifydd Grŵp y CBC   

 

 
1.  Pwrpas yr Adroddiad 

1.1 Mae'r adroddiad hwn yn cyflwyno'r Datganiad Cyfrifon statudol ar gyfer blwyddyn 

ariannol 2021/22, sy'n rhoi manylion am weithgareddau ariannol y Cyd-bwyllgor yn 

ystod y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2022. 

 

2.  Y Penderfyniad a Geisir 

2.1 Gofynnir i’r aelodau gymeradwyo Datganiad Cyfrifon y Cyd-Bwyllgor Corfforedig 

(CBC) y Gogledd ar gyfer 2021/22.   

 

3. Y Rhesymau dros y Penderfyniad 

3.1 Yn wreiddiol, gan nad oedd unrhyw drafodion ar gyfer CBC y Gogledd yn y flwyddyn 

ariannol 2021/22, nid oedd yn ymddangos byddai angen unrhyw gyfrifon nac 

archwiliad.  Daeth yn amlwg yn ddiweddar y byddai angen datganiad blynyddol 

ffurfiol.  Felly, fel ‘mater o ffurfioldeb’, mae’r adroddiad hwn yn cadarnhau nad oedd 

unrhyw drafodion yn y flwyddyn ariannol 2021/22 ar gyfer CBC y Gogledd, ac mae’r 

datganiad blynyddol ynghlwm er cymeradwyaeth y Cyd-Bwyllgor, er mwyn 

cydymffurfio â’r gofynion statudol perthnasol.  Ni ddisgwylir ffi archwilio cysylltiedig.  
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4.  Cefndir ac Ystyriaethau Perthnasol 

4.1 Cyfansoddwyd CBC y Gogledd yn ffurfiol ar 14 Ionawr 2022, ac ar 28 Ionawr 2022 

cadarnhaodd CBC y Gogledd gyllideb o ddim gwariant ar gyfer 2021/22.    

4.2 Yn 2021/22, derbyniodd Cyngor Gwynedd grant o £250k gan Lywodraeth Cymru i 

gefnogi Rhanbarth Gogledd Cymru gyda sefydlu a gweithredu CBC y Gogledd. 

4.3 Mae'r datganiad ynghlwm yn cadarnhau nad oedd gan CBC y Gogledd unrhyw 

drafodion yn ystod 2021/22. 

 

5.  Goblygiadau Cyfreithiol 

5.1 Noda Adran 12 Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 bod Cyd-bwyllgor o ddau 

neu fwy o awdurdodau (lleol) yn gorff llywodraeth leol, ac mae Adran 13 y Ddeddf yn 

mynnu bod y cyrff hyn yn cynnal cyfrifon sy'n ddarostyngedig i archwiliad gan 

archwilydd allanol a gymeradwyir gan Archwilydd Cyffredinol Cymru. 

5.2 Mae Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 (fel y’i diwygiwyd) yn mynnu bod 

yr holl Gyd-bwyllgorau yn paratoi cyfrifon diwedd blwyddyn. Os yw'r trosiant yn llai na 

£2.5m, pennir bod y Cyd-bwyllgor yn "gyd-bwyllgor bach" a rhaid paratoi ffurflen 

flynyddol yn unol ag arferion priodol fel yr amodir drwy ddeddfwriaeth.   

 

6.  Atodiad 

Atodiad 1 – Datganiad Cyfrifon y CBC ar gyfer 2021/22. 

 

 

 

YMATEB Y SWYDDOGION STATUDOL: 

 

i. Swyddog Monitro - Corff Atebol: 

Dim sylwadau i’w hychwanegu o safbwynt priodoldeb. 
 

ii. Swyddog Cyllid Statudol - Corff Atebol: 

Awdur yr adroddiad hwn. 

 


