Ffurflen Flynyddol Cynghorau cymuned a Chynghorau Tref
yng Nghymru ar gyfer y Flvvyddyn a Ddaeth i Ben ar 31 Mawrth
2020
DEWIS IAITH
Nodwch sut yr hoffech i ni gyfathrebu å chi yn ystod yr archwiliad. Noder y bydd hysbysiadau archwil6 yn caeleu
cyhoeddi'n ddwyieithog,

cYilRAEG n

r:

SAESNEG C

n

c

DIíI/YIEITHOG

Y CYFRIFON A'R BROSES ARCHWILIO
Mae Adran 12 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004yn ei gwneud yn ofynnol i gynghorau cymuned a chynghorau
tref (a'u cyd-bwyllgorau) yng Nghymru lunio eu cyfrifon bob blwyddyn hyd at 31 Mawrth a sicrhau bod Archwilydd
Cyffredinol Cymru yn archwilio'r cyfrifon hynny. Mae Rheoliad 14 o Reoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 yn nodi
bod yn rhaid i gyrff llywodraeth leol llai h.y. y rhai hynny ag incwnr a gwariant sy'n llai na Ê2.5 miliwn baratoieu cyfrifon yn
unol å'r arferion priodol.
Nodir yr arferion priodol ar gyfer cynghorau cymuned a chynghorau tref a'u cyd-bwyllgorau yng nghyhoeddiad Un Llais
Cymru/Cymdeithas Clercod Cynghorau Lleol 'Govemance and accountability for local councils in Wales
A Practitioners' Guide' (y Canllaw i Ymarferwyr). Mae'r Canllaw i Ymarfenryr yn eigwneud yn offnnol iddynt baratoieu
cyfrifon ar ffurf ffurflen flynyddol. Mae'r ffurflen flynyddol hon yn bodloni goffnion y Canllaw i ymarfenryr.

-

Mae'r cyfrifon a'r trefniadau archwilio yn dilyn y broses a nodir isod.
Bydd y Swyddog Ariannol
Cyfrífol/Clerc yn paratoi
datganiadau cyfüffddu a'r

-à

Bydd y cortryn cymeradr,ryo'r

Datganled Lly,vodraethu
Blynyddol Bydd yr uned
archwillo mewnol yn

Cadeirydd yn y blurch o dan
Ran 2 o'r Datganiad

ctrrölhau adroddiad

tyst¡o ihyn.

archwilio mevmol. Bydd y

Mae'r Swyddog Ariannol

Suyddog Ariannol Cyfüfol
yn ardystio'r ffurfen (o dan

CyftifoUClercyn anfon y

Ran 2 o'r Datganiad
Ll¡rundraethu

Bþyrldol)

cyn 30 Mehefrn acyn
cyflwyno'r

furlen i'r corff.

Bydd yr archwilydd allanol yn cuôlhau? arcfrwiliad a:

Fturfren Flynyddol erbyn 30
Mehelin. Mae lloftrod y

Ltnrodra€thu Bþyddol yn

Fturfen Fþyddol a ctropïau
o'r dystiolaelh y gorynnu,yd
amdani at yr archwilydd allanol

syn gure¡thr€du ar ran
Arcfndlydd Cyffredinol Cymru.

Naill ai:

Neu:

Os nad oes angen
gwneud unrhyw

Os oes angen gwneud diurygiadau,

ddiuygiadau, yn

yn rhoi gmybod I'r corff am bmblemau
(gan gynnwys diurygiadau). Bydd y

ardyst¡o'r Ffurllen

corff yn diurygio'r Fturflen Flynyddol,

Fþyddol ac yn ei

bydd y Snyddog tuiannol Cyfrifol yn
ei hailardystlo a bydd y corfi yn ei
hailgymeradwyo cyn ei dychnælyd at
yr arcfnrvilydd. Yna bydd yr arüwilydd

dychnælyd at y corff

i'w chyhoeddi erbyn
30 Medi.

yn ardyslio'r Ffurfen Flynyddol ac yn
ei dycfiwelyd at y corfi ¡V chyho€dd¡
erbyn 30 Medi.

Da_rllenwch y canllawlau-ar gwblhau'r Ffurflen Flynyddol hon a chwblhewch bob adran mewn pinc
aan gynnnrys

DYIÍY adran y Datganlad

Llywodraethu Blynyddol.

CYMERADWYO'R FFURFLEN FLYNYDDOL

Mae dau flwch l'w hardyetlo a'u cymendwyo gan y corff. ilae'r all flwch yn ofynnol dlm ond oa oeg angon
dlwygfo'r_ffurflon flynyddol o ganlynlad I'r archwlllad. Dytech lenwl'r ¡lwðh uciaf yn untg cyn anfon y ñurflen at

yr archwllydd.

[tlae'-n rh_ald I'r cyngor gymeradrrvyo'r ffurf,en flynyddol CYN I'r cyfrlfon a'r dogfennau ategol fod ar gael l,w

harchwlllo'n gyhoeddus o dan edran 30 o Ddeddf Archwlllo cyhoeddus (cymru¡ eoü.

Yr archwllyld 9V'n gwelthrydu ar nan yr Archwllydd O/ffr€dlnol fydd yn cwbthau Tyetysgrtf Archwllto ac
adrcdd-ladÂrchwllydd Cyffiodlnol Gymru. NtCHAIFF y Clerc/Srryddog Artannol Cytr¡iot, y Cadetrydd na,r
archwllydd mewnol eu cwblhau.
Caiff ffurflenni a archwiliwyd ac a ardystiwyd eu dychwelyd i'r corff at ddibenion cyhoeddi ac arddangos y datganiadau
cyfrifyddu, y Datganiad Llywodraethu Blynyddol a thystysgrif ac adroddiad Archwiydd Cyffredinol Cimrú.
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Datganiadau cyfrifyddu 2019-20 ar gyfer:

Enw'rcorff:

CYI{GORTREFCRICCIETH(rllddetgrnwyd)

FITMËÏII¡TT

F¡TME$IT¡T¡I

ffi

ffi

Datganlad o lncwm a gwarlant/derbynladau a thalladau

1.

Balansau
ddyguryd

2.

a
ymlaen

(+) Incl¡rm o
drethiant

91,l

gg

96,000

TZ¡gg

Cyfanswm y balansau a'r cronfeydd unür gefrr ar ddechrau'r llwyddyn Ël
y'u cofttodwyd yn y coftrodion ariannol. Rhaid íddo bd yn gyson å Llinell
7 y f,wydclyn flaenorol.

42,OOO Cyfanswm yr incwrn a dderbyniwyd/derbyniadwy yn ystod y frwyddyn o
drethiant lleol (praesept) neu ardoll/syftaniad gan brif gyrff.

lleol/ardoll

Cyfanswm O,Sgg
derbyniadau
eraill
1. (-) Costau staff
8,695
3.

(+)

3,953

Cyfanswrn incwm neu dderbyniadau a gofrrodwyd yn y llyfr arian parod
llaí'r symiau a gynhurysir yn llínell 2. Mae'n cynrìwys grantiau cymorth,

dewisola reþniw.

9,420

Cyfanswm gwadant neu daliadau a rnnaad i bob gweithiwr cyffogedig ac
ar ei ran. Dylech gynnwys cyffogau, TWE ac Yswiriant Gwladol
(cyfrogeion a chyflogmryr), cyfraniahu pensiwn a threuliau cysylltiedig,

e.e. costau terfynu.

5.

G) Uogar

g

0

bnthycÍadau/

Cyfanswm gmariant neu daliadau cytalaf a lbg a umaed yn ystod y
frwyddyn ar fenthyciadau allanol (os o gunöl).

acl-'daliadau

cyfalaf

8.

G) Cyfanswm
taliadau eraill

49,548

56,170

Cyfanswm gmeriant neu daliadau fel y'u oofroduyd yn y llyft arian parod
llai costau staff (Llinell 4) a llog ar fenhyciadar¡/addaliadau cyfalaf

(LlinellS).

7.

a

(=) Balansau
gariwyd ymlaen

72,499

52,856

Cyfanswm y balansau a'r cronfeydd unh geh ar ddiwedd y ffvryddyn.
Rhaid iddo fod yn hafal i (1+2+3) - (4+5+6).

Datganlad o falansau

8.
9.

(+) Dyledwyr
balânsau stoc
(+)

a

(-)

Gyfrlfon lncwm a gwerlant yn unlg: Nodwdr werth dyledion sy'n
ddyledus i'r corff a balansau stoc a ddelir ar ddiwedd y flvr/yddyn.

Cyfanswm

arian parod a
buddsoddiadau

f0.

0

O

Credydwyr

T2¡gg

52,856

0

0

Pobcfif: Sm yr hollffibn banccyfredola chadw, daliadau ariannol
a buddsoddiadau a ddelir ar 31 Mawrth. Rhaid i hyn fod yn gyson â
balans cysoni'r llyfr arian parod yn unol å chysoniad y banc.
Cyfrlfon lncwm a gwarlant yn unlg: Nodwch werth yr arian sy'n
ddyledus gan y corff (heblaw costau benthyg) ar ddiwedd y flvyyddyn.

ll.

1=¡ Balansau a
gariwyd ymlaen

12. Cyfanswnr

72,493

52,856

Dylal cyfancwm y balanrau fod yn gyson â lllnell 7 uchod: Nodwch
gyfanswm (8+9-10).

88,510

89,568

Gwerth cofestr asedau a buddsoddladau pob ased sefydlog, ynghyd ag
unrhyw asedau hirdymor eraill a ddelir ar 31 Mawrth.

asedau sefydlog
ac asedau

hirdymor

13. Cyfanswm
benthyciadau

14. Nodyn datgelu
cronËydd
ymddiriedolaeth

0

g

Balans cyfalaf dyledus pob benthyciad o drydydd parüon ar 31 Mawrth
(gan gynnwys Pl /LB).

gmgm
ccErcE

nffi
Mae'r corfi yn guoithredu fel unlg ymddiriedolwr ac mas'n

gyfübl am reoli (a) øonh/cronbydd ymddiriedolaeür/
asedau (dylai darllenwyr nodi nad yw'r ffigurau uchod yn
cynnwys unrhyw drafodíon ymddhiedolaeth).
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Datganiad Llyuvodraethu Blynyddol (Rhan

l)

Rydym yn cydnabod, fel aelodau o'r Cyngor, ein cyfrifoldeb am sicrhau bod system rheolaeth fewnol gadarn ar waith, gan
gynnwys paratoi'r datganiadau cyfrifyddu. Rydym yn cadarnhau, hyd eithaf ein gwybodaeth a'n cred, o ran y datganiadau
cyfrifyddu ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2020, ein bod wedi gwneud y canlynol:

ç@EE
NEF,EET

1.

Rydym wedl rhoi treftiadau ar waith ar gyfer:

o
.

2.

3.

gilaith rheoli ariannoleffEithiolyn ystod y
llwyddyn;a
pharatoi a chymeradwyo'r daþaniadau

ffiffddu.

Cynnal system rheolaeth fewnolddigonol, gan
gynnwys mesurau a gynlluniwyd iatala chanfod hryll a
llygredd, ac adolygu ei heffeithiolrwydd.
Rydym utedi cymryd yr holl gamau rhesymol i roi
sicrwydd i ni'n hunain nad oes unrhyw achosion o
ddiffg cydymfturfo gwirioneddol na phosiblâ
chyfteithlau, rheoliadau na chodau ymarfer a allai gael
efiaih ariannol sylweddol ar allu'r Cyngor i gynnal ei
fusnes nac ar ei seffllfa ariannol.

4. Rydym wedi darparu cyf,e priodol i etholwyr arfer eu
harrtliau yn unol â gotynion Rheoliadau Cyfrifon ac
Archwilio (Cymru) 2014.

6.

Rydym wedi cynnalasesiad o'r risgiau sy'n wynebu'r
Cyngor ac wedi cymryd camau priodol i reoli'r risgiau
hynny, gan gynnwys cyflvryno rheolaethau meunrol
a/neu yswiriant allanollle y bo angen.

6. Rydym wedicynnalsystem

archwilio mewnol ddigonol

ac efeithiol ar gyfer y cofrrodion cyfriffddu a'r
systemau rheoli drwy gydol y flwyddyn ac uædi cael
adroddiad gan yr archwilydd meunrol.

d

I

I

8. Rydym wedi cymryd camau priodol i fynd i'r afael â
phob mater a godwyd mewn adroddiadau blaenorol
gan archwilwyr mewnolac allanol.

9.

Cronfeydd ymddiriedolaeth -yn rhinwedd ein surydd
fel ymddiriedolwr, rydym wedi:

o

cyflawniein ffifoldeb mewn perthynas ag
atebolrwydd am y gronfe/cronfeydd gan gynnwys
cyflWyno adroddiadau ariannola, lle y bo angen,
cynnal archwiliadau annibynnol.

ffi

6,12

c

Pennu elgyllideb a rheoliei arian
yn briodola pharatoia
chymeradwyo ei ddatganiadau
cyfrityddu fiol y rhagnodir gan y
gyftaith.

6,7

n

Gwneud trefrtiadau priodol a
derbyn cyfribldeb am warchod yr
adan cyhoeddus a'r adnoddau
dan ei reolaeth.
Ond wedi gtunneud pethau y mae
ganddo'r pr&er cyfreithíol i'w

6

t:

gumeud ac wedi rydymffurfio â
chodau ymarfer a safonau wrth

wneud hynny.

I
I
I

6,23

c

Rhoi'r cyfre i bob unigolyn â
diddordeb arcñwilio ffifon y corff
yn unol â'r hyn a nodir yn yr
hysbysiad o'r arcfiwiliad.

6,9

c

Ystyried y risgiau ariannol a'r
risgiau eraill a wynebir ganddo
wrth weithredu'r corff a delio â
hwy'n briodol.

6,8

t:

Trefuu i unigolyn cymwys, yn
annibynnol ar y rheolaehau a'r
gnrteithdrefnau ariannol, roi bam
wrthrycholar ba un a yvr'r rhain yn
diwallu anghenion y corff.
Datgelu popeth y dylaifod uedi

6

7, Rydym wedi ystyried a oes unrhyw ymgyfreitha,
ñwymedi gaethau neu ymrwymiadau, dignivyddiadau
neu drafodion, a ddigrwyddodd naill aiyn ystod y
frwyddyn neu ar ôl i'rfrwyddyn ddod i ben, wedi cael
effaith ariannol ary Cyngor a, lle y bo'n briodol, wedi
eu cynnwys yn y datganiadau cyfrifyddu.

ffi

,d c

d

t:
LNEEEtd

url

ei ddatgelu am ei fusnes yn

ystod y flwyddyn gan gynnwys
digwyddiadau a ddigwyddodd ar
ôl i'r flwyddyn ddod i ben os ydynt
yn berthnasol.
Ystyried a chymryd camau priodol
i fynd i'r afael â phroblemau/
gwendidau a ddygwyd i'w sylw
gan archwilwyr mewnolac allanol.
EI¡ilT

{

6,8,23

Cyflawnieigyfrifoldebau 3,6
yn rhinwedd eiswydd fel
unig reolwr-ymddiriedolwr
ymddiriedolaeth neu
ymddiriedolaethau lleol.

*

Ar ddalen ar wahân, rhowch esboniadau i'r archwilydd allanol ar gyfer pob ymateb 'naddo' a roddwyd; a disgrifiwch pa gamau
gweithredu sy'n cael eu cymryd i ffnd i'r afael â'r guondidau a nodwyd.
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Datganlad Llynrodraethu Blynyddol (Rhan 2)
qTUMEE
NEtihl¡r

1.

Rydym wedi paratoia chymeradvuyo cofr¡odion
pob clfarbd a gynhaliwyd gan y Cyngor (gan

gynnwys ei bwyllgorau) s!/n cofìodi'r busnes a
weithredwyd yn gyrvira'r penderffniadau a
wnaed gan y Cyngor neu'r pwyllgor.

2. Rydym wedisicrhau bod cofrrodion

y Cyngor
(gan gynnwys rhai ei bwyllgorau) ar gael i'w
harchwilio gan y cyhoedd acwedi'u cyhoeddi'n

elecfonig.

d

I

Et¡¡til
Wedicedw a cfrymeradwyo cofnodion yn unol
ag Atodlen 12,Paragnîi41 o Ddeddf

c

f:

LlywodraethLæl1972.

Wedi gwneud treftriadau i'r coftrodion fod ar
gael i'w harchwilio gan y cyhoedd yn unolag
ad¡en 228 o Ddeddf Llyvrodraeth Leol 1972 ac
mae wedi cyhoeddi'r cofrrodion ar ei wefan yn
unol ag adran 55 o Ddeddf Uyuodraeth Leol
(Democratiaeth) (Cymru) 2013.

nr

'Dileer fely bo'n bdodol.

Cymeradwyaeth ac ardystiad y Gyngor
Y Cyngø sy'n gyfrifol am baratoi'r datganiadau cyfüffddu yn unol â gofynion Rheoliadau Cyfribn ac Archwilio (Cymru) 2014 acam
baratoi'r Daþaniad Llywodraethu Blynyddol.

Ardyrtlad gan y Sntyddog Arlannol Cyfrlfol

Cymeradmyaeth gon y Cyngor

Ardystiaf fod y datganiadau cyfütyddu yn y Fturllen Flynyddol hon
yn rhoidarlun teg o seffllfa ariannoly Cyngor, a'i ino¡m a'i
wariant, neu'n cyllwyno'r derbyniadau a'r taliadau'n briodol, yn ôl y
digwydd, ar gybr y futyddyn a ddaeü i ben 31 Mawrth 2020.

Cadamhaf bd y datganiadau cyfriffddu hyn a'r Datganiad
Ll¡twodraethu Blynyddol updi eu cymeradwyo gan y
Cyngor o dan gyfelmod cofrod:

Lloltrod y swyrtrtog Artennot cy&lbt:

Enw:

Cùøþr,O¿

Õlffir$ 5olNÊ9

Dyddhd: I blOblZoZo

o/felmodcollrod:

3-

Ob

lZo ( t" I

Uolirod Cedelrydd y cy

Enw:

RbñÊï.

Dyddrrd:

lb

'

r
I 0 to I

2o ZO

Ailgymeradwyaeth ac a¡lardystlad gan y Cyngor (dim ond os bydd y ffurflen flynyddolwedlel
dluryglo yn yr archwlllad)
Ardpüad gan y Srvyddog ArlannolCyfrlfol
Ardystlaf bd y datganladau cyfiffddu yn y FlUrflen Flynyddolhon
yn rhoidarlun teg o seffllfa ariannoly Cyngor, a'i incwm a'i
wariant, neu'n cyffwyno'r derbyniadau a'r tialiadau'n briodol, yn ôl y
digwydd, ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2020.

Cymeraduryaeth gan y Cyngor
Cadamhaf fod y datganladau cytriffddu hyn a'r Datganiad
Llywodraeüu Blynyddol r¡edi cael eu cymeradwyo gan y
Cyngoro dan gyfeimod cofrod:

Cyfolmod cofnod:

Llofnod y 9uryddog A¡{¡nnol Cy{blfol:

Llofrrod Cadelrydd y cyfafod:

Emu:

Enw:

Dyddled:

Ðddhd:
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Tystysgrif Archwilio ac adroddiad Archwilydd Gyffredinol Cymru
Mae'r archwilydd allanol yn cynnal yr archwiliad ar ran Archwilydd Cyffredinol Cymru, ac yn unol å chanllawiau a
gyhoeddwyd ganddo. Ar sail ei adolygiad o'r Ffurflen Flynyddol a'r wybodaeth ategol, mae'n nodi pa un a fydd unrhyw
fater a ddaw i'w sylw yn peri pryder nad yw'r ddeddfwriaeth a'r gofynion rheoleiddio perthnasol wedi'u bodloni.
Ardystiwn ein bod wedi cwblhau'r archwiliad o'r Ffurflen Flynyddol ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2020 a¡
gyfer:

c-lñ

^orL

cv/,.tuñeb

c.(L t c

c i¿Tt1

Adrcddlad yr archwlþdd allanol

@*Arsaileinhadolygiad,yneinbarnni,mae,rwybodaethynyFfurffenFlynyddolyn
cydymffurfio ag arferion priodol ac nid oes unrhyw faterion wedi dod i'n sylw sy'n peri pryder nad yw'r ddeddñrriaeth a'r
gotynion rheoleiddio perthnasol wedi'u bodloni.

@'Materion

eraill nad ydyntyn efþithio ar ein bam yr
hargymhellion ar gyfer giwella uiedi'u cynnwys yn ein hadroddiad i'r corff dyddiedig

yn eu ôryn i syltrt'r corff a'n

Materlon eralll ac argymhelllon
Ar sail ein hadolygiad, tynrnvn syhdr corff at y materion a'r argymhellion canlynol nad ydynt yn effeithio ar ein barn archwilío
ond y dylai'r corff ymdrin å hwy.

Gweler yr adroddiad amgaeëdig

BÞO

.}H-ïså$*

(Parhenah ar daflen ar wahån os oes angen.)

Enw'r archwllydd allanol:

BDO LLPSouthampton
ttnited Kinodonn

Llofrtod yr archwllydd allanol:

Dros ec ar ran Archwllydd Cyffredlnol Cymru

Dyddlad:

W

l9t'ì,-

'Dileerfel y bo'n bríodol.
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Adroddiad archwlllo mewnol Blynyddol ar gyfer:

Enw'rcorff:

CYNGORTREFCRICCIETH

Mae archwiliad mewnol y Cyngor, gan weithredu'n annibynnol ac ar sail asesiad o risg, wedi cynnurys cynnal asesiad
dewisol o gydymffurfiaeth å'r grveithdrefnau a'r rheolaethau perthnasol y disgwylh iddynt fod ar waith yn ystod y flwyddyn
ariannolsy'n dod i ben 31 Mawrth 2020.
Cynhaliwyd yr archwiliad mewnol yn unol ag anghenion y Cyngor a'r gwaith a drefnwyd. Ar sail y canffddiadau yn y
me¡cydd a archwiliwyd, ceir crynodeb o gasgliadau'r archwiliad mewnol yn y trabl hwn. Nodir isod amcan¡on rheolaeth
fewnol a chasgliadau'r archwiliad mewnol ar ba un a oedd yr amcanion canlynol o ran rheolaeth, ym mhob ffordd bwysig,
yn cael eu bodloni drwy gydol y flwyddyn ariannol i safon sy'n ddigonol i ddiwallu anghenion y Cyngor.

ø@E
m
1. Mae'r llyfrau cyfribn priodolwedi'u
caô/n briodol druy gydol y

NEtãt¡f¡E

7llñril

ffi

ECCC

Mewnoeoú¡clr deetun

cccr:

ttlewnosoô,vú deet¡n

ECtrC

Mewnosod$/ch destun

f,wyddyn.

2. Bodlonwyd rheoliadau ariannol,
ceftoguryd taliadau gan anfonebau,
cymeradntywyd gmnriant a
rhoddwyd cyfüf priodolam TAW.

3.

A6e6odd y corffy risgiau sylweddol
i gyflawni ei amcanion ac adolygodd
ddigonolrurydd y treftiadau ar gyfer

eu rheoli.

4.

5.

Dellliodd y gofyniad blynyddd am
braesept/ardoll/adnoddau o b¡oses
gyllidebu ddigonol, cabdd cynnydd
yn erbyn y gyllideb eifonitro'n
rheolaidd, ac roedd y cronÞydd
wrth geft yn briodol.

lvlewnosodrrrrdt destt¡n

ncctr

Cafodcl yr inorm disgnryliedig ei

dderbyn yn llawn, ar sail prisiau
q¡vir, ei gofrrodi'n bdodol a'i
fancio'n syth, a rhoddwyd cyfrif

tt¡þrymosodìltrtñ

deet¡n

ECCC

priodolam TAW.

6.

Cehoguryd taliadau arian mân yn
briodol gan dderbynebau,
cymeraclvvywyd gwariant a
rhoddüryd cyfrif priodolam TAW.

cccc

7. Talwyd cyf,ogau igyfrogeion

8.

a
hdansau i aelodau yn unol â
chymeradwyaathau a gofrodwyd, a
chymhuryswyd goffnion TWE ac
Yswiriant Gw{adol yn briodol.

ECCn

Roedd y coñestrau asedau a
buddsoddiadau yn gyfrawn, yn
gyryir, ac yn cael eu cynnal yn
briodol.

ECCr:

ttlewnoaoôrch dest¡n

Mewnosorlnú deetun

Mewnosodncfi dost¡n
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9.

Cafodd cysoniadau cyñifon banc

q¡hodol ac ar ddiwedd y flwyddyn
eu cynnal yn bdodol.

10. Cafodd datganiadau cyfrifyddu a
baratouryd yn ystod y flwyddyn eu
paratoi ar y sail cyfrifyddu gywir
(derbyniadau a thalladau/¡ncwrn a
guariant), roeddent yn gyson å'r
llyfr arian parod, wedi'u cehogigan
drywydd archwilio digonol o
gohodion sylfaenol, a, lle y bo'n
briodol, cafudd dyledwyr a
cfiredydwyr eu cofrrodi'n briodol.
I

t.

Cronfeydd ymddiriedolaeth (gan
gynnwys ymddiriedolaethau
elusennol). Mae'r Cyngor wedi
cyflarni ei gyfüfofdebau fel
ymddiriedolwr.

Et¡il¡t

NE õtït¡j

ECCt:

MEwnoeodv¡utr deetun

Mewnosodr¡cfr dest¡n

acrf:
ft¡leunoeodu,ch tlestun

cccc
@@
t-at¡!

12. NodìÂdt y macs deg

18. Nodurcñ y maas rlag

14. Noü^rcfi y maes risg

ffiT

affi

iñEEtct¡f

ffi

nnnn
cnrn
ncnr:

Mewnogoôrrrdr degü¡n

Mewnosodr¡c{t deetun

Mewnosodu¡cft destun

* Os atebwyd 'naddo',
nodwch y goblygiadau a'r camau sy'n cael eu cymryd i flnd i'r afael ag unrhyw wendid rheoli a nodryd
(ychwanegrch dudalennau arwahân os oes angen).

*

Os atebwyd 'heb ei gynnwys', nodwch pryd y gmnnaethpwyd y gwaith archwilio mewnol mwyaf diweddar yn y maes hun a phryd y
bwriedir ei wneud nesaf, neu os nad oes angen ei gynnwys, rhaid i'r archwilydd mewnol esbonio pam nad oes angen hynny.
tMae fy nghanfyúlladau manwl a'm hargymhelllon yr wyf yn eu dwyn i syMr Cyngor vyodi'u cynnwys yn fy adroddlad marnrl i'r Cyngor
dyddiedig Mai2020l.

Cadarnhau archwlllad mewnol
Rwyf/Rydym yn cadarnhau nad wyf i/ydym ni, fel archwilydd mewnol y Cyngor, wedi ymgymryd â swyddogaeth reoli na gweinyddol o
fbwn y corff (gan gynnwys paratoi'r ffibn) nac Þl aelod o'r corff yn ystod y blynyddoedd ariannol 20'18-19 a2O1ù20. Cadamhaf
heffd na fu unrhyw achos o unhdaro buddiannau ynghylch fy mhenodiad.

Enu/r unlgolyn a gynhellodd yr arclnrlllad mwnol: Grvm
Llolhod yr unlgolyn r gynhellodd yr erchwlllad meunol:

tendd Orcn,

Cyngor Gnvynedd

,fl On

Dyddlad:21ßt/m2o
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Nodladau cyfaruryddyd ar gwblhau'r Ffurf,en Flynyddol

1.
2.

Rhaid i chi gymhwyso a¡ferion priodolwrth baratoi'r ffr.¡rfren flynyddol hon. Nodir yr arferion priodol yn y Canllarrv i Ymarferwyr.
Gwnewch yn siûr bod y Ffurflen Flynyddoluodi ei chuôlhau'n llawn, h.y. dim blychau cocfr gninag. Ceisir¡rrch osgoigwrud
unrhylrt ddiwygiadau i'r ft¡rflen wedi'i cfrr,rôlhau. Os na allwch osgoi hyn, rhowch linell drwy'r cofnodion anghywir, sicrhencù
y diwygiadau wedi'u tynnu at eyMr corff gyda llythrennau cyntaf eich enw rrrü eu hymyl a'ch bod wedí rhoi esboniad i'r

bd

archwilydd allanol. Peldhrch â defnyddlo hyllf cyrvlro. Caifr frlrflenni blynyddol anghyflawn neu rai sy'n cynnwys diwygiadau
heb eu cymeradwyo a/neu eu hesbonio neu hylif qruiro eu dychwelyd heb eu harchwilio a gall olygu costau ydrwanegol.
Goffnnwch i'ch arúwilydd am gopi eledronig o'r ffilrfen os oes angen un.

3.
4.
5.
8.

7.

Goffnnwch i ail berson, y Cadeirydd neu aelod efallai, adolygu eich Ffurflen Flynyddoler mwyn eicrhau elbod yn gylawn cyn
anfon y ffurflen wreiddiol at yr archwilydd.
Gwnewch yn siÛr bod eich datganiadau cyfrityddu yn gywir, bod y balans a gariwyd ymlaen o'r f,wyddyn flaenorol (llinellT o
2019) yn cyfateb i'r balans a ddygtwyd ymlaen yn y f,wyddyn gyfredol (llinell 1 o20201. Esbonlwch unrhywwahaniaethau rhwng
ffigurau 2019 ar y fturfren ffynyddol hon a'r symiau a gofrrodwyd yn ffurflen frynyddol y llynedd.

Rhowdt esboniad llawn am unrhyw amrywiannau sylweddol yn y datganiadau arlannol. Peidiwch ag anfon copi o'cfr cofirodion
cyfüfyddu manwl yn lle'r esboniad hwn. Mae'r archwilydd allanol am wybod eictr bod chi'n deall y rhesymau dros yr holl
amrywiannau. Cofiwch gynnwys dadansoddiad manw,l i ategu eicfr esboniad a byddwch yn benodolynghylch gnrrorthoedd
elfennau unigol sy'n ffifol am yr amrywiannau.
Sicrhevtch fod y copi o'r cysoniad banc y byddnch yn ei anfon at eich arctrwilydd gyda'r copi o'r Ffurffen Flynyddolyn cynnwys
eictt holl gyfrifon banc a balansau ariannol. Oe nad oes unrhyw eitemau cysoni, nodwctr hyn a rhorrrch dystiolaeür o falansau'r
banc. Os oes gan eich Cyngor unrhyw fr.tddsoddiadau byrdymor, nodr¡tch eu gwerth ar y cysoniad banc. Dylai'r arctrwilydd allu
gyfateb eidt cysoniad banc i linell I yn y datganiadau cyfriffddu. Ceir rhagor o gymorûr ar gysoniadau banc yn y Canllaw i
YmarÞrwyr.

tlae'n ofynnol I bob cyngor anfon guuybodaeth at yr archwllydd allanol, I ategu'r honladau a wnaed yn y Daþanlacl
Llywodraethu Blynyddol hyd yn oed oo nad ydych chl wedl gwneud hynny yn f,aenorot. Bydd eich archwilydd yn drreud
wrthych pa wybodaeth y mao angên i chi ei darparu. Sicrhewch eich bod yn darllen yr hysbysiad archwilio yn ofalus er mwyn
sicrhau eich bod yn cynnwys yr hollwybodaeür y mae'r arctrwilydd rrvedi goffn amdani. Dylech anfon coplau o'r cofnodion
gwreiddiol (a ardystiwyd gan y Clerc a'r Cadeirydd fel coptau qnrvir) at yr arcfrwilydd allanol ac nid y dogfennau gr,rneidd6l eu
hunain.

8.
9.

Peidiwr*t ag anbn unrfiyrv wybodaefi at yr ardrwilydd nad yw nrdi gofyn yn benodol emdani. Nid yw hyn o fudd.
Os bydd yn rhaid i'r arcfnrvilydd adolygu gwybodaeth nas goffnnwyd åmdani, gofyn ôto am wybodaeür, neu os caiff gysoniad
banc anghyfrarm neu esboniad o amryrviannau neu oe caiff ddogÞnnau grvreiddiol y mae'n rhaid eu dyctrnclyd, bydd yr
archwilydd yn mynd i gostau ydrwanegoly mae ganddo hawl i godiffioedd ydrwanegol amdanynt.

10.

Dylech aleb pob goheblaeth å'r archwllydd allanol yn brydlon. Bydd hyn yn eich helpu i gyf,awni eich rhwymedigaeûrau
statudol a bydd yn lleihau cost yr archwiliad.

11.

Noder, oe byddwch yn cnyölhau'r frurf,en electronlg, rhald I chl algraffu'r flurf,en er muryn lddl gael el hardpflo gan y
Snryddog Arlannol Cyfrlfot a'l llofnodl gan y Cadelrydd cyn el hanfon at yr archwllydd.

A ytltr papurau i'w hanfon at yr archwilydd allanol yn cynnwys esboniad o amryrviadau
sylrttoddol rhwng y llynedd ac eleni?

Cyfrlfon

A ¡nrfr cysoniad banc ar 31 Mawrtlr 2020yn gyson â Llinelt g?

Cymeradrvyo

A yu/r Swyddog Ariannol Cyfrifol wedi ardystio'r datganiadau cyfüfyddu a'r Datganiad
Llyrrvodraethu Blynyddol (Rheolíad 15 (1)) erbyn 30 Mehefin 2O2OÍan beilaf?
A

yúr corff wedi cymeraùvyo'r datganiadau q¡frifyddu cyn 30 Mehefin

/

2o2o ac a yw Adran

3 wedi'i lloûrodi a'r dyddiad wedi'i nodi gan yr unigolyn a oedd yn cadeirio'r cyfarfod pan

roddwyd y gymeradwyaeth?

Pob adnn

(

¡rfr holl flycñau pinc yn y ddganiadau cytrifyddu a'r Datganiad Blynyddol wedi eu llenwi
ac esboniadau wedi'u rhoi pan fo angen?
A

A yu/r hollwybodaeth y goffnnodd yr arcfrwitydd allanol amdaniwedi'i hanfon gyda'r
Fturflen Flynyddol hon? Cyfeiriurch at eich hysbysiad o arctruriliad ac unrhyw atodlenni
ycñrvanegola ddarparwyd gan eiô archwilydd allanol,

{
¿
,/
NEhb

Cyfrlfon

A yrr'r datganiadau ffifyddu sydd wedi eu diwygio wedi'u rymeradwyo ac Adran 3 wedi'i
llofrtodi eto a'r dyddiad wedi'i nodi eto feltystiolaeth o gymeraduryaeth y Bwrdd i'r diwygiadau
cyn eu hailgyfrwyno i'r archwilydd?

I

