
Nodwch sut yr hofiech i ni gyfathrebu e chi yn ystod yr archwiliad. Noder y bydd hysbysiadau archwilio yn cael eu
cyhoeddi'n ddwyieithog.
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Ffi.lrflen Flynyddol Cynghorau Cymuned a Chynghorau Tref
yng filghymru ar gyfer y Flwyddyn a Ddaeth i Fen ar 3,f lVEawrth

2{}20
DEWIS IAITH

Y CYFRIFON A'R BROSES ARCHWLIO

Mae Adran 12 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 yn Bi gwneud yn ofynnol igynghorau cymuned a chynghorau
tref (a'u cyd-bwyllgorau) yng Nghymru lunio eu cyfrifon bob blwyddyn hyd at 31 Mawrth a sicrhau bod Archwilydd
Cyflredinol Cymru yn archwilio'r cyfrifon hynny. Mae Rheoliad 14 o Reoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 yn nodi
bod yn rhaid igyrff llywodraeth leol llai h.y. y rhai hynny ag incwm a gwariant sy'n ilai na €2.5 miliwn baratoi eu cyfrifon yn
unoi 6'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 iYmaferwy4. Mae'r Canllaw iYmarferwyryn ei gwneud yn ofynnol iddynt baratoi eu
cyfrifon ar ffurf ffurflen flynyddol. lr4ae'r ffurflen flynyddol hon yn bodloni gof,nion y Canllaw i Ymarferwyr.

Mae'r cyfifon a'r trefniadau archwilio yn dilyn y broses a nodir isod.

Neu:

Os oes angen gwneud diwygiadau,

yn .hoi gwybod i'r corff am b.oblemau

(gan gynn\4ys diwygiadau). Bydd y

cortf yn diq/gio'r F urnsn Flynyddol,

bydd y Swyddog Ariannolcyfrifol yn

ei hailardystio a bydd y oorfi yn ei

hailgymeradwyo cyn ei dychwelyd at
yr archwflydd. Yna bydd yr archuiiiydd

yn ardysllo'r Ffurfi€n Flynyddol ac yn

ei dychwelyd af y cotfi i'w ch',trceddi

erbyn 30 MBdi.

Darllenwch y canllawiau ar gwblhau'r Ffurflen Flynyddol hon a chwblhewch bob adran mewn pinc gan gynnwys
DWY adran y Datganiad Llywodraethu Blynyddol.

CYMERADIA'YO'R FFURFLEN FLYNYDDOL

Mae dau flwch i'w hardystio a'u cymeradwyo gan y corff. Mae'r ail flwch yn ofynnol dim ond os oes angen
diwygio'r ffurflen flynyddol o ganlyniad i'r archwiliad. Dylech lenwi'r blwch uchaf yn unig cyn anfon y ffurflen at
yr archwilydd,

Mae'n rhaid I'r cyngor gymeradwyo'r ffurflen flynyddol CYN l'r cyfrifon a'r dogfennau ategol fod ar gael i'w
harchwilio'n gyhoeddus o dan adran 30 o Ddeddf Archwillo Cyhoeddus (Cymru) 2004.

Yr archwllydd sy'n gweithredu ar ran yr Archwilydd Cyffredinol fydd yn drblhau Tystysgrif Archwilio ac
adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru. Nl CHAIFF y Clerc/Swyddog Ariannol Cyfrifol, y Cadeirydd na'r
archwilydd mcwnol eu cwblhau.
Caiff ffurflenni a archwiliwyd ac a ardystiwyd eu dychwelyd i'r corff at ddibenion cyhoeddi ac arddangos y datganiadau
cyfriryddu, y Dalganiad Uywodraethu Blynyddol a thystysgrif ac adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru.

Bydd yr archwilydd allanol yn cwblha!'rarch\i'lliad a:Bydd y Swyddog Ariannol
Cyflifouclerc yn paratoi
datganiadau cyiifoddu a'r
Datgantad LlywodEslhu
Blynyddol Bydd yr uned
archwilio mewnol yn
cwblhau ad.oddiad
archwlllo mewnol. Bydd y
Svvyddog Arian rol Cyfrifol
yo ardystio'r fturn€n (o dan
Ran 2 o'r Datganiad
Uywodr€ethu BlynyddoD
cyn 30 Mehefin ac )ar
cy{wyno'r ffurflen i'r co/f.

Bydd y corff yn cymgradwyo't
Ffurnen Flynyddol erbyn 30
Mehelln. Mae llofttod y
Cadelrydd yn y bh,'ich o dan
Ran 2 o'r Datganied
Llywodraethu Blynyddo! yn

iystio i hyn.
lr4aet Swyddog Ariannol
Cyfiifofolerc yn anfon y
Ffu rfl en Flynyddol a choplau
o'r dystjolaeth y gotnnwyd
amdani al yr arcfn ,ilydd allanol
sy'o gMeithred! al ran
Archwilydd Gyfhedinol cymru.

Naillai:

Os nad oes ang€n
gwneld unrhlrw

ddiwygiadau, yo

ardystlo'r Ffudlen

Flyfiyddol ac yn €i

dychwelyd at y corif
i'w chyho€ddl erbyn

30 Medi.



Datganiadau cyfrifyddu 2019-20 ar gyrfer:

]

1, Balansau a :

ddyswydymraen e9t I a3q*.l
(+) lncwm o
drethiant
lleol/ardoll

(a) Cyfanswm
derbyniadau
sraill

(-) Costau staff

(-) L'og ar
isnthyciadaul
ad-daliadau
cyfalaf

(, Cyanswm
taliadau eraill

Enw'r corff:

Datganiad o incrarm a gwarianUderbyniadau a thaliadau

0 0 Cyfanswm y balansau a'r crunfeydd wdh gefn ar ddechrau'r flwyddyn lei
y'u mfnodwyd yn y cofnodion ariannol. Rhaid iddo fod yn gyson a Llinell
7 y fwyddyn llaenorol.

Cyfanswm yr inc$/m a dderbyniwyd/derbyniadwy yn ystod y frwyddyn o
drethiant lleol (praesept) neu ardolucyfraniad gan brif gyrff.

Cyhnswm incwm neu dderbyniadau a gotuodwyd yn y llyh arian parod

llai'r symiau a gyfihwysir yn llinell 2, Mae'n cynnwys grantiau cymorth,
dewisol a refeniu

Cyfanswm gwan?nt neu daliadau a wnaed i bob gweilhiwr cyflogedig ac
ar ei ran- Dylech gynnwys cyflogau, TWE ac Yswiriant Gwladot
(cyflogeion a chyfiogwyr), cyfraniadau pensiwn a threuliau cysylltiedig,
e.e. cost€u terfynu.

Cyfanswm gwariant neu daliadau cyfalsf a llog a wnaed yn ystod y
flwyddyn arfenthyciadau allanol (os o gwbl).

:0

31oq
0

r,ll ou
0

8br
0

AB t\ 3.r"So
00

0 Cyfanswm gwariant neu daliadau fel y'u oofnodwyd yn y llyfr arian parod

.ll r - -\< --t S llai costau staf {Llinell 4) a llog ar fsnlhyciadaui ad{aliadau cyfalaf
cr-\f, I J <J-J I | (Uine s).

7. (=) Balansau a 
^ - o--9 \-- \.,0 Cyfanswm y balansau a'r cronfeydd wfih gefn ar ddiwedd y flwyddyn.

gariwyd ymlaen .d - I | -11 5tt Rhaid iddo fod yn hafal i (1+2+3) - (4+5+6).

Datganiad o falansau

8.(+)Dyledwyra00Cyfrlfonincwmagwariantynunig:Nodwchwerihdyiedionsy'n
balansau stoc -,--' ''- ddyledus it corff a balansau stoc a ddolir ar ddiwedd y flwyddy'.

9. (+) Cyfanswm 0 0 Pob cyfrif: Swm yr holl gyfrifon banc cyfrodola chadw, daliadau ariannol
arian parod a \ r c,.-- -\ -./-^ a buddsoddiadau a ddelirar3l Mawrth. Rhaid ihyn fod yn gyson a
buddsoddiadau ot6 t1 t d) 5 t{ balans cysoni'r tlyfr arian parod yn unol t chysoniad y banc.

10. (-) Credydwyr . ,. A, 0 Cyfrlfon incwm a gwariant yn unig: Nodwch werth yr arian sy'n

11. (=) Balansau a ^_ ^ -0 0 Dylai cyfanswm y balansau fod yn gyson e llinell 7 uchod: Nodwch
gariwyd ymlaen J5\ I JJ3 + syfanswm (8+9-10).

0 : Gwerth cofrcstr asedau a buddsoddiadau pob ased sefr/dlog, ynghyd ag
unfiyw asedau hirdymor eraill a ddslir ar 31 Mawrth.

Balans cylalaf dyledus pob benthyciad o drydydd partibn ar 31 Mawrth
(gan gynnwys PI/VLB).

12. Cyfanswm 0
asedau sefydlog i

ac asedau -z
hirdymor

13, Cyfanswm , --- 0
benlhyciadau 

'

J4, Nodyn datgelu
cronfeydd

0

0

' 5oo



Datganiad Llywodraethu Blynyddol {Rhan 1)
Rydym yn cydnabod, fel aslodau o'r Cyngor/Bwrdd/Plvyllgor, ein cyfrifoldeb am sicrhau bod system rheolaeth fewnol
gadam ar waith, gan gynnwys paratoi'r datganiadau cyfrifuddu. Rydym yn cadarnhau, hyd eithaf ein gwybodaeth a'n
cred, o ran y datganiadau cyfrifyddu ar gy.fer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2020, ein bod wedl gwneud y canlynol:

Rydym wedi rhoi trefniadau ar waith ar gyfer:

. gwaith rheoli ariannol effeithiol yn ystod y :

ffwyddyn; a
. pharatoi a chymeradwyo'r datganiadau cyfrivddu.

Cynnal system fieolaeth fewnol ddigonol, gan
gynr$vys mesurau a gynllunlwyd i atal a chanfod twyll a
llygredd, ac adolygu ei hetfeithiolrwydd.

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

Rydym wedidarparu cyfle priodol-i etholwyr arfer eu
hawliau yn unol e gofynion Rheoliadau Cyfrifon ac
Archwilio (Cymru) 2014.

Rydym wedi cynnal asesiad o;r risgiau sy;n wyrebu'r
CyngorlBwrdd/pwyllgor ac wedi cymryd camau priodol
i reoli'r risgiau hynny, gan gynnwys cyrlwyno
rheolaethau mewnol alneu yswiriant allanol lle y bo
angen.

Rydym wedi cynnal systsm archwilio mewnol ddigonol
ac effeithiol ar gyfer y colnodlon cyftiryddu a'r
systsmau rheoli drwy gydol y flwyddyn ac wedi cael
adroddiad gan yr archwilydd mewnol.

Rydym wedi yslyried a oes unrhyw ymgyfreilha,
rhwymedigaethau neu ymrwymiadau, digwyddiadau
neu drafodion, a ddigv,ryddodd naill ai yn ystod y
flwyddyn nou ar dl i'r flwyddyn ddod i b€n, wedi cael
eifaith ariannol ar y Cyngor/Bwdd/Pwyltgor a, lle y bo'n
briodol, wedi eu cynnwys yn y datganiadau cyirifyddu.

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

L Cronfeydd ymddiriedolaeth - yn rhinwedd ein swydd
fel ymddlriedolwr, rydym wedi:

I cyffawniein cyfrifoldeb mewo perthynas ag
atebolrwydd am y gronfa/cronfeydd gan gynnwys
cyflwyno adrcddiadau ariannol a, lle y bo angen,
cynnal archwiiiadau annibynnoi.

I Pennu eigyllidob a rheoliei arian
i yn briodol a pharatoi a
: chymeradwyo ei ddatganiadau
: cyfrityddu fely rhagnodir gan y
'g!,fraith.

' Gwneud trafniadau priodol a
derbyn cyfrifoldeb am warchod yr
arian cyhoeddus a'r adnoddau
dan ei reolaeth.

6, 12

g

U

D

g

Ond wedigwneud pethau y mae 6
ganddo'r pwer cyfreithiot i'w
gwneud ac wedi cydymffiJrfio a

: chodau ymarfer a safonau wdh
wneud hynny.

Rhoi'r cyie i bob unigolyn e 6, 23
diddordeb archwilio cyfrlfon y corif
yn unol a'r hyn a nodir yn yr
hysbysiad o'r archwiiiad.

Ystyried y risgiau ariannol a'f
, risgiau eraill a wynebir ganddo

wrth weithredu'r corff a delio a
hwy'n briodol.

:

Trefnu i unigolyn cymwys, yn
annibynnol ar y rheolaethau a'r

' gweithdrefnau adannol, roi barn
wdhrychol ar ba un a yw'r rhain yn
diwallu anghenion y corff.

b,v

.d,u
:

7.

D,V

LI

b,6

Datgelu popeth y dylaitod wedi 6
ei ddatgelu am ei fusnes yn
ystod y flwyddyn gan gynnwys
digwyddiadau a ddigwyddodd ar
6l j'r Rwyddyn ddod i ben os ydynt
yn berthnasol.

Ystyried a chymryd camau priodol 6, 8,23
i fynd i'r afael e phroblemau/
gwendidau a ddygwyd i'w sylw
gan archwilwyf mewnol ac allanol.

dn

Rydym wedi rhoi trelnladau ar waith ar gyFer:

W

Cyflawni ai gyfrifoldebau . 3,6
yn ftinwedd 6i swydd fel
lnig reolwrJmddiriedolwr .

ymddiriedolaeth neu
ymddiriedolaethau lleol-

* Ar ddalen ar wahan, rhowch esbMiadau i'r archMlydd atlanol ar gyfer pob ymateb 'naddo' a roddwyd; a disgriliwch pa gamau

gw€ithredu sy'n cael eu cymryd i tnd i'r afael a'r gwendidau a nodwyd.



Datganiad Llywodraethu Blynyddol {Rhan 2)

1- Rydym wedi paraioi a chymeradwyo cofnodlon
pob cyfar{od a gynhaliwyd gan y Cyngor (gan
gynnr,ys ei bwyllgorau) syn cofnodlr busnes a
weithrodwyd yn gywir a'r penderb'niadau a
wnaed gan y Gyngor neu'r pwyllgor.

2. Rydym lvedisicrhau bod cofnodion y Cyngor
(gan gynnwys rhai ei bwyllgorau) ar gael i'w
lrarchwilio gan y cyhoedd ac wedi'u cyhogddi'n
eisctronig.

* Dileer{el y bo'n b odol.

Ardystiad gan y Swyddog Ariannol Cyfrffol
Ardystiaf fod y datganiadau c)4rifyddu yn y Ffurfl€n Flynyddol hon
yn rhoi darlun teg o se$lfa ariannol y Cyngor,rBwrdd/Pwyllgor, a'i
in6,vm a'i wariant, neu'n clflwyno'r derbyniadau a'r taliadau'n
briodol, yn 6l y digwydd, ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 3l
Mawrth 2020-

Llofnod y Swyddog Ariannol G:yfrffol:

:i

fl: D

I

I Wed cadw a chymeradwyo cohrodion yn unol
ag Atodlen 12, Paragraif 41 o Ddeddf

n : Llywodrasth Leol 1972,

Wedi gwneud lrefniadau i'r cofnodion fod ar
gael i'w harchwilio gan y cyhoedd yn unol ag
adran 228 o Odeddf Llwodraeth Leol 1972 acLJ 
mae wedi cyhoeddi'r cofnodion ar ei wetan yn

unol ag adran 55 o Ddeddf Llywodraeth Leol
(Democratbelh) (Cymru) 2013.

fl

Cymeradwyaeth ac ardystiad y Cyngor/BwrddlPwyllgor
Y Cyngori Bwrdd/Pwyligor sy'n gyfrifol am baratoi'r datganiadau c!.fdi/ddu yn unol a gorynion Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio {Cymru)
2014 ac am baratoi'r Datganiad Llywodraethu Blynyddot.

Ardystiad gan y Swyddog Arlannol Cyfrifol Cymeradwyaeth gan y CyngorJBwrdd/Pwyllgor
Ardystiaf fod y datganiadau cyfrifyddu yn y Ffurflen Flynyddol hon Cadamhaf fod y datganiadau cyfrifyddu hyn a'r Datganiad
yn rhoidarlun teg o sefylltu ariannol.y Cyngor/Bwrdd/Rxyllgor, a'i Ltywodraethu Blynyddol wedi eu cymeradwyo gan y
incwm a'i wariant, neu'n cwwyno'r derbyniadau a'r taliadau'n .,,
briodol, yn 6l y digrwydd, ar gyrer y flwyddyn 6 ddaeth i ben 31 -yngor/Bwrdd/Pwyllgor o dan gyfeimod Gdnod: ,\
Mawrrh 1020. - .a cyfslmod cofnod:& tt-r; {. '-&o}.o {'t ct+ b)
Ltofnod y Swyddog A.iannot cytrtfot' € [U ,U,1.OhLb Llofnoo cadeirydd y cyfarfod, ( * *tht '%-;
Enw: ( n icl lr.*-, Ltttqrur-S enw (o-1[ 3o,..Y
Dyddlad: Ob^,i)6-Sol-o Dyddlad: $(-i5t"-&s{s.

Ailgymeradwyaeth ac ailardystiad gan y Cyngor/Bwrdd/Pwyllgor (dim ond os bydd y ffurflen
flynyddol wedi ei diwygio yn yr archwiliad)

Cymeradwyaeth gan y Cyngor/Bwrdd/Pwyllgor

Cadarnhatfod y datganiadau cyfiryddu hyn a'r Datganiad
tlywodraethu Blynyddolwedi cael eu cymeradwyo gan y

Cyngor/Bwdd/Pwyllgor o dan gyfeimod cofnod:

Cyfelmod cofnod:

Llofnod Cadeirydd y cyf6rfod:

Enw:

Dyddiad:

Enw:

, Dyddiad:



Tystysgrif Archwilio ac adroddiad Archwilydd Cyffredinol Gymru
Mae'r archwilydd allanol yn cynnal yr archwiliad ar ran Archwilydd Cyffredinol Cymru, ac yn unol a 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 1'rrv'r ddeddfwriaeth a'r gofynion rheoleiddio perthnasol wedi'u bodloni.

Ardysiiwn ein bod wedi cwblhau'r archwiliad o'r Ffurflen Flynyddol ar gyfer y flwyddyn a ddaelh i ben 31 Mawrth 2020 at
gyfer:

CYN,. o{L cttwoNLg PENl?€roeLAS :

Adroddiad yr archwilydd allanol

lS(ecitffiedotr.anocffi]* Ar sail ein hadolygiad, yn ein barn ni, mae'r wybodaeth yn y Ffurflen Flynyddol yn

cydyrnffurfio ag arferion priodol ac nid oes utrrhyw fatelion wedi dod i'n sylw sy'n peri pryder nad yw'r ddeddfr riaelh at
gofynion rheoleiddio perlhnasol wedi'u bodloni.

Materioh eraill ac argymheliion

Ar saii ein hadolygiad, tynnwn sylw'r coff at y materion a'r argymhellion caniynol nad ydynt yn efieithio ar €in bam archwilio
ond y dylai'r cor{f ymdrin A hwy.

(Parhewch ar daflen ar wahan os oes angen.)

Enw'r archwilydd allanol:

Llofnod yr arehwllydd allanol:

EDft t-l"P S{'iutili;r.'*'ii;r,
u n it* r,i !{.i t-tEteitYn

Dyddlad:

' \\ 1,,t"---
Dro6 ac ar ran Archwllydd Cyffredinol Cymru

' Dileer lely bo'n briodol.

h" w.d



Adroddiad archwilio mewnol Blynyddol ar gyfer:

Enw'r corff: tJ NIG o R. L'l qtlrukt te.l(R.e dwitlAt
Mae archwiliad mewnol y Cyngor/Bwrdd/Pwyllgor, gan weithredu'n annibynnol ac ar sail asesiad o risg, wedi cynnwys
cynnal asesiad dewisol o gydymffurfiaeth 6'r gweithdrefnau a'r rheolasthau perthnasol y disgwylir iddynt fod ar waith yn
ystod y flwyddyn ariannol sy'n dod i ben 31 Mawrlh 2020.

Cynhaliwyd yr archwiliad mewnol yn unol ag anghenion y Cyngor/Bwrdd/Pwyllgor a'r gwaith a drefnwyd- Ar sail y
canfi/ddiadau yn y mcysydd a archwiliwyd, ceir cryflodeb o gasgliadau'r archwiliad mewnol yn y tabl hwn. Nodir isod
amcanion rfteolaeth 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
CyngorlBwrddlPwyllgor.

Mae'r llyhau cylribn priodol wedi'u
cadw'n briodol drwy gydol y
flwyddyn.

Bodlonwyd rheoliadau atiannol,
cefuogwyd ialiadau gan anionebau,
cymeradwywyd gwariant a
rhoddwyd cyfrif priodol am TAW.

Asesodd y oorff y risgiau syl',veddol
i gyflawni ei amcanion ac adolygodd
ddigonolrwydd y trefniadau ar gyfer
eu rheoli-

D€illlodd y gofyniad blynyddol am
braesepvardoll/adnoddau o broses
gyllidebu ddigonol, cafodd cynnydd
yn erbyn y gtlideb oi fonitto'n
rheolaidd, ac roedd y cronfeydd
wrth gefn yn briodol.

Cafodd yr incwm disgwyliedig ei
ddeftyn yn llawn, ar gail prisiau
cywir, ei gofnodi'n briodol a'i
fancio'n syth, a rhoddwyd cyftif
priodol am TAW.

Cefnogwyd taliadau adan man yn
briodol gan dderbynebau,
cymeradwywyd gYrariant a
rhoddwyd cyfrif priodol am TAW-

Talwyd cyflogau i gyflogeion a
lMansau i aelodau yn unol a
chymeradwyaethau 6 gohodwyd, a
chymhwyswyd gofynion TWE ac
Yswidant Gwladol yn briodol.

Roedd y cofresbau asedau a
buddsoddiadau yn gytlawn, yn
gywir, ac yn cael au cynnal yn
briodol.
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g. Cafodd cysoniadau cyfrifon banc
cyfnodol ac ar ddiwedd y fiwyddyn
eu cynnal yn briodol.

10. Cafodd datganiadau cytifyddu a
baratowyd yn ystod y lllYyddyn eu
paratoi ar y sail cyFifyddu gywir
(derbyniadau a thalisdau/lnLwm a
gMariant), roeddent yn gyson e'r
llyfr arian parod, wsdi'u cafnogi gan
drywydd archwilio digonol o
gofnodion sylfaenol, a, lle y bo'n
briodol, cafodd dyledwyr a
chredydwyr eu cofnodi'n briodol.

I l. Cronfeydd ymddiriedolaeth (gan
gynnwys ymddiriedolaethau
olusennol), Mae'r
Cyn gorlBwrdd/Pwyllgor wedi
cyflawni ei gyfrifoldebau fel
ymddiriedolwr.
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' os atebwyd 'naddo', nodwch y goblygiadau a'r camau sy'n tael eu cymryd i ilnd i'r afael ag unrhyw wendid rheoli a nodwyd

(ychwanegwch dudalennau ar wahan os oes angen).

'" Os atebw_vd 'heb ei gynnwys', nodwctt pryd y gwnaethpwyd y gwaith archwflio mewnol mwyaf dlweddar yn y maes hwn a phryd y

bwriedir ei wneud nesai, neu os n6d oes angen ei gynnwys, rhaid i'r archwilydd mewnol esbonio pam nad oes angen hynny.

Mae fy nghanfuddiadau manwl a'm hargymhellion yr wyf yn eu dwyn i syMr Cyngor/Bwidd/Pwyllgor w6di'u cynnwys yn fy adroddiad

manwl i'r Cyrgor8wrdd/Pwyfigor dyddiedig

Cadarnhau archwiliad mewnol

.l * Dileer os nad oes adroddiad wedli baratoi.

RwyflRydym yn cadarnhau nad wyf ilydym ni, fel archwilydd mewnol y Cyngor, wedi ymgymryd a swyddogaeth reoli na gweinyddol o

fewn y corff (gan gynnwys paratoi'r cyfrifon) nac fel aslod o'r codf yn ystod y blynyddoedd ariannol 2018-19 a 201920. Cadamhaf

heivd na fu unrhyw achos o wrthdaro buddlannau yoghylch ry mhanodiad.

I.
Enwtr unigolyn a gynhallodd yr archwlllad mewflol: I O N A
Llofnod yr unigolyi a gynhaliodd yr arcdwlllad meYnol:

Dyddiad: il[bl?4o
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Nodiadau cyfarwyddyd ar gwblhau'r Ffurflen Flynyddol
Rhaid i chi gymhwyso arbrion griodoi wrth baraioi'r ffurffan flynyddol hon. Nodir yr arferion priodol yn y Canllaw i Ymarbftw',

Gwnewch yn sifrr bod y Ffurflsn Flynyddol wedi ei chwblhau'n llawn, h.y. dim bfychau coch gwag. Ceisiwch osgoi gwneud

unrhyw ddiwygiadau i'r flurflen wedi'i chwblhau- Os na allwch osgoi hyn, rho$/ch linell drwyr cofodion anghy{rrir, sicrhewch fod
y diwygiadau wedi'u tynnu at sylw'r cortf gyda llythrennau cyntaf eich enw wrth eu hymyl a'ch bod w€di rhoi esbonhd i'r
archwilydd allanol. Psidiwch E dsfnyddio hylif clrwiro. Caiff ffurflenni biynyddol anghyllawn neu rai sy'n cynnwys diwygiadau

heb eu cymoradwyo a/neu eu hosbonio neu hylif cwiro eu dychwslyd heb eu harchwilio a gall olygu costau ychwanegol,

Gorynnwch i'ch archwilydd am gopieleclronig o'rffltrf,en os oes angan un.

Gorynnwch iail borson, y Cadeirydd neu aelod efallai, adolygu eich Ffurflen Flynyddol er mlvyn sicrhau ei bod yn gyflawn cyn

anfon y ffurflen weiddiol at yr archwilydd.

cu'n6wch yn siwr bod eich datganiadau cyfriiTddu yn gywir, bod y balans a gariwyd ymlaen o'r {iyvyddyn iaenorol (llinell 7 o

20'19) yn cyfateb i'r balans a ddygwyd ymlaen yn y tlwyddyn gyfredol (llinell 1 o 2020). Esboniwch unrhyw wahaniaathau ftwng
ffigurau 2019 ar y ffurflen flynyddol hon a'r symiau a gofnodwyd yn ffurflen flynyddol y ll)oedd.

Rhowch esboniad llawn am unrhyw smrywiannau sylweddolyn y datganiadau ariannol. Peidiwoh ag anfon copi o'ch cofnodion

cyfriryddu manivl yn lle'r esboniad hwn, Mae'r arcfiwilydd allanol am wybod eich bod chih deall y rhasymau dros yr holl

amrywiannau. Cofrwch gynnwys dadansoddiad manwl i ategu eich esboniad a byddwch yn benodol ynghylch gwerihoedd

elfennau unigol sy'n gyfrifol am yr amrywiannau.

Sicrhewch fod y copi o'r cysoniad banc y byddwch yn ei anion at eich archwilydd gyda'r copi o'r Fturflen Flynyddol yn cynnwys

eich holl gyfrjfon banc a balansau ariannol. Os nad oos unrhyw eit6mau cysoni, nodwch hyn a rhowc-h dystiolaeth o falansau'r

banc. Os oes gan eich Cyngor unrhyw fuddsoddiadau byrdymor, nodwch eu gwerth ar y cysoniad banc. Dylai'r archwilydd allu

gyfateb eich cysoniad banc i linell I yn y datganiadau cyfriiyddu. Ceir rhagor o gymorth ar gysoniadau banc yn y Canllaw I

Ymarf6rwyr.

Mae'n ofynnol i bob cyngor anfon gwybodaeth at yr archwilydd allanol, i ategu'r honiadau a wnaed yn y Datganiad

Llywodraethu Blynyddol tryd yn oed os nad ydych chi wedi gwneud hynny yn flaenorol, Bydd eich archwilydd yn dweud

wrthych pa wybodaslh y mae angen i chi eidarparu. SicrhewDh eich bod yn darltan yr hysbysiad archwilio yn otalus er mwyn

sicrhau eich bod yn cynnwys yr hollwybodaeth y mae'r archwilydd wtsdi goiyn amdani. Dylech anfon coplbu o'r cofrodion

gwreiddiol (a ardystiwyd gan y Clerc a'r Cadeirydd fel copi'au cywir) at yr archwilydd allanol ac nid y dogfennau gwreiddiol eu

hunain.
peidiwch ag anfon unrhyw wyboda€th at yr archwilydd nad ! '/ wedi goryn yn benodol amdanl. Nid yw hyn o tudd.

Os bydd yn rhaid i'r archwilydd adolygu gwybodaeth nas gofynnwyd amdani, gofyn eto am wybodaeth, neu os caiff gysoniad

banc anghyflawn neu e.sboniad o amrywiannau neu os caiff ddogfennau gwreiddiol y mae'n rhaid ou dychwelyd, bydd yr

archwilydd yn mynd i gostau ycfiwanegol y mae ganddo hawl i godi flloedd ychwanegol amdanynt.

Oylech ateb pob gohebiaeth a'r archwilydd atlanol yn brydlon. Bydd hyn yn eich helpu i gyflawni eich rhwymedigaethau

slatudol a bydd yn lleihau cost yr archwiliad.

Noder, os byddwch yrl cwblhau'r ffulflen eleclronlg, rhaid i chi argraffu'r ffurflen er mwyn iddi gael €i hardyatio gan y

srvyddog Ariannol Cyhifol a'l llofnodi gan y Cadelrydd cyn ei hanfon at yr archwilydd.
11.

Cyfrifon A yw'r papurau i'w hanfon at yr archwilydd allanol yn cynnwys asboniad o amrywiadau
sylweddol rhwng- y llynedd ac eleni?

A yw'r cysoniad banc ar 31 Msw'lh 2020 yn gyson a Llinell 9?

Cymeradwyo ' A yw? Swyddog Ariannol cytifol wedi ardystio'r datganiadau cyfriryddu a'r Datganiad

Llywodraethu Blynyddol (Rheoliad 15 (1)) erbyn 30 Mehefin 2020 fan bellaf?

A yw'r corff wedi cymemdwyo r datganiadau cyfriryddu cyn 30 Mohefin 2020 ac a yw Adran

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

roddwyd y gymeradutyaelh?

Pob adran A Wr holl iychau pinc yn y dalganiadau cyfriryddu a'r Datganiad glynyddoi wedi eu llenwi

ac esboniadau w€dfu rhoi pan fo angen?

A i/w'r holl wybodaeth y gofynnodd yr archwilydd allanol amdani wedi'i hanfon gydat
Fturtlen Flynyddol bon? Cyfeiriwch at eich hysbysiad o archwiliad ac unrhyw atodlenni

, ychwanegol a ddarparwyd gan eich archwilydd allanol.

A yw'r da6aniadau cyfrifyddu sydd wedi eu diwygio wedi'u cymeradwyo ac Adran 3 wedi'i
tlofnodi eto a'r dyddiad wedi'i nodi eto fel tysliolaeth o gymeradwyaeth y Bwdd i? dtwygiadau
cyn eu hailgyflwyno i'r archwilydd?

Cyfrlton


