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Nodwch sut yr hoffech i ni gy'fathrebu å chi yn ystod yr archwiliad. Noder y bydd hysbysiadau archwilio yn cael eu

cyhoeddi'n ddwyieithog.

cYMRAEG C T: sAEsNEc [] C DìTí|ETTHOG n n

Y CYFRIFON A'R BROSES ARCHWILIO

Mae Adran 12 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 yn ei gwneud yn ofunnol 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 incwm a gwariant sy'n llai na e2.5 miliwn baratoieu cyfrifon yn

unol â'r arferion priodol.

Nodir yr arferion priodol ar gyfer cynghorau cymuned a chynghorau tref a'u cyd-brvyllgorau yng nghyhoeddiad Un Llais

Cymru/Cymdeithas Clercod Cynghorau Lleol 'Govemance and accountability for localcouncils in Wales -
A Prac,titioners' Guide' (y Canllaw i Ymarfenryr). Mae'r Canllaw i Ymarfenryr yn ei gwneud yn ofynnol iddynt baratoi eu
cyfrifon ar ffurf ffurflen flynyddol. Mae'r ffurllen flynyddol hon yn bo<lloni gofrnion y Ganllaw i Ymarfenryr.

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

Darllenwch y canllawiau ar gwblhau'r Ffurflen F$nyddol hon a chwblhewch bob adran mewn pinc gan gynnwys
DìlllY adran y Datganlad Llywodraetftu Blynyddol.

CYÍTIERADWYO'R FFURFLEN FLYNYDDOL

tlae dau flwch I'w hardyetlo a'u cymeradnryo gan y corff. tae'rall fhrch yn ofynnol dlm ond oa ooc angon
dlrryglo'rfrurflen flynyddol o ganlynlad I'rarchwlllad. Dylcch lenwl'r blrych uchaf yn unlg cyn enfon y ffurflen at
yrarchwllydd.

ilas'n rlr¡ld i'r cyngor gymcndnryo'r ffurf,en flynyddol GYN I'r cyfrlfon a'r dogfcnnau ategol fod ar gael i'w
harchwlllo'n gyhoeddus o d¡n adran 30 o Ddeddf Archwlllo Cyhooddus (Cymru) 2ülf.

Yr archwilydd sy'n gweithmdu ar ran yr Archwilydd Cyffredinol fydd yn cwblhau Tystysgrif Archwilio ac
adroddlad Archwllydd Cyffredlnol Cymru. Nl CHAIFF y ClerclSrryddog Ariannol Gyfrifol, y Cadelrydd na'r
archwllydd mewnol eu cwblhau.

Caiff ffurflennia archwiliwyd ac a ardystirqyd eu dychwelyd i'r corff at ddibenion cyhoeddi ac arddangos y datganiadau
cyfriffddu, y Datganiad Llywodraethu Blynyddol a thyst¡ægrif ac adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru.

,l

krñEl

Bydd y Suryddog Ariannol

Cyf üfoUclerc yn parato¡

dalganiadau cyffiddu a'r
Daþan¡ad Llyaodraethu
Blynyddol Bydd yr uned

archwilio mamol yn

ctvblhau adroddíad

archwilio metrnol. Bydd y

Suyddog Adannol Cyfüfol

yn ard¡ælio'r frrrfen (o dan

Ran 2 o'r Daþaniad
Llywodraethu Blyr¡yddol)

cyn 30 ilehelln acyn
q¡ffryno'r ftrrf en i'r corñ.

B¡¡dd yr arówilydd allanol yn cuôlhau'r arctuviliad a:Bydd y corffyn cyrneraduryo'r

Fturffen Flynyddol eôyn 30

Mehefin. Mae lloúrod y

Cadeirydd yn y bhuú o dan

Ran 2 o'r Daþaniad

Llytrodraethu Bþyddol yn

tystio i tryn.

Mae'r Srryddog Ariannol

CyfifoUClercyn anfon y

Fturflen Fþyddol a cf¡opÏau

o'r dystiolaeth y gofynn¡vyd

amdani at yr arctuilydd allanol

s¡t¡n guæithredu ar ran

Archwilydd Q¡ftedinol Cymru.

Naill ai:

Os nad oes angen

glu,neud unrh$,v

ddiwygiadau, yn

adystio'r Ffurffen

Flynyddol ac yn ei

dycfnæl¡¡d at y corff

i'wct¡¡hoeddi erbyn

30 Med¡.

Neu:

Os oes angen gwneud diwygiadau,

yn rhoi gurybod i'r corff am broblemau

(gan gynnr,rrys diwygiadau). Bydd y

corffyn dlwygio'r Fturflen Fþyddot,
bydd y Suryddog tuiannol Cyfifol yn

ei hailardystio a bydd y corfi yt ei

hailgymeradwyo cyn ei dycfnr'Blyd at
yr ardwilydd. Yna bydd yr arúwilydd
yn ardlrstio'r Fturflen Flynyddol acyn
ei dycftttælyd at y corff¡'wchyñoeddi
erbyn 30 Medi.



Datganiadau cyfrifyddu 2019-20 ar gyfer:

Enw'r corff: Cyngor Cymuned Llanddeiniolen

Datganiad o incwm a gwarianUderbynladau a thalladau

1. Balansau a tS,Ogt
ddygvryd ymlaen

2. (+) lnoifi¡ o
drethiant
lleoUardoll

3. 1+¡ Cyfanswm
derbyniadau
eraill

4. (-) Costau staff

26,500

6,770

5. (-) Llog ar
fenthyciadau/
addaliadau
oyfalaf

6. (-) Cyfanswm
taliadau enaill

19,980

1S,S5O 
, Cyfanswm y balansau a'r øonfeydd wrth geft ar ddechrau'r ffwyddyn fel

y'u cofrtodr¡ryd yn y cofttodion ariannol. Rhaid iddo bd yn gyson å Llinell
7 y flnryddyn flaenorol.

31,800 Cyfanswm yr incwrn a dderbyniwyd/derbyniadwy yn ystod y ffwyddyn o
drethiant lleol (praesept) neu ardolUcyfraniad gan bdf gyrtr

1,953 Cyfansrm ino¡t¿m neu dderbyniadau a gofrtodwyd yn y llyfr arian parod

llai'r symiau a gynhuysir yn llinell 2. Mae'n Gynnwys grantiau cymorth,
dewisol a refeniw.

7,495 Cyhnsrm gwariant neu daliadau a wnaed i bob gweihiwr cyfrogedig ac
ar ei ran. Dylech gynnu/ys cyfiogau, TWE ac Yswiriant Gwladd
(cyllogeion a cñyffogwyr), cyFaniadau pensiwn a threuliau cysylltiedig,
e.e. costau terfynu.

Cyfanwm gmeriant neu daliadau cyfalaf a llog a wnaed yn ystod y
flwyddyn arfenthyciadau allanol (os o gl,ról).

ß,42A Cyfanswm gwariant neu daliadau fely'u cofrtodvryd yn y llyfr arian parod
llai costau staff (Llinell4) a llog ar fenthyciadau/addaliadau oyfdaf
(LlinellS).

28,381 Cyfansrtm y balansau a'r øonÞydd wrth geh ar ddiwedd y flwyddyn.
Rhaid iddo fod yn hafal i (1+2+3¡ - (4+5+6).

g Cyfrlfon lnwm a grvarlant yn unlg: Nodvtætr werth dyledion sy'n
ddyledus i'r ærtr a balansau stoc a ddelir ar ddiwedd y nwyddyn.

2g,3gi Pob cyfrlf: Swm yr holl gyfribn banc q¡fedol a cf¡aôr, daliadau ariannol
a buddsoddiadau a ddelir ar 31 Mawrth. Rhaid i hyn fod yn gyson å
balans cysoni'r llyfr arian parod yn unol â chysoniad y banc.

g Cyfrlfon lncwm a guvarlant yn unlg: Nodnch werth yr arian sy'n
ddyledus gan y corff (heblaw oostau bentnyS) ar ddiwedd y frwyddyn.

2g,3g1 Dyhl cyhmwm y balancau fod yn gycon â llinell T uchod: NodìÀrch

ffinswm (8+910).

5,001 Guerth cofresbasedau a buddsoddiadau pob ased sefydlog, ynghyd ag
unrhyr asedau hirdymor eraill a ddelir ar 31 Mawrth.

g Balans cyfalaf dyledus pob benthyciad o drydydd parüon ar31 Mawrth
(gan gynrnvys PWLB).

Mae'r corfiyn gweithredu bl unig ymddiriedolwrac mae'n

ffifol am reoli (a) cronfa/cronÞydd ymddiriedolaeth/

asedau (dylai darllenwyr nodi nad ¡r'r ffigurau uchod yn

cynmrys unrh¡nr drafodion ymddiñedolaeth).

709

00

7. (=) Balansau a IS,SS0
gariwyd ymlaen

Datganiad o falensau

8. (+) Dylednyr a 0
balansau stoc

9. (+) Cyfansrvm

arian parod a
buddsoddiadau

f 0. (-) Credydwyr

15,550

ll. 1=¡ Balansau a
gariYvyd ymlaen

12. Cyfanswm
asedau sefydlog
ac asedau
hirdymor

13. Cyfansrm
benthyciadau

15,550

5,000

14. Nodyn datçlu
øonÞydd
ymddiriedolaeth

0

0
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Datganiad Llyrlodraethu 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 cyfriffddu. Rydym yn cadamhau, hyd eithaf ein gwybodaeth a'n cred, o ran y datganiadau
cyfrifuddu ar g¡fer y ffwyddyn a ddaeth i ben 3l Mawrth 2020, ein bod wedi gwneud y canlynol:

ffi ffi ffi
l. Rydym wedi rhoitrefr¡iadau arwaih ar gyÞr:

r guvaih rheoliariannolefieithiolyn ystod y
flwyddyn; a

r pharatoi a chymeradwyo'r daþaniadau cyftifyddu.

2. Cynnal system rheolaeth farrmol ddigonol, gan
gynmrys mesurau a gynlluniwyd iatala chanbd twylla
llygredd, ac adolygu ei heffeihiolrwydd.

Pennu ei gyllideb a rheolieiarian
yn briodol a phanatoia
chymeraclvuyo ei ddatganiadau

ffifyddu fely rhagnodirgan y
gyfraih.

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

Ond nædi gwneud pethau y mae
ganddo'r pùer cyheihiol i'w
guvneud ac wedi cydymfr:rño å
chodau ymarbr a sabnau wrth
wneud hynny.

EI:

cc

6,12

6,7

63. Rydym wedicymryd yr hollgamau rhesymol i roi
siøwydd i ni'n hunain nad oes unrh¡nvachosion o
dd¡ûg cydymfrtrfio gwirioneddol na phosiblå
ciyfreihiau, rheoliadau na chodau ymarfer a allai gael
effaith adannol syluæddol ar allu'r Cyngor i gynnal ei
fusnes nac ar ei seffllfa ariannol.

4. Rydym wedi darparu cyfle priodol i etholwyr arbr eu
hawliau yn unol â gfynion Rheoliadau ffibn ac
Archwilio (Cymru) 2014.

Rhoi'r cyfle i bob unigolyn â 6.23
diddordeb arcf¡wilio cyfribn y oorff
yn unol â'r hyn a nodir yn yr
hysbysiad o'r arcñwiliad.

Ystyried y risgiau ariannola'r 6, I
risgiau eraill a wynetir ganddo
unth ueithredu'r corff a delio å
hwy'n bdodol

Treftu iunigolyn cymuys, yn 6, I
annibynnol ar y rheolaethau a'r
gueithdreftau ariannol, roi bam
wrthrycholar ba un a yvt/r rhain yn
diwallu anghenion y corff.

Datgelu popeth y dylai fod wedi 6
ei ddatgelu am ei fusnes yn
ystod y frwyddyn gan gynnwys
dignryddiadau a ddiguyddodd ar
ôl i'r ffwyddyn ddod i ben os ydynt
yn berthnasol.

Ys$ried a chymryd camau priodol 6, 8, 23
i ffnd i'r afael â phroblamau/
grvendidau a ddygwyd i'w sylw
gan archwilnyr mewnol ac allanol.

Cyflawnieiffituldebau 3, 6
yn rhirmodd eiswydd fel
unig reolwr-ymddiriedolw
ymddiriedolaeth neu
ymddiriedolaethau lleol.

cc

cn
5. Rydym rrredi cynnal asesiad o'r risgiau sy'n nrynebu'r

Cyngor ac wedi cymryd camau pdodol i reoli'r dsgiau
hynny, gan gynnwys cyflwyno rheolaethau mewnol
a/neu yswiriant allanollle y bo angenl

6. Rydym uædi cynnal system arcfuilio mewnol ddigonol
ac efieihiol ar gyfer y cofrrodion cyfrifyddu a'r
systemau rheolidrwy gydol y nwyddyn acwedi cael
adroddiad gan yrarciwilydd mamol.

cn

EC

7. Rydym wedi ystyried a oes unrh¡nr ymgyfreitha,
rhwymedigaethau nsu ymrwymiadau, digniryddiadau
neu dnafudion, a ddiguryddodd naill aiyn ystod y
frwyddyn neu ar ôl i'r fruryddyn ddod i ben, wedi caet
effaith ariannol ar y Gyngor a, lle y bo'n briodol, wedi
eu cynrnâ,ys yn y datganiadau cyfriffddu.

8. Rydym vtædi cymryd camau priodol i fynd i'r afael â
phob mater a goduryd mewn adroddiadau blaenorol
gan archwilwyr mewnol ac allanol.

9. Cronfeydd ymddiriedolaeth - yn rhinwedd ein swydd
fel ymddidedolwr, rydym wedi:
o cyframiein cyfüfuldeb merwr perhynas ag

atebolrwydd am y gronË/cronbydd gan gynn$ys
cylvuyno adroddiadau ariannol a, lle y bo angen,
cynnal archwiliadau annibynnol.

EC

ct:

ncE
* Ar ddalen ar wahàn, rhovtctl esboniadau iT arclrwilydd allanol ar gyfer pob ymateb 'naddo' a roddwyd; a disgrilTwch pa gamau
gweihredu sy'n caeleu cymryd iffnd i'r afaelâ'r gurendidau a nodwyd.
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Datganiad Ll¡rtodraethu Blynyddol (Rhan 2)

1. Rydym wediparatoia chymeradwyo cofnodion
pob cyfarfod a gynhaliwyd gan y Cyngor (gan
gynnwys ei bwyllgorau) sy'n cofrtodi'r busnes a g
ueithredwyd yn gywir a'r penderffniadau a
wnaed gan y Cyngor neu'r pwyllgor.

n

2. Rydym wedi sicrhau bod cottodion y Cyngor
(gan gynnnys rhai ei bwyllgorau) ar gael i\r
harchwilio gan y cyhoedd acwedi'u cyhoeddi'n
eledronig.

Wedi cadw a chymeradwyo cofrrodion yn unol
ag Atodlen 12, Paragralt 41 o Ddeddf

n L[wodraeth Leol 1972.

Wedi gwneud trehiadau i'r cofrrodion fod ar
gael iVv harchwilio gan y cyhoedd yn unolag
adnn228 o Ddeddf Uyrrrodraeth Leol 1972ac
mae wedi cyhoeddi'r cofrrodion ar ei vuefan yn

unol ag adran 55 o Ddeddf Uywodraeth Leol
(Democratiaeth) (Cymru) 201 3.

Cymeradwyaeth gan y Gyngor

Cadarnhaf bd y datganiadau cyfrifyddu hyn a'r Datganiad
Llpodraethu Blynyddol wedi cael eu cymeraôryo gan y
Cyngor o dan gyÞimod cofrtod:

Cylblmod cofnod:

Udrod Gadelrydd y cyhrfod:

Enw:

Sdlad:

HCC

t Dileer Þl y bo'n briodol.

Cymeradwyaeth ac ardletiad y Cyngor
Y Cyngor sy'n gyfütuI am baratoi'r datganiadau cyfüfyddu yn unol â goffnion Rheoliadau Cyfüfon ac Archwilio (Cymru) 2014 ac am

baratoi'r Datganiad Llywodraedru Blynyddol.

Ardysüad gnn y Swyddog Arlannol Gyfrlfol

Ardystiaf fod y datganiadau cyfrifyddu yn y Fturffen Flynyddol hon
yn rhoidarlun teg o seffllfa ariannoly Cyngor, a'i inomn a'i
ìiariant, neu'n cyfrrvyno'r derbyniadau a'r taliadau'n briodol, yn ôl y
digwydd, ar gybr y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Marúrth 2020.

Uo{hod y Swydtlog Arlannol Cyfrlfol:

E¡¡r: Eleri Bean

tllvl?þ?.o

Ailgymeraduryaeth ac ailardystlad gan y Cyngor (dlm ond os bydd y ffurflen flynyddolwedi ei
dirlygio yn yr archwlliad)

4fu{t^^

Gymendwyaath gan y Cyngor

Cadamhaf fod y datganiadau cyfrifyddu hyn a'r Datganiad
Llpodnaethu Blynyddoluedi eu cymeradwyo gan y
Cyngor o dan gyÞimod cohod:

Cyfelmod co'lhod: - t

uornodGadetrydd r"rr"6 Ctla
Ertr: Gar€th Grifflths

Dyddr¡rr: qlq lZ¡zoDyddhd:

Ardystlad gan y Sutyddog Arlannol Cyfrlfol

Ardystiaf tud y datganiadau cyftiffddu yn y Ffurflen Flynyddol hon

yn rhoidarlun teg o setyllfa ariannoly Cyngor, a'iincrrrn a'i
wariant, neu'n cyñryno'r derbyniadau a'r taliadau'n briodol, yn ôl y
digwydd, ar gybr y ftvyddyn a ddaeth i ben 31 Ma$/rth 2020.

Llolhod y Süryddog Ar{annol Gyfrlfol:

Enw:

Dyddlad:

4
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Tystysgrif Archwilio ac adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru
Mae'r archwilydd allanol yn cynnal yr archwiliad ar ran Archwilydd Cytrredinol Cynru, 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 ¡rw'r ddeddñrriaeth a'r goffnion rheoleiddio perthnasol wedi'u bodloni.

Ardystiwn ein bod wedi cwblhau'r archwiliad o'r Ffurflen Flynyddol ar gyfer y flvtryddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2020 ar
gyfer:

C.¡ N AO(L LVrrltrrr.jtrù LUAxròbirtxiiotÉñ

Adrcddiad yr archwilydd allanol

W*Arsaileinhadolygiad,yneinbamni,mae'rwybodaethynyFfurflenFlynyddolyn
cydymfr.rrfio ag arferion priodol ac nid oes unrhyw faterion wedi dod i'n sylw sy'n peri pryder nad yu/r ddeddfuvriaeth a'r

goffnion rheoleiddio perthnasol wedi'u bodloni.

t@* Materion eraill nad ydyntyn effeithio arein bam
hargymhellion ar gyfer gwella wedi'u cynnwys yn ein hadroddiad i'r corff dyddiedig

yn i sylu/r corff a'n

tlaterion enaill ac argymhellion

Ar sail ein hadolygiad, tynnwn syldr corff at y materion a'r argymhellion canlynol nad ydynt yn effeithio ar ein barn archwilio

ond y dylai'r corffymdrin å hwy.

Gweler yr adroddiad

(Parhewch ar daflen arwahân os oes angen.)

Enul'r archwllydd allanol:

Llofnod yr arclnrllydd allanol:

ääF;tt$"-

BDO l-l-P SoutltaiitPton
tlrriteet Kittqdom

Dyddlad:

Droo ac ar ran Archwllydd

'DileerÞl y bo'n briodol.
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Adroddiad archwilio mewnol Blynyddol ar gyfer:

Enw'r corff: Cyngor Cymuned Lhnddeiniolen

Mae archwiliad mewnol y Cyngor, gan weithredu'n annibynnol ac ar sailasesiad o risg, wedi cynnwys cynnal asesiad

dewisol o gydymffurfiaeth å'r gweithdrefnau a'r rheolaethau perürnasol y disgmrylir iddynt fod ar waith yn ystod y flwyddyn

ariannolsy'n dod iben 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¡aydd a archwilluryd, ceir crynodeb o gasgliadau'r archwiliad merrnol yn y tabl hwn. Nodir isod amcanion rheolaeth

fewnol a chasgliadau'r archwiliad mewnolar ba un a oedd yr amcanion canlynol o ran rheolaeth, ym mhob ffordd hrys¡g,
yn cael eu bodloni dnry gydol y flwyddyn ariannol i safon sy'n ddigonol i ddiwallu anghenion y Cyngor.

ffi ffi ffi
1. Mae'r llyFau cyfribn priodolwedi'u

cadvr/n briodol drwy gydol y
frwyddyn.

2. Bodlonwyd rheoliadau ariannol,
cehogwyd taliadau gan anfonebau,
cymeradwywyd gwariant a
rhoddvvyd cyfrif priodol am TAW.

3. Asesodd y cortry ñsgiau sylweddol
i gyfrawni ei amcanion ac adolygodd
ddigonolruydd y üehiadau ar gyÞr
eu rheoli.

4. Deill¡odd y gofyniad blynyddolam
braesept/ardolUadnoddau o broses
gyllidebu ddigonol, cafodd cynnydd
yn eröyn y gyllideb eifonito'n
ñeolaidd, ac roedd y cronÞydd
wrth gefrl yn briodol.

5. Cafodd yr incvrm disguryliedig ei
dderbyn yn llawn, ar sail prisiau

cyrvir, eigoftrodi'n briodol a'i
fancio'n syÛt, a rhoddwyd cyfrif
priodol am TAW.

6. Gehoguryd taliadau arian mån yn
briodol gan dderbynebau,
cymeradwyvvyd guariant a
rhoddwyd cyfrif ptiodolam TAW.

7. Talwyd cyffogau i gyffogeion a
lwfansau iaelodau yn unol â
chymeradrvyaethau a gofrtodwyd, a
chymhnyswyd gofynion TWE ac
Yswidant Gwladol yn briodol.

8. Roeddycofreshau asedau a
buddsoddiadau yn gyllawn, yn
gpvir, ac yn cael eu cynnal yn

briodol.

Ennc

ECCt:

Enc,c

ECnC

nccn

ccEn

cncc

Meumosodnrcñ destun

i¡lewnosodrvch destun

Mewnosodvr¡ú desfun

ftlevrnoeoôrrcñ dest¡n

lvlewnoeodurch deetr¡n

llewnoeodwdt destun

fr¡lemosodwch destun
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9. Gafodd cysoniadau cyfüfon banc
cyfr¡odol ac ar ddiuedd y flwyddyn
eu cynnalyn briodol.

10. Cafodd datganiadau cytrifyddu a
banatowyd yn ystod y ffuryddyn eu
paratoi ar y sail cyfritddu gn¡rir
(derbyniadau a thaliadau/inclvrn a
gmedant), rceddent yn gyson å'r
llyfr arian parod, uædi'u ceftogi gan

drywydd arcf¡rvilio digonol o
gofrrodion sylfaenol, a, lle y bo'n
briodd, cafodd dyleôryr a
chredydwyr eu cofr¡odi'n briodol.

ll. Cronfeydd ymddiriedolaeth (gan
gynnìirys ymddiriedolaethau

elusennol). Mae'r Cyngor wedi
cylawni ei gffiibldebau fel
ymddiriedolun

Encc

gncn

Mewnqsodurcfr desfun

Mewnosodr¡wh desh¡n

l¡lewnosoúrdr destun

n[:cr:

12. fllod¡rcfi y maes risg Mewnosodwrh dest¡ncccc
13. i,loômñ y maes risg l¡lewnosodr¡ctr destunccct:
14. Nodìiæh y maes dsg llewnosodufi$ destuncnnc

' Os atebwyd 'naddo', noórch y goblygiadau a'r camau sy'n cael eu cymryd i fynd i'r afael ag unrh¡ru wendid rheoli a nodwyd
(yctuaneguch dudalennau arrmhân os oes angen).
* Os atebuyd 'heb ei gynnwys', nodu,sh pryd y gnrrmaethpuyd y gwaih arcfiwilio mewnol mwyaf diweddaî y.n y maes hwn a phryd y

brwriedir eiwneud nesat neu os nad oes angen ei gynnwys, rhaid i'r arcfiwilydd mewnol esbonio pam nad oes angen hynny.

fMae fy nghanfyddiadau manwl a'm hargymhellion yr wyf yn eu dwyn i syñ/r Cyngor/Bwrdd/Rvyllgor wedi'u cynnurys yn ff adroddiad
manwl i'r Cyngor/Bwrdd/Pwyllgor dyddiedig Ebrill 2û20.

Cadamhau archw¡l¡¡d mewnol

Rvqyf/Rydym yn cadamhau nad uryf i/ydym ni, bl arówilydd marnol y Cyngor, wediymgymryd â sryddogaeh reoli na greinyddolo
fewn y corff (gan gynmvy.s panatoi'r cyfübn) nac bl aelod o'r corfi yn ystod y blynyddoedd ariannol 2018-19 a 2019'20. Cadamhaf
hefyd na tu unrhyw achos o wthdaro buddiannau ynghylcfr fy mhenodiad.

Emrrr unlgolyn a gynhallodd yr arclrwlllad mewnol: Bleddyn Rhye, Cyngor Gvrynedd

Uoftod yr unlgolyn e gynhallodd yr arclnrlllad meünol: øhl/.V" g-"
Dyrldhd: NUlm
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Nodiadau cyfanryddyd ar gwblhau'r Ffurflen Flynyddol
1. Rhaid i dti gymhuryso arþrion pdodolurth baratoi'rfrlrflen ffynyddol hon. Nodiryr arÞrion priodol yn y Canllaw iYmarbrwyr.

2. Gwnewch yn siûr bod y Ffurflen Flynyddolwedieichwblhau'n llarn, h.y. dim blycfrau coch guag. Ceisiwch osgoigwneud
unrhyw ddiwygiadau i'r ft¡rflen u¡edi'i úrvblhau. Os na allwch osgoi hyn, rhouch linell drny'r cofrrodion anghywir, sicrher¡rch fod
y diwygiadau wedi'u tynnu at syMr corff gyda llythrennau cyntaf eich anw mth eu hymyl a'ch bocl wedi rhoi esboniad í'r
archwilydd allanol. Peldlwch â defhyddlo hyllf cywlro. Caifi fr¡rñenni blynyddol anghyflar,wr neu rai sy'n cynnwys diwygiadau
heb eu rymeraôryo a/neu eu hesbonio neu hylif qnrriro eu dychwelyd heb eu harcfrwilio a gallolygu costau ychwanegol.
Gofynnwch i'ch arcñwilydd am g.op elecfonig o'r frurflen os oes angen un.

3. Gofynnnrch i ail berson, y Cadeirydd neu aelod efallai, adolygu eich Ffurflen Flynyddol er mwyn sicfiau ei bod yn gyflaunr ryn
anfon y fñ¡rflen wreiddiol at yr archwilydd.

4. Gwnewch yn síûr bod eich daQaniadau cyfrifyddu yn gywir, bod y balans a garivrryd ymlaen o'rffwyddyn flaenorol (llinellT o
2019) yn cyfateb i'r balans a ddygrwyd ymlaen yn y ffwyddyn gyfredol (llinell I o 2020). Esbonir¡vch unrhywwahaniaethau rhwng
ffgurau 2019 ar y fr¡rfren Aynyddol hon a'r symiau a gohoduyd yn fr.rrflen flynyddol y llynedd.

5. Rhowch esboniad llawt am unrhyw amr¡¡viannau sylweddolyn y datganiadau ariannol. Peidiwch ag anfon copi o'dr cohodion
cyfütddu manwl yn lle'r esboniad hwn. Mae'r archwilydd allanol am wybocl eich bod chi'n deall y rhesymau dros yr holl
amrywiannau. Cofiurcfi gynnwys dadansoddiad manrv{ iategu eictr esboniad a bydôrtfi yn benodol ynghylch gnnerthoedd

elÞnnau unigol sy'n gyfrifolam yr amrywiannau.

6. Sicrhewci bd y copi o'r cysoniad banc y byddurcfi yn ei anfun at eiclr arcfrwilydd gyda'r copi o'r Fturfen Flynyddolyn cynnwys
eich holl gyfrifon banc a balansau ariannol. Os nad oes unrhyrv eitemau cysoni, nodvr¡*r hyn a rhovch dystiolaeür o Þlarpau'r
banc. Os oes gan eiú Cyngor unrhyw fuddsoddiadau byrdymor, nodr¡ch eu gnrrrerth ar y cysoniad banc. Dylai'r arcfrwilydd allu
gyhteb eich cysoniad banc i linell I yn y datg€niadau cyfüfyddu. Ceir rhagor o gymorh ar gysoniadau banc yn y Canllaw i

Ymarferwyr.

7. tae'n offnnol I bob cyngor anfon grrrryüodaoü at yr archwllydd allanol, I ategu'r honla<lau a wnaed yn y Datganlad
Uywodnethu Blynyddol hyd yn ood oc nad ydych chl wedl gwud hynny yn ll¡enorol. Bydd eich archwilydd yn drrveud

wrthych pa wybodaeh y mae angên ichieidarparu. Sicrhevuch eich borl yn darllen yr hysbysiad archwilio yn ofalus er mwyn
sicrhau eicft bod yn cynrìlvys yr hollwybodaeth y mae'r archwilydd ì¿rr€di gofyn amdani. Dylecñ anbn coplau o'r cofrodion
grreiddiol (a ardystiwyd gan y Clerc a'r Cadeirydd fel copfau qruir) at yr archwilydd allanol ac nid y dogfennau grivreiddiol eu
hunain.

8. Peidíwdl ag anbn unrhyw wybodaeth at yr archwilydd nad yw wedi qofyn yn benodol amdani. Nid yw hyn o fudd.

9. Os bydd yn rhaid i'r arúwilydd adolygu glrybodaeh nas gofynnwyd amdani, gofyn eto am wybodaeth, neu os caiff gysoniad
banc anghyllawn neu esboniad o amryrviannau neu os caif ddogÞnnau gwreiddiol y mae'n rhaid eu dydluelyd, bydd yr
archwilydd yn mynd i gootau ychuaanegoly mae ganddo hawl i godiffioedd ydrwanegol amdanynt.

10. Dylech ateb pob goheblaeth â'r archwllydd allanol yn brydlon. Bydd hyn yn eich helpu i gyflarni eich rhwymedigaethau
statudol a bydd yn lleihau cost yr ardrwiliad.

11. Soder, oe byddrvch yn cwölheu'r ft¡rf,en elec'tronlg rt¡ald I chl argrafür'r frurflen or mw!'n lddl gael el hardyctlo gnn y
Srtryddog Arlannol Cyfrlfol a'l llofnodl gan y Cadelrydd cyn el hanûon at yr archwllydd.

Cyfrlfon

Cymeradwyo

Pob adr¡n

A yu/r papurau i'w hanfon at yr archwilydd allanol yn cynnwys esboniad o amrynviadau
sylweddol rhwng y llynedd ac eleni?

A yvfr cysoniad banc ar 31 Mavulfi 2O2O yn gyson â Llinell g?

A yu/r Sryddog Ariannol Clrfrifol wedi ardystio r datganiadau q¡fi$ddu a'r Daþaniad
Llyuodraethu Blynyddol (Rheoliad 15 (l)) erbyn 30 ft/lehefin 2A2OÍan bellaf?

A yvr'r corff wedi cymeradvrryo'r datganiadau cyfüûddu cyn 30 Mehefin 2020 ac a yiv Adran
3 wedii llofrtodi a'r dyddiad wedi'i nodi gan yr unigolyn a oedd yn cadeirio'r cyfarfod pan
roddwyd y gymeradwyaeth?

A yu/r hollflychau pinc yn y datganiadau cyfriûddu a'r Datganiad Blynyddol wedi eu llenwi
ac esboniadau vt¡edi'u rhoi pan fo angen?

A yu/r holl urybodaeth y gofynnodd yr archwilydd allanol amdanir €dti hanûon gyda'r
Ffurflen Flynyddol hon? Cybiriurch at eich hysbysiad o archwiliad ac unñyw atodlenni
ychwanegola ddarparwyd gan eicfr archwilydd allanol.

ffi

Cyfrlfon
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A yvúr datganiadau cyfrifyddu sydd wedi eu diwygio wedi'u cymeradwyo ac Adran 3 updi'i
lloftodieto a'r dyddiad w€dl¡ nodi eto feltystiolaeth o gymeradwyaeth y Bwrdd i'r diwygiadau
cyn eu hailgyflwyno i'r arcñwilydd?
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