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Nodwch sut yr hoffech i ni gyfathrebu â chi yn ystod yr archwiliad. Noder y bydd hysbysiadau archwilio yn cael eu
cyhoeddi'n

GYüRAEG n n SAESNEG

Y CYFRIFON A'R BROSES ARCHWILIO
t: DUVYTETTHOG n C

Mae Adran 12 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 yn eigwneud yn ofinnoligynghorau cymuned a chynghorau
tref (a'u cyd-bwyllgorau) yng Nghymru lunio eu cyfifon bob blwyddyn hyd at 31 Mawrth a sicrhau bod Archwilydd
Cyffredinol Cymru yn archwilio'r cyfribn hynny. Mae Rheoliad 14 o Reoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 yn nodi
bod yn rhaid i gyrff llywodrae$ leol llai h.y. y rhai hynny ag incrrm a gwariant sy'n llai naE2.5 miliwn baratoi eu cyfrifon yn
unol â'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 'Governance and accountability for local councils in Wales -
A Practítioners' Guide' (y Canllaw i Ymarfenrvyr). Mae'r Canllaw i Ymarferwyr yn ei gwneud yn of,nnol iddynt baratoi eu
cyfüfon ar fft¡rf ffurflen flynyddol. Mae'r ffurflen flynyddol hon yn bodloni goffnion y Canllaw i Ymarferwyr. Mae'r

a'r trehiadau archwilio yn dilyn y broses a nodir isod.

->

Q{l_enwch y canllawlau ar gwblhau'r Ffurflen Flynyddol hon a chwblhewch bob adran mewn pinc gan gynnvvys
DWY adran y Datganlad Llywodraethu Blynyddol.

CYiIERADI'UYO'R FFURFLEN FLYNYDDOL

fllae dau flwch I'w hardystlo a'u cymeradwyo gan y corff. Mee'r all flwch yn ofynnol dlm ond os o€a angen
dluryglo'rffurflen flynyddol o ganlynlad l'r archwlllad. Dylech lenwl'r blwch uchaf yn unlg cyn anfon y ffurflen at
yr archwllydd.

Mao'n rhaid l'r cyngor gymeraduryo'r ffurflen flynyddol CYN I'r cyfrlfon a'r dogfennau ategol fod ar gael I'w
harchwlllo'n gyhoeddus o dan adran 30 o Ddeddf Archwlllo Cyhoeddus (Gymru) 2004.

Yr archwllydd ey'n gwelthredu ar ran yr Archwllydd Gyffrcdlnol fydd yn cwblhau Tystyegrlf Archwl[o ac
adroddlad Archwllydd CyffredlnolCymru. Nl CHAIFF y Clerc/srryddog Arlannol Gyfrlfol, y Gadelrydd na'r
archwllydd mewnol eu cwblhau

Caiff fñ.¡rflenni a archwiliwyd ac a ardystiwyd eu dychwelyd i'r corff at ddibenion cyhoeddi ac arddangos y datganiadau
cyfriffddu, y Datganiad Llywodraethu Blynyddola thystysgrif ac adroddiad Archwilydd CyffredinotCymru.

r:

Bydcl y Swyddog Ariannol
CyfrifoU0lerc yn paratoi
datganiadau cyfrifyddu a'r
Daþanlad Ll¡nrodraethu
Blynyddol Bydd yr uned
archwilio mewnol yn
o¡ôlhau adrcddiad
archwlllo mewnol. Bydd y
Swyddog Ariannol Cyfifol
yn adystio'r ftrf,en (o dan
Ran 2 o'r Daþaniad
Ll¡rwodraethu Blynyddol)
cyn 30 llehefrn ac yn
q¡lïryno'r ftrrñen i'r corfr

Bydd yr archwilydd allanol yn cwblhau'r archwillad a:Bydd y corfiyn cyrneradwyo'r
Fturf,en Flynyddol eÈyn 30

Mehefin. Mae llofrrod y
Cadeirydd yn y bhuch o dan

Ran 2 o'r Daþaniad
Llywodreothu Blynyddol yn

tystio i hyn.

Mae r Suryddog Ariennol
CyfrifoUClercyn anfon y

Ffurfren Flynyddol a choplau o'r
dystiolaeth y gofynnwyd

amdanl at yr archwilydd allanol

sy'n gweithredu ar ran

Archwiþdd Cyfredinol Cymru.

Naill ai:

Os nad oes angen
gwneud unrh¡nrv
ddlwygiadau, yn
ardystio'r Ffurf,en
Flynyddol ac yn ei
dychwelyd at y corff
i'w chyhoeddi erbyn
30 M6di.

Neu:

Os oes angen gwneud diurygiadau,
yn rhoi gwybod i'r corff am broblsmeu
(gan gynnrvys diwygladau). Bydd y
corfr yn diwyglo'r Ffurf,en Ftynyddol,
by<ld y Slyddog Ariannol Cyfüfolyn
el håilardystio a bydd y corf yn ei
hailgymeradwyo cyn ei dychwelyd ât
yr arcñwilydd. Yna bydd yr archwiþdd
yn ardyslio'r Fturíen Flynyddol ac yn
ei dychwelyd at y corfr i'w chyhoeddi
erbyn 30 M€di.



Datganiadau cyfrifyddu 2O19-20 ar gyfer:

Enw'rcorfr: CyngorGymunedLlangywer

Datganlad o lncwrn a gwariantlderbynladau a thalladau

l. Balaneeu a
ddygì yd ymlaen

2. (+) lncum o
drethiant
Ileol/ardoll

¡[000

4704 Cyfanswm y balansau a'r cronfeydd wrth gefrr ar ddechrau'r ffwyddyn Êl
y'u cofrrodwyd yn y cofrrodion ariannol. Rhaid iddo fod yn gyson å Llinell
7 V frwyüyn faenorol.

4dt0 Cyfansql yr incwm a dderbyniwyd/derbyniadwy yn ystod y frrryddyn o
drethiant lleol (pnaesept) neu ardolUq¡franiad gan brif gyrtr

698 Cyfanswm incwm neu dderbynladau a gofrrodwyd yn y llyfr arian parod
llai'r symiau a gynhwysiryn llinell 2. Mae'n cynnwys grantiau cymorth,
dewisola refenhr.

600 Cyfanswm gnrariant neu daliadau a wnaed i bob grreithiwr cyfrogedig ac
ar ei nan. Dylech gynnwys cyflogau, TWE ac Yswiriant Gwladol
(cyfiog€ion a chyfogmryr), qfraniadau pensiwn a threulhu cysylltiedig,
e.e. costâu terffnu.

4. (-) Costau staff 600

5. (-) Llog ar
fenthydadau/ ad-
daliadau cyfalaf

3314

1972

3982

0

470/-

0

470/.

4728

3. (+) Cyfanswm
derbyniadau
eraill

6. G) Cyfanswm
taliadau erail!

7. (=) Balansau a
gariwyd ymlaen

Datganiad o falansau

8. (+) Dyledvvyr a
balaneau stoc

9. (+) Cyfanswm
arian parod a
buddsoddiadau

t0. G) Credyd¡vyr

ll. 1=¡ Balansau a
gariwyd ymlaen

12. Cyfanswm
asedau seffdlog
ac asedau
hirdymor

13. Cyfanswm
benthyciadau

0 Cyfanswm gnrariant neu daliadau cyfalaf a llog a wnaed yn ystod y
ftryddyn arfenthyciadau allanol (os o gwbl).

- Gyfrlfon lncwm a gmdantyn unlg: Nodrvch werth dyledíon st'n0 ddyledus i'r corff a balansau õtoc a ðOefr ar ddlwedd y'nu,yOOyrí.

ffi7 Pob cyfrlf: Swm yr hollgyf'rifon banc cyftedola dradw, datiadau ariannot
a buddsoddiadau a ddelir ar 31 Mawrth. Rhaid i hyn fod yn gyson â
balans cysoni'r llyfr arian parod yn unol â chysoniad y banc.

^ Gyftlfon lncwm a gunrlant yn unlg: Nodnch werth yr arian ey'no ddyledus gan y corff (heblaw coetau benthyg) ar ddiwedd y firyddyn.

Dylal cyfanewnr y balanrau fod yn ryson å lllnell T uchod: Nodnchß67 gyfanewm (8+S10).

4726 Gwerth cofrestr asedau a buddsoddiadau pob ased seffdlog, ynghyd ag
unrhyur asedau hirdymor eraill a ddelir ar 3l Mawrth.

0

39f5 Cyfanswm gradant neu daliadau fel ¡/u cofrrodwyd yn y llyfr arian parod
llai costau stafi (uinell4) a llog ar fenthyciadau/ad-daliadau cyfalaf (Llinell
5).

470, 4ß¡67
ÇVfanswm y balansau a'r øonfeydd wrth gefrr ar ddiwedd y flwyddyn
Rhaid iddo fod yn hafal¡ (1+2+3) - (4+5+6).

0

2

HSrmEtrll¡¡¡r

ffi

^ Balans cyfalaf dyledus pob benthyciad o drydydd partt'on ar 3l Mawrth0 (gan gynnwys P\ /LB).
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14. Nodyn dagelu
øonfeydd
Ymddlrledolaethc 

c ' [: c g
Datganiad Llywodraethu Blynyddol (Rhan l)
Rydym yn cydnabod, Ëlaelodau o'r Cyngor, ein cyfübldeb am sicrhau bod system rheolaeth fewnol gadam arwaith, gan
gynnwys paratoi'r datganiadau cyftiffddu. Rydym yn cadamhau, hyd eithaf ein grvybodaeth a'n cred, o ran y datganiadau
ryfriffddu ar gyfer y llwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2020, ein bod wedi gwneud y canlynol:

l. Rydym wedi rhoi treftiadau ar waith ar gyÞr:
. gwailh rhediadannoleffeithiolyn ystod y

f,wyddyn; a
. pharatoi a chymeradwyo'r daþaniadau ryftifyddu.

2. Cynnalsystem rheolaeth Ërvnol ddigonol, gan gynrm/ys
mesurau a gynlluninyd i atal a chanfod twyll a llygredd,
ac adolygu ei hefieithiolmrydd.

3. Rydym wedio¿mryd yr holl gamau rheeymol i roi
siøwydd i ni'n hunain nad oes unrhyrv acfiosion o
dd¡tg cydymturfio gnririoneddol na phosiblâ
chyfreihiau, ñeoliadau na chodau ymarbr a allai gael
efiaih adannol syhreddol ar allu'r Cyngor i gynnal ei
fusriog nac ar ei sefyllfa ariannol.

4. Rydym wedi darparu cyfre øiodol i etholwyr arfer eu
hawliau yn unolå goffnion Rheoliadau Cyftifon ac
Arcf¡wilio (Cymru) 2014.

5. Rydym wedicynnalas€siad o'r risgiau s¡/n wynebu'r
Cyngor ac wedi cymryd camau priodol i reoli'r risgiau
hynny, gan gynnwys cyflwyno rheolaelhau mewnol
a/neu yswiriant allanollle y bo angen.

8. Rydym wedi cynnal system archwilio mewnol ddigonol
ac efieithlol ar gyfer y coftrodlon q/ftiffddu a'r systemau
rheoll drwy gydoly frwyddyn ac wedi cael adroddiad
gan yr arcûrwllydd mewnol.

7. Rydym wediystyried a oes unrh¡r ymgyftreitha,
rhwymedþaethau neu ymmymiadau, digmryddiadau
neu drafodion, a ddlgwyddodd naill ai yn ystod y
frwyddyn neu ar ôl i'rfrwyddyn ddod i ben, wedi cael
effaih ariannolary Cyngora, lle y bo'n briodol, wedieu
cynnwys yn y datganiadau ffiffddu.

Mae r corff yn greithredu fel unig ymddiriedolwr ac
mae'n gffibl am reoli (a) cronfa/cronfeydd
ymddiriedolaetly' aeedau (dylai darllenwyr nodi nad yu/r
ffgunau uchod yn cynnwys unrhyw drafodion
ymddiriedolaeth).

Pennu ei gyllideb a rheoli ei arian 6,12
yn Modola pharatoia
chymeraduryo ei ddatganiadau
cyfri$ddu bly ñagnod¡r gan y
gyhaith.

Gwneud trehiadau priodol a
derbyn ryfrr'bldeb am warchod yr
adan cyhoeddus a'r adnoddau
dan eireolaeh.

6,7

Ond wedigrneud pethau y mae
ganddo'r pter q¡teihiol i'w
gwneud ac wedl cydymfr.¡rfio â
chodau ymarfer a sabnau wrth
wneud hynny.

Rhoi'rcyffe lbob unigolyn â
diddordeb ardwilio q¡lTifon
yn unol â'r hyn a nodir yn yr
hysbysiad o'r arcfiwiliad.

6,23
y corfi
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Ystyried y dsgiau ariannola'r
risgiau eraill a wynebir gonddo
wrth weithredu'r corfi a delio â
hwy'n briodol.

Treftu I unigolyn cymwys, yn
annibynnolar y rheolaethau a'r
gweithdraftau ariannol, roi bam
wrthryóol ar ba un a yrrfr rñain yn
diwallu anghenlon y corfr.

Datgelu popeth y dylaltud wedi
ei ddatgelu am ei fuenes yn ystod
y ffwyddyn gan gynnwys
digwyddiadau a ddignrryddodd ar
ôl i'rfuryddyn ddod iben os ydynt
yn berthnasol.

6,9

6,8
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8, Rydym wedi rymryd camau priodol ifynd I'r afael â phob
mater a godrilyd mervn adroddiadau blaenorol gan
archwilwyr mewnol ac allanol.

c

9. Cronfeydd ymddiriedolaeth - yn rhinwedd ein stydd fel
ymddiriedolwr, rydym wedi:

tl cyffawniein cyfrifoldeb mewn perthynas ag
atebolrwydd am y gronfa/cronÞydd gan gynnwyg
q¡ffwyno adrcddiadau ariannola, lle y bo angen,

l. Rydym wediparatoia cfiymeradvvyo cofrrodion
pob cyfarbd a gynhaliuryd gan y Cyngor (gan
gynnwys ei bwyllgorau) sy'n coftodi'r busnes a
weithredryd yn gywir a'r penderfyniadau a
wnaed gan y Cyngor neu'r pwyllgor.

¡t

2. Rydym wedisicrhau bod coftodion y Cyngor (gan
gynnyvys rhaiei bwyllgorau) argael i\r
harchwilio gan y cyhoedd acwedi'u cyhoeddi'n
eledronþ.

Ardysüad gan y Swyddog Arlrnnol Gyfrlfol
Ardystiaf fod y datganiadau qfifyddu yn y Fturflen Ftynyddothon
yn rhoi darlun teg o sefyllfa ariannoly Cyngor, a'i incwm a'i
wariant, neu'n cyflwyno'r derbyniadau a'r taliadau'n briodol, yn ôl y
digwydd, ar gyfer y ffuryddyn a ddaett¡ i ben 31 Marrth 2020.

Ystyried a chymryd camau priodol 6,8,23
i fynd i'r afael â phnoblemau/
gwendidau a ddygrwyd i'w sylw gan
archwilwyr msurnol ac allanol.

Cyf,awnieigyftifoldebau 3,6
yn rhinwedd eiswydd Þl
unig reolwr-ymddídedohrr
ymddiriedolaeth neu
ymddiriedolaethau lleol.

Wedicadw a dymeradnyo cofrrodion yn unol
ag Atodlen 12, Paragnafr4l o Ddeddf
Ll¡nvodraeth Leol I 972.

Wedi gwneud treftiadau i'r cofnodion fod ar
gaeliW hardtwilio gan y cyhoedd yn unolag
adnn228 o Ddeddf Ll¡twodraeth Leol 1972ac
mae wedicyhoeddi'r coftrodion ar eiwefan yn
unol ag adran 55 o Ddeddf Ll¡nvodraeth Leol
(Democratiaeth) (Cymru) 20f 3.

Cymeradrvyaeth gan y Cyngor
Cadamhaf fod y datganiadau cyfrifyddu hyn a'r Datganiad
Llywodraethu Blynyddol wedi eu cymeradwyo gan y
Gyngor o dan gyfeimod cofrrod:

Cyfelrnod cofnod: llv l2{6l20ml

Uoftod CadelrVdd y qfarfod:

Enw: Tyly Roberts

Dyddladr 221612020

c

cynnalarchwiliadauannibynnol. 
n C E

t Ar ddalen ar wahân, rhowch esboniadau i'r arclrwilydd allanol ar gyfer pob ymateb 'naddo' a roddwyd; a disgrifiwctr pa gamau
gnreithredu sy'n cael eu cymryd i fynd i'r afael â'r gwendidau a nodwyd.

Datganiad Llywodraethu Blynyddol (Rhan 2)

E
* Dileer fel y bo'n briodol.

Cymeradnryaeth ac ardystiad y Gyngor/Bwrdd/Rryl lgor
Y Cyngor/Bwrdd/Pwyllgor sy'n gyfiifol am baratoi'r datganiadau qûltddu yn unol å gof,nion Rheoliadau Cyftifon ac Ardrwil6 (Cymru)
201 4 ac am baratoi'r Daþaniad Lþodraethu Blynyddot.

tloftod y Snyddq Arlannol C!frlfol:

Enw: us Puw

Dyddlad: tsl6l2020

l;"?w,l
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Ailgymeradwyaeth ac allardyetiad gan y Gyngor/Bwrdd/Prryllgor (dim ond os bydd y ffurflen
flynyddol wedi ei dirrygio yn yr archwiliad)
Adyrdad gan y Srryddog Artannot Cyfrtfol
Ardystlaf fod y datganiadau cyfriffddu yn y Fturflen Ftynyddothon
yn rhoid-arlun teg o sefyllfa ariannoly Cyngor/Bwrdd@llgor, a'i
incr,rrm a'i wariant, neu'n cyfluryno,r derbyniadau a'r taliadaù'n
briodol, yn ôl y digurrrydd, ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31
Mawrth 2020.

Cymeradrvyaeth gan y Cyngor/Bwrdd/prvyllgor
Cadamhaffod_y daþaniadau cyfrifyddu hyn a'r Datganiad
Llyvodraethu Blynyddol wedi cael eu cymeradn'yo gan y
Cyngor/Bwrdd/Pwyttgor o dan gyfeimod cotrod:'

Tystysgrif Archwilio ac adroddiad Archwilydd Gyffredinol cymru
Mae'r archwilydd allanol yn cynnal yr archwiliad ar ran Archwilydd Cyfredinol Cymru, ac yn unol â chanllawiau a
gyhoeddwyd ganddo. Ar sail ei adolygiad o r Ffurflen Flynyddol a'r wybodaefir altegol, ma-e'n nodi pa ,n 

" ryão unrhyw
fater a ddaw i'w sylw yn peri pryder nad yw'r ddeddfrvriãe[n a'r gorynion rheoleiddìó p"ttttn"sol wedi,u bodloni.
Ardystiwn ein bod wedi cwblhau'r archwiliad o'r Ffurflen Flynyddol ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 01 Mawrth 2020 argyfer:

Lloft¡od y Swyddog Arlannot Cyfrtfot:

Enm

Dyddlad:

Gyfelrnod cofrrod:

Uol?¡od Cadclrydd y cyferfod:

Enw:

Dyddlrd:

Cyngor Gymuned Llangywer

Adroddlad yr archwllydd allanol

tffi]*Arsaileinhadolygiad,yneinbamni'mae'rwybodaethynyFfurflenFlynyddolyncydymffrrrfioag
arferion priodol ac nid oes unrhyw faterion wedi dod i'n syhrr sy'n peri pryder nad yrdr ddeddñrvriaeth a'r gofinion rheoleiddio
perthnasol wedi'u bodloni.

f

tlaterlon eralll ac argymhelllon

Ar sail ein hadolygiad, tynnwn syldr corff at y materion a'r argymhellion canlynol nad ydynt yn efieithio ar ein bam archwitio ond y
dylai'r corffymdrin å hwy.

5

(Parhewch ar daflen ar wahân os oes angen.)



Llofnod yr archwllydd all¡nol: Dyddlad:

\a\rr\z-o
Droc ac ar ran Archwllydd Cyfhedlnol Gymru

r Dlleer ßly bo'n briodol.

Adroddiad archwilio mewnol Blynyddol ar gyfer:

Enw'r corff: Cyngor Cymuned Lhngywer

Mae archwiliad mewnol y Cyngor/Bwrdd/Rrryllgor, gan weithredu'n annibynnol ac ar sail asesiad o risg, wedi cynnwys
cynnal asesiad dewisol o gydymfurfiaeth â'r gweiÜrdrefrrau a'r rheolaethau perthnasol y disgwylir idOynt bO aiwaith yn
ystod y fiwyddyn ariannolsy'n dod iben 31 Mawrth 2020.

Cynhaliwyd yr archwiliad mewnol yn unol ag anghenion y Cyngor/Bwrdd/Fryllgor a'r gwaith a dreftwyd. Ar saily
canffddiadau yn y meysydd a archwiliwyd, ceir crynodeb o gasgliadau'rarchwiliad mewnolyn y trabl hwn. Nodir isod
amcanion rheolaeth fewno! a chasgliadau'r archwiliad mevtrnolar ba un a oedd yr amcanion canlynol o ran rheolaeth, ym
mhob fiordd bwysig, yn caeleu bodtonidrwy gydoly lTwyddyn ariannolisafon sy'n ddigonol i ddiwallu anghenion y

.En#r archwllydd allanol:

l. Mae'r llyfrau cyfí'ifon priodolwedi'u
cadrv'n briodol drwy gydoly
ffutyddyn.

2. Bodlonwyd úeoliadau ariannol,
ceftogrwyd taliadau gan anfonebau,
cymeraô4nryd gwariant a
rhodduryd cyfüf priodolam TAW.

3. Asesodd y corffy risgiau sylweddoli
gyflawni ei amcanion ac adolygodd
ddigonolnvydd y trefrriadau ar gyler
eu rheoli.

¡1. Deilliodd y goffniad blynyddot am
braesepUardolUadnoddau o broees
gyllidebu ddigonol, cafodd cynnydd
yn erbyn y gyllideb eifonitro'n
rheolaidd, ac roedd y cronfeydd
wrth geñ yn briodol.

5. Cafodd yr incwm disguryliedig ei
dderbyn yn llawn, ar sailprieiau
cywir, ei gofrrodi'n bdodol a'l fancio n
syth, a rhodduryd cyfrif priodol am
TAW.

6. Cehoguryd taliadau arian mån yn
briodol gan dderbynebau,
cymeradurywyd gwariant a
rñodd' ryd ffif priodolam TAW.

BDO. LLp Southampton
United Kingdonn

Rf:ct:

nncc

nccc

ECf'.T:

Rnnn

Mewnooodnrfi deefr¡n

Mewnoeodwdr dcstun

Mevunosodurdt desû.¡n

Mewnoeodwch deeft¡n

Mewnoeodwch deeft¡n

cct:
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7. Talwyd cyfrogau igyffoçion a
lwfansau iaelodau yn unolå
chymeraduryaethau a gofrroduryd, a
chymhwyswyd gofynion T[4/E ac
Yslviriant Gwladol yn brlodol.

8. Ro€dd y cofiestrau asedau a
buddeoddiadau yn gyfawn, yn
gyrvir, ac yn cael eu cynnal yn
briodol.

9. Cafodd cysoniadau cyfrifon banc
cyfrrodol ac ar ddiwedd y frwyddyn
eu cynnalyn briodol.

10. Cafodd datganiadau ffifyddu a
baratouryd yn ystod y fruryddyn eu
paratoi ary sailcyfrr.ffddu gywir
(derbyniadau a thaliadaufncl'vm a
gwariant), roeddent yn gyson â'r lffi
arian parod, wedi'u ceftogi gan
drpvydd archwilio digonol o
gofrrodion sylfaenol, a, lle y bo'n
briodol, cafodd dyledwyr a
chredyôryr eu cofrodi'n briodol.

11. Cronbydd ymddiriedolaeth (gan
gynnwys ymddidedolaethau

elusennol). Mae'r
Cyngor/Bwrdd/Pwyllgor wedi
cyllawnl ei gyfrifoldebau fel
ymddidedohrr.

12. Nodwch y maee risg

13. Nodwú y maes rlsg

rt r:

Encc

Ennf:

ECCC

ccnr

ct:

Mewnosodr¡clr desü¡n

Mewnosodl'ìnù destun

Mcumoeodwrfi desft¡n

Mervnosodwdr destun

Mewnosodncfi desû¡n

Mewnooodwrfr desh¡n

Mewnoeoôrcñ destun

ct:

c

c

c

t:

t:

f:

c

t:

n
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n

Mewnoaodwdr dedun



'.Os atebwyd 'naddo', nodwch y goblygiadau a'r camau sy'n cael eu cymryd i fynd i'r afael ag unrhyw wendid rheoli a nodwyd
'(ychwanegwch dudalennau arwahån os oea angen).

* Os alebwyd 'heb ei gynnwys', nodwch pryd y gwnaethprryd y gwaith archwilio mewnol mwyaf diweddar yn y maes hwn a phryd y
bwriedir eiwneud nesat neu os nad oos angen ei gynnwys, rfiaid i'r archwilydd mewnd esbonio pam nad oss angen hynny. Mae
f, nghanffddiadau manwl a'm hargymhellion yruryf yn eu drryn isylvr/r Cyngorwedi'u cynnuryg yn ff adroddhd manwl i'r
Cyngpr/Bwrdd/Prryllgor dyddiedig Mehefrn 2020.

Cadarnhau archwlllad mownol

Rwyf/Rydym yn cadamhau nad wyf i/ydym ni, felardrwilydd mewnoly Cyngor, wediymgymryd â swyddogaeth reolina greinyddolo
fewn y corfi (gan gynnwys panatoi'r cyfribn) nac Þl aelod o'r corfiyn ystod y blynyddoedd ariannol 2018-19 a201g-20. Cadamhaf
heffd na fu unrhyw acfioe o wrthdaro buddiannau ynghylch ff mhenodiad.

En$r unlgolyn a gynhrllodd yr archwlllad menmol: Davld Lloyd-Wlll¡m¡ (Cyngor GVynoddl

Llofrtod yr unlgolyn e gynhallodd yr archwlllad mewnol: >aúd ùogd-WùLnv¡,ç

Dyddlad: 061æ12020

Nodiadau cyfaniryddyd ar gwblhau'r Ffurflen Flynyddol
1. Rhaid icfti gymhwyso arferion priodolwrth baratoi'rfr¡rfren ffynyddol hon. Nodir yr arferion priodol yn y Canllaw iYmarferwyr.

2. Gwnewch yn siûr bod y Ffudfen Flynyddolwedieichwblhau'n llawn, h.y. dim blydtau coclr gwag. Getsivrch osgoigwneud
unrhyw ddiwygiadau i'r fü¡rflen wedi'i ctrwblhau. Os na allwcfr osgoi hyn, rhovctr linell drwy'r cofrrodion anghyrir, sicrhewc¡ fod
y diurygiadau wedi'u tynnu at syhr'r corff gyda llythrennau cyntaf eich enw wrth eu hymyl a'ch bod wedi rhoi esboniad i'r
archwilydd allanol. Peldlwch å dehyddlo hyllf cywlrc. Caifrfr¡rflenni blynyddol anghyfiawn neu rai sy'n cynnwys dtwygiadau
heb eu cymeradwyo a/neu eu hesbonio neu hylif c¡ruiro eu dychwelyd heb eu harchwilio a gallolygu coslau ychwanegol.

Goffnnwch i'ch archwilydd am gopi elecironig o'r fr¡rflen oB o€s angen un.

3. Gofrnnwch i ail berson, y Cadeirydd neu aelod efallai, adolygu eich Ffurflen Flynyddol€r mwyn sicrhau ei bod yn gyffawn cyn
anfon y ffurfren wreiddiol at yr archwilydd.

4. Gwnewch yn sitr bod eich daþaniadau ffiffddu yn gywir, bod y balans a gariwyd ymlaen o'r ffwyddyn flaenorol (flinell 7 o
2019) yn cyfateb i'r balans a ddygwyd ymlaen yn y ûwyddyn gyfredol (llinell 1 o2020'1. Esboniwû unrhyw wahaniaethau rhwng
ffgurau 2019 a¡ y frlrffen flynyddol hon a'r symiau a gofrrodwyd yn frrrflen flynyddol y llynedd.

5. Rhowch esboniad llawn am unrhyw amrywiannau syhrtreddolyn y daþaniadau ariannol. Peidiwch ag anfon copio'ctr cofnodion
cyfÍffddu manwl yn lle'r esboniad hwn. Mae'r arcfrwilydd allanol am wybod eicñ bod dli'n deall y rhesymau dros yr holl
amrywiannau. Cofiwch gynnwys dadansoddiad manwl iategu eich esboniad a byddwch yn benodolynghylch gwerthoedd
elfennau unigol sy'n gyftifol am yr amrywiannau.

6. Sicrhewch fod y copi o'r cysoniad banc y byddrch yn ei anfon at eich arcñwilydd gyda'r copi o'r Ffurflen Flynyddol yn cynnwys
eich holl gyftifon banc a balansau ariannol. Os nad oes unrhyw eitemau cysoni, nodwch hyn a rhowch dystiolaeth o Ëlansau'r
banc. Os oes gan eidt Cyngor unrh¡nr fuddsoddiadau byrdymor, nodwch eu grerth ar y cysoniad banc. Dylai'r arctrwilydd allu
gyfateb eidt cysoniad banc i linell 9 yn y datganiadau ffifyddu. Ceir rhagor o gymorür ar gysoniadau banc yn y Ganllaw i

Ymarferwyr.

7. Èlee'n ofynnol I bob cyngor anfon gurybodaeth at yr archwllydd allanol, I ategu'r honl¡dau a wnsod yn y Datganlad
Llywodraethu Blynyddol hyd yn oed oo nad ydych chl wodl gwneud hynny yn flaenorol. Bydd eich archwitydd yn dweud
wrthycft pa wybodaeth y mae angen ichi ei darparu. Siøhench eicfr bod yn darllen yr hysbysiad archwilio yn ofalus er mwyn
sicrhau eicf¡ bod yn cynnwys yr holl wybodaeth y mae'r archwilydd wedi gofyn amdani. Dylech anfon coplau o r cofr¡odion
gwreiddiol (a ardystlwyd gan y Clerc a'r Cadeirydd fel coplau cyrvh) at yr archwilydd allanol ac nid y dogfennau gwreiddiol eu
hunain.

8. Peidiwch ag anfon unrh¡nv wybodaeth at yr archwilydd nad yw wedi gofyn yn benodol amdani. Nld yw hyn o fudd.

9. Os bydd yn rhaid i'r archwitydd adolygu gruvybodaeth nas gofinnwyd amdani, goffn eto am wybodaeth, neu os caifigysoniad
banc anghyllawn neu esboniad o amrywiannau neu os caiffddogbnnau gnrvreiddíoly mae'n rhaid eu dychwelyd, bydd yr
archwilydd yn mynd i gostau ychwanegoly mae ganddo hawl i godiffioedd ydrwanegolamdanynt.

10. Dylech ateb pob goheblaeth å'r archwllydd all¡nol yn brydlon. Bydd hyn yn eich helpu i gyfrawni eidr rhwymedigaethau
statudol a bydd yn lleihau cost yr archwiliad.

11. Noder, oc byddrrch yn cwblhau'r frurf,en electronlg, rlrald I chl ergrafhr'r ffurllen er muryn lddi gael ei hardyeüo gan y
Swyddog Arlannol Gyfrifol a'l llofnodl gan y Cadelrydd cyn el hanfon at yr archwllydd.

I



ffi
Cyfrlfon

Cymenduryo

Pob adnn

A ¡r'r papunau i'w hanfon at yrarctrwilydd allanolyn cynmyys esboniad o amrywiadau
sylweddol rhwng y llynedd ac eleni?

A yw'r cysoniad banc ar 3l Ma¡vrth 2020 yng¡aon â Llinell g?

A.yw'rsvy-<trlog Ariannol_cyfüblwediardysüor datganiadau cyfriffddu a'r Daþaniad
Uyrvodraethu Blynyddol (Rheoliad f 5 (1)) eröyn 30 Mehefin ZO2O úrn beilan

A ytrt'r corffwedicymeradrvyo'r datganiadau q¡friffddu cyn g0 Mehefin 2020 æ,a yw Adran
3 wedi'illofrrodl a'r dyddiad^wedi'l nodl gan yr unþolyn a oedd yn cadeirio'r cyhrfod pan
rodduryd y gymeradwyaeth?

A ¡tw'r holl lychau pincyn y datganhdau ffifiddu a'r Datganiad Blynyddol wedi eu llenwi {
ac esboniadau wedi'u rhol pan b angen?

â-vr{, trq!!wybodaeth y qorynpdd yr arctnritydd ailanot amdani wedi'i hanfon gyda'r I
Ffurfren Flynyddol hon? Cyfeiriwctr at eich hysbysiad o a¡ctn¡vlliad ac unrhyw atódþnni
ychwanegola ddarpamyd gan eiclr arcfiwilydd allanol.

{

r'

r'

{

l¡lEl iNElittt¡!

Cyfrlfon | ¡dr..datga{riadau cyftiffddu sydd wedi eu diurygio wedi'u cymenadrryo ac Adran 3 wedi'l
llofrtodi.eto a'r dyddiad wqdil.ngdieto fel tysüolaeür o gymeráAryaeth y Bwrdd i'r ditrrygiadau
cyn eu hallgyfrnyno i'r arcluilydd?
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