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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 ddwy

cymRAEG .r c sAEsNEc c n DurytErrHoc 2 c
Y CYFRIFON A'R BROSES ARCHWLIO

Mae Ad¡:an l2 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 yn ei gwneud yn offnnol igynghorau cymuned a chynghorau

tref (a'u cyd-bwyllgorau) yng Nghymru lunio eu cyfrifon bob blwyddyn hyd at 31 Mawrth a sicrhau bod Archwilydd

Cyftredinol Cymru yn archwilio'r cyftifon hynny. Mae Rheoliad 14 o Reoliadau Cyfribn ac Archwilio (Cymru) 2014 yn nodi

bocl yn rhaid i gyrff llywodraeth leol llai h.y. y rhai hynny ag incvm a gwariant sy'n llai na t2.5 miliwn baratoi eu cyftifon 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 accountab¡lity br local councils in Wales -
A Practitioners' Guide' (y Canllaw i Ymarferwyr). Mae'r Canllaw iYmarferwyryn ei gwneud yn of,nnol iddynt baratoi eu
cyftifon ar fñ.¡rf ffurflen llynyddol. Mae'r ffurflen flynyddol hon yn bodloni goffnion y Canllaw i Ymarferwyr. Mae'r

a'r treft iadau archwilio dilyn y broses a nodir isod

.>

Darllenwch y canllawlau ar gwblhau'r Ffurflen Flynyddol hon a chwblhewch bob adran mewn pinc gan gynnìirys
Dllürf adran y Datganlad Llywodraethu Blynyddol.

CYTIERADI'TÍYO'R FFURFLEN FLYNYDDOL

tlae dau flwch I'w hardystlo a'u cymeradrvyo gan y corff. tlae'r all flwch yn ofynnol dlm ond oû oea angen
dlrryglo'r ffurllen flynyddol o ganlynlad I'r a¡rhwlllad. Dylech lenwl'r blwch uchaf yn unlg cyn anfon y trurflen at
yr archwllydd.

ilae'n rhald I'r cyngor gymeradwyo'r ffurllen flynyddol GYN l'r cyfrlfon a'r dogfennau ategol fod ar gael l\l
harchwlllo'n gyhoeddus o dan adran 30 o Ddeddf Archwlllo Cyhoeddus (Gymru) 200¡1.

Yr archwllydd sy'n gwelthredu ar ran yr Archwllydd Cyffrodlnol fydd yn cwblhau Tyrtyegrlf Archwlllo ac
adrcddlad Archwllydd Gyfüedlnol Gymru. Nl CHAIFF y Clerc/Swyddog ArlannolCyîrllol, y Gadelrydd na'r
archwllydd mewnol eu cwblhau.

Caiff frlrflenni a archwiliwyd ac a ardystiwyd eu dychwelyd i'r corff at ddibenion cyhoeddi ac arddangos y datganiadau
cyftiffddu, y Datganiad Llywodraethu Blynyddol a thystysgrif ac adroddiad Archwilydd Cyffiedinol Cymru.
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Bydd y Swyddog Ariannol
GyftifoU0lerc yn paratoi
daþanladau q¡l?ifyddu a'r
Datganiad Llywodraethu
Elynyttdol Bydd yr uned
archwlllo mewnol yn
orôlhau edroddled
¡rchwllio men'nol. Byttd y
Swyddog Ariannol Cyfrifol
yn ardydio'rfilrf,en (o dan
Ran 2 o'r Datganiad
Llyvodnethu Blynyddol)
cyn 30 tchoûn ac yn
qfiryno'r frrrf,cn i'r corff.

Bydd yr archwilydd allanol yn cwblhau'r archwiliad a:

l,leu:

Os oes angen gwneud diwygladau,
yn rhoi gwybod i'r corfr am brcbþmau
(gan gynnwys diwygiadau). Bydd y
corfr yn diwygio'r Ffu rfren Flynyddol,
bydd y Swyddog AriannolGyfrifolyn
el hailardystio a bydd y corfiyn el
hailgymeredwyo cyn el {chwelyd at
yr archwllydd. Yna bydd yr archwllydd
yn adystlo'r Flf¡rf,en Flynyddol ac yn
ei dychwelyd at y corfr i'w chyhocddi
eôyn 30 Medi.

Bydd y corffyn cymendwyo'r
Fturfren Flynyddol eóyn 30

MehelTn. Mae llofrlod y
Cadelrydd yn y bhrch o dan
Ran 2 o'r Daþanlad
Ll¡'rvodraethu Blynyddol yn

tystlo i hyn.

Mae'r Swyddog Ariannol
CyfrifoUCþrc yn anfon y

Ffurfen Flynyddol a choplau o'r

dystiolaeth y gofynnwyd

amdani at yr ardtwlþdd allanol

sy'n gwcithredu er ren

Archwilydd Cyfrredlnol Cymru.

Naillai:

Oa nad oee angen
gwneud unrh¡nv
ddlwygiadau, yn
adystlo'r Ffuilan
Flynyülol ac yn ei
dychwelyd at y corfi
I'w chyhoeddl eóyn
30 Msdi.



Ðatganiadau cyfrifyddu 2019-20 ar gyfer:

Enw'r corff: Cyngor Trsf Y Bala

Datganlad o lncwm a gwarlantlderbynladau a thalladau

l. Balansau a 20666
ddygrwyd ymlaen

2. (+) lnorvm o
drethiant
lleoUardoll

24000

?248É Cyfanswm y balansau a'r cronfeydd wrth geft ar ddechrau'r flwyddyn bl' y'u cofioduryd yn y cofrrodion ariannol. Rhaid iddo fod yn gyson â Llinell
7 y fluryddyn f,aenorol.

24000 Cyfanswm yr incwm a dderbyniwyd/derbyniadwy yn ystod y flwyddyn o
drethiant lleol (praesept) neu ardoll/cyftaniad gan bnïgyrtr

3004 Cyfanswm incwm neu dderbyniadau a gofnodwyd yn y llyfr arian parod
llai'r symiau a gynhwysiryn lllnell2. Mae'n cynrnvys granliau cymorth,
dewisola refeniw.

5590 Cyfanswm gnradant neu daliadau a wnaed i bob gweithiwr cyflogedig ac
ar ei ran. Dylech gynnwys cyffogau, TWE ac Yswiriant Gwladol
(cyfrogeion a chyffogutyr), cyftaniadau pensiwn a threuliau cysylltiedig,
e.e. costiau terfi¡nu.

0 Cyfanewm gnrariant neu daliadau q¡falaf a llog a wnaed yn ystod y
ffwyddyn ar fenthyciadau allanol (os o gurôl).

23366 Cyfanswm gwariant neu daliadau fel ¡/u cohodwyd yn y llyfr arian parod
llai costau staff (Llinell 4) a llog ar fenthyciadau/ad{aliadau cyfalaf (Uinell
5).

Cyfanswm y balansau a'r cronfeydd wrth geft ar ddiwedd y ffwyddyn
Rhaid iddo fod yn hafal i (1+2+3¡ - (4+5+6).

4. G) Costau statr 5400

5. C) Llog ar
fenthyciadau/ ad-
daliadau cyfalaf

0

6. Q Cyfanewm
taliadau eraill

20æ2

7. (=) Balansau a
gariwyd ymlaen

3. (+) Cyfanswm
deröyniadau
eraill

Datganlad o felansau

8. (+) Dyledwyr a
balansau stoc

9. (+) Cyfanswm
arian parod a
buddeoddiadau

10. (-) Credydwyr

ll. 1=¡ Balansau a
gariwyd ymlaen

12. Cyfanswm
asedau sefydlog
ac asedau
hirdymor

13. Cyfanswm
benthyciadau

4179

2248/ 20632

224E/'

2248/,

14974

0

20532

0

20632

14974

0

0

Gyfrlfon lncwm a gnrarlant yn unlg: Nodurch werth dyledion s¡/n
ddyledus i'r corfi a balansau stoc a ddelir ar ddiwedd y fruryddyn.

Pob cyfrlf: Swm yr holl gyfrifon banc q¡ftedola dradw, daliadau ariannol
a buddsoddiadau a ddelir ar 3l Mawrth. Rhaid i hyn fod yn gyson å
balans cysoni'r llyf arian parod yn unol å chysoniad y banc.

Cyfrlfon lncwm a guvarlent yn unlg: Nodwch werth yr arian sy'n
ddyledua gan y corff (heblaw costau benthyg) ar ddiwedd y frwyddyn.

Dylal cyfancwm y balancau fod yn gyron å lllnellT uchod: Nodwch
gyfanswm (8+s'l0).

Gwerth cofiastr asedau a buddeoddiadau pob ased sefydlog, ynghyd ag
unrhyw asedau hirdymor erailla ddelir ar 3l Mawrth.

_ Balane cyfalaf dyledus pob benthyciad o drydydd partlbn ar 3l Mawrth
0 (gan gynnwys P\I1/LB).0
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t4. Nodyn daþelu
cronbydd
ymddiriedolaeth

Mae'r corffyn gweithredu ful unig ymddiriedohrr ac mae'n
gyfrifol am rcoli (a) cronfa/cronfeydd ymddldedolaett/
aeedau (dylaidarlÞnwyr nodi nad ¡r'rffgurau uchod yn
cynnwys unrhyw drafodlon ymddiriedolaeth).f:côccô

Datganiad Llywodraethu Blynyddol (Rhan l)
Rydym yn cydnabod, felaelodau o'r Cyngor, ein cyfüfoldeb am sicrhau bo<l system rheolaeth fewnol gadarn arwaith, gan
gynnwys paratoi'r datganiadau cyfüSddu. Rydym yn cadarnhau, hyd eithaf ein gwybodaeth a'n cred, o ren y datganiadau
cyfüfyddu ar gyfer y ñuryddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2O20, ein bod wedi gwneud y canlynol:

W ffiBroEIEN

NEt¡tãrilm

l. Rydym wedi rhoitrefiiadau ar waith ar gyfer:

. lwâith rheoliadannol effelthlol yn yetod y

frrruyddyn;a
. pharatoi a chymeradwyo'r daþaniadau q¡füffddu.

2. Cynnal system rheolaeth ßwndddigonol, gan gynnwys
mesureu a gynlluniwyd i atal a chanfod twyll a llygredd,
ac adolygu ei hefieithiolrwydd.

3. Rydym wedi cymryd yr hollgamau rhesymol i roi
siøwydd I nl'n hunain nad oes unrh¡rw achosion o
ddrtg cydymturfio gririoneddol na phoeiblâ
cùyfteihiau, rheoliadau na chodau ymarfer a allaigael
effaih adannol sylweddol ar allu'r Cyngor i gynnal ei
fusn€s nac ar ei sefyllfa ariannol.

4. Rydym wedldarparu cyfre priodol i etholwyr arfer eu
hawllau yn unolâ goffnion Rheoliadau Cyfrifon ac
Arcltwllio (Cymru) 2014.

5. Rydym wedicynnalaeeeiad o'r risgiau s¡/n urynebu'r
Cyngor ac wedi cymryd cemau priodol i reoli'r risgiau
hynny, gan gynnwys q¡ffwyno ñeolaethau mewnol
a/neu ysrrvidant allanol lle y bo angen.

8. Rydym wedi cynnalsystem arcñwilio mewnol ddigonol
ac efrelhiol ar gyfer y cofrrodlon cyftiffddu a'r systemau
rheoli drwy gydoly frryddyn acwedi cael adroddiad
gan yr archwllydd mevrnol.

Rydym wedlystyried a oes unrhyw ymgyfreitha,
rhwymedigaethau neu ymrwymiadau, digtwyddiadau
neu drafodion, a ddiguryddodd naillaiyn ystod y
f,wyddyn neu ar ôl i'r ñwyddyn ddod i ben, wedi ceel
efiaih adannol ar y Cyngor a, lle y bo'n briodol, wedl eu
cynnwys yn y daþaniadau q¡frifyddu.

Pennu ei gyllldeb a ñeoliei arian 6,12
yn bdodol a pharatoi a
chymeradwyo ei ddaþaniadau
q¡friffddu bly rhagnodir gan y
gyfraith.c

c

Gwneud treftiadau priodol a
derbyn cyfübldeb am warchod
arian cyhoeddug a'r adnoddau
elreolaath.

yr
dan

6,7

6

6,23

6,9

6,8

n

67

r'c

n

{c

Ond wedigurneud pethau y mae
ganddo'r pûer qûelthiol i'w
gwneud ac wedi cydymfrrrfio å
chodau ymarfer a safonau wrth
wneud hynny.

Rhol'r cylle I bob unigolyn â
diddordeb arctwillo ffifon y corff
yn unol å'r hyn a nodlr yn yr
hysbyeiad o r ardwiliad.

Ysgded y risgiau ariannola'r
risglau eraill a wynebir gnnddo
wrth weithrcdu'r corfi a delio â
hwy'n briodol.

Treftu iunigolyn ¿ymwys, yn
annibynnol ar y rheolaethau a'r
gweithdreftau ariannol, rci bam
wrthrydtol ar ba un a yu/r rhain yn
dlwallu anghenion y cortr

Datgelu popeth y dylaifod wedi
ei ddatgelu am eifusnes yn ystod
y f,wyddyn gan gynnwys
diguryddladau a ddiguryddodd ar
ôli'rllwyddyn ddod i b€n os ydynt
yn berthnasol.
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'8. Rydym wedi cymryd camau priodol ifynd i'r afael â phob
mater a goútryd mewn ad¡oddiadau blaenorol gan
archwilwyr mewnol ac allanol.

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

tl cyffawniein q¡fribldeb mewn perthynas ag
atebolruydd am y gronË/cronbydd gan gynnrrys
q¡ñryno adroddiadau ariannola, lle y bo angen,

l. Rydym wedi paratoi a clrymeradwyo cofrtodion
pob q¡farfod a gynhaliwyd gan y Cyngor (gan
gynnwys ei bwyllgorau) s¡/n cofrrodi'r busnes a
weithredrtyd yn gywir a'r penderfyniadau a
wnaed gan y Cyngor neu'r pwyllgor.

Ystyried a cñymryd camau pdodol 6, 8, 23
ifynd i'r afaelâ phroblemau/
gnrendidau a ddyguryd i'w syhr gan
archwilwyr mewnol ac allanol.

Cyffawnieigyftifoldebau 3,6
yn rhirnvedd ei suydd Þl
unig reohrr-ymddldedolwr
ymddiriedolaeth neu
ymddiriedolaethau lleol.

Wedicadw a drymeradwyo cofiodion yn unol
ag Atodlen 12,Paragrafr 41 o Ddeddf
Llyrvodraeth Leol 1 97 2.

cynnalardtwiliadauannibynnol. 
n n {

'Ar ddalen ar wahân, rhowch esboniadau i'r archwilydd allanol ar gyfer pob ymateb 'naddo' a roddwyd; a disgrifircfi pa gamau

gweithredu sy'n cael eu cymryd i f,nd i'r afael â'r gurendidau a nodwyd.

Datganiad Llywodraethu Blynyddol (Rhan 2)

tc

(ct:

tcn
* Dileer fel y bo'n briodol.

Gymeradwyaeth ac ardystiad y Cyngor
Y Cyngor sy'n gyfrifol am baratoi'r datganiadau cyfrifyddu yn unol â gof,nion Rheoliadau Cyfüfun ac Archwilio (Gymru) 2014 ac am

baratoi'r Datganiad Llywodraethu Blynyddol.

2. Rydym wedl sicrhau bod cofrrodion y Cyngor (gan
gynnu,ys rhai ei bwyllgorau) ar gael i\r
harchwilio gan y cyhoedd ac wedi'u cyhoeddi'n
elec'tronlg.

Ardydad gnn y Swyddog Arlennol Cyfdfol
Ardystiaf fod y datganiadau cyfüffddu yn y Fturfren Flynyddolhon
yn rhoidarlun teg o seffllfa ariannoly Cyngor, a'i incttm a'i
wariant, neu'n qfiryno'r derbyniadau a'r talladau'n briodol, yn ôl y
dignrydd, ar gyfer y flyryddyn a ddaeth i ben 31 Marrth 2020.

Wedi grneud tre'fiiadau i'r cofr¡odion fod ar
gael i\v hardtwilio gan y cyhoedd yn unolag
adran 228 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 ac
mae wedi cyhoeddi'r cofrrodion ar eiwefan yn
unol ag adran 55 o Ddeddf Uywodraelh Leol
(Democratlaeth) (Cymru) 2013.

Cymendrvyaeth gen y Cyngor

Gadamhaf fod y datganladau cyfrifyddu hyn a'r Datganiad
Llywodraethu Blynyddol wedi eu cymeradwyo gan y
Cyngor o dan gyfeimod cofirod:

Cyblmod cofttod: 9.lv (Afnï,

Llolnod Cadclrydd y cyhtodz !Llofnod y $rryddog Arlrnnol Cyl?lfol:

Emu: Us Puw

Dyddhd: 08106120

l;rQ^) {,
Emv: Elflon Roberts

Dyddlad:
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Ailgymeradwyaeth ac ailardystiad gan y Gyngor (dlm ond os bydd y ffurflen flynyddol wedi ei
diwygio yn yr archwiliad)

Ardysdad gen y Swyddog Arlannol Cyfrlfol

ArdystÍaf bd y datganiadau ffiffddu yn y Fturllen Flynyddol hon
yn rhoi darlun teg o seffllfa ariannol y Cyngor, a'i incwm a'i
wariant, neu'n cyflwyno'r derbynladau a'r traliadau'n briodol, yn ôl y
digurydd, ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2020.

Uolhod y Swyddog Arlennol Cyfrlfol:

Enw:

Dyddl¡d:

Cymeradrvyaeth gan y Cyngor
Cadamhaf fod y datganiadau cyfriffddu hyn a'r Datganiad
Llywodraethu Blynyddol wedi cael eu cymeradwyo gan y
Cyngor o dan gyfeimod cofttod:

Cyhlmod cofnod:

Uolhod C¡drlrydd y cyf¡rlbd:

Enw:

Dyddl¡d:

Tystysgrif Archwilio ac adroddiad Archwilydd Gyffredinol Gymru
Mae'r archwilydd allanol yn cynnal yr archwiliad ar ran Archwilydd Cyffiedinol Cymru, ac yn unol â chanllawiau a
gyhoeddwyd ganddo. Ar sail ei adolygiad o'r Ffurflen Flynyddol a'r wybodaeth ategol, mae'n nodi pa un a ffdd unrhyw
fater a ddaw i'w sylw yn peri pryder nad yw'r ddeddñ^,riaeth a'r goffnion 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 ar
gyfer:

Cvñâofu -ÍWeþ V ßnu*
Adrcddlad yr archwllydd allanol

[Ac eithrio'r materion a nodir ísodJ'Ar sailein hadolygiad, yn ein bam ni, mae'rwybodaeth yn y Ffurflen Flynyddol yn cydymfurfio

ag arferion priodol ac nid oes unrhyw faterion wedi dod i'n sytw sy'n peri pryder nad ¡nrv'r ddeddñ,Yriaeth a'r goffnion rheoleiddio

perthnasol wedi'u bodloni.

[[Mae'r materion hyn yn ogystal â]* Materion eraill nad ydynt yn etreithio ar ein bam yr ydym yn eu dwyn i sylw'r corff a'n
hargymhellion ar gyfer grella wedi'u clnnwys yn ein hadroddiad i'r corff dyddiedig

Materlon eralll ac argymhelllon

Ar sail ein hadolygiad, tynnwn sylw'r corff at y materion a'r argymheflion canlynol nad ydynt yn effeithio ar ein bam archwilio ond y

dylai'r corff ymdrin å hwy.
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(Parhewch ar daf,en ar wahân oB o€s angen.)

Enw'r archwllydd allanol:

Llofrrod yr archwllydd

BDO LLP SouthamPton
UnitedKingdom 

Dyddted:"*'[þ7{
l1\rr\za

Drcc ac ar nn Archwllydd Gyffuodlnol Cymru

'Dileerftl y bo'n briodol.

Adroddiad archwilio mewnol Blynyddol ar gyfer:

Enw'r corff: Cyngor Tref Y Bala

Mae archwiliad mewnol y Cyngor, gan weithredu'n annibynnol ac ar sall asesiad o risg, wedi cynnwys cynnal asesiad
dewisol o gydymffurñaeth å'r gweithdreftau a'r rheolaethau perthnasol y disgwylir iddynt fod ar waith yn ystod y flwyddyn
ariannolsy'n dod iben 31 Mawrth 2020.

Gynhaliwyd yr archwiliad mewnol yn unol ag anghenion y Cyngor a'r gwaith a drefnwyd. Ar sail y canffddiadeu yn y
meysydd a archwiliwyd, ceir crynodeb o gasgliadau'r archwiliad mewnol yn y tabl hwn. Nodir isod amcanion rheolaeth
fewnol a chasgliadau'r archwiliad rnewnol ar ba un a oedd yr amcanion canlynol o ran rheolaeth, ym mhob ffordd bwysig,
yn caEleu bodloni v ariannol isafon iddiwallu

l. Mae r llyfrau cyfrifon priodolwedi'u
cad#n bdodol drwy gydol y
fwyddyn.

Mornoaodurcñ deslun

(inf:c
2. Bodlonwyd rheolladau ariannol,

ceftogwyd taliadau gan anfonebau,
cymeradwyuryd grarbnt a
rhodduryd ryftlf prlodolam TAW

Mewnooodwctr deslt¡n

3. Aeesodd y cortry risgiau eylweddol I

gyflawnl ei amcanion ac adolygodd
ddigonolrwydd y trcûriadau ar gyfer
eu rheoll.

4. Deilliodd y gotniad blynyddol am
braesepUardoll/adnoddau o broses
gyllidebu ddigonol, cafodd rynnydd
yn erbyn y gyllldeb eifonitro'n
rheolaidd, ac roedd y cronfeydd

(ã f: c, [:

ônnn
Mewnosodnd desù¡n

t:n
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' 5. Cabdd yr inctm disguryliedlg ei
ddeúyn yn llawn, ar eall Ptisiau
cywir, ei gofrrodi'n brlodol a'i fancio n
syth, a thoddtryd ffif Priodol am
TAW.

6. Ceftoguryd taliadau arian mân yn
briodol gen ddelbynebau,
cymeraúrrynryd gutrariant a
rfioddwyd cyfrÍf ptíodol am TAW.

7. Talwyd cyfrogau igyfrogeion a
hrfansau i aelodau yn unol å
chymeradwyaethau a gofrtodwYd, a
chymltwyswyd gofynion TWE ac
Yswiriant Gwladol yn briodol.

8. Ro€dd y cofiestrau asedau a
buddsoddiadau yn gyf,awn, Yn
gywir, ac yn cael eu cynnal yn
briodol.

9. Cafodd cysoniadau q¡tlbn banc
qffrrodol ac ar ddhredd y ffwyddyn
eu cynnalyn briodol.

10. Cafodd datganiadau qfrifyddu a
baratowyd yn yetod y flwyddyn eu
paratci ary sailcyfrifrddu gywir
(derbyniadau a thaliadau/incwm a
gwariant), roeddentyn gyson â'r lffi
arlan parod, wedi'u ceftogigan
drywydd archwilio digonol o
gofrrodion eyfhenol, a, lle y bo n
briodol, cafodd dyledwyr a
chredydlryr eu cofrtodi'n briodol.

I l. Cronfeydd ymddirledolaeth (gan
gynnwys ymddidedolaethau
elueennol). Mae'r Cyngor wedi
cyfrawni ei gyftituldebau bl

; ymddiriedolwr.
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Mæno¡oúrcfi dest¡n

Mewnosodnch deefr¡n

Mewnoaodnrcfi destun

Mwnoeoûrcft dest¡n

Mewnosodt¡dt dcsù¡n

Mewnooodr¡dt dssfun

Mevmooodnrttr destun
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' 13. Nodrrd y maes risg Mewnosoúildr dcst¡n

c c
l¿L No&vcfì y maes dsg Mewnoeodwdt degtun

nccn
'Os ateburyd 'naddo', nodwctr y goblyghdau â'r camau sy'n cael eu cymryd i ffnd i'r afael ag unrhyrr wendid rheoli a nodwyd

(ychwanegnvch dudalennau arwahân os oes angen).
* Os atebwyd 'heb ei gynnwys', nodwcf¡ pryd y gwnaethpuyd y gwaith archwilio mewnol r¡wyaf diweddar yn y maes hwn a phryd y
bwriedir ei wneud nesaf, neu os nad oes angsn ei gynnwys, rhaid i'r archwilydd mewnol esbonio pam nad oes angen hynny.

Mae fy nghanffddladau manwl a'm hargymhellion yr wyf yn eu dwyn i syMr Cyngor w6di'u cynnwys yn fy adroddiad marurl i'r Ongor
dyddledig Mehefin 2020.

Cadarnhau erchuvlllad mewnol

Rwyf/Rydym yn cadamhau nad wyf itydym ni, fel archwilydd mewnol y Cyngor, wedi ymgymryd â swyddogaeth reoli na gureinyddol o
fewn y corff(gan gynnwys paratoi'rffifon) nacfelaelod o'rcorff yn ystod y blynyddoedd ariannol2018-19 a201$20. Cadamhaf
heffd na fu unrh¡r achoe o wrthdaro buddiannau ynghyldr fy mhenodiad.

Enw'r unþolyn a gynhrllodd yrarclnrlll¡d mownol: D¡vld Lloyd.Wlllamr, CyngorGrrynedd

Uoftrod yr unlgolyn r gynhellodd yr erchwlllad mcwnol: >atiÅ clagd-WtLLuaws

Dyddlad: OUûn020

Nodiadau cyfanryddyd ar gwblhau'r Ffurflen Flynyddol
1. Rhaid i chi gymhwyso arferion pdodol wrth baratoi'r fr¡rllen llynyddol hon. Nodir yr arferion priodol yn y Canllaw i Ymarferwyr.

2. Gwneu¡ctr yn siûr bod y Ffurflen Flynyddolwedieichwblhau'n llawn, h.y. dim blychau codr gwag. Ceisiwch oegoi gwneud

unrhyw ddlwygiadau i'r ft.lrffen wedi'i cfiwblhau. Os na allwdr osgoi hyn, rhowdr linell drwy'r cofrrodion anghyrvir, eicrhewdì fod
y diwygiadau wedi'u tynnu at syhdr corffgyda llyhrennau cyntaf eich enw wrth eu hymyl a'ch bod wedi rhoí esboniad i'r
archwilydd allanol. Peldlwch â dehyddlo hyllf cywlro. Caifffrlrflenni blynyddol anghyflawn neu rai sy'n cynnwys diwygiadau
heb eu cymeradwyo a/neu eu hesbonio neu hylif o¡riro eu dychwelyd heb eu harchwilio a gallolygu costau ycfnrvanegol.

Goffnnwcfr i'ch archwilydd am gopi electronig o'r frlrflen oB oes angen un.

3. Gofynnwch i ail berson, y Cadeirydd neu aelod efallai, adolygu eich Ffurflen Flynyddoler mwyn sicrhau ei bod yn gyfawn cyn
anfon y ff.rrflen wreiddlol at yr archwilydd.

4. Gwnewch yn siûr bod eich daþaniadau cyfrifrddu yn gyvrir, bod y balans a gariwyd ymlaen o'r flwyddyn ffaenorol (llinell 7 o
2019) yn q¡fateb i'r balans a ddygnryd ymlaen yn y fwyddyn gyfredol (llinell I o2O2Ol. Esbonhrcfi unrhyw wahaniaethau rhwng
ffigurau 2019 ar y frrrffen flynyddol hon a'r symiau a goftrodwyd yn frrrffen f,ynyddol y llynedd.

5. Rhorch esboniad llawn am unrhyv amr¡priannau sylweddolyn y datganiadau ariannol. Peidiwch ag anfon copi o'dr cofrrodion
cyfüfrddu manwl yn lle'r esboniad hwn. Mae'r archwilydd allanol am wybod eich bod dri'n deall y rhesymau dros yr holl
amrywiannau. Coffwdr gynnwys dadansoddiad manwl i ategu eich eeboniad a byddwch yn benodolynghylch gwerthoedd

elfennau unigol sy'n gyfrifolam yr amrywiannau.

6. Sicrhewch fod y copi o'r cysoniad banc y byddwch yn ei anfon at s¡ch archwilydd gyda'r copi o'r Ffurfren Flynyddol yn cynnurys

eich holl gyfrifon banc a balaneau ariannol. Os nad oes unrhyv eitemau cysoni, nodwch hyn a rhowch dystiolaeth o falansau'r
banc. Os oes gan eiú Cyngor unrhyw fuddeoddiadau byrdymor, nodwch eu gwerth ar y cysoniad banc. Dylai'r archurilydd allu
gyfateb eicùr cysoniad banc i linell 9 yn y datganiadau q¡frifyddu. Ceir rhagor o gymorth ar gysoniadau banc yn y Canllaw i

Ymarferwyr.

7. llae'n ofynnol I bob cyngor anfon gwybodaeth at yr archwllydd allanol, I ategu'r honladau a wnaed yn y Datganled
Llywodnethu Blynyddol hyd yn oed oc nad ydych chlwsdlgwneud hynny yn f,renorol. Bydd eiclr archwilydd yn dweud
wrthycfr pa wybodaeth y mae angen i chi ei darparu. Sicrhe¡wch eich bod yn darllen yr hysbysiad archwilio yn ofalus er mwyn
elcrhau elctr bod yn cynnwys yr holl wybodaeth y mae'r arctnrilydd wedi gof,n amdani. Dylech anfon coplru o'r oofnodion
gwreiddiol (a ardystiwyd gan y Clerc a'r Cadeirydd fel copïau cywir) at yr archwilydd allanol ac nid y dogfennau gwreiddlol eu

hunain.

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

9. Oe bydd yn rhaid i'r archwífydd adolygu grwybodaeth nas goffnnwyd amdani, gofyn eto am wybodaeth, neu os caiffgysoniad
banc anghyflawn neu esboniad o amrywiannau neu os caiffddogfennau grreiddioly mae'n rhaid eu dychwelyd, bydd yr
archwilydd yn mynd igostau ychwanegoly mae ganddo hawl igoditroedd ychwanegolamdanynt.
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10. Dylech ateb pob gohebleeür â'r archwllydd alhnol yn brydlon. Bydd hyn yn eicft helpu i gyfraurni eidt rhwymedigaethau

statudola bydd yn lleihau coetyr arduiliad.

Noder, oc byddrrch yn wblhau'r ft¡rfron elcctronlg, rhald I chl argraftr'r ft¡rllon ot mtlyn lddl gacl el herdyrüo gan y
Suryddog Adannol Cyfrlfol a'l llolirodl gnn y Gaddrydd cyn sl hanfon et yr archwllydd.

A yrr'r papurau i'w hanfon at yr arctrwilydd allanolyn cynnwys esboniad o amrywiadau
sylweddol rhwng y llynedd ac elenl?

A ¡dr cysoniad banc ar 3l Ma$rrth 2020 yn gyson å Llinell 9?

ll.

Gyftlfon

Pob adran

I

{Cymendrvyo A yu/r Stryyddog Ariannol Cyfrifol wedi ardystlo r daþaniadau qfrifyAOu a'r_Daþaniad
Llywodraeüru Blynyddol (Rheoliad 15 (1)) erbyn 30 Mehefin 2O2Oîan bollãf?

A yu/r corff wedi cymeradnyo r datganiadau q¡füffddu cyn 30 Mehefin 2020 ac a yw Adnan

3 wedi'i lloftodi a'r dyddiad wedi'i nodi gan yr unigolyn a oedd yn cadeido'r cyfarbd pan

rodóvyd y gymeradwyaeth?

A yrv'r hollfrychau pinc yn y datganladau ffiffddu a'r Datganiad Blynyddol wedi eu llenwi
ac eeboniadeu wedi'u rhol pan fo angen?

A ¡rv'r holl wybodaeth y goffnnodd yr arcñwÍlydd allanol amdani w€dl¡ hanfun gyda'r
Ffurfren Flynyddol hon? Cyfshlwch at eich hysbysiad o archwiliad ac unrhyrv atodlenni
ydrwanegola ddarparwyd gan eich arc-hwilydd allanol.
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Gafrlfon A yu/r datganiadau cyfrifyddu sydd wedleu diwygio wedl'u cymeradwyo ac Adran 3 wedl'i
llofrod¡eto a'r dyddiad wedti nodi eto fel tystiolaeth o gymeradwyaeth y Bwrdd i'r dlwygiadau
cyn eu hailgyñryno i'r arcfnvilydd?
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