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Ffurflen Flynyddol ar gyfer y Flwyddyn a Ddaeth i iyrarunrp o, ,^3t Mawrth 2A17 ARCH\MLTAD

Naill ai:

Os nad oes angen
gwneud unrhyw
ddiwygiadau,

bydd yn ardystio'r
Ffurflen Flynyddol
ac yn ei dychwelyd
at y corff i'w
chyhoeddi erbyn
30 Medi

Darllenwch y canllawiau ar gwblhau'r Ffurflen Flynyddol hon a chwblhewch bob adran mewn coch gan
Eynnwys drwy adran y Datganiad Llywodraethu Blynyddol

Mae'n bosibl y bydd ffurflenni anghy'flawn neu anghywir yn galw am warth archwilio allanol ychwanegol ac yn arwain
at gostau ychwanegol. Anfonwch y Ffurflen Flynyddol wreiddiol. ynghyd a r holl wybodaeth y gofynnwyd amdani,
at yr archwilydd allanol sy'n gweithredu ar ran Archwilydd Cyffredinol Cymru. Oni bai y gofynnir i chi wneud hynny,
peidiwch ag anfon unrhyw gofnodion ariannol gwreiddiol na chofnodion eraill at yr archwilydd allanol.

Caiff ffurflenni a archwiliwyd ac a ardystiwyd eu dychwelyd at y corff i'w cyhoeddi neu er mwyn cyhoeddi'r
datganiadau cyfrifyddu, y Datganiad Llywodraethu Blynyddol a thystysgrif ac adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru.

Rhestr wirio cwblhau

Cyfrifon A yw'r Swyddog Ariannol cyfrifol wedi ardystio'r datganiadau cyfrifyddu ac a yw'r corff
wedi cymeradwyo'r Ffurflen Flynyddol (fel y dangoswyd gan y llofnodion perthnasol),
erbyn 30 Mehefin 2017 fan bellaf?

A yw r cyfrifon yn cyfrifo n gywir ac a yw'r balans a gaiff ei barhau o'r llynedd yn cyfateb i r
balans agoriadol eleni?

A yw'r papurau i'w hanfon at yr archwilydd allanol yn cynnwys esboniad o amrywiadau
sylweddol, gan gynnwys dadansoddiad wedi ei fesur o'r newidiadau rhwng y llynedd ac
eleni?

A yw'r cysoniad banc ar 31 Mawrth 2017 yn gyson d llinell 9?

A yw'r holl flychau coch wedi'u cwblhau ac a oes esboniadau wedi'u rhoi lle bo angen?

A yw'r holl wybodaeth y gofynnwyd amdani gan yr archwilydd allanol wedi i hanfon gyda'r
Ffurflen Flynyddol hon? Dylech gyfeirio at yr hysbysiad o'r archwiliad ac unrhyw amserlenni
ychwanegol a ddarparwyd gan eich archwilydd allanol.

A yw'r holl wybodaeth y gofynnwyd amdani gan yr archwilydd allanol wedi'i hanfon gyda'r
Ffurflen Flynyddol hon? Dylech gyfeirio at yr hysbysiad o'r archwiliad ac unrhyw amserlenni
ychwanegol a ddarparwyd gan eich archwilydd allanol.

Neu:

Os oes angen gwneud diwygiadau,
bydd yn rhoi gwybod i'r corff am

broblemau (gan gynnwys

diwygiadau). Bydd y corff yn

diwygio'r Ffurflen Flynyddol, bydd y

Swyddog Ariannol Cyfrifol yn ei

hailardystio a bydd y corff yn ei

hailgymeradwyo cyn ei dychwelyd
at yr archwilydd. Yna bydd yr

archwilydd yn ardystio'r Ffurflen
Flynyddol ac yn ei dychwelyd at y

corff i'w chyhoeddi erbyn 30 Medi.

(YMHOLIADAU) ./ 
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Rhaid i gyrff llywodraeth leol llaio faint yng Nghymru baratoi cyfrifon blynyddol gan ddilyn arferion priu.?WYIEJT-IO.-9 W'
yng nghyhoeddiad Un Llais Cymru/Cymdeithas Clercod Cynghorau Lleol (SL-CC) Governance and accountability
for local councils in Wales - A Practitioners' Guide 2006 (y Canllaw i Ymarferwyr). Mae'r Canllaw i Ymarferwyr yn
nodiygallcyrff baratoieu cyfrifon arffurf ffurflen flynyddol a baratowyd gan SwyddfaArchwilio Cymru.

Y cyfrifon a'r broses archwilio

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

Bydd y Swyddog Ariannol
Cyfrifol/Clerc yn paratoi

datganiadau cyfrifyddu a

Datganiad Llywodraethu
Blynyddol. Bydd yr uned
archwrlio mewnol yn

cwblhau adroddiad
archwilio mewnol.
Bydd y Swyddog Ariannol
Cyfrifol yn ardystio'r
ffurflen (o dan Ran 2 o'r
Datganiad Llywodraethu
Blynyddol) cyn 30
Mehefin ac yn cyflwyno'r
ffurflen i'r corff.

Pob adran

Tystiolaeth
ategol

Bydd y corff yn cymeradwyo'r
Ffurflen Flynyddol erbyn
30 Mehefin. Mae llofnod
y Cadeirydd yn y blwch
o dan Ran 2 o'r Datganiad
Llywodraethu Blynyddol yn

dyst o hyn.

Bydd y Swyddog Ariannol
Cyfrifol/Clerc yn anfon copi o'r
Ffurflen Flynyddol a chopiau
ardystiedig o'r dystiolaeth y
gofynnwyd amdani at yr

archwilydd allanol sy'n
gweithredu ar ran Archwilydd
Cyffredinol Cymru.

Bydd yr archwrlydd allanol yn cwblhau'r archwiliad a:

,

Bydd ateb 'Anghywir' yn golygu nad ydych wedi bodloni'r gofynion o bosibl

Cyflwyniad cyntaf i'r archwilydd allanol Cywir I Anghywir

,

:



Datganiadau cyfrifyddu 2016-17 ar gyfer:

Lt h*r cjL

2.

3.

Enw'r corff:

Datganiad o incwm

1. Balansau a

ddygwyd ymlaen

(+) lncwm
o drethiant
lleol/ardoll

(+) Cyfanswm
derbyniadau eraill

4. (-)Costau staff

(-) Llog ar
fenthyciadaui
ad-daliadau cyfalaf

(-)Cyfanswm
taliadau eraill

7. (=) Balansau a

barhawyd

Datganiad o falansau

8. (+) Dyledwyr a

balansau stoc

9. (+)Cyfanswm
arian parod a

buddsoddiadau

10. (-) Credydwyr

(=) Balansau a

barhawyd

Cyfanswm asedau

sefydlog ac

asedau hirdymor

Cyfanswm
benthyciadau

14. Nodyn datgelu
cronfeydd
ymddiriedolaeth

a gwarianUderbyniadau a thaliadau
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Cyfanswm y balansau a'r cronfeydd wrth gefn ar ddechrau'r

flwyddyn fel y'u cofnodwyd yn y cofnodion ariannol. Rhaid iddo

.fod yn gyson 6 llinell 7 y flwyddyn flaenorol.

Cyfanswm yr incwm a dderbyniwyd/derbyniadwy yn ystod y

flwyddyn o drethiant lleol (praesept) neu ardoll/cyfraniad gan brif

'gyff
Cy,fanswm incwm neu dderbyniadau a gofnodwyd yn y llyfr arian

. parod llai'r symiau a gynhwysii'yn llinell 2. Mae'n cynnwys
' grant au cymorth. dewisol a refeniw.

Cy'fanswm gwariant neu daliadau a wnaed i bob gweithiwr

cydlogedig ac ar ei ran. Dylech gynnwys cy"flogau, TWE ac

Ysrviriant Gwladol (cy'flogeion a chyflogwyr), cyfraniadau pensiwn

, a threuliau cysylltiedig e.e. costau terfynu.

Cy'fanswm gwariant neu daliadau cyfalaf a llog a wnaed yn ystod

y flwyddyn ar fenthyciadau allanol (os o gwbl).

Cy'fanswm gwariant neu daliadau fel y'u cofnodwyd yn y llyfr arian

parod, a thynnu costau staff (llinell 4) a llog ar fenthyciadau/

ad-daliadau cyfalaf (llinell 5).

Cyfanswm y balansau a'r cronfeydd wrth gefn ar ddiwedd y

flwyddyn. Rhaid iddo fod yn hafal i (1+2+3) (4+5_+6)

Cyfrifon incwm a gwariant yn unig: Nodwch werth dyledion sy n

ddyledus i'r corff a balansau stoc a ddelir ar ddiwedd y flwyddyn.

Pob cyfrif: Swm yr holl gy'frifon banc cyfredol a chadw, daliadau

ariannol a buddsoddiadau a ddelir ar 31 Mawrth. Rhaid ihyn fod

yn gyson 6 balans cysoni'r llyfr arian parod yn unol 6 chysoniad

y banc.

Cyfrifon incwm a gwariant yn unig: Nodwch werth yr arian

sy'n ddyledus gan y corff (heblaw costau benthyg) ar ddiwedd

y flwyddyn.

Dylai cyfanswm y balansau fod yn gyson 5 llinell 7 uchod:

Nodwch gyfanswm (8+9-1 0).

Gwerth gwreiddiol cofrestr asedau a buddsoddiadau pob ased

6.

11.

12.

13.
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Z+ol Z ArC), sefydtog, ynghyd ag asedau hirdymor erailla ddelir ar 31 Mawrth.

Balans cyfalaf dyledus pob benthyciad o drydydd partion ar

VJ t)'l 31 Mawrth (gan gynnwys PWLB).

Mae'r corff yn gweithredu fel unig ymddiriedolwr ac mae'n

gyfrifol am reoli (a) cronfa/cronfeydd ymddiriedolaethi

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

cynnwys unrhyw drafodion ymddiriedolaeth).

Dan

Dylech dalgrynnu'r ffigurau i'r f agosaf.

Ni ddylech adael unrhyw flychau yn wag na chofnodi
balansau o f0 neu ddim. Rhaid i bob ffigur fod yn gyson 6'r
cofnodion ariannol sylfaenol ar gyfer y flwyddyn berthnasol.



Datganiad Llywodraethu Blynyddol (Rhan 1)

Rydym yn cydnabod fel aelodau o'r Cyngor/Bwrdd/Pwyllgor, ein cyfrifoldeb dros sicrhau bod yna system reolaeth

fewnolgadarn, gan gynnwys paratoi'rdatganiadau cyfrifyddu. Rydym yn cadarnhau, hyd eithaf ein gwybodaeth a'n

cred, o ran y datganiadau cyfrifyddu ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2017 , ein bod wedi gwneud y

canlynol:

1. Rydym wedi rhoi trefniadau ar waith ar gyfer:

r gwaith rheoli ariannol effeithiol yn ystod y

flwyddyn; a

r pharatoi a chymeradwyo'r datganiadau

cyfrifyddu.

Cynnal system rheolaeth fewnol ddigonol, gan

gynnwys mesurau a gynlluniwyd i atal a chanfod
twyll a llygredd, ac adolygu ei heffeithiolrwydd.

5. Rydym wedi cynnal asesiad o r risgiau sy n

wynebu' r Cyn gor/Bwrdd/Pwyll gor ac wed i cym ryd

camau priodol i reoli'r risgiau hynny, gan gynnwys

cyflwyno rheolaethau mewnol a/neu yswiriant

allanol lle y bo angen.

6. Rydym wedi cynnal system archwilio mewnol
ddigonol ac effeithiol ar gyfer y cofnodion cyfrifyddu
a'r systemau rheoli drury gydol y flwyddyn ac wedi

cael adroddiad gan yr archwilydd mewnol.

Pennu ei gYllideb a rheoli ei 6' 12

arian yn briodol a Pharatoi a

chymeradwyo ei ddatganiadau

: cyfrifyddu fel Y rhagnodir gan Y ,

gyfraith.

Gwneud trefniadau Priodol a 6.7
derbyn cyfrifoldeb am warchod
yr arian cyhoeddus a'r
adnoddau dan ei reolaeth.

. Ond wedi gwneud Pethau Y , 6
, mae ganddo'r PWer cYfreithiol

i'w gwneud ac wedi
: cydymffurfio 6 chodau Ymarfer

a safonau wrth wneud hYnnY.

2.

3. Rydym wedi cymryd camau rhesymol i roi sicnruydd

i'n hunain nad oes unrhyw achosion o ddiffyg
cydymffurfio gwirioneddol neu bosibl 6 chyfreithiau
rheoliadau na chodau ymarfer a allai gael effaith /
ariannol sylweddol ar allu'r Cyngor/Bwrdd/Pwyllgor V
i gynnal ei fusnes nac ar ei sefyllfa ariannol.

4. Rydym wedi darparu cyfle priodol i etholwyr arfer ,/ Rhoi'r cyfle i bob unigolyn a 6,23
eu hawliau yn unol d gofynion Rheoliadau Cyfrifon \/ diddordeb archwilio a gofyn

ac Archwilio (Cymru) 2014. v cwestiynau am gyfrifon y corff

7.

Ystyried y risgiau ariannol a'r 6, 9
risgiau eraill a wynebir ganddo

wrth weithredu'r corll a delio 6

hilry'n briodol.

Trefnu unigolyn cymwys, 6,8
yn annibynnol ar y rheolaethau
a r gweithdrefnau ariannol,
roi barn wrthrychol ar ba
un a yvv'r rhain yn diwallu
anghenion y corff.

Datgelu popeth y dYlai fod 6

, wedi ei ddatgelu am ei fusnes
yn ystod y flwyddyn gan
gynnwys digwyddiadau a

: ddigwyddodd ar 6l i'r flwYddYn

I
!*"*
iB.
l
I

Rydym wedi ystyried pa un yw unrhyw ymgyfreitha,

rhwymedigaethau neu ymrwymiadau,
digwyddiadau neu drafodion, a ddigwyddodd naill

ai yn ystod y flwyddyn neu ar 6l i'r flwyddyn ddod i

ben, wedi cael effaith ariannol ar y Cyngor/Bwrdd/
Pwyllgor a, lle y bo'n briodol, wedi eu cynnwys yn y

datganiadau cyfrifyddu.

Rydym wedi cymryd camau priodol i fynd i'r afael A

phob mater a godwyd mewn adroddiadau blaenorol
gan archwilwyr mewnol ac allanol.

ddod i ben os YdYnt Yn
berthnasol.

Ystyried a chymryd camau
: priodol i fynd i'r afael A

r phroblemau/gwendidau a

, ddygwyd i'w sYlw gan

. archwllwVl mewnolac allanol

6,8,23

Cronfeydd ymddiriedolaeth - yn rhinwedd ein

swydd fel ymddiriedolwr, rydym wedl:

o cyflawni ein cyfrifoldeb mewn perthynas

ag atebolrwydd am y gronfa/cronfeydd gan

gynnwys cyflwyno adroddiadau ariannol
a, lle y bo angen, cynnal archwiliadau
annibynnol. l,-

* Ar ddalen ar wahin, rhowch esboniadau i'r archwilydd allanol ar gyfer pob ymateb a nodwyd fel 'Anghywir' a roddwyd;

a disgrifiwch pa gamau gweithredu sy'n cael eu cymryd i fynd i'r afael 6'r gwendidau a nodwyd.

Cyflawni ei gyfrifoldebau
yn rhinwedd ei swydd fel
unig reolwr-ymddiriedolwr
ymddiriedolaeth neu
ymddiriedolaethau lleol.

Cytunwyd? Mae'CYWIR' yn golygu bod
y Cyngor/Bwrdd/Pwyllgor
wedi gwneud y canlynol:

cvf v
Dangosydd
PerfformiadCywir



Datganiad Llywodraethu Blynyddol (Rhan 2)

1. Rydym wedi cofrestru fel cyflogwr d Chyllid a

Thollau EM (CThEM)ac rydym yn gweithredu
Talu Wrth Ennill (TWE) yn briodol fel rhan o'n
trefniadau cyflogres; neu

Nid oes angen i ni gofrestru ar gyfer TWE
ohenvydd nid oes unrhyw un o'n cyflogeion yn

cael eu lalu f.112 neu fwy yr wythnos, yn cael
treuliau a buddiannau, yn dal swydd arall nac yn

cael pensiwn.

2. Rydym wedi cynnal cofnodion cyflogres priodol

ar gyfer pob un o'n cyflogeion gan gynnwys
didyniadau treth ac yswiriant gwladol.

Wedi cofrestru fel cyflogwr ac yn

gweithredu TWE yn briodoloni
bai bod pob un o'r meini prawf

eithrio wedi cael eu bodloni.

Cadw cofnodion o daliadau a

wnaed i gyflogeion gan gynnwys

buddiannau neu dreuliau
trethadwy a thaliadau a wnaed i

CThEN/

Mae'r corff a'i aelodau wedi
mabwysiadu Cod Ymddygiad ac
wedi cy.tuno i gydymffurfio ag ef
fel sy'n ofynnol o dan y gyfraith"

'13

13

Y Cyngor/Bwrdd/Pwyllgor sy'n gyfrifol am baratoi'r datganiadau cyfrifyddu yn unol 6 gofynion Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio

(Cymru) 2014 ac am baratoi'r Datganiad Llywodraethu Blynyddol.

Cymeradwyaeth ac ardystiad y Cyngor/Bwrdd/Pwyllgor

Ardystiad gan y Swyddog Ariannol Cyfrifol

Ardystiaf fod y datganiadau cyfrifyddu yn y Ffurflen Flynyddol hon
yn rhoi darlun teg o sefyllfa ariannol y Cyngor/Bwrdd/Pwyllgor,
a'i incwm a'i wariant, neu'n cyflwyno'r derbyniadau a'r taliadau'n
briodol, pa un bynnag sy'n berthnasol, ar gyfer y flwyddyn a
ddaeth i ben 31 Mawrth 2017.

3. Rydym wedi mabwysiadu Cod Ymddygiad sy'n
nodi'r safonau ymddygiad priodol a ddisgwylir
gan gynghonryr ac mae pob un ohonom wedi
c\.,tuno i gydymffurfio 6'r cod.

D leer fel y bo n briodol.

Lrofnod y Swyddos Ariannol cyftfiot&DT4"fl f7\lE
enw: $-ffi y\AN * s-:e_g
Dyddiad: lb lC'G /,*ClZ

Ardystiad gan y Swyddog Ariannol Cyfrifol
Ardystiaf fod y datganiadau cyfrifyddu yn y Ffurflen Flynyddol hon
yn rhoi darlun teg o sefyllfa ariannol y Cyngor/Bwrdd/Pwyllgor,
a'i incwm a'i wariant, neu'n cyflwyno'r derbyniadau a'r taliadau'n
briodol, pa un bynnag sy'n berthnasol, ar gyfer y flwyddyn a
ddaeth i ben 31 Mawrth 2017.

Llofnod y Swyddog Ariannol Cyfrifol:

Enw:

Dyddiad:

Gymeradwyaeth gan y Cyngor/Bwrdd/Pwyllgor

Cadarnhaf fod y datganiadau cyfrifyddu hyn a'r Datganiad
Llywodraethu Blynyddol wedi cael eu cymeradwyo gan y

Llofnod y Cadeirydd: ,M
Enw: G,^ryr*EDD -*-.l-<6( -

Dyddiad: l3 locr l eClZ
Ailgymeradwyaeth ac ailardystiad y Cyngor/Bwrdd/Pwyllgor (dim ond os bydd y ffurflen flynyddolwedi ei

diwygio yn yr archwiliad y bydd eu hangen)

Cymeradwyaeth gan y Cyngor/Bwrdd/Pwyll gor

Cadarnhaf fod y datganiadau cyfrifyddu hyn a'r Datganiad
Llywodraethu Blynyddol wedi cael eu cymeradwyo gan y

Cyn gor/Bwrdd/Pwyl lgor o dan gyfeirnod cofnod :

Llofnod y Cadeirydd:

Enw:

Dyddiad:

Cytunwyd?

Cywir Anghywir*



Tystysgrif archwilio ac adroddiad Archwilydd cyffredinot cymru
Mae'r archwilydd allanol yn cynnal yr archwiliad ar ran, ac yn unol 6 chanllawrau a gyhoeddwyd gan Archwilydd
Cyffredinol Cymru. Ar saileiadolygiad o'r Ffurflen Flynyddola'rwybodaeth ategol. mae'n nodi pa un a fydd unrhyw
fater a ddaw i'w sylw yn peri pryder nad yw'r ddeddfwriaeth a'r gofynion rheoleiddio perthnasol wedi'u bodloni.

Ardystiwneinbodwedicwblhau'rarchwiliado'rFfurflenFlynyddol argyferyflwyddynaddaethiben3l Mawrth2017
ar gyfer:
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Adroddiad yr archwilydd allanol

tArsaileinhadoIygiad,yneinbarnni,mae,rwybodaethynyFfurflenFlynyddolyn
cydymffurfio ag arferion priodol ac nid oes unrhyw faterion wedi dod i'n sylw sy'n peri pryder nad yw'r ddeddfwriaeth a'r
gofynion rheoleiddio perthnasol wedi'u bodloni.

:!:s'' n ^ ^a'3:-^e e - ei e';"e- er;e'la ived e,, "ylnn)'s ln eirr lradroddiad i'r eor[[: dyddiedig ] --- 
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Materion eraill ac argymhellion

i Ar sail ein hadolygiad, tynnwn syhdr corff at y materion a'r aqymhellion canlynol nad ydynt yn effeithio ar ein barn archwilio ii
t

{ onO y dylai'r corff ymdrin 5 hwy. 
i

(Parhewch ar daflen ar wahan os oes angen.)
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Enw'r archwilydd allanol : ffi [iS I-g-F S*uthe.mPt*r'r

Dyddiad:

I
1

1

-31
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Llofnod yr archwilydd allanol:

: $ac>,-^(
1

I Dros ac ar ran Archwilydd Cyffredinol Cymrut^**_,
* Dileer fel y bo'n briodol.
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