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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 ddwyieithog.
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Y CYFRIFON A'R BROSES ARCHWILIO

Mae Adran 12 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2Q04 yn ei gwneud yn ofynnol i gynghorau cymuned a chynghorau
tref (a'u cyd-bwyllgorau) yng Nghymru lunio eu clrifon bob blwyddyn hyd at 31 Mawrth a sicrhau bod Archwilydd
Cyffredinol Cymru yn archwilio'r cyfrifron 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 Ê2.5 miliwn baratoi eu cyfrifon yn

unol å'r arferion priodol.

Nodir yr arferion priodol ar gyfer cynghorau cymuned a chynghorau tref a'u cyd-bwyllgorau yng nghyhoeddiad Un Llais
Cymru/Cymdeilhas Clercod Cynghorau Lleol 'Governance and accountability for local councils in Wales -
A Practitioners' Guide' (y Canllaw i Ymarfenvyr). Mae'r Canllaw i Ymarferulyr yn ei gwneud yn ofynnol iddynt baratoi eu
cyfrifon ar ffurf ffurflen flynyddol. Mae'r ffurflen f,ynyddol hon yn bodlon¡ gofynion y Canllaw i Ymarferwyr.

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

Eydd y Swyddog Anannol

Cf ritoUclerc yn paraloi

datgan¡adâu cylrlyóöu a r

Datganiad Llywodraethu

Blynyddol Eydd yr uned

archwil¡o mownol yn

cìwblhau adroddrad

archw¡lio mewnol. Bydú y

Swyddog Ariannol Cyfrilol

yn ardystio r ffurllen (o dan

Ran2orDatganrad
Ll}^'vodraothu Elynyddol)

cyn 30 Mchefin ac yn

cyflwyno t tfurllen i r corff.
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Darllenwch y canllawiau ar gwblhau'r Ffurflen Flynyddol hon a chwblhewch bob adran rnewn pi,ìc gan gynnwys
DWY adran y Datganiad Llywodraethu Blynyddol.

CYM ERADWYO'R FFURFLEN FLYNYDDOL

Mae dau llwch i'w hardystío a'u cymeradwyo gan y corff. Mae'r ail flwch yn ofynnol dím 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.

Mac'n rhaid i'r cyngor gymeradwyo'r ffurflen flynyddol CYN i'r cyfrifon a'r dogfcnnau ategol fod ar gael i'w
harchwilio'n gyhoeddus o dan adran 30 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004.

Yr archwilydd sy'n gweithredu ar ran yr Archwilydd Cyffredinol fydd yn cwblhau Tystysgrif Archwilio ac
adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru. Nl CHAIFF y Clerc/Swyddog Ariannol Cyfrifol, y Cadeirydd na'r
archwilydd mewnol eu cwblhau.

Caiff furflenni a archwiliwyd ac a ardystiwyd eu dychwelyd i'r corf at ddibenion cyhoeddi ac arddangos y datganiadau
clrifyddu, y Datganiad Ll¡nvodraethu Blynyddol a thystysgrif ac adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru.

archwilydd allanol yn cwblhau'r archwil¡ad aEyddBydd y corf yn cymeradwyo r

Ffurflen Flynyddol erbyn 30

Mêhefin. Mae llofnod y

Cadeirydd yn y blwch o dan

Rån 2 oT Dat0aniad

Llywodra6thu Blynyd<lcl yn

tystro i hyn.

MaeT Swyddog Ariånnol

Cyfrifol/Cl€rc yn anlon y

Ffurflen Flynyddol a chop¡au

o r dyst¡olaeth y grofynnwyd

åmdani at yr archwilydd alland

sy n gw€ilhrodu ar ran

Archwllydd Cylfredinol Cymru

Na¡ll ai:

Os nad oes angen

gwnoud unrtr)^,

ddiwygiadau, yn

afdyslio r Ffuril€n

Flynyddol ac yn ei

dychwelyd at y corfl

i w chyhoeddi erbyn

30 Med¡.

Neu:

Os oes angen gwneud diwygiadau.

yn rhoi gwybod ¡r corf am broblemau
(gan gynnwys diwygiadau). Bydd y

corff yn diwygo'r Ffudlen Flynyddol.

bydd y Swyddog Ariannol Cfrilol yn

e¡ hailardystþ a bydd y corft yn el

hailgymeradwyo cyn oi dychw€lyd at
yr archwilydd. Yna bydd yr archwlydd
yrì ardystro r Fftrrllen Flynyddol ac yn

ei dychr,velyd al y corff i w chyho€dd¡

30 Mod¡.



Datganiadau cyfrifyddu 2019-20 ar gyfer:

Enw'r corff: Cyngor Cymuned Harlecf

Datganiad o incwm a gwarianUderbyniadau a thaliadau

Balansau a 2,633
ddygwyd ymlaen

Clanswnr y balansau a? cronfeydd wrlh geln ar ddechrau'r flwy<ldyn fel
y'u cofnodwyd yn y colnodion a¡iannol. Rhaid iddo fod yn gyson å Lhnell
7 y flwyddyn flaenorol.

Clanswm yr incwm a dderbyniwyd/derbyniadwy yn ystod y flwyddyn o
dreth¡ant lleol (praesepl) neu ardoll/cyfraniad gan brif gyrff .

Mae? corff yn gweithredu fel unrg ymddrriedolwr ac mae'n
gyfrifol am ¡eoli (a) cronfa/cronfeydd ymddrrredolaeth/

asedau (dylai darllenwyr nodi nad yw r ffigurau uchod yn

cynnwys unrhyw drafodron ymddinedolaeth).

2. (+) lnclvm o
drelhiant
lleol/ardoll

3. (+) Cyfanswm
derbyniadau
eraill

70,000

3,517

4. (-) Costau statf 2,456

5. (-) Llog ar
fenthyc¡adau/
ad-daliadau
cyfalaf

6. (-) Cyfanswm
taliadau eraill

49,708

7. (=) Balansâu a 23.9g6
gariwyd yrnlaen

Datganiad o talensau

8. (+) Dyledwyr a 0
þalansau stoc

9. (+)Cyfanswm 23,9g6
arian parod a

buddsoddradau

10. (-) Credydwyr 0

11. (=) Balansau a

garrwyd yrnlaen

12, Clanswm
asedau sefydlog
ac asedau
hrrdynror

13. Cyfanswm
benthyciadau

23,986

123.500

0

23,986

70,000

22,167

2,174

0

Cyfanswm ¡ncwnr neu dclerbyniadau a gofnodwyd yn y lllr arran parod

llai'r symiau a gynhwysir yn llinell 2. Mae'n cynnwys granhau cymorth.
dewrsol â refeniw.

Clanswm gwarianl neu daliadau a wnaed i bob gweithiwr cyllogedig ac

ar ei ran. Dylech gynnwys cyflogau, TWE ac Yswir¡ant Gwladol
(cyllogeion a chyflogwyr), cyfraniadau pensiwn a threuliau cysylltiedig,
e.e. costsu lerfynu.

Cyfanswm gwar¡ant neu daliadau cyfalal a llog a wnaed yn ystod y
flwyddyn ar fenthyc¡adau allanol (os o gwbl).

Clrifon incwm a gwariant yn un¡g: Nodwch werlh dyledion sy'n
ddyledus i'r corfi a balansau stoc a ddelrr ar ddiwsdd y flwyddyn.

Pob cyfrif: Swm yr holl gyfrifon banc cyfredol a chadw, dðliadau ariannol
a buddsoddiadau a ddel¡r ar 31 Mawrth. Rhaid i hyn fod yn gyson á

balans cysoni'r lllr arian parod yn unol å chysoniad y banc.

Clrifon incwm a gwariant yn unig: Nodwch werlh yr arian sy'n
ddyledus gan y corff (heblaw costau benlhyg) ar ddiwedd y flwyddyn

Dy'ai cyfanswm y balan3âu fod yn gyson å llinell 7 uchod: Nodwch
gyfanswnr (8+9-10).

Gwerth cofrestr asedau a buddsoddiadau pob ased sefydlog, ynghyd ag
unrhyw asedau hirdymor eraill a ddelir ar 31 Mawrlh.

g Balans clalaf clyledus pob benthyc¡ad o drydydd part¡on ar 31 Mawrth
(gan gynnwys PWLB).

57,SgS Clanswm gwarianl neu daliadau tel y'u cofnodwyd yn y llyfr arian parod

llsi costau stafl (Llinell 4)a llog ar fenthyc¡adaulad-daliadau cylalaf
(Ll¡nell 5).

56,385 Clanswm y balansâu a'r cronfeydd wrth g€fn ar ddiwecld y flwyddyn.

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

0

56,385

0

56,385

237,916

0

14. Nodyn datgelu
cronfeydd
yrndd¡rredolaèth

t: t t. L

2

H H
r¡uME@t@

TIETI

trt
ntñil TIEI!

trt
Etìit¡



Datganiad, Ll¡nrodraethu Blynyddol (Rhan I )
Rydym yn cydnabod, fel aelodau o'r Cyngor, ein cyfrifoldeb am sicrhau bod system rheolaeth fewnol gadarn ar wa¡th, gan

gynnwys paratoi'r datganiadau cy{rifyddu. Rydyrn yn cadamhau, hyd eithaf ein gwybodaeth a'n cred, o ran y datganiadau

cy,frifyddu ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2020, ein bod wedi gwneud y canlynol:

ffi ffiCME

fl @
1. Rydynr wedi rhoi trefniadau ar waith ar gyler'.

e gwaith rheoli ariannol efelthiol yn ystod y

nwyddyn; a

. pharatoi a chymeradwyo'r datganiadau cy{rifyddu.

2. Cynnal systern rheolaelh fewnol ddigonol, gan

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

3. Rydym wedr cymryd yr holl gamau rhesymol i roi

sicrwydd ¡ n¡'n hunain nad oes unrhyw achos¡on o

ddiffyg cydymffurfro gwirioneddol na phosibl â

chyfreithiau. rheoliadau na chodau ymarfer a allai gael

effailh ariânnol sylweddol ar allu'r Cyngor i gynnal ei

fusnes nac ar ei sefyllfa ariannol.

4. Rydym wedi darparu cyfle priodol r etholwyr arfer eu

hawhau yn unol â golynion Rheoliaclau Clrifon ac

Archw¡lio (Cymru) 2014

5. Rydym wedi cynnal asesiad o'r risgiau sy'n w¡ebu'r
Cyngor ac wedi cymryd camau priodol ireoli'r risgiau

hynny. gan gynnwys cyflwyno ¡heolaethau mewnol
a/neu yswinant allanol lle y bo angen.

6. Rydym wedr cynnal syslem archwilio mewnol ddigonol

ac etieith¡ol ar gyler y cofnodion cfifyddu a'r
syslemâu rheoli drwy gydol y flwyddyn ac wedica€l
adroddiâd gan yr archwlydd mewnol.

7. Rydym wedi ystyriod a oes unrhyw ymgyfreitha,

rhwymedigaethau neu ymrwymiadau, digwyddiadau
neu drafodion, a ddigwyddodd naill ai yn ystod y

flwyddyn neu ar ôl i r lìwydclyn ddod ¡ ben, wedi cael
efailh ariannol ar y Cyngor a, lle y bo'n briodol. wedi

eu cynnwys yn y datgan¡adau cflrifyddu.

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

9. Cronfeydd ymddiriedolaeth - yn rhinwedd ein swydd
fel ynrddiriedolwr, rydym wedi:

. cyflawni ein cylrifoldeb mewn pêrthynas ag
atebolrwydd anr y gronfa/cronfeydd gan gynnwys

cyflwyno adroddiadau ariannol a, lle y bo angon,
cynnal archwiliadau annibynnol.

Pcnnu ei gyll¡deb a rheoli ei arian
yn Þriodol a pharalo¡ a
chymeradwyo ei ddatganiadau
cyfrrfyddu fel y rhagnodir gan y
gyfraith.

Gwneud trefniadau pnodol a

derbyn clrifold€b am warchod yr

arian cyhoeddus a'r adnoddau
dan ei reolaelh.

Ond wedi gwneud pethau y mae
ganddo'r prVer cyfreithiol i'w
gwneud ac wedi cydymfurfio â

chodau ymarfer a safonau wrlh

wneud hynny.

Rhoi'r cyfle i bob unþolyn å

diddordeb archwilio cyfrifon y corf
yn unol á'r hyn a nodit yn yr

hysbysiad o'r archwiliad.

Ystyrred y risgiau ariannol a'r
risgiau eraill a wynebir ganddo
wrth w€ilhrodu'¡ corff a delio â

hwy'n briodol.

Trefnu i un¡golyn cymwys. yn

annibynnol ar y rheolaethau aÌ
gweithdrefnau anannol, roi bam

wrthrychol ar ba un a yw'r rharn yn

diwallu anghenion y corff.

Datgelu popeth y dylai fod wedi

ei ddatgelu am ei fusnes yn

ystod y flwyddyn gan gynnwys

d¡gwyddiadau a ddigwyddodd ar

ôl i'r flwyddyn ddod i ben os ydynt

yn berthnasol.

Ystyried a chymryd camau priodol

i fynd i'r afael å phroblemau/
gwendidau a ddygwyd i'w sylw
gan archwilwyr mewnol ac allanol.

t
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6

6,23

6,9

6,8

6

6, 8, 23
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Cyflawni ei gyfrifoldebau 3. 6
yn rhinwedd ei swydd fel
unig reolwr-ymddiriedolwr
ymddiriedolaoth neu
ymddiriedolaethau lleol.

' Ar ddalen ar wahån. rhowch esbon¡adau i'r archwilydd allanol ar gyfer pob ymateb 'naddo' a roddwyd; a disgrifìwch pa gamau

gweithredu sy n cael eu cymryd i fynd i'r afael â'r gwendidau a nodwyd
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Datganiad Ll¡nrodraethu Blynyddol (Rhan 2)

IIEFEFT frElil

E¡ÍNIIEE ffi
1. Rydym wedi paratoi a chymeradwyo cofnodion

pob cyfarfod a gynhaliwyd gan y Cyngor (gan

gynnwys ei bwyllgorâu) sy'n cofnodi'r busnes a

we¡thredwyd yn gywir a'r penderfyniadau a

wnaed gan y Cyngor neu'r pwyllgor.

2. Rydym wedi sicrhau bod cofnodion y Cyngor
(gan gynnwys rhai ei bwyllgorau) ar gael i'w

harchwilio gan y cyhoedd ac wedi'u cyhoeddi'n

electronig

Ardystiad gan y Swyddog Ariannol Cyfr¡fol

Arclystiaf fod y datganladau cyhifyddu yn y Ffurllen Flynyddol hon

yn rhoi darlun leg o sefyllfa ariannol y Cyngor, a'i incwm a'i

waflant. neu n cyllwyno'r derbyniadau a'r loliadau'n briodol, yn Ôl y

digwydd, ar gler y flwyddyn a ddaeth i bsn 31 Mawrth 2020.

Llofnod y Swyddog A¡lannol Gylrlfol: Ênßt€^
Enw: Acsn¡hJ eÑ l-lLl.Gt{ l;s
Dyddiad: tO- O<¿, &gåO

Ardystiad gân y Suryddog Ari¡nnol Cylrilol

Ardystiaf fod y datganiadau cyfrifyddu yn y Ffurflen Flynyddol hon
yn rhoi dsrlun teg o sefyllfa ariannol y Cyngot, a'i incwm a'i

waríânt. neu'n cyflwyno'r derbyniadau a'r taliadau'n briodol, yn Ôl y

ctigwydd, ar gyler y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrlh 2020.

Llofnod y Swyddog Arl¡nnol Gylrllol:

Enw:

Dyddiad:

Cyneradwyaeth gan y Cyngor

Cadarnhaf fod y datgantadau clrilyddu hyn a r Datganiad

Llywodraethu Elynyddol t¿vedi au cymeradwyo gan y

Cyngor o dan gleirnod cofnod:

Cyleirnod colnod:

Llolnod Cedo¡rydd y

Enw: l.!t, r-)

No^ 1

Dyddied: tO.q58,åOâO

Cyrneradwyaelh gan y Cyngor

Cadarnhaf fod y datganiadau clrifyddu hyn a'r Oatganrad

Llyïvodra€lhu Blynyddol wed¡ cael eu cymeradwyo gan y

Cyngor o dan gyfeimod cofnod:

Cyfcirnod cofnod:

Llofnod Crdoirydd y cfrrtod:

Enw:

Dyddiad:

Wedi cadw a chyneradwyo cofnod¡on ytì unol

ag Atodlen 12, Paraüalt 41 o Ddeddf
Llywodraeth Leol 1972

t-

tr:

t

Wedi gwneud trefniadau i'r cofnodion fod ar

gael i'w harchwilio gan y cyhoedd yn unol ag

adran 228 o Ddeddf Ll¡ruodraeth Leol 1972 ac

mae wedi cyhoeddi'r cotnodioô ar ei wefan yn

unol ag adran 55 o Ddeddf Llywodraeth Leol

(Democratiaeth) (Cymru) 20f 3,

Drleer fel y bo'n briodol.

Cymeradwyaeth ac ardystiad y Cyngor

Y Cyngor sy'n gyfrifol am baratoi'¡ datganiadau cyfrifyddu yn unol å gofynion Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cynlru) 2014 ac anr

hraralor' r Dalganiad Lly\,vodraelhu Blynyddol.

(

t{C^cò

Ailgymeradwyaeth ac ailardystiad gan y Cyngor (dim ond os bydd y ffurflen flynyddol wed¡ e¡

diwygio yn yr archw¡l¡ad)

4



Tystysgrif Archwilio ac adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru
Mae'r archwilyåd allanol yn cynnal yr archwiliad ar ran Archwilydd Cyffredinol 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 fydd unrhl^¡/

fater a ddaw i'w sylw yn peri pryder nad yriv'r ddeddfwriaeth a'r goþion rheoleiddio perthnasol wedi'u bodloni.

Ardystiwn ein bod wedi cwblhau'r archwiliad o'r Ffurflen Flynyddol ar gyfer y ftwyddyn a ddaeth i þen 3f Mawrth 2020 ar

gyfer:

C./ N GA(L ¿V rnuñEO l/.An*WLá

Adroddiad yr archwilydd allanol

[Ac eithrio'r materion a nodir isod]' Ar sail e¡n hadolygiad, yn e¡n barn nr, mae'r wybodaeth yt y Ffurflen Flynyddol yn

cydymtfurlìo ag arferion priodol ac nld oes unrhlnl/ faterion wedidod i'n sylw sy'n peri pryder nad yw'r ddeddtwriaeth a'r

gofynron rheolêddio penhnasol wedi'u bodloni.

Nid yw'r cyngor wedi caniatáu mynediad ar ei wefân at gofnodion cyfarfodydd y cyngor o 
^tO$flynyddoedd blaenorol.

..e.3*ITå-
g$Q itot ''-

[[Mae'r materion hyn yn ogysùal ål' Materion eraill nad ydynt yn effe¡lh¡o ar ein bar¡r yr ydym yn eu Çwyn i sylw'r corfl a'n

hargymhelhon argylergwetlawedi'ucynnwysyne¡nhadroddiadi'rcorf dydd¡edig - I-SllLJ-2.-O-I31

Materion eraill ac argymhellion

Ar sail e¡n lìadolyg¡ad. tynnwn sylw'r cortl at y materion a'r argymhelliorr canlynol nad ydynt yn efferthio ar ein barn archwilio

ond y dylai r cortf ymdrtn å hwy.

Gweler yr adroddiad amgaeêdig

(Parhewch ar daflen ar wahån os oes angen.)

Enw'r archwilydd allanol:

Llofnod yr archwilydd

Dros ac ar ran Archwilydd Cyffredinol Cymru

' Dil€er lel y bo n briodol.

-o"*:s$*

BDO LLP SouthamPton
tlnited Kinoda.m

''Ël)o 
rþA

Dyddiad:

15 )r zlz-
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Adroddiad archwilio mewnol Blynyddol ar gyfer:

Enw'r corff: Cyngor Cymuned Harlech

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

dewisol o gydymffurfìaeth â'r gweithdrefnau a'r rheolaethau perthnasol y disgwylir iddynt fod ar waith yn ystod y flwyddyn

ariannol sy'n dod i ben 31 Mawrth 2020.

Cynhaliwyd yr archwiliad mewnol yn unol ag anghenion y Cyngor a r gwaith a drefnwyd. Ar sail y canfyddiadau yn y

meysydd a archwiliwyd, ceir crynodeb o gasgliadau'r archwiliad mewnol ytr y tabl hwn. Nodir isod amcanion rheolaeth

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 Cyngor.

EtììfitNEITITT!9

EMIE¡EE

ffi
1. Mae'r llyfrau cyfrifon pnodol wedi'u

cadw'n brrodol drwy gydol y

flwyddyn.

2. Bodlonwyd rheoliadau ar¡annol.

cefnogwyd tal¡adau gan anfonebau,

cymeradwywyd gwãriant a

rhoddvryd cyfrif priodol am TAW

3. Asesodd y cortl y risgiau sylweddot

r gyffawni ei anrcanion ac adolygodd
ddigonolrwydd y trefn¡adau ar gylør

eu rheoli.

4. Deilliodd y gotyniad blynyddol am

braesepvardoll/ad noddau o broses
gyllideÞu ddigonol, cafodd cynnydd
yn erbyn y gyllideb er fonilro'n
rheolaidd, ac roedd y cronfeydd
wrlh gefn yn briodol

5. Cafodd yr rncwm disgwyliedig ei

dderbyn yn llawn. ar sa¡l prisrau

cywrr, ei gofnodi'n briodol a r

fancio'n syth. a rhoddwyd cyfril
pr¡odol am TAW

6. Cefnogwyd tahadau arian ntán yn

briodol gan dderbynebau,
cymeradwywyd gwariant a

rhoddwyd cyfrif priodol am TAW

7. Talwyd cyllogau i gllogeion a

lwlansau i aelodau yn unol å
chymeradwyaethau a gofnodvvyd, a

chymhwyswyd gofynion TWE ac

Yswiriant Gwladol yn brtodol.

L Roedd y cotrestrau asedau a

buddsoddiadau yn gyflawn, yn

gywir. ac yn cael eu cynnâl yn

briodol

?
L
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Mewnosodwch destun

Mewnosodwch deslun

Mewnosodwch deslun

Mewnosodwch dsstun

Mewnosodwch destun

Mewnosoclwch destun

Mewnosodwch d€stun
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Mewnosodwch deslun



cltrilsr@
E=ttE¡Eilt ffi

9. Cafodd cysoniadau cyfrifon banc

cyfnodol ac ar ddiuædd Y flwYddYn

eu cynnal yn briodol.

10. Cafodd datganladau cfrifyddu a

baratowyd yn ystod Y flwYddYn eu

paratoi ar y sail cYFifYddu gywir

(derbyniadau a thaliadau/incwm a

gwariant), roeddent Yn gYson å'r

llylr arian parod, r.vedi'u cefnogi gan

drywydd archwilio digonol o
gofnodion sylfaenol, a. lle Y bo'n

briodol, cafodd dYledwYr a

chredydwyr eu cofnodi'n briodol.

11. Cronfeydd ymddiriedolaeth (gan

gynnwys Ymddiriedolaethau
elusennol). Mae'r CYngor wedi

cyîlawni ei gYfiifoldebau fel
ymddiriedolwr.

r¡'

(ôcct:

Mor¡mosodt¡ctt dssh¡n

llcwrpeodvrch deetun

Mewnosodwch destun

cr:r:

r:r:ür:

ilEE

ffi
12. l,lodrncft y maes risg Mevmosoitwch destunr:r:cr:
13. Nodwch y maes risg Mewnosodv¡ch deslun

t:

'l¡1. Nodwch y macs rlsg Mewnosodrch desh¡n

t:

' Os atebwyd ,naddo', nodwch y goblygiadau a'r cemau sy'n cael eu cymryd i fynd i'r afael ag unrhyw wendid rheoli a nodwyd

(ychwanegwch dudalennau arwahân os oes angen)'

.. Os atebwyd ,heb ei gynnwys', nodwch pryd y gwnaethpwyd y gwaith archwilio mewnol mwyaf diwedder yn y maes hwn a phryd y

bwriedir ei wneud nesaf, neu oe nad o€s angen ei gynnq¡e, rhaid i'r archwilsd merrnol esbonio pam nad oes angen hynny'

[Mae fy nghanfyddladau manwl a.m haryymheilon yr wy4yn eu dwyn I sytrr'r cyngor wedl'u cynnwys yn fy adroddiad marnv{ i'r cyngor

dyddiedig Mehefin 2020,

Cadarnhau archwllied mcwnol

Rwyf/Rydym yn cadarnhau nad wyf i/ydym ni, fel archwilydd metvnol y Cyngor, wedi ymgymryd â swyddogaeth ræli na gweinyddol o

fewn y corff (gan gynnwys paratoi'r cyfrifon) nac fel aelod o'r corff yn ystod y blynyddoedd ariannol 2018-19 a 2019'20 Cadarnhaf

hefyd na tu unrhyw achos o wrthdaro buddlannau ynghylch fy mhenodiad'

Enw'r unigolyn e gynhrliodd yr erchwllhd mownol: Bbddyn Rhyr' Cyngor Owynrdd

Llofnod yr unbofyn . gynhll¡odd yr erchwllhd mownol: Rl$n' W
Dyddled: 08r06n020

r

r

t

t:

r:

t:
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Nodiadau cyfanryddyd ar gwblhau'r Ffurflen Flynyddol
1. Rhard ichi gymhwyso arlerion priodol wrlh baratoi'r ffurflen flynyddol hon. Nodir yr arferion priodol yn y Canllaw i Ymarlerwyr.

2. Gwnewch yn si*r bod y Fturflen Flynyddolwedi ei chwblhau'n llawn, h.y. dim blychau coch gwag. Ceisiwch osgoi gwneud

unrhyw ddrwygiadau i'r furflen wedi'i chr¡ôlhau. Os na allwch osgoi hyn, rhowch linell drwy'r cofnodion anghywir, sicrhewch fod

y diwygiadau wedi'u tynnu at sylw'r corff gyda llylhrennau cyntaf eich enw wrth eu hymyl a ch bod wedi rhoi esboniad i'r

archwilydd allanol. Peidiwch â delnyddio hylif c¡riro. Caifl ffurflennr blynyddol anghyflawn neu rai sy'n cynnvrys diwygiadau

heb eu cymeradwyo a/neu eu hGsbonio neu hylif cywiro eu dychwelyd heb ou harchwilio a gall olygu costau ychwanegol.

Gofynnwch i'ch archwilycld am gop¡ electronþ o'r fiurflen os oes angen un.

3. Gofynnwch i ait berson. y Cadeirydd neu aelod efallai. adolygu eich Ffurflen Flynyddol er mwyn sicrhau ei bod yn gyllawn cyn

anfon y ffurflen wreiddiol at yr archwilydd.

4. Gwnewch yn siûr bod eich daþaniadau cyfrifyddu yn gywir, bod y balans a gariwyd ymlaen o'r flwyddyn flaenorol (llinell 7 o

2019) yn clateb i'r balans a ddygwyd ymlaen yn y flwyddyn gyfredol.(llinell 1 o 2020). Esbontwch unrhyw wahaniaelhau rhwng

fligurau 2019 ar y ffurflen flynyddol hon a'r symiau a gofnodwyd yn flurflen flynyddol y llynedd

5. Rhowch esboniad llawn arn unrhyw amrywiannau sylweddol yn y datganiadau ariannol. Peidiwch ag anfon cop¡ o'ch cofnodion

clrifyddu manwt yn lle'r esboniad hwn. Mae'r archwilydd allanol am wybod eich bod chi'n deall y rhesymau dros yr holl

anlryl¡/iannau. Cofiwch gynnwys dadansodcfiad manwl i ategu eich esbon¡ad a byddwch yn benodol ynghylch gwerthoedd

elfennau unigol sy'n glrifol am yr amrywiannau.

6. Srcrhewch fod y copi o'r cysoniad banc y byddwch yn ei anfon at eich archwilydd gyda'r copi o'r Ffurllen Flynyddol yn cynnwys

erch holl gyfrifon banc a balansau a¡iannol. Os nad oes unrhyw eitemau cysoni, nodwch hyn a rhowch dystiolaeth o falansau'r

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

gyfateb eich cysoniad banc ¡ linell 9 yn y datganiadau cyfrifyddu. Ceir rhagor o gymoÍth ar gysoniadau banc yn y Canllaw i

Yntarfenvyr.

7, Mae'n ofynnol i bob cyngor anfon gwybodaeth at yr archwilydd allanol, i ategu'r honiad¡u a wnacd yn y Datganiad

Llpvodraethu Blynyddol hyd yn ocd os nad ydych chi wedi gwneud hynny yn fleenorol. Bydd eich archwilydd yn dweud

wrthych pa wybodaeth y ma€ angen i chi e¡ darparu. Sicrhewch eich bod yn darllen yr hysbysiad archwilio yn ofalus er mwyn

sicrhau erch bod yn cynnwys yr holl wþodaeth y mae'r archwilydd wedi gofyn amdani. Dylech anfon copïau o'r colnodion

gwre¡dd¡ot (a ardystiwyd gan y Clerc a'r Cadeirydd fel copiau cywir) at yr archwilydd allanol ac n¡d y dogfennau gwreiddiol eu

hunain.

8. Peidiwch ag anfon unrhyw wybodaeth at yr archwilydd nad yw wedi golyn yn Þenodol amdani. Nid yw hyn o fudd.

9. Os bydd yn rhaid i'r archwilydd adolygu gwybodaeth nas gofynnwyd âmdani, gofyn eto âm wyboda€th, neu os caiff Oysoniad
bânc anghyflawn neu esboniad o amrywiannâu neu os caiff ddogfennau gwreiddiol y mâe'n rhaid etr dychwelyd. bydd yr

archwilydd yn nrynd ¡ gostau ychwanegol y mae ganddo hawl i godi frioedd ychwanegol amdanynt.

10. Dylech ateb pob goheb¡aeth â'r archwilydd all¡nol yn brydlon. Bydd hyn yn eich helpu igyflawni etch rhwymedigaethau

statudol a bydd yn lleihâu cost yr archwiliad.

I 1. Noder, os byddwch yn cwblhau'r fiurlen electronig, rhaid i chl argraffu'r ffurflen er mwyn iddi gael ei hardystio gan y

Swyddog Ariannol Cy{rifol a'i llofnodi gan y Cadeirydd cyn ei h¿nfon ¡t yr archwilydd.

EEEb
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Cyfrifon

Cymeradwyo

Pob adran

A yw'r papurau i'w hanfon at yr archwilydd allanol yn cynnwys esboniad o âmrywiadåu

sylweddol rhwng y llynedd ac eleni?

A yw'r cysoniad banc ar 31 Mawrth 2020 yn gyson å Llinell 9?

A yw'r Swyddog Ariannol Cyfrifol wedi ardystio'r dalganiadau cyfiifyddu a'r Dalganiad

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

A yw'r corff wedi cymeradwyo'r dalganiadau cyfrifyddu cyn 30 Mehefìn 2020 ac a yw Adran

3 wêdi'i llolnodi a'r dyddiad wedi'i nodi gen yr unþotyn a oedd yn cadeirio'r cyfarlod pan

roddwyd y gym€radwyaeth?

A yw'r holl frychau çinc yn y datganiadau cyfiityddu a'r Datganiad Blynyddol wedi eu tenwi
ac esboniadau wedi'u rhoi pan fo angen?

A yw r holl wybodaeth y gofynnodd yr archwilydd allanol arxJani wedi'i hanfon gyda'r

Ffurlen Flynyddol hon? Cyfeiriwch at eich hysbysiad o archwiliad ac unrhyw atodlennr

ychwanegol a ddarpaMyd gan eich archwilydd allanol.

IIETEEI

A yw'r datganiadau cyfrifoddu sydd wedi eu diwygio wedi'u clnrcradwyo ac Adran 3 wedi'i

llofnodi eto a'r dyddiacl wedi'i nodi eto fel tystíolaeth o gymeradwyaeth y Bwrdd i'r diwygiadau

cyn eu haiþyflwyno it archwilydd?

I

Cy'rifon


