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Nodwch sut yr hoffech i ni gyfathrebu â chi yn ystod yr archwlliad. Noder y bydd hysbysiadau archwílio yn cael eu
cyhoeddi'n ddwyieithog.r3l rr r¡Ð
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Y CYFRIFON A'R BROSES ARCHWILIO

Mae Adran 12 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2O04 yn ei gwneud yn ofynnol 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 llyt'vodraeth leol llai h.y. y rhai hynny ag incwm a gwariant sy'n llai na Ê2.5 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/Cyrndeithas Clercod Cynghorau Lleol 'Govemance and accountability for local councils in Wales -
A Practitioners' Guide' (y Canllaw iYmarferwyr). Mae'r Canllaw i Ymarfenvyr yn ei gwneud yn ofynnol iddynt baratoi eu
cyfrifon ar ffurf ffurflen flynyddol. Mae'r ffurflen llynyddol hon yn bodloni gofynion y Canllaw i Ymarfen'ryr.

Mae'r cyfrifon a'r trefniadau archwilio yn dilyn y b,roses a nodir isod.

Bydd y Swyddog Arisnnol
Cyfrifouclefc yn parato¡

datganiadau cylr ly ddu a' r

Oalganiad Ll)^^rodrå6thu

Blynydctol Bydd yr uned

archwlio mewnol yn

cwblhau adrodd¡ad

archwilio nìewnol. Bydd y

Swyddog Anannol Cyfrifol

yn ardystro r ffurflen (o dan

Ran2orDalganiad
Llywodraethu Blynyddoll
cyn 30 Mehclln ac yn

cyllwyno'r tlurll€n i r corff.

-à

Darllenwch y canllawlau ar gwblhau'r Ffurflgn Flynyddol hon a chwblhewch bob actrarr rnewr) pinc gan gynnwys
DWY adran y Datganiad Llywodracthu Blynyddol.

CYM ERADWYO'R FFURFLEN FLYNYDDOL

Mae dau f,wch i'w hardystio a'u cymeradwyo gan y corff. Mae'r ail flwch yn ofynnol dim ond os oes angen
diwyglo'r ffurflen flynyddol o ganlyniad i'r archwiliad. Dylech lenwi'r blwch uchaf yn unlg cyn anfon y ffurllen at
yr archwilydd.

Mae'n rhaid i'r cyngor gymeradwyo'r ffurflcn flynyddol CYN I'r cyfrlfon a'r dogfennau ategol fod ar gael I'w
harchwilio'n gyhoeddus o dan adran 30 o Ddeddf Archwillo Cyhoeddus (Cymru) 2004.

Yr archwilydd sy'n gweithredu ar ran yr Archwllydd Cyffredlnol fydd yn cwblhau Tyslysgrif Archwllio ac
adroddiad Archwilydd CyffredinolCymru. Nl CllAlFF y Clerc/Swyddog Arlannol Cyfrifol, y Cadeirydd na'r
archwilydd mewnol eu cwblhau.

Caitf ffurllenni a archwiliwyd ac a ardystiwyd eu dychwelyd i'r corff at ddibenion cyhoeddi ac arddangos y datganiadau
clrifyddu, y Datganiad Llywodraethu Blynyddol a thystysgrif ac adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cyrnru.

Bydd yr archwilydd allanol yn cwblhau r archwiliad a:Eydd y corfl yn cymðradwyo r

Fturfren Flynyddol erbyn 30

Mehef¡n. Ma€ llofrþd y

Cadelrydd yn y bhvch o dan

Ran 2 o'r Dåtoaniad

Llywodra€thu Blynydctol yn

ryslio ihyn.

MaeT Swyddog Ariannol

Cyfrltouclorc yn ânfon y

Ffuilen Flynyddol a chopi'au

o r dystrola€th y gofynnwyd

amdani at yr archwilydd allanol

sy n gweithredu ar ran

Archwilydd Cyflredinol Cymru.

Naill a¡:

Os nad o€s angon

glrwroud unrh!^fl

ddrwygiadau, yn

ardystio'r Ffurßen

Flynyddol ac yn ei

dychw€lyd at y corf
¡'w chyho€ddi erbyn

30 Modi.

Nsu:

Os oes arçen gwn6ud dwygiadau.
yn rhoi g,,vybod ir corff am broblomau
(gan gynnwys diwygiadau). Bydd y

corf yn drwygio'r Ffurllen Flynyddol.

bydd y Swyddog Ariannol Cyfnfol yn

er hailardyslio a bydd y corff yn oi

hâilgym€raó'eyo cyn êi dychwslyd ar

yr archwilydd. Ynå bydd yr archwilydd

yn ardystio r Ffurflen Flynyddd ac yn

ei dychw€lyd at y corff i w chyho€ddi

erbyn 30 Medi.



Datganiadau cyfrifyddu 2019-20 a¡ gyfer:

Enw'r corff: Cyngor Cymuned Llanfair

Datgan iad o incwm a gwariant/derbyniadau a ttralladau
1. Balansau e

d<lyguryd ymleen
13,917

2, (+) lncwm o
drethiant
lleol/ardoll

3. (+) Cyfanswm
derbyniadau
eraill

4. (-) Coslau staff

13,000

4,353

1,988

5. (-) Llog ar
fenthyciadau/
ad-<laliadau

cylalal

6. (-) Cyfanswm
taliadau eraill

18,584

0

10,ôgg Cylanswm y balarsau a'r cronfeydd wrth gefn ar ddechrau'r ûwyddyn fel
y'u cofrrodwyd yn y colnodion ariennol. Rha¡d iddo fod yn gyson å Llinell
7 y llwyddyn flaeno¡ol.

l3,0OO Cyfanswm yr inorm a dderbyniwyd/derbyniadwy yn yslod y llwyddyn o
dreth¡anl lleol (praesept) neu ardoll/cyfraniad gan Þrit gyrtl.

3,434 Cy{answnt incwm neu ddeóyniadau a gofnodwyd yn y llyfr arian parod
llai'r symiau a gylìhwysir y,n llinell 2. Mae'n cynnwys grantiau cymorth.
dewisol a refeniw.

1,900 Cyfanswm gwarianl neu daliadau a wnaed i bob gweithiwr cyûogedig ac
ar ei ran. Oylech gynnwys cyflogau, TWE ac Yewiriant Gwladol
(q/nog€ion a cfiyfiogwyr). cylraniadau perslwn a threullau cysylltiedlg,
e.e. costau lerfunu.

g Cyfansvrm gwafianl neu daliadau cylalat a llog a wrtaod ¡ ystod y
flwyddyn ar bnthyciadau allanol (os o gurbl).

16,926 Cy{answm gwariant nEu daliadau fel y'u cofnodwyd yn y llylr arian parod
llai costrau staf (Llinell 4) a llog ar fenthyciadar.r/addaliadau cyfataf
(Llir¡ell 5).

g,310 Cyfanswm y balansau a'r øonfeydd wrth gefn ar ddiwedd y flwyddyn.
Rhaid iddo fod yn hafal i (1+2+3) - (4+5+6).

7. (=) Balansau a 10,69g
gariwyd ynlaen

Datganiad o falonsau

8. (+) Dyledwyr a O
balansau stoc

9. (+) Cyfanswm 10,699
arian parod a
buddsoddiadau

10. (-) Credydwyr 0

11. (=) Balansau a

gariwyd ymlaen

12. Clanswm
asedau sefydlog
ac asedau
hirdymor

13. Cylanswm
benlhyciadau

10,ô98

24,UO

14. Nodyn datgelu
cronfeydd
ymddrfledolaeth

Gyfiifon ¡ncwm a gwerlrnt yn unlg: Nodwch werth dyledion sy'n
ddyledus i'r corlf a balansau eloc a ddelir ar ddiwsdd y flwyddyn.

Pob cyfril! Swm yr holl gytifon banc cy{redol a chadw, daliadau ariannol
a buddsoddiadsu a ddolir ar 31 tvl€$,rlh. Rhaid i hyn fod yn gyson â
bâlans cyson¡'r lllr arlan parod yn unol â chysoniad y banc.

Cydrifon incwm a gw¡r¡ent yn unig: Nodwch werth yr arian sy'n
ddþdus gan y coffi (heblâw costau benthyg) ar ddiwêdd y ltwyddyn.

Dylel cylanswm y b¡lanseu iod yn gyson I llinell 7 uchod: Nodwch
gyfanswm (8+9-10).

Gwerth cofrestr asedau a buddsoddiadau pob ased sefydlog, ynghyd ag
unrhyw asedau hirdymor eraill a ddeli¡ ar 31 Mawrth.

0

8,310

0

8,310

39,Gr2

r:t:r.:r:r:.

g Balans cfalaf dyledus pob benthyciad o drydydd parnbn ar 3l Mawrth
(gan gynnwys PWLB).

Mae'r coÍf yn gwoithredu fel unig ymddrriodolwr ac mae'n
gyfrifol am reoli (a) cronfa/cronfeydd ymddiriedolaeth/

asedau (dylai darllenwyr nodi nad yw? fl¡gurau uchod yn

cynnwys unrhyw drafoction ymdd¡nedolaeth).

0
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Datganiad,Llyrodraethu Blynyddol (Rhan 1)

Rydym yn cydnabod, fel aelodau o'r Cyngor, ein cyfrifoldeb am sicrhau bod systom rheolaeth fewnol gadam ar waith, gan
gynnwys paratoi'r datganiadau cyfrifyddu. Rydym yn cadarnhau, hyd eithaf ein gwybodaeth a'n cred, o ran y datganiadau
cyfrityddu ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2020, ein bod wedi gwneud y canlynol:

ffi ffiCIÍ@¡EE
tIEtitítil

1. Rydym wedi rhoi trefniadau ar waith ar gyfer:

o gwaith rheoli ariannol €le¡thiol yn ystod y
flwyddyn; a

. pharalo¡ a chymeradwyo? datganiadau cyfrifyddu.

2. Cynnal system rheolaeth fewnol ddigonol. gan

gynnwys mesurau a gynlluniwyd ialal a chanfod twyll a

llygredd, ac adolygu ei hefieithiolruydd.

Pennu ei gyllideb a rheoli ei arian
yn briodol a pharatoi a

chymeradwyo ei ddatgan¡adau
cyfrifþdu fel y rhagnod¡r gan y
gyfraith.

Gwneud trefniadau priodol a

derbyn cyfrifoldeb am warchod yr

arian cyhoeddus a'r adnoddau
dan ei reolaeth

Ond wedi gwneud pethau y mae
ganddo'r p*er cyfreithiol i'w
gwneud ac wedi cydymflurlio å

chodau ymarfer a safonau \flrth

wneud hynny.

Rhoi'r cylle i bob unrgolyn à

diddordeb archwilio cyfrifon y corf
yn unol å'r hyn a nodir yn yr

hysbysiad o'r archwiliad.

Ystyried y risgiau ariannol a'r
risgiau øaill a wynebir ganddo

wrth weithredu'r corff a delio å
hwy'n briodol.

Trefnu i unigolyn cymwys, yn

ann¡bynnol ar y rheolaethau a'r
gweithdrefnau ariannol, 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

digwyddiadâu a ddigwyddodd ar

0l i'r flwyddyn ddod i ben os ydynt
yn berthnasol

Ystyried a chymryd camau priodol

i fynd i'r afasl å phroblemau/
gwendidau a ddygwyd i'w sylw

gan arciwilwyr mewnol ac allanol.

Þ.

u, (:

t

6,12

6.7

6. 23

6.9

6.8

6

6, 8, 23

3. Rydym wedi cymryd yr holl gamau rhesymol ¡ ro¡

sicrwydd i ni'n hunain nad oes unrhyw achosion o

ddiffyg cydymffurlio gwirioneddol na phosibl å

chyfreithiau, rheoliadau na chodau ymarfer a allai gael
effaith ar¡annol sylweddol ar allu'r Cyngor i gynnal ei
fusnes nac ar ei sêfyllfâ ariannol.

4. Rydym wedi darparu clle priodol ¡ etholwyr arfer eu

hawliau yn unol â gofynion Rheoliadau Clrifon ac
Archwilio (Cymru) 2014

5. Rydym wedi cynnal asesiad o'r risgiau sy'n wynebu'r
Cyngor ac wedi cynryd camau priodol i reoli'r risgiau

hynny, gan gynnwys cyflwyno rheolaethau mewnol
a/neu yswirianl allanol lle y bo angen.

6. Rydym wedi cynnal system archw¡lio mewnol ddigonol

ac efieithiol a( gyler y colnodion cy,frityddu a'r
systemau rheoli drury gydol y flwyddyn ac wedi cael

adrodd¡ad gan yr archw¡lydd mewnol.

7. Rydym wedi ystyried a oes unrhyw ymgyfroilhâ,

rhwymedigaelhau neu ymrwymiadau. digwyddradau
neu drafodion, a ddigwyddodd naill ai yn ystod y
flwyddyn neu ar ól ii nwyddyn <ldod r ben. wedi cael

effailh ariannol ar y Cyngor a, llê y bo'n briodol. weda

eu cynnwys yn y datganiadau cflrlfyddu.

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

9. Cronleydd ymdd¡riedolaelh - yn rhinwedd ein swydd
fel ymddirredolwr. rydym wedi:

. cyflawni ein clrifoldeb mewtì perthynas ag
atebolrwydd am y gronfa/cronfeydd gan gynnwys

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

6
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ut

9.t

Cyflawni ei gyfrifoldebau 3, 6
yn rhinwedd ei swydd fel

unig reolwr-ymdd iriedolwr
ymddiriedolaeth neu
ymddiriedolâethau lleol.

t: t: r.

' Ar ddalen ar wahån. rhowch esboniadau i'r archwilydd allanol ar gyfer pob ymateb 'naddo' a roddwyd: a disgrifiwch pa gamau
gweithredu sy'n cael eu cymryd i fynd r'r afael â'r gwendidau a nodwyd.
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' Dileer lel y bo'n br¡odol.

Cymeradwyaeth ac ardlrsfiad y Cyngor
Y Cyngor sy'n gyfrifol am bafslo¡t datganiadau cyhitydduyn unol å gofynion Rheoliadau cyfrifon ac Archwilio (cymru) 2014 ac ambaratoi'r Datganiact Ll)/wodroethu Btynyddot.

Ardystiad gan y Swyddog Ariannol Cyfritol
Ardyst¡at fod y datganiactau cyfifyddu yn y Ffurflen Flynyddol hon
yn rhoi darlun teg o sefyllfa ariannol y Cyngor, a.i incwm a,i
wâr¡ant, neu'n cyllwyno'r derbyniadau 8'r taliadsu'n briodol, yn ôl y
digwydd, at gylør y llwyddyn a ddaeth i ben 3l Mawrth 2020.

Ltofnod y Swyddog Ariannot eytrfiot: f*, nale"Enw: fânrr.¡ N tiñ 14 ußrr{tisDvddred: oq. o q. aaag
Allgymeradwyaeth ac ailardystiad gan y Gyngor (dim ond os bydd y ffurften flynyddol wed¡e¡diwyglo yn yr archwlt¡ad)

Datganiad Ll¡nrodraethu Btynyddol (Rhan 2)

1. Rydym wedi paratoi a chymeradwyo cofrrodion
pob cyfalod a gynhât¡wyd gan y Cyngor (gan
gynnwys ei bwyllgorau) sy'n cofnodi'r busnes a
weithredwyd yn gywir a,r penderfyniadau a
wnaed gan y Cyngor neu.r pwyllgor.

2. Rydym wedi sicrhau bod cohodion y Cyngor
(gan gynnwys rhai ei bwy{lgorau) ar gael i\r
harchwilio gan y cyhoedd ac wedí.u cyhoeddih
eledronig.

Þ:ct:
Wedi cadw å cfryrneradwyo colnodion yn unol
ag Atodten 12, Pa|€¡galt 41o Ddeddf
Llyvodraelh Leol 1972.

Wedi gwneud fefniadau i? cofnodion fod ar
gael i\w harchwilio gan y cyñoedd yn unol ag
adran 228 o Ddeddf Llyrvodraeth Leot 1gl2 ac
mae u/€di cyñoêddi'r cofnodion ar ei wefan yn
unol ag adrân 55 o Dde<tdf Ltywodraeth Leol
(Democratiaeth) (Cymru) 20 1 3.

Cymcndwyaelh grn y Cyngor
Cadarnhaf fod y datganiadau cyfrifyddu hyn a.r Datganiad
Llynþdraethu Elyny<tdol wsdi cael eu cymeradwyo gen y
Cyngor o dan gyleimod cofnod:

Gyfelrnod cofnod:

Llofnod Grdei4¡dd y cyfarfod:

Enw:

Dyddlrd:

ë

lVo'

Cymcredwyacth gan y Cyngor
Gadarnhaf fod y datgraniadau cyfrifyrtdu hyn a? Datganiad
Ll¡twodraeüru Blynyddot wedi eu cym€radwyo gan y
Cyngor o dan gyleirnod coftrod:

Cylclrnodcofnod: NO. S - 4
Lrofnod Cadetrydd y cyfrrfod: ß( Ørr/Enw: Rucse lt s ho¡/ /
Dyddred: Oq. Aq . {OAo

Ardystiad gan y Swyddog Ariannol Cyfrlfol
Ardystiaf fod y datganiadau cyfrifyddu yn y Ffurflen Flynyddol hon
yn rhoi dalun teg o sefyllfa ariannol y Cyngor, a.i incwm a,i
waríant, neu'n cyfiwyno'r derbyniadau a.r taliadau,n briodol. yn ôl y
digwydd, ar gyter y flwyddyn a ddaeth iben 3i Mawrth 2020.

Llofnod y Suryddog Arlennol Cy4flfol

Emu:

Dyddhd:

4
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Tystysgrjf Archwilio ac adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru
Mae'r archwilydd allanol yn cynnal yr archwiliad ar ran Archwilydd Cyffredinol Cyrnru, 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 unrh¡al
fater a ddaw i'w sylw yn peri pryder nad ¡ar'r ddeddfwriaeth a'r gofynion rheolekJdio 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
gfer:

CYN 60,tL Cyfv\ul{eO LLAñ tA.fL

Adroddiad yr archwilydd allanol

[Ac eithrioT rnalerion a nodir isodl' Ar sail ein hadolygiad, yn ein barn ni. mae'r wybodaeth yn y Ffurllen Flynyddol yn

cydymñurlio ag arferion priodol ac nicf oes unrhyw faterion wedi dod i'n sylw sy'n peri pryder nad ¡iv'r ddeddtwriaeth a'r
gofynion rheoleiddio perthnasol wedi'u bodloni.

[[Mae'r materion hyn yn ogystal âl' Materion eraill nad ydynl yn effeithio ar ein barn yr yn eu dwyrì ¡ sylw'r corff a'n
hargymhellion ar gyler gwellâ wedi'u cynnwys yn ein hadroddiad i'r corff cfycfdiedig t> l-oLo

Materion eraill ac argymhellion

Ar sail ein hadolygiad, tynnwn sylw'r corf at y materíon a'r argymhellion canlynol n6d ydynl yn effeithio ar ein barn archwilio

ond y dyla¡i corff ymdrin å hwy.

(Parhewch ar dâflen ar wahân os oes angen.)

BDO LLPSouthamPton
Enw'r archwilydd allanot: United Kin$dOm

Llofnod yr allanol:

Nid yw'r cyngor wedi caniatáu mynedíad ar ei wefan at gofnodion cyfarrodydd y cyngor oflynyddoedd btaenorol.

Dyd.diad:

t4 t-l z-
Dros ac ar ran Archwilydd Cyffredinol Cymru

' Drleor lol y bo n br¡odol

5



Adroddiad archwilio mewnol Blynyddol ar gyfer:

Enw'r cor?f: Cyngor Cymuned Llanfalr

Mae archwiliad mewnol y Cyngor, gan weithredu'n annibynnol ac ar sail asesiad o risg, wedi cynnwys cynnal asesiad
dewisol o gydyrnffurfiaeth â'r gweithdrefnau a'r rheolaethau perlhnasol 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
me¡æydd a archwiliwyd, ceir crynodeb o gasgliadau'r archwiliad mewnol yn 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 dnrvy gydol y flwyddyn ariannol i safon sy'n ddigonol i ddiwallu anghenion y Cyngor.

1. Mae'r llyfrau clrifon priodol wedi'u
cadw n br¡odol drwy gydol y
flwyddyn.

2. Bodlonwyd rheoliadau ar¡annol,
cefnogwyd lal¡adau gan anfonebau.
cymeradwytvyd gwariant I
rhoddwyd clrif priodot am TAW.

3. Asesodd y corfl y risgiau sylweddol
r gyflawni ei amcan¡on ac adolygodd
dd¡gonolrwydd y trefniadau ar gyler
eu rheol¡.

4. De¡lliodd y gofyn'ad btynyddol am
braesepUardoll/adnoddau o broses
gylhdebu dcfigonol, cafodd cynnydd
yn erbyn y gyllideb er fonitro'n
rheolaidd, ac roedd y cronfeydd
wrth gefn yn briodol.

5. Cafodd yr incwm disgwyliedig ei
dderbyn yn llewn, ar sail prisiau
cywir, ei gofnodi'n briodol a'i
fanc¡o'n syth, a rhoddwyd cyfrif
priodol am TAW

6. Cefnogwyd taliadau arian mân yn
briodd gan dderbynebâu,
cymeradwywyd gwaf¡ant a
rhoddwyd clrif priodol am TAW.

7. f alwyd cyflogau igllogeion a

lwfansau i aelodau yn unol å
chym€radwyaethau a gofnoclwyd, a
chymhwyswyd gofynion TWE ac
Yswriant Gwladol yn briodol.

8. Roedd y cofrestrau asedau a
buddsoddiadau yn gyflawn, yn
gywrr. ac yn cael eu cynnal yn
briodol

(: r

r. r: r

t: r: t

Mewno¡odwch deslun

Mewnosodwch destun

Mewnosodwch destun

Mewnosodwch destun

Mewnosodwch deslun

Mewnosodwch destun

Mewnosodwch deslun
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9. Cafodd cysoniadau cúifon bânc
cyfnodol ac ar ddiwedd y llwyddyn
eu cynnal yn briodol.

10. Cafodd datganiadau cylrifyddu a

bâralowyd yn ystod y f,wyddyn eu
paratoi ar y sail cyfrityddu gywir
(derbyniadau a thaliadau/incwm a
gwariant), roeddenl yn gyson â'r
lllr arian parod, wedi'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 ymddiriedolaelhau

elusennol). Mae'r Cyngor wedi
cyflawni ei glrlfoldebau fel
ymddiriedolwr.

'¡' r: r: r:
Mewnosodwch dostun

Mewnooodwch destun

Mewnosodwch destun

t:r:r

rirt: t

12. Noó,vch y mao3 risg Mewnosodwch destun

13. Nodwch y maes risg Ivlewnosodwch d€stun

t

l¡1. Nodwch y maes risg lúârvnosodwch deslun

' Os atebwyd 'naddo'. nodwch y goblygiadau a'r camau sy'n cael eu cymryd i fynd i'r afael ag unrhprr wendid rheoli a nodwyd

(ychwanegvrch dudalennau ar wahån os o€s angen).

" Os atebwyd 'heb ei gynnwys', nodwch pryd y gwnaethpwyd y gwailh afchwllio mawnol mwyaf diweddar yn y maes hwn a phryd y

bwriedir ei wneud nesaf, neu os nad oes ang€n ei gynnwys, rhaid i'r archwiþd mewnol esbonio pam nad oes angen hynny.

[Mae fy nghanfyddia<lau manwl a'm haryymhel|on yr wyf yn eu ô,vyn I sylw'r Cyngor wedi'u cynnrvys yn fy adroddiad manwl l'r Cyngor
dyddledig Mehefln 2020.

Cadarnhau archwiliad mewnol

RwflRydym yn cadarnhau nad wyf i/ydym ni, fel archwilydd mewnol y Cyngor, wedi ymgymryd á swyddogaeth reoli na gweinyddol o
fêwn y corfi (gan gynnwys paratoi'r cylrifon) nac fel aelod o'r corff yn ystod y blynyddoedd ariannol 201 8-19 a 2019-20. Cada¡nhaf
hefyd na fu unrhyw achos o wrthdaro buddiannÊu ynghylch fy mh€nodiad.

Enrv'r unigolyn r gynhrliodd yr rrchwiliad m¡wnol: Shddyn Rhys, Gyngor Gwyncdd

Llofnod yr unlgolyn a gyrhallodd yr rrchwlllrd mcwno[ bl&7'v þt
Dyddlad: 08,06ræ20
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Nodiadau cyfanryddyd ar gwblhau'r Ffurflen Flynyddol
1. Rhaid ichi gymhwyso arferion priodol wrth baratoi'r ffurflen ffynyddol hon. Nodir yr alerion priodol yn y Canllaw iymarferwyr.
2- Gwnewch yn sir&r bod y Ffurflon Flynyddol wadi ei chwblhau'n llawn, h.y. dim blychau coch gwag. Ceisiwch osgoi gwneud

unrhyw ddiwygiadau i'r ffurflen uodi'i ctrr¡ôlhau. Os na allwch osgoi hyn, rho,vch linell drwy'r cofnodion anghywir, sicrhewch fod
y diwygiadau wedi'u tynnu at sylw'r corff gyda lly{hrennau cyntaf eich enw wrlh eu hyrnyl a'ch bod wedi rhoi esboniad i'r
archwilydd allanol. Peidiwch å defnyddio hylif cyrriro. Caiff ffurflenni btynyddol anghyfrawn neu rai sy'n cynnwys diwygiadau
heb eu cymeradwyo a/neu eu hesbonio neu hylif cywiro eu dychwelld heb eu harchwilio a gall olygu coslau ychwanegol.
Go$nnwch i'ch archwilydd am gopi electronþ o.r ffurlten os oes angen un.

3. Gofynnwch i ail berson, y Cadeirydd neu aelod efallar, 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 datganiadau cyfrifyddu yn gywrr. 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 (ll¡nell I o 2020). Esboniwch unrhyw wahaniaethau rhwng
tfìgurau 2019 ar y fiurflen llynyddol hon a'r symrau a gofno<lwyd yn fiurllen flynyddol y llynedd.

5. Rhowch esboniad llawn am unrh¡rv amrywiannau sylweddol yn y dalganiadau ariannol. Peidiwch ag anfon copi o'ch cofno<Jion
cyfrifyddu manwl yn lle'r esbonrad hwn. Mae'r archwilydd allanol am wybod eich bod chi'n deall y rhesymau dros yr holt
amrywiannau. Cofiwch gynnwys dadansoddiad manwl iategu eich esboniad a byddwch yn b€nodol yng,Ìrylch gwerthoodd
elfennau unigol sy'n gylrlol am yr amrywiânnau.

6. Sicrhewch fod y copi o'r cysoniad banc y byddwch yn e¡ anfon at eich archw¡lydd gyda'r copi o'r Ffurflen Flynyddol yn cynnwys
eich holl glrifon banc a balansau ariannol. Os nad oes unrhyw eitemau cysoni. nodwch hyn a rhowch dystiolaeth o falansau'r
banc. Os oes gan eich Cyngor unrh¡iv fuddsoddiadau byrdymor, nodwch eu gwerth ar y cysoniad banc. Dy'ai'r archwrlydd altu
gyfaleb eich cysoniad banc i linell 9 yn y <latganiadau cyfrifyddu. Ceir rhagor o gymorlh ar gysoniadau banc yn y Can1aw i
Ymarferwyr.

7. Mae'n ofynnol i bob cyngor anfon gwybodaeth at yr archwilydd allanol, i ategu'r honiadau a wneed yn y Datganiad
Ll¡nrodraethu Blynyddol hyd yn oed os nad ydych chi wedi gwneud hynny yn fl¡enorol. Bydd eich archwilyctd yn dweud
wrthych pa wyboda€th y m8€ angen i chi ei darparu. Sicrhewch eich bod yn darllen yr hysbysiad archwilio yn ofalus er mwyn
s¡crhau eich bod yn cynnwys yr holl wþodaelh y mae'r archwilydd wedi gofyn amdani. Dylech enfon copfau o'r cofnodion
gwreiddiol (a ardystiwyc, gan y Clerc a'r Cadeirydd fel copiau cywir) ât yr archwilydd allanol ac nid y dogfennau gwreiddiot eu
hunain.

I' Peidiwch ag anfon unrhyw wybodaeth at yr archwilydd nad yw wedi gotyn yn benodol amdani. Nid yw hyn o fudd.
9. Os bydd yn rhaid i'r archwilydd adolygu gwybodaeth nas gofynnwyd amdsni, gofyn eto am wybodaeth, neu os caiff gysoniad

banc anghllawn neu esboniad o amrywiannau neu os caitf ddogfennau gwreiddiol y mae'n rhaid eu dychwelyd, byctd yr
archwilydd yn mynd i gostau ychwanegol y mae ganddo hawl i godi fioedd ychwanegol amdanynt.

f 0. Dylech ateb pob gohebíaeth å'r archwilydd ¡llanol yn brydlon. Eydd hyn yn eich helpu i gyflawnr e¡ch rhwymedigaethau
statudol a bydd yn lle¡hau cosl yr archwiliad.

'11' Noder, os byddwch yn cwblhau'r ffurfen clectronig, rhaid i chi lrgraffu'r ffurllen er mwyn iddi gael ei hardystio gan y
Swyddog Ariannol Cylrifol a'i llofnodi gan y Cedeirydd cyn ei hanfon rt yr archwilydd.

$EEE

guw
Cyfrifon

Cymeradwyo

Pob adran

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

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

A yw'r swyddog Ariannol cyfrifol wedi ardystio'r datganiadau cyÍrifyddu a'r Datganiad
Llywodraothu Blynyddol (Rheolrad 1 5 ( 1 )) erbyn 30 Mehefin 20ZO Ían bø|at?

A yw'r corfi wedi rymeradwyo'r datganiadau cyfrityddu cyn 30 Mehefin 2020 ac a yw Adran
3 wod¡'i llofnodi a'r dyddiad wedi'i nodi gan yr unþolyn a oedd yn cedeirio'r cyfarfod pan
roddwyd y gymeradwyaeth?

A yw'r holl flychau ¡inc yn y datganiadau cyfiifyddu a'r Datgeniad Blynyddol wedi eu llenwi
ac esboniadau wedi'u rhoi pan fo angen?

A yw'r holl wybodaeth y gofonnodd yr archwilycJd allanol amdani wedi'i hanfon gydaÌ
Ffurflen Flynyddol hon? cyfeiriwch at eich hysbysiad o archwiliad ac unrh)^v atodlenni
ychwanegol a dcJarparwyd gan eich archwilydd ailanol.

nd

l-a

Mlflfit
A yw'r datganiadau cyfrifyddu sy<ld wedi eu diwygio wedi'u cynreradwyo ac Adran 3 wedi'i
llofnodi elo a r clyddiact wedi'i nodi eto fel tyst¡olaeth o gymeradwyaeth y gwrdd i'r diwygiaclau
cyn eu haiþyllwyno i'r archwilydd?

I

Cylrifon


