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ï"ri:il,î:1il?J,t"^"å:ni 
svfathrebu å chi vn vstod vr archwiriad. Noder v bydd hysbysiadau archwirío yn caer eu

CYMRAEG c T SAESNEG r(- DWYTETTHOG t ¿*

Y CYFRIFON A'R BROSES ARCHWILIO
Mae Adran 12 o Ddeddf Archwilio cyhoeddus (cymru) 2004 ynei gwneud yn ofynnor i gynghorau cymuned a chynghorautref (a'u cyd-bwyllgorau) yng Ngnymiu lunio eu cyfrifon ooo o'r*yooyn nyd ai gt Mawrth a sicrhau bod Archwiryddcyffredinol cymru yn archwilío'r cyfrifon hynny. Mae Rheolia d 1'4 oReor¡a¿au cyr.iron ," Archwirio (cymru) 2014 yn nodiÏ:,äÏ:1'::t#fftraeth leol llai h'v' v rhai hvnnv as incwm a swariant sy'n rai na E2.smiriwn baratoi eu cyrrifon yn

Nodir yr arferion priodol ar gyfer cynghorau cymuned a chynghorau tref a,u cyd-bwyilgorau yng nghyhoeddíad un Lraiscymru/cymdeithas clercod cynghoiau Lleol 'Govern"n"""Àd accountabirity for rocar councirs in wares -A Practitioners'Guide'(y canllaw i Ymarferwyr). Mae'r canllaw iymarferwyr yn ei gwnlro yn ofunnor iddynt baratoi eucyfrifon ar ffurf ffurflen flynyddol. Mae'r ffurflen flynyddol hon yn bodloni gofonion y canllaw i ymarferuyr.Mae'r cyfrifon a'r trefrriadau archwirio yn diryn y broses a nodir ísod.

->

Darllenwch y canllawiau ar gwblhau,r Ffurflen FlynyddolDWY adran y Darganiad fryúoãiaãfir, aìynyOOot.
hon a chwblhewch bob adran mewn pinc gan gynnwys

CYMERADWYO'R FFURFLEN FLYNYDDOL

Mae dau flwch i'w-hardystlo a'u cvmera{.wvo gan y corff. Mae,r ail flwch yn ofynnol dim ond os oss angendiwvgio'r rrurrlen flvnvã¿ol ogãñtinì"' ¡'iái"ñü¡ï:üi";h ¡ä,ir¡;ilìüåíi Jå'n", yn unis cyn anron y rrurnen ar
yr archwilydd.

Mae'n rhaid i'r 
"vng9l 

gymeradwyo'rffurflen-flynyddol cyN pr cyfrifon a,r dogfen-nau ategol fod ar gael i,wharchwilio'n gvhoedduão dan áaiã" go o odeãdñ;;r¡. cyhoeddus lcymä¡ zooa.
Yr archwilydd sv'n gweithredu ar ran 

ItAt:1rîll.y-dd-cyffredinot fygg yn cwbthau Tysþsgrif Archwitio ac:ffiäi,X1i:H1'':i:#fi:Fiôñ* m c¡rhiÈrlöiãrcrswíod;öil;;;;r cyrriror, y cadeirydd na,r

caiff ffurflenni a archwiriwyd ac a ardystiwyd eu dychweryd i,r corff at ddibenion cyhor:vrrirvddu' v Datsaniao r-lvnvoorãein,iatvnvooor ;iÁi;üd'+ aä aoroodiao nrcnwiryoå.#r:å,iffffi;J datsaníadau

Bydd y Swyddog Ariannol
Cyhifol/Clerc yn paratoi
datganiadau cyfriffddu a'r
Datganiad Ll¡rvodraethu

Blynyddol Bydd yr uned
archwilio meuatol yn

c'wblhau adroddiad

archwilio mewnol. Bydd y
Swyddog tuiannol Cyfrifol
yn ardystio'r fturfen (o dan
Ran 2 o'r Datganiad

Llywodraethu Blynyddol)
cyn 30 Mehelin ac yn

cyflwyno'r ffurflen i'r corff,

yrBydd allanolarchwilydd cuôlhau'ryn a:archwiliad
Bydd y corff yn cymeraúrvyo,r
Fturflen Flynyddol erbyn 30
Mehefin. Mae llofnod y
Cadeirydd yn y blwch o dan
Ran 2 o'r Datganiad

Llywodraethu Blynyddol yn
tystio ihyn.

Mae'r Swyddog Ariannol
Cyfrífol/Clerc yn anfon y
Ffurflen Flynyddol a choplãu
o'r dystiolaeth y goffnnwyd
amdani at yr archwilydd allanol
st'n gweithredu ar ran
Archwilydd Cyfüedinol Cymru.

Naill ai:

Os nad oes angen
gwneud unrhyw

ddiwygiadau, yn

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

Os oes angen gwneud diwygiadau,
yn rhoi gwybod i'r corff am broblemau
(gan gynnwys diwygiadau). Bydd y
corff yn diwygio,r Ffurflen Flynyddol,
bydd y Swyddog Ariannol Cyfrifot yn
ei hailardystio a bydd y corff yn ei
hailgymeradwyo cyn ei dychwelyd at
yr archwilydd. yna bydd yr archwilydd
yn ardystio'r FfurlTen Flynyddol ac yn
ei dychwelyd at y corff i'w chyhoeddi
erbyn 30 Medí.

Neu:



Datganiadau cyfr¡fyddu 2A19-20 ar gyfer:

Enw'r corff: Cyngor Cymuned Dolbenmaen

Datgan iad o incwm a gwarianUderbyn iadau a tlraliadau
l. Balansau a 917,612 Ê20,124 Cyfanswm y balansau a'r cronfeydd wrth gefn ar ddechrau'r flwyddyn fel

ddygwyd ymlaen y'u cofnodwyd yn y cofnodion ariannol. Rhaid iddo fod yn gyson å Ltinell
7 y fluryddyn flaenorol.

2. (+) lncwm o Êl2,0OO Ê19,OOO Cyfanswm yr incwm a dderbyniwyd/derbyniadwy yn ystod y flwyddyn o
drethiant drethiant lleol (praesept) neu ardoll/ryfraniad gan brif gyrff.
lleol/ardoll

€5153 Eg2Z7 Cyfanswm ino¡vm neu dderbyniadau a gofnodwyd yn y llyfr arian parod
llai'r symiau a gynhwysir yn llinell 2. Mae'n cynnwys grantiau cymorth,
dewisol a refeniw.

â9998 Cyfanswm gwariant neu daliadau a wnaed i bob gweithiwr cyflogedig ac
ar ei ran. Dylech gynnwys cyflogau, TWE ac Yswiriant Gwladol
(cyflogeion a chyflogwyr), cyfraniadau pensiwn a threuliau cysylltiedig,
e.e. costau terffnu.

g Cyfanswm grariant neu daliadau ryfalaf a llog a wnaed yn ystod y
flwyddyn ar fenthyciadau allanol (os o grbl).

4. G) Costau staff Ê3841

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

6. (-) Cyfanswm
taliadau eraill

0

3. (+) Cyfanswm
derbyniadau
eraill

€10,860

7. (=) Balansau a tZO,tZ¿
gariwyd ymlaen

Datganiad o falansau

8. (+) Dyledwyr a g
balansau stoc

9. (+) Cyfanswm î21354
arian parod a

buddsoddiadau

r0. (-) Credydwyr g¡2g1

ll. 1=¡ Balansau a
gariwyd ymlaen

12. Cyfanswm
asedau seffdlog
ac asedau
hirdymor

13. Cyfanswm
benthyciadau

Ê20,124

Ê56,863

14. Nodyn datgelu
cronfeydd
ymddiriedolaeth

Cyfanswm gtariant neu daliadau fel y'u cofnodvyyd yn y llyfr arian parod
llai costau staff (Llinell 4) a llog ar fenthyciadau/ad-daliadau ryfalaf
(Llinell5).

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

€13831

823,572

("c^fãraô

Gl¡frifon 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 gyfrifon banc cyfredol a chadw, daliadau ariannol
a buddsoddiadau a ddelir ar 31 Mawrth. Rhaid i hyn fod yn gyson â
balans cysoni'r llyfr arian parod yn unol å 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 cyfanawm y balansau fod yn gyson å llinell 7 uchod: Nodwch
gyfanswm (8+9-10).

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

g Balans cyfalal dyledus pob benthyciad o drydydd partïon ar 31 Mawrth
(gan gynnwys PWLB).

Mae'r corff yn gweithredu fel unig ymddiriedolwr ac mae'n
gyfrifol am reoli (a) cronfa/cronfeydd ymddiriedolaeth/
asedau (dylai darllenwyr nodi nad ¡ndr ffigurau uchod yn
cynnwys unrh¡¡w drafodion ymddiriedolaeth).

0

î24,014

u42

123,572

956,863
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Datganiad Llywodraethu Blynyddol (Rhan l)
Rydym yn cydnabod, felaelodau o'r Cyngor/Bwrdd/Pwyllgor, ein cyfrifoldeb am sicrhau bod system rheolaeth fewnol
gadarn ar waith, gan gynnwys paratoi'r datganiadau 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 2Q20, ein bod wedi gwneud y canlynol

ffi ffim INEEEd

W@

1. Rydym wedi rhoi trefniadau arwaith ar gyfer:

o gwaith rheoliariannol effeithiolyn ystod y
flwyddyn; a

. pharatoi a chymeradwyo'r datgan¡adau cyfriffddu.

2. Cynnal system rheolaeth fewnol ddigonol, gan
gynnwys mesurau a gynlluniwyd i atal a chanfod twyll a
llygredd, ac adolygu ei heffeithíolrwydd.

3. Rydym wedi cymryd yr hollgamau rhesymol i roi
sicrwydd i ni'n hunain nad oes unrhyrr achosion o
ddifffg cydymffurfio gwirioneddot na phosibl â
chyfreithiau, rheoliadau na chodau ymarfer a allai gael
effaith ariannol sylweddol ar allu'r
Cyngor/Bwrdd/Pwyllgor i gynnal ei fusnes nac ar ei
seffllfa ariannol.

4. Rydym wedi darparu cyfle priodol i etholwyr arfer eu
hawliau yn unol å gofunion Rheoliadau Cyfrifon ac
Archwilio (Cymru) 2014.

5. Rydym wedi cynnal asesiad o'r risgiau sy'n wynebu,r
Cyngor/Bwrdd/Pwyllgor ac wedi cymryd camau priodol
i reoli'r risgiau hynny, gan gynnwys cyflvryno
rheolaethau mewnol a/neu yswiriant allanol lle y bo
angen.

6. Rydym wedi cynnal system arclrwilio mewnol ddigonol
ac effeithiol ar gyfer y cofnodion cyfrifuddu a'r
systemau rheoli drwy gydol y flwyddyn ac wedi cael
adroddiad gan yr archwilydd mewnol.

7. Rydym wedi ystyried a oes unrh¡nr ymgyfreítha,
rhwymedigaethau neu ym rwymiadau, d igvrryddiadau
neu drafodion, a ddigwyddodd naill aiyn ystod y
flwyddyn neu arôl i'rflwyddyn ddod i ben, wedicael
effaith ariannol ar y Cyngor/Bwrdd/Pwyllgor a, lle y bo,n
briodol, wedi eu cynnwys yn y datganiadau cyfrifyddu.

L Rydym wedi cymryd c€¡mau priodot iffnd i'r afael å
phob mater a godwyd mewn adroddiadau blaenorol
gan archwilwyr mewnol ac allanol.

9. Cronfeydd ymddiriedolaeth - yn rhinwedd ein swydd
fel ymddiriedolwr, rydym wedi:
. cyflawni ein cyfrifoldeb mewn perthynas ag

atebolrwydd am y gronfa/cronfeydd gan gynnwys
cyflwyno adroddiadau aríannol a, lle y bo angen,
cynnal archwiliadau anníbynnol.

Pennu ei gyllideb a rheoli eí arian
yn briodol a pharatoi a
chymeradwyo ei ddatganiadau
cyfriffddu fel y rhagnodir gan y
gyfraith.

Gwneud trefniadau priodol a
deröyn cyfrifoldeb am warchod yr
arian cyhoeddus a'r adnoddau
dan ei reolaeth.

Ond wedi gwneud pethau y mae
ganddo'r pûer cyfreithiol i'w
gwneud acwedi rydymffurfio â
chodeu ymarfer a safonau wrth
wneud hynny.

Rhoi'r cyfle i bob unigolyn â
diddordeb archwilio cyfrifon y corff
yn unol å'r hyn a nodiryn yr
hysbysiad o'r archwiliad.

Ystyried y risgiau ariannol a'r
risgiau eraill a wynebir ganddo
wrth weithredu'r corff a delio â
hwy'n briodol.

Trefnu i unigolyn cymwys, yn
annibynnol ar y rheolaethau a'r
gweithdrefnau ariannol, roi barn
wrthrychol ar ba un a yw'r rhain yn

diwallu anghenion y corff.

Datgelu popeth y dylai fod wedi
ei ddatgelu am ei fusnes yn
ystod y flwyddyn gan gynnwys
digwyddiadau a ddigwyddodd ar
ôl i'r flwyddyn ddod i ben os ydynt
yn berthnasol.

Ysgried a chymryd camau priodol
i ffnd i'r afael å phroblemau/
gwendidau a ddygwyd i'w sylw
gan archwilwyr mewnol ac allanol.
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Cyflawniei gyfrifoldebau 3, 6
yn rhinwedd ei swydd fel
unig reolwr-ymddiriedolwr
ymddiriedolaeth neu
ymddiriedolaethau lleol.

* Ar ddalen arwahån, rhowch esboniadau i'r archwilydd allanol ar gyfer pob ymateb 'naddo' a roddwyd; a disgrifrwch pa gamau
gweithredu sy'n cael eu cymryd ifind i'r afael à'r gwendidau a nodwyd.
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Datganlad Ltyrrodraethu Btynyddol (Rhan 2)

1. Rydym wedi parato¡ e chymeraduryo oofnodion
pob cyfarfod a gynhallwyd gan y Cyngor (gan
gynnwye eibwyllgorau) qy'n cofrrodi'r busnes a ö r rweithredrryd yn gywir a? penderfyniadau a
wnaed gan y Cyngor neu'r pnyllgor,

Wcdl cadyv a ctryneradrrryo
ag Aodlen 12, paragratr 41
Llywodraeth Leot 1972.

cofiodion yn unol
o Dcleddf

' Dileerfoly bo,n briodol.

Uofnod y &vyddog Arhnnot Cyfrtfol:

Enw: bz vnTlot¡l
Dydcrad: |ftlao

Ardyctlad gan y Bwyddog Artannot Glrifot
Ardysliaf fod y datganiadeu cyfriûddu yn y Fturf,en Ftynyddot hon
Il1, _*dr". 

res o seffitfa arianno¡ v óóoJË*rrcøh,vyilsor, a,ilnclrm a'iwariant, neu,n cyftnynot OäøvnLJa, e,r taliadau,n
llod?1, I ôl y dlgrwydd, ar gryfer y f,nyddyn a ddaerh i ben 31Ma^'rth 2020-

Gymemdwyaeth gan y Cyngor/Brndd/pwyflgor
Cadamhaffod y datganiadau cyfrifiddu tryn a,r DatganladUylrrcdraerhu Bþyddot weri eu .ñeàö ;., yCyngor/Br,rdd/Frryilgor o Oan gyre¡moJ *i*j,
6$errnod cofnod: elT leo
Uofnodcadrtryddyq¡rhrfod: 

O g g*
Enw: @. e. . AJF,ñ/S

.Dyrrdrad: L f-lz.

r

Clmenduryaeth gnn y Cyngor/Bwrdd/pyvyllgor
C¿damhaffod y datganiaclau cyfifiddu hyn a,r OatganiadUywodraethu Brynyddot wedi caet åu .¡l.,ir"i,ryo g"n VCyngor/Bwndd/Rvyflgor o dan gyfeimd ."fil;
Cl¡úoimod oofnod:

Uoúlrort Cartetrydd I cylhrfod:

Enn

Dyddlad:

2. Rydym vrodisicrhau bod cofnodion y Cynqor
(gen gtmnwys rhai ei bwyugooul 

"ri""i lT'
harchwitio gen ycyhoodà 

"",,o¿¡u õo"åii,nelectronig.

Wedigwneud trefr¡iadau i,rcofnodion fod ar
9:"f 

¡Tl_"r"--r*itio gan y cyho€dd Vn unolãg
1!yn22p oDcteddf Lt¡rwodraeth ieot rcTã'ac
mae wedl cyhoeddi'r cofnodion er e¡ wøarryn
unot ag adran 55 o Ddeddf Ltyrloor."ir, l"j"
(Democratiaeth) (Cymru) 2Of 3.

iôr

Gyme raduryaeth ac a rdystiad y cyn gor/Bwrdd/pvryr rgor

;oTi:i1ffiåYåäil:rtffi#"ïfå;#fiïniadaucvrfidduvr unoråsoþion Rheoriadau cyriiron acArchwirio (",mn

lblnh[a;

il"iíJi:ffiä:11,ffi',5'rffi::"flil,í"Gvnsor/Bwrdd/pwvrsor (dim ond os bydd y rrurnen

Ardy¡üaO gan y Swyddog Arlannol Gtfrlfot
Ardystiaf fod y daþaniadau cyfrifyddu yr y Fturfren Ftynyddot hon
Il1, _Tn*. 

res o sorytra_arianno¡ y óñs;rÄ^dd/ftvynsor, a,i
fnlT a'iwariant, neu,n cyflwyrot OãrOyniãOau a,r taliadau,n
.b:odgJ, ¡n ôt y d¡gMrydd, ar gyfer y fturyddyn a ddaeth i ben 3lMaurrth 2020.

Uofnod y Srryddog Arlennol úfrtfot:
Enw:

Dyddirrt:

ffi WE @D



Tystysgrif Archwilio ac adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru
Mae'r archwilydd allanolyn cynnalyr 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 fodd unrh¡ru
fater a ddaw i'w sylw yn peri pryder nad ynr'r ddeddñrriaeth a'r gofynion rheoleiddío perthnasol wedi'u bodloni.

Ardystiwn ein bod wedi cwblhau'r archwiliad o'r Ffurflen Flynyddol ar gyfer y flwyddyn a ddaeth iben 31 Mawrth 2O2O ar
gyfer:

cYN hoR ¿yw\lâÞ .ù/LøeNÌ./.heN Gyngor Cymuned Dolbenmaen

Adroddiad yr archwilydd allanol

@*Arsaileinhadolygiad,yneinbamni,mae'rwybodaethynyFfurflenFlynyddolyn
cydymffurfio ag arferion priodol ac nid oes unrh¡¡w faterion wedi dod i'n sylw sy'n peri pryder nad ¡ndr ddeddñariaeth a'r
go$nion rheoleiddio perthnasol wedi'u bodloni.

I

Materion eraill ac argymhellion

Ar sail ein hadolygiad, tynnwn sylvr/r corff at y materion a'r argymhellion canlynol nad ydynt yn effeíthio ar ein bam archwilio
ond y dylai'r corff ymdrin â hwy.

(Parhewch ar daflen ar wahân os oes angen.)

Enw'r archwilydd allanol:

Llofnod yr archwilydd allanol:

Dros ac ar ran Archwilydd C¡¡trredinol Cymru

" Dileer fel y bo'n briodol.

BDO [-LP Southampton
Uniteel Kingclem

Dyddiad
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Adroddiad archwitio mewnot Brynyddor ar gyfer:

Enw'r corff: Cyngor Cymuned Dolbenmaen

Mae archwiliad mewnol y cyngor/Bwrdd/Pwyllgor, gan weithredu'n annibynnor ac ar sair asesiad o risg, wedi cynnwys

Ëä1?ï.:ii:i,:].,ï:iiffi,fl1îiili"iï'"r'J;;eoraethau perrhnasory disswyrir ¡oovnt rod arwa*h yn

cynhalir'rryd yr archwiliad mewnol yn unol ag anghenion y cyngor/Bwrdd/pwyllgor a,r gwaith a drefnwyd. Ar sail ycanfyddiadau yn y meysydd a archwiliwyd, ceir crynodeb o iaJdiaoar', 
"r.h*ir¡.0 

mJwnol yn y tabr hwn. Nodir isodamcanion rheolaeth fewnol a chasgliadau'r archwiliad mewnor 
"i," 

o" ,n a oedd yr amcanion canrynor o ran rheoraeth, ym
l;i"iffi:.:Hüi;J;*d eu bodloni drwv svdol v flwvddvn ariannot i safon sy,n ddisonot i ddiwailu anshenion y

1. Mae'r llyfrau cyfrifon priodolwedi,u
cadw,n briodoldrwy gydol y
flwyddyn.

2. Bodlonwyd rheoliadau ariannol,
cefnogwyd taliadau gan anfonebau,
cymeradw¡nryd gwariant a
rhoddwyd cyfrif priodot am TAW.

3. Asesodd y corfr y risgiau sylweddol
i gyflawniei amcanion ac adolygodd
ddigonolrwydd y trefniadau ar gyfer
eu rñeoli.

4. Deiilíodd y gofuniad btynyddot am
braesepUardoll/adnoddau o broses
gyltídebu ddigonol, cafodd cynnydd
yn erbyn y gyllideb ei fonitro,n
rheolaídd, ac roedd y cronfeydd
wrth gefn yn briodol.

5. Cafodd yr incwm disgwyliedig ei
dderbyn yn llawn, ar sail prisiau
q¡ri¡ ei gofnodi,n briodola,i
fancio'n syth, a rhoddwyd cyfrif
priodolam TAW.

6. Cefnogwyd taliadau arian mân yn
briodol gan dderbynebau,
cymeradwywyd gwariant a
rhoddwyd cyfrif priodol am TAW.

7. Talwyd cyflogau igyflogeion a
lwfansau i aelodau yn unol â
chymeradwyaethau a gofnodwyd, a
chymhwyswyd goffníon TWE ac
Yswiriant Gwladol yn briodol.

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

cf^ r f
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9. Cafodd cysoniadau cyfrifon banc

cyfnodol ac ar ddiwedd y flwyddyn
eu cynnalyn briodot.

10. Cafodd datganiadau cyfriffddu a
baratowyd yn ystod y flwyddyn eu
paratoi ar y sail cyfrifoddu g),wir
(derbyniadau a thaliadau/incwrn a
gwariant), roeddent yn gyson å,r
llyfr 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.

ll. Cronfeydd ymddiriedolaeth (gan
gynnwys ymddiriedolaethau
elusennol). Mae,r
Cyn gor/Bwrdd/puryilgor wedi
cyflawni ei gyfrifoldebau fel
ymddiriedolwr.

12. Nodwch y maes risg

13. Nodwch y maes risg

14. Nodwch y maes risg
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" os atebwyd 'naddo', nodriræh y goblygiadau a'r camau sy'n cael eu cymryd i ffnd i,r afael ag unrhyw wendid rheoli a nodwyd(ychwanegwch dudatennau arwahån os oes angen).
*'Os atebwyd ,heb ei gynnwys', nodwch pryd y gwnaethpwyd y gwaith archwilío mewnol mwyaf diweddar yn y maes hwn a phryd ybwriedir ei wneud nesaf, neu os nad oeg angen eigynnwys, rhaid i'rarcfuilydd mewnol esbonio pam nad oes angen hynny
[Mae ff nghanffddiadau manwl a,m hargymhellion yr wyf yn eu drryn i sylr/r Cyngor/Bwrdd/Rvyilgor wedi'u cynnwys yn fy adroddiadmanwl i'r Clngor/Errdd/Rlrryllgor dyddiedig

Cadamhau archw¡l¡ad mewnol

' Dileer os nad oes adroddiad wedí,i baratoi.

Rwyf/Rydym yn cadamhau nad wyf i/ydym ni, fel archwilydd mewnol y cyngor, wedi ymgymryd å swyddogaeth reoti na gweinyddor ofewn y corff (gan gynnwys paratoi'r cyfrifon) nac fel aeloã o'r corff yn ístoa v b[nyddóedã ariánnol 2018-19 a 2019-20.cadamhafheffd na fu unrhyw achos o wrthdaro buddiannau ynghyrch fu mhenodiad.

Enw'r unigolyn a gynhaliodd yrarchwiliad mewnol: gß.tAtU
Llofnod yr untgotyn a gynhatiodd yr archwiliad mewnol:
Dyddiad: Z/ 6/z_¿zo
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Nodiadau cyfanryddyd ar gwbrhau,r Ffurfren Frynyddor
1' Rhaid i chi gymhwy'so arferion priodol wrth baratoi'r ffurflen flynyddol hon. Nodir yr arferion priodol yn y canllaw i ymarferwyr.2' Gwnewch yn siÛr bod y Ffurflen Flynyddolwedi eichwblhau'n llarvn, h.y. dim blychau coch gwag. ceisiwch osgoigwneudunrhwv ddiwygiadau i'r ffurflen wedí'i chwblhau. os na aluÀ osgoi hyn, r¡owctr tinett ona¡r cofnodion anghywi¡ sicrhe'ch fody diwygiadau wedi'u tynnu at syMr corff.gyda llythrennau qg 

"1"n 
Lrr rnr,r 

", Àvmyt a,ch bod wedi rhoi esboniad i,rarchwilydd allanol' Peidiweh â defnyddio hyllicywiro. ò"r:nn m"nni ¡rvnvJooiölvfrawn neu rai sy,n cynnwys diwygiadauheb eu cymeradwyo a/neu eu hesbonio neu hylif cywiro eu Jychwelyd hel ãu rrarctrwil¡o a gall olygu costau ychwanegol.Goþnwch i'ch archwirydd am gopi erec{ronig o,r mrrn"n o, o", engon un.3' 
:ri3liîI,lri"î';ri.ä,y"ï::'3ffü:ï*rod erarrai, adorvgu eich Frurnen Frvnvddorermwyn sicrhau eibod yn syna*r cyn

Gwnewch yn siÛr bod.eich datganíadau cyfriffddu yn g¡rwir, bod y barans a gariwyd ymraen o,r flwyddyn flaenoror (rine, 7 o2019) yn cvfateb i'r balans a ddvg¡wyd ytl""n yn v flwyddyn gyfrãcol (iliner ì o zózú,È.¡oni*r,, unrh¡¡rv wahaniaethau rhwngffigurau 20rg arv ffurfren flynyddor hon a,r symiau a gãtnoonñri vn lurn"n frynyddor y ¡ynedd.
Rhowch esboniad tlawn am unrhyw amryr¡viannau. sylweddol yn y datganiadau ariannol. peidiwch ag anfon copi o,ch cofnodioncyfriffddu manwl yn lle'r esboniad hwn. Mae'r archwilydd atlanoiam too¿ eich bod chi,n dealry rñesymau dros yr holr

ïälj:ffi;i:Jffiïiä,H',f:1ffi:j;:X-"nø i"t"g, ãiJ å"ion¡ao a bvddwch yn oenooor ynshyrch s*áñno"oc
sicrhewch fod y copí o'r cysoniad banc y byddwch yn ei anfon at eich archwilydd gyda,r copi o,r Ffurflen Flynyddol yn cynnwyseich holl gyfrifon banc a balansau ariannoi os nad oes unrhyw eilemau cysoni, nodwch hyn a rhowch dystiolaerh o falansau,rbanc' os oes gan eich cyngor unrh¡rw fuddsoddíadau byrdymor, nocwcn eu gwerth 

"rv "vroi¡.d 
banc. Ðraí,r archwirydd arugyfateb eich cysoniad banc i línell9 yn y datganiadau ffifuddu. ceir rn"go, o gymorth ar gysoniadau banc yn y canraw iYmarferwyr.

Mae',n ofynnol i bob cyngor anfon gnvybodaeth at yr archwilydd allanol, i ategu,r honiadau a wnaed yn y DatganiadLlywodraethu Blynyddol hyd yn oe¿ õs nad ydych chiwedig*""r1 hynny yn Raenorot. éydd eich archwirydd yn dweudwrthych pa wybodaeth y mae angen ichi ei darparu. sicrtrsrch Ài"n ¡o¿ yn oantån yr hysbysiao archwilio yn ofalus er mwynsicrhau eich bod yn cynnwys yr hollwybodaeth y mae'r archwilydd wedi goffn amdani. Dylech anfon copïau o,r cofnodiongwreiddiol (a ardysliwyd gan y clerc a'r cadeirydd fel copiâu qn*o 
"iyr 

archwilydd allanol ac nid y dogfennau gwreiddiol euhunain.

Peidiwch ag anfon unrh¡ar wybodaeth at yr archwilydd nad ¡¡v wedi goffn yn benodol amdani. Nict yw hyn o fudd.os bydd yn rhaid i'r archwilydd adolygu gwybodaeth nas goffnnwyd amdani, goffn eto am wybodaeth, neu os caiff gysoniadbanc anghyflawn neu esboniad o amrwvilnnau neu os caitr ddogfãnnau gvreiddiol y mae,n ¡iraid eu dychwelyd, bycld yrarchwilydd yn mynd igostau ychwanegol y mae ganddo hawl igãoimoeoc ychwanegol amdanynt.

f';::,:"riff"T;iriJätl;å?ïiî,:î* arranor vn brydron. Bvdd hvn vn eich herpu isyrawnieich rhvqymedisaerhau

4.

5.

6.

7

8.

9.

10.

11.
lode4 os byddwch yn cwblhau'r ffurflen electronig, rhaid i
Suryddog Ariannol C\¡frifot a'i ilofnodi gan y Cadeirydd cyn

chi argraffu,r frurflen er mìi,yn iddi gael ei hardystio gan y
ei hanfon at yrarchwilydd.

Cyfrifon

Cymeradrirryo

Pob adran

A yu/r papurau i,w hanfon
sylweddol rhwng y llynedd

at yrarchwilydd allanolyn cynnwys esboniad o amrywiadau
ac eleni?

A yu/r cysoniad banc ar 31 Mawrth 2O2O yngyson å Llinelt 9?

' datganiadau cyfriûddu a,r DatganiadLt¡nrodraerhu Brvnvddor(Rheoriad rs (r)) äroyn so ú.ü;;õåó åi-t",,"n
A yu/r corffwedi cymeradwyo'r datganiadau cyfrifyddu cyn 30 Mehefin 2020 aca ¡nrvAdran3 wedi'i llofnodi a'r dyddiad wedi'i nodi gan yr únigotyn a oedd vn 

""o"iriot 
cyfarfod panroddwyd y gymeradwyeeth?

A wf holl flychau pinc yn y datg.i¡"d", cvfriûdlu a? Datganiad Brynyddorwedi eu penwi
ac esboniadau wedi,u rhoí pan fo angen?

A yn¡/r hoil wybodaerh y goffnnodd yr archwirydd ailanor amdaniwedi,i hanfon gyda,rFfurflen Flynyddol hon? cvfeiriwch at eich nysbysiad o arclrrririad 
"" 

,nrt ¡* atodlenniychwanegol a ddarp-arwyd gan eich archwityio ållanot.
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A y/r datganiadau cyfriffddu sydd wedi
llofnodi eto a'r dyddiad wedi'i nodieto fel
cyn eu hailgyflwyno i'r archwilydd?

eu diwygio wedi,u cymeradwyo ac Adran 3 wedi,i
tystiolaeth o gymeradwyaeth y Bwrdd i,r diwygiadau

Gyfrifon

R


