
Fturflen Flynyddol Cynghorau Cymuned a Chynghorau Tref
yng Nghymru ar gyfer y Flw:fddyn a Ddaeth i Ben ar 31 Mawrth

2020
DEWIS IAITH

Nodwch sut yr hoffech í ni gyfathrebu å chi yn ystod yr archwiliad. Noder y bydd hysbysiadau archwilio yn cael eu

cyhoeddi'n ddwyieithog.

CYÍTIIRAEG x c SAESNEG C r DVYYIEITHOG C c

Y CYFRIFON A'R BROSES ARCHWILIO

Mae Adran 12 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 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 igyrff llywodraeth leolllaih.y. y rhaihynny ag incwm a gwariantsy'n llai naE2.5 miliwn baratoieu 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/Cymdeithas Clercod Cynghorau Lleol 'Governance and accountability for local councils in Wales -
A Practitioners' Guide' (y Canllaw iYmarferwyr). Mae'r Canllaw iYmarferwyr yn eigwneud yn ofynnol iddynt baratoi eu

cyfrifon ar ffurf ffurflen flynyddol. Mae'r ffurflen flynyddol hon yn bodloni gofynion y Canllaw i Ymarferwyr.

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'r

Datganiad Llywodraethu

Blynyddol Bydd yr uned

archwilio 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 filehefln ec yn

cyflwyno'r fturf,en i'r corff.

Bydd y corff yn cymeradwyo'r

Fturflen Flynyddol erbyn 30

Mehefin. Mae llofnod y

Cadeirydd yn y blwch o dan

Ran 2 o'r Datganiad

Llywodraethu Blynyddol yn

tystio i hyn.

Mae'r Swyddog Ariannol

Cyfrifol/Clerc yn anfon y

Ffurflen Flynyddol a choplau

o'r dystiolaeth y gofynnwyd

amdani at yr archwilydd allanol

sy'n gweithredu ar ran

Archwilydd Cyffredinol Cymru.

+

Darllenwch y canllawlau ar gwblhau'r Ffurflen Flynyddol hon a chwblhewch bob adran metr,n pinc gan gynnwys
DWY adran y Datganlad Llywodraethu Blynyddol.

CYMERADWYO'R FFURFLEN FLYNYDDOL

Mae dau flwch i'w hardystio a'u cymeradwyo gan y corff. llllae'r all flwch yn ofynnol dim ond oa oes angen
diwygio'r ffurflen flynyddol o ganlyniad i'r archwiliad. Dylech lenwl'r blwch uchaf yn unlg cyn anfon y ffurflen at
yr archwilydd.

Mae'n rhaid i'r cyngor gymeradwyo'r ffurflen flynyddol GYN i'r cyfrifon a'r dogfennau ategol fod ar gael i'w
harchwilio'n gyhoeddus o dan adran 30 o Ddeddf Archwilio Gyhoeddus (Cymru) 2004.

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

Caiff ffurflenni a archwiliwyd ac a ardystiwyd eu dychwelyd i'r corff at ddibenion cyhoeddi ac arddangos y datganiadau
cyfrifyddu, y Datganiad Llywodraethu Blynyddol a thystysgrif ac adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru.
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Bydd yr archwilydd allanol yn orvblhau'r archwiliad a:

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 Med¡.

Neu:

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 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.



Datganiadau cyfrifyddu 2019-20 ar gyfer:

Enw'r corff: i CYNGOR CYIUIUNED LLANENGAN

Datganiad o incwm a gwariant/derbyniadau a thaliadau

l. Balansau a

ddygwyd ymlaen

2. (+) lncwm o
drethiant
lleol/ardoll

3. (+) Cyfanswm
derbyniadau
e¡ai!f

4. (-) Costau staff

(-) Llog ar
fenthyciadau/
ad-daliadau
cyrglat

(-) Cyfanswm
taliadau eraill

7. (=) Balansau a
gariwyd ym!gen

Datganiad o falansau

8. (+) Dyledwyr a

balansau stoc

9. (+) Cyfanswm
arian parod a

buddso!diadau

f0. G) Credydwyr

62664 42il6

9010

0

72818

425r';6 30772

0

42548 30772

0

42546 : 30772

2249U 24

ar ddechrau'r flwyddyn fel

iddo fod yn gyson â Llinell

7 y flwyddyn flaenorol.

Cyfanswm yr ino,vm a dderbyniwyd/derbyniadwy yn ystod y flwyddyn o

drethiant lleol (praesept) neu ardoll/cyfraniad gan brif gyrff.
I

i

I

ì

50000

0171

50000

17329

8919

I

05.

7018/.

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.

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 terfunu.

Cyfanswm gwariant neu daliadau cylalaf a llog a wnaed yn ystod y

flwyddyn ar fenthyciadau allanol (os o gwbl).

Cyfanswm gwariant neu daliadau fel y'u cofnodv,/yd yn y llyfr arian parod

llai costau staff (Llinell4) a llog ar fenthyciadau/ad-daliadau ryfalaf
(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).

balans cysoni'r llyfr arian parod yn unol â chysoniad y banc.

0 i Cyfrifon incwm a gwarlant yn unig: Nodwch werth yr arian sy'n

gan y corff (heblaw costau benthyg) ar ddiwedd y flwyddyn

Dylai cyfanswm y balansau fod yn gyson â llinellT uchod: Nodwch

gyfanswm (8+9-10).

Gwerth cofrestr asedau a buddsoddiadau pob ased sefydlog, ynghyd ag

unrhyw asedau hirdymor eraill a ddelir ar 31 Mawrth.

Balans cyfalaf dyledus pob benthyciad o drydydd partibn 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 yw'r ffìgurau uchod yn

cynnwys unrhyw drafodion ymddiriedolaeth).

I
0 r Cyfrifon incwm a gwariant yn unig: Nodwch werth dyledion sy'n

i ddyledus i'r corff a balansau stoc a ddelir ar ddiwedd y flwyddyn.
,t
/Pob cyfrß:. Swm yr holl gyfrifon banc cyfredol a chadw, daliadau ariannol
'r 

a buddsoddíadau a ddelir ar 31 Mawrth. Rhaid i hyn fod yn gyson å

..1

11.

12.

13.

(=) Balansau a

garlwy-d ymlaen

Cyfanswm
asedau seffdlog
ac asedau
hirdymor

Cyfanswm
benthyciadau

7571

0
I

14. Nodyn datgelu
cronfeydd
ymddiriedolaeth
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Datganiad Llywodraethu Blynyddol (Rhan l)
Rydym yn cydnabod, fel aelodau 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 3'1 Mawrth 2020, ein bod wedi gwneud y canlynol:

1. Rydym wedi rhoi trefniadau ar waith ar gyfer:

o gwaith rheoli ariannol effeithiolyn ystod y

flwyddyn; a

o pharatoi a chymeradwyo'r datganiadau cyfrifyddu

2. Cynnal system rheolaeth fewnol ddigonol, gan

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

Rydym wedi cymryd yr holl gamau rhesymol i roi

sicrwydd i ni'n hunain nad oes unrhyw achosion o

ddiffyg cydymffurfio gwirioneddol na phosibl å
chyfreithiau, rheoliadau na chodau ymarfer a allai gael

effaith ariannol sylweddol ar allu'r
Cyngor/Bwrdd/Pwyllgor i gynnal ei fusnes nac ar ei
sefyllfa ariannol.

| 4. Rydym wedi darparu cyfle priodol i etholwyr arfer euI hawliau yn unol â gofynion Rheoliadau Cyfrifon ac
i Archwilio (Cymru) 2014.

5. Rydym wedi cynnal asesiad o'r risgiau sy'n wynebu'r
Cyngor/Bwrdd/Pwyllgor ac wedi cymryd camau priodol

i reolí'r risgiau hynny, gan gynnwys cyflwyno
rheolaethau mewnol a/neu yswiriant allanol lle y bo

angen.

Rydym wedi cynnal system 
"i"t*ilio.l*nol 

¿¿¡òonol

ac effeithiol ar gyfer y cofnodion cyfrifyddu a'r
systemau rheoli drwy gydol y flwyddyn ac wedi cael
adroddiad gan yr archwilydd mewnol.

7. Rydym wedi ystyried a oes unrhyw ymgyfreitha,

rhwymedigaethau neu ymrwymiadau, digwyddiadau
neu drafodion, a ddigwyddodd naill ai yn ystod y
flwyddyn neu ar ôl 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.

8. Rydym wedi cymryd camau priodol i frnd i'r afael â
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 ariannol a, lle y bo angen,
cynnal archwiliadau annibynnol.

Pennu ei gyllideb a rheoli ei arian
yn briodol a pharaloi a
chymeradwyo ei ddatganiadau
cyfrifyddu fel y rhagnodir gan y
gyfraith

Gwneud trefniadau priodol a

derbyn cyfrifoldeb am warchod yr

arian cyhoeddus a'r adnoddau
dan ei reolaeth.

6,12

cx

x

6,7

3

xc

C

xC

i Ond wedi gwneud pethau y mae r 6
ganddo'r pûer cyfreithiol i'w
gwneud ac wedi cydymffurfio å

chodau ymarfer a safonau wrth
wneud hynny.

¡ Rhoi'r cyfle i bob unigolyn â
I diddordeb archwilio cyfrifon y corff

; yn unol å'r hyn a nodir yn yr

i hysbysiad o'r archwiliad.

j Ystyried y risgiau ariannol a'r
r risgiau eraill a wynebir ganddo

i wrth weithredu'r corff a delio å
í nwy'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 a1-0henion y corff.

Datgelu popeth y dylaifod 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.

Ystyried a chymryd camau priodol

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

x

C

6,23

I6,

I

rX

6

X t-

(-

6,8,23

Cyflawni ei gyfrifoldebau I S, 0
yn rhinwedd ei swydd fel ,

unig reolwr-ymddiriedolwr'
ymddiriedolaeth neu
ymddiriedolaethau lleol.

lc x

* 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 i'r afael â'r gwendidau a nodwyd.
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Datganiad Llywodraethu Blynyddol (Rhan 2)

Rydym wedi paratoi a chymeradwyo cofnodion

pob cyfarfod a gynhaliwyd gan y Cyngor (gan

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

(gan gynnwys rhai ei bwyllgorau) ar gael i'w

harchwilio gan y cyhoedd ac wedi'u cyhoeddi'n

electronig.

c r
Wedi cadw a chymeradwyo cofnodion yn unol

ag Atodlen 12, Paragralî 41 o Ddeddf
Llywodraeth Leol1972.

i weithredwyd yn gywir a'r penderfuniadau a
j wnaed gan y Cyngor
l-
| 2. Rydym wedisicrhau

neu'r pwyllgor

bod cofnodion y Cyngor Wedi gwneud treftiadau i'r cofttodion fod ar

gael i'w harchwilio gan y cyhoedd yn unolag
adran228 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 ac('
mae wedi cyhoeddi'r cofnodion ar ei wefan yn

unol ag adran 55 o Ddeddf Llywodraeth Leol

(Democratiaeth) (Cymru) 2013.

* Dileer fel y bo'n briodol.

Cymeradwyaeth ac ardystiad y Cyngor/Bwrdd/hvyllgor
y Cyngor/Bwrdd/pwyllgor sy'n gyfrifol am baratoi'r datganiadau cyfrifyddu yn unol å gofynion Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru)

2014 ac am baratoi'r Datganiad Llywodraethu Blynyddol.

x

x C

l Ardpt¡ad gan y Swyddog ArlannolCyfrifol

; Ardystiaf fod y datganiadau cyfrifyddu yn y Fturflen Flynyddol hon

yn rhoi darlun teg o seffllfa ariannoly Cyngor/Bwrdd/Pwyllgor, a'i

ino¡vm a'i wariant, neu'n cyflwyno'r derbyniadau a'r taliadau'n

briodol, yn ôl y digwydd, ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31

Mawrth 2020.

tl9-fnod V Swyddog Atlanno! GVfrifo!,

Enw: EINIRWYN

: Dyddlad: Ebrlll 8fed, 2020 iovoo!0, 3'..6.' 20

Ailgymeradwyaeth ac a¡lardystiad gan y Cyngor/Bwrdd/hrvyllgor (dim ond os bydd y ffurflen
flynyddotwedi ei diwygio yn yr archwiliad)

Cymeradwyaeth gan y Cyngor/Bwrdd/Pwyllgor

Cadarnhaf fod y datganiadau cyfriffddu hyn a'r Datganiad

Llywodraethu Blynyddol wedi eu cymeradwyo gan y

Cyngor/Bwrdd/Pwyllgor o dan gyfeirnod cofnod:
I

I

tã;''
1 Gyfelmod cofnod: 5. Cadamhau Cyfrlfon 2019 - 2020

f ""t"r 
;$¡,riq r"vr",r.;^, .t; )Ltr; @-

jen',0þr,EN__.. ttEAJ_ _ f¿lùe_r¿t ¡

Ardyetiad gan y Swyddog ArlannolCyfrifol

Ardystiaf fod y datganiadau cyfrifyddu yn y Ffurflen Flynyddolhon
yn rhoi darlun teg o sefyllfa ariannoly Cyngor/Bwrdd/Pwyllgor, a'i

ino¡vm a'i wariant, neu'n cyflwyno'r derbyniadau a'r taliadau'n

briodol, yn ôl y digwydd, ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31

Mawrth 2020.

Llofnod y Swyddog Ariannol Cyfrlfol:

Enw:

Dyddlad:

Cymeradwyaeth gan y Cyngor/Bwrdd/Pwyllgor

Cadarnhaf fod y datganiadau cyfrifiddu hyn a'r Datganiad

Llywodraethu Blynyddol wedi cael eu cymeradwyo gân y

Cyngor/Bwrdd/Pwyllgor o dan gyfeirnod cofnod:

i cyrc¡mo¿ cofnod:

J

I
Llofnod Gadeirydd Y cyfarfod:

Enw:

Dyddlad:

I

I

1

I

I

I

I
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Tystysgrif Archwilio ac adroddiad Archwilydd Cyffredinol Gymru
Mae'r archwilydd 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'rwybodaeth ategol, mae'n nodi pa un a fudd unrhyr
fater a ddaw i'w sylw yn peri pryder nad p/r ddeddñrriaeth a'r goffnion rheoleiddio perthnasol wedi'u bodloni.

Ardystiwn ein bod wedi orblhau'r archwiliad o'r Ffurflen Flynyddol ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2020 ar
gyfen

LLa^/EnlàAñ mmuNt'r1/ Countct¿_

Adroddiad yr archwllydd allanol

@*Arsaileinhado|ygiad,yneinbamni,mae'rwybodaethynyFfurflenFlynyddolyn
cydymfurfio ag arfedon priodol ac nid oes unñyur faterion wedi dod i'n sylw sy'n ped pryder nad yu/r ddeddñrriaeth a'r
gofynion rheoleiddio perthnasol wedi'u bodloni.

Materlon eralll ac argymhelllon

Ar sail ein hadolygiad, tynnwn syhdr corfi at y matedon a'r argymhelllon canlynol nad ydynt yn efieihio ar ein bam archwilio

ond y dylai'r corffymdrin â h¡vy.

(Parhewch ar dalen ar wahân os o€s angen.)

Enw'r archwllydd allanol:
BDO uuP SouthamPton

rrrirad llinarlam
Llofnod yr archwllydd allanol :

r"Þ-e
Drog ac arran Archwllydd Gyffredlnol Gymru

Dyddlad:

It\'z- l>--

5

'Dileerfel y bo'n bn'odol



Adroddiad archwilio mewnol Blynyddol ar gyfer:

Enw'r corff:

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

cynnal asesiad dewisol o gydymffurfiaeth â'r gweithdrefnau a'r rheolaethau perthnasol y disgwylir iddynt fod ar waith yn

ystod y flwyddyn ariannolsy'n dod i ben 31 Mawrth 2020.

Cynhaliwyd yr archwiliad mewnol yn unol ag anghenion y Cyngor/Bwrdd/Pwyllgor a'r gwaith a drefnwyd. Ar sail y

canfyddiadau yn y meysydd a archwiliwyd, ceir crynodeb o gasgliadau'r archwiliad mewnolyn 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 iddiwallu anghenion y

Cyn gor/Bwrdd/Pwyl I gor.

ñãfliFE

EM@@
amit ffi

1. Mae'r llyfrau cyfrifon priodolwedi'u

cadw'n briodol drwy gydol y

flwyddyn,

2. Bodlonwyd rheoliadau ariannol,

cefnogwyd taliadau gan anfonebau,
cymeradwywyd gwariant a

rhoddwyd cyfrif priodol a1 TAW

3. Asesodd y corff y risgiau sylweddol

i gyflawni ei amcanion ac adolygodd
, ddigonolrwydd y trefniadau ar gyfer

eu rheoli.

4. Deilliodd y gofyniad blynyddol am

braesepUardoll/adnoddau o broses
gyllidebu 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

cywir, ei gofnodi'n briodol a'i

fancio'n syth, a rhoddwyd cyfrif
priodolam TAW.

6. Cefnogwyd tafiadau arian mân yn

briodol gan dderbynebau,
cymeradwywyd gwariant a

rhoddwyd cyfrif priodol am TAW.

7. Talwyd cyflogau i gyflogeion a

lwfansau i aelodau yn unol â

chymeradwyaethau a gofnodwyd, a

chymhwyswyd gofynion TWE ac
Yswiriant Gwladol yn briodol.

8. Roedd y cofrestrau asedau a

buddsoddiadau yn gyflawn, yn

gywir, ac yn cael eu cynnal yn

' briodol.

C

c a

a

C

c

C

a

C

(
Mewnosodwch destun

Mewnosodwch destun

Mewnosodwch destun

Mewnosodwch destun

Mewnosodwch destun
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Adroddiad archwilio mewnol Blynyddol ar gyfer:

Enw'r corff: Cyngor Cymuned Llanengan

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

Cynhaliwyd yr archwiliad mewnol yn unolag anghenion y Cyngor a'r gwaith a drefnwyd. Ar sail y canfyddiadau yn y
meysydd a archwiliwyd, ceir crynodeb o gasgliadau'r archwiliad mewnol yn y tabl hwn. Nodir ísod 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.

1. Mae'r llyfrau cyfrifon priodol wedi'u
cadu/n briodol drwy gydol y
flwyddyn.

2. Bodlonwyd rheoliadau ariannol,
cefnogwyd taliadau gan anfonebau,
cymeradwywyd gwariant a
rhoddwyd cyfrif priodol am TAW.

3. Asesodd y corff y risgiau sylweddol
i gyflawni ei amcanion ac adolygodd
ddigonolrwydd y trefniadau ar gyfer
eu rheoli.

4. Deilliodd y gofyniad blynyddol am
braesepUardoll/adnoddau o broses
gyllidebu ddigonol, cafodd cynnydd
yn erbyn y gyllideb ei fonitro'n
rheolaidd, ac roedd y cronfeydd
wrth gefn yn briodol.

5. Cafodd yr incvwn disgwyliedig ei
dderbyn yn llawn, ar sail prisiau

cywir, ei gofnodi'n briodol a'i
fancio'n syth, a rhoddwyd cyfrif
priodol am TAW.

6. Cefnogwyd taliadau arian mân yn

briodol gan dderbynebau,
cymeradwyv'ryd gwariant a
rhoddwyd cyfrif priodol am TAW.

7. Talwyd cyflogau i gyflogeion a
lwfansau iaelodau yn unol â
chymeradwyaethau a gofnodwyd, a
chymhwyswyd gofynion TWE ac
Yswiriant Gwladol yn briodol.

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

briodol.
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9. Cafodd cysoniadau cyfrifon banc
cyfnodol ac ar ddiwedd y flwyddyn
eu cynnal yn briodol.

10. Cafodd datganiadau cyfrifyddu a
baratowyd yn ystod y flwyddyn eu
paratoi ar y sail cyfrifyddu gywir
(derbyniadau a thaliadau/incwm a
gwariant), roeddent yn gyson â'r
llyfr arian parod, wedi'u cefnogi gan

drywydd archwilio digonol o
gofnodion sylfaenol, a, lle y bo'n
briodol, cafodd dyledwyr a
ch¡edydwry eu cofnodiln briodol.

ll. Cronfeydd ymddiriedolaeth (gan
gynrìwys ymddiriedolaethau

elusennol). Mae'r Cyngor wedi
cyflawni ei gyfrifoldebau fel
ymddiriedolwr.
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12. Nod'¡Eh y maes rlsg Momosodurch daçtun

13. Nodì^,ch y maes risg Mewnosodrrch destun

14. Nodwch y maes risg , Mewnosodwch deslun

* Os atebwyd 'naddo', nodr¡ræh y goblygiadau a'r camau sy'n cael eu cymryd i ffnd i'r afael ag unrhyw wendid rheoli a nodwyd

(ychuanegwch dudalennau ar wahân os oes angen).
* Os atebwyd 'heb ei gynnwys', nodwch pryd y gwnaethpvyyd y gwaith archwilio mewnol mwyaf diweddar yny maes hwn a phryd y

bwriedir ei wneud nesaf, neu os nad oes angen ei gynnwys, rhaid i'r archwilydd mervnol esbonio pam nad oes angen hynny.

Mae fy nghanlddiadau manwl a'm hargymhellion yr \,vyf yn eu dwyn i sylu/r Cyngor/Bwrdd/ãryllgor wedi'u cynnwys yn fy adroddiad

manwl l'r Cyngor dyddiedig Mai 2020.

Gadarnhau archwiliad mewnol

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

fewn y corff (gan gynnwys paratoi'r cyfrifon) nac fel aelod o'r corff yn ystod y blynyddoedd ariannol 201 8-19 a2019-20. Cadamhaf
hefyd na fu unrhyw achos o wrthdaro buddiannau ynghylch fy mhenodiad.

Enw'r unlgotyn a gynhallodrl yr archwlllad mewnol: Davld Lloyd-Wlltlams, Cyngor Gwynedd

Lloftod yr unlgolyn a gynhallodd yr archwlllad mwnol: 
Tavfl 

Uogd-vvttUaus

Oyddlad: 2U0512020
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