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Cyrff Ilywodraeth leol lIai 0 faint yng Nghymru
Ffurflen Flynyddol ar gyfer y Flwyddyn a Odaeth i YFATHREBU AM
ARCHWIUAD
31 Mawrth 2017
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Rhaid i gyrff Ilywodraeth leo I lIai 0 faint yng Nghymru baratoi cyfrifon blynyddol gan ddilyn arferion prioooi TSI y U noorr
yng nghyhoeddiad Un L1ais Cymru/Cymdeithas Clercod Cynghorau L1eol (SLCC) Governance and accountability
for local councils in Wales - A Practitioners'
Guide 2006 (y Canllaw i Ymarferwyr). Mae'r Canllaw i Ymarferwyr yn
nodi y gall cyrff baratoi eu cyfrifon ar ffurf ffurflen flynyddol a baratowyd gan Swyddfa Archwilio Cymru.

Y cyfrifon a'r broses archwilio
Mae'r cyfrifon a'r trefniadau archwilio yn dilyn
Bydd Y Swyddog Ariannol

~

y broses

I Bydd

Cyfrifol/Clerc

yn paratoi

Y corff yn cymeradwyo'r
Ffurflen Flynyddol erbyn

datganiadau

cyfrifyddu a

30 Mehefin. Mae lIofnod

Datganiad Llywodraethu

y Cadeirydd yn y blwch

Blynyddol. Bydd yr uned

o dan Ran 2 c'r Datganiad

archwilio mewnol yn

Llywodraethu

cwblhau adroddiad

dyst 0 hyn.
Bydd y Swyddog Ariannol

Bydd y Swyddog Ariannol

Cyfrifol/Clerc

yn anfon copi c'r

Cyfrifol yn ardystio'r

Ffurflen Flynyddol a chopiau

ffurflen (0 dan Ran 2 o'r

ardystiedig

c'r dystiolaeth y

gofynnwyd

amdani at yr

Datganiad Llywodraethu
Mehefin

ac yn cyflwyno'r

ffurflen l'r corff.

~

Blynyddol yn

archwilio mewnol.

Blynyddol) cyn 30

a nodir isod.

archwilydd allanol sy'n
gweithredu

ar ran Archwilydd

Cyffredinol

Cymru.

Naill ai:

Neu:

Os nad oes angen

Os oes angen gwneud diwygiadau,

gwneud unrhyw

bydd yn rhoi gwybod l'r corff am

ddiwygiadau,

broblemau (gan gynnwys

bydd yn ardystio'r

diwygiadau).

Ffurflen Flynyddol

diwygio'r Ffurflen Flynyddol, bydd y

ac yn ei dychwelyd

Swyddog Ariannol Cyfrifol yn ei

Bydd y corff yn

at y corff i'w

hailardystio

chyhoeddi erbyn

hailgymeradwyo

a bydd y corff yn ei
cyn ei dychwelyd

30 Medi.

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.

Darllenwch y canllawiau ar gwblhau'r Ffurflen Flynyddol hon a chwblhewch
gynnwys drwy adran y Datganiad lIywodraethu
Blynyddol.

bob adran mewn coch gan

Mae'n bosibl y bydd ffurflenni anghyflawn neu anghywir yn galw am waith 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 L1ywodraethu 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 lIofnodion 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 lIynedd yn cyfateb i'r
balans agoriadol eleni?

\/

A yw'r papurau i'w hanfon at yr archwilydd allanol yn cynnwys esboniad 0 amrywiadau
sylweddol, gan gynnwys dadansoddiad wedi ei fesur o'r newidiadau rhwng y lIynedd ac
eleni?

~

A yw'r cysoniad banc ar 31 Mawrth 2017 yn gyson a lIinell 9?
--- ._. --- .~-_ _._--Pob adran I A yw'r holl flychau coch wedi'u cwblhau ac a oes esboniadau wedi'u rhoi lie bo angen?
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Tystiolaeth
tegol

--.---
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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,

/

- --

--

------'

'1"""

~

Datganiadau cyfrifyddu 2016-17 ar gyfer:
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Enw'r corff:

Datganiad
1.

C'-(:N <Cx'Ot2......

incwm a gwariantlderbyniadau

0

a

-----t--------'-4----~--f-.
(+) Incwm
o drethiant
IIeol/ardoil

-

3.

----

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
IIineil 7 y flwyddyn flaenorol.
- - - - ---Cyfanswm yr incwm a dderbyniwyd/derbyniadwy
yn ystod y
flwyddyn 0 drethiant IIeol (praesept) neu ardoll/cyfraniad gan brif
gyrff.
-~-.
------.----.~.Cyfanswpt incwm neu dderbyniadau a gofnodwyd yn y IIyfr arian
parod IIai'r symiau a gynhwysir yn llinell 2. Mae'n cynnwys

Balansau a
ddygwyd ymlaen

-

2.

a thaliadau

--1---

(+) Cyfanswm
derbyniadau eraill

grantiau cymorth, dewisol a refeniw.

4.

(-) Costa u staff

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

5.

(-) Llog ar
fenthyciadau/

Cyfanswm gwariant neu daliadau cyfalaf a IIog a wnaed yn ystod
y flwyddyn ar fenthyciadau

ad-daliadau cyfalaf
1-------_.:._--I-__;,-~---4--"------_+-.6. (-) Cyfanswm
taliadau eraill
, "

+--

I
7.
____

(=) Balansau a
barhawyd
~

Datganiad
8.
I

9.

0

allanol (os

0

gwbl).

- -Cyfanswm gwariant neu daliadau fel y'u cofnodwyd yn y IIyfr arian
parod, a thynnu costau staff (liinell 4) a IIog ar fenthycladau/
• ad-daliadau cyfalaf (liinell 5),
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Cyfanswm y balansau a'r cronfeydd wrth gefn ar ddiwedd y
flwyddyn.
,___ Rhard rddo fod yn hafal_r (1 +2+3) -. (4+5+6).
_

falansau

o

(+) Oyledwyr a
balansau stoc

. .

()

1

Cyfrifon inewm a gwariant yn unig: Nodwch werth dyledion sy'n
ddyle9us I'r corff ~ balansau stoc a ddelir a~ ddiwedd y flwyddyn.
Pob eyfrif: Swm yr holl gyfrifon bane cyfredol a chadw, daliadau

(+) Cyfanswm
arlan parod a
buddsoddiadau

ariannol a buddsoddiadau a ddelir ar 31 Mawrth. Rhaid i hyn fod
yn gyson
balans cysonl'r IIyfr arian parod yn unol chysoniad

_-_._

a

y banc .

.

Cyfrlfon

10. (-) Credydwyr

---

incwm a gwariant

yn unig: Nodwch werth yr arian

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

a lIinell

fod yn gyson

Nodwch gyfanswm (8+9-10).
.e _,

, •• --------.-
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Gwerth gwreiddiol

I

7 uchod:

cofrestr asedau a buddsoddiadau

pob ased

sefydlog, ynghyd ag asedau hirdymor eraill a ddelir ar 31 Mawrth.
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Balans cyfalaf dyledus pob benthyciad

0

drydydd partion ar

~·--'-_J._3_1_Maw~~_(g_an_g_yn_n_wy_s_PW_L_B_),_
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Mae'r corff yn gweithredu fel unig ymddiriedolwr

v

gyfrifol am reoli (a) cronfa/cronfeydd

ac mae'n

ymddiriedolaeth/

asedau (dylai darllenwyr nodi nad yw'r ffigurau uchod yn
unrhyw drafodion ymddiriedolaeth).
-cynnwys
_._
_ __

o_ ..__ ..,_

1

Datganiad Llywodraethu Blynyddol (Rhan 1)
Rydym yn cydnabod fel aelodau c'r Cyngor/Bwrdd/Pwyllgor,

ein cyfrifoldeb dros sicrhau bod yna system reolaeth

fewnol gadarn, gan gynnwys paratoi'r datganiadau cyfrifyddu. Rydym yn cadarnhau, hyd eithaf ein gwybodaeth a'n
cred, 0 ran y datganiadau cyfrifyddu ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2017, ein bod wedi gwneud y
canlynol:
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1. Rydym wedi rhoi trefniadau ar waith ar gyfer:
•

gwaith rheoli ariannol effeithiol yn ystod y
flwyddyn; a

•

pharatoi a chymeradwyo'r
cyfrifyddu.

I-----;.._

2.

--

J

datganiadau

---

---

~--.;,.....'"

Cynnal system rheolaeth fewnol ddigonol, gan
gynnwys mesurau a gynlluniwyd i atal a chanfod
twyll a lIygredd, ac adolygu ei heffeithiolrwydd.

I

1-

Rydym wedi cymryd camau rhesymol i roi sicrwydd
i'n hunain nad oes unrhyw achosion 0 ddiffyg
cydymffurfio gwirioneddol neu bosibl a chyfreithiau,
rheoliadau na chodau ymarfer a allai gael effaith
ariannol sylweddol ar allu'r Cyngor/Bwrdd/Pwyllgor
i gynnal el fusnes nac ar ei sefyllfa ariannol,
---

4,

5.

-

.,._.-

... -

-

Gwneudtrefniadau
priodol a
derbyn cyfrifoldeb am warchod
yr arian cyhoeddus a'r
adnod_9au dan ei reolaeth. __

-+__

I--
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3.

Ond wedi gwneud pethau y
mae ganddo'r pwer cyfreithiol
i'w gwneud ac wedi
I cydymffurfio a chodau ymarfer
a safonau wrth wneud hynny.

I V/

I

_"_

Rydym wedi darparu cyfle priodol i etholwyr arfer
eu hawliau yn unol a gofynion Rheoliadau Cyfrifon
ac Archwilio (Cymru) 2014.
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
cyflwyno rheolaethau mewnol a/neu yswiriant'
allanol lie y bo angen.

6, - Rydym wedi cynnal system archwilio mewnol
ddigonol ac effeithiol ar gyfer y cofnodion cyfrifyddu
a'r systemau rheoli drwy gydol y flwyddyn ac wedi
cael adroddiad gan yr archwilydd mewnol.
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8,

Rydym wedi ystyried pa un yw unrhyw ymgyfreitha,
rhwymedigaethau neu ymrwymiadau,
digwyddiadau neu drafodion, a ddigwyddodd naill
ai yn ystod y flwyddyn neu ar 61 i'r flwyddyn ddod i
ben, wedi cae I effaith ariannol ar ~ Cyngor/Bwrddl
Pwyllgor a, lie y bo'n briodol, wedi eu cynnwys yn y
datganiadau cyfrifyddu.
Rydym wedi cymryd camau priodol i fynd l'r afael a
phob mater a godwyd mewn adroddiadau blaenorol
gan archwilwyr mewnol ac allano!.
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ITrefnu

I/

-I

yn
a'r
. roi
un
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I
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•

cyflawni ein cyfrifoldeb mewn perthynas
ag atebolrwydd am y gronfa/cronfeydd gan
gynnwys cyflwyno adroddiadau ariannol
a, lie y bo angen, cynnal archwiliadau
annibynno!.

• Ar ddalen ar wahan, rhowch esboniadau

I

6,7

I--

-l

I 6

I 6, 23

I 6, 9

I

6, 8

I

6

_

Datgelu popeth y dylai fod
wedi ei ddatgelu am ei fusnes
yn ystod y flwyddyn gan
gynnwys digwyddiadau a
ddigwyddodd ar 61 i'r flwyddyn
ddod i ben os ydynt yn
berthnaso!.

~--Cronfeydd ymddiriedolaeth - yn rhinwedd ein
swydd fel ymddiriedolwr, rydym wedi:

i uni;oi~n cymwys,
annibynnol ar y rheolaethau
gweithdrefnau ariannol,
barn wrthrychol ar ba
a yw'r rhain yn diwallu

+~_~~enio_n_y cOrff_.

I0-/

_-'-~_-L.

9,

Rhoi'r cyfle i bob unigolyn a
diddordeb archwilio a gofyn
cwestiynaLi am gyfrifon y corff.
Ystyried y risgiau ariannol a'r
risgiau eraill a wynebir ganddo
wrth weithredu'r corff a delio a
hwy'n briodol.

J

< ~'.'

__ -+,
7.

6,12

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

---

Ystyried a chymryd camau
priodol i fynd i'r afael a
phroblemau/gwendidau
a
ddygwyd i'w sylw gan
archwilwyr _
mewnol ac allano!.
'---'
Cyflawni ei gyfrifoldebau
yn rhinwedd ei swydd fel
unig reolwr-ymddiriedolwr
ymddiriedolaeth neu
ymddiriedolaethau lIeo!.

6,8,23

--.
3,6

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 a'r gwendidau a nodwyd.

Oatganiad LJywodraethu Blynyddol (Rhan 2)

Rydym wedi cofrestru fel cyflogwr

a Chyllid

a

I

Wedi cofrestru fel cyflogwr ac yn
gweithredu IWE yn briodol oni
bai bod pob un o'r meini prawf

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

13

eithrio wedi cael eu bodloni.

Nid oes angen i ni gofrestru ar gyfer IWE
oherwydd nid oes unrhyw un o'n cyflogeion yn
cael eu talu £112 neu fwy yr wythnos, yn cael
treuliau a buddiannau, yn dal swydd arall nac yn
cael pensiwn.
---------

2.

,

1--

Rydym wedi cynnal cofnodion cyflogres priodol
ar gyfer pob un o'n cyflogeion gan gynnwys
didyniadau treth ac yswiriant gwladol.

II'"

Cadw cofnodion

I

'---/

•

Rydym wedi mabwysiadu

daliadau a

buddiannau neu dreuliau
trethadwy a thaliadau a wnaed i
CThEM,

-~,,~---- _--

~.-..
3.

0

13

wnaed i gyflogeion gan gynnwys

Cod Ymddygiad sy'n

._.-- -

~-

Mae'r corff a'i aelodau wedi
mabwysiadu Cod Ymddygiad ac
wedi cytuno i gydymffurfio ag ef
fel sy'n ofynnol 0 dan y gyfraith.

nodi'r safonau ymddygiad priodol a ddisgwylir
gan gynghorwyr ac mae pob un ohonom wedi
cytuno i gydymffurfio a'r cod.

8

,,

* Dileer fel y bo'n briodol.

Cymeradwyaeth ac ardystiad y Cyngor/Bwrdd/Pwyllgor
Y Cyngor/Bwrdd/Pwyllgor

sy'n gyfrifol am baratoi'r datganiadau

(Cymru) 2014 ac am baratoi'r Datganiad Llywodraethu

'-'-

-,--

Ardystiad gan y Swyddog Ariannol Cyfrifol

cyfrifyddu yn unol

a gofynion

Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio

Blynyddol.

----_~'-'.-- '-,-~
Cymeradwyaeth

Ardystiaf fod y datganiadau cyfrifyddu yn y Ffurflen Flynyddol hon
yn rhoi darlun teg 0 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

--.--gan y Cyngor/Bwrdd/Pwyllgor

Cadarnhaf fO,d ,y datgan,iadau cYfrif,YddU,hyn a'r Datganiad
Llywodraethu Blynyddol wedi cael eu cymeradwyo gan y
-

Cyngor/Bwrdd/Pwyllgor
,.-~'--,
--,-,

0 dan gyfeirnod cofnod:

--'----..,...-~7":""

ddaeth i ben 31 Mawrth 2017,

Ailgymeradwyaeth

ac ailardystiad

y Cyngor/Bwrdd/Pwyllgor

diwygio yn yr archwiliad y bydd eu hangen)
------------._- ~ ---

(dim ond os bydd y ffurflen flynyddol wedi ei
---

-

- -

-

-- - ---------------.

Ardystiad gan y Swyddog Ariannol Cyfrifol

Cymeradwyaeth

Ardystiaf fod y datganiadau cyfrifyddu yn y Ffurflen Flynyddol hon

Cadarnhaf fod y datganiadau cyfrifyddu hyn a'r Datganiad
Llywodraethu Blynyddol wedi cael eu cymeradwyo gan y
Cyngor/Bwrdd/Pwyllgor
0 dan gyfeirnod cofnod:
..
~:.~.-.'.

yn rhoi darlun teg 0 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.

gan y Cyngor/Bwrdd/Pwyllgor

,".

Adroddiad archwilio mewnol blynyddol ar gyfer:

I

Enw'r corff:

~-lf)~Tt_jNl~~~

~rJ'Ge~

Mae archwiliad mewnol y Cyngor/Bwrdd/Pwyllgor,
cynnal asesiad dewisol 0 gydymffurfiaeth

gan weithredu'n annibynnol ac ar sail asesiad a risg, wedi cynnwys

a'r gweithdrefnau a'r rheolaethau perthnasol y disgwylir iddynt fad ar waith

yn ystod y flwyddyn ariannol sy'n dod i ben 31 Mawrth 2017.
Cynhaliwyd yr archwiliad mewnol yn unol ag anghenion y Cyngor/Bwrdd/Pwyllgor
canfyddiadau yn y meysydd a archwiliwyd, ceir crynodeb
amcanion rheolaeth fewnol a chasgliadau'r

0

a'r gwaith a drefnwyd. Ar sail y

gasgliadau'r archwiliad mewnol yn y tabl hwn. Nodir isod

archwiliad mewnol ar ba un a oedd yr amcanion canlynol 0 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/Bwrdd/Pwyllgor.

Mae'r lIyfrau cyfrifon priodol
wedi'u cadw'n briodol drwy
gydol y flwyddyn.
Bpdlonwyd
cefnogwyd
anfonebau,
gwariant a
priodol am

--

rheoliadau ariannol,
taliadau gan
cymeradwywyd
rhoddwyd cyfrif
TAW.
-

v:

--_. __ .

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

/

I

-.}--~-.-__~-L---_l __

--

. -.'~I 4. Deilliodd y gofyniad blynyddol
am braesept/ardoil/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 incwm disgwyliedig ei
dderbyn yn lIawn, ar sail prisiau
cywir, ei gefnodi'n briodel a'i
fancio'n syth, a rhoddwyd cyfrif
priedol am TAW.

i

r6.
.

Cefnog-wYd taliadau a~ian man
yn briodol gan dderbynebau,
cymeradwywyd gwariant a
rheddwyd cyfrif prlodol am
TAW.

7. Talwyd cyflogau i gyflogeion
a Iwfansau i aelodau yn
unol chymeradwyaethau a
gofnodwyd, a chymhwyswyd
gofynion TWE ac Yswiriant
Gwladol yn briodol.

v
I

l--'
~

a

8. Roedd y cofrestrau asedau a

L --

buddsoddiadau yn gyflawn ac
yn gywir, ac yn cae I eu cynnal
yn briodol.

._--- -- ... __ __ ._
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Cafodd eysoniadau eyfrifon
bane eyfnodol ae ar ddiwedd y
flwyddyn eu eynnal yn briodol.
10. Cafodd datganiadau eyfrifyddu
a baratowyd yn ystod y
flwyddyn eu paratoi ar y sail
eyfrifyddu gywir (derbyniadau a
thaliadau/inewm a gwariant),
roeddent yn gyson a'r lIyfr arian
parod, wedi'u eefnogi gan Iwybr
arehwilio digonol 0 gofnodion
sylfaenol, a, lie y bo'n briodol,
eafodd dyledwyr a ehredydwyr
eu cofnodi'n briodol.

(
~
~

11. Cronfeydd ymddiriedolaeth
(gan gynnwys
ymddiriedolaethau elusennol).
Mae'r Cyngor/Bwrdd/Pwyllgor
wedi eyflawni ei gyfrifoldebau fel
ymddiriedolwr.

13.
./

14.

t,
------
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* Os atebwyd 'Anghywir',

(ychwanegwch

*.

nodweh y goblygiadau a'r eamau sy'n cael eu cymryd i fynd i'r afael ag unrhyw wendid rheoli a nodwyd
dudalennau ar wahan os oes angen).

Os atebwyd 'heb ei gynnwys', nodwch pryd y gwnaethpwyd y gwaith arehwilio mewnol mwyaf diweddar yn y maes hwn a phryd
y bwriedir ei wneud nesaf, neu os nad oes angen ei gynnwys, rhaid i'r archwilydd mewnol esbonio pam nad oes angen hynny.
[Mae fy nghanfyddiadau ac argymhellion manwl yr wyf yn tynnu sylw'r Cyngor/Bwrdd/Pwyllgor
atynt wedi eu eynnwys yn fy
adroddiad manwl i'r Cyngor/Bwrdd/Pwyllgor,
dyddiedig
.J * Dilewch os na chafodd adroddiad ei baratoi.

Cadarnhau archwiliad mewnol
Cadarnhaf nad wyf, fel archwilydd mewnol y Cyngor, wedi ymgymryd

a ral rheoli

na gweinyddol 0 fewn y corff nac fel aelod o'r

corff yn ystod blynyddoedd ariannol 2015-16 a 2016-17, G.actaTrina't-R~fydna fu unrhyw achos
fy mhenodiad.

Enw'r unigolyn a 9';h~liOdd

yr ar;hwi'li;d

-;;eJ;OI:

~Iof_nod yr unigolyn a gynha,liodd yr archwiliad me
L~~ad:

2:::i. ~ _:__~_.'

.

0

wrthdaro buddiannau ynghyleh
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Tystysgrif archwilio ac adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru

a chanllawiau

Mae'r archwilydd allanol yn cynnal yr archwiliad ar ran, ac yn unol

a gyhoeddwyd gan Archwilydd

Cyffrediriol Cymru. Ar sail ei adolygiad o'r Ffurflen Flynyddol a'r wybodaeth 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.
Ardystiwn ein bod wedi cwblhau'r archwiliad o'r Ffurflen Flynyddol ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2017
ar gyfer:
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Adroddiad yr archwilydd allanol
~i~~-I~;~~;
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a a;O~dir~sodj

A-: sail~i~

hadolygiad, y~ :n

barn ni, ~ae'r wybodaeth yn y Ffurflen FlynYddO~ynl

cydymfturfio ag arferion priodol ac nid oes unrhyw faterion wedi dod i'n sylw sy'n peri pryder nad yw'r ddeddfwriaeth

I
I

a'r

gofynion rheoleiddio perthnasol wedi'u bodloni.

I U~4ae'r l+1:;tQrionhYA, YFlQi'lye!-8f* Mae materion erail! nad ydynt yn efteithio ein barn yr ydym yn tynnu s Iw'r corft atynt, yn

I ogystal

a'n har~ym.he~ion ar ~fer ~we~

wedi eu_cynnwy~n

ein ~adroddiad i'r corft, dyddiedig

_, ~_

q ~

Materion eraill ac argymhellion

I

::-;~ail ein hadOIY~iad, tynnwn -:-~~'r ~Orft ~;;-materion

I ond y dylai'r

a'r ar;ymhellion

C~nly-nOIn~

ydynt .~~ effei~hi; ar ein barn arch~:-

corft ymdrin a hwy.
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Gweler yr adroddiad arngaeedig
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(Parhewch ar daflen ar wahan os oes angen.)

Enw'r archwilydd allanol:
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I Oros ac ar ran Archwilydd
• Dileer fel

y

bo'n briodol.

Cyffredinol

.
Oyddiad:

Llofnod yr archwilydd allanol:

Cymru
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