
Hysbysiadau Archwilio sy'n cael eu hychwanegugan Reoliadau

Enghraifft o hysbysiad i'w gyhoeddi ar wefan y Cyngor erbyn 30 Mehefin os oes angen

Ardystio a chymeradwyo ryfrifon blynyddot ar gyfer 2O19-2O

Mae rhecliad 15 (11o Reoliadau cyfrifogrf_?{t!#llpJgymru} 2014 {tu| y'i dirrygitlVd} Vn ei gwneud

yn ofunnoliswyddogariannolcykifol tffiG7dfrl-lofnodia dyddio'rdatganiad ogyfrifon, ac

ardystio ei fod [yn cyflwyno derbyriadau a thaliadau'r Cyngor yn gywir am y flwyddyn] neu [Mae'n

cyflwyno'n deg sefyllfa ariannol t6o*1rcO,er ddiwedd y flwyddyn ac incwm a gwariant y Cyngor

am y flwyddynl. Boedd y Rheoliadau yn ei gwneud yn ofunnol c*&lhau hyn erbyn 3O Mehefin 2020.

[Nid yw'r swyddog ariannol cyfrifol wedi llofnodi a thystio'r cyfrifon ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i

ben 31 Mawrth 2020. loherwydd yr achosion o COVID-19, nid yw'r swyddog ariannol cyfrifol wedi

gallu paratoi'r cyfrifonl. Bydd y datganiad cyfrifon yn cael ei baratoi a bydd y swyddog ariannol

cyfrifol yn llofnodi ac yn ardystio'r datganiad o gyfrifon pan fydd pwysau uniongyrchol yr achos

COVID-19 weditawelu.l

Aleu

[Roedd y swyddog ariannol cyfrifol wedi llofnodi a thystio'r cyfrifon ar [dyddiad].

Mae *reoliad 15 {2} o Reoliadau Cyfrifon ac archwilio (Crfmru} 201a $el y'i diwygiwyd} yn ei gwneud

yn ofynnol, yn dilyn yr ardystiad gan y swyddog ariannol cyfrifol y cyfeirir ato uchod, fod yn rhaid i'r

Cyngor gyrneradwyo 'r cyfrifon. Mae'r Rheoliadau yn ei gwneud yn ofynnol cwblhau hyn erbyn 30

Mehefin 2020.

[Nid yw'r Cyngor wedi gallu cwrdd i gymeradwyo'r cyfrifon gan nad yw'r swyddog ariannol cyfrifol

eto [wedi paratoi] neu lwedi ardystio] y cyfrifonl

;;"*,,,achosycoVlc.19,,,oMedicwrddigymeradwyo.rcyfrifon.]

Enghraifft o hysbysiad i'w gyhoeddi ar wefan y Cyngor erbyn 30 Medi gan bob cyngor

Cyhoeddi cyfrifon archwitiedig ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2020

Mae rheoliad 15 (51o Reoliadau Cyfti[on q: arpfrwilio {Cymru} 2014 (fely'i diwygiwyd} yn eigwneud

yn ofunnot, erbyn 3o Medi 202O [ffi###l gyhoeddi ei ddatganiadau cyfrifuddu ar gyfer y

flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2020 ynghyd ag unrhyw dYstyserif, barn neu adroddiad a

gyhoeddwyd, a roddwyd neu a wnaed gan yr Archwilydd Cyffredinol.

Mae'r datganiadau cyfrifyddu ar ffurf ffurflen flynyddol wedi'u cyhoeddi ar wefan y Cyngor. Fodd

bynnag, cyhoeddir y cyfrifon cyn i'r archwiliad ddod i ben. Oherwydd effaith COVID-19, nid yw'r

Archwilydd Cyffredinol wedi cyhoeddi barn archwilio eto.

[dylid diwygio'r testun yn y porffor neu ei ddileu fel y bo'n briodol]



Atodiad 2 - HysbYsiad archwilio

Hysbyeiad

C1*mt<.
Blwyddyn ariannol yn dod iben ar pl March 2021

1. Dyddiad cyhoeddi - A 't'f' 2gZI -
Z. Bob b@dyn, ardwiliry cyfrifon blynyddolgan Arc*rwilydd Cyfredinol Cymru. Cyn y

dyddid hwn, rnae unrhyrr berson 6 diddordeb yn caelcyffe i archwilio a gwneud

cop'fau o'r cytifion a'r holl lyfrau, gnneithredoedd, contractau, biliau, talehau a

derbynebau ac yn y bhen sy'n ymwneud i hrrry arn 20 diwmod gwatth ar rybudd

*esymot. Argybryflwyddyn a ddaeth iben 31 Maunth 2A21,byddy @fennau hyn

ar gael ar rybudd rhesynxrl ar gais i:

pennu'r dyddiad ar gyfer arfer harrliau eftofiryr

B.4>ffiCy#,

20 Awst 2021

{7 Medi 2021

Rhwng yr oriau o I O o^ " [.2 fn o ddydd Ltun i ddydd Grnrener

Yn dechrau ar

Ac yn dcd i ben ar

3. O 20 Medi 2021, hyd nes y bydd yr archwiliad rredi ei gwhfhau, mae gan Etholwyr

Lt!/$,odraeh Leol a'u cynrychiolwyr heffd:

. yr hawl i holi'r Arcfiwi\dd Cffiedinolyngl$n 5'r cyfrifon.

. yr hay\d i ddod gerbrw yr Archwilydd Cyffedinol a nrynegi grynrthwynebiad i'r
qyfrifon neu unrhyrr eitem ynddynt. Rhaid rhoi rhybudd ysgrifenedig o

wrthwynebiad i'r Archwilydd Cyfredinol yn gyntaf. Rhald rhoi mpi o'r rhybudd

ysgrifendig heffd i'r Cyngor.

Gellir cysylftu I'r Archwilydd Cyfiredinol drwy: Arctrwiliadau Cynghorau Cymund, Archwilio

Cymru, 24H*ly Gadeirlan Caerdydd CF11 9LJ.

4. Cynhelir yr archwiliad o dan ddarpariaethau Deddf tuchwilio Cyhoeddus (Cymru) 20o4-,

Rheoliadau Cykifon ac Archwilio {Cymru} hA1.I aChod Ymarbr Arcfrwilio Archwilydd

CyffredinolCymru.
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