Tystysgrif Archwilio ac adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru
Adroddaf mewn perthynas â’m harchwiliad o’r cyfrifon dan adran 13 o’r Ddeddf, pa un a yw unrhyw faterion a ddaw
i’m sylw’n rhoi achos i bryderu na chydymffurfiwyd â deddfwriaeth berthnasol a gofynion rheoleiddiol. Cynhaliwyd fy
archwiliad yn unol â chanllawiau a gyhoeddwyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru.
Ardystiaf fy mod wedi cwblhau’r archwiliad o’r Ffurflen Flynyddol ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2020
ar gyfer:
Cyngor Cymuned Betws Gwerfil Goch

Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol
Barn archwilio - Amodol
Ac eithrio’r materion a nodir isod ar sail fy adolygiad, yn fy marn i, nid oes unrhyw faterion wedi dod i’m sylw sy’n rhoi achos i
bryderu, mewn unrhyw ffordd berthnasol, bod yr wybodaeth yr adroddir arni yn y Ffurflen Flynyddol hon:
•

heb gael ei pharatoi yn unol ag arferion priodol;

•

yn peidio â chydymffurfio â deddfwriaeth berthnasol a gofynion rheoleiddiol;

•

yn anghyson â threfniadau llywodraethu’r Cyngor/Pwyllgor; ac

•

nad oes gan y Cyngor/Pwyllgor drefniadau priodol yn eu lle i sicrhau darbodaeth, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd o ran y
modd y mae’n defnyddio adnoddau.

Sail i’r amod
Oherwydd cyfyngiad yng nghwmpas fy archwiliad sy'n deillio o'r ffaith nad yw'r Cyngor yn darparu'r wybodaeth sy'n ofynnol ar
gyfer yr archwiliad, ni allaf ddod i'r casgliad a yw'r datganiad cyfrifyddu yn cyflwyno derbynebau a thaliadau a sefyllfa ariannol y
Cyngor yn briodol ar 31 Mawrth 2020:

• Ni ddarparodd y Cyngor gysoni banc i ddangos bod y datganiad cyfrifo yn gofnod cyflawn a chywir o drafodion a
gwrthbwysau

• Ni roddodd y Cyngor esboniad o newidiadau mewn derbynebau a thaliadau o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol
Yn fy marn i, nid yw datganiad llywodraethu'r Cyngor yn gyson â'r trefniadau gwirioneddol sydd ar waith yn ystod y flwyddyn.

• Honiad 1: Ni chymeradwyodd y Cyngor y cyfrifon yn unol â gofynion Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014
• Haeriad 6 - Ni ddarparodd y Cyngor adroddiad archwilio mewnol i ddangos ei fod wedi sefydlu system archwilio mewnol
ddigonol ac effeithiol.

Dyddiad: 09/05/2022

Richard Harries – Cyfarwyddwr, Archwilio Cymru
Dros ac ar ran Archwilydd Cyffredinol Cymru
* Dileer fel y bo’n briodol.

