
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi - Tystysgrif ac adroddiad 
archwyliad Archwilydd Cyffredinol Cymru 

Mae adroddiad archwyliad cymwysiedig wedi ei gyhoeddi gan Archwilydd Cyffredinol 
Cymru ar gyfer Cyngor Cymuned Llanddewi Brefi. Mae manylion y materion sydd wedi 
arwain ar y cymhwyster isod: 

Hysbysiad Pennu Dyddiad i Etholwyr Arfu eu Hawliau   

Nid yw’r Cyngor wedi cyhoeddi yr Hysbysiad Pennu Dyddiad i Etholwyr Arfu eu Hawliau 
yn electronig.  

Yn y dyfodol, dylai’r Cyngor sicrhau fod yr Hysbysiad Pennu Dyddiad I Etholwyr Arfu eu 
Hawliau yn cael ei gyhoeddi’n electronig yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 
(Democratiaeth) (Cymru) 2013, Adran 56. 

Cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd yn 2019-20 

Mae’r Deddf Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru) 2013 yn gofyn fod y Cyngor yn 
cyhoeddi cofnodion eu cyfarfodydd yn electronig. 

Nid yw’r Cyngor wedi cyhoeddi yr holl gofnodion o’r cyfnod rhwng Ebrill 2019 a Mawrth 
2020. Mae honiad y Cyngor eu bod yn cydymffurfio â’r deddfau a rheoliadau perthnasol 
yn anghywir. Felly, yr ateb cywir ar gyfer Datganiad Llywodraethu Blynyddol (Rhan 2), 
Honiad 2 yw ‘Naddo’. 

Yn ogystal â hyn, fe wnaethom nodi materion eraill yn ystod ein hadolygiad, materion yr 
hoffen dynnu sylw at. Nid ydy hwn yn effeithio ar ein barn archwyliad, ond ddylai’r Cyngor 
eu cydnabod.  

Llythyr Penodi Archwilydd Mewnol 

Nodon ni fod y Cyngor wedi derbyn llythyr penodi gan yr Archwilydd Mewnol fel ymateb iir 
awgrymiad a wnaed yn ein adroddiad archwilio 2017/18. Er hyn, nid yw’r llythyr penodi yn 
amlinellu’r tasgau bydd yr Archwilydd Mewnol yn ei wneud ac eu hannibyniaeth. Yn y 
dyfodol, rydym yn awgrymu fod y Cyngor yn derbyn llythyr penodi sydd yn amlinellu’r 
tasgau bydd yr Archwilydd Mewnol yn ei wneud ac eu hannibyniaeth, fel y anlinellwyd yn 
Llywodraethu ac Atebolrwydd Cynghorau Lleol yng Nghymru - Canllaw Ymarferwyr 
(2011), paragraff 168. 

Adroddiad yr Archwilydd Mewnol, Bocs 11 – Cronfeydd Ymddiriedolaeth   

Mae’r archwilydd mewnol wedi ateb ‘Do’ mewn perthynas â chronfeydd ymddiriedolaeth 
ar adroddiad yr archwilydd mewnol. Mae’r Cyngor wedi cadarnhau nad yw'n unig 
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ymddiriedolwr nac yn gyfrifol am reoli cronfeydd neu asedau ymddiriedolaeth, felly yr ateb 
i focs 11 ar adroddiad yr archwilydd mewnol fyddai ‘Amh.’. 

Dyraniad costiau staff  

Nodon ni fod costau treulio ar gyfer y clerc a thaliadau i One Voice Wales a Zurich 
insurance wedi’i gynnwys ym Mhocs 4 y Ffurflen Flynyddol. 

Noder dylai costiau staff gynnwys yr holl daliadau a wneir mewn perthynas â chyflogi 
staff, yn cynnwys costau cyflogaeth sy'n fudd-daliadau (ee milltiroedd, teithio ac ati), ond 
dim eitemau o ad-daliad postio, deunydd ysgrifennu neu ollyngiadau eraill ar ran y 
Cyngor.  

Yn y dyfodol, dylai’r Cyngor sicrhau eu bod yn datgan y costiau staff yn gywir gan ddilyn y 
meini prawf uchod. 

Dylai’r Cyngor ddiwygio ffigurau 2019/20 fel y canlyn: 

 Bocs 4: £1,997 
 Bocs 6: £21,511 

Dylai’r Cyngor ailddatgan ffigurau 2020 ar Ffurflen Flynyddol blwyddyn nesaf ac 
ysgrifennu “ailddatgan” o dan yr arwydd £ yng ngholofn 2020.  

Lefel isel o gronfeydd wrth gefn 

Nodon ni fod gan y Cyngor lefel isel o gronfeydd wrth gefn, tua 11% y gwariant flynyddol 
ar gyfer 2019/20. 

Dylai’r Cyngor ystyried y lefel o gronfeydd wrth gefn sydd ei angen, ac ystyried cymryd 
camau priodol i gynyddu’r lefel o gronfeydd wrth gefn yn y dyfodol.  

Adroddiadau archwilio mewnol ac allanol blaenorol  

Nodon ni fod y Cyngor heb cydnabod canlyniad cymwysiedig yr archwiliad allanol 
2017/18 yn eu cofnodion. Dylai’r Cyngor gofnodi y drafodaeth o adroddiadau archwilio 
mewnol ac allanol a nodi canlyniad pob adroddiad archwiliad. Os nad oes unrhyw 
broblemau i drafod mae hi’n arfer da nodi hyn yn y cofnodion.  

Cwlbhau’r Ffurflen Flynyddol  

Nodon ni fod yr Archwilydd Mewnol ddim wedi cwblhau yr adran amlinelliad o’r gwaith ar y 
Ffurflen Flynyddol, and ddim wedi darparu adroddiad ysgrifenedig ffurfiol o’u 
canfyddiadau i’r Cyngor. Mae’r Cyngor angen bod yn sicr ymgymrwyd gwaith digonol er 
mwyn iddynt ymateb yn bositif i honiad 6 ar y Datganiad Llywodraethu Blynyddol. Wrth 
symud ymlaen, dylai’r Cyngor sicrhau fod yr Archwilydd Mewnol naill ai yn cwblhau y 
Ffurflen Flynyddol yn llawn neu yn darparu adroddiad manwl. 

 

Yr eiddoch yn gywir,  

 
Ar gyfer ac ar ran Archilwydd Cyffredinol Cymru 
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