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Tystysgrif Archwilio ac adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru 
Adroddaf mewn perthynas â'm harchwiliad o'r cyfrifon o dan adran 13 o'r Ddeddf, a yw unrhyw faterion sy'n dod i'm 
sylw yn peri pryder nad yw deddfwriaeth a gofynion rheoliadol perthnasol wedi'u bodloni. Cynhaliwyd fy archwiliad yn 
unol â chanllawiau a gyhoeddwyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru. 
Rwy'n ardystio fy mod wedi cwblhau'r archwiliad o'r Datganiad Blynyddol ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 
2021 o: 

Cyngor Cymuned  Llanddeiniolen 

Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol 

Barn archwilio - Heb gymwysterau 

Ar sail fy adolygiad, yn fy marn i, nid oes unrhyw faterion wedi dod i'm sylw gan beri pryder bod y wybodaeth a adroddir yn y 
Datganiad Blynyddol hwn mewn unrhyw ffordd berthnasol: 
• nad yw wedi'i baratoi yn unol ag arferion priodol; 
• nad yw deddfwriaeth berthnasol a gofynion rheoliadol wedi'u bodloni; 
• inad ydynt yn gyson â threfniadau llywodraethu'r Cyngor/Pwyllgor; 
• nid oes gan y Cyngor/Pwyllgor drefniadau priodol ar waith i sicrhau darbodusrwydd, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd wrth 

ddefnyddio adnoddau.   
 
 
Materion eraill sy'n codi ac argymhellion 
Tynnaf sylw'r Cyngor at y materion canlynol, er nad ydynt yn cael effaith sylweddol ar fy marn archwilio, y dylai'r Cyngor fynd i'r 
afael â hwy. 
Cysoniad banc 
 Nid oedd yr archwiliad  rhagosodedig cysoni banc yncydbwyso'n iawn. Mae'r banc yn rheolaeth fewnol bwysig a 
ddefnyddir i brofi bodcofnodion cyfrifyddu Coun cil yn gyflawn ac yn gywir.  Mae anghysondeb anesboniadwy o £150 ar 31  
Mawrth 2022, yn seiliedig ar y wybodaeth a ddarparwyd i'w harchwilio.   Rydym yn argymell bod y Cyngor yn ail-berfformio'r 
cysoniad banc ar 31 Mawrth 2022 er mwyn sicrhau bod unrhyw wallau'n cael sylw priodol. 
 
Nid oes unrhyw faterion pellach yr hoffwn dynnu sylw'r Cyngor atynt. 
 
 

 

 
Deryck Evans, Rheolwr Archwilio, Archwilio Cymru 
O blaid ac ar ran Archwilydd Cyffredinol Cymru 

Dyddiad: 19/05/2022 

* Dileu fel y bo'n briodol. 
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