






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 2021 
ar gyfer: 
 

Cyngor Tref y Bala 

Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol 

Barn archwilio – Diamod 

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. 

 
Materion eraill sy’n codi ac argymhellion 
Cymeradwyodd y Cyngor ei Ddatganiad Llywodraethu Blynyddol cyn derbyn yr adroddiad Archwilio Mewnol. Mae'r adroddiad 
Archwilio Mewnol yn elfen bwysig o'r sicrwydd y mae'r Cyngor yn ei gael dros ei system rheolaeth fewnol y mae ei adroddiadau 
arno yn y Datganiad Llywodraethu Blynyddol. Wrth gymeradwyo'r Datganiad Llywodraethu Blynyddol, nid oedd gan y Cyngor y 
dystiolaeth i gefnogi ei haeriadau. Rydym yn argymell bod y Cyngor, ar gyfer 2021-22 ymlaen, yn derbyn ac yn ystyried yr 
adroddiad Archwilio Mewnol cyn iddo gymeradwyo ei Ddatganiad Llywodraethu Blynyddol. 
 
Nid oes unrhyw faterion pellach yr hoffwn dynnu sylw'r Cyngor atynt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Deryck Evans – Rheolwr Archwilio, Archwilio Cymru 
Dros ac ar ran Archwilydd Cyffredinol Cymru 

Dyddiad: 27/01/2022 

* Dileer fel y bo’n briodol. 
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