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Archwiliad ar gyfer y Flwyddyn yn Diweddu ar 31 Mawrth 2020
Ar ran Archwilydd Cyffredinol Cymru rydym bellach wedi cwblhau'r archwiliad uchod. Mae'r
dogfennau canlynol yn amgaeedig:
- Hysbysiad Diwedd yr Archwiliad
- Nodiadau ynghylch hysbysiad Diwedd yr Archwiliad
- Materion yn codi yn sgil yr archwiliad
- Ffurflen Flynyddol
Bydd Swyddfa Archwilio Cymru yn anfonebu yn unol â Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004, yn
fuan.
Nid oedd unrhyw faterion wedi dod i'n sylw fyddai angen cyhoeddi adroddiad ychwanegol ar wahân
yn manylu materion yn codi.
Dylai'r ffurflen flynyddol amgaeedig gael ei chyflwyno i'r cyngor nawr bod ein barn archwilio wedi
cael ei rhoi, a dylid gwneud cofnod i ddangos fod y ffurflen flynyddol wedi cael ei chymeradwyo a'i
derbyn gan y cyngor. Dylai'r materion sy'n codi hefyd gael eu cyflwyno i'r cyngor a dylid cynhyrchu
cynllun gweithredu, os oes angen, i nodi sut y bydd y materion sy'n codi yn cael eu trin. Dylai'r
ffurflen flynyddol a'r hysbysiad diwedd yr archwiliad gael eu harddangos mewn man(nau) amlwg am
14 diwrnod cyn gynted â phosibl. Os oes gan y corff wefan, cyhoeddir y datganiad cyfrifon a'r
adroddiad archwilydd diwethaf a gymeradwywyd ar y wefan honno.
Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â Louise Caplen yn y lle cyntaf. Ni fydd BDO LLP yn
cynnal eich archwiliad yn 2020/21, hoffem ddiolch i chi am eich cymorth dros yr ychydig
flynyddoedd rydym wedi gweithio gyda chi.
Yn Ddiffuant

Martin Angel
Ar gyfer ac ar ran BDO LLP
Amg.
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