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Fersiwn ddrafft yw’r ddogfen hon tra bo trafodaethau pellach â’r
corff a archwilir ac a arolygir yn yr arfaeth. Mae’n bosibl nad yw’r
wybodaeth wedi’i dilysu’n llawn eto ac ni ddylid ei dosbarthu’n
helaeth.

Paratowyd y ddogfen hon fel rhan o waith a gyflawnir yn unol â swyddogaethau
statudol.
Ni chymerir unrhyw gyfrifoldeb gan yr Archwilydd Cyffredinol, staff Swyddfa Archwilio
Cymru na, lle y bo’n berthnasol, yr archwilydd sy’n gweithredu ar ran yr Archwilydd
Cyffredinol, mewn perthynas ag unrhyw aelod, cyfarwyddwr, swyddog neu gyflogai
arall yn eu cymhwyster unigol, nac mewn perthynas ag unrhyw drydydd parti.
Os ceir cais am wybodaeth y gall y ddogfen hon fod yn berthnasol iddi, tynnir sylw at y
Cod Ymarfer a gyhoeddwyd o dan adran 45 Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.
Mae Cod adran 45 yn nodi'r arfer o ran trin ceisiadau a ddisgwylir gan awdurdodau
cyhoeddus, gan gynnwys ymgynghori â thrydydd partïon perthnasol. Mewn perthynas
â'r ddogfen hon, mae Archwilydd Cyffredinol Cymru, Swyddfa Archwilio Cymru a, lle y
bo’n berthnasol, yr archwilydd sy’n gweithredu ar ran yr Archwilydd Cyffredinol yn
drydydd partïon perthnasol. Dylid anfon unrhyw ymholiadau ynglŷn â datgelu neu
ailddefnyddio'r ddogfen hon i Swyddfa Archwilio Cymru yn
swyddog.gwybodaeth@archwilio.cymru.
Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi. We welcome correspondence and telephone
calls in Welsh and English. Corresponding in Welsh will not lead to delay.
Mae’r ddogfen hon hefyd ar gael yn Saesneg. This document is also available in
English.
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Cynllun Archwilio 2020

Ein dyletswyddau
1

Rydym yn cwblhau gwaith bob blwyddyn i gyflawni’r dyletswyddau canlynol.

Archwilio’r datganiadau ariannol
2

Bob blwyddyn rydym yn archwilio datganiadau ariannol Cyngor Sir Ynys Môn (y
Cyngor) i wneud yn siŵr y rhoddir cyfrif priodol am arian cyhoeddus.

Gwerth am arian
3

Rhaid i’r Cyngor sefydlu trefniadau i gael gwerth am arian ar gyfer yr adnoddau y
mae’n eu defnyddio, a rhaid i ninnau fod wedi’n hargyhoeddi ei fod wedi gwneud
hyn.

Gwella’n barhaus
4

Rhaid i’r Cyngor hefyd sefydlu trefniadau i wneud gwelliannau parhaus ac rydym
hefyd yn gwirio a yw wedi gwneud hyn.

Yr egwyddor datblygu cynaliadwy
5

Mae angen i gyrff cyhoeddus wneud yn siŵr, wrth wneud penderfyniadau, eu bod
yn ystyried yr effaith y gallent ei chael ar bobl sy’n byw yng Nghymru yn awr ac yn
y dyfodol. Rhaid i ni asesu i ba raddau y maent yn gwneud hyn.

Effaith COVID-19
6

Mae argyfwng cenedlaethol COVID-19 wedi cael effaith ddigynsail ar y DU a bydd
yn effeithio’n sylweddol ar baratoi cyfrifon 2019-20 gan awdurdodau lleol ac ar ein
gwaith archwilio, o ran archwilio ariannol ac archwilio perfformiad.

7

Yn sgîl cyfyngiadau Llywodraeth y DU ar symudiadau a lefelau absenoldeb
oherwydd salwch a ddisgwylir, rydym yn deall na fydd nifer o awdurdodau’n gallu
paratoi cyfrifon yn unol â’r amserlen a nodir yn Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio
(Cymru) 2014. Yn ogystal â chyflawni cyfrifoldebau statudol yr Archwilydd
Cyffredinol, ein blaenoriaeth yw sicrhau iechyd, diogelwch a lles staff Swyddfa
Archwilio Cymru, eu teuluoedd a’n partneriaid mewn rhannau eraill o’r gwasanaeth
cyhoeddus ar yr adeg hynod heriol hon.

8

Mewn ymateb i gyngor y Llywodraeth a chyfyngiadau dilynol, rydym wedi rhoi’r
gorau i’n holl waith ar safleoedd cyrff a archwilir ac yn ein swyddfeydd ni ein
hunain. Mae staff Swyddfa Archwilio Cymru yn gweithio gartref a byddwn yn
parhau i wneud pa bynnag gynnydd y gallwn ei wneud wrth weithio ac ymgysylltu â
chi o bell.
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9

O ganlyniad, nid yw’r cynllun archwilio hwn yn cynnwys unrhyw fanylion mewn
perthynas â chwblhau ein gwaith archwilio. Byddwn yn trafod amserlen gyda’r
Awdurdod unwaith y bydd yr argyfwng cenedlaethol presennol drosodd ac y bydd
yr Awdurdod mewn sefyllfa i baratoi ei gyfrifon.

10

Rydym yn ymrwymo i sicrhau na fydd ein gwaith archwilio’n cael effaith niweidiol
arnoch ar adeg pan fo cyrff cyhoeddus dan bwysau ac yn canolbwyntio ar faterion
pwysicach.

Archwilio’r datganiadau ariannol
11

12

Fy nghyfrifoldeb yw cyhoeddi tystysgrif ac adroddiad ar y datganiadau ariannol sy’n
cynnwys barn ynglŷn â’u ‘cywirdeb a thegwch’:
•

rydym yn bwriadu rhoi barn ynglŷn â datganiadau ariannol y Cyngor.

•

asesu pa un a gafodd Datganiad Llywodraethu Blynyddol ac Adroddiad
Naratif y Cyngor eu paratoi yn unol â Chod CIPFA a chanllawiau perthnasol.
Rydym hefyd yn adolygu pa un a oeddent yn gyson â’r datganiadau ariannol
a baratowyd gan y Cyngor ac â’n gwybodaeth ni am y Cyngor.

Yn ogystal â’n cyfrifoldebau am archwilio datganiadau ariannol y Cyngor, mae
gennym hefyd gyfrifoldeb am:
•

ardystio ffurflen i Lywodraeth Cymru sy’n darparu gwybodaeth am y Cyngor i
roi cymorth i baratoi Cyfrifon y Llywodraeth Gyfan;

•

ymateb i gwestiynau a gwrthwynebiadau ynglŷn â’r cyfrifon gan etholwyr
lleol (codir ffioedd ychwanegol am y gwaith hwn, os oes angen); ac

•

ardystio nifer o hawliadau am grantiau a ffurflenni grantiau fel a gytunwyd
gyda’r cyrff ariannu.

13

Ni osodwyd unrhyw gyfyngiadau arnaf o ran cynllunio cwmpas yr archwiliad hwn.
Os gosodwyd cyfyngiadau, dylid datgan y rhain yma neu mewn lle priodol yng
nghorff y ddogfen.

14

Ceir rhagor o wybodaeth am ein gwaith yn ein Datganiad o Gyfrifoldebau, sydd ar
gael ar ein gwefan (www.archwilio.cymru).

Risgiau Archwilio yn y Datganiadau Ariannol
15

Mae’r tabl canlynol yn nodi’r risgiau arwyddocaol yr wyf wedi’u hadnabod ar gyfer
yr archwiliad o’r Cyngor.
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Arddangosyn 1: risgiau archwilio yn y datganiadau ariannol
Mae’r tabl hwn yn crynhoi’r risgiau archwilio allweddol yn y datganiadau ariannol a
adnabuwyd adeg cynllunio’r archwiliad.
Risg archwilio

Ymateb archwilio arfaethedig

Risgiau arwyddocaol

Gwrthwneud rheolaethau gan reolwyr
Mae’r risg y gallai rheolwyr wrthwneud
rheolaethau’n bresennol ym mhob endid.
O ystyried y ffordd anrhagweladwy y
gallai gwrthwneud o’r fath ddigwydd,
tybir bod hon yn risg arwyddocaol [ISA
240.31-33].

Bydd fy nhîm archwilio yn:
• cynnal profion dylunio a gweithredu
ar reolaethau ar gofnodion dyddlyfr;
• cynnal profion sampl o briodoldeb
cofnodion dyddlyfr ac addasiadau
eraill a wnaed wrth baratoi’r
datganiadau ariannol;
• adolygu amcangyfrifon cyfrifyddu
perthnasol ar gyfer gwyrdueddiadau;
a hefyd
• gwerthuso’r sail resymegol ar gyfer
unrhyw drafodion arwyddocaol y tu
allan i gwrs arferol busnes.

Effaith COVID-19
Gall argyfwng cenedlaethol COVID-19
arwain at oedi sylweddol cyn paratoi a
chyhoeddi’r cyfrifon. Ceir risg y bydd
ansawdd y cyfrifon a’r papurau gwaith
ategol e.e. mewn perthynas ag
amcangyfrifon a phrisiadau, yn cael ei
beryglu gan arwain at fwy o wallau.
Gallai trefniadau monitro ansawdd gael
eu peryglu oherwydd materion amseru
a/neu argaeledd adnoddau.

Byddwn yn trafod eich prosesau cau
cyfrifon a threfniadau monitro ansawdd
gyda’r tîm paratoi cyfrifon ac yn gwneud
trefniadau i fonitro’r broses paratoi
cyfrifon. Byddwn yn helpu i adnabod
meysydd lle gall fod bylchau mewn
trefniadau.

Cyflawnrwydd gwariant a gronnwyd
Dan safonau archwilio’r DU, ceir risg
dybiedig mewn perthynas â chydnabod
refeniw o ganlyniad i dwyll. Rydym wedi
gwrthbrofi’r risg hon, ac yn lle hynny
rydym ni’n credu bod y risg o dwyll yn
gysylltiedig â chyflawnrwydd gwariant, yn
benodol mewn perthynas â
chamddatgan croniadau diwedd

Bydd fy nhîm archwilio yn:
• cynnal profion dylunio a gweithredu
ar reolaethau ar gyflawnrwydd
croniadau diwedd blwyddyn; a
• chyflawni profion â ffocws mewn
perthynas â chyflawnrwydd
croniadau diwedd blwyddyn trwy
brofi anfonebau a gafwyd a thaliadau
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Risg archwilio

Ymateb archwilio arfaethedig

blwyddyn. O ystyried y pwysau ar draws
y sector cyhoeddus yn ei gyfanrwydd,
ceir risg gynhenid y gallai’r safle ar
ddiwedd y flwyddyn gael ei ffugio trwy
hepgor neu gamddatgan gwariant a
chroniadau diwedd blwyddyn.

a wnaed ar ôl diwedd y
flwyddyn.brofi anfonebau a gafwyd a
thaliadau a wnaed ar ôl diwedd y
flwyddyn.

Meysydd eraill a fydd yn cael sylw wrth archwilio

Dyfarniad McCloud
Yn 2015 cyflwynodd y Llywodraeth
ddiwygiadau i bensiynau’r sector
cyhoeddus, gan olygu bod y rhan fwyaf o
weithwyr y sector cyhoeddus wedi’u
symud i gynlluniau pensiwn newydd yn
2015.
Ym mis Rhagfyr 2018, dyfarnodd y Llys
Apêl fod y ‘mesurau diogelu dros dro’ a
gynigiwyd i rai aelodau o’r cynlluniau
barnwyr a diffoddwyr tân, fel rhan o’r
diwygiadau, yn gyfystyr â gwahaniaethu
anghyfreithlon. Ar 15 Gorffennaf 2019
cyhoeddodd y Llywodraeth eu bod yn
derbyn bod y dyfarniad yn gymwys i holl
brif gynlluniau pensiwn gwasanaethau
cyhoeddus.
Mae effaith y dyfarniad yn debygol o gael
effaith arwyddocaol ar y
rhwymedigaethau a ddatgelir dan
IFRS19.

Bydd fy nhîm yn archwilio’r ddarpariaeth
a wnaed mewn perthynas â dyfarniad
McCloud ac yn monitro cynnydd o ran
datblygu cynigion ar gyfer rhwymedi i’w
gymhwyso yn y Cynllun Pensiwn
Llywodraeth Leol/Heddlu/Diffoddwyr
Tân.

Mae’r broses o gyflwyno IFRS 16
Prydlesi wedi cael ei gohirio tan 2021-22.
Mae angen peth wmbredd o waith i
adnabod prydlesi a gallai argyfwng
cenedlaethol COVID-19 greu rigiau o ran
rhoi’r safon ar waith.

Bydd fy nhîm yn gwneud peth gwaith
cynnar i adolygu parodrwydd ar gyfer
cyflwyno IFRS 16 Prydlesi.
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Archwilio perfformiad
16

Yn ogystal â’n Harchwiliad o’r Datganiadau Ariannol rydym hefyd yn cynnal
rhaglen o waith archwilio perfformiad i gyflawni dyletswyddau’r Archwilydd
Cyffredinol a nodir ar dudalen 4 mewn perthynas â gwerth am arian, gwella’n
barhaus a datblygu cynaliadwy. Ar gyfer 2020-21, caiff y gwaith hwn ei nodi isod.

Arddangosyn 2: Rhaglen Archwilio Perfformiad 2020-21
Mae’r tabl hwn yn crynhoi’r rhaglen archwilio perfformiad ar gyfer 2020-21.
Rhaglen archwilio perfformiad

Disgrifiad byr

Gwaith archwilio ac asesu trefniadau
gwella gan gynnwys archwiliad o
gynllunio ar gyfer gwella ac adrodd ar
wella

Archwilio’r modd y cyflawnwyd y
ddyletswydd i gyhoeddi cynllun gwella,
ac i gyhoeddi asesiad o berfformiad.

Archwiliad Deddf Llesiant
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

Prosiect sy’n gyffredin i’r holl gynghorau
lleol a fydd yn canolbwyntio ar thema
‘atal’.

Sicrwydd ac Asesu Risg

Prosiect i ganfod y lefel o sicrwydd
archwilio a/neu ble y gall fod angen
gwaith archwilio pellach mewn
blynyddoedd yn y dyfodol mewn
perthynas â risgiau i waith gan y
Cyngor i sefydlu trefniadau priodol i
sicrhau gwerth am arian o ran
defnyddio adnoddau.

Cynaliadwyedd Ariannol

Prosiect sy’n gyffredin i’r holl gynghorau
lleol a fydd yn asesu cynaliadwyedd
ariannol yng ngoleuni heriau yn awr ac
yn y dyfodol gan adeiladu ar waith a
wnaed yn ystod 2019-20

Adolygiad rhanbarthol o gomisiynu
gofal preswyl a nyrsio ar draws BIPBC
a chwe chyngor Gogledd Cymru

Adolygiad rhanbarthol o gomisiynu
gofal preswyl a nyrsio.
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Rhaglen archwilio perfformiad

Disgrifiad byr

Cynllunio a Chyflawni Arbedion

A yw cynlluniau arbedion y Cyngor o
gymorth i gyflawni arbedion fel a
fwriadwyd

Ardystio hawliadau am grantiau a ffurflenni
grantiau
17

Gofynnwyd i mi wneud gwaith ardystio ar hawliadau’r Cyngor am grantiau a’i
ffurflenni grantiau. Yn y cyfnod archwilio diwethaf, fe wnaethom archwilio saith o
hawliadau a ffurflenni mewn perthynas â 2018-19. Hefyd, cwblhawyd yr
archwiliadau o’r hawliad am gymhorthdal Budd-dal Tai yn 2015-16 a 2016-17. O
ganlyniad i newidiadau a ddisgwylir i ofynion ardystio Llywodraeth Cymru, yn y
flwyddyn nesaf, rydym yn rhagweld y byddwn yn archwilio tri hawliad sy’n
ymwneud â 2019-20 (ffurflenni’r Cymhorthdal Budd-dal Tai, Ardreth Annomestig a
Phensiwn Athrawon) ac rydym hefyd yn disgwyl cwblhau’r archwiliadau o’r hawliad
am gymhorthdal Budd-dal Tai sy’n dal yn weddill ar gyfer 2017-18 a 2018-19.

Ffi, tîm archwilio ac amserlen
18

Mae fy ffioedd ac amserlenni arfaethedig ar gyfer cwblhau’r archwiliad yn seiliedig
ar y tybiaethau canlynol:
•

darperir y datganiadau ariannol yn unol ag amserlen y bwriedir cytuno arni
wedi i argyfwng cenedlaethol COVID-19 ddod i ben, i’r ansawdd disgwyliedig
ac maent wedi bod trwy adolygiad sicrhau ansawdd cadarn;

•

mae gwybodaeth a ddarparwyd i ategu’r datganiadau ariannol yn unol â’r
ddogfen canlyniadau archwilio cytunedig;

•

darperir ystafell a chyfleusterau priodol i alluogi fy nhîm archwilio i gyflawni’r
archwiliad mewn modd effeithlon;

•

bydd yr holl swyddogion priodol ar gael yn ystod yr archwiliad;

•

rydych wedi rhoi’r holl reolaethau a gwiriadau angenrheidiol ar waith i’w
gwneud yn bosibl i’r Swyddog Cyllid Cyfrifol ddarparu pob sicrwydd y mae ei
angen arnaf yn y Llythyr Sylwadau a gyfeiriwyd ataf;

•

mae rhaglen waith arfaethedig y tîm Archwilio Mewnol wedi’i chwblhau ac
mae’r rheolwyr wedi ymateb i faterion a allai fod wedi effeithio ar y
datganiadau ariannol; a

Page 9 of 14 - Cynllun Archwilio 2020 – Cyngor Sir Ynys Môn

•
19

nodi i ba raddau yr ydych yn bwriadu dibynnu ar waith y tîm Archwilio
Mewnol a lle bwriedir dibynnu ar waith archwilwyr eraill, arbenigwyr a.y.b.

Os byddaf yn cael cwestiynau neu wrthwynebiadau, byddaf yn trafod ffioedd
archwilio posibl ar y pryd.

Ffi
20

Caiff eich ffi amcangyfrifedig ar gyfer 2020 ei nodi yn Arddangosyn 3. Bu rhai
newidiadau bach i strwythur cyfraddau fy ffioedd ar gyfer 2019; fodd bynnag, bydd
fy nhimau archwilio’n parhau i lywio effeithlonrwydd yn eu harchwiliadau i sicrhau
nad yw unrhyw godiadau o ganlyniad yn cael eu trosglwyddo i chi.

Arddangosyn 3: ffi archwilio
Mae’r tabl hwn yn nodi’r ffi archwilio arfaethedig ar gyfer 2020, yn ôl maes archwilio, ochr
yn ochr â’r ffi archwilio wirioneddol ar gyfer y llynedd.
Maes archwilio

Ffi arfaethedig (£)1

Ffi wirioneddol y
llynedd (£)

192,000

192,000

100,390

100,216

35,000-45,000

60,000-70,000

337,390

362,216

Archwilio’r cyfrifon2
Gwaith archwilio
Gwaith ardystio

perfformiad3

grantiau4

Cyfanswm y ffi

21

Bydd cynllunio’n digwydd yn barhaus, ac efallai y bydd newidiadau i’m rhaglen o
waith archwilio ac felly fy ffi yn ofynnol os bydd unrhyw risgiau newydd allweddol
yn dod i’r amlwg. Ni fyddaf yn gwneud unrhyw newidiadau heb eu trafod gyda’r
Cyngor yn gyntaf.

22

Mae rhagor o wybodaeth am fy ngraddfeydd ffioedd a’r modd y caiff ffioedd eu
pennu ar gael ar ein gwefan.

Tîm archwilio
23

Caiff prif aelodau fy nhîm, ynghyd â’u manylion cyswllt, eu crynhoi yn
Arddangosyn 4.

Nodiadau: Nid yw’r ffioedd a ddangosir yn y ddogfen hon yn cynnwys TAW, nad yw’n cael
ei chodi arnoch
1

2

Yn daladwy rhwng mis Tachwedd 2019 a mis Hydref 2020.

3

Yn daladwy rhwng mis Ebrill 2020 a mis Mawrth 2021

4

Yn daladwy wrth i waith gael ei wneud
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Arddangosyn 4: fy nhîm archwilio
Mae’r tabl hwn yn rhestru aelodau’r tîm archwilio lleol a’u manylion cyswllt.

Enw

Rôl

Rhif cyswllt

Cyfeiriad e-bost

Derwyn
Owen

Cyfarwyddwr
Ymgysylltu

02920 320651

derwyn.owen@audit.wales

Ian Howse

Arweinydd
Ymgysylltu –
Archwilio Ariannol

02920 264319

ihowse@deloitte.co.uk

Clare
Skivens

Rheolwr Archwilio
(Archwilio
Ariannol)

07708936807

cskivens@deloitte.co.uk

Jeremy
Evans

Rheolwr Archwilio
(Archwilio
Perfformiad)

07825 052861

jeremy.evans@audit.wales

Alan
Hughes

Arweinydd
Archwilio
(Archwilio
Perfformiad)

02920 829 349

alan.hughes@audit.wales

Amserlen
24

Byddwn yn parhau i wneud pa bynnag waith y gellir ei wneud o bell yn ystod
argyfwng cenedlaethol COVID-19. Fodd bynnag, fel a nodir uchod, ni fyddwn
mewn sefyllfa i gytuno ar amserlen gyda chi nes bod argyfwng cenedlaethol
COVID-19 drosodd.

25

Felly, byddwn yn adrodd ar amserlen ar gyfer ein gwaith archwilio maes o law.

26

Gallaf gadarnhau bod holl aelodau fy nhîm yn annibynnol ar y Cyngor a’ch
swyddogion. Hefyd, nid wyf yn ymwybodol o unrhyw wrthdaro buddiannau posibl y
mae angen i mi ei ddwyn i’ch sylw.
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Secondio staff
27

Er mwyn diogelu rhag unrhyw fygythiadau posibl i annibyniaeth a gwrthrychedd
archwilwyr, mae’r cyfyngiadau canlynol yn bodoli yn unol â Safon Foesegol
Ddiwygiedig y Cyngor Adrodd Ariannol 2019:
•

ni fydd y secondai’n cyflawni unrhyw gyfrifoldebau rheolaeth llinell na rheoli;

•

a bydd y secondiad am uchafswm o chwe mis.
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Archwilio Cymru
24 Heol y Gadeirlan
Caerdydd CF11 9LJ
Ffôn: 029 2032 0500
Ffacs: 029 2032 0600
Ffôn-destun: 029 2032 0660
E-mail: post@archwilio.cymru
Gwefan: www.archwilio.cymru
We welcome correspondence and
telephone calls in Welsh and English.
Rydym yn croesawu gohebiaeth a
galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg

Annwen Morgan, Prif Weithredwr
Marc Jones, Cyfarwyddwr Swyddogaeth,
(Adnoddau) - Swyddog Adran 151
Cyngor Sir Ynys Môn

24 Cathedral Road / 24 Heol y Gadeirlan
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Annwyl Annwen a Marc

Cynllun Archwilio Blynyddol 2020 - Effaith COVID-19
Mae argyfwng cenedlaethol COVID-19 wedi cael effaith ddigynsail ar y DU a bydd
yn effeithio’n sylweddol ar waith cyrff cyhoeddus o baratoi cyfrifon 2019-20 ac ar
ein gwaith archwilio ninnau yn archwilio ariannol ac yn archwilio perfformiad.
Oherwydd cyfyngiadau Llywodraeth y DU ar symud a’r lefelau o absenoldeb
salwch a ragwelir, rydym yn deall na fydd modd i lawer o gyrff cyhoeddus baratoi
cyfrifon yn unol â'r amserlenni a nodwyd.
Ynghyd â chyflawni cyfrifoldebau statudol yr Archwilydd Cyffredinol, ein
blaenoriaeth ni yw sicrhau iechyd, diogelwch a lles staff Archwilio Cymru, eu
teuluoedd a rhai ein partneriaid mewn mannau eraill yn y gwasanaeth cyhoeddus
yn ystod y cyfnod hynod o heriol hwn.
Mewn ymateb i gyngor y llywodraeth a chyfyngiadau dilynol, rydym wedi rhoi'r
gorau i bob gwaith ar safle mewn cyrff a archwilir ac mae ein swyddfeydd ni ein
hunain wedi cau. Mae staff Archwilio Cymru yn gweithio o gartref a byddwn yn
parhau i wneud pa gynnydd bynnag y gallwn ei wneud tra’n gweithio ac yn
ymgysylltu â chi o bell.
Ymrwymwn i sicrhau na fydd ein gwaith archwilio yn cael effaith niweidiol arnoch
ar adeg pan mae cyrff cyhoeddus dan bwysau ac yn canolbwyntio ar ddelio ag
argyfwng cenedlaethol COVID-19.
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Y Cynllun Archwilio
Rwyf wedi llunio’r cynllun archwilio drafft (i gael ei gytuno) yng ngoleuni COVID 19 ochr yn ochr â’r llythyr hwn.
Archwilio cyfrifon
Cod Ymarfer Cyfrifyddu CIPFA/LASAAC
Byddwch yn gwybod bod Bwrdd Cod CIPFA/LASAAC yn ddiweddar wedi ystyried
Diweddariad arfaethedig i’r Cod ar gyfer 2019-20 a fyddai wedi datgymhwyso
rhannau helaeth o God 2019-20. Ar ôl trafod, penderfynodd Bwrdd Cod CIPFA /
LASAAC beidio â mabwysiadu'r Diweddariad Cod arfaethedig. Felly, bydd Cod
2019-20 (y Cod) yn gymwys yn llawn ar gyfer eleni. Rydym yn deallwn bod yr
awdurdod yn gweithio tuag at baratoi cyfrifon yn unol â'r Cod llawn.
Risgiau archwilio
O ganlyniad i argyfwng cenedlaethol COVID-19, rydym wedi diweddaru ein
hasesiad o risgiau archwilio, ac mae'r rhain wedi eu hesbonio yn Arddangosyn 1
yng nghynllun archwilio drafft 2020.
Materion archwilio posibl
Rydym yn ymwybodol o bryderon a fynegwyd gan nifer o awdurdodau lleol ynglŷn
â gwahanol agweddau ar y cyfrifon.
Ymhlith y meysydd pryder penodol a godwyd gyda ni mae:
• Y defnydd cynyddol o amcangyfrifon. O ganlyniad i gloi'r DU, efallai y bydd
gofyn i awdurdodau ddefnyddio mwy o amcangyfrifon ar gyfer eu cyfrifon
nag y bu angen mewn blynyddoedd blaenorol. Mae ein harchwilwyr wedi
arfer delio ag amcangyfrifon a chymhwyso safonau archwilio mewn
perthynas ag amcangyfrifon. Byddwn yn trafod gyda chi y tybiaethau
allweddol a'r seiliau tystiolaeth sy'n sail i'r amcangyfrifon a byddwn yn
gwneud hyn yn fuan yn y broses.
• Prisiadau asedau. Mae awdurdodau wedi mynegi pryderon am briswyr
proffesiynol yn cymhwyso ymwadiadau i'w prisiadau a'r effaith bosibl ar
farnau archwilio. Byddwn yn trafod y prisiadau hyn ac unrhyw ddatgeliadau
angenrheidiol sy'n gysylltiedig â'r prisiadau gyda chi er mwyn sicrhau bod y
datganiadau ariannol yn gyffredinol yn cyflwyno darlun gwir a theg.
• Prisiadau pensiynau. Oherwydd y symudiadau sylweddol yn y
marchnadoedd buddsoddi, mae pryderon a fydd prisiadau a ddarperir gan
actwarïaid yn dderbyniol. Mae ein proses archwilio yn cynnwys defnyddio
actwari ymgynghorol i roi sicrwydd archwilio ynglŷn â'r fethodoleg a'r
rhagdybiaethau a ddefnyddiwyd gan actwarïaid wrth ddarparu dyddiad ar
gyfer datgeliadau IAS19. Byddwn yn adolygu adroddiadau IAS19 eich
actwari ac asesiad ein hactwari ymgynghorol ninnau ac yn trafod unrhyw
bryderon gyda chi yn gynnar yn y broses.
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•

Tynnu nodiadau datgelu er mwyn symleiddio'r broses o baratoi’r cyfrifon.
Holwyd ni am ein barn ynghylch y posibilrwydd o eithrio nodiadau datgelu
lle y teimlir mai ychydig o werth y mae’r nodiadau'n ei ychwanegu i
ddefnyddwyr y cyfrifon. Mae'r enghreifftiau a ddyfynnwyd yn cynnwys y
nodiadau cydnabyddiaeth a datgeliadau’r partïon cysylltiedig. Mae'r
nodiadau cydnabyddiaeth yn ofynnol yn ôl statud ac felly ni ellir eu dileu o'r
cyfrifon. Gyda golwg ar y nodiadau eraill, tynnwn eich sylw at
ddarpariaethau'r Cod sy'n ymwneud â pherthnasedd. Mae'r Cod yn nodi
bod hepgoriadau neu gamddatganiadau am eitemau yn berthnasol pe
gallent, yn unigol neu gyda'i gilydd, ddylanwadu ar benderfyniadau neu
asesiadau y mae defnyddwyr yn eu gwneud ar sail y datganiadau ariannol.
Gallai natur neu faint yr eitem, neu gyfuniad o'r ddau, fod y ffactor sy’n
penderfynu. Dylai'r Awdurdod ystyried darpariaethau'r Cod sy'n ymwneud â
pherthnasedd wrth adolygu'r nodiadau datgelu a thrafod unrhyw bryderon
gyda'r tîm archwilio. Ceir rhagor o fanylion am berthnasedd yn y
paragraffau canlynol yn y Cod: 1.7.1, 2.1.2.14, 3.3.2.4, 3.4.2.7 a 3.9.2.17.

Os oes gennych unrhyw feysydd eraill sy'n peri pryder, codwch y rhain gyda'ch
tîm archwilio cyn gynted ag sydd modd. Bydd ein harchwilwyr yn ceisio bod yn
bragmatig ynghylch darparu gwybodaeth a thystiolaeth yn amserol ac yn dangos
cydymdeimlad yn ein cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig ac wrth adrodd ar faterion
sydd wedi codi yn sgil y digwyddiadau presennol.
Fodd bynnag, rhaid inni barhau i wneud ein gwaith archwilio yn unol â'r safonau
archwilio. Byddwn yn ceisio cael digon o dystiolaeth archwilio fel sydd angen i
ffurfio barn archwilio ddiamod ar y datganiadau ariannol.
Amserlen archwilio
Gyda golwg ar ein gwaith ar gyfrifon, rydym yn ymwybodol y gall fod anawsterau o
ran cwrdd â dyddiadau paratoi a chyhoeddi’r cyfrifon a osodwyd gan Reoliadau
Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014. Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi na fydd y
Rheoliadau'n cael eu diwygio gan eu bod eisoes yn darparu digon o hyblygrwydd i
ymdrin ag unrhyw oedi sy'n deillio o COVID-19.
Mae'r Rheoliadau yn ei gwneud yn ofynnol cyhoeddi hysbysiad pan nad yw'r
awdurdod yn disgwyl cwrdd â’r dyddiadau a bennwyd gan y Rheoliadau. Rwyf
wedi cynnwys manylion pellach yn Atodiad A a hysbysiadau enghreifftiol yn
Atodiad B, y bydd yr Awdurdod efallai yn dymuno ystyried eu defnyddio.
Mae'r gofynion ar gyfer arfer hawliau etholwyr o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus
(Cymru) 2004 yn parhau i fod yn gymwys. Mae hyn yn peri rhai anawsterau
ymarferol tra bo cyfyngiadau cloi yn dal i fod mewn grym, e.e. mynediad i'r
cyhoedd at gofnodion cyfrifyddu'r awdurdod.
Felly, bydd y tîm archwilio yn trafod amserlen briodol gyda chi ar gyfer archwilio
cyhoeddus pan fydd gennym syniad clir o'r dyddiad y bydd y cyfrifon ar gael a
phan fydd cyfyngiadau’r cloi wedi'u llacio'n ddigonol.
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Bydd y tîm archwilio yn cyhoeddi hysbysiad archwilio maes o law yn nodi'r
dyddiad penodedig.
Hwyrach y bydd hyn yn golygu y bydd oedi cyn y gallwn gyhoeddi ein barn
archwilio.
Bydd angen inni drafod unrhyw newidiadau i'r amserlenni ar gyfer cynhyrchu ac
archwilio cyfrifon gyda chi, ond byddwn yn parhau i weithio mor hyblyg ag y
gallwn. Bydd yn hanfodol i’r ymgysylltiad hwn barhau dros yr ychydig fisoedd
nesaf, yn erbyn yr hyn a fydd, yn ddiamau, yn gefndir sy'n newid yn gyflym. Fy
asesiad i yw y bydd ein gallu i gwrdd â dyddiadau diwygiedig ar gyfer cwblhau
archwilio yn dibynnu'n bennaf ar:
• y graddau y mae gweithio ac archwilio o bell yn bosibl os na chaiff
cyfyngiadau’r cloi presennol eu codi;
•

ansawdd y cyfrifon drafft a’r papurau gwaith ategol a fydd ar gael i ni (fydd
yn dibynnu’n rhannol ar y graddau y bydd rheolwyr wedi adolygu’r deunydd
hwnnw cyn iddo gael ei archwilio);

•

y graddau y bydd staff y corff a archwilir ar gael i ymateb yn fuan i
ymholiadau archwilio (o ystyried pwysau posibl absenoldeb salwch,
cyfrifoldebau gofalwyr a llenwi ac yn y blaen);

•

y graddau y bydd staff Archwilio Cymru yn parhau ar gael i gynnal y gwaith
archwilio; a

•

gallu'r rhai sy'n gyfrifol am lywodraethu i ymgynnull (dros y we o bosibl) i
gymeradwyo cyfrifon.

Byddwn, wrth gwrs, yn cadw llygad barcud ar yr holl ffactorau hyn yn yr
wythnosau sydd i ddod ac yn edrych ar ddewisiadau i oresgyn rhwystrau posibl ar
ffordd cwblhau'n brydlon lle bynnag y bo modd, a byddwn yn rhoi gwybod i chi ac
i'ch tîm am unrhyw ddatblygiadau yn y maes hwn.

Rhaglen Gwaith Perfformiad
Mae'r cynllun archwilio drafft hefyd yn nodi rhaglen o waith archwilio perfformiad
yn y Cyngor. Ar 18 Mawrth 2020, ysgrifennodd yr Archwilydd Cyffredinol at y Prif
Weithredwr yn esbonio, yn dilyn canllawiau’r Llywodraeth, ei fod wedi penderfynu
rhoi’r gorau dros dro i’r holl waith archwilio perfformiad ar safle ar unwaith.
Byddwn yn gwneud cymaint o gynnydd ag sydd modd gyda'r gweithgareddau hyn
drwy weithio o bell, os yw'n briodol. Fodd bynnag, bydd argyfwng COVID-19 yn
cael effaith anochel ar gyflawni ein rhaglen o waith archwilio perfformiad. Rydym
yn parhau i adolygu hyn yn gyson a byddwn yn anfon gwybodaeth bellach am
unrhyw ddiwygiadau i'n rhaglen, amseriadau ac allbynnau archwilio perfformiad
pan fyddwn yn gwybod mwy am hyd cyfyngiadau COVID-19 ac effaith ehangach
yr argyfwng ar sector llywodraeth leol.
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Byddwn yn darparu diweddariadau pellach yn ôl yr angen. Yn y cyfamser, os oes
gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch ag un o'n tîm archwilio, os gwelwch yn
dda.

Yn gywir

Derwyn Owen
Cyfarwyddwr Ymgysylltu
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Atodiad A: Gofynion Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru)
2014
Efallai eich bod yn ymwybodol bod yr Ysgrifennydd Llywodraeth Leol, Robert
Jenrick AS, wedi cyhoeddi yn Lloegr y bydd y dyddiad cau ar gyfer paratoi cyfrifon
llywodraeth leol yn cael ei ymestyn i 31 Awst 2020 dyddiad cyhoeddi’r cyfrifon
archwiliedig hyd at 30 Tachwedd.
Bu Archwilio Cymru yn trafod y datblygiad hwn gyda swyddogion Llywodraeth
Cymru i weld a fydd cyhoeddiad tebyg yn cael ei wneud ar gyfer Cymru. Mae
safbwynt Llywodraeth Cymru (fel y cafodd ei gyfleu i gyrff llywodraeth leol) ar hyn
o bryd fel y'i nodir isod.
Gofynion statudol
Nodir y sefyllfa statudol ar gyfer cyrff llywodraeth leol yng Nghymru yn Rheoliadau
Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 (fel y'u diwygiwyd).
Dehongliad Llywodraeth Cymru
Mae Rheoliad 10 yn nodi'r amserlen ddisgwyliedig ar gyfer paratoi, cymeradwyo
ac archwilio'r cyfrifon blynyddol. Oherwydd effaith COVID-19, mae Llywodraeth
Cymru yn cydnabod efallai na fydd yn bosibl i bob corff llywodraeth leol gwrdd â'r
amserlen hon. Mae Rheoliad 10 (4) yn rhoi digon o hyblygrwydd i gyrff llywodraeth
leol ymdrin ag oedi a achosir gan COVID-19. Mae ei ganllawiau ar y Rheoliadau
yn nodi:
“Lle, yn eithriadol, na all ardystiad ddigwydd cyn 15 Mehefin, mae angen
cymryd camau i gyhoeddi datganiad sy'n nodi'n glir y rhesymau pam nad
yw hyn wedi digwydd cyn y dyddiad hwnnw a chytuno ar ddull gweithredu i
sicrhau y gwneir hyn cyn gynted ag sy'n ymarferol ar ôl 15 Mehefin.”
Mae'r canllawiau hefyd yn nodi y dylai'r cyfrifon gael eu cyhoeddi erbyn 15 Medi,
hyd yn oed os nad yw'r cyfrifon wedi cael eu cymeradwyo.
Ar y sail bod digon o hyblygrwydd wedi ei adeiladu i mewn i’r Rheoliadau cyfredol,
nid yw Llywodraeth Cymru o'r farn bod angen diwygio'r Rheoliadau.
Barn Archwilio Cymru a’r effaith ar y broses archwilio
Mae Archwilio Cymru yn cytuno ag asesiad Llywodraeth Cymru bod digon o
hyblygrwydd yn bod eisoes yn y Rheoliadau.
Os digwydd i’r cyfrifon beidio â chael eu paratoi yn unol â’r amserlen statudol,
dylai cyrff a archwilir hysbysu eu tîm archwilio a chyhoeddi hysbysiad yn nodi bod
yna oedi a'r rheswm dros yr oedi. Ceir enghraifft o eiriad yn Atodiad B.
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Atodiad B: Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 hysbysiad a awgrymir
Hysbysiad archwilio lle na all y Swyddog Ariannol Cyfrifol ardystio'r cyfrifon naill ai
oherwydd salwch neu oherwydd nad yw'r cyfrifon wedi'u paratoi
Mae Rheoliad 10 (1) o Reoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 (fel y'u
diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol i Swyddog Ariannol Cyfrifol Cyngor Sir Ynys
Môn lofnodi a dyddio'r datganiad o gyfrifon, ac ardystio ei fod yn rhoi darlun cywir
a theg o sefyllfa ariannol y corff ar ddiwedd y flwyddyn y mae'n ymwneud â hi ac o
incwm a gwariant y corff hwnnw ar gyfer y flwyddyn honno. Roedd y Rheoliadau
yn ei gwneud yn ofynnol i hyn gael ei gwblhau erbyn 15 Mehefin 2020.
Nid yw'r Swyddog Ariannol Cyfrifol wedi llofnodi ac ardystio'r cyfrifon ar gyfer y
flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2020. Oherwydd argyfwng COVID-19, mae'r
Awdurdod wedi dargyfeirio adnoddau i gefnogi gwasanaethau rheng flaen
allweddol ac nid yw'r datganiad o gyfrifon wedi'i baratoi eto. Bydd y datganiad o
gyfrifon yn cael ei baratoi a bydd y Swyddog Ariannol Cyfrifol yn llofnodi ac yn
ardystio’r datganiad o gyfrifon pan fydd pwysau uniongyrchol argyfwng COVID-19
wedi cilio.
Hysbysiad archwilio lle mae’r Swyddog Ariannol Cyfrifol wedi ardystio'r cyfrifon
ond nad yw'r corff a archwilir yn cyfarfod ac felly mae’n methu â chymeradwyo'r
cyfrifon
Mae Rheoliad 10 (1) o Reoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 (fel y'u
diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol i Swyddog Ariannol Cyfrifol Cyngor Sir Ynys
Môn lofnodi a dyddio'r datganiad o gyfrifon, ac ardystio ei fod yn rhoi darlun cywir
a theg o sefyllfa ariannol y corff ar ddiwedd y flwyddyn y mae'n ymwneud â hi ac o
incwm a gwariant y corff hwnnw ar gyfer y flwyddyn honno. Roedd y Rheoliadau
yn ei gwneud yn ofynnol i hyn gael ei gwblhau erbyn 15 Mehefin 2020.
Llofnododd y Swyddog Ariannol Cyfrifol ac ardystio’r cyfrifon ar [dyddiad].
Mae Rheoliad 10 (2) o Reoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 (fel y'u
diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol, yn dilyn yr ardystiad gan y Swyddog Ariannol
Cyfrifol y cyfeiriwyd ato uchod, bod Cyngor Sir Ynys Môn yn cymeradwyo ac yn
cyhoeddi'r datganiad o gyfrifon a archwiliwyd. Roedd y Rheoliadau yn ei gwneud
yn ofynnol i hyn gael ei gwblhau erbyn 15 Medi 2020.
[Oherwydd argyfwng COVID-19, nid yw'r datganiad o gyfrifon wedi'i baratoi eto.]
NEU
[Oherwydd argyfwng COVID-19, nid yw Cyngor Sir Ynys Môn wedi cyfarfod i
gymeradwyo'r datganiad o gyfrifon.]
NEU
[Oherwydd argyfwng COVID-19, nid yw archwiliad datganiad o gyfrifon 2019-20
wedi'i gwblhau eto ac nid oes unrhyw farn archwilio wedi'i darparu. Y datganiad o
gyfrifon sy'n cael ei gyhoeddi yw'r datganiad o gyfrifon nas archwiliwyd.]
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Annwyl Annwen

Rhaglen Waith Archwilio Perfformiad
Gobeithio y bydd y llythyr hwn yn eich cael mewn iechyd da yn bersonol a'ch bod
yn cadw eich hun a'ch teulu'n ddiogel ac yn iach.
Mae'r heriau o’n blaenau yn eithriadol, ac rwyf yn sylweddoli bod y baich yr ydych
chi’n ei ysgwyddo ar hyn o bryd yn sylweddol. Yn gyntaf, hoffwn ddiolch i chi a'ch
staff am y gwaith anhygoel yr ydych yn ei wneud, ac hefyd am y ffordd broffesiynol
a charedig yr ymdriniwyd â'r ymgysylltiad cyfyngedig a fu rhyngom dros yr ychydig
fisoedd diwethaf.
Pan ysgrifennodd yr Archwilydd Cyffredinol atoch ar 30 Ebrill, nododd ein bwriad i
ailsiapio’r rhaglenni gwaith oedd wedi eu cynllunio o’r blaen a chanolbwyntio ar
effaith yr argyfwng presennol, o ran cadernid a ffurf gwasanaethau cyhoeddus yng
Nghymru yn y dyfodol. Rwyf i yn awr yn ysgrifennu i roi mwy o gnawd ar yr esgyrn
hynny.
Gyda golwg ar y gyfres o asesiadau cynaladwyedd ariannol a gynhaliwyd yn ystod
y flwyddyn archwilio ddiwethaf, mae pob un o'r rhain wedi cael ei gyhoeddi erbyn
hyn gyda'r mwyafrif helaeth wedi eu cwblhau’n derfynol. Er mwyn cyflawnrwydd,
rydym yn bwriadu cwblhau'r ychydig rai sy'n weddill o ran cywirdeb ffeithiol, ond
rwyf yn sylweddoli bod y rhain bellach wedi'u gwreiddio'n ddwfn mewn cyfnod o
amser sy’n prysur gael ei draddodi i hanes. O ganlyniad, rydym wedi penderfynu
peidio â chyhoeddi sefyllfa gryno o ran Cymru gyfan gan na fyddai hyn yn
berthnasol mwyach ac y byddai'n tynnu sylw oddi wrth yr heriau presennol. Yn
hytrach, bwriadwn archwilio effaith ariannol y pandemig ar gyllidebau cynghorau
a'u rhagolygon ariannol, yn ystod yr haf i ddechrau. Bydd hyn yn dilyn cyllideb
atodol Llywodraeth Cymru ym mis Mai ac ar adeg pan fydd alldro'r chwarter cyntaf
yn hysbys. Bydd hyn yn ein galluogi i greu darlun Cymru gyfan o’r rhagolygon ar
gyfer cyllid llywodraeth leol yng Nghymru, fydd hefyd yn edrych i mewn i
ganlyniadau a’r blaenoriaethau ar gyfer gweithredu. Mae ein staff wrthi’n trafod
hyn â Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Chymdeithas Trysoryddion Cymru
ar hyn o bryd.
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Rwy'n siŵr ein bod ni i gyd gyda’n gilydd yn awyddus i ganolbwyntio ar y dyfodol.
Gyda hyn mewn golwg, ein bwriad yw defnyddio staff i gefnogi a herio’r ffordd y
cynllunnir adferiad mewn amser real. Gyda’n gilydd, mae angen i ni gael sicrwydd
y bydd yr adferiad yn talu’r sylw dyledus i'r llu o risgiau, ond y bydd hefyd yn
cymryd gafael o’r cyfleoedd i gael dyfodol gwahanol a chynaliadwy. Rydym wedi
penderfynu y bydd y gwaith hwn ar gynllunio adferiad yn cymryd lle’r gwaith ar y
thema ‘atal’, a nodwyd gennym mewn cynlluniau archwilio.
Rydym yn deall bod pethau'n symud yn gyflym, a dyna pam yr ydym yn awyddus i
nodi, rhannu a dysgu'n gyflym ar draws y gwasanaethau cyhoeddus drwy brosiect
dysgu COVID-19, a ddisgrifiwyd gan Adrian yn ei lythyr. Nid yw hwn yn waith
traddodiadol i sefydliad archwilio cyhoeddus, ond credwn y gallwn ychwanegu
gwerth sylweddol, ac rydym yn ei weld yn ategu ein gwaith ar y meysydd
‘tocynnau mawr’, megis yr effaith ariannol a chynllunio adferiad, fel y disgrifiais.
Yn olaf, gwn y bydd yna brosiectau archwilio lleol, seiliedig ar risg, naill ai wedi'u
cynllunio neu ar y gweill. Rwyf yn sylweddoli, o ystyried arwyddocâd a maint y
meysydd ffocws a nodir uchod, mai ychydig o le fydd yna yn ein rhaglen archwilio i
gynnwys y rhain. Bydd ein tîm archwilio lleol yn trafod unrhyw feysydd gwaith
posibl y gallai fod yn fuddiol eu cadw.
Diolch i chi am eich parodrwydd i ymgysylltu’n adeiladol. Bydd ein tîm archwilio
lleol yn cysylltu â chi i drafod y rhaglen waith ymhellach, a theimlwch yn rhydd, os
gwelwch yn dda, i godi unrhyw faterion neu bryderon gyda hwy.
Dymuniadau gorau a diolch i bawb yn Cyngor Sir Ynys Môn.
Yn gywir

Huw Rees
Cyfarwyddwr Archwilio, Archwilio Perfformiad
Cc Derwyn Owen , Cyfarwyddwr Ymgysylltu
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