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1.0

CEFNDIR

1.1

Mae Adroddiad Gwella Blynyddol 2018-19 Cyngor Gwynedd gan yr
Archwilydd Cyffredinol yn crynhoi’r gwaith archwilio a wnaed yn y
Cyngor hwn gan Swyddfa Archwilio Cymru ers cyhoeddi’r adroddiad
diwethaf ym mis Mawrth 2018.

1.2

Dylid pwysleisio nad adolygiad cynhwysfawr o holl drefniadau neu
wasanaethau’r Cyngor mo’r adroddiad hwn.

1.3

Ar sail y gwaith a gyflawnwyd gan Swyddfa Archwilio Cymru, a
rheoleiddwyr eraill, mae’r Arolygydd Cyffredinol yn nodi a yw o’r farn y
bydd y Cyngor yn debygol o wneud trefniadau i sicrhau gwelliant
parhaus ar gyfer 2019-20.

1.4

Ym marn yr Archwilydd “Mae’r Cyngor yn bodloni ei ofynion statudol o
ran gwelliant parhaus” gan ychwanegu “yn seiliedig ar y gwaith, ac yn
gyfyngedig i’r gwaith a gyflawnwyd gan Swyddfa Archwilio Cymru a’r
rheoleiddwyr perthnasol, cred yr Archwilydd Cyffredinol fod y Cyngor
yn debygol o gydymffurfio a gofynion Mesur Llywodraeth Leol (2009)
yn ystod 2019-20.

1.5

Mae’r Adroddiad yn datgan na wnaeth yr Archwilydd Cyffredinol
gyflwyno unrhyw argymhellion ffurfiol i wella ond byddwn yn nodi iddo
wneud rhai cynigion ar gyfer gwella sy’n ymddangos yn yr adroddiad.

1.6

Bydd swyddogion o Swyddfa Archwilio Cymru yn cyflwyno’r adroddiad
i’r Aelodau gan dynnu sylw at y prif bwyntiau.

1.7

Bydd cyfle i Aelodau ofyn cwestiynau i swyddogion Swyddfa Archwilio
Cymru ar sail cynnwys yr adroddiad.

2.0

ARGYMHELLIAD
Gofynnir i Aelodau dderbyn yr adroddiad.

BARN Y SWYDDOGION STATUDOL
Y Swyddog Monitro
Rwy’n nodi nad yw’r Swyddfa Archwilio wedi canfod angen i wneud argymhellion
gwella ffurfiol i’r Cyngor. Yng ngoleuni yr heriau sydd yn wynebu’r Cyngor ac a
gydnabyddir yn yr adroddiad mae hyn yn neges gadarnhaol.
Y Pennaeth Cyllid
Nodwn y rhaglen waith sydd wedi deillio o’r Asesiad Risg a Sicrwydd. Byddwn yn
cydweithredu gyda’r archwilwyr wrth iddynt gynnal y gwaith yma.
Mae’r sylw rhoddir i agweddau ariannol yn Arddangosyn 1 ar tudalen 6 o’r
adroddiad, ac yn y Llythyr Archwilio Blynyddol sy’n Atodiad 2, yn adlewyrchu’n
bennaf ar archwiliad o gyfrifon 2017-18. Erbyn hyn, mae’r Pwyllgor Archwilio a
Llywodraethu wedi craffu a chymeradwyo cyfrifon 2018-19 ac adroddiad perthnasol
archwilwyr Deloitte ar ran Archwilydd Cyffredinol Cymru. Tra mae’r wybodaeth
ariannol gerbron yma’n hanesyddol, mae’n drosolwg cyffredinol calonogol, a credaf
fod y sefyllfa yma’n parhau’n dderbyniol, er wrth gwrs rydym yn cynllunio ar gyfer yr
her ariannol allasai bob awdurdod lleol ei wynebu yn y tymor canolig.

