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REPORT OF CHIEF EXECUTIVE 
 
SUBJECT: ANNUAL AUDIT LETTER 2016-17 
 
The Auditor General for Wales’ Annual Audit letter details his statutory 
responsibilities under the Public Audit (Wales) Act 2004 and the Code of Audit 
Practice. 
 
Recommendation 
Members are asked to NOTE the Annual Audit Letter. 
 
Background Documents 
None 
 
(For further information, please contact Richard Griffiths Ext 4815) 
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Llythyr Archwilio Blynyddol – Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir 
Penfro 2016-17 
Mae'r llythyr hwn yn crynhoi'r negeseuon allweddol sy'n deillio o'm cyfrifoldebau statudol o dan 
Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 a'm cyfrifoldebau adrodd o dan y Cod Ymarfer 
Archwilio. 

Cydymffurfiodd yr Awdurdod â'i gyfrifoldebau yn ymwneud ag adroddiadau 
ariannol a defnyddio adnoddau  

Cyfrifoldeb yr Awdurdod yw: 

• rhoi systemau rheolaeth fewnol ar waith i sicrhau rheoleidd-dra a chyfreithlondeb trafodion a 
sicrhau bod ei asedau'n ddiogel;  

• cadw cofnodion cyfrifyddu cywir; 

• paratoi Datganiad Cyfrifon yn unol â gofynion perthnasol; a 

• sefydlu ac adolygu'n barhaus drefniadau priodol i sicrhau darbodusrwydd,  
effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd yn ei ddefnydd o adnoddau. 

Mae Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 yn ei gwneud yn ofynnol i mi: 

• roi barn archwilio ar y datganiadau cyfrifyddu; 

• adolygu trefniadau'r Awdurdod i sicrhau darbodusrwydd, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd 
yn ei ddefnydd o adnoddau; a 

• rhoi tystysgrif yn cadarnhau fy mod wedi cwblhau'r broses o archwilio'r cyfrifon. 
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Ar 26 Medi 2017, rhoddais farn archwilio ddiamod 

Mae awdurdodau lleol yng Nghymru yn paratoi eu datganiadau cyfrifyddu yn unol â gofynion Cod 
Ymarfer Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth/Pwyllgor Cynghori ar Gyfrifon 
Awdurdodau Lleol (yr Alban) ar Gyfrifyddu Awdurdodau Lleol yn y Deyrnas Unedig. Mae'r Cod hwn 
yn seiliedig ar Safonau Adrodd Ariannol Rhyngwladol. Ar 26 Medi 2017, rhoddais farn archwilio 
ddiamod ar y datganiadau cyfrifyddu, gan gadarnhau eu bod yn rhoi darlun gwir a theg o sefyllfa a 
thrafodion ariannol yr Awdurdod. Cyflwynwyd y materion allweddol a oedd yn deillio o'r archwiliad 
o gyfrifon i'r Awdurdod yn fy adroddiad ar yr Archwiliad o Ddatganiadau Ariannol ar 8 Awst 2017. 

Rwy'n fodlon bod gan yr Awdurdod drefniadau priodol ar waith i sicrhau darbodusrwydd, 
effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd yn ei ddefnydd o adnoddau 

Mae fy ystyriaeth o drefniadau'r Awdurdod i sicrhau darbodusrwydd, effeithlonrwydd ac 
effeithiolrwydd wedi bod yn seiliedig ar y gwaith archwilio a wnaed ar y cyfrifon ac rwyf hefyd wedi 
dibynnu ar y gwaith a gwblhawyd o dan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009. Mae'r Archwilydd 
Cyffredinol yn tynnu sylw at y meysydd lle nad yw effeithiolrwydd y trefniadau hyn wedi'i brofi eto 
neu lle y gellid gwneud gwelliannau yn ei Adroddiad Gwella Blynyddol. Cyhoeddodd yr adroddiad 
ar gyfer 2017 ar 4 Awst 2017. Er na wnaeth unrhyw argymhellion ffurfiol ar gyfer gwella, tynnodd yr 
Archwilydd Cyffredinol sylw at rai cynigion ar gyfer gwella y mae angen ymdrin â nhw yn y 
flwyddyn gyfredol. 

Cyhoeddais dystysgrif yn cadarnhau bod yr archwiliad o'r cyfrifon wedi'i gwblhau 
ar 26 Medi 2017 

Ni chodwyd unrhyw gwestiynau na gwrthwynebiadau gan etholwyr mewn perthynas ag archwiliad 
2016-17. Ar ôl rhoi barn archwilio ar y datganiadau ariannol a dod i gasgliad ynglŷn â threfniadau'r 
Awdurdod i sicrhau darbodusrwydd, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd yn ei ddefnydd o adnoddau, 
roeddwn yn gallu ardystio bod yr archwiliad wedi'i gwblhau pan roddais fy marn archwilio.  

Mae'r ffi archwilio ariannol ar gyfer 2016-17 yn cael ei phenderfynu ar hyn o bryd. Rydym yn 
rhagweld y byddwn yn gallu ad-dalu swm bach o'r ffi y cytunwyd arni ac a nodir yn y Cynllun 
Archwilio Blynyddol.  

Yn gywir 

 

 

 

 
Richard Harries 
Dros ac ar ran Archwilydd Cyffredinol Cymru 
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