Hysbysiad o bennu dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwr
Cymgor Tref y Waun
Y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2018
(i)

Rhowch y dyddiad y gosodwyd yr
hysbysiad heb fod yn llai na 14
diwrnod cyn y diwrnod a nodwyd
yn (v) isod

8 Mehefin 2018
1. Dyddiad y cyhoeddiad (i) _____________________________________
2. Bob blwyddyn mae'r ffurflen flynyddol yn cael ei harchwilio gan Archwilydd
Cyffredinol Cymru. Mae gan unrhyw berson sydd â diddordeb gyfle i archwilio
a gwneud copïau o'r Ffurflen Flynyddol a'r holl lyfrau, gweithredoedd,
contractau, biliau, talebau a derbynebau ac ati yn ymwneud â'r ffurflen
flynyddol am 20 diwrnod gwaith ar rybudd rhesymol. Am y flwyddyn a ddaeth
i ben 31 Mawrth 2018, bydd y dogfennau hyn ar gael ar rybudd rhesymol drwy
wneud cais i:
Mr Shaun G Jones, Clerc a Swyddog Ariannol Cyfrifol
(ii) ______________________________________________________

(ii)

Rhowch enw, swydd a chyfeiriad y
Clerc neu berson arall y gall
unrhyw berson wneud cais iddo i
archwilio'r cyfrifon

(iii)

Rhowch yr amseroedd y gall
unrhyw berson wneud cais i
archwilio'r cyfrifon. DS Nodwch a
fydd yn cau dros amser cinio

(iv)

Rhowch ddyddiau'r wythnos y gall
unrhyw berson wneud cais i
archwilio'r cyfrifon – o ddydd Llun i
ddydd Gwener fel arfer

Cymgor Tref Y Waun, Neuadd y Plwyf
_______________________________________________________

(v)

Rhowch ddyddiad o leiaf 21
diwrnod gwaith cyn y dyddiad a
nodwyd yn yr Hysbysiad o
Archwilio

Y Waun, Wrecsam, LL14 5NA
_______________________________________________________

(vi)

Rhaid i'r cyfnod rhwng (v) ac (vi)
fod yn 20 diwrnod gwaith – y
cyfnod archwilio.

Ffordd Caergybi
_______________________________________________________

10:00am a (iii) __________
4:00pm
rhwng yr oriau (iii) __________
ar
(iv) Ddydd Llun i (iv) Ddydd Gwener (ac eithrio gwyliau cyhoeddus).

22 Mehefin 2018
gan ddechrau ar (v) _______________________________________
a gorffen ar (vi)

19 Gorffennaf 2018
________________________________________

3. Mae gan Etholwyr Llywodraeth Leol a’u cynrychiolwyr hefyd:
 yr hawl i gwestiynu'r Archwilydd Cyffredinol ynglŷn â'r cyfrifon. Gellir
cysylltu â'r Archwilydd Cyffredinol drwy Grant Thornton UK LLP, 11/13
Penhill Road, Cardiff CF11 9UP hyd nes y bydd yr archwiliad wedi'i
gwblhau; ac
 yr hawl i fod yn bresennol gerbron yr Archwilydd Cyffredinol a
gwrthwynebu'r cyfrifon neu unrhyw eitem ynddynt. Rhaid rhoi hysbysiad
ysgrifenedig o wrthwynebiad i'r Archwilydd Cyffredinol yn gyntaf drwy
Grant Thornton UK LLP, 11/13 Penhill Road, Cardiff CF11 9UP ac anfon
copi i'r Corff.

(vii) Rhowch enw a swydd y person
sy'n gosod yr hysbysiad

4.

Mae'r archwiliad yn cael ei gynnal o dan ddarpariaethau Deddf Archwilio
Cyhoeddus (Cymru) 2004, Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 a
Chod Ymarfer Archwilio Archwilydd Cyffredinol Cymru.

(vii)

Shaun Jones, Clerc a Swyddog Ariannol Cyfrifol
______________________________________________________

