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Y Slfa sylfaenol
Yn 6l y gyfraith mae gan unfiyr berson sydd a diddordeb yr hawt i archwitio cyfrifan y cprgr- 65G gernydt hilt i Heidleisb Ine$,n ethotia&u cyrEor tleol ac wedi cofrestru ar Sf*girgd
!ryyry mae gerryrdr dri (rru eirtr qrryrtrl*yUOi tren;d yr hawt i ofyn cwertdfru aldrnymfr
Ardruuiffi CyffradtmL nar lsb eitern o gyffia AntlrlysiiynOOyrn

t" hnl i rdnflflo'r ryfrifurht lqH utrUnurrftaest lf,t rred crrbllnr ei gfiifur rgferyflryfffn rtrml naemot
!"4 !e rrfuretu eu bod ar gael i bobl etyor amvrn ArA rhfo tfihdrd rtrclrnol odr
FrryQy, ffi gErrr}Ilt wedlrn 20 diwrnod gruaith i dn^,ilio dnry'r.yfriti,, a dogfemau ategol-
$d{tt+}]l Snth $meud cop;r'au o'r ryfrifm a'r rhan f$4af o'r dogfennau perthiasot o'r corff.
tae'n deq/gol y hdd yn rhaid i chi dalu am wneud copihu.

Yr hawl i gwestiynu'r archwilydd cyffredinol yngtin d,r cyfrifon
Dim ond cwestiynau am y cyfrifon y gattwch eu gofyn i'r Archwilydd Cyffredinot. Nid oes yn rhaid i,r
Archwitydd Cyffredinol ateb cwestiynau am botisiau, ryttid, gweitharefnau'r corff ne, unihyn beth
arall nad yw'n gysytttiedig d'r cyfrifon. Rhaid i'ch cwestiwn ymwneud i'r cyfrifon sy,n destun
archwilio. Nid oes yn rhaid i'r Archwilydd Cyffredinot ddweud a yvv'n credubod rhy,rrbeth y mae,r
cyngor wedi'i wneud, neu eitem o'i gyfrifon, yn gyfreithton neu'n rhesymot.

Yr hawl i wrthwynebu'r cyfrifon
Os ydych yn credu bod y corff wedi gwario arian na ddytai fod wedi'i wario, neu fod rhynun wedi
achosi cotled i'r corff yn fwriadot neu drwy ymddwyn yn anghyfrifot, gallwch wrthwynebu,r
Archwitydd Cyffredinol dnaryanfon 'hysbysiad o wrthwynebiad' ffurfiot, a rhaid i hyn fod yn
ysgrifenedig i'r cyfeiriad isod. Rhaid ichi ddweud wrth yr Archwitydd Cyffredinot pam rydych yn
gwrthwynebu. Rhaid i'r Archwilydd Cyffredinot ddod i benderfyniad am eich gwrihwyniUiaO. bs nad
ydych yn fodlon ar y penderfyniad hwnnw, gattwch apetio i,r t[ysoedd.

Gatlwch hefyd wrthwynebu os ydych yn credu bod rhywbeth yn y cyfrifon y dytai,r Archwitydd
Cyffredinol ei drafod gyda'r cyngor neu ddweud wrth y cyhoedd amdano mewn 'adroddiader budd
y cyhoedd'. Unwaith eto, rhaid ichi roi eich rhesymau yn ysgrifenedig i'r Archwitydd Cyffredinot yn
y cyfeiriad isod. Yn yr achos hwn, rhaid i'r Archwitydd Cyffredinot benderfynu a ddy6Acymryd
u.nrfwv gamau gweithredu. Bydd yr Archwitydd Cyffredinot fe[ arfer, ond dbes Oim rnaiO'iOdo, yn
rhoi rhesymau am eu penderfyniad ac ni attwch apetio i'r ttysoedd. Ni attwch ddefnyddio,r .haw[ i
wrthwynebu' hon i wneud cwyn neu hawtiad personol yn er-byn y corff.

Os hoffech wneud cwyn ne.u hawliad personol, dytech fynd 6'r cwynion hyn i'ch canotfan Cyngor ar
Bopeth [teo[, Canotfan Leo[ y Gyfraith neu eich cyfreithiwr. Efattai y byddwch hefyd yn gat[u lvryno
wrth Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru os byddwch yn tredu bod Aetod o,r corff wedi
torri'r Cod Ymddygiad_i Aetodau. Gettir cysytttu d'r Ombwdsmon yn: 1 Ffordd yr Hen Gae, pencoed,
Pen-y-bont ar Ogwr CF35 5LJ, (ff6n: (015561 641 15O).

Beth arallallwch chi ei wneud?
Yn hytrach na gwrthwynebu, gallwch roi'r wybodaeth sy'n berthnaso[ i'w cyfrifotdebau i,r
Archwitydd Cyffredinol. Er enghraifft, galtwch roi gwybod i'r Archwilydd Cyffredino[ os ydych o,r
farn bod rhywbeth o'i [e ar y cyfrifon neu am wastraff neu aneffeitn[onrvrryOa o ran y ff6rja y mae,r
cyngor yn cynnal ei wasanaethau. Nid oes rhaid i'r Archwilydd Cyffredinol roi adroddiad manwt ichi
ar eu hymchwitiad i'r materjon a godwyd gennych, ond byddant fet arfer yn rhoi gwybod i chi beth
oedd y cantyniad cyffredinot.

Gair i gloi
Rhaid i gyrff ttywodraeth [eot, ac fetty trethdatwyr [[eot, dalu am gostau ymdrin d chwestiynau a
gwrthwynebiadau. Pan fydd yr Archwitydd Cyffredinot yn penderfynu a ddytid mynd A,ch
gwrthwynebiad ymhettach, mae un o gyfres o ffactorau y mae'n rhaid iddynt eu hystyried yn
cynnwys y costau dan sylw. Byddant dim ond yn parhau gyda'r gwrthwynebiad os y,v gwneud hynny
er budd y cyhoedd. os byddwch yn apetio i'r ltysoedd, eiittai y bydd yn rhaid i cni aa-tu am y
gweithredu eich hun.

Os hoffech gysytttu 6'r Archwitydd Cyffredinot ysgrifennwch at: BDO LLp, Arcadia House, Maritime
Walk, Ocean Vi[[age, Southampton, SO14 3TL


