ATODIAD 7
Cyngor Tref Porthmadog
HYSBYSIAD PENNU DYDDIAD AR GYFER YMARFER
HAWLIAU ETHOLWYR
CYFRIFON AR GYFER Y FLWYDDYN DDAETH I BEN
AR 31 MAWRTH 2017
Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004
Rheoliadau Cyfrifo ac Archwilio (Cymru) 2014 (51 2014/337)
Bydd yr hysbysiad

hwn yn cael ei ddangos rhwng 22 Mai 2017a 04 Mehefin 2017

Bob blwyddyn caiff fturflen flynyddol y corff ei harchwilio gan archwilydd ar ran Archwilydd
Cyftredinol Cymru ac mae gan unrhyw berson sydd
diddordeb y cyfle i edrych arni, a gwneud
copiau, yn ogystal a gweld pob llyfr, gweithredoedd,
contractau,
biliau, talebau a derbynebau
cysyll ti edi g,

a

Mae'r dogfennau hyn ar gyfer Cyngor Tref Porthmadog i fod ar gael dim ond cael rhybudd rhesymol
drwy gais rhwng
ot " " c;:) a \ -,. 0 0
or gloch 0 ddydd Llun i ddydd Gwener (ac eithrio
gwyliau cyhoeddus).
05 Mehefin 2017
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Mae gan etholwyr lleol a'u cynrychiolwyr hefyd y cyfle i holi'r Archwilydd Cyffredinol am y cyfrifon
a'r hawl i fynychu 0 flaen yr Archwilydd Cyffredinol a chynnig gwrthwynebiadau
i'r cyfrifon neu i
unrhyw eitem ynddynt.
Ond gyntaf rhaid rhoi rhybudd ysgrifenedig 0 wrthwynebiad
i'r Archwilydd
Cyffredinol drwy gyfrwng yr archwilydd a rhaid anfon copi at y corft. Mae'r archwilydd ar ran yr
Archwilydd Cyffredinol ar gael yn y cyfeiriad isod am y pwrpas hwn rhwng 03 Gorffennaf 2017 nes
t'r archwiliad ddod i ben.
Mae archwiliad y corff yn cael ei gynnal dan ddarpariaethau
Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru)
2004, Rheoliadau Cyfrifo ac Archwilio (Cymru) 2014 a Chod Ymddygiad Archwilio Archwilydd
Cyffredinol Cymru.
Mae archwiliad

Cyngor Tref Porthmadog yn cael ei gynnal gan:
BDO LLP
Arcadia House
Maritime Walk
Ocean Village
Southampton
S0143TL
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