
 

 

Agenda - Y Pwyllgor Cyllid 
Lleoliad: 

Ystafell Bwyllgora 4 (Hybrid)  

Dyddiad: Dydd Mercher, 10 Tachwedd 

2021 

Amser: 09.30

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

Owain Roberts 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6388  

SeneddCyllid@senedd.cymru
------ 

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, penderfynodd y Cadeirydd 

wahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd 

y cyhoedd. Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu'n fyw ar 

www.senedd.tv  

 

Rhag-gyfarfod preifat – anffurfiol (09.15-09.30) 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

(09:30)   

2 Papur(au) i’w nodi 

(09:30) (Tudalennau 1 - 8)  

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 8, 13 a 18 Hydref 2021 

2.1 PTN 1 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Y wybodaeth 

ddiweddaraf am ddyraniadau Covid - 14 Hydref 2021 

 (Tudalennau 9 - 13)  

2.2 PTN 2 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Adolygiad 

annibynnol y Dreth Gwarediadau Tirlenwi - 14 Hydref 2021 

 (Tudalennau 14 - 15)  

2.3 PTN 3 - Llythyr gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru: Rhagor o wybodaeth yn 

dilyn cyfarfod y Pwyllgor - 14 Hydref 2021 

 (Tudalennau 16 - 18)  

2.4 PTN 4 - Llythyr gan Gadeirydd y Bwrdd Taliadau: Cynllun pensiwn Aelodau 

o’r Senedd – 19 Hydref 2021 

 (Tudalennau 19 - 21)  

------------------------Pecyn dogfennau cyhoeddus ------------------------



 

 

2.5 PTN 5 - Llythyr gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus yr Alban: 

Adroddiad Blynyddol – 19 Hydref 2021 

 (Tudalennau 22 - 23)  

2.6 PTN 6 - Llythyr gan y Comisiynydd Cyllideb a Llywodraethu: Gwaith 

ymgysylltu Comisiwn y Senedd – 19 Hydref 2021 

 (Tudalennau 24 - 25)  

2.7 PTN 7 - Llythyr oddi wrth y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol. Diweddariad 

ar y Fframwaith Polisi Trethi a'r Cynllun Gwaith Polisi Trethi ar gyfer 2021-

2026 - 3 Tachwedd 2021 

 (Tudalennau 26 - 27)  

3 Archwilio Cymru - Craffu ar Amcangyfrif 2022-23 a'r Adroddiad 

Interim: Sesiwn dystiolaeth 

(09:30 - 10:30) (Tudalennau 28 - 111)  

Adrian Crompton, Archwilydd Cyffredinol Cymru 

Lindsay Foyster, Cadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru 

Kevin Thomas, Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Corfforaethol, 

Archwilio Cymru 

 

Dogfennau ategol: 

 

FIN(6)-09-21 P1 - Amcangyfrif o Incwm a Threuliau Archwilio Cymru ar gyfer 

y flwyddyn sy’n dod i ben ar 31 Mawrth 2023.   

FIN(6)-09-21 P2 - Gwybodaeth ategol ar gyfer Amcangyfrif o Incwm a 

Threuliau Archwilio Cymru y flwyddyn sy’n dod i ben ar 31 Mawrth 2023. 

FIN(6)-09-21 P3 – Adroddiad Interim – Asesiad o'r cynnydd a wnaed yn erbyn 

ein Cynllun Blynyddol ar gyfer 2021-22 rhwng 1 Ebrill a 30 Medi 2021 

FIN(6)-09-21 P4 - Llythyr oddi wrth Archwilio Cymru: Diweddariadau ar r 

adolygiad ynghylch Teithio a Chynhaliaeth a’r Cynllun Strategol Pum Mlynedd 

– 1 Tachwedd 2021 

Papur Briffio gan Ymchwil y Senedd 



 

 

4 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (ix) i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn a’r cyfarfod ar 19 Tachwedd 

2021. 

(10:30)   

5 Archwilio Cymru - Craffu ar Amcangyfrif 2022-23 a'r Adroddiad 

Interim: Sesiwn dystiolaeth 

(10:30 - 10:45)   

6 Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru – Craffu ar 

Amcangyfrif 2022-23: Trafod yr adroddiad drafft 

(10:45 - 11:15) (Tudalennau 112 - 156)  

Dogfennau ategol: 

 

FIN(6)-09-21 P5 - Llythyr oddi wrth Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus 

Cymru  Amcangyfrifon 2022-23 – 21 Hydref 2021 

FIN(6)-09-21 P6 - Amcangyfrif Diwygiedig 2022-23 

FIN(6)-09-21 P7 - Adroddiad drafft 

Egwyl dechnegol (11:15 - 11:30)  

 

7 Awdurdod Cyllid Cymru - Sesiwn ragarweiniol 

(11:30 - 12:00)   

8 Goruchwylio Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru - 

Telerau ac Amodau'r Ombwdsmon newydd 

(12:00 - 12:10) (Tudalennau 157 - 165)  

Dogfennau ategol: 

 

FIN(6)-09-21 P8 Telerau ac Amodau'r Ombwdsmon newydd 



 

 

9 Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru): Trafod y dull o 

weithredu 

(12.10 - 12.20) (Tudalennau 166 - 170)  

Dogfennau ategol: 

 

Papur Briffio gan Ymchwil y Senedd 



 

 

Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid 

Lleoliad: 

Fideogynhadledd drwy Zoom 

Dyddiad: Dydd Gwener, 8 Hydref 2021 

Amser: 09.28 - 11.01

Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn: 

http://senedd.tv/en/12536 

O bell 
------ 

Yn bresennol 

Categori Enwau 

Aelodau o’r Senedd: 

Peredur Owen Griffiths AS (Cadeirydd) 

Peter Fox AS 

Mike Hedges AS 

Rhianon Passmore AS 

Tystion: 

Manon Antoniazzi, Prif Weithredwr a Chlerc y Senedd 

Nia Morgan, Cyfarwyddwr Cyllid 

Ken Skates AS, Comisiynydd 

Staff y Pwyllgor: 

Owain Roberts (Clerc) 

Mike Lewis (Dirprwy Glerc) 

Martin Jennings (Ymchwilydd) 

 

Tudalen y pecyn 1

Eitem 2

http://senedd.tv/
http://senedd.tv/en/12536


 

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, mae’r Cadeirydd wedi penderfynu 

gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y 

cyhoedd. Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.tv 

Rhag-gyfarfod preifat – anffurfiol (09.15-09.30) 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau  

1.1. Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod rhithwir y Pwyllgor Cyllid. 

2 Papur(au) i’w nodi  

2.1. Cafodd y papurau eu nodi. 

2.1 PTN 1 – Llythyr gan y Prif Weithredwr a'r Ysgrifennydd Parhaol, Cyllid a Thollau 

EM: Swyddog Cyfrifyddu Ychwanegol newydd Cyllid a Thollau EM ar gyfer 

Cyfraddau Treth Incwm Cymru – 24 Medi 2021  

2.2 PTN 2 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Cyhoeddiad 

Llywodraeth y DU ynghylch cynyddu Yswiriant Gwladol – 27 Medi 2021  

2.3 PTN 3 – Llythyr gan Gynullydd y Pwyllgor Cyllid a Gweinyddiaeth Gyhoeddus, 

Senedd yr Alban: Cydweithio – 29 Medi 2021  

3 Craffu ar Gyllideb Ddrafft Comisiwn y Senedd ar gyfer 2022-23: 

Sesiwn dystiolaeth  

3.1. Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth ar Gyllideb Ddrafft Comisiwn y Senedd ar gyfer 

2022-23 gan y tystion a ganlyn: Ken Skates AS, y Comisiynydd sydd â chyfrifoldeb 

dros y Gyllideb a Llywodraethu; Manon Antoniazzi, Prif Weithredwr a Chlerc y Senedd; a 

Nia Morgan, y Cyfarwyddwr Cyllid. 

 

3.2 Cytunodd Comisiwn y Senedd i ysgrifennu at y Pwyllgor mewn perthynas â’i 

gynlluniau i estyn allan i garfannau nad ydynt fel arfer yn ymgysylltu â'r Senedd. 

Tudalen y pecyn 2



 

 

4 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o weddill y cyfarfod  

4.1 Derbyniwyd y cynnig. 

5 Craffu ar Gyllideb Ddrafft Comisiwn y Senedd ar gyfer 2022-23: 

Trafod y dystiolaeth  

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law. 

Tudalen y pecyn 3



 

 

Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid 

Lleoliad: 

Fideogynhadledd drwy Zoom 

Dyddiad: Dydd Mercher, 13 Hydref 2021 

Amser: 09.30 - 12.16

Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn: 

http://senedd.tv/cy/12446 

Hybrid 
------ 

Yn bresennol 

Categori Enwau 

Aelodau o’r Senedd: 

Peredur Owen Griffiths AS (Cadeirydd) 

Peter Fox AS 

Mike Hedges AS 

Tystion: 

Nick Bennett, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus 

Cymru 

Chris Vinestock, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus 

Cymru 

Katrin Shaw, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus 

Cymru 

David Phillips, Sefydliad Astudiaethau Cyllid 

Ed Poole, Canolfan Llywodraethiant Cymru 

Guto Ifan, Canolfan Llywodraethiant Cymru 

Kevin Thomas, Archwilio Cymru 

Laurie Davies, Swyddfa Archwilio Cymru 

Staff y Pwyllgor: 

Owain Roberts (Clerc) 

Leanne Hatcher (Ail Glerc) 

Georgina Owen (Ail Glerc) 

Tudalen y pecyn 4

http://senedd.tv/
http://senedd.tv/cy/12446


 

 

Mike Lewis (Dirprwy Glerc) 

Ben Harris (Cynghorydd Cyfreithiol) 

Owain Davies (Ymchwilydd) 

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, penderfynodd y Cadeirydd wahardd y 

cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd y 

cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.tv 

Rhag-gyfarfod preifat - Anffurfiol (09:15-09:30) 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau  

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod hybrid y Pwyllgor Cyllid. 

 

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Rhianon Passmore AS. 

2 Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru - Craffu ar Adroddiad 

Blynyddol a Chyfrifon 2020-21, ac Amcangyfrif 2022-23: Sesiwn 

dystiolaeth  

2.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Nick Bennett, Ombwdsmon Gwasanaethau 

Cyhoeddus Cymru; Chris Vinestock, Prif Swyddog Gweithredu a Chyfarwyddwr Gwella; 

a Katrin Shaw, Prif Gynghorydd Cyfreithiol a Chyfarwyddwr Ymchwiliadau ar Adroddiad 

Blynyddol a Chyfrifon Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2020, ac 

Amcangyfrif 2022-23. 

3 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o weddill y cyfarfod ac o’r cyfarfod ar 18 Hydref 2021.  

3.1 Derbyniwyd y cynnig. 

Tudalen y pecyn 5



 

 

4 Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru - Craffu ar Adroddiad 

Blynyddol a Chyfrifon 2020-21, ac Amcangyfrif 2022-23: Trafod y 

dystiolaeth  

4.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law. 

5 Sesiwn friffio anffurfiol: Deall y sefyllfa ariannol yng Nghymru  

5.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio gan David Phillips, Cyfarwyddwr Cyswllt, y 

Sefydliad Astudiaethau Cyllid; Dr Ed Poole, Uwch-ddarlithydd, Canolfan 

Llywodraethiant Cymru; a Guto Ifan, Cydymaith Ymchwil, Canolfan Llywodraethiant 

Cymru.  

6 Goruchwylio Archwilio Cymru - Gwasanaethau Archwilio Allanol 

Cyfrifon Swyddfa Archwilio Cymru  

6.1 Cytunodd y Pwyllgor ar ei ddull o ar gyfer caffael archwilwyr allanol Swyddfa 

Archwilio Cymru. 

Tudalen y pecyn 6



 

 

Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid 

Lleoliad: 

Fideogynhadledd drwy Zoom 

Dyddiad: Dydd Llun, 18 Hydref 2021 

Amser: 09.30 - 10.01

  

O bell, Preifat 
------ 

Yn bresennol 

Categori Enwau 

Aelodau o’r Senedd: 

Peredur Owen Griffiths AS (Cadeirydd) 

Peter Fox AS 

Mike Hedges AS 

Rhianon Passmore AS 

Tystion:  

Staff y Pwyllgor: 

Owain Roberts (Clerc) 

Leanne Hatcher (Ail Glerc) 

Georgina Owen (Ail Glerc) 

Mike Lewis (Dirprwy Glerc) 

Martin Jennings (Ymchwilydd) 

 

Ar 13 Hydref 2021, penderfynodd y Pwyllgor wahardd y cyhoedd o 

gyfarfod heddiw yn unol â Rheol Sefydlog 17.42. 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau  

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod rhithwir y Pwyllgor Cyllid. 

Tudalen y pecyn 7



 

 

2 Craffu ar Gyllideb Ddrafft 2022-23 Comisiwn y Senedd: Trafod yr 

adroddiad drafft  

2.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft yn amodol ar fân newidiadau. 

Tudalen y pecyn 8



Rebecca Evans AS/MS 
Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol  
Minister for Finance and Local Government

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 
0300 0604400 

Correspondence.Rebecca.Evans@gov.wales 
Gohebiaeth.Rebecca.Evans@llyw.cymru 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Peredur Owen Griffiths 
Cadeirydd – Y Pwyllgor Cyllid 
Peredur.OwenGriffiths@senedd.cymru 

14 Hydref 2021 

Annwyl Peredur, 

Hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor am y dyraniadau 
diweddar yr wyf wedi bod yn eu gwneud o Gronfa Covid Llywodraeth Cymru.   

Mae Atodiad 1 yn rhoi manylion y meysydd diweddaraf a fydd yn derbyn cymorth ynghyd â'r 
dyraniadau a wnaed cyn hyn fel rhan o'r Gyllideb Ddrafft, y Gyllideb Derfynol a’r Gyllideb 
Atodol ar gyfer 2021-22. Bydd y trefniadau ar gyfer trosglwyddiadau o gronfeydd wrth gefn 
yn cael eu ffurfioli fel rhan o’r Gyllideb Atodol nesaf.     

Yn ddiweddar, rydym wedi cael cadarnhad y bydd cyllid canlyniadol ychwanegol yn cael ei 
drosglwyddo i Gymru. Mae'r rhain yn symiau hyd at £320 miliwn sy’n deillio o gynnydd i 
gyllidebau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn Lloegr. Ar 30 Medi hefyd, cyhoeddodd 
Llywodraeth y DU ei Chronfa Cymorth i Aelwydydd sydd wedi arwain at gyllid canlyniadol 
pellach o hyd at £25 miliwn. Bydd yr union symiau yn cael eu cadarnhau yn hwyrach yn 
ystod y flwyddyn ariannol hon fel rhan o'r broses Amcangyfrif Atodol. Mae'r oedi hwn o ran 
cadarnhau’r union symiau yn un enghraifft o'r ansicrwydd y soniais yn fras wrth y Pwyllgor 
Cyllid amdano ar 29 Medi. Dylid nodi hefyd bod y darlun mewn perthynas â chyllid 
canlyniadol yn newid yn rheolaidd oherwydd amrywiol gyhoeddiadau gan Lywodraeth y DU 
nad ydym bob amser yn cael rhybudd amdanynt ymlaen llaw. 

Dros y misoedd nesaf byddwn yn parhau i fonitro gwariant a phwysau sy'n dod i'r amlwg fel 
rhan o’n prosesau arferol ar gyfer monitro cyllidebau, a byddwn yn gwneud dyraniadau 
ychwanegol i gyllidebau yn ôl yr angen. Os caiff rhagor o ddyraniadau sylweddol eu gwneud 
cyn y Gyllideb Atodol nesaf, byddaf yn rhoi diweddariadau pellach i’r Pwyllgor. 

Y Pwyllgor Cyllid / Finance Committee 
FIN(6)-09-21 PTN 1

Tudalen y pecyn 9

Eitem 2.1

mailto:Correspondence.Rebecca.Evans@gov.wales
mailto:Gohebiaeth.Rebecca.Evans@llyw.cymru


 
 
Yn gywir  
 
 

 
 
 
 
Rebecca Evans AS/MS 
Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol  
Minister for Finance and Local Government 
 
 
 
 
  

Tudalen y pecyn 10



Atodiad 1 

*Cafodd dyraniadau blaenorol eu gwneud yn y Cyllidebau Drafft a Therfynol ar gyfer 2021-
22 ac fel rhan o’r Gyllideb Atodol yn ystod y flwyddyn gyntaf  

MEG/Eitem Blaenorol* 
£m 

Newydd  
£m 

Cyfanswm 
£m 

Sylwadau 

 
Iechyd a Gwasanaethau 
Cymdeithasol 
Olrhain Cysylltiadau 
Cymorth y GIG 
Adferiad y GIG 
Adferiad Gofal Cymdeithasol  
Y Gronfa Datblygiad Plant 
Cymorth ar gyfer Plant a 
Chwarae 
Adferiad y GIG  
Plant a Phobl Ifanc  
CYP Chwarae, Chwaraeon 
a Diwylliant  
Cyfanswm 
 
Cyllid a Llywodraeth Leol 
Prydau Ysgol Am Ddim  
Cronfa Galedi ALlau  
Cymorth Hunanynysu  
Y Rhaglen Cefnogi Cynnar  
Cronfa Galedi ALlau – Gofal 
Cymdeithasol  
Rhyddhad Ardrethi 
Annomestig  
Cyfanswm 
 
Y Newid yn yr Hinsawdd 
Digartrefedd 
Cymorth Bysiau 
Cymorth Rheilffyrdd 
Cyfanswm  
 
Addysg a’r Gymraeg  
 
Dal i Fyny Ysgolion 
Plant a Phobl Ifanc  
Dal i Fyny AB  
Addysg Awyr Agored  
Adnewyddu a Diwygio 
Addysg  
Cymwysterau 
Athrawon Newydd 
Gymhwyso 
Iechyd Meddwl Ieuenctid 
Ymchwil Addysg 
AB – FSM 
Dechrau’n Deg 

 
 
 
60 
380 
100 
 
 
 
 
 
2 
 
 
542 
 
 
23.3 
206.6 
 
 
 
 
352.2 
 
582.1 
 
 
4 
37.2 
70 
111.2 
 
 
 
51.2 
4.5 
33 
2 
19.3 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
411 
100 
48 
4.5 
5 
 
40 
 
20 
 
628.5 
 
 
 
 
4 
7 
25.5 
 
 
 
36.5 
 
 
10 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6 
1.7 
 
2.5 
1.7 
4.2 
15 

 
 
 
60 
791 
200 
48 
4.5 
5 
 
40 
2 
20 
 
1,170.5 
 
 
23.3 
206.6 
4 
7 
25.5 
 
352.2 
 
618.6 
 
 
14 
37.2 
70 
121.2 
 
 
 
51.2 
4.5 
33 
2 
19.3 
 
3.6 
1.7 
 
2.5 
1.7 
4.2 
15 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cyfalaf 
 
Cyfalaf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cyfalaf 
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MEG/Eitem Blaenorol 
£m 

Newydd 
£m 

Cyfanswm 
£m 

Sylwadau 

 
Unedau CO2/Osôn  
Addysg Awyr Agored  
Cymwysterau 
Grantiau Cymorth i Fyfyrwyr  
Dysgwyr Ôl-16  
Cyfrifon Dysgu Personol  
Amgylchedd Diogel o ran 
COVID 
ADY 
Y Gymraeg 
Yr Eisteddfod 
Cyfanswm 
 
Yr Economi 
Plant a Phobl Ifanc 
Prentisiaethau 
Cymunedau am Waith 
Y Gronfa Ddiwylliant  
ERF 
ERF  
Y Gronfa Chwaraeon a 
Hamdden 
Cyfanswm 
 
Cyfiawnder Cymdeithasol 
Y Gronfa Cymorth Dewisol  
Cymorth y Trydydd Sector  
Cymru o Blaid Affrica 
VAWDASV 
Eirioli a Chynghori 
Cydraddoldeb 
Cyfanswm 
 
Cyfanswm y Dyraniadau 
 
 

 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
112 
 
 
0.5 
16.5 
6 
30 
55 
141 
 
 
249 
 
 
10.5 
6 
 
 
 
 
16.5 
 
1,612.8 
 
 
 
 
 

 
6 
 
8 
13.4 
5 
5 
6.3 
 
10 
2.2 
0.2 
84.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
4 
 
 
 
 
1.5 
1 
1.5 
1 
5 
 
768.8 

 
6 
2 
8 
13.4 
5 
5 
6.3 
 
10 
2.2 
0.2 
196.8 
 
 
0.5 
16.5 
6 
30 
55 
141 
4 
 
253 
 
 
10.5 
6 
1.5 
1 
1.5 
1 
21.5 
 
2,381.6 
 
 

 
Cyfalaf 
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Rebecca Evans AS/MS 
Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol  
Minister for Finance and Local Government

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 
0300 0604400 

Correspondence.Rebecca.Evans@gov.wales 
Gohebiaeth.Rebecca.Evans@llyw.cymru 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Eich cyf/Your ref 
Ein cyf/Our ref  

Peredur Owen Griffiths 
Cadeirydd 
Y Pwyllgor Cyllid 
Senedd Cymru  

Bae Caerdydd 

CF99 1SN 

14 Hydref 2021 

Annwyl Peredur  

Adolygiad Annibynnol o’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi 

Diolch am eich ymateb i gwmpas arfaethedig yr adolygiad annibynnol o’r Dreth 
Gwarediadau Tirlenwi. 

Rwy’n gwerthfawrogi bod y Pwyllgor wedi treulio amser yn ystyried hyn. Rwy’n falch eich 
bod yn cytuno â’r tair thema gyffredinol sy’n ymwneud â refeniw a threthi, newid ymddygiad 
ac effeithiau amgylcheddol. 

Treth Gwarediadau Anawdurdodedig: Mae peth cwmpas ar gyfer archwilio sut y gellir 
defnyddio dylanwad ymddygiadol y dreth i leihau lefelau troseddau gwastraff yn y sector, 
gan helpu i sicrhau cydraddoldeb ar gyfer busnesau gwastraff dilys. 

Prif bwrpas darpariaethau gwaredu anawdurdodedig yw atal efadu trethi ond maent hefyd 
yn ceisio darbwyllo pobl i beidio â chael eu temtio i anwybyddu eu hymrwymiadau 
amgylcheddol. 

Mae Awdurdod Cyllid Cymru ar fin lansio’r prawf byw cyntaf o’i bwerau i godi trethi ar 
warediadau gwastraff anawdurdodedig. Dyma’r cam nesaf mewn proses ofalus i sefydlu 
trefniadau i gyfuno rôl a dull gweithredu Awdurdod Cyllid Cymru gyda’r pwerau 

amgylcheddol presennol i fynd i’r afael â throseddau gwastraff. 

Mae angen profi’r pwerau i drethu gwarediadau anawdurdodedig i sicrhau bod Awdurdod 
Cyllid Cymru yn gwneud y defnydd mwyaf effeithiol ohonynt, ac i adeiladu darlun clir o’r 
cyfleoedd a’r manteision hirdymor. Bydd hefyd yn galluogi i Awdurdod Cyllid Cymru sicrhau 
bod ganddo’r adnoddau a’r gallu angenrheidiol i weithredu prosesau newydd a ffyrdd newydd 
o weithio.
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Wrth i’r gwaith profi fynd rhagddo, nid yw’r gwaith hwn ar hyn o bryd wedi cyrraedd cam lle 
bydd gan Awdurdod Cyllid Cymru dystiolaeth i ddangos pa mor effeithiol y gall y drefn orfodi 
fod. Wrth gwrs, bydd mwy o dystiolaeth ar gael wrth i Awdurdod Cyllid Cymru wneud profion 
pellach, a bydd y broses hon yn cymryd amser. Felly, rwy’n cynnig bod yr adolygiad 
annibynnol yn ymwneud â’r dreth gwarediadau anawdurdodedig yn canolbwyntio ar fesur yr 
effaith ar atal yn unig. Pan fydd rhagor o ddata ar gael a phan fydd Awdurdod Cyllid Cymru 
wedi rhoi’r drefn ar waith, gallwn ddechrau asesu agweddau eraill yn fwy cadarn, fel a yw’r 
dreth ar gyfer gwarediadau anawdurdodedig ar y lefel fwyaf effeithiol bosibl.  
 
Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi (LDTCS): Mae adolygiad ar wahân o 
Gynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi ar y gweill gan y Gweinidog Newid 
Hinsawdd. Dechreuodd yr adolygiad ym mis Awst a bydd yr adroddiad ar gael ym mis 
Mawrth 2022. Er bod yr adolygiadau’n cael eu cynnal ar wahân, rwy’n cydnabod 
pwysigrwydd cyfuno canlyniadau’r ddau adolygiad, yn enwedig ar gyfer unrhyw 
ddarpariaeth arfaethedig yn y dyfodol, gan gynnwys dewisiadau ar gyfer defnyddio cyllid yn 
y dyfodol os yw’n berthnasol. 
 
Mae cwmpas arfaethedig yr adolygiad wrthi’n cael ei gwblhau, gan ystyried eich 
awgrymiadau. Rwy’n gobeithio dechrau ar y broses o gaffael adolygydd annibynnol yn fuan.  
 
Yn gywir, 
 

 
 
 
Rebecca Evans AS/MS 
Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol  
Minister for Finance and Local Government 

Tudalen y pecyn 15



Cardiff University 

School of Law and Politics 

Museum Avenue 

Cardiff CF10 3AX 

PooleEG@cardiff.ac.uk 

Prifysgol Caerdydd 

Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth 

Rhodfa’r Amgueddfa 

Caerdydd CF10 3AX 

PooleEG@caerdydd.ac.uk 

Peredur Owen Griffiths AS/MS 

Cadeirydd, Y Pwyllgor Cyllid 

Senedd Cymru 

Bae Caerdydd 

Caerdydd 

CF99 1SN 

Annwyl Gadeirydd, 14 Hydref 2021 

Session on Understanding the Financial Position in Wales 

Thank you for the invitation to meet members of the Finance Committee for the Sixth Senedd. Because there 

was (as always) so much to discuss, I suggested that I would send a short letter to sum up some final points 

that we did not have chance to consider, namely those issues that colleagues at Wales Fiscal Analysis and I 

believe are likely to deserve the most scrutiny and attention during the forthcoming Senedd term. Other 

matters potentially deserving of committee attention such as Covid-19 funding and potential reforms to 

Council Tax were discussed during the session so are not included below. 

The Fiscal Framework and Devolved Taxes 

Wales’ fiscal framework has been tested by the coronavirus pandemic in a manner that could not have been 

imagined during the negotiations in 2016. It is to the credit of everyone involved in those negotiations that the 

complex mechanisms for implementing devolved taxes have proved more than fit for purpose. Not only have 

the block grant adjustment mechanisms protected the Welsh budget from a serious UK-wide economic 

shock in the way in which they were designed, but the new devolved-taxes-plus-block-grant system has 

increased funding to public services in Wales relative to the previous block grant-only system. 

Three factors are worth considering when assessing the impact of the fiscal framework since its introduction. 

First, Wales’ population relative to England’s has stopped falling, with estimates for the year to mid-2020 

suggesting that Wales’ population grew more rapidly than every other UK country. Population decline was 

one of the areas in which the Welsh Government (unlike the Scottish Government) agreed to take on 

budgetary risk; so far this decision has paid off. Second, partly in return for accepting this risk (and the so-

called Comparable Model for calculating block grant adjustments),1 a 105% multiplier termed the Needs 

Based Factor was added to the Barnett Formula. Given the extraordinary increases to the Welsh budget 

required to respond to Covid-19, this multiplier alone has boosted the Welsh budget by approximately £471 

million over recent years, based on our analysis of Block Grant Transparency data published in June 2021. 

Third, because the latest forecasts suggest devolved revenues are performing better than initial forecasts, 

we currently expect positive budget reconciliations with respect to income tax of approximately £30 million in 

2023-24 and £66 million in 2024-25. 
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Despite this strong performance, the Welsh Treasury and Finance Committee will need to remain vigilant in 

probing tax forecasts and the operations of Welsh taxes. Both the OBR and HMRC are under Welsh 

Government contracts to respectively forecast taxes and operate the Welsh income tax system, and these 

operations should necessitate at least annual scrutiny. For example, confirming that OBR’s tax forecasts 

reflect factors specific to the Welsh economy, and that HMRC continue to ensure that all Welsh taxpayers 

are correctly identified with a C tax code (including hard-to-reach and transient populations). The Committee 

may also wish to continue to scrutinise the innovative tax collection approaches that have been adopted by 

the Welsh Revenue Authority, the body responsible for collecting Land Transaction Tax and Landfill 

Disposals Tax. 

 

Finally, the Committee will also want to keep under review the upcoming renegotiation of the Scottish Fiscal 

Framework. While the Welsh Government and Senedd are not involved in this bilateral negotiation, if there 

are changes agreed to Scotland’s fiscal framework these may set precedents which may influence future 

Welsh arrangements. 

 

Social Care 

 

On 7 September 2021 the UK Government announced plans to reform how people pay for adult social care 

in England, and the following week Parliament passed plans for a 1.25 percentage point National Insurance 

increase, termed the Health and Social Care Levy. Because the amount of National Insurance raised in 

Wales is smaller than Wales’ share of the UK population, the Welsh Budget stands to benefit from the 

decision to raise taxes at a UK-level (and to subsequently transfer funds via the Barnett Formula) rather than 

by using devolved tax levers. Moreover, because there is already a more generous asset threshold in place 

in Wales (£50,000 compared with £23,250 in England), and because self-funders constitute a smaller 

percentage of care home residents compared with the rest of the UK, the Barnett share of Health and Social 

Care Levy funding may go further than it will do in England. 

 

However, the committee may wish to note several remaining challenges. Although the new levy is expected 

to raise approximately £36 billion for English services in the first three years, during this period only £5.4 

billion will be directed at social care, while the remaining £30.3 billion will be directed at the NHS.2 This 

would leave social care underfunded because the announced reforms in England are expected to require up 

to an additional £5 billion per year by the second half of the 2020s.3 In the Welsh context, it will be important 

to ensure that additional funding allocated to local authorities and providers covers the cost of any proposed 

Welsh reforms, especially given the apparent funding gap that might be anticipated in England. 

 

If you would like to discuss topics raised during the meeting or in this letter, or arrange any other meeting or 

briefing session, please don’t hesitate to contact us. 

 

Yr eiddoch yn gywir,  

 

 

 

Dr Ed Gareth Poole 

Uwch Ddarlithydd, Prifysgol Caerdydd 
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cc. Owain Roberts, Clerc, Y Pwyllgor Cyllid 

 

 

 

 
1 For full details on this method please see Poole, E.G., Ifan, G, and Phillips, D., Fair Funding for Taxing 
Times? Assessing the Fiscal Framework Agreement, February 2017. Fair-Funding-for-Taxing-Times-
Assessing-the-Fiscal-Framework-Agreement.pdf (cardiff.ac.uk) 
 
2 Oung, C. How much of the health and care levy will social care receive and what is this intended to do? 
Nuffield Trust, 10 September 2021. https://www.nuffieldtrust.org.uk/resource/chart-of-the-week-how-much-
of-the-health-and-care-levy-will-social-care-receive-and-what-is-this-intended-to-do  
 
3 Ogden, K., Phillips, D. and Sion, C. What’s happened and what’s next for councils? IFS Green Budget 
chapter, 7 October 2021. https://ifs.org.uk/publications/15673  

Tudalen y pecyn 18

https://www.cardiff.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0008/1287233/Fair-Funding-for-Taxing-Times-Assessing-the-Fiscal-Framework-Agreement.pdf
https://www.cardiff.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0008/1287233/Fair-Funding-for-Taxing-Times-Assessing-the-Fiscal-Framework-Agreement.pdf
https://www.nuffieldtrust.org.uk/resource/chart-of-the-week-how-much-of-the-health-and-care-levy-will-social-care-receive-and-what-is-this-intended-to-do
https://www.nuffieldtrust.org.uk/resource/chart-of-the-week-how-much-of-the-health-and-care-levy-will-social-care-receive-and-what-is-this-intended-to-do
https://ifs.org.uk/publications/15673


19 Hydref 2021 

Annwyl Lywydd, 

Cafodd y Bil Pensiynau’r Gwasanaeth Cyhoeddus a Swyddi Barnwriaethol (y Bil) ei 

gyflwyno yn Senedd y DU ym mis Gorffennaf 2021, ac mae'n gwneud darpariaeth 

ynghylch cynlluniau pensiwn y gwasanaeth cyhoeddus. Ym mis Awst 2021, gosododd 

y Cwnsler Cyffredinol femorandwm cydsyniad deddfwriaethol gerbron y Senedd ar y 

sail bod nifer o ddarpariaethau'r Bil o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd. 

Er bod deddfwriaeth ar gynlluniau pensiwn galwedigaethol a phersonol yn fater a 

gedwir yn ôl gan Senedd y DU, ceir eithriad1 penodol sy'n galluogi'r Senedd i 

ddeddfu ynghylch cynllun pensiwn Aelodau o'r Senedd. Fodd bynnag, Trysorlys Ei 

Mawrhydi sy’n parhau’n gyfrifol am swyddogaeth gymeradwyo newidiadau i'r cynllun 

pensiwn datganoledig hwn.2 Er nad yw'r Bil yn cynnig newid swyddogaeth Trysorlys 

EM ar hyn o bryd, deallaf fod Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU wedi trafod y 

mater hwn, a bod Llywodraeth y DU yn bwriadu cyflwyno gwelliannau i'r Bil i ddileu 

swyddogaeth gymeradwyo Trysorlys EM. 

Yn dilyn gohebiaeth rhwng y Cwnsler Cyffredinol a Phrif Ysgrifennydd y Trysorlys ar y 

pryd (dyfyniad wedi'i atodi), mae swyddogion Trysorlys EM wedi bod mewn cysylltiad 

ag ysgrifenyddiaeth Bwrdd Taliadau Annibynnol y Senedd o ganlyniad i’r cynigion i 

ddiwygio rheolau cynllun pensiwn Aelodau o’r Senedd. O ystyried mai’r Bwrdd sy’n 

gyfrifol am bennu rheolau cynllun pensiwn yr Aelodau, cysylltwyd â’i 

ysgrifenyddiaeth i gadarnhau pwy y dylid ei wahodd i drafod y mater hwn â 

swyddogion Trysorlys EM.   

1 Paragraff 134 o Atodlen 7A i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006. 
2 Adran 30 o Ddeddf Pensiynau'r Gwasanaeth Cyhoeddus 2013.  

Senedd Cymru  

Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

Taliadau@senedd.cymru 

0300 200 6565 

Welsh Parliament 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 

Remuneration@senedd.wales 

0300 200 6565 

At: Elin Jones AS 

Y Llywydd a Chadeirydd Comisiwn y Senedd 
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Mae'r Bwrdd o'r farn bod y cwestiwn o sut y dylid arfer y swyddogaeth yn y dyfodol 

yn gysylltiedig â'r fframwaith cyfansoddiadol y mae'r Bwrdd yn gweithredu oddi 

mewn iddo. Felly, nid yw'r Bwrdd yn credu ei bod yn briodol iddo fynegi barn ar 

unrhyw benderfyniadau polisi deddfwriaethol o ran a ddylid trosglwyddo’r 

swyddogaeth hon neu ei dileu yn gyfan gwbl.  

Fodd bynnag, mae'r Bwrdd yn fodlon mynegi ei farn i Drysorlys EM, drwy ei 

ysgrifenyddiaeth, ar ymarferoldeb technegol gwelliant arfaethedig ac unrhyw 

oblygiadau cyfreithiol y byddai’n rhaid eu hystyried wrth lunio cyngor polisi ar y 

mater. Mae'n fodlon i'r trafodaethau hyn rhwng swyddogion fynd yn eu blaenau heb 

ragfarnu barn Comisiwn y Senedd na barn y Senedd ar y mater.  

Dim ond yr effaith ar gynllun pensiwn Aelodau o’r Senedd y byddai unrhyw 

drafodaethau o’r fath yn ei chynnwys. 

Rhowch wybod i mi os ydych am drafod y mater hwn ymhellach. 

Yn gywir, 

 

Dr Elizabeth Haywood 

Cadeirydd Bwrdd Taliadau Annibynnol y Senedd 

copi at Mick Antoniw AS, y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad 

Jenny Rathbone AS, Cadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder 

Cymdeithasol.  

Huw Irranca-Davies AS, Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r 

Cyfansoddiad 

Peredur Owen Griffiths AS, Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid 

Y Gwir Anrhydeddus Simon Clarke AS, Prif Ysgrifennydd y Trysorlys, Llywodraeth y 

DU 

Jill Youds, Cadeirydd Bwrdd Pensiwn Cynllun Pensiwn Aelodau o’r Senedd  

 

Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg neu’r Saesneg / We welcome correspondence in 

Welsh or English. 
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Atodiad 

Dyfyniad o ohebiaeth gan Mick Antoniw AS, y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog 

y Cyfansoddiad, at y Gwir Anrhydeddus Steve Barclay AS, Prif Ysgrifennydd y 

Trysorlys ar y pryd, ynghylch y Bil Pensiynau’r Gwasanaeth Cyhoeddus a Swyddi 

Barnwriaethol, 11 Awst 2021 

 

“I note that the Bill as introduced does not make provision in relation to the pension 

scheme for members of the Senedd. In the context of that scheme, I note the 

proposed amendments to the Bill to introduce measures removing the requirement 

for HM Treasury consent to matters within the Senedd’s legislative competence. 

Legislation governing Senedd members’ pensions is taken forward in Wales by the 

Senedd Commission, and so UK Government officials should liaise with officials from 

the Commission on the potential effect and drafting of any amendments. It would 

then also be for the Commission to advise Members on the impact of those 

amendments. However, it remains the responsibility of a member of the Welsh 

Government to lay any Legislative Consent Motions that are required, and so on that 

basis and subject to the relevant provisions being made available to my officials and 

those in the Commission, I will consider laying a supplementary Legislative Consent 

Memorandum before the Senedd. I therefore hope that all necessary officials can 

liaise as amendments are prepared and before they are taken forward.” 

 

 

Tudalen y pecyn 21



19 October 2021 

Annual Report from the Scottish Public Services Ombudsman 

I am very pleased to enclose my 2020-21 Annual Report and Accounts. 

In addition to the attached PDF document, there is also a web version at 

https://www.spso.org.uk/annual-report/2020-21.html which is easy to navigate digitally. 

To say 2020-21 was a challenging year for the SPSO (and all of us) is an understatement. 

On the one hand, SPSO’s investigative capacity was affected because of our own reduced 

staffing resource, reduced availability of some clinical advisers and because of delays in 

obtaining information from public bodies who themselves were struggling to maintain 

services. On the other hand, we adapted and accelerated the improvement of our processes 

and policies. So, while lockdown presented the SPSO with significant challenges, it equally 

offered opportunities to develop our business and approach.  

And amongst all of this, we prepared for the launch of our new Independent National 

Whistleblowing Officer role (which went live on 1 April 2021), including working with NHS 

boards on the implementation of the National Whistleblowing Standards, developing training 

materials and resources as well as defining our own processes. 

This report features our performance across all our functions and our significant 

achievements during 2020-21. 

Some highlights include: 

 we received 3,130 public service complaints (4,226 in total when including complaints

carried over from last year) and closed 3,176

 of all investigated public service complaints we upheld 61%

 we made 740 recommendations to public bodies, 52% being about learning and

improvement

 we launched our new online training courses and delivered 11 complaints handling

courses in just the last quarter of the year alone

 our Scottish Welfare Fund independent review service took on review applications for

council decisions of the new Self-Isolation Support Grants, and we met or

exceeded all of our SWF KPIs

 we successfully prepared for the launch of our new Independent National

Whistleblowing Officer service on 1 April 2021.
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Detailed statistical information about public service complaints is available here: 

www.spso.org.uk/statistics  

Moving into 2021-22, we continue to learn from our experience and to build on the positive 

learning and improvements for ourselves and public services generally. Our values remain at 

the heart of what we do and inform how we balance the needs of our users, with supporting 

colleagues, driving complaint handling improvements and being as efficient and effective as 

we can. 

If you would like to talk to us about our work, I and my SPSO colleagues welcome feedback 

on this report, or on any aspect of our work.  

Yours sincerely 

 

 

Rosemary Agnew 
Scottish Public Services Ombudsman 
 
Tel:  0131 240 8850 (Fiona Paterson, Personal Assistant) 
Email:  Fiona.Paterson@spso.gov.scot 
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19 Hydref 2021 

Annwyl Peredur 

Yn dilyn ein hymddangosiad gerbron eich Pwyllgor ar 8 Hydref, rwy'n ysgrifennu atoch er mwyn 

rhoi rhagor o wybodaeth i chi a fydd yn ategu'r atebion a roddwyd gennym yn ystod y cyfarfod.  

Mae'r wybodaeth o dan sylw wedi'i nodi yn yr atodiad. 

Hoffem ddiolch i'r Pwyllgor am ei waith craffu. Mae’r Comisiwn bob amser yn ceisio gweithredu 

mewn ffordd agored, dryloyw a chlir. Felly, os oes unrhyw beth arall y gallwn ei roi ichi i 

gynorthwyo trafodaethau'r Pwyllgor, mae croeso ichi roi gwybod imi. 

Yn gywir 

Ken Skates 

copi at Gomisiynwyr y Senedd, Manon Antoniazzi, Nia Morgan   

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg / We welcome correspondence in Welsh or English 

Peredur Owen Griffiths AS 

Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid 

Senedd Cymru  

Tŷ Hywel 

Bae Caerdydd 

CF99 1SN 
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Comisiwn y Senedd: Gwybodaeth ychwanegol yn dilyn ein hymddangosiad gerbron y 

Pwyllgor Cyllid ar 8 Hydref 2021 

 
Cynlluniau Comisiwn y Senedd i estyn allan i garfannau nad ydynt fel arfer yn ymgysylltu â'r 

Senedd. 

 

Ymgysylltu â'r rhai nad ydynt fel arfer yn cymryd diddordeb yn ein gwaith yw un o brif 

flaenoriaethau ein timau cyfathrebu ac ymgysylltu. Yn ystod y pandemig, bu’n rhaid i ni symud 

llawer o’n gwaith ymgysylltu ar-lein a throi at gyfarfodydd a sesiynau addysg rhithwir. 

 

Mae nifer y bobl yn cymryd rhan ym mhob sesiwn ymgysylltu wedi cynyddu o 34 y sesiwn ar 

gyfartaledd cyn y pandemig, i 72 y sesiwn o fis Ebrill 2021. Wrth inni ddychwelyd fwyfwy at 

ymgysylltu wyneb yn wyneb, byddwn hefyd yn sicrhau ein bod yn cynnal ansawdd y gwaith 

ymgysylltu rhithwir, sydd eisoes wedi cyrraedd mwy o bobl na fyddai â diddordeb yn ein gwaith fel 

arfer.  

 

Yn fuan, byddwn yn cynnal ein hail etholiad ar gyfer Senedd Ieuenctid Cymru, ym mis Tachwedd 

2021, lle bydd 285 o bobl ifanc yn sefyll yn yr etholiad. Bydd y rhai sy’n cael eu hethol yn gweithio 

gyda phobl ifanc eraill ledled Cymru i drin a thrafod materion sy'n bwysig iddynt. 

 

Rydym yn gwybod bod y cyfryngau cymdeithasol yn cynnig cyfleoedd gwych i estyn allan i 

bleidleiswyr iau, yn ogystal â rhai sy’n dangos llai o ddiddordeb, ac rydym wedi cryfhau ein timau i 

wella ein gwaith yn y maes hwn. Dros y flwyddyn ddiwethaf rydym wedi gweld cynnydd o 20 y cant 

yn nifer y dilynwyr ar draws ein llwyfannau cyfryngau cymdeithasol a byddwn yn rhoi mwy o 

bwyslais ar adlewyrchu profiad byw y rhai sy'n rhoi tystiolaeth i bwyllgorau. Bydd y dull ‘astudiaeth 

achos’ hwn yn gwella ymgysylltiad yn ogystal â chynyddu diddordeb yn ein gwaith. 

 

Byddwn hefyd yn buddsoddi mewn offer ymgysylltu ar-lein a fydd yn ei gwneud yn llawer haws i'r 

cyhoedd gymryd rhan mewn ymchwiliadau pwyllgor, ac rydym yn gweld hyn fel ffordd o sbarduno 

llawer o'n gwaith ymgysylltu a chyfathrebu. Mae swyddogion hefyd yn cymryd rhan weithredol o 

ran gweithio gyda phwyllgorau i chwilio am gyfleoedd i gynnwys pobl ifanc yn eu gwaith. 
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Rebecca Evans AS/MS 
Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol  
Minister for Finance and Local Government

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 
0300 0604400 

Correspondence.Rebecca.Evans@gov.wales 
Gohebiaeth.Rebecca.Evans@llyw.cymru 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Eich cyf/Your ref 
Ein cyf/Our ref  

Peredur Owen Griffiths AS 
Cadeirydd, y Pwyllgor Cyllid 
Senedd Cymru 
Bae Caerdydd 
Caerdydd 
CF99 1NA 

3 Tachwedd 2021 

Annwyl Peredur, 

Rwy’n ysgrifennu i dynnu sylw’r Pwyllgor at y Datganiad Ysgrifenedig a wnaed gennyf 
heddiw, sy’n cyfeirio at gyhoeddi Diweddariad ar Fframwaith Polisi Trethi Llywodraeth 
Cymru a’n Cynllun Gwaith Polisi Trethi ar gyfer 2021-2026. Gyda’i gilydd, mae’r ddwy 
ddogfen yn disgrifio ein blaenoriaethau strategol ar gyfer datblygu polisi trethi yn ystod 
tymor y Senedd hon, a sut y byddwn yn gweithio gyda’n partneriaid i’w cyflawni.  

Byddwn yn hapus i drafod y dogfennau hyn gyda’r Pwyllgor pan fo hynny’n gyfleus. 

Yn gywir, 

Rebecca Evans AS/MS 
Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol  
Minister for Finance and Local Government 

Y Pwyllgor Cyllid / Finance Committee 
FIN(6)-09-21 PTN 7
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GAN 

LYWODRAETH CYMRU 
 

 
TEITL  

 
Diweddariad ar y Fframwaith Polisi Trethi a Chynllun Gwaith 
Polisi Trethi 2021-2026 

DYDDIAD  03 Tachwedd 2021 

GAN Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol  
 
 
Heddiw, cyhoeddais Diweddariad ar y Fframwaith Polisi Trethi Llywodraeth Cymru a’n 
Cynllun Gwaith Polisi Trethi 2021-2026. Gyda’i gilydd, mae’r ddwy ddogfen hyn yn amlinellu 
ein blaenoriaethau strategol ar gyfer datblygu polisi trethi yn ystod tymor y Senedd hon, a 
sut y byddwn yn gweithio gyda’n partneriaid i’w cyflawni. 
 
Cefnogwyd ein Fframwaith Polisi Trethi cyntaf (2017) yn eang. Mae’n amlinellu’r fframwaith 
cyfreithiol sy’n sail i’n pwerau trethu datganoledig ynghyd ag egwyddorion treth Llywodraeth 
Cymru. 
 
Mae ein Diweddariad ar y Fframwaith Polisi Trethi (2021) yn cydnabod y cynnydd a wnaed 
gennym wrth ddatblygu polisi trethi yng Nghymru ers cyflwyno Deddf Cymru 2014 ac mae’n 
ceisio adeiladu ar hyn. Yn y Diweddariad ar y Fframwaith Polisi Trethi rydym yn achub ar y 
cyfle i leoli ac integreiddio polisi trethi yng nghyd-destun polisi strategol cenedlaethol 
ehangach Llywodraeth Cymru. Yn ogystal â hyn, rydym yn amlinellu ‘ein dull o ymdrin â 
threthi’, sef y ffordd benodol yr ydym ni yng Nghymru yn datblygu a chyflawni polisi trethi 
gyda’n partneriaid. 
 
Mae ein dull o ymdrin â threthi yn adlewyrchu ein hymrwymiad i barhau i gydweithio i gyd-
greu a chyd-gyflawni ein hamcanion o ran polisi trethi. Mae’n egluro sut y byddwn yn 
sicrhau ein bod yn parhau i ymgorffori ystyriaethau o ran cynaliadwyedd, tegwch a 
chydraddoldeb yn y ffordd yr ydym ni’n ysgwyddo a chyflawni ein blaenoriaethau. 
 
Mae’r Cynllun Gwaith Polisi Trethi yn ymestyn dros dymor y Senedd hon. Mae hyn yn unol 
â’n hymrwymiad i fod yn dryloyw ac ymgysylltu. Mae amlinellu ein blaenoriaethau o ran 
polisi trethi yn fodd o roi gwybodaeth i randdeiliaid a sicrhau eu bod yn gallu gweithio gyda 
ni wrth ddatblygu a chyflawni blaenoriaethau o ran polisi trethi Llywodraeth Cymru, gan 
adeiladu ar yr ymrwymiadau sydd wedi’u hamlinellu yn y Rhaglen Lywodraethu. 
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 2 

Byddaf yn adrodd ar gynnydd yn erbyn y cynllun gwaith yn flynyddol drwy’r Adroddiad ar 
Bolisi Trethi a gyhoeddir law yn llaw â’r Gyllideb Ddrafft.  
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Hydref 2021

Amcangyfrif o Incwm a Threuliau 
Archwilio Cymru ar gyfer y 
flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 
Mawrth 2023

Y Pwyllgor Cyllid / Finance Committee 
FIN(6)-09-21 P1
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tud 2 Amcangyfrif o Incwm a Threuliau Archwilio Cymru ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2023

Ar gyfer pob blwyddyn ariannol, mae Adran 20 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus 
(Cymru) 2013 yn ei gwneud yn ofynnol i’r Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa 
Archwilio Cymru ar y cyd baratoi amcangyfrif o incwm a threuliau Swyddfa 
Archwilio Cymru, a chyflwyno’r amcangyfrif hwnnw gerbron y Senedd o leiaf 
bum mis cyn dechrau’r flwyddyn ariannol y mae’n cyfeirio ati.

Yn unol ag Adran 20 o’r Ddeddf, rhaid i bob amcangyfrif gwmpasu (ymhlith 
pethau eraill) yr adnoddau sy’n angenrheidiol i’r Archwilydd Cyffredinol  ymarfer 
ei swyddogaethau statudol.

Gall Pwyllgor Cyllid y Senedd wneud unrhyw newidiadau yn yr amcangyfrif yr 
ystyria’u bod yn briodol, ond ni ellir gwneud dim newidiadau oni fydd:

•	 ymgynghori wedi bod â’r Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru; ac

•	 oni fydd unrhyw sylwadau a wneir gan y naill neu’r llall wedi eu cymryd  
 i ystyriaeth.

Rhaid i Weinidogion Cymru bob blwyddyn wneud cynnig yn y Senedd dan 
Adran 125 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 sy’n cynnwys awdurdodi’r 
adnoddau sydd i’w defnyddio (gan gynnwys adnoddau cronnus) a thaliadau a 
wneir gan Swyddfa Archwilio Cymru. Mae’r Amcangyfrif hwn yn nodi’r symiau 
i’w cynnwys mewn cysylltiad â Swyddfa Archwilio Cymru.

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau teleffon yn Gymraeg ac yn 
Saesneg. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn achosi oedi. 

Mae’r ddogfen hon ar gael hefyd yn Saesneg. 

 

Adrian Crompton
Archwilydd Cyffredinol Cymru
Archwilio Cymru
24 Heol y Gadeirlan
Caerdydd  
CF11 9LJ

Paratowyd ar y cyd a’i gyflwyno gerbron y Senedd dan Adran 20(1)  
o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013
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tud 3 Amcangyfrif o Incwm a Threuliau Archwilio Cymru ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2023

Rhagair 4

Cwmpas y Gyllideb 2022-23 6

Cynnwys
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tud 4 Amcangyfrif o Incwm a Threuliau Archwilio Cymru ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2023

Mae Archwilio Cymru yn bodoli i roi hyder i’r Senedd a phobl Cymru mewn 
sector cyhoeddus sy’n perfformio’n dda ac sy’n atebol. 

Ein Hamcangyfrif ar gyfer 2022-23 yw Cwmpas y Gyllideb sydd wedi’i gynnwys 
yn y ddogfen hon. Byddwn yn darparu gwybodaeth ategol ar wahân ar yr 
Amcangyfrif ar gyfer y Pwyllgor Cyllid i ddeall sut y byddwn yn defnyddio’r cyllid 
y gofynnir amdano.

Nododd y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol yr ansicrwydd parhaus ynghylch 
gwariant yn y dyfodol yn ei llythyr ar 2 Awst 2021. Rydym yn cydnabod hyn; ond 
rydym yn ymwybodol hefyd o adolygiadau archwilio diweddar ledled y DU sydd 
â goblygiadau eang posibl i’r proffesiwn archwilio cyfan, disgwyliadau cynyddol 
o ran archwilio ac ansawdd y gwaith archwilio hwnnw.

Am y rheswm hwn, mae ein Hamcangyfrif yn ceisio cyfyngu’r cynnydd yn ein 
galwad ar Gronfa Gyfunol Cymru ar gyfer Archwilio Cymru i 3.1%. Bydd hyn 
yn ein galluogi i gyllido buddsoddiad ychwanegol hanfodol mewn ansawdd 
archwilio yn ogystal â bodloni pwysau cyflog a phrisiau a chost y cynnydd a 
gyhoeddwyd yn ddiweddar yng nghyfraniadau Yswiriant Gwladol y cyflogwr. 

Gyda’r cynnydd enfawr mewn gwariant cyhoeddus mewn ymateb i bandemig 
byd-eang COVID-19, mae ein gwaith yn bwysicach nag erioed. Bydd sicrhau 
bod trethdalwyr Cymru yn cael y gwerth gorau posibl o’r bunt gyhoeddus a 
bod gwasanaethau’n cael eu darparu’n ddi-dor ac yn effeithlon â’r defnyddiwr 
gwasanaeth yn flaenllaw hyd yn oed yn bwysicach wrth i ni adfer o bandemig 
COVID. Bydd gan ein gwaith ran bwysig wrth gefnogi cyrff cyhoeddus yng 
Nghymru i gyflawni hyn.

Mae ein rhaglen eang o waith gwerth am arian yn hanfodol i atebolrwydd 
seneddol cadarn drwy Bwyllgorau Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth 
Gyhoeddus, Cyllid a Phwyllgorau eraill y Senedd. Rydym yn archwilio cyfrifon a 
gwaith llywodraethu dros 800 o gyrff cyhoeddus ledled Cymru, gan ddarparu’r 
prif ddull sicrwydd ynghylch sut mae arian cyhoeddus yng Nghymru yn cael 
ei reoli. O Lywodraeth Cymru ei hun i’r cyngor cymuned lleiaf, drwy bron bob 
maes darparu gwasanaethau cyhoeddus, gall yr Archwilydd Cyffredinol ddilyn y 
bunt gyhoeddus lle bynnag y caiff ei gwario.

Rhagair
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tud 5 Amcangyfrif o Incwm a Threuliau Archwilio Cymru ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2023

Rydym yn ymwybodol iawn o’n cyfrifoldeb i rannau eraill o’r sector cyhoeddus 
i gyfyngu ar ein costau gweithredu ein hunain a’r ffioedd a godwn, ar yr amod 
nad yw hynny’n peryglu ansawdd archwilio a’r sicrwydd y gallwn ni ei ddarparu. 
Mae ein gwybodaeth ategol yn nodi manylion ein rhaglen gwerth am arian ein 
hunain a’r targedau arbedion a bennwyd gan y Bwrdd i ariannu ein rhagolygon 
ariannol tymor canolig.

Yn 2022-23 rydym wedi gosod targedau arbedion heriol o reoli swyddi gwag 
staff a meysydd gwariant eraill gan gynnwys ein costau teithio.

Rydym wrthi’n cwblhau adolygiad sylweddol o’n cynllun teithio yr ydym yn 
disgwyl iddo sicrhau arbedion yn y dyfodol. Rydym hefyd yn adolygu ein 
defnydd o swyddfeydd yng ngoleuni’r gwersi a ddysgwyd o bandemig COVID. 
Byddwn yn parhau i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor am ddatblygiad yr 
ymarferion hyn a’u canlyniadau.

Mae ein Hadroddiad Blynyddol a Chyfrifon ar gyfer 2020-21 yn nodi ein record 
o gyflawniad ar gyfer y flwyddyn ariannol ddiwethaf. Ym mis Mawrth eleni, 
gosodwyd ein Cynllun Blynyddol ar gyfer 2021-22 gerbron y Senedd. Mae’r 
Amcangyfrif hwn yn sicrhau cyllid ar gyfer ein blaenoriaethau ar gyfer 2022-23, 
ac yna caiff ein Cynllun Blynyddol ar gyfer y flwyddyn honno ei osod gerbron y 
Senedd ym mis Mawrth 2022.

Edrychwn ymlaen at drafod ein Hamcangyfrif gyda’r Pwyllgor Cyllid maes o law.

Adrian Crompton
Archwilydd Cyffredinol 
Cymru

Lindsay Foyster
Cadeirydd, Archwilio 
Cymru
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tud 6 Amcangyfrif o Incwm a Threuliau Archwilio Cymru ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2023

Cwmpas y Gyllideb 
2022-23

Amcangyfrif o ofynion cyllideb Swyddfa Archwilio 
Cymru ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 
2023

1 O dan Adran 125 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, rhaid i Weinidogion 
gynnig Cynnig Cyllideb yn y Senedd i awdurdodi defnyddio adnoddau, 
cadw incwm a thynnu arian parod o Gronfa Gyfunol Cymru ar gyfer rhai 
personau perthnasol, gan gynnwys Swyddfa Archwilio Cymru.

2  O ran gwasanaethau a dibenion Swyddfa Archwilio Cymru a’r Archwilydd 
Cyffredinol yn y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2023, bydd y 
Cynnig Cyllideb yn awdurdodi:
•	 faint o adnoddau y gellir eu defnyddio yn y flwyddyn ariannol gan 

Swyddfa Archwilio Cymru (yn unol â’r gyllideb ar gyfer y flwyddyn);
•	 faint o adnoddau sy’n cronni i Swyddfa Archwilio Cymru yn y flwyddyn 

ariannol, y gellir eu cadw yn hytrach na chael eu talu i Gronfa Gyfunol 
Cymru; a

•	 y swm y gellir ei dalu o Gronfa Gyfunol Cymru i Swyddfa Archwilio 
Cymru.

3  Mae’r gofynion hyn, sydd oherwydd amrywioldeb ffrydiau incwm yn 
amcangyfrifon yn unig, yn cael eu crynhoi yn Arddangosyn 1.

4  Nodir manylion sut yr ydym yn bwriadu defnyddio’r cyllid hwn i gynnal 
archwiliad cyhoeddus yng Nghymru yn 2022-23 yn ein canllaw ategol.
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tud 7 Amcangyfrif o Incwm a Threuliau Archwilio Cymru ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2023

Arddangosyn 1: crynodeb o ofynion cyllideb amcangyfrifedig 2022-23

£’000

Adnoddau, ac eithrio adnoddau sy’n cronni, i’w defnyddio 
gan Swyddfa Archwilio Cymru ar gyflawni swyddogaethau 
statudol Swyddfa Archwilio Cymru a’r Archwilydd Cyffredinol 
ac ar weinyddu Swyddfa Archwilio Cymru:
• Cyllid
• Cyfalaf

8,298
310

Adnoddau sy’n cronni o ffioedd a thaliadau ar gyfer archwilio, 
ardystio grantiau a gwasanaethau cysylltiedig; adennill 
costau eraill sy’n gysylltiedig â swyddogaethau’r Archwilydd 
Cyffredinol neu Swyddfa Archwilio Cymru; incwm amrywiol 
megis o gyhoeddiadau, cynadleddau, darparu gwasanaethau 
gweinyddol, proffesiynol a thechnegol ac adennill costau a 
ysgwyddir i drydydd parti - y cyfan i’w defnyddio gan Swyddfa 
Archwilio Cymru ar gyflawni swyddogaethau’r Archwilydd 
Cyffredinol ac ar wasanaethau cysylltiedig â gweinyddu 
Swyddfa Archwilio Cymru. 15,082

Gofyniad arian parod net gan Gronfa Gyfunol Cymru i dalu’r 
symiau net sy’n ddyledus i’w talu yn ystod y flwyddyn gan 
Swyddfa Archwilio Cymru.

 
9,078

5  Mae Arddangosyn 2 yn cysoni cyfanswm cais Swyddfa Archwilio Cymru 
am adnoddau â’i ofyniad arian parod net ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i 
ben 31 Mawrth 2023.

Arddangosyn 2: cysoniad o’r gofyniad adnoddau i’r gofyniad tynnu arian 
parod o Gronfa Gyfunol Cymru

£’000

Cais net am adnoddau – refeniw a chyfalaf 8,608

Addasiad nad yw'n arian parod – dibrisiant (280)

Addasiad nad yw'n arian parod – symudiadau mewn cyfalaf 
gweithio 750

Gofyniad arian parod net gan Gronfa Gyfunol Cymru i dalu'r 
symiau net sy'n ddyledus i'w talu yn ystod y flwyddyn gan 
Swyddfa Archwilio Cymru 9,078
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Archwilio Cymru

24 Heol y Gadeirlan

Caerdydd  

CF11 9LJ

Ffôn: 029 2032 0500

Ffôn testun: 029 2032 0660

Rydym yn croesawu gohebiaeth a 
galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg.

E-bost: post@archwilio.cymru

Gwefan: www.archwilio.cymru
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Gwybodaeth ategol ar gyfer 
Amcangyfrif Incwm a Threuliau 
Archwilio Cymru ar gyfer y 
flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 
Mawrth 2023

Hydref 2021

Y Pwyllgor Cyllid / Finance Committee 
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tud 3 Gwybodaeth gefnogi ar gyfer yr Amcangyfrifon o Incwm a Threuliau 

Trosolwg o Amcangyfrif 2022-23

Ein Cyllideb 2022-23

1 Gyda’r Amcangyfrif hwn rydym yn gofyn am gynyddu o 3.1% i’n galwad 
gyffredinol ar gyllid Cronfa Gyfunol Cymru yn 2022-23, ar ôl caniatáu ar 
gyfer mwy o fuddsoddiad a’r cynnydd ariannol bob dwy flwyddyn ar gyfer y 
Fenter Twyll Genedlaethol fel y nodir yn Arddangosyn 1. Mae ein cyllideb 
fanwl ar gyfer y flwyddyn i’w gweld yn Atodiad 1.

2 Ariennir yr holl fuddsoddiad cyfalaf o Gronfa Gyfunol Cymru drwy’r 
Amcangyfrif hwn. Rhagwelodd ein Hamcangyfrif ar gyfer 2021-
22 fuddsoddiad cyfalaf mawr ar gyfer 2022-23 oherwydd symudiad 
disgwyliedig o’n swyddfa yng Nghaerdydd. Rydym wedi penderfynu 
gohirio hyn am flwyddyn wrth i ni geisio datblygu ein harferion gwaith 
a’n gofynion rhanddeiliaid ar ôl COVID. Ceir rhagor o fanylion ym 
mharagraffau 11 i 13 a 61 i 64.

Crynodeb o’r 
amcangyfrif
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tud 4 Gwybodaeth gefnogi ar gyfer yr Amcangyfrifon o Incwm a Threuliau 

Arddangosyn 3: newidiadau yn ein galwad ar Gronfa Gyfunol Cymru 2021-22 
i 2022-23

Cyllid
£’000

Cyfalaf
£’000

Cyfanswm
£’000

Cronfa Gyfunol Cymru 2021-
22 7,798 350 8,148

Newidiadau ar gyfer 2022-23

Cost uwch gwaith archwilio 74 74

Mwy o ofynion Ansawdd 
Archwilio 80 80

Amser teithio staff 70 70

Cynnydd mewn yswiriant 
gwladol 51 51

Cyfraniad at gostau 
gweithredu 15 15

Cynnydd 2022-23 290 (40) 250

Y Fenter Twyll Genedlaethol 210 – 210
Cyfanswm Cronfa Gyfunol 
Cymru 2022-23 8,298 310 8,608

Ein perfformiad hyd yma
3 Yn Archwilio Cymru, rydym yn ymdrechu’n barhaus i ddarparu archwiliad 

cyhoeddus o’r radd flaenaf i sector cyhoeddus Cymru yn y ffordd fwyaf 
cost-effeithiol.

4 Ers 2013-14, rydym wedi lleihau cost archwilio cyhoeddus yng Nghymru 
11% mewn termau real1 er gwaethaf cynnydd yng nghwmpas ein 
gwaith, mwy o ofynion ar gyfer ansawdd archwilio a chynnydd yn 
nifer yr archwiliadau y mae’n rhaid i ni eu cynnal. Cynrychiolir hyn yn 
Arddangosyn 1. Mae’r arbedion cronnus a gynhyrchwyd ar draws y 
blynyddoedd hynny yn cyfateb i bron i £26 miliwn.

1  Yn seiliedig ar datchwyddwyr CMC a gyhoeddwyd gan SYG, Gorffennaf 2021.Tudalen y pecyn 41



tud 5 Gwybodaeth gefnogi ar gyfer yr Amcangyfrifon o Incwm a Threuliau 

5 Rydym wedi cyflawni’r gostyngiad hwn drwy:

• newid ffurf ein gweithlu yn sylweddol – buddsoddi mewn rhaglen 
hyfforddi i raddedigion i ddarparu cyfleoedd i raddedigion yng Nghymru 
yn ogystal â darparu rheolwyr ariannol ar gyfer sector cyhoeddus 
Cymru yn y dyfodol. Yn 2013-14, roedd Cyfarwyddwyr a Rheolwyr yn 
cyfrif am 24% o’n gweithlu. Erbyn 2021-22 mae hyn wedi gostwng i 
17%.

• cyrchu ein gwaith archwilio yn fewnol. O 2021-22 nid ydym bellach yn 
defnyddio cwmnïau’r sector preifat i wneud ein gwaith archwilio. Mae 
hyn wedi ein galluogi i gynnal ansawdd yr archwiliad, wrth elwa ar 
arbedion maint yn ogystal â’n diogelu rhag cynnydd mewn prisiau ar 
gyfer y gwaith hwn y mae asiantaethau archwilio eraill yn y DU yn eu 
profi.

• defnyddio technoleg a dadansoddeg data i wneud ein gwaith archwilio 
mor effeithlon â phosibl a lleihau ein teithio ledled Cymru. 

Arddangosyn 1: cost archwiliad cyhoeddus 2013-14 i 2022-23
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Arbedion yn y dyfodol 
6 Mae ein Hamcangyfrif ar gyfer 2022-23 yn ei gwneud yn ofynnol i ni 

wneud arbedion o dros £1.4 miliwn yn ystod y flwyddyn i gydbwyso’r 
gyllideb; mae hyn yn cynnwys £940,000 o arbedion o drosiant staff 
disgwyliedig a £500,000 arall o arbedion o ostyngiadau eraill mewn costau 
gan gynnwys teithio a chynhaliaeth. 

Teithio a chynhaliaeth

7 Yn ystod 2020-21, ac mewn ymateb i adolygiad gwerth am arian a 
gynhaliwyd gan RSM UK LLP, sefydlodd y Bwrdd grŵp ‘gorchwyl a gorffen’ 
staff i ystyried sut yr ydym yn disodli’r lwfans teithio blynyddol a delir i’n 
staff symudol gydag ad-daliad mwy cost-effeithiol a chynaliadwy ar gyfer 
teithio gan staff.

8 Mewn ymateb i argymhellion y Grŵp, mae’r Bwrdd ar hyn o bryd yn 
ymgynghori ag Undebau Llafur a staff ar y trefniadau pontio wrth i ni 
ddileu’r lwfans teithio o 2024-25. Byddwn yn gofyn i’r Pwyllgor Cyllid 
ystyried Amcangyfrif Atodol ar gyfer 2021-22 er mwyn gallu prynu’r lwfans 
teithio yn gynnar. Os caiff ei gefnogi, bydd hyn yn ein galluogi i gyflawni 
arbedion yn gynharach nag a fyddai wedi digwydd fel arall.

9 Nid yw ein cyllideb fel y’i nodir yn Atodiad 1 yn rhagdybio unrhyw 
ostyngiad yn y lwfans teithio yn 2022-23 gan fod y cyfnod ymgynghori 
staff yn dal i fod ar agor. Bydd unrhyw gytundeb ar swm i adael yn gynnar 
yn arwain at arbedion posibl a allai arwain at ostyngiad yn y swm sy’n 
ofynnol gan Gronfa Gyfunol Cymru yn ystod y flwyddyn. Os yw hyn yn 
arwyddocaol, byddwn yn cyflwyno Amcangyfrif Atodol yn ystod 2022-23 i 
leihau ein cyllideb yn unol â hynny.

10 O ystyried ein profiad o weithio drwy bandemig COVID, rydym hefyd yn 
disgwyl gweld gostyngiad cyffredinol yn y teithio sydd ei angen i gyflawni 
ein gwaith archwilio. Mae’r patrwm ar gyfer hyn yn dal i esblygu a bydd 
angen i ni weithio’n agos gyda’n cyrff archwiliedig dros y flwyddyn i ddod i 
sefydlu model sy’n gweithio i bawb dan sylw. Rhagwelwyd rhai arbedion ar 
gyfer 2022-23 ond credwn fod lle i arbedion yn y dyfodol wrth i batrymau 
gwaith newydd ddod ymwreiddio.

Ein swyddfeydd

11 Dechreuwyd prosiect mawr i adolygu ein gofynion o ran llety swyddfa yn 
2019, cyn pandemig COVID. Mae’r gofyniad i’n holl staff weithio o bell o 
fis Mawrth 2020 wedi rhoi cyfle i ni ail-feddwl yn sylfaenol sut y bydd ein 
gweithleoedd yn edrych yn y dyfodol.
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12 Rydym wedi dysgu gwersi pwysig dros y 18 mis diwethaf, ac rydym 
yn parhau i archwilio gwahanol ffyrdd o weithio. Ochr yn ochr â hyn, 
mae ansicrwydd ynghylch y llety sydd ar gael mewn cyrff a archwilir yn 
golygu ein bod wedi ymestyn y brydles ar ein swyddfa yng Nghaerdydd o 
flwyddyn i ganiatáu gwell dealltwriaeth o’n hanghenion llety mewn byd ar 
ôl COVID.

13 O ganlyniad, mae’r gwariant cyfalaf a ragwelwyd ar gyfer 2022-23 wedi’i 
symud i 2023-24. Disgwylir i unrhyw arbedion yn sgil gostyngiad mewn 
llety swyddfa gael eu cyflawni o 2024-25.

Pwysau cost

Ansawdd yr archwiliad

14 Mae gan adolygiadau archwilio diweddar ledled y DU2 oblygiadau eang 
posibl i’r proffesiwn archwilio cyfan. Mae’r adolygiadau amrywiol hyn 
yn adlewyrchu disgwyliadau cynyddol o ran archwilio ac ansawdd yr 
archwiliad hwnnw.

15 Mewn ymateb, mae rheoleiddwyr archwilio wedi cyhoeddi safonau 
archwilio ac ansawdd newydd a chymhleth ar gyfer ein gwaith archwilio 
cyfrifon y mae angen i ni eu cyflwyno erbyn 2023. Rydym hefyd yn 
mabwysiadu safon ryngwladol INTOSAI3 ar gyfer ein gwaith archwilio 
perfformiad er mwyn sicrhau bod ein holl waith yn parhau i gael ei wneud 
yn unol ag arfer proffesiynol gorau. 

16 Ar yr un pryd, mae’r ffordd y mae cyrff yn trefnu eu hunain, e.e. 
strwythurau partneriaeth a grwpiau newydd, yn dod â chymhlethdod 
ychwanegol tra ein bod hefyd yn gweld galw cynyddol am wasanaethau 
cyhoeddus wrth i gymdeithas geisio adfer o effeithiau pandemig 
COVID-19.

17 Mae angen i ni fuddsoddi ymhellach mewn ansawdd archwilio os ydym 
am ymateb i’r heriau amrywiol hyn ac rydym wedi cynyddu ein cyllideb o 
£230,000 y flwyddyn am y ddwy flynedd nesaf i wneud hyn. 

18 Rydym yn gofyn i’r cyllid hwn (£80,000) gael ei ddarparu gan Gronfa 
Gyfunol Cymru gyda’r balans yn cael ei dalu o’r tâl ffioedd i gyrff a 
archwilir.

2  Adolygiad y Competition and Markets Authority; Adolygiad Kingman, ac Adolygiad Brydon
3  Mae’r International Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) yn cyhoeddi 
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Teithio yn amser gwaith

19 Yn hanesyddol, disgwylir i staff Archwilio Cymru, wrth deithio i wneud 
gwaith archwilio yn safleoedd ein cleientiaid, wneud yr awr gyntaf o deithio 
yno ac yn ôl yn eu hamser eu hunain. 

20 Mae cyfraith achosion ddiweddar wedi penderfynu bod y disgwyliad hwn 
yn anghyfreithlon ac y dylid cynnwys yr holl ddibenion teithio at ddibenion 
gwaith, ac eithrio cymudo rheolaidd, o fewn y diwrnod gwaith. Er ein bod 
yn disgwyl i’n gofyniad i staff deithio leihau’n sylweddol yn y dyfodol, 
rydym wedi cyfrifo y bydd angen i ni ddefnyddio adnoddau ychwanegol 
gwerth £200,000 i fynd i’r afael â’r diffyg hwn. 

21 Unwaith eto, rydym yn gofyn i gyfran berthnasol o’r costau ychwanegol 
hyn gael eu talu o Gronfa Gyfunol Cymru (£70,000) a’r balans yn cael ei 
dalu drwy ffioedd.

Yswiriant Gwladol yn cynyddu

22 Ym mis Medi 2021, cyhoeddodd Llywodraeth y DU gynnydd o 1.25% 
mewn cyfraniadau Yswiriant Gwladol i weithwyr a chyflogwyr o fis Ebrill 
2022.

23 Cyfanswm cost ychwanegol y newid hwn ar gyfer Archwilio Cymru yw 
£145,000, ac mae angen inni geisio cyfran berthnasol (£51,000) o Gronfa 
Gyfunol Cymru a’r balans yn cael ei dalu o ffioedd. Deallwn y bydd cyllid 
ychwanegol ar gael gan Lywodraeth y DU i sector cyhoeddus Cymru i dalu 
cost y cynnydd hwn.

Gwaith archwilio sy’n gysylltiedig â COVID

24 Rydym yn ymwybodol bod y sefydliadau cenedlaethol wedi cael cyllid 
ychwanegol sylweddol yn 2021-22 i fynd i’r afael â’r gwaith archwilio 
ychwanegol sy’n gysylltiedig â’r cynnydd digynsail a heb ei gynllunio i 
raddau helaeth mewn gwariant cyhoeddus sy’n gysylltiedig â’r pandemig.

25 Hyd yma, rydym wedi llwyddo i gynnwys ein gwariant drwy ail-gwmpasu 
ein gwaith archwilio i fynd i’r afael â’r pwysau newydd hyn. Felly, nid ydym 
ar hyn o bryd yn ceisio cyllid ychwanegol ar gyfer 2022-23 i fynd i’r afael â 
hyn.

Cynnydd mewn cyflogau a phrisiau

26 Rydym wedi gwneud cyn lleied o ddarpariaeth â phosibl ar gyfer cynnydd 
mewn cyflogau a phrisiau yn 2023-24 ac rydym wedi tybio y bydd unrhyw 
bwysau cost eraill yn cael eu rheoli o fewn y cyllidebau presennol.

27 Fel yr hysbyswyd gan y Gweinidog dros Gyllid a Llywodraeth Leol, rydym 
yn ymwybodol bod yr OBR yn rhagweld cynnydd o 2.4% mewn cyflogau a 
phrisiau yn 2022-23 ond rydym wedi tybio nad yw hyn yn debygol o arwain 
at gynnydd cyflog cyfatebol yn y sector cyhoeddus.
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Cyllid 
28 Mae tua 35% o gostau rhedeg Archwiliad Cymru yn cael eu talu o Gronfa 

Gyfunol Cymru, a’r balans o 65% yn cael ei ariannu o’r ffioedd a godir am 
ein gwaith archwilio.

29 Mae Arddangosyn 2 yn crynhoi ein gwariant a’n cyllid arfaethedig ar gyfer 
2022-23 - nodir dadansoddiad manwl o’n cyllideb ar gyfer 2022-23 yn 
Atodiad 1.

Arddangosyn 2: ein gwariant a’n cyllid 2022-23 

Ariannu Archwilio 
Cymru

Costau sta�
£18,872

£2,541

Teithio
£992

Llety

Costau eraill
£976

F�oedd
£15,082 

Cronfa 
Gyfunol 

Cymru

£ 8,298

Cyllid
2022-23
£23.4m

Gwariant 
2022-23
£23.4m
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30 Mae Arddangosyn 3 yn rhoi dadansoddiad o sut rydym yn bwriadu 
defnyddio’r cyllid hwn i gyflawni ein gwaith yn 2022-23.

Arddangosyn 3: ein defnydd o gyllid 2022-23

31 Ceir rhagor o fanylion am sut rydym yn defnyddio’r cyllid hwn isod.

Y Fenter Twyll Genedlaethol

Cynllun
graddedigion

Cyfraniad at
gostau gweithredu

Gwaith archwilio

£ 2,830

£ 3,850

Cronfa Gyfunol
Cymru

2022-23
£8.3m

£4,028
£9,770

£310 £650

Y Gyfnewidfa Arfer Da
£550

£813

£580

Cronfeydd Amaeth UE
Ardystio
Grantiau

Archwiliad
Perfformiad

Archwiliad
o Gyfrifon

Ffioedd
2022-23
£15.1m
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Gwaith archwilio wedi’i ariannu gan Gronfa Gyfunol 
Cymru

Astudiaethau Llywodraeth Genedlaethol a Lleol

32 Cynhelir rhaglen yr Archwilydd Cyffredinol o astudiaethau gwerth am arian 
cenedlaethol i roi cymorth i waith craffu’r Senedd. Caiff yr astudiaethau 
hyn eu hadrodd i Bwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth 
Gyhoeddus y Senedd (PAPAC) ac fe’u disgrifir yn ein Cynllun Blynyddol ar 
gyfer 2021-22.

33 Defnyddir yr arian hwn hefyd i helpu i gyflawni dyletswyddau’r Archwilydd 
Cyffredinol o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 ar 
gyfer y cyrff llywodraeth ganolog perthnasol.

34 Mae’r PAPAC yn un o ddulliau allweddol y Senedd o ddwyn i gyfrif y 
sefydliadau y mae’n eu hariannu’n uniongyrchol neu drwy Lywodraeth 
Cymru. Ein nod felly yw sicrhau bod y Pwyllgor yn cael cefnogaeth dda 
gennym yn ei waith. 

35 Rydym wedi cynyddu’r cyllid ar gyfer y meysydd gwaith hyn ar gyfer 2022-
23 yn unol â’n disgwyliadau ar gyfer cynnydd mewn cyflogau a phrisiau.

Gwaith arall sy’n gysylltiedig ag archwilio

36 Fel y cytunwyd yn yr Amcangyfrifon blaenorol, rydym hefyd yn defnyddio 
cyllid Partneriaeth Cymru i:

• ymgymryd â darnau blynyddol o waith i archwilio themâu sy’n deillio o’n 
gwaith cyfrifon;

• cyflawni’r datblygiad angenrheidiol sy’n gysylltiedig â’n gwaith archwilio 
perfformiad mewn Llywodraeth Leol; a

• ymchwilio ac ymateb i faterion a ddygwyd i’n sylw gan aelodau o’r 
cyhoedd a’u cynrychiolwyr etholedig.

37 Unwaith eto, rydym wedi cynyddu’r cyllid ar gyfer y meysydd gwaith hyn ar 
gyfer 2022-23 yn unol â’n disgwyliadau ar gyfer cynnydd mewn cyflogau a 
phrisiau.
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Cyfraniad Cronfa Gyfunol Cymru at gostau gweithredu
38 Defnyddir cyllid gan Gronfa Gyfunol Cymru i dalu costau Archwilio Cymru 

nad ydynt yn cael eu talu drwy ffioedd i gyrff a archwilir. 

39 Ar gyfer 2022-23, rydym wedi cymhwyso cynnydd bach o £15,000 yn unig 
i’r cyfraniad hwn fel effaith cynnydd posibl mewn cyflogau ar y cyllidebau 
hyn.

Cyllid Cronfa Gyfunol Cymru er budd ehangach y sector 
cyhoeddus 

Datblygu sgiliau ariannol Cymru gyfan

40 Defnyddir cyllid gan Gronfa Gyfunol Cymru i ddarparu cymorth 
parhaus i’n rhaglen lwyddiannus sy’n darparu cyfleoedd i raddedigion a 
phrentisiaethau i fyfyrwyr o bob cwr o Gymru.

41 Ar hyn o bryd rydym yn cyflogi tua 60 o hyfforddeion a phrentisiaid 
graddedig, gan roi cyfleoedd hyfforddi o’r radd flaenaf iddynt a sicrhau 
cyflenwad o weithwyr cyllid proffesiynol yn y dyfodol ar gyfer sector 
cyhoeddus Cymru.

42 Rydym yn defnyddio cyllid Partneriaeth Cymru i:

• ddarparu cyfleoedd secondiad i’n hyfforddeion graddedig mewn cyrff 
sector cyhoeddus eraill yng Nghymru;

• targedu ein recriwtio i wella amrywiaeth a chynhwysiant cymdeithasol o 
fewn ein gweithlu a’r proffesiwn cyllid ehangach yng Nghymru; a

• chefnogi’r costau hyfforddi ar gyfer ein rhaglen hyfforddi graddedigion, 
gan leihau costau a fyddai fel arall yn cael eu hadennill o ffioedd.

Cyfnewidfa Arfer Da

43 Rydym yn defnyddio cyllid a ddarperir gan Gronfa Gyfunol Cymru i gynnal 
ein rhaglen Arfer Da uchel ei pharch yn rhad ac am ddim i gyrff cyhoeddus 
a’r trydydd sector ledled Cymru.

44 Mewn ymateb i bandemig COVID-19, rydym wedi targedu adnoddau i 
ffwrdd o gynnal digwyddiadau dysgu a rennir ar y safle i rannu allbynnau 
o’n prosiect dysgu amser real sydd newydd ei sefydlu, gan gasglu arfer da 
cyrff cyhoeddus sy’n ymateb i’r pandemig. Mae hyn yn cael ei rannu drwy 
ein gwefan a thrwy’r cyfryngau cymdeithasol er mwyn gwneud y mwyaf o 
gyrraedd ein gwaith.
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45 Rydym yn parhau i ddarparu adnoddau ar-lein, hwyluso a dysgu gweminar 
tra bod ein digwyddiadau yn y safle yn cael eu hatal.

Y Fenter Twyll Genedlaethol

46 Ers 2015, mae’r Pwyllgor Cyllid wedi cefnogi’r egwyddor o gymryd 
rhan yn y Fenter Twyll Genedlaethol Ar gyfer pob corff cyhoeddus yng 
Nghymru heb unrhyw gost i’r cyrff hynny. Nododd ein hadroddiad dwy 
flynedd diwethaf arbedion posibl a gor-daliadau o £8 miliwn ar draws 
gwasanaethau cyhoeddus Cymru, gan gynyddu arbedion cronnus i £42.9 
miliwn ers1996 – elw sylweddol ar fuddsoddiad.

47 Heb y cyllid hwn, byddai angen trosglwyddo costau cyflawni’r gwaith 
hwn yn uniongyrchol i gyrff sy’n cymryd rhan fel ffioedd ychwanegol, gan 
arwain o bosibl at ostyngiad sylweddol yn nifer y cyrff sy’n dewis cymryd 
rhan.

48 Fel y nodwyd yn yr Amcangyfrifon blaenorol, ar gyfer 2022-23, bydd 
cynnydd bob yn ail flwyddyn o £130,000 i dalu costau Swyddfa’r Cabinet 
ar gyfer gwirio data.

49 Mae’r Fenter Menter Twyll Genedlaethol yn un ledled y DU ac mae paru’r 
Fenter Menter Twyll Genedlaethol yn gweithredu ar sail gyffredin i raddau 
helaeth ar draws pedair gwlad y DU. Fodd bynnag, mae ymwahanu polisi 
wedi arwain at angen cynyddol i ddatblygu paru data i fynd i’r afael â 
risgiau twyll sy’n benodol i Gymru. Mae hyn yn cynnwys cynllunio dulliau 
paru data i fynd i’r afael â’r risgiau hyn a datblygu’r offer dadansoddi data 
i nodi trafodion sydd â risg uchel o dwyll. Rydym yn cynnig dylunio a 
chynnal un ymarfer paru data twyll sy’n benodol i Gymru bob blwyddyn.

50 Mae Tîm Menter Twyll Genedlaethol y DU wedi datblygu cynhyrchion 
paru data i alluogi cyrff cyhoeddus i gynnal gwiriadau dilysu banc a statws 
masnachu ar sefydliadau sydd wedi gwneud cais am gyllid grant. Mae’r 
cynhyrchion hyn wedi cael eu treialu gan nifer o awdurdodau lleol ledled 
y DU i wirio cymhwysedd sefydliadau sy’n derbyn cyllid cymorth busnes 
COVID-19. 

51 Mae’r cynlluniau treialu hyn wedi bod yn llwyddiannus ac wedi helpu i 
ganfod nifer uchel o geisiadau twyllodrus neu wallus. Mae’r cynhyrchion yn 
defnyddio gwybodaeth a ddarperir drwy asiantaeth cyfeirio credyd i lywio’r 
gemau data. Sefydliadau masnachol yw asiantaethau cyfeirio credyd 
ac felly maent yn codi tâl am gael mynediad at y data sydd ganddynt. O 
ganlyniad, bydd darparu’r cynhyrchion dilysu banc a statws masnachu i 
gyrff cyhoeddus yng Nghymru yn arwain at gostau ychwanegol. 

52 Rydym yn cynnig sicrhau bod y cynhyrchion hyn ar gael am gyfnod 
o flwyddyn. Byddem wedyn yn adolygu defnydd a chanlyniadau’r 
cynhyrchion i benderfynu a oes gwerth yn eu defnydd parhaus.
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53 Y gost i Archwilio Cymru o’r gwaith ychwanegol hwn fydd £80,000 yn 
2022-23 ac rydym yn chwilio am gyllid ychwanegol gan Gronfa Gyfunol 
Cymru i gefnogi hyn. Rhagwelwn y bydd hyn yn arwain at ganfod twyll 
sydd werth miliynau lawer o bunnoedd, gan roi elw sylweddol iawn ar 
fuddsoddiad.

Gwaith archwilio wedi’i ariannu o ffioedd
54 Fel y dangosir yn Arddangosyn 2, mae tua 65% o’r cyllid ar gyfer 

Archwilio Cymru yn dod o’r ffioedd a godwn ar gyrff a archwilir. Mae’n 
ofynnol yn ôl deddfwriaeth i ni godi ‘dim mwy na chost lawn’ y gwaith 
archwilio ym mhob corff a archwilir. Rydym yn cyfrifo’r gost lawn hon yn 
seiliedig ar ein cyllideb ar gyfer y flwyddyn a chyfraniad Cronfa Gyfunol 
Cymru tuag at ein costau rhedeg ac ar gyfer y gwaith archwilio hwnnw a 
ariennir gan Gronfa Gyfunol Cymru.

55 Felly, mae perthynas uniongyrchol rhwng yr Amcangyfrif hwn a’r ffioedd yr 
ydym yn eu codi i’n cyrff a archwilir.

Ein hincwm ffioedd 2022-23

56 Mae ein cyllideb ar gyfer 2022-23 (gweler Atodiad 1) yn gofyn am 
gynnydd o 4.3%yn yr incwm ffioedd yn amodol ar gymeradwyo’r 
Amcangyfrif hwn.

57 Mae angen y cynnydd hwn i ariannu’r buddsoddiad ychwanegol mewn 
Ansawdd Archwilio a’r gofyniad cyfreithiol i’n staff deithio at ddibenion 
busnes mewn amser gwaith yn ogystal â’r cynnydd disgwyliedig mewn 
cyflogau a phrisiau a’r cynnydd yng nghyfraniadau Yswiriant Gwladol y 
cyflogwr.

58 Fel yn achos 2021-22, byddwn yn ymgynghori’n eang ar ein ffioedd 
arfaethedig pan fydd y Pwyllgor Cyllid wedi ystyried yr Amcangyfrif hwn 
ac yna’n gosod ein Cynllun Ffioedd ar gyfer ystyriaeth y Pwyllgor Cyllid yn 
gynnar yn 2022.
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Buddsoddiad cyfalaf yn Archwilio Cymru
59 Nodir ein blaenoriaethau buddsoddi cyfalaf ar gyfer 2021-22 i 2025-26 yn 

Arddangosyn 4.

60 Mae buddsoddiad cyfalaf wedi’i dargedu at brosiectau a fydd yn sicrhau 
arbedion effeithlonrwydd ac arbedion yn y dyfodol; sicrhau bod ein 
darpariaeth TGCh yn gwneud y defnydd gorau o’r dechnoleg sydd ar gael 
a bod ein gweithleoedd yn bodloni ein gofynion newidiol mewn byd ar ôl 
COVID-19

Arddangosyn 4: buddsoddiad cyfalaf 2021-22 i 2025-26

2021-22
£’000

2022-23
£’000

2023-24
£’000

2024-25
£’000

2025-26
£’000

Rhaglen Newid 200 200 650 400 400

Strategaeth 
TGCh 150 110 110 110 110

Cyfanswm 350 310 760 510 510

Ein Rhaglen Newid
61 Fel y cyfeiriwyd uchod, rydym wedi sefydlu rhaglen newid trawsnewidiol o 

fewn Archwilio Cymru i reoli prosiectau newid sydd ar y gweill yn effeithiol. 
Bydd angen buddsoddiad cyfalaf ar rai o’r rhain fel y nodir isod.

Gweithleoedd yn y dyfodol

62 Bydd y prydlesi ar ein tri adeilad swyddfa yng Nghaerdydd, Abertawe ac 
Abergele yn cael eu hadnewyddu neu’n dod i ben dros y blynyddoedd 
nesaf. Mae ein rhaglen gyfalaf yn rhoi syniad cynnar o’r costau 
amcangyfrifedig sy’n gysylltiedig â symudiadau posibl ac fel y cytunwyd 
gyda’r Pwyllgor Cyllid ym mis Tachwedd 2019, byddwn yn parhau i roi’r 
wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor wrth i’n gwaith fynd rhagddo, a gallwn 
gadarnhau costau.

63 Mae gofyniad posibl hefyd am gyllid adnoddau ychwanegol nad yw’n arian 
parod i ganiatáu ar gyfer effaith Safon Adrodd Ariannol Ryngwladol 16 
(IFRS 16) ar unrhyw ymrwymiadau prydles newydd. Ni ellir amcangyfrif 
hyn ar hyn o bryd.
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64 Bydd yr oedi yn y prosiect hwn yn ein galluogi i ystyried ein gofynion 
swyddfa yn y dyfodol, yn enwedig yng ngoleuni gostyngiad disgwyliedig 
yn nifer yr ystafelloedd archwilio sydd ar gael i ni ar safleoedd cleientiaid. 
Mae’n bosibl na fyddwn yn gallu gwireddu’r arbedion a ragwelwyd yn 
flaenorol, os oes rhaid i ni ddarparu ar gyfer mwy o’n staff harchwilio yn 
ein swyddfeydd ein hunain. 

65 Mae’n anodd amcangyfrif costau ar hyn o bryd, ond rydym yn parhau i 
ragweld gofyniad buddsoddi ar gyfer 2023-24 fel y nodir yn Arddangosyn 
5.

Ein Strategaeth Ddigidol

66 Rydym yn parhau i fuddsoddi mewn offer digidol i sicrhau y gallwn gyflawni 
ein gwaith mor effeithlon ac effeithiol â phosibl. Mae’r buddsoddiad a 
gynlluniwyd ar gyfer 2022-23 yn cynnwys:

• cwblhau’r gwaith o ddatblygu meddalwedd platfform archwilio newydd 
ar gyfer ein gwaith archwilio Ariannol a Pherfformiad; a

• y bwriad i ddatblygu offer ansawdd archwilio awtomataidd i sicrhau ein 
bod yn parhau i fodloni gofynion ansawdd archwilio llym.

Ein Strategaeth TGCh
67 Rydym wedi sefydlu rhaglen dreigl o adnewyddu offer cyfrifiadur/TG i 

sicrhau parhad busnes a bod offer yn parhau i fod yn addas i’r diben ac 
yn ddibynadwy. Mae hyn hefyd wedi ein galluogi i drosglwyddo’n ddi-dor i 
weithio gartref yn ystod y pandemig.

68 Rydym yn parhau i fuddsoddi mewn offer i ganiatáu i fwy o’n staff weithio o 
bell mewn byd ar ôl COVID-19. Mae cysylltiad agos rhwng y buddsoddiad 
hwn a’n prosiect Gweithleoedd yn y Dyfodol.
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Chwyddiant cyflogau a phrisiau
69 Yn unol â’r canllawiau a gafwyd gan y Gweinidog dros Gyllid a 

Llywodraeth Leol, dim ond ychydig iawn o ddarpariaeth a wnaethom ar 
gyfer cynnydd mewn cyflogau a phrisiau yn 2022-23.

70 Os yw pwysau chwyddiant yn sylweddol uwch na rhagfynegiadau’r 
Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol, yna efallai na fydd y sefyllfa hon 
yn gynaliadwy o ran ein gallu i ddenu a chadw staff, a gallai fod yn 
angenrheidiol inni ailedrych ar hyn gyda’r Pwyllgor Cyllid.

Recriwtio a chadw staff
71 Mae prinder cynyddol o weithwyr archwilio proffesiynol ledled y DU yn 

rhannol mewn ymateb i’r gofynion ansawdd uwch sy’n cael eu rhoi ar 
archwiliad corfforaethol a’r sector cyhoeddus.

72 Mae ein rhaglen hyfforddi graddedigion a phrentisiaethau wedi rhoi 
rhywfaint o amddiffyniad i ni o’r pwysau hwn hyd yma. Fodd bynnag, 
rydym yn dechrau profi lefelau uchel o drosiant staff gan fod ein staff yn 
gallu denu cyflogau uwch mewn mannau eraill.

73 Os bydd y duedd hon yn parhau, efallai y bydd angen i ni adolygu ein 
strategaeth cyflog a gwobrwyo yn ystod 2022-23.

Teithio a chynhaliaeth
74 Fel y nodwyd yn gynharach, nid yw ein cyllideb arfaethedig ar gyfer 2022-

23 ar hyn o bryd yn gwneud unrhyw ragdybiaethau ynghylch gostyngiad 
posibl mewn costau teithio os bydd staff yn dewis derbyn y taliad ymlaen 
llaw arfaethedig yn lle lwfans teithio yn ddiweddarach eleni. Er enghraifft, 
os bydd 50% o’r staff yn dewis derbyn y taliad ymlaen llaw, byddem yn 
disgwyl i’n costau yn 2022-23 ostwng tua £300,000.

75 Byddai unrhyw danwariant yn deillio o hynny yn 2022-23 yn cael ei 
ddychwelyd i Gronfa Gyfunol Cymru; os yw’r effaith yn debygol o fod yn 
sylweddol yna byddwn yn cyflwyno Amcangyfrif Atodol yn y flwyddyn i 
adlewyrchu hyn.

Newidiadau posibl i’r 
gyllideb hon
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Incwm o ffioedd
76 Mae ansicrwydd sylweddol yn ein hamcangyfrifon ar gyfer faint o waith 

archwilio y bydd ei angen yn 2022-23, ac efallai y bydd angen inni 
ddychwelyd at y Pwyllgor Cyllid i addasu faint o adnoddau cronnus 
y gallwn eu defnyddio os yw’r gwaith sydd ei angen yn cynnwys ein 
disgwyliadau presennol.

Safonau adrodd newydd
77 Mae IFRS 16 ar gyfrif am brydlesi i’w gyflwyno o 2022-23.

78 Nid yw effaith cyfrifo ar gyfer dibrisiant a llog sy’n gysylltiedig â chyfalafu 
prydlesi presennol o’i gymharu â chostau rhedeg blynyddol y prydlesi 
hynny yn arwyddocaol i Archwilio Cymru, oherwydd yr amser byr sy’n 
weddill ar ein prydlesi eiddo. Felly, nid oes angen unrhyw addasiad i’n 
cyllideb ar gyfer y newid hwn yn 2022-23.

79 Efallai y bydd newid i’n gofyniad gwariant cyfalaf yn 2023-24, fel y 
dangosir yn Arddangosyn 4, os ymrwymwn i drefniant prydles newydd. 
Nid yw’n bosibl amcangyfrif yr effaith hon ar hyn o bryd.
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Gwaith Archwilio Perfformiad Lleol
80 Fel rhan o’n strategaeth pum mlynedd sy’n dod i’r amlwg i gefnogi ein 

huchelgais i “fanteisio’n llawn ar ein persbectif, ein harbenigedd a’n 
dyfnder mewnwelediad unigryw”, byddwn yn gofyn i’r Pwyllgor Cyllid 
newid y cyllid ar gyfer rhywfaint o’n gwaith archwilio perfformiad mewn 
Llywodraeth Leol ac Iechyd o ffi i gyllid Cronfa Gyfunol Cymru yn ein 
Hamcangyfrif ar gyfer 2023-24.

81 Mae elfennau’r ffi yr ydym yn ceisio eu symud i Gronfa Gyfunol Cymru 
yn ymwneud â darparu adolygiadau “thematig” neu bwnc penodol sydd 
fel arfer yn cynnwys gwaith archwilio ar draws nifer o gyrff a archwilir – 
gallai’r gwaith hwn fod ar lefel Cymru gyfan a/neu ranbarthol, yn aml gyda 
pwyslais traws-sector neu system gyfan; rydym hefyd yn tueddu i fod 
eisiau edrych ar faterion fel arweinyddiaeth system Llywodraeth Cymru ar 
y thema benodol yr ydym yn eu harchwilio, na ellir eu hariannu o’r ffi.

82 Gall y ffordd yr ydym yn ariannu’r mathau hyn o adolygiadau hefyd 
arwain at rywfaint o anhyblygrwydd yn y ffordd yr ydym yn lledaenu ein 
canfyddiadau; gyda phob corff unigol a archwilir yn cyfrannu rhywbeth o’u 
ffi, mae disgwyliad dealladwy y bydd rhyw fath o allbwn penodol ar gyfer 
y corff unigol a archwilir hwnnw o’r gwaith – mae adegau lle byddwn am 
wneud hynny ond hefyd adegau lle gallwn ddewis cael ystod wahanol o 
allbynnau o’r adolygiad nad ydynt efallai’n canolbwyntio’n lleol a byddai’n 
dda cael yr hyblygrwydd i ddewis yr allbynnau mwyaf priodol ym mhob 
achos.

83 Rydym yn gweld darnau o waith o’r fath yn allweddol wrth ychwanegu 
gwerth at ein cyfundrefn archwilio gyda’u gallu i roi barn system gyfan, gan 
helpu i wella ansawdd y gwasanaethau a ddarperir i drethdalwyr, a hefyd 
helpu i gyflawni uchelgais Llywodraeth Cymru o ‘Un Sector Cyhoeddus’ 
– bydd gwneud eu cyflawni mor hyblyg ac effeithlon â phosibl yn helpu i 
gyflawni’r nodau hyn.

Ystyriaethau y 
dyfodol
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84 Ar hyn o bryd, pan fyddwn yn cyflawni’r darnau hyn o waith, rydym yn 
cymryd cyfran o’r ffi archwilio gan yr holl gyrff archwiliedig perthnasol 
i lunio cyllideb gyffredinol y prosiect, a lle rydym am edrych ar rôl 
Llywodraeth Cymru yn y pwnc yr ydym yn ei archwilio, mae angen i ni 
hefyd ychwanegu cyllid Cronfa Gyfunol Cymru ar wahân i gwmpasu 
hynny; yna mae angen i ni greu nifer o godau amser i archwilwyr eu 
defnyddio sy’n adlewyrchu’r gwaith amrywiol mewn gwahanol gyrff 
archwiliedig sy’n ymwneud ag adolygu.

85 Mae hyn yn creu cymhlethdod trafodiadol sylweddol wrth gynllunio’r 
darnau hyn o waith ac yn codi’r amser yn ôl i gyrff archwiliedig unigol; 
yn ogystal, mae’r gofyniad o fewn Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 
2013 i ‘godi dim mwy na’r gost lawn’ yn golygu bod yn rhaid i ni fod yn 
ofalus nad oes croes-sybsideiddio o un corff i’r llall pan fyddwn yn cyfuno 
cyllidebau ar draws cyrff a archwilir i ariannu’r gwaith o ddatblygu, dylunio 
a chyflwyno prosiectau o’r fath.

86 Rydym wedi trafod y dull hwn gyda swyddogion Llywodraeth Cymru, ac 
maent yn cefnogi ein cynnig yn gyffredinol a byddem yn barod i wneud yr 
addasiadau angenrheidiol i ddyraniadau cyllid i gyrff a archwilir fel bod yr 
alwad gyffredinol ar Gronfa Gyfunol Cymru yn cael ei chadw’n ddi-niwed.

87 Byddwn hefyd yn trafod y dull hwn gyda’r cyrff archwiliedig yr effeithir 
arnynt dros y misoedd nesaf a byddem yn croesawu barn y Pwyllgor Cyllid 
ynghylch a yw’r newid hwn yn rhywbeth y byddent yn barod i’w gefnogi 
mewn Amcangyfrif yn y dyfodol.
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1 Cyllideb refeniw 2022-23

Atodiadau
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1 Cyllideb refeniw 2022-23

Amcangyfrif 
2022-23

£’000

Amcangyfrif 
2021-22

£’000

Cynnydd/ 
(Gostyngiad)

£’000

Tr
eu

lia
u

Costau staff 18,932 18,214 718
Rheoli swyddi gwag (939) (911) (28)

Staff contract tymor byr 579 311 268

Lwfans teithio 746 746 –

Teithio a chynhaliaeth 246 257 (11)

Llety 976 964 12

TAW anadferadwy 500 500 –

TGCh 633 602 31

Llywodraethu Archwilio Cymru 300 295 5

Hyfforddiant allanol 278 278 –

Cyfieithu 120 120 –

Ffioedd cyfreithiol a phroffesiynol 374 222 152

Dibrisiad 280 280 –

Cyflenwadau a gwasanaethau 
eraill

595 731 (136)

Targed arbedion (500) (400) (100)

CYFANSWM 23,120 22,209 911

Y Fenter Twyll Genedlaethol 260 50 210

Cyfanswm treuliau 23,380 22,259 1,121

In
cw

m

Ffioedd Archwilio 13,619 13,021 584

Archwiliad Cronfeydd 
Amaethyddol yr UE

650 650 –

Ffioedd ardystio grantiau 813 790 23

CYFANSWM INCWM 15,082 14,461 621

Cyfanswm i’w ariannu o Gronfa Gyfunol 
Cymru

8,298 7,798 500

Tudalen y pecyn 59



tud 23 Gwybodaeth gefnogi ar gyfer yr Amcangyfrifon o Incwm a Threuliau 

Tudalen y pecyn 60



Audit Wales

24 Cathedral Road

Cardiff 

CF11 9LJ
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Mae’r Adroddiad Interim yn cynnwys asesiad i ganfod i ba raddau y cyflawnwyd y canlynol:

• mae swyddogaethau’r Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru wedi cael eu harfer
yn gyson â’r Cynllun Blynyddol a baratowyd ar gyfer 2021-22;

• mae cynnydd wedi’i wneud tuag at gyflawni’r blaenoriaethau a nodwyd yn y Cynllun; ac

• mae cynnydd wedi’i wneud tuag at gyrraedd ein targedau ar gyfer y dangosyddion
perfformiad allweddol.

Archwilio Cymru yw’r enw anstatudol cyfun am Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa 
Archwilio Cymru, sy’n endidau cyfreithiol ar wahân ac sydd â’u swyddogaethau cyfreithiol eu 
hunain. Nid yw Archwilio Cymru yn endid cyfreithiol. O ganlyniad, yn yr Adroddiad hwn, rydym 
yn cyfeirio’n benodol at yr Archwilydd Cyffredinol neu Swyddfa Archwilio Cymru mewn adrannau 
lle mae angen bod yn gyfreithiol fanwl.

Os bydd angen i chi gael y cyhoeddiad hwn mewn fformat a/neu iaith arall, neu os bydd 
gennych unrhyw gwestiynau am ei gynnwys, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion isod. 

Archwilio Cymru 
24 Heol y Gadeirlan 
Caerdydd 
CF11 9LJ

Ffôn 02920 320 500 
E-bost:post@archwilio.cymru 
Gwefan:www.archwilio.cymru 
Twitter @WalesAudit

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg.

Mae’r ddogfen hon hefyd ar gael yn Saesneg.

Mae’r Adroddiad Interim hwn yn cwmpasu’r cyfnod rhwng 1 Ebrill a 30 
Medi 2021. Fe’i paratowyd ar y cyd, ac fe’i gosodir gerbron y Senedd, gan 
Archwilydd Cyffredinol Cymru a Chadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru, yn 
unol â gofynion Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013.
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Cynnwys

Rhagair 4

Cyflawni gwaith archwilio 5

Rhedeg y busnes 13

Dangosyddion perfformiad allweddol 19

Atodiadau 

1 Gwaith archwilio lleol 24

2 Archwiliadau ac astudiaethau gwerth am arian cenedlaethol 25

3 Cefnogi craffu ac atebolrwydd effeithiol  26
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Rhagair

Mae’r Adroddiad Interim hwn yn disgrifio’r cynnydd yr ydym wedi’i wneud hyd 
yma tuag at gyflawni ein Cynllun Blynyddol ar gyfer 2021-22.

Yn yr Adroddiad, rydym yn canolbwyntio ar y cynnydd a wnaed dros y cyfnod 
rhwng 1 Ebrill a 30 Medi 2021 tuag at gyflawni ein rhaglenni gwaith arfaethedig 
a’n meysydd ffocws cysylltiedig, ac ar gyflawni ein targedau dangosyddion 
perfformiad allweddol.

Yn ystod y cyfnod adrodd, mae cyflawni ein gwaith wedi’i ategu gan ein pedwar 
uchelgais cyffredinol. Y rhain yw:

• manteisio’n llawn ar ein persbectif, ein harbenigedd a’n dyfnder
mewnwelediad unigryw.

• cryfhau ein sefyllfa fel llais awdurdodol, dibynadwy ac annibynnol.
• cynyddu ein gwelededd, dylanwad a pherthnasedd.
• bod yn sefydliad enghreifftiol ar gyfer y sector cyhoeddus yng

Nghymru a thu hwnt.

Rydym yn cadarnhau nad oes angen gwyro’n sylweddol oddi wrth y rhaglenni 
gwaith a nodwyd yn ein Cynllun ar gyfer 2021-22 ac yn falch o adrodd bod bron 
holl waith a gynlluniwyd naill ai wedi’i gyflawni, neu’n symud ymlaen i gynllunio. 
Mae hyn yn glod i broffesiynoldeb, ymroddiad a gwaith caled ein staff a’r 
cydweithrediad a gawn gan y cyrff yr ydym yn eu harchwilio.

Dan arweiniad ein pedwar uchelgais a thrwy ddefnyddio ein cylch gwaith 
unigryw i ddilyn y bunt gyhoeddus, rydym wedi ymrwymo i adeiladu ar y 
momentwm hwn am weddill y flwyddyn yn ein rôl fel sbardun i wella wrth wraidd 
gwasanaethau cyhoeddus Cymru.

Adrian Crompton
Archwilydd 
Cyffredinol Cymru

Lindsay Foyster
Cadeirydd Swyddfa 
Archwilio Cymru
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Gwaith archwilio lleol

1 Mae pandemig COVID-19 wedi parhau i darfu ar ein gwaith archwilio ar 
safleoedd, ond rydym wedi gallu dygymod â’r sefyllfa trwy fabwysiadu 
trefniadau gweithio hyblyg ar draws timau yn ogystal ag estyn rhai o’n 
terfynau amser arfaethedig ar gyfer cwblhau. Rydym wedi parhau i weithio 
ac ymgysylltu o bell â chyrff cyhoeddus yr ydym yn eu harchwilio, yn 
bennaf gan ddefnyddio technoleg a phlatfformau cyfathrebu fideo. 

Cyflawni gwaith archwilio

Cynnal gwaith 
archwilio mewn 

dros 800
o gyrff cyhoeddus

Cefnogi gwaith 
craffu effeithiol 

gan gynnwys gwaith 
pwyllgorau’r Senedd

Cyflawni rhaglen 
o archwiliadau 

ac astudiaethau 
gwerth am arian

Rhannu’r arfer da 
a welwn ar draws 

gwasanaethau 
cyhoeddus 

Cymru

Ardystio 
cynlluniau grant 
sy’n werth bron 

i £1.5 biliwn

Hwyluso’r 
gwaith o  

ganfod twyll 
a gwall drwy’r 

Fenter Twyll 
Genedlaethol

Cymeradwyo tua  
£1 biliwn o 

daliadau allan o 
Gronfa Gyfunol 
Cymru bob mis

Cyflawni rôl 
sylwedydd ar 
amrywiaeth o 

weithgorau polisi 
allweddol

Gwaith craidd

Tudalen y pecyn 66



tudalen 6 Adroddiad Interim

2 Mae’n dda gennym nodi ein bod yn dal ar y trywydd iawn i gyflawni ein 
rhaglen lawn o waith archwilio cyfrifon yn 2021-22. Ers cwblhau holl 
archwiliadau cyfrifon 2020-21 cyrff y GIG ganol mis Mehefin, mae timau 
archwilio wedi gwneud cynnydd da o ran gwaith cyfrifon llywodraeth 
ganolog a llywodraeth leol. Erbyn diwedd mis Medi roedd y rhan fwyaf o 
archwiliadau’r llywodraeth ganolog 2020-21 wedi’u cwblhau yn ogystal ag 
â nifer o archwiliadau llywodraeth leol.

3 Rydym hefyd wedi parhau i lunio ein cynlluniau archwilio llywodraethu a 
gwerth am arian mewn cyrff unigol a archwilir gan y GIG a llywodraeth 
leol i ganolbwyntio ar faterion sydd fwyaf perthnasol i’r sefyllfa bresennol 
ac sy’n esblygu. 

4 Ceir rhestr gynhwysfawr o’r cyrff cyhoeddus a archwilir gennym a’r 
mathau o waith archwilio a wneir yn y cyrff hynny yn Atodiad 1.

Archwiliadau ac astudiaethau gwerth am arian 
cenedlaethol

5 Fel a nodwyd mewn mwy o fanylder yn ein Cynllun Blynyddol ym mis 
Mawrth, rydym yn ystyried mai’r canlynol oedd y prif ffactorau yn ein 
hamgylchedd gweithredu a fyddai’n dylanwadu ar y ffordd yr ydym yn 
cyflawni ein gwaith dros y blynyddoedd nesaf:

•  effeithiau pandemig COVID-19
• goblygiadau Brexit
• argyfwng yr hinsawdd
• ymgorffori’r egwyddor datblygu cynaliadwy
• heriau economaidd-gymdeithasol
• chymdeithas fwyfwy rhwydweithiol.

6 Mae ein rhaglen waith genedlaethol wastad wedi cadw rhywfaint o 
hyblygrwydd i ymateb i amgylchiadau a blaenoriaethau newidiol a 
materion sydd o bwys cyhoeddus neu seneddol. Gyda pharhad pandemig 
COVID-19, rydym wedi parhau i arfer yr hyblygrwydd hwnnw’n fwy nag 
erioed dros y cyfnod adrodd ac wedi cyhoeddi sawl adroddiad gyda phrif 
ffocws sy’n gysylltiedig â COVID. Mae’r rhain yn cynnwys:

• Caffael a chyflenwi Cyfarpar Diogelu Personol ar gyfer pandemig
COVID-19; a hefyd

• Gweithredu rhaglen frechu COVID-19 yng Nghymru.

7 Darperir rhestr wedi’i diweddaru o waith a gwblhawyd, gwaith sydd 
eisoes ar y gweill a gwaith newydd yr ydym yn bwriadu ei wneud yn 
ddiweddarach yn 2021-22 fel rhan o’n rhaglen genedlaethol yn Atodiad
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Cefnogi craffu ac atebolrwydd effeithiol
8 Mae ein gwaith yn dal i fod â rôl allweddol o ran cefnogi gwaith y Pwyllgor 

Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus newydd wrth iddo 
ystyried y modd y defnyddir adnoddau ac y cyflawnir swyddogaethau 
cyhoeddus yng Nghymru.

9 Yn yr un modd, mae’r rhan fwyaf o gyrff cyhoeddus yng Nghymru wedi 
addasu i heriau’r pandemig ac rydym wedi parhau i fynychu cyfarfodydd 
eu Pwyllgorau Archwilio a Chraffu gan ddefnyddio platfformau cyfathrebu 
dros fideo i ddarparu sesiynau briffio rheolaidd ac adrodd ar ein gwaith 
archwilio.

10 Yn Atodiad 3, rydym yn darparu rhagor o fanylion ynghylch sut yr 
ydym wedi cefnogi sesiynau tystiolaeth y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, 
pwyllgorau eraill ac yn fwy cyffredinol ynghylch ein cymorth ar gyfer craffu 
ac atebolrwydd effeithiol yn hanner cyntaf 2021-22. 

Meysydd ffocws

11 Mewn ymateb i’n hamgylchedd gweithredu ac i’n helpu i wireddu ein 
huchelgeisiau strategol, fe wnaethom nodi naw maes ffocws ar gyfer 
cyflawni ein gwaith archwilio yn 2021-22. Caiff y cynnydd yr ydym wedi’i 
wneud tuag at gyflawni pob un o’r rhain yn ystod hanner cyntaf y flwyddyn 
ei grynhoi yn y tabl canlynol.

Maes ffocws Yr hyn a gyflawnwyd hyd yma

Cyflwyno rhaglen o waith 
archwilio perthnasol ac 
amserol sy’n cydnabod 
ac yn cydymdeimlo â’r 
pwysau y mae cyrff 
cyhoeddus yn eu hwynebu 
yn eu hymateb parhaus i 
bandemig y coronafeirws, 
a’r adferiad ohono.

Yn ystod y cyfnod adrodd, rydym wedi parhau i fonitro’r 
pwysau a wynebir gan gyrff a archwilir, eu cydnabod a 
chymdeimlo â hwy. Gan gymryd y pwysau hyn i ystyriaeth, 
ochr yn ochr â chyfyngiadau parhaus ar ein capasiti ni ein 
hunain sy’n deillio o effaith y pandemig, rydym wedi addasu’r 
amserlen ar gyfer cyflawni rhai prosiectau archwilio.
Fodd bynnag, mae ein rhaglen gyffredinol o waith archwilio’n 
dal i fod ar y trywydd iawn ar y cyfan ac mae wedi parhau i 
gynnwys sylw i faterion sy’n berthnasol i effaith y pandemig 
ac adferiad ohono. Mae hyn wedi cynnwys, er enghraifft, ein 
hadroddiadau ar Gyfarpar Diogelu Personol ac ar y Rhaglen 
frechu yng Nghymru, a phrosiect newydd ‘Llamu Ymlaen’ 
fel rhan o’n rhaglen archwilio llywodraeth leol. Bydd gwaith 
cynllunio manwl a gwaith cwmpasu ychwanegol ar gyfer rhai 
o’r astudiaethau cenedlaethol newydd a nodir yn ein Cynllun 
Blynyddol yn cael eu gwneud dros gyfnod yr hydref/gaeaf. 
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Maes ffocws Yr hyn a gyflawnwyd hyd yma

Rhoi pwyslais arbennig 
ar bwysigrwydd rheolaeth 
ariannol gadarn a 
llywodraethu da ar draws 
y sector cyhoeddus, yng 
ngoleuni’r risgiau cynyddol 
sy’n gysylltiedig â gwariant 
cyhoeddus yn ystod y 
pandemig.

Ar gyfer archwiliadau cyfrifon 2020-21, rydym wedi ystyried 
ystyriaethau newydd ar gyfer datganiadau ariannol sy’n 
deillio’n uniongyrchol o’r pandemig. Mae’r ystyriaethau hyn 
wedi cynnwys meysydd risg megis:

• methiant posibl trefniadau monitro ansawdd cyrff a 
archwilir ac effaith gweithio o bell;

• cyfrifyddu priodol ar gyfer y ffrydiau cyllid a gwariant 
cynyddol yn 2020-21 i ymdrin â phandemig COVID-19;

• cyfrifyddu priodol ar gyfer ysbytai maes;
• ansicrwydd prisio diwedd blwyddyn posibl ar gyfer 

eiddo, offer a chyfarpar;
• amcangyfrif gwyliau blynyddol a gronnwyd a 

darpariaethau drwgddyledion;
• gwirio bodolaeth eiddo, offer a chyfarpar a rhestrau 

eiddo; a
• risg o dwyll, gwallau a’r risg i reoleidd-dra gyda 

gwariant cynyddol.

Ym mis Mai, gwnaethom gyhoeddi canfyddiadau ein 
hadolygiad o drefniadau Llywodraethu ym Mhwyllgor 
Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru a oedd yn cynnwys 
argymhellion ar gyfer Llywodraeth Cymru a’r Pwyllgor. 
Ym mis Mehefin, fe gyhoeddom ni fersiwn wedi’i diweddaru 
o’n hoffer data cyllid GIG Cymru, gan gynnwys manylion 
gwariant a oedd yn gysylltiedig â COVID-19. Cafodd data 
tebyg ei gynnwys yn y ffeithlun ar y we a ryddhawyd gennym 
ym mis Medi yn dilyn cwblhau Cyfrifon Cryno’r GIG (Cymru) ar 
gyfer 2020-21.
Fe gyhoeddom ni adroddiad cryno cenedlaethol ar 
Gynaliadwyedd Ariannol Llywodraeth Leol hefyd; a oedd 
yn adlewyrchu effaith y pandemig a heriau yn y dyfodol. Ac 
roedd ein hallbynnau Darlun o Wasanaethau Cyhoeddus (un 
adroddiad cenedlaethol a phum sylwebaeth sector ategol) yn 
cynnwys sylwadau ar wariant COVID-19 ac ar rai o’r heriau 
cysylltiedig a ddeilliodd o’r pandemig.
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Maes ffocws Yr hyn a gyflawnwyd hyd yma

Datblygu dull symlach 
ar gyfer archwilio sut y 
mae cyrff cyhoeddus 
wedi gweithredu yn unol 
â’r egwyddor datblygu 
cynaliadwy wrth bennu eu 
hamcanion llesiant ac wrth 
gymryd camau i gyflawni’r 
amcanion hynny.

Dros y chwe mis diwethaf rydym wedi diweddaru ein 
canllawiau mewnol am sut yr ydym yn mynd ati i wneud y 
gwaith yma ac wedi cyflwyno hyfforddiant ar gyfer y rhan fwyaf 
o’n staff archwilio perfformiad. Byddwn yn parhau i ddarparu 
hyfforddiant trwy ail hanner y flwyddyn ar gyfer aelodau eraill 
o staff, ac ar y cyd â Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r 
Dyfodol Cymru, bydd hyfforddiant ychwanegol ar ddeall yr 
egwyddor datblygu cynaliadwy’n cael ei ddarparu hefyd.
Mae’r Archwilydd Cyffredinol wedi ysgrifennu at y cyrff 
perthnasol a noddir gan Lywodraeth Cymru i gadarnhau ei 
fod yn bwriadu sefydlu gwaith i gyflawni archwiliadau datblygu 
cynaliadwy yn y cylch adrodd hwn o fewn ei raglen ehangach 
o astudiaethau gwerth am arian cenedlaethol. Mae hyn 
yn adlewyrchu’r dull yr ydym yn ei ddefnyddio ar gyfer ein 
harchwiliadau datblygu cynaliadwy i’w sefydlu fel rhan annatod 
o’n rhaglenni gwaith. 

Sicrhau bod datblygiad 
ein dull archwilio yn aros 
gyfuwch â newidiadau 
mewn arfer proffesiynol 
gorau, yn manteisio’n 
llawn ar ddatblygiadau 
mewn technoleg ac yn 
darparu archwiliadau 
o ansawdd da sy’n 
diwallu anghenion ein 
rhanddeiliaid.

Yn ystod y cyfnod adrodd rydym wedi ailstrwythuro a recriwtio 
i’n Tîm Datblygu ac Arweiniad Archwilio (DAA), sy’n gwneud 
gwaith manwl a pharhaus i sganio’r gorwel a dadansoddi 
datblygiadau mewn safonau ansawdd cyfrifyddu ac archwilio 
i sicrhau ein bod yn gallu ymateb i’r newidiadau arwyddocaol 
sy’n digwydd. 
Mae’r tîm DAA wedi gwneud yn siŵr bod ein canllawiau, 
methodolegau a gweithgarwch dysgu a datblygu mewnol 
wedi esblygu i aros gyfuwch â’r newidiadau pwysig hyn yn 
y proffesiwn archwilio a, thrwy aelodaeth o fforymau a chyrff 
proffesiynol, ein bod yn dylanwadu ar safonau a chodau 
cyfrifyddu lle gallwn.   
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Maes ffocws Yr hyn a gyflawnwyd hyd yma

Mireinio pob agwedd ar y 
ffordd yr ydym yn casglu, 
dadansoddi a chyflwyno 
data, gan gynnwys trwy 
gyrchu symiau mwy yn 
fwy rheolaidd, mwy o 
ddefnydd o awtomeiddio, 
a gwell dulliau o 
ddelweddu ac adrodd 
straeon.

Yn ystod gwaith archwilio cyfrifon 2021-22, rydym wedi treialu 
platfform cyfrifon electronig newydd a wedi defnyddio Ap 
dadansoddeg data ar archwiliadau’r GIG. Mae’r ddau brosiect 
yma’n ceisio gwneud data’n ganolog i’n gwaith archwilio 
cyfrifon a chynyddu i’r eithaf ein defnydd o dechnoleg ochr yn 
ochr â’n dull o ddatblygu ansawdd archwilio.
Mewn datblygiad cysylltiedig, rydym wedi sefydlu datrysiad 
storio data i ddal data allanol ar raddfa fawr yn ddiogel ac 
rydym hefyd yn gweithio ar brosiect i asesu dichonadwyedd 
adeiladu warws ddata fewnol ar gyfer mwy o awtomeiddio a 
delweddu gwell mewn perthynas â’n gwybodaeth a data rheoli 
mewnol.

Gwella sut yr ydym yn 
cyfleu ein gwaith archwilio 
i gael mwy o effaith, gan 
gynnwys trwy ehangu 
ystod a chyrhaeddiad 
y sianeli yr ydym yn eu 
defnyddio, a’r sgiliau 
rydym yn eu meithrin yn 
ein staff.

Dros y chwe mis diwethaf, rydym wedi parhau i ehangu 
ein defnydd o ddulliau gwahanol a newydd o gyfleu ein 
canfyddiadau, gan gynnwys drwy offer data, adroddiadau 
rhyngweithiol, ffeithluniau a blogiau.  Mae enghreifftiau dros y 
cyfnod adrodd wedi cynnwys:

• Ffeithluniau ac offer data ar Gyfrifon Cryno’r GIG 
(Cymru) sy’n nodi canlyniadau ariannol cyfun pob un o 
11 corff GIG Cymru o ran y sefyllfa ar 31 Mawrth 2021.

• Offeryn data Adfywio Canol Trefi yng Nghymru.
• Blogiau ar Bryderon ariannol myfyrwyr: ffeithiau 

a ffigyrau allweddol, Sut y byddwn yn cynorthwyo 
Cymru i ymateb i her y newid yn yr hinsawdd ac Mae’r 
gwasanaethau brys yn gweithio orau pan ydynt yn 
cydweithio. 

IYn fewnol, rydym wedi dechrau adolygiad o’r broses 
gyhoeddi o’i dechrau i’w diwedd i ganfod ble y gellir gwneud 
y newidiadau a fyddai’n cael yr effaith fwyaf, yn enwedig o 
safbwynt defnyddwyr terfynol ein cynhyrchion. Trwy symleiddio 
a gwella’r broses rydym yn amcanu at ryddhau adnoddau 
i ddatblygu ffyrdd newydd ac arloesol o gyfleu ein gwaith 
archwilio. 
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Maes ffocws What has been delivered so far

Ymgysylltu’n 
rhagweithiol â’r Senedd 
yn dilyn etholiadau mis 
Mai ac adnewyddu ein 
perthynas ag aelodau’r 
Pwyllgor Cyfrifon 
Cyhoeddus newydd 
a phwyllgorau eraill i 
godi ymwybyddiaeth 
o’n rhaglenni gwaith, 
a gofyn eu barn 
amdanynt.

Yn dilyn etholiadau’r Senedd ym mis Mai 2021, mae’r 
Archwilydd Cyffredinol a staff Archwilio Cymru wedi cynnal 
cyswllt rheolaidd â thîm clercio’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 
a Gweinyddiaeth Gyhoeddus newydd i drafod ein rhaglen 
waith. Fe gefnogom ni ddau gyfarfod ffurfiol gan y Pwyllgor (a 
gynhaliwyd trwy blatfform cyfathrebu fideo) wrth iddo ystyried ei 
raglen waith ei hun a oedd yn dod i’r amlwg a’i ffyrdd o weithio. 
Rydym wedi darparu ymatebion i bum ymgynghoriad a 
lansiwyd gan bwyllgorau craffu eraill y Senedd i gefnogi’r 
gwaith o ystyried blaenoriaethau eu rhaglen waith. Yn ein 
hymatebion, tynnwyd sylw at waith archwilio blaenorol, parhaus 
ac arfaethedig a allai fod yn berthnasol i waith y Pwyllgorau.  
Wrth i ni ddatblygu ein strategaeth a’n rhaglen waith pum 
mlynedd tymor hwy ar gyfer 2022-23, rydym yn rhagweld 
y byddwn yn gwahodd sylwadau pwyllgorau fel rhan o’n 
hymgysylltiad ehangach â rhanddeiliaid.

Datblygu ar wersi o’n 
Prosiect Dysgu COVID 
i wella’r ffordd yr ydym 
yn rhannu arfer da, 
gan brif ffrydio dulliau 
newydd o ddysgu yn 
barhaus a chryfhau 
cefnogaeth ar gyfer 
cyflwyno archwiliadau.

Yn ystod 2020-21, drwy ein Prosiect Dysgu Covid datblygwyd 
dull newydd o rannu arfer da mewn ffordd fwy arloesol, 
cynhwysol a hygyrch. Rydym wedi dilyn y dysgu o’r prosiect 
hwn wrth ddatblygu sesiynau mwy diweddar ar weithio 
integredig ac adfywio canol trefi a byddwn yn parhau i adeiladu 
ar y dulliau hyn i gefnogi digwyddiadau yn y dyfodol, gan 
gynnwys ein gwaith sydd ar y gweill ar newid yn yr hinsawdd. 
Hefyd, mae grŵp llywio newydd ar gyfer ein blaenraglen wedi 
cael ei sefydlu gyda chydweithwyr ar draws Archwilio Cymru 
i adnabod cyfleoedd dysgu a’u cynyddu i’r eithaf ar bob cam 
yn ein prosiectau archwilio ac astudiaethau, nid dim ond ar 
y diwedd unwaith y mae’r adroddiad terfynol wedi cael ei 
gyhoeddi. 
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Maes ffocws What has been delivered so far

Datblygu ystod fwy 
amrywiol ac effeithiol 
o fecanweithiau ar 
gyfer cael barn ein 
rhanddeiliaid am werth 
ac effaith ein gwaith.

Ym mis Gorffennaf 2021, cyflwynodd Beaufort Research eu 
hargymhellion i Fwrdd Swyddfa Archwilio Cymru ar ein dull o 
gasglu adborth gan randdeiliaid yn y dyfodol a sut y gallem 
wella ein cyfathrebu â rhanddeiliaid er mwyn mesur effaith ein 
gwaith yn well. Yn dilyn hynny, rydym wedi dechrau gweithio 
ar ehangu’r gronfa o sefydliadau rhanddeiliaid yr ydym yn 
cael adborth ganddynt, gan gyflwyno mwy o hyblygrwydd 
yn y dulliau a ddefnyddiwn ar gyfer casglu adborth o’r fath, 
a chysoni ein rhaglen ymgysylltu ar gyfnodau allweddol wrth 
gyflawni ein strategaeth bum mlynedd.
Yn ystod hanner cyntaf eleni, rydym hefyd wedi ystyried 
opsiynau ar gyfer sut y gallwn ymgysylltu’n well â’n 
rhanddeiliaid fel defnyddwyr ein cynnyrch archwilio. Rydym 
yn rhagweld y bydd y gwaith hwn yn elfen allweddol o’n 
strategaeth pum mlynedd sy’n datblygu a byddwn yn llywio 
datblygiad parhaus ein rhaglen waith. 
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12 Dros y chwe mis diwethaf, rydym wedi parhau i fonitro’r sefyllfa sy’n 
esblygu o ran COVID-19 yn fanwl a gweithredu yn unol â chanllawiau a 
gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru. 

13 Fe ailagorodd ein swyddfeydd o ddechrau mis Ebrill 2021 i nifer 
cyfyngedig o unigolion a gafodd eu blaenoriaethu ar ôl ystyried 
ystyriaethau diogelwch a lles. Rydym wedi cynyddu’n raddol nifer y staff a 
allai fynd i swyddfa drwy ffurflen mor flaenoriaeth, ond mae’r rhan fwyaf o 
staff yn parhau i wneud y rhan fwyaf o’u gwaith o bell o’u cartrefi. 

14 Mae’r Bwrdd, ei Bwyllgorau a’r Tîm Arweinyddiaeth Weithredol wedi 
gweithredu’n effeithiol dros y cyfnod adrodd gan ddefnyddio llwyfannau 
cyfarfod ar-lein. 

15 Ein blaenoriaethau o ran rhedeg y busnes fu addasu a sicrhau cyn lleied â 
phosibl o darfu ar ein gwaith archwilio a gweithrediad swyddogaethau ein 
gwasanaethau corfforaethol, gan sicrhau ar yr un pryd ein bod yn gwneud 
y peth iawn er mwyn ein pobl, gan eu cadw’n ddiogel a monitro eu lles. 
Trwy gydol y cyfnod adrodd, ein gwireb o hyd yw ‘hunan, teulu, gwaith ... 
yn y drefn honno’.  

Rhedeg y busnes

Pennu’r gyllideb 
gyffredinol o 

£22 miliwn a 
chodi ffioedd am 
waith archwilio

Cyflogi tua 270 
o staff a rheoli

ystof amrywiol o
asedau ffisegol a

gwybodaeth

Darparu 
arweinyddiaeth 

gadarn ac 
ymgorffori ein 

gwerthoedd a’n 
hymddygiadau

Monitro’r modd y 
mae’r Archwilydd 

Cyffredinol yn cyflawni 
ei swyddogaethau a 

rhoi cyngor iddo

Gwaith Craidd
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16 I’r perwyl hwn, ffurfiwyd tîm newydd o ‘hyrwyddwyr’ lles yn gynharach yn 
y flwyddyn, sydd wedi ymgysylltu wedyn â phob tîm ar draws y sefydliad.  
Mae’r mewnwelediad a gasglwyd gan y tîm hwn, ochr yn ochr â’n pwyllgor 
iechyd a diogelwch hirsefydlog, wedi llywio’r gwaith diweddar o ddatblygu 
Strategaeth Lles Archwilio Cymru newydd.  

17 Yn ganolog i’n hymateb i’r pandemig fu’r defnydd o dechnolegau sy’n ein 
galluogi i gysylltu, gweithio a chydweithio o bell ac yn hyblyg ymhlith ein 
timau a chyda’r cyrff cyhoeddus yr ydym yn eu harchwilio.

18 Elfen allweddol arall fu’r defnydd cynyddol o amrywiaeth eang o gyfryngau 
a mecanweithiau i ymgysylltu â’n gweithwyr. Mae’r mecanweithiau hyn 
wedi cynnwys:

• negeseuon wythnosol at yr holl staff oddi wrth yr Archwilydd Cyffredinol;
• postio blogiau rheolaidd gan staff, aelodau o’r Bwrdd a’r Tîm Arwain 

Gweithredol;
• cynnal arolygon ‘pwls’ rheolaidd;
• cynnal sesiynau briffio ar gyfer y staff cyfan a sesiynau holi ac ateb ar 

blatfformau cyfathrebu fideo; a
• darparu gweithgareddau rheolaidd i raeadru gwybodaeth i reolwyr llinell.

19 Yn ogystal, ar adeg cyhoeddi’r Adroddiad hwn, rydym yn cynnal ein 
harolwg staff blynyddol. Unwaith eto, rydym yn defnyddio’r un holiadur 
arolwg craidd ag a ddefnyddir yn Arolwg Pobl y Gwasanaeth Sifil i 
alluogi meincnodi effeithiol a chymharu o flwyddyn i flwyddyn. Mae 
adran ychwanegol fer hefyd yn archwilio profiadau unigolion o weithio yn 
Archwilio Cymru yn ystod pandemig y coronafeirws (COVID-19)..

20 Daw oddeutu dwy ran o dair o’n cyllid o ffioedd a godir ar gyrff a archwilir 
yn unol â chynllun ffioedd a gymeradwywyd gan y Senedd. Mae’r rhan 
fwyaf o’r gweddill yn cynnwys cyllid cymeradwy o Gronfa Gyfunol Cymru, 
y mae’r Bwrdd yn craffu ar ein defnydd ohono’n rheolaidd yn ystod y 
flwyddyn. Cafodd y blaenoriaethau allweddol ar gyfer ein defnydd o 
adnoddau yn 2021-22 eu nodi’n wreiddiol mewn Amcangyfrif, a gafodd ei 
ystyried a’i gymeradwyo gan Bwyllgor Cyllid y Senedd ym mis Tachwedd 
2020.
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Meysydd ffocws

21 Mewn ymateb i’n hamgylchedd gweithredu ac i’n helpu i wireddu ein 
huchelgeisiau strategol, fe wnaethom adnabod chwe maes ffocws ar gyfer 
y modd yr ydym yn rhedeg y busnes yn 2021-22. Caiff y cynnydd yr ydym 
wedi’i wneud tuag at gyflawni pob un o’r rhain yn ystod hanner cyntaf y 
flwyddyn ei grynhoi yn y tabl canlynol.

Maes ffocws Yr hyn a gyflawnwyd hyd yma

Blaenoriaethu 
cefnogaeth barhaus 
i iechyd a lles staff 
Archwilio Cymru 
wrth inni symud o 
ddull ‘ymateb’ i ddull 
‘adfer’ o ran pandemig 
COVID-19.

Mae iechyd a lles ein staff wedi bod yn flaenoriaeth allweddol 
drwy gydol y pandemig. O ganlyniad, thema gyson yn ein 
hymgysylltiad â staff fu pwysigrwydd cynnal cydbwysedd iach a 
chynaliadwy rhwng gwaith a bywyd cartref.
Cafodd y thema hon ei ffurfioli wrth gyhoeddi ein Strategaeth 
Lles newydd, a gymeradwywyd gan y Bwrdd ym mis 
Gorffennaf 2021.
Mae’r Strategaeth Lles yn cynnwys tri phrif faes – ‘Gweithio’n 
Dda, Byw’n Dda a Ffynnon Cymedrig’ – sydd i gyd wedi’u 
hategu gan gyfres o nodau sy’n nodi’n fanylach yr hyn yr ydym 
yn ymdrechu i’w gyflawni.  
Mae rheolwyr ledled y sefydliad wedi bod yn rhan o’r gwaith 
o ddatblygu cynllun gweithredu Lles, gyda chanlyniadau, 
mesurau a chamau gweithredu penodol i gyflawni nodau’r 
strategaeth a sicrhau bod ein staff yn cael eu cefnogi wrth i ni 
symud ymlaen.

Cynnal adolygiad o’r 
amcanion cydraddoldeb 
a nodir yn ein Cynllun 
Cydraddoldeb Strategol 
i sicrhau eu bod yn 
dal i fod yn addas at y 
diben ac yn cyd-fynd yn 
llawn â’n huchelgeisiau 
sefydliadol cyffredinol. 

Disgwylir i’r adolygiad o’n hamcanion cydraddoldeb ddechrau 
ym mis Tachwedd 2021.
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Maes ffocws Yr hyn a gyflawnwyd hyd yma

Gwireddu manteision 
uwch dîm arwain wedi’i 
gryfhau trwy ddatblygu 
perthnasoedd gwaith 
gwell rhwng y Bwrdd a’r 
Tîm Arwain Gweithredol 
sydd newydd ei ffurfio.

Yn dilyn sefydlu ein Tîm Arweinyddiaeth Weithredol (TAG) 
newydd ym mis Mawrth 2021, rydym wedi diweddaru ei gylch 
gorchwyl i egluro cyfrifoldebau Cyfarwyddwyr Gweithredol o 
ran gwneud penderfyniadau a’r rôl gefnogol a chwaraeir gan 
banel staff sydd newydd ei benodi. Dros y chwe mis diwethaf, 
mae’r TAG wedi bod yn gweithio gyda hyfforddwr gweithredol i 
gefnogi ei ddatblygiad cynnar.  
Gwahoddir holl aelodau TAG yn awr i fynychu holl gyfarfodydd 
y Bwrdd. Mae hyn wedi cefnogi’r gwaith o ddatblygu perthynas 
waith agosach rhwng TAG a’r Bwrdd, sydd wedi chwarae 
rhan allweddol wrth lunio ein hymateb i’r pandemig a datblygu 
strategaeth pum mlynedd newydd ar gyfer y sefydliad.
Cwblhawyd adolygiad annibynnol o effeithiolrwydd y Bwrdd yn 
ddiweddar. Roedd ei gylch gwaith yn cynnwys archwilio ffyrdd 
y gellid cryfhau a datblygu’r berthynas waith rhwng TAG a’r 
Bwrdd ymhellach.   
  

Cwblhau ein gwaith ar 
ddatblygu cynigion i 
ddiwallu ein hanghenion 
o ran swyddfeydd yn 
y dyfodol, er mwyn i’r 
Bwrdd allu gwneud 
penderfyniad yn 2022-
23.

Ym mis Mehefin fe wnaeth Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru’r 
penderfyniad allweddol i estyn y brydles yn ein swyddfa yng 
Nghaerdydd am flwyddyn arall, tan fis Mawrth 2024. Bydd 
hyn yn ein galluogi i ddygymod â’r ansicrwydd ynghylch sut 
y byddwn ni a’n cleientiaid yn gweithio ar ôl y pandemig ac i 
barhau i weithio gydag asiantau eiddo i adolygu cyfleoedd yn 
y farchnad eiddo. Rydym yn awyddus bod unrhyw swyddfeydd 
yr ydym yn buddsoddi ynddynt yn ategu ein hymgais i feddwl 
am yr economi gymdeithasol a chylchol. Bydd cynlluniau 
diwygiedig yn cael eu hystyried gan y Bwrdd yn 2022.
Am y tro, rydym yn dal i fod yn rhan o’r drafodaeth ehangach 
ar draws y sector cyhoeddus ynghylch defnyddio un ystâd 
gyhoeddus ac yn achub ar bob cyfle i dreialu ffyrdd newydd 
o weithio, gan gynnwys lleoliadau a hybiau gweithgareddau, 
i helpu i oleuo penderfyniadau ynglŷn ag anghenion o ran 
swyddfeydd yn y dyfodol. I ddarparu eglurder fe wnaeth y 
Tîm Arwain Gweithredol gyhoeddi set o egwyddorion lefel-
uchel hefyd ar gyfer sut y byddwn ni i gyd yn gweithio gydag 
athroniaeth danategol o ‘wasanaethau archwilio hyblyg a 
ddarperir gan weithlu hyblyg’. Trwy lunio un set o egwyddorion 
syml mae gan reolwyr annibyniaeth a dewis i weithio gyda’u 
timau ar sut orau i ymdrin â mater defnyddio swyddfeydd yn y 
dyfodol. 
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Maes ffocws Yr hyn a gyflawnwyd hyd yma

Sefydlu’r egwyddor 
datblygu cynaliadwy i 
raddau mwy helaeth 
yn ein prosesau 
penderfynu, gan 
gynnwys wrth:
•  gynnal adolygiad o’n 

trefniadau teithio a 
chynhaliaeth ar gyfer 
staff;

• arbrofi â ffyrdd 
newydd, mwy 
effeithlon a doethach 
o weithio; a’u 
gwerthuso; a

• phennu ein trywydd 
ar gyfer symud tuag 
at allyriadau nwyon 
tŷ gwydr sero net.

Fe wnaeth Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru ymrwymiad i 
sefydlu egwyddor datblygu cynaliadwy yn y ffordd y mae’n 
rhedeg y busnes ac yn gwneud penderfyniadau, ac i archwilio 
sut y gall gymhwyso’r pum ffordd o weithio ymhellach i 
weithrediadau parhaus. 
Yn ymarferol, mae cymhwyso’r pum ffordd o weithio’n golygu 
eu defnyddio i ddatblygu cynlluniau a strategaethau allweddol, 
gan sicrhau eu bod yn cael eu sefydlu’n llawn yn y ffordd o 
feddwl sy’n tanategu gweithrediadau o ddydd i ddydd. Rydym 
felly’n canolbwyntio ar ystyried yr egwyddor wrth ddatblygu 
ein strategaeth bum mlynedd, a’r prosiectau a phrosesau 
corfforaethol allweddol a fydd o gymorth i’w chyflawni. 
Cyflawni allyriadau sero net yw un o’n dyheadau allweddol 
ar gyfer ein ffyrdd o weithio yn y dyfodol. Bydd yr holl 
benderfyniadau a wnawn am y dyfodol, gan gynnwys y rhai 
sy’n ymwneud â’r adeiladau yr ydym yn eu meddiannu a sut 
rydym yn rheoli ein cymudo a theithio busnes, yn ystyried ein 
hymrwymiad i gyflawni’r nod hwn.
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Maes ffocws Yr hyn a gyflawnwyd hyd yma

Moderneiddio’r ffordd 
yr ydym yn gweithio, 
gan gynnwys trwy 
wneud gwell defnydd 
o dechnoleg ddigidol 
i’n galluogi i fod yn 
fwy ystwyth ac yn fwy 
parod i addasu mewn 
amgylchedd sy’n 
esblygu.

Tanategir ein hegwyddorion o ran ffyrdd o weithio yn y dyfodol 
gan ddyhead i fod yn sefydliad blaengar, digidol ac mae’r 
pandemig wedi bod yn sbardun mewn llawer o ffyrdd ar gyfer 
moderneiddio’r ffordd yr ydym yn gweithio. Yn ystof y cyfnod 
adroddiad, mae defnyddio technolegau wedi ein galluogi i 
gysylltu, gweithio a chydweithio o bell ac yn hyblyg yn fewnol a 
chyda’r cyrff cyhoeddus yr ydym yn eu harchwilio.  
Mae hyn wedi cynnwys: 

• mwy o fynediad o bell at systemau ariannol cleientiaid;
• buddsoddi mewn gliniaduron hybrid i alluogi staff i 

barhau i weithio’n effeithlon ac yn effeithiol;
• datblygu fframwaith sgiliau digidol i gryfhau sgiliau 

craidd yr holl staff;
• cwblhau’r broses o wella seiberddiogelwch ar ein 

wefan; 
• dwyn ynghyd yr amryw elfennau o ddatblygiadau 

digidol a thechnolegol dan drosolwg Grŵp Llywio 
Digidol sy’n gyfrifol am lywodraethu’r holl agenda 
ddigidol yn Archwilio Cymru.  

Elfen allweddol arall o foderneiddio’r ffordd rydym yn gweithio 
dros y cyfnod adrodd fu ystyried cynigion ar gyfer diwygio ein 
cynllun teithio a chynhaliaeth.  Cymeradwywyd cynigion a 
ddatblygwyd gan grŵp gorchwyl a gorffen staff gan y Bwrdd a’r 
Tîm Arweinyddiaeth Weithredol ym mis Gorffennaf 2021 ac ers 
hynny cynhaliwyd cyfres o ddigwyddiadau ymgynghori staff ac 
undebau llafur.     
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Dangosyddion 
perfformiad allweddol

Caiff y sefyllfa ar 30 Medi 2021 o ran cyrraedd y targedau ar gyfer ein 18 o 
ddangosyddion perfformiad allweddol ei chrynhoi isod.

DPA Cyflawni Gwaith Archwilio

Rhif Dangosydd Disgrifiad Targed

Perfformiad 
hyd at 30 
Medi

1 Terfynau 
amser statudol

Cyfran y cynhyrchion archwilio a 
gyflawnwyd erbyn y terfyn amser 
statudol gofynnol.

100% 98%

2 Ar amser Cyfran y cynhyrchion archwilio 
allweddol eraill a gyflawnwyd yn 
unol â’r amserlen arfaethedig 
ar gyfer sicrhau adroddiadau 
amserol ac effeithiol.

90% 83%

3 Ansawdd Cyfran yr archwiliadau wedi’u 
hadolygu a gyflwynwyd yn unol 
â safonau ansawdd y Cyngor 
Adrodd Ariannol (FRC).

Canfu’r 
asesiad fod 
100% o’r 
sampl yn 
foddhaol 
neu’n uwch, 
a 90% yn 
dda neu’n 
uwch1 

Dim ar gael 
eto2

4 Hygrededd Cyfran y rhanddeiliaid3 sy’n 
ystyried ein bod yn gyfathrebwr 
annibynnol ac awdurdodol ar 
lywodraethu a gwarchod arian 
ac asedau cyhoeddus.

o leiaf 90% 96%

1 Lle mae ‘da’ yn cyfateb i gategori ansawdd archwilio 2A y Cyngor Adrodd Ariannol, a 
‘boddhaol’ yn cyfateb i gategori 2B.

2 Cynhelir adolygiadau yn ail hanner 2021-22.  
3 Cynhaliwyd arolwg o Aelodau’r Senedd ym mis Mawrth 2021 yn gofyn am eu barn ar werth 

ac effaith ein gwaith. 19 Bu’r Aelodau’n ymgysylltu â’n harolwg ac yn ymateb iddo. Mae ein 
perfformiad yn erbyn dangosyddion 4 i 6 yn cael ei gymryd o ganlyniadau’r arolwg hwn.Tudalen y pecyn 80
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Rhif Dangosydd Disgrifiad Targed

Perfformiad 
hyd at 30 
Medi

5 Darparu 
mewnwelediad

Cyfran y rhanddeiliaid a 
ddywedodd eu bod, trwy ein 
gwaith, wedi cael mewnwelediad 
defnyddiol na fyddent wedi’i gael 
fel arall.

o leiaf 80% 89%

6 Ysgogi 
gwelliant

Cyfran y rhanddeiliaid sy’n credu 
bod ein gwaith wedi arwain 
at welliannau o ran darparu 
gwasanaethau cyhoeddus.

o leiaf 80% 84%

7 Arbedion a 
adnabuwyd

Gwerth arbedion posibl a 
adnabuwyd trwy ein gwaith.

o leiaf £30 
miliwn yn 
ystod 2019- 
2022

£35.6 miliwn 

8 Digwyddiadau 
arfer da

Cyfran y rhanddeiliaid 
a ddywedodd fod ein 
digwyddiadau arfer da yn 
ddefnyddiol neu’n ddefnyddiol 
iawn.

o leiaf 90% 96%

9 Ymweliadau 
â’r wefan

Nifer yr ymweliadau â’n 
gwefan lle cyflawnwyd o leiaf 
un weithred, ee lawrlwytho 
adroddiad, clicio ar fideo.

35,000 bob 
blwyddyn

19,965

10 Cyfryngau 
cymdeithasol

Nifer yr ymgysylltiadau ar y  
cyfryngau cymdeithasol, hy 
rhyngweithio â’n postiadau fel 
hoffi, rhoi sylw, neu ail-drydar / 
rhannu.

3,000 bob 
blwyddyn

1,758

11 Rhannu 
gwersi o waith 
archwilio

Nifer yr achosion lle rydym yn 
cyflwyno gwersi o waith archwilio 
i weithgorau polisi allweddol neu 
mewn digwyddiadau perthnasol 
a gynhelir yn allanol.

50 bob 
blwyddyn

264 

4 Mae hwn yn ffigur dros dro a gaiff ei ddilysu ar ddiwedd y flwyddyn.Tudalen y pecyn 81
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DPA cynnal y busnes

Rhif Dangosydd Disgrifiad Targed

Perfformiad 
hyd at 30 
Medi

12 Ymgysylltu â 
chyflogeion

Canran sgôr mynegai 
ymgysylltu â chyflogeion 
cadarnhaol yn yr arolwg 
staff blynyddol, wedi’i 
alinio â sgôr Arolwg Pobl y 
Gwasanaeth Sifil (CSPS).5 

Sgôr yn y 
10% uchaf o 
leiaf ar gyfer 
y CSPS 
diweddaraf

70%

13 Profiad 
cyflogeion

Canran sgôr profiad 
thematig cyflogeion 
cadarnhaol yn yr arolwg staff 
blynyddol.

Sgoriau yn y 
25% uchaf o 
leiaf ar gyfer 
y CSPS 
diweddaraf

2 allan o 10 
thema wedi 
cael sgoriau yn 
y 25% uchaf

14 Absenoldeb 
oherwydd 
salwch

Diwrnodau gwaith ar 
gyfartaledd a gollwyd fesul 
aelod o staff y flwyddyn.

Llai na chwe 
niwrnod

7 diwrnod

15 Mantol 
ariannol

Lefel yr amrywiant mewn 
incwm a gwariant gros 
o’r hyn a nodwyd yn ein 
hamcangyfrif ar gyfer y 
flwyddyn gyfredol.

o fewn 2% 
i’r gyllideb

0.05%

16 Arbedion o 
ran costau ac 
effeithlonrwydd

Gwerth arbedion o ran 
costau ac effeithlonrwydd a 
adnabuwyd drwy’r busnes.

£1.3 miliwn 
yn 2020-21

£1.55 miliwn

17 Allyriadau 
nwyon tŷ 
gwydr

Cyfanswm yr allyriadau 
cyfwerth â CO2 o 
ffynonellau yr ydym yn 
berchen arnynt neu’n 
eu rheoli, o ddefnyddio 
trydan, ac a gynhyrchir yn 
anuniongyrchol o ganlyniad 
i’n gweithgareddau.

300 tunnell 
yn 2020-21

39 tunnell

5 Themâu allweddol profiad cyflogeion CSPS yw: amcan a phwrpas sefydliadol; arwain a 
rheoli newid; diwylliant sefydliadol; fy rheolwr; fy ngwaith; fy nhîm; cynhwysiant a thriniaeth 
deg; dysgu a datblygu; adnoddau a llwyth gwaith; tâl a buddion; a gweithredu.Tudalen y pecyn 82
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Rhif Dangosydd Disgrifiad Targed

Perfformiad 
hyd at 30 
Medi

18 Cyfradd 
llwyddiant 
hyfforddeion

Cyfran yr hyfforddeion 
sy’n llwyddo’r tro cyntaf 
yn eu harholiadau lefel 
Broffesiynol ac Uwch 
gyda Sefydliad y Cyfrifwyr 
Siartredig yng Nghymru a 
Lloegr.

o  leiaf 90% Dim ar gael 
eto6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Ni dderbyniwyd unrhyw ganlyniadau arholiad perthnasol yn ystod y cyfnod adrodd; cynhelir 
yr arholiadau nesaf ym mis Tachwedd 2021 a bydd y canlyniadau ar gael ym mis Rhagfyr.Tudalen y pecyn 83
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1 Gwaith archwilio lleol

2 Archwiliadau ac astudiaethau 
gwerth am arian cenedlaethol

3 Cefnogi craffu ac atebolrwydd 
effeithiol

Atodiadau
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1 Gwaith archwilio lleol

Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn gwneud gwaith lleol yn y mwyafrif o gyrff 
cyhoeddus yng Nghymru. Mae’r rhaglen yn cynnwys archwiliadau o gyfrifon, 
gwaith archwilio perfformiad lleol a gwaith llesiant cenedlaethau’r dyfodol.

Corff cyhoeddus 
Archwilio 
cyfrifon

Gwaith 
archwilio 

perfformiad 
lleol 7 

Gwaith llesiant 
cenedlaethau’r 

dyfodol

Comisiwn y Senedd

Llywodraeth Cymru

8 corff a noddir gan Lywodraeth Cymru 8

Awdurdod Cyllid Cymru gan gynnwys y datganiad treth 

4 cwmni Llywodraeth Cymru

8 Comisiynydd, Arolygwyr a Rheoleiddwyr

7 Bwrdd Iechyd Lleol

3 Ymddiriedolaeth GIG a 2 Awdurdod Iechyd Arbennig 9

22 Cyngor (Awdurdodau Unedol)

4 Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd a Phrif Gwnsta-
bliaid

3 Awdurdod Tân ac Achub

3 Awdurdod Parc Cenedlaethol

9 Cronfa Bensiwn

Cyd-bwyllgorau Corfforaethol a Bargeinion Dinesig

Sawl corff llywodraeth leol llai gan gynnwys Cydbwy-
llgorau Corfforedig, Cydbwyllgorau eraill, Ardaloedd 
Draenio, Awdurdodau Harbwr a Bargeinion Dinesig.

Dros 730 o Gynghorau Tref a Chymuned  
10

7 Nid yw’n ofynnol i’r Archwilydd Cyffredinol gynnal rhaglen o waith archwilio perfformiad lleol ym 
mhob corff llywodraeth ganolog. Ar hyn o bryd mae gwaith archwilio perfformiad a gynhelir yn y 
sector hwn yn rhan o’i raglen o archwiliadau ac astudiaethau gwerth am arian cenedlaethol.

8 Dim ond ar gyfer cyrff rhestredig o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.
9 Dim ond ar gyfer cyrff rhestredig o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.
10 Ar sail sicrwydd cyfyngedig. Tudalen y pecyn 85
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Mae’r rhaglen waith hon yn cynnwys archwiliadau gwerth am arian, 
astudiaethau llywodraeth leol, a pharatoi adroddiadau cryno o ganfyddiadau 
o waith archwilio lleol ar draws sawl corff GIG, llywodraeth ganolog a/neu 
lywodraeth leol.  

Mae hefyd yn cynnwys archwiliadau a gynhaliwyd mewn ymateb i faterion o 
bryder cyhoeddus a nodwyd trwy ein gwaith archwilio neu a godwyd gyda’r 
Archwilydd Cyffredinol trwy ohebiaeth. Mae’r allbynnau o lawer o’r rhaglen hon 
yn cefnogi gwaith Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Senedd a phwyllgorau eraill y 
Senedd.  

Rydym yn adolygu ein cynlluniau’n rheolaidd, gan ystyried ein blaenoriaethau 
archwilio, ein cyd-destun darparu adnoddau ni ein hunain a chapasiti’r cyrff a 
archwilir gennym i ymgysylltu â ni

Gwaith a gwblhawyd yn gyfan gwbl neu a gwblhawyd yn sylweddol

Caffael a Chyflenwi Cyfarpar 
Diogelu Personol ar gyfer 
Pandemig COVID-19

Yn ôl eich doethineb – 
Gwasanaethau Dewisol 
Llywodraeth Leol

Trefniadau Llywodraethu 
Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd 
Arbenigol Cymru11

Offeryn Data Cyllid GIG Cymru – 
hyd at fis Mawrth 2021

Gweithredu rhaglen frechu 
COVID-19 yng Nghymru

Cyllid myfyrwyr

Adfywio Canol Trefi yng 
Nghymru

Darlun o Wasanaethau 
Cyhoeddus12

2 Archwiliadau ac astudiaethau 
gwerth am arian cenedlaethol

11 Ariannwyd y darn hwn o waith yn bennaf gan ffioedd lleol ond fe’i hategwyd gan gyllid gan 
Gronfa Gyfunol Cymru i gefnogi gwneud argymhellion ychwanegol i Lywodraeth Cymru.

12 Pecyn o ddeunyddiau yw hwn; cyhoeddwyd y prif adroddiad ar 15 Medi 2021 gyda chyfres 
o bum sylwebaeth sector yn cael eu cyhoeddi wedyn ar iechyd, gofal cymdeithasol, 
llywodraeth leol, ysgolion ac addysg uwch a phellach.
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Gwaith a gwblhawyd yn gyfan gwbl neu a gwblhawyd yn sylweddol

Cynaliadwyedd Ariannol 
Llywodraeth Leol - Effaith 
COVID-19, Adferiad a Heriau yn y 
Dyfodol

Gofalu am y Gofalwyr: Cefnogi 
lles staff y GIG yn ystod 
pandemig COVID-19

Rhaglen Cartrefi Cynnes – Nyth ac 
Arbed

Gwaith sydd ar y gweill neu a fydd yn dechrau’n fuan

Gofal Heb Ei Drefnu – Adolygiad o’r 
System Gyfan

Rheoli grantiau Llywodraeth 
Cymru 

Y Ddyletswydd Cydraddoldeb 
Gyffredinol – Asesiadau o’r Effaith ar 
Gydraddoldeb

Cydweithio rhwng y 
gwasanaethau brys

Taliadau uniongyrchol Diwygio’r cwricwlwm

Gwasanaethau orthopaedig Gweithlu Llywodraeth Cymru

Anghenion cymhleth a thlodi – yr her 
i lywodraeth leol

Meithrin cydnerthedd a 
hunanddibyniaeth cymunedau

Mentrau cymdeithasol Sylwebaeth gryno o waith gwerth 
am arian lleol y GIG  

Offeryn data amseroedd aros y GIG 
a sylwebaeth ar ofal wedi’i gynllunio

Tai fforddiadwy

Rheoli perygl llifogydd Seilwaith band eang

Ymateb i COVID-19 ac adfer ohono Y newid yn yr hinsawdd

Sylwebaeth ar gyfrifon Llywodraeth 
Cymru 

Pennu amcanion llesiant gan 
Lywodraeth Cymru

Offeryn data cynaliadwyedd ariannol 
llywodraeth leol

Tudalen y pecyn 87

https://www.audit.wales/cy/publication/cynaliadwyedd-ariannol-llywodraeth-leol-effaith-covid-19-adferiad-heriau-yn-y-dyfodol
https://www.audit.wales/cy/publication/cynaliadwyedd-ariannol-llywodraeth-leol-effaith-covid-19-adferiad-heriau-yn-y-dyfodol
https://www.audit.wales/cy/publication/cynaliadwyedd-ariannol-llywodraeth-leol-effaith-covid-19-adferiad-heriau-yn-y-dyfodol
https://www.audit.wales/cy/publication/cynaliadwyedd-ariannol-llywodraeth-leol-effaith-covid-19-adferiad-heriau-yn-y-dyfodol
https://audit.wales/cy/publication/gofalu-am-y-gofalwyr
https://audit.wales/cy/publication/gofalu-am-y-gofalwyr
https://audit.wales/cy/publication/gofalu-am-y-gofalwyr


tudalen 27 Adroddiad Interim

Cefnogi gwaith y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a 
Gweinyddiaeth Gyhoeddus a Phwyllgorau eraill y Senedd

Pwyllgorau yw un o’r mecanweithiau allweddol sy’n galluogi’r Senedd i gyflawni 
ei swyddogaethau statudol a chyfansoddiadol. Yn dilyn etholiadau mis Mai 
2021, ffurfiwyd pwyllgorau newydd ar gyfer chweched sesiwn y Senedd. Ym 
mis Gorffennaf, ysgrifennodd yr Archwilydd Cyffredinol at Gadeiryddion naw o’r 
pwyllgorau hyn i godi ymwybyddiaeth a hybu eu dealltwriaeth o waith Archwilio 
Cymru. 

Mae ein gwaith yn chwarae rhan allweddol yn y gwaith o gefnogi gwaith y 
Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus newydd wrth 
ystyried y defnydd o adnoddau a chyflawni swyddogaethau cyhoeddus yng 
Nghymru. Rydym wedi cadw mewn cysylltiad rheolaidd â thîm clercio Pwyllgor 
Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus drwy gydol y cyfnod adrodd i 
drafod ein rhaglen waith ac mae’r Archwilydd Cyffredinol wedi cyfarfod â nifer o 
aelodau unigol. Gwnaethom hefyd gefnogi dau gyfarfod o’r Pwyllgor lle’r oedd 
yn ystyried ei raglen waith ei hun a ffyrdd o weithio. 

Ym mis Medi, fe wnaeth y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth 
Gyhoeddus ystyried chwe adroddiad yr oeddem wedi’u cyhoeddi dros y saith 
mis blaenorol ar y canlynol: 

• Cyflenwi Gwasanaeth TGCh Llywodraeth Cymru yn Fewnol
• Profi, Olrhain, Diogelu yng Nghymru
• Caffael a Chyflenwi Cyfarpar Diogelu Personol
• Trefniadau Llywodraethu Ansawdd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf 

Morgannwg
• Trefniadau Llywodraethu Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru
• Gweithredu Rhaglen Frechu COVID-19 yng Nghymru

Yn ystod mis Gorffennaf ac Awst 2021, cyfarfu’r Archwilydd Cyffredinol a 
Chadeirydd Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru hefyd â Chadeirydd ac aelodau 
eraill y Pwyllgor Cyllid newydd, ac ym mis Medi rhoddodd friff i’r Pwyllgor mewn 
sesiwn breifat. Roedd y papur briffio yn cwmpasu meysydd gan gynnwys 
strategaeth a sefyllfa ariannu Archwilio Cymru, ein profiadau o weithio drwy’r 
pandemig, a’r pwysau a’r heriau allweddol sy’n ein hwynebu ar hyn o bryd, gan 
gynnwys datblygiadau ehangach yn y proffesiwn archwilio.

3 Cefnogi craffu ac atebolrwydd 
effeithiol
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Rydym hefyd wedi ymateb i bum ymgynghoriad a lansiwyd gan bwyllgorau 
Senedd eraill, i roi cymorth iddynt ystyried blaenoriaethau eu blaenraglenni 
gwaith. Fe wnaethom dynnu sylw at waith archwilio blaenorol a pharhaus 
neu arfaethedig a allai fod yn berthnasol i faterion sy’n dod i’r amlwg o’u 
hymgyngoriadau.

Cefnogi gwaith pwyllgorau archwilio a chraffu cyrff cyhoeddus

Trwy gyfnod yr adroddiad interim, rydym wedi parhau i fethu â bod yn bresennol 
yn y cnawd yng nghyfarfodydd pwyllgorau archwilio a chraffu’r prif gyrff a 
archwilir gennym. Fodd bynnag, mae cyrff cyhoeddus yng Nghymru wedi 
addasu i heriau’r sefyllfa ac rydym nawr yn mynychu’r cyfarfodydd hynny’n 
rheolaidd gan ddefnyddio platfformau cyfathrebu fideo. 

Rydym yn dal i friffio a darparu adroddiadau ar ein gwaith archwilio ynghyd â 
rhoi cyngor a chymorth i gryfhau effeithiolrwydd llywodraethu.

Cefnogi’r cyhoedd a’u cynrychiolwyr lleol

Rydym yn cael gohebiaeth yn rheolaidd gan y cyhoedd, eu cynrychiolwyr lleol 
a chenedlaethol ac eraill sy’n codi pryderon posibl ynghylch gwarchod arian ac 
asedau cyhoeddus. 

Yn ystod y cyfnod adrodd, cawsom 29 eitem o ohebiaeth  ac fe wnaethom 
sicrhau ein bod yn ymateb i’r pryderon hynny mewn modd teg, cymesur a 
phroffesiynol. Hefyd, fe gysylltodd naw unigolyn â ni rhwng 1 Ebrill a 30 Medi 
2021 i ddynodi eu bod yn dymuno gwneud datgeliad chwythu’r chwiban.

Lle mae angen i dimau archwilio wneud gwaith ymchwiliadol pellach mewn 
ymateb i unrhyw bryderon a godir trwy ohebiaeth neu ddatgeliadau chwythu’r 
chwiban, mae’r gwaith yma’n nodweddiadol yn cymryd ychydig yn hwy nag a 
fyddai i’w ddisgwyl fel arfer oherwydd yr angen i weithio o bell. Os nad ydym yn 
gallu darparu ymateb terfynol i’r gohebydd/datgelydd o fewn 30 diwrnod gwaith, 
byddwn yn darparu ymateb interim gan gynnwys amcangyfrif o’r raddfa amser 
ar gyfer darparu ymateb llawn lle bo’n bosibl.
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Archwilio Cymru

24 Heol y Gadeirlan

Caerdydd 

CF11 9LJ

Ffôn: 029 2032 0500

Ffacs: 029 2032 0600

Ffôn testun: 029 2032 0660

Rydym yn croesawu gohebiaeth 
a galwadau ffôn yn Gymraeg a 
Saesneg.

E-bost: post@archwilio.cymru

Gwefan: www.archwilio.cymru
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Mr Peredur Owen Griffiths AS 
Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid 
Y Senedd 

Cyfeirnod:    LF21005/AC283/caf 
Dyddiad cyhoeddi: 1 Tachwedd 2021 

Annwyl Peredur 

Cyfarfod y Pwyllgor Cyllid 29 Medi 2021 – Craffu ar Adroddiad 
Blynyddol a Chyfrifon 20-21, Adroddiad Canfyddiadau Archwilio 
a Chynllun Blynyddol 
Yng nghyfarfod y Pwyllgor ar 29 Medi lle roedd yn ystyried ein Hadroddiad Blynyddol 
a Chyfrifon 2020-21 a Chynllun Blynyddol 2021-22, gofynnoch i ni roi'r wybodaeth 
ddiweddaraf am y canlynol:   

Nodyn ar y cynnydd cyfredol gyda'r adolygiad Teithio a 
Chynhaliaeth   
Cyn y pandemig, roedd ein model gweithredu yn gweld ein staff archwilio yn teithio'n 
rheolaidd i gyrff a archwilir. Roedd ein milltiredd wedi bod yn lleihau ers blynyddoedd 
lawer, fodd bynnag, wrth i ni geisio lleihau costau, lleihau ein hôl troed amgylcheddol 
a datblygu ffyrdd newydd o weithio, gan gynnwys ein buddsoddiad mewn 
fideogynadledda.  Yn 2019 gyda chefnogaeth y Pwyllgor Cyllid, cynhaliodd ein 
Harchwilwyr Allanol adolygiad Gwerth am Arian o'n cynllun Teithio a Chynhaliaeth 
(T&S).  Canfu hyn bod ein taliad o Lwfans Teithio sefydlog o £3,350 i lawer o'n staff 
yn gostus, nad oedd yn rhoi gwerth da am arian ac nad oedd yn cydweddu â 
chynlluniau ad-dalu teithio cyrff cyhoeddus eraill. Argymhellodd ein harchwilwyr ein 
bod yn ceisio trefniant amgen.  

Gan gofio sensitifrwydd newid a'r effaith ariannol y gallai ei chael ar rai staff, 
sefydlwyd grŵp Gorchwyl a Gorffen staff i ddatblygu cynigion ar gyfer y Cynllun 
Teithio a Chynhaliaeth yn y dyfodol a threfniadau pontio. Gweithredodd y grŵp 

24 Cathedral Road / 24 Heol y Gadeirlan 
Cardiff / Caerdydd 

CF11 9LJ 
Tel / Ffôn: 029 2032 0500 

Fax / Ffacs: 029 2032 0600 
Textphone / Ffôn testun: 029 2032 0660 

info@audit.wales / post@archwilio.cymru 
www.audit.wales / www.archwilio.cymru 

Y Pwyllgor Cyllid / Finance Committee 
FIN(6)-09-21 P4
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Gorchwyl a Gorffen o fewn paramedrau a bennwyd gan ein Bwrdd, gan gynnwys yr 
angen i ddileu'r Lwfans Teithio sefydlog presennol a sicrhau arbedion o o leiaf £1 
miliwn dros gyfnod o 5 mlynedd.  

Croesawodd y Pwyllgor Cyllid yr astudiaeth gwerth am arian a sefydlu'r grŵp 
Gorchwyl a Gorffen. Roedd hefyd yn cydnabod y canlyniadau ariannol uniongyrchol i 
staff, a'r angen i sicrhau bod ystyriaeth briodol yn cael ei rhoi i gyflogau a chadw staff 
wrth ddatblygu cynigion i newid y cynllun.   

Cyflwynwyd y cynigion gan y Grŵp Gorchwyl a Gorffen i'r Bwrdd ym mis Gorffennaf 
2021. Roedd y Bwrdd yn cefnogi'r cynigion a oedd yn canolbwyntio ar gyfnod pontio 
o 2 flynedd heb unrhyw newidiadau'n cael eu gweithredu tan 2024. O 2024 byddai 
lliniaru'n rhannol ar golli'r lwfans drwy ailfuddsoddi cyfran drwy godiad cyflog. Byddai 
staff hefyd yn cael y dewis o daliad £7,000 ymlaen llaw sy'n rhoi cymhelliant bach o 
£300 yn fwy na gwerth dwy flynedd o lwfans. Argymhellwyd hyn gan y Grŵp 
Gorchwyl a Gorffen i gymell staff er mwyn gweithredu'r newidiadau yn gynharach – 
gydag arbedion yn cael eu cyflawni o fis Ebrill 2022.  

Ni fyddai gan y cynllun newydd arfaethedig unrhyw lwfans sefydlog ac yn hytrach 
byddai’n darparu ar gyfer ad-dalu'r holl deithio ar gyfraddau milltiroedd safonol Cyllid 
a Thollau Ei Mawrhydi. Roedd y Bwrdd hefyd yn cefnogi argymhelliad y grŵp 
Gorchwyl a Gorffen y dylid parhau â'r Lwfans Gweithio Cartref o £26 y mis, y mae 
Archwilio Cymru wedi'i dalu ers dechrau'r pandemig. 

Mae'r cynigion hyn yn cyd-fynd â rhai newidiadau cysylltiedig i'r polisi teithio ac fe'u 
rhannwyd gyda’r Undebau Llafur a staff ym mis Awst 2021.  Roedd y cyfnod 
ymgynghori yn cynnwys llawer o ymgysylltu â staff gan gynnwys tri chyfarfod staff, 
sesiynau penodol ar gyfer hyfforddeion, sesiynau briffio rheolwyr a deunyddiau 
ategol, lle pwrpasol ar y fewnrwyd gyda Chwestiynau Cyffredin ac adborth unigol 
uniongyrchol gan fewnflwch pwrpasol.  Drwy gydol y broses hon, mae'r rheolwyr wedi 
bod yn gydymdeimladol ac yn empathetig ynghylch yr effaith ariannol andwyol sy'n 
gyson â safbwyntiau a fynegwyd gan y Pwyllgor Cyllid, ac mae'r trefniadau pontio 
wedi'u cynllunio i ategu staff i wneud addasiadau angenrheidiol drwy beidio â rhuthro 
i weithredu'n gynnar.  Oherwydd dechrau'r ymgynghoriad yn ystod cyfnod yr haf, 
cafodd ei ymestyn i gwmpasu chwe wythnos er mwyn i’r holl staff roi eu barn.  Daeth 
yr ymgynghoriadau i ben ar 24 Medi 2021.  

Yr ydym yn awr mewn cyfnod o drafodaethau gyda'n partneriaid undebau llafur. Yn 
amodol ar y trafodaethau hynny, gobeithiwn y bydd yr Undebau Llafur yn ceisio barn 
eu haelodau drwy gyfrwng pleidlais gudd ar y cynigion terfynol ym mis Tachwedd. 
Byddwn mewn sefyllfa i roi mwy o fanylion i'r Pwyllgor ar ôl i'r trafodaethau hynny 
ddod i ben, ac ar ôl cynnal y bleidlais gudd. 
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Os ceir cytundeb drwy'r broses hon, ein nod fydd gweithredu unrhyw daliadau 
ymlaen llaw ym mis Ebrill 2022 a gweithredu'r trefniadau newydd yn llawn o fis Ebrill 
2024.  

Er mwyn ariannu'r taliad ymlaen llaw, byddai angen Amcangyfrif Atodol ar Archwilio 
Cymru ar gyfer y flwyddyn ariannol gyfredol o hyd at £1.48 miliwn.  Dyma uchafswm 
cost pe bai’r holl staff cymwys yn dewis derbyn taliad ymlaen llaw yn hytrach na 
pharhau i dderbyn lwfans teithio am y ddwy flynedd nesaf.  Byddai unrhyw weddillion 
nas defnyddiwyd yn cael eu dychwelyd i Gronfa Gyfunol Cymru. 

Byddai arbedion yn dechrau cael eu cyflawni o fis Ebrill 2022 gyda chost y taliadau 
ymlaen llaw yn cael eu hadennill yn llawn o fewn ychydig dros ddwy flynedd o 
gynilion ar y lwfans teithio. Byddai'r newidiadau i'r Cynllun Teithio a Chynhaliaeth 
wedyn yn sicrhau arbedion blynyddol parhaus yn unol â bwriad y Bwrdd. Bydd 
arbedion a gyflawnir o'r newidiadau hyn yn cael eu hadlewyrchu yn Amcangyfrifon yn 
y dyfodol fel gostyngiad yn y galw ar Gronfa Gyfunol Cymru a llai o ffioedd ar gyfer 
cyrff a archwilir.  

Byddem yn ddiolchgar pe bai'r Pwyllgor Cyllid yn nodi a yw'n barod i gefnogi'r 
rhesymeg dros yr Amcangyfrif Atodol mewn egwyddor. Pe na bai'r Pwyllgor yn 
cefnogi'r Amcangyfrif Atodol, byddem yn parhau i dalu'r lwfans i staff cymwys tan 1 
Ebrill 2024 pryd y byddai'r trefniadau newydd, a chynhyrchu arbedion, yn dechrau.  

Nodyn ar "y cynllun strategol 5 mlynedd rydym yn ei gwblhau ar 
hyn o bryd i flaenoriaethu pwyntiau allweddol newid/trawsnewid 
sefydliadol."  
Yn ystod Gwanwyn a Haf 2021, mae ein Tîm Arweinyddiaeth Weithredol wedi bod yn 
gweithio i ddatblygu strategaeth 5 mlynedd hirdymor ar gyfer Archwilio Cymru i 
gefnogi'r broses gynllunio flynyddol.  Ffocws y strategaeth hon yw creu gweledigaeth 
glir ar gyfer ein sefydliad, a map ffordd i staff a rhanddeiliaid allanol ar sut y byddwn 
yn cyrraedd y pedwar uchelgais i:   

• Fanteisio'n llawn ar ein persbectif, ein harbenigedd a'n dyfnder mewnwelediad 
unigryw  

• Cryfhau ein sefyllfa fel llais awdurdodol, dibynadwy ac annibynnol  
• Cynyddu ein gwelededd, ein dylanwad a'n perthnasedd 
• Bod yn sefydliad enghreifftiol ar gyfer y sector cyhoeddus yng Nghymru a thu 

hwnt   

Dros hydref 2021 byddwn yn ymgysylltu â'n rhanddeiliaid mewnol i sicrhau bod y 
strategaeth yn iawn ac ar ddechrau 2022 byddwn yn dechrau rhannu ein syniadau yn 
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allanol cyn lansio'r strategaeth ym mis Ebrill 2022.  Nid yw hon yn gyfres newydd o 
ddyheadau syfrdanol – dyma'r cyfle i sicrhau ein bod yn glir ynglŷn â'r hyn y mae 
angen i ni ei wneud i lwyddo a chyflawni ein diben.  

Themâu sy'n rhedeg drwy'r strategaeth fydd datblygu rhaglen archwilio fwy cyfannol 
ac effeithiol, gan wella effaith ein cyfathrebu a sicrhau ein bod yn creu'r amgylchedd 
sefydliadol y gallwn ffynnu ynddo nawr ac yn y dyfodol.  

Mae croeso i chi gysylltu â ni os oes eglurhad ychwanegol y gallwn ei ddarparu.  

Yn gywir  

   
LINDSAY FOYSTER  
Cadeirydd, Swyddfa Archwilio  
Cymru  

   
ADRIAN CROMPTON  
Archwilydd Cyffredinol Cymru  
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Ein cyf:  NB/CV Gofynnwch 
am: 

Chris Vinestock 

01656 641173 

Dyddiad: 21 Hydref 2021 Chris.Vinestock@ 
@ombwdsmon.cymru 

Peredur Owen Griffiths AS 
Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid 
Senedd Cymru 

Trwy Ebost yn unig 
SeneddFinance@senedd.wales 

Annwyl Mr Owen Griffiths   

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Amcangyfrifon 2022/23 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 13 Hydref yn dilyn ystyriaeth y Pwyllgor o’n 
Hadroddiad a Chyfrifon Blynyddol ar gyfer 2020/21 a'n Hamcangyfrif ar gyfer 
2022/23.  Rwyf yn hapus i egluro ein cyflwyniad ac ymateb i’ch pryderon.  

Costau staff cynyddol 

Mae’r gwasanaeth a ddarperir gennym yn wasanaeth sy'n seiliedig ar bobl a buom yn 
gweithio i arbed arian i leihau costau nad ydynt yn gostau staff, lle y gallwn, fel y 
gallwn wneud y mwyaf o adnoddau staff i ymdrin â phwysau ein llwyth gwaith 
cwynion.  Mae’n anochel y bydd hyn, ynghyd â symud i ddibynnu ar staff mewnol yn 
hytrach na chontractwyr (e.e. ar gyfer gwasanaethau cyfieithu a chymorth adnoddau 
dynol) yn cynyddu ein gwariant ar staff wrth gymharu un flwyddyn â'r llall.  Hefyd, 
mae ein graddfeydd cyflog yn cynnwys dilyniant cynyddrannol blynyddol nes bod staff 
yn cyrraedd brig y raddfa, felly mae cadw staff yn golygu y bydd costau cyflog yn 
cynyddu o flwyddyn i flwyddyn, p'un a oes dyfarniad cyflog ai peidio.   

Mae’r llythyr yn cyfeirio at gynnydd yng nghostau staff rhwng cyllideb 2020/21 ac 
Amcangyfrif 2021/22 a gyflwynwyd ym mis Medi 2020.   Roedd cynnydd o £96,000 
(2.5%) ac rydych yn cyfeirio at ddyfarniad cyflog Ebrill 2020, sef 2.75%, a oedd yn 
bwydo i mewn i hyn.   

Y Pwyllgor Cyllid / Finance Committee 
FIN(6)-09-21 P6
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Ym mis Medi 2020, roedd chwyddiant mynegai prisiau defnyddwyr oddeutu 0.5% a 
phryd hynny (ac yn ddiweddarach yn y flwyddyn) roedd disgwyl y byddai cyflogau’r 
sector cyhoeddus yn rhewi.   Pan gyflwynasom ein Hamcangyfrif ar gyfer 2021/22, 
roeddem yn rhagweld efallai na fyddai dyfarniad cyflog, a phe bai un, y byddai’n swm 
bach ac felly y gellid ei gyflawni o arbedion.  Fel y dywedasom, y cynnig cyfredol gan 
gyflogwyr llywodraeth leol yw 1.75% - gwrthodwyd hyn gan undebau llafur ond mae'n 
ymddangos yn debygol felly y bydd dyfarniad cyflog o leiaf 1.75%.  Mae'r Amcangyfrif 
ar gyfer 2022/23 yn rhagweld y bydd rhan o hyn (1%) yn cael ei fodloni trwy arbedion, 
gan geisio’r gweddill fel cynnydd mewn adnoddau.  O edrych yn ôl, dylid bod wedi 
gwneud y bwriad i gyflawni'r dyfarniad cyflog o arbedion yn fwy amlwg, yn hytrach na 
mynegi hynny fel absoliwt, a byddwn yn cadw hynny mewn cof wrth gyflwyno yn y 
dyfodol.  
 
Llwyth gwaith 
 
Mae meysydd ymdrin â chwynion ac ymchwilio ein gwasanaeth yn adweithiol ac mae 
niferoedd yr achosion sy'n dod i mewn y tu hwnt i'n rheolaeth uniongyrchol.  At 
ddibenion cyllidebu a chynllunio, rydym yn edrych i’r dyfodol ac yn cynnwys ein 
hamcangyfrif o lwyth gwaith pan rydym yn cyflwyno i'r Pwyllgor.   
 
Ym mis Medi 2020 gwnaethom amcangyfrif y byddwn yn derbyn 7,936 o ymholiadau 
a chwynion yn 2021/22 a gwnaethom ddiwygio’r amcangyfrif hwnnw ym mis Medi 
2021 i 7,919, yng ngoleuni hanner cyntaf y flwyddyn.  Er mai amcangyfrif yw hwn o 
hyd, mae'r ffigur diwygiedig yn adlewyrchu profiad eleni hyd yn hyn.  Mae'r 
dadansoddiad yn dangos cynnydd sylweddol yn y cwynion Cod Ymddygiad a 
gostyngiadau bach yn ymholiadau a chwynion cyrff cyhoeddus. 
 
Ar ddechrau'r flwyddyn ariannol gyfredol, gwnaethom ailedrych ar ein rhagolwg o 
gwynion ac ymholiadau yng ngoleuni llwythi gwaith gwirioneddol 2020/21, ac rydym 
yn rhagweld 7,200 o gwynion ac ymholiadau ar gyfer y flwyddyn 2021/22.  Mae'r tabl 
ar dudalen 7 ein Hamcangyfrif yn dangos hyn, ond mae hefyd yn dangos ein 
rhagolwg diweddaraf o 7,919.  Bellach, ein rhagolwg yw 7,919, sydd 10% yn fwy na'r 
hyn a ragwelwyd gennym ar 1 Ebrill 2021, ond yn debyg i'n rhagolwg ym mis Medi 
2020.  Fodd bynnag, mae 28% yn fwy na nifer gwirioneddol 2020/21, sef y 
gymhariaeth a ddefnyddiwyd gennym yn y gorffennol.  Ychwanegwyd colofn ar gyfer 
Cyllideb 2021/22 oherwydd y gwahaniaeth eleni rhwng y gyllideb ariannol a'n 
rhagolwg ariannol, ond byddaf yn sicrhau bod hyn yn cael ei gyflwyno’n gliriach yn fy 
Nghyllideb ddiwygiedig. 
 
Rydych yn gofyn yn benodol ynglŷn â sut mae'r rhagolygon hyn yn effeithio ar yr 
adnoddau a geisir ar gyfer 2021/22 a 2022/23.  Yn ein Hamcangyfrif 2021/22, ym mis 
Medi 2020, gwnaethom ragweld 7,936 ac rydym bellach yn rhagweld 7,919 o 
ymholiadau a chwynion.  Nid yw'r gwahaniaeth o 17 yn berthnasol o ran yr adnoddau 
a geisir ar gyfer 2021/22.  Byddwn yn ychwanegu nad yw'r adnoddau ychwanegol a 
geisir gennyf eleni trwy Gyllideb Atodol yn gysylltiedig â llwyth gwaith, ond yn hytrach 
â diogelwch, perfformiad a gwytnwch TG ac â'r dyfarniad cyflog y cyfeirir ato uchod. 
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Ar gyfer y flwyddyn nesaf (2022/23), rwy'n rhagweld cynnydd pellach o 10% yn y 
llwyth gwaith ac rwy'n ceisio cyllid ar gyfer dau aelod o staff ychwanegol.  Er mai 
amcangyfrifon yw’r rhagolygon llwyth gwaith ar gyfer 2022/23, maent yn seiliedig ar 
lefelau cyfredol ac ar wybodaeth gan gyrff cyhoeddus ynghylch y tueddiadau y maent 
yn eu profi.  Byddaf yn diwygio'r Amcangyfrif yn unol â chais y Pwyllgor ond rwy'n 
fodlon bod llwyth gwaith cyfredol a rhagolwg yn cyfiawnhau’r adnoddau a geisir yn y 
cyflwyniad diwygiedig. 
 
Rwy'n parhau i fod yn ddiolchgar iawn i'r Senedd ac i'r Pwyllgor Cyllid am y 
gefnogaeth a roddir i'm swyddfa.  Byddwn yn croesawu’r cyfle i gwrdd â chi a’ch 
ymchwilwyr i ddweud mwy wrthych am ein gwaith, ein cyllid a’n gweithrediadau.  
Rhowch wybod i mi a fyddech chi'n hapus i gwrdd, yn y Senedd neu yn ein 
swyddfeydd. 
 
Byddwn yn cyflwyno Amcangyfrif diwygiedig erbyn 29 Hydref, a byddwn yn ymateb 
yn ffurfiol i argymhellion y Pwyllgor pan fyddwn yn eu derbyn.  Yn y cyfamswr, 
rhowch wybod i mi os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch.   
 
Yn gywir 
 

 
Nick Bennett 
Yr Ombwdsmon 
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Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 
Amcangyfrif 2022/23 

 
Cyflwyniad 
 
Bwriedir i’r Amcangyfrif hwn gael ei ystyried gan Bwyllgor Cyllid Senedd Cymru. Gan 
amlaf, rydym yn cynnwys darnau o'n Hadroddiad Blynyddol a Chyfrifon yn ein 
Hamcangyfrif, ond gan fod y Pwyllgor yn ystyried ein Hadroddiad Blynyddol a Chyfrifon 
ar gyfer 2020/21 yn yr un cyfarfod, ac i osgoi dyblygu diangen, rydym wedi lleihau’r 
cyfeiriadau at ein Hadroddiad Blynyddol yn y cyflwyniad hwn. Rydym wedi cynnwys 
gwybodaeth am y flwyddyn 2021/22 hyd yma. 

Er bod cyflwyniad ein Hamcangyfrif wedi newid felly ers y llynedd, mae’r dadansoddiad 
ariannol yn gyson. Dylid ystyried yr Amcangyfrif hwn yng nghyd-destun yr Adroddiad 
Blynyddol a Chyfrifon. 

Diweddariad 2021/22  
Ym mis Mai 2021, ar ôl ymgynghoriad, cyhoeddwyd ein Canllawiau newydd ar God 
Ymddygiad i aelodau Cynghorau Sir a Chymuned/Tref. 

Ym mis Mehefin 2021, daeth ein polisi trin cwynion enghreifftiol ar gyfer byrddau ac 
ymddiriedolaethau iechyd i rym yn llawn. Roedd hyn yn dilyn polisi trin cwynion 
enghreifftiol awdurdodau lleol a ddaeth i rym ym mis Medi 2020. 

Ym mis Gorffennaf 2021, cyhoeddwyd Adroddiad Diddordeb Cyhoeddus ar fethiannau 
difrifol gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.  

Ym mis Awst 2021, cyhoeddwyd Adroddiad Diddordeb Cyhoeddus ar gamddiagnosis a 
methiannau sylweddol gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Chyngor Sir 
Ddinbych. 

Yn yr un mis, lansiwyd ‘Ein Canfyddiadau’ ar ein gwefan. Mae'r cyfleuster newydd hwn 
yn rhoi crynodebau y gellir pori a chwilio drwyddynt o’r holl achosion rydym yn ymchwilio 
iddynt. Mae hyn yn disodli'r Coflyfr blaenorol a dylai helpu cyrff cyhoeddus gyda’u gwaith 
gwella ac annog eraill i ddysgu. Gellir chwilio drwy achosion yn ôl ystod dyddiad, corff 
perthnasol, pwnc neu ganlyniad. 

Ym mis Medi 2021, cyhoeddais Adroddiad Diddordeb Cyhoeddus ar y ffordd yr 
ymdriniwyd ag achosion o ganser y prostad gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi 
Cadwaladr.  Deilliodd hyn o gŵyn unigol, ond defnyddiais y pwerau a roddwyd i fi gan 
Senedd Cymru i ymestyn yr ymchwiliad i ystyried cleifion eraill mewn sefyllfa debyg. 
Nododd yr adroddiad faterion problemus a systemig gyda chleifion a atgyfeiriwyd i Loegr 
am driniaeth a oedd yn wynebu oedi gyda’u triniaethau heb fonitro a gwerthuso priodol.   

Am y tro cyntaf ym mis Medi, cyhoeddwyd hefyd ddata ar gwynion y mae pob awdurdod 
lleol yng Nghymru yn delio â nhw. 

Ym mis Hydref 2021, rydym hefyd yn bwriadu cyhoeddi’r adroddiad o’n hymchwiliad ein 
hunain i ddigartrefedd. 
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Diweddariad 2021/22 – Llwyth gwaith 
 
Mae’r pandemig coronafeirws wedi dod â sialensiau go iawn i bawb. I ni, ein 
blaenoriaeth gychwynnol y llynedd oedd rhoi trefniadau ar waith i gefnogi staff i weithio’n 
ddiogel ac effeithiol gartref, tra’n galluogi defnyddwyr gwasanaeth i gael mynediad at ein 
gwasanaethau mor normal â phosib. Rwy'n falch o'r hyn a gyflawnwyd, ac rydym wedi 
parhau i dderbyn cwynion newydd ac ymdrin ag ymholiadau drwy gydol y pandemig. 
Mae cymorth blaenorol y Pwyllgor Cyllid i fuddsoddi mewn TG a systemau ffôn i alluogi 
hynny wedi bod yn amhrisiadwy. 
 
Gwelwyd gostyngiad yn yr ymholiadau a’r cwynion yn ystod 2020/21 (yn enwedig yn 
ystod y misoedd cynnar), ac roedd hynny’n caniatáu i ni gwblhau ein gwaith ar achosion 
hŷn ac i leihau ein llwyth achosion agored ar ddiwedd y flwyddyn 16% (o 489 yn 2019/20 
i 410 yn 2020/21).   
 
Serch hynny, eleni (ffigurau hyd at ddiwedd Awst) roedd ymholiadau newydd 79% yn 
uwch a chwynion 60% yn uwch na’r un cyfnod y llynedd. Os edrychwn yn ôl ar yr un 
cyfnod yn 2019/20 fel blwyddyn fwy ‘normal’, mae ein llwyth gwaith o ran cwynion 
newydd eleni wedi codi 20.5%. Gweler y siart isod. 

 

 
 
 
 

Er nad ydym, wrth gwrs, yn gwybod beth ddaw yn ystod y misoedd nesaf, mae sylwadau 
gan gydweithwyr yn y byrddau iechyd i’m tîm Safonau Cwynion yn awgrymu y bydd y 
ffigurau’n parhau’n uchel am weddill y flwyddyn. Mae cwynion yn cymryd llawer mwy o 
amser ac adnoddau staff nag ymholiadau, ac mae cwynion iechyd, bron yn ddieithriad, 
yn fwy cymhleth na chwynion awdurdodau lleol neu dai. Arwydd o effaith y pwysau hyn 
yw bod ein llwyth achosion agored ganol Medi 2021 yn 611, 49% yn uwch na mis Ebrill. 
O ganlyniad, mae’r cynnydd parhaus mewn cwynion newydd o bryder arbennig. 
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Diweddariad 2021/22 – Pwysau o ran costau 
 
Pan gyflwynwyd ein Hamcangyfrif ym mis Medi 2020, awgrymodd datchwyddydd 
cynnyrch domestig gros 2021/22 y byddai cyflogau a phrisiau’n sefydlog, a chafwyd sôn 
am rewi cyflogau’r sector cyhoeddus. 
 
Mae ein contractau cyflogaeth staff yn cysylltu dyfarniadau cyflog staff â'r rhai y 
cytunwyd arnynt ar gyfer staff llywodraeth leol yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon 
gan y sefydliad Cyflogwyr Cenedlaethol. Mae’r cynnig cyfredol (a fyddai’n cael ei ôl-
ddyddio i 1 Ebrill 2021) yn gynnydd o 1.75%. Er nad yw’r cynnig wedi’i dderbyn gan yr 
undebau llafur perthnasol (felly gallai gynyddu), mae’r ffigwr o 1.75% yn golygu’r 
cynnydd tebygol isaf. 
 
Nid ydym yn cysylltu ein hamcangyfrifon â chynnydd CPI, ond mae CPI yn dylanwadu ar 
drafodaethau cyflog llywodraeth leol yn y dyfodol yn ogystal ag effeithio ar ein costau 
nad ydynt yn gostau staff. 3.2% oedd y CPI ar gyfer y 12 mis hyd at Awst 2021. Mae ein 
Hamcangyfrif hefyd yn cynnwys dyfarniad cyflog a amcangyfrif fel 1.5%, o Ebrill 2022. 
Os yw CPI yn parhau ar gyfradd uchel, efallai y bydd dyfarniad cyflog Ebrill 2022 y 
cytunwyd arno gan gyflogwyr llywodraeth leol yn uwch. 
 
Mae contractau cyflenwyr, gan gynnwys TG, fel arfer yn cynnwys mynegeio CPI 
blynyddol i gynnwys chwyddiant. Er y byddwn yn parhau i chwilio am brisiau gwerth 
gorau gan gyflenwyr eraill, mae pwysau costau yn golygu y bydd cynnydd mewn prisiau 
yn debygol. 
 
Mae cymeradwyaeth ddiweddar Ofgem o gynnydd o 12% mewn tariffau trydan safonol 
yn arwydd o bwysau costau ar gwsmeriaid yn y dyfodol. 
 
Mae ardrethi busnes wedi’u rhewi ar gyfer y flwyddyn gyfredol ond gallai gynyddu yn  
2022/23. 
 
Rydym yn talu ein hymgynghorwyr clinigol wrth yr awr, sydd heb gynyddu yn y 
blynyddoedd diwethaf. Bydd codiadau parhaus mewn costau byw a chyfraddau tâl 
cyffredinol am waith o'r fath yn creu pwysau i gyfraddau gael eu cynyddu yn ystod y 
flwyddyn i ddod. 
 
Mae cyhoeddiadau diweddar yn dangos y bydd cynnydd o 1.25% yng nghyfaniadau 
yswiriant gwladol cyflogwyr yn 2022/23. Mae hyn yn cyfateb i gost flynyddol o tua 
£38,000. Fel Comisiwn y Senedd, nid ydym wedi cynnwys y pwysau costau 
ychwanegol hwn yn ein hamcangyfrif. Yn ystod y blynyddoedd blaenorol, ymdriniwyd 
â newidiadau o'r fath yng nghyllideb gyfanredol Cymru drwy ddyraniadau cyllideb atodol 
yn ystod y flwyddyn. 
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Diweddariad 2021/22 - Perfformiad 
 
Rydym yn monitro ac yn adrodd ar ein perfformiad yn erbyn dangosyddion perfformiad 
allweddol. Mae sefyllfa Awst 2021 i’w weld isod. Mae’r canlyniadau yn dangos gwelliant 
calonogol yn yr ymchwiliadau i achosion a gwblhawyd o fewn 12 mis (DPA 2 a 4), er nad 
ydym yn cyrraedd ein targedau yn gyfan gwbl. DPA 1c., sy'n dangos pa mor gyflym y 
gallwn gwblhau ein hasesiadau ar rai cwynion a chychwyn ymchwiliad sy'n cael ei 
effeithio gan nifer yr achosion ac adnoddau staff. Rydym yn parhau i weithio i wella hyn, 
ond mae dal bwlch rhwng ein perfformiad a’n targed. 

 

 
 

 
  

DPA 1: Cwynion -  Amseroedd Penderfynu Targed Awst          
2021 

Mawrth     
2021 

 a. Penderfyniad nad yw cwyn o fewn awdurdodaeth < 3 
wythnos 

90% 90% 94% 

b. Lle ceisiwn gael Datrysiad Cynnar, penderfyniad o fewn 9 
wythnos 

90% 93% 88% 

c. Penderfyniad i ymchwilio a dechrau ymchwiliad o fewn 6 
wythnos o’r Dyddiad y mae Gwybodaeth Ddigonol yn cael 
ei Derbyn (DSIR) 

80% 66% 65% 

d. Cymerir penderfyniad i beidio ag ymchwilio i gŵyn (ar ôl 
gwneud ymholiadau cychwynnol) < 6 wythnos 

90% 85% 85% 

DPA 2: Cwynion camweinyddu / methiant gwasanaeth sy’n 
cael eu harchwilio  - achosion wedi cau 

  

Targed Awst          
2021 

Mawrth     
2021 

 12 mis 85% 80% 52% 

DPA 3: Cwynion Cod Ymddygiad – Amseroedd Penderfynu Targed Awst          
2021 

Mawrth     
2020 

a. Penderfyniad i beidio ag ymchwilio o fewn 6 wythnos 90% 100% 90% 

b. Penderfyniad i ymchwilio a dechrau ymchwiliad o fewn 6 
wythnos o’r Dyddiad y mae Gwybodaeth Ddigonol yn cael 
ei Derbyn (DSIR) 

90% 89% 76% 

 DPA 4:  Cwynion Cod Ymddygiad sy’n cael eu harchwilio  - 
achosion wedi cau 

Targed Awst          
2021 

Mawrth     
2021 

O fewn 12 mis 90% 82% 50% 
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Rheolaeth Ariannol 
 
Fel y nodwyd yn ein Hadroddiad Blynyddol a Chyfrifon ar gyfer 2020/21, cynyddodd 
gwariant adnoddau cyffredinol o'i gymharu â 2019/20, tra bod ein gofyniad arian parod 
cyffredinol wedi’i leihau drwy ad-dalu gwarged y gronfa bensiwn o £974,000 ym mis 
Rhagfyr 2020. 
  
 2020/21 2019/20 Newid 

Alldro Adnoddau £000s £000s £000s 

Cyfanswm Adnoddau 5,143 4,871 +272 

Gofyniad Arian Parod 4,096 4,836 -740 

 
Mae'r trefniadau ar gyfer rheolaeth ariannol a rheolaeth fewnol wedi'u hadolygu'n 
annibynnol gan Deloitte fel archwilwyr mewnol OGCC. Mae eu Hadroddiad Blynyddol ar 
gyfer 2020/21 yn nodi: ‘Yn seiliedig ar gasgliadau ein gwaith, gallwn roi sicrwydd 
sylweddol i’r Ombwdsmon o ran trefniadau'r sefydliad i reoli risg, llywodraethu a 
rheolaeth fewnol.’ 
 
Rhoddodd Archwilydd Cyffredinol Cymru farn archwilio ddiamod i’r cyfrifon blynyddol ar 
gyfer y flwyddyn 2020/21 yn unol â’r blynyddoedd blaenorol.  
 
Mae OGCC wedi gweithio ar yr egwyddor y dylai gorbenion y swyddfa fod yn llai na 5% 
o gyfanswm y gwariant. Gwelir hynny yn y dadansoddiad o’r gwariant ar dri Nod 
Strategol fy Nghynllun Corfforaethol, fel y nodir yn y Cyfrifon Blynyddol, lle nodir 
gorbenion fel 4% o gyfanswm y costau. 
 

 

 
 

 

 

 
 

Mae ein Hamcangyfrif yn ceisio caniatáu i ni gyflawni ein Nodau Strategol y cytunwyd 
arnynt, gyda phwyslais ar ddarparu adnoddau ar gyfer ein swyddogaeth trin cwynion a'n 
gwaith i ysgogi gwelliant mewn gwasanaethau cyhoeddus. 
 
 
 

Mae’r rhan fwyaf o’n hadnoddau (77%) yn 
parhau i gael eu defnyddio i drin cwynion. 

Gwasanaeth Cwynion  77% 

Gwella Gwasanaethau Cyhoeddus  19% 

Atebolrwydd a gwerth am arian  4% 
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Costau Uned 
 
 
Mae ein Hadroddiad Blynyddol a Chyfrifon yn egluro newid yn y dadansoddiad cost 
uned i ddarparu gwybodaeth fwy ystyrlon. Rydym bellach yn cyflwyno costau uned a 
gyfrifir ar gyfer ein prif weithgaredd - derbyn, ystyried, ymchwilio ac ymateb i ymholiadau 
a chwynion. Dyma ein gweithgaredd o dan Nod Strategol 1 a byddwn yn defnyddio'r 
ffigurau dadansoddi ar gyfer Costau Gweithredu yn ôl Nodau Strategol, a gyflwynir o 
fewn y cyfrifon archwiliedig hyn.  
 
Mae'r graffiau isod yn dangos cost uned ar gyfer yr ymholiad llawn a'r gwaith cwynion a 
gwblhawyd yn ystod y flwyddyn, ac yn ail ar gyfer achosion cwynion a gwblhawyd yn 
ystod y flwyddyn. Mae rhagamcanion ar gyfer y flwyddyn gyfredol a'r flwyddyn nesaf 
wedi'u cynnwys ar gyfer cyflawnrwydd. 
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Amcangyfrif o’r Gwaith Achos a’r Gwariant hyd at 2022/23 

 
Rhagwelir y bydd ymholiadau a Chwynion Cyrff Cyhoeddus yn cynyddu 10% yn ystod y 
flwyddyn nesaf, ond mae effaith barhaus Covid-19 ar waith achos a gwariant eto i'w 
deimlo’n llawn. 
 
 2020/21 2021/22 2022/23 
Gwaith achos Gwirioneddol Rhagolwg Amcangyfrif 
Ymholiadau 3,774 5,199 5,719 
Cwynion – Corff Cyhoeddus 1,876 2,320 2,552 
Cwynion - Cod 529 400 440 
Cyfanswm 6,179 7,919 8,711 
Cynnydd o % (amcangyfrif)   10% 

Adnoddau Gwirioneddol Cyllideb  Amcangyfrif 

Gwariant Adnoddau (£000s) 
    

£5,143 £5,110 £5,337 

Cynnydd o %  -1%% +4.4% 
Gofyniad Arian Parod gan 
Gronfa Gyfunol Cymru 

£4,096* £5,070 £5,287 

 
* Gofyniad arian parod wedi’i ostwng trwy ad-dalu gwarged y gronfa bensiwn o £974,000 
 
Bwriadwn gyflwyno Gyllideb Atodol ar gyfer 2021/22 i adlewyrchu rhan o gost y 
dyfarniad cyflog 2021/22 yn ogystal â blaenoriaeth i fuddsoddi mewn TG fel yr 
argymhellwyd gan ddarparwr Cymorth TG OGCC. 
 
Amcangyfrif 2022/23  
 
Mae Pwyllgor Cyllid y Senedd wedi datblygu Datganiad o Egwyddorion y dylai Cyrff a 
Ariennir yn Uniongyrchol eu hystyried wrth baratoi eu cynigion cyllideb blynyddol. 

Yr egwyddorion yw: 

• Dylid gosod ceisiadau cyllidebol yng nghyd-destun y sefyllfa gyllido ariannol 
hirdymor yng Nghymru a phwysau cyllido yn y sector cyhoeddus ehangach. 

• Dylai ceisiadau ddangos sut bydd amcanion blynyddol ac aml-flynyddol yn cael 
eu blaenoriaethu, eu monitro a'u cyflawni. 

• Ni ddylai cyrff gymryd yn ganiataol y ceir cynnydd yn y cyllid, waeth beth fo'r 
newid i’r grant bloc, gan fod unrhyw gynnydd i'w cyllid yn lleihau'r adnoddau sydd 
ar gael i gyrff cyhoeddus datganoledig eraill. 

• Dylai cyrff geisio gwella prosesau a chronni arbedion effeithlonrwydd yn barhaus. 
• Pan ofynnir am unrhyw godiadau mewn cyllid, dylai'r rhain gael eu hategu gan 

dystiolaeth o'r angen, y budd a'r ymdrechion a wnaed i leihau costau o'r fath. 

Tudalen y pecyn 123



8 
 

Hefyd, dylid egluro a meintioli goblygiadau peidio â derbyn y cynnydd y 
gofynnwyd amdano o ran adnoddau. 

Rydym wedi ceisio mynd i'r afael â'r pwyntiau hyn yn y cyflwyniad hwn. 

Ein rhagdybiaethau yw : 

• Lefelau staffio yn cynyddu rhywfaint (1 swydd gweithiwr achos) yng ngoleuni’r 
cynnydd mewn gwaith achos yn 2021/22 a 2022/23. 

• Bydd ein swyddfa ar agor i staff gyda chyfuniad o weithio gartref ac yn y swyddfa. 
• Dyfarniad cyflog o 1.75% ar gyfer 2021/22 yn unol â chynnig cyflog Llywodraeth 

Leol (heb ei dderbyn gan undebau llafur) gydag amcangyfrif o ddyfarniad tâl o 
1.5% ar gyfer 2022/23. 

• Cynyddrannau cytundebol i'w hariannu gan OGCC drwy welliannau parhaus i'r 
broses ac arbedion effeithlonrwydd mewnol eraill. 

• Costau TG yn cynnwys gweithredu argymhellion darparwr TG newydd OGCC yn  
2021/22 (y mae cyflwyniad cyllideb atodol yn cael ei wneud ar ei gyfer).  Mae hyn 
yn arwain at £12k o gostau ychwanegol cylchol. 

• Bwriedir gweithredu IFRS 16 (Safonau Adrodd Ariannol Rhyngwladol) o fis Ebrill 
2022 ond nid yw'n cael ei adlewyrchu yn yr Amcangyfrif hwn yn unol â 
chanllawiau Llywodraeth Cymru. 

• Byddwn yn parhau i rannu gwasanaethau archwilio mewnol gyda Chomisiynwyr i 
ddarparu gwasanaethau cyflogres i Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol ac i 
rannu adnoddau gyda chyrff cyhoeddus eraill lle bo’n briodol. 

Nid yw’r amcangyfrif hwn yn cynnwys hapddigwyddiad, felly os yw'r dyfarniadau cyflog 
ar gyfer 2021/22 a/neu 2022/23 yn fwy na 1.75% ac 1.5% yn y drefn honno, efallai y 
bydd angen cyflwyno Cyllideb Atodol yn 2022/23. 
 

Diweddariad – Arbedion Effeithlonrwydd 
Mae’n edrych yn debyg y bydd ein hymholiadau a’n llwyth achosion yn cynyddu i tua 
8,000 eleni – cynnydd o tua traean mewn 6 blynedd. Ni fu cynnydd cymesur yn nifer y 
staff sy'n ymdrin â chwynion ac ymholiadau.  Yn hytrach, rydym wedi gweithio'n 
llwyddiannus i gynyddu effeithlonrwydd a rheoli'r nifer cynyddol o lwyth achosion.   
Gyda'r cynnydd cyfredol mewn costau a llwyth gwaith, ni allwn wneud hyn mwyach. 

Rydym yn cydnabod ac yn croesawu'r pwerau ychwanegol o dan Ddeddf Ombwdsmon 
Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2019 a'r swyddi ychwanegol a grëwyd ac a 
ariannwyd o ganlyniad. Bydd y swyddi hyn yn helpu i wella’r broses o ymdrin â chwynion 
gan gyrff cyhoeddus, ac yn ei dro, y gromlin o gwynion cynyddol sy’n cyrraedd y 
swyddfa hon. 

Mae OGCC wedi ceisio ariannu'r rhan fwyaf o bwysau cyflogau a chwyddiant yn ystod y 
2 flynedd ddiwethaf o ganlyniad i welliannau i'r broses ac arbedion effeithlonrwydd 
mewnol eraill fel:  

• Arbedion effeithlonrwydd staff drwy ad-drefnu a throsiant staff 
• Gwneud newidiadau i arferion gwaith fel gweithio gartref 
• Dod â gwasanaethau fel cyfieithu yn fewnol  
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• Arbedion effeithlonrwydd TGCh yn dilyn buddsoddiad mewn caledwedd a 
System Rheoli Achosion  

• Gwella ein gwefan, gan gynnwys cyflwyno cyfleusterau hunan-wasanaeth a 
chyfeirio   

• Symud at swyddfa heb lawer o bapur  
• Rheoli cyllidebau’n llym mewn meysydd allweddol fel ffioedd proffesiynol 

Ni ofynnodd OGCC am gynnydd yn y gyllideb y llynedd gan dybio y byddai cyflogau'r 
sector cyhoeddus yn cael eu rhewi ac y byddai codiadau eraill mewn costau yn cael eu 
hysgwyddo gan arbedion effeithlonrwydd. Byddwn yn parhau i chwilio am arbedion 
effeithlonrwydd, ond bydd angen darparu adnoddau ar gyfer codiadau cyflog a phwysau 
chwyddiant.  
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Goblygiadau peidio â chymeradwyo’r Amcangyfrif  
Mae ein hamcangyfrif yn ystyried nifer o arbedion effeithlonrwydd, wrth i ni geisio 
cynyddu cyfran ein cyllideb i'r eithaf ar waith achos. Rydym hefyd yn ceisio diogelu 
arbedion parhaus o gynnal rhai newidiadau mewn arferion gwaith a wnaed yn ystod y 
pandemig. 

Mewn sefydliad sy'n seiliedig ar bobl, lle mae bron i 80% o’n costau yn ymwneud â staff, 
os na chymeradwyir yr amcangyfrif, byddai'n rhaid i ni leihau niferoedd staff. Byddem yn 
ceisio gwneud hynny, cyn belled â bo modd, drwy drosiant staff arferol i leihau costau 
diswyddo a allai fod yn sylweddol. Byddai lleihau nifer y staff yn lleihau capasiti ac yn 
cynyddu’r oedi. Byddai hyn o bryder i’r rheini sy’n gweud cwynion yn ogystal â staff a 
Chynghorwyr y gwneir cwynion amdanynt. Rydym yn ymwybodol o'r effaith y mae 
pryderon a chwynion am wasanaethau cyhoeddus yn ei chael ar bawb sy'n gysylltiedig. 
Yn enwedig gyda chwynion iechyd, mae ein hymwneud yn tueddu i ddod ar ddiwedd yr 
hyn a all fod yn siwrnai gwynion hir. Byddai oedi pellach yn achos pryder gwirioneddol. 

Mae’r cynnydd mewn cwynion a dderbyniwn wedi cynyddu’r pwysau ar staff, gyda phob 
aelod o staff yn ymgymryd â llwyth achosion mwy nag y byddem yn dymuno. Mae hyn 
yn effeithio ar ansawdd ac amseroldeb y gwasanaeth y gallwn ei ddarparu, ond mae 
hefyd yn effeithio ar lesiant staff. Rydym yn ymwybodol iawn o'n cyfrifoldebau, fel 
cyflogwr cyfrifol, i reoli straen yn y gwaith ac osgoi rhoi staff mewn sefyllfa lle na allant 
lwyddo, gan effeithio ar iechyd, presenoldeb a throsiant staff. 

Os na chymeradwyir yr Amcangyfrif, byddai ôl-groniad o geisiadau yn datblygu’n gyflym 
– ac mae’r llwyth gwaith eisoes wedi cynyddu’n sylweddol ers mis Ebrill. Byddai'n rhaid 
ystyried newid ein dull gweithredu fel mai dim ond y cwynion mwyaf difrifol sy’n cael eu 
harchwilio. Er mwyn i hyn fod yn llwyddiannus, ac i osgoi dadl â’r rheini sy’n cwyno o ran 
a yw’r gŵyn yn ddigon difrifol, byddem yn ceisio cynyddu’r broses o sgrinio cwynion  
ar-lein. Byddai hyn yn mynd yn groes i'n hymdrechion, a phenderfyniadau diweddar y 
Senedd, i wneud gwasanaethau’r Ombwdsmon yn fwy hygyrch, er enghraifft, drwy 
dderbyn cwynion ar lafar. 

Mewn nifer o achosion, dim ond pan ddechreuwn ymchwilio y daw'n amlwg bod un gŵyn 
unigol, sydd ddim o reidrwydd yn cael ei hystyried yn ddifrifol iawn, yn amlygu 
problemau systemig a allai arwain at oblygiadau difrifol iawn i eraill. 
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Yn ogystal â gwelliant systemig, mae'r adborth a gawn yn ein gwneud yn ymwybodol 
iawn o effaith ein gwaith ar y cyhoedd. Nid ydym eisiau gwrthod y cyfle i’r rheini sy’n 
gwneud cwynion i gael eu pryderon gwirioneddol wedi’u hymchwilio nac i ohirio’r broses 
o ddatrys na chau achosion. 

 

 

Crynodeb Amcangyfrif 

 
Dangosir yr Amcangyfrif ar gyfer 2022/23 yn Atodiad A. Y gofynion Adnoddau ac Arian 
Parod yw £5,337k a £5,287k. 

 

Dadansoddiad Manwl 
 
Cyflogau a Chostau Cysylltiedig 
Mae cyflogau staff Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru yn gysylltiedig â 
dyfarniadau cyflog Y Cyd-gyngor Cenedlaethol ar gyfer Gwasanaethau Llywodraeth 
Leol. Mae'r Amcangyfrif yn ymgorffori dyfarniad cyflog o 3.25% dros 2 flynedd (sef 
rhagolwg o ddyfarniad cyflog o 1.75% yn 2021/22 ac amcangyfrif o ddyfarniad o 1.5% yn 
2022/23).  Mae £81k o arbedion effeithlonrwydd mewn rhannau eraill o'r gyllideb yn 
cwrdd â rhan o gost dyfarniad tâl 2021/22. 
 
Bydd niferoedd staff gwaith achos yn cynyddu o ran 1 swydd ac rydym yn disgwyl llenwi 
swyddi gweigion i helpu i reoli'r twf a ragwelir mewn gwaith achos. Rydym hefyd yn 
lleihau nifer y staff cymorth gwasanaethau corfforaethol o un (rhan-amser) a chyfeirio 
hyn i swydd ran-amser sy'n canolbwyntio ar wella ansawdd ein gwasanaeth a'n 
gwasanaeth i gwsmeriaid. Yng ngoleuni cyfyngiadau i gyllideb gwasanaethau 
cyhoeddus, nid ydym wedi gallu llenwi yn lle staff sy'n cymryd absenoldeb 
mamolaeth/mabwysiadu.  
 
Mae’r cynnydd mewn cyfraniadau Yswiriant Gwladol cyflogwyr o Ebrill 2022, fel y nodir 
uchod, heb eu cynnwys. 
 
Eiddo a phrydlesi eraill 
Y brif eitem o wariant yw rhentu eiddo yn Bocam Park a oedd yn destun adolygiad rhent 
ym mis Awst 2020. Cafodd y rhan fwyaf o lungopiwyr eu prynu yn ystod 2019/20, gan 
leihau taliadau prydlesu yn y dyfodol. Gyda goblygiadau gweithredu prydlesi IFRS 16, 
nid ydynt, fel y nodwyd uchod, wedi’u cynnwys. Mae costau eiddo wedi gostwng gan fod 
gweithio gartref yn golygu nad yw prydles swyddfa Gogledd Cymru wedi’i hadnewyddu. 
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Ffioedd Proffesiynol 
 
Yn gyffredinol, byddai cynnydd mewn llwyth achosion yn cynyddu'r angen am gyngor 
proffesiynol mewn perthynas â’n gwaith achos. Fodd bynnag, mae’r gyllideb ar gyfer 
ffioedd proffesiynol, sy’n cynnwys cyngor clinigol mewn perthynas â’n gwaith achos 
wedi’i lleihau o £12k i £234k. Trwy reoli costau a sicrhau ceisiadau penodol am gyngor , 
byddwn yn gweithio i gadw costau o fewn y gyllideb hon.  
 
Systemau Cyfrifiadurol a Chymorth TG 

Gwnaethpwyd buddsoddiad mawr yn ein caledwedd TG a’n System Rheoli Achosion yn 
2018/19 gyda’r nod o gynyddu arbedion effeithlonrwydd a gwytnwch. Nododd adolygiad 
dilynol gan ein darparwr Cymorth TG newydd argymhellion pellach i wella diogelwch a 
gwytnwch. Mae’r rhain yn cynhyrchu  costau untro yn 2021/22 a £12k o gostau 
blynyddol cylchol.  Mae codiadau prisiau o £26k o dan ymrwymiad contractiol wedi’u 
cynnwys yn yr Amcangyfrif hwn. 
 
Costau Swyddfa 
Mae dyrannu £119k yn adlewyrchu’r bwriad y bydd gweithio rhywfaint yn y swyddfa yn 
dychwelyd erbyn Ebrill 2022. Mae arbedion effeithlonrwydd yn parhau o ran defnyddio 
adnoddau fel papur, argraffu, postio a gwasanaethau cludo. 
 
Teithio, Hyfforddiant a Recriwtio 
Mae’r gyllideb hon wedi’i lleihau o £15k a byddwn yn gweithio i leihau teithio sy’n 
gysylltiedig â gwaith achos a chyfarfodydd.  
 
Cyfathrebu 
Mae’r newid yn adlewyrchu cynnydd mewn costau cyfieithu sy’n deillio o Safonau’r 
Gymraeg a mwy o waith allgymorth. 
 
Cyfalaf 
Mae costau cyfalaf wedi cael eu lleihau i adlewyrchu buddsoddiad TG yn ystod 2021/22. 
 
Dibrisio 
Yn 2021/22, mae dibrisio wedi cynyddu, gan adlewyrchu’r buddsoddiad cyfalaf mewn 
cyfarpar TG newydd i gynyddu diogelwch a gwytnwch. 
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Atodiad A – Amcangyfrif 2022/23 
 

Amcangyfrif 2021/22  
£000 

 
£000s 

2022/23 
000 

Gwariant OGCC Cyllideb 
Wreiddiol 

Pwysau 
cost a 
llwyth 

achosion 

 Arbedion 
Effeithlonrwydd 

Amcangyfrif 

Cyflogau staff a chostau 
cysylltiedig 

3,985 +197  4,182 

Eiddo a chyfleusterau, gan 
gynnwys prydlesi 

379  -10 369 

Ffioedd proffesiynol 246 +20 -32 234 

Costau TG 212 +38  250 

Costau swyddfa 99 +24 -4 119 

Teithio, hyfforddiant a 
recriwtio 

75  -15 60 

Cyfathrebu 46 +19  65 

Cyfanswm Gwariant 
Refeniw 

5,042 +298 -61 5,279 

Cyfanswm Incwm (17)   (17) 

Gwariant Refeniw Net 5,025 +298 -61 5,262 

Gwariant Cyfalaf 25  -20 5 

Cyfanswm yr Adnoddau 
Angenrheidiol 

5,050 +298 -81 5,267 

Costau dibrisiant ac 
amorteiddiad 

60 +10  70 

Cyfanswm Gwariant 
Adnoddau 

5,110 +308 -81 5,337 

Costau dibrisiant ac 
amorteiddiad 

(60) -10  (70) 

Symudiadau eraill heblaw 
am arian parod 

20   20 

Gofyniad Arian Parod gan 
Gronfa Gyfunol Cymru 

5,070 +298 -81 5,287 
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