
 

 

Agenda - Y Pwyllgor Cyllid 
Lleoliad: 

Hybrid - Ystafell Bwyllgora 4 Tŷ Hywel a 

fideogynadledda drwy Zoom 

Dyddiad: Dydd Mercher, 24 Tachwedd 

2021 

Amser: 10.30

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, mae’r Cadeirydd wedi penderfynu 

bod y cyhoedd wedi eu gwahardd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn 

diogelu iechyd y cyhoedd. Caiff y cyfarfod hwn ei ddarlledu'n fyw 

ar www.senedd.tv  

 

Rhag-gyfarfod preifat - Anffurfiol (10.15-10.30)  

 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

(10.30)   

2 Papur(au) i'w nodi 

(10.30) (Tudalennau 1 - 6)  

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 10 a 19 Tachwedd 2021 

2.1 PTN 1 - Gwybodaeth gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol ynghylch 

ymchwiliad y Pwyllgor i broses gyllidebol ddeddfwriaethol - Tachwedd 2021 

 (Tudalennau 7 - 9)  

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

Pedrochrog y Gweinidogion Cyllid - 9 Tachwedd 2021 

 (Tudalennau 10 - 11)  

2.3 PTN 3 - Ymateb Comisiwn y Senedd i adroddiad y Pwyllgor ar Graffu ar 

Gyllideb Ddrafft Comisiwn y Senedd 2022-23 – 10 Tachwedd 2021 

 (Tudalennau 12 - 16)  

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



 

 

3 Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 

(10.30-11.30) (Tudalennau 17 - 43)  

Jeremy Miles AS, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg 

Huw Morris, Cyfarwyddwr, Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes 

Zenny Saunders, Dirprwy Gyfarwyddwr Diwygio Addysg a Hyfforddiant Ôl-

orfodol 

 

Dogfennau ategol: 

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) 

Memorandwm Esboniadol 

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 

(11.30)   

5 Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru): Trafod y dystiolaeth 

(11.30-11.40)   

Egwyl dechnegol (11.40-11.45)  

 

6 Archwilio Cymru - Adolygiad Teithio a Chynhaliaeth 

(11.45-12.15) (Tudalennau 44 - 71)  

Adrian Crompton, Archwilydd Cyffredinol Cymru  

Lindsay Foyster, Cadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru  

Nicola Evans, Pennaeth Cyllid Archwilio Cymru 

 

Dogfennau ategol: 

FIN(6)-11-21 P1 - Llythyr gan Archwilio Cymru: Diweddariadau ar yr 

adolygiad Teithio a Chynhaliaeth a’r Cynllun Strategol Pum Mlynedd – 1 

Tachwedd 2021 

FIN(6)-11-21 P2 – Amcangyfrif Ategol Drafft 2021-22  

Papur Briffio gan Ymchwil y Senedd 

https://senedd.cymru/media/bl0ax3sb/pri-ld14625-w.pdf
https://senedd.cymru/media/woypgvdq/pri-ld14625-em-w.pdf


 

 

7 Archwilio Cymru - Adolygiad Teithio a Chynhaliaeth: Trafod y 

sesiwn 

(12.15-12.25)   

8 Trafod y Flaenraglen Waith 

(12.25-12.30) (Tudalennau 72 - 79)  

Dogfennau ategol: 

FIN(6)-11-21 P3 - Blaenraglen Waith 



 

 

Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid 

Lleoliad: 

Fideogynhadledd drwy Zoom 

Dyddiad: Dydd Mercher, 10 Tachwedd 

2021 

Amser: 09.30 - 12.02

Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn: 

http://senedd.tv/cy/12477 

Hybrid 
------ 

Yn bresennol 

Categori Enwau 

Aelodau o’r Senedd: 

Peredur Owen Griffiths AS (Cadeirydd) 

Peter Fox AS 

Mike Hedges AS 

Huw Irranca-Davies AS (yn lle Rhianon Passmore AS) 

Tystion: 

Adrian Crompton, Archwilydd Cyffredinol Cymru, Archwilio 

Cymru 

Lindsay Foyster, Archwilio Cymru 

Ann-Marie Harkin, Archwilio Cymru 

Nicola Evans, Swyddfa Archwilio Cymru 

Dyfed Alsop, Awdurdod Cyllid Cymru 

Sam Cairns, Awdurdod Cyllid Cymru 

Melissa Quignon-Finch, Awdurdod Cyllid Cymru 

Adam Al-Nuaimi, Awdurdod Cyllid Cymru 

Staff y Pwyllgor: 

Owain Roberts (Clerc) 

Leanne Hatcher (Ail Glerc) 

Georgina Owen (Ail Glerc) 

Tudalen y pecyn 1

Eitem 2
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Mike Lewis (Dirprwy Glerc) 

Owen Holzinger (Ymchwilydd) 

Ben Harris (Cynghorydd Cyfreithiol) 

 

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 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau  

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

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Rhianon Passmore AS. Roedd Huw Irranca-Davies AS 

yn dirprwyo ar ei rhan. 

2 Papur(au) i’w nodi  

2.1. Cafodd y papurau eu nodi. 

Tudalen y pecyn 2



 

 

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

ddiweddaraf am ddyraniadau Covid - 14 Hydref 2021  

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

y Dreth Gwarediadau Tirlenwi - 14 Hydref 2021  

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

dilyn cyfarfod y Pwyllgor - 14 Hydref 2021  

2.4 PTN 4 - Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Bwrdd Taliadau at y Llywydd: Cynllun 

Pensiwn Aelodau Senedd Cymru – 19 Hydref 2021  

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

Blynyddol – 19 Hydref 2021  

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

Comisiwn y Senedd – 19 Hydref 2021  

2.7 PTN 7 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Diweddariad ar 

Fframwaith Polisi Trethi a Chynllun Gwaith Polisi Trethi ar gyfer 2021-2026 

Llywodraeth Cymru - 3 Tachwedd 2021  

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

Interim: Sesiwn dystiolaeth  

3.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Archwilydd Cyffredinol Cymru, Cadeirydd 

Swyddfa Archwilio Cymru a swyddogion Archwilio Cymru ar y gwaith craffu ar 

Amcangyfrif 2022-23 a’r Adroddiad Interim. 

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

cyhoedd o weddill y cyfarfod ac o’r cyfarfod ar 19 Tachwedd 2021.  

4.1 Derbyniwyd y cynnig. 

Tudalen y pecyn 3



 

 

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

Interim: Trafod y dystiolaeth  

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth. 

6 Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru – Craffu ar 

Amcangyfrif 2022-23: Trafod yr adroddiad drafft  

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

Egwyl dechnegol (11:15 - 11:30) 

7 Awdurdod Cyllid Cymru – Sesiwn ragarweiniol  

7.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn briffio gan Dyfed Alsop, Prif Weithredwr; Sam Cairns, Prif 

Swyddog Gweithredu; Melissa Quignon-Finch, Prif Swyddog Pobl; ac Adam Al-Nuami, 

Pennaeth Dadansoddi Data Awdurdod Cyllid Cymru. 

8 Goruchwylio Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru - Telerau 

ac Amodau penodi’r Ombwdsmon  

8.1 Trafododd y Pwyllgor y papur.  

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

9.1 Trafododd y Pwyllgor bapur y Gwasanaeth Ymchwil ar Fil Addysg Drydyddol ac 

Ymchwil (Cymru) a chytunodd i gymryd tystiolaeth ar oblygiadau ariannol y Bil gan 

Weinidog y Gymraeg ac Addysg. 

Tudalen y pecyn 4



 

 

Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid 

Lleoliad: 

Fideogynhadledd drwy Zoom 

Dyddiad: Dydd Gwener, 19 Tachwedd 

2021 

Amser: 09.30 - 09.52

  

O bell, Prifat 
------ 

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) 

Georgina Owen (Ail Glerc) 

Mike Lewis (Dirprwy Glerc) 

Owen Holzinger (Ymchwilydd) 

Christian Tipples (Ymchwilydd) 

 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau  

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

2 Gwaith craffu blynyddol ar Swyddfa Archwilio Cymru ac Archwilydd 

Cyffredinol Cymru: Trafod yr adroddiad drafft  

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

Tudalen y pecyn 5



 

 

3 Ystyried cyngor arbenigol  

3.1 Trafododd y Pwyllgor y papur. 

Tudalen y pecyn 6
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Atodiad A 

Adroddiad y Pwyllgor Cyllid: Ymchwiliad i broses ddeddfwriaethol ar gyfer y 

gyllideb 

Mae Llywodraeth Cymru wedi croesawu'r cyfle a roddir gan yr ymchwiliad hwn i 

bwyso a mesur y newidiadau i broses y Gyllideb yn ystod y weinyddiaeth hon ac 

addasrwydd y trefniadau presennol, gan adeiladu ar y cydweithio agos rhwng 

Llywodraeth Cymru a'r Pwyllgor Cyllid dros lawer o flynyddoedd i wella'r prosesau 

hyn. 

Yn ystod y tymor hwn cafwyd cynnydd sylweddol yng nghyfrifoldebau'r Senedd, sy'n 

garreg filltir arwyddocaol yn hanes datganoli i Gymru a chan osod mwy o bwyslais 

byth ar y broses gyllidebol.   

Y Cyd-destun ar gyfer y Broses Gyllidebol 

Er mwyn cydnabod y cyfrifoldebau cyllidol ychwanegol hyn, ymgysylltodd 

Llywodraeth Cymru ag ymchwiliad y Pwyllgor Cyllid i Arferion Gorau o Ran Proses y 

Gyllideb, a arweiniodd at Brotocol y cytunwyd arno ar gyfer Proses y Gyllideb yn 

2017. Cafodd y newidiadau hyn eu cyflwyno yng Nghyllideb 2018-19 a'u dilyn yn y 

ddwy Gyllideb ers hynny.  

Yn y cyfnod hwn mae nifer o elfennau o ansicrwydd megis ymadawiad y DU â'r EU, 

etholiadau amlach yn y DU a bellach y pandemig, wedi effeithio ar ddigwyddiadau 

cyllidol y DU a thrwy hynny amseriad Cyllideb Flynyddol y Llywodraeth Cymru. O 

dan yr amgylchiadau eithriadol hyn mae Protocol y Gyllideb wedi darparu digon o 

hyblygrwydd i alluogi cyllidebau i gael eu cynhyrchu gan Lywodraeth Cymru heb 

gyfaddawdu'r trefniadau craffu'n ormodol. Mae amgylchiadau eithriadol y cyfnod ers 

y newidiadau y cytunwyd arnynt yn 2017, er hynny, wedi effeithio hefyd ar y gallu i 

adolygu effaith y newidiadau hyn yn llawn.  

Er gwaethaf yr amgylchiadau hyn, mae Llywodraeth Cymru wedi parhau i weithio i 

wella tryloywder cynigion y Gyllideb ac mae wedi cynnwys yn raddol fwy o fanylion a 

gwybodaeth ategol. Gan weithio gyda'r Pwyllgor, Mae Llywodraeth Cymru wedi   

cydnabod cymhlethdod yr wybodaeth sy'n cael ei chyflwyno ar amrywiol adegau yn 

ystod cylch y Gyllideb, a'r amrywiol ddibenion y mae rhanddeiliaid yn defnyddio'r 

wybodaeth ar eu cyfer. Mae hyn wedi arwain at nifer o ddogfennau ategol ychwanegol 

fel rhan o becyn y Gyllideb i wella dealltwriaeth ac i helpu tryloywder.  

Yr achos dros broses ddeddfwriaethol 

Mae Llywodraeth Cymru yn cytuno bod angen i unrhyw broses gael yr hyblygrwydd i 

ymdopi ag amserlen newidiol ac annisgwyl ar gyfer digwyddiadau cyllidol. Fel y 

nodwyd yn gynharach, mae'r broses bresennol wedi darparu digon o hyblygrwydd i 

ganiatáu ar gyfer craffu am 8 wythnos ar gynigion Llywodraeth Cymru ar gyfer y 

gyllideb er gwaethaf oedi a achoswyd gan Lywodraeth y DU. Er hynny, mae'n bwysig 

cydnabod y bydd gan broses ddeddfwriaethol gyfyngiadau ychwanegol o ran amser, 

gan gynnwys cydnabod cyfnod penderfynu'r Llywydd, a'r cyfnod hysbysu cyn cael y 

Cydsyniad Brenhinol, oll cyn dechrau'r flwyddyn ariannol, ffactorau a fydd yn 

Y Pwyllgor Cyllid / Finance Committee
FIN(6)-11-21 PTN 1

Tudalen y pecyn 7
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effeithio'n andwyol ar hyblygrwydd yr amserlen, ac o bosibl, graffu. Mae hyn o bwys 

sylweddol hefyd o ran darparu sicrwydd ariannu cynnar ar gyfer partneriaid cyflawni. 

Er bod Llywodraeth Cymru'n cydnabod egwyddor cydbwysedd teg o reolaeth rhwng 

y ddeddfwrfa a'r weithrediaeth, yn ôl asesiad Llywodraeth Cymru mae'r broses 

bresennol yn caniatáu i'r Senedd gael yr holl fuddion a nodwyd yn eu hymchwiliad y 

byddai am eu cael o broses ddeddfwriaethol. Cyn cynnal unrhyw ddiwygiadau o'r 

fath byddai angen nodi buddion ychwanegol clir nad ydynt ar gael yng nghyd-destun 

y broses bresennol. 

Mae Llywodraeth Cymru'n nodi ystyriaeth y Pwyllgor o'r sefyllfa yn yr Alban. Mae'r 

broses bresennol hon yn darparu i'r Senedd gynnig diwygiadau ar ôl gosod y gyllideb 

ddrafft sy'n cyfateb i'r broses ddeddfwriaethol ar gyfer Cyllideb yr Alban. 

Mae uchelgais Llywodraeth Cymru i ddarparu setliadau aml-flwyddyn lle bynnag y bo 

modd wedi'i ddatgan ar sawl achlysur. Er hynny, mae'r gallu i ddarparu cyllid tymor 

hwy yn sicr yn dibynnu ar gylchoedd gwario Llywodraeth y DU ac nid yw'n 

gysylltiedig â phroses gyllidebol Llywodraeth Cymru ei hun ac unrhyw ystyriaethau o 

broses ddeddfwriaethol ar gyfer y gyllideb. 

Y Bil Cyllid  

Mae Llywodraeth Cymru'n cytuno â barn y Pwyllgor Cyllid y bydd Bil Cyllid sy'n 

ymwneud â threthi a chynlluniau gwario'n codi nifer o cymhlethdodau ac y byddai 

arno angen rhoi ystyriaeth ofalus iawn iddo. Deellir hefyd yn gyffredinol bod 

deddfwriaeth y Gyllideb yn ddull yn benodol ar gyfer cymeradwyo terfynau gwario 

cyffredinol ac mae'n tueddu i fod yn weithdrefn deddfwriaethol wedi'i symleiddio sy'n 

cyfyngiadau diwygiadau nad ydynt yn rhai'r llywodraeth, gydag amserlen wedi'i 

chyflymu i  sicrhau cymeradwyaeth amserol cyn dechrau'r flwyddyn ariannol. Gallai 

cyflwyno elfennau eraill, cymhleth iawn o bosibl megis newidiadau i drethi fel rhan o'r 

un cyfrwng deddfwriaethol naill ai gyfaddawdu cymeradwyo cynlluniau gwario cyn 

dechrau'r flwyddyn ariannol, gan effeithio hefyd ar y gallu i gynnig sicrwydd ariannu i 

bartneriaid a rhanddeiliaid, neu fe allai, i'r gwrthwybeb, leihau'r amser ar gyfer 

craffu'n briodol ar newidiadau i drethi.  

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo eisoes i ddefnyddio deddfwriaeth lle bo 

effaith amlwg ynghlwm wrth wneud hynny. Fel y mae'r Pwyllgor Cyllid wedi nodi, 

mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ymgynghoriad ar gynnig ar gyfer Bil ar gyfer 

Blwyddyn Un o'r Senedd nesaf a fydd yn rhoi mecanwaith i Weinidogion Cymru ar 

gyfer gwneud newidiadau i Ddeddfau Trethi Cymru, gan ganiatáu yr un pryd ar gyfer 

craffu priodol gan y Senedd. Y gobaith yw y gall Llywodraeth Cymru a'r Pwyllgor 

Cyllid gydweithio i gyflwyno'r ddeddfwriaeth hon, ac ar ol ei rhoi ar waith, asesu pa 

mor dda y mae'n diwallu anghenion o ran deddfwriaeth trethi Cymru. 

Alinio'r Gyllideb a Chyfrifon 

Mae Llywodraeth Cymru 'n parhau i wneud cynnydd o ran alinio ffiniau cyllidebu a 

chyfrifyddu i helpu tryloywder y broses gyllidebol ac ymgysylltiad â hi.  Hyd yn hyn, 

mae 23 o gyrff y Llywodraeth ganolog wedi'u dynodi o dan Orchymyn Deddf 

Llywodraeth Cymru 2006 (Cynigion Cyllidebol a Chyrff Dynodedig) 2018 (fel y'i 

diwygiwyd).  Y nod yw cwblhau'r ymarfer alinio hwn erbyn Mawrth 2022.  

Tudalen y pecyn 8
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Rhagolygon  

Am y tro cyntaf cafodd Cyllideb Ddrafft 2020-21 ei hategu gan ragolygon annibynnol 

o refeniw trethi datganoledig o'r Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol. Mae Llywodraeth 

Cymru'n gwerthfawrogi bod y Pwyllgor Cyllid yn croesawu'r camau sydd wedi'u 

cymryd gyda chyhoeddi cynlluniau trethi a benthyca a rhagolygon adeg y gyllideb 

amlinellol a'r ymrwymiad i ddiweddaru'r rhagolygon hyn yn ystod y flwyddyn ac 

adrodd ar alldro.  

Ymgysylltu 

Yn unol â dymuniad y Pwyllgor Cyllid ei hun i ymgysylltu â'r cyhoedd o ran craffu ar y 

Gyllideb, mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i wella tryloywder ehangach a 

dealltwriaeth o flaenoriaethau gwario. Mae hyn wedi cynnwys mwy o ymgysylltu a 

chraffu cyn cyhoeddi Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru. Fel rhan o'r gwelliant 

parhaus hwn, croesewir mewnbwn parhaus y Pwyllgor o ran sut y dylid cryfhau 

ymgysylltiad Llywodraeth Cymru ymhellach.  

Y camau nesaf 

Yn dilyn trafodaethau â'r Pwyllgor Cyllid, cytunodd Llywodraeth Cymru i adeiladu ar y 

camau a gymerwyd y llynedd ac i gynnal dadl yn y Cyfarfod Llawn cyn toriad yr haf, 

gan ganolbwyntio ar faterion strategol.  Byddai trafodaeth bellach ar sut y gellir 

gwneud gwelliannau i'r dull gweithredu presennol a'r cyfle i ddatblygu craffu rhag-

gyllidebol yn cael ei groesawu.  

Mae Llywodraeth Cymru'n gwerthfawrogi ystyriaeth y Pwyllgor Cyllid i'r sefyllfa 

bresennol, ac, o gofio'r etholiad arfaethedig, mae'n cytuno mai mater i'r chweched 

Senedd yw ystyried unrhyw newidiadau yn y dyfodol.  Fel rhan o'r ystyriaethau hyn 

yn y dyfodol, byddai Llywodraeth Cymru'n agored i ystyried sefydlu cyd-gorff o'r 

llywodraeth a'r Senedd, gan wahodd arbenigwyr annibynnol fel oedd yn wir yn yr 

Alban, i adolygu buddion a phroblemau cyflwyno diwygiadau pellach i broses y 

Gyllideb.  

Tudalen y pecyn 9



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 
Chadeirydd, y Pwyllgor Cyllid 
Senedd Cymru 
Bae Caerdydd 
CF99 1NA 

9 Tachwedd 2021 

Annwyl Peredur, 

Yn dilyn fy llythyr diweddar i roi gwybod ichi am gyfarfod pedairochrog y Gweinidogion Cyllid 
ar 14 Hydref, rwy’n ysgrifennu i roi adroddiad cryno ar y trafodaethau a gafwyd. 

Cafwyd pwyslais naturiol ar gynigion Llywodraeth y DU ar gyfer Adolygiad o Wariant a 
Chyllideb yr Hydref Llywodraeth y DU, gydag ychydig o eglurder pellach wedi’i gael ar yr adeg 
honno. Mae manylion effaith Adolygiad o Wariant a Chyllideb yr Hydref Llywodraeth y DU ar 
27 Hydref wedi’u nodi yn fy Natganiad Ysgrifenedig.  

Datganiad Ysgrifenedig: Adolygiad o Wariant a Chyllideb Hydref 2021 Llywodraeth y DU (28 
Hydref 2021) | LLYW.CYMRU 

Mewn perthynas â’r eitem ar Ddeddf Marchnad Fewnol y DU a defnyddio’r Pwerau Cymorth 
Ariannol a geir ynddi, galwais ar y Prif Ysgrifennydd i egluro sut y bwriadai Llywodraeth y DU 
weithio gyda graen polisi Llywodraethau Datganoledig, fel y nodwyd gan y Gweinidog dros 
Gysylltiadau Rhynglywodraethol. Manteisiais ar y cyfle hefyd i bwysleisio pa mor bwysig ydyw 
bod Cymru yn cael cyllid yn lle’r swm llawn o gyllid yr UE a rhoddais enghreifftiau o raglenni 
cenedlaethol, gan gynnwys prentisiaethau a chymorth busnes, sy’n dibynnu ar y cyllid hwnnw 
ac sy’n hanfodol i’n hadferiad economaidd. O ran cyllid yn lle’r cyllid hwnnw ar gyfer materion 
gwledig, mynegais bryderon ynghylch y fethodoleg a ddefnyddiwyd, gan grynhoi sut nad yw’n 
cwmpasu’r swm llawn o gyllid yr UE a oedd wedi’i gynllunio gan Lywodraeth Cymru. 
Gofynnais am gael ymgysylltu ymhellach ynghylch y fethodoleg hon, gyda’r nod o unioni’r 
sefyllfa. 

Y Pwyllgor Cyllid / Finance Committee
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Roedd yr eitem Sero-Net ar yr agenda yn gyfle i rannu’r wybodaeth ddiweddaraf a phrofiadau. 
Fel Llywodraethau Datganoledig, gwnaethom fanteisio hefyd ar y cyfle i bwysleisio 
pwysigrwydd ein cais am fwy o hyblygrwydd cyllidebol, yn arbennig mewn perthynas â’n 
terfynau benthyca cyfalaf, er mwyn gallu buddsoddi mewn seilwaith carbon isel.  
 
 
Yn gywir, 
 

 
 
 
 
Rebecca Evans AS/MS 
Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol  
Minister for Finance and Local Government 
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10 Tachwedd 2021 

Annwyl Peredur 

Diolch am adroddiad eich Pwyllgor ar Graffu ar Gyllideb Ddrafft Comisiwn y Senedd 2022-23, a 

gyhoeddwyd ar 22 Hydref 2021. Mae ymateb y Comisiwn i argymhellion y Pwyllgor Cyllid i'w weld 

yn Atodiad 1. 

Rwyf yn falch bod y Pwyllgor yn cefnogi'r cais cyffredinol am adnoddau yn 2022-23 a'i fod wedi 

cydnabod ymroddiad a hyblygrwydd staff y Comisiwn i gefnogi'r Senedd yn llwyddiannus drwy 

bandemig parhaus COVID-19. 

Hoffwn ddiolch i'r Pwyllgor am ei waith craffu ac rwy'n edrych ymlaen at y ddadl ar y cynnig 

ynghylch cyllideb y Comisiwn yr wythnos nesaf. Os hoffai eich Pwyllgor gael unrhyw wybodaeth 

bellach, cofiwch roi gwybod i mi. 

Yn gywir 

Ken Skates AS 

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 

Y Pwyllgor Cyllid / Finance Committee
FIN(6)-11-21 PTN 3
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Atodiad 1 
 
Argymhellion y Pwyllgor Cyllid 
 
Argymhelliad 1. Mae'r Pwyllgor yn nodi 'Cyllideb Ddrafft Comisiwn y Senedd 2022-23' ac, 
yn ddarostyngedig i'r sylwadau a'r argymhellion yn yr adroddiad hwn, mae'n cefnogi'r cais 
cyffredinol am adnoddau yn 2022-23, ac yn argymell bod y Senedd yn cefnogi'r gyllideb 
hon. 

 
Nodwyd 
 
 
 
Argymhelliad 2. Yn unol â'r datganiad o egwyddorion, mae'r Pwyllgor yn argymell y dylai'r 
Comisiwn ariannu pwysau yn ystod y flwyddyn ar y gyllideb y mae ganddo reolaeth drosti 
trwy effeithlonrwydd a gwneud arbedion yn ystod y flwyddyn, yn hytrach na thrwy 
gyllidebau atodol. 
 
Derbyniwyd mewn egwyddor 
 
Bydd y Comisiwn, wrth gwrs, yn chwilio am gyfle i ariannu pwysau yn ystod y flwyddyn ar 
ei gyllideb weithredol drwy nodi unrhyw arbedion yn ystod y flwyddyn yn y lle cyntaf. 
 
Fodd bynnag, nid oes gan y Comisiwn gyllideb wrth gefn ac mae'n anodd iddo ymateb i 
bwysau yn ystod y flwyddyn, yn enwedig y rhai sydd allan o'i reolaeth megis y cynnydd 
mewn cyfraniadau Yswiriant Gwladol, heb leihau’r gwasanaethau presennol na Chyllideb 
Atodol. 
 
 

 

Argymhelliad 3. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod yn rhaid i'r Comisiwn ddangos yn glir sut 
y mae'n cadw at y datganiad o egwyddorion wrth lunio cyllidebau yn y dyfodol y tu hwnt 
i 2022-23 ac, yn benodol, na ddylai gymryd yn ganiataol y bydd y cyllid yn cynyddu o un 
flwyddyn i'r llall. 

 

Derbyniwyd 
 
Fel y nodwyd yn ein sesiwn graffu ddiweddar, mae'r Comisiwn yn ymwybodol o'r 
Datganiad o Egwyddorion a nodwyd gan y Pwyllgor Cyllid blaenorol ac yn ystyriol ohono 
ac nid yw'n cymryd yn ganiataol y bydd cynnydd mewn cyllid o un flwyddyn i'r llall.  

Roedd hyn yn amlwg yng nghyllideb 2021-22, lle cyflwynwyd cynnydd o 1 y cant yn y 
gyllideb weithredol a oedd yn cynnwys toriad sylweddol i’r gronfa prosiectau. Roedd hyn 
yn doriad mewn termau real. 

Yn unol â'r Datganiad o Egwyddorion, pennir cyllideb y Comisiwn i ddarparu'r lefel 
ofynnol o adnoddau sydd eu hangen i fodloni'r lefel ddisgwyliedig o alw ac i sicrhau y gall 
y Senedd gyflawni ei busnes. 
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Mae'r cynnydd o 4.4 y cant yn y gyllideb weithredol yn adlewyrchu'r pwysau cynyddol ar y 
Comisiwn i gyflawni ei nodau a'i flaenoriaethau yn ystod y Chweched Senedd. Ystyriwyd 
cynnydd o lai na 4.4% gan y Comisiwn a adolygodd nifer o senarios cyllideb a'r risgiau sy'n 
gysylltiedig â lefel is o gyllid. Daeth y Comisiwn i'r casgliad y byddai cyllideb is yn rhoi 
gallu'r Comisiwn i ymateb i ofynion y Chweched Senedd mewn perygl.  

 
 

 

Argymhelliad 4. Mae'r Pwyllgor yn argymell bod y Comisiwn yn darparu cymaint o 
wybodaeth â phosibl i'r Pwyllgor ynghylch unrhyw gostau ychwanegol a fydd yn 
ymddangos yn y gyllideb ar gyfer 2023-24 a thu hwnt, cyn gynted ag y cytunir ar nodau, 
amcanion a blaenoriaethau'r Comisiwn ar gyfer y Chweched Senedd. 

 

Derbyniwyd 
 
Rydym yn croesawu'r cyfle i rannu ein nodau, ein hamcanion a'n blaenoriaethau ar gyfer y 
Chweched Senedd gyda'r Pwyllgor unwaith y cytunir arnynt erbyn diwedd mis Chwefror 
2022. Bydd hyn yn cynnwys unrhyw gostau ychwanegol a fydd yn ymddangos yn y 
gyllideb ar gyfer 2023-24 a thu hwnt. 
 

 
 

Argymhelliad 5. Mae'r Pwyllgor yn argymell bod y Comisiwn yn parhau i ddarparu 
adroddiadau cyfnodol yn ystod gweddill blwyddyn ariannol 2021-22, ar gostau ac 
arbedion yn ystod y flwyddyn sy'n gysylltiedig ag effaith COVID-19 

Derbyniwyd 
 

Byddwn yn rhoi asesiad interim i'r Pwyllgor o oblygiadau ariannol Covid-19, fel ar 31 
Rhagfyr 2021, ym mis Chwefror 2022. Byddwn yn hefyd yn rhoi diweddariad terfynol ar 
gyfer 2021-22 yn dilyn yr archwiliad allanol ar gyfer y flwyddyn ariannol hon. 
 

 

Argymhelliad 6. Mae'r Pwyllgor yn argymell bod y Comisiwn: 
 

• yn cadarnhau ei gyfrifoldebau prydlesol mewn perthynas â chynnal a chadw 
adeilad Tŷ Hywel; 
 
• yn egluro a yw'n rhwym o dan gontract i roi ffenestri newydd ar Dŷ Hywel yn ystod 
y Chweched Senedd, fel un o amodau cyfreithiol y brydles bresennol. 

 

Derbyniwyd 
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Mae'n ofynnol i'r Comisiwn, o dan delerau'r Brydles, 'atgyweirio, cynnal a chadw a 
glanhau'r Safle a chadw'r Safle mewn cyflwr da.' 

Nid yw'r Comisiwn wedi'i rwymo'n gontractaidd i adnewyddu pob ffenestr yn benodol fel 
un o amodau cyfreithiol y brydles bresennol. Fodd bynnag, mae’n ofynnol i’r Comisiwn 
gynnal yr eiddo mewn cyflwr da ac felly mae gofyniad cyfreithiol ar y Comisiwn  
adnewyddu’r ffenestri hynny sydd wedi methu. 

Mae unrhyw benderfyniad i adnewyddu’r holl ffenestri yn dibynnu ar ofynion hirdymor y 
Comisiwn ar gyfer Tŷ Hywel a’r strategaeth lety ehangach ar gyfer y Senedd a Llywodraeth 
Cymru. Nes y gwneir penderfyniad ar ddyfodol hirdymor Tŷ Hywel, ni wneir penderfyniad i 
barhau ag adnewyddu’r holl ffenestri. 

 

 
Argymhelliad 7. Mae'r Pwyllgor yn argymell bod y Comisiwn yn rhoi diweddariadau ar y 
modd y mae’r ffyrdd newydd o weithio, a'r gofynion ar gyfer gofod swyddfa gan 
Lywodraeth Cymru, yn ogystal ag unrhyw gynigion ar gyfer diwygio'r Senedd, yn effeithio 
ar gynlluniau’r Comisiwn ar gyfer yr ystâd, â’i anghenion o ran gofod swyddfa, yn enwedig 
pan allai hynny olygu goblygiadau o ran adnoddau. 
 
Derbyniwyd 
 
Mae'r wybodaeth hon yn cael ei chasglu a chaiff ei hymgorffori yn Strategaeth Llety'r 
Comisiwn. Byddwn yn rhoi diweddariad i'r Pwyllgor ym mis Chwefror 2022 
 
 
 
 
Argymhelliad 8. Mae'r Pwyllgor yn argymell bod y Comisiwn yn blaenoriaethu ac yn 
gweithredu newidiadau sy'n gysylltiedig â'i Strategaeth Carbon Niwtral 2021-2030 sy'n 
syml ac yn gost-effeithiol, ar y cyfle cyntaf. 
 
Derbyniwyd 
 
Canfu’r Strategaeth Garbon Niwtral nifer o gamau syml a chost-effeithiol y gellir eu rhoi ar 
waith yn y tymor byr ac mae ein blaengynllun cynnal a chadw 10 mlynedd wedi’i 
ddiweddaru i gynnwys y rhain. Ar gyfer y flwyddyn ariannol hon a’r un nesaf , byddwn yn 
parhau i adnewyddu goleuo LED ar gyfer Tŷ Hywel a byddwn yn cyflwyno galluoedd 
mesuryddion newydd i dargedu ardaloedd lle y gallwn leihau’r defnydd o ynni. 
 
Mae’r Comisiwn wedi cytuno, hefyd, i ymuno â Chynllun Gwresogi Ardal Caerdydd. 
Disgwylir i hwn ddod yn weithredol yn ystod 2023, ac mae’n Strategaeth darged tymor 
canolig bwysig iawn a bydd yn sicrhau gostyngiad sylweddol yn ein hallyriadau Carbon. 
 
 
Argymhelliad 9. Mae'r Pwyllgor yn argymell bod y Comisiwn yn adrodd ar ei lwyddiant 
neu fel arall wrth ymgysylltu â charfannau sy’n anodd eu cyrraedd, yn enwedig y rheini 
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sydd mewn grwpiau economaidd-gymdeithasol is, er mwyn sicrhau bod ei 
weithgareddau ymgysylltu ac allgymorth yn effeithiol ac yn darparu gwerth am arian. 
 

Derbyniwyd 
 
Ar 19 Hydref 2021, ysgrifeasom at y Pwyllgor Cyllid i roi rhagor o wybodaeth am 
gynlluniau'r Comisiwn i estyn allan at garfanau nad ydynt yn draddodiadol yn ymgysylltu 
â'r Senedd. Mae copi o'r Atodiad yn y llythyr hwn wedi'i gynnwys isod. 
 
Byddwn yn adrodd ar lwyddiant neu fel arall y mentrau hyn, ac a ydynt yn effeithiol ac yn 
darparu gwerth am arian, mewn dogfennau Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon yn y 
dyfodol, o fewn yr adran Dadansoddi Perfformiad. 
 
 
 
 
Atodiad a gynhwysir yn y llythyr dyddiedig 19 Hydref 2021 
 
Ymgysylltu â'r rhai nad ydynt fel arfer yn ymddiddori yn ein gwaith yw un o brif flaenoriaethau ein 

timau cyfathrebu ac ymgysylltu. Yn ystod y pandemig rydym wedi gorfod symud llawer o'n gwaith 

ymgysylltu ar-lein a throi at gyfarfodydd a sesiynau addysg rhithwir. 

 

Mae nifer y bobl sy'n cymryd rhan ym mhob sesiwn ymgysylltu wedi cynyddu o 34 fesul sesiwn ar 

gyfartaledd cyn y pandemig, i 72 fesul sesiwn o fis Ebrill 2021. Wrth i ni 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 fel arfer yn ein 

gwaith.  

 

Cyn bo hir byddwn yn cynnal ein hail gyfres o etholiadau i Senedd Ieuenctid Cymru ym mis 

Tachwedd 2021, lle bydd 285 o bobl ifanc yn sefyll i’w hethol. 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. 

 

Gwyddom fod y cyfryngau cymdeithasol yn cynnig cyfleoedd gwych i estyn allan at bleidleiswyr iau, 

yn ogystal â mwy o bleidleiswyr sydd wedi ymddieithrio, ac rydym wedi cryfhau ein timau i wella 

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

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

adlewyrchu profiad bywyd 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 pwyllgorau, sydd, fe gredwn, yn sbardun i lawer o'n 

gwaith ymgysylltu a chyfathrebu. Mae swyddogion hefyd yn cymryd rhan weithredol ac yn gweithio 

gyda phwyllgorau i chwilio am gyfleoedd i gynnwys pobl ifanc yn eu gwaith.   
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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
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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 

Tudalen y pecyn 46



Tudalen 4 o 4 - Cyfarfod y Pwyllgor Cyllid 29 Medi 2021 – Craffu ar Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 
20-21, Adroddiad Canfyddiadau Archwilio a Chynllun Blynyddol - Please contact us in Welsh or 
English / Cysylltwch â ni’n Gymraeg neu’n Saesneg. 

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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