
 

 

Agenda - Y Pwyllgor Cyllid 
Lleoliad: Hybrid - Ystafell Bwyllgora 5 

Tŷ Hywel a fideogynadledda drwy Zoom  

Dyddiad: Dydd Mercher, 9 Tachwedd 

2022 

Amser: 09.30

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

Owain Roberts 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6388  

SeneddCyllid@senedd.cymru
------ 

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 5 Hydref 2022 

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 12 Hydref 2022 

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 20 Hydref 2022 

2.1 PTN 1 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Cyllid: Pwyllgor 

Sefydlog Rhyngweinidogol - 19 Hydref 2022 

 (Tudalen 9)  

2.2 PTN 2 - Llythyr gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: 

Gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y sesiwn dystiolaeth ar 12 Hydref 2022 - 

21 Hydref 2022 

 (Tudalen 10)  

2.3 PTN 3 - Bil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru): 

Ymateb Llywodraeth Cymru - 25 Hydref 2022 

 (Tudalennau 11 - 13)  

2.4 PTN 4 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Amserlen Cyllideb 

Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24 - 24 Hydref 2022 

 (Tudalennau 14 - 16)  

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



 

 

2.5 PTN 5 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Amserlen ar gyfer 

yr Ail Gyllideb Atodol ar gyfer 2022-23 - 3 Tachwedd 2022 

 (Tudalen 17)  

3 Goblygiadau ariannol y Bil Amaethyddiaeth (Cymru): Sesiwn 

dystiolaeth 

(09.30-10.30) (Tudalennau 18 - 31)  

Lesley Griffiths AS, y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru a’r 

Trefnydd 

James Owen, Dirprwy Gyfarwyddwr, Is-adran Diwygio Rheoli Tir 

Simon Bilsborough, Uned Ddiwygio Rheoli Tir 

 

Dogfennau ategol: 

Bil Amaethyddiaeth (Cymru), fel y’i cyflwynwyd (PDF, 345KB) 

Memorandwm Esboniadol (PDF 3.8MB) 

Papur briffio gan Ymchwil y Senedd 

 

 

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

cyhoedd o eitemau 5 a 7 a'r cyfarfodydd ar 16 Tachwedd 2022 a 1 

Rhagfyr 2022 

(10.30)   

5 Goblygiadau ariannol y Bil Amaethyddiaeth (Cymru): Trafod y 

dystiolaeth 

(10.30-10.45)   

Cyhoedd  

 

6 Archwilio Cymru - Craffu ar Amcangyfrif 2023-24 a'r Adroddiad 

Interim: Sesiwn dystiolaeth 

(10.45-12.00) (Tudalennau 32 - 148)  

https://senedd.cymru/media/4j5ilrlx/pri-ld15330-w.pdf
https://senedd.cymru/media/twdpjefd/pri-ld15330-em-w.pdf


 

 

Adrian Crompton, Archwilydd Cyffredinol Cymru 

Lindsay Foyster, Cadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru 

Kevin Thomas, Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Corfforaethol 

Ann-Marie Harkin, Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Archwilio 

 

Dogfennau ategol: 

FIN(6)-22-22 P1 - Amcangyfrif o Incwm a Threuliau Archwilio Cymru ar gyfer 

y flwyddyn sy’n dod i ben ar 31 Mawrth 2024 

FIN(6)-22-22 P2 - Gwybodaeth ategol ar gyfer Amcangyfrif o Incwm a 

Threuliau Archwilio Cymru y flwyddyn sy’n dod i ben ar 31 Mawrth 2024 

FIN(6)-22-22 P3 – Adroddiad Interim – Asesiad o gynnydd a wnaed o’i 

gymharu â’n Cynllun Blynyddol ar gyfer 2022-23 yn ystod y cyfnod o 1 Ebrill 

hyd 30 Medi 2022 

FIN(6)-22-22 P4 - Llythyr gan Ben Robertson ar ran canghennau Undeb y PCS 

ac Undeb Prospect yn Archwilio Cymru: Cyflog Staff - 3 Tachwedd 2022 

Papur briffio gan Ymchwil y Senedd 

Preifat  

 

7 Archwilio Cymru - Craffu ar Amcangyfrif 2023-24 a'r Adroddiad 

Interim: Trafod y dystiolaeth 

(12.00-12.15)   



 

 

Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid 

Lleoliad: Hybrid - Committee 

room 3, Senedd and video conference 

via Zoom 

Dyddiad: Dydd Mercher, 5 Hydref 2022 

Amser: 09.30 - 10.57

Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn: 

http://senedd.tv/cy/13128 

Hybrid 
------ 

Yn bresennol 

Categori Enwau 

Aelodau o’r Senedd: 

Peredur Owen Griffiths AS (Cadeirydd) 

Peter Fox AS 

Mike Hedges AS 

Tystion: 

Ken Skates AS, Comisiynydd 

Manon Antoniazzi, Prif Weithredwr a Chlerc y Senedd 

Nia Morgan, Cyfarwyddwr Cyllid 

Staff y Pwyllgor: 

Owain Roberts (Clerc) 

Leanne Hatcher (Ail Glerc) 

Mike Lewis (Dirprwy Glerc) 

Martin Jennings (Ymchwilydd) 

Christian Tipples (Ymchwilydd) 

 

Rhag-gyfarfod preifat - Anffurfiol (09.15-09.30) 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau  

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

Tudalen y pecyn 1

Eitem 2

http://senedd.tv/
http://senedd.tv/cy/13128


 

 

 

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Rhianon Passmore AS. 

 

1.3 Yn unol â Rheol Sefydlog 17.24A, datganodd Peter Fox AS fuddiant o dan eitem 7, 

sef ei fod yn ffermwr ac yn derbyn y taliad sengl.  

2 Papur(au) i’w nodi  

2.1 Cafodd y papurau eu nodi. 

 

2.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y 

Cyfansoddiad ynghylch Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru). 

2.1 PTN 1 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Craffu cyn y gyllideb - 

28 Medi 2022  

2.2 PTN 2 - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r 

Cyfansoddiad: Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) - 30 Medi 2022  

3 Craffu ar Gyllideb Ddrafft Comisiwn y Senedd ar gyfer 2023-24: 

Sesiwn dystiolaeth  

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

2023-24 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 wneud y canlynol: 

 

 Darparu nodyn ar y prosiectau a nodwyd ar gyfer 2023-24, sydd wedi'u cynnwys 

yng nghronfa prosiect y Comisiwn. 

Tudalen y pecyn 2



 

 

 Cylchredeg canllaw i Aelodau o’r Senedd ynghylch y system wresogi ac awyru yn 

swyddfeydd Tŷ Hywel. 

 Darparu nodyn ar y blaenoriaethau lefel uchaf o fewn strategaeth y Comisiwn ar 

gyfer lleihau ei gostau ynni a'i ôl troed carbon.  

 Darparu nodyn ar gymhwysedd y Comisiwn ar gyfer menter Llywodraeth Cymru, 

buddsoddi i arbed. 

 Darparu nodyn ar strwythur staff y Comisiwn.  

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

cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn.  

4.1 Derbyniwyd y cynnig. 

5 Craffu ar Gyllideb Ddrafft Comisiwn y Senedd ar gyfer 2023-24: 

Trafod y dystiolaeth  

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd. 

6 Goblygiadau ariannol Bil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig 

Untro) (Cymru): Adroddiad drafft  

6.1 Bu'r Pwyllgor yn trafod yr adroddiad drafft a chytunodd arno. 

7 Goblygiadau ariannol Bil Amaethyddiaeth (Cymru)  

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dogfennau ategol a chytunodd i gymryd tystiolaeth gan y 

Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd ar oblygiadau Ariannol Bil 

Amaethyddiaeth (Cymru). 

8 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Banc Seilwaith y DU: 

Adroddiad drafft  

8.1 Bu'r Pwyllgor yn trafod yr adroddiad drafft a chytunodd arno. 

9 Adolygu Protocol y Gyllideb  

9.1 Bu'r Pwyllgor yn ystyried y papur ar Brotocol y Gyllideb. 

Tudalen y pecyn 3



 

 

Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid 

Lleoliad: Hybrid - Ystafell Bwyllgora 4 

Tŷ Hywel a fideogynadledda drwy Zoom 

Dyddiad: Dydd Mercher, 12 Hydref 2022 

Amser: 09.30 - 12.00

Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn: 

http://senedd.tv/cy/12995 

Hybrid 
------ 

Yn bresennol 

Categori Enwau 

Aelodau o’r Senedd: 

Peredur Owen Griffiths AS (Cadeirydd) 

Peter Fox AS 

Mike Hedges AS 

Rhianon Passmore AS 

Tystion: 

Michelle Morris, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus 

Cymru 

Chris Vinestock, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus 

Cymru 

Katrin Shaw, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus 

Cymru 

Kevin Thomas, Archwilio Cymru 

Laurie Davies, Swyddfa Archwilio Cymru 

Staff y Pwyllgor: 

Leanne Hatcher (Ail Glerc) 

Georgina Owen (Ail Glerc) 

Mike Lewis (Dirprwy Glerc) 

Owen Holzinger (Ymchwilydd) 

Christian Tipples (Ymchwilydd) 

Tudalen y pecyn 4

http://senedd.tv/
http://senedd.tv/cy/12995


 

 

Craig Griffiths (Cynghorydd Cyfreithiol) 

 

Rhag-gyfarfod preifat - Anffurfiol (9.15 – 9.30) 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau.  

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

2 Papur(au) i'w nodi  

2.1 Cafodd y papurau eu nodi. 

2.1 PTN 1 - Gohebiaeth gan Bwyllgor Cyllid a Gweinyddiaeth Gyhoeddus Senedd yr 

Alban: Agenda codi'r gwastad - 5 Hydref 2022  

3 Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru - Craffu ar Adroddiad 

Blynyddol a Chyfrifon 2021-22, a’r Amcangyfrif ar gyfer 2023-24: 

Sesiwn dystiolaeth  

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 

a swyddogion Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru. 

 

3.2 Cytunodd Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru i ddarparu nodyn yn 

egluro a fyddai ataliad o fwy na chwe mis a roddir i gynghorydd lleol yn sbarduno 

isetholiad yn awtomatig. 

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

cyhoedd o weddill y cyfarfod ac o’r cyfarfod ar 20 Hydref 2022.  

4.1 Derbyniwyd y cynnig. 

5 Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru - Craffu ar Adroddiad 

Blynyddol a Chyfrifon 2021-22, a’r Amcangyfrif ar gyfer 2023-24: 

Trafod y dystiolaeth  

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd. 

Tudalen y pecyn 5



 

 

6 Gwasanaethau Archwilio Allanol i Swyddfa Archwilio Cymru  

6.1 Trafododd y Pwyllgor y papur gan Swyddfa Archwilio Cymru ynghylch caffael 

gwasanaethau archwilio allanol i Swyddfa Archwilio Cymru. Cytunodd y Pwyllgor i 

benodi’r cyflenwr a argymhellwyd – sef RSM – am gyfnod cychwynnol o bedair blynedd, 

yn dechrau ar 2 Tachwedd 2022a gan  gynnwys hawl i Swyddfa Archwilio Cymru 

ymestyn y tymor yn flynyddol, hyd at gyfanswm hyd o 7 mlynedd. 

7 Goblygiadau ariannol Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael 

Cyhoeddus (Cymru)  

7.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunwyd arno gyda mân newidiadau.  

Tudalen y pecyn 6



 

 

Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid 

Lleoliad: 

Fideogynhadledd drwy Zoom 

Dyddiad: Dydd Iau, 20 Hydref 2022 

Amser: 09.30 - 10.10

O bell 
------ 

Yn bresennol 

Categori Enwau 

Aelodau o’r Senedd: 

Peredur Owen Griffiths AS (Cadeirydd) 

Peter Fox AS 

Mike Hedges AS 

Rhianon Passmore AS 

Staff y Pwyllgor: 

Owain Roberts (Clerc) 

Leanne Hatcher (Ail Glerc) 

Mike Lewis (Dirprwy Glerc) 

Martin Jennings (Ymchwilydd) 

Owen Holzinger (Ymchwilydd) 

Samiwel Davies (Cynghorydd Cyfreithiol) 

 

Yn ei gyfarfod ar 12 Hydref, cytunodd y Pwyllgor ar gynnig o dan Reol 

Sefydlog 17.42 (ix) i wahardd y cyhoedd o'r cyfarfod a gynhelir heddiw. 

Cofrestru (09.15-09.30) 

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 Comisiwn y Senedd ar gyfer 2023-24: 

Trafod yr adroddiad drafft  

2.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunwyd arno gyda mân newidiadau. 

3 Trafod Rheoliadau Treth Trafodiadau Tir (Bandiau Treth a Chyfraddau 

Treth) (Cymru) (Diwygio) 2022  

3.1 Trafododd y Pwyllgor Reoliadau Treth Trafodiadau Tir (Bandiau Treth a Chyfraddau 

Treth) (Cymru) (Diwygio) 2022 a chytunwyd i gyflwyno adroddiad. 

4 Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru - Craffu ar Adroddiad 

Blynyddol a Chyfrifon 2021-22, a’r Amcangyfrif ar gyfer 2023-24: 

Ystyried amcangyfrif diwygiedig  

4.1 Trafododd y Pwyllgor yr amcangyfrif diwygiedig gan Ombwdsmon Gwasanaethau 

Cyhoeddus Cymru. 

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 AS 
Cadeirydd, y Pwyllgor Cyllid 
Senedd Cymru 

19 Hydref 2022 

Annwyl Peredur, 

Rwy’n ysgrifennu i roi gwybod ichi y bydd cyfarfod o’r Pwyllgor Sefydlog Rhyngweinidogol 
ar Gyllid yn cael ei gynnal ar 20 Hydref.  

Bydd y cyfarfod yn canolbwyntio ar yr argyfwng economaidd a chyllidol presennol. Cyn i 
Gynllun Cyllidol Tymor Canolig y Canghellor gael ei gyhoeddi ar 31 Hydref, byddaf yn gofyn 
am sicrwydd o ran cefnogaeth i aelwydydd a busnesau agored i niwed. Mae hyn yn cynnwys 
sicrhau bod ymrwymiadau blaenorol gan Lywodraeth y DU i godi budd-daliadau yn unol â 
chwyddiant yn cael eu gwireddu.  

Byddaf yn pwysleisio effaith chwyddiant, cyflog a chostau eraill ar wasanaethau cyhoeddus 
ac mai'r flaenoriaeth yw sicrhau bod gwasanaethau cyhoeddus yn cael eu diogelu. Dylid 
ariannu cymorth ychwanegol drwy dargedu elw gormodol y sectorau ynni a bancio. 

Byddaf hefyd yn pwyso ar Lywodraeth y DU i ddarparu'r ysgogiad cyfalaf sydd ei angen i 
hybu twf economaidd, gan gynnwys buddsoddi mewn ynni gwyrdd a datgarboneiddio i wella 
ein sicrwydd ynni at y dyfodol ac i fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd. 

Bydd y trafodaethau'n parhau o’r cyfarfod diwethaf ar welliannau i gryfhau prosesau er mwyn 
rhoi mwy o sicrwydd diwedd blwyddyn ynghyd â hyblygrwydd priodol yn y gyllideb, gyda’r 
llywodraethau datganoledig yn nodi cynigion ar gyfer y ffordd ymlaen. 

Oherwydd yr angen i ganolbwyntio ar yr argyfwng economaidd a chyllidol presennol, bydd 
y camau y cytunwyd arnynt yn y cyfarfod diwethaf i drafod cyllid newydd yr UE yn cael ei 
ohirio tan gyfarfod mis Rhagfyr. 

Byddaf yn cyflwyno adroddiad i’r Pwyllgor ar ganlyniadau’r cyfarfod. 

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)-22-22 PTN 1

Tudalen y pecyn 9

Eitem 2.1
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Ein cyf:  MAM/CV/mm Gofynnwch 
am: 

Dyddiad: 21 Hydref 2022 

Michelle Morris

Peredur Owen Griffiths AS 
Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid 
Senedd Cymru 

Trwy Ebost yn unig 
SeneddCyllid@senedd.cymru 

Annwyl Peredur 

Yn ystod eich gwaith craffu diweddar ar ein Hadroddiad a Chyfrifon Blynyddol a’n 
Hamcangyfrif ar gyfer 2023-24,  gwnaethom gytuno i ddarparu rhagor o fanylion 
ynghylch y rhyngweithio rhwng atal aelodau awdurdod lleol dros dro a’r ddarpariaeth 
bod aelod sy’n methu â mynychu cyfarfod am chwe mis yn rhoi’r gorau i fod yn aelod. 

Nid yw’r ddarpariaeth berthnasol yn Neddf Llywodraeth Leol 1972, sef bod aelod o 
awdurdod lleol sy’n methu â mynychu cyfarfod o’i awdurdod am gyfnod o chwe mis 
yn olynol yn rhoi’r gorau i fod yn aelod o’r awdurdod, yn gymwys i aelod sydd wedi ei 
atal o'i swydd.  Y rheswm am hyn yw bod adran 85(3A) o Ddeddf 1972 yn datgan y 
'bydd unrhyw gyfnod pan fo aelod o awdurdod lleol wedi'i atal neu ei atal yn rhannol o 
dan... Ddeddf Llywodraeth Leol 2000, yn cael ei ddiystyru at ddibenion cyfrifo’r cyfnod 
o chwe mis…’.

Rwy’n gobeithio bod yr eglurhad hwn o gymorth i chi. 

Hoffwn hefyd roi diweddariad byr ar yr achos Cod Ymddygiad lle ceisiwyd caniatâd i 
apelio.  Bwriedir ystyried hyn y mis hwn, fel y dywedwyd yn ystod gwaith craffu'r 
Pwyllgor, ond mae'r ymgeisydd bellach wedi gofyn i'r llys ohirio’r ystyriaeth o’r 
cais.  Nid ydym wedi clywed eto pryd y cynhelir y gwrandawiad yn awr. 

Yn gywir 

Michelle Morris 
Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus 

Y Pwyllgor Cyllid / Finance Committee
FIN(6)-22-22 PTN 2

Tudalen y pecyn 10

Eitem 2.2



Julie James AS/MS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
Minister for Climate Change 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

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

Gohebiaeth.Julie.James@llyw.cymru 
Correspondence.Julie.James@gov.Wales 

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 
CF99 1SN 

25 Hydref 2022 

Bil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru) 

Annwyl Peredur 

Diolch am adroddiad y Pwyllgor Cyllid a gyhoeddwyd ar 7 Hydref 2022 mewn perthynas â 
Bil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru) ("y Bil").  

Gweler fy ymateb isod i'r set o argymhellion yn yr adroddiad nad oeddwn wedi gallu mynd i'r 
afael â nhw'n llawn yn ystod Dadl Egwyddorion Cyffredinol Cyfnod 1 ar 11 Hydref 2022.  

Rwyf hefyd wedi ysgrifennu heddiw at Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r 
Cyfansoddiad a Chadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Seilwaith i nodi fy 
ymateb i'w hargymhellion. 

Argymhelliad 1 
Mae'r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn ailasesu'r costau i fusnesau sy'n 
newid i blastigau amgen nad ydynt yn rhai untro o ganlyniad i’r Bil a bod yr wybodaeth hon 
yn cael ei chynnwys mewn Asesiad Effaith Rheoleiddiol wedi’i ddiweddaru yn dilyn trafodion 
Cyfnod 2. 

Ymateb 
Rwy'n derbyn yr argymhelliad hwn mewn egwyddor. Mae fy swyddogion yn gweithio gyda'n 
contractwyr gwreiddiol i asesu dichonoldeb diweddaru'r costau gwreiddiol, y buddion a'r 
model effaith ar gyfer busnesau a gweithgynhyrchwyr sy'n newid i blastig amgen nad ydynt 
yn rhai untro. Rwy'n disgwyl y bydd unrhyw waith yn cymryd o leiaf chwe mis i'w gwblhau, a 
byddaf yn rhannu'r canlyniadau gyda'r holl bwyllgorau pan fyddant yn cael eu cyhoeddi. 
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Argymhelliad 2 
Mae'r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn gwneud gwaith pellach i asesu'r 
costau a'r anfanteision i weithgynhyrchwyr a busnesau eraill o wyro cynhyrchiant oddi wrth 
eitemau plastig. Dylid cynnwys y wybodaeth hon mewn Asesiad Effaith Rheoleiddiol yn 
dilyn trafodion Cyfnod 2. 
 
Ymateb 
Rwy'n derbyn yr argymhelliad hwn mewn egwyddor . Yn ôl yr adroddiad asesiad effaith 
rheoleiddiol roedd y rhan fwyaf o’r gwaith gweithgynhyrchu cynhyrchion i’w wahardd wedi'i 
leoli y tu allan i Gymru a'r DU. Fodd bynnag, mae fy swyddogion yn gweithio gyda'n 
contractwyr gwreiddiol i asesu dichonoldeb comisiynu gwaith ychwanegol i nodi a chynnwys 
gweithgynhyrchwyr a allai fod wedi'u colli yn ystod yr ymchwil gychwynnol yn 2019/20 ac 
nad ydynt wedi dod i’r amlwg ers hynny. Gall hyn alluogi Llywodraeth Cymru i ailasesu'r 
gost a'r anfanteision i weithgynhyrchwyr a busnesau eraill wrth wyro cynhyrchiant oddi wrth  
eitemau plastig.  Rwy'n disgwyl y bydd y gwaith hwn yn cymryd o leiaf chwe mis i'w 
gwblhau, a byddaf yn rhannu'r canlyniadau gyda'r holl bwyllgorau pan fyddan nhw'n cael eu 
cyhoeddi. 
 
Argymhelliad 3 
Mae'r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn egluro a yw'r £8.6 miliwn a nodwyd 
fel buddion gweithgynhyrchu yn ymwneud â'r DU neu Gymru, ac, os yw'r ffigwr yn ymwneud 
â'r DU gyfan, dylai alw ar Lywodraeth Cymru i gyfrifo'r buddion sy'n benodol i Gymru. Dylid 
cynnwys y wybodaeth hon mewn Asesiad Effaith Rheoleiddiol wedi’i ddiweddaru yn dilyn 
trafodion Cyfnod 2. 
 
Ymateb 
Rwy'n derbyn yr argymhelliad hwn mewn egwyddor. Gallaf gadarnhau'r £8.6 miliwn o 
fuddion sy'n cael eu cymhwyso i'r DU. Mae fy swyddogion yn gweithio gyda'n contractwyr i 
asesu dichonoldeb comisiynu gwaith ychwanegol er mwyn canfod a oes modd diweddaru'r 
model economaidd er mwyn amcangyfrif y buddion o weithgynhyrchu y gellir eu priodoli i 
Gymru. Rwy'n disgwyl y bydd y gwaith hwn yn cymryd o leiaf chwe mis i'w gwblhau, a 
byddaf yn rhannu'r canlyniadau gyda'r holl bwyllgorau pan fyddan nhw'n cael eu cyhoeddi. 
 
 
Argymhelliad 4 
Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn gwella ei lefel o ymgysylltu â 
gweithgynhyrchwyr a busnesau yr effeithir arnynt yng Nghymru. Yn benodol, dylai 
ganolbwyntio ei hymdrechion yn y lle cyntaf ar ddarparu canllawiau a chymorth i annog 
cydymffurfiaeth yn y sector, yn hytrach na dibynnu ar bwerau gorfodi'r Bil. 
 
Ymateb 
Rwy'n derbyn yr argymhelliad hwn. Bydd fy swyddogion yn parhau i weithio gyda 
gweithgynhyrchwyr a byddant yn adeiladu ar berthnasau gyda sectorau yr effeithiwyd arnynt. 
Bydd hyn yn ein cefnogi i ddatblygu ein polisi i fynd i'r afael â llygredd plastig a chanllawiau 
cysylltiedig i helpu i’w roi ar waith. 
 
Ar ôl gweithredu’n llwyddiannus y rheoliadau ar gyfer codi tâl am fagiau siopa untro, rydym 
yn gwybod bod angen canllawiau clir i helpu busnesau ddeall yr effaith arnynt a'r hyn sydd ei 
angen ganddynt. Byddwn yn tynnu ar ein profiadau o hyn. Mae fy swyddogion eisoes wedi 
dechrau'r darn pwysig hwn o waith. 
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Argymhelliad 5 
Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn ymrwymo i ddarparu Asesiadau 
Effaith Rheoleiddiol llawn a chadarn i gyd-fynd ag unrhyw is-ddeddfwriaeth berthnasol a 
wneir o dan y Bil hwn sy’n gwahardd rhagor o gynhyrchion plastig untro nad ydynt eisoes 
wedi’u cynnwys o fewn cwmpas y ddeddfwriaeth fel y’i drafftiwyd. 
 
Ymateb 
Rwy'n derbyn yr argymhelliad hwn. Gallaf gadarnhau y bydd is-ddeddfwriaeth sy'n gysylltiedig 
â'r Bil yn cael ei gwneud o dan y weithdrefn gadarnhaol ddrafft. Mae hyn yn ei gwneud yn 
ofynnol i ddrafft o'r Rheoliadau gael ei osod gerbron y Senedd a'i gymeradwyo drwy 
benderfyniad ganddi. Bydd Memorandwm Esboniadol yn mynd law yn llaw â’r Rheoliadau, a 
fydd yn cynnwys Asesiad Effaith Reoleiddiol. Rwyf hefyd yn bwriadu cyflwyno gwelliant y 
llywodraeth yng Nghyfnod 2 a fydd yn gosod dyletswydd ar Weinidogion Cymru i ymgynghori 
â busnesau a phartïon perthnasol eraill cyn cyflwyno rheoliadau newydd i ychwanegu at y 
cynhyrchion presennol yn y Bil, neu eu diwygio. 
 
Yn gywir  
 

 
Julie James AS/MS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
Minister for Climate Change  
 
 
 

Tudalen y pecyn 13



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 

Gohebiaeth.Lesley.Griffiths@llyw.cymru 
Correspondence.Lesley.Griffiths@gov.wales 

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 AS  
Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid 
Senedd Cymru/ Welsh Parliament 
Bae Caerdydd 
CF99 1NA 
SeneddFinance@senedd.cymru 

24 Hydref 2022 

Annwyl Peredur, 

Amserlen Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24 

Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 17 Hydref yn gofyn am adolygiad o amserlen 
arfaethedig Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24 er mwyn caniatáu mwy o 
amser craffu ar gyfer y Senedd.    

Unwaith yn rhagor, o fewn yr ychydig ddyddiau sydd wedi mynd heibio, mae'r 
amgylchiadau wedi newid ac mae lefel yr ansicrwydd yr ydym yn gweithredu o'i fewn 
wedi dwysau. Mae cyhoeddiad y Prif Weinidog y bydd yn ymddiswyddo yn creu 
ansicrwydd newydd ynghylch cyfeiriad cyllidol y DU yn y dyfodol, ynghyd â diffyg 
eglurder ar ddyfodol y Canghellor a Phrif Ysgrifennydd y Trysorlys. Nid ydym yn 
gwybod pryd y caiff hyn ei ddatrys na pha oblygiadau a fydd ar gyfer Cyllideb 
Llywodraeth Cymru  

Nid ydym yn gwybod a fydd unrhyw newid i ddyddiad cyhoeddi Cynllun Cyllid Tymor 
Canolig Llywodraeth y DU - sydd wedi'i amserlennu ar hyn o bryd ar gyfer 31 Hydref - 
ac rydym yn annhebygol o gael eglurder ar hyn yn y dyddiau nesaf. Roeddem yn 
gobeithio y byddai cyhoeddi rhagolygon annibynnol y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol 
yn ein galluogi i asesu'r goblygiadau ar gyfer Cyllideb Llywodraeth Cymru a 
chynorthwyo ein paratoadau ar gyfer y Gyllideb Ddrafft, ond nid ydym yn glir a fydd 
cyhoeddiad gan OBR yn unol â'r amserlenni gwreiddiol. Rwyf yn siŵr y Bydd y 
Pwyllgor yn gwerthfawrogi bod hyn i gyd yn hynod o anodd ei reoli. 

Yn wyneb yr ansicrwydd hwn, rhaid inni barhau â'n paratoadau yn seiliedig ar y ffiniau 
sydd gennym ar hyn o bryd, ac rwyf wedi ymrwymo o hyd i gyhoeddi'r Gyllideb Ddrafft 
ar 13 Rhagfyr. Byddaf yn arddel ymagwedd gadarn a chytbwys at yr heriau sy'n ein 
hwynebu, gan weithio gyda'm cydweithwyr Gweinidogol i sicrhau'r buddsoddiad 
mwyaf posibl o arian cyhoeddus yn wyneb cyllidebau sy'n crebachu. Yn y cyfnod heriol 
hwn, yn anffodus, bydd angen gwneud penderfyniadau o ran ble mae rhaid atal neu 
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ohirio cyllid, gan nad oes gennym yr arian i ariannu'r cyfan yr ydym am ei wneud. Ar y 
sail hon, hoffwn gynnal yr asesiad llawnaf posibl o effeithiau wrth baratoi'r Gyllideb 
Ddrafft.  
 
Rwyf yn cydnabod pa mor bwysig yw'r gwaith craffu ar ein cynlluniau ac rwyf am 
barhau i gefnogi'r Pwyllgor Cyllid i ymgymryd â'r rôl bwysig iawn hon. Ar yr un pryd, 
rhaid imi bwyso a mesur canlyniadau rhuthro'r broses o wneud penderfyniadau er 
mwyn  darparu mwy o amser ar gyfer craffu. Os caiff ein cyllideb ei thorri, bydd 
goblygiadau sylweddol i'r gwasanaethau yr ydym yn eu darparu, y bobl sy'n gweithio 
yn y gwasanaethau hynny ac sy'n cael eu cefnogi ganddynt; yn ogystal â'r effeithiau i 
gymdeithas, yr economi, a'r amgylchedd ehangach. Hyd yn oed os na chaiff ein cyllid 
ei dorri, oherwydd yr hinsawdd economaidd, rwyf am gydnabod y caiff ein Cyllideb ei 
lleihau'n sylweddol mewn termau real, gan ei gwneud yn ofynnol o hyd inni reoli proses 
gyllidebol anhygoel o anodd.  
 
Mae'n hanfodol, felly, imi sicrhau'r asesiad mwyaf trylwyr o ble y dylai cyllid gael ei 
flaenoriaethu.  Rhaid i'r broses hon gyfrif am unrhyw newidiadau i'n setliad, sy'n 
anhysbys o hyd oherwydd yr ansicrwydd ynghylch cynlluniau Llywodraeth y DU. Er 
mwyn darparu ymateb sy'n gymesur â'r amgylchiadau hyn, sicrhau y gellir ei gyfieithu 
a'i gyhoeddi mewn modd trefnus, ni ellir gwneud hyn o fewn amserlen fyrrach fel yr un 
yr ydych wedi gofyn amdani, heb achosi risgiau anghymesur sylweddol.  
 
Ymrwymais i gyhoeddi ein Cyllideb Ddrafft cyn y Nadolig er mwyn rhoi rhywfaint o 
sicrwydd i'n partneriaid cyflenwi. Roedd hyn yn adlewyrchu patrwm lle mae 
Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo, yn eithriadol, i gyhoeddi ei Chyllideb Ddrafft  cyn 
pen pedair wythnos i ddigwyddiad cyllidol Llywodraeth y DU ar ddiwedd mis 
Tachwedd. Er hynny, nid ystyriwyd erioed bod cyhoeddi o fewn pedair wythnos yn 
ddelfrydol ac nid oedd bwriad erioed iddo ddod yn gynsail ar gyfer blynyddoedd pan 
nad oedd yn gyfan gwbl angenrheidiol. Roedd bob amser yn cael ei ystyried yn 'sefyllfa 
waethaf' ar gyfer amserlen y Gyllideb ac nid yw'n adlewyrchu'r amgylchiadau anodd 
yr ydym yn eu hwynebu yn awr. 
 
O gofio fy mwriad i gyhoeddi'r Cyllidebau Amlinellol a Drafft Manwl gyda'i gilydd ar 13 
Rhagfyr (gan gydnabod yr ansicrwydd sy'n gysylltiedig â Llywodraeth y DU) hoffwn 
ofyn i'r Pwyllgor Cyllid gyhoeddi ei adroddiad ar y Gyllideb Ddrafft ddydd Llun 6 
Chwefror neu cyn hynny, i alluogi'r drafodaeth ar y Gyllideb Ddrafft i ddigwydd ddydd 
Mawrth 7 Chwefror. Byddai hyn yn darparu un diwrnod yn llai yn unig na'r uchafswm 
a nodir yn y protocol y cytunwyd arno rhwng Comisiwn y Senedd a Llywodraeth Cymru 
a bydd yn sicrhau bod rhanddeiliaid a'r cyhoedd yn gallu ymgysylltu â'r Senedd a 
mynegi eu barn. Rwyf yn cynnig mai dyma'r defnydd mwyaf cymesur o'r amser sydd 
ar gael inni a'i fod yn taro cydbwysedd rhwng yr amser sydd ar gael i'r Gweinidogion 
bennu manylion terfynol eu cynlluniau gwario ac i Bwyllgorau'r Senedd graffu yn llawn 
ar y Gyllideb ddrafft.     
 
Caiff y Gyllideb Flynyddol ei chyhoeddi ar 28 Chwefror 2023, er mwyn iddi gael ei 
thrafod ddydd Mawrth 7 Mawrth, sef y dyddiad olaf y gellir ei thrafod a'i chymeradwyo 
cyn y dyddiad terfynol statudol o 11 Mawrth. 
 
Wrth gwrs, mae'r dyddiadau hyn yn ddarostyngedig i'r ansicrwydd sy'n parhau 
ynghylch ethol Prif Weinidog newydd ac effeithiau posibl yr etholiad hwnnw ar ein 
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hamserlen ar gyfer Cyllideb Ddrafft 2023-24. Er hynny, rwyf wedi ymrwymo i gadw at 
y dyddiadau hyn, oni bai bod ffactorau y tu allan i'm rheolaeth yn fy atal rhag gwneud 
hynny.  
 
Er fy mod yn sylweddoli bod yr amgylchiadau hyn yn llai na delfrydol, hoffwn ddiolch 
i'r Pwyllgor am ei gefnogaeth barhaus. Hoffwn gyflwyno cyfle hefyd i Glerc y Pwyllgor 
Cyllid gyfarfod yn rheolaidd â'm swyddogion arweiniol ar y Gyllideb i sicrhau ein bod 
yn parhau i gynnal y ddeialog agored ac adeiladol yr ydym wedi'i datblygu yn 
ddiweddar.  
 
Rwyf hefyd yn anfon copi o'r llythyr hwn at Gadeirydd y Pwyllgor Busnes.  
 

Yn gywir, 

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

Ein cyf/Our ref MA/RE/3178/22 

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

 03 Tachwedd 2022 

Annwyl Peredur, 

Yn unol â’r arfer sefydledig, rwyf yn bwriadu cyhoeddi Ail Gyllideb Atodol ar gyfer 2022-
23. Mae’r llythyr hwn yn eich hysbysu ymlaen llaw o’m bwriad, gan roi amser ichi
gynllunio ar gyfer y gwaith craffu priodol.

Prif ddiben yr Ail Gyllideb Atodol fydd adlewyrchu newidiadau cyllidebol ers Cyllideb 
Atodol Gyntaf 2022-23, a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ym mis Mehefin.  
Bydd yn nodi nifer o ddyraniadau o'n cronfeydd wrth gefn, trosglwyddiadau rhwng 
portffolios Llywodraeth Cymru a throsglwyddiadau gydag adrannau Llywodraeth y 
DU. Bydd hefyd yn cynnwys rhagolygon diwygiedig ar gyfer Gwariant a Reolir yn 
Flynyddol. Bydd hefyd yn cynnwys diwygiadau i ragolygon trethi datganoledig, yr 
Addasiad i'r Grant Bloc, cronfeydd a dynnir o Gronfa Wrth Gefn Cymru, a benthyca 
arfaethedig o'r Gronfa Benthyciadau Cenedlaethol. 

Rwyf yn bwriadu cyflwyno’r Ail Gyllideb Atodol ar gyfer 2022-23 ar 14 Chwefror.   Caiff 
y gyllideb ei chyhoeddi hefyd ar wefan Llywodraeth Cymru ar yr un diwrnod.  

O gofio toriad y gwanwyn, rwyf wedi cytuno y bydd y cynnig ar gyfer yr Ail Gyllideb 
Atodol yn cael ei symud ymlaen wythnos, i 14 Mawrth. Mae hyn yn darparu wythnos 
arall ar ôl y cyfnod o dair wythnos a nodir yn y Rheolau Sefydlog.  

Gobeithio y bydd yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol ichi. 

Yn gywir, 

Rebecca Evans AS/MS 
Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol  
Minister for Finance and Local Government 
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Hydref 2022

Amcangyfrif o Incwm a Threuliau 
Archwilio Cymru ar gyfer y flwyddyn 
a ddaw i ben ar 31 Mawrth 2024
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page 2 Estimate of Income and Expenses for Audit Wales for the year ended 31 March 2024

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 fynd ati ar y cyd i baratoi amcangyfrif o incwm a threuliau 
Swyddfa Archwilio Cymru a gosod yr amcangyfrif hwnnw gerbron y Senedd o 
leiaf bum mis cyn dechrau’r flwyddyn ariannol y mae’n ymwneud â hi.

Yn unol ag Adran 20 y Ddeddf, rhaid i bob amcangyfrif gwmpasu (ymhlith 
pethau eraill) yr adnoddau y mae ar yr Archwilydd Cyffredinol eu hangen i arfer 
ei swyddogaethau statudol.

Gall Pwyllgor Cyllid y Senedd wneud unrhyw addasiadau i’r amcangyfrif sy’n 
briodol yn ei dyb ef, ond ni ellir gwneud unrhyw addasiad oni bai:

•	 Yr ymgynghorwyd â’r Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru; a

•	 bod unrhyw sylwadau a wnaed gan y naill neu’r llall wedi cael eu cymryd i 
ystyriaeth.

Bob blwyddyn rhaid i Weinidogion Cymru gyflwyno 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 
sydd i’w gwneud i Swyddfa Archwilio Cymru. Mae’r Amcangyfrif hwn yn nodi’r 
symiau sydd i’w cynnwys mewn perthynas â Swyddfa Archwilio Cymru.

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg.  
Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Mae’r ddogfen hon hefyd ar gael yn Saesneg. This document is also available 
in English.  

Archwilio Cymru
24 Heol y Gadeirlan
Caerdydd  
CF11 9LJ

Wedi’i baratoi ar y cyd a’i osod gerbron y Senedd dan 
Adran 20(1) Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013

Adrian Crompton
Archwilydd Cyffredinol 
Cymru

Lindsay Foyster
Cadeirydd Archwilio 
Cymru
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Rhagair 4

Cwmpas y Gyllideb 2022-23 6

Cynnwys
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tudalen 4 Amcangyfrif o Incwm a Threuliau Archwilio Cymru ar gyfer y flwyddyn a ddaw i ben ar 31 Mawrth 2024

Mae Archwilio Cymru’n bodoli i roi hyder i’r Senedd a phobl Cymru mewn sector 
cyhoeddus sy’n perfformio’n uchel ac sy’n atebol. 
Ein Hamcangyfrif ar gyfer 2023-24 yw Cwmpas y Gyllideb a gynhwysir yn y 
ddogfen hon. Byddwn yn darparu gwybodaeth ategol ar wahân am yr Amcangyfrif 
i’r Pwyllgor Cyllid ddeall sut y byddwn yn defnyddio’r cyllid y gofynnir amdano.
Fe wnaeth y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol nodi’r ansicrwydd parhaus 
ynghylch gwariant yn y dyfodol yn ei llythyr dyddiedig 14 Gorffennaf 2022.  
Rydym yn cydnabod hyn; ond rydym hefyd yn ymwybodol o bwysau chwyddiant, 
yn anad dim ar gostau staffio a’r angen i ymateb i safon archwilio newydd – 
ISA315 – yr ydym yn disgwyl iddi gael effaith sylweddol ar gost ein gwaith 
archwilio ac, o ganlyniad, ar y ffioedd y bydd angen i ni eu codi am y gwaith 
hwnnw. Cyhoeddwyd yn ddiweddar y gallai ffioedd archwilio yn Lloegr ar gyfer 
cyrff llywodraeth leol godi gymaint â 150%.
Am y rhesymau hyn, mae ein Hamcangyfrif yn caniatáu cynnydd yn ein galwad 
ar WCF am Archwilio Cymru o ychydig dan 3% ond cynnydd mwy sylweddol yn 
ein ffioedd archwilio cyfrifon sy’n gysylltiedig â rhoi ISA315 ar waith. Gyda’i gilydd 
bydd cyfanswm ein cyllideb ar gyfer y flwyddyn yn cynyddu 5.4%.
Mae ein rhaglen eang o waith gwerth am arian yn hanfodol i atebolrwydd seneddol 
cadarn trwy Bwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus, Pwyllgor 
Cyllid a Phwyllgorau eraill y Senedd. Rydym yn archwilio cyfrifon a threfniadau 
llywodraethu dros 800 o gyrff cyhoeddus ledled Cymru, gan ddarparu’r prif ddull 
sicrwydd ynghylch sut y mae arian cyhoeddus yng Nghymru’n cael ei reoli.  
O Lywodraeth Cymru ei hun i’r cyngor cymuned lleiaf, trwy bron pob maes y 
darperir gwasanaethau cyhoeddus ynddo, gall yr Archwilydd Cyffredinol ddilyn y 
bunt gyhoeddus ble bynnag y caiff ei gwario.
Rydym yn llwyr ymwybodol o’n cyfrifoldeb tuag at rannau eraill o’r sector 
cyhoeddus i gyfyngu ar ein costau gweithredu ein hunain a’r ffioedd a godir 
gennym, ar yr amod nad yw hynny’n peryglu ansawdd archwilio a’r sicrwydd y 
gallwn ei ddarparu. Mae ein gwybodaeth ategol yn nodi manylion yr arbedion 
yr ydym yn eu disgwyl ar ein costau teithio ac adeiladau sy’n helpu i wrthbwyso 
codiadau disgwyliedig mewn costau staff. 

Rhagair
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tudalen 5 Amcangyfrif o Incwm a Threuliau Archwilio Cymru ar gyfer y flwyddyn a ddaw i ben ar 31 Mawrth 2024

Ar gyfer 2023-24 rydym unwaith eto wedi gosod targedau sy’n gryn her ar gyfer 
arbedion o reoli swyddi staff gwag a meysydd gwariant eraill. 
Mae ein Hadroddiad Blynyddol a Chyfrifon ar gyfer 2021-22 yn nodi ein hanes 
cyflawni ar gyfer y flwyddyn ariannol ddiwethaf. Ym mis Mawrth eleni fe osodom 
ni ein Cynllun Blynyddol ar gyfer 2022-23 gerbron y Senedd. Mae’r Amcangyfrif 
hwn yn sicrhau cyllid ar gyfer ein blaenoriaethau wrth edrych ymlaen ar gyfer 
2023-24 ac yn darparu gofynion cyllido dangosol hyd at 2027-28. Bydd ein Cynllun 
Blynyddol ar gyfer 2023-24 yn cael ei osod gerbron y Senedd cyn mis Mawrth 
2023.
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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Cwmpas y Gyllideb 
2023-24

Amcangyfrif o ofynion cyllidebol Swyddfa Archwilio 
Cymru ar gyfer y flwyddyn a ddaw i ben ar 31 Mawrth 
2024
1  O dan Adran 125 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, rhaid i Weinidogion 

gyflwyno Cynnig Cyllidebol 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  Mewn perthynas â gwasanaethau a dibenion Swyddfa Archwilio Cymru 
a’r Archwilydd Cyffredinol yn y flwyddyn a ddaw i ben ar 31 Mawrth 2024, 
bydd Cynnig y Gyllideb yn awdurdodi:
•	 swm yr adnoddau a all gael eu defnyddio yn y flwyddyn ariannol gan 

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

ariannol, a all gael eu cadw yn hytrach na’u talu i mewn i Gronfa 
Gyfunol Cymru; a hefyd

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

3 Caiff y gofynion hyn, y mae amrywioldeb ffrydiau incwm yn golygu na 
allant ond bod yn amcangyfrifon, eu crynhoi yn Arddangosyn 1.

4  Caiff manylion sut yr ydym yn bwriadu defnyddio’r cyllid hwn i gyflawni 
archwilio cyhoeddus yng Nghymru yn 2023-24 eu nodi yn ein gwybodaeth 
ategol.
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Arddangosyn 1: crynodeb o’r amcangyfrif o ofynion cyllidebol 2023-24

£’000

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

8,142
310

Adnoddau cronnus o ffioedd a thaliadau am wasanaethau 
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 ar gyfer trydydd parti – y cyfan 
i’w ddefnyddio gan Swyddfa Archwilio Cymru ar gyflawni 
swyddogaethau’r Archwilydd Cyffredinol ac ar wasanaethau 
cysylltiedig a gweinyddu Swyddfa Archwilio Cymru. 16,133

Gofyniad arian parod net o Gronfa Gyfunol Cymru i dalu’r 
symiau net sy’n dod yn ddyledus i’w talu yn y flwyddyn gan 
Swyddfa Archwilio Cymru. 8,922

5 Mae Arddangosyn 2 yn cysoni cyfanswm cais Swyddfa Archwilio Cymru 
am adnoddau â’i ofyniad arian parod net ar gyfer y flwyddyn a ddaw i ben 
ar 31 Mawrth 2024.

Arddangosyn 2: cysoni’r gofyniad am adnoddau â’r gofyniad i dynnu arian 
parod o Gronfa Gyfunol Cymru

£’000

Cais net am adnoddau – refeniw a chyfalaf 8,452

Addasiad nad yw’n arian parod – dibrisiant a thaliadau llog (360)

Taliadau rhent ar brydlesi 280

Addasiad nad yw’n arian parod – symudiadau mewn cyfalaf 
gweithio 550

Gofyniad arian parod net o Gronfa Gyfunol Cymru i dalu’r 
symiau net sy’n dod yn ddyledus i’w talu yn y flwyddyn gan 
Swyddfa Archwilio Cymru 8,922
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tudalen 3 Gwybodaeth ategol ar gyfer yr Amcangyfrif o Incwm a Threuliau 

Crynodeb o’r 
Amcangyfrif

Trosolwg o Amcangyfrif 2023-24
1  Gyda’r amcangyfrif hwn rydym yn gofyn am gynnydd o ychydig o dan 3% 

o arian parod a 3.8% o adnoddau, gan gynnwys addasiadau IFRS16, yn 
ein galwad sylfaenol ar gyllid Cronfa Gyfunol Cymru yn 2023-24.

2  Caiff ein newid ar y cyfan yn y gofynion cyllido – ar gyfer Cronfa Gyfunol 
Cymru ac incwm o ffioedd ar gyfer 2023-24 ei nodi yn Arddangosyn 1.

3  Caiff yr holl fuddsoddiad cyfalaf ei gyllido o Gronfa Gyfunol Cymru drwy’r 
Amcangyfrif hwn. Mae’r buddsoddiad cyfalaf mawr a gynlluniwyd ar gyfer 
2023-24 sy’n gysylltiedig â symud o’n swyddfa yng Nghaerdydd wedi ei 
ddwyn ymlaen i 2022-23 trwy Amcangyfrif Atodol. 
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tudalen 4 Gwybodaeth ategol ar gyfer yr Amcangyfrif o Incwm a Threuliau 

Arddangosyn 1: newidiadau yn ein gofynion cyllido rhwng 2022-23  
a 2023-24

Cronfa 
Gyfunol 

Cymru 
(Refeniw)

£’000

Cronfa 
Gyfunol 

Cymru 
(Cyfalaf)

£’000

Cronfa 
Gyfunol 

Cymru 
(Cyfanswm)

£’000
Ffioedd

£’000
Cyfanswm

£’000

Llinell Sylfaen 2022-23 8,298 310 8,608 15,082 23,690
Costau staff uwch 272 - 272 430 702

Staffio ISA315 - - 800 800

Arbedion ar deithio (68) - (68) (135) (203)

Arbedion ar lety (74) - (74) (148) (222)

Seiberddiogelwch a 
TGCh 60 - 60 6 66

Hyfforddiant allanol 50 - 50 13 63

Cyflenwadau a 
gwasanaethau eraill 43 43 85 128

Cyllid un flwyddyn 
y Fenter Twyll 
Genedlaethol

(35) - (35) - (35)

IFRS16 80 - 80 - 80

Llinell Sylfaen 2023-24 8,626 310 8,936 16,133 25,069
Gostyngiad dros 2 
flynedd mewn LT (354) - (354) - (354)

Gostyngiad cylchol 
y Fenter Twyll 
Genedlaethol

(130) - (130) - (130)

Cyfanswm 2023-24 8,142 310 8,452 16,133 24,585
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tudalen 5 Gwybodaeth ategol ar gyfer yr Amcangyfrif o Incwm a Threuliau 

Ein hymateb i’r Datganiad o Egwyddorion
4  Ar 14 Gorffennaf 2022 fe ysgrifennodd y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth 

Leol at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid yn nodi’r ffactorau i oleuo’r broses o 
gynllunio cyllidebau yn y dyfodol ac asesiad gorau’r Llywodraeth o lefel y 
cyllid sydd ar gael mewn blynyddoedd yn y dyfodol.

5 Roedd y llythyr yn ei gwneud yn glir nad oes rhyw lawer o dwf mewn 
termau arian parod yng nghynlluniau dangosol Llywodraeth Cymru ar 
gyfer 2023-24 a 2024-25 a bod ansicrwydd sylweddol yn dal i fod ynghylch 
y cyllid a fydd ar gael yn y blynyddoedd sydd i ddod.

6  Fel pob corff cyhoeddus rydym yn wynebu pwysau chwyddiant nas 
gwelwyd am flynyddoedd lawer. Mae’r llythyr yn cyfeirio at chwyddiant 
yn ôl y Mynegai Prisiau Defnyddwyr o 11% yn ddiweddarach yn 2022-23 
a chodiadau cyflog cyfartalog eleni o 5.1%. Mae’r sefyllfa’n dal i fod yn 
gyfnewidiol gyda rhagolygon mwy diweddar yn awgrymu codiadau yn y 
Mynegai Prisiau Defnyddwyr o hyd at 14% erbyn diwedd y flwyddyn.

7 Mae dros 80% o’n costau ni mewn perthynas â’n staff sydd, eu hunain, 
yn dioddef effeithiau’r argyfwng costau byw sy’n wynebu economi’r DU. 
Yn 2022-23 fe wnaethom gytuno ar godiad cyflog o 3% i’n staff. Er ei fod 
yn sylweddol is na chwyddiant, roedd hyn yn fwy nag y darparwyd ar ei 
gyfer yn yr Amcangyfrif ar gyfer 2022-23 a bu’n rhaid ei gyllido trwy wneud 
arbedion ar feysydd eraill yn y gyllideb. 

8  Ar gyfer 2023-24, o ystyried y rhagolygon cyfredol y bydd chwyddiant 
yn sylweddol, a lefel y codiadau cyflog a welir yn ehangach, rydym wedi 
gwneud darpariaeth ar gyfer codiad cyflog pellach ond cymedrol . Mae 
Archwilio Cymru yn cystadlu’n uniongyrchol gyda’r sector preifat i ddenu 
a chadw’r staff proffesiynol y mae eu hangen arnom. Rydym yn gynyddol 
yn methu â chynnig yr un lefel o gydnabyddiaeth ariannol ag a gynigir gan 
gwmnïau archwilio’r sector preifat, gan olygu mai colli talent ac arbenigedd 
yw’r risg fwyaf un i’r sefydliad. 

9 Hefyd, ar gyfer ein gwaith archwilio cyfrifon yn 2022-23, rydym yn gorfod 
ymateb i safon archwilio newydd, ISA3151 – safon sylfaen sy’n llywio ein 
dull archwilio ar y cyfan – a fydd yn ei gwneud yn ofynnol i ni ddarparu 
staff sy’n fwy profiadol ac yn meddu ar gymwysterau proffesiynol uwch 
ar gyfer archwiliadau – gan arwain at gynnydd disgwyliedig yn ein 
graddfeydd ffioedd a fydd rhwng 12% a 18%. Er nad yw hyn yn cael effaith 
ar y cyllid y mae ei angen o Gronfa Gyfunol Cymru, mae’n effeithio ar 
ein costau staffio, incwm o ffioedd a’r Cynllun Ffioedd drafft sydd wedi’i 
gynnwys fel rhan o’r Amcangyfrif hwn.

1 ISA (UK) 315 Adnabod ac Asesu’r Risgiau o Gamddatganiadau PerthnasolTudalen y pecyn 44



tudalen 6 Gwybodaeth ategol ar gyfer yr Amcangyfrif o Incwm a Threuliau 

10 Rydym yn ymateb i’r pwysau hyn o ran costau trwy nodi arbedion lle y 
bo modd ar ein cyllidebau nad ydynt yn ymwneud â chyflogau. Yn 2021, 
fe wnaethom gytuno gyda staff y byddem yn cael gwared ar eu hawl i 
lwfans teithio sefydlog gan nad oedd hyn yn cynrychioli gwerth am arian i 
Archwilio Cymru mwyach. 2023-24 yw’r ail o ddwy flynedd drosiannol sy’n 
gysylltiedig â’r cytundeb hwn. Rhagwelir arbedion o £200,000 y flwyddyn 
unwaith y bydd trefniadau trosiannol yn dod i ben yn 2024.

11 Ym mis Mawrth 2023 byddwn yn adleoli ein swyddfa yng Nghaerdydd o 
Heol y Gadeirlan i swyddfa newydd yn Ardal Fenter Cwr y Ddinas. Bydd y 
swyddfa sylweddol lai hon yn dwyn arbedion o dros £220,000 y flwyddyn.

12 Costau teithio a’n hystâd oedd y ddwy gyllideb nad oeddent yn ymwneud 
â staff lle gellid gwneud arbedion o faint sylweddol. Gyda thua 84% o’n 
costau yn gysylltiedig â staff, bydd yn fwyfwy anodd adnabod arbedion 
pellach heb effeithio ar gyflawni ein dyletswyddau statudol.

13 Rydym wedi gwneud popeth o fewn ein gallu i reoli pwysau prisiau o 
adnabod arbedion ar ein cyllidebau nad ydynt yn ymwneud â chyflogau 
fel a nodir uchod. Gan y bydd y cynnydd anochel mewn costau sy’n 
gysylltiedig ag ISA315 yn cael ei adfer trwy ffioedd rydym wedi gallu 
cyfyngu’r cynnydd yn ein galwad sylfaenol ar Gronfa Gyfunol Cymru y 
flwyddyn nesaf i ychydig o dan 3%. 
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tudalen 7 Gwybodaeth ategol ar gyfer yr Amcangyfrif o Incwm a Threuliau 

Rhaglen archwilio 
strategol, 

dynamig, o 
ansawdd uchel 

Dull wedi’i 
dargedu ac 
effeithiol o 

gyfathrebu a 
dylanwadu 

Diwylliant a model 
gweithredu sy’n 

caniatáu i ni ffynnu 
yn awr ac yn y 

dyfodol

Cryfhau ein sefyllfa fel llais 
awdurdodol, annibynnol, 

yr ymddiriedir ynddo

Cynyddu ein 
hamlygrwydd, ein 

dylanwad a’n perthnasedd 

Bod yn sefydliad 
enghreifftiol i’r sector 

cyhoeddus yng 
Nghymru a thu hwnt 

Manteisio i’r eithaf ar ein 
safbwynt unigryw, ein 

harbenigedd a thrylwyredd 
ein gwybodaeth

Ein strategaeth 5 
mlynedd
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tudalen 8 Gwybodaeth ategol ar gyfer yr Amcangyfrif o Incwm a Threuliau 

Ein Ffocws Ein amcangyfrif 2023-24 Ein golwg 5 mlynedd

Rhaglen 
archwilio 
strategol, 
dynamig,  
o ansawdd 
uchel 

Cwblhau ein datblygiad a gweithredu 
meddalwedd platfform archwilio 
newydd ar gyfer ein gwaith archwilio 
Ariannol a Pherfformiad i yrru 
ansawdd ac effeithlonrwydd.

Parhau i fuddsoddi mewn ansawdd 
archwilio.

Ymateb i safon archwilio newydd, 
ISA315, a fydd yn gofyn i ni 
ddarparu adnoddau nifer sylweddol 
o’n harchwiliadau gyda staff mwy 
cymwys.

Colli gwaith archwilio cronfeydd 
amaethyddol yr UE.

Dull archwilio newydd.

Mwy o gyrff mewn lle i Ddeddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

Archwilio amgylcheddol. 

Dull wedi’i 
dargedu ac 
effeithiol o 
gyfathrebu a 
dylanwadu 

Cychwyn datblygu ein gwefan allanol 
i fodloni ein gofynion rhanddeiliaid yn 
well.

Diwylliant 
a model 
gweithredu 
sy’n caniatáu 
i ni ffynnu yn 
awr ac yn y 
dyfodol

Adolygu ein strategaeth gweithlu i 
nodi sut rydym yn bodloni gofynion 
ein gweithlu yn y dyfodol, gan 
gydnabod bod ein pecyn cyflog ar 
gyfer staff cymwys yn dod yn fwyfwy 
anghystadleuol mewn marchnad 
lle mae prinder byd-eang o staff 
archwilio sydd â chymwysterau 
proffesiynol.

Parhau i fuddsoddi mewn mesurau 
diogelwch seibr ychwanegol a 
sicrhau bod ein darpariaeth TGCh 
yn gwneud y defnydd gorau o’r 
dechnoleg sydd ar gael, gan fanteisio 
ar yr atebion digidol sydd ar gael wrth 
gyflawni ein gwaith.

Adnabod arbedion parhaus ar 
ein cyllidebau nad ydynt yn talu, 
gan gynnwys gwireddu arbedion 
rhagolygol o gael gwared ar 
lwfans teithio sefydlog ar ôl i ni 
ddod â’n trefniadau trosiannol i 
ben yn 2024, ac yn dilyn symud i 
swyddfa sy’n sylweddol llai.

Adolygu ymhellach ein gofynion 
llety yng Ngogledd a Gorllewin 
Cymru yn seiliedig ar ein 
patrymau gwaith sy’n dod i’r 
amlwg dros y blynyddoedd nesaf 
gan dargedu gostyngiadau yng 
nghyfanswm ein gwariant ar 
deithio a chynhaliaeth.
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Costau ac arbedion refeniw 
14 Mae ein cyllideb refeniw ar gyfer 2023-24 wedi’i gosod yn unol â’r 

uchelgeisiau yn ein strategaeth 5 mlynedd ac fe’i crynhoir yn Atodiad 1. 

15 Mae Arddangosyn 2 yn crynhoi ein gwariant a chyllid refeniw arfaethedig 
ar gyfer 2023-24.

Arddangosyn 2: ein gwariant a’n cyllid 2023-24

Cyllideb refeniw 
2023-24

Costau staff 
£20,374

£2,712

Adeiladau
£754

Teithio Arall
£436

Ffioedd 
£16,133

Cronfa
Gyfunol

Cymru

£ 8,142

Cyllid Refeniw 
2023-24
£24.3m

 Gwariant Refeniw
2023-24
£24.3m
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tudalen 10 Gwybodaeth ategol ar gyfer yr Amcangyfrif o Incwm a Threuliau 

Costau staff

16 Mae tua 84% o’n cyllideb yn cyllido cyflogau ac argostau cysylltiedig ar 
gyfer ein 288 o weithwyr CagALl a gyflogir i gyflawni ein gwaith archwilio 
ledled Cymru – naill ai’n uniongyrchol neu i gefnogi’r broses o wneud y 
gwaith archwilio hwn. 

17 Roedd ein Hamcangyfrif ar gyfer 2022-23 yn nodi cyllid ychwanegol 
ar gyfer buddsoddi mewn ansawdd archwilio mewn ymateb i safonau 
archwilio ac ansawdd newydd a chymhleth ar gyfer ein gwaith archwilio 
cyfrifon.

18 Yn wreiddiol roeddem wedi rhagweld y byddai angen yr arian yma am 2 
flynedd tra oeddem yn asesu’r angen yn y dyfodol. Mae’n amlwg bellach 
i ni, a’r proffesiwn archwilio cyfan ledled y byd, bod graddfa a chyflymder 
datblygu archwilio, ynghyd â disgwyliad cynyddol rheoleiddwyr, yn golygu 
y bydd angen buddsoddiad parhaus a chyson mewn ansawdd archwilio.

19 Ar yr un pryd, rydym yn dechrau ei chael hi’n anos recriwtio a chadw’r 
staff o ansawdd y mae eu hangen arnom i gyflawni ein gwaith archwilio 
mewn amgylchedd mwyfwy cystadleuol. Mae heriau tebyg yn cael eu 
hwynebu gan y cyrff archwilio cyhoeddus eraill sydd hefyd yn profi pwysau 
sylweddol o ran costau a drosglwyddir gan gwmnïau archwilio a gyflogir i 
gyflawni elfennau o’r rhaglen o waith archwilio.

20 Roedd erthygl newyddion ddiweddar yn tynnu sylw at y buddsoddiad 
arfaethedig gan 2 o’r cwmnïau archwilio preifat mawr. Er enghraifft:

•  Mae Deloitte yn bwriadu recriwtio 6,000 yn fwy o staff dros y pum 
mlynedd nesaf (llawer ohonynt y tu allan i Lundain).

•  Mae Deloitte yn bwriadu recriwtio 855 o raddedigion ac ymadawyr ysgol 
archwilio a sicrwydd yn 2022 (cynnydd o 30% o’i gymharu â’r flwyddyn 
flaenorol).

•  Mae Azets yn bwriadu ychwanegu 900 o swyddi ledled y DU dros y 12 
mis nesaf, gan gynnwys hyd at 400 o raddedigion ac ymadawyr ysgol 
erbyn mis Medi 2023 (100 yn fwy na’r 300 sy’n ymuno fis nesaf).

•  Bydd Deloitte UK yn buddsoddi mwy na £125m mewn gwelliannau i 
gynnyrch ac ansawdd archwilio’r cwmni, yn ogystal ag ar ddysgu a 
datblygu ar gyfer ei dimau archwilio a sicrwydd.

21  Mae’r ffigyrau hyn yn ymwneud â’r DU. Nid ydynt ar eu pennau eu hunain. 
Y llynedd cyhoeddodd EY fuddsoddiad byd-eang mewn trawsnewid 
archwilio o US$10bn rhwng 2022 a 2024.
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22 Byddai’n hawdd diystyru’r cyhoeddiadau hyn ar y sail bod y cwmnïau hyn 
yn gweithredu ar raddfa a chymhlethdod sy’n wahanol i Archwilio Cymru. 
Mae hyn yn wir, ond mae dwy ystyriaeth berthnasol iawn i Archwilio 
Cymru:

•  rydym mewn cystadleuaeth uniongyrchol gyda’r cwmnïau hyn pan 
fyddwn yn recriwtio staff newydd. Mae gweithredu yn y farchnad hynod 
gystadleuol hon yn erbyn rhai o gwmnïau gwasanaethau proffesiynol 
mwyaf a mwyaf proffidiol y byd yn ein rhoi mewn sefyllfa unigryw o’i 
gymharu â sefydliadau cyhoeddus eraill.

• er bod ein graddfa a’n cymhlethdod yn wahanol, rydym yn ceisio 
ymgodymu â’r un materion â’r cwmnïau, gan gynnwys risgiau i 
ansawdd archwilio a’r heriau sy’n gysylltiedig â thrawsnewid archwilio, 
archwilio risg hinsawdd, data, seiber, technolegau sy’n dod i’r amlwg 
a dadansoddeg ynghyd â’r angen parhaus i fuddsoddi mewn dysgu a 
datblygu.

23 Er ein bod yn dal i fod yn ymwybodol o’r angen i sicrhau gwerth i bwrs 
y wlad, rhaid i ni gydnabod y bydd buddsoddi mewn trawsnewid ein holl 
ddulliau archwilio’n golygu bod angen buddsoddiad cyson a pharhaus. 

24 Ar 3 Hydref 2022, cyhoeddodd 2 Public Sector Audit Appointments Ltd 
(PSAA) - y corff sy’n cynnal ymarferion caffael archwilwyr ar gyfer 99% o 
gyrff llywodraeth leol yn Lloegr - ei fod wedi cwblhau’r ymarfer caffael ar 
gyfer archwiliadau sy’n cwmpasu’r cyfnod rhwng 2023-24 a 2027-28. 

25 Roedd y cyhoeddiad hwn yn cynnwys y diweddariad canlynol am ffioedd 
archwilio llywodraeth leol yn Lloegr:

At this stage our advice to bodies is to anticipate a major  
re-set of total fees for 2023/24 involving an increase of the  
order of 150% on the total fees for 2022/23. The actual  
total fees will depend on the amount of work required.

26 Er bod elfen o’r cynnydd hwn yn adlewyrchu anawsterau penodol yn y 
farchnad archwilio leol yn Lloegr, gan bod y cyhoeddiad yn nodi bod y 
cynnydd hefyd yn adlewyrchu’r ffaith ‘... recruitment and retention and 
regulatory risks are now even more pronounced’. Fel yr ydym wedi nodi, 
mae’r rhain yn ffactorau sy’n bresennol ar draws y proffesiwn archwilio 
cyfan ac yn cynrychioli ffactorau sylfaenol sy’n dylanwadu ar gostau ar 
gyfer Archwilio Cymru.

2  Datganiad i’r wasg: Cyhoeddiad PSAA am Ganlyniad yr Ymarfer Caffael – PSAATudalen y pecyn 50
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27 Rydym dan bwysau cynyddol, oherwydd yr argyfwng costau byw 
presennol a phrinder byd-eang staff archwilio sydd â chymwysterau 
proffesiynol, i gynyddu’r swm yr ydym yn ei dalu i’n staff. Yn unol â’r 
cyfarwyddyd gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol rydym wedi tybio 
y bydd yn rhaid talu am unrhyw gynnydd uwchben y ddarpariaeth fach a 
ganiateir o arbedion ar feysydd eraill yn y gyllideb. Fodd bynnag, mae’n 
fwyfwy anodd gwneud hynny heb beryglu lles staff a’n gallu i gyflawni ein 
dyletswyddau statudol.

28  Rydym wedi gwneud darpariaeth ar gyfer costau staff uwch o £0.8m 
yn 2023-24 i gyflawni ein rhwymedigaethau ISA315 – a gyllidir yn 
llawn â ffioedd archwilio uwch. Amcangyfrif yn unig yw hwn i ddarparu 
hyblygrwydd digonol yn yr Amcangyfrif ar gyfer rhoi’r safon newydd ar 
waith. Bydd ein gwaith pennu ffioedd manwl yn penderfynu i ba raddau y 
bydd angen yr adnoddau ychwanegol hyn.

29  Rydym yn adolygu ein strategaeth ar gyfer y gweithlu er mwyn canfod 
sut y gallwn ateb ein gofynion o ran y gweithlu yn y dyfodol. Mae ein 
cynllun hyfforddiant i raddedigion yn rhoi’r cyfle inni recriwtio a hyfforddi 
ein harchwilwyr cymwys ar gyfer y dyfodol, ond rydym yn cydnabod bod y 
farchnad ar gyfer staff cymwysedig yn dod yn fwyfwy cystadleuol ac rydym 
yn parhau i adolygu ein pecyn buddion cyffredinol er mwyn helpu i fynd i’r 
afael â hyn. 

30  Mae ein cyllideb staffio yn cynnwys darpariaeth ar gyfer arbedion 
disgwyliedig o 5% oherwydd trosiant staff naturiol yn ystod y flwyddyn.  
Er ein bod wedi cwrdd â’r lefel yma yn y blynyddoedd diwethaf, ceir risg 
o ran morâl staff, fel y dengys canlyniadau’r arolwg staff, a llai o incwm o 
ffioedd os nad oes gennym y staff ar gael i greu’r incwm fel a fwriadwyd.

Swyddfeydd

31 Mae Archwilio Cymru ar hyn o bryd yn prydlesu tair swyddfa yng 
Nghaerdydd, Penlle’r-gaer ac Abergele am gyfanswm cost o ychydig o 
dan £1m yn 2022-23. Gan bod y prydlesi i fod i ddod i ben yn ystod yr 
ychydig flynyddoedd nesaf, rydym wedi manteisio ar y cyfle i ail-ystyried 
a yw’r swyddfeydd hyn yn ateb ein gofynion o ran gweithleoedd ar gyfer y 
dyfodol.

32 Trwy bandemig COVID, bu’r rhan fwyaf o’n staff yn gweithio o bell ond 
rydym wedi sylweddoli, ar gyfer ein staff archwilio yn arbennig, nad hwn 
oedd y trefniant gorau posibl, a thros y misoedd diwethaf rydym wedi 
bod yn treialu trefniadau gweithio hybrid amgen fel rhan o’n prosiect 
Gweithleoedd ar gyfer y Dyfodol i asesu ein hanghenion o ran swyddfeydd 
yn y dyfodol.
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33 Fel a nodwyd yn ein Hail Amcangyfrif Atodol ar gyfer 2022-23 rydym wedi 
penderfynu adleoli ein swyddfa yng Nghaerdydd i adeilad llai gan ddwyn 
arbedion o tua £220,000 y flwyddyn – gan leihau ein cyllideb ar gyfer 
swyddfeydd yn 2023-24 i ychydig o dan £800,000 er gwaethaf cynnydd 
mewn costau ynni.  

34 Rydym yn bwriadu cynnal adolygiad pellach o’n gofynion o ran 
gweithleoedd yng Ngogledd a Gorllewin Cymru yn seiliedig ar ein 
patrymau gwaith a ddaw i’r amlwg dros y blynyddoedd nesaf. Mae angen 
i ni ddeall yn well i ba raddau y gall ein timau archwilio barhau i weithio yn 
ein swyddfeydd yn hytrach nag mewn cyrff a archwilir. Mae gweithio yn ein 
swyddfeydd yn dwyn arbedion o ran costau teithio ac amser teithio ond 
mae angen taro cydbwysedd rhwng hyn a’r gofyniad i sicrhau ansawdd 
archwilio – mae cyfuniad o’r ddau ddull yn debygol o ddarparu’r ateb gorau 
posibl.

Teithio a Chynhaliaeth

35 Yn 2019-20 gwariodd Archwilio Cymru £1.1m ar deithio a chynhaliaeth gan 
gynnwys £638,000 ar Lwfans Teithio blynyddol sefydlog ar gyfer ein staff 
symudol a £445,000 ar daliadau milltiroedd a chynhaliaeth. 

36  Yn dilyn adolygiad gwerth am arian gan ein harchwilwyr allanol,  
fe wnaethom y penderfyniad i dynnu’r lwfans teithio sefydlog oddi ar staff. 
Cytunwyd ar drefniadau trosiannol, gan gynnwys cynnig taliad ymlaen llaw 
neu gadw hawl i lwfans teithio tan fis Mawrth 2024 gyda’n staff. Cafodd 
y taliad ymlaen llaw ei gyllido’n rhannol o Amcangyfrif Atodol yn 2021-22 
gyda’r cytundeb bod hwn yn cael ei ddychwelyd i Gronfa Gyfunol Cymru 
dros y 2 flynedd ganlynol.

37 Ers pandemig COVID, rydym hefyd wedi gweld gostyngiad sylweddol 
mewn teithio wrth i’n staff symud i drefniadau gweithio hybrid newydd. 
Mae staff archwilio’n gweithio i raddau helaeth yn ein swyddfeydd ein 
hunain neu gartref yn hytrach nag mewn cyrff a archwilir, gan leihau ein 
costau ac effaith amgylcheddol teithio.

38 O ganlyniad i’r newidiadau hyn, rydym yn disgwyl i gyfanswm ein gwariant 
ar deithio a chynhaliaeth yn 2023-24 ostwng i £435,000 – gostyngiad o 
60% o’i gymharu â’r blynyddoedd blaenorol. 
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TGCh

39  Er mwyn hwyluso ein trefniadau gweithio newydd yn ogystal â galluogi 
ein buddsoddiad mewn dadansoddeg data, mae ein costau TGCh wedi 
cynyddu dros y blynyddoedd diwethaf. Ar gyfer 2023-24 rydym yn bwriadu 
gwario £66,000 yn ychwanegol ar TGCh, y bydd £60,000 ohono yn cael 
ei ddefnyddio ar gyfer mesurau seiberddiogelwch ychwanegol yr ydym yn 
gofyn am gyllid ychwanegol o Gronfa Gyfunol Cymru ar eu cyfer.  

Hyfforddiant allanol

40  Bydd ein cyllideb ar gyfer hyfforddiant allanol yn cynyddu £63,000 
yn 2023-24, y mae £50,000 ohono’n ymwneud â chostau uwch sy’n 
gysylltiedig â’n rhaglen hyfforddiant ariannol.

Dibrisiant

41 Mae ein cyllideb ar gyfer dibrisiant wedi cynyddu £80,000 yn 2023-24 gan 
gynnwys effaith IFRS16 ar ein hadeiladau a brydlesir. Addasiad cyfrifyddu 
yn unig yw hwn ac ni fydd angen unrhyw arian parod ychwanegol ar ei 
gyfer yn 2023-24.

Incwm o ffioedd
42 Ar gyfer 2023-24 rydym yn bwriadu cyllido tua 66% o’n gwariant â’r ffioedd 

yr ydym yn eu codi ar gyrff archwilio. Mae deddfwriaeth yn ei gwneud yn 
ofynnol i ni godi ‘dim mwy na chost llawn’ 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’r cyfraniad o Gronfa Gyfunol Cymru tuag at ein costau 
rhedeg.

43  Rydym yn ymwybodol iawn o’r pwysau ariannol ar bob rhan o’r sector 
cyhoeddus a’n cyfrifoldeb i gyflawni ein gwaith archwilio mewn modd 
mor effeithlon â phosibl. Rydym yn ymdrechu’n gyson, felly, i leihau cost 
gyffredinol archwilio i gyrff cyhoeddus heb aberthu ansawdd archwilio.

44 Mae’r incwm yr ydym yn ei gael o ffioedd yn cael ei lywodraethu gan 
Gynllun Ffioedd, a gymeradwywyd gan Bwyllgor Cyllid Senedd Cymru. 
Mae deddfwriaeth yn ei gwneud yn ofynnol ein bod ni’n cyhoeddi Cynllun 
Ffioedd o leiaf yn flynyddol. 

45 Wedi’i gynnwys yn y ddogfen Amcangyfrif hon mae ein Cynllun Ffioedd 
drafft ar gyfer 2023-24 (Atodiad 2). Cynhwyswyd hwn i ddangos y gyd-
ddibyniaeth rhwng incwm o ffioedd a’r Amcangyfrif cymeradwy. Ar ôl 
ystyried yr Amcangyfrif a’r Cynllun Ffioedd drafft, byddwn yn gosod ein 
Cynllun Ffioedd ar gyfer 2023-24 gerbron y Senedd ac yna’n cadarnhau 
ffioedd amcangyfrifedig ar gyfer y flwyddyn nesaf wrth ein cyrff a archwilir.
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Cyfraddau ffioedd a graddfeydd ffioedd

46 Mae pwysau chwyddiant ynghyd â buddsoddiad parhaus mewn ansawdd 
archwilio wedi arwain at gynnydd cyfartalog yn ein cyfraddau ffioedd o 
4.8%. 

47  Hefyd, ar gyfer archwilio cyfrifon 2022-23, mae’n rhaid i ni gymhwyso 
safon archwilio ddiwygiedig (ISA315) yr ydym yn rhagweld y bydd yn ei 
gwneud yn ofynnol i ni ddefnyddio staff â chymwysterau proffesiynol uwch 
ar y mwyafrif llethol o’n harchwiliadau.

48 Cyhoeddwyd y safon ddiwygiedig gyda golwg ar foderneiddio dulliau 
archwilio, gan ganolbwyntio’n fwy effeithiol ar feysydd lle ceir y risg fwyaf 
ac adlewyrchu’r defnydd cynyddol o dechnoleg gan archwilwyr a chyrff a 
archwilir. Mae ei rhyddhau yn cyd-daro â chyfres o fethiannau corfforaethol 
gan gynnwys Carillion ac eraill fel a adlewyrchir yn adroddiadau’r Cyngor 
Adrodd Ariannol ar gamau gorfodi 3, gan roi hyd yn oed mwy o bwyslais 
ar yr angen am ei gweithredu’n llwyddiannus i gynnal a gwella ansawdd 
archwilio.

49 Mae’r newidiadau mwyaf arwyddocaol yn ymwneud â’r gofynion i 
archwilwyr ddeall yn fanylach sut y mae ffigyrau’n llifo i mewn i gyfrifon 
ac ar gyfer adnabod ac asesu risgiau o gamddatganiadau perthnasol. 
Yn fras, mae’r newidiadau hyn yn gofyn am waith manylach i adnabod, 
dadansoddi ac asesu risgiau y gallai’r cyfrifon fod wedi’u camddatgan yn 
berthnasol.

50 Yn ymarferol, bydd hyn yn golygu ei bod yn ofynnol i ni ddefnyddio 
archwilwyr â chymwysterau uwch a mwy o brofiad ar yr archwiliadau 
hynny y mae’r safon yn berthnasol iddynt – gan gynyddu ein costau staff 
a’r ffioedd cysylltiedig ar gyfer y gwaith.

51 Mae’r defnydd o fwy o uwch aelodau fel rhan o’r cymysgedd o staff 
ynghyd â’r cynnydd yng nghyfraddau’r ffioedd wedi arwain at gynnydd 
amcangyfrifedig yn ein graddfeydd ffioedd ar gyfer archwilio cyfrifon o 12-
18%. Nid yw’n glir ar hyn o bryd a fydd y cynnydd hwn yn cael ei gynnal 
mewn blynyddoedd yn y dyfodol gan y bydd hyn yn debygol o ddibynnu 
ar ffactorau risg mewn cyrff unigol a archwilir. Bydd y ffi wirioneddol a 
ysgwyddir gan unrhyw sefydliad unigol yn dibynnu ar ystod o ffactorau 
gan gynnwys ei broffil risg ac ansawdd y cyfrifon drafft a gyflwynir i ni i’w 
harchwilio.

3 Enforcement-sanctions-imposed-against-Audit-firms-and-Audit-partners-September-2022.pdf 
(frc.org.uk) Tudalen y pecyn 54
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Ymgynghoriad ar raddfeydd ffioedd

52 Ym mis Awst 2022, fe wnaethom ymgynghori â’r holl gyrff a archwilir a 
grwpiau cynrychioliadol ar ein graddfeydd ffioedd arfaethedig ar gyfer 
2023-24 a oedd yn darparu ar gyfer cynnydd amcangyfrifedig o 5.5% yng 
nghyfraddau ein ffioedd

53 Cawsom 17 ymateb a ddywedodd wrthym:

•  y byddai’r cynnydd arfaethedig yng nghyfraddau ein ffioedd ac, yn 
benodol, y cynnydd yng ngraddfeydd ein ffioedd ar gyfer archwilio 
cyfrifon sy’n gysylltiedig ag ISA315, yn gryn her i’r cyrff hynny y cyfyngir 
ar eu cyllidebau eu hunain gan setliadau cyllid ac sy’n wynebu’r un 
pwysau costau byw ag Archwilio Cymru. 

•  bod cyrff a archwilir yn gwerthfawrogi’r gwaith yr ydym yn ei wneud ac 
yn cydnabod nad oes modd osgoi rhoi ISA315 ar waith.

• roedd ymateb ar y cyd gan Undebau Llafur PCS a Prospect yn cyfeirio 
at y ffaith na fyddai’r cynnydd arfaethedig mewn cyfraddau ffioedd 
yn darparu ar gyfer codiad cyflog yn 2023-24 a fyddai’n gyson â 
chwyddiant sydd ar hyn o bryd yn 10%. Fe ofynnon nhw i Archwilio 
Cymru wneud darpariaeth ariannol ar gyfer codiad cyflog sy’n cyfateb i 
chwyddiant. 

• roedd yr amserlen ar gyfer yr ymgynghoriad, a oedd yn seiliedig ar y 
gofyniad i gynnwys Cynllun Ffioedd drafft o fewn yr Amcangyfrif hwn, yn 
anodd i nifer o gyrff.

54  Gwnaethom ofyn yn benodol i gyrff a archwilir a Llywodraeth Cymru 
wneud sylwadau ar y newid arfaethedig o ffioedd i Gronfa Gyfunol Cymru 
ar gyfer cyfran o’n gwaith Archwilio Perfformiad lleol. Dim ond 3 ymateb a 
gawsom gan gyrff a archwilir ar y pwynt hwn:

• pryder gan un Awdurdod Unedol y gallai’r adolygiadau thematig 
arfaethedig fod yn llai perthnasol na’r gwaith archwilio perfformiad lleol

• ymholiad gan un Awdurdod Tân ac Achub pam nad oedd y newid yn 
berthnasol i’w gwaith hwy, ac

• ymateb gan Lywodraeth Cymru a oedd yn pwysleisio mor bwysig oedd 
eu bod yn deall swm y cyllid a fyddai’n cael ei newid mewn pryd i hyn 
gael ei adlewyrchu yn eu penderfyniadau cyllideb hwy eu hunain ond 
hefyd yn gofyn am eglurhad pellach ar nifer o bwyntiau. Mae’r eglurhad 
hwn yn cael ei ddarparu’n uniongyrchol.
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55 Mae’r Bwrdd wedi myfyrio ynghylch yr ymatebion hyn ac o ganlyniad mae 
wedi ail-ystyried y cynnydd arfaethedig mewn cyfraddau ffioedd sydd wedi 
cael ei ostwng i 4.8% ar gyfer y cynllun ffioedd drafft sydd wedi’i atodi. 

56 Byddwn hefyd yn cydweithio’n agos gyda chyrff a archwilir i liniaru effaith 
rhoi ISA315 ar waith ar eu ffi archwilio. I’r rhan fwyaf o’r cyrff y bydd y 
cynnydd hwn yn effeithio arnynt, mae ein ffi yn gyfran fechan iawn o 
gyfanswm eu gwariant. I, dyweder, fwrdd iechyd mawr sydd â chyllideb o 
dros £1bn – mae cynnydd o 12% yn eu ffi archwilio yn cyfateb i £25,000. 
I gorff bach mewn llywodraeth leol neu yn y llywodraeth ganolog, oddeutu 
£5,000 fyddai’r ffigwr.

Cyllideb incwm o ffioedd 2023-24

57 Rydym yn rhagweld cynnydd cyffredinol mewn incwm ffioedd archwilio yn 
2023-24 o 7%, cynnydd o 4.8% yng nghyfraddau ein ffioedd a chynnydd o 
15% ar gyfartaledd yn ein yn ein hincwm o ffioedd archwilio cyfrifon, sy’n 
gysylltiedig â rhoi ISA315 ar waith.
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Sut yr ydym yn defnyddio Cronfa Gyfunol Cymru 
58  Rydym yn defnyddio’r cyllid a ddarperir yn uniongyrchol o Gronfa Gyfunol 

Cymru at y prif ddibenion canlynol:

•  cyllido gwaith archwilio nad yw’n cael ei gyllido ag incwm o ffioedd 
– mae hyn yn cynnwys ein rhaglen Astudiaethau Cenedlaethol a 
Llywodraeth Leol.

•  cyfrannu at gostau rhedeg Archwilio Cymru, gan gynnwys costau sy’n 
gysylltiedig â Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru, cost y cynnydd yng 
nghostau pensiynau yn 2019-20, costau dysgu a datblygu ar gyfer ein 
staff a chostau ein harchwilwyr allanol ni ein hunain y mae eu ffioedd 
wedi cynyddu fwy na 50% eleni.

•  ein rhaglen hyfforddiant ariannol Cymru Gyfan.
• ein Cyfnewidfa Arfer Da; a
•  mynediad am ddim at y Fenter Twyll Genedlaethol ar gyfer yr holl gyrff 

sy’n cymryd rhan.
59  Hefyd, mae ein holl fuddsoddiad cyfalaf yn cael ei gyllido’n uniongyrchol o 

Gronfa Gyfunol Cymru.

Ein defnydd o  
Gronfa Gyfunol 
Cymru 2023-24
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60 Mae Arddangosyn 3 yn nodi manylion y newidiadau yn ein defnydd o 
Gronfa Gyfunol Cymru rhwng 2022-23 a 2023-24.

Arddangosyn 3: newidiadau yn ein galwad ar Gronfa Gyfunol Cymru rhwng 
2022-23 a 2023-24 

Refeniw
£’000

Cyfalaf
£’000

Cyfanswm
£’000

Llinell Sylfaen Cronfa Gyfunol Cymru 2022-23 8,298 310 8,608
Cost uwch gwaith archwilio 221 - 221

Seiberddiogelwch 60 60

Cynnydd mewn costau hyfforddi graddedigion 50 - 50

Cynnydd mewn archwilio allanol 20 20

IFRS16 80 - 80

Cyflenwadau a gwasanaethau eraill (68) (68)

Cyllid un flwyddyn y Fenter Twyll Genedlaethol (35) - (35)

Llinell Sylfaen Cronfa Gyfunol Cymru 2023-24 8,626 310 8,936

Cyllid cylchol y Fenter Twyll Genedlaethol (130) (130)

Gostyngiad dros 2 flynedd mewn LT (354) - (354)

Cyfanswm Cronfa Gyfunol Cymru 2023-24 8,142 310 8,452
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61 Mae Arddangosyn 4 yn darparu dadansoddiad sy’n dynodi sut yr ydym 
yn bwriadu defnyddio’r cyllid hwn i gyflawni ein gwaith yn 2023-24.

Arddangosyn 4: ein defnydd o gyllid Cronfa Gyfunol Cymru 2023-24

£ 2,568

£4,274

£95

£575
£310

£630

Y Fenter Twyll Genedlaethol

Hyfforddiant
Ariannol

Cymru Gyfan

Cyfraniad at
gostau rhedeg

Gwaith archwilio

Cronfa
Gyfunol Cymru 

2023-24
£8.4m

Y Gyfnewidfa Arfer Da
Cyfalaf
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Gwaith archwilio a gyllidir o Gronfa Gyfunol Cymru

Astudiaethau Cenedlaethol a Llywodraeth Leol

62  Cynhelir rhaglen yr Archwilydd Cyffredinol o astudiaethau gwerth am arian 
cenedlaethol i roi cymorth i waith craffu’r Senedd. Adroddir yr astudiaethau 
hyn wrth Bwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus 
(PCCGG) y Senedd ac fe’u disgrifir yn ein Cynllun Blynyddol ar gyfer 
2022-23.

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

64  Y PCCGG yw un o’r mecanweithiau allweddol i’r Senedd ddwyn y 
sefydliadau y mae’n eu cyllido’n uniongyrchol neu drwy Lywodraeth 
Cymru i gyfrif. Ein nod felly yw sicrhau bod y Pwyllgor yn cael ei gefnogi’n 
dda gennym yn ei waith. Yn gynyddol, rydym hefyd yn cefnogi gwaith 
pwyllgorau eraill y Senedd.

65  Rydym wedi cynyddu’r cyllid ar gyfer y meysydd gwaith hyn ar gyfer  
2023-24 yn unol â’r cynnydd arfaethedig yng nghyfraddau ein ffioedd.

Gwaith Archwilio Perfformiad Lleol

66  Fel rhan o’n strategaeth pum mlynedd i gefnogi ein huchelgais i ‘fanteisio’n 
llawn ar ein safbwynt, arbenigedd a dyfnder mewnwelediad unigryw’, 
rydym wedi cynnig newid tua thraean o’r cyllid (£1.26m) ar gyfer peth o’n 
gwaith archwilio perfformiad mewn Llywodraeth Leol ac mewn cyrff Iechyd 
o ffioedd i gyllid Cronfa Gyfunol Cymru yn yr Amcangyfrif hwn.

67  Mae’r elfennau o’n ffi archwilio perfformiad yr oeddem yn ceisio’u newid i 
Gronfa Gyfunol Cymru’n ymwneud â chyflawni adolygiadau ‘thematig’ neu 
bwnc-benodol sy’n nodweddiadol yn cynnwys gwaith archwilio ar draws 
sawl corff a archwilir (ar lefel Cymru Gyfan a/neu ranbarthol) ac sy’n aml 
â ffocws traws-sectoraidd neu system-gyfan. Efallai y byddwn ni hefyd 
yn edrych ar faterion fel arweinyddiaeth system Llywodraeth Cymru ar y 
thema sy’n cael ei harchwilio, nad oes modd ei wneud â chyllid o ffioedd 
archwilio.
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68 Roeddem yn ystyried bod adolygiadau o’r fath yn ychwanegu gwerth at 
ein cyfundrefn archwilio gyda’u gallu i roi golwg system gyfan, gan helpu 
i wella ansawdd y gwasanaethau a ddarperir i drethdalwyr, a rhoi adborth 
ar ddatblygiadau ‘Un Gwasanaeth Cyhoeddus Cymru’ Llywodraeth 
Cymru. Roeddem yn awyddus i gyflawni’r adolygiadau hyn mewn modd 
mor hyblyg ac effeithlon â phosibl. Roedd y cyfyngiadau allweddol a 
bwysleisiwyd gennym am y model cyllido presennol yn ymwneud â’r 
canlynol:

•  anhyblygrwydd posibl yn y ffordd yr ydym yn lledaenu canfyddiadau – 
sy’n deillio o unrhyw ddisgwyliad gan gyrff a archwilir sy’n talu ffioedd y 
byddai allbwn sy’n ymwneud yn benodol â’r corff hwnnw fel rheol; a

• chymhlethdod trafodol – o ystyried yr angen i gadw cydbwysedd o ran 
codi tâl am amser ar draws codau lluosog ar ddalenni amser a chyda’r 
gofynion i ‘beidio â chodi mwy na’r gost lawn’ yn Neddf Archwilio 
Cyhoeddus (Cymru) 2013, gan olygu bod yn rhaid i ni fod yn ofalus nad 
oes trawsgymhorthdal o un corff i’r llall.

69  Rydym wedi ymgynghori â chyrff a archwilir trwy ein hymgynghoriad ar 
Raddfeydd Ffioedd a dim ond 3 chorff a wnaeth sylwadau ar y cynnig hwn 
– gan gynnwys Llywodraeth Cymru (fel a nodir ym mharagraff 56).

70 Mewn grwpiau ffocws i randdeiliaid a gynhaliwyd i helpu i lunio datblygiad 
ein strategaeth 5 mlynedd, roedd y newid i fwy o adrodd ‘ar draws y 
system’ yn cael ei ystyried yn gam cadarnhaol iawn, gan ddarparu 
mewnwelediad y mae Archwilio Cymru mewn sefyllfa unigryw i’w gyflwyno.

71 Nid oedd Llywodraeth Cymru’n gallu cadarnhau, cyn cyflwyno’r 
Amcangyfrif hwn, ei bod yn cefnogi gwneud yr addasiadau mewn 
awdurdod lleol a chyllid y corff iechyd angenrheidiol i ddal WCF yn 
ddiniwed. O ganlyniad, nid yw’r newid yn cael ei adlewyrchu yn yr 
Amcangyfrif hwn. Bydd hynny’n cyfyngu ar ein gallu i ymgymryd â gwaith 
trawsbynciol a system gyfan, a gafodd groeso eang gan randdeiliaid yn 
ystod datblygiad ein strategaeth 5 mlynedd.

Gwaith arall sy’n gysylltiedig ag archwilio

72  Fel a gytunwyd mewn Amcangyfrifon blaenorol, rydym hefyd yn defnyddio 
cyllid Cronfa Gyfunol Cymru i:

•  wneud darnau blynyddol o waith i archwilio themâu sy’n codi o’n gwaith 
cyfrifon;

•  cynnal datblygiad angenrheidiol sy’n gysylltiedig â’n gwaith archwilio 
perfformiad mewn Llywodraeth Leol; ac

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

73  Unwaith eto, rydym wedi cynyddu’r cyllid ar gyfer y meysydd gwaith hyn ar 
gyfer 2023-24 yn unol â’n codiadau arfaethedig yng nghyfraddau’r ffioedd.
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Cyllid Cronfa Gyfunol Cymru er budd y sector 
cyhoeddus ehangach 

Datblygu sgiliau ariannol dros Gymru gyfan

74  Mae cyllid o Gronfa Gyfunol Cymru’n cael ei ddefnyddio i roi cymorth 
parhaus i’n rhaglen lwyddiannus sy’n darparu cyfleoedd i fyfyrwyr o bob 
cwr o Gymru fel hyfforddeion graddedig a phrentisiaid.

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

76  Rydym yn defnyddio cyllid Cronfa Gyfunol Cymru i:

• ddarparu cyfleoedd ar gyfer secondiadau i’n hyfforddeion graddedig 
mewn cyrff eraill yn y sector cyhoeddus yng Nghymru;

•  targedu ein gweithgarwch recriwtio i wella amrywiaeth gymdeithasol 
a chynhwysiant yn ein gweithlu a’r proffesiwn cyllid ehangach yng 
Nghymru; a

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

77  Bu’n angenrheidiol cyflwyno cynnydd o £50,000 yn swm y cyllid ar gyfer y 
rhaglen hon yn 2023-24 er mwyn adlewyrchu costau hyfforddiant uwch i’n 
hyfforddeion graddedig.

Y Gyfnewidfa Arfer Da

78  Rydym yn defnyddio cyllid a ddarperir gan Gronfa Gyfunol Cymru i redeg 
ein rhaglen Arfer Da sy’n uchel ei pharch yn rhad ac am ddim ar gyfer cyrff 
cyhoeddus a’r trydydd sector ledled Cymru. 

79  Yn ystod pandemig COVID-19, fe wnaethom dargedu adnoddau i ffwrdd 
o redeg digwyddiadau dysgu ar y cyd ar safleoedd i rannu allbynnau 
o’n prosiect dysgu COVID-19 mewn amser real. Ers hynny, rydym wedi 
parhau i ddarparu digwyddiadau ac adnoddau ar-lein ac rydym bellach yn 
y broses o gwblhau ein rhaglen o allbynnau Arfer Da sydd ar ddod ac a 
fydd yn cynnwys adfer digwyddiadau wyneb-yn-wyneb gan ddechrau o fis 
Hydref 2022. 

80  Rydym yn parhau i roi cymorth hwyluso a darparu adnoddau ar-lein fel 
blogiau a phodlediadau sydd ar gael ar ein gwefan.
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Y Fenter Twyll Genedlaethol

81 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 
am ddim cost i’r cyrff hynny. Nododd ein hadroddiad dwyflynyddol diwethaf 
arbedion a gordaliadau posibl o £8 miliwn ar draws gwasanaethau 
cyhoeddus Cymru, gan gynyddu’r arbedion cronnus i £42.9 miliwn ers 
1996 – adenillion sylweddol ar fuddsoddiad.

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

83 Ar gyfer 2022-23 cytunodd y Pwyllgor Cyllid gyflwyno cynnydd o £80,000 
yn y cyllid a ddyrennir i’r Fenter Twyll Genedlaethol er mwyn ein galluogi 
i fuddsoddi yn y gwaith o ddatblygu offer dadansoddi data i adnabod 
trafodion sydd â risg uchel o dwyll. O’r cynnydd hwn, roedd £35,000 ar 
gyfer costau sefydlu blwyddyn gyntaf sy’n gysylltiedig â chael mynediad at 
wybodaeth gwirio manylion banc. Ni fydd angen y cyllid yma o 2023-24.

84 Gall y cyllid ar gyfer ein gwaith ar y Fenter Twyll Genedlaethol gynyddu / 
gostwng bob yn ail flwyddyn i dalu costau dwyflynyddol Swyddfa’r Cabinet 
ar gyfer gwirio data. Yn 2023-24 bydd gostyngiad o £130,000 o’i gymharu 
â 2022-23.

85 Ceir dadansoddiad llawn o’r cyllid a ddyrannwyd ar gyfer y Fenter Twyll 
Genedlaethol yn Arddangosyn 5.

Arddangosyn 5: dadansoddiad o gostau’r Fenter Twyll Genedlaethol  
o 2022-23 i 2024-25

2023-24
£’000

2022-23
£’000

Newid
£’000

Offer Gwirio Ceisiadau’r Fenter 
Twyll Genedlaethol (App Check). 50 50 -

Taliadau i Swyddfa'r Cabinet 
(bob yn ail flwyddyn) - 130 (130)

Ymarferion paru data 
ychwanegol 45 80 (35)

Cyfanswm 95 260 (165)
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Buddsoddi cyfalaf
86  Mae ein blaenoriaethau buddsoddi cyfalaf ar gyfer 2022-23 i 2026-27 

wedi’u nodi yn Arddangosyn 6.

87 Mae buddsoddi cyfalaf wedi’i dargedu at brosiectau a fydd yn sicrhau 
effeithlonrwydd ac arbedion yn y dyfodol; sicrhau bod ein darpariaeth 
TGCh yn gwneud y defnydd gorau o’r dechnoleg sydd ar gael a’n bod yn 
manteisio ar y datrysiadau digidol sydd ar gael wrth gyflawni ein gwaith.

Arddangosyn 6: buddsoddi cyfalaf 2022-23 i 2026-27

2022-23
£’000

2023-24
£’000

2024-25
£’000

2025-26
£’000

2026-27
£’000

Rhaglen Newid 200 200 400 400 400

Strategaeth 
TGCh 110 110 110 110 110

Cyfanswm 310 310 510 510 510

Ein Rhaglen Newid

88 Rydym wedi sefydlu rhaglen drawsnewid o fewn Archwilio Cymru i 
ddarparu rheolaeth effeithiol ar brosiectau newid sydd ar fin digwydd. Bydd 
angen buddsoddiad cyfalaf ar rai o’r rhain fel a nodir isod.

Gweithleoedd ar gyfer y dyfodol

89  Dyma ein prosiect newid mwyaf sylweddol hyd yma ac, yn 2022-23, o 
ganlyniad i Amcangyfrif Atodol yn ystod y flwyddyn, byddwn yn cwblhau’r 
broses o adleoli ein swyddfa yng Nghaerdydd i adeilad newydd, llai, a 
fydd yn sicrhau arbedion sylweddol ar ein costau swyddfeydd. Rydym yn 
parhau i adolygu ein hanghenion o ran adeiladau ar gyfer ein swyddfeydd 
eraill ym Mhenlle’r-gaer ac Abergele ac mae ein rhaglen newid yn cynnwys 
cyllid a fydd yn ein galluogi i sicrhau bod y swyddfeydd hyn yn dal i ateb 
ein gofynion sy’n dod i’r amlwg o ran gweithleoedd.
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Ein Strategaeth Ddigidol

90  Rydym yn parhau i fuddsoddi mewn offer digidol i sicrhau y gallwn gyflawni 
ein gwaith mor effeithlon ac effeithiol â phosibl. Mae’r buddsoddiad 
arfaethedig ar gyfer 2023-24 yn cynnwys:

•  cwblhau gwaith i ddatblygu meddalwedd platfform archwilio newydd ar 
gyfer ein gwaith archwilio Ariannol a Pherfformiad;

•  datblygiad arfaethedig ein gwefan allanol i ddiwallu gofynion ein 
rhanddeiliaid yn well; a

•  gwelliannau i systemau gwybodaeth rheoli.

Ein Strategaeth TGCh

91  Rydym wedi sefydlu rhaglen dreigl o adnewyddu offer cyfrifiaduron 
personol/TG er mwyn sicrhau parhad busnes a bod offer yn dal i fod yn 
addas ar gyfer y diben ac yn ddibynadwy. 
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Cefndir

92 Roedd safon gyfrifyddu newydd, Safon Adrodd Ariannol Ryngwladol 
16 – Prydlesi (IFRS 16), i fod i ddod i rym o flwyddyn ariannol 2020-
21. Oherwydd materion a grëwyd gan bandemig COVID, penderfynodd 
Trysorlys EM a’r Bwrdd Cynghori ar Adroddiadau Ariannol (FRAB) ohirio 
gweithredu IFRS 16 tan fis Ionawr 2022. 

93  Roedd ein Hamcangyfrif Atodol Cyntaf ar gyfer 2022-23 yn adlewyrchu’r 
newidiadau mewn triniaeth gyfrifyddu sy’n angenrheidiol ar gyfer 
gweithredu IFRS 16 yn ein cyfrifon yn 2022-23.

94 Mae IFRS 16 yn ei gwneud yn ofynnol rhoi cyfrif yn gyson am bob prydles. 
Yn flaenorol, nid oedd prydlesi a oedd yn perthyn i’r dosbarth ‘prydlesi 
gweithredu’ yn cael eu cydnabod ac adroddid arnynt ‘oddi ar y fantolen’. 
Mae’r newid hwn yn effeithio’n bennaf ar y driniaeth i brydlesi ein tair 
swyddfa yn Heol y Gadeirlan, Caerdydd, Penlle’r-gaer ac Abergele, nad 
ydynt yn cael eu dosbarthu fel asedau a’u dibrisio ar hyn o bryd. 

95  Ar gyfer 2022-23, o ystyried y cyfnod byr sy’n weddill ar brydlesi ein 
swyddfeydd, roedd yr effaith net ar adnoddau ar gyfer Archwilio Cymru yn 
fach iawn, ac nid oedd angen gwneud addasiad i’n cyllidebau adnoddau 
cyffredinol na’n cyllidebau arian parod.

Effaith ar Amcangyfrif 2023-24

96 Ar gyfer 2023-24 byddwn yn llofnodi prydles newydd ar swyddfa yng 
Nghwr y Ddinas, Caerdydd ac yn terfynu’r brydles yn Heol y Gadeirlan. 
Mae angen sicrwydd adnoddau ychwanegol o £80,000 ar gyfer dibrisiant 
sy’n gysylltiedig ag IFRS16. Nid oes angen sicrwydd arian parod 
ychwanegol.

Addasiadau IFRS16 
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97 Mae’r addasiadau cysylltiedig mewn arian parod a heb fod mewn arian 
parod wedi’u nodi isod.

£’000
Dibrisiant sy’n gysylltiedig ag IFRS 16 a llog (Heb 
fod mewn arian parod) 360

Taliadau rhent prydlesi (280)

Addasiad adnoddau net 80

98  Ar wahân i hynny, yn 2023-24 bydd angen i ni setlo hawliad dadfeilio yn 
dilyn gadael ein swyddfa yn Heol y Gadeirlan. Mae darpariaeth ar gyfer 
hyn wedi’i gronni yn ein cyfrifon dros nifer o flynyddoedd ac felly nid oes 
angen sicrwydd adnoddau ychwanegol. Mae uchafswm gofyniad arian 
parod o £550,000 wedi’i gynnwys yn ein Hamcangyfrif gydag unrhyw arian 
parod nas defnyddiwyd yn cael ei ddychwelyd i Gronfa Gyfunol Cymru.
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Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (WFG)
99  Ym mis Gorffennaf 2022, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ymgynghoriad 

ar y cynnig i ymestyn Deddf LlCD i 8 corff ychwanegol. Mae’r rhain bellach 
yn cynnwys dau gorff nad yw Archwilydd Cyffredinol Cymru’n archwilydd 
allanol iddynt (Trafnidiaeth Cymru a’r Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus 
Digidol) a thri (Cymwysterau Cymru, Gofal Cymdeithasol Cymru, ac 
Awdurdod Cyllid Cymru) lle nad oes gennym drefniadau archwilio 
perfformiad lleol i ystyried ymgorffori gwaith LlCD oddi mewn iddynt.  
Y tri arall yw cyrff y GIG, Addysg a Gwella Iechyd Cymru, Gofal Iechyd 
Digidol Cymru, ac Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru. 

100  Mae Llywodraeth Cymru yn cynnig y byddai’r cyrff newydd yn 
ddarostyngedig i’r ddyletswydd llesiant o 1 Ebrill 2023, ac y byddai disgwyl 
i gyrff bennu eu hamcanion llesiant o fewn 12 mis (erbyn mis Mawrth 
2024). Os bydd gofyn i ni gyflawni ein dyletswyddau LlCD ar draws y 
cyrff hyn erbyn mis Mawrth 2025 yna bydd hyn yn cael effaith ar ffurf ein 
rhaglen waith ddewisol dros y ddwy flynedd nesaf.

101  Bydd unrhyw adnodd ychwanegol sy’n ofynnol i gyflawni’r gwaith hwn 
mwy na thebyg o 2024-25 ond os yw canlyniad yr ymarfer ymgynghori’n 
golygu bod rhaid i’n gwaith ddechrau’n gynt na’r disgwyl, efallai y bydd 
angen cyflwyno Amcangyfrif Atodol yn 2023-24 i ddarparu’r adnoddau 
ychwanegol gofynnol.

102  Nid oes darpariaeth ar gyfer costau cysylltiedig na chyllid wedi’i chynnwys 
eto yn ein CATC tra bo canlyniad yr ymarfer ymgynghori yn yr arfaeth.

Gofynion cyllido  
yn y dyfodol
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Ein Cynllun Ariannol Tymor Canolig
103 Nodir isod newidiadau hysbys i’n sefyllfa ariannol tymor canolig. O ystyried 

yr ansicrwydd presennol ynghylch chwyddiant, nid ydym wedi lwfio am 
godiadau mewn prisiau yn y dyfodol ar ôl 2023-24. Fodd bynnag, mae 
darpariaeth wedi’i gwneud ar gyfer newidiadau hysbys gan gynnwys:

•  gweithredu ein trefniadau teithio a chynhaliaeth newydd yn llawn o fis 
Ebrill 2024 gan gynnwys diwedd ar dalu’n ôl i Gronfa Gyfunol Cymru.

•  yr effaith ar incwm o ffioedd ac adnoddau cysylltiedig o fis Ebrill 2024 
wrth i’n gwaith ar Gronfeydd Amaethyddol yr UE ddod i ben.

•  cyllid bob dwy flynedd ar gyfer y Fenter Twyll Genedlaethol.

Arddangosyn 7: Cynllun Ariannol Tymor Canolig 2023-24 i 2027-28

2023-24
£’000

2024-25
£’000

2025-26
£’000

2026-27
£’000

2027-28
£’000

Costau staff 20,374 20,846 21,105 21,186 21,188

Adeiladau 754 754 754 754 754

TaCh 435 290 290 290 290

Costau cylchol y Fenter 
Twyll Genedlaethol 0 130 0 130 0

Costau eraill 2,712 2,712 2,712 2,712 2,712

Cyfanswm gwariant 24,275 24,732 24,861 25,072 24,944
Incwm o Ffioedd 
Archwilio 16,133 16,106 16,365 16,446 16,448

Cyfanswm galwad ar 
Gronfa Gyfunol Cymru 
(Refeniw)

8,142 8,626 8,496 8,626 8,496

Cyfanswm cyllid 
refeniw 24,275 24,732 24,861 25,072 24,944

Cyfanswm galwad ar 
Gronfa Gyfunol Cymru 
(Cyfalaf) 

310 510 510 510 510
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1 Cyllideb refeniw 2023-24

2 Cynllun Ffioedd Drafft 2023-24

Atodiadau
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Amcangyfrif  
2023-24

£’000

Amcangyfrif4

2022-23
£’000

Cynnydd/ 
(Gostyngiad)

£’000

Tr
eu

lia
u

Costau staff 20,241 19,511 730
Costau staff parthed ISA315 800 - 800

Rheoli swyddi gwag (987) (939) (48)

Teithio a chynhaliaeth 435 638 (203)

Adeiladau 754 976 (222)

TAW Anadferadwy 500 500 -

TGCh 699 633 66

Llywodraethu Archwilio Cymru 320 300 20

Hyfforddiant allanol 341 278 63

Costau blynyddol y Fenter Twyll 
Genedlaethol

95 130 (35)

Dibrisiant 360 280 80

Cyflenwadau a gwasanaethau 
eraill

1,217 1,089 128

Targed arbedion (500) (500) -

CYFANSWM 24,275 22,896 1,379

Costau cylchol y Fenter Twyll 
Genedlaethol

- 130 (130)

Cyfanswm treuliau 24,275 23,026 1,249

In
cw

m

Ffioedd Archwilio 14,605 13,619 986

Archwiliad o Gronfeydd 
Amaethyddol yr UE

600 650 (50)

Ffioedd ardystio grantiau 928 813 115

CYFANSWM INCWM 16,133 15,082 1,051

Cyfanswm i’w gyllido o Gronfa  
Gyfunol Cymru

8,142 7,944 198

4 Amcangyfrif Atodol cyntaf 2022-23

1 Cyllideb refeniw 2023-24
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2 Cynllun Ffioedd Drafft 2023-24 

Cynllun Ffioedd 
2023-24

Cynllun ffioedd yw hwn a baratowyd gan Swyddfa Archwilio Cymru o dan 
adran 24 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013. 

Gosodir y cynllun ffioedd hwn gerbron y Senedd o dan adran 24(4)(c) o 
Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013.

Mae’r ddogfen hon hefyd ar gael yn Saesneg. 

This document is also available in English. 

© Swyddfa Archwilio Cymru 2022

Adrian Crompton
Archwilydd 
Cyffredinol Cymru 

Lindsay Foyster
Cadeirydd, Swyddfa 
Archwilio Cymru
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Cynnwys

Trosolwg 

Cyflwyniad 

Cyfraddau ffioedd a graddfeydd ffioedd 

Codi ffioedd 

Atodiadau 

1 Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 – testun llawn adran 24 

2 Rhestr o’r deddfiadau y caiff Swyddfa Archwilio Cymru godi ffioedd  
 oddi tanynt ac y mae’n rhaid iddi wneud 

3 Graddfeydd ffioedd o 1 Ebrill 2022 
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Cyflwyniad

Cyfraddau ffioedd a graddfeydd ffioedd
1 Paratowyd y Cynllun Ffioedd hwn o dan adran 24 o Ddeddf Archwilio 

Cyhoeddus (Cymru) 2013 (y Ddeddf) (Atodiad 1). Ar ôl iddo gael ei 
gymeradwyo gan y Senedd, mae’r Cynllun Ffioedd yn darparu’r sail yr 
ydym yn codi ffioedd arni.

Cyfraddau ffioedd 2023-24

2  Fel a nodwyd yn ein hymgynghoriad ar ffioedd arfaethedig ym mis Awst 
2022, mae angen i ni gydnabod pwysau costau byw ar ein staff ac 
rydym wedi darparu ar gyfer codiadau cyflog yn unol â gweddill y sector 
cyhoeddus. Lle y bo’n bosibl rydym wedi lliniaru pwysau chwyddiant trwy 
nodi arbedion ar gyllidebau nad ydynt yn gyflogau fel adeiladau a theithio 
gydag arbedion o dros £2m dros y 5 mlynedd nesaf yn cael eu nodi.

3  Rydym yn parhau i wneud buddsoddiad sylweddol yn ansawdd archwilio 
i ymateb i adolygiadau diweddar ledled y DU  o archwilio a safonau 
proffesiynol newydd. Mae’r adolygiadau amrywiol hyn yn adlewyrchu 
disgwyliadau cynyddol o archwilio ac o ansawdd yr archwilio hwnnw. 

4  Mae cymryd y ffactorau hyn gyda’i gilydd yn golygu bod angen i ni 
gynyddu cyfraddau ein ffioedd o 4.8% ar gyfartaledd yn 2023-24 - 
gostyngiad o’i gymharu â’r cynnydd arfaethedig o 5.5% a nodwyd yn ein 
papur ymgynghori.

5  Rydym yn bwriadu parhau i ddarparu mynediad at y Fenter Twyll 
Genedlaethol yn rhad ac am ddim.

6  Mae ein cyfraddau ffioedd arfaethedig ar gyfer 2023-24 wedi’u nodi yn 
Arddangosyn 1.
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Arddangosyn 1: cyfraddau ffioedd arfaethedig 2023-24

Gradd

Cyfradd
 (£ yr awr)

2023-24

Cyfradd
 (£ yr awr)

2022-23

Cyfarwyddwr Archwilio 168 163

Rheolwr Archwilio 129 122

Arweinydd Archwilio 106 100

Uwch Archwilydd 85 84

Archwilydd 61 60

Hyfforddai graddedig 55 51

Prentis 40 39

7  Mae’r Cynllun Ffioedd hwn yn nodi:

• y deddfiadau yr ydym yn codi ffioedd archwilio oddi tanynt.
• y trefniadau ar gyfer pennu’r ffioedd hynny, sy’n cynnwys naill ai:

•  graddfeydd ffioedd sy’n nodi ystodau ffioedd ar gyfer meysydd 
penodol o waith archwilio mewn llywodraeth leol; neu

•  gyfraddau ffioedd ar gyfer gwaith nas cwmpesir gan raddfeydd 
ffioedd.

8  Yn fras, cyllidir 66% o’n gwariant trwy ffioedd a godir ar gyrff a archwilir. 
Daw’r 34% sy’n weddill o Gronfa Gyfunol Cymru trwy’r cynnig cyllidebol a 
basiwyd gan y Senedd. 

9 Mae deddfwriaeth yn ei gwneud yn ofynnol i’r ffioedd yr ydym yn eu codi 
ar gorff beidio â bod yn fwy na chost lawn arfer y swyddogaeth y mae’r 
ffi yn ymwneud â hi ar gyfer y corff hwnnw. Rydym yn pennu ein ffioedd 
archwilio ar sail ein hamcangyfrif o’r sylfaen gostau, yr amcangyfrif o’r 
cymysgedd o sgiliau ar gyfer gwaith archwilio a’r amcangyfrif o nifer y 
diwrnodau y bydd eu hangen i gwblhau’r gwaith. Nid ydym yn gwneud 
ac ni chawn wneud elw ar ein gwaith. Mae cyfraddau ein ffioedd wedi eu 
pennu ar lefel er mwyn adennill yr amcangyfrif o’r gost lawn, ond dim mwy.
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10  Ceir tensiwn rhwng rhoi ffi ymlaen llaw i gyrff archwiliedig am y gwaith 
sydd i’w wneud ar archwiliadau penodol a bod â chyfundrefn ddigon 
hyblyg sy’n cydnabod bod amrywiannau’n anochel. Rydym yn pennu 
ein ffioedd archwilio ar sail yr amcangyfrif o’n gwariant, yr amcangyfrif 
o’r cymysgedd o sgiliau a’r amcangyfrif o nifer y diwrnodau y bydd eu 
hangen i gwblhau’r gwaith. Pan fydd y gwaith gofynnol yn sylweddol 
uwch na’r amcangyfrif gwreiddiol, o ganlyniad i gymhlethdodau yn 
ystod yr archwiliad, efallai y byddwn yn codi ffi uwch, fel a ganiateir gan 
ddeddfwriaeth.

11  Aethom y tu hwnt i’r gofynion ymgynghori statudol ar ffioedd ac, ym mis 
Awst 2022, gwnaethom ymgynghori â’r holl gyrff a archwilir a rhanddeiliaid 
eraill ar gyfraddau ein ffioedd a’n graddfeydd ffioedd arfaethedig ar gyfer 
2023-24.

12 Cawsom 17 ymateb a ddywedodd wrthym:
•  y byddai’r cynnydd o 5.5% yng nghyfraddau ein ffioedd ac, yn benodol, 

y cynnydd o 12%-18% yng ngraddfeydd ein ffioedd ar gyfer archwilio 
cyfrifon, yn gryn her i’r cyrff hynny yr oedd eu cyllidebau eu hunain yn 
cynyddu ar yr un lefel ac a oedd yn wynebu’r un pwysau costau byw ag 
Archwilio Cymru. 

•  bod cyrff a archwilir yn gwerthfawrogi’r gwaith yr ydym yn ei wneud ac 
yn cydnabod nad oes modd osgoi rhoi ISA315 ar waith.

•  roedd yr amserlen ar gyfer yr ymgynghoriad, a oedd yn seiliedig ar y 
gofyniad i gynnwys Cynllun Ffioedd drafft o fewn yr Amcangyfrif hwn, yn 
anodd i rai cyrff.

13  Gwnaethom ofyn yn benodol i gyrff a archwilir a Llywodraeth Cymru 
wneud sylwadau ar y newid arfaethedig o ffioedd i Gronfa Gyfunol Cymru 
ar gyfer cyfran o’n gwaith Archwilio Perfformiad lleol. Dim ond 3 ymateb a 
gawsom gan gyrff a archwilir ar y pwynt hwn:
•  pryder gan un Awdurdod Unedol y gallai’r adolygiadau thematig 

arfaethedig fod yn llai perthnasol na’r gwaith archwilio perfformiad lleol.
•  ymholiad gan un Awdurdod Tân ac Achub pam nad oedd y newid yn 

berthnasol i’w gwaith hwy.
•  ymateb gan Lywodraeth Cymru a oedd yn pwysleisio mor bwysig oedd 

eu bod yn deall swm y cyllid a fyddai’n cael ei newid mewn pryd i hyn 
gael ei adlewyrchu yn eu penderfyniadau cyllideb hwy eu hunain ond 
hefyd yn gofyn am eglurhad pellach ar nifer o bwyntiau. 

14 Mae’r Bwrdd wedi myfyrio ynghylch yr ymatebion hyn ac wedi ymateb trwy 
ail-ystyried y cynnydd arfaethedig mewn cyfraddau ffioedd, gan ostwng y 
cynnydd arfaethedig o 5.5% i 4.8%.

15 Byddwn yn cydweithio’n agos gyda chyrff a archwilir mewn ymgais i liniaru 
effaith rhoi ISA315 ar waith ar eu ffi archwilio.  
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Graddfeydd Ffioedd Llywodraeth Leol 2023-24

16  Ffordd o reoleiddio cost archwiliadau cyhoeddus yw graddfeydd ffioedd, 
trwy bennu terfynau ac adolygu ffioedd o’u cymharu â’r terfynau hynny. 
Mae graddfeydd ffioedd yn darparu fframwaith hefyd fel y gall archwilwyr 
asesu faint o waith archwilio blynyddol y mae ei angen a’r ffi i’w chodi am y 
gwaith hwnnw mewn corff penodol a archwilir.

17 Darperir graddfeydd ffioedd ar gyfer archwilio cyfrifon ariannol 2022-23, 
ynghyd â gwaith archwilio perfformiad a gyllidir â ffioedd yn 2023-24, 
yn Atodiad 3 mewn perthynas ag awdurdodau unedol, awdurdodau 
tân ac achub, awdurdodau parciau cenedlaethol, comisiynwyr heddlu a 
throseddu, prif gwnstabliaid, cynghorau tref a chymuned, a chronfeydd 
pensiwn llywodraeth leol.

18 Darperir graddfa ffioedd ar wahân mewn perthynas â’r Fenter Twyll 
Genedlaethol. 

19 Mae archwilio perfformiad yn cynnwys archwiliadau datblygu cynaliadwy, 
archwiliadau gwybodaeth gwella, asesiadau gwella ac archwiliadau 
arbennig. Nid yw’r holl swyddogaethau hyn yn berthnasol i bob math o 
gorff a archwilir.

20 Amcangyfrifir ffioedd archwilio cyrff a archwilir nas cwmpesir gan y 
gofyniad statudol am raddfa ffioedd yn yr un modd â’r rhai a gwmpesir 
ganddo – hynny yw, trwy gymhwyso’r cyfraddau ffioedd a gyhoeddir yn y 
Cynllun Ffioedd hwn i’r amcangyfrif o’r cymysgedd o sgiliau yn y tîm a nifer 
yr oriau sy’n ofynnol ar gyfer cyflawni’r archwiliad.

21 Mae archwilwyr yn gwneud gwaith ardystio grantiau ar ran yr Archwilydd 
Cyffredinol. Mae faint o waith ardystio grantiau a wneir mewn unrhyw 
flwyddyn yn dibynnu ar nifer y cynlluniau sy’n cael eu harchwilio a nifer y 
cyrff a archwilir sy’n cymryd rhan yn y cynlluniau hynny. Cyfrifir taliadau 
am y gwaith hwn trwy ddefnyddio’r cyfraddau ffioedd a chan adlewyrchu 
maint, cymhlethdod neu unrhyw faterion penodol mewn cysylltiad â’r grant 
dan sylw.

22 Mae’r cyfraddau ffioedd yn berthnasol i’r holl waith archwilio ac eithrio i’r 
graddau y mae’r graddfeydd ffioedd, pan fo’n berthnasol, yn rheoleiddio’r 
swm sydd i’w godi (neu yn achos gwaith a wneir o dan gytundebau a 
wnaed cyn 1 Ebrill 2014, mae’r cyfraddau ar sail telerau y cytunwyd 
arnynt). Os yw’n ymddangos wedyn bod y gwaith sy’n gysylltiedig ag 
archwiliad penodol yn wahanol iawn i’r hyn a ragwelwyd yn wreiddiol, 
gallwn godi ffi sy’n wahanol i’r hyn yr hysbyswyd yn ei gylch yn wreiddiol.

23 Yn achos y gwasanaethau gweinyddol, proffesiynol neu dechnegol eraill a 
ddarperir, codir ffioedd yn unol â’r cytundeb perthnasol, ar yr amod nad yw 
symiau o’r fath yn fwy na chost lawn darparu’r gwasanaeth. 
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24 Er mwyn cyflawni cyfrifoldebau statudol, weithiau mae angen i archwilwyr 
wneud gwaith sy’n mynd y tu hwnt i’w dyletswyddau cyffredinol. Gall 
gwaith ychwanegol gynnwys adroddiadau er budd y cyhoedd, archwiliad 
eithriadol, arolygiadau arbennig a gwaith pellach mewn cysylltiad 
â chwestiynau a gwrthwynebiadau gan etholwyr, ac atal gwariant 
anghyfreithlon. Bydd taliadau ar gyfer y math hwn o waith yn adlewyrchu 
natur y gwaith sy’n ofynnol a chânt eu cyfrifo trwy gymhwyso’r cyfraddau 
ffioedd a gyhoeddwyd yn y Cynllun Ffioedd hwn i’r cymysgedd o sgiliau yn 
y tîm a’r oriau o fewnbwn sy’n ofynnol ar gyfer y gwaith.

25  Pan fo angen cymorth arbenigol neu gyngor cyfreithiol neu broffesiynol 
arall, bydd y tâl am hyn yn cael ei godi ar gyrff a archwilir yn ychwanegol 
at gost ein staff archwilio ni.

Rhoi ISA315 ar waith

26  Fel a nodwyd yn ymgynghoriad mis Awst, bydd ein harchwiliadau ar 
gyfer cyfrifon a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2023 yn cael eu cynnal o 
dan safon archwilio ddiwygiedig (ISA 315 Adnabod ac Asesu Risgiau 
o Gamddatganiadau Perthnasol). Bydd y safon ddiwygiedig yn cael 
effeithiau sylweddol a phellgyrhaeddol ar sut y mae archwilwyr yn cynnal 
asesiadau risg archwilio ac felly ar yr archwiliad ar y cyfan. Disgwylir y 
bydd archwiliadau - yn enwedig ym mlwyddyn gyntaf gweithredu’r safon 
(archwiliadau 2022-23) – yn ei gwneud yn ofynnol i ni ddefnyddio staff â 
chymwysterau uwch i ymdrin â’r lefel uwch o farn a wneir yn angenrheidiol 
gan y safon.

27 Ein hasesiad cychwynnol ni o effaith y cymysgedd o sgiliau cyfoethocach 
hwn yw y bydd cynnydd cyfartalog yn y graddfeydd ffioedd ar gyfer ein 
gwaith archwilio ariannol, sef rhwng 12% a 18%. Amcangyfrif yw hwn ar 
hyn o bryd a chaiff ei adolygu ar ôl rhoi ein dull diwygiedig ar waith yn 
hanner cyntaf 2023. Rydym yn ymwybodol bod cwmnïau archwilio’r sector 
preifat wedi ysgrifennu at gleientiaid yn eu hysbysu bod ffioedd yn debygol 
o gynyddu hyd at 20%, o ganlyniad i’r gofyniad newydd hwn.

Codi ffioedd
28 Bydd Cyfarwyddwr Ymgysylltu pob corff yn esbonio’r cymysgedd o sgiliau 

y mae ei angen ar gyfer yr archwiliad a’r ffactorau sy’n dylanwadu ar y ffi 
ar y cyfan. Cytunir ar drefniadau codi tâl gyda chyrff a archwilir, a gallant 
gwmpasu taliadau untro, cyfnodol, rheolaidd neu flynyddol, fel y bo’n 
briodol o dan yr amgylchiadau. 

29 Disgwylir i gyrff a archwilir dalu ein hanfonebau o fewn eu targed 
perfformiad ar gyfer taliadau i gredydwyr, sef deng niwrnod fel arfer.  
Mae’n bosibl y byddwn yn codi tâl am y costau gweinyddol a ysgwyddir 
wrth fynd ar drywydd taliadau hwyr.
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30 Os yw hynny’n ofynnol yn ôl gweithdrefnau cyrff a archwilir, dylid codi 
archeb brynu am y ffi archwilio y cytunwyd arni cyn cyflwyno anfonebau.

31 Ar ôl cwblhau aseiniadau archwilio, byddwn yn asesu’r gwir gostau a 
ysgwyddwyd wrth gwblhau’r aseiniad o’i gymharu â’r ffi a godwyd.  
Byddwn yn ad-dalu unrhyw ffi ormodol sy’n fwy na’r gost ac, i’r 
gwrthwyneb, gallwn godi am gostau ychwanegol lle mae’r ffi’n llai na’r 
costau. Byddwn yn prosesu ad-daliadau a thaliadau ychwanegol mewn 
modd sy’n ceisio lleihau costau gweinyddol, megis trwy wrthbwyso yn 
erbyn ffioedd yn y dyfodol neu ffioedd am agweddau eraill ar weithgarwch 
archwilio.
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1 Deddf Archwilio Cyhoeddus 
(Cymru) 2013 – testun llawn 
adran 24

2 Rhestr o’r deddfiadau y caiff 
Swyddfa Archwilio Cymru godi 
ffioedd oddi tanynt ac y mae’n 
rhaid iddi wneud

3 Graddfeydd ffioedd o 1 Ebrill 
2022

Atodiadau
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1 Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 
2013 – testun llawn adran 24

(1)  Rhaid i Swyddfa Archwilio Cymru baratoi cynllun sy’n ymwneud â chodi 
ffioedd gan Swyddfa Archwilio Cymru.

(2)  Rhaid i’r cynllun gynnwys y canlynol:

(a)  rhestr o’r deddfiadau y caiff Swyddfa Archwilio Cymru godi ffi 
odanynt;

(b)  pan fo’r deddfiadau hynny yn gwneud darpariaeth i Swyddfa 
Archwilio Cymru ragnodi graddfa neu raddfeydd ffioedd, y raddfa 
honno neu’r graddfeydd hynny;

(c)  pan fo’r deddfiadau hynny yn gwneud darpariaeth i Swyddfa 
Archwilio Cymru ragnodi swm i’w godi, y swm hwnnw;

(ch)  pan nad oes darpariaeth wedi ei gwneud ar gyfer rhagnodi graddfa 
neu raddfeydd ffioedd, na rhagnodi swm, y modd y bydd Swyddfa 
Archwilio Cymru yn cyfrifo’r ffi a godir.

(3) Caiff y cynllun wneud y canlynol ymysg pethau eraill:

(a)  cynnwys darpariaeth wahanol ar gyfer achosion gwahanol neu 
ddosbarthau ar achosion gwahanol, a

(b)  darparu ar gyfer yr adegau a’r modd y bydd taliadau yn cael eu 
gwneud. 

(4) O ran y cynllun:

(a)  rhaid i Swyddfa Archwilio Cymru ei adolygu o leiaf unwaith mewn 
blwyddyn galendr;

(b)  caiff Swyddfa Archwilio Cymru ei ddiwygio neu ei ail-wneud ar 
unrhyw adeg, ac

(c)  rhaid i Swyddfa Archwilio Cymru ei osod (a gosod unrhyw ddiwygiad 
iddo) gerbron y Cynulliad Cenedlaethol [1].

1 Mae’r ddeddfwriaeth sy’n bodoli yn cyfeirio at y ‘Cynulliad Cenedlaethol’ er i’r enw newid i ‘Y 
Senedd’. Tudalen y pecyn 81
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(5) Pan fo Gweinidogion Cymru yn rhagnodi graddfa neu raddfeydd ffioedd o 
dan:

(a)  adran 64F o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 (ffioedd am 
baru data), neu

(b)  adran 27A o Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 (pŵer 
Gweinidogion Cymru i ragnodi graddfa ffioedd), i gael effaith yn lle 
graddfa neu raddfeydd ffioedd a ragnodwyd gan Swyddfa Archwilio 
Cymru, rhaid i Swyddfa Archwilio Cymru ddiwygio’r cynllun i gynnwys 
y raddfa neu’r graddfeydd ffioedd a ragnodwyd gan Weinidogion 
Cymru yn lle’r rhai a ragnodwyd gan Swyddfa Archwilio Cymru.

(6)  Nid oes rhaid cael cymeradwyaeth y Cynulliad Cenedlaethol os mai 
diwygiad a wneir yn unol ag isadran (5) yw’r unig ddiwygiad i gynllun.

(7)  Bydd y cynllun yn cael effaith pan fydd wedi cael ei gymeradwyo gan y 
Cynulliad Cenedlaethol neu, yn achos diwygiad a wneir yn unol ag isadran 
(5), unwaith y bydd wedi cael ei osod gerbron y Cynulliad.

(8)  Rhaid i Swyddfa Archwilio Cymru gyhoeddi’r cynllun (ac unrhyw ddiwygiad 
iddo) cyn gynted ag y bo’n rhesymol ymarferol wedi iddo gael effaith.
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Natur y gwaith Deddfiadau
Caiff Swyddfa Archwilio Cymru godi ffioedd am y gweithgareddau canlynol

Archwiliad o gyfrifon gan yr Archwilydd 
Cyffredinol (ac eithrio cyfrifon llywodraeth leol).

Adran 23(2) o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus 
(Cymru) 2013

Astudiaethau gwerth am arian a gynhelir drwy 
gytundeb (ac eithrio sefydliadau addysgol a 
chyrff llywodraeth leol—gweler isod).

Adran 23(3)(a), (b) a (c) o Ddeddf Archwilio 
Cyhoeddus (Cymru) 2013

Ymchwiliad, ardystiad neu adroddiad o dan 
adran 31 o Ddeddf Casglu a Rheoli Trethi 
(Cymru) 2016 mewn cysylltiad â Datganiad 
Treth Awdurdod Cyllid Cymru.

Adran 23 (3) (ba) o Ddeddf Archwilio 
Cyhoeddus Cymru 2013

Ymchwiliad o dan adran 15 o Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 (dccc 2) 
(ymchwiliadau o gyrff cyhoeddus at ddibenion 
asesu i ba raddau y mae corff wedi gweithredu 
yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy).

Adran 23(3)(ca) o Ddeddf Archwilio 
Cyhoeddus (Cymru) 2013

Unrhyw swyddogaethau sydd gan awdurdod 
perthnasol a arferir gan Swyddfa Archwilio 
Cymru neu’r Archwilydd Cyffredinol ac 
a gyflawnir drwy gytundeb, ac unrhyw 
wasanaethau gweinyddol, proffesiynol neu 
dechnegol sydd i'w darparu gan Swyddfa 
Archwilio Cymru neu’r Archwilydd Cyffredinol 
drwy drefniant o dan adran 19 o Ddeddf 
Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013.

Adran 23(3)(d) o Ddeddf Archwilio 
Cyhoeddus (Cymru) 2013

Archwiliad eithriadol o gyfrifon corff llywodraeth 
leol.

Adran 37(8) o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus 
(Cymru) 2004

2 Rhestr o’r deddfiadau y caiff Swyddfa 
Archwilio Cymru godi ffioedd oddi 
tanynt ac y mae’n rhaid iddi wneud
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Natur y gwaith Deddfiadau

Cyngor a chymorth a ddarperir gan yr 
Archwilydd Cyffredinol ar gyfer landlordiaid 
cymdeithasol cofrestredig.

Adran 145D(2) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 
1998 

Ceir gwneud telerau talu yn unol â chynllun 
ar gyfer codi ffioedd o dan a24 o Ddeddf 
Archwilio Cyhoeddus Cymru 2013 yn unig

Mae’n rhaid i Swyddfa Archwilio Cymru ragnodi graddfeydd ffioedd ar gyfer y 
gweithgareddau canlynol

Archwilio cyfrifon cyrff llywodraeth leol Adran 20(A1)(a) o Ddeddf Archwilio 
Cyhoeddus (Cymru) 2004

Cymorth i Brif Arolygydd EM dros Addysg a 
Hyfforddiant Cymru

Adran 41A(6) o Ddeddf Addysg 1997

Astudiaethau sy’n ymwneud â Landlordiaid 
Cymdeithasol Cofrestredig (cymdeithasau tai)

Adran 145C(3) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 
1998

Astudiaethau ar gais cyrff llywodraeth leol Adran 20(A1)(b) o Ddeddf Archwilio 
Cyhoeddus (Cymru) 2004

Astudiaethau gweinyddu budd-daliadau ar 
gyfer yr Ysgrifennydd Gwladol

Adran 45(7) o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus 
(Cymru) 2004

Gwasanaethau ardystio grantiau Adran 23(4)(a) o Ddeddf Archwilio 
Cyhoeddus (Cymru) 2013

Astudiaethau ar gais cyrff addysgol Adran 23(4)(b) o Ddeddf Archwilio 
Cyhoeddus (Cymru) 2013

Archwiliadau gwybodaeth gwelliant, 
asesiadau gwelliant ac arolygiadau arbennig o 
Awdurdodau Gwella Cymru

Adran 27 o Fesur Llywodraeth Cymru 
(Cymru) 2009

Arolygiadau arbennig o brif gynghorau Adran 101 o Ddeddf Llywodraeth Leol ac 
Etholiadau (Cymru) 2021
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Graddfeydd ffioedd ar gyfer gwaith a wneir o dan y 
Fenter Twyll Genedlaethol (paru data)
32  Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn cynnal y Fenter Twyll Genedlaethol gan 

ddefnyddio ei bwerau paru data statudol o dan Ran 3A o Ddeddf Archwilio 
Cyhoeddus (Cymru) 2004.

33  Mae’r Fenter Twyll Genedlaethol yn paru data ar draws sefydliadau 
a systemau er mwyn helpu cyrff cyhoeddus i ganfod hawliadau a 
thrafodiadau a allai fod yn dwyllodrus neu’n wallus. Mae’r Fenter Twyll 
Genedlaethol wedi bod yn offeryn hynod effeithiol i ganfod ac atal twyll a 
gordaliadau. Nododd ein hadroddiad dwyflynyddol diwethaf arbedion a 
gordaliadau posibl o £8 miliwn ar draws gwasanaethau cyhoeddus Cymru, 
sy’n cynyddu’r arbedion cronnus i £42.9 miliwn ers 1996.

34 Ers mis Ebrill 2015, mae’r Senedd wedi bod yn talu costau rhedeg y 
Fenter Twyll Genedlaethol trwy daliad o Gronfa Gyfunol Cymru. Bwriad 
hyn yw annog sefydliadau i gymryd rhan yn wirfoddol a symleiddio’r 
trefniadau ar gyfer cyfranogwyr gorfodol. Fel sy’n ofynnol yn ôl y 
ddeddfwriaeth, dangosir y ffioedd ar gyfer cyfranogwyr gorfodol yn 
Arddangosyn 2.

Arddangosyn 2: ffioedd y Fenter Twyll Genedlaethol

Ffi 2022-23

Awdurdod unedol; comisiynwyr heddlu a throseddu a phrif 
gwnstabliaid; awdurdodau tân ac achub; ymddiriedolaethau’r 
GIG; byrddau iechyd lleol

Dim

Cyfranogwyr gwirfoddol Dim

Hefyd, gellir rhoi mynediad i’r holl gyfranogwyr at offeryn gwirio 
ceisiadau’r Fenter Twyll Cenedlaethol (App Check).

Dim

3 Graddfeydd Ffioedd 2023-24
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Graddfeydd ffioedd ar gyfer cyrff Llywodraeth Leol
35  Mae ein graddfa ffioedd archwilio cyfrifon yn ystyried yr adnoddau 

ychwanegol disgwyliedig sy’n ofynnol ar gyfer rhoi ISA315 ar waith wrth 
archwilio cyfrifon 2022-23. Byddwn yn gweithio gyda chyrff a archwilir i 
liniaru costau ychwanegol lle y bo’n bosibl.

Awdurdodau unedol

Arddangosyn 3: graddfa ffioedd ar gyfer archwilio cyfrifon 2022-23

Ystod ffioedd 
Blwyddyn 
Flaenorol

Gwariant Gros
£ miliwn

Isafswm
£’000

Canolrif
£’000

Uchafswm
£’000

Canolrif
£’000

100 135 159 183 139

200 163 191 220 167

300 181 213 245 186

400 196 230 265 200

500 208 244 281 213

600 218 257 295 223

700 227 267 307 233

800 235 277 319 241

900 243 286 329 249

1,000 250 294 338 256

1,100 256 302 347 262

1,200 262 309 355 268
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Arddangosyn 4: graddfa ffioedd ar gyfer gwaith archwilio perfformiad 
2023-24  

Ystod ffioedd 
Blwyddyn 
Flaenorol

Pob awdurdod 
unedol

Isafswm
£’000

Canolrif
£’000

Uchafswm
£’000

Canolrif
£’000

137 146 164 105

Cronfeydd Pensiwn Llywodraeth Leol

Arddangosyn 5: graddfa ffioedd ar gyfer archwilio cyfrifon 2022-23

Ystod ffioedd 
Blwyddyn 
Flaenorol

Pob cronfa 
pensiwn

Isafswm
£’000

Canolrif
£’000

Uchafswm
£’000

Canolrif
£’000

36 48 57 41

Awdurdodau Tân ac Achub

Arddangosyn 6: graddfa ffioedd ar gyfer archwilio cyfrifon 2022-23

Ystod ffioedd 
Blwyddyn 
Flaenorol

Gwariant Gros
£m

Isafswm
£’000

Canolrif
£’000

Uchafswm
£’000

Canolrif
£’000

20 40 47 54 41

40 48 56 65 49

60 53 63 72 54

80 57 68 78 59

100 61 72 82 62
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Arddangosyn 7: graddfa ffioedd ar gyfer gwaith archwilio perfformiad  
2023-24 

Ystod ffioedd 
Blwyddyn 
Flaenorol

Pob awdurdod 
tân ac achub

Isafswm
£’000

Canolrif
£’000

Uchafswm
£’000

Canolrif
£’000

17 17 17 17

Awdurdodau’r Parciau Cenedlaethol

Arddangosyn 8: graddfa ffioedd ar gyfer archwilio cyfrifon 2022-23

Ystod ffioedd 
Blwyddyn 
Flaenorol

Gwariant Gros
£m

Isafswm
£’000

Canolrif
£’000

Uchafswm
£’000

Canolrif
£’000

2 25 29 33 25

4 30 35 40 30

6 33 39 45 34

8 36 42 48 36

10 38 44 51 39

Arddangosyn 9: graddfa ffioedd ar gyfer gwaith archwilio perfformiad  
2023-24 

Fee range Previous Year
Pob awdurdod 
parc 
cenedlaethol

Isafswm
£’000

Canolrif
£’000

Uchafswm
£’000

Canolrif
£’000

22 22 26 21
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Comisiynwyr Heddlu a Throseddu

36  Mae archwilwyr yn cynnal archwiliadau o ddau gorff statudol mewn ardal 
heddlu – y Comisiynwyr Heddlu a Throseddu a’r Prif Gwnstabliaid. Mater 
i archwilwyr benderfynu arno fydd rhannu cyfanswm y ffi rhwng y ddau 
gorff mewn ardal heddlu benodol, ar sail gofynion cyfrifyddu a’r trefniadau 
gweithredol a roddwyd ar waith gan y cyrff.

Arddangosyn 10: graddfa ffioedd ar gyfer archwilio cyfrifon 2022-23

Ystod ffioedd cyfunol ar gyfer Comisiynwyr 
Heddlu a Throseddu a Phrif Gwnstabliaid

Blwyddyn 
Flaenorol

Gwariant 
Gros cyfunol 
Comisiynwyr 
Heddlu a 
Throseddu a Phrif 
Gwnstabliaid
£ miliwn

Isafswm
£’000

Canolrif
£’000

Uchafswm
£’000

Canolrif
£’000

50 68 78 89 69

100 80 93 106 81

150 88 102 117 90

200 95 110 125 96

250 100 116 133 102

300 105 122 139 106

350 109 126 144 111

Cynghorau tref a chymuned ag incwm neu wariant blynyddol o 
dan £2.5 miliwn

37  Mae cynghorau tref a chymuned Cymru yn ddarostyngedig i gyfundrefn 
archwilio sicrwydd cyfyngedig. 

38 Ym mis Hydref 2020, cyhoeddodd yr Archwilydd Cyffredinol bapur yn nodi 
sut y bydd yr archwiliadau hyn yn cael eu cynnal ar gylch tair blynedd fel a 
nodir yn Arddangosyn 11.
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Arddangosyn 11: cylch archwilio tair blynedd ar gyfer cynghorau tref a 
chymuned

Grŵp A Grŵp B Grŵp C

Blwyddyn 1 Profi trafodion Gweithdrefnau 
cyfyngedig

Gweithdrefnau 
cyfyngedig

Blwyddyn 2 Gweithdrefnau 
cyfyngedig Profi trafodion Gweithdrefnau 

cyfyngedig

Blwyddyn 3 Gweithdrefnau 
cyfyngedig

Gweithdrefnau 
cyfyngedig Profi trafodion

39 Seilir taliadau am y gwaith hwn ar yr amser a gymerir i gwblhau’r 
archwiliad yn ôl  taliadau sy’n defnyddio’r cyfraddau ffioedd a nodir yn 
Arddangosyn 1 ar dudalen 35. 

40 O dan amgylchiadau pan fo angen rhagor o dystiolaeth ar yr archwilydd i 
gyflawni ei gyfrifoldebau’n briodol, gan gynnwys ar ôl cyhoeddi adroddiad 
cysylltiedig er budd y cyhoedd, cynhelir profion ychwanegol i fynd i’r afael 
â phryderon yr archwilydd. 

41 Pwysleisir y bydd y gost wirioneddol a godir ar unrhyw gorff penodol yn 
dibynnu ar yr amser gwirioneddol a weithiwyd ar yr archwiliad penodol 
hwnnw. At ddibenion dangosol yn unig y mae’r ystod ffioedd a ddarperir yn 
Arddangosyn 12.

Arddangosyn 12: amcangyfrif o’r taliadau amser ar gyfer archwilio cyfrifon 
cynghorau tref a chymuned 2022-23

Band 1 
(<£10k) 

Band 2 
(<£25k) 

Band 3 
(<£50k) 

Band 4 
(<£100k) 

Band 5 
(<£500k) 

Band 6 
(>£500k) 

Archwilio 
trafodion

£150 – 
£183

£170 – 
£200

£230 – 
£282

£356 – 
£435

£635 – 
£760

£845 – 
£1,090

Gweithdrefnau 
cyfyngedig

£110 – 
£130

£136 – 
£162

£136 – 
£162

£210 – 
£250

£210 – 
£250

£210 – 
£250
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Cyfraddau ffioedd ar gyfer gwaith arall ym myd llywodraeth leol

42 Heblaw am y mathau hynny o gyrff y mae graddfeydd ffioedd wedi eu 
rhagnodi ar eu cyfer fel y dangosir uchod, ceir nifer fach o fathau eraill o 
gyrff llywodraeth leol lle mae ein proses o ragnodi’r raddfa ffioedd yn fater 
o drosi’r gofynion o ran adnoddau yn ffioedd wedi’u seilio’n uniongyrchol ar 
gostau cyflawni’r gwaith neu drwy gymhwyso’r cyfraddau ffioedd fel a nodir 
yn Arddangosyn 1. Bydd hyn yn cynnwys archwiliadau o Gydbwyllgorau 
Corfforedig. Mae’n dal yn wir, ar gyfer archwiliadau o’r cyrff hyn, ein bod yn 
defnyddio dull cwbl gynhwysfawr o gynllunio’r archwiliadau.

43 Ar gyfer cyrff llywodraeth leol o bob math, er mwyn iddo gyflawni ei 
gyfrifoldebau statudol, mae angen i’r Archwilydd Cyffredinol wneud 
gwaith sy’n mynd y tu hwnt i ddyletswyddau cyffredinol weithiau (y rhai 
a nodir yn adran 17 Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 ac yn 
adran 15 Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015). Gall 
gwaith ychwanegol gynnwys adroddiadau er budd y cyhoedd, archwiliad 
eithriadol, arolygiadau arbennig a gwaith pellach mewn cysylltiad â heriau 
gan etholwyr ac atal gwariant anghyfreithlon. Bydd taliadau am y math 
hwn o waith yn adlewyrchu natur y gwaith sy’n ofynnol.

44 Gall archwilwyr hefyd wneud gwaith ardystio grantiau mewn cyrff 
llywodraeth leol ar ran yr Archwilydd Cyffredinol. Mae faint o waith ardystio 
grantiau a wneir mewn unrhyw flwyddyn yn dibynnu ar nifer y cynlluniau 
sy’n cael eu harchwilio a nifer y cyrff a archwilir sy’n cymryd rhan yn y 
cynlluniau hynny. Codir taliadau am y gwaith hwn fesul awr ac mae’n 
adlewyrchu maint, cymhlethdod a/neu unrhyw faterion sy’n ymwneud â’r 
grant dan sylw fel a nodir yn Arddangosyn 13.
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Arddangosyn 13: amcangyfrifon o gyfrannau cymharol graddau staff 
archwilio sydd i’w defnyddio ar gyfer gwahanol fathau o waith grantiau.

Gradd y staff

Cymysgedd staff 
grantiau cymhleth

%

Cymysgedd o staff pob 
math arall o grantiau

%

Cyfarwyddwr ymgysylltu 1 i 2 0 i 1

Rheolwr Archwilio 4 i 6 1 i 2

Arweinydd Archwilio 18 i 21 12 i 16

Archwilydd/hyfforddai graddedig/
prentis 71 hyd 77 81 i 87

Mae grantiau cymhleth yn cynnwys: 

• BEN01 Cynllun budd-daliadau tai a’r dreth gyngor

• LA01 Ffurflen ardrethi annomestig cenedlaethol 

• PEN05 Pen pensiynau athrawon 
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24 Heol y Gadeirlan

Caerdydd 

CF11 9LJ

Ffôn: 029 2032 0500

Ffôn Testun: 029 2032 0660

Rydym yn croesawu galwadau  
ffôn yn Gymraeg a Saesneg.

E-bost: post@archwilio.cymru

Gwefan: www.archwilio.cymru
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Adroddiad Interim
Asesiad o’r cynnydd a wnaed yn erbyn ein Cynllun 
Blynyddol 2022-23 yn ystod y cyfnod rhwng 1 Ebrill a 
30 Medi 2022.

Tachwedd 2022

Y Pwyllgor Cyllid / Finance Committee
FIN(6)-22-22 P3
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Mae’r Adroddiad Interim yn cynnwys asesiad i ganfod i ba raddau:

•	 y	mae	swyddogaethau’r	Archwilydd	Cyffredinol	a	Swyddfa	Archwilio	Cymru	wedi	eu	harfer	yn	
gyson â’r Cynllun Blynyddol a baratowyd ar gyfer 2022-23;

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

• y mae cynnydd wedi’i wneud tuag at gyrraedd ein targedau ar gyfer 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	oes	angen	y	cyhoeddiad	hwn	arnoch	mewn	fformat	a/neu	iaith	arall,	neu	os	oes	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  @ArchwilioCymru

This	document	is	also	available	in	English.

Mae’r Adroddiad Interim hwn yn cwmpasu’r cyfnod rhwng 1 Ebrill a 30 
Medi	2022.	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 6

Rhedeg y busnes 13

Adrodd ar ein perfformiad 18

Atodiadau 

1 Gwaith archwilio lleol 26

2 Archwiliadau ac astudiaethau gwerth am arian cenedlaethol 27

3	 Cefnogi	craffu	ac	atebolrwydd	effeithiol 30
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Rhagair

Roedd cyhoeddi Sicrhau,	Esbonio,	Ysbrydoli:	Ein	Strategaeth	2022-27 ym mis 
Mehefin	yn	garreg	filltir	wych	i	Archwilio	Cymru.	Trwy	ei	ddatblygiad	gwnaethom	
herio	ein	hunain	fel	sefydliad,	gofyn	am	graffu	gan	eraill	a	chael	cipolwg	
gwerthfawr	i’n	helpu	i	nodi	cyfeiriad	a	ffocws	clir	ar	gyfer	y	pum	mlynedd	nesaf.

Mae’r	Adroddiad	Interim	hwn	yn	disgrifio’r	cynnydd	yr	ydym	wedi’i	wneud	hyd	
yma	tuag	at	gyflawni	ein	Cynllun Blynyddol ar gyfer 2022-23 yn erbyn ein 
strategaeth	pum	mlynedd.	Yn	yr	Adroddiad,	rydym	yn	canolbwyntio	ar	y	cynnydd	
a	wnaed	dros	y	cyfnod	rhwng	1	Ebrill	a	30	Medi	2022	tuag	at	gyflawni	ein	
rhaglenni	gwaith	arfaethedig	a’n	meysydd	ffocws	cysylltiedig,	ac	ar	gyflawni	ein	
targedau	dangosyddion	perfformiad	allweddol.

Mae ansawdd archwilio bob amser yn faes allweddol i ni ganolbwyntio arno, 
ond yn enwedig dros y cyfnod adrodd gan fod cwmnïau blaenllaw yn fyd-eang 
wedi	bod	yn	wynebu’r	dirwyon	uchaf	erioed	am	ddiffygion	yn	ansawdd	eu	gwaith	
archwilio.	Rydym	wedi	buddsoddi	yn	ein	swyddogaeth	cymorth	technegol ac 
wedi canolbwyntio ar ddatblygu ein dulliau archwilio trwy weithredu safonau 
newydd	sy’n	seiliedig	ar	risg	ar	gyfer	ein	gwaith	archwilio	cyfrifon	a	chyflwyno	
safonau	proffesiynol	newydd	ar	gyfer	ein	gwaith	archwilio	perfformiad.	Rydym	
yn cefnogi’r dulliau newydd hyn gyda llwyfannau TG pwrpasol ac yn darparu’r 
rhaglenni dysgu a datblygu sydd eu hangen ar ein timau archwilio i ddefnyddio’r 
offer	a’r	dulliau	hyn	i	gyflawni	safonau	uchel	o	ansawdd	archwilio.

Ochr	yn	ochr	â	chanolbwyntio	ar	ansawdd,	rydym	wedi	ymrwymo	i	sicrhau	bod	
Archwilio	Cymru	yn	sefydliad	enghreifftiol	ar	gyfer	sector	cyhoeddus	Cymru.	
Mae	effeithiau	costau	byw,	y	pandemig	a	digwyddiadau	byd-eang	yn	golygu	ein	
bod ni’n byw gyda chefnlen barhaus o ansicrwydd, ond ni waeth pa mor heriol 
yw’r	cyfnod,	rydym	yn	awyddus	i	Archwilio	Cymru	fod	yn	sefydliad	y	mae’n	staff	
yn falch o weithio ynddo a lle rydym yn gwneud gwaith o ansawdd uchel sy’n 
gwneud	gwahaniaeth.	Er	mwyn	ein	helpu	i	gyflawni	hyn,	gwnaethom	gyhoeddi	
ein	Strategaeth	Lesiant,	a	ddatblygwyd	gan	staff	o	bob	rhan	o’r	sefydliad	yn	
gweithio gyda’i gilydd i greu rhywbeth sy’n ystyrlon iddyn nhw a’u cydweithwyr, 
gyda	chanlyniadau	a	mesurau	llwyddiant	clir.	
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Adrian Crompton
Archwilydd 
Cyffredinol Cymru

Lindsay Foyster
Cadeirydd Swyddfa 
Archwilio Cymru

Roeddem hefyd yn falch o gyhoeddi ein Cyd-gynllun	Cydraddoldeb	Strategol	
2022-2026, sy’n nodi cyfres newydd o amcanion uchelgeisiol ar gyfer 
cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ac sy’n atgyfnerthu ein hymrwymiad 
i	fod	yn	gyflogwr	delfrydol;	cynyddu	amrywiaeth	ein	gweithle;	sicrhau	bod	ein	
gwaith yn hygyrch ac yn gynhwysol ac yn darparu diwylliant yn fewnol y gall 
pawb	ffynnu	ynddo.	

Rydym yn falch o adrodd bod bron pob darn o waith a gynlluniwyd naill ai wedi’i 
gyflawni	neu’n	mynd	rhagddo	yn	ôl	y	cynllun.	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, ac rydym wedi ymrwymo i adeiladu ar y momentwm hwn 
am	weddill	y	flwyddyn.
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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  
£1.5 biliwn o 

daliadau allan o 
Gronfa Gyfunol 
Cymru bob mis

Cyflawni rôl 
sylwedydd ar 
amrywiaeth o 

weithgorau polisi 
allweddol

Gwaith craidd
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1 Mae gwaith yn mynd rhagddo i gwblhau ein gwaith archwilio cyfrifon 
ar	gyfer	cyfrifon	2021-22.	Nid	ydym	wedi	gallu	cyrraedd	ein	targed	o	
gwblhau’r holl archwiliadau Llywodraeth Leol erbyn diwedd mis Hydref am 
nifer	o	resymau	gan	gynnwys	cyflwyno	cyfrifon	drafft	yn	hwyr	gan	rai	Cyrff	
Archwilio	ac	ansicrwydd	parhaus	ynghylch	y	seilwaith	cyfrifo	mewn	cyrff	
cyhoeddus.	Cwblhawyd	ein	gwaith	o	archwilio	cyrff	y	GIG	ym	mis	Mehefin,	
heblaw am Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, a gafodd ei ohirio 
oherwydd materion a nodwyd yn ystod ein gwaith, ac erbyn diwedd mis 
Medi, roedd y rhan fwyaf o archwiliadau Llywodraeth Ganolog 2021-22 
wedi’u	cwblhau.	Ceir	rhestr	gynhwysfawr	o’r	cyrff	cyhoeddus	yr	ydym	yn	
eu harchwilio a’r math o waith archwilio a wnaed yn Atodiad 1.

2 Mae ein rhaglen waith genedlaethol yn cadw hyblygrwydd i ymateb i 
amgylchiadau sy’n newid, blaenoriaethau, a materion pryder cyhoeddus 
neu	seneddol	wrth	iddynt	godi.	Yn	gynharach	eleni	gwnaethom	lansio 
ymgynghoriad i helpu i gynllunio rhaglen waith ddangosol tymor canolig, 
gan gynnwys gwaith newydd a fydd yn gwneud cynnydd drwy weddill 
2022-23.	Pan	lansiwyd	yr	ymgynghoriad,	roedd	effaith	y	gwrthdaro	
yn	Wcráin	a	phwysau	costau	byw	yn	dechrau	dod	i’r	amlwg.	Mae	ein	
hastudiaeth	lywodraeth	leol	ar	fynd	i’r	afael	â	thlodi	yn	rhoi	cyfle	i	ddechrau	
myfyrio	ychydig	ar	bwysau	costau	byw.	Rydym	hefyd	yn	ystyried	sut	y	
gallem	ddefnyddio	chwyddwydr	archwilio	yn	y	ffordd	orau	i	edrych	ar	
ymateb	gwasanaethau	cyhoeddus	datganoledig	i	anghenion	ffoaduriaid	o	
Wcráin.

3 Darperir rhestr gyfoes o archwiliadau ac astudiaethau gwerth am arian 
cenedlaethol sydd wedi’u cwblhau, yn mynd rhagddynt neu y bwriedir eu 
dechrau yn ystod gweddill 2022-23 yn Atodiad 2.

4 Mae ein gwaith wedi parhau i chwarae rhan allweddol wrth gefnogi gwaith 
y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (PAPAC) 
wrth	iddynt	ystyried	defnyddio	adnoddau	a	chyflawni	swyddogaethau	
cyhoeddus	yng	Nghymru.	Yn	Atodiad 3 rydym yn rhoi mwy o fanylion am 
sut	yr	ydym	wedi	cefnogi	craffu	ac	atebolrwydd	effeithiol	yn	hanner	cyntaf	
2022-23, gan gynnwys rhannu yr hyn a ddysgom wrth archwilio gyda 
phwyllgorau	eraill	y	Senedd.	
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Camau gweithredu â blaenoriaeth

5 Mewn ymateb i’n hamgylchedd gweithredu ac i’n helpu i wireddu ein huchelgeisiau 
strategol,	gwnaethom	nodi	chwe	cham	gweithredu	â	blaenoriaeth	ar	gyfer	cyflawni	ein	
gwaith	archwilio	yn	2022-23.	Crynhoir	y	cynnydd	yr	ydym	wedi’i	wneud	tuag	at	gyflawni	
pob	un	o’r	rhain	yn	ystod	hanner	cyntaf	y	flwyddyn	yn	y	tabl	canlynol.

Maes ffocws Yr hyn a gyflawnwyd hyd yma yn 2022-23

Datblygu ein model 
gweithredu ymhellach, gan 
gynnwys:
• sefydlu strwythurau 

gweithredu newydd ar 
lefelau lleol, rhanbarthol a 
chenedlaethol;

• ymwreiddio swyddogaeth 
ymchwil a datblygu 
newydd; ac

• egluro’r addasiadau 
angenrheidiol ar gyfer ein 
ffyrdd	o	weithio	mewn	byd	
ar ôl	y	pandemig.

Mae’r	tîm	Ymchwil	a	Datblygu	newydd	wedi	ei	recriwtio’n	
llawn ac mae’r tîm yn ein cefnogi yn ein huchelgais o 
ddarparu rhaglen archwilio strategol, ddeinamig ac o 
ansawdd	uchel.	Dros	y	cyfnod	adrodd	mae’r	tîm	wedi:
• dod â gwaith sganio’r gorwel ynghyd o bob rhan o’r 

sefydliad	i	lywio	meysydd	posibl	lle	gall	effaith	ein	
gwaith ychwanegu gwerth;

• dadansoddi’r ymatebion i’n hymgynghoriad ar y rhaglen 
waith; a

• chryfhau rhwydweithiau presennol ac adeiladu 
rhwydweithiau newydd gyda’r byd academaidd, 
melinau	trafod	a	chyrff	eraill	i	gasglu	gwybodaeth	at	ei	
gilydd i helpu i lywio’r gwaith o gwmpasu prosiectau 
archwilio.

Yn	dilyn	dileu’r	holl	gyfyngiadau	COVID-19	yng	Nghymru,	
rydym wedi mabwysiadu model gweithio hybrid ac wedi 
egluro sut yr oeddem yn disgwyl i’n timau archwilio 
weithredu.	Mae	timau	wedi	treialu	gweithio	mewn	mannau	
cydweithredol, mewn lleoliadau gweithgaredd yn ein 
swyddfeydd rhanbarthol, mewn hybiau ac o gartref, gan 
ymweld	â	safleoedd	cleientiaid	dim	ond	pan	fo’n	briodol	
gwneud	hynny.

Ym	mis	Mai,	ein	timau	archwilio	cyfrifon	y	GIG	oedd	
y cyntaf i ddychwelyd i’n tair swyddfa ranbarthol; mae 
llwyddiant y cynlluniau treialu hyn yn llywio datblygiad 
y	ffyrdd	hybrid	o	weithio	ac	anghenion	adeiladau	
swyddfeydd	yn	y	dyfodol.
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Maes ffocws Yr hyn a gyflawnwyd hyd yma yn 2022-23

Datblygu ein rhaglen waith, i 
gynnwys y canlynol:
• nodi rhaglen fwy strategol 

tymor canolig, ystyried ein 
hymgynghoriad presennol 
a’n hymateb i faterion sy’n 
dod i’r amlwg;

• ymgynghori ar newidiadau 
posibl i’n model ariannu;

• mabwysiadu’r safonau 
proffesiynol	gorau,	ac	
ymgorffori	model	rheoli	
ansawdd archwilio 
newydd; a

• datblygu ein hallbynnau 
archwilio i sicrhau eu 
bod yn atyniadol ac yn 
effeithiol.

Yn	gynharach	yn	y	flwyddyn	lansiwyd	ymgynghoriad 
ar	raglen	waith	tymor	canolig	yr	Archwilydd	Cyffredinol.	
Roedd yr adborth a gawsom yn gadarnhaol ar y cyfan a 
mynegwyd cefnogaeth i lawer o’r meysydd gwaith posibl a 
nodwyd.

Bydd	ffurf	y	rhaglen	hefyd	yn	cael	ei	dylanwadu	gan	
ymatebion i’n hymgynghoriad	ar	raddfeydd	ffioedd	ar 
gyfer	2023-24.	Yn	yr	ymgynghoriad	hwnnw,	rydym	yn	nodi	
cynigion	i	newid	y	ffordd	y	mae	rhywfaint	o’n	gwaith	yn	
cael ei ariannu, gyda’r bwriad y bydd hyn yn galluogi gwell 
hyblygrwydd i archwilio mwy o faterion trawsbynciol a 
system	gyfan.	Mae	Llywodraeth	Cymru	hefyd	wedi	lansio	
ymgynghoriad ar ymestyn cwmpas y ddyletswydd llesiant 
o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 
2015, sydd â goblygiadau posibl o ran cynllunio a sicrhau 
adnoddau	i’r	rhaglen	waith.

Dros y cyfnod adrodd, rydym wedi canolbwyntio ar 
ddatblygu ein dulliau archwilio trwy weithredu safonau 
newydd ar sail risg ar gyfer ein gwaith archwilio cyfrifon – 
yn unol ag ISA	(UK)	315;	a	chyflwyno	safonau	proffesiynol	
newydd	ar	gyfer	ein	gwaith	archwilio	perfformiad	–	yn	
unol â safonau	ansawdd	INTOSAI.	Mae’r	dulliau	archwilio	
diwygiedig hyn wedi’u cefnogi gan lwyfannau archwilio 
pwrpasol, a luniwyd gan ddefnyddio swyddogaeth 
Microsoft	365.	Mae	lansio’r	dulliau	a’r	llwyfannau	newydd	
hyn yn cael ei ategu gan raglenni dysgu a datblygu 
helaeth er mwyn rhoi’r wybodaeth a’r hyder sydd eu 
hangen	ar	ein	timau	archwilio	i	gyflawni	safonau	uchel	
ansawdd	archwilio.	
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Maes ffocws Yr hyn a gyflawnwyd hyd yma yn 2022-23

Datblygu prosesau rheoli 
gwybodaeth	mwy	effeithlon,	
hygyrch a, phan fo’n briodol, 
yn awtomatig, gan gynnwys 
gweithredu system rheoli 
amser	ac	adnoddau	newydd.

Yn	ystod	y	cyfnod	adrodd,	gwnaed	cynnydd	ar	waith	i	
weithredu datrysiad meddalwedd newydd – ‘Hubplanner’ 
– i alluogi rheoli amser ac adnoddau yn gadarn ac yn 
effeithlon;	bydd	y	system	yn	mynd	yn	fyw	ar	31	Hydref	
2022.

Rydym wedi cynnal ymarfer ‘ailosod’ i wirio a sicrhau 
cywirdeb ein proses o ddarparu adnoddau ar gyfer data ar 
gyflenwad	a	galw	wrth	i	ni	baratoi	ar	gyfer	lansio’r	system	
newydd.	Roedd	y	data	hyn	hefyd	yn	llywio	ein	‘Cynllun	Un	
Staff’	newydd,	y	gall	holl	staff	y	Gwasanaethau	Archwilio	
ei weld, i weld yr wybodaeth bresennol ar gynllunio 
prosiectau archwilio a sut mae adnoddau’n cael eu 
defnyddio.

Datblygu	elfen	cyflawni	
archwilio ein cynllun gweithlu 
fel	ei	fod	yn	fwy	effeithiol	
wrth gefnogi’r gwaith 
o	gyflawni	ein	rhaglen	
waith ac yn atgyfnerthu 
ein strategaeth dysgu a 
datblygu.

Mae	ein	Strategaeth	Gweithlu	Archwilio	Cymru	2020-25	
yn	nodi	gweledigaeth	glir	ar	gyfer	ein	staff	–	‘i	ddatblygu	
gweithlu	galluog	ac	amrywiol	sy’n	cael	ei	ysgogi	i	gyflawni	
ein diben a’n huchelgeisiau a gwireddu ein potensial 
llawn.’	Mae	gwaith	wedi	dechrau	o	fewn	Gwasanaethau	
Archwilio i ddatblygu cynllun gweithlu a fydd yn ategu 
cyflawni’r	uchelgeisiau	hyn.
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Maes ffocws Yr hyn a gyflawnwyd hyd yma yn 2022-23

Sicrhau’r	cyfleoedd	gorau	i	
ddylanwadu ar y drafodaeth 
am ddyfodol archwilio’r 
cyhoedd	yn	y	DU	ac	
ehangu ein mewnbwn i 
ddatblygiadau archwilio a 
chyfrifo	proffesiynol	eraill.

Rydym wedi gweithio gydag asiantaethau archwilio eraill 
y	DU	yn	y	Fforwm	Archwilio	Cyhoeddus	(PAF)	i	rannu	
gwybodaeth	a	phrofiad.	Dros	y	cyfnod	adrodd	rydym	wedi:
• croesawu	cydweithwyr	o’r	NIAO	fel	rhan	o	brosiect	ar	y	

cyd i ddatblygu dull archwilio newydd o gyfrifon ar gyfer 
2022-23 a thu hwnt;

• rhannu’r hyn a ddysgwyd am ddatblygiadau mewn 
dulliau archwilio TG a sgiliau archwilio TG;

• rhannu	profiadau,	cynlluniau	a	blaenoriaethau	sy’n	
canolbwyntio	ar	fesur	effaith	gwaith	archwilio	a	
chyfathrebu digidol; a

• thrafod ein priod ddiddordeb a swyddogaeth archwilio 
yn	yr	agenda	‘sero	net’.

Ymatebodd	y	PAF	ar	y	cyd	i	ymgynghoriad	yr	Adran	
Busnes,	Ynni	a	Strategaeth	Ddiwydiannol	(BEIS)	ar	
ddyfodol	proffesiwn	archwilio’r	DU;	rydym	wedi	cael	
cyfres o sgyrsiau â’r Trysorlys a Llywodraeth Cymru 
ar ddatblygiadau posibl, gan gynnwys y posibilrwydd 
y daw ansawdd gwaith Archwilio Cymru yn destun 
goruchwyliaeth	gan	bwyllgor	o’r	Senedd.

Rydym yn parhau i ddatblygu ein cysylltiadau sefydliad 
ac	mae	gennym	aelodau	o	staff	ar	Baneli’r	Sefydliad	
Siartredig	Cyllid	Cyhoeddus	a	Chyfrifeg	(CIPFA),	gan	
gynghori	ar	bynciau	gan	gynnwys	Cod	Ymarfer	ar	gyfer	
Cadw	Cyfrifon	Awdurdodau	Lleol	ar	gyfer	y	DU	(LASAAC).
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Maes ffocws Yr hyn a gyflawnwyd hyd yma yn 2022-23

Defnyddio technoleg a 
dadansoddeg data i barhau 
i	foderneiddio’r	ffordd	yr	
ydym	yn	cyflawni	ein	gwaith	
archwilio, cynyddu ein 
heffaith,	gwella	ansawdd,	a	
chynyddu ar yr un raddfa â 
disgwyliadau’r	diwydiant.

Ym	mis	Ebrill	eleni,	roeddem	yn	dathlu	bod	ein tîm 
Dadansoddeg Data wedi bod yn gweithredu am bedair 
blynedd.	Mae	gwaith	y tîm wrth wraidd ein hymgyrch 
i	foderneiddio	gwaith	archwilio	cyfrifon,	gwella’r	ffordd	
yr	ydym	yn	arddangos	gwybodaeth	a	chyfleu	ein	
canfyddiadau	archwilio	i	gyflawni	ein	strategaeth	pum	
mlynedd.

Dros y cyfnod adrodd mae datblygiadau allweddol mewn 
dadansoddeg data wedi cynnwys:
• Archwiliad Cymorth Dadansoddeg (AAA) – cyfres o 

adnoddau	i	alluogi	mynediad	haws	at	ffynonellau	data	
allanol; darparu delweddau defnyddiol ac awtomeiddio 
tasgau	beichus	ar	gyfer	gwaith	archwilio	cyfrifon.

• adnodd rhyngweithiol i lywio asesiadau risg iechyd 
mewn byrddau ac ymddiriedolaethau iechyd lleol; 
darparu mynediad at setiau data cyhoeddus a 
gwybodaeth	gan	asiantaethau’r	GIG.

• Cynllun treialu data Fferylliaeth Gymunedol sy’n 
ymchwilio	i	setiau	data	fferylliaeth	mawr	a	chymhleth	
i gael mewnwelediad, gan gynnwys chwilio am 
anghysonderau i helpu i nodi twyll posibl a meysydd 
cost	uchel.

• treialu’n	llwyddiannus	‘Inflo	Collaboration’	mewn	
deg	corff	archwilio.	Porth	cydweithio	digidol	diogel	i	
gasglu gwybodaeth archwilio, ceisiadau, ymatebion, a 
dogfennau	i	gyd	mewn	un	lle.

• gwneud cynnydd mewn trafodaethau gyda 
rhanddeiliaid perthnasol am y potensial ar gyfer 
gweithgaredd	paru	data	newydd	eraill.
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6 Dros	y	chwe	mis	diwethaf,	roeddem	yn	parhau	i	addasu’r	ffordd	yr	ydym	
yn	gweithio,	gan	gefnogi	ein	staff	i	weithio’n	hyblyg	er	mwyn	iddynt	allu	
darparu	gwasanaethau	effeithiol	ac	effeithlon.

7 Mae’r Bwrdd, ei Bwyllgorau a’r Tîm Arweinyddiaeth Gweithredol wedi 
gweithredu’n	effeithiol	drwy	ddull	hybrid,	gan	ddefnyddio	cyfuniad	o	
lwyfannau	cyfarfod	ar-lein	a	chyfarfodydd	wyneb	yn	wyneb.

8 Y	pwnc	y	buom	yn	canolbwyntio’n	sylweddol	arno	dros	y	cyfnod	adrodd	yw	
penderfyniadau	yn	ymwneud	ag	anghenion	adeiladau	swyddfeydd	a	ffyrdd	
o	weithio	ar	gyfer	y	dyfodol.	Rydym	wedi	gweithio	i	sicrhau	ein	bod	yn	
cyflawni	gwaith	o	ansawdd	uchel	yn	effeithlon	ac	yn	darparu	amgylchedd	
gweithio	a	dysgu	rhagorol	gan	roi	gwerth	uchel	ar	iechyd	a	llesiant	ein	staff	
a	chyfrannu	at	ostwng	ein	heffaith	amgylcheddol.	

Pennu’r gyllideb 
gyffredinol o   

£23.4 miliwn a 
chodi ffioedd am 
waith archwilio

Cyflogi tua  
290 o staff a rheoli 

ystod 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

Rhedeg y busnes

Tudalen y pecyn 106



tudalen 14 Adroddiad Interim

Camau gweithredu â blaenoriaeth

9 Mewn	ymateb	i’n	hamgylchedd	gweithredu	ac	i’n	helpu	i	gyflawni	ein	
huchelgeisiau strategol, nodwyd pum cam gweithredu â blaenoriaeth ar 
gyfer	y	ffordd	yr	ydym	yn	rhedeg	y	busnes	yn	2022-23.	Mae’r	cynnydd	
yr	ydym	wedi’i	wneud	tuag	at	gyflawni	pob	un	o’r	rhain	yn	ystod	hanner	
cyntaf	y	flwyddyn	yn	cael	ei	grynhoi	yn	y	tabl	canlynol.

Maes ffocws Yr hyn a gyflawnwyd hyd yma yn 2022-23

Penderfynu	beth	fydd	ein	ffyrdd	
‘normal newydd’ o weithio wrth i ni 
symud ymlaen i gyfnod adfer ar ôl 
y pandemig, ac wrth wneud hynny 
parhau	i	flaenoriaethu	iechyd	a	
llesiant	parhaus	staff	Archwilio	
Cymru.

Fel	sawl	sefydliad,	dangosodd	ein	profiad	o’r	
pandemig	nad	yw	llesiant	yn	dechrau	ac	yn	gorffen	
yn	ystod	y	diwrnod	gwaith.	Yn	ystod	y	pandemig	ac	
ers hynny, mae llawer o’n penderfyniadau ynghylch 
llesiant	staff	wedi	eu	harwain	gan	yr	egwyddor	
‘hunan, teulu, gwaith’ sy’n cydnabod bod gennym 
gyfrifoldeb i sicrhau bod ein diwylliant yn y gweithle 
yn annog ymddygiadau cadarnhaol ac yn darparu 
rhwydweithiau	cymorth	i’n	gweithwyr.

Gan adeiladu ar yr egwyddor hon, lansiwyd ein 
Strategaeth	Lesiant	ym	mis	Medi,	a	ddatblygwyd	
gan	staff	Archwilio	Cymru	o	bob	rhan	o’r	sefydliad	
yn gweithio gyda’i gilydd i greu rhywbeth a oedd 
yn ystyrlon iddyn nhw a’u cydweithwyr gyda 
chanlyniadau	clir	a	mesurau	llwyddiant.

Mae’r	Strategaeth	wedi’i	chynllunio	ar	sail	tair	thema	
llesiant sydd wrth wraidd ein nodau ar gyfer Archwilio 
Cymru – Gweithio’n Dda, Byw’n Dda a Bwriadu’n 
Dda.
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Maes ffocws Yr hyn a gyflawnwyd hyd yma yn 2022-23

Cwblhau ein gwaith ar ddatblygu 
strategaeth pum mlynedd a 
‘map	ffordd’	ar	gyfer	cyflawni	ein	
huchelgeisiau	cyffredinol,	gan	
gynnwys sicrhau:

• ymgysylltu â’r sefydliad cyfan 
ar	ddatblygu’r	map	ffordd;

• camau gweithredu â 
blaenoriaeth ar gyfer y 
strategaeth yn cael eu nodi a’u 
hymwreiddio mewn cynlluniau 
lefel uned fusnes a thîm ar 
draws y sefydliad;

• integreiddio ac alinio priodol 
â’n trefniadau rheoli risg a 
pherfformiad;	a

• chysylltiadau clir rhwng y 
strategaeth ac amcanion 
y	prosiect	a’r	perfformiad	
y cytunwyd arno ar gyfer 
unigolion.

Ym	mis	Mehefin	cyhoeddwyd,	Sicrhau,	Esbonio,	
Ysbrydoli:	Ein	Strategaeth	2022-27.	Strategaeth	
newydd fentrus yw hon sy’n nodi ein gweledigaeth 
pum mlynedd i sbarduno gwelliant a chefnogi 
gwasanaethau cyhoeddus Cymru wrth iddynt 
addasu	i	heriau	a	chyfleoedd	byd	sy’n	newid.

Mae’r strategaeth yn cynnwys tri chonglfaen 
lle	credwn	fod	angen	i	ni	flaenoriaethu	camau	
gweithredu	os	ydym	am	gyflawni	ein	huchelgeisiau.	
Datblygwyd y meysydd y canolbwyntir arnynt a 
chanlyniadau	bob	un	drwy	gyfres	o	weithdai	staff	
a gweithgareddau ymgysylltu ar draws y sefydliad 
cyfan; ynghyd ag adborth gan wahanol randdeiliaid 
allanol.

Mae’r camau gweithredu a’r gweithgareddau y mae 
angen	i	bob	tîm	yn	Archwilio	Cymru	eu	cyflawni	o’u	
cymharu â’r conglfeini hyn wedi eu nodi a’u rhestru 
mewn	cynlluniau	busnes.	Adroddir	ar	gynnydd	i’r	
Tîm	Arweinyddiaeth	Gweithredol	a	Bwrdd	Swyddfa	
Archwilio	Cymru	drwy	adroddiad	perfformiad	
chwarterol integredig diwygiedig, sy’n dod â 
gwybodaeth	perfformiad	allweddol	ynghyd	ochr	yn	
ochr â dadansoddiad o’n risgiau strategol i fonitro 
cynnydd	tuag	at	gyflawni	camau	gweithredu	sy’n	
cefnogi’r	strategaeth.
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Maes ffocws Yr hyn a gyflawnwyd hyd yma yn 2022-23

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 ddiweddarach yn 
2022-23.

Ym	mis	Gorffennaf,	cymeradwyodd	Bwrdd	
Swyddfa	Archwilio	Cymru	achos	busnes	i	adleoli	
ein	swyddfa	yng	Nghaerdydd	i	safle	newydd	yn	
weithredol	o	ddechrau	2023.	Wedi	hynny,	cytunodd	
Pwyllgor	Cyllid	Senedd	Cymru	mewn	egwyddor	ar	
y	cyllid	y	gofynnwyd	amdano	i	gefnogi’r	cam	hwn.	
Mae’r	gwaith	o	ymgysylltu	â	staff	ar	gynllunio’r	
mannau gweithio a chydlynu’r gwaith adeiladu a 
gweithgareddau	cysylltiedig	eraill	yn	parhau.

Wrth	i	ni	barhau	i	esblygu	ein	ffyrdd	hybrid	o	weithio	
ar	ôl	COVID	rydym	yn	parhau	i	adolygu	ein	holl	
anghenion	o	ran	swyddfeydd.	Rydym	wedi	ymestyn	
y brydles ar ein swyddfa yng ngorllewin Cymru ac 
wedi bod yn treialu’r defnydd o Hwb yng ngogledd 
Cymru,	ynghyd	ag	ailagor	ystafell	archwilio	ar	safle	
cleientiaid,	i	alluogi	staff	i	weithio’n	effeithiol	ac	yn	
hyblyg.

Ymgorffori’r	egwyddor	datblygu	
cynaliadwy i raddau mwy yn 
ein holl brosesau gwneud 
penderfyniadau, gan gynnwys:

• ipan fyddwn y gweithredu ein 
trefniadau teithio a chynhaliaeth 
diwygiedig	i	staff;

• wrth	arbrofi	gyda	ffyrdd	
newydd,	mwy	effeithlon,	
a chlyfrach o weithio, a’u 
gwerthuso; ac

• wrth benderfynu ar ein 
map llwybr i symud tuag at 
allyriadau	nwyon	tŷ	gwydr	sero	
net.

Mae	Bwrdd	Swyddfa	Archwilio	Cymru	wedi	ymrwymo	
i	ymgorffori’r	egwyddor	datblygu	cynaliadwy	yn	
y	ffordd	y	mae’n	rhedeg	y	busnes	ac	yn	gwneud	
penderfyniadau.	Rydym	wedi	canolbwyntio	ar	
gymhwyso’r egwyddor wrth ddatblygu cynlluniau 
a strategaethau allweddol; gan gynnwys ein 
strategaeth pum mlynedd newydd, ein trefniadau 
teithio a chynhaliaeth diwygiedig, a’n hanghenion 
o ran swyddfeydd sy’n esblygu, gan gynnwys y 
penderfyniad	i	adleoli	ein	swyddfa	yng	Nghaerdydd,	
gweithred a fydd yn ei thro yn cefnogi ein dyhead i 
gyflawni	allyriadau	sero	net.

Gweithredwyd ein trefniadau teithio a chynhaliaeth 
newydd o 1 Ebrill 2022 ymlaen ac roeddent yn 
cynnwys yr ymrwymiad i ddatblygu cynllun teithio 
sefydliadol.	Bydd	y	cynllun	hwn	yn	edrych	ar	ffyrdd	
o leihau’r angen i deithio ac yn datblygu a hyrwyddo 
defnydd	o	deithio	cynaliadwy	i	leihau	ein	heffaith	ar	
yr amgylchedd a chefnogi ein hymrwymiad i fod yn 
sefydliad	carbon	sero	net	erbyn	2030.
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Maes ffocws Yr hyn a gyflawnwyd hyd yma yn 2022-23

Cyhoeddi a gweithredu cyfres 
ddiwygiedig o amcanion 
cydraddoldeb sy’n addas i’r 
diben ac sy’n rhan allweddol o’n 
strategaeth	ar	gyfer	cyflawni	ein	
huchelgeisiau	cyffredinol.

Ym	mis	Medi	gwnaethom	gyhoeddi	ein	Cyd-gynllun 
Cydraddoldeb	Strategol	2022-2026, sy’n nodi 
cyfres newydd o amcanion ar gyfer cydraddoldeb, 
amrywiaeth,	a	chynhwysiant.	Rydym	wedi	ymrwymo	
i	fod	yn	gyflogwr	delfrydol	a	chynyddu	amrywiaeth	
ein	gweithlu.	Rydym	yn	ymdrechu	i	sicrhau	bod	ein	
gwaith yn hygyrch ac yn gynhwysol ac yn fewnol 
rydym	am	ddarparu	diwylliant	lle	gall	pawb	ffynnu.
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Adrodd ar ein 
perfformiad

Dangosyddion perfformiad allweddol

10 Crynhoir isod y sefyllfa ar 30 Medi 2022 o ran cyrraedd y targedau ar 
gyfer	ein	18	o	ddangosyddion	perfformiad	allweddol	(DPA)	a	nodir	yn	ein	
Cynllun Blynyddol 2022-23.

Rhif Dangosydd Disgrifiad: Targed

Perfformiad 
hyd at 30 
Medi 2022

1 Terfynau am-
ser statudol

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

100% 93%

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

90% 82%

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 y ddau 
gategori 
ansawdd 
archwilio 
uchaf

Dim ar gael 
eto1 

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

O	leiaf	90%2 95%

1	 Cwblheir	adolygiadau	yn	ail	hanner	2022-23.
2	 Cynhaliwyd	arolwg	o	Brif	Swyddogion	cyrff	archwiliedig	yn	gynnar	yn	2022,	yn	gofyn	am	eu	

barn	ar	werth	ac	effaith	ein	gwaith.	Mae	ein	perfformiad	o’i	gymharu	â	dangosyddion	4	i	6	yn	
cael	ei	dynnu	o	ganlyniadau’r	arolwg	hwn. Tudalen y pecyn 111
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Rhif Dangosydd Disgrifiad: Targed

Perfformiad 
hyd at 30 
Medi 2022

5 Darparu 
mewnwele-
diad

Cyfran y rhanddeiliaid a ddywe-
dodd eu bod, trwy ein gwaith, 
wedi cael mewnwelediad defny-
ddiol na fyddent wedi'i gael fel 
arall.

O	leiaf	80% 95%

6 Ysgogi	gwel-
liant

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

O	leiaf	80% 91%

7 Arbedion a 
nodwyd

Gwerth arbedion posibl, incwm, 
enillion cynhyrchiant a buddion 
ariannol eraill a nodwyd trwy ein 
gwaith.

O	leiaf	£30	
miliwn yn 
2020-23

£25.5	miliwn

8 Digwyddia-
dau arfer da

Cyfran y rhanddeiliaid a ddywe-
dodd fod ein digwyddiadau arfer 
da yn ddefnyddiol neu'n ddefny-
ddiol	iawn.

O	leiaf	90% Ddim ar gael3 

9 Ymweliadau	
â'r wefan

Nifer	yr	ymweliadau	â'n	gwe-
fan	pan	gyflawnwyd	o	leiaf	un	
weithred,	e.e.	lawrlwytho	adrod-
diad,	clicio	ar	fideo.

35,000 bob 
blwyddyn

20,794

10 Cyfryngau 
cymdeithasol

Nifer	yr	ymgysylltiadau	ar	y	cy-
fryngau	cymdeithasol,	h.y.	rhyn-
gweithio	â'n	postiadau	fel	hoffi,	
rhoi	sylw,	neu	ail-drydar/rhannu.

3,000 bob 
blwyddyn

1,385

11 Rhannu’r hyn 
a ddysgwyd 
o waith arch-
wilio

Nifer	yr	achosion	lle	rydym	yn	
cyflwyno’r	hyn	a	ddysgom	o	
waith archwilio i weithgorau 
polisïau allweddol neu mewn 
digwyddiadau perthnasol a gyn-
helir	yn	allanol.

50 bob 
blwyddyn

394 

3 Cynhaliodd y Gyfnewidfa Arfer Da ddau ddigwyddiad yn ystod y cyfnod hwn, roedd y ddau 
trwy	wahoddiad	i	grwpiau	dethol	yn	unig.	Oherwydd	natur	y	ddau	ddigwyddiad	ni	ofynnwyd	
am	adborth	ffurfiol.	Fodd	bynnag	dangosodd	adborth	anffurfiol	fod	y	ddau	yn	ddefnyddiol.

4	 Caiff	y	ffigur	hwn	ei	wirio	ddiwedd	y	flwyddyn	er	mwyn	gwneud	addasiadau,	er	enghraifft,	
i sicrhau bod presenoldeb arsylwyr fwy nag unwaith mewn grwpiau parhaus yn cael ei 
gofnodi	fel	un	achos	o	bresenoldeb. Tudalen y pecyn 112
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Rhif Dangosydd Disgrifiad: Targed
Perfformiad hyd 
at 30 Medi 2022

12 Ymgysylltu	â	
chyflogeion

Canran y sgorau mynegai 
ymgysylltu o arolwg 
blynyddol	y	staff	sy’n	
gadarnhaol, mae’r arolwg 
wedi ei gyfochri ag Arolwg 
Pobl	y	Gwasanaeth	Sifil	
(CSPS).

Sgôr	
ganolrifol o 
leiaf ar gyfer 
y	CSPS	
diweddaraf

64%5 

13 Profiad	
cyflogeion

Canran	sgorau	profiad	y	
cyflogeion	sy’n	gadarnhaol	
yn arolwg thematig 
blynyddol	y	staff.

O	leiaf	y	sgôr	
ganolrifol ar 
gyfer themau 
diweddaraf y 
CSPS6 

1 allan o 10

14 Absenoldeb 
oherwydd 
salwch

Diwrnodau gwaith ar 
gyfartaledd a gollwyd fesul 
aelod	o	staff	bob	blwyddyn.

Llai na chwe 
diwrnod

5.957 

15 Mantolen 
ariannol

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

O	fewn	2%	
o'r gyllideb

0.7%

16 Arbedion o 
ran costau ac 
effeithlonrwydd

Gwerth arbedion o ran 
costau	ac	effeithlonrwydd	a	
nodwyd	ar	draws	y	busnes.

£1.4	miliwn	 £1.23	miliwn

5	 Daw’r	canlyniad	o	arolwg	Staff	2021,	bydd	arolwg	2022	yn	cael	ei	gynnal	ym	mis	Hydref.	
Sgôr	mynegai	ymgysylltu	ganolrifol	y	CSPS	ar	gyfer	2021	oedd	66%.

6	 Themâu	allweddol	profiad	cyflogeion	CSPS	yw:	amcan	a	diben	sefydliadol;	arwain	a	rheoli	
newid; fy rheolwr; fy ngwaith; fy nhîm; cynhwysiant a thriniaeth deg; dysgu a datblygu; 
adnoddau	a	llwyth	gwaith;	cyflog	a	buddion;	diwylliant	sefydliadol.

7	 Cyfrifir	ar	sail	blwyddyn	dreigl. Tudalen y pecyn 113
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Rhif Dangosydd Disgrifiad: Targed
Perfformiad hyd 
at 30 Medi 2022

17 Allyriadau 
nwyon	tŷ	gwydr

Cyfanswm yr allyriadau 
cyfwerth	â	CO2

Gostyngiad o 
20% ar linell 
sylfaen 2021-
22 wedi ei 
hail gyfrifo8 

212 o dunnelli

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% 100%

8	 Sy’n	ystyried	y	Canllaw	Sector	Cyhoeddus	Cymru	ar	gyfer	Adrodd	ar	Garbon	Sero	Net	
diweddaraf	a	gyhoeddwyd	gan	Lywodraeth	Cymru.	Mae’r	llinell	sylfaen	at	ddibenion	
adrodd yn cwmpasu allyriadau uniongyrchol ac anuniongyrchol, sy’n cynnwys allyriadau 
sy’n	gysylltiedig	ag	adeiladau	(ynni,	dŵr,	gwastraff,	ac	allyriadau	ffynnon	i	danc),	teithio	a	
chymudo,	a	gweithio	gartref.

	 Nid	yw’r	llinell	sylfaen	yn	cynnwys	allyriadau’r	gadwyn	gyflenwi	sy’n	gysylltiedig	â	chaffael	
nwyddau	a	gwasanaethau.	Oherwydd	i	ffactorau	allyriadau	ar	gyfer	cyfrifo	allyriadau’r	
gadwyn	gyflenwi	ddod	i	ben	yn	2011,	mae’r	ffactorau’n	ansicr	iawn.	Gan	fod	y	ffactorau	
a ddaeth i ben yn cael eu lluosi o’u cymharu â gwariant i gael amcangyfrifon allyriadau, 
dywed	y	Canllaw	‘Nid	yw’r	dull	cyfrifo	hwn	felly	yn	addas	ar	gyfer	gosod	targedau	a	mesur	
ymdrechion	lleihau	allyriadau.’	Felly,	dim	ond	er	mwyn	canolbwyntio	ymdrechion	i	leihau	
allyriadau	gyda	chyflenwyr	y	gellir	defnyddio’r	amcangyfrifon	hyn;	gyda’r	amcangyfrifon	yn	
cael	eu	hadrodd	i	Lywodraeth	Cymru	yn	flynyddol.Tudalen y pecyn 114



tudalen 22 Adroddiad Interim

Ein Strategaeth 2022-27

11 Ym	mis	Mehefin	2022,	gwnaethom	gyhoeddi	Ein	Strategaeth	2022-27.	
Mae’r strategaeth yn cynnwys tri chonglfaen lle credwn fod angen i ni 
flaenoriaethu	camau	gweithredu	os	ydym	am	gyflawni	ein	huchelgeisiau.	
Mae’r	cynnydd	hyd	yma	i	gefnogi’r	conglfeini	hyn	yn	cael	ei	grynhoi	isod.

Conglfaen Disgrifiad Yr hyn a wnaethom

Rhaglen 
archwilio 
strategol, 
ddeinamig ac o 
ansawdd uchel

Yn	ogystal	â	chyflawni	ein	
gwaith archwilio statudol 
gorfodol ar amser, gan 
fodloni cost ac ansawdd, 
rydym yn sicrhau ein bod yn 
canolbwyntio ein hadnoddau 
cyfyngedig sy’n weddill ar 
faterion o’r pwysigrwydd 
strategol	mwyaf.

• Ymgynghori	ar	ein	rhaglen	waith	
gyda	phersbectif	mwy	hirdymor.

• Casglu adborth gan randdeiliaid 
allanol	ar	ein	Strategaeth.

• Sefydlu	ein	Tîm	Datblygu	
Ymchwil.

Rydym yn defnyddio arferion 
proffesiynol	gorau	fel	y	nodwyd	
trwy	God	Ymarfer	Archwilio	
AGW i sicrhau bod ein gwaith 
o’r	safon	uchaf.

• Bydd Adroddiad Ansawdd 
Blynyddol 2022 yn cael ei 
gyhoeddi’n	fuan.

• Dechreuwyd adolygu Cod 
Ymarfer	Archwilio	AGW.

Mae ein gwaith yn ysgogi 
safonau uchel o ran defnyddio 
adnoddau cyhoeddus a 
llywodraethu	sefydliadol.

• Cyhoeddi Adroddiadau Budd y 
Cyhoedd pan nodir methiannau 
sylweddol.

• Defnyddio blogiau a llwyfannau 
cyfryngau cymdeithasol i rannu 
canlyniadau adroddiadau mewn 
fformatau	hygyrch.
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Conglfaen Disgrifiad Yr hyn a wnaethom

Dull gweithredu 
sy’n cael effaith 
sylweddol ac 
wedi’i dargedu o 
ran cyfathrebu a 
dylanwadu

Mae ystod amrywiol o bobl yn 
cael	mynediad	at	ein	gwaith.

• Rhoi systemau ar waith i 
goladu ystadegau cyfathrebu a 
chynhyrchu	offer	data.

Mae ein rhanddeiliaid yn 
cydnabod bod eu perthynas 
â	staff	Archwilio	Cymru	yn	
ychwanegu	gwerth.

• Comisiynu ymgysylltiadau 
annibynnol â rhanddeiliaid ar 
effaith,	gwerth	a	chyrhaeddiad	ein	
gwaith.

Mae ein rhanddeiliaid yn 
cyfeirio	at	enghreifftiau	lle	mae	
gwaith Archwilio Cymru wedi 
cefnogi eu sefydliadau i sicrhau 
canlyniadau	gwell.

• Cael adborth gan randdeiliaid 
fel rhan o’n hymgysylltiad ar y 
strategaeth	pum	mlynedd.

• Cynllunio ymgysylltu yn y dyfodol 
â thrawstoriad ehangach o 
randdeiliaid.

Diwylliant a model 
gweithredu sy’n 
ein galluogi i 
ffynnu nawr ac yn 
y dyfodol

Cyflawni	strategaethau	a	
chynlluniau allweddol yn 
llwyddiannus.

• Alinio blaenoriaethau Cynllun 
Blynyddol	â’n	Strategaeth	2022-
27.

• Cyhoeddi cynlluniau busnes a 
diweddariadau cynnydd ar ein 
gwefan	fewnol.

• Datblygu dull adrodd ar 
berfformiad	integredig	i	Fwrdd	
Swyddfa	Archwilio	Cymru.

Rydym yn cydweithio ac yn 
amlygu	diwylliant	‘Un	Archwilio	
Cymru’.

• Cynnal Adolygiad Canol Blwyddyn 
yn erbyn ymateb rheolwyr i 
ganlyniadau ein Harolwg Pobl 
diwethaf.

• Cynhaliodd ein Pwyllgor Archwilio 
a	Sicrwydd	Risg	archwiliad	dwfn	o	
forâl	staff

• Lansio cylchlythyr newydd ein 
staff	–	‘POBL’	

• Hyrwyddo	ein	Strategaeth	newydd	
yn	fewnol	gyda’r	brand	‘Un	
Archwilio	Cymru	ydym	ni’.
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Conglfaen Disgrifiad Yr hyn a wnaethom

Mae’r egwyddor datblygu 
cynaliadwy yn llywio ymddygiad 
a	phenderfyniadau.

• Parhau i adlewyrchu egwyddor 
datblygu cynaliadwy a chanllawiau 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
ym mhenderfyniadau’r Bwrdd a 
ddefnyddir gan Fwrdd Archwilio 
Cymru.

• Cymhwyso’r egwyddor 
wrth ddatblygu cynlluniau a 
strategaethau allweddol, gan 
gynnwys ein trefniadau teithio 
a chynhaliaeth diwygiedig a’n 
hanghenion o ran swyddfeydd 
sy’n	esblygu.
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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.

9	 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.

10	Dim	ond	ar	gyfer	cyrff	rhestredig	o	dan	Ddeddf	Llesiant	Cenedlaethau’r	Dyfodol	(Cymru)	
2015.

11	Dim	ond	ar	gyfer	cyrff	rhestredig	o	dan	Ddeddf	Llesiant	Cenedlaethau’r	Dyfodol	(Cymru)	
2015.

12	Ar	sail	sicrwydd	cyfyngedig.

Corff cyhoeddus 
Archwilio 
cyfrifon

Gwaith archwilio 
perfformiad lleol9

Gwaith llesiant 
cenedlaethau’r 

dyfodol

Comisiwn	y	Senedd

Llywodraeth Cymru

8	corff	a	noddir	gan	Lywodraeth	Cymru 10

Awdurdod Cyllid Cymru gan gynnwys y datganiad treth

4 o gwmnïau Llywodraeth Cymru

8 o Gomisiynwyr, Arolygiaethau a Rheoleiddwyr

7 Bwrdd Iechyd Lleol

3	Ymddiriedolaeth	GIG	a	2	Awdurdod	Iechyd	Arbennig  
11

22	o	Gynghorau	(Awdurdodau	Unedol)

4 Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu a Phrif Gwnstabli-
aid

3 Awdurdod Tân ac Achub

3 Awdurdod Parc Cenedlaethol

9 Cronfa bensiwn

Cydbwyllgorau	Corfforaethol	

Bargeinion twf dinas-ranbarth

Nifer	o	gyrff	llywodraeth	leol	llai	gan	gynnwys	cydbwyllgo-
rau, ardaloedd draenio ac awdurdodau harbwr

Dros 730 o Gynghorau Tref a Chymuned  
12
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Mae’r rhaglen waith hon yn cynnwys archwiliadau gwerth am arian, astudi-
aethau llywodraeth leol, a pharatoi adroddiadau cryno o ganfyddiadau o waith 
archwilio	lleol	ar	draws	sawl	corff	y	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.	Byddwn	yn	dod	â	gwaith	newydd	ychwane-
gol	i’n	rhaglen	yn	ystod	gweddill	2022-23.
Yn	ogystal	â’r	gwaith	sy’n	mynd	rhagddo	sydd	wedi’i	restru,	gall	allbynnau	eraill	
hefyd ddod i’r amlwg yn y gwaith yr ydym yn ei wneud mewn ymateb i faterion 
a	godwyd	gyda	ni.	Er	enghraifft,	rydym	wedi	bod	yn	bwrw	ymlaen	â	rhywfaint	o	
waith i ddeall yn llawnach yr amgylchiadau a arweiniodd at Lywodraeth Cymru 
yn prynu Fferm Gilestone (Tal-y-bont ar Wysg) a byddwn yn penderfynu ar y 
ffurf	a’r	cynnwys	priodol	ar	gyfer	unrhyw	allbwn	maes	o	law.	Gall	gwaith	arch-
wilio	lleol	hefyd	arwain	at	allbynnau	cryno	eraill,	er	enghraifft	o’n	gwaith	adolygu	
‘system	gyfan’	parhaus	ar	ofal	heb	ei	drefnu.

2 Archwiliadau ac astudiaethau 
gwerth am arian cenedlaethol
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Gwaith a gwblhawyd neu a gwblhawyd yn sylweddol ar 30 Medi 2022.

Taliadau	Uniongyrchol	ar	gyfer	Gofal	
Cymdeithasol	i	Oedolion

Gofal	heb	ei	drefnu	–	offeryn	data	a	blog

Cwricwlwm newydd i Gymru Mynd i’r afael â’r ôl-groniad mewn gofal 
wedi’i	gynllunio	yng	Nghymru

System	Wybodaeth	Gofal	Cymunedol	
Cymru - diweddariad

Cronfa	Ymateb	COVID-19	y	Trydydd	Sector	
– Memorandwm ar gyfer PAPAC

Twristiaeth Gynaliadwy ym Mharciau 
Cenedlaethol Cymru

Parodrwydd	y	Sector	Cyhoeddus	ar	gyfer	
Carbon	Sero	Net	erbyn	2030

Parodrwydd	y	Sector	Cyhoeddus	ar	
gyfer	Carbon	Sero	Net	erbyn	2030	–	
Adroddiad Tystiolaeth

Offeryn	Data	Cyllid	GIG	Cymru	–	hyd	at	fis	
Mawrth 2022

Llywodraeth Cymru – pennu amcanion 
llesiant

Cynllunio a rheoli’r gweithlu gan Lywodraeth 
Cymru

Asesiadau	o’r	effaith	ar	gydraddoldeb:	
mwy nag ymarfer blwch ticio?

Taliad	i	Gyn-Ysgrifennydd	Parhaol	Llywodra-
eth	Cymru	pan	Derfynwyd	ei	Chyflogaeth

Cymorth	COVID-19	i	fusnesau	yn	2020-
21 – Memorandwm ar gyfer y PAPAC
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Gwaith sydd ar y gweill neu a fydd yn dechrau’n fuan

Y	Fenter	Twyll	Genedlaethol	(adroddiad	cryno) Seibergadernid

Anghenion cymhleth a thlodi – yr her i 
lywodraeth leol

Rheoli perygl llifogydd

Gwasanaethau orthopedig Llywodraethu ansawdd y GIG

Mentrau cymdeithasol Seilwaith	band	eang/cynhwysiant	
digidol

Meithrin cydnerthedd cymdeithasol a 
hunanddibyniaeth

Cyd-bwyllgorau	Corfforedig

Diogelwch adeiladau Cynllunio ar gyfer datblygu cynaliadwy 
– adfywio tir llwyd

Tai	fforddiadwy Llywodraethu/goruchwylio	
Awdurdodau’r Parc Cenedlaethol
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Cefnogi gwaith y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth 
Gyhoeddus a Phwyllgorau eraill y Senedd

Mae ein gwaith yn chwarae rhan allweddol yn cefnogi gwaith y Pwyllgor Cyfrifon 
Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (PAPAC) wrth iddo ystyried defnyddio 
adnoddau	a	chyflawni	swyddogaethau	cyhoeddus	yng	Nghymru.

Yn	ystod	y	cyfnod	adrodd,	cefnogodd	yr	allbynnau	o’n	gwaith	wyth	cyfarfod	
PAPAC, gan gynnwys ymchwiliad ac adroddiad y Pwyllgor ei hun ar Gomisiynu 
Cartrefi	Gofal	i	Bobl	Hŷn. Bu’r Pwyllgor hefyd yn ystyried y rhan fwyaf o’r gwaith 
a gwblhawyd yn ystod y cyfnod adrodd a amlinellir yn Atodiad 2.

Ym	mis	Mai	2022,	cyfarfu’r	Archwilydd	Cyffredinol,	Cadeirydd	Bwrdd	Swyddfa	
Archwilio Cymru a’r tri Chyfarwyddwr Gweithredol ag aelodau o’r Pwyllgor Cyllid 
mewn	sesiwn	breifat	i	ddarparu	sesiwn	friffio	ar	ddatblygiad	ein	strategaeth	
pum	mlynedd,	gan	gynnwys	cynigion	ar	gyfer	newid	cyllid	posibl	rhwng	ffioedd	
ac	amcangyfrif,	er	mwyn	cefnogi’n	well	y	gwaith	o	gyflawni	gwaith	archwilio	
trawsbynciol	a	thema.	Roedd	y	briff	hefyd	yn	cynnwys	cynlluniau	i	gyflwyno	
dau amcangyfrif atodol - y cyntaf i wneud yr ad-daliad cyntaf mewn cysylltiad â 
chyllid	a	ddarparwyd	yn	flaenorol	i	gefnogi’r	broses	o	brynu’r	lwfans	trafnidiaeth	
a	dynnwyd	yn	ôl	oddi	wrth	staff,	a’r	ail	i	gefnogi’r	gwaith	o	gyflawni	ein	
strategaeth ystad gan gynnwys symud swyddfa ar ôl i’r brydles ddod i ben ar 
ein	swyddfa	yng	Nghaerdydd	ym	mis	Mawrth	2023.	Wedi	hynny,	fe	wnaethom	
ddarparu llythyr manwl yn nodi’r achos busnes ar gyfer symud y swyddfa ym 
mis Awst 2022, ac yn dilyn hynny bu’r Pwyllgor yn ystyried ac yn cefnogi ein 
hamcangyfrif	atodol	ffurfiol	ar	gyfer	ariannu’r	gwaith	o	symud	y	swyddfa	ym	mis	
Medi.

3 Cefnogi craffu ac atebolrwydd 
effeithiol
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Rydym	wedi	parhau	i	ymgysylltu	â	thimau	clercio	pwyllgorau	eraill	y	Senedd	i	
drafod	ein	gwaith	pan	fo	hyn	o	ddiddordeb	ar	y	cyd,	gan	gynnwys	er	enghraifft	
y Cwricwlwm newydd i Gymru (Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg) a Mynd 
i’r afael â’r Ôl-groniad mewn Gofal wedi’i Gynllunio (Pwyllgor Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol).	Mae’r	Pwyllgor	Cydraddoldeb	a	Chyfiawnder	Cymdeithasol	
hefyd wedi cydnabod bod ein mewnbwn i’w ymchwiliad ac adroddiad ar Dlodi 
Tanwydd	a’r	Rhaglen	Cartrefi	Clyd, gan adeiladu ar ein gwaith blaenorol ar y 
pynciau hyn, wedi chwarae rhan hanfodol wrth lywio meddylfryd y Pwyllgor ei 
hun.

Rydym	hefyd	wedi	ymateb	yn	ffurfiol	i	bum	ymgynghoriad	a	lansiwyd	gan	y	
Senedd	neu	ei	bwyllgorau,	i	rannu’r	hyn	a	ddysgwyd	o’n	gwaith	archwilio;	un	
enghraifft	yw	ymgynghoriad	y	Pwyllgor	Newid	Hinsawdd,	yr	Amgylchedd	a	
Seilwaith	ar	‘Datgarboneiddio	tai:	datgarboneiddio’r	sector	tai	preifat’.

Cefnogi gwaith pwyllgorau archwilio a chraffu cyrff cyhoeddus

Trwy gyfnod yr adroddiad interim, rydym wedi bod yn bresennol mewn 
cyfarfodydd	pwyllgorau	archwilio	a	chraffu’r	prif	gyrff	a	archwilir	gennym,	
cynhelir rhai o’r rhain yn bersonol, tra bod llawer wedi parhau i ddefnyddio 
llwyfannau	cyfathrebu	fideo.

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

Cefnogi’r cyhoedd a’u cynrychiolwyr lleol

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

Yn	ystod	y	cyfnod	adrodd,	cawsom	33	eitem	o	ohebiaeth	ac	fe	wnaethom	
sicrhau ein bod yn ymateb i’r pryderon hynny mewn modd teg, cymesur, a 
phroffesiynol.	Hefyd,	fe	gysylltodd	pum	unigolyn	â	ni	rhwng	1	Ebrill	a	30	Medi	
2022	i	ddynodi	eu	bod	yn	dymuno	gwneud	datgeliad	chwythu’r	chwiban.
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Archwilio Cymru

24 Heol y Gadeirlan

Caerdydd

CF11 9LJ

Ffôn: 029 2032 0500

Ffacs 029 2032 0600

Ffôn destun: 029 2032 0660

Rydym yn croesawu galdwadau 
ffôn	yn	y	Saesneg	a’r	Gymraeg.

E-bost: post@archwilio.cymru

Gwefan: www.archwilio.cymru
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  Audit Wales 

Chair: Jeremy Saunders Branch Chair: Ben Robertson 

24 Cathedral Road, Cardiff CF11 9LJ / 24 Heol y Gadeirlan, Caerdydd CF11 9LJ 

Peredur Owen 
Chair of the Finance Committee 
Senedd Cymru  
Cardiff Bay 
CF99 1SN 

3 November 2022 

Dear Peredur, 

Scrutiny of the Audit Wales Annual Report and Accounts 2021-22 and Estimate 
2023-24 – Staff pay  

We are writing as you consider Audit Wales’ estimate for 2023-24. We recognise that 
the WAO Board faces the same constraints as the rest of the public sector. Earlier in 
2022, Audit Wales offered a 3% pay award for staff1, based on what was affordable 
within the budget. Neither PCS nor Prospect (the two recognised trade unions) felt 
able to ballot members on this offer because it was below the rate of inflation. In 
addition, the pay offer was less than that offered to many other public sector workers 
in Wales; for instance, the Welsh Government has recently announced for its staff a 
4% pay award in 2022-23. Currently, both unions are in dispute with the WAO Board 
after it imposed the 3% pay award for 2022-23. This stance reflects our unions’ policy 
position on public sector pay. 

Nonetheless, we remain committed to working collaboratively with the WAO Board to 
support our members and help achieve the aims of Audit Wales. We have 
demonstrated this by retaining respectful relations through the difficult discussions 
which you will be aware accompanied the changes to travel and subsistence 
arrangements in 2021.  

We have agreed to work with management to discuss 2023-24 pay and rewards 
much earlier than in previous years as we realise that the WAO estimate sets the 
parameters in which pay negotiations can take place. Therefore, Prospect and PCS 
have already tabled a claim for 10% in 2023-24, for the following reasons: 

• It reflects the current rate of inflation and the fact that our pay rises have

been below inflation for most of the last 13 years. For PCS, this is part of a

wider campaign for public sector workers to receive a pay rise that matches

inflation at a time of severe cost of living pressures, and our pay claim is

consistent with the union’s national pay claim.

1 The pay rise equated to 2.5% on average once the removal of a home-working allowance 
paid was taken into account. 

Y Pwyllgor Cyllid / Finance Committee
FIN(6)-22-22 P4
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• Our pay award in 2022-23 was below the awards to many other public sector 

workers. The Welsh Government and most staff in NHS Wales2 and local 

government3 received more than 3% for 2022-23.  

• The pay award must recognise recruitment and retention pressures for 

qualified staff. ISA 315 will increase the need for CCAB-qualified staff, not 

only in Audit Wales but across the audit sector. Competitive pressures are 

already becoming evident through substantial pay rises for audit staff in the 

large accountancy firms. The Public Accounts Committee of the House of 

Commons has reported on the problems facing local government audit in 

England and has concluded that the sector is in crisis due to a shortage of 

qualified and experienced staff to meet increasingly demanding audit 

requirements.4  

• Audit Wales is now losing new and experienced auditors to the NHS, local 

government, the Welsh Government and UK Government departments that 

have a growing presence in Wales. Recent pay increases in the private 

sector raise the risk of us losing skilled and experienced audit staff to the 

large accountancy firms.  

For obvious reasons, we do not know what assumptions about future pay Audit 
Wales has included in its 2023-24 estimate that you are considering. However, given 
the substantial cost pressures from the changing skills mix (the need for more 
qualified audit staff), we are concerned that the increase to pay rates will be less than 
the overall increase in fee scales of 5.5%. This would not meet our expectations and 
would not be sufficient to recruit staff and retain existing staff who are facing severe 
cost of living pressures. 

On behalf of our members, we ask you to consider if the estimate before you is 
sufficient to allow an appropriate pay-award for staff in 2023-24 that goes some way 
towards helping Audit Wales in its recruitment and retention difficulties and provides 
a fair and reasonable pay award for staff. 

Your sincerely, 

 

 

 

Ben Robertson 

On behalf of the PCS and Prospect branches at Audit Wales  

 

 
2 £1,400 for most grades resulting in effective pay rises of between 4% and 10.8% for pay 
bands 1 to 7; staff above band 7 (£47,673 in 2022-23) capped at £1,400. 
3 Local government workers have received a final offer of £1,925 for 2022-23, representing an 
increase of between 4.04% and 10.5% for staff covered by NJC salary scales (up to £47,650 
in 2021-22). 
4 House of Commons Committee of Public Accounts, ‘Local Auditor Reporting on Local 
Government in England’, report and minutes (HC171), July 2021 
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https://gov.wales/health-minister-announces-pay-rise-nhs-wales-staff
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https://committees.parliament.uk/publications/6672/documents/71757/default/


Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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