
Y Pwyllgor Cyllid 
 

Lleoliad: 

Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd 

 

 

 

Dyddiad: 

Dydd Iau, 8 Mai 2014  

 

Amser: 

09.00 

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:  

Bethan Davies 

Clerc y Pwyllgor 

029 2089 8120 

PwyllgorCyllid@cymru.gov.uk  

  

 

Agenda 

 

 

1 Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon (09:00)  

2 Papurau i’w nodi (09:00) (Tudalennau 1 - 3) 

3 Swyddfa Archwilio Cymru: Trafod y cynllun ffioedd, graddfeydd 

ffioedd, y cynllun blynyddol a'r cod ymarfer (09:05-10:00) (Tudalennau 4 - 

63)  
FIN(4)-08-14 (papur 1) - Cynllun Ffioedd a Graddfa Ffioedd 2014 

FIN(4)-08-14 (papur 2) - Cynllun Blynyddol 2014-15 

FIN(4)-08-14 (papur 3) - Cod Ymarfer 

  

Huw Vaughan Thomas – Archwilydd Cyffredinol Cymru 

Isobel Garner - Cadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru 

Kevin Thomas – Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol, Swyddfa Archwilio Cymru  

Steve O’Donoghue – Cyfarwyddwr Cyllid, Swyddfa Archwilio Cymru 

  
  

4 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd 

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



o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol: (10:00)   

Eitem 5 ac Eitem 1 y cyfarfod ar 14 Mai 2014 

  

5 Yr ymchwiliad i’r arfer gorau mewn prosesau cyllidebol: Papur briffio 

gan gynghorydd y Pwyllgor (10:00-10:30) (Tudalennau 64 - 66)  

FIN(4)-08-14 (papur 4) 

  

Ian Summers – Cynghorydd y Pwyllgor 
  



 

Y Pwyllgor Cyllid 

 

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd 
 

 

  
Dyddiad:  Dydd Mercher, 30 Ebrill 2014 

 

  
Amser:  09.00 - 12.08 

 

  Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn: 

http://www.senedd.tv/archiveplayer.jsf?v=en_300000_30_04_2014&t=0&l=en 

 

 

 

Cofnodion Cryno: 

 

   
Aelodau’r Cynulliad:  Jocelyn Davies AC (Cadeirydd) 

Peter Black AC 

Christine Chapman AC 

Paul Davies AC 

Mike Hedges AC 

Alun Ffred Jones AC 

Ann Jones AC 

Julie Morgan AC 

 

  

   
Tystion:  Nicola Evans, Swyddfa Archwilio Cymru 

Edwina Hart AC, Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a 

Thrafnidiaeth, Minister for Economy, Science and 

Transport 

Rob Hunter, Llywodraeth Cymru 

Terry Jones, Swyddfa Archwilio Cymru 

Kevin Thomas, Archwilydd Cyffredinol Cynorthwyol, 

Swyddfa Archwilio Cymru 

Huw Vaughan Thomas, Archwilydd Cyffredinol Cymru, 

Swyddfa Archwilio Cymru 

 

  

   
Staff y Pwyllgor:  Bethan Davies (Clerc) 
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Eitem 2

http://www.senedd.tv/archiveplayer.jsf?v=en_300000_30_04_2014&t=0&l=en


  Meriel Singleton (Ail Clerc) 

Claire Griffiths (Dirprwy Glerc) 

Joanest Jackson (Cynghorydd Cyfreithiol) 

Richard Bettley (Ymchwilydd) 

Helen Jones (Ymchwilydd) 

 

 

 Y Bil Safleoedd Carafannau Gwyliau (Cymru): Goblygiadau Ariannol y Bil  

Ystyriodd yr Aelodau y papur briffio ar y Bil Safleoedd Carafannau Gwyliau (Cymru) a 

chytunwyd na fyddent yn gwahodd yr Aelod sy’n gyfrifol (Darren Millar AC) i ateb 

cwestiynau am oblygiadau ariannol y Bil oni bai bod y Pwyllgor Cymunedau, 

Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol yn nodi pryderon yn ystod ei gyfnod o graffu ar y Bil.  

 

 Cyllido Addysg Uwch: Trafod yr adroddiad drafft  

2.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chymeradwyodd yr adroddiad yn 

amodol ar rai mân newidiadau.  

 

 Swyddfa Archwilio Cymru: Sesiwn friffio ar y trefniadau newydd yn 

deillio o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013  

3.1 Rhoddodd Swyddfa Archwilio Cymru wybodaeth i’r Pwyllgor am ei chynllun ffioedd 

a graddfeydd y ffioedd hynny.  

 

 Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon  
4.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a’r cyhoedd i’r cyfarfod.  

 

 Papurau i’w nodi  
5.1 Nodwyd y papurau.  

 

5.1 Bil Cymru: Llythyr gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru (20 Mawrth 2014)  

 

5.2 Cyllideb Atodol Llywodraeth Cymru 2013-2014: Llythyr gan y Gweinidog Cyllid (14 

Ebrill 2014)  

 

5.3 Ymchwiliad i Cyllid Cymru: Gwybodaeth ychwanegol gan Cyllid Cymru (Ebrill 2014)  

 

5.4 Ymchwiliad i Cyllid Cymru: Brecwast Rhanddeiliaid Cyllid Cymru  

 

 Ymchwiliad i Cyllid Cymru: Sesiwn dystiolaeth 5  

6.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Edwina Hart AC, Gweinidog yr Economi, 

Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth am yr ymchwiliad i Cyllid Cymru. 

Tudalen y pecyn 2



  

6.2 Cytunodd Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth i anfon nodyn ar y 

canlynol: 

  

       Canran y busnesau a gyfeiriwyd at Cyllid Cymru o’r sector bancio a sectorau 

proffesiynol eraill. 

       Y cylch gorchwyl ar gyfer yr adolygiad a gynhelir gan Robert Lloyd-Griffiths, a’r 

wybodaeth ddiweddaraf am y gwaith a gyflawnwyd hyd yma. 

       I anfon copi o’r adroddiad ar gyfraddau llog. 

       Ystadegau o ran y categorïau o fusnesau sydd wedi cael arian gan Gyllid Cymru. 

       Rhestr sy’n nodi’r ffynonellau arian sy’n cyfrannu at Gyllid Cymru, a’r enillion a 

ddisgwylir. 

 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r 

cyfarfod ar gyfer y canlynol:  

7.1 Derbyniwyd y cynnig.  

 

 Ymchwiliad i Cyllid Cymru: Trafod y dystiolaeth a gafwyd  

8.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd. 
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Cynllun 
Ffioedd 

2014

Ail ddiwygiad
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2         Swyddfa Archwilio Cymru − Cynllun Ffioedd 2014

Mae hwn yn gynllun ffioedd a baratowyd gan Swyddfa Archwilio Cymru o dan 
adran 24 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013. Dyma’r ail Gynllun 
Ffioedd i’w gyhoeddi gan Swyddfa Archwilio Cymru ac mae’n berthnasol 
ar gyfer 2014 a’r blynyddoedd calendr dilynol oni bai ei fod yn cael ei 
ddiwygio neu ei ail-wneud. Mae’r Cynllun Ffioedd hwn yn disodli yr un a 
gymeradwywyd gan Bwyllgor Cyllid Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar  
20 Mawrth 2014.

Cyflwynir y cynllun ffioedd hwn gerbron y Cynulliad Cenedlaethol o dan 
adran 24(4)(c) o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013.

Tudalen y pecyn 5



Swyddfa Archwilio Cymru − Cynllun Ffioedd 2014         3

Cynllun Ffioedd    

Cyflwyniad      4

Rhestr deddfiadau     5

Graddfeydd ffioedd     6

Ffioedd eraill      6

Talu ffioedd      7

Atodiadau

Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru)  
2013 – testun llawn ar gyfer adran 24  8

Graddfeydd ffioedd Swyddfa Archwilio  
Cymru o 1 Ebrill 2014    9

Cynnwys
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4         Swyddfa Archwilio Cymru − Cynllun Ffioedd 2014

1 Paratowyd y cynllun ffioedd hwn gan 
Swyddfa Archwilio Cymru o dan adran 24 o 
Ddeddf Archwilio (Cymru) 2013 (y Ddeddf) 
(Atodiad 1). Bydd y cynllun ffioedd, ar ôl 
iddo gael ei gymeradwyo gan y Cynulliad 
Cenedlaethol, yn darparu’r sail y bydd 
Swyddfa Archwilio Cymru yn ei ddefnyddio i 
godi ffioedd.

2 Mae’r Cynllun Ffioedd hwn yn disodli yr 
un a gymeradwywyd gan Bwyllgor Cyllid y 
Cynulliad Cenedlaethol ar 20 Mawrth 2014 
gan ei fod bellach yn cynnwys graddfeydd 
ffioedd ar gyfer gweithgareddau a amlinellir 
ym mharagraff 11. O dan y Ddeddf, nid oedd 
gan Swyddfa Archwilio Cymru bwerau i 
ragnodi ar gyfer y gweithgareddau hyn cyn 1 
Ebrill 2014.  

3 Yn gyffredinol, mae’r cynllun ffioedd yn 
nodi’r canlynol:

• y deddfiadau sy’n rheoli’r modd y mae 
Swyddfa Archwilio Cymru yn codi ffioedd 
archwilio; ac

• y trefniadau ar gyfer pennu’r ffioedd 
hynny.

4 Mae trefniadau Swyddfa Archwilio Cymru yn 
cynnwys naill ai:

• graddfeydd ffioedd sy’n nodi amrediad 
ffioedd ar gyfer meysydd gwaith archwilio 
penodol (paragraffau 8 i 11); neu

• cyfraddau ffioedd ar gyfer gwaith nad 
yw graddfeydd ffioedd yn eu cwmpasu 
(paragraffau 12 i 14).

5 Bydd llawer o’r gwaith archwilio a gyflawnir 
yn ystod 2014-15 yn berthnasol i flwyddyn 
ariannol 2013-14 a bydd yn cael ei gyflawni 
dan bwerau codi ffioedd yr Archwilydd 
Cyffredinol, yn hytrach na phwerau Swyddfa 
Archwilio Cymru. 

6 Ffioedd archwilio yw prif ffynhonnell cyllid 
Swyddfa Archwilio Cymru, ond nid yr unig 
ffynhonnell. Mae gwybodaeth lawn am gyllid 
Swyddfa Archwilio Cymru wedi’i chynnwys 
yn yr amcan gyfrifon blynyddol o incwm a 
gwariant sydd wedi’u cyflwyno gerbron y 
Cynulliad Cenedlaethol.

Cyflwyniad
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Swyddfa Archwilio Cymru − Cynllun Ffioedd 2014         5

7 Mae Arddangosyn 1 yn rhestru’r deddfiadau statudol sy’n pennu pryd y gall a phryd y mae’n rhaid 
i Swyddfa Archwilio Cymru godi ffioedd, fel yr oeddynt ar 1 Ebrill 2014.

Arddangosyn 1: Deddfiadau statudol ar gyfer codi ffioedd  

Rhestr deddfiadau

Natur y gwaith Deddfiadau statudol 

Gall Swyddfa Archwilio Cymru godi ffioedd am y gweithgareddau canlynol

• Archwilio cyfrifon gan yr Archwilydd Cyffredinol (heblaw 
cyfrifon llywodraeth leol)

Adran 23(2) Deddf Archwilio Cyhoeddus  
(Cymru) 2013

• Astudiaethau gwerth am arian a gyflawnir dan gytundeb Adran 23(3)(a)-(c) Deddf Archwilio 
Cyhoeddus (Cymru) 2013

• Unrhyw wasanaethau gweinyddol, proffesiynol neu 
dechnegol i’w darparu gan Swyddfa Archwilio Cymru neu’r 
Archwilydd Cyffredinol drwy drefniant o dan adran 19 y 
Ddeddf

Adran 23(3)(d) Deddf Archwilio Cyhoeddus 
(Cymru) 2013

• Archwiliad eithriadol o gorff llywodraeth leol Adran 37(8) o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus  
(Cymru) Act 2004

• Ymarferion paru data 
• Mae’n rhaid pennu graddfa ffioedd ar gyfer y gwaith hwn 

Adran 64F(A1) o Ddeddf Archwilio 
Cyhoeddus (Cymru) 2004

Mae’n rhaid i Swyddfa Archwilio Cymru godi ffioedd am y gweithgareddau canlynol 

• Gwaith o dan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009
• Mae’n rhaid pennu graddfa ffioedd ar gyfer y gwaith hwn 

Adran 27 o fesur Llywodraeth Leol (Cymru)  
2009

• Gwasanaethau ardystio grantiau Adran 23(4)(a) Deddf Archwilio Cyhoeddus 
(Cymru) 2013 

• Astudiaethau ar gais cyrff addysgol o dan adran 145B o 
Ddeddf Llywodraeth Cymru 1998

Adran 23(4)(b) Deddf Archwilio Cyhoeddus 
(Cymru) 2013 

• Archwilio cyfrifon cyrff llywodraeth leol ac ymgymryd ag 
astudiaethau dan gytundeb â chyrff llywodraeth leol

• Mae’n rhaid pennu graddfa ffioedd ar gyfer archwilio cyfrifon 
cyrff llywodraeth leol 

Adran 20(A1)(a)-(b) o Ddeddf Archwilio 
Cyhoeddus (Cymru) 2004

Darpariaethau eraill ar gyfer codi ffioedd 

• Astudiaethau gweinyddu budd-daliadau ar gyfer yr 
Ysgrifennydd Gwladol. Mae’n rhaid i gyfanswm y ffi fod yn 
gyfanswm rhesymol a gytunwyd rhwng yr Ysgrifennydd 
Gwladol a Swyddfa Archwilio Cymru.

Adran 45 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus 
(Cymru) 2004

• Cynorthwyo Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a 
Hyfforddiant yng Nghymru

Adran 41A o Ddeddf Addysg 1997
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6         Swyddfa Archwilio Cymru − Cynllun Ffioedd 2014

8 Mae graddfeydd ffioedd yn ffordd o 
reoleiddio cost archwiliadau cyhoeddus, 
drwy bennu terfynau ac adolygu ffioedd yn 
erbyn y terfynau hynny. Mae graddfeydd 
ffioedd yn darparu fframwaith ar gyfer 
archwilwyr hefyd, i asesu faint o waith 
archwilio sy’n angenrheidiol a’r ffi i’w godi 
am y gwaith hwnnw ar gyfer corff penodol a 
archwilir.

9 Mae’n ofynnol i Swyddfa Archwilio Cymru 
bennu graddfeydd ffioedd ar gyfer:

• gwaith sy’n gysylltiedig ag archwilio cyrff 
llywodraeth leol;

• gwaith o dan Fesur Llywodraeth Leol 
(Cymru) 2009; a

• gwaith paru data.1

10 Nid oedd Swyddfa Archwilio Cymru yn gallu 
pennu’r graddfeydd ffioedd hyn tan 1 Ebrill 
2014 ac felly mae’r cynllun ffioedd hwn 
wedi ei ddiweddaru i gynnwys y graddfeydd 
ffioedd a ymgynghorwyd arnynt ac a 
bennwyd gan yr Archwilydd Cyffredinol ym 
mis Mawrth 2014. 

11 Mae graddfeydd ffioedd ar gyfer 
archwiliadau o gyfrifon 2013-14 ac 
archwiliadau ac asesiadau gwella 2014-15 
wedi eu hatodi yn Atodiad 2. Mae Atodiad 
2 hefyd yn cynnwys graddfeydd ffioedd ar 
wahân ar gyfer gwaith a gynhaliwyd mewn 
awdurdodau unedol, awdurdodau tân ac 
achub, awdurdodau parciau cenedlaethol, 
comisiynwyr heddlu a throseddu a phrif 
gwnstabliaid, cynghorau tref a chymuned a 
chronfeydd pensiwn llywodraeth leol.  

12 Mae ffioedd archwilio ac arolygu yn 
adlewyrchu cyfanswm amser staff a fydd 
yn cael ei dreulio ar yr archwiliad neu’r 
arolygiad hwnnw. Mae staff yn cael eu talu 
am archwiliadau ar gyfraddau fesul awr ar 
sail graddfeydd cyflog. Yn unol â’r Ddeddf, 
mae’r cyfraddau hyn fesul awr wedi’u 
cyfrifo fel nad ydynt yn fwy na’r gost lawn 
o gyflawni’r gwaith hwnnw. Mae cyfraddau 
fesul awr yn adlewyrchu costau uniongyrchol 
staff yn ogystal â chyfran briodol o orbenion. 
Codir ffioedd archwilio yn unol â’r cyfraddau 
ffioedd fesul awr a nodir yn Arddangosyn 
2, oni nodir hynny yn wahanol mewn rhan 
arall o’r cynllun hwn. Bydd y graddfeydd hyn 
yn berthnasol i’r holl waith y bydd Swyddfa 
Archwilio Cymru yn codi tâl amdano o 1 
Ebrill 2014 ar wahân i’r graddau y mae’r 
graddfeydd ffioedd a nodir yn y cynllun hwn 
yn rheoleiddio’r swm a godir.  

13 Yn achos darparu gwasanaethau 
gweinyddol, proffesiynol neu dechnegol a 
gytunwyd cyn 1 Ebrill 2014, codir ffioedd yn 
unol â’r cytundeb perthnasol, ar yr amod 
nad yw’r ffioedd dan sylw yn uwch na chost 
lawn darparu’r gwasanaeth

14 Pan fo angen cymorth arbenigol neu gyngor 
cyfreithiol neu broffesiynol codir ffioedd ar 
gyrff archwilio yn ogystal â chostau staff 
Swyddfa Archwilio Cymru.  

Graddfeydd  
ffioedd Ffioedd eraill 

1  Nid oes angen graddfeydd ffioedd ar gyfer gwaith paru data ar hyn o bryd gan ei fod yn waith sy’n digwydd pob dwy flynedd a bydd y graddfeydd ffioedd ar ei 
gyfer ar gael yng Nghynllun Ffioedd 3 yn ddiweddarach yn 2014
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Swyddfa Archwilio Cymru − Cynllun Ffioedd 2014         7

15 Pan fo ffioedd archwilio’n cael eu pennu 
a’u talu ymlaen llawn, mae’r ffioedd hynny 
(yn ogystal â TAW lle’n briodol) yn cael eu 
casglu mewn rhandaliadau misol gan gyrff a 
archwilir, oni chytunir yn wahanol.  

16 Pan fo ffioedd yn cael eu cyfrifo’n ddyddiol, 
mae’r ffioedd hynny (yn ogystal â TAW lle’n 
briodol) yn cael eu casglu pan fo’r gwaith 
yn cael ei gwblhau neu mewn rhandaliadau 
wrth i’r gwaith fynd rhagddo. 

Talu ffioedd 
Arddangosyn 2: Cyfraddau ffioedd yn ôl yr awr 

Graddfa Cyfradd 
fesul awr  
(£ yr awr)

Archwiliad ariannol 

Arweinydd ymgysylltu £162

Rheolwr archwilio £111

Arweinydd tîm £75

Aelod o’r tîm £56

Hyfforddai £45

Technegydd £30

Archwiliad o berfformiad 

Arweinydd ymgysylltu £173

Rheolwr archwilio perfformiad £111

Arweinydd archwilio perfformiad £93

Archwilydd perfformiad £65
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8         Swyddfa Archwilio Cymru − Cynllun Ffioedd 2014

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 o danynt; 

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; a

ch phan 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. 

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. 

Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 
2013 – testun llawn ar gyfer adran 24
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Graddfeydd ffioedd Swyddfa  
Archwilio Cymru o 1 Ebrill 2014 

Gwariant gros 
£000,000

Amrediad cyfanswm ffioedd £000

Isafswm Canolrif Uchafswm

100 119 140 160

200 143 168 193

300 159 187 215

400 172 202 232

500 183 215 246

600 192 225 259

700 200 235 269

800 207 243 279

900 213 251 288

1,000 220 258 296

1,100 225 265 304

1,200 230 271 311

Holl 
awdurdodau 
unedol

Amrediad cyfanswm ffioedd £000

Isafswm Canolrif Uchafswm

98 117 136

Graddfa ffioedd ar gyfer archwilio cyfrifon awdurdodau unedol

Graddfa ffioedd ar gyfer archwiliadau ac asesiadau gwella 
mewn awdurdodau unedol

Awdurdodau unedol
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10         Swyddfa Archwilio Cymru − Cynllun Ffioedd 2014

Gwariant gros 
£000,000

Amrediad cyfanswm ffioedd £000

Isafswm Canolrif Isafswm Canolrif 
2013-14

100 217 257 296 196

200 241 285 329 242

300 257 304 351 273

400 270 319 368 298

500 281 331 382 319

600 290 342 395 337

700 298 352 405 353

800 305 360 415 367

900 311 368 424 380

1,000 318 375 432 393

1,100 323 382 440 404

1,200 328 388 447 415

Graddfa cyfanswm ffioedd ar gyfer awdurdodau unedol
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Graff o raddfa cyfanswm ffioedd ar gyfer awdurdodau unedol
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Awdurdodau tân ac achub

Gwariant gros 
£000,000

Amrediad cyfanswm ffioedd £000

Isafswm Canolrif Uchafswm

20 34 41 47

40 41 49 57

60 46 55 63

80 50 59 68

100 53 63 72

Holl 
awdurdodau 
tân ac achub

Amrediad cyfanswm ffioedd £000

Isafswm Canolrif Uchafswm

11 16 21

Graddfa ffioedd ar gyfer archwilio cyfrifon awdurdodau tân ac achub

Graddfa ffioedd ar gyfer archwiliadau ac asesiadau gwella mewn 
awdurdodau tân ac achub

Gwariant gros 
£000,000

Amrediad cyfanswm ffioedd £000

Isafswm Canolrif Uchafswm Canolrif 
2013-14

20 45 57 68 48

40 52 65 78 61

60 57 71 84 71

80 61 75 89 79

100 64 79 93 85

Graddfa cyfanswm ffioedd ar gyfer awdurdodau tân ac achub
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Graff o raddfa cyfanswm ffioedd ar gyfer awdurdodau tân ac achub
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Awdurdodau parciau cenedlaethol

Gwariant gros 
£000,000

Amrediad cyfanswm ffioedd £000

Isafswm Canolrif Uchafswm

2 22 26 29

4 26 31 35

6 29 34 39

8 31 37 42

10 33 39 45

Holl 
awdurdodau 
parciau 
cenedlaethol

Amrediad cyfanswm ffioedd £000

Isafswm Canolrif Uchafswm

5 7 10

Graddfa ffioedd ar gyfer archwilio cyfrifon awdurdodau parciau cenedlaethol

Graddfa ffioedd ar gyfer archwiliadau ac asesiadau gwella mewn 
awdurdodau parciau cenedlaethol

Gwariant gros 
£000,000

Amrediad cyfanswm ffioedd £000

Isafswm Canolrif Uchafswm Canolrif 
2013-14

2 27 33 39 23

4 31 38 45 30

6 34 41 49 35

8 36 44 52 39

10 38 46 55 42

Graddfa cyfanswm ffioedd ar gyfer awdurdodau parciau cenedlaethol
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Graff o raddfa cyfanswm ffioedd awdurdodau parciau cenedlaethol
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Gall trefniadau archwilio sicrwydd cyfyngedig fod ar waith
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Comisiynwyr heddlu a throseddu a phrif gwnstabliaid

Gwariant 
gros cyfun 
comisiynwyr 
heddlu a 
throseddu 
a phrif 
gwnstabliaid 
£000,000

Amrediad ffioedd cyfunol comisiynwyr heddlu a throseddu a 
phrif gwnstabliaid £000

Isafswm Canolrif Uchafswm Canolrif 
amcangyfrifedig 

o’r llynedd

50 67 76 85 55 i 60

100 78 89 100 73 i 79

150 85 97 110 86 i 93

200 90 104 117 96 i 105

250 95 109 124 105 i 115

300 99 114 129 113 i 123

350 103 118 134 121 i 131

Graddfa ffioedd ar gyfer archwilio cyfrifon comisiynwyr heddlu a 
throseddu a phrif gwnstabliaid
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Graff o raddfa ffioedd ar gyfer comisiynwyr heddlu a throseddu a phrif gwnstabliaid
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Incwm neu wariant blynyddol 
(mae ffioedd yn daladwy ar sail 
pa bynnag un yw’r uchaf bob 
blwyddyn)

Math o 
archwiliad

Ffi 
arfaethedig

Ffi a godwyd 
yn y flwyddyn 

flaenorol

£dim – £1,000 Sylfaenol £30 Dim ffi yn 
daladwy

£1,001 – £5,000 Sylfaenol £80 £60

£5,001 – £10,000 Sylfaenol £175 £130

£10,001 – £30,000 Sylfaenol £205 £150

£30,001 – £60,000 Sylfaenol £295 £310

£60,001 – £100,000 Sylfaenol £350 £425

£100,001 – £200,000 Sylfaenol £415 £575

£200,001 – £300,000 Canolradd £650 £920

£300,001 – £400,000 Canolradd £650 £1,100

£400,001 – £500,000 Canolradd £650 £1,520

£500,001 – £750,000 Canolradd £920 £2,045

£750,001 – £1,000,000 Canolradd £920 £2,625

Graddfa ffioedd ar gyfer archwilio cyfrifon cynghorau tref a chymuned 
ag incwm neu wariant o hyd at £1,000,000

Cynghorau tref a chymuned
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Holl 
gronfeydd 
pensiwn

Amrediad ffioedd £000

Isafswm Canolrif Uchafswm Canolrif 
2013-14

30 40 50 28

Graddfa ffioedd ar gyfer archwilio cyfrifon cronfeydd pensiwn llywodraeth leol

Cronfeydd pensiwn llywodraeth leol
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Paratowyd y Cynllun Blynyddol hwn ar y cyd gan Archwilydd Cyffredinol 
Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru dan adran 25(1) o Ddeddf Archwilio 
Cyhoeddus (Cymru) 2013. Fe’i cyflwynir gerbron Cynulliad Cenedlaethol 
Cymru dan adran 26 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013. 

Huw Vaughan Thomas
Archwilydd Cyffredinol Cymru

Isobel Garner (Cadeirydd), Steven Burnett, David Corner,  
Christine Hayes, Peter Price a Huw Vaughan Thomas1  
Swyddfa Archwilio Cymru

Cynllun Blynyddol Archwilydd 
Cyffredinol Cymru a Swyddfa 
Archwilio Cymru ar gyfer y  
flwyddyn a ddaw i ben ar  
31 Mawrth 2015

1 Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru yn aelod o Swyddfa Archwilio Cymru dan baragraff 1(2)(b) o Atodlen 1 i 
Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 yn rhinwedd ei swydd. Fodd bynnag, mae Archwilydd Cyffredinol 
Cymru hefyd yn endid cyfreithiol ar wahân.
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Rhagair gan Archwilydd Cyffredinol Cymru   4

Rhagair gan Gadeirydd Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru 5

Strategaeth 2013-2016 ar gyfer Archwilydd Cyffredinol  
Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru     6

Gwaith yr Archwilydd Cyffredinol  
(a’i Archwilydd Penodedig)      8

Rhaglen waith Swyddfa Archwilio Cymru    13

Gwaith i’w gyflawni gan yr Archwilydd Cyffredinol a  
Swyddfa Archwilydd Cymru ar y cyd    16

Ein hincwm a’n gwariant 2014-15     17

Atodiad 1: Rhaglen 2014-15     22

Cynnwys
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Mae gwasanaethau cyhoeddus Cymru wedi cyrraedd rhyw fath 
o groesffordd, yn wynebu penderfyniadau a fydd yn effeithio 
ar y gallu i ddarparu am ddegawdau i ddod. Yn gynyddol 
mae o adroddiadau archwiliadau cyhoeddus dros yr ychydig 
flynyddoedd diwethaf wedi pwysleisio’r angen i ailgynllunio 
ac ailwampio wrth i adnoddau leihau a’r galw gynyddu. Mewn 
ymateb i’r pwysau, sydd heb ei debyg, rhaid i archwiliadau 
cyhoeddus ganolbwyntio ar feysydd sy’n cyflwyno’r atebion 
pwysicaf o ran beth sy’n llwyddo a beth sydd angen ei newid. 
Mae cynnal hyder y cyhoedd o ran sut mae arian cyhoeddus 
yn cael ei wario yn bwysicach nag erioed, ac rwy’n bwriadu 
cryfhau ein pwyslais ar lywodraethu yn y flwyddyn i ddod. 
Mae adroddiad diweddar y Comisiwn ar Lywodraethu a 
Darparu Gwasanaethau Cyhoeddus yn awgrymu bod llawer o’r 
negeseuon o adroddiadau archwilio blaenorol yn dylanwadu 
ar y ffordd o feddwl yma yng Nghymru. Felly, mae’n bwysig 
fy mod i, fel Archwilydd Cyffredinol Cymru, yn parhau i fwrw 

golwg amserol a defnyddiol ar batrymau gwariant cyhoeddus y gorffennol a’r dyfodol.

Fy rôl fel Archwilydd Cyffredinol yw adrodd ar y canlynol: 

• a yw adnoddau cyhoeddus yn cael eu defnyddio’n ddarbodus, yn effeithlon ac yn effeithiol; 

• a oes atebolrwydd priodol am arian cyhoeddus; 

• a yw gwasanaethau cyhoeddus Cymru yn gwella. 

Fel archwilydd allanol annibynnol sector cyhoeddus Cymru, mae’n rhaid i mi allu dibynnu ar y rhai sy’n 
helpu i gyflwyno fy rhaglen archwilio i wneud hynny i’r safonau proffesiynol uchaf, ac yn yr un modd, 
rhaid i Swyddfa Archwilio Cymru ddangos trefn  lywodraethu dda a stiwardiaeth effeithiol o adnoddau 
cyhoeddus. 

Dyna pam rwy’n falch o weithio gyda’r Bwrdd sydd newid ei benodi dan drefniadau llywodraethu sy’n 
rhoi sicrwydd priodol i’r cyhoedd ynglŷn â defnyddio adnoddau ar gyfer archwiliad cyhoeddus, tra’n 
diogelu fy annibyniaeth fel archwilydd. Yn unol â’r Cynllun Blynyddol, byddaf yn parhau i elwa ar 
ymrwymiad a phroffesiynoldeb fy nghydweithwyr yn Swyddfa Archwilio Cymru wrth i mi gynllunio ac 
adrodd am fy rhaglen archwilio.

Huw Vaughan Thomas

Rhagair gan Archwilydd  
Cyffredinol Cymru
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Mae eleni’n flwyddyn o newid i Swyddfa Archwilio Cymru. Er 
y bydd yn parhau i ganolbwyntio ar helpu i gyflawni gwaith 
archwilio’r Archwilydd Cyffredinol i’r safon uchaf, mae cryn 
dipyn yn newid y tu ôl i’r llenni.

Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn gorff corfforaethol erbyn hyn, 
gyda Bwrdd, yn unol â Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 
2013. Mae’n cynnwys aelodau o bob math o gefndiroedd 
gwahanol, a fydd yn cynghori ac yn monitro’r Archwilydd 
Cyffredinol ac yn darparu adnoddau ar gyfer ei waith. Mae’r 
Bwrdd yn cynnwys yr Archwilydd Cyffredinol fel Prif Weithredwr 
hefyd. Ni fydd y Bwrdd yn cael ei gyfansoddi’n llawn tan 
ddiwedd mis Mai 2014 oherwydd y broses o ethol gweithwyr 
cyflogedig yn aelodau. Er hynny, mae’r broses o sefydlu 
mecanweithiau a chysylltiadau’r Bwrdd a sefydlu’r trefniadau 
llywodraethu yn unol â’r ddeddf, yn mynd rhagddi’n dda.

Yn y cam cynnar hwn, rydym yn bwrw golwg agosach ar drefniadau i sicrhau bod ein dulliau 
llywodraethu yn briodol ac wedi’u cynllunio’n dda, a’n bod ni’n sefydliad sy’n cael ei redeg yn dda 
ac yn defnyddio arian cyhoeddus yn effeithiol ac yn effeithlon. Rydym hefyd, ar y cyd â’r Archwilydd 
Cyffredinol a’i Uwch Dîm Arwain, yn buddsoddi amser i adolygu cyfeiriad a blaenoriaethau strategol 
Swyddfa Archwilio Cymru fel y gall gefnogi a chyflawni ei amcanion craidd o ddarparu sicrwydd, cynnig 
cipolwg a hyrwyddo gwelliant. Hoffem weld ein rhanddeiliaid yn elwa ar waith ein sefydliad, a’n nod yw 
helpu cyrff cyhoeddus yng Nghymru i sicrhau eu bod yn llwyddo ac yn sicrhau’r canlyniadau gorau i’r 
bobl y maent yn eu gwasanaethu, gan gydnabod yr hyn sy’n dda, a rhannu arferion gorau.

I’r perwyl hwn, rydym yn ad-drefnu strwythur uwch-reolwyr Swyddfa Archwilio Cymru er mwyn cryfhau’r 
ffocws ar gleientiaid, targedu ein gwaith yn well ac ymgysylltu’n well â chyrff cyhoeddus Cymru.

Mae’r Bwrdd a’r sefydliad yn ei gyfanrwydd yn cychwyn ar daith gyffrous, heriol a gwerth chweil. 
Rydym yn ymrwymo i archwilio cyhoeddus trylwyr ar y cyd. Gyda’n gilydd, rydym oll yn benderfynol o 
chwarae’n rhan er mwyn cyflawni’r Cynllun Blynyddol hwn.

 
Isobel Garner

Rhagair gan Gadeirydd Bwrdd  
Swyddfa Archwilio Cymru 
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1 Ein nod cyffredinol fel sefydliad yw bod: 
‘Pobl Cymru yn gwybod a yw arian 
cyhoeddus yn cael ei reoli’n ddoeth a bod 
cyrff cyhoeddus Cymru yn deall sut i wella 
canlyniadau. Mae’r nod cyffredinol hwn 
wedi’i ategu gan bedwar amcan allweddol 
ar gyfer 2013-2016, fel y crynhoir yn 
Arddangosyn 1. Mae holl waith archwilio’r 
Archwilydd Cyffredinol wedi’i gynllunio 
i gefnogi’r tri amcan o roi sicrwydd, rhoi 
cipolwg a hyrwyddo gwelliant. Er mwyn 
cyflawni’r tri amcan hwn yn llwyddiannus, 
mae’n hollbwysig bod Swyddfa Archwilio 
Cymru yn sefydliad atebol ac effeithiol a 
reolir yn dda.

2 Roedd y strategaeth hon yn seiliedig ar 
ein hasesiad o’r amgylchedd allanol adeg 
ei pharatoi yn 2013. Fodd bynnag, mae’r 
amgylchedd yn prysur newid ac yn ystod 
cyfnod y cynllun hwn, byddwn yn ystyried 
sut i ymateb i ddatblygiadau parhaus. Mae’r 
canlynol o bwysigrwydd penodol, gydag 
effeithiau pellgyrhaeddol posibl:

• y ‘Bil Cenedlaethau’r Dyfodol’ arfaethedig 
sy’n bwriadu cyflwyno dyletswyddau 
datblygu cynaliadwy ar y rhan fwyaf o 
gyrff cyhoeddus sydd wedi’u datganoli 
yng Nghymru; 

• ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad 
Y Comisiwn ar Lywodraethu a Darparu 
Gwasanaethau Cyhoeddus (Comisiwn 
Williams).

3 Wrth weithredu ein strategaeth, byddwn 
yn ystyried egwyddorion a nodau datblygu 
cynaliadwy cenedlaethol Cymru, a fydd yn 
nodweddion allweddol o’r dyletswyddau 
datblygu cynaliadwy sydd i’w disgwyl gan 
gyrff cyhoeddus Cymru. Mae’r egwyddorion 
yn debygol o gynnwys: integreiddio, 
atal tymor hir, ymgysylltu a chydweithio. 
Disgwylir i sefydliadau ddefnyddio’r 
egwyddorion hyn wrth benderfynu pa 
ganlyniadau i’w cyflawni a sut i’w cyflawni 
nhw.

4 Hefyd, bydd sefydliadau yn gorfod dangos 
sut maen nhw wedi blaenoriaethu eu 
gwaith a sut maent yn gwario’u harian er 
mwyn cyflawni’r canlyniadau a chyfrannu at 
amcanion datblygu cynaliadwy cenedlaethol. 
Y nodau arfaethedig yw:

• Mae Cymru’n llewyrchus ac yn arloesol;

• Mae Cymru’n defnyddio cyfran deg o 
adnoddau naturiol;

• Mae cymunedau ledled Cymru yn 
ddiogel, yn gydlynol a chryf;

• Mae pobl Cymru’n iachach ac

• Mae Cymru’n wlad fwy cyfartal.

Strategaeth ar gyfer Archwilydd Cyffredinol  
Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru 2013-2016
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Mae pobl Cymru yn gwybod a yw arian cyhoeddus yn cael ei reoli'n ddoeth ac
mae cyrff cyhoeddus yng Nghymru yn deall sut i wella canlyniadau

Bod yn sefydliad atebol ac effeithlon a reolir yn dda sy'n 
darparu amgylchedd gwaith symbylol a buddiol

Rhoi sicrwydd amserol 
ar y ffordd y caiff arian 
cyhoeddus ac asedau 

eu llywodraethu 
a'u gwarchod

Rhoi cipolwg 
defnyddiol o'r graddau 
y defnyddir adnoddau 

yn dda i ddiwallu 
anghenion pobl 

Nodi'n glir a hyrwyddo 
ffyrdd y gellir gwella'r 

broses o ddarparu 
gwasanaethau 

cyhoeddus

Arddangosyn 1 – Ein nod a’n pedwar amcan allweddol
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Trosolwg

5 Mae’r adran hon yn disgrifio’r gwaith y 
mae’r Archwilydd Cyffredinol (a’i Archwilydd 
penodedig2) yn bwriadu’i wneud yn 2014-15 
ac yn pwysleisio’r prif flaenoriaethau ar gyfer 
y flwyddyn honno. Mae’n cwmpasu:

• Archwiliad ariannol

• Archwilio perfformiad

• Gwaith trawsbynciol

6 Mae rhagor o wybodaeth am 
swyddogaethau statudol yr Archwilydd 
Cyffredinol (a’i Archwilydd penodedig) ar 
gael ar wefan Swyddfa Archwilio Cymru3.

7 Mae ansawdd cyffredinol ein gwaith yn 
hollbwysig i ni. Er mwyn gwella’r ansawdd 
ymhellach yn ystod y flwyddyn, byddwn 
yn parhau i ddatblygu ein rhaglen o 
adolygiadau gan gymheiriaid cyfatebol 
gydag asiantaethau archwilio eraill ac 
adeiladu ar y gwaith rydym yn ei wneud o’n 
gwirfodd gydag Adran Sicrhau Ansawdd 
Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Cymru a 
Lloegr. Bydd yr Archwilydd Cyffredinol hefyd 
yn parhau i weithio ar y cyd â rheoleiddwyr 
ac arolygiaethau eraill fel Estyn, Arolygiaeth 
Gofal Iechyd Cymru ac Arolygiaeth Gofal 
a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru er 
mwyn helpu i ddarparu gwaith archwilio, 
arolygu a rheoleiddio cydgysylltiedig o safon 
uchel ar draws gwasanaethau cyhoeddus 
Cymru.

8 Mae’r Archwilydd Cyffredinol wrthi’n paratoi 
Cod Ymarfer Archwilio newydd fel sail i’r 
gwaith sy’n cael ei wneud ar ei ran, a fydd 
yn cynnwys cyfres well o egwyddorion er 
mwyn cefnogi’r gwaith hwn ymhellach.

Archwiliad Ariannol

9 Mae ein gwaith archwilio ariannol yn 
cynnwys:

• archwilio cyfrifon;

• ardystio grantiau; 

• gwaith sy’n ymateb i wybodaeth 
gan aelodau’r cyhoedd a heriau a 
gwrthwynebiadau gan etholwyr.

Archwilio cyfrifon

10 Rhaid i gyrff cyhoeddus fod yn atebol am 
yr arian sydd yn eu gofal. Y brif ffordd o 
wneud hyn yw trwy baratoi cyfrifon blynyddol 
amserol a chywir. Mae’r Archwilydd 
Cyffredinol ac archwilwyr penodedig yn 
canolbwyntio ar archwilio’r cyfrifon hyn a rhoi 
sicrwydd i’r cyhoedd ynglŷn â stiwardiaeth 
arian cyhoeddus.

11 Yn 2014-15, mae’r Archwilydd Cyffredinol ac 
archwilwyr penodedig yn disgwyl cyflwyno 
adroddiadau ar gyfrifon dros 800 o gyrff 
cyhoeddus yng Nghymru, yn cwmpasu 
llywodraeth leol, llywodraeth ganolog a’r 
GIG, sy’n cynnwys dros 750 o gynghorau 
cymuned a thref bach. 

Gwaith yr Archwilydd Cyffredinol  
(a’i Archwilydd Penodedig) 

2 O 1 Ebrill 2014, yr Archwilydd Cyffredinol fydd archwilydd cyrff llywodraeth leol yng Nghymru. Cyn 1 Ebrill, roedd 
yr Archwilydd Cyffredinol yn penodi archwilwyr i gyrff llywodraeth leol. 

3 www.wao.gov.uk/cy/amdanom-ni
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Ardystio grantiau

12 Mae grantiau yn ffynhonnell bwysig o arian 
yng Nghymru. Wrth ddyfarnu grantiau, 
mae cyllidwyr yn gosod amodau sy’n ei 
gwneud yn ofynnol i’r rhai sy’n eu derbyn 
ddefnyddio’r arian at y dibenion y cytunwyd 
arnynt yn unig ac o dan reolaethau llym. Os 
caiff gais i wneud hynny, rhaid i’r Archwilydd 
Cyffredinol wneud trefniadau i ardystio 
hawliadau a ffurflenni ar gyfer grantiau a 
dalwyd neu gymorthdaliadau a wnaed.

13 Yn 2014-15, mae’r Archwilydd Cyffredinol 
yn disgwyl ardystio 32 o gynlluniau grant 
llywodraeth leol, sy’n werth dros £3 biliwn, 
ac yn cynnwys dros 300 o hawliadau unigol.

14 Yn ystod y flwyddyn, byddwn yn 
canolbwyntio’n benodol hefyd ar baratoi 
ar gyfer newidiadau i’r gyfundrefn grantiau 
yn sgil cyflwyno’r Credyd Cynhwysol a’r 
Rhaglen Ewropeaidd 2014-2020 newydd.

Gwaith ymatebol

15 Mae’r ddeddfwriaeth yn rhoi’r hawl i etholwyr 
ac eraill fynegi pryderon wrth yr Archwilydd 
Cyffredinol a’i Archwilydd Penodedig ynglŷn 
â’r modd y defnyddir arian cyhoeddus. 
Pan gaiff pryderon eu crybwyll, byddwn yn 
ystyried y ffordd orau o ymateb iddynt a sut 
i adrodd am ganfyddiadau unrhyw waith a 
wnawn.

Archwilio perfformiad

16 Mae ein gwaith archwilio perfformiad yn 
cefnogi’r Archwilydd Cyffredinol wrth iddo 
gyflawni’i waith archwilio gwerth-am-arian 
statudol a swyddogaethau asesu gwelliant. 
Mae gwaith archwilio perfformiad craidd yn 
perthyn i dair ffrwd fusnes yn fras:

• rhaglen dreigl o astudiaethau gwerth am 
arian a gyflawnir er mwyn ategu gwaith 
craffu Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y 
Cynulliad Cenedlaethol;

• Byrddau iechyd ac ymddiriedolaethau’r 
GIG: yn cynnwys rhaglen flynyddol o 
astudiaethau Cymru gyfan o gyrff GIG 
a rhai prosiectau archwilio perfformiad 
pwrpasol lleol; 

• llywodraeth leol (gan gynnwys y parciau 
cenedlaethol a’r gwasanaethau tân ac 
achub): yn cynnwys rhaglen flynyddol 
o waith asesu gwelliannau dan Raglen 
Cymru ar gyfer Gwella ochr yn ochr â 
rhaglen astudiaethau o gyrff llywodraeth 
leol.

Astudiaethau gwerth am arian

17 Mae rhaglen dreigl yr Archwilydd Cyffredinol 
o astudiaethau gwerth am arian yn ystyried 
materion sy’n gysylltiedig â darbodusrwydd, 
effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd mae 
Llywodraeth Cymru a’i chyrff cyhoeddus a 
noddir a chyrff cysylltiedig wrth ddefnyddio’u 
hadnoddau i gyflawni eu swyddogaethau.
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18 Wrth benderfynu ar ei raglen o astudiaethau, 
mae’n ofynnol i’r Archwilydd Cyffredinol 
ystyried safbwyntiau Pwyllgor Cyfrifon 
Cyhoeddus y Cynulliad. Mae ei adroddiadau 
yn sail i raglen waith y Pwyllgor Cyfrifon 
Cyhoeddus a gallant gefnogi gwaith 
pwyllgorau eraill y Cynulliad Cenedlaethol. 
Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru a staff 
Swyddfa Archwilio Cymru yn darparu 
cymorth a chefnogaeth amrywiol i’r Pwyllgor 
Cyfrifon Cyhoeddus i gynorthwyo gyda’r 
gwaith o ystyried a chraffu ar yr adroddiadau 
hyn ymhellach.

19 Mae’r Archwilydd Cyffredinol wedi ymrwymo 
i gyflwyno rhwng 10 a 12 o gynhyrchion i’r 
Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus eu hystyried 
bob blwyddyn, gan gynnwys: adroddiadau 
gwerth am arian a gynlluniwyd; crynodebau 
Cymru gyfan o waith archwilio perfformiad 
lleol; ac adroddiadau neu friffiau amrywiol 
eraill yn deillio o’r holl waith archwilio a wneir 
gan yr Archwilydd Cyffredinol.

20 Mae’r blaenoriaethau ar gyfer gwaith astudio 
gwerth am arian yn 2014-15 i’w gweld yn 
Atodiad 1.

GIG: rhaglen flynyddol o waith archwilio 
perfformiad  

21 Prif elfennau’r gwaith hwn yw archwiliadau 
gwerth am arian (sy’n cael eu cynnal ar 
draws holl gyrff y GIG) gan gynnwys asesiad 
strwythuredig blynyddol sy’n ystyried pa 
mor gadarn yw trefniadau’r GIG ar gyfer 
llywodraethu corfforaethol a rheoli ariannol a 
pherfformiad.

22 Prif ganlyniadau’r archwiliadau gwerth 
am arian yw adroddiadau lleol ar gyfer 
cyrff GIG unigol. Fodd bynnag, maent 
yn cynnig potensial hefyd i gyflwyno 
adroddiad crynodeb Cymru gyfan ar gyfer 
Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad 
Cenedlaethol. Mae pob rhaglen archwiliad 
lleol yn debygol o gynnwys nifer fach o 
brosiectau archwilio perfformiad pwrpasol 
sy’n ymwneud â materion neu risgiau sy’n 
benodol i’r corff GIG unigol. 

23 Ceir amlinelliad o raglen flynyddol gwaith 
archwilio perfformiad iechyd yn Atodiad 1.

Llywodraeth leol: rhaglen flynyddol o waith  
asesu gwelliant

24 Dan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009, 
mae’n ofynnol i’r Archwilydd Cyffredinol 
gynnal rhaglen flynyddol o waith asesu 
gwelliant sy’n cynnwys y canlynol:

• asesiadau o welliant;

• archwiliad o gynlluniau gwella blynyddol 
awdurdodau;

• gwirio’r cynnydd ar gynigion ar gyfer 
gwella ac argymhellion;

• archwilio a phrofi asesiadau o berfformiad 
awdurdodau; 

• archwiliad o ddangosyddion perfformiad.
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25 Yn ogystal â’r rhaglen waith flynyddol hon, 
mae’r Archwilydd Cyffredinol yn cynnal 
asesiadau corfforaethol cylchol trylwyr o 
drefniadau llywodraethu. Mae’r Archwilydd 
Cyffredinol yn bwriadu cynnal chwe asesiad 
corfforaethol o’r awdurdodau canlynol yn 
2014-15:

• Cyngor Dinas a Sir Abertawe

• Cyngor Sir y Fflint

• Cyngor Sir Ynys Môn

• Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

• Cyngor Sir Fynwy

• Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd 
Port Talbot

26 Yn Atodiad 1 mae crynodeb o astudiaethau 
o lywodraeth leol, rhai wedi’u cynllunio ac 
arfaethedig, yn ystod 2014-15. 

27. Byddwn yn adolygu ein gwaith a gynlluniwyd 
ar gyfer llywodraeth leol yn arbennig wrth 
inni fonitro ymateb Llywodraeth Cymru i 
argymhellion Comisiwn Williams.

Gwaith trawsbynciol

28 Rydym hefyd yn cynnal gwaith trawsbynciol 
pellach fel:

• nodi a lledaenu arferion da; 

• Menter Twyll Genedlaethol (NFI).

Arfer da

29 Mae dull yr Archwilydd Cyffredinol o ymdrin 
ag arferion da yn cynnwys nodi a rhannu 
enghreifftiau o arfer da mewn sawl modd, 
gan gynnwys y Gyfnewidfa Arfer Da. 
Mae’r wefan hon yn cynnwys dros 550 
o astudiaethau achos ac enghreifftiau o 
arfer da. Maent yn cwmpasu amrywiaeth 
o weithgareddau a phynciau’r sector 
cyhoeddus gan gynnwys rheoli fflyd, oedi 
wrth drosglwyddo gofal a rheoli absenoldeb 
salwch. Mae gwaith archwilio perfformiad 
ac archwilio ariannol yr Archwilydd 
Cyffredinol a’r archwilwyr penodedig yn 
cyfrannu at y Gyfnewidfa, ac maent yn 
darparu enghreifftiau o’r modd mae’r cyrff 
a archwilir yn mynd i’r afael â’r heriau o’u 
blaenau. Mae’r wefan yn derbyn tua 3,000 
o ymweliadau ar gyfartaledd bob mis. Ochr 
yn ochr â’r Gyfnewidfa, mae’r Archwilydd 
Cyffredinol yn hwyluso’r broses o gyfnewid 
gwybodaeth trwy gyfrwng seminarau dysgu 
ar y cyd, sy’n dod ag unigolion o bob cwr 
o wasanaeth cyhoeddus Cymru ynghyd i 
rannu profiad a gwybodaeth.

30 Rydym yn cefnogi gwefan Arfer Da Cymru 
- goodpracticewales.com - hefyd sy’n 
galluogi defnyddwyr chwilio am enghreifftiau 
o arferion da, astudiaethau achos a 
dogfennau eraill gan 20 o sefydliadau gwella 
a chyrff eraill sy’n gysylltiedig â gwella’r 
sector cyhoeddus. Mae’r wefan yn cynnig 
mynediad i dros 3,000 o astudiaethau achos 
ac yn derbyn dros 10,000 o ymweliadau  
bob mis.
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31 Dyma’r prif weithgareddau sydd ar y gweill 
i’r Gyfnewidfa Arfer Da yn 2014-15:

• cyflwyno arferion da i weithgareddau prif 
ffrwd;

• meithrin cysylltiadau agosach â chyrff 
archwilio ac arolygu eraill fel Audit 
Scotland, Northern Ireland Audit Office ac 
Improvement Scotland;

• datblygu digwyddiadau dysgu ar y 
cyd gyda phwyslais parhaus ar reoli 
asedau, gan gynnwys rheoli adeiladau, 
tir a throsglwyddo asedau a rheoli 
cyfleusterau; 

• canfod dulliau ataliol sy’n galluogi 
gwasanaethau cyhoeddus i ganolbwyntio 
ar helpu dinasyddion i ysgwyddo rhagor o 
gyfrifoldeb a lleihau’r angen i ddefnyddio 
gwasanaethau cyhoeddus. 

Menter Twyll Genedlaethol

32 Dyma ymarferiad cydweithredol a gynhelir 
bob dwy flynedd ledled y DU sy’n paru data 
electronig o fewn a rhwng cyrff y sector 
cyhoeddus a phreifat er mwyn atal ac 
olrhain achosion o dwyll. Ers ei chychwyn 
ym 1996, mae ymarferiadau’r Fenter wedi 
arwain at ganfod gwerth dros £22 miliwn o 
dwyll a gordaliadau yng Nghymru. Rydym yn 
bwriadu cyhoeddi ein hadroddiad ar 2012-13 
yn ystod haf 2014.

33 Mae’r defnydd o ddata’r Fenter yn cael ei 
reoli o hyd er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth 
â’r ddeddfwriaeth diogelu data a hawliau 
dynol. I’r perwyl hwnnw, mae’r Archwilydd 
Cyffredinol wedi paratoi Cod Paru 
Data a gymeradwywyd gan y Cynulliad 
Cenedlaethol er mwyn sicrhau bod 
gwybodaeth am bobl yn cael ei diogelu a’i 
phrosesu’n briodol.
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Trosolwg

34 Mae’r adran hon yn amlinellu prif 
flaenoriaethau Swyddfa Archwilio Cymru ar 
gyfer 2014-15, gan gynnwys:

• y defnydd o’i chyfrifoldebau statudol 
amrywiol yn unol â Deddf Archwilio 
Cyhoeddus (Cymru) 2013 (y Ddeddf); 

• gwaith i’w wneud gan Swyddfa Archwilio 
Cymru er mwyn cyflawni amcanion 
sylfaenol ein Strategaeth Gorfforaethol 
2013-2016 o fod yn sefydliad atebol ac 
effeithiol a reolir yn dda sy’n darparu 
amgylchedd gwaith ysgogol a buddiol.

Cyfrifoldebau statudol Swyddfa  
Archwilio Cymru

35 Mae’r Ddeddf yn cyflwyno nifer o 
gyfrifoldebau statudol ar gyfer Swyddfa 
Archwilio Cymru gan gynnwys:

• darparu adnoddau i’r Archwilydd 
Cyffredinol (gan gynnwys darparu staff a’r 
asedau angenrheidiol iddo allu cyflawni ei 
swyddogaethau archwilio);

• monitro’r broses o gyflawni 
swyddogaethau’r Archwilydd Cyffredinol;

• codi tâl a pharatoi adolygiad blynyddol 
o Gynllun Ffioedd Swyddfa Archwilio 
Cymru; 

• darparu cyngor i’r Archwilydd Cyffredinol 
ynglŷn â chyflawni ei swyddogaethau.

36 Rhaid i Swyddfa Archwilio Cymru baratoi 
Cynllun Cydraddoldeb Strategol hefyd, yn 
unol â Deddf Cydraddoldeb 2010.

37 Mae paragraff 64 yn nodi’r adnoddau i’w 
darparu i’r Archwilydd Cyffredinol yn 2014-
15 a sut y dylid defnyddio’r adnoddau hynny 
i gynnal rhaglenni gwaith yr Archwilydd 
Cyffredinol a’i Archwilydd Penodedig. 

Cyflawni ein hamcan o fod yn sefydliad 
atebol ac effeithiol a reolir yn dda

38 Blaenoriaeth allweddol y Bwrdd yn ystod 
2014-15 fydd sicrhau proses bontio esmwyth 
i’r Swyddfa Archwilio newydd yn unol â’r 
amcanion sylfaenol sydd yn ein Strategaeth 
Gorfforaethol 2013-2016, sef bod yn 
sefydliad atebol ac effeithiol a reolir yn dda 
sy’n darparu amgylchedd gwaith ysgogol a 
buddiol. Mae paragraffau 39 i 52 yn cyfeirio 
at feysydd gwaith penodol.

Sefydlu ein trefniadau llywodraethu newydd

39 Yn ystod 2013-14, mae Swyddfa Archwilio 
Cymru wedi bod yn paratoi  ar gyfer y 
newidiadau i’w threfniadau llywodraethu 
sy’n deillio o’r Ddeddf. Bydd y trefniadau 
hyn - gan gynnwys cyflwyno Bwrdd newydd 
a datblygu strwythurau llywodraethu ategol 
fel cynllun dirprwyo er mwyn cyflawni 
swyddogaethau’r Bwrdd - ar waith erbyn 1 
Ebrill 2014 i gefnogi’r Bwrdd newydd. Fodd 
bynnag, bydd angen adolygu’r rhain yn 
ystod 2014-15 er mwyn sicrhau eu bod yn 
addas i’r diben yn sgil profiad parhaus. Ni 
fydd y Bwrdd wedi’i gyfansoddi’n llawn tan 
ddiwedd Mai 2014.

Rhaglen waith Swyddfa Archwilio Cymru
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Adolygu niferoedd staff a’r gymysgedd sgiliau

40 Yn ystod 2014-15, byddwn yn adolygu 
ein niferoedd staff a’r gymysgedd sgiliau 
yn wyneb newidiadau deddfwriaethol 
hysbys a phosibl yn y dyfodol a newidiadau 
eraill. Gan ystyried rhaglenni gwaith y 
presennol a’r dyfodol, byddwn yn parhau i 
fuddsoddi’n briodol yng ngweithgareddau 
dysgu a datblygiad personol ein staff fel 
bod ganddynt y sgiliau a’r arbenigedd 
angenrheidiol i gyflawni gwaith awdurdodol 
gyda hygrededd ar draws sector cyhoeddus 
Cymru a thu hwnt.

41 Mae gwaith a gynhaliwyd fel rhan o’n 
rhaglen newid diwylliant yn 2013-14 wedi 
dangos manteision amlwg iawn o ymgysylltu 
fwyfwy â gweithwyr cyflogedig gan alluogi 
a grymuso ein staff. Mae adeiladu ar y 
datblygiad hwn yn parhau’n flaenoriaeth 
gennym yn 2014-15. 

Defnyddio contractau fframwaith i gyflenwi 
gwasanaethau archwilio

42 Byddwn hefyd yn mynd ati i sicrhau bod 
ein defnydd o staff contract dros dro a 
chwmnïau contractio yn cyd-fynd yn llwyr 
â’n strategaethau corfforaethol a’r gweithlu. 
Mae’r contractau fframwaith ar gyfer cyflenwi 
gwasanaethau archwilio gan gwmnïau 
contractio yn dod i ben ar 31 Mawrth 2015, 
ac mae hyn yn arbennig yn rhoi cyfle 
inni ystyried a yw’r trefniadau cyfredol yn 
darparu gwerth am arian.

43 O dan y trefniadau cyfredol, mae’r 
Archwilydd Cyffredinol yn gosod tua 22 y 
cant o’i waith archwilio ar gontract i chwe 
chwmni cyfrifeg am gyfanswm o £3.06 
miliwn. Mae yna fanteision i’r dull marchnad 
cymysg hwn. Fodd bynnag, rhaid ystyried 
y manteision yng nghyd-destun dyfarniad 
diweddar HMRC ynghylch statws TAW yr 
Archwilydd Cyffredinol, a fydd yr un mor 
berthnasol i Swyddfa Archwilio Cymru o 1 
Ebrill 2014 ymlaen. Mae’r dyfarniad hwn 
yn golygu lleihau’r TAW y gellir ei adennill 
ar symiau a dalwyd dan y contractau 
fframwaith, gan gynyddu ein sylfaen costau 
£600,000. Un o orchwylion cyntaf y Bwrdd 
Swyddfa Archwilio Cymru newydd yn 
2014-15 fydd ystyried i ba raddau y mae’n 
dymuno rhoi gwaith ar gontract a pha ddull 
contractio y mae’n dymuno ei ddefnyddio.

Gwella ein systemau a’n prosesau

44 Fel rhan o’n hymgais barhaus i fod yn 
sefydliad effeithiol a reolir yn dda, byddwn 
yn parhau i symleiddio ein systemau a’n 
prosesau cyfredol lle bo modd. O 1 Ebrill 
2014, byddwn yn gweithredu systemau 
Adnoddau Dynol a threuliau newydd, gyda’r 
nod cyffredinol o leihau nifer y trafodion sy’n 
ofynnol gan ein timau cyllid ac Adnoddau 
Dynol er mwyn canolbwyntio ar gyflenwi 
prosiectau sy’n cynnig gwerth ychwanegol i 
Swyddfa Archwilio Cymru.
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45 Fel y pwysleisiwyd yn amcangyfrif incwm 
a gwariant Swyddfa Archwilio Cymru ar 
gyfer y flwyddyn a ddaw i ben ar 31 Mawrth 
2015, rydym hefyd yn ystyried dewisiadau 
amrywiol ar gyfer newid nifer o’r systemau 
a ddefnyddiwn ar hyn o bryd er mwyn 
cynllunio, rheoli, cofnodi a storio ein gwaith 
archwilio gydag un cynnyrch sy’n gallu 
darparu dull cyson a’n helpu i wella’n dull o 
gyflawni ein gwaith.

46 Mewn ymateb i’r materion a godwyd yn 
Natganiadau Llywodraethu Blynyddol yr 
Archwilydd Cyffredinol yn ei Adroddiad a 
Chyfrifon Blynyddol, byddwn yn mireinio 
ein gwybodaeth rheoli ariannol ymhellach 
er mwyn sicrhau ei bod yn bodloni 
gofynion ein Pwyllgor Rheoli a’n Bwrdd 
Swyddfa Archwilio Cymru newydd. Bydd 
blaenoriaethau 2014-15 yn cynnwys 
diweddaru ein Cyfarwyddiadau Ariannol 
Sefydlog a’n Llawlyfr Rheoli Ariannol yn 
sgil y trefniadau llywodraethu newydd, gan 
ddarparu canllawiau a hyfforddiant pellach 
i’n staff ynglŷn â’n system cydnabod incwm 
a chaffael, ac ymestyn ein hamserlen ar 
gyfer cynhyrchu cyfrifon blynyddol 2013-14 
10 diwrnod gwaith ychwanegol o gymharu 
â’r flwyddyn flaenorol.

Creu rhagor o effeithlonrwydd o ran defnyddio ein 
hystâd a’n hasedau eraill

47 Yn ystod 2014-15, byddwn yn parhau i 
fuddsoddi yn ein hystâd gyda’r bwriad o 
wneud defnydd mwy effeithlon o’n swyddfa 
a sicrhau defnydd gwell o dechnoleg yn 
unol â’r arferion da a nodwyd. Mae iechyd a 
diogelwch ein staff yn flaenoriaeth allweddol 
i ni, ac rydym yn cynnal adolygiadau iechyd 
a diogelwch rheolaidd yn holl swyddfeydd 
Swyddfa Archwilio Cymru a’n lleoliadau o 
fewn safleoedd er mwyn sicrhau eu bod yn 
ddiogel ac yn bodloni’r safonau gofynnol 
iechyd a diogelwch. Byddwn yn parhau i 
gynnal rhaglen dreigl o hyfforddiant, profi 
ac adolygu ein cynlluniau parhad busnes ac 
adfer mewn argyfwng ar safleoedd Swyddfa 
Archwilio Cymru er mwyn sicrhau ein bod 
mewn sefyllfa i ymdrin â phroblemau a allai 
godi.

48 Mae gan Swyddfa Archwilio Cymru 
achrediad amgylcheddol Lefel 4 y Ddraig 
Werdd  yn ein swyddfeydd ers mis 
Gorffennaf 2012, ac rydym wedi cyflawni’n 
dda yn erbyn casgliad o dargedau 
amgylcheddol gan gynnwys lleihau’r defnydd 
o bapur a lleihau ein cyfanswm gwastraff. Yn 
ystod 2014-15, hoffem wella ein perfformiad 
yn erbyn y targedau hyn ymhellach, gan 
ategu ein dyletswyddau datblygu cynaliadwy 
ehangach tebygol a pharatoi i wneud cais 
am achrediad Lefel 5 y Ddraig Werdd.
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49 Yn ei Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol 
2012-13, nododd yr Archwilydd Cyffredinol 
ostyngiad pellach yn ein gwariant ar deithiau 
busnes (o £223,606 yn 2010-11 i £197,284 
yn 2012-13). Llwyddwyd i sicrhau llawer o 
hyn drwy ddefnyddio mwy o gyfleusterau 
fideo-gynadledda a Lynx.

50 Yn ystod 2014-15 felly, fel rhan o’n rhaglen 
effeithlonrwydd barhaus, rydym yn bwriadu 
buddsoddi £98,000 mewn cyfarpar fideo-
gynadledda ychwanegol, uwchraddio ein 
cysylltiad rhyngrwyd er mwyn hwyluso’r 
broses o drosglwyddo data, adnewyddu 
ein gweinyddion cyfredol a gwella ein 
cyfleusterau storio data.

51 Mae arbedion pellach posibl yn sgil 
technoleg well yn cynnwys y posibilrwydd 
o gyhoeddi’n hadroddiadau yn electronig 
a chyflwyno adroddiadau rhyngweithiol ar 
ein gwefan newydd, a fydd yn gwella gallu 
defnyddwyr i chwilio am ddogfennau o’r fath. 
Byddwn yn datblygu hyn ymhellach yn  
2014-15.

Adolygu ein cynllun ceir fflyd a threfniadau teithio 
a chynhaliaeth

52 Yn dilyn adolygiad gwerth am arian gan 
archwilwyr allanol o’n cynllun ceir fflyd a’n 
cynlluniau teithio a chynhaliaeth, byddwn 
yn adolygu pa mor gost-effeithiol yw’r ddau 
gynllun yn sgil unrhyw argymhellion.
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Trosolwg

53 Mae’r adran hon yn crynhoi’r 
rhwymedigaethau ar y cyd a osodwyd ar yr 
Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio 
Cymru ar gyfer pob blwyddyn ariannol.

Rhwymedigaethau ar y cyd

54 Mae’r Ddeddf yn gosod rhwymedigaethau ar 
y cyd ar yr Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa 
Archwilio Cymru (neu Gadeirydd Swyddfa 
Archwilio Cymru):

• paratoi amcangyfrif blynyddol: rhaid 
i’r Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa 
Archwilio Cymru gydweithio i baratoi 
amcangyfrif o incwm a gwariant Swyddfa 
Archwilio Cymru, a’i gyflwyno gerbron 
y Cynulliad Cenedlaethol o leiaf bum 
mis cyn dechrau’r flwyddyn ariannol 
berthnasol;

• paratoi adroddiadau blynyddol ac 
interim: rhaid i’r Archwilydd Cyffredinol 
a Swyddfa Archwilio Cymru gydweithio 
i baratoi adroddiad blynyddol ac o 
leiaf un adroddiad interim ar arfer 
swyddogaethau’r Archwilydd Cyffredinol a 
Swyddfa Archwilio Cymru; 

• paratoi cynllun blynyddol: rhaid i 
Swyddfa Archwilio Cymru a’r Archwilydd 
Cyffredinol gydweithio i baratoi cynllun 
ar gyfer y flwyddyn ariannol ddilynol sy’n 
cyflwyno eu rhaglenni gwaith unigol ac  
ar y cyd.

55 Mae’r gwaith hwn yn rhan o raglenni 
gwaith y naill a’r llall ar gyfer 2014-15, 
a bydd yn cael ei gwblhau yn unol â’r 
amserlen statudol ofynnol. Hefyd, ddechrau 
2015, bydd yr Archwilydd Cyffredinol a 
Swyddfa Archwilio Cymru yn cyhoeddi 
Cynllun Busnes ar y cyd sy’n cyflwyno 
blaenoriaethau a thargedau’r naill a’r llall 
ar gyfer y cyfnod 2014-2017. Hwn fydd 
y cynllun cyntaf o’i fath sy’n rhan o gylch 
cynllunio busnes treigl o dair blynedd, a 
bydd yn darparu’r fframwaith ar gyfer ein 
cynlluniau ac amcangyfrifon statudol yn  
y dyfodol.

Gwaith i’w gyflawni ar y cyd gan yr Archwilydd 
Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru
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Trosolwg

56 Yn yr adran hon, rydym yn crynhoi’r 
adnoddau sydd ar gael i Swyddfa Archwilio 
Cymru a sut rydym yn bwriadu defnyddio’r 
adnoddau hynny i ategu rhaglenni gwaith yr 
Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio 
Cymru.

57 Amcangyfrifir mai £23.6 miliwn fydd 
cyfanswm yr incwm rhagamcanol ar gyfer 
2014-15.

58 Daw tua 68 y cant o’n hincwm o ffioedd 
archwilio a godir ar gyrff rydym yn eu 
harchwilio. Mae’r ffigur hwn yn gallu 
amrywio o flwyddyn i flwyddyn yn dibynnu 
ar faint o waith ychwanegol rydym yn 
gorfod ei wneud, er enghraifft mewn 
ymateb i bryderon a godir gyda’r Archwilydd 
Cyffredinol (neu ei Archwilydd Penodedig) 
neu oherwydd gwaith archwilio arbennig. 

59 Cyfrifir ein ffioedd er mwyn sicrhau nad 
ydym yn adennill mwy na chost lawn unrhyw 
waith archwilio a gyflawnir gennym. Mae 
rhagor o wybodaeth am gyfrifo ein ffioedd 
ar gael yng Nghynllun Ffioedd Swyddfa 
Archwilio Cymru 2014.

Ein hincwm a’n gwariant 2014-15

Arddangosyn 2 – Ein hincwm  

£23.6 miliwn
(£23.5 miliwn 2013-14)

Incwm arall
£0.3 miliwn

(£0.8 miliwn 2013-14)

Grant Rhaglen Cymru 
ar gyfer Gwella 

£1.2 miliwn
(£1.4 miliwn 2013-14)

Ffioedd archwilio
£16.2 miliwn

(£15.9 miliwn 2013-14)

Cronfa Cyfunol Cymru
£5.9 miliwn

(£5.4 miliwn 2013-14)
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60 Mae’r 32 y cant sy’n weddill o’n hincwm 
yn cynnwys arian o Gronfa Cyfunol Cymru 
sy’n cael ei gymeradwyo gan y Cynulliad 
Cenedlaethol bob blwyddyn (£5.8 miliwn o 
gyllid refeniw a £0.1 miliwn o gyllid cyfalaf), 
grant Rhaglen Cymru ar gyfer Gwella gan 
Lywodraeth Cymru (£1.2 miliwn), a thua 
£0.3 miliwn o incwm amrywiol yn 2014-15.

61 Cyfrifir ein cyllideb flynyddol mewn modd 
sy’n sicrhau ein bod yn adennill costau 
bob blwyddyn, gyda gwariant refeniw 
amcangyfrifedig o £23.5 miliwn yn 2014-15, 
a gwariant cyfalaf o £0.1 miliwn.

62 Mae gwariant cyfalaf yn ymwneud â’r 
buddsoddiad arfaethedig yn ein seilwaith 
TG, gan gynnwys gwelliannau i’n cysylltiad 
rhyngrwyd ac adnewyddu gweinyddion.

63 Mae gwybodaeth ychwanegol am ein 
hincwm a’n gwariant a gyllidebwyd ar 
gael yn Amcangyfrif ar y cyd yr Archwilydd 
Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru ar 
gyfer y flwyddyn a ddaw i ben ar 31 Mawrth 
2015, a gymeradwywyd gan y Pwyllgor 
Cyllid ar 13 Tachwedd 2013.

Arddangosyn 3 – Ein gwariant 

£23.6 miliwn
(£23.5 miliwn 2013-14)

Cyfalaf 
£0.1 miliiwn

(£0.02 miliwn 
2013-14)

Dysgu a 
datblygu 

£0.4 miliwn
(£0.3 miliwn 

2013-14)

Costau pobl
£16.2 miliwn
(£16.1 miliwn 

2013-14)

Costau 
cwmnnïau 
£3.7 miliwn
(£3.7 miliwn 

2013-14)

Cyflenwadau a 
gwasanaethau 

£1.8 miliwn
(£1.8 miliwn 

2013-14)

Costau llety
£0.9 miliwn
(£1.0 miliwn 

2013-14)

Costau TG 
£0.5 miliwn
(£0.6 miliwn 

2013-14)

Refeniw £23.5 miliwn
(£23.5 miliwn 2013-14)
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64 Mae Arddangosyn 4 yn cyflwyno gwybodaeth am yr adnoddau oedd ar gael i’r Archwilydd 
Cyffredinol gyflawni ei raglen waith. Mae’r adnoddau hyn yn cynnwys cyflog a chostau cysylltiedig 
staff archwilio Swyddfa Archwilio Cymru a thaliadau i gwmnïau’r sector preifat sy’n gwneud gwaith 
archwilio ar ran yr Archwilydd Cyffredinol. Mae costau eraill yn cynnwys rhai y gellir eu priodoli’n 
uniongyrchol i’r ddau arfer archwilio gan gynnwys adnoddau technegol, systemau TG a chostau 
cyhoeddi. Mae Arddangosyn 5 yn dangos sut mae’r adnoddau hyn wedi’u dyrannu ar draws 
swyddogaethau archwilio.

2014-15 – Adnoddau rhaglen waith yr 
Archwilydd Cyffredinol

Arddangosyn 4 – Adnoddau sydd ar gael i’r Archwilydd Cyffredinol

Arddangosyn 5 – Adnoddau wedi’u dyrannu i swyddogaethau archwilio

Cyfanswm yr 
Archwilydd 
Cyffredinol

£16.8 miliwn

Costau pobl
£12.7 miliwn

Costau 
cwmnïau

£3.7 miliwn

Costau eraill
£0.4 miliwn

Archwiliad ariannol Llywodraeth Leol 

Ardystio grantiau

Archwiliad ariannol GIG

Archwiliad ariannol Llywodraeth Ganolog

Archwilio perfformiad Llywodraeth Leol

Archwilio perfformiad GIG

Astudiaethau gwerth am arian

Cyfnewidfa Arfer Da
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65 Mae Arddangosyn 6 yn cyflwyno gwybodaeth am yr adnoddau sydd eu hangen i gefnogi Swyddfa 
Archwilio Cymru. Mae’r adnoddau hyn yn cynnwys cyflog a chostau cysylltiedig staff sy’n gweithio 
yn ein maes galluogwyr corfforaethol a’n harchwilwyr dan hyfforddiant, yn ogystal â chostau llety, 
cyfalaf a gwariant refeniw ar TG, buddsoddiad mewn dysgu a datblygu a gwariant ar gyflenwadau 
a gwasanaethau. Mae gwariant ar gyflenwadau a gwasanaethau yn cynnwys TAW na ellir ei 
hadennill, gwasanaethau proffesiynol a chyfathrebu a chostau cyhoeddi na ellir eu priodoli’n 
uniongyrchol i arferion archwilio.     

2014-15 – Adnoddau Swyddfa Archwilio Cymru

Arddangosyn 6 – Adnoddau ar gael i Swyddfa Archwilio Cymru

Cyfanswm 
Swyddfa 

Archwilio Cymru 
£6.8 miliwn

Costau pobl
£3.5 miliwn

Cyflenwadau a 
Gwasanaethau 

£1.4 miliwn

Costau TG 
£0.5 miliwn

Costau llety
£0.9 miliwn

Dysgu a 
datblygu 

£0.4 miilwn

Cyfalaf
£0.1 miliwn
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66 O ran arian parod, mae ein gwariant refeniw 
amcangyfrifedig yn 2014-15 wedi cynyddu 
£37,000 (0.1 y cant) yn unig o gymharu â 
2013-14. Mae hyn yn cynrychioli gostyngiad 
gwariant o ryw 1.7 y cant mewn termau real 
rhwng y blynyddoedd. Rydym yn cynllunio’r 
gostyngiad termau real yn ein sylfaen 
costau er gwaethaf pwysau chwyddiant a 
sawl math o bwysau arall, gan gynnwys 
gwaith paratoadol ar gyfer deddfwriaeth 
Cenedlaethau’r Dyfodol (paragraffau 2 a 3) 
a chostau sefydlu’r trefniadau llywodraethu 
newydd (paragraff 39).

67 Mae’r gostyngiad hwn yn bosibl diolch i’n 
rhaglen effeithlonrwydd barhaus sydd wedi 
arwain at ostyngiad termau real o ryw  
£5.6 miliwn neu 19.3 y cant rhwng 2009-10 
a 2014-15. Mae’r mesurau effeithlonrwydd 
sydd ar waith hyd yma yn cynnwys:

• cyfraddau gwell o ran defnyddio staff  
(h.y. mae’r staff yn treulio mwy o amser ar 
waith archwilio cynhyrchiol a llai o amser 
ar gymorth ategol a gweithgareddau nad 
ydynt yn gynhyrchiol);

• newid cymysgedd sgiliau’r staff; 

• gwneud defnydd mwy effeithlon o 
gyflenwadau a gwasanaethau, lleihau 
costau llety a chostau ynni (er gwaethaf 
prisiau cynyddol) a gosod targedau 
arbedion amser real ar gyfer deiliaid 
cyllidebau unigol.

Ein hincwm a’n gwariant 2014-15  
(o gymharu â 2013-14)
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Mae’r ffigur isod yn crynhoi’r rhan fwyaf o waith archwilio perfformiad cenedlaethol yn rhaglen waith 
yr Archwilydd Cyffredinol ar gyfer 2014-15 - llawer ohono eisoes ar waith ac i’w gyhoeddi mewn 
adroddiadau yn ystod 2014-15. Mae’n cynnwys cyfres o archwiliadau ymatebol, mewn ymateb i faterion 
a godwyd gyda’r Archwilydd Cyffredinol sy’n gysylltiedig â phryderon cyhoeddus.  

Atodiad 1 
Rhaglen waith genedlaethol ar gyfer  
archwilio perfformiad 2014-15

ARCHWILIO PERFFORMIAD Y 
GIG – ADRODDIADAU CRYNO

ASTUDIAETHAU GWERTH AM ARIAN

ARCHWILIADAU YMATEBOL

Arian strwythurol yr UE
Glastir
NEETS

Menter Twyll Genedlaethol
Lleihau gweithlu’r sector cyhoeddus/ staff 

yn gadael yn gynnar
Rhestrau aros y GIG

Llywodraeth Cymru yn prynu Maes Awyr Caerdydd
Buddsoddiad Llywodraeth Cymru yn y 

rhwydwaith band-eang
Ymyrryd yn gynnar a newid ymddygiad y cyhoedd

Ymyriadau Llywodraeth Cymru mewn 
llywodraeth leol

Ymateb Llywodraeth Cymru i argymhellion archwilio
Gwasanaethau trenau

ASTUDIAETHAU LLYWODRAETH 
LEOL

Trefniadau craffu
Datganiadau llywodraethu blynyddol

Cyflawni gyda llai o arian – iechyd yr amgylchedd
NEETS (ategu’r astudiaeth gwerth am arian)

Effaith diwygio lles ar dai cymdeithasol
Diogelu – trefniadau llywodraethu cyffredinol

Arian cyhoeddus i ganolfan Cywain 
– Y Bala

Cronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio
Rhestrau aros y GIG a phractisau 

preifat

Rhagnodi gofal sylfaenol
Gwasanaethau orthopedig

Aseseiadau strwythuredig – trefniadau 
llywodraethu

Cy
fn

ew
id 

ar
fer

ion
 da

 

a 
dy

sg
u 

ar
 y 

cy
d

Cyfnewid arferion da

a dysgu ar y cyd
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Mae’r gwaith hwn yn ychwanegol at waith 
archwiliad ariannol ac archwilio perfformiad a 
adroddwyd yn lleol i gyrff unigol.

Hefyd, mae’r Archwilydd Cyffredinol yn 
ymgynghori ar ei gynlluniau ar gyfer gwaith 
archwilio perfformiad cenedlaethol fel y crynhoir 
isod.

Astudiaethau gwerth am arian

Mae’r Archwilydd Cyffredinol  wrthi’n ystyried ac 
yn ymgynghori ar feysydd posibl ar gyfer cynnal 
astudiaethau gwerth am arian i gychwyn yn 2014-
15, ac i adrodd amdanynt yn yr un flwyddyn mewn 
rhai achosion. Mae’r astudiaethau hyn yn debyg 
o gynnwys adroddiad pellach ar gyllid iechyd. 
Mae’r manylion am feysydd posibl eraill ar gael 
ym mhapur briffio y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y 
cyfeiriwyd ato uchod4.  

Astudiaethau GIG Cymru gyfan

Rydym wrthi’n trafod amlinelliad o archwiliad 
blynyddol 2014 gyda chyrff y GIG ar hyn o bryd. 
Mae’r amlinelliadau yn nodi’r astudiaethau 
archwilio perfformiad iechyd lleol i’w cynnal ar 
draws holl gyrff y GIG yng Nghymru:

• asesiad strwythuredig o ba mor gadarn yw 
trefniadau corfforaethol cyrff y GIG er mwyn 
sicrhau defnydd darbodus, effeithiol ac 
effeithlon o adnoddau;

• rheoli meddyginiaethau yn y sector aciwt; 

• rheoli apwyntiadau dilynol cleifion allanol;

• asesu effaith cyllidebau is ar seilwaith TG; 

• cymorth i ddatblygu arferion da.

Ar ôl cwblhau’r darnau o waith uchod ar gyfer 
Cymru gyfan, bydd yr Archwilydd Cyffredinol 
yn ystyried pa mor briodol yw creu crynodeb 
Cymru gyfan ar gyfer pob maes penodol. Bydd 
penderfyniad yn cael ei wneud yn gynnar yn 2014-
15 ynglŷn â pharatoi crynodeb o adroddiadau 
lleol a gyflenwyd dan gylch archwilio blynyddol 
blaenorol, ar:

• Codio clinigol

• Nyrsio cymunedol

Astudiaethau llywodraeth leol

Ar hyn o bryd mae’r Archwilydd Cyffredinol hefyd 
yn ystyried ymatebion i ymgynghoriad diweddar 
ar bynciau ar gyfer astudiaethau llywodraeth leol 
i gychwyn yn ystod 2014-15. Disgwylir cadarnhad 
am hyn yn ystod mis Ebrill 2014. Mae’r pynciau 
ymgynghori yn cynnwys:

• Adolygiad ‘cyflawni gyda llai o arian’ sy’n 
canolbwyntio ar: wasanaethau hamdden; 
gwasanaethau rheoleiddio/gorfodi/cynllunio; 
neu wastraff.

• Adolygiad sy’n ystyried a yw cynghorau yn 
mynd ati’n effeithiol i gynorthwyo pobl hŷn 
i fyw’n annibynnol, gan gynnwys dulliau 
cydgysylltiedig o weithio ar draws meysydd 
iechyd a gofal cymdeithasol.

• Archwilio sut mae cynghorau yn diwallu 
anghenion sipsiwn a theithwyr yng Nghymru, 
yng nghyd-destun fframwaith polisi ‘Teithio at 
Ddyfodol Gwell’ Llywodraeth Cymru.

• Ymchwilio i fuddsoddiad cynghorau ar 
wella cysylltiadau trafnidiaeth, yn enwedig y 
rhwydwaith priffyrdd lleol.

4 www.wao.gov.uk/cy/cyhoeddi/rhaglen-astudiaethau-gwerth-am-arian-yr-archwilydd-cyffredinol-papur-briffio-ar-gyfer-y
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• Adolygiad o wasanaethau datblygu 
economaidd cynghorau a’u heffaith o ran 
cefnogi economi gref yng Nghymru.

Hefyd, efallai bydd yr Archwilydd Cyffredinol yn 
cyhoeddi adroddiadau Cymru gyfan sy’n seiliedig 
ar waith asesu gwelliant a gynhaliwyd dan Fesur 
Llywodraeth Leol (Cymru) 2009.
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   Cymeradwywyd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ar XX XXXX 2014.

Mae’r Cod Ymarfer hwn wedi ei baratoi ar y cyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru a  
Swyddfa Archwilio Cymru o dan baragraff 1 o Atodlen 2 i Ddeddf Archwilio Cyhoeddus  
(Cymru) 2013. Mae’n cael ei osod gan yr Archwilydd Cyffredinol a Chadeirydd Swyddfa  

Archwilio Cymru gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru o dan yr un ddarpariaeth. 

Huw Vaughan Thomas
Archwilydd Cyffredinol Cymru

Isobel Garner (Cadeirydd), Steven Burnett, David Corner, Christine Hayes,  
Peter Price a Huw Vaughan Thomas1

Swyddfa Archwilio Cymru

1 Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru yn aelod o Swyddfa Archwilio Cymru o dan baragraff 1(2)(b) o Atodlen 1 i Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 yn rhinwedd ei 
swydd. Fodd bynnag, mae Archwilydd Cyffredinol Cymru hefyd yn endid cyfreithiol ar wahân.

Tudalen y pecyn 49



Cod Ymarfer sy’n Llywodraethu’r Berthynas rhwng Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru 3

Cynnwys

 Cod Ymarfer sy’n ymdrin â’r berthynas rhwng Archwilydd Cyffredinol Cymru  
a Swyddfa Archwilio Cymru 4 
 
Diben 4

Egwyddorion i lywodraethu’r berthynas rhwng yr Archwilydd Cyffredinol ac  
aelodau eraill o Swyddfa Archwilio Cymru   6

Gofyniad i gydymffurfio â Chod Ymddygiad ar gyfer Aelodau Bwrdd Swyddfa  
Archwilio Cymru 7

Prosesau ar gyfer ymgymryd â swyddogaethau penodol, cynnal safonau  
llywodraethu corfforaethol a datrys gwrthdaro 7 
 
Atodiad - Trosolwg o gyfrifoldebau’r Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa  
Archwilio Cymru  13
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Diben
1 Fel sy’n ofynnol gan baragraff 1 o Atodlen 2 

i Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 
(‘Deddf 2013’), mae’r Cod Ymarfer hwn (‘y Cod’) 
yn ymdrin â’r berthynas rhwng Swyddfa Archwilio 
Cymru (Swyddfa Archwilio Cymru) ac Archwilydd 
Cyffredinol Cymru. Mae’r Cod yn amodol ar gael 
ei gymeradwyo gan Gynulliad Cenedlaethol 
Cymru. Ar ôl ei gymeradwyo, rhaid i Swyddfa 
Archwilio Cymru a’r Archwilydd Cyffredinol 
gydymffurfio â’i ddarpariaethau.

2 O dan Ddeddf 2013, mae swydd Archwilydd 
Cyffredinol yn gorfforaeth undyn. Mae deiliad y 
swydd yn bersonol gyfrifol am swyddogaethau 
archwilio ac arolygu mewn perthynas ag 
amrywiaeth eang o gyrff cyhoeddus. Mae gan yr 
Archwilydd Cyffredinol ddisgresiwn llwyr o ran sut 
y mae’r swyddogaethau hynny yn cael eu harfer, 
yn amodol ar ddilyn yr arferion proffesiynol gorau, 
ystyried cyngor a roddir gan Swyddfa Archwilio 
Cymru a gweithredu’n effeithlon ac yn gost-
effeithiol.

3 Mae’r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i 
Swyddfa Archwilio Cymru fonitro sut y caiff 
swyddogaethau’r Archwilydd Cyffredinol eu harfer. 
Mae hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i Swyddfa 
Archwilio Cymru ddarparu adnoddau ar gyfer 
arfer swyddogaethau’r Archwilydd Cyffredinol 
fel sy’n ofynnol gan yr Archwilydd Cyffredinol. 
Mae hyn yn cynnwys cyflogi staff, sicrhau bod 
gwasanaethau’n cael eu darparu, dal eiddo, dal 
dogfennau a chadw cofnodion.

4 O dan y Ddeddf, mae’r Archwilydd Cyffredinol 
yn aelod o Swyddfa Archwilio Cymru yn ogystal 
â bod yn Brif Weithredwr ac yn Swyddog 
Cyfrifyddu arni. Felly mae gan yr Archwilydd 
Cyffredinol rôl ddeuol o (i) corfforaeth undyn 
sy’n gyfrifol am ei swyddogaethau archwilio ac 
arolygu statudol ei hun a (ii) rôl allweddol yn y 
corff a sefydlwyd i ddarparu adnoddau a chyngor 
iddo a monitro ei weithgareddau. Mae Tabl 1 
isod yn crynhoi prif rolau cyffredin a phenodol 
yr Archwilydd Cyffredinol ac aelodau eraill o’r 
Bwrdd. Mae’r Atodiad yn rhoi rhagor o fanylion am 
gyfrifoldebau’r Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa 
Archwilio Cymru.

Cod Ymarfer sy’n ymdrin â’r berthynas rhwng 
Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa 
Archwilio Cymru

Mae Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 yn ei gwneud yn ofynnol cael Cod 
Ymarfer i ymdrin â’r berthynas rhwng Swyddfa Archwilio Cymru a’r Archwilydd 
Cyffredinol, gan gadw annibyniaeth y swydd honno’n a darparu ar gyfer safonau 
llywodraethu cadarn ar yr un pryd. 

Mae Deddf 2013 hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i Swyddfa Archwilio Cymru a’r 
Archwilydd Cyffredinol adolygu’r Cod yn rheolaidd a’i ddiwygio yn unol â hynny. 
Felly bydd Swyddfa Archwilio Cymru a’r Archwilydd Cyffredinol yn adolygu’r Cod 
ym mis Ebrill 2015.

Tudalen y pecyn 51



Cod Ymarfer sy’n Llywodraethu’r Berthynas rhwng Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru 5

Aelod o'r bwrdd Prif gyfrifoldebau 

Pob Aelod Arfer ar y cyd swyddogaethau Swyddfa Archwilio Cymru, ee, yn bennaf:
• darparu adnoddau ar gyfer swyddogaethau’r Archwilydd Cyffredinol, 

gan gynnwys cyflogi staff a sicrhau gwasanaethau; a
• phennu Cynllun Ffioedd a chodi ffioedd

Pob Aelod ac eithrio'r Archwilydd 
Cyffredinol

Monitro a chynghori’r Archwilydd Cyffredinol o ran arfer ei 
swyddogaethau.
Paratoi ar y cyd â’r Archwilydd Cyffredinol Adroddiad Amcangyfrif 
Swyddfa Archwilio Cymru, y Cynllun Blynyddol a’r Cod Cydberthynas.

Pob Aelod Anweithredol Pennu a gosod telerau ar gyfer Aelodau ‘Penodedig’ ac Etholedig y 
Gweithwyr

Cadeirydd Arfer swyddogaethau ymhlyg Cadeirydd (ee, cadeirio cyfarfodydd).
Gosod y Cynllun Blynyddol ar y cyd â’r Archwilydd Cyffredinol.
Ar y cyd â’r Archwilydd Cyffredinol, paratoi a gosod adroddiadau ar arfer 
swyddogaethau’r Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru.

Archwilydd Cyffredinol Arfer swyddogaethau archwilio ac ati.
Arfer swyddogaethau ymhlyg (a dirprwyedig) Prif Weithredwr.
Arfer swyddogaethau Swyddog Cyfrifyddu (ee, paratoi cyfrifon Swyddfa 
Archwilio Cymru).
Argymell unigolyn i fod yn Aelod Penodedig. 

Aelod-gyflogai Penodedig Fel y rhesi Pob Aelod uchod (yn ymarferol bydd yr Aelod hwn yn tueddu i 
gynorthwyo’r Archwilydd Cyffredinol ar y Bwrdd).

Aelod-gyflogai Etholedig Fel y rhesi Pob Aelod uchod.

Tabl 1 - Prif rolau cyffredin a phenodol yr Archwilydd Cyffredinol ac aelodau eraill o’r Bwrdd
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5 Mae’r Ddeddf yn creu sefyllfa lle ceir perthynas 
gymhleth rhwng yr Archwilydd Cyffredinol a 
gweddill Swyddfa Archwilio Cymru. O ganlyniad, 
ni fydd pob agwedd ar arfer ac ymddygiad 
bwrdd masnachol safonol yn briodol yn Swyddfa 
Archwilio Cymru.  

6 Mae’r Cod hwn wedi’i gynllunio i ddelio â’r sefyllfa 
gymhleth hon. Ei ddiben craidd yw sicrhau bod 
Swyddfa Archwilio Cymru yn parchu, yn diogelu 
ac yn amddiffyn annibyniaeth archwilio statudol 
yr Archwilydd Cyffredinol ac yn  darparu safonau 
llywodraethu uchel i’r sefydliad y mae gan sector 
cyhoeddus Cymru a phobl Cymru yr hawl i’w 
disgwyl. Mae’n nodi:

 a egwyddorion cyffredinol i lywodraethu’r 
berthynas rhwng yr Archwilydd Cyffredinol a 
gweddill Swyddfa Archwilio Cymru;

 b gofyniad i gydymffurfio â’r Cod Ymddygiad ar 
gyfer Aelodau o Swyddfa Archwilio Cymru; a

 c phrosesau ar gyfer cynnal swyddogaethau 
statudol penodol a chynnal safonau 
llywodraethu corfforaethol a datrys gwrthdaro.

Egwyddorion i lywodraethu’r berthynas 
rhwng yr Archwilydd Cyffredinol ac 
aelodau eraill o Swyddfa Archwilio 
Cymru
7 Bydd yr Archwilydd Cyffredinol ac aelodau eraill o 

Swyddfa Archwilio Cymru yn dilyn yr egwyddorion 
canlynol wrth ymwneud â’i gilydd:

 a cydweithio gyda’r nod cyffredin o gynnal 
sefydliad archwilio cyhoeddus effeithiol sy’n 
cyflwyno adroddiadau er mwyn galluogi cyrff 
cyhoeddus i gael eu dwyn i gyfrif am stiwardio 
adnoddau cyhoeddus; 

 b diogelu annibyniaeth archwilio’r Archwilydd 
Cyffredinol;

 c sicrhau y cedwir at safonau archwilio 
moesegol a phroffesiynol;

 ch gweithredu a dangos safonau llywodraethu 
corfforaethol uchel;

 d cydnabod a pharchu rolau penodol yr 
aelodau, gan gynnwys peidio â cheisio 
gweithredu y tu hwnt i’w priod swyddogaethau 
a nodir mewn statud (neu sy’n briodol 
gysylltiedig â’r swyddogaethau hynny);

 dd gweithio mewn ffordd agored ac adeiladol, 
gan barchu ei gilydd; a

 e hysbysu ei gilydd am ddatblygiadau 
arwyddocaol o ran gweithredu’r sefydliad a’r 
amgylchedd y mae’n gweithio ynddo.
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Gofyniad i gydymffurfio â Chod 
Ymddygiad ar gyfer Aelodau Bwrdd 
Swyddfa Archwilio Cymru
8 Er mwyn diogelu annibyniaeth archwilio’r 

Archwilydd Cyffredinol, mae’n bwysig bod holl 
aelodau Swyddfa Archwilio Cymru yn cadw at 
y Cod Ymddygiad i Aelodau Bwrdd Swyddfa 
Archwilio Cymru. Mae’r Cod Ymddygiad hwnnw 
yn ei gwneud yn ofynnol dilyn y Saith Egwyddor 
Bywyd Cyhoeddus (sydd wedi’u nodi yn y Cod 
hwnnw), safonau uchel o ymddygiad personol, 
gan gynnwys mewn perthynas ag osgoi achosion 
o wrthdaro buddiannau ariannol a gwleidyddol ac 
achosion eraill o wrthdaro buddiannau. Mae cadw 
at y Cod Ymddygiad yn gymaint o ofyniad y Cod 
Cydberthynas hwn â’r gofynion mewn perthynas â 
swyddogaethau penodol a nodir isod.   

Prosesau ar gyfer ymgymryd â 
swyddogaethau penodol, cynnal 
safonau llywodraethu corfforaethol  
a datrys gwrthdaro
9 Prif swyddogaethau Swyddfa Archwilio Cymru yw 

monitro sut y caiff swyddogaethau’r Archwilydd 
Cyffredinol eu harfer (adran 17(1) a (2) o’r 
Ddeddf) a chynghori ar hyn a darparu adnoddau 
ar gyfer swyddogaethau’r Archwilydd Cyffredinol 
(adran 21 o’r Ddeddf), ee, drwy gyflogi staff. 
Yn ogystal, mae gan Swyddfa Archwilio Cymru 
swyddogaethau penodol y mae’n rhaid iddi ei 
eu harfer ar y cyd â’r Archwilydd Cyffredinol, 
megis paratoi’r amcangyfrif blynyddol o incwm 
a threuliau. Mae’r adran hon yn rhoi sylw i 
sut y dylai swyddogaethau allweddol, lle mae 
gan Swyddfa Archwilio Cymru a’r Archwilydd 
Cyffredinol rolau statudol penodol, gael eu 
cyflawni.

Y Cynllun Blynyddol (Adran 25 o’r Ddeddf)

10 Mae Adran 25 o’r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol 
i’r Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio 
Cymru baratoi cynllun blynyddol ar y cyd ar gyfer 
pob blwyddyn ariannol. Rhaid i gynlluniau o’r fath 
roi manylion am raglenni gwaith yr Archwilydd 
Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru (hy, 
y blaenoriaethau yn y flwyddyn ar gyfer arfer 
swyddogaethau statudol), yr adnoddau sy’n 
debygol o fod ar gael a sut y byddant yn cael eu 
defnyddio i gefnogi’r rhaglenni hynny. 

11 Er mwyn hwyluso cynllunio ar gyfer y tymor 
hwy, bydd yr Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa 
Archwilio Cymru, mewn cydweithrediad agos, 
yn nodi eu priod nodau strategol ac yn datblygu 
cynllun strategol cydgysylltiedig ar gyfer arfer 
a datblygu’n barhaus eu priod swyddogaethau. 
Bydd y cynllun strategol yn cael ei lunio ar sail 
datblygiad a gweithrediad y sefydliad cyfan. 
Bydd yr Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa 
Archwilio Cymru hefyd yn troi’r cynllun strategol 
yn gynlluniau busnes blynyddol er mwyn ysgogi 
gweithrediadau. Bydd y cynlluniau busnes yn 
cynnwys yr holl wybodaeth y mae statud yn ei 
gwneud yn ofynnol iddi gael ei darparu yn y 
Cynllun Blynyddol. 

12 Cyn dechrau ar y gwaith o ddatblygu’r cynllun 
strategol a’r cynlluniau busnes blynyddol, bydd yr 
Archwilydd Cyffredinol yn trafod ei (h)ystyriaethau 
cychwynnol gyda Swyddfa Archwilio Cymru ac yn 
ystyried cyngor a ddarperir gan Swyddfa Archwilio 
Cymru yn y trafodaethau hynny. 

13 Bydd y Cynllun Blynyddol yn cael ei ddrafftio gan 
yr Archwilydd Cyffredinol gyda chymorth gan 
staff Swyddfa Archwilio Cymru fel sy’n ofynnol 
gan yr Archwilydd Cyffredinol. Caiff ei lunio drwy 
ddefnyddio deunydd perthnasol o strategaeth a 
chynlluniau busnes y sefydliad. Bydd Swyddfa 
Archwilio Cymru yn ystyried fersiwn drafft yr 
Archwilydd Cyffredinol ac yn cymeradwyo’r 
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cynllun, ar ôl gwneud unrhyw addasiadau y mae’n 
ystyried eu bod yn briodol i raglen waith Swyddfa 
Archwilio Cymru i’r graddau bod y rhain yn cyd-
fynd â rhaglen waith yr Archwilydd Cyffredinol. 
Yn unol ag adran 8 o Ddeddf 2013 (disgresiwn yr 
Archwilydd Cyffredinol), ni all Swyddfa Archwilio 
Cymru addasu rhaglen waith yr Archwilydd 
Cyffredinol a’r gofyniad cysylltiedig o ran 
adnoddau. Dim ond yr Archwilydd Cyffredinol a 
all wneud newidiadau i raglen waith yr Archwilydd 
Cyffredinol.

14 Gall rhaglen waith yr Archwilydd Cyffredinol 
gynnwys gwaith a wneir gyda chytundeb 
Llywodraeth Cymru a/neu’r corff dan sylw (er 
enghraifft, archwiliadau o dan baragraff 18 o 
Atodlen 8 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006) 
neu ar eu cais, neu, gyda chytundeb Swyddfa 
Archwilio Cymru, o dan adran 19 o’r Ddeddf. 
Cyn cytuno ar waith o’r fath, bydd yr Archwilydd 
Cyffredinol yn ymgynghori â Swyddfa Archwilio 
Cymru ynghylch pa mor ddymunol yw gwneud y 
gwaith a sut y darperir adnoddau ar ei gyfer, ac 
yn ystyried ei barn. Yn achos gwaith o dan adran 
19 o’r Ddeddf, bydd yr Archwilydd Cyffredinol 
yn cytuno ar waith ar ran Swyddfa Archwilio 
Cymru, yn amodol ar Swyddfa Archwilio Cymru 
yn dirprwyo’r swyddogaeth honno. Mae gan yr 
Archwilydd Cyffredinol y disgresiwn i wrthod 
unrhyw waith cytundeb os bydd o’r farn bod yr 
adnoddau tebygol a fydd ar gael yn annigonol.

15 Bydd y Cadeirydd (ar ran Swyddfa Archwilio 
Cymru) a’r Archwilydd Cyffredinol ar y cyd yn 
gosod y cynllun gerbron y Cynulliad Cenedlaethol 
ac yn rhoi tystiolaeth mewn unrhyw wrandawiad y 
gall ei bwyllgor perthnasol ei gynnal arno. 

16 O dan adran 27 o’r Ddeddf, nid yw’r Archwilydd 
Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru yn cael eu 
rhwymo gan y cynllun blynyddol ond rhaid iddynt 
ei ystyried wrth arfer eu swyddogaethau.

17 Yn ystod y flwyddyn ariannol, gall yr Archwilydd 
Cyffredinol ddiwygio ei raglen waith i ystyried 
amgylchiadau sy’n newid. Bydd yn hysbysu 
Swyddfa Archwilio Cymru am unrhyw newidiadau 
a goblygiadau tebygol o ran adnoddau. Bydd yr 
Archwilydd Cyffredinol yn ymgynghori â Swyddfa 
Archwilio Cymru ac yn ystyried ei barn cyn 
gwneud unrhyw newidiadau o ran gwaith a wneir 
drwy gytundeb.

Amcangyfrif blynyddol o incwm a threuliau (Adran 
20 o’r Ddeddf)

18 Bydd yr amcangyfrif blynyddol o incwm a 
threuliau yn darparu ar gyfer yr adnoddau sy’n 
ofynnol i gwmpasu’r gwariant cyfalaf a refeniw 
(gan gynnwys costau nad ydynt yn arian parod) 
yr eir iddynt gan Swyddfa Archwilio Cymru. 
Bydd yn cynnwys cyllid ar gyfer rhaglen waith yr 
Archwilydd Cyffredinol. 

19  Ar gyfer pob blwyddyn ariannol, bydd yr 
Archwilydd Cyffredinol yn penderfynu ar y gyllideb 
adnoddau sydd ei hangen ar gyfer ei raglen 
waith. Bydd y cyllid sy’n ofynnol yn arwystl cyntaf 
ar yr adnoddau a ddyrennir i Swyddfa Archwilio 
Cymru. Ni fydd Swyddfa Archwilio Cymru yn gallu 
diwygio’r rhan honno o’r gyllideb heb gytundeb 
yr Archwilydd Cyffredinol, (fodd bynnag, gweler 
paragraff 13 uchod o ran gwaith a wneir gyda 
chytundeb Llywodraeth Cymru a/neu’r corff dan 
sylw neu ar eu cais).  

20 Bydd Swyddfa Archwilio Cymru a’r Archwilydd 
Cyffredinol ar y cyd yn gosod yr amcangyfrif 
gerbron y Cynulliad Cenedlaethol ac yn rhoi 
tystiolaeth mewn unrhyw wrandawiad y gall ei 
bwyllgor perthnasol ei gynnal arno.

21 Bydd y pwyllgor perthnasol yn ystyried yr 
amcangyfrif ac yn gwneud unrhyw addasiadau y 
mae’n eu hystyried sy’n briodol ar ôl ymgynghori 
â’r Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio 

2 Ni fydd yn ofynnol cael cymeradwyaeth y pwyllgor perthnasol os yr unig ddiwygiad yw ymgorffori graddfa  ffioedd a ragnodwyd gan Weinidogion Cymru (mae Adran 24(5) a 
(6) o’r Ddeddf yn cyfeirio at hyn)..
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Cymru. O dan Reolau Sefydlog y Cynulliad, bydd 
yr amcangyfrif yn cael ei ymgorffori yn y Cynnig 
Blynyddol ar y Gyllideb sy’n rhoi awdurdod 
statudol ar gyfer defnyddio adnoddau.

Diweddaru cynllun ffioedd Swyddfa Archwilio 
Cymru (Adrannau 23 a 24 o’r Ddeddf)

22 O dan adran 23, gall Swyddfa Archwilio Cymru 
godi ffioedd am waith archwilio penodol a wneir 
ar ran yr Archwilydd Cyffredinol neu ganddo ac 
am wasanaethau y mae’n eu darparu o dan Adran 
19. Rhaid i Swyddfa Archwilio Cymru godi ffioedd 
am wasanaethau ac astudiaethau penodol eraill 
a ddarperir gan yr Archwilydd Cyffredinol. Dim 
ond yn unol â chynllun a baratoir o dan Adran 
24 y gellir codi’r holl ffioedd. Rhaid i Swyddfa 
Archwilio Cymru adolygu’r cynllun o leiaf unwaith 
y flwyddyn.

23 O leiaf unwaith y flwyddyn, bydd yr Archwilydd 
Cyffredinol yn paratoi papur ar gyfer Swyddfa 
Archwilio Cymru gan nodi unrhyw newidiadau y 
mae o’r farn sydd eu hangen i’r cynllun ffioedd. 
Gall hyn, er enghraifft, fod yn angenrheidiol pan 
fo deddfwriaeth yn diddymu rhai cyrff gan adael yr 
angen am ailddosrannu gorbenion ymhlith y cyrff 
sy’n weddill. Gall y Bwrdd dderbyn neu addasu 
cynigion yr Archwilydd Cyffredinol ond rhaid iddo 
ystyried y gofyniad adnoddau a benderfynir gan yr 
Archwilydd Cyffredinol ar gyfer ei raglen waith.

24 Rhaid i Swyddfa Archwilio Cymru osod unrhyw 
ddiwygiadau i’r cynllun ffioedd gerbron y 
Cynulliad. Bydd yr Archwilydd Cyffredinol a 
Chadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru yn rhoi 
tystiolaeth mewn unrhyw wrandawiad y bydd 
y pwyllgor perthnasol yn ei gynnal ar y cynllun 
ffioedd diwygiedig cyn penderfynu a fyddant yn ei 
gymeradwyo2. 

Darparu gwasanaethau (Adran 19 o’r Ddeddf)

25 O dan Adran 19, gall Swyddfa Archwilio Cymru 
wneud trefniadau gydag awdurdod arall mewn 
perthynas ag arfer swyddogaethau neu ddarparu 
gwasanaethau. Er enghraifft, gallai Swyddfa 
Archwilio Cymru drefnu i staff Swyddfa Archwilio 
Cymru gynorthwyo archwilydd awdurdod 
lleol yn Lloegr i lunio adroddiadau er budd y 
cyhoedd. Cyn gwneud unrhyw drefniadau o’r 
fath, bydd y Bwrdd yn ymgynghori â’r Archwilydd 
Cyffredinol ac yn ystyried unrhyw effaith bosibl 
ar arfer swyddogaethau statudol yr Archwilydd 
Cyffredinol. Er mwyn rhoi sylw dyledus i Adran 
8 o’r Ddeddf, ni fydd Swyddfa Archwilio Cymru 
yn bwrw ymlaen â threfniant os gallai’r trefniant 
hwnnw danseilio annibyniaeth a gwrthrychedd 
gwirioneddol neu ganfyddedig yr Archwilydd 
Cyffredinol. Er enghraifft, ni fyddai’n briodol bwrw 
ymlaen â threfniant lle byddai Swyddfa Archwilio 
Cymru yn trefnu i staff Swyddfa Archwilio Cymru 
ddarparu gwasanaethau, fel cymorth yng 
ngweithrediad y gyflogres, i gyrff a archwilir gan 
yr Archwilydd Cyffredinol, oherwydd gallai hyn 
arwain at wrthdaro o ran hunanadolygu.

Monitro a chynghori ar arfer swyddogaethau’r 
Archwilydd Cyffredinol (Adran 17(1) a (2) o’r 
Ddeddf) mewn perthynas â’r rhaglen waith

26 O dan adran 8 o Ddeddf 2013, mae gan yr 
Archwilydd Cyffredinol ddisgresiwn llwyr o ran 
cyflawni swyddogaethau’r swydd honno yn 
amodol ar gynnal y swyddogaethau hynny yn 
effeithlon ac yn gost-effeithiol a chan ystyried 
safonau a chyngor proffesiynol a roddir gan 
Swyddfa Archwilio Cymru. Yn ystod pob blwyddyn 
ariannol, gall Swyddfa Archwilio Cymru gynghori’r 
Archwilydd Cyffredinol a rhaid iddi fonitro’r 
swyddogaethau sy’n cael eu harfer gan yr 
Archwilydd Cyffredinol o ran ei raglen waith.  
Bydd y prosesau fel a ganlyn.
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 a Yn ystod y flwyddyn ariannol, bydd yr 
Archwilydd Cyffredinol yn cyflwyno 
adroddiadau rheolaidd i Swyddfa Archwilio 
Cymru i fonitro:

 i cynnydd o ran cyflawni’r rhaglen waith a 
gymeradwywyd;

 ii alldro yn erbyn y cyllidebau a 
gymeradwywyd; a

 iii pha mor effeithlon ac effeithiol y caiff 
swyddogaethau’r Archwilydd Cyffredinol eu 
harfer a’r ffordd y caiff y sefydliad ei reoli’n 
gyffredinol. 

 b Bydd yr Archwilydd Cyffredinol fel Prif 
Weithredwr a Swyddog Cyfrifyddu yn rhoi 
diweddariadau amserol i’r Bwrdd ar unrhyw 
faterion sy’n cael effaith arwyddocaol ar 
arfer swyddogaethau statudol yr Archwilydd 
Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru 
yn briodol. Gall materion o’r fath gynnwys 
ansawdd gwaith proffesiynol, enw da y 
sefydliad a chydberthnasoedd â rhanddeiliaid. 

 c Bydd Swyddfa Archwilio Cymru yn ystyried 
adroddiadau cynnydd yr Archwilydd 
Cyffredinol a gall gynnig cyngor ar arfer 
swyddogaethau’r Archwilydd Cyffredinol, y 
mae’n rhaid iddo/iddi eu hystyried. Yn ogystal 
â’r blaenoriaethau a nodwyd yn rhaglen 
waith yr Archwilydd Cyffredinol, efallai y 
bydd cyngor o’r fath hefyd yn ymwneud â 
threfniadau ar gyfer cynnal gwaith archwilio 
megis y Cod Ymarfer Archwilio (Adran 10 
o’r Ddeddf), dirprwyo swyddogaethau’r 
Archwilydd Cyffredinol (Adran 18) a chynnal 
cydberthnasau gwaith gyda chyrff archwiliedig 
a’r Cynulliad Cenedlaethol.

 

 ch Os bydd angen mwy o adnoddau ar yr 
Archwilydd Cyffredinol i gyflawni ei raglen 
waith na’r hyn a amcangyfrifwyd ar ddechrau’r 
flwyddyn ariannol, bydd yr Archwilydd 
Cyffredinol yn cyflwyno cynigion ar gyfer sut y 
dylid cyllido’r gwaith.

 d Dyma’r opsiynau i gyllido adnoddau 
ychwanegol ar gyfer eitemau yn rhaglen waith 
yr Archwilydd Cyffredinol:

 i dod o hyd i arbedion digolledu o fewn y 
rhaglen drwy ddileu eitemau eraill (os yw 
hynny’n bosibl) neu ohirio gwaith tan y 
flwyddyn ariannol ddilynol;

 ii diwygio rhaglen waith Swyddfa Archwilio 
Cymru;

 iii cynyddu unrhyw ffioedd y gellir eu codi (yn 
amodol ar Adran 23(5) o’r Ddeddf); neu

 iv ceisio cymeradwyaeth am adnoddau 
ychwanegol gan y Cynulliad Cenedlaethol 
drwy un o gynigion cyllidebol atodol y 
Cynulliad Cenedlaethol.

 dd Bydd Swyddfa Archwilio Cymru yn ystyried 
cynigion yr Archwilydd Cyffredinol ac yn rhoi 
cyngor, y bydd yr Archwilydd Cyffredinol yn ei 
ystyried. Bydd Swyddfa Archwilio Cymru a’r 
Archwilydd Cyffredinol ar y cyd yn mynd ar 
drywydd y ffordd ymlaen a ystyrir yn briodol.
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Cyfrifon ac archwilio Swyddfa Archwilio Cymru 
(Paragraffau 33 i 35 o Atodlen 1 i’r Ddeddf) 

27 Yr Archwilydd Cyffredinol yw Swyddog Cyfrifyddu 
Swyddfa Archwilio Cymru yn rhinwedd paragraff 
33(1) o Atodlen 1 i Ddeddf 2013 ac, yn hynny 
o beth, mae’n gyfrifol am baratoi’r cyfrifon 
blynyddol, cadw cofnodion ariannol priodol, a 
chyfrifoldebau eraill fel y nodwyd gan bwyllgor 
perthnasol y Cynulliad Cenedlaethol.

28 Bydd y Bwrdd yn ystyried y cyfrifon blynyddol 
a baratoir gan yr Archwilydd Cyffredinol, gan 
ystyried barn y Pwyllgor Archwilio a Rheoli Risg. 
Yna bydd y Bwrdd yn argymell i’r Archwilydd 
Cyffredinol a ddylai lofnodi’r cyfrifon ai peidio.

29 Bydd yr Archwilydd Cyffredinol yn rhoi tystiolaeth 
mewn unrhyw wrandawiad y dymuna’r pwyllgor 
perthnasol ei gynnal mewn perthynas â chyfrifon 
Swyddfa Archwilio Cymru neu unrhyw adroddiad 
a osodir gerbron y Cynulliad Cenedlaethol gan 
archwilydd allanol Swyddfa Archwilio Cymru.

Adroddiadau blynyddol ac interim (Paragraff 3 o 
Atodlen 2 i’r Ddeddf)

30 Bydd yr adroddiadau blynyddol ac interim yn 
trafod y swyddogaethau sy’n cael eu harfer gan 
yr Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio 
Cymru mewn perthynas â’r blaenoriaethau a’r 
rhaglenni a nodir yn y Cynllun Blynyddol.

31 Bydd yr adroddiadau yn cael eu drafftio gan yr 
Archwilydd Cyffredinol mewn ymgynghoriad â 
Chadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru. Bydd 
yr Archwilydd Cyffredinol a’r Cadeirydd yn 
cymeradwyo’r adroddiadau ar ôl ceisio barn y 
Bwrdd a gwneud unrhyw addasiadau sy’n briodol 
yn eu barn hwy. 

32 Bydd Cadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru a’r 
Archwilydd Cyffredinol ar y cyd yn gosod yr 
adroddiadau gerbron y Cynulliad Cenedlaethol 
ac yn rhoi tystiolaeth mewn unrhyw wrandawiad y 
gall ei bwyllgor perthnasol ei gynnal arnynt.

Cynnal safonau llywodraethu corfforaethol

33 Bydd yr Archwilydd Cyffredinol fel Swyddog 
Cyfrifyddu Swyddfa Archwilio Cymru yn cynnal 
systemau llywodraethu a rheolaethau mewnol 
sy’n gyson ag arfer gorau (gan gynnwys y Cod 
Llywodraethu Corfforaethol a gyhoeddwyd gan 
y Trysorlys). Er enghraifft, gan ystyried cyngor 
a roddir gan Swyddfa Archwilio Cymru (wedi 
ei gyfeirio gan ei Bwyllgor Archwilio a Rheoli 
Risg), bydd yr Archwilydd Cyffredinol yn gwneud 
trefniadau ar gyfer cynnal archwiliad mewnol 
cymesur.

34  Bydd Swyddfa Archwilio Cymru yn monitro 
a yw’r systemau yn gweithredu’n effeithiol, a 
bydd Cadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru a’r 
Archwilydd Cyffredinol yn cyflwyno adroddiadau 
ar y trefniadau yn eu hadroddiadau blynyddol. 
Bydd Swyddfa Archwilio Cymru, gydag Archwilydd 
Cyffredinol Cymru yn arwain yn ei rôl fel Swyddog 
Cyfrifyddu, yn nodi ac yn rheoli risgiau’n effeithiol, 
ac yn cynnal ei busnes mewn ffordd ddarbodus, 
effeithlon ac effeithiol. Mae Swyddfa Archwilio 
Cymru yn gallu sefydlu pwyllgorau i ategu ei 
gweithrediad ac mae, yn arbennig, wedi sefydlu 
Pwyllgor Archwilio a Rheoli Risg a Phwyllgor 
Cydnabyddiaeth.
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Cyhoeddusrwydd a gwneud sylwadau cyhoeddus 
eraill 

35 Mae cyhoeddusrwydd a sylwadau ar 
adroddiadau cyhoeddedig yr Archwilydd 
Cyffredinol yn agweddau ychwanegol annatod ar 
swyddogaethau adrodd cyhoeddus yr Archwilydd 
Cyffredinol. Yn yr un modd, mae cyhoeddusrwydd 
a sylwadau ar gyhoeddiadau corfforaethol 
Swyddfa Archwilio Cymru, megis cynllun 
ffioedd Swyddfa Archwilio Cymru, yn agweddau 
ychwanegol hanfodol ar swyddogaethau cyhoeddi 
o’r fath. Oherwydd bod gan yr Archwilydd 
Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru 
swyddogaethau cyhoeddi sy’n eithaf penodol, ac 
na ddylid drysu eu rolau, mae’n bwysig bod yn glir 
ynghylch pa bartïon a all roi cyhoeddusrwydd a 
gwneud sylwadau cyhoeddus mewn perthynas â 
swyddogaethau penodol. 

36 Ni all y Cadeirydd a swyddogion anweithredol 
eraill Swyddfa Archwilio Cymru wneud sylwadau 
ar farn a dyfarniad archwilio, gan gynnwys dewis 
a chynllunio archwiliadau gwerth am arian, 
sy’n faterion i’r Archwilydd Cyffredinol. Gall y 
Cadeirydd a swyddogion anweithredol eraill 
Swyddfa Archwilio Cymru (gyda chymeradwyaeth 
y Cadeirydd) wneud sylwadau cyhoeddus ar 
agweddau eraill (h.y. nad ydynt yn ymwneud 
ag archwilio) ar waith Swyddfa Archwilio Cymru 
yn gyffredinol ac ar lywodraethu’r sefydliad. Lle 
bynnag y bo’n ymarferol bydd yr Archwilydd 
Cyffredinol yn ymgynghori â’r Cadeirydd ar 
unrhyw sylw cyhoeddus y mae’n bwriadu ei 
wneud ar ran Swyddfa Archwilio Cymru lle y mae 
sylw o’r fath yn ymwneud â materion heblaw ei 
swyddogaethau archwilio.

Datrys anghydfodau  

37 Yn achos anghytundeb rhwng yr Archwilydd 
Cyffredinol a Chadeirydd y Bwrdd, cyfeirir 
mater yr anghydfod at yr aelodau i’w ddatrys 
mewn cyfarfod o’r Bwrdd ac eithrio materion 
sy’n ymwneud â swyddogaethau statudol yr 
Archwilydd Cyffredinol (lle y bydd yr Archwilydd 
Cyffredinol yn gwneud penderfyniad terfynol). 
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Archwilydd Cyffredinol

1 Mae swydd Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi’i 
sefydlu fel corfforaeth undyn. Mae deiliad y 
swydd yn bersonol gyfrifol am arfer amrywiaeth 
o swyddogaethau archwilio ac arolygu o dan 
Ddeddfau Llywodraeth Cymru 1998 a 2006, 
Deddfau Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 a 
2013, Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 a 
deddfiadau amrywiol eraill.

2 O dan Adran 8 o Ddeddf 2013, mae gan yr 
Archwilydd Cyffredinol ddisgresiwn llwyr o ran y 
ffordd y caiff swyddogaethau’r swydd honno eu 
harfer ond rhaid iddo:

 a ceisio cynnal y swyddogaethau hynny yn 
effeithlon ac yn gost-effeithiol;

 b ystyried y safonau a’r egwyddorion y byddai 
disgwyl i ddarparwr proffesiynol arbenigol 
gwasanaethau cyfrifyddu neu archwilio eu 
dilyn; ac

 c ystyried cyngor a roddir gan Swyddfa 
Archwilio Cymru.

3 Rhaid i’r Archwilydd Cyffredinol gyhoeddi Cod 
Ymarfer Archwilio sy’n rhagnodi’r ffordd y dylid 
cynnal rhai o’i swyddogaethau penodol.

4 Gall yr Archwilydd Cyffredinol ddirprwyo ei 
swyddogaethau statudol i gyflogeion Swyddfa 
Archwilio Cymru ac unigolion eraill sy’n darparu 
gwasanaethau i Swyddfa Archwilio Cymru. 
Dim ond os yw’r cyflogai neu’r unigolyn arall yn 
cael ei awdurdodi o dan gynllun a baratowyd 
gan yr Archwilydd Cyffredinol y gellir dirprwyo 
swyddogaeth. Wrth baratoi neu ddiwygio cynllun, 
rhaid i’r Archwilydd Cyffredinol ymgynghori â 
Swyddfa Archwilio Cymru.  

5 Yr Archwilydd Cyffredinol yw Prif Weithredwr a 
Swyddog Cyfrifyddu Swyddfa Archwilio Cymru 
hefyd gyda chyfrifoldeb am gadw cofnodion 
ariannol a pharatoi adroddiadau blynyddol yn unol 
â chyfarwyddiadau’r Trysorlys. Pennir Cynulliad 
Cenedlaethol yn nodi cyfrifoldebau pellach y 
Swyddog Cyfrifyddu.

Cyfrifoldebau penodol aelodau anweithredol

6 Mae’r aelodau anweithredol yn gyfrifol am:

 a penodi (os bernir ei fod yn addas) yr aelod-
gyflogai a argymhellir gan yr Archwilydd 
Cyffredinol;

 b penodi dau aelod o’r gweithwyr a etholwyd yn 
unol â chanlyniad pleidlais staff;

 c penderfynu ar delerau’r penodiad ar gyfer yr 
aelodau sy’n weithwyr; ac

 d ystyried a ddylid terfynu penodiad aelod-
gyflogai os bydd un o’r amodau a nodwyd ym 
mharagraff 21 o Atodlen 1 i Ddeddf 2013 yn 
digwydd.

Cyfrifoldebau penodol y Cadeirydd

7 Mae’r Cadeirydd yn gyfrifol am:

 a paratoi rheolau cychwynnol i lywodraethu 
gweithdrefn Swyddfa Archwilio Cymru tan i’r 
Bwrdd gymeradwyo ei rheolau parhaol;

 b cyflwyno’r cyfrifon (ar gyfer 2014-15 ymlaen) 
a baratowyd gan yr Archwilydd Cyffredinol i 
archwilydd Swyddfa Archwilio Cymru;

 c ar y cyd â’r Archwilydd Cyffredinol, paratoi 
a gosod adroddiadau interim a blynyddol ar 
arfer swyddogaethau’r Archwilydd Cyffredinol 
a Swyddfa Archwilio Cymru; 

Atodiad - Trosolwg o gyfrifoldebau’r Archwilydd 
Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru 
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 ch ar y cyd â’r Archwilydd Cyffredinol, gosod 
y Cod Ymarfer Cydberthnasau a’r Cynllun 
Blynyddol;

 d rheoli trafodion y Bwrdd, gan gynnwys sicrhau 
bod yr holl aelodau’n cael y cyfle i gyfrannu at 
drafodaeth gytbwys a phriodol o faterion;

 dd cynnal arfarniadau perfformiad o holl 
aelodau’r Bwrdd ac Ysgrifennydd y Bwrdd, 
yn unigol ac ar y cyd, gan gynnwys drwy 
ddefnyddio adnoddau annibynnol allanol 
priodol;

 e gwneud argymhellion i’r awdurdod penodi 
perthnasol o ran aelodau anweithredol 
eraill a’r aelod-gyflogai penodedig ynglŷn 
â’u parhad neu eu terfyniad yn seiliedig ar 
berfformiad a chydymffurfio â chod ymddygiad 
y Bwrdd. 

Cyfrifoldebau cyffredinol y Bwrdd (gan gynnwys yr 
Archwilydd Cyffredinol)

8 Dyletswydd y Bwrdd yw darparu arweinyddiaeth 
ar y cyd ar gyfer Swyddfa Archwilio Cymru 
mewn ffordd sy’n cyd-fynd â dyletswyddau’r 
Archwilydd Cyffredinol fel Swyddog Cyfrifyddu a’i 
swyddogaethau statudol. Yn arbennig, rhaid iddo:

 a Mewn cydweithrediad a thrafodaeth agos â’r 
Archwilydd Cyffredinol ac uwch-swyddogion:

 i Nodi amcanion strategol perthnasol i 
Swyddfa Archwilio Cymru a datblygu 
gyda’r Archwilydd Cyffredinol gynllun 
strategol cydgysylltiedig ar gyfer arfer 
a datblygu swyddogaethau Swyddfa 
Archwilio Cymru yn barhaus.

 ii Throi’r cynllun strategol yn gynlluniau 
busnes blynyddol i ysgogi gweithrediadau 
(bydd y cynlluniau busnes yn cynnwys 
yr holl wybodaeth y mae’n ofynnol drwy 
statud i’w darparu yn y Cynllun Blynyddol). 
Gall y Bwrdd gynghori ar gyfanrwydd y 
cynlluniau strategol a busnes ond ni all 
benderfynu ar agweddau swyddogaeth yr 
Archwilydd Cyffredinol.

 b Cynghori ar ddyrannu adnoddau ariannol a 
dynol i gyflawni’r nodau a’r amcanion hynny.

 c Goruchwylio rheoli adnoddau Swyddfa 
Archwilio Cymru a monitro cyflawni a 
chyflwyno amcanion perfformiad.

 ch Pennu safonau a gwerthoedd Swyddfa 
Archwilio Cymru (ond heb effeithio ar safonau 
archwilio proffesiynol).

 d Sicrhau bod yr Archwilydd Cyffredinol fel 
Swyddog Cyfrifyddu Swyddfa Archwilio 
Cymru yn cynnal systemau cryf a thryloyw o 
lywodraethu a rheolaethau mewnol sy’n gyson 
ag arfer gorau, a monitro ac adrodd ar eu 
gweithrediad effeithiol yn Adroddiad Blynyddol 
Swyddfa Archwilio Cymru (a baratoir ar y cyd 
gan yr Archwilydd Cyffredinol a Chadeirydd 
Swyddfa Archwilio Cymru).

 dd Gyda’r Archwilydd Cyffredinol yn arwain fel 
Swyddog Cyfrifyddu, nodi a rheoli risgiau’n 
effeithiol.

 e Cynghori ar brosesau newid a’u goruchwylio, 
gan annog arloesi, i wella gallu Swyddfa 
Archwilio Cymru i gyflawni.

 f Cynnal ei fusnes yn effeithlon ac yn gost-
effeithiol.
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 ff Rhoi sylw dyledus i gynllunio ar gyfer 
olyniaeth a bodloni ei hun bod cynlluniau ar 
waith i gynnal cydbwysedd priodol o sgiliau 
a phrofiad ar y Bwrdd, ei Bwyllgorau ac yn y 
sefydliad.

 g Awdurdodi (neu gadarnhau, os yw’n briodol) y 
defnydd o’r Sêl Gorfforaethol. 

9 Dylai’r Bwrdd fodloni ei hun ei fod yn cael 
gwybodaeth amserol ar ffurf ac ansawdd sy’n 
briodol i’w alluogi i gyflawni ei ddyletswyddau o 
ran holl weithgarwch Swyddfa Archwilio Cymru. 
Dylai gwybodaeth o’r fath gynnwys:

 a gwybodaeth reoli fisol sy’n ymwneud â’r 
defnydd gwirioneddol o adnoddau ariannol 
a dynol yn ogystal â rhagolygon cyfnodol yn 
ystod y flwyddyn o’r alldro disgwyliedig yn 
erbyn cyllidebau ariannol gwariant adnoddau 
a chyfalaf, incwm a gwybodaeth amlwg am y 
fantolen; 

 b cynnydd mewn perthynas ag allbynnau a 
chanlyniadau (targedau perfformiad); a

 c nodi a rheoli risg. 

Cyfrifoldebau unigol penodol y Bwrdd

10 Mae’r Bwrdd yn gyfrifol am y canlynol:

 a gwneud rheolau at ddiben rheoleiddio ei 
weithdrefnau ei hun;

 b dirprwyo swyddogaethau Swyddfa Archwilio 
Cymru lle y caniateir iddo wneud hynny; 

 c gwneud argymhelliad i’r Cynulliad 
Cenedlaethol ynglŷn â phenodi archwilydd 
allanol i Swyddfa Archwilio Cymru; 

 ch paratoi cynllun, i’r Cynulliad Cenedlaethol ei 
gymeradwyo, sy’n ymwneud â chodi ffioedd 
gan Swyddfa Archwilio Cymru; ac am adolygu 
(a diwygio os yw’n angenrheidiol) y cynllun 
hwnnw o leiaf unwaith y flwyddyn;

 d dynodi (gyda chytundeb y Cynulliad 
Cenedlaethol) unigolyn i arfer 
swyddogaethau’r Archwilydd Cyffredinol dros 
dro os bydd y swydd yn wag neu os yw’r 
Archwilydd Cyffredinol sy’n ddeiliad y swydd 
yn amharod i gyflawni ei swyddogaethau 
neu’n methu â gwneud hynny;

 dd gwneud trefniadau gydag awdurdodau 
perthnasol o dan Adran 19 o Ddeddf 2013 
yn amodol ar ymgynghori â’r Archwilydd 
Cyffredinol pan fydd angen;

 e gwneud darpariaeth am unrhyw daliadau 
ychwanegol i’w gwneud i’r Archwilydd 
Cyffredinol ar gyfer treuliau yr aeth iddo yn 
briodol ac yn angenrheidiol yn rhinwedd bod 
yn Aelod o’r Bwrdd ac yn Brif Weithredwr;

 f darparu adnoddau i arfer swyddogaethau’r 
Archwilydd Cyffredinol fel sy’n ofynnol gan yr 
Archwilydd Cyffredinol; 

 ff cyflogi staff i gynorthwyo o ran arfer 
swyddogaethau’r Archwilydd Cyffredinol; 

 g caffael gwasanaethau at ddibenion 
swyddogaethau’r Archwilydd Cyffredinol; 

 ng cadw dogfennau neu wybodaeth a gafodd 
ei chywaiin yn ystod gwaith at ddibenion 
swyddogaethau’r Archwilydd Cyffredinol neu 
fel arall; a

 h chadw cofnodion mewn perthynas â 
swyddogaethau’r Archwilydd Cyffredinol. 
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Cydgyfrifoldebau penodol Swyddfa Archwilio 
Cymru a’r Archwilydd Cyffredinol

11 Ar y cyd â’r Archwilydd Cyffredinol, mae’r Bwrdd 
hefyd yn gyfrifol am:

 a Paratoi a gosod amcangyfrif blynyddol o 
incwm a threuliau Swyddfa Archwilio Cymru, y 
mae’n rhaid iddynt gwmpasu’r adnoddau sydd 
eu hangen ar yr Archwilydd Cyffredinol i arfer 
ei swyddogaethau.

 b Paratoi Cynllun Blynyddol.

 c Paratoi Cod Ymarfer sy’n ymdrin â’r 
berthynas rhwng Swyddfa Archwilio Cymru a’r 
Archwilydd Cyffredinol. Ar ôl ei gymeradwyo 
gyda’r Cynulliad Cenedlaethol, rhaid i’r 
Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio 
Cymru gydymffurfio â’r Cod a’i adolygu’n 
rheolaidd. Rhaid i unrhyw ddiwygiad i’r Cod 
hefyd gael ei gymeradwyo gan y Cynulliad 
Cenedlaethol er mwyn iddo ddod i rym.

Cydgyfrifoldebau penodol y Cadeirydd a’r 
Archwilydd Cyffredinol

12 Ar y cyd â’r Archwilydd Cyffredinol, mae’r 
Cadeirydd hefyd yn gyfrifol am: 

 a Gosod y Cynllun Blynyddol gerbron y 
Cynulliad Cenedlaethol.

 b Gosod Cod Ymarfer sy’n ymdrin â’r berthynas 
rhwng Swyddfa Archwilio Cymru a’r 
Archwilydd Cyffredinol.

 c Cyn gynted ag y bo’n ymarferol ar ôl diwedd 
pob blwyddyn ariannol, paratoi a gosod 
Adroddiad Blynyddol ar arfer swyddogaethau’r 
Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio 
Cymru yn ystod y flwyddyn mewn perthynas 
â’r Cynllun Blynyddol.

 ch Paratoi a gosod, o leiaf unwaith yn ystod pob 
blwyddyn ariannol, adroddiad interim ar arfer 
swyddogaethau’r Archwilydd Cyffredinol a 
Swyddfa Archwilio Cymru mewn perthynas 
â chynnydd yn erbyn y Cynllun Blynyddol. 
Efallai y bydd y Cynulliad Cenedlaethol yn 
gofyn am adroddiadau interim pellach yn 
ystod y flwyddyn a bydd angen penderfynu 
ar y dyddiadau y dylid eu gosod gerbron y 
Cynulliad.
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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Eitem 5 Yn rhinwedd paragraff(au) ix o Reol Sefydlog 17.42
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