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Simon Thomas AC (Cadeirydd)
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Mike Hedges AC
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Eluned Morgan AC
David Rees AC
Steffan Lewis AC
Nick Ramsay AC

Tystion:

Victoria Winckler, Sefydliad Bevan
Auriol Miller, Sefydliad Materion Cymreig
Bethan Davies (Clerc)
Leanne Hatcher (Ail Glerc)
Georgina Owen (Dirprwy Glerc)

Staff y Pwyllgor:

Joanne McCarthy (Ymchwilydd)
Christian Tipples (Ymchwilydd)
Helen Jones (Ymchwilydd)
Gareth Howells (Cynghorydd Cyfreithiol)
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Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.
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Papur(au) i'w nodi

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.
2.1 PTN1 – Llythyr gan y Dr Ed Poole, Canolfan Llywodraethiant Cymru at y Cadeirydd
– cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2018-19 - 16 Hydref 2017
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Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2018-19: Sesiwn dystiolaeth 5

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Auriol Miller, Cyfarwyddwr y Sefydliad Materion
Cymreig; a Dr Victoria Winckler, Cyfarwyddwr Sefydliad Bevan ar gyllideb ddrafft
Llywodraeth Cymru 2018-19.
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Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o
weddill y cyfarfod

4.1 Derbyniwyd y cynnig.
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Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2018-19: trafod y dystiolaeth

5.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.
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Goblygiadau ariannol Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol
Cofrestredig (Cymru)

6.1 Bu'r Pwyllgor yn trafod goblygiadau ariannol Bil Rheoleiddio Landlordiaid
Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) a chytunodd i wahodd Ysgrifennydd y Cabinet dros
Gymunedau a Phlant i gyfarfod ar gyfer gwaith craffu pellach.
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Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru): materion a
godwyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru

7.1 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Archwilydd Cyffredinol Cymru yn ymateb i'r
materion a godwyd.
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Amcangyfrifon Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 201819: Trafod yr adroddiad drafft

8.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad â rhai mân newidiadau.
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Eitem 2.1

Ein cyf: NB/MA
Eich cyf:
Dyddiad:

Gofynnwch am: Nick Bennett
01656 641150

27 Hydref 2017

Matthew.aplin@ombwdsmoncymru.org.uk

Mr Simon Thomas
Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
CAERDYDD
CF99 1NA

Annwyl Gadeirydd
Y Pwyllgor Cyllid – 11 Hydref 2017
Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru – Cyflwyniad o'r Amcangyfrifon
ar gyfer 2018/19
Diolch am y cyfle i gyflwyno tystiolaeth i'r Pwyllgor ar fy amcangyfrifon ar gyfer 2018/19
yn gynharach y mis yma. Roeddwn yn croesawu’r cyfle i drafod fy nghyflwyniad ac rwyf
yn gobeithio ei fod wedi bod yn ddefnyddiol i Aelodau'r Pwyllgor.
Ymgymerais y byddwn yn darparu manylion i’r Pwyllgor ynghylch y cwynion a gafodd eu
cadarnhau yn erbun Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg yn ystod y ddwy
flwyddyn ariannol ddiwethaf. Yn ogystal dywedais y byddwn yn rhoi crynodeb o'r
cwynion a gafwyd fesul ardal yr Awdurdod Lleol ac mae’r wybodaeth hon wedi'i nodi yn
Atodiadau A a B.
Yn gywir

Nick Bennett
Ombwdsmon
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Atodiad A
2016/17 Dadansoddiad o Gwynion a Gafwyd fesul Awdurdod Lleol
Awdurdod Lleol
Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Cyngor Caerdydd
Cyngor Sir Caerfyrddin
Cyngor Sir Ceredigion
Dinas a Sir Abertawe
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Cyngor Sir Ddinbych
Cyngor Sir y Fflint
Cyngor Gwynedd
Cyngor Sir Ynys Môn
Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
Cyngor Sir Fynwy
Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot
Cyngor Dinas Casnewydd
Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Powys
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen
Cyngor Bro Morgannwg
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
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Cwynion a Gafwyd
12
44
54
143
44
32
52
28
24
39
32
24
10
18
38
26
29
54
47
23
41
46

Atodiad B
Cwynion wedi’u Cadarnhau yn erbyn Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg
Bu cynnydd yn nifer y cwynion a gafodd eu cadarnhau – o 17 yn 2015/16 i 24 yn 2016/17. Pe
bai'r cwynion a ddatryswyd yn gynnar a'r setliadau gwirfoddol yn cael eu cynnwys, byddai'r
ffigur yn cynyddu o 29 yn 2015/16 i 42 yn 2016/17.
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Eitem 3
INTRODUCTION
The Sustainable Development (SD) Alliance is a group of organisations that cares passionately about the Wales we live
in now and will pass on to the next generation. Our Alliance brings together over 30 organisations, from environment
and development charities to faith and belief, language, community and women’s groups. We share a commitment to
shaping a sustainable future for Wales – fighting for social justice in Wales and around the world and doing so within
the environmental limits of our one planet, using only our fair share of resources.

CONSULTATION RESPONSE
1. What, in your opinion, has been the impact of the Welsh Government’s 2017-18 budget?
The Environment & Rural Affairs MEG for 2017-18 was £383m, which does not address the needs of this area. This
allocation has been on the back of sustained cuts to the environment and natural resources budgets over the last few
years, which was recently highlighted in a letter to Finance Secretary, Mark Drakeford, by Wales Environment Link.
This is very concerning, particularly given the need – recognised in Wales’ legislation – to reverse the decline to
biodiversity and ensure the resilience of ecosystems. This is also reflected in the State of Natural Resources Report,
which flags up urgent concerns about our environment’s resilience and can also be seen in ongoing concerns about
Natural Resources Wales’ capacity.
2. What expectations do you have of the 2018-19 draft budget proposals?
The SD Alliance expects to see the Welsh Government budget reflect the goals and principles embedded in the
Wellbeing of Future Generations (Wales) Act 2015. The Act requires all Welsh public bodies, including the Welsh
Government, to act in accordance with the sustainable development principle. Given that the budget underpins the
actions that Welsh Government will take in the next twelve months, the budget must also work in accord with the
principles. In general terms, this means we would expect to see:






A clear shift in expenditure towards progammes aimed at preventing problems occurring e.g. energy efficiency
measures preventing fuel poverty at a large scale; habitat creation to reverse biodiversity decline; habitat
restoration to build ecosystem resilience; using the best evidence to tackle flooding and air pollution (with
‘nature based solutions’, to use language from the Natural Resources Policy); and investment in anti-poverty
programmes to promote equality and reverse deprivation.
Financial arrangements, such as pooled budgets, that encourage and require collaboration between Welsh
Government departments and among public bodies, which facilitate the achievement of multiple well-being
goals. These ideally should be linked to the delivery of the wellbeing objectives.
An emphasis on addressing long term problems such as tackling poverty, natural resource depletion and
climate change.

It is essential that such shifts in monetary allocations, and the reasons for them, are clearly explained in the narrative
accompanying the budget so that public bodies in receipt of funding are fully aware of how they will also need to
change their approach to budget setting.

Tudalen y pecyn 7

SD Alliance Paper: Finance Committee consultation on Welsh Government Draft Budget 2018-19

It’s important that the Welsh Government shows leadership in implementing the framework of the Wellbeing of
Future Generations Act and there needs to be coherence across policy areas. The Welsh Government’s policy and
spending should be pulling in the same direction and planning for the long term; policies that have a counterproductive effect need to be removed. For example, as Wales moves towards renewable energy, it is counterproductive if Welsh public sector pension funds remained invested in fossil fuels.
To drive change on our path towards sustainable development, there are four over-arching areas that the SD Alliance
would expect to see prioritised within the budget:





To transition to a low-carbon and resource-efficient economy.
To reduce consumption and promote sustainable production.
To ensure a comprehensive decarbonisation programme across all MEGs. One of the ways this can be
demonstrated is via a carbon impact assessment of the fiscal budget.
To ensure natural capital is recognised and investment increased in line with delivering on the Natural
Resources Policy. WWF has recommended – in the report ‘A Greener Budget: choices for a prosperous future’
– that there is a ‘natural capital stress test’ at the heart of budget-making.

In addition, a budget needs to be allocated for activities that contribute towards the wellbeing goal of ‘a globally
responsible Wales’, such as the Wales for Africa programme. Wales for Africa activities are beyond the remit of climate
change mitigation and adaption activities, so are not part of that budget line. The are other organisations, such as the
Size of Wales, which addresses both climate change and tackling poverty internationally, so also fulfils the global goal.
It would be helpful for the positive impact of such programmes to be recognised and to therefore encourage wider
participation from public bodies, in line with Wales’ commitment to the UN Sustainable Development Goals.
3. Committee would like to focus on a number of specific areas in the scrutiny of the budget, do you have any
specific comments on the areas identified below?
1) Financing of local health boards and health and social care services
The NHS is the biggest expenditure of the Welsh Government, so should be an exemplar for sustainable development
in terms of procurement. Contracts should be predicated on ensuring products are sustainable, e.g. MSC certified fish,
FSC certified timber and Fairtrade tea, coffee, sugar and cotton. The NHS Wales Shared Services Partnership has
already enacted this through its fish procurement.
In terms of health services themselves, social prescriptions ought to be implemented, to stress the importance of
access to natural green spaces. This is important for both physical activity and mental wellbeing. Both the RSPB report
‘Natural Health’ (and the more in-depth report ‘Natural Thinking’) and the Wildlife Trusts report on ‘Wellbeing benefits
from natural environments rich in wildlife’ outline the array of positive impacts the natural world provides to people.
There are also several reports concerned with young people’s disconnect from nature, which could be causing
problems later on. The National Trust describes it as ‘Nature Deficit Disorder’ in their report ‘Natural Childhood’, which
is evidenced in both children and adults, particularly in urban areas.
2) Approach to preventative spending and how is this represented in resource allocation

2
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The Welsh Government could certainly have more focus on preventative spending across the piece, rather than just
in health. For example, energy efficiency programmes are one of the best preventative investments for people’s
health, for good housing stock, keeping people out of poverty and decreasing carbon emissions. A large-scale energy
efficiency programme would also upskill and re-skill those in the construction sector. A WWF Cymru report from 2012
showed that by bringing all the least efficient houses in Wales up to a rating of D it would “reduce greenhouse gas
emissions from the housing sector by 40% and reduce the number of households in fuel poverty by 40%.” There is a
more recent report by WWF and the Energy Saving Trust that looks at the progress towards meeting the target of
reducing Welsh emissions by 40% by 2020 (compared to the 1990 baseline).
Similarly, investing in environmental protection is preventative in terms of protecting future generations from
developing climate change problems. Carbon budgeting is an inherently preventative measure by reducing the damage
our emissions are causing. Investment in environmental protection and restoration to ensure our ecosystems are
resilient – and can support social, cultural and economic resilience – is key for Wales’ future.
3) Sustainability of public services, innovation and service transformation
Procurement is one of the best levers to direct public spending to sustainable choices, and to ensure a market for the
business which is transitioning to sustainable production. For example, all Welsh Government contracts and buildings
can switch to sustainable products including: MSC certified fish, FSC certified timber and paper, and Fair Trade. By
using contract management techniques, businesses can be pushed to lower their carbon emissions and move towards
carbon neutral fleets and premises. The Welsh Government should exemplify good practice for their own carbon
neutral premises, including initiatives like microgeneration on all authority buildings and rain water harvesting.
4) Welsh Government policies to reduce poverty and mitigate welfare reform
As the economy transitions to a low-carbon one, decent work for workers should be guaranteed. Oxfam’s report from
Scotland explored what ‘quality work’ looks like from workers’ point of view. In Wales, the Welsh Government can, to
some extent, improve and enforce basic employment conditions and create effective employment strategies. They
can also establish a ‘Business Pledge’ model, similar to Scotland’s approach, where the Pledge is a commitment by
accredited companies to adopt fair and progressive business practices, based around various components. Better
labour market data is also essential to understand the extent to which people’s needs are being met. This is can all be
enhanced through the Welsh Government’s Code of Practice for Ethical Employment in Supply Chains.
Decent work should also come with a decent wage; Wales could become a Living Wage Nation (using Living Wage
Foundation rates of pay) by ensuring that all Welsh public bodies are Living Wage accredited employers, and using
levers such as procurement and grant funding to incentivise employers to provide decent work with decent conditions.
5) The Welsh Government’s planning and preparedness for Brexit
Environmental standards, agricultural policy and fisheries are some of the most significant areas that a post-Brexit UK
will need to legislate for, which does bring forward opportunities for improvement and reform. Wales Environment
Link has put together a Sustainable Land Management Vision for a post-Brexit Wales, centred on the need for a new
agricultural policy. Farming subsidies should be refreshed to a ‘public money for public goods’ model with payments
for ecosystems services.
3
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The Welsh Government also needs to ensure that important EU environmental legislation protecting wildlife and the
environment is retained and strengthened in Wales in the long term; there have been a number of welcome
statements relating to this, but no detailed commitments to date.
6) How the Welsh Government should use new taxation and borrowing powers
There is a lot of possibility for innovation in using new taxes, which The Bevan Foundation highlighted in their report:
‘Tax for Good: Devolved taxes for a better Wales’. Suggestions on taxing sun beds, polystyrene packaging and sugar
should all be explored within the context of the Wellbeing Goals.
7) How evidence is driving Welsh Government priority setting and budget allocations
It is deeply worrying to have seen reductions to environment and natural resources budgets over the last few years,
with ongoing concerns about Natural Resources Wales (NRW) having sufficient funds whilst their remit and
responsibilities increase in embedding the Environment Act. It’s important they are adequately funded as they put
together Area Statements which deliver the Welsh Government’s Natural Resources Policy, as well as their existing
regulatory and monitoring requirements.
In their last budget scrutiny, the CCERA Committee highlighted NRW’s request for three-year budget settlements to
better manage the challenges they are facing. NRW’s State of Natural Resources Report (SoNaRR) provides the
evidence base to show that none of Wales’ ecosystems is resilient and we need to address this if we are to maintain
and enhance the benefits we gain from the natural environment. As mentioned above, evidence identified in SoNaRR
should be clearly driving priority setting and budget. Now the Natural Resources Policy is published, the SD Alliance
would expect the budget to support delivery of this and set out how it will be delivered across Welsh Government
portfolios.
8) How the Future Generations Act is influencing policy making
The SD Alliance is concerned that the Welsh Government’s approach so far has not been delivering fully on the
Wellbeing of Future Generations Act. There has been no participation of organisations from the Alliance in the
development of the Wellbeing Objectives or the cross-cutting strategies. We do not consider this as effective
engagement required under the Act’s five ways of working. This is a considerable failure of the Welsh Government in
its main strategic requirements of the Act; if this is not being achieved it does not send good signals for what is taking
place across rest of organisation.
This was inconsistent with the Welsh Government’s previous commitment to engage with stakeholders on how the
strategies are formed. The Finance & Local Government Secretary said in a written statement on the wellbeing
objectives that they “will be tested further through the development of the strategies and will engage businesses,
public bodies, people and communities in this important work.” It is very disappointing that this did not take place.
In addition, the WFG Act does not seem to be changing the Welsh Government’s decision-making. The continued
commitment to the M4 relief road, for example, in spite of advice from the Future Generations Commissioner that it
is ‘ill-conceived’, is a significant failure to consider the WFG framework in policy decisions.

4
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SD ALLIANCE SUPPORT
This paper has been put together and supported by the following members of the SD Alliance: Bat Conservation
Trust, Cynnal Cymru, Hub Cymru Africa, Keep Wales Tidy, Llais y Goedwig, Oxfam, RSPB, Size of Wales, Sustrans,
Wales Environment Link, WCVA and WWF Cymru.
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Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42

Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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Eitem 6

Hydref 2017

Archwilydd Cyffredinol Cymru
Auditor General for Wales

Amcangyfrif o'r incwm a'r
treuliau ar gyfer y flwyddyn a
ddaw i ben 31 Mawrth 2019
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Amcangyfrif o'r Incwm a'r Treuliau ar gyfer y Flwyddyn a Ddaw i Ben 31 Mawrth 2019

1

Fe'i paratowyd a gosodwyd ar y cyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru o
dan adran 20(1) o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013
Mae'r ddogfen hon ar gael hefyd yn Saesneg.
This document is also available in English.
© Wales Audit Office 2017

Huw Vaughan Thomas
Archwilydd Cyffredinol Cymru
Isobel Garner
Cadeirydd, Swyddfa Archwilio Cymru
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Rhagair
Ar gyfer pob blwyddyn ariannol, mae Adran 20 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus
(Cymru) 2013 yn ei gwneud yn ofynnol i'r Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa
Archwilio Cymru baratoi ar y cyd amcangyfrif o incwm a threuliau Swyddfa
Archwilio Cymru a gosod yr amcangyfrif hwnnw gerbron y Cynulliad
Cenedlaethol o leiaf bum mis cyn dechrau'r flwyddyn ariannol y mae'n
berthnasol iddi.
Yn unol ag Adran 20 o'r Ddeddf, rhaid i bob amcangyfrif gwmpasu (ymhlith
pethau eraill) yr adnoddau sydd eu hangen ar yr Archwilydd Cyffredinol i arfer ei
swyddogaethau statudol.
Gall Pwyllgor Cyllid y Cynulliad Cenedlaethol wneud unrhyw addasiadau i'r
amcangyfrif fel y gwêl yn dda, ond ni ellir gwneud unrhyw addasiadau heb
wneud y canlynol:
• ymgynghori â'r Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru; ac
• ystyried unrhyw sylwadau y gall y naill neu'r llall eu gwneud.
Mae'n rhaid i Weinidogion Cymru bob blwyddyn gynnig cynnig yn y Cynulliad
Cenedlaethol o dan Adran 125 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 sy'n cynnwys
awdurdodi'r adnoddau i'w defnyddio (gan gynnwys adnoddau cronnus) a'r
taliadau i'w gwneud gan Swyddfa Archwilio Cymru. Mae'r Amcangyfrif hwn yn
nodi'r symiau i'w cynnwys mewn perthynas â Swyddfa Archwilio Cymru.
Caiff Cynllun Ffioedd drafft, a baratowyd o dan Adran 24 o Ddeddf Archwilio
Cyhoeddus (Cymru) 2013, ei gynnwys i'w ystyried ochr yn ochr â'r Amcangyfrif
am eu bod yn ddibynnol ar ei gilydd.
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Cyflwyniad
Mae Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru wedi paratoi'r Amcangyfrif hwn ar y cyd
â'r Archwilydd Cyffredinol, gan gyflawni ein cylch gorchwyl statudol i ddarparu
adnoddau i'r Archwilydd Cyffredinol a sicrhau adnoddau ar gyfer ein rhaglen
waith ein hunain.
Nod yr Archwilydd Cyffredinol yw galluogi'r Cynulliad Cenedlaethol a phobl
Cymru i wybod a yw arian cyhoeddus yn cael ei reoli'n ddoeth. Drwy'r ddogfen
hon, mae Swyddfa Archwilio Cymru yn ailddatgan ei hymrwymiad i chwarae ei
rhan mewn cyfnod o gyni gan ddiogelu arian cyhoeddus a gweithio gyda'r cyrff
a archwilir gennym i sicrhau bod y gwasanaethau a ddarperir ganddynt yn cael
eu gwella'n barhaus.
Mae'r £21.6 miliwn a gaiff ei wario'n flynyddol ar Swyddfa Archwilio Cymru yn
cynrychioli dim ond un rhan o fil o'r £18 biliwn a gaiff ei wario ar wasanaethau
cyhoeddus yng Nghymru bob blwyddyn. Mae rôl hanfodol gwaith archwilio
annibynnol yn bwysicach nag erioed pan fo adnoddau'n brin ac mae gwneud
penderfyniadau cadarn yn fwyfwy allweddol er mwyn cael effaith gadarnhaol ar
fywydau pobl.
Mae ein Hamcangyfrif, fel y'i cymeradwyir gan Bwyllgor Cyllid y Cynulliad
Cenedlaethol, yn dibynnu'n uniongyrchol ar y cyfraddau ffioedd a gynigiwn ar
gyfer gwaith archwilio. Mae'r ddogfen hon yn cynnwys Cynllun Ffioedd drafft fel
y gall y Pwyllgor Cyllid ei ystyried ochr yn ochr â'r Amcangyfrif. Mae'r cyfraddau
ffioedd a'r graddfeydd ffioedd statudol a ddangosir wedi bod yn destun
ymgynghoriad â chyrff llywodraeth leol, fel sy'n statudol ofynnol, yn ogystal
â'r holl sectorau eraill a archwilir. Drwy adolygu ein dull archwilio a gwneud
ymdrech i ddefnyddio mwy o ddata a thechnoleg, rydym yn ceisio lleihau ein
ffioedd archwilio dros amser gan sicrhau archwiliadau o ansawdd ar yr un pryd
ar gyfer yr holl gyrff a archwilir gennym.
Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn ymwybodol iawn o'r cyfyngiadau ariannol sy'n
wynebu'r sector cyhoeddus yng Nghymru. Rydym wedi ailddyrannu adnoddau
a oedd gennym eisoes ac wedi nodi arbedion cost pellach er mwyn cyflawni ein
blaenoriaethau strategol ac ateb pwysau cost eraill. O ganlyniad, nid ydym yn
ceisio mwy o gyllid na'r swm y gofynnwyd amdano ar gyfer 2017-18, ac eithrio
ar gyfer costau cylchol sy'n gysylltiedig â'r Fenter Twyll Genedlaethol.
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Dros y tair blynedd diwethaf, rydym wedi cael cyllid trosiannol penodedig i
ddatblygu ein dull archwilio i gyd-fynd â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol
heb orfod codi ffioedd ar y cyrff a archwilir gennym. Caiff y gwaith datblygu hwn
ei gwblhau yn ystod 2017-18 ac, yn y dyfodol, caiff unrhyw waith archwilio sydd
ei angen ei gyllido gan y ffioedd a godir ar y cyrff a archwilir gennym. Yn y rhan
fwyaf o achosion, ni fydd cost ychwanegol am hyn ond, i rai cyrff llywodraeth
ganolog, bydd angen cynnydd cymesur yn y ffioedd a godir, sy'n adlewyrchu'r
ffait
Ym mis Mawrth 2017, gwnaethom amlinellu ein blaenoriaethau allweddol, ein
hamcanion a'n mesurau perfformiad yn ein Cynllun Blynyddol ar gyfer 201718. Diben yr Amcangyfrif hwn yw dangos sut y caiff ein blaenoriaethau ar gyfer
2018-19 eu cyflawni yn ystod y flwyddyn. Caiff Cynllun Blynyddol 2018-19 ei
ddiweddaru a'i osod gerbron y Cynulliad Cenedlaethol ym mis Mawrth 2018.

Isobel Garner
Cadeirydd, Swyddfa Archwilio Cymru

Huw Vaughan Thomas
Archwilydd Cyffredinol Cymru
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Ein gwaith
1

Fel archwilydd allanol statudol y rhan fwyaf o'r sector cyhoeddus yng
Nghymru, mae'r Archwilydd Cyffredinol yn gyfrifol am archwilio'r rhan fwyaf
o'r arian cyhoeddus a gaiff ei wario yng Nghymru.

2

Mae'n ofynnol i Swyddfa Archwilio Cymru roi i'r Archwilydd Cyffredinol yr
adnoddau sydd eu hangen arno i wneud ei waith yn effeithiol. Mae'r rhan
fwyaf o'n costau yn ymwneud â'r staff a gyflogir gennym, ein contractwyr,
darparu gwasanaethau archwilio ledled Cymru a darparu'r seilwaith a'r
gwasanaethau cymorth angenrheidiol i gyflawni'r gwaith. Mae rhagor o
fanylion yn Atodiad 1.

3

Bob blwyddyn, mae'r Archwilydd Cyffredinol yn adrodd ar gyfrifon dros
800 o gyrff cyhoeddus yng Nghymru, ac yn cynnal asesiadau gwella
blynyddol ym mhob un o'r 28 o awdurdodau gwella llywodraeth leol ac
asesiadau strwythuredig o bob un o 10 corff y GIG. Mae'n cyhoeddi tua 14
o adroddiadau cenedlaethol bob blwyddyn, gan edrych ar werth am arian
a'r defnydd cywir o arian cyhoeddus, yn ardystio ceisiadau am grantiau
gwerth £2.5 biliwn, ac yn cynghori ar waith y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus.
Mae prif weithgareddau gweithredol yr Archwilydd Cyffredinol i'w gweld yn
Atodiad 2.

4

Y gwaith hwn sy'n darparu'r cwantwm ar gyfer adennill costau Swyddfa
Archwilio Cymru, drwy'r ffioedd a godir ar gyrff a archwilir a chyllid o
Gronfa Gyfunol Cymru.

5

Mae'r Bwrdd yn darparu staff medrus iawn i gyflawni tua 90% o raglen
waith yr Archwilydd Cyffredinol, a ategir gan 10% arall o adnoddau
archwilio a ddarperir o dan gontract gan gontractwyr arbenigol a
chwmnïau cyfrifyddu yn y sector preifat.

6

Mae Cynllun Blynyddol 2017-18 yn amlinellu ein blaenoriaethau strategol,
ac mae'r Amcangyfrif hwn ar gyfer 2018-19 yn dangos faint o arian sydd ei
angen i gyflawni'r blaenoriaethau hynny ar gyfer y flwyddyn nesaf.
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Gwerth am arian yn Swyddfa Archwilio Cymru
7

Disgwyliwn wario £21.6 miliwn yn 2018-19 ar ddarparu gwasanaethau
archwilio cyhoeddus ledled Cymru. Mae hyn yn cynrychioli un rhan o fil o'r
cyfanswm gwariant o £18 biliwn rydym yn rhoi sicrwydd yn ei gylch.

8

Mae'r rhan fwyaf o'n gwariant (bron 75%) yn ymwneud â chostau staff – y
staff a gyflogir yn uniongyrchol gennym a staff tymhorol, a staff arbenigol
dan gontract a ddefnyddir gennym ar adegau brig o ran llwyth gwaith ac er
mwyn darparu sgiliau arbenigol ar gyfer darnau unigol o waith.

9

Mae'r £2.2 miliwn a gaiff ei wario ar gostau eraill yn cynnwys £0.5m o TAW
anadenilladwy ar nwyddau a gwasanaethau o ganlyniad i statws TAW
arbennig Swyddfa Archwilio Cymru. Mae'r gost hon wedi cynyddu dros y
blynyddoedd diwethaf ac mae'n rhaid ei thalu drwy wneud arbedion mewn
cyllidebau eraill.

10

Caiff tua 68% o'n gwariant ei gyllido gan ffioedd a godir ar gyrff a archwilir;
daw'r 32% arall yn uniongyrchol o Gronfa Gyfunol Cymru.

11

Dengys Arddangosyn 1 ble rydym yn bwriadu gwario'r arian hwn yn 201819 a sut y caiff ei gyllido.

Tudalen y pecyn 33
8

Amcangyfrif o'r Incwm a'r Treuliau ar gyfer y Flwyddyn a Ddaw i Ben 31 Mawrth 2019

Arddangosyn 1 – Gwariant ac Incwm Swyddfa Archwilio Cymru 2018-19

£1.0m, 5%

£1.0m, 5%

£1.2m, 5%

£16.2m, 75%

£2.2m, 10%

Costau staff
Costau eraill

Gwariant 2018-19
£21.6m

Teithio
Cwmnïau sector preifat
Swyddfeydd

£3.7m, 17%

£10.9m, 51%

£7.0m, 32%
Ffioedd Archwilio Ariannol

Incwm 2018-19
£21.6m

Cronfa Gyfunol Cymru
Ffioedd Archwilio Perfformiad
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12

Ers 2010-11, y flwyddyn y dechreuodd yr Archwilydd Cyffredinol presennol
yn ei swydd, mae cost gwaith archwilio cyhoeddus yng Nghymru wedi
gostwng 15% mewn termau real1, fel y dangosir yn Arddangosyn 2. Mae'r
arbediad cronnol a sicrhawyd yn ystod y blynyddoedd hynny yn cyfateb i
bron £19 miliwn, sy'n lleihau'r galw ar Gronfa Gyfunol Cymru, ac eithrio ar
gyfer cyfrifoldebau newydd y cytunwyd arnynt â'r Pwyllgor Cyllid, a'r swm
sydd angen ei godi o ffioedd archwilio.

Arddangosyn 2 – Gwariant 2010-11 i 2018-19
26.0
25.0

£m

24.0
23.0
22.0
21.0
20.0

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

Tuedd chwyddiant

13

Gwariant

Yn ystod yr un cyfnod rydym wedi gweithio'n galed i amsugno costau uwch
cytundebau cyflog, codiadau cyflog cytundebol, chwyddiant cyffredinol
a chynnydd yng nghyfraniadau pensiwn ac yswiriant gwladol cyflogwyr.
Rydym wedi gwneud hyn drwy'r ffyrdd canlynol:
• Diwygio cymysgedd sgiliau ein staff gan leihau nifer yr uwch reolwyr a
chynyddu nifer yr hyfforddeion graddedig
• Lleihau costau drwy gynyddu effeithlonrwydd ein canolfan gorfforaethol
• Gorffen rhoi'r cynllun teithio newydd i staff ar waith, gan arbed 11% yn
flynyddol
• Arbedion caffael o safbwynt ein defnydd o gwmnïau sector preifat a
systemau corfforaethol gan gynnwys cofnodi amser a rheoli treuliau
• Lleihau nifer yr uwch Gyfarwyddwyr drwy gael dim ond un Archwilydd
Cyffredinol Cynorthwyol yn lle dau.

1 Yn seiliedig ar ddatchwyddwyr CDG a gyhoeddwyd gan SYG ym mis Mehefin 2017.
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14

Mae'r Bwrdd yn parhau i fod yn ymrwymedig i sicrhau bod Swyddfa
Archwilio Cymru ei hun yn sefydliad atebol a redir yn dda sy'n dangos
effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd o'r safon uchaf a bod ein gwaith yn
cynnig gwerth da am arian. Gan adeiladu ar arbedion a sicrhawyd mewn
blynyddoedd blaenorol, rydym yn gwneud gwaith blaengynllunio a fydd yn
ein galluogi i sicrhau arbedion ychwanegol ar gyfer 2018-19.

15

Rydym yn buddsoddi mewn prosiectau trawsnewid strategol er mwyn
sicrhau ein bod yn parhau i gael yr effaith fwyaf bosibl yn yr amgylchedd
newidiol sy'n ein hwynebu. Mae'n bwysig i ni ein bod yn cyflawni ein
hamcanion strategol mewn ffordd gost-effeithiol, yng nghyd-destun ein
Cynllun Ariannol Tymor Canolig a Chynllun y Gweithlu. Cafodd ein prosiect
cyntaf 'Archwilio Arloesol' ei gwblhau yn ystod 2017-18 a gwnaed saith
argymhelliad allweddol – caiff yr argymhelliad cyntaf yn ymwneud â
datblygu tîm Dadansoddi Data ei egluro ymhellach yn yr Amcangyfrif hwn.
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Cyllido ein blaenoriaethau strategol
Blaenoriaeth Strategol 1

Adrodd ag awdurdod ar b’un a yw cyrff cyhoeddus yn
ymddwyn yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy

Cefnogi rheolaeth ariannol gadarn yn y sector cyhoeddus mewn cyfnod o gyni

Datblygu
ein data
dull archwilio
a chymedroli'r
effaith dechnoleg
ar ffioedd
Defnyddio
yn fwy effeithiol
a chroesawu’r
amddiweddaraf
waith sy'n ofynnol er mwyn cydymffurfio â gofynion
Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2015.

Blwyddyn
hyd at 31
Mawrth
2019 £’000

Blwyddyn
hyd at 31
Mawrth
2018 £’000

Dim

300

16 Symleiddio
Yn ystod 2016-17
a 2017-18
gyllid
galluogi i ddatblygu ein dull
ein prosesau
busnescawsom
a chryfhau
eini'ntrefniarchwilio
mewn perthynas â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol heb
adau
llywodraethu
orfod codi ffioedd ar y cyrff a archwilir am y gwaith hwn. Mae Arddangosyn
3 yn dangos sut rydym wedi defnyddio'r cyllid hwn yn ystod 2017-18.
17

Wrth i ni symud i'r cam 'busnes fel arfer', o 2018-19, byddwn yn addasu
ein gwaith archwilio mewn cyrff Llywodraeth Leol a chyrff y GIG er mwyn
Adolygu
ac addasu ein dull archwilio
cyflawni dyletswyddau'r Archwilydd Cyffredinol o fewn y ffioedd cyfredol. Ni
fydd yn bosibl i ni wneud hyn yn achos cyrff llywodraeth ganolog, gan nad
oes rhaglen o waith archwilio perfformiad ar gael ar hyn o bryd ar gyfer
Llywodraeth Ganolog, ac felly bydd yn rhaid i ni godi ffi am y gwaith sydd
ei angen. Rydym wrthi'n trafod goblygiadau hyn â'r cyrff unigol a archwilir
gennym.
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18

Yn 2018-19, ni fydd angen cyllid a ddyfarnwyd yn 2017-18 er mwyn
datblygu a threialu gwaith sy'n gysylltiedig â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r
Dyfodol 2015.

Arddangosyn 3 – Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol – 2017-18

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol – 2017-18
Datblygu ein dull archwilio
Rydym yn defnyddio'r rhan fwyaf o gyllid Cronfa Gyfunol Cymru i dalu costau staff sy'n
gysylltiedig â datblygu, profi ac ymgynghori ar ein dull archwilio heb effeithio ar ffioedd cyrff a
archwilir. Defnyddir arian i gyflogi Rheolwr Prosiect dynodedig ac adlenwi staff archwilio sydd
ynghlwm wrth weithgarwch datblygu heb drosglwyddo'r costau hynny drwy ffioedd.
Safleoedd peilot
Rydym yn gweithio gyda'r cyrff canlynol i ddatblygu a phrofi dulliau archwilio yn ystod 201718. Y cyrff peilot yw:
•

Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan

•

Cyngor Bro Morgannwg

•

Y tri Awdurdod Parc Cenedlaethol

•

Llywodraeth Cymru

•

Cyfoeth Naturiol Cymru

•

Chwaraeon Cymru

•

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Torfaen

Mae'r gwaith hwn yn cynnwys ymgysylltu â chyrff peilot a rhanddeiliaid ehangach er mwyn
dylunio a datblygu dulliau archwilio. Bydd hefyd yn cynnwys gwerthuso'r dulliau hynny a
datblygu adnoddau, canllawiau a hyfforddiant er mwyn helpu i'w rhoi ar waith yn ystod
gwaith archwilio yn y dyfodol.
Sylwebaeth Blwyddyn Un
Rydym yn ymgymryd â Sylwebaeth Blwyddyn Un er mwyn nodi sut mae pob un o'r 44 corff
yn dechrau ymateb i ofynion y Ddeddf a rhannu enghreifftiau o arfer da sy'n dod i'r amlwg.
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Adrodd ag awdurdod ar b’un a yw cyrff cyhoeddus yn
ymddwyn yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy
Blaenoriaeth Strategol 2
Cefnogi rheolaeth ariannol gadarn yn y sector cyhoeddus mewn cyfnod o gyni

Blwyddyn
hyd at 31
Mawrth
2019 £’000

Blwyddyn
hyd at 31
Mawrth
2018 £’000

2,720

2,720

280

3252

190

190

Y Gyfnewidfa Arfer Da. (Amser staff a chostau cysylltiedig)

540

540

Cyllid cylchol ar gyfer y Fenter Twyll Genedlaethol (Amser
staff a ffioedd am gymryd rhan)

180

50

3,910

3,825

Defnyddio data yn fwy effeithiol a chroesawu’r dechnoleg
ddiweddaraf
Cost
yr astudiaethau
gwerth
am arian
a gyflawnir
gan
Symleiddio
ein prosesau
busnes
a chryfhau
ein trefniyr Archwilydd Cyffredinol, gan gynnwys Astudiaethau
adau llywodraethu
Cenedlaethol ym maes Llywodraeth Leol a chrynodebau
Cymru gyfan o waith archwilio lleol yn y GIG. Ymateb i
faterion a ddygwyd i'n sylw drwy ohebiaeth gan y cyhoedd,
cynrychiolwyr etholedig ac eraill (Amser staff)
Adolygu ac addasu ein dull archwilio
Gwaith ymchwil a datblygu sy'n gysylltiedig â'n gwaith
archwilio perfformiad ym maes Llywodraeth Leol (Amser
staff)
Rhoi cymorth i'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a phwyllgorau
eraill y Cynulliad Cenedlaethol. (Amser staff)
Budd ehangach i'r sector cyhoeddus

Cyfanswm Blaenoriaeth Strategol 2

2 Amcangyfrif Atodol 2017-18
14
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Adroddiadau cenedlaethol, gan gynnwys gwaith adweithiol – £2.72
miliwn
19

Rydym yn ceisio llunio o leiaf 14 o adroddiadau cenedlaethol bob
blwyddyn yn seiliedig ar waith archwilio o rannau amrywiol o raglen yr
Archwilydd Cyffredinol. O'r adroddiadau hyn, fel arfer, byddem yn disgwyl
y byddai o leiaf 10 ohonynt, drwy eu natur, yn ddeunydd a fyddai'n cefnogi
gwaith craffu'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a/neu bwyllgorau eraill y
Cynulliad Cenedlaethol.

20

Mae'n rhaid i'r Archwilydd Cyffredinol ystyried barn y Pwyllgor Cyfrifon
Cyhoeddus wrth benderfynu ar y gwaith i'w wneud fel rhan o'i raglen
o archwiliadau gwerth am arian. Mae'n rhoi'r newyddion diweddaraf i'r
Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn rheolaidd ar yr holl waith archwilio sy'n
mynd rhagddo a allai gefnogi gwaith y Pwyllgor.

21

Mae rhai o'r adroddiadau cenedlaethol a gwblhawyd yn ddiweddar yn
cynnwys Adolygiad o Weithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014 ac
ystyriaeth o drefniadau Llywodraeth Cymru ar gyfer y Rhaglen Addysg ac
Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif.

22

Byddwn yn parhau i neilltuo adnoddau i ddarparu'r capasiti angenrheidiol
a datblygu ein gallu i wneud gwaith adweithiol mewn ymateb i faterion
a gaiff eu dwyn i'n sylw drwy ohebiaeth gan y cyhoedd, cynrychiolwyr
etholedig ac eraill. Mae'r adnoddau a neilltuir at y diben hwn o amcangyfrif
2018-19 yn ymwneud yn bennaf â gwaith y tîm astudiaethau ymchwiliol
a sefydlwyd gennym yn 2015. Mae enghreifftiau diweddar o adroddiadau
cenedlaethol a arweiniwyd gan y tîm astudiaethau ymchwiliol yn cynnwys
adolygiad o gyllid gan Lywodraeth Cymru ar gyfer Ynni Sir Gâr Cyf ac
adolygiad o gyllid cychwynnol Llywodraeth Cymru ar gyfer prosiect
Cylchffordd Cymru.

Ymchwil a datblygu: Archwilio Perfformiad Llywodraeth Leol –
£0.28 miliwn
23

Yn ystod 2017-18, daeth i'r amlwg bod cynigion ar gyfer defnyddio Grant
Rhaglen Cymru ar gyfer Gwella a ddarperir gan Lywodraeth Cymru yn
tynnu'n gynyddol groes i annibyniaeth yr Archwilydd Cyffredinol, fel y nodir
yn adran 8(1) o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013. O ganlyniad,
gwnaethom ninnau a Llywodraeth Cymru gytuno nad oedd yn briodol i ni
gael y grant hwn o £460,000 y flwyddyn mwyach. Tynnodd Amcangyfrif
2017-18 sylw at y potensial hwn ac mae'n destun Amcangyfrif Atodol ar
gyfer 2017-18 a gaiff ei ystyried gan y Pwyllgor Cyllid.
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24

Mae angen arian o hyd i ddarparu capasiti ar gyfer y gwaith ymchwil a
datblygu sy'n gysylltiedig â gwaith archwilio perfformiad Llywodraeth Leol
Cymru gyfan, gan gynnwys:
• datblygu dulliau archwilio,
• adnoddau asesu risg, a
• meincnodi gwybodaeth am berfformiad ledled Cymru.

25

Mae gwaith ymchwil a datblygu yn ein galluogi i ddatblygu cynhyrchion
sy'n ein helpu i weithio mewn ffordd amserol a chosteffeithiol, gan leihau'r
ffioedd y mae angen i ni eu codi am y gwaith hwn.

26

Hebddo, ni allwn gynnal rhaglen waith yr Archwilydd Cyffredinol. Rydym
wedi adolygu faint o waith ymchwil, datblygu a rheoli sydd ei angen ac
rydym yn amcangyfrif y bydd yn costio £280,000 yn 2018-19. Os na
chaiff y gwaith hwn ei gyllido o Gronfa Gyfunol Cymru, bydd angen i ni
drosglwyddo'r costau i'r cyrff Llywodraeth Leol a archwilir gennym drwy
gynyddu ffioedd.

Cyfnewid Arfer Da – £0.54 miliwn
27

Sefydlwyd ein Cyfnewidfa Arfer Da yn 2006 i gasglu a rhannu gwybodaeth
berthnasol ac arferion arloesol er mwyn helpu'r sector cyhoeddus yng
Nghymru i ddarparu gwasanaethau gwell drwy ddefnyddio seminarau
dysgu ar y cyd, canllawiau ar-lein, astudiaethau achos a'r cyfryngau
cymdeithasol.

28

Daeth adroddiad diweddar ar effaith ein gwaith archwilio gan Rocket
Science, ymgynghoriaeth sydd hefyd wedi gweithio gyda swyddfeydd
archwilio eraill, i'r casgliad bod y Gyfnewidfa Arfer Da yn wirioneddol
arloesol.

29

Mae'r digwyddiadau a gynhelir yn 2017-18 yn cynnwys seminarau ar reoli
risg a newid sefydliadol, gweminarau ar gydnerthedd ariannol, safonau
agored a chynllunio'r gweithlu a seminarau ar sut i gynnwys defnyddwyr
gwasanaethau ac aelodau o'r cyhoedd wrth ddarparu gwasanaethau drwy
ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol. Mae rhestr lawn o ddigwyddiadau ar
gael ar ein gwefan.
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30

Yn ystod 2016, cafodd gweithgareddau'r Gyfnewidfa Arfer Da eu
gwerthuso gan y Ganolfan Astudiaethau Systemau, Ysgol Fusnes
Prifysgol Hull. Adeiladodd y gwerthusiad ar allbynnau adolygiadau
ehangach gan Swyddfa Archwilio Cymru a chadarnhaodd brofiad
cadarnhaol rhanddeiliaid allweddol y Gyfnewidfa Arfer Da, megis arolwg
Prif Weithredwyr 2016 a ddangosodd fod 84% ohonynt o'r farn bod gwaith
y Gyfnewidfa o fudd i wasanaethau cyhoeddus. Canolbwyntiodd Prifysgol
Hull yn benodol ar y gwerth a gaiff ei greu drwy ddatblygu rhwydwaith o
gyfalaf cymdeithasol, perthynol ac enw da ym mhob rhan o Wasanaethau
Cyhoeddus Cymru. Mae Tîm y Gyfnewidfa yn gymharol fach sy'n golygu
y gall weithio mewn modd darbodus a hyblyg, gan ddefnyddio awdurdod
ac annibyniaeth gweithgareddau'r Archwilydd Cyffredinol. Mae hyn yn creu
amgylchedd o ymddiriedaeth a hygrededd, sy'n helpu i hwyluso'r broses o
drosglwyddo arfer da rhwng unigolion a sefydliadau.

31

Daeth yr adroddiad i'r casgliad bod effaith y rhwydweithiau a ddatblygir
gan dîm y Gyfnewidfa a'i weithgareddau yn cael canlyniadau cadarnhaol
pellgyrhaeddol o ran ansawdd profiadau dinasyddion a chost i bwrs
y wlad. Ystyriwyd bod gallu, enw da a safle'r Gyfnewidfa o fewn
Swyddfa Archwilio Cymru yn ffactor cadarnhaol iawn, ac yn gyfle i
helpu gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru i newid i fodelau darparu
gwasanaeth sydd eu hangen er mwyn ymdopi â phwysau demograffig,
economaidd a deddfwriaethol yn y dyfodol.

Y Fenter Twyll Genedlaethol – £0.18 miliwn
32

Mae ein Hamcangyfrif hefyd yn darparu cyllid fel y gall cyfranogwyr
gorfodol a gwirfoddol yn y Fenter Twyll Genedlaethol wneud hynny am
ddim. Ers ei lansio yn 1996, mae ymarferion y Fenter wedi canfod ac
atal twyll a gordaliadau gwerth mwy na £30 miliwn yng Nghymru, ac £1.3
biliwn ledled y DU.

33

Dywed cyrff cyhoeddus wrthym eu bod yn gwerthfawrogi'r ffaith bod y
Cynulliad yn ariannu'r gwasanaeth hwn drwy ein Hamcangyfrif. Mae
chwech o gyrff eraill wedi ymgofrestru'n ddiweddar a byddem yn disgwyl
i'r nifer hon gynyddu yn 2018-19 pan fyddwn yn cyflwyno'r rhaglen casglu
data lawn.

34

Ar gyfer 2017-18, roedd ein Hamcangyfrif yn cynnwys cyllid o £50,000 ar
gyfer y flwyddyn gyntaf yng nghylch dwy flynedd y Fenter. Mae costau'n
cynyddu yn ystod ail flwyddyn y cylch ac yna'n gostwng eto i'r lefel is
y flwyddyn ganlynol. Costau casglu a dadansoddi data ac adrodd yn
ôl i'r cyfranogwyr sy'n gyfrifol am y cynnydd hwn. Ar gyfer 2018-19, y
gost amcangyfrifedig yw £180,000, sef £100,000 ar gyfer cyfranogwyr
gorfodol, £50,000 ar gyfer cyfranogwyr gwirfoddol ychwanegol a £30,000 i
ddefnyddio system gwirio data.
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Adrodd ag awdurdod ar b’un a yw cyrff cyhoeddus yn
ymddwyn yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy
35

Er mwyn sicrhau y gall cyrff barhau i gymryd rhan am ddim yn y Fenter,
rydym yn ceisio cynnydd o £130,000 yng nghyllid Cronfa Gyfunol Cymru
yn 2018-19,
a fydd
yn gostwng
eto cyhoedy flwyddyn ganlynol.
Cefnogi
rheolaeth
ariannol
gadarnunwaith
yn y sector

dus mewn Strategol
cyfnod o gyni
Blaenoriaeth
3

Defnyddio data yn fwy effeithiol a chroesawu’r dechnoleg
ddiweddaraf

Symleiddio ein prosesau busnes a chryfhau ein trefniadau llywodraethu

Rhaglen
strategol
gan gynnwys Dadansoddi
Adolygudrawsnewid
ac addasu ein
dull archwilio
Data (Amser staff a chostau cysylltiedig)

Blwyddyn
hyd at 31
Mawrth
2019 £’000

Blwyddyn
hyd at 31
Mawrth
2018 £’000

310

100

Dadansoddi Data £0.26m
36

Roedd Amangyfrif 2017-18 yn cynnwys cyllid ar gyfer prosiect i nodi
meysydd â blaenoriaeth i drawsnewid y ffordd rydym yn defnyddio data
a thechnoleg. Yn sgil prosiect 'Archwilio Arloesol' y Swyddfa Archwilio,
cyflwynwyd wyth argymhelliad i Fwrdd Swyddfa Archwilio Cymru ac,
ym mis Medi 2017, cefnogodd y Bwrdd achos busnes amlinellol i geisio
sicrhau buddsoddiad ychwanegol sylweddol mewn dadansoddi data fel
mater o flaenoriaeth.

37

Mae dadansoddi data yn agenda sy'n datblygu'n gyflym i nifer o
sefydliadau cyhoeddus a phreifat ac mae'n cyfeirio at ddefnyddio
technoleg i ddadansoddi a chyflwyno data fel y gellir dod i gasgliadau
ynghylch y wybodaeth a geir yn y data hynny. Mae enghreifftiau o waith
dadansoddi data yn cynnwys defnyddio codau cyfrifiadurol i awtomeiddio
agweddau ar ddadansoddi data a defnyddio meddalwedd delweddu data
i gyflwyno data mewn ffyrdd newydd, treiddgar er mwyn sicrhau mwy
o effaith a dealltwriaeth. Mae Arddangosyn 4 yn nodi rhai o fanteision
disgwyliedig buddsoddi mewn dadansoddi data.
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Arddangosyn 4 – Manteision buddsoddi mewn Dadansoddi Data

Manteision buddsoddi mewn Dadansoddi Data
Cael mwy o sicrwydd o'n gwaith
Bydd dadansoddi data yn rhoi sail dystiolaeth well a mwy cynhwysfawr ar gyfer ein gwaith.
Gallwn ddod i gasgliadau cadarnach oherwydd gallwn archwilio poblogaethau data cyfan,
a/neu ddefnyddio samplau ystadegol yn hytrach na seilio ein casgliadau ar samplau llai a
beirniadol o'r data.
Cael mwy o ddealltwriaeth o'n gwaith
Bydd dadansoddi data yn ei gwneud yn llawer haws i ddod o hyd i batrymau mewn data,
cysylltiadau cudd a thueddiadau rhwng sectorau. Bydd y wybodaeth a ddaw i law drwy
ddadansoddi data yn ein helpu i ofyn cwestiynau ynghylch y data na fyddem wedi meddwl
amdanynt yn flaenorol. Mae ein dulliau dadansoddi data presennol yn tueddu i edrych yn ôl
drwy edrych ar yr hyn sydd eisoes wedi digwydd mewn cyrff cyhoeddus. Bydd dadansoddi
data yn ein helpu i ddatblygu dulliau modelu a rhagfynegi yn y dyfodol, gan ein helpu i
symud tuag at waith archwilio sy'n edrych i'r dyfodol ac yn rhagfynegol.
Mwy o effaith drwy ddelweddu data
Bydd dadansoddi data yn ein helpu i ddangos canfyddiadau ein gwaith archwilio mewn
ffordd llawer mwy diddorol. Drwy feddalwedd a dulliau delweddu data, byddwn yn cyflwyno
gwybodaeth ryngweithiol a fydd yn helpu ein cynulleidfaoedd i archwilio a deall y data, er
mwyn eu galluogi i ofyn cwestiynau ar sail y ddealltwriaeth hon.
Ychwanegu gwerth at ein gwaith mewn cyrff a archwilir
Bydd dadansoddi data yn ein helpu i ychwanegu mwy o werth at ein harchwiliadau. Bydd
ein dulliau gweithredu newydd sy'n seiliedig ar ddata yn datgelu pethau am y cyrff a archwilir
gennym nad oeddent yn hysbys o'r blaen. Bydd y wybodaeth a ddarperir gennym yn helpu'r
cyrff dan sylw i gymryd perchenogaeth a gwneud defnydd gwell o'u gwybodaeth eu hunain,
gan atgyfnerthu eu gallu ym maes data.
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Manteision buddsoddi mewn Dadansoddi Data
Gweithio'n fwy effeithlon
Bydd dadansoddi data yn ein helpu i gwblhau elfennau o'n gwaith yn gyflymach. Gallwn gael
data gan y cyrff a archwilir gennym yn gyflymach a byddwn yn rheoli'r data hynny mewn
ffordd fwy effeithiol a diogel. Bydd data ar gael yn haws i archwilwyr, gan ein helpu i leihau
hyd ein harchwiliadau. Caiff agweddau ar ein prosesau dadansoddi data eu hawtomeiddio,
gan roi amser i staff ganolbwyntio ar waith gwerth uwch. Fodd bynnag, er bod arbedion
ariannol yn bosibl yn yr hirdymor, ni ellir eu cyflawni heb amser a buddsoddiad.
Gwell deallusrwydd busnes yn Swyddfa Archwilio Cymru
Rydym hefyd yn bwriadu defnyddio dulliau dadansoddi data yn ein swyddogaethau
corfforaethol. Bydd deallusrwydd busnes gwell yn gwella ein gallu i gynllunio, cynnal a mesur
ein gwaith, gan arwain at benderfyniadau doethach ac effaith ar berfformiad.
38

Yn ogystal â'r manteision a nodir uchod, bydd rhai risgiau sylweddol i'r
sector cyhoeddus ehangach yng Nghymru os na fyddwn yn buddsoddi
mewn dadansoddi data. Mae cyrff archwilio eraill a chwmnïau archwilio
preifat eisoes yn buddsoddi mewn dadansoddi data ac mae angen i ni
ddal i fyny er mwyn osgoi syrthio y tu ôl i arferion safonol y diwydiant. Mae
disgwyliad cynyddol o fewn y cyrff a archwilir gennym y dylem ddefnyddio
technegau dadansoddi data yn ein gwaith. Yn olaf, gan fod dadansoddi
data yn debygol o fod yn faes allweddol o ran archwilio yn y dyfodol (yn
gysylltiedig â datblygiadau mewn Deallusrwydd Artiffisial), os na fydd
Swyddfa Archwilio Cymru yn buddsoddi mewn dadansoddi data, ni fydd y
sefydliad yn denu staff newydd.

39

Bydd angen buddsoddi mewn dadansoddi data dros y tymor canolig i'r
hirdymor. Mae ein hymchwil hyd yma yn dangos y bydd yn cymryd dros
dair blynedd i gyflwyno gallu i ddadansoddi data. Fodd bynnag, wrth i'n
gallu ddatblygu, ac wrth i dechnegau dadansoddi data wreiddio'n ddyfnach
yn y sefydliad, rhagwelwn y bydd gwaith dadansoddi data yn dod yn rhan
safonol o'n dull archwilio dros amser ac y caiff, felly, ei gyllido drwy ein
trefn ffioedd sefydledig ac nid drwy gyllid ychwanegol.

Trawsnewid Strategol £0.05m
40

Yn ogystal â'n cynigion i fuddsoddi mewn Dadansoddi Data, byddwn yn
parhau i fuddsoddi yn ein prosiect Trawsnewid Strategol gan edrych ar
ffyrdd radical o drawsnewid ein prosesau archwilio a busnes erbyn 2025.
Ar gyfer 2018-19 rydym yn cynnig gostyngiad o £50,000 yn y cyllid hwn yn
sgil y prosiect buddsoddi mawr a amlinellir uchod.
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Cefnogi rheolaeth ariannol gadarn yn y sector cyhoeddus mewn cyfnod o gyni

Defnyddio data yn fwy effeithiol a chroesawu’r dechnoleg
ddiweddaraf
Blaenoriaeth Strategol 4
Symleiddio ein prosesau busnes a chryfhau ein trefniadau llywodraethu

Blwyddyn hyd at
31 Mawrth 2019
£’000

Blwyddyn hyd at
31 Mawrth 2018
£’000

Buddsoddi mewn dysgu a datblygu staff a
chynllunio olyniaeth.

500

500

Cynorthwyo hyfforddeion archwilio Swyddfa
Archwilio Cymru.

320

320

Llywodraethu Swyddfa Archwilio Cymru

315

300

Cydraddoli costau teithio Cymru gyfan.

285

300

Deallusrwydd sectoraidd

130

130

Cyllid dibrisio ar gyfer asedau cyfalaf

50

50

Sicrhau cydymffurfiaeth â Safonau'r Gymraeg

Nil

20

Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol

Nil

Nil

207

212

40

Nil

1,847

1,832

Adolygu ac addasu ein dull archwilio

Blaenoriaeth Strategol 4

Budd Ehangach i'r Sector Cyhoeddus
Datblygu Sgiliau Cyllid
Prentisiaethau yn Swyddfa Archwilio Cymru
Cyfanswm Blaenoriaeth Strategol 4
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Dysgu a datblygu staff – £0.82 miliwn
41

Mae datblygu a hyfforddi ein staff yn flaenoriaeth allweddol o hyd i
Swyddfa Archwilio Cymru ac, i'r staff hynny sydd â chymwysterau
proffesiynol, mae hyn yn bodloni'r gofyniad eu bod yn ymgymryd â
Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP). Caiff y costau sy'n gysylltiedig â
hyn (amser staff a chostau hyfforddiant allanol) eu talu gan ddefnyddio
Cronfa Gyfunol Cymru yn hytrach na'r ffioedd a godir ar gyrff a archwilir.

42

Yn ogystal â rhaglen secondiadau i hyfforddeion graddedig Cymru gyfan,
mae Swyddfa Archwilio Cymru yn buddsoddi amser ac adnoddau mewn
datblygu hyfforddeion graddedig at ei defnydd ei hun.

43

Rydym yn gweithio tuag at darged lle mae 80% o'n staff o'r farn y gallant
achub ar gyfleoedd dysgu priodol. Yn 2016-17, datgelodd arolwg staff fod
76% yn cytuno eu bod yn gallu gwneud hynny.

Llywodraethu Swyddfa Archwilio Cymru – £0.315 miliwn
44

Sefydlodd Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 y gofyniad i Swyddfa
Archwilio Cymru gael bwrdd sy'n cynnwys aelodau anweithredol, uwch
reolwyr ac aelodau staff etholedig. Caiff y costau sy'n gysylltiedig â hyn,
gan gynnwys amser uwch reolwyr ynghyd â chostau gweinyddol a chostau
uniongyrchol y Bwrdd, eu talu o Gronfa Gyfunol Cymru.

Deallusrwydd sectoraidd strategol – £0.13 miliwn
45

Mae natur ein rôl archwilio allanol yn golygu bod gennym gyrhaeddiad
eang ar draws y sector cyhoeddus yng Nghymru a gwybodaeth a
dealltwriaeth ddofn o gyrff cyhoeddus unigol. Rydym yn darparu ystod o
gyngor a chymorth i dimau gweithredol a'r rhai sy'n gyfrifol am graffu ar
benderfyniadau gweithredol. Rydym yn cymryd rhan fel 'sylwebyddion'
mewn ystod eang o fyrddau rhaglenni neu brosiectau; a thrwy hynny
rydym yn diogelu ein hannibyniaeth archwilio rhag penderfyniadau polisi,
ond yn cynnig ein profiad a'n cyngor technegol er mwyn helpu'r byrddau i
wneud penderfyniadau hyddysg a rheoli risg yn gadarn.

46

Mae ein harweinwyr sector ar gyfer iechyd a llywodraeth ganolog, a
llywodraeth leol a chyfiawnder troseddol yn cefnogi ein gwaith ar draws y
sector cyhoeddus yng Nghymru. Mae'r ymgysylltiad strategol hwn hefyd
yn helpu i sicrhau y caiff ein rhaglenni gwaith cynllunio ac archwilio ein
hunain eu llywio gan ddealltwriaeth o ddatblygiadau newydd yn y sector
cyhoeddus. Oherwydd ei natur, nid yw'n briodol cyllido'r gwaith hwn drwy'r
ffioedd archwilio a godir ar gyrff cyhoeddus unigol.
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Cyrraedd Safonau'r Gymraeg – £Dim
47

Mae Swyddfa Archwilio Cymru a'r Archwilydd Cyffredinol yn gweithio tuag
at gydymffurfio â Safonau'r Gymraeg 2015 yn llawn, lle bynnag y bo'n
bosibl. Yn 2017-18 gwnaethom glustnodi cyllid penodol i hyfforddi ein
staff derbynfa er mwyn sicrhau eu bod yn gallu darparu gwasanaethau
dwyieithog. Byddwn yn rhoi blaenoriaeth i hyfforddiant parhaus o fewn
y cyllidebau hyfforddi sydd eisoes wedi'u llunio ar gyfer 2018-19 ymlaen
ac, felly, bydd y galw ar Gronfa Gyfunol Cymru yn lleihau £20,000 mewn
perthynas â Safonau'r Gymraeg.

Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol – £Dim
48

Mae'r Rheoliad, a ddaw i rym ar 1 Mai 2018, yn ei gwneud yn ofynnol
i Swyddfa Archwilio Cymru ddynodi Swyddog Diogelu Data i gyflawni'r
swyddogaethau a nodir yn y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol. Mae'r
swyddogaethau hyn yn cynnwys monitro cydymffurfiaeth â'r Rheoliad
a chydweithio â'r Comisiynydd Gwybodaeth, yn ogystal â chynghori'r
sefydliad ac adrodd yn uniongyrchol i'r Bwrdd. Gall y Swyddog
Diogelu Data fod yn aelod o staff, neu gall gyflawni'r rôl o dan gontract
gwasanaeth. Mae ein gwaith paratoi yn dangos y bydd y Swyddog
Diogelu Data yn debygol o gostio tua £20,000 yn ychwanegol y flwyddyn.
Byddwn yn talu'r gost hon yn 2018-19 drwy gynyddu ein targed arbedion
effeithlonrwydd ar gyfer y flwyddyn.

Datblygu Sgiliau Cyllid – £0.207 miliwn
49

Defnyddir rhaglen hyfforddiant i raddedigion Cymru gyfan i gefnogi
secondiadau ym mhob rhan o'r sector cyhoeddus yng Nghymru gyda
dau nod mewn golwg, sef helpu i ailfodelu ein gweithlu ein hunain drwy
wneud mwy o ddefnydd o hyfforddeion a chyfrannu at gronfa dalent cyllid
y dyfodol sydd ar gael i'r sector cyhoeddus ehangach yng Nghymru.

50

O safbwynt Cymru, mae'n helpu i fynd i'r afael â rhai o'r swyddi i
raddedigion a gollwyd yn y sector cyhoeddus a nodwyd mewn adroddiad
diweddar3 ar nifer y graddedigion sy'n gadael Cymru ar ôl iddynt raddio.
Ar ôl cwblhau eu hyfforddiant, mae rhai o'n cyfrifwyr a gymhwysodd yn
ddiweddar wedi aros yng Nghymru, gan dderbyn swyddi yn y BBC yn
ogystal â chwmnïau yn y sector preifat.

51

Mae Arddangosyn 5 yn nodi'r hyn rydym wedi ei gyflawni hyd yma gyda'r
arian hwn.

3 Adroddiad y Resolution Foundation, ‘Get a Move On’, a gyhoeddwyd ym mis Awst 2017
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Arddangosyn 5 – Rhaglen Hyfforddi Graddedigion – Cyflawniadau hyd yma

Rhaglen Hyfforddi Graddedigion – Cyflawniadau hyd yma
Grŵp Datblygu Sgiliau Cyllid
Ym mis Ebrill, cafodd y Grŵp hwn, sy'n cynnwys cynrychiolwyr o bob rhan o'r sector
cyhoeddus yng Nghymru, ei gydnabod am ei waith drwy gael gwobr arloesedd genedlaethol
Public Finance am Hyfforddiant a Datblygiad ym maes Cyllid. Roedd yr enwebiad yn
cydnabod cymorth hael y Cynulliad Cenedlaethol i waith y Grŵp.
Recriwtio
Gwnaethom recriwtio 13 o hyfforddeion graddedig newydd yn 2017. Mae hyn yn cynyddu
cyfanswm nifer hyfforddeion graddedig Swyddfa Archwilio Cymru i 36 ym mis Medi 2017.
Secondiadau
Mae disgwyl i wyth o hyfforddeion Swyddfa Archwilio Cymru gael eu secondio i gyrff eraill
yn y sector cyhoeddus yn ystod 2017-18, cynnydd o dri o gymharu â'r llynedd (Cyngor
Bwrdeistref Sirol Torfaen, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, DVLA, BBC, Coleg Caerdydd
a'r Fro, Cyfoeth Naturiol Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg a Bwrdd
Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr). Yn ogystal, rydym wedi gallu ymestyn y fenter i alluogi
aelod cymwysedig o staff i fanteisio ar secondiad gwerthfawr. Rhoddir mesurau diogelwch
priodol ar waith bob amser er mwyn sicrhau annibyniaeth archwilio'r Archwilydd Cyffredinol.
Meithrin sgiliau
Cyflwynir rhaglen meithrin sgiliau lefel uwch i hyfforddeion a fydd yn arwain at raglen
arweinyddiaeth iau a achredir gan ILM. Bydd hyn yn gyfystyr â hyfforddiant rheoli llinell
cyntaf achrededig ym mlwyddyn olaf eu hastudiaethau proffesiynol. Rydym yn ystyried p'un
a all y rhaglen arweinyddiaeth iau hon gwmpasu hyfforddeion mewn cyrff cyhoeddus eraill.
Rheoli
Mae pawb sy'n rheolwyr llinell i hyfforddeion yn cael hyfforddiant uwch ar dechnegau
hyfforddi er mwyn gwella eu sgiliau rheoli pobl. Bydd hyn yn eu galluogi i roi mwy o gymorth i
hyfforddeion wrth iddynt ddilyn y rhaglen datblygu arweinyddiaeth
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Rhaglen Hyfforddi Graddedigion – Cyflawniadau hyd yma
Cynhadledd i hyfforddeion
Mae ail gynhadledd i hyfforddeion wedi'i threfnu ar 19 Hydref 2017 ac rydym yn disgwyl
tua 180 o fyfyrwyr cyllid o bob rhan o'r sector cyhoeddus yng Nghymru. Dangoswyd cryn
ddiddordeb gan fyfyrwyr ac arweinwyr yn y sector cyhoeddus (sy'n cefnogi'r digwyddiad ac
yn siarad ynddo).
Rhwydweithiau hyfforddeion
Mae'r Grŵp Datblygu Sgiliau Cyllid wedi sefydlu tri rhwydwaith i hyfforddeion ar gyfer Cymru
gyfan. Mae'r rhwydweithiau hyn yn galluogi hyfforddeion, sy'n gweithio i amrywiaeth o
gyflogwyr ac sy'n astudio cymwysterau gwahanol, i ddod ynghyd a rhwydweithio, rhannu
profiadau a chlywed gan amrywiaeth o siaradwyr er mwyn hyrwyddo datblygiad proffesiynol
yr hyfforddeion ymhellach.

Prentisiaethau yn Swyddfa Archwilio Cymru – £0.04m
52

Mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn i'r Grŵp Datblygu Sgiliau Cyllid
ddatblygu fframwaith cyfrifyddu sector cyhoeddus newydd ar lefel
prentisiaeth (neu ychwanegu ffrwd gyhoeddus at fframwaith sydd eisoes
yn bodoli). Byddai'r fframwaith hwn yn seiliedig ar gymhwyster AAT, a
gaiff ei gydnabod yn gyffredinol fel ffordd o ddod yn gyfrifydd cymwysedig.
Byddai'r fframwaith hwn ar gael i bob cyflogwr yn y sector cyhoeddus yng
Nghymru er mwyn cynnig prentisiaethau ym maes gwasanaethau ariannol/
cyfrifyddu. Mae cwmnïau cyfrifyddu yn y sector preifat wedi cael cryn
lwyddiant wrth geisio recriwtio unigolion i ddilyn cynlluniau prentisiaeth
hynod lwyddiannus.

53

Rydym yn ceisio £40,000 o gyllid ychwanegol i ddatblygu, dylunio a lansio
cynlllun prentisiaethau cyfrifyddu newydd ar gyfer y sector cyhoeddus yng
Nghymru. Byddai hyn yn cwmpasu'r elfennau canlynol:
• Datblygu'r fframwaith newydd: £15,000
• Darparu cymorth bugeiliol ychwanegol i bobl ifanc sy'n ymuno â'r
gweithlu am y tro cyntaf: £10,000
• Rhaglen secondiadau uwch i brentisiaid: £15,000

54

Rydym yn bwriadu lansio cynllun prentisiaeth yn Swyddfa Archwilio
Cymru yn seiliedig ar y fframwaith hwn, a fydd yn ymestyn ein cynllun
graddedigion hynod lwyddiannus drwy greu hyd at bum prentisiaeth dwy
flynedd i gychwyn, yn Swyddfa Archwilio Cymru. Byddem yn defnyddio
ein profiad o redeg ein cynllun graddedigion ac yn defnyddio'r seilwaith
cymorth a ddatblygwyd eisoes gennym ar gyfer y cynllun hwnnw, er mwyn
cynnig cyfleoedd datblygu o ansawdd uchel.
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55

Byddai ein strategaeth recriwtio yn canolbwyntio ar bobl ifanc, yn benodol,
na fyddent o bosibl yn cael cyfle i ddilyn gyrfa ym maes cyfrifyddu yn
y sector cyhoeddus a datblygu eu sgiliau meddal a'u sgiliau arwain fel
sail i yrfa lefel uwch. Mae hyn yn cyd-fynd â pholisi Llywodraeth Cymru
i greu cyfleoedd datblygu a swyddi ystyrlon o fewn un o'i phrif feysydd â
blaenoriaeth – gwasanaethau ariannol – ac yn ategu amcanion cyffredinol
deddfwriaeth Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.

56

Byddai'r cynllun yn debyg i'r cynllun graddedigion presennol hynod
lwyddiannus, gyda phrentisiaid yn cael eu recriwtio gan Swyddfa Archwilio
Cymru ond yn cael eu cyllido i dreulio rhywfaint o amser ar secondiad
mewn cyrff cyhoeddus eraill er mwyn cael mwy o brofiad a datblygu
eu sgiliau ymhellach. Rydym yn ceisio cyllid i alluogi prentisiaid i gael
cyfleoedd ychwanegol i fynd ar secondiad er mwyn gwella ffocws y cynllun
ar ddysgu a datblygu.

57

Rydym hefyd yn ceisio swm bach o arian ychwanegol i ddarparu cymorth
bugeiliol a chymorth arall i bobl ifanc sy'n newydd i'r gweithle ac nad
oes ganddynt brofiad o symud rhwng sawl cyflogwr gwahanol. Mae
cymorth ychwanegol o'r fath wedi bod yn nodwedd bwysig ar gynlluniau
prentisiaeth eraill llwyddiannus a astudiwyd gennym.

58

Mae cyrff cyhoeddus eraill wedi dangos cryn ddiddordeb mewn gweithio
ar gynllun prentisiaeth ar y cyd. Credwn y byddai'r trefniadau yr ydym
yn bwriadu eu rhoi ar waith yn creu sylfaen ar gyfer cynllun ehangach i'r
sector cyhoeddus yn ei gyfanrwydd.

59

Ar ôl cwblhau'r cynllun prentisiaeth, byddai'r unigolion hyn mewn sefyllfa
dda iawn i ymuno â chynlluniau hyfforddi cyfrifyddu proffesiynol lefel uwch
unrhyw le yn y sector cyhoeddus.

Tudalen y pecyn 51
26

Amcangyfrif o'r Incwm a'r Treuliau ar gyfer y Flwyddyn a Ddaw i Ben 31 Mawrth 2019

Defnyddio data yn fwy effeithiol a chroesawu’r dechnoleg
ddiweddaraf

Symleiddio ein prosesau busnes a chryfhau ein trefniadau llywodraethu
Blaenoriaeth Strategol 5

Adolygu ac addasu ein dull archwilio

Blwyddyn
hyd at 31
Mawrth
2019 £’000

Blwyddyn
hyd at 31
Mawrth
2018 £’000

Cymorth technegol, gan gynnwys cydymffurfiaeth a sicrhau
ansawdd. (Amser staff a chostau cysylltiedig)

744

744

Gwaith paratoi ar gyfer Cau Cyfrifon Llywodraeth Leol yn
Gynnar (Amser staff)

120

Nil

Gwaith paratoi ar gyfer Awdurdod Refeniw Cymru. (Amser
staff)

50

50

914

794

Blaenoriaeth Strategol 5

Cyfanswm Blaenoriaeth Strategol 5

Cymorth technegol a sicrhau ansawdd – £0.744 miliwn
60

Er mwyn cefnogi ein gwaith archwilio, sicrhau bod ein harchwilwyr yn
cydymffurfio â'r holl ddeddfwriaeth a chanllawiau perthnasol a sicrhau
bod ein cynhyrchion archwilio yn cyrraedd safonau ansawdd cymeradwy,
rydym yn buddsoddi amser staff ac adnoddau yn y maes gwaith hwn.
Cynlluniwyd ein system rheoli ansawdd i gydymffurfio â safonau rheoli
ansawdd y Cyngor Adrodd Ariannol. Mae mwy o wybodaeth am y gwaith a
wneir i gyrraedd safonau ansawdd ar gael yn ein Hadroddiad Tryloywder
blynyddol a gyhoeddir ar ein gwefan.
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Cau Cyfrifon Llywodraeth Leol yn gynnar – £0.12 miliwn
61

Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu diwygio rheoliadau gan ei gwneud
yn ofynnol i bob corff llywodraeth leol baratoi a chyhoeddi ei gyfrifon
blynyddol yn gynharach. Mae'r newidiadau yn cael eu cyflwyno'n raddol
ac, yn y pen draw, bydd yn rhaid i bob corff baratoi ei gyfrifon erbyn 31 Mai
a'u cyhoeddi erbyn diwedd mis Gorffennaf. Felly, bydd angen i Archwilydd
Cyffredinol Cymru ardystio cyfrifon llywodraeth leol erbyn 31 Gorffennaf
bob blwyddyn yn hytrach na 30 Medi. Mae disgwyl i'r newid ddod i rym
ar gyfer cyfrifon a ddaw i ben 31 Mawrth 2019 yn achos awdurdodau tân
ac achub, awdurdodau parciau cenedlaethol, comisiynwyr yr heddlu a
throseddu a phrif gwnstabliaid; a chyfrifon a ddaw i ben 31 Mawrth 2021
yn achos awdurdodau unedol.

62

Bydd hyn yn cael effaith sylweddol ar lwyth gwaith ar amseroedd brig i
Swyddfa Archwilio Cymru ac mae ein trefniadau cynllunio'r gweithlu dros
y blynyddoedd diwethaf wedi canolbwyntio ar hyn. Cyn y terfyn amser,
rydym eisoes yn gweithio'n agos gyda'r cyrff a archwilir gennym i sicrhau
eu bod yn paratoi'n briodol ar gyfer y newid hwn. Fodd bynnag, nodwyd
angen byrdymor am swm ychwanegol o £120,000 y flwyddyn ar gyfer
2018-19, gan gynyddu i £150,000 y flwyddyn yn 2019-20 a 2020-21. Diben
yr arian ychwanegol hwn yw:
• ein galluogi i ymgysylltu mwy â chleientiaid sy'n hollbwysig i lwyddiant y
rhaglen cau cyfrifon yn gynnar, yn ein barn ni;
• ymgysylltu â chydweithwyr yn y Gyfnewidfa er mwyn datblygu a chynnal
digwyddiadau dysgu penodol ar gyfer cyrff a archwilir;
• datblygu cyswllt penodol â'r prif gwmnïau cyfrifyddu;
• cefnogi ein gwaith i ddiwygio ein dull archwilio (gan gynnwys
archwiliadau TG) er mwyn cyd-fynd â'r dyddiadau cau cynharach;
• modelu tybiaethau a senarios o ran cynllunio'r gweithlu er mwyn cefnogi
ein trefniadau cynllunio'r gweithlu ymhellach;
• ymgysylltu â staff ynghylch goblygiadau ymarferol amseroedd brig sy'n
llawer mwy prysur ac atebion posibl;
• rhoi arweiniad, adnoddau a hyfforddiant i staff; a
• pharatoi cymorth technegol gwell gan gynnwys diwygio'r Llawlyfr
Cyflawni Archwiliadau
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Newidiadau ar gyfer 2018-19 o gymharu â 2017-18
63

Mae'r newid yn y galw ar Gronfa Gyfunol Cymru yn 2018-19 o gymharu â
2017-18 i'w weld yn Arddangosyn 6. Ar wahân i'r cynnydd cylchol ar gyfer
y Fenter Twyll Genedlaethol, mae ein galw ar Gronfa Gyfunol Cymru wedi
aros yr un peth â'r hyn a nodir yn Amcangyfrif Atodol 2017-18.

64

Rydym wedi cyflawni hyn yng nghyd-destun pwysau cost mewnol, yr
angen i gyllido ein blaenoriaethau strategol, a chyfyngiadau ariannol yn y
sector cyhoeddus yn fwy cyffredinol.

Arddangosyn 6 – Newidiadau yng nghyllid Cronfa Gyfunol Cymru o 2017-18 i 2018-19

2017-18

£’000

Amcangyfrif 2017-18

6,526

Amcangyfrif Atodol 2017-18 o ran gwaith ymchwil a datblygu ar gyfer gwaith
Archwilio Perfformiad ym maes Llywodraeth Leol

325

Cyllid Cronfa Gyfunol Cymru 2017-18

6,851

Changes for 2018-19

£’000

Lleihad o ran Cronfa Gyfunol Cymru

(300)

Lleihad o ran Trawsnewid Strategol

(50)

Lleihad o ran safonau'r Gymraeg

(20)

Lleihad o ran gwaith ymchwil a datblygu ar gyfer gwaith Archwilio Perfformiad
ym maes Llywodraeth Leol

(45)

Lleihad o ran Datblygu Sgiliau Cyllid

(5)

Cyllid refeniw ar gyfer Dadansoddi Data

260

Gwaith paratoi ar gyfer Cau Cyfrifon Llywodraeth Leol yn Gynnar
(am 3 blynedd)

120

Cynllun prentisiaethau cyllid

40

Cyllid cylchol ar gyfer y Fenter Twyll Genedlaethol (cyllid pob yn ail flwyddyn)
Cyllid Cronfa Gyfunol Cymru 2018-19

130
6,981
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Recriwtio a chadw staff
65

Dros y blynyddoedd diwethaf Mae Swyddfa Archwilio Cymru wedi cael
anhawster cynyddol i ddenu cyfrifwyr cymwysedig o ansawdd uchel i'w
rolau archwilio. Atebwyd y broblem yn rhannol gan ein polisi i recriwtio a
hyfforddi hyfforddeion graddedig ond, yn fwy diweddar, rydym wedi gweld
bod mwy a mwy o gyfrifwyr, ar ôl iddynt gymhwyso, yn cael eu denu i
sefydliadau eraill sy'n cynnig cyflogau llawer gwell na'r rhai y gall Swyddfa
Archwilio Cymru eu cynnig.

66

Am y rheswm hwn, rydym wrthi'n adolygu bandiau cyflog ein harchwilwyr
ariannol a chaiff canlyniadau'r gwaith hwn eu cyflwyno i'r Bwrdd ym mis
Mawrth 2018. Nid yw'r Amcangyfrif hwn yn cynnwys cyllid penodol ar gyfer
unrhyw newidiadau a allai ddeillio o'r adolygiad hwn gan y byddai angen
ystyried opsiynau amrywiol ar gyfer unrhyw gostau ychwanegol yn ofalus.

67

Yn yr un modd, nid oes unrhyw ddarpariaeth wrth gefn wedi'i chynnwys os
caiff y cap o 1% ar godiadau cyflog yn y sector cyhoeddus yng Nghymru ei
lacio. Yn y sefyllfa honno, mae'n bosibl y byddai angen i ni ailystyried ein
tybiaethau cyllido a chostio.
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Buddsoddi cyfalaf a TGCh
68

Nodir ein blaenoriaethau buddsoddi cyfalaf ar gyfer 2017-18 i 2021-22 sy'n
gysylltiedig â'n Strategaeth TG fewnol yn Arddangosyn 7.

Arddangosyn 7 – Buddsoddiad cyfalaf 2017-18 i 2021-22

2017-18
£’000

2018-19
£’000

2019-20
£’000

2020-21
£’000

2021-22
£’000

Gwaith a gynlluniwyd i
adnewyddu cyfrifiaduron/TG

50

75

75

75

75

System rheoli gwybodaeth
Archwilio Perfformiad

80

-

-

-

-

Adnewyddu'r seilwaith rhwydwaith

20

40

20

20

20

Adnewyddu'r seilwaith
fideogynadledda

30

15

15

15

15

Prosiect Trawsnewid Strategol

50

-

-

-

-

100

100

100

100

100

-

50

40

40

40

50

-

-

-

-

380

280

250

250

250

Systemau Corfforaethol
Dadansoddi Data
Swyddfeydd
System ffôn newydd
CYFANSWM
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Gwaith a Gynlluniwyd i Adnewyddu Cyfrifiaduron/TG
69

Rhaglen dreigl o waith adnewyddu cyfrifiaduron/cyfarpar TG er mwyn
sicrhau parhad busnes a bod cyfarpar yn gyfredol ac yn ddibynadwy. Yn
ystod 2017-18, yn unol â'n prosiect Trawsnewid Strategol i wneud defnydd
gwell o data a thechnoleg, rydym wedi cyflwyno dyfeisiau hybrid yn lle nifer
o'n gliniaduron. Mae hyn yn golygu y gall staff ysgrifennu nodiadau â llaw
yn uniongyrchol ar y dyfeisiau hyn mewn cyfarfodydd, gan arbed amser
staff am nad oes rhaid iddynt deipio'r nodiadau allan a lleihau'r angen i
argraffu dogfennau ar gyfer cyfarfodydd yn sylweddol. Ers i'r dyfeisiau hyn
gael eu cyflwyno, mae defnydd papur wedi gostwng 20%, gan arwain at
arbedion cost a'n helpu i gyrraedd ein targedau amgylcheddol.

Adnewyddu'r Seilwaith Rhwydwaith
70

O bryd i'w gilydd, mae angen i ni adnewyddu'r seilwaith rhwydwaith
data sy'n gysylltiedig â'n swyddfeydd er mwyn sicrhau y gallwn barhau
i'w ddefnyddio a diwallu anghenion o ran cysylltedd yn y dyfodol. Bydd
hyn yn ein galluogi i ddarparu ar gyfer y gwaith parhaus disgwyliedig o
drosglwyddo i 'wasanaethau cwmwl' dros y blynyddoedd i ddod, a gwneud
mwy o ddefnydd o dechnoleg fideo ar y we ac amlgyfrwng. Bydd ein
buddsoddiad yn lleihau yn y dyfodol wrth i fwy o swyddogaethau gael eu
symud i wasanaethau cwmwl.

Adnewyddu'r Seilwaith Fideogynadledda
71

Mae ein cyfleusterau fideogynadledda wedi lleihau'r costau, yr effeithiau
amgylcheddol a'r effeithiau ar amser staff sy'n gysylltiedig â theithio,
felly byddwn yn buddsoddi rhagor yn y cyfleusterau yn ein tair swyddfa.
Byddwn hefyd yn parhau i ddefnyddio technoleg fideogynadledda ar
gyfrifiaduron er mwyn cynorthwyo cydweithwyr sy'n gweithio o bell ac
o swyddfeydd sydd heb gyfleusterau fideogynadledda. Bydd y camau
cyfunol hyn yn sicrhau bod fideogynadledda ar gael, lle bynnag a phryd
bynnag y bydd yn ddefnyddiol i'n staff a'n partneriaid.

72

Mae'r dyfeisiau hyn yn dod yn rhatach wrth i dechnoleg wella ac, felly,
rydym yn lleihau'r gyllideb ar gyfer y rhain yn y dyfodol.

Systemau Corfforaethol
73

Byddwn yn disodli ein system ariannol bresennol yn ystod 2017-18 er
mwyn sicrhau bod ein prosesau mewnol a'n systemau adrodd yn parhau i
gyrraedd safonau arfer gorau.

74

Yn 2018-19, bydd angen adnewyddu contract ein system adnoddau dynol.
Mae'n ansicr ar hyn o bryd a fydd angen unrhyw fuddsoddiad cyfalaf ar
gyfer hyn, felly mae swm wedi'i gynnwys rhag ofn y bydd ei angen. Caiff ei
ddychwelyd os na chaiff ei ddefnyddio.
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75

Caiff unrhyw fuddsoddiad yn y dyfodol mewn system rheoli gwybodaeth
Archwilio Perfformiad ei gyllido gan ddefnyddio'r dyraniad hwn hefyd.

Swyddfeydd
76

Tua diwedd ein rhaglen bum mlynedd, bydd angen adnewyddu neu
derfynu prydlesi ein tair swyddfa yng Nghaerdydd, Abertawe ac Abergele.
Dros y blynyddoedd nesaf, byddwn yn cynnal adolygiad o'n hanghenion o
ran swyddfeydd er mwyn gweld a ellir gwneud arbedion drwy fabwysiadu
dulliau gweithio o bell a dulliau gweithio mwy hyblyg. Darparwyd ar gyfer
gwaith mynediad angenrheidiol yn y cyfamser ynghyd â chostau sy'n
gysylltiedig â symud swyddfeydd wrth i'n strategaeth ddatblygu.

Y Drefn Ffioedd, yr achos dros newid
77

Ar wahân i'r Amcangyfrif hwn, rydym wedi cyhoeddi papur Achos Dros
Newid sy'n egluro cymhlethdod y drefn ffioedd y mae'n rhaid i Swyddfa
Archwilio Cymru lynu ati. Rydym yn galw ar y Pwyllgor Cyllid i ystyried
gwneud newidiadau deddfwriaethol i symleiddio'r drefn ffioedd yng
Nghymru, fel ei bod yn debycach i'r rhai sy'n gymwys i gyrff archwilio eraill
yn y DU. Mae ein papur achos dros newid yn cynnwys ymatebion ein
rhanddeiliaid, ar ôl i ni ymgynghori â hwy ar ein cynigion ym mis Mehefin a
mis Gorffennaf 2017.

Cynllun Ffioedd Drafft 2018-19
78

Yn ôl y gyfraith, mae'n rhaid i ni gyhoeddi Cynllun Ffioedd o leiaf unwaith y
flwyddyn. Wedi'i gynnwys yn y ddogfen Amcangyfrif hon mae ein Cynllun
Ffioedd drafft ar gyfer 2018-19 (Atodiad 3). Fe'i cynhwyswyd er mwyn
dangos sut mae incwm ffioedd a'r Amcangyfrif cymeradwy yn ddibynnol ar
ei gilydd. Ar ôl i'r Amcangyfrif a'r Cynllun Ffioedd drafft gael eu hystyried,
byddwn yn cyflwyno ein Cynllun Ffioedd ar gyfer 2018-19 gerbron
y Cynulliad Cenedlaethol ac yn hysbysu cyrff a archwilir o'u ffioedd
amcangyfrifedig ar gyfer y flwyddyn nesaf.

79

Ar ôl rhewi cyfraddau ffioedd ers 2014-15, gwelwn yn awr fod yn rhaid
gwneud cynnydd cyffredinol bach o lai nag 1% fel y nodir yn Arddangosyn
8. Mae hyn yn cynrychioli gostyngiad termau real o 5.6% mewn cyfraddau
ffioedd ers 2014-15 pan gawsant eu newid ddiwethaf. Byddwn yn gweithio
i wrthbwyso effaith cynyddu ein cyfraddau ffioedd drwy leihau diwrnodau
archwilio a'r cymysgedd sgiliau ac felly, yn gyffredinol, ni ddylai'r cyrff a
archwilir weld cynnydd yng nghyfanswm y ffioedd a delir.

80

Byddwn yn meincnodi ein cyfraddau ffioedd, a'r fethodoleg a ddefnyddir i'w
cyfrifo, â chyrff archwilio eraill y DU ar ddechrau 2018. Caiff canlyniad yr
ymarfer hwn ei ystyried gan Fwrdd Swyddfa Archwilio Cymru.
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Arddangosyn 8 – Cyfraddau ffioedd am staff archwilio

Cyfradd ffioedd
arfaethedig
(£ yr awr)
2018-19

Cyfradd ffioedd
bresennol
(£ yr awr)
ers 2014-15

Cyfarwyddwr ymgysylltu

159

162

Rheolwr archwiliad

112

111

Arweinydd archwiliad perfformiad

93

93

Arweinydd tîm archwiliad ariannol

76

75

Archwilydd perfformiad

66

65

Archwilydd ariannol

57

56

Hyfforddai graddedig

44

43

Gradde

81

Aethom gam ymhellach na'r gofynion statudol i ymgynghori ar ffioedd ac,
ym mis Awst 2017, gwnaethom ymgynghori â'r holl sectorau a archwilir a
rhanddeiliaid eraill ar ein graddfeydd a'n cyfraddau ffioedd ar gyfer 201819.

82

Dangosodd yr ymatebion i'r ymgynghoriad, gan yr holl sectorau a archwilir
gennym, y canlynol:
• Mae cyrff a archwilir yn gwerthfawrogi'r ffaith y gallant gymryd rhan am
ddim yn y Fenter Twyll Genedlaethol. Mae ein Hamcangyfrif yn cynnwys
darpariaeth fel y gall hyn barhau.
• Lleisiodd rhai cyrff llywodraeth ganolog bryderon am yr angen i ni godi
tâl am waith o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. Roedd
yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol ar gyfer y ddeddfwriaeth yn cynnwys
tystiolaeth gennym mewn perthynas â chostau archwilio posibl, felly
rydym wedi annog y cyrff hynny i drafod ymhellach â'r adrannau sy'n eu
noddi.
• Mae cyrff a archwilir yn cydnabod y gostyngiad termau real yn ein
cyfraddau ffioedd ers 2014-15 ond dywedwyd bod eu cyllid eu hunain
wedi gostwng yn sylweddol hefyd o ganlyniad i gyni.

83

Mae'r Bwrdd yn croesawu'r adborth ac wedi ei ystyried wrth gwblhau'r
Amcangyfrif hwn a'r Cynllun Ffioedd drafft amgaeedig.
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Rhagolwg
84

Mae sefyllfa newidiol ein gwaith archwilio cyhoeddus yn creu darlun
cymhleth i Swyddfa Archwilio Cymru, sy'n cynnwys y canlynol:
• effaith Brexit ar gyllid a deddfwriaeth;
• cyfyngiadau ariannol parhaus yn y sector cyhoeddus a'r ymateb
iddynt, ynghyd â disgwyliadau cyhoeddus newidiol mewn perthynas â
gwasanaethau cyhoeddus;
• y sefyllfa wleidyddol rhwng San Steffan a Chymru ac effaith rhagor o
ddatganoli a phwerau trethu i Gymru;
• rhaglen ddeddfwriaethol Llywodraeth Cymru ac unrhyw effeithiau ar
waith yr Archwilydd Cyffredinol;
• gwasanaethau cyhoeddus di-dor ledled Cymru, gyda mwy o
bartneriaethau a chydweithio, fel Bargenion Dinesig;
• digideiddio prosesau darparu gwasanaethau, gwella gallu'r cyhoedd i
weld data archwilio a defnydd ehangach o gyfryngau cymdeithasol a
dulliau cyfathrebu digidol eraill;
• y bwriad i gau cyfrifon llywodraeth leol yn gynharach o 2018-19, gydag
effeithiau canlyniadol ar adnoddau ar draws llywodraeth leol a Swyddfa
Archwilio Cymru; a
• chyfyngiadau cyflog parhaus yn y sector cyhoeddus sy'n arwain at golli
talent broffesiynol.

85

Rydym wrthi'n cynllunio ar gyfer hyn oll, o ran ein cynlluniau ariannol
a'n cynlluniau ar gyfer y gweithlu, er mwyn sicrhau ein bod yn parhau i
ddarparu gwasanaethau archwilio o safon, drwy:
• bennu targed blynyddol ar gyfer arbedion effeithlonrwydd, £250,000 yn
2018-19, drwy ein rhaglen effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd – er mwyn
helpu i sicrhau y caiff pob punt a wariwn yr effaith fwyaf posibl;
• adolygu ein strategaeth cynllunio'r gweithlu ac ystyried y cymysgedd o
sgiliau a model y gweithlu y bydd eu hangen yn y dyfodol - fel y gallwn
ail-lunio ein gweithlu dros amser, gan baratoi ar gyfer newidiadau i'n
rhaglen waith;
• defnyddio ein gwybodaeth strategol er mwyn helpu i ddatblygu polisi a
sicrhau ein bod mewn sefyllfa i ymateb yn effeithiol, er enghraifft i Brexit
a rhaglen ddeddfwriaethol Llywodraeth Cymru; a
• buddsoddi mewn dadansoddi data a digideiddio a darparu capasiti ar
gyfer meddwl mewn ffordd drawsnewidiol am ein dulliau archwilio.
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86

At hynny, bydd ein hamcangyfrifon blynyddol a'n hadroddiadau interim
a blynyddol yn dangos sut rydym yn wynebu'r heriau ac yn parhau i
ganolbwyntio ar sicrhau bod pobl Cymru yn gwybod a yw arian cyhoeddus
yn cael ei reoli'n ddoeth a bod cyrff cyhoeddus yng Nghymru yn deall sut i
wella canlyniadau.

Gofynion cyllidebol amcangyfrifedig Swyddfa Archwilio
Cymru ar gyfer y flwyddyn a ddaw i ben 31 Mawrth 2019
87

O dan Adran 125 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, mae'n rhaid i
Weinidogion gynnig Cynnig Cyllidebol yn y Cynulliad Cenedlaethol
i awdurdodi defnyddio adnoddau, cadw incwm a hawlio arian parod
o Gronfa Gyfunol Cymru ar gyfer personau perthnasol penodol, gan
gynnwys Swyddfa Archwilio Cymru.

88

Mewn perthynas â gwasanaethau a dibenion Swyddfa Archwilio Cymru a'r
Archwilydd Cyffredinol yn ystod y flwyddyn a ddaw i ben 31 Mawrth 2019,
bydd y Cynnig Cyllidebol yn awdurdodi'r canlynol:
• yr adnoddau y gall Swyddfa Archwilio Cymru eu defnyddio yn ystod y
flwyddyn ariannol (yn unol â'r gyllideb ar gyfer y flwyddyn);
• yr adnoddau sy'n cronni i Swyddfa Archwilio Cymru yn y flwyddyn
ariannol, y gall eu cadw yn hytrach na'u talu i mewn i Gronfa Gyfunol
Cymru; ac
• y swm y gellir ei dalu o Gronfa Gyfunol Cymru i Swyddfa Archwilio
Cymru.

89

Ceir crynodeb o'r gofynion hyn, na ellir ond darparu amcangyfrifon ar eu
cyfer oherwydd amrywioldeb ffrydiau incwm, yn Arddangosyn 9.
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Arddangosyn 9 – Crynodeb o ofynion cyllidebol amcangyfrifedig 2018-19

£’000
Adnoddau ac eithrio adnoddau sy'n cronni i'w defnyddio gan Swyddfa Archwilio
Cymru wrth gyflawni swyddogaethau statudol Swyddfa Archwilio Cymru, yr
Archwilydd Cyffredinol a gweinyddu Swyddfa Archwilio Cymru:
•

Refeniw

•

Cyfalaf

6,981
280

Adnoddau sy'n cronni o ffioedd a thaliadau am wasanaethau archwilio ac ardystio
grantiau a gwasanaethau cysylltiedig; costau eraill a adenillir sy'n gysylltiedig
â swyddogaethau'r Archwilydd Cyffredinol neu Swyddfa Archwilio Cymru;
incwm amrywiol megis o gyhoeddiadau, cynadleddau, darparu gwasanaethau
gweinyddol, proffesiynol a thechnegol; costau, fel staff ar secondiad,
benthyciadau staff, taliadau prydlesu ceir a adenillir; unrhyw gostau yr aed iddynt
ar gyfer trydydd parti a adenillir; a llog a geir ar falansau gwaith – i'w defnyddio
gan Swyddfa Archwilio Cymru wrth gyflawni swyddogaethau'r Archwilydd
Cyffredinol ac ar wasanaethau cysylltiedig a gweinyddu Swyddfa Archwilio
Cymru.
Gofyniad arian parod net o Gronfa Gyfunol Cymru i dalu'r symiau net sy'n
ddyledus i'w talu yn ystod y flwyddyn gan Swyddfa Archwilio Cymru.

14,644

7,061
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90

Mae Arddangosyn 10 yn cysoni cyfanswm cais Swyddfa Archwilio Cymru
am adnoddau â'i gofyniad arian parod net ar gyfer y flwyddyn a ddaw i ben
31 Mawrth 2018.

Arddangosyn 10 – Cysoni'r gofyniad adnoddau â'r gofyniad hawlio arian parod o
Gronfa Gyfunol Cymru

£’000
Cais net am adnoddau – refeniw a chyfalaf

7,261

Addasiad anariannol – dibrisiant a chroniadau

(200)

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

7,061
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Atodiad 1 – Incwm a threuliau Swyddfa
Archwilio Cymru
Amcangyfrif,
blwyddyn hyd
at
31 Mawrth
2018
£’000

Amcangyfrif,
blwyddyn hyd
at
31 Mawrth 2019
£’000

Amcangyfrif
Atodol,
blwyddyn hyd
at
31 Mawrth 2018
£’000

15,286

15,411

617

735

1,231

1,299

Treuliau
15,411
870
1,299

Costau staff
Staff contractwyr
Teithio a chynhaliaeth

874

Cwmnïau yn y sector preifat (gan gynnwys
TAW)

962

874

938

Swyddfeydd

960

938

399

TGCh

397

399

390

Balans TAW anadenilladwy

500

390

300

Trefniadau Llywodraethu Swyddfa Archwilio
Cymru

300

300

255

Hyfforddiant allanol

275

255

201

Ffioedd cyfreithiol a phroffesiynol

194

201

145

Cyfieithu dogfennau

145

145

Casglu data ar gyfer y Fenter Twyll
Genedlaethol

130

-

Costau eraill

628

598

598
21,680

CYFANSWM Y TREULIAU

21,625

21,545

13,288

Ffioedd archwilio

13,193

13,288

1,451

1,406

Incwm

1,406

Ffioedd ardystio grantiau
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Amcangyfrif,
blwyddyn hyd
at
31 Mawrth
2018
£’000
460
15,154
6,526

Amcangyfrif,
blwyddyn hyd
at
31 Mawrth 2019
£’000

Amcangyfrif
Atodol,
blwyddyn hyd
at
31 Mawrth 2018
£’000

-

-

14,644

14,694

6,981

6,851

Grant Rhaglen Cymru ar gyfer Gwella gan
Lywodraeth Cymru
CYFANSWM YR INCWM
Cyfanswm y gyllideb refeniw i'w
hariannu drwy Gronfa Gyfunol Cymru
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Dadansoddiad o incwm o ffioedd amcangyfrifedig
Sector

Archwilio
cyfrifon
£’000

Archwilio
perfformiad
£’000

Ardystio
grantiau
£’000

Cyfanswm
2018-19
£’000

Cyfanswm
2017-18
£’000

Cyrff
llywodraeth
leol

5,545

2,324

1,451

9,320

9,729

Cyrff
llywodraeth
ganolog

1,750

150

–

1,900

1,790

Cyrff y GIG

2,018

1,228

–

3,246

3,110

Incwm arall

150

28

–

178

65

Cyfanswm
yr incwm o
ffioedd

9,463

3,730

1,451

14,644

14,694

Cymharydd
2017-18

9,498

3,790

1,406

14,694

–
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Atodiad 2 – Y prif weithgareddau gweithredol a
ffynonellau cyllid cysylltiedig
Gweithgaredd

Graddfa

Ffynhonnell y cyllid

Archwilio cyfrifon a baratoir
gan lywodraeth ganolog a
chyrff iechyd.

Wyth set o gyfrifon a baratoir ganLywodraeth
Cymru; 25 o gyfrifon eraill, gan gynnwys
Comisiwn y Cynulliad; wyth corff a noddir gan
Lywodraeth Cymru, saith bwrdd iechyd; a
thair o ymddiriedolaethau'r GIG.

Codir y ffioedd ar y cyrff a
archwilir.

Archwilio cyfrifon a baratoir
gan gyrff llywodraeth leol.

Cyfanswm o 22 o awdurdodau unedol,
pedwar comisiynydd yr heddlu a throseddu
a phrif gwnstabl, tri awdurdod tân ac achub,
tri awdurdod parc cenedlaethol, wyth cronfa
bensiwn, 14 o ddosbarthiadau draenio
mewnol a thua 750 o gynghorau tref a
chymuned a chyrff bach eraill.

Codir y ffioedd ar y cyrff a
archwilir.

Asesiadau gwella
llywodraeth leol.

Mae'n cynnwys cynnal archwiliadau blynyddol
i nodi a yw awdurdodau wedi cyflawni eu
dyletswyddau o ran cynllunio gwelliant a
llunio adroddiadau ar berfformiad; asesiadau
blynyddol o'r tebygolrwydd y byddant
yn cydymffurfio â dyletswyddau gwella;
asesiadau corfforaethol manwl, cylchol ac
arolygiadau arbennig. Fe'u cyflawnir mewn
28 o awdurdodau gwella, (y 22 o awdurdodau
unedol, tri awdurdod tân ac achub a thri
awdurdod parc cenedlaethol).

Codir y ffioedd ar y cyrff a
archwilir. Mae Llywodraeth
Cymru hefyd yn rhoi arian
grant i gefnogi gwaith asesu
gwelliant.

Gwaith archwilio
perfformiad lleol o fewn
cyrff iechyd.

Mae'n cynnwys asesiadau o drefniadau i
sicrhau gwerth am arian wrth ddefnyddio
adnoddau. Fe'u cyflawnir mewn saith bwrdd
iechyd a thair o ymddiriedolaethau'r GIG.

Codir y ffioedd ar y cyrff a
archwilir.

Cydymffurfiaeth â gofynion
archwilio Deddf Llesiant
Cenedlaethau'r Dyfodol
2015.

Cyfanswm o 44 o gyrff cyhoeddus a nodir yn
y Ddeddf

Cronfa Gyfunol Cymru yn
2017-18. Codir y ffioedd ar y
cyrff a archwilir o 2018-19.

Ardystio hawliadau a
ffurflenni grant.

Cyfanswm o 21 o gynlluniau llywodraeth leol
(tua 400 o hawliadau sydd werth cyfanswm o
oddeutu £2.5 biliwn).

Codir y ffioedd ar y cyrff a
archwilir.
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Gweithgaredd

Graddfa

Ffynhonnell y cyllid

Astudiaethau gwerth am
arian.

Fel arfer, cynhelir tua 14 o astudiaethau ac
allbynnau eraill bob blwyddyn, gan edrych
ar werth am arian mewn meysydd allweddol
o wariant cyhoeddus. Mae'r gwaith hwn yn
aml yn cael ei wneud o safbwynt ‘system
gyfan’ neu o safbwynt ‘trawsbynciol’, lle y caiff
gwariant cyhoeddus ei archwilio ni waeth pwy
sy'n darparu'r gwasanaethau.

Cyllid o Gronfa Gyfunol
Cymru, ar ôl cael
cymeradwyaeth y Cynulliad
Cenedlaethol.

Cyfnewidfa Arfer Da.

Gweithio gydag eraill i rannu dysgu ac arfer
da.

Cyllid o Gronfa Gyfunol
Cymru, ar ôl cael
cymeradwyaeth y Cynulliad
Cenedlaethol

Gweithgareddau pwysig
eraill.

Mae'n cynnwys:

Cyllid o Gronfa Gyfunol
Cymru, ar ôl cael
cymeradwyaeth y Cynulliad
Cenedlaethol a chaiff rhai
gweithgareddau eu cyllido
hefyd gan ffioedd a godir ar
gyrff a archwilir.

•
•

•

•

•

gwirio ceisiadau i gymeradwyo hawlio
arian o Gronfa Gyfunol Cymru;
ymarferion gwrth-dwyll ac ymarferion paru
data eraill, gan gynnwys y Fenter Twyll
Genedlaethol;
ymateb i faterion a ddygwyd i'n sylw drwy
ohebiaeth gan y cyhoedd, cynrychiolwyr
etholedig ac eraill;
cynorthwyo'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus
a phwyllgorau eraill y Cynulliad
Cenedlaethol; a
gweinyddu Swyddfa Archwilio Cymru.
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Atodiad 3 – Cynllun Ffioedd Drafft 2018-19
Cynnwys
Cynllun Ffioedd
Cyflwyniad

45

Rhestr deddfiadau

46

Cyfraddau a graddfeydd ffioedd

46

Codi ffioedd

50

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

51

Rhestr o ddeddfiadau y caiff ac y mae'n rhaid i Swyddfa
Archwilio Cymru godi ffi odanynt

53

Graddfeydd ffioedd Swyddfa Archwilio Cymru o 1 Ebrill 2018

55
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Cyflwyniad
1

Paratowyd y Cynllun Ffioedd hwn gan Swyddfa Archwilio Cymru o dan
adran 24 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 (y Ddeddf)
(Atodiad 1). Mae'r Cynllun Ffioedd, wedi iddo gael ei gymeradwyo gan
Bwyllgor Cyllid y Cynulliad Cenedlaethol, yn rhoi'r sylfaen i Swyddfa
Archwilio Cymru godi ffioedd.

2

Mae'r Bwrdd wedi gwrando'n astud ar adborth rhanddeiliaid ar ein
hagenda cost-effeithlonrwydd a'r cyfraddau ffioedd a bennwn. Wrth geisio
cymeradwyaeth y Cynulliad Cenedlaethol i'n Hamcangyfrif ar gyfer 201819, gwnaethom gynnig y canlynol yn yr Amcangyfrif:
• Cynnydd bach (llai nag 1%) mewn cyfraddau ffioedd a gaiff ei
wrthbwyso drwy leihau diwrnodau archwilio a'r cymysgedd sgiliau
er mwyn lleihau cyfraddau ffioedd canolrifol y rhan fwyaf o'r cyrff a
archwilir. Mewn termau real mae hyn yn cynrychioli gostyngiad o 5.6%
ers i'n cyfraddau gael eu pennu yn 2014-15.
• Yn unol â chytundeb blaenorol y Cynulliad Cenedlaethol, parhau i
ariannu gwaith y Fenter Twyll Genedlaethol o'r arian a gawn o Gronfa
Gyfunol Cymru yn hytrach na thrwy godi ffioedd ar y cyrff sy'n cymryd
rhan. Dangosodd yr adborth fod cyrff a archwilir yn croesawu'r drefn
hon.
• Cynllunio ein gwaith archwilio perfformiad mewn cyrff Llywodraeth
Leol a chyrff Iechyd fel ein bod yn cyflawni gofynion Deddf Llesiant
Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 ar yr un pryd er mwyn peidio â
chynyddu swm y gwaith archwilio perfformiad sydd ei angen.
• Codi ffi ar gyrff Llywodraeth Ganolog am y gwaith hwn o fis Ebrill 2018;
caiff y ffi hon ei thrafod ymlaen llaw â'r cyrff dan sylw.
• Parhau i roi cyfleoedd i'n hyfforddeion cyfrifyddu fynd ar secondiad yn y
sector cyhoeddus, heb effeithio ar y ffioedd a godir am waith archwilio.
• Cynnal y gallu i feddwl mewn ffordd drawsnewidiol am ein dulliau
archwilio. Atgyfnerthodd yr adborth yr angen i ni wneud mwy o waith
datblygu er mwyn helpu i gydbwyso cost gyffredinol gwaith archwilio i
gyrff cyhoeddus.
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3

Mae'r Cynllun Ffioedd hwn yn adlewyrchu'r Amcangyfrif a gymeradwywyd
ac, yn fras, mae'n nodi'r canlynol:
• Y deddfiadau y caiff Swyddfa Archwilio Cymru godi ffioedd archwilio
odanynt.
• Y trefniadau ar gyfer pennu'r ffioedd hynny, sy'n cynnwys naill ai:
‒ graddfeydd ffioedd sy'n nodi'r amrediad ffioedd a godir am feysydd
penodol o waith archwilio mewn llywodraeth leol; neu
‒ gyfraddau ffioedd am waith na chaiff ei gynnwys mewn graddfeydd
ffioedd.

4

Yn gyffredinol, caiff 68% o'n gwariant ei ariannu drwy ffioedd a godir ar
gyrff a archwilir a grant gan Lywodraeth Cymru i gefnogi gwaith asesu
gwelliant. Darperir y 32% arall yn uniongyrchol o Gronfa Gyfunol Cymru,
drwy bleidlais y Cynulliad Cenedlaethol. Mae rhagor o wybodaeth am ein
gwariant a'n cyllid yn ein hamcangyfrifon blynyddol o incwm a gwariant a
osodir gerbron y Cynulliad Cenedlaethol.

Rhestr deddfiadau
5

Mae Atodiad 2 yn rhestru'r deddfiadau y caiff ac y mae'n rhaid i Swyddfa
Archwilio Cymru godi ffi odanynt.

Cyfraddau a graddfeydd ffioedd
6

Nid yw Swyddfa Archwilio Cymru yn gwneud elw o ffioedd. O dan y
ddeddfwriaeth, ni chaiff y ffioedd a godir gennym fod yn uwch na'r gost
lawn sy'n gysylltiedig â chyflawni'r swyddogaeth y codir y ffi amdani.
Pennir ein cyfraddau ffioedd er mwyn adennill y gost honno'n llawn.

7

Mae tensiwn rhwng nodi ffi am y gwaith a wneir ar archwiliadau penodol
ymlaen llaw i gyrff a archwilir a chael gweithdrefn ddigon hyblyg sy'n
cydnabod bod amrywiadau yn anochel. Pennir ein ffioedd archwilio
yn seiliedig ar ein gwariant amcangyfrifedig, y cymysgedd sgiliau
amcangyfrifedig a nifer amcangyfrifedig y diwrnodau sydd eu hangen i
gwblhau'r gwaith. Os bydd y gwaith sy'n ofynnol yn sylweddol fwy na'r hyn
a amcangyfrifwyd yn wreiddiol, oherwydd cymhlethdodau a gododd yn
ystod yr archwiliad, gallwn godi ffi uwch, yn unol â deddfwriaeth.

8

Yn ystod 2017-18, gwnaethom ymgynghori'n eang ar y ddeddfwriaeth
sy'n llywodraethu'r drefn ffioedd yng Nghymru, sy'n fwy cymhleth nag
mewn rhannau eraill o'r DU ac yn creu aneffeithlonrwydd a chostau
ychwanegol i'r sector cyhoeddus yng Nghymru. Cyflwynwyd canlyniadau'r
ymgynghoriad hwn i'r Pwyllgor Cyllid ac rydym yn aros am ei ymateb.
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9

Aethom gam ymhellach na'r gofynion statudol i ymgynghori ar ffioedd
ac, ym mis Awst 2017, gwnaethom ymgynghori â'r holl gyrff a archwilir
a rhanddeiliaid eraill ar ein graddfeydd a'n cyfraddau ffioedd ar gyfer
2018-19. Gwnaethom dderbyn ymatebion o'r holl sectorau rydym yn eu
harchwilio. Dangosodd yr ymatebion hynny y canlynol:
• Mae cyrff a archwilir yn gwerthfawrogi'r ffaith y gallant gymryd rhan am
ddim yn y Fenter Twyll Genedlaethol. Mae ein Hamcangyfrif yn cynnwys
darpariaeth fel y gall hyn barhau.
• Lleisiodd cyrff llywodraeth ganolog bryderon am yr angen i ni godi
tâl am waith o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. Roedd
yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol ar gyfer y ddeddfwriaeth yn cynnwys
tystiolaeth gennym mewn perthynas â chostau archwilio posibl, felly
anogwn y cyrff hynny i drafod ymhellach â'r adrannau sy'n eu noddi.
• Mae cyrff a archwilir yn cydnabod y gostyngiad termau real yn ein
cyfraddau ffioedd ers 2014-15 ond dywedwyd bod eu cyllid eu hunain
wedi gostwng yn sylweddol hefyd o ganlyniad i gyni. O ganlyniad
i arbedion effeithlonrwydd ym maes archwilio, mae ein Cynllun
Ffioedd yn lleihau'r graddfeydd ffioedd canolrifol er gwaetha'r cynnydd
arfaethedig mewn cyfraddau fesul awr.

10

Croesawodd y Bwrdd yr adborth ac mae'n ymateb iddo drwy'r Cynllun
Ffioedd hwn a'n Hamcangyfrif.

11

Mae Arddangosyn 1 yn nodi'r cyfraddau ffioedd fesul awr am staff
archwilio.

Arddangosyn 1 – Cyfraddau ffioedd am staff archwilio
Gradd

Cyfradd ffioedd arfaethedig
(£ yr awr) 2018-19

Cyfradd ffioedd bresennol
(£ yr awr) ers 2014-15

Cyfarwyddwr ymgysylltu

159

162

Rheolwr archwiliad

112

111

Arweinydd archwiliad perfformiad

93

93

Arweinydd tîm archwiliad ariannol

76

75

Archwilydd perfformiad

66

65

Archwilydd ariannol

57

56

Hyfforddai graddedig

44

43

Tudalen y pecyn 72
Amcangyfrif o'r Incwm a'r Treuliau ar gyfer y Flwyddyn a Ddaw i Ben 31 Mawrth 2019

47

12

Mae'n ofynnol i ni ragnodi graddfeydd ffioedd ar gyfer y canlynol:
• gwaith sy'n ymwneud ag archwilio cyrff llywodraeth leol;
• gwaith o dan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009; a
• gwaith paru data (y Fenter Twyll Genedlaethol).

13

Mae'r graddfeydd ffioedd am archwilio cyfrifon ariannol 2017-18 ac
archwiliadau ac asesiadau gwella 2018-19 ar gael yn Atodiad 3 ar gyfer
gwaith a wneir mewn perthynas ag awdurdodau unedol, awdurdodau tân
ac achub, awdurdodau parciau cenedlaethol, comisiynwyr yr heddlu a
throseddu a phrif gwnstabliaid, cynghorau tref a chymuned a chronfeydd
pensiwn llywodraeth leol. Ceir graddfa ffioedd wahanol ar gyfer y Fenter
Twyll Genedlaethol.

14

Mae'r graddfeydd ffioedd yn ffordd o reoleiddio costau archwiliadau
cyhoeddus, drwy bennu terfynau ac adolygu ffioedd yn erbyn y terfynau
hynny. Mae graddfeydd ffioedd hefyd yn rhoi fframwaith i archwilwyr
asesu faint o waith archwilio blynyddol sydd ei angen a'r ffi i'w chodi am y
gwaith hwnnw o fewn y corff penodol a archwilir.

15

Yn achos cyrff a archwilir nad yw'r gofyniad statudol am raddfa ffioedd
yn berthnasol iddynt, caiff eu ffioedd archwilio amcangyfrifedig eu cyfrifo
yn yr un ffordd - hynny yw, drwy gymhwyso'r cyfraddau a gyhoeddir yn y
Cynllun Ffioedd hwn at y cymysgedd sgiliau amcangyfrifedig yn y tîm a'r
oriau sydd eu hangen i gynnal yr archwiliad.

16

Caiff archwilwyr hefyd wneud gwaith ardystio grantiau ar ran yr Archwilydd
Cyffredinol. Mae lefel y gwaith ardystio grantiau a wneir mewn unrhyw
flwyddyn yn dibynnu ar nifer y cynlluniau a gaiff eu harchwilio a nifer y
cyrff a archwilir sy'n cymryd rhan yn y cynlluniau hynny. Codir tâl am y
gwaith hwn gan ddefnyddio'r cyfraddau ffioedd a thrwy adlewyrchu maint,
cymhlethdod neu unrhyw faterion penodol sy'n gysylltiedig â'r grant dan
sylw.

17

Mae'r cyfraddau ffioedd yn gymwys i'r holl waith archwilio y bydd Swyddfa
Archwilio Cymru yn codi tâl amdano, ac eithrio i'r graddau y mae'r
graddfeydd ffioedd, lle bo hynny'n gymwys, yn rheoleiddio'r swm a godir
(neu yn achos gwaith a wneir dan gytundebau cyn 1 Ebrill 2014, mae'r
cyfraddau yn unol â'r rhai y cytunwyd arnynt yn y telerau). Os ymddengys
yn ddiweddarach i Swyddfa Archwilio Cymru bod y gwaith sydd ynghlwm
wrth archwiliad penodol yn sylweddol wahanol i'r gwaith a ragwelwyd
yn wreiddiol, caiff Swyddfa Archwilio Cymru godi ffi sy'n wahanol i'r ffi a
nodwyd yn wreiddiol.
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O ran unrhyw wasanaethau gweinyddol, proffesiynol neu dechnegol
eraill a ddarperir, caiff ffioedd eu codi yn unol â'r cytundeb perthnasol, ar
yr amod y caiff y cyfryw symiau eu capio yn unol â chost lawn darparu'r
gwasanaeth. Er mwyn cyflawni eu cyfrifoldebau statudol, mae'n rhaid i
archwilwyr o bryd i'w gilydd wneud gwaith sydd y tu hwnt i'w dyletswyddau
cyffredinol. Gall gwaith ychwanegol gynnwys adroddiadau er budd y
cyhoedd, archwiliadau eithriadol, arolygiadau arbennig a gwaith pellach
sy’n ymwneud â chwestiynau a gwrthwynebiadau gan etholwyr, ac
atal gwariant anghyfreithlon. Bydd ffioedd am y mathau hyn o waith yn
adlewyrchu natur y gwaith a fydd yn ofynnol.

19

Os bydd angen cymorth arbenigol neu gyngor cyfreithiol neu broffesiynol
arall, codir tâl ar y cyrff a archwilir yn ychwanegol at gost staff Swyddfa
Archwilio Cymru.

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015
20

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff
cyhoeddus penodol bennu a chyhoeddi amcanion llesiant, cymryd camau i
gyflawni'r amcanion hynny a pharatoi adroddiad blynyddol ar eu cynnydd.
Mae'n ofynnol hefyd i'r Archwilydd Cyffredinol gynnal archwiliadau o'r
graddau y mae'r cyrff cyhoeddus hynny yn pennu amcanion ac yn cymryd
camau i'w cyflawni yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy.

21

Yn ystod 2017-18, rydym yn gweithio gyda chyrff a archwilir a enwir yn y
Ddeddf a Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru wrth i ni ddatblygu
a phrofi'r dulliau archwilio i gyflawni dyletswydd yr Archwilydd Cyffredinol o
dan y Ddeddf.

22

Yn achos cyrff Llywodraeth Leol a chyrff Iechyd, byddwn yn cynllunio
ein gwaith archwilio perfformiad fel ein bod yn cyflawni gofynion Deddf
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 ar yr un pryd er mwyn
peidio â chynyddu swm y gwaith archwilio perfformiad sydd ei angen.

23

Fodd bynnag, yn achos cyrff Llywodraeth Ganolog, bydd yn rhaid i ni
godi ffioedd am y gwaith ychwanegol hwn sy'n gysylltiedig â Deddf
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. Fel y nodwyd yng Nghynllun Ffioedd
2017-18, ni allwn gynnwys y gwaith mewn agweddau eraill ar ein gwaith
archwilio perfformiad, gan nad ydym yn gwneud gwaith o'r fath mewn
cyrff llywodraeth ganolog ar hyn o bryd. Bydd cyfarwyddwyr ymgysylltu yn
trafod y gwaith sydd ei angen a'r ffioedd cysylltiedig â chyrff unigol fel y
bo'n briodol.
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Codi ffioedd
24

Bydd Cyfarwyddwr Ymgysylltu pob corff yn egluro cymysgedd sgiliau'r
corff hwnnw ar gyfer yr archwiliad a'r ffactorau sy'n dylanwadu ar y ffi
gyffredinol. Cytunir ar drefniadau codi ffioedd â chyrff a archwilir a gallai'r
rhain gynnwys ffioedd un-tro, achlysurol, rheolaidd neu flynyddol, fel y bo'n
briodol o dan yr amgylchiadau.

25

Disgwylir i gyrff a archwilir dalu anfonebau Swyddfa Archwilio Cymru yn
unol â'u targed perfformiad ar gyfer talu credydwyr, sef 10 diwrnod fel arfer
yn y sector cyhoeddus. Gallwn godi ffi am unrhyw gostau gweinyddol yr
awn iddynt wrth fynd ar drywydd taliadau hwyr.

26

Ar ôl cwblhau aseiniadau archwilio, byddwn yn asesu'r costau
gwirioneddol yr aed iddynt wrth gyflawni'r aseiniad o gymharu â'r ffi a
godwyd. Byddwn yn ad-dalu unrhyw ffioedd a dalwyd yn fwy na'r gost
ac, i'r gwrthwyneb, gallwn godi costau ychwanegol pan fo'r ffi yn rhy
fach. Byddwn yn prosesu ad-daliadau a thaliadau ychwanegol gan geisio
lleihau costau gweinyddol i'r eithaf, drwy eu gwrthbwyso yn erbyn ffioedd
yn y dyfodol neu ffioedd am agweddau eraill ar weithgarwch archwilio, er
enghraifft.
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Atodiad 1 – Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 –
testun llawn adran 24
(1)

Rhaid i Swyddfa Archwilio Cymru baratoi cynllun sy'n ymwneud â chodi
ffioedd gan Swyddfa Archwilio Cymru.

(2)

Rhaid i’r cynllun gynnwys y canlynol:
a rhestr o’r deddfiadau y caiff Swyddfa Archwilio Cymru godi ffi odanynt;
b pan fo’r deddfiadau hynny yn gwneud darpariaeth i Swyddfa Archwilio
Cymru ragnodi graddfa neu raddfeydd ffioedd, y raddfa honno neu’r
graddfeydd hynny;
c pan fo’r deddfiadau hynny yn gwneud darpariaeth i Swyddfa Archwilio
Cymru ragnodi swm i’w godi, y swm hwnnw;
d pan nad oes darpariaeth wedi ei gwneud ar gyfer rhagnodi graddfa neu
raddfeydd ffioedd, na rhagnodi swm, y modd y bydd Swyddfa Archwilio
Cymru yn cyfrifo’r ffi a godir.

(3)

Caiff y cynllun wneud y canlynol ymysg pethau eraill:
a cynnwys darpariaeth wahanol ar gyfer achosion gwahanol neu
ddosbarthau ar achosion gwahanol, a
b darparu ar gyfer yr adegau a’r modd y bydd taliadau yn cael eu
gwneud.

(4)

O ran y cynllun:
a rhaid i Swyddfa Archwilio Cymru ei adolygu o leiaf unwaith mewn
blwyddyn galendr,
b caiff Swyddfa Archwilio Cymru ei ddiwygio neu ei ail-wneud ar unrhyw
adeg, ac
c rhaid i Swyddfa Archwilio Cymru ei osod (a gosod unrhyw ddiwygiad
iddo) gerbron y Cynulliad Cenedlaethol.

(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),
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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 is-adran (5) yw’r unig ddiwygiad i gynllun.

(7)

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

(8)

Rhaid i Swyddfa Archwilio Cymru gyhoeddi’r cynllun (ac unrhyw ddiwygiad
iddo) cyn gynted ag y bo’n rhesymol ymarferol wedi iddo gael effaith.
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Atodiad 2 – Rhestr o ddeddfiadau y caiff ac y mae'n rhaid i
Swyddfa Archwilio Cymru godi ffi odanynt
Natur y gwaith

Deddfiadau

Caiff Swyddfa Archwilio Cymru godi ffioedd am y gweithgareddau canlynol
•

Archwilio cyfrifon gan yr Archwilydd Cyffredinol (heblaw am
gyfrifon llywodraeth leol).

•

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

•

Astudiaethau gwerth am arian a wneir drwy gytundeb.

•

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

•

Archwiliad, ardystiad neu adroddiad o dan adran 31
o Ddeddf Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016 o ran
Datganiad Treth Awdurdod Refeniw Cymru.

•

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

•

Archwiliad o dan adran 15 o Ddeddf Llesiant
Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 (anaw 2)
(archwiliadau o gyrff cyhoeddus at ddibenion asesu'r
graddau y mae corff wedi gweithredu yn unol â'r egwyddor
datblygu cynaliadwy).

•

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

•

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

•

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

•

Archwiliad eithriadol o gyfrifon corff llywodraeth leol.

•

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

•

Ymarferion paru data.

•

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

•

Rhaid rhagnodi graddfa ffioedd ar gyfer y
gwaith hwn

•

Adran 145D(2) o Ddeddf Llywodraeth
Cymru 1998

•

Cyngor a chymorth a roddir i landlordiaid cymdeithasol
cofrestredig gan yr Archwilydd Cyffredinol.

Rhaid i Swyddfa Archwilio Cymru godi ffioedd am y gweithgareddau canlynol
•

Gwaith o dan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009.

•

Adran 27 o Fesur Llywodraeth Leol
(Cymru) 2009

•

Rhaid rhagnodi graddfa ffioedd ar gyfer y
gwaith hwn
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Natur y gwaith

Deddfiadau

•

Gwasanaethau ardystio grantiau.

•

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

•

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

•

Adran 23(4)(b) o Ddeddf Archwilio
Cyhoeddus (Cymru) 2013

•

Archwilio cyfrifon corff llywodraeth leol a gwneud
astudiaethau drwy gytundeb â chorff llywodraeth leol.

•

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

•

Rhaid rhagnodi graddfa ffioedd ar gyfer
archwilio cyfrifon cyrff llywodraeth leol

•

Astudiaethau gweinyddu budd-daliadau i'r Ysgrifennydd
Gwladol. Caiff yr Archwilydd Cyffredinol gynnal, neu
gynorthwyo'r Ysgrifennydd Gwladol i gynnal, astudiaeth
o weinyddu budd-daliadau dim ond os yw'r Ysgrifennydd
Gwladol wedi gwneud trefniadau i dalu ffi i Swyddfa
Archwilio Cymru am yr astudiaeth. Rhaid i'r ffi fod yn
swm rhesymol y mae'r Ysgrifennydd Gwladol a Swyddfa
Archwilio Cymru yn cytuno arno.

•

Adran 45 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus
(Cymru) 2004

•

Cynorthwyo Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a
Hyfforddiant yng Nghymru i arolygu awdurdodau lleol. Ni
wnaiff Archwilydd Cyffredinol Cymru ddarparu cymorth o'r
fath oni fydd y Prif Arolygydd, cyn iddo wneud hynny, wedi
cytuno i dalu ffi i Swyddfa Archwilio Cymru.

•

Adran 41A o Ddeddf Addysg 1997

•

Rhaglenni astudio yn ymwneud â landlordiaid cymdeithasol
cofrestredig a gynhelir drwy gytundeb rhwng Gweinidogion
Cymru a'r Archwilydd Cyffredinol. Bydd yn un o amodau
unrhyw raglen o'r fath bod yn rhaid i Weinidogion Cymru
dalu swm i Swyddfa Archwilio Cymru am y costau yr eir
iddynt.

•

Adran 145C(3) o Ddeddf Llywodraeth
Cymru 1998
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Atodiad 3 – Graddfeydd ffioedd ar gyfer gwaith a wneir
mewn cyrff llywodraeth leol
Awdurdodau unedol
Graddfa ffioedd ar gyfer archwilio cyfrifon 2017-18
Gwariant gros
£000,000

Amrediad ffioedd £000
Isafswm

Canolrif

Uchafswm

Canolrif y
flwyddyn
flaenorol £000

100

117

138

158

139

200

141

166

191

167

300

157

185

212

186

400

169

199

229

201

500

180

211

243

213

600

189

222

255

224

700

197

231

266

233

800

204

240

276

242

900

210

247

284

249

1,000

216

254

292

256

1,100

222

261

300

263

1,200

227

267

307

269
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Graddfa ffioedd 2018-19 ar gyfer gwaith archwilio
perfformiad (gan gynnwys archwiliadau gwella, asesiadau
ac arolygiadau arbennig o dan Fesur Llywodraeth Leol
(Cymru) 2009)
Pob awdurdod
unedol

Amrediad ffioedd £000
Isafswm

Canolrif

Uchafswm

Canolrif y
flwyddyn
flaenorol £000

83

99

115

112

Graff o'r raddfa cyfanswm ffioedd ar gyfer awdurdodau
unedol
Cymhlethdod uwch
Ansawdd gwell

Gwariant gros £000,000

1800
1600

Isafswm/uchafswm graddfa cyfanswm ffioedd
awdurdodau unedol

1400

Canolrif graddfa cyfanswm ffioedd awdurdodau
unedol

1200
1000
800
600
400
200
0

0

100

200

300

400

500

Ffi archwilio £000
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Awdurdodau tân ac achub
Graddfa ffioedd ar gyfer archwilio cyfrifon 2017-18
Gwariant gros
£000,000

Amrediad ffioedd £000
Isafswm

Canolrif

Uchafswm

Canolrif y
flwyddyn
flaenorol £000

20

34

40

46

41

40

41

49

56

49

60

46

54

62

55

80

50

58

67

59

100

53

62

71

63

Graddfa ffioedd 2018-19 ar gyfer gwaith archwilio
perfformiad (gan gynnwys archwiliadau gwella, asesiadau
ac arolygiadau arbennig o dan Fesur Llywodraeth Leol
(Cymru) 2009)
Pob awdurdod
tân ac achub

Amrediad ffioedd £000
Isafswm

Canolrif

Uchafswm

Canolrif y
flwyddyn
flaenorol £000

14

16

19

16
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Graff o’r raddfa cyfanswm ffioedd ar gyfer awdurdodau tân
ac achub
Cymhlethdod uwch
Ansawdd gwell
100

Gwariant gros £000,000

Isafswm/uchafswm graddfa cyfanswm ffioedd
awdurdodau tân ac achub
Canolrif graddfa cyfanswm ffioedd
awdurdodau tân ac achub

80

60

40

20

0

0

20

40
60
Ffi archwilio £000

80

100

Awdurdodau parciau cenedlaethol
Graddfa ffioedd ar gyfer archwilio cyfrifon 2017-18
Gwariant gros
£000,000

Amrediad ffioedd £000
Isafswm

Canolrif

Uchafswm

Canolrif y
flwyddyn
flaenorol £000

2

21

25

29

25

4

26

30

35

30

6

29

34

39

34

8

31

36

42

37

10

33

38

44

39
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Graddfa ffioedd 2018-19 ar gyfer gwaith archwilio
perfformiad (gan gynnwys archwiliadau gwella, asesiadau
ac arolygiadau arbennig o dan Fesur Llywodraeth Leol
(Cymru) 2009)

Pob awdurdod
parc
cenedlaethol

Amrediad ffioedd £000
Isafswm

Canolrif

Uchafswm

Canolrif y
flwyddyn
flaenorol £000

14

17

19

174

Graff o'r raddfa cyfanswm ffioedd ar gyfer awdurdodau
parciau cenedlaethol
Cymhlethdod uwch
Ansawdd gwell
10

Gwariant gros £000,000

Isafswm/uchafswm graddfa cyfanswm
ffioedd awdurdodau parciau cenedlaethol
Canolrif graddfa cyfanswm ffioedd
awdurdodau parciau cenedlaethol

8

6

4

2

0

Efallai y bydd trefniadau archwilio sicrwydd cyfyngedig yn gymwys
0

10

20

30
Ffi archwilio £000

40

50

60

4 Y ffi wirioneddol a godwyd ar yr holl Barciau ar gyfer 2017-18. Nid oes disgwyl i'r ffi newid ar
gyfer 2018-19.
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Comisiynwyr yr heddlu a throseddu a phrif gwnstabliaid
Mae archwilwyr yn cynnal archwiliadau o’r ddau gorff statudol a geir mewn ardal
heddlu, sef Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu (CHTh) a’r Prif Gwnstabliaid
(PG). Mater i'r archwilwyr fydd penderfynu sut y caiff cyfanswm y ffi ei rannu
rhwng y ddau gorff mewn ardal heddlu benodol, yn seiliedig ar ofynion
cyfrifyddu a'r trefniadau gweithredol a roddwyd ar waith gan bob corff.

Graddfa cyfanswm ffioedd ar gyfer 2017-18
Gwariant gros
cyfunol CHTh a
PG £000,000

Amrediad ffioedd cyfunol ar gyfer
CHTh a PG £000

Canolrif y
flwyddyn
flaenorol £000

Isafswm

Canolrif

Uchafswm

50

56

66

76

70

100

67

79

91

82

150

74

87

100

91

200

79

94

108

97

250

84

99

114

103

300

88

104

120

107

350

91

108

124

112
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Graff o’r raddfa cyfanswm ffioedd ar gyfer comisiynwyr yr
heddlu a throseddu a phrif gwnstabliaid
Cymhlethdod uwch
Ansawdd gwell

Gwariant gros cyfunol £000,000

400
Isafswm/uchafswm graddfa ffioedd
CHTh a PG
Canolrif graddfa ffioedd CHTh a PG

300

200

100

0

0

30

60
90
Ffi archwilio £000

120

150

Cynghorau tref a chymuned sydd ag incwm neu wariant blynyddol o
lai na £2.5 miliwn
Mae cynghorau tref a chymuned yng Nghymru yn ddarostyngedig i’r drefn
archwilio ‘sicrwydd cyfyngedig’. Ers 2016-17, rydym wedi codi ffioedd am
y gwaith hwn ar sail amser yn hytrach nag ar y sail hanesyddol o godi ffi
benodedig yn unol â bandiau gwariant/incwm.
Cyfraddau’r ffioedd fydd y cyfraddau a bennir yn Arddangosyn 1.
Mewn amgylchiadau pan fo angen rhagor o dystiolaeth ar yr archwilydd er
mwyn cyflawni ei gyfrifoldebau yn briodol, megis ar ôl cyhoeddi adroddiad
perthnasol er lles y cyhoedd, bydd profion ychwanegol yn cael eu cynnal er
mwyn ymateb i bryderon yr archwilydd.
Pwysleisir y bydd y ffi wirioneddol a godir ar unrhyw gorff penodol yn dibynnu
ar yr amser a dreulir mewn gwirionedd ar yr archwiliad penodol hwnnw. Mae’r
amrediadau yn y tabl isod wedi eu darparu at ddibenion dangosol yn unig.
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Amcangyfrif o’r ffioedd amser am archwilio cyfrifon 2017-18
cynghorau tref a chymuned
Incwm neu wariant
blynyddol

Ffi waelodlin ddangosol

Ffi amrediad uchaf
ddangosol

£0 – £5,000

£140

£280

£5,001 – £100,000

£160

£320

£100,001 – £500,000

£200

£380

£500,001 – £2,500,000

£240

£460

Cronfeydd pensiwn llywodraeth leol
Graddfa ffioedd ar gyfer archwilio cyfrifon 2017-18
Pob cronfa
bensiwn

Amrediad ffioedd £000
Isafswm

Canolrif

Uchafswm

Canolrif y
flwyddyn
flaenorol £000

33

40

55

40
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Cyfraddau ffioedd am waith arall mewn llywodraeth leol
Archwilio mathau eraill o gyrff llywodraeth leol, gwaith sy’n mynd y tu
hwnt i ddyletswyddau cyffredinol yr Archwilydd Cyffredinol, a gwaith
ardystio grantiau
Heblaw am y mathau hynny o gyrff lle rhagnodwyd eu graddfeydd ffioedd fel
y nodir uchod, mae nifer fechan o fathau eraill o gyrff llywodraeth leol lle mae
rhagnodi'r raddfa ffioedd yn fater o drosi'r gofynion o ran adnoddau yn ffioedd,
naill ai’n uniongyrchol ar sail y gost o gyflawni’r gwaith neu drwy gymhwyso’r
cyfraddau ffioedd a bennir yn Arddangosyn 1. Byddwn yn dal i gynllunio
archwiliadau ar sail sero wrth archwilio'r cyrff hyn.
Er mwyn i bob math o gorff llywodraeth leol gyflawni ei gyfrifoldebau statudol,
mae angen weithiau i’r Archwilydd Cyffredinol wneud gwaith sy’n mynd y tu
hwnt i’w ddyletswyddau cyffredinol (sef y rhai a bennir yn adran 17 o Ddeddf
Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004). Gall y gwaith ychwanegol gynnwys
adroddiadau er lles y cyhoedd, archwiliad eithriadol, arolygiadau arbennig a
gwaith pellach mewn cysylltiad â her etholwr ac atal gwariant anghyfreithlon.
Bydd ffioedd am y mathau hyn o waith yn adlewyrchu natur y gwaith a fydd yn
ofynnol.
Gall archwilwyr ymgymryd hefyd â gwaith ardystio grantiau mewn cyrff
llywodraeth leol ar ran yr Archwilydd Cyffredinol. Mae lefel y gwaith ardystio
grantiau a wneir mewn unrhyw flwyddyn yn dibynnu ar nifer y cynlluniau a gaiff
eu harchwilio a nifer y cyrff a archwilir sy'n cymryd rhan yn y cynlluniau hynny.
Codir ffioedd am y gwaith hwn fesul awr, a bydd y ffioedd yn adlewyrchu maint a
chymhlethdod y gwaith ac unrhyw faterion penodol ynglŷn â’r grant dan sylw.
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Dangosir isod amcangyfrifon o gyfrannau cymharol y graddau staff archwilio
ariannol a ddefnyddir ar gyfer gwahanol fathau o waith grantiau.
Graddau staff

Cymysgedd staff ar
gyfer grantiau cymhleth
%

Cymysgedd staff ar
gyfer yr holl grantiau
eraill %

Cyfarwyddwr ymgysylltu

1 to 2

0 to 1

Rheolwr archwiliad

4 to 6

1 to 2

Arweinydd tîm

18 to 21

12 to 16

Aelod o'r tîm/hyfforddai

77 to 71

87 to 81

Mae grantiau cymhleth yn cynnwys:
•

BEN01 Cynllun budd-daliadau tai a threth gyngor

•

LA01 Ffurflen ardrethi annomestig cenedlaethol

•

PEN05 Ffurflen pensiynau athrawon

Graddfeydd ffioedd ar gyfer gwaith o dan y Fenter Twyll
Genedlaethol (paru data)
Er mwyn cynorthwyo cyrff cyhoeddus i ymladd twyll, mae’r Archwilydd
Cyffredinol yn cynnal y Fenter yng Nghymru bob dwy flynedd. Caiff y Fenter
ei chynnal yn Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon hefyd. Mae'r Fenter yn
paru data ar draws sefydliadau a systemau er mwyn helpu cyrff cyhoeddus
i ddod o hyd i unrhyw hawliadau a thrafodion a allai fod yn dwyllodrus neu'n
wallus. Bu’n arf effeithiol iawn ar gyfer darganfod ac atal twyll a gordaliadau.
Ers iddi gychwyn yn 1996, mae ymarferion y Fenter wedi canfod ac atal twyll a
gordaliadau gwerth £30 miliwn yng Nghymru, ac £1.3 biliwn ledled y DU.
Cynhelir y Fenter gan yr Archwilydd Cyffredinol drwy arfer ei bwerau paru data
statudol o dan Ran 3A o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004.
Ers mis Ebrill 2016, mae'r Cynulliad Cenedlaethol wedi talu am redeg y Fenter
drwy ddefnyddio Cronfa Gyfunol Cymru fel y'i cymeradwywyd drwy Amcangyfrif
Swyddfa Archwilio Cymru, a thrwy hynny sicrhau na chodir ffi ar gyfranogwyr
gwirfoddol. Ond fel sy’n ofynnol gan y ddeddfwriaeth, dangosir y ffioedd ar gyfer
cyfranogwyr gorfodol isod.
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Arddangosyn 2 – Ffioedd y Fenter Twyll Genedlaethol
Math o gorff

Ffi
2018-19
£

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

Dim

Gall pob cyfranogwr hefyd gael mynediad i Wiriwr Ceisiadau'r Fenter
(App Check).

Dim

Bydd cyfranogwyr gorfodol yn cael mynediad yn ddi-dâl hefyd i Wiriwr
Ceisiadau'r Fenter.
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Business Case

Reference:

HVT2758ENC

Date issued: 14 September 2017
Key contact: Derwyn Owen and Anthony Barrett

Data analytics
Purpose of this paper
1

This business case seeks the Board’s approval to pursue annual funding between
2018-19 and 2020-21 of £260,000 to deliver a three-year data analytics project.

2

The case clearly demonstrates the need for investment in data analytics:


to catch up with ongoing developments in other audit organisations;



to avoid falling behind industry standard practice;



to maintain our reputation as an informed and respected audit authority, and



to meet growing expectations about improvements in the insight and quality
of our audit work.
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Background
3

One of the Wales Audit Office’s (‘WAO’) five strategic themes for the period 2017
to 2020 is to make more effective use of data and embrace cutting edge
technology. With this theme in mind, our 2017-18 Estimate included funding for a
project to identify priority areas for transforming the way we use data and
technology.

4

Using this funding, the Auditor General created the ‘Cutting Edge Audit Office’
project in September 2016, with the purpose of generating ideas about the ways in
which the WAO should exploit technology and make better use of data in future.

5

The Cutting Edge Audit Office project team published its final report, which was
considered by the WAO Board on 8 June 2017. The report listed eight
recommendations of which, the proposal to launch a three year data analytics
project was given highest priority. It was given such a high priority primarily
because other private and public organisations are investing in data analytics and
the WAO is at risk of falling further behind. The Board endorsed this position and
tasked the Management Committee with developing a data analytics
implementation plan and securing the additional investment required to deliver it.

6

Data analytics is subject to a rapidly developing agenda within both the public and
private sector. The risks arising from not investing in data analytics far outweigh
the risks of investment. Data analytics is the future and we need to be prepared to
embrace it.

7

The term ‘data analytics’ refers to innovative ways of using technology to analyse
and present data so that conclusions can be drawn about the information it
contains. In essence, data analytics is using modern techniques and technologies
to make sense of, and make the most of, large quantities of data. Examples of data
analytics include the use of coding or programming to automate aspects of data
analysis, and the use of data visualisation software to present data in new,
insightful ways.

8

This document provides the detailed business case as to why we believe such
investment is vital to the future of the WAO in order to facilitate strategic
transformation of audit, through improving our use of data and technology.
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Business case for data analytics
Strategic case
9

The Auditor General for Wales and the Wales Audit Office set out their strategic
priorities in the Annual Plan for 2017-18. Building on the organisation’s cultural
values, which include innovation and future focus, the plan’s five strategic themes
for the period 2017 to 2020 include the following:

10

This strategic theme is underpinned by a three-year priority action to: facilitate
strategic transformation of audit, through improving our use of data and
technology, and our methods of communication.

11

We need to create a partnership between staff and technology within a secure
environment. Data analytics has the potential to be a transformative influence on
our financial and performance audit work, in addition to supporting our corporate
services.

12

We identify the following as key benefits of investing in data analytics:

Benefits of investing in data analytics
Greater assurance from our work
Data analytics will provide a better, more comprehensive evidence base for our work.
We will be able to state our conclusions with greater certainty because we will be able
to examine entire populations of data, and/or use statistical sampling rather than
basing our conclusions on smaller, judgmental samples of the data.
Greater insight from our work
Data analytics will make it much easier to unearth patterns in data, hidden linkages
and trends across sectors. The insight created by data analytics will help us ask
questions of the data that we would not previously have thought of. Our current
approaches to data analysis tend to have a backward-looking focus, by reflecting on
what has already happened within public bodies. Data analytics will help us develop
approaches to future modelling and forecasting, thereby helping us move towards audit
work that is forward-looking and predictive.
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Benefits of investing in data analytics
Greater impact through data visualisations
Data analytics will help us report our audit findings in a much more engaging way.
Through data visualisation software and approaches, we will present interactive
information that will help our audiences to explore and understand the data, to enable
them to ask questions based on this understanding.
Added value to our work in audited bodies
Data analytics will help us deliver added value to our audits. Our new data-led
approaches will reveal things about our audited bodies that are so far unknown. The
insight we provide will help audited bodies to take ownership and make better use of
their own information, thereby strengthening their data capabilities.
Improved efficiency in the way we work
Data analytics will help us complete elements of our work more quickly. It will be
quicker to secure data from our audited bodies and we will manage that data more
effectively and more securely. Data will be more readily available to auditors, helping
us reduce our audit time. Aspects of our data analysis will be automated, thereby
freeing up time for our staff to focus on higher-value work. However, whilst financial
efficiencies are possible in the long-term, they cannot be secured without time and
investment.
Improved business intelligence within the Wales Audit Office
We also intend to apply data analytics to our corporate functions. Improved business
intelligence will enhance our ability to plan, carry out and measure our work, leading to
more insightful decision making and performance impact.

13

As well as opportunity, the advent of data analytics also brings risk. We have
identified a number of risks associated with not investing in data analytics at this
stage:

Risks of not investing in data analytics
We are behind other bodies on data analytics and risk falling further behind
The research of the Cutting Edge Audit Office team suggests other audit and
inspection bodies are ahead of the Wales Audit Office in investing in data analytics.
The National Audit Office began a data analytics project in 2014 and now has a suite of
examples where data analytics approaches have enhanced the insight and/or quality of
their work, as well as automating aspects of analysis and securing efficiencies.
The Queensland Audit Office also began a data analytics programme in 2014. Their
focus has been on automating aspects of the collection, management and analysis of
financial information. Data analytics is now a core part of their financial audit work in
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Risks of not investing in data analytics
more than 80 audited bodies. Queensland is heavily involved in a networking approach
to spread learning on data analytics in all audit agencies in Australia and New Zealand.
Our research has also highlighted good, progressive development of data analytics
within Audit Scotland, the Government Accountability Office in the USA and the US Air
Force Audit Agency. Private audit firms are also investing heavily in data analytics.
We risk marginalisation and falling further behind comparable bodies in the UK and
further afield should we not invest sufficiently in data analytics in the immediate future.
Financial standards organisations are considering the future implications of data
analytics
The bodies that set financial auditing and accounting standards are strongly
considering the future implications of data analytics. The Financial Reporting Council
has carried out a thematic review of the private audit firms’ approaches to data
analytics. Similarly, the International Auditing and Assurance Standards Board has set
up a Data Analytics Working Group to explore how best to respond to the emerging
development in data analytics. The Institute of Chartered Accountants in England and
Wales dedicated a considerable section of its November 2016 conference to
discussing the potential for data analytics.
With such a focus on data analytics within these organisations, it seems highly likely
that data analytics will become a core aspect of audit work in years to come. The
Wales Audit Office needs to stay abreast of developments and be able to adapt its
audit approach on a timely basis.
The bodies we audit have growing expectations of our use of data analytics
Many of our audited bodies are beginning to develop their own approaches to data
analytics through the enhanced functionalities of their financial software packages. If
our work is to remain relevant to the Welsh public sector, it is vital that the Wales Audit
Office advances alongside these organisations. We will need to develop an audit
approach that fully exploits the benefits of data analytics.
By not upskilling in data analytics we risk becoming an unattractive employer
If we decide not to embrace data analytics, we could struggle to attract and retain the
best staff and graduate trainees who will seek employment in more progressive and
innovative workplaces. Further, we could lose approved employer status should
accounting bodies conclude we are not up to date with the latest methods and
technologies.
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Economic case
14

The business case for investing in data analytics is further strengthened by the
potential benefits of our data analytics approach to the citizens of Wales and Welsh
public bodies. The table below summarises these wider benefits:

Benefits to Welsh citizens and public bodes
A more modern audit office will lead to better scrutiny of public spending
Data analytics will provide the Wales Audit Office with new skills and approaches that,
in future, will contribute significantly to our corporate aim: ‘The people of Wales and
National Assembly know whether public resources are being spent wisely’. Our data
analytics approach will provide greater audit insight thereby improving the support we
provide to public services.
Better data visualisations will increase public transparency on public spending
By presenting audit data in more visually engaging and interactive formats, we will help
to raise public interest and awareness on key issues relating to public spending. This
will contribute to greater transparency on the financial and corporate performance of
public bodies in Wales.
Public bodies will be able to adopt our approaches to data analytics
We will seek to share the learning from our data analytics project to support public
services in adopting more modern uses of data and technology. By adopting data
analytics approaches, public bodies are likely to derive many of the benefits listed in
paragraph 12.
There is potential for efficiencies and increased value for money from our work
Data analytics may allow us to deliver our work more efficiently. In the long term, there
is potential for overall efficiencies to be secured, leading to greater value for money
from the work of the audit office.
Investing now may prevent the need to invest more in future
If we do not invest in data analytics now, we run the risk of falling further behind similar
audit bodies. The further we fall behind, the more difficult and costly it will be to catch
up.

Page 6 of 15 - Data analytics

Tudalen y pecyn 98

Financial case
15

The strategic and economic cases set out significant risks associated with failing to
invest in data analytics, as well as clear benefits that data analytics can bring to the
Wales Audit Office and the wider public sector in Wales. This business case
therefore argues for funding to allow the development of our data analytics
approach.

16

From 2018-19 onwards, we will require additional resource to progress to
implementation of a three-year data analytics project, including the embedding and
expansion of our pilot projects so that data analytics begins to become a core part
of our business. The table below presents further detail on the finance required:
Details

Annual
Investment
required1

Director
oversight

The project requires specific, director-level
leadership to oversee and drive implementation.

£10,800

Project
management

We will have joint project managers from financial
and performance audit, to ensure data analytics
develops across our two main business areas.
We will use the expertise of our IT Manager and the
manager of our IT Audit Function to optimise our
approach and collaborate with other audit agencies.
The core analytics team, together with delivery staff
from our financial, performance and IT audit
functions, will work to ensure successful pilots are
adopted across our business, and implement a
rolling programme of further pilot projects.
Purchase of relevant software licences.
Project governance will be through an internal
reference group, chaired by the Assistant Auditor
General.

£62,000

Internal advisors

Embedding and
expansion of our
pilots

Reference
group
Total

£157,200

£8,500

£292,500
Removal of committed costs (ie non-fee earning
corporate enabler staff)2
Revised annual investment required

1

£54,000

£32,500
£260,000

per published hourly rates in the WAO fee scheme

2

The work of corporate enabler staff can be reprioritised without any loss of income and
therefore without the need for additional cost or backfill.
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Management case
17

The investment detailed above will provide sufficient funding to carry out our data
analytics implementation plan. The plan will cover the items set out in the table
below:

Details of how we will use the investment
Leadership and governance
For data analytics to succeed in the Wales Audit Office, we will need buy in from the
Management Committee, Senior Leadership Team, and the Board. The Director
assigned with responsibility for data analytics will empower the data analytics team to
solve problems itself, in an environment of experimentation and well-managed risk
taking.
An internal reference group with representation from across the WAO will provide
advice when required and will scrutinise progress with the project’s work plan.
Core data analytics team
We need a dedicated resource from across the organisation to ensure we can
establish data analytics as a core part of our audit work in future. The team will initially
consist of:
- Two project managers: One from financial audit, one from performance audit,
to ensure data analytics is developed by managers from both of our main
business areas, who are directly involved in operational audit work and are
therefore au fait with the potential applications of data analytics. Each manager
will spend one day a week on this role.
- IT audit manager and IT manager: These managers will provide specialist
expertise and advice to the project. Key aspects of their work will be in
ensuring our data environment is safe and secure, ongoing liaison with other
audit agencies, involvement in pilot projects and advising on software
solutions.
- A performance audit specialist, a financial audit trainee and data analyst on
secondment from another public sector body, or as part of an internship.
The core team will likely be expanded and/or the skills mix altered as we progress
through our three-year project plan. The core team will be supported by operational
teams during the delivery of pilots.
Development of a detailed work plan
The data analytics team will develop a detailed work plan covering the three-year
project. The work plan will be agreed with, and reviewed on a quarterly basis by, the
internal reference group. The work plan will cover a rolling three-year period but should
provide additional detail in relation to the tasks planned for the coming year..
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Details of how we will use the investment
Staff engagement
We will communicate with our staff in a clear, honest and regular manner, to ease
potential concerns, wherever possible, and to involve and engage staff to help develop
our data analytics approach.
The project team will work with our Communications Team to consider an engagement
strategy and branding for the project. We will proactively share with staff news of our
successes, through lunchtime sessions, articles on our intranet, and we will attend
team meetings. We will demonstrate what we have done and how it works.
The project team will engage with staff from all areas to find the priority, real-life
problems that we will seek to solve through data analytics.
Once the project team has identified pilots, we will actively involve members of staff
from outside the project team in developing the approach. This will serve to spread our
impacts wider than the project team itself.
Ongoing collaboration with key partners
We will continue to understand best emerging practice in data analytics, through
research and engagement with other audit agencies. We will actively promote,
publicise and share the work we are doing on data analytics.
The Director will assign a member of staff to be a key point of contact with other key
bodies, including the other four audit organisations in the UK and Ireland, Queensland
Audit Office and the Office for National Statistics.
We will establish six-monthly meetings with these bodies to share news of the progress
we have been making, and the issues we have encountered along the way.
We will also explore the possibility of developing a shared work plan with our partner
audit bodies to ensure we do not duplicate our efforts.
Engagement with our audited bodies
We will communicate to audited bodies our vision for data analytics, to obtain buy-in to
data analytics and sharing of data. We will need to invest time and effort in developing
our relationships with audited bodies, to ensure we get access to the data we need.
This may require us to educate and inform them about the long-term benefits of data
analytics. This work will start by identifying ‘sympathetic’ and innovative client bodies
who are most likely to support us in our approach to data analytics. Once we have
secured successes within the initial bodies we will spread the learning, to publicise the
benefits of the approach and secure wider buy-in from other bodies.
Pilot projects
Before mainstreaming data analytics within our everyday work, we will trial specific
data analytics interventions through a range of pilot projects.
To gain traction in the organisation, and to make impact quickly, the team should begin
work on small-scale, deliverable interventions. These interventions should be relevant
to a mix of sectors and teams within the Wales Audit Office, to ensure engagement
and spread across the organisation.
The early focus will be skewed towards Financial Audit. This is where the work is most
repeatable and where, based on our scoping, we feel most impact can be secured
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Details of how we will use the investment
through data analytics in the medium term. This focus may lead to benefits for
delivering the early closure of Local Government accounts.
The team will carry out further research on how to turn pilot projects into ‘business as
usual’, learning from examples such as the DOING programme within the Netherlands
Court of Audit.
Library of techniques
We will compile a library of proven data analytics techniques and interventions that our
staff can be confident in. As the team’s work progresses, it will compile a
library/repository of data analytics techniques for use in common analytical procedures.
This can then become a source for all auditors to pick from and use.
The team should work with other audit bodies in compiling the library, sharing
approaches as much as possible and avoiding unnecessary duplication.
Each example in the library should include a fully documented description of what we
have done. Our research highlighted good practice around storing and sharing the full
experimental process. This helps repeatability but can also help with buy in and
prevent fears of inaccuracies.
Tools and software
We will test and select a range of tools to help our data analytics work, to create a
toolkit for auditors to pick from depending on the task in hand.
We should make the most of the existing tools we have, such as Microsoft Excel and
IDEA. In time, we will also consider investing in some new tools, such as Tableau and
Power BI. Our investment will be small scale and iterative, providing the tools to only a
small number of staff before considering expansion and further investment.
Through collaboration with other audit bodies, we should try to learn about other tools
and share our experiences of the tools we use.
Our general approach to procurement will be through cloud-based rental of software,
rather than one-off purchases. This should help prevent over-reliance on single tools
and should provide flexibility should we want to change our approach.
Data management model
We need to develop a clear, written framework that governs our data analytics
techniques with a clear standardised process for understanding, gathering, storing,
cleansing, transporting, sharing and finally erasing data. This model needs to be
compliant with relevant legislation, specifically the General Data Protection Regulations
which come into force in May 2018.
The first step of our data management model will involve understanding, very broadly,
what data exists in our client’s accounting systems and identifying how we need to deal
with it to support our library of techniques. This will require considerable work to map
the systems and data. Once we understand what data are available, we will design a
set of standard processes for extracting information efficiently and transporting it into
the Wales Audit Office environment.
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Details of how we will use the investment
Training and skills
We will increase our skill levels to develop our data analytics approach. We will make
use of our existing skills as well as developing and bringing in new skills.
Through our collaboration activities, we should seek opportunities to learn skills from
our partner audit bodies. This may take the form of shadowing, secondments, shared
training delivery, shared training resources, a joint competency framework for data
analytics.
We are also considering becoming involved in a data analytics apprenticeship scheme
developed in partnership with the Office for National Statistics and the Welsh
Government. The team will then lead the development of an internal training plan for
data analytics. We have also developed working links with the ONS and have agreed,
for example, that some WAO staff can attend the ONS in-house training on coding and
data visualisation.
Developing new outputs from our work
We will produce a range of authoritative, up-to-date outputs to promote our approach
to data analytics and to spread the insight generated through our data analytics work.
Our work on data analytics should seek as an intended outcome to produce data
visualisations that are engaging, interactive representations of the data we have
acquired. The visualisations should publicise the data to staff, promoting its effective
use and providing additional insight to audit teams. These visualisations may include
standard dashboards, collating financial audit data, for audit teams to interrogate.
Wherever appropriate, we should try to make our outputs open to our audited bodies
and the public. We should adopt an ‘open by default’ policy to promote the benefits of
an open data culture.
In future, we will seek to trial approaches to reporting in ‘real-time’ on the progress of
our work. This will provide immediate insight and feedback to our clients, allowing them
to make rapid changes and improvements

18

As stated above, the data analytics team will develop a detailed work plan covering
the three-year project. The work plan will cover a rolling three-year period but will
provide additional detail in relation to the tasks planned for the coming year that
should seek to ensure data analytics grows at a safe rate within the organisation.
The table below describes the key phases of our project:
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Key phases of the project
Year 1 (2018-19):















Research and development.
Detailed project design and project planning.
Establish leadership and governance arrangements.
Form a data analytics team.
Second an industry expert into the core team.
Develop a communications strategy and specific branding.
Formalise/cultivate existing relationships with other audit bodies.
Depending on positive evaluation, implement the initial two pilots into
business as usual.
Consult with staff to identify further pilot projects.
Test out the possibilities of analytics software, including Tableau, Power BI
and others, sharing lessons with other audit bodies
Begin to develop our data management model (framework for data
acquisition, cleansing, storing, transporting and sharing data).
Work with other audit bodies to identify training needs.
Research and plan for providing interactive user interface (dashboards) for
audits.

Year 2 (2019-20):












Refresh the 3-year rolling plan for data analytics.
Continue staff engagement and expand attempts to involve staff in DA from
outside the dedicated team.
Agree a shared work plan with other audit bodies.
Depending on positive evaluation, implement the ongoing pilots into business
as usual.
Begin to compile a library of techniques to centralise commonly used data
analytics interventions.
Share our learning with all audited bodies to show what is possible and to
secure wider engagement in our approach.
Review our data analytics tools/software and consider expansion/investment.
Finalise and embed our data management model.
Continue to build WAO data analytics capability, including select training in
data analytics.
Pilot interactive dashboards for audit teams.
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Key phases of the project
Year 3 (2020-21):









A significant number of pilots should by now be part of our core business.
Expand the number of WAO staff involved in developing and performing data
analytics, and update our core competencies to include data analytics.
Extend data extraction and validation across a greater number of audited
bodies.
Expand the number and coverage of our pilots and include in our library of
techniques.
Carry out quality review of data analytics processes and data management
model.
Begin to increase our focus on performance audit, as opposed to financial
audit.
Begin to develop approaches to using data to predict, monitor and identify
areas for audit.

19

It is important to note investment in data analytics is required over the medium to
long term. Data analytics is the future. Our research to date indicates it will take
more than three years to roll out a data analytics capability. However, as our
capability develops, and as data analytics becomes more embedded in the
organisation, we intend that data analytics will become supported through our
established fee regime and not through additional funding.

20

The table below sets out the high-level risks relating to the delivery of our data
analytics project, as well as the counter measures we intend to take.

Risks

Counter measures

Data security and information risks
associated with storage of data within the
Wales Audit Office environment, or through
the use of cloud based systems.

Use cloud services and software
independently accredited to latest data
security standards.
Establish data governance function
within WAO
Follow requirements of General Data
Protection Regulation.

Lack of staff and stakeholder confidence in
our data analytics approaches due to lack of
understanding or suspicion of inaccuracies in
our automated approaches.

Project leaders will promote data
analytics within WAO, stressing the
principles we are using to guide our
approach, including: engagement,
communication, collaboration,
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Risks

Counter measures
innovation, fast-moving, selflessness
and empowerment.
Engagement with our Communications
Team.
Training and development of all staff in
data analytics.
Independent/peer scrutiny of our data
analytics outputs (as we do with our
current written outputs).

Delays in securing sufficient data from our
audited bodies

Whilst the Auditor General has a lawful
right of access to any data, early
communication with audited bodies
about our data analytics approach,
and positive engagement by senior
WAO leaders will help to address any
delays.

Risk of competing demands on staff
preventing sufficient focus on data analytics

Clear agreed priorities for delivery –
close involvement of workforce
planning team and practice business
units.

Failure to recruit/retain sufficient staff with
necessary skill set

Establish clear competencies for data
analytics that are pursued in all
recruitment processes.
Consider developing a career pathway
for data analysis professionals.
Consider secondments with other
public bodies.

Insufficient resourcing or prioritisation leading
to slippage in achieving identified benefits

Sufficient funding being available.
Review project plan in line with
available funding.

Commercial case
21

Procurement is not significant in the delivery of the project. The data analytics team
will test and select a range of existing (such as Microsoft Excel and IDEA) and new
tools and software products (such as Tableau and Power BI) to develop our
approach. Our investment will be small-scale and iterative, providing the tools to
only a small number of staff before considering expansion and further investment.
Our general approach to procuring such tools will be through cloud-based rental of
software, rather than one-off purchases. This should help prevent over-reliance on
single tools and should provide flexibility should we want to change our approach.
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Conclusion
22

In conclusion, we need to invest in the development of data analytics to:
-

Explore how data analytics can be used to focus and streamline our audit
process for both accounts work and studies/reviews

-

Provide stronger and more consistent audit evidence thereby enhancing audit
quality

-

Provide greater insight into the organisations we audit and the data we examine

-

Ensure we improve access to audit information through better visualisation of
data and audit findings

-

Maintain a respected, strong and relevant presence in the audit profession
particularly as we continue to attract the very best graduates onto our trainee
scheme

-

.

Recommendation
23

We recommend that the Board approves the pursuit of annual funding between
2018-19 and 2020-21 of £260,000, to deliver a three-year data analytics project.
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Y Pwyllgor Cyllid | Finance Committee
FIN(5)-28-17 P4

Archwilydd Cyffredinol Cymru
Auditor General for Wales

Adroddiad Blynyddol
a Chyfrifon 2016-17
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Mae’r Adroddiad Blynyddol ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben
31 Mawrth 2017 wedi cael ei baratoi ar y cyd gan Archwilydd
Cyffredinol Cymru a Chadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru
a’i osod gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol ag
Atodlen 2 i Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 ac
mae’n cynnwys materion fel y’i cyfarwyddwyd gan y Trysorlys.
Mae’r Adroddiad Blynyddol yn dangos y canlynol yn
ystod 2016-17:
•

mae swyddogaethau’r Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa
Archwilio Cymru wedi cael eu harfer yn gyson â’r Cynllun
Blynyddol a baratowyd ar gyfer y flwyddyn o dan adran 25
o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013, heb unrhyw
newidiadau sylweddol i’r gwaith a gynlluniwyd; ac

•

mae’r blaenoriaethau a nodwyd yn y Cynllun ar gyfer
2016-17 wedi’u cyflawni i raddau helaeth.

Mae’r Cyfrifon ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth
2017 wedi cael eu paratoi gan Archwilydd Cyffredinol Cymru,
fel Swyddog Cyfrifyddu Swyddfa Archwilio Cymru, yn unol ag
Atodlen 1 i Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 ac ar
ffurf a gyfarwyddwyd gan y Trysorlys.
Os oes angen i chi gael y cyhoeddiad hwn mewn fformat a/
neu iaith arall, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau am
ei gynnwys, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion isod.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg a
byddwn yn ymateb yn yr iaith a ddefnyddiwyd gennych.
Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Swyddfa Archwilio Cymru
24 Heol y Gadeirlan
Caerdydd
CF11 9LJ
Ffôn		

02920 320 500

E-bost		

post@archwilio.cymru

Gwefan

www.archwilio.cymru

Twitter		

@WalesAudit

© Archwilydd Cyffredinol Cymru 2017
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Cipolwg ar y flwyddyn
Ebrill
Wedi cynnal ein
cynhadledd gyntaf i bob
aelod o staff ers 2015,
gan ganolbwyntio'n
benodol ar drawsnewid
ein dull archwilio.

Mai
Wedi crynhoi'r themâu
cyffredin a ddaeth i'r
amlwg drwy'r
adolygiadau lleol o
apwyntiadau dilynol i
gleifion allanol, sy'n faes
sy'n peri heriau i bob un
o'r saith bwrdd iechyd.

Mehefin

Gorffennaf

Wedi cyhoeddi
adroddiadau ar gyfrifon
pob un o gyrff y GIG
yng Nghymru ac wedi
asesu pa mor effeithiol
y maent yn adrodd ar
berfformiad i'w byrddau.

Wedi sefydlu bod
buddsoddiad diweddar
Llywodraeth Cymru
wedi gwella mesurau
amddiffyn arfordirol ac
wedi arwain at rai
manteision ehangach.

Awst
Wedi llunio canllawiau
sy'n helpu aelodau
byrddau'r GIG i gael
sicrwydd bod eu bwrdd
yn ateb y galw am
wasanaethau
orthopedig yn effeithiol.

Medi
Wedi dod i'r casgliad
bod perfformiad
masnachfraint rheilffyrdd
Cymru a'r Gororau wedi
gwella ers 2006, er
bod cymariaethau â
gwasanaethau trên
eraill yn y DU yn dangos
perfformiad cymysg.
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Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2016-17

Hydref
Wedi nodi bod
blaenoriaethau
cenedlaethol, rhanbarthol
a lleol o ran diogelwch
cymunedol yn amrywio'n
fawr, sy'n peri'r risg o
ddryswch a gweithredu
digyswllt.

Tachwedd
Wedi sefydlu nad yw
awdurdodau lleol yng
Nghymru yn
cynhyrchu cymaint o
incwm o daliadau am
wasanaethau ag
awdurdodau lleol yn
Lloegr a'r Alban.

Rhagfyr
Wedi nodi bod y Llyfrgell
Genedlaethol wedi
gwella agweddau pwysig
ar ei threfniadau
llywodraethu a rheoli,
ond bod angen gwneud
rhagor o waith i sicrhau
bod y Llyfrgell yn
gynaliadwy.

Ionawr
Wedi tynnu sylw at
y ffaith nad oedd
gan y rhan fwyaf o
awdurdodau lleol
ddull strategol effeithiol
o weithio gyda'r
trydydd sector.

Chwefror
Wedi dod i'r casgliad
y byddai trefniadau
cyllido a goruchwylio
Llywodraeth Cymru ar
gyfer colegau addysg
bellach yn elwa ar ddull
gweithredu tymor hwy
a mwy integredig.

Mawrth
Wedi nodi bod cyrff
llywodraeth leol Cymru
wedi gwella ansawdd
eu datganiadau
ariannol, ond eu bod
yn wynebu heriau i
lunio'r cyfrifon yn
gynharach.
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Cynnwys a’r canllaw i ddarllenwyr
Adroddiad ar Berfformiad
Adolygiad o waith yr Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru yn
2016-17, gan gynnwys dadansoddiad o’n cyflawniadau a’n perfformiad,
a’n sefyllfa ar ddiwedd y flwyddyn

Trosolwg

9

Crynodeb o bwy ydym ni, yr hyn a wnawn, y prif risgiau sy’n ein
hwynebu a’n perfformiad yn ystod y flwyddyn ddiwethaf
Datganiadau gan yr Archwilydd Cyffredinol a Chadeirydd y Bwrdd

9

Pwy ydym ni a sut rydym yn gweithredu

11

Yr hyn a wnawn

12

Ein nod a’n hamcanion

13

Y prif broblemau a risgiau sy’n ein hwynebu

14

Dangosyddion perfformiad

15

Dadansoddi perfformiad

19

Asesiad o’r graddau y mae’r rhaglenni gwaith a’r blaenoriaethau tair
blynedd a nodwyd yng Nghynllun Blynyddol 2016-17 wedi’u cyflawni
Gwaith archwilio mewn cyrff llywodraeth leol

20

Gwaith archwilio yng nghyrff y GIG

22

Gwaith archwilio mewn cyrff llywodraeth ganolog

24

Gwaith archwilio i’w ystyried gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

27

Cyfnewid arfer da

29

Ymgysylltu a chydweithio

31

Ein trefniadau llywodraethu ac arwain

33

Ein defnydd o adnoddau

34

Adroddiad ar Atebolrwydd
Datganiadau ac adroddiadau allweddol sy’n ein galluogi i fodloni
gofynion atebolrwydd a dangos cydymffurfiaeth ag arfer llywodraethu
corfforaethol da

Adroddiad ar drefniadau llywodraethu corfforaethol

48

Esboniad o gyfansoddiad a threfniadaeth ein strwythurau llywodraethu
a’r ffordd y maent yn helpu i gyflawni ein nod a’n hamcanion
Adroddiad y Cyfarwyddwyr

48
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Datganiad o gyfrifoldebau’r Swyddog Cyfrifyddu

53

Datganiad llywodraethu

55

Adroddiad ar gydnabyddiaeth a staff

69

Ein polisi ar gydnabyddiaeth, ynghyd â manylion cydnabyddiaeth a
buddiannau pensiwn aelodau’r Bwrdd, ei bwyllgorau a’r Pwyllgor Rheoli,
ein datgeliad cyflog teg ac adroddiad ar staffio
Adroddiad ar gydnabyddiaeth

69

Adroddiad staff

78

Alldro adnoddau ac adroddiad yr archwilydd

85

Ein crynodeb o alldro adnoddau, trosolwg o dueddiadau yn ein gwariant
hirdymor, ac adroddiad yr archwilydd annibynnol, gan gynnwys ei farn
ar y datganiadau ariannol, rheoleidd-dra a materion eraill
Crynodeb o alldro adnoddau a nodiadau cysylltiedig

85

Tueddiadau gwariant hirdymor

88

Adroddiad yr archwilydd annibynnol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru

89

Datganiadau Ariannol
Datganiadau ariannol Swyddfa Archwilio Cymru, ynghyd â nodiadau
ategol ac esboniadol
Datganiad o Wariant Net Cynhwysfawr

93

Datganiad o’r Sefyllfa Ariannol

94

Datganiad o Lifau Arian Parod

95

Datganiad o Newidiadau yn Ecwiti Trethdalwyr

96

Nodiadau i’r Datganiadau Ariannol

97

Rhestr termau

114

Atodiadau
Atodiad 1 - Rhaglenni gwaith a gyflwynwyd yn ystod 2016-17

117

Atodiad 2 - Cynnydd a wnaed yn ystod y flwyddyn tuag at gyflawni ein
blaenoriaethau tair blynedd

123
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Adroddiad ar Berfformiad
Adolygiad o waith yr Archwilydd Cyffredinol a
Swyddfa Archwilio Cymru yn 2016-17, gan gynnwys
dadansoddiad o’n cyflawniadau a’n perfformiad, a’n
sefyllfa ar ddiwedd y flwyddyn

Huw Vaughan Thomas

Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddog Cyfrifyddu
8 Mehefin 2017
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Trosolwg
Datganiad gan yr Archwilydd Cyffredinol
Diolch i broffesiynoldeb, ymroddiad a gwaith caled
staff a chontractwyr Swyddfa Archwilio Cymru, yn
2016-17 gwnaethom lwyddo i gyflawni’r rhaglen
gyfan o waith archwilio a osodwyd yn ein Cynllun ar
gyfer y flwyddyn. Rydym wedi cynnwys detholiad o
astudiaethau achos yn yr Adroddiad hwn er mwyn
rhoi blas o’r ystod eang o waith rydym wedi bod yn
ei wneud, a’r cyfraniad sylweddol y mae’r gwaith
hwnnw wedi’i wneud o ran dwyn cyrff cyhoeddus
i gyfrif a gwella’r gwaith o lywodraethu a darparu
gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.
Rydym hefyd wedi gwneud cynnydd sylweddol
mewn perthynas â’n blaenoriaethau tymor hwy ar gyfer gweddnewid y ffordd
rydym yn cyflawni ein rhaglen archwilio ac, mewn rhai achosion, rydym wedi
cwblhau’r gwaith sy’n ofynnol ar gyfer y blaenoriaethau hynny. Roedd y gwaith
hwn yn cynnwys datblygu a threialu dull gweithredu newydd sy’n seiliedig ar
ganlyniadau ar gyfer ardystio grantiau, gwella’r ffordd rydym yn defnyddio data
a thechnoleg i ategu ein gwaith, a datblygu dulliau gweithredu sydd â’r nod o
sicrhau y gallwn fodloni terfynau amser cynharach y Llywodraeth ar gyfer paratoi
a chyhoeddi cyfrifon llywodraeth leol.
Drwy weithio mewn partneriaeth â chyrff eraill a ariennir yn gyhoeddus yng
Nghymru, gwnaethom sefydlu’r Fenter Datblygu Sgiliau Cyllid, sy’n ceisio gwneud
cyllid cyhoeddus yn ddewis gyrfa mwy deniadol i raddedigion. Roedd yn braf
gweld ein gwaith yn y maes hwn yn cael cydnabyddiaeth genedlaethol pan
enillodd y Fenter un o Wobrau Arloesedd Cyllid Cyhoeddus y DU 2017.
Hefyd, tua diwedd y flwyddyn gwnaethom ymgynghori â’n rhanddeiliaid allweddol
ynghylch dadansoddiad o’n hamgylchedd gweithredu yn y dyfodol a’n cynigion
ar gyfer sut y dylem ymateb. Rydym wedi defnyddio eu hadborth wrth gwblhau
ein strategaeth derfynol ar gyfer 2017-2020. Un elfen allweddol yn y maes hwn
fydd cydweithio â’r cyrff a archwilir gennym i dreialu dull gweithredu addas ar
gyfer cyflawni fy nyletswyddau yn effeithiol o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r
Dyfodol (Cymru) 2015.
Huw Vaughan Thomas
Archwilydd Cyffredinol Cymru
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Datganiad gan y Cadeirydd
Roedd 2016-17 yn flwyddyn wych o ran perfformiad
sefydliadol Swyddfa Archwilio Cymru.
Gwnaethom gyflawni ein targedau ar gyfer dwy ran
o dair o’r 35 o ddangosyddion perfformiad a oedd
gennym, gan ragori ar y targedau hynny mewn
llawer o achosion, ac roeddem yn agos at gyflawni
ein targedau ar gyfer chwe dangosydd arall. Bydd
ein perfformiad yn erbyn y dyrnaid o ddangosyddion
pwysig sydd ar ôl, gan gynnwys rhai sy’n cyfeirio’n
benodol at ein gwaith parhaus o ran diwylliant, yn
ganolbwynt ar gyfer 2017-18. Lle y gwnaethom
gyflawni ein targedau yn gyfforddus, rydym wedi
pennu nodau mwy heriol ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod.
Yn ystod y flwyddyn, cafodd risgiau strategol eu rheoli’n dda, a daeth gwerthusiad
annibynnol i’r casgliad bod gennym Fwrdd effeithiol sydd â digon o adnoddau ac
sy’n goruchwylio’r agweddau strategol a gweithredol ar Swyddfa Archwilio Cymru
yn dda.
O edrych ymlaen, y brif her i’r Bwrdd nawr yw rhoi cyngor ar newidiadau strategol
a’u goruchwylio er mwyn ysgogi gwelliannau pellach o ran perfformiad ac effaith
y sefydliad, yn enwedig yn sgil y newidiadau sydd ar fin digwydd i’n hamgylchedd
gweithredu.
Mae’r Bwrdd hefyd yn cydnabod y risgiau posibl i’w effeithiolrwydd wrth i gyfnod
penodiadau’r rhan fwyaf o’r aelodau anweithredol a’i aelodau etholedig sy’n
gyflogeion ddod i ben yn ystod 2017 a 2018. Rydym yn gweithio’n galed i sicrhau
nad yw’r momentwm sylweddol y mae’r Bwrdd wedi’i feithrin ers iddo gael ei
sefydlu yn 2013 yn cael ei golli, a bod trefniadau addas ar waith i sicrhau cyfnod
pontio effeithiol.
Fel y nodwyd yn ein Cynllun Blynyddol ar gyfer 2017-18, rydym bellach yn
y broses o gwblhau cynigion ar gyfer symleiddio trefniadau cyllido Swyddfa
Archwilio Cymru a’u gwneud yn fwy costeffeithiol. Cyn bo hir byddwn yn
ymgynghori â rhanddeiliaid ynghylch ein cynigion drafft ac yn cyflwyno
canlyniadau’r ymgynghoriad hwnnw i’r Pwyllgor Cyllid.
Isobel Garner
Cadeirydd, ar ran Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru
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Pwy ydym ni a sut rydym yn gweithredu
Archwilydd Cyffredinol Cymru yw archwilydd allanol statudol y rhan fwyaf o’r
sector cyhoeddus yng Nghymru.
Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn gyfrifol am archwilio’r rhan fwyaf o’r arian
cyhoeddus sy’n cael ei wario yng Nghymru, gan gynnwys yr arian y mae’r
Cynulliad Cenedlaethol yn pleidleisio arno bob blwyddyn. Mae Llywodraeth
Cymru yn trosglwyddo elfennau sylweddol o’r arian hwn i’r GIG a llywodraeth
leol yng Nghymru.
Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn cyflogi staff â chymwysterau proffesiynol
ac yn defnyddio adnoddau eraill, gan gynnwys arbenigedd ychwanegol
gan gwmnïau cyfrifyddu yn y sector preifat, er mwyn galluogi’r Archwilydd
Cyffredinol i gyflawni ei swyddogaethau. Roedd Swyddfa Archwilio Cymru yn
cyflogi 253 o aelodau o staff ar 31 Mawrth 2017.
Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn defnyddio’r adnoddau a ddarperir gan Swyddfa
Archwilio Cymru i ystyried yn annibynnol a yw arian cyhoeddus yng Nghymru yn
cael ei reoli’n ddoeth ac y rhoddir cyfrif amdano’n briodol.

Ein Gwerthoedd

Annibyniaeth

Edrych i’r
Dyfodol

Tegwch
Lle gwych
i weithio,
sy’n cael ei
barchu a’I
reoli’n dda

Annibyniaeth

Cydweithio

Blaengaredd
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Yr hyn a wnawn

Mae archwiliadau yn y sector cyhoeddus yn cynnwys:
• Rhoi barn ar y cyfrifon
• Ystyried a yw arian cyhoeddus yn cael ei ddefnyddio at
ddibenion cymeradwy (rheoleidd-dra)
• Ystyried sut mae busnes cyhoeddus yn cael ei gynnal (priodoldeb)
• Archwilio a oes trefniadau priodol ar waith i sicrhau gwerth
am arian
Bob blwyddyn, mae’r Archwilydd Cyffredinol yn cyflawni rhaglen helaeth ond
cymesur o waith archwilio allanol, gan ddefnyddio adnoddau a ddarperir gan
Swyddfa Archwilio Cymru, ochr yn ochr â swyddogaethau penodol eraill. Mae’r
Archwilydd Cyffredinol hefyd yn cadw rhywfaint o hyblygrwydd yn ei raglen er
mwyn iddo allu ymateb yn gyflym ac yn effeithiol i unrhyw faterion yr ydym yn
dod ar eu traws drwy ein gwaith archwilio neu sy’n cael eu dwyn i’w sylw.
Mae swyddogaethau’r Archwilydd Cyffredinol yn gymwys i wahanol fathau
o gyrff, er mwyn ystyried gwariant cyhoeddus ni waeth pwy sy’n darparu’r
gwasanaethau. Mae ein Cynllun Blynyddol ar gyfer 2017-18 yn rhoi mwy o
wybodaeth am sut rydym yn dilyn hynt arian cyhoeddus yng Nghymru.
Rydym yn cyflawni ein gwaith yn unol â Chod Ymarfer Archwilio yr Archwilydd
Cyffredinol. Mae’r Cod yn rhagnodi’r ffordd y dylid cyflawni swyddogaethau
archwilio a rhai o swyddogaethau penodol eraill yr Archwilydd Cyffredinol, ac
mae’n nodi’r arfer proffesiynol gorau ym marn yr Archwilydd Cyffredinol.
Rydym yn nodi arfer da o holl waith archwilio’r Archwilydd Cyffredinol ac yn ei
ledaenu drwy ein Cyfnewidfa Arfer Da (adnodd ar-lein am ddim) a chyfryngau
eraill, gan gynnwys seminarau a gweminerau dysgu ar y cyd.
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Ein nod a’n hamcanion
Ein nod yw sicrhau bod pobl Cymru a’r Cynulliad Cenedlaethol yn gwybod a
yw adnoddau cyhoeddus yn cael eu rheoli’n ddoeth.
Mae ein tri amcan cyntaf yn canolbwyntio ar gyflawni nod triphlyg gwaith
archwilio, yn ein barn ni – sef rhoi sicrwydd, rhoi cipolwg a hyrwyddo
gwelliannau.
Mae ein pedwerydd amcan yn ategu’r tri cyntaf fel a ganlyn: er mwyn i’r
Archwilydd Cyffredinol ddarparu gwasanaeth archwilio o safon uchel, mae’n
rhaid i Swyddfa Archwilio Cymru fod yn sefydliad uchel ei barch a redir yn dda
ac sy’n sicrhau gwerth am arian ac yn cynnig amgylchedd gwaith ysgogol a
buddiol.
Gwnaeth yr Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru baratoi Cynllun
Blynyddol ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2017 ar y cyd a’i osod
gerbron y Cynulliad.
Roedd y Cynllun yn nodi rhaglenni gwaith yr Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa
Archwilio Cymru ar gyfer 2016-17, yr adnoddau oedd ar gael i Swyddfa
Archwilio Cymru, a sut y dylid defnyddio’r adnoddau hynny i ymgymryd â’r
rhaglenni gwaith.

Amcanion allweddol

Nod

Gwneud i arian cyhoeddus gyfrif
Mae pobl Cymru a’r Cynulliad Cenedlaethol yn gwybod a yw adnoddau
cyhoeddus yn cael eu rheoli’n ddoeth

Rhoi sicrwydd amserol
ynglŷn â’r ffordd y
caiff asedau ac arian
cyhoeddus eu gwarchod

Rhoi cipolwg ar sut y
caiff adnoddau eu
defnyddio i ddiwallu
anghenion pobl nawr
ac yn y dyfodol

Nodi a hyrwyddo
ffyrdd y gellir gwella
gwasanaethau
cyhoeddus

Bod yn sefydliad atebol ac uchel ei barch a redir yn dda ac sy’n lle gwych i weithio

Amcanion yr Archwilydd Cyffredinol
Amcan Swyddfa Archwilio Cymru
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Y prif broblemau a risgiau sy’n ein hwynebu
Fel y nodir yn fanylach yn ein Cynllun Blynyddol ar gyfer 2017-18, yn ein barn
ni, y ffactorau canlynol yw’r rhai a fydd yn cael y dylanwad mwyaf ar y ffordd y
byddwn yn gwneud ein gwaith ac yn cyflawni ein nod a’n hamcanion dros y tair
blynedd nesaf:
• Rydym yn dal i fod mewn cyfnod o gyfyngiadau ariannol
• Mae bellach yn ofynnol i drefniadau llywodraethu fod â chwmpas ehangach
• Mae’r dirwedd wleidyddol a’r dirwedd bolisi yn parhau i ddatblygu
• Rydym yn byw mewn cymdeithas fwyfwy rhwydweithiol
Mewn ymateb i’n hamgylchedd gweithredu, mae pum thema strategol lefel
uchel yn ategu ein Cynllun ar gyfer cyflwyno ein rhaglenni gwaith yn ystod
2017-18, ac ar gyfer y cyfnod o dair blynedd rhwng 2017 a 2020.

Llunio adroddiadau awdurdodol ynghylch p’un a yw cyrff cyhoeddus
yn gweithredu yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy

Cefnogi rheolaeth ariannol gadarn yn y sector cyhoeddus
mewn cyfnod o galedi

Defnyddio data yn fwy effeithiol a manteisio ar dechnoleg arloeso

Symleiddio ein prosesau busnes ac atgyfnerthu ein
trefniadau llywodraethu

Adolygu ac addasu ein dull archwilio

Mae’r Datganiad Llywodraethu yn cynnwys cyfrif o’n trefniadau rheoli risg yn
2016-17, ynghyd â disgrifiad o’r prif risgiau ac ansicrwydd sy’n ein hwynebu.
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Dangosyddion perfformiad
Cafodd fframwaith o ddangosyddion perfformiad allweddol, yn canolbwyntio ar
saith thema a chwestiynau am ein gweithgareddau, ei gynnwys yn ein Cynllun
Blynyddol ar gyfer 2016-17. Hefyd, cafodd cyfres o dargedau eu datblygu gan
gyfeirio at lefelau perfformiad ar ddiwedd 2015-16 a meincnodau priodol.
Yn ystod 2016-17, gwnaethom ddefnyddio cymysgedd o ddulliau meintiol ac
ansoddol i fesur ein perfformiad a’n risgiau ac adrodd a myfyrio arnynt. Roedd
hyn yn cynnwys adroddiadau chwarterol i’n Pwyllgor Rheoli a’r Bwrdd ar y
cynnydd a wnaed tuag at gyflawni ein blaenoriaethau a thargedau. Gwnaethom
graffu ar ein cyfres o dargedau a’u mireinio ymhellach yn ystod y flwyddyn er
mwyn sicrhau eu bod yn dal i fod yn ddigon heriol ond bod modd eu cyflawni o
fewn y terfynau amser penodedig.
Ar y cyfan, yn 2016-17, gwnaethom gyflawni ein targedau ar gyfer 24 allan o’r
35 o ddangosyddion perfformiad, ac roeddem yn agos i gyflawni ein targedau
ar gyfer pum dangosydd arall. Bydd gwaith gwella yn ystod 2017-18 yn
canolbwyntio’n benodol ar wella ein perfformiad yn erbyn y chwe dangosydd
sy’n weddill.

Effaith
I ba raddau y mae ein gwaith yn hysbysu pobl Cymru, yn helpu cyrff cyhoeddus
yng Nghymru i lwyddo, ac yn cael ei werthfawrogi gan ein rhanddeiliaid?

98%

80%

o'n hargymhellion
wedi'u derbyn yn llawn
i'w gweithredu

o randdeiliaid wedi
meithrin dealltwriaeth
ddefnyddiol drwy ein gwaith

98%

o randdeiliaid o'r farn bod
yr Archwilydd Cyffredinol
yn sylwedydd awdurdodol

£18.3m

o arbedion posibl
wedi'u nodi drwy
ein gwaith

79%
o randdeiliaid o'r farn
bod ein gwaith wedi
arwain at welliannau i
wasanaethau cyhoeddus

Cyflawnwyd ein targed

Yn agos at gyflawni ein targed

Angen gwella

Angen gwelliant sylweddol
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Cyflawni
A ydym yn cyflawni ein harchwiliadau ar amser ac yn unol â safonau ansawdd a
phroffesiynol gofynnol?

100%

92%

100%

20

o'n ceisiadau i dynnu arian
o Gronfa Gyfunol Cymruwedi'u
prosesu o fewn 24 awr

o archwiliadau wedi'u
cyflawni yn unol â
safonau ansawdd

o gynhyrchion
archwilio wedi'u
cyflawni ar amser

o gynhyrchion
arfer da wedi'u
cyflawni

18

o adroddiadau
cenedlaethol
wedi'u cyhoeddi

Arweinyddiaeth
A yw ein trefniadau llywodraethu ac arwain yn gweithredu’n effeithiol?

97%

99%

68%

80% o staff

o randdeiliaid wedi
dweudbod ganddynt
hyder yn ein gwaith

o staff yn cytuno
bod eu perfformiad yn
cael ei werthuso'n deg

o staff yn teimlo
eu bod yn cael eu
cynorthwyo i roi cynnig
ar syniadau a dulliau
gweithio newydd

o'r farn ein bod yn
ymddiried ynddynt i
wneud eu gwaith yn effeithiol

69% o staff o'r farn

eu bod yn rhan o'n dulliau
gweithredu strategol

Cyflawnwyd ein targed

Yn agos at gyflawni ein targed

Angen gwella
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Angen gwelliant sylweddol

Ariannol
Pa mor dda rydym yn rheoli ein cyllid a’n hasedau?

£3,072

77%

cost ystad fesul
aelod o staff cyfwerth
ag amser llawn

o gyflenwyr wedi'u
talu o fewn 10 diwrnod
i dderbyn anfoneb

£1.7m

0.9%

o arbedion cost neu
incwm ychwanegol wedi'u
nodi drwy'r busnes cyfan

yw’r amrywiant rhwng
gwariant blynyddol
a’r gyllideb

£203k

o hen ddyledion
dros 60 diwrnod oed

Cymdeithasol
Pa mor dda rydym yn hyrwyddo ac yn cefnogi cydraddoldeb, lles a dysgu?

76%

70%

71%

6.5

o staff o'r farn eu bod yn
gallu achub ar gyfleoedd
dysgu priodol

o staff o'r farn eu bod
yn cael eu trin yn
deg ac â pharch

o staff o'r farn eu bod yn
gallu taro cydbwysedd da
rhwng bywyd preifat a gwaith

diwrnod wedi'u colli yn
sgil absenoldeb oherwydd
salwch fesul aelod o staff

1

gŵyn wedi'i derbyn a'i
chadarnhau o ran ein
darpariaeth Gymraeg

Cyflawnwyd ein targed

Yn agos at gyflawni ein targed

Angen gwella

Angen gwelliant sylweddol
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Amgylcheddol
Pa mor dda rydym yn rheoli ein heffaith ar yr amgylchedd?
Achrediad

Cynhyrchu

Lefel 4

484

Safon Amgylcheddol
y Ddraig Werdd

tunnell o allyriadau
sy'n cyfateb i CO 2

67%

Defnyddio

o'n gwastraff wedi'i
ailddefnyddio, ei
ailgylchu neu ei gompostio

1,725

o rimiau o bapur

Cynhyrchu

39

tunnell o wastraff

Cyfathrebu
Pa mor dda rydym yn codi ymwybyddiaeth o’n gwaith ac yn ennyn
diddordeb ynddo?

1,126 o bobl

99%

o erthyglau
yn y cyfryngau wedi'u
cyhoeddi am ein gwaith
o safbwynt cadarnhaol
neu niwtral

yn bresennol
yn ein seminarau
dysgu ar y cyd

54 Sgôr Klout,

Gwahoddwyd staff i
gyflwyno gwersi a
ddysgwyd o waith archwilio
mewn 27 o gynadleddau
a digwyddiadau

sy'n adlewyrchu ein
cyrhaeddiad o ran y
cyfryngau cymdeithasol

188k

o ymweliadau â
thudalennau ar y wefan

Cyflawnwyd ein targed

Yn agos at gyflawni ein targed

Angen gwella
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Angen gwelliant sylweddol

Dadansoddi perfformiad
Yn yr adran hon, rydym yn asesu i ba raddau y mae’r rhaglenni gwaith a’r
blaenoriaethau tair blynedd a nodwyd yn ein Cynllun Blynyddol ar gyfer
2016-17 wedi’u cyflawni, gan gynnwys drwy ddefnyddio enghreifftiau o
astudiaethau achos.
Dylid darllen yr adran hon ar y cyd â’r canlynol:
• Atodiad 1, sy’n rhoi mwy o fanylion am raglen yr Archwilydd Cyffredinol o
waith archwilio a gyflawnwyd yn 2016-17; ac
• Atodiad 2, sy’n rhoi mwy o wybodaeth am y cynnydd rydym wedi’i wneud
tuag at gyflawni ein blaenoriaethau tair blynedd.
Yn unol â’n Cynllun, rhennir ein dadansoddiad yn wyth adran sy’n cyd-fynd
â’n hamcanion. Mae’r chwe adran gyntaf yn ymwneud â rhaglen waith yr
Archwilydd Cyffredinol. Mae’r ddwy adran arall yn ymwneud â rhaglen waith
Swyddfa Archwilio Cymru.

Rhoi sicrwydd, cynnig mewnwelediad a
hyrwyddo gwelliant
.

Gwaith archwilio
mewn cyrff
llywodraeth leol.

Gwaith archwilio
yng nghyrff y GIG.

Gwaith archwilio
i'w ystyried gan
y Pwyllgor Cyfrifon
Cyhoeddus.

Cyfnewid
arferion da.

Gwaith archwilio
mewn cyrff
llywodraeth
ganolog.

Rhedeg y busnes.

Ein trefniadau
llywodraethu
ac arwain.

Ein defnydd o
adnoddau.

Ymgysylltu a
chydweithio.

Rhaglen yr Archwilydd Cyffredinol
Rhaglen Swyddfa Archwilio Cymru

Yn 2016-17, gwnaethom lwyddo i gyflawni’r rhaglen waith a osodwyd yn
ein Cynllun Blynyddol ar gyfer y flwyddyn. Rydym ar y trywydd cywir hefyd i
gyflawni pob un o’n blaenoriaethau tair blynedd (ac, mewn rhai achosion, rydym
eisoes wedi cwblhau’r gwaith angenrheidiol arnynt).
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Gwaith archwilio mewn cyrff llywodraeth leol
Wedi rhoi bron

800

o farnau
archwilio ariannol
ar gyfrifon cyrff
llywodraeth leol

Wedi cynnal
asesiadau gwella
blynyddol ym
mhob un o'r

28

o awdurdodau
gwella

Wedi datblygu a
threialu dull

newydd
o ardystio
grantiau, sy'n
seiliedig ar
ganlyniadau

Wedi ardystio
21 o gynlluniau
grant sy'n
werth bron

£3
biliwn

Pob un

o'n blaenoriaethau
tair blynedd ar gyfer
gwaith archwilio
llywodraeth leol naill
ai wedi'u cyflawni neu
ar y trywydd cywir

Mae rhaglen waith yr Archwilydd Cyffredinol ym maes llywodraeth leol yn
cwmpasu amrywiaeth eang o gyrff, gan gynnwys awdurdodau unedol,
awdurdodau tân ac achub, awdurdodau parciau cenedlaethol, comisiynwyr yr
heddlu a throseddu a phrif gwnstabliaid, cronfeydd pensiwn llywodraeth leol a
chynghorau tref a chymuned.
Yn ystod 2016-17, cafodd ein gwaith ym maes archwilio cyfrifon, ardystio
hawliadau am grantiau a ffurflenni grantiau, archwiliadau ac asesiadau gwella,
ac astudiaethau llywodraeth leol, ei gwblhau yn unol â’n Cynllun.
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Astudiaeth achos: Cau cyfrifon yn gynharach yng Nghynghorau Wrecsam
a Sir Benfro
Ar hyn o bryd, mae’n rhaid i gyrff llywodraeth leol baratoi eu cyfrifon blynyddol erbyn
diwedd mis Mehefin a chyhoeddi fersiynau archwiliedig erbyn diwedd mis Medi bob
blwyddyn. Erbyn 2020-21, caiff y terfynau amser hyn eu dwyn ymlaen ddau fis i fis
Mai ar gyfer cyfrifon blynyddol a mis Gorffennaf ar gyfer fersiynau archwiliedig. Mae
newid yn llwyddiannus i’r amserlen ddiwygiedig hon yn her sylweddol i archwilwyr a
chyrff llywodraeth leol.
Cyflawnwyd treial cychwynnol yng Nghyngor Sir Bwrdeistref Torfaen yn 2015-16
â’r bwriad o sicrhau ein bod yn bodloni’r terfynau amser cynharach. Yn 2016-17,
cyflawnwyd treialau ychwanegol yng Nghyngor Sir Bwrdeistref Wrecsam a Chyngor
Sir Penfro â’n timau archwilio ariannol yn y Gogledd a’r Gorllewin, gan gydweithio â
swyddogion o’r ddau gyngor. Yn gyffredinol, bu’r cynlluniau peilot yn llwyddiannus
a chafodd y ddwy set o gyfrifon ar gyfer 2015-16 (ynghyd â rhai Cyngor Torfaen)
eu paratoi a’u harchwilio erbyn diwedd mis Gorffennaf 2016, rhyw wyth wythnos yn
gynharach na’r flwyddyn flaenorol
Yn ganolog i lwyddiant y cynlluniau peilot hyn roedd gwaith cynllunio cadarn a
thrafodaethau agored ac adeiladol rhwng y timau archwilio a chyllid. Gan geisio osgoi
unrhyw ddigwyddiadau annisgwyl, cafodd cerrig milltir allweddol eu nodi a’u monitro
a chydymffurfiwyd â hwy. Yn ogystal, cafodd unrhyw broblemau a ddaeth i’r amlwg
eu datrys cyn gynted â phosibl. Roedd rôl y Pwyllgorau Archwilio yn y ddau leoliad yn
hollbwysig hefyd er mwyn sicrhau ymrwymiad y Cynghorau a dwyn swyddogion ac
archwilwyr i gyfrif.
Mae’r terfynau amser cynharach ar gyfer cau cyfrifon yn newydd i ni gyd. Bydd ein
timau archwilio lleol yn parhau i weithio gyda’r tri Chyngor peilot yn 2017-18 er mwyn
gwneud rhagor o welliannau i’r prosesau paratoi ac archwilio cyfrifon. Er mwyn ceisio
gwneud paratoadau i gau cyfrifon yn gynharach mewn Cynghorau eraill, rhannodd y
timau archwilio a’r swyddogion cyllid a gymerodd ran yn y cynllun peilot eu profiadau
gyda swyddogion o gynghorau eraill mewn seminarau dysgu a gynhaliwyd yng
Nghaerdydd a Llanrwst ym mis Tachwedd 2016.

Tudalen y pecyn 128
Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2016-17

21

Gwaith archwilio yng nghyrff y GIG
Wedi cyhoeddi
adroddiadau ar
gyfrifon pob un o'r

10

bwrdd iechyd
lleol ac
ymddiriedolaethau'r GIG

Wedi cyflawni

asesiadau
strwythuredig
blynyddol a
gwaith archwilio
perfformiad lleol

Wedi tynnu sylw
at y ffaith y
gellid arbed dros

£8
miliwn
drwy arferion
rhagnodi gwell

Wedi nodi

1,100 o oriau
a gollwyd mewn
amser theatr, a
hynny mewn
dim ond dau fwrdd
iechyd dros gyfnod
o ddeufis

Pob un

o'n blaenoriaethau
tair blynedd ar
gyfer gwaith
archwilio'r GIG
naill ai wedi'u
cyflawni neu ar
y trywydd cywir

Mae gwaith yr Archwilydd Cyffredinol o fewn GIG Cymru yn cwmpasu pob un
o’r saith bwrdd iechyd lleol a thair Ymddiriedolaeth y GIG, yn ogystal â gwaith
Adran Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Llywodraeth Cymru.
Yn ystod 2016-17, rhoddodd yr Archwilydd Cyffredinol ei farn archwilio ar
gyfrifon pob un o gyrff y GIG ar gyfer 2015-16, a chyhoeddodd adroddiadau
ar y trefniadau oedd ar waith i sicrhau darbodusrwydd, effeithlonrwydd ac
effeithiolrwydd o ran defnyddio adnoddau. Cyflawnwyd y gwaith hwn yn unol â’r
amserlen a nodwyd yn ein Cynllun.
Fel rhan o raglen gylchol o astudiaethau iechyd, gwnaed gwaith ar yr
astudiaethau a restrir yn Atodiad 1.
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Astudiaeth achos: Cefnogi gwelliannau ansawdd ac effeithlonrwydd
yn y GIG yng Nghymru
Yn 2016, cyhoeddodd yr Archwilydd Cyffredinol ddau adroddiad yn crynhoi
canlyniadau gwaith archwilio lleol a gynhaliwyd ym mhob bwrdd iechyd. Mae’r ddau
adroddiad wedi ysgogi camau gweithredu cenedlaethol pwysig i geisio sicrhau gwell
effeithlonrwydd, effeithiolrwydd a darbodusrwydd o ran defnydd y GIG o adnoddau.
Drwy’r adroddiad Theatrau Llawdriniaethau: Crynodeb o Ganfyddiadau Archwiliadau
Lleol, gwnaethom gydnabod y gwaith da sydd wedi’i wneud ym maes diogelwch
llawfeddygol mewn theatrau llawdriniaeth, ond tynnwyd sylw at y ffaith na roddwyd
digon o bwyslais ar effeithlonrwydd na chynhyrchiant dros y blynyddoedd diwethaf.
Dangosodd ein gwaith archwilio y gellid gwneud arbedion effeithlonrwydd sylweddol.
Yn ystod archwiliad byr a gynhaliwyd dros gyfnod o ddeufis mewn dau fwrdd iechyd
yn unig, nodwyd bod 1,100 o oriau wedi’u colli mewn amser theatr, sy’n cyfateb i
ychydig llai na £1 miliwn o adnoddau’r GIG.
Cyhoeddwyd Rheoli Meddyginiaethau ym Meysydd Gofal Sylfaenol ac Eilaidd ym
mis Rhagfyr 2016 a nododd fod angen codi proffil materion yn ymwneud â rheoli
meddyginiaethau o fewn cyrff y GIG yng Nghymru. Nodwyd y gellid arbed dros
£8 miliwn drwy fabwysiadu arferion rhagnodi gwell ar gyfer sampl benodol o
gyffuriau, a gwella nifer o agweddau ansawdd a diogelwch ar reoli meddyginiaethau.
Mae Grŵp Effeithlonrwydd, Gwerth Gofal Iechyd a Gwella GIG Cymru yn defnyddio
argymhellion ein gwaith archwilio, ynghyd â ffynonellau eraill o wybodaeth, i
lywio nifer o gamau gweithredu er mwyn sicrhau bod meddyginiaethau’n cael
eu defnyddio’n well o fewn y GIG yng Nghymru a datblygu camau gweithredu
cenedlaethol ynghylch theatrau llawdriniaeth.
Cynhaliodd Llywodraeth Cymru ddigwyddiad cenedlaethol ar Effeithlonrwydd ac
Ansawdd Theatrau Llawdriniaeth ym mis Hydref 2016, gan ddwyn ynghyd yr holl
bartïon perthnasol i rannu arfer da a nodi gwelliannau allweddol. Gwnaethom
gyflwyno canfyddiadau ein gwaith archwilio yn y digwyddiad er mwyn helpu i lywio
trafodaeth y diwrnod.
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Gwaith archwilio mewn cyrff llywodraeth ganolog
Wedi cymeradwyo tua

£1
biliwn
o daliadau allan
o Gronfa Gyfunol
Cymru bob mis

Wedi rhoi barn
ar gyfrifon
Llywodraeth
Cymru ac

11

o gyrff a noddir

Wedi cynnal
adolygiad o
drefniadau
llywodraethu
Llyfrgell
Genedlaethol
Cymru

Wedi rhoi
hyfforddiant i
swyddogion
cyfrifyddu ac uwch
swyddogion o
bob rhan o
Lywodraeth Cymru

Pob un

o'n blaenoriaethau
tair blynedd ar gyfer
gwaith archwilio
llywodraeth ganolog
ar y trywydd cywir
ar hyn o bryd

Mae’r sector llywodraeth ganolog yng Nghymru yn cwmpasu amrywiaeth
eang o gyrff cyhoeddus, gan gynnwys Llywodraeth Cymru a’r cyrff a noddir
ganddi, swyddfeydd gwahanol gomisiynwyr statudol, arolygwyr a rheoleiddwyr,
a Chomisiwn y Cynulliad Cenedlaethol. Yn ystod 2016-17, rhoddodd yr
Archwilydd Cyffredinol farn flynyddol ar gyfrifon y cyrff llywodraeth ganolog a
restrir, yn unol â’n Cynllun.
Gwnaed gwaith archwilio perfformiad hefyd yn y sector hwn, fel rhan o raglen
astudiaethau gwerth am arian yr Archwilydd Cyffredinol.
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Astudiaeth achos: Paratoadau ar gyfer gweithredu datganoli cyllidol
yng Nghymru
O 1 Ebrill 2018, am y tro cyntaf ers dros 800 mlynedd, bydd Cymru yn gyfrifol
am godi elfen o’i refeniw treth ei hun.
Ar 1 Rhagfyr 2016, gwnaethom gyhoeddi Adroddiad a oedd yn nodi’r prif
bwyntiau ffocws a heriau i Lywodraeth Cymru yn 2017 wrth iddi baratoi i
dderbyn ei chyfrifoldebau cyllidol newydd:
• Cytuno ar y fframweithiau cyllidol a deddfwriaethol â rhanddeiliaid allweddol
gan gynnwys Llywodraeth y DU;
• Sicrhau bod cynlluniau manwl ar gyfer sefydlu Awdurdod Refeniw Cymru yn
cael eu llunio a sicrhau bod unrhyw ddiwygiadau i’r fframwaith deddfwriaethol
yn cael eu hadlewyrchu yn y cynlluniau manwl hynny; a
• Sicrhau bod Awdurdod Refeniw Cymru yn cael ei sefydlu ar amser, yn unol
â’r gost a gyda phobl sy’n meddu ar y sgiliau cywir.
Gwnaethom nodi bod Llywodraeth Cymru yn gwneud cynnydd da tuag at
wneud y trefniadau angenrheidiol ar gyfer datganoli cyllidol, gan gynnwys
sefydlu Awdurdod Refeniw Cymru cyn y dyddiad dechrau ym mis Ebrill 2018.
Fodd bynnag, gwnaethom amlinellu hefyd fod heriau a risgiau sylweddol i’w
hwynebu o hyd mewn perthynas â sicrhau bod y cynlluniau manwl yn cael eu
llunio a chyflawni prosiectau allweddol, y bydd angen eu rheoli’n ofalus iawn
dros y misoedd nesaf.
Bydd yr Archwilydd Cyffredinol yn parhau i adolygu’r agenda datganoli cyllidol
drwy gydol 2017, ac mae’n bwriadu cyhoeddi rhagor o adroddiadau ar gynnydd
Llywodraeth Cymru.
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Ynghynt

Treth Dir y
Dreth Stamp
CThEM a'r
Gofrestrfa Dir
yn casglu trethi
ar drafodion tir
ac adeiladau.

Wedyn

Ebrill
2018

Treth
Gwarediadau
Tirlenwi
Mae CThEM
yn casglu treth
ar warediadau
gwastraff i
safleoedd tirlenwi.

Benthyca

Treth Incwm

Gall gweinidogion Cymru
fenthyca hyd at gyfanswm
o £0.5 biliwn o Gronfa
Gyfunol Cymru i gwmpasu
diffygion dros dro mewn
arian parod. Ni fu angen
defnyddio'r cyfleuster hwn.

Cyn cyflwyno Deddf
Cymru, nid oedd
gan Gynulliad
Cenedlaethol Cymru
unrhyw bwerau i
amrywio cyfraddau
treth incwm.

Deddf Cymru 2014

Ebrill
2018

Treth
Trafodiadau
Tir

Treth
Gwarediadau
Tirlenwi

Bydd Awdurdod
Refeniw Cymru
yn casglu treth
ar drafodion tir
ac adeiladau
yng Nghymru.

Bydd Awdurdod
Refeniw Cymru
yn casglu treth
ar warediadau
gwastraff i
safleoedd
tirlenwi yng
Nghymru.

Ebrill
2018

Ebrill
2019

Benthyca a chronfa
arian parod wrth gefn

Cyfradd treth
incwm Cymru1

Gall gweinidogion Cymru
fenthyca hyd at gyfanswm
terfyn o £0.5 biliwn ar
gyfer gwariant cyfalaf a
£0.5 biliwn at ddibenion
refeniw. Gallant hefyd
weithredu cronfa arian
parod wrth gefn. Daw
benthyciadau refeniw o
Gronfa Gyfunol Cymru a
gall benthyciadau cyfalaf
ddod o ffynonellau amrywiol.

Bydd Cynulliad
Cenedlaethol
Cymru yn pennu
cyfradd treth incwm
ar gyfer y rhai y
nodwyd eu bod yn
drethdalwyr Cymreig
bob blwyddyn. Caiff
treth incwm, gan
gynnwys y gyfradd
Gymreig, ei chasglu
gan CThEM.

Nodyn
1 O dan Ddeddf Cymru 2016, gall ddatganoli rhannol o ran pwerau treth incwm i Gymru ddigwydd mor
gynnar ag Ebrill 2019.
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Gwaith archwilio i’w ystyried gan y Pwyllgor Cyfrifon
Cyhoeddus
Cyflwynwyd

15

o adroddiadau i’w
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Cyhoeddus a
phwyllgorau eraill
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13

o astudiaethau
gwerth am arian,
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neu archwiliadau
ymatebol yn
mynd rhagddynt

Roedd allbynnau
o'n gwaith
wedi cefnogi

25

o gyfarfodydd
y Pwyllgor

Pob un

Wedi cyfrannu
at sesiwn sefydlu

o'n blaenoriaethau
tair blynedd ar

ar gyfer aelodau
newydd o'r
Pwyllgor Cyfrifon

gyfer gwaith archwilio
i'w ystyried gan y

Cyhoeddus

Pwyllgor Cyfrifon
Cyhoeddus naill ai
wedi'u cyflawni neu
ar y trywydd cywir

Cyfrifon Cyhoeddus

Mae’r rhaglen hon o waith archwilio yn cynnwys astudiaethau gwerth am arian,
paratoi adroddiadau cryno ar ganfyddiadau gwaith archwilio mewn perthynas â
nifer o gyrff y GIG, llywodraeth ganolog a/neu lywodraeth leol, ac archwiliadau
a gynhelir mewn ymateb i faterion sydd o bryder i’r cyhoedd a nodwyd drwy ein
gwaith archwilio neu a godwyd gyda’r Archwilydd Cyffredinol.
Mae’r allbynnau ar gyfer 2016-17, a gyflawnwyd yn unol â’n Cynllun, wedi cefnogi
gwaith Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad Cenedlaethol a phwyllgorau eraill
y Cynulliad.
Fel y nodwyd yn ein Cynllun, ar ddechrau 2016-17 ystyriodd yr Archwilydd
Cyffredinol bynciau posibl ar gyfer astudiaethau gwerth am arian yn y dyfodol ac
ymgynghorodd arnynt. O ganlyniad, mae’r gwaith sy’n mynd rhagddo ar hyn o bryd
yn cynnwys sawl darn newydd o waith a ychwanegwyd at ein rhaglen a roddwyd ar
waith i raddau helaeth yn 2016-17.
Yn ystod y flwyddyn, gwnaethom ddarn o waith i ystyried ymatebion Llywodraeth
Cymru i argymhellion blaenorol gan yr Archwilydd Cyffredinol a’r Pwyllgor Cyfrifon
Cyhoeddus mewn amrywiaeth o bynciau.
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Astudiaeth achos: Adolygiad o drefniadau Llywodraeth Cymru i
ariannu Kancoat Ltd
Adolygiad yr Archwilydd Cyffredinol o drefniadau Llywodraeth Cymru i ariannu
Kancoat Ltd oedd y cyntaf i’w gynnal gan ein Tîm Astudiaethau Ymchwilio
newydd.
Yn ein Hadroddiad, a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2016, nodwyd sut roedd
Llywodraeth Cymru wedi rhoi cymorth ariannol o £3.4 miliwn i Kancoat i’w helpu
i brynu a gweithredu llinell gynhyrchu i haenu coiliau metel ger Abertawe, gyda’r
nod o greu twf a swyddi cynaliadwy.
Er gwaetha’r pecyn cymorth a roddwyd i Kancoat, methiant fu’r busnes ac
aeth y cwmni i ddwylo’r gweinyddwyr ym mis Medi 2014, gyda dyled o £2.6
miliwn i Lywodraeth Cymru. Yn ein hadroddiad, tynnwyd sylw at y ffaith fod
cost wirioneddol pob swydd a gafodd ei chreu neu’i diogelu gan Kancoat bron
deirgwaith yn uwch na ffigur disgwyliedig gwreiddiol Llywodraeth Cymru. Dim
ond 12 o swyddi a gafodd eu creu yn ystod oes fer y Cwmni.
Ar ôl clywed tystiolaeth ein hadolygiad a chynnal ei ymchwiliad dilynol ei hun,
roedd gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus bryderon difrifol ynghylch p’un a
ddylai’r penderfyniad cychwynnol i fuddsoddi yn Kancoat fod wedi cael ei
wneud, o gofio’r ansicrwydd mawr ynghylch y cwmni a hyfywedd masnachol y
prosiect dan sylw. Mynegodd y Pwyllgor rai pryderon ehangach hefyd ynghylch
camau gweithredu Llywodraeth Cymru i gefnogi busnesau yng Nghymru.
O ganlyniad, mae’r Pwyllgor wedi croesawu penderfyniad yr Archwilydd
Cyffredinol i ddechrau cynnal archwiliad gwerth am arian ehangach o
drefniadau cyffredinol Llywodraeth Cymru ym maes cyllid busnes.

Tudalen y pecyn 135
28

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2016-17

Cyfnewid arfer da

Wedi cynnal

20
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ddefnyddiol neu'n

gweminarau
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o'r farn bod ein
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cyhoeddus

Pob un

o'n blaenoriaethau
tair blynedd ar
gyfer gwaith arfer
da ar y trywydd
cywir ar hyn
o bryd

Un o ddwy brif ran ein gwaith arfer da yw darparu adnoddau ar-lein am ddim
sy’n galluogi’r cyhoedd, defnyddwyr gwasanaethau, darparwyr gwasanaethau,
llunwyr polisïau a’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau i gael gafael ar wybodaeth
ychwanegol. Mae’r rhan arall o’n gweithgarwch yn cynnwys hwyluso sgyrsiau lle
y caiff gwersi a ddysgwyd o lwyddiannau a methiannau cymaradwy eu rhannu
wyneb yn wyneb.
Yn ystod 2016-17, cyflawnwyd amrywiaeth eang o allbynnau drwy’r rhaglen
hon, a oedd naill ai’n unol â’n Cynllun gwreiddiol neu wedi’u haddasu o’n
Cynllun gwreiddiol, a chyda phwyslais penodol ar hyrwyddo’r broses o rannu
gwybodaeth ar draws ffiniau sefydliadol, daearyddol a rhyngwladol.
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Astudiaeth achos: Sesiwn newid ymddygiad – Deall y Jargon
Abertawe
Yn ystod 2016-17, gweithiodd ein Tîm Arfer Da gyda nifer o bartneriaid i gynnal
cyfres o wyliau newid ymddygiad ym Mhrifysgolion Bangor, Abertawe ac
Aberystwyth. Nod y gwyliau oedd rhannu gwybodaeth ymhlith timau trawsnewid
gwasanaethau cyhoeddus am amrywiaeth o weithgareddau newid ymddygiad
a oedd yn digwydd yn y sector cyhoeddus yng Nghymru, a chreu cysylltiadau
rhwng damcaniaeth gwyddor newid ymddygiad a sut i’w rhoi ar waith yn
ymarferol.
Un o’r sesiynau mwyaf effeithiol oedd gêm banel ‘Deall y Jargon’ a gynhaliwyd
yn ystod Gŵyl Abertawe ym mis Medi 2016. Mae Barod, y cwmni budd
cymunedol a gyflwynodd y sesiwn, yn arbenigo mewn newid ymddygiad o ran
y ffordd y mae pobl sy’n darparu gwasanaethau cyhoeddus yn cyfathrebu â’r
cyhoedd a’r bobl sy’n defnyddio eu gwasanaethau.
Fel rhan o’r gêm, roedd yn rhaid i’r cyfranogwyr siarad am ddwy funud ar thema
yn ymwneud â thrawsnewid gwasanaethau o flaen panel o staff Barod, yr oedd
gan hanner ohonynt anableddau dysgu. Os oedd y cyflwynydd yn defnyddio
jargon yn ystod y ddwy funud, roedd seinydd yn canu. Os oedd y seinydd yn
canu deirgwaith, roedd y gêm ar ben i’r cyflwynydd hwnnw.
Cafodd y gêm effaith amlwg a sydyn ar ymddygiad pobl. Roedd cyfranogwyr yn
falch o wisgo bathodyn ‘Deall y Jargon’ (os oeddent yn llwyddiannus) a gwelwyd
newid amlwg yn natur sgyrsiau yn ystod gweddill yr ŵyl hefyd. Roedd pobl yn
llawer mwy ymwybodol o’r iaith yr oeddent yn dewis ei defnyddio a’r effaith
y gallai ei chael ar y gwrandawyr, ac roeddent yn barod i herio ymddygiad
pobl eraill. Yn ei adborth, dywedodd un o’r dirprwyon: ‘Mae hyn wedi newid yr
hyn rwy’n ei wneud – llawer mwy na chwrs hyfforddi ar ‘gyfathrebu gwell’ neu
ddogfen ganllaw’.
Mewn ymgais i fodelu’r newidiadau yr hoffai eu gweld, mae ein Tîm Arfer Da
wedi bod yn cymhwyso’r gwersi a ddysgwyd o’r sesiwn newid ymddygiad yn
ei weithgareddau dyddiol ac wedi bod yn annog eraill i wneud yr un peth gan
ddefnyddio ein blog Arfer Da a dulliau cyfathrebu eraill.
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Ymgysylltu a chydweithio
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cyflawni neu ar
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Yn ystod y cyfnod adrodd, mae’r Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio
Cymru wedi parhau i weithredu ar eu hymrwymiad i ymgysylltu’n effeithiol
â rhanddeiliaid er mwyn llywio’r broses o ddatblygu gwaith yr Archwilydd
Cyffredinol, sicrhau ei fod mor berthnasol â phosibl ac estyn ei gyrhaeddiad a’i
effaith.
Yn unol â’n Cynllun, rydym hefyd wedi gweithio’n agos gydag asiantaethau
archwilio eraill y DU a’r prif gyrff adolygu allanol eraill yng Nghymru i wella
effaith gyfunol ein gwaith, ac wedi gwneud ychydig o waith archwilio a
gomisiynwyd.
Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn gallu gwneud trefniadau gyda mathau
penodol o gyrff er mwyn i’r swyddfa neu’r Archwilydd Cyffredinol ddarparu
gwasanaethau i’r cyrff hynny, neu arfer eu swyddogaethau. Ond, rydym yn
ymwybodol y dylai’r holl weithgareddau hynny fod yn hunangyllidol ac na
ddylent amharu ar ein gwaith archwilio craidd yng Nghymru.
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Astudiaeth achos: Consortia addysg rhanbarthol: gweithio
gydag Estyn
Yn ystod gwanwyn a haf 2016, gweithiodd tîm o’n harchwilwyr perfformiad
gyda swyddogion o Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng
Nghymru (Estyn) i gynnal arolygiadau dan arweiniad Estyn o’r pedwar consortia
addysg rhanbarthol yng Nghymru. Mae’r consortia yn darparu gwasanaethau
gwella ysgolion i gynghorau ac yn chwarae rôl gynyddol bwysig yn system
addysg Cymru.
Canolbwyntiodd ein staff yn bennaf ar sut mae’r consortia yn rheoli eu
hadnoddau, a nodwyd meysydd i’w gwella o ran asesu gwerth am arian a
chynllunio ariannol tymor canolig.
Roedd ein rôl yn arolygiadau 2016 yn adeiladu ar ein gwaith blaenorol
gydag Estyn i adolygu datblygiad cynnar y consortia addysg rhanbarthol, y
cyhoeddwyd adroddiad arno ym mis Mehefin 2015. Gwnaethom ddefnyddio’r
dystiolaeth a gasglwyd drwy arolygiadau 2016 a rhywfaint o waith maes
ychwanegol i gyhoeddi Memorandwm ar gyfer y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus
ym mis Tachwedd 2016. Nodwyd gennym fod Llywodraeth Cymru, awdurdodau
lleol a’r consortia addysg rhanbarthol wedi gwneud cynnydd rhesymol i roi’r
argymhellion a wnaed yn ein hadroddiad yn 2015 ar waith, er bod y consortia ar
gamau gwahanol yn eu datblygiad o hyd.
Ym mis Medi 2016, cynhaliodd Llywodraeth Cymru ddigwyddiad lle cyflwynodd
staff o Estyn a Swyddfa Archwilio Cymru drosolwg o’u canfyddiadau allweddol.
Ar ddiwedd y digwyddiad, cyflwynodd y pedwar consortia gynllun gweithredu
drafft a oedd yn ceisio llunio dull cenedlaethol o fynd i’r afael â rhai o’r prif
broblemau.
Gan ddefnyddio ein memorandwm a thystiolaeth gan y pedwar consortia ac
Estyn, nododd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus wersi ehangach i’w dysgu ym
maes gweithio rhanbarthol fel rhan o’i ymateb i Bapur Gwyn Llywodraeth Cymru
ar Ddiwygio Llywodraeth Leol ym mis Ionawr 2017.
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Ein trefniadau llywodraethu ac arwain
Mae Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 yn rhagnodi’r fframwaith ar gyfer
ein trefniadau llywodraethu, yn fwyaf nodedig mewn perthynas â chyfansoddiad
a swyddogaethau Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru, a’r gydberthynas rhwng
Swyddfa Archwilio Cymru a’r Archwilydd Cyffredinol.
Mae ein Bwrdd yn cyfuno gwybodaeth a sgiliau aelodau anweithredol, aelodau
gweithredol ac aelodau etholedig sy’n gyflogeion er mwyn cynnig dealltwriaeth
a phrofiad sy’n helpu i lunio ein cyfeiriad strategol. Mae ein trefniadau
llywodraethu yn rhoi cyfle gwirioneddol i ni ddatblygu a gwneud cynnydd pellach
fel busnes.
Mae gan Swyddfa Archwilio Cymru strwythur uwch reoli hefyd, a luniwyd i
gynnig llinellau adrodd ac atebolrwydd clir, a galluogi’r Archwilydd Cyffredinol
drwy ei waith i hysbysu’r cyhoedd a dylanwadu ar y ffordd y darperir
gwasanaethau cyhoeddus yn y ffordd fwyaf effeithlon ac effeithiol.
Ceir amlinelliad o strwythur rheoli Swyddfa Archwilio Cymru, adroddiadau
ar drefniadau llywodraethu corfforaethol a rheoli risg ar gyfer y flwyddyn, a
disgrifiad o’r prif risgiau ac ansicrwydd a wynebwyd yn 2016-17, yn y Datganiad
Llywodraethu.
Ceir rhagor o wybodaeth am aelodau’r Bwrdd a’r Pwyllgor Rheoli yn ystod
2016-17 yn Adroddiad y Cyfarwyddwyr.
Yn ystod y flwyddyn, cymeradwyodd y Bwrdd, ymhlith materion eraill, yr
adroddiad blynyddol a’r cyfrifon ar gyfer 2015-16, amcangyfrif o incwm a
threuliau ar gyfer 2017-18, adroddiad interim ar gynnydd yn erbyn cynllun
blynyddol 2016-17, cynllun ffioedd ar gyfer 2017 a chynllun blynyddol ar
gyfer 2017-18 sy’n cynnwys gwybodaeth ychwanegol am ein strategaeth a’n
blaenoriaethau tair blynedd. Cafodd y dogfennau hyn eu gosod gerbron y
Cynulliad Cenedlaethol a chraffodd y Pwyllgor Cyllid arnynt.
Ar 20 Ebrill 2017, cafodd Swyddfa Archwilio Cymru
ganmoliaeth am gyrraedd rownd derfynol y categori
Cyflawniad ym maes Atebolrwydd ac Adroddiadau
Ariannol yng Ngwobrau Arloesedd Cyllid Cyhoeddus
2017, sy’n amlygu ac yn gwobrwyo cyflawniadau ym
maes cyllid cyhoeddus a llywodraethu.
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Ein defnydd o adnoddau
Rydym wedi gweithio’n galed i ymgorffori egwyddorion datblygu cynaliadwy yn
y ffordd rydym yn rhedeg ein busnes, ac yn y ffordd rydym yn neilltuo adnoddau
ar gyfer gwaith archwilio’r Archwilydd Cyffredinol, ers nifer o flynyddoedd. Yn yr
adran hon, rhown sylwadau lefel uchel ar sut rydym wedi rheoli ein defnydd o
adnoddau yn 2016-17.
Er nad yw’r Archwilydd Cyffredinol na Swyddfa Archwilio Cymru wedi’u rhestru
fel cyrff cyhoeddus at ddibenion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru)
2015, rydym, serch hynny, yn ceisio cyfrannu cymaint â phosibl at gyflawni’r
saith nod llesiant yng Nghymru:
• Cymru lewyrchus
• Cymru gydnerth
• Cymru iachach
• Cymru sy’n fwy cyfartal
• Cymru o gymunedau cydlynus
• Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu
• Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang.
Yn ogystal, yn yr adran hon, rydym wedi dangos (drwy ddefnyddio eiconau
perthnasol) yr achosion hynny lle roedd ein perfformiad yn 2016-17 wedi
cyfrannu at un neu fwy o 17 o Nodau Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd
Unedig2.

Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn cefnu’r Nodau Datblygu Cynaliadwy

1
2

Diffinnir hyn yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 fel gweithredu ‘mewn modd sy’n
ceisio sicrhau bod anghenion y presennol yn cael eu diwallu heb beryglu gallu cenedlaethau’r dyfodol i
ddiwallu eu hanghenion hwythau’
Paratowyd yn unol â Public sector annual reports: sustainability reporting guidance 2016-17 gan
Drysorlys EM
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Gwaith rheoli ariannol ac arbedion effeithlonrwydd
Yn unol â’r hyn ag amlinenllir yn ein Hamcangyfrif ar gyfer 2016-17, erys
rheolaeth ariannol gadarn a chosteffeithlonrwydd yn flaenoriaeth yn Swyddfa
Archwilio Cymru.
Yn 2016-17, gwnaethom gyfyngu ein gwariant gweithredu net o fewn £192,000
o’r swm y caniatawyd ar ei gyfer yn ein Hamcangyfrif, a nodwyd arbedion pellach
ar gostau staff a chostau eraill a wnaeth ein galluogi i ariannu cynllun ymadael
gwirfoddol a fydd yn arbed £400,000 y flwyddyn yn y dyfodol.
Yn unol â’n Hamcangyfrif, gwnaethom hefyd fuddsoddi £222,000 o arian cyfalaf
mewn pedwar maes a fydd yn sicrhau rhagor o arbedion effeithlonrwydd dros y
blynyddoedd nesaf:
• Ym mis Mehefin 2016, gwnaethom fuddsoddi £65,000 er mwyn symud ein
swyddfa yn y Gogledd o Ewlo yn y Dwyrain i leoliad mwy canolog yn Abergele.
Ynghyd ag arbedion ar gostau prydlesi ac ynni, rydym yn rhagweld arbedion o
ran costau teithio staff hefyd.
• Rydym yn parhau i fuddsoddi mewn cyfleusterau fideogynadledda ym mhob
un o’n swyddfeydd fel bod llai o angen i staff deithio i gyfarfodydd. Yn 201617, gwnaethom fuddsoddi £34,000 mewn cyfarpar ychwanegol oherwydd y
cynnydd yn y galw am y cyfleuster hwn.
• Ar ôl rhoi ein meddalwedd rheoli archwiliadau ar waith yn llwyddiannus ar gyfer
gwaith archwilio ariannol yn 2015-16, mae prosiect i ddigideiddio trefniadau
rheoli archwiliadau ym maes gwaith archwilio perfformiad yn mynd rhagddo.
Er mwyn hwyluso hyn, gwnaethom fuddsoddi £25,000 mewn trwyddedau
ychwanegol ar gyfer meddalwedd MK Insight yn ystod y flwyddyn.
• Buddsoddwyd gweddill ein buddsoddiad cyfalaf, rhyw £98,000, mewn cyfarpar
TG newydd gan gynnwys adnewyddu’r seilwaith rhwydweithio a phrynu
gliniaduron ‘hybrid’ newydd a fydd yn galluogi ein staff archwilio i weithio’n fwy
effeithlon a byddwn yn parhau i ddefnyddio llai o bapur.

Ansawdd ein gwaith
Mae ansawdd ein gwaith yn hollbwysig i ni a’n rhanddeiliaid. Mae’r Cod Ymarfer
Archwilio, ag adolygir yn flynyddol, ynghyd â Datganiad o Ymarfer ar gyfer
swyddogaethau archwilio, asesu ac arolygu arbennig mewn perthynas â gwella
llywodraeth leol, yn nodi’r ffordd y dylid cyflawni swyddogaethau archwilio a rhai
o swyddogaethau penodol eraill yr Archwilydd Cyffredinol. Mae’r ddwy ddogfen
wedi’u cynllunio i ategu Safonau Archwilio Rhyngwladol ac ymgorffori arfer gorau
proffesiynol.
Mae Adroddiad Tryloywder ar gyfer 2016, sy’n rhoi mwy o fanylion am sut mae
Swyddfa Archwilio Cymru yn cyrraedd safonau uchel yn y ffordd y mae’n gweithio
ac o ran ansawdd ei gwaith, ar gael ar ein gwefan; caiff adroddiad tebyg ar gyfer
2016-17 ei gyhoeddi’n ddiweddarach yn 2017.
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Ein pobl
Fel corff archwilio proffesiynol a darparwr hyfforddiant achrededig â thri chorff
cyfrifyddu proffesiynol, mae Swyddfa Archwilio Cymru yn ymrwymedig i raglen
dreigl o recriwtio hyfforddeion. Drwy ein hymgyrchoedd recriwtio blynyddol
anelwn at ddenu ymgeiswyr o’r safon orau bosibl.
Yn ystod y flwyddyn ariannol 2016-17, llwyddodd 24 o hyfforddeion i symud
ymlaen i gamau nesaf eu hastudiaethau ac roedd 91.6% ohonynt wedi llwyddo
i basio arholiadau Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Cymru a Lloegr (ICAEW) y tro
cyntaf.
Yn 2016-17, gan weithio mewn partneriaeth â chyrff eraill a ariennir yn
gyhoeddus yng Nghymru, gwnaethom sefydlu’r Fenter Datblygu Sgiliau
Cyllid, sy’n ceisio gwneud cyllid cyhoeddus yn ddewis gyrfa mwy deniadol i
raddedigion a chodi safonau ym maes rheolaeth ariannol yn y wlad. O dan y
fenter hon, mae sefydliadau partner, gan gynnwys Swyddfa Archwilio Cymru,
yn cynnig secondiadau i hyfforddeion cyllid dreulio amser mewn cyrff eraill
a ariennir yn gyhoeddus. Yn 2016-17, cwblhaodd hyfforddeion o Swyddfa
Archwilio Cymru leoliadau mewn byrddau iechyd lleol yn y gogledd a’r de,
Llywodraeth Cymru, cyngor dinas ac awdurdod heddlu.
Ar 20 Ebrill 2017, cafodd y Fenter ei dathlu fel enillydd y categori Menter
Hyfforddiant a Datblygu Cyllid yng Ngwobrau Arloesedd Cyllid Cyhoeddus 2017.

Sylwadau’r beirniaid:
“Mae’r model arloesol
hwn ym maes hyfforddi
a datblygu sgiliau cyllid
yn adlewyrchiad gwych
o effaith ei gynghreiriaid
allanol a chydweithio.
Menter gwbl wreiddiol, o’r
gwaelod i fyny, a gaiff ei
harwain gan wirfoddolwyr.”
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Rydym yn parhau i fuddsoddi’n fwy cyffredinol mewn cyfleoedd dysgu a
datblygu i helpu ein staff i gyflawni eu gwaith. Yn 2016-17, treuliwyd 9.1 diwrnod
fesul cyflogai ar amrywiaeth o weithgareddau dysgu a datblygu, ar gyfartaledd.
Cafodd rhywfaint o’r hyfforddiant ei gynllunio a’i ddarparu’n fewnol, a lle y
bo’n briodol ac yn gosteffeithiol, comisiynwyd hyfforddiant allanol hefyd i roi
hyfforddiant yn unol â’n gofynion penodol.
Mae ffurflen werthuso electronig yn ein galluogi i gofnodi canlyniadau’n gyflym
ac yna fesur llwyddiant ac effaith y cyrsiau hyfforddiant. Teimlai 98% o staff
fod y cyrsiau a fynychwyd ganddynt yn 2016-17 yn effeithiol o ran eu helpu i
gyflawni eu hamcanion.

Trawsnewid digidol
Dechreuwyd prosiect ym mis Medi 2016 gyda’r nod o drawsnewid y ffordd
rydym yn defnyddio data a thechnoleg yn ein gwaith archwilio.
Cafodd tîm o chwe aelod o staff, mewn rolau iau a oedd yn gynrychioliadol o
bob maes o’r busnes, amser a lle i weithio i gyflawni’r canlyniad uchelgeisiol
‘Archwilio arloesol drwy dechnoleg arloesol a phobl arloesol’.
Datblygodd a chyflwynodd y tîm 14 o newidiadau prototeip bach i’r ffordd rydym
yn defnyddio data a thechnoleg, sydd eisoes wedi arwain at rai gwelliannau o
ran effeithlonrwydd ac ansawdd ein gwaith ac wedi gwneud agweddau ar fywyd
bob dydd yn haws i staff.
Daeth y prosiect carlam hwn i ben ym mis Mehefin 2017 pan gafodd adroddiad
terfynol ac argymhellion eu cyflwyno i Fwrdd Swyddfa Archwilio Cymru. Nod yr
argymhellion oedd cynnal llwyddiannau’r prosiect a symud Swyddfa Archwilio
Cymru tuag at drawsnewidiad digidol hirdymor a chynaliadwy.
Yn 2017-18, bydd prosiect tebyg yn dechrau gyda’r nod o wella’r ffordd rydym
yn cyfathrebu â’r cyhoedd a rhanddeiliaid eraill.
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Ymdrin â gohebiaeth ac achosion o chwythu’r chwiban (allanol)
Rydym yn cael gohebiaeth yn rheolaidd gan aelodau o’r cyhoedd, eu
cynrychiolwyr etholedig lleol a chenedlaethol ac eraill sy’n codi pryderon posibl
am y ffordd y caiff arian ac asedau cyhoeddus eu gwarchod. Mae’r Archwilydd
Cyffredinol hefyd yn ‘berson rhagnodedig’ o dan y Ddeddf Datgelu er Lles y
Cyhoedd ar gyfer chwythu’r chwiban ynghylch pryderon am y materion canlynol:
• cynnal busnes cyhoeddus yn briodol; a
• thwyll, gwerth am arian a llygredd mewn perthynas â darparu gwasanaethau
cyhoeddus.
Wrth ddelio â gohebiaeth a chysylltiadau a dderbynnir drwy ein trefniadau
chwythu’r chwiban allanol, ein nod yw:
• ymateb i bryder cyhoeddus yn gyflym, ac mewn modd teg, gwrthrychol a
phroffesiynol;
• gwerthfawrogi pwysigrwydd y materion i’r rhai sydd wedi cymryd yr amser i
dynnu sylw atynt;
• cyhoeddi adroddiadau archwilio lle mae angen gwneud hynny yn ein barn
ni; a
• sicrhau nad ydym yn defnyddio arian cyhoeddus i edrych ar faterion sy’n
amherthnasol i’n gwaith archwilio3, nac yn treulio gormod o amser ar faterion
di-bwys.
Yn 2016-17, derbyniwyd 96 o eitemau o ohebiaeth yn codi pryderon posibl am
y ffordd roedd arian ac asedau cyhoeddus yn cael eu gwarchod. Mewn 82% o’r
achosion hyn, cyflwynwyd ymateb llawn neu ymateb interim o fewn 30 diwrnod
gwaith i dderbyn yr ohebiaeth.
Cawsom 33 o gysylltiadau drwy ein trefniadau chwythu’r chwiban allanol hefyd.
O’r rhain, roedd 17 yn berthnasol i gylch gwaith yr Archwilydd Cyffredinol.

3

Fel person rhagnodedig, nid oes dyletswydd ar yr Archwilydd Cyffredinol i ymchwilio i bob datgeliad
a ddaw i law. Dim ond datgeliadau sy’n cyd-fynd â’i bwerau a’i ddyletswyddau archwilio a phwerau a
dyletswyddau cysylltiedig y gall eu hystyried (nid yw’r Ddeddf yn rhoi unrhyw gyfrifoldebau ychwanegol
i’r Archwilydd Cyffredinol).
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Hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg
Mae’r Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru yn ymfalchïo yn y ffaith
eu bod yn darparu gwasanaeth dwyieithog. Mae ein dogfennau cyhoeddus
ar gael yn Gymraeg a Saesneg, mae gennym wefan gwbl ddwyieithog a
thrwy gydol 2016-17, gwnaethom gyfathrebu â’r cyhoedd, cyrff a archwilir a’r
cyfryngau yn y ddwy iaith.
Rydym yn ymrwymedig i weithredu a chynnal safonau newydd y Gymraeg. Mae
ein Hysbysiadau Cydymffurfio i’w gweld ar wefan Comisiynydd y Gymraeg.
Mae fersiwn derfynol yr Adroddiad ar weithredu ein Cynllun Iaith Gymraeg ar
gael ar ein gwefan hefyd. Y Cynllun hwn oedd sail ein dull gweithredu mewn
perthynas â’r Gymraeg cyn i’r Safonau gael eu cyflwyno.

Lles cyflogeion
Rydym yn ymrwymedig i annog ffordd o fyw iach a chydbwysedd bywyd a
gwaith da ymhlith ein staff. Rydym hefyd am i’n staff deimlo eu bod yn cael eu
gwerthfawrogi a’u cefnogi’n llawn pan fyddant yn wynebu anawsterau, p’un a
ydynt yn effeithio ar eu gallu i ymgymryd â’u rôl ai peidio.
Caiff ein polisi lles ei ategu gan ganllawiau er mwyn cefnogi ein hymrwymiadau
a sicrhau bod unrhyw faterion o ran iechyd a lles staff yn cael eu nodi a’u rheoli
mewn ffordd ragweithiol a sensitif. Rydym hefyd yn hybu ac yn cefnogi iechyd
emosiynol a chorfforol staff, a’u lles, drwy raglen flynyddol o ddigwyddiadau.
Mae rhaglen gymorth i gyflogeion hefyd ar gael naill ai drwy wasanaeth ffôn
24 awr neu drwy gyfleuster ar-lein. Mae’r rhaglen cymorth i gyflogeion yn rhoi
cyngor proffesiynol a chymorth emosiynol i staff ar amrywiaeth o faterion.
Mewn arolwg o staff Swyddfa Archwilio Cymru a gynhaliwyd ym mis Tachwedd
a mis Rhagfyr 2016, roedd 71% o’r aelodau o staff a gymerodd ran yn yr arolwg
yn teimlo eu bod yn gallu taro cydbwysedd da rhwng eu gwaith a’u bywyd
preifat; ffigur is na’n targed o 80% o leiaf, ond mae’n uwch na sgôr feincnod
Arolwg Pobl y Gwasanaeth Sifil, sef 67%. Byddwn yn canolbwyntio ar y maes
hwn fel rhan o’n gwaith gwella yn 2017-18 ac, yn ein harolwg staff nesaf, rydym
hefyd yn bwriadu defnyddio’r un cwestiynau a ddefnyddir yn Arolwg Pobl y
Gwasanaeth Sifil yn 2017, gan ymestyn ystod y data lles rydym yn eu casglu a
gwella ein gallu i lunio cymariaethau meincnodi.
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Rydym yn monitro cyfraddau absenoldeb oherwydd salwch yn fanwl ac mae
gennym nifer o systemau ar waith i helpu staff i ddychwelyd i’r gwaith yn
llwyddiannus. Cafodd 6.5 diwrnod fesul cyflogai eu colli ar gyfartaledd yn
sgil absenoldeb oherwydd salwch yn ystod y flwyddyn adrodd a ddaeth i ben
31 Mawrth 2017 (o gymharu â 7.3 diwrnod fesul cyflogai ar gyfer y flwyddyn
flaenorol).

Cydraddoldeb a hawliau dynol
Mae’n ofynnol i Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru
gydymffurfio â’r fframwaith diogelu rhag gwahaniaethu, aflonyddu ac erledigaeth
a dyletswyddau cydraddoldeb y sector cyhoeddus a gyflwynwyd gan Ddeddf
Cydraddoldeb 2010. Mae gennym gyfrifoldeb hefyd i gydymffurfio â’r
confensiynau a nodwyd yn Neddf Hawliau Dynol 1998.
Rydym yn ymrwymedig i ddarparu amgylchedd gwaith sy’n gwerthfawrogi
amrywiaeth pawb, gan gynnwys ein staff ein hunain a’r rhai rydym yn dod i
gysylltiad â hwy fel rhan o’n gwaith, ac rydym yn llawn gefnogi hawliau pobl i
gael eu trin ag urddas a pharch.
Mae ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn amlinellu ein hymrwymiad parhaus i
gydraddoldeb a’n hamcanion cysylltiedig. Mae Adroddiad Blynyddol ar gynnydd
o ran cyflawni ein hamcanion cydraddoldeb yn 2015-16 ar gael ar ein gwefan.
Caiff ein hadroddiad ar gyfer 2016-17 ei gyhoeddi yn ystod haf 2017.
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Gwaith cymunedol ac elusennol
Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn cydnabod y buddiannau y gall gwaith
cymunedol a gwaith elusennol gan staff eu cyflwyno i’r gymuned ehangach ac
yn cymeradwyo’r staff am eu hymdrechion unigol. Gall staff ddefnyddio’r sgiliau
a ddatblygwyd ganddynt yn y gweithle a datblygu sgiliau newydd, gan wella eu
morâl, eu hiechyd corfforol a’u cydbwysedd bywyd a gwaith ar yr un pryd.
Yn amodol ar ofynion gweithredol, rydym yn cefnogi cyflogeion sydd am gymryd
rhan mewn gweithgareddau cymunedol neu elusennol megis gwaith gofal yn y
gymuned, prosiectau cadwraeth, a gweinyddu digwyddiadau cyhoeddus.
Yn ogystal, dewisodd y staff yr elusen CDH UK fel ffocws ar gyfer eu
gweithgareddau codi arian yn 2016-17. Dros y flwyddyn ac yn eu hamser eu
hunain, cynhaliodd ein staff nifer o ddigwyddiadau codi arian:
• Gwisgodd cydweithwyr o Swyddfa Archwilio Cymru eu crysau melyn llachar
a rhoi cynnig ar daith feicio Velothon Cymru, sy’n 87 milltir, am yr ail flwyddyn
yn olynol;
• Llwyddodd grŵp arall o staff i gyrraedd copa Ben Nevis;
• Cynhaliwyd nifer o ddigwyddiadau eraill, gan gynnwys stondinau cacennau
a rafflau rheolaidd, a chystadleuaeth i ddarogan sgoriau a chanlyniadau
Pencampwriaeth y Chwe Gwlad.
Cododd y staff gyfanswm o tua £3,500 at yr elusen. Ar gyfer 2017-18,
mae’r staff wedi dewis elusennau iechyd meddwl fel ffocws ar gyfer eu
gweithgareddau codi arian.
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Gwarchod yr amgylchedd4

Ailachredwyd ar

Lefel 4
o Safon
Amgylcheddol
y Ddraig

Wedi lleihau
ein hallyriadau
nwyon tŷ gwydr

9%

Wedi lleihau
ein defnydd
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20%

Werdd
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Wedi defnyddio
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o allyriadau

wedi'i
ailddefnyddio,

Ar gyfer 2016-17, cawsom ein hailachredu ar Lefel 4 (y lefel uchaf ond un)
o Safon Amgylcheddol y Ddraig Werdd ar gyfer 2016-17, gan ddangos ein
hymrwymiad parhaus i reoli amgylcheddol effeithiol. Er na wnaethom gyrraedd
ein targed o gyflawni Lefel 5 (y lefel uchaf) yn 2016-17, rydym yn disgwyl
gwneud hynny yn gynnar yn 2017-18.
Fel rhan o’r ymrwymiad hwn, gwnaethom ddechrau gwrthbwyso carbon er
mwyn helpu i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr yn fyd-eang. Ym mis Ionawr
2017, gwnaethom wrthbwyso5 270 o dunnelli o allyriadau sy’n cyfateb i garbon
deuocsid (tCO2e) sy’n deillio o’n teithiau busnes, am gost o £945, drwy gefnogi’r
prosiectau canlynol:
• Plannu 162 o goed yng Nghymru;
• Prosiect Ailsefydlu Tyllau Turio yn Uganda (108 tCO2e); a
• Phrosiect Lleihau Datgoedwigo Florestal Santa Maria ym Mrasil (162 tCO2e);
Mae ystyriaethau ynghylch cynaliadwyedd hefyd wedi’u hymgorffori yn ein
harferion caffael, lle rydym yn cymhwyso Fframwaith Hyblyg a Safonau Prynu
Llywodraeth y DU, gan gynnwys yn y ffyrdd canlynol:
• rhoi hyfforddiant i staff caffael ar egwyddorion caffael cynaliadwy;
• cynnal asesiadau risg mewn perthynas â chynaliadwyedd achosion caffael
gwerth uwch ac ystyried costau oes gyfan; a
• defnyddio fframweithiau’r llywodraeth os oes rhai ar gael a sicrhau bod y
cyflenwyr rydym yn eu defnyddio yn dilyn arferion cynaliadwy.
4
5

Paratowyd yn unol â Public sector annual reports: sustainability reporting guidance 2015-16 Trysorlys
EM
Mae gwrthbwyso carbon yn cyfeirio at ddefnyddio credydau carbon er mwyn galluogi sefydliadau i
wneud iawn am rai o’u hallyriadau. Gall sefydliadau wneud iawn am rai o’r allyriadau carbon drwy
brynu credydau mewn prosiectau sy’n ariannu arbediad cyfatebol mewn carbon deuocsid yn rhywle
arall.
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Rydym yn ymrwymedig i ailddefnyddio ein dodrefn lle bo hynny’n bosibl,
defnyddio deunydd papur wedi’i ailgylchu, a defnyddio’r Safonau Prynu fel
canllaw ar gyfer glanhau, adeiladu a phrynu cyfarpar.
Yn 2016-17, gwnaethom adleoli ein swyddfa yn y Gogledd i safle llai o faint
â pherfformiad amgylcheddol gwell. Gwnaethom hefyd ddefnyddio adnodd
Cyfrifo Pwysau Gwastraff Busnes WRAP i roi mesuriadau mwy cywir o’n lefelau
gwastraff. Drwy ddefnyddio’r adnodd, gwnaethom ailgyfrifo data’r flwyddyn
flaenorol a llunio llinell sylfaen a thargedau diwygiedig.
Gwnaethom barhau i ddefnyddio mwy o ddŵr yn 2016-17, yn bennaf o
ganlyniad i ollyngiad dŵr sydd bellach wedi’i atgyweirio, a’r cynnydd parhaus
yn nifer y digwyddiadau dysgu ar y cyd a digwyddiadau i randdeiliaid a gynhelir
yn ein safleoedd. Yn 2017-18, byddwn yn ystyried a oes unrhyw ffyrdd eraill y
gallwn wella ein perfformiad yn y maes hwn.
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39.9

223.3
Ystod 1 - allyriadau uniongyrchol sy’n cyfateb i CO² o
ffynonellau rydym yn berchen arnynt neu’n eu rheoli (tunelli)
220.5

Ystod 2 - allyriadau anuniongyrchol sy’n cyfateb i CO²
sy’n deillio o ddefnyddio trydan a brynwyd (tunelli)
Ystod 3 - allyriadau anuniongyrchol eraill o ganlyniad
i’n gweithgareddau (tunelli)
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2016-17

2015-16

2014-15

2013-14

2012-13

4

4

4

4

4

3,650

3,116

2,760

2,351

2,322

13.9

10.5

12.0

10.1

9.9

Costau cyflenwi dŵr £

6,219

6,280

4,754

4,348

3,336

Y defnydd o bapur mewn rimiau

1,725

2,150

2,305

2,325

2,385

Costau cyflenwi papur £

4,269

5,609

6,349

6,426

6,112

38.7

54.9

66.5

65.8

86.0

26.0

38.6

27.4

26.2

26.9
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ailgylchu a'i ailddefnyddio
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0.7

2.6

0

0

0

Dodrefn a chyfarpar
(yn allanol)

2.6

12.3

0

0

0

22.6

23.7

27.4

26.2

26.9

Tirlenwi

12.4

13.7

39.1

39.2

59.2

Peryglus

0.4

2.5

0

0.4

0

67.0

70.4

41.1

39.8

31.2

13,466

16,400

7,337

6,229

8,586

Rheoli amgylcheddol
Lefel achredu’r Ddraig Werdd

Defnydd o adnoddau y mae pen draw iddynt6
Y defnydd o ddŵr m3
Y defnydd o ddŵr m3 fesul FTE

Lleihau a rheoli gwastraff7
Cyfanswm tunelli gwastraff
Ailddefnyddio, ailgylchu neu
gompostio

Ailgylchu cymysg, papur,
gwastraff bwyd, gardd

Ailddefnyddio, ailgylchu, compostio
fel % o gyfanswm y gwastraff8
Cyfanswm costau gwaredu £

6

7
8

Ystyrir mai arfer da ac arfer gorau ar gyfer defnyddio dŵr mewn swyddfa yw 4 m3 i 6 m3 a ≤4 m3 yn y
drefn honno fesul cyflogai Cyfwerth ag Amser Llawn (FTE) y flwyddyn (Targedau Ymrwymiad Gwyrdd
y Llywodraeth). Fodd bynnag, ar hyn o bryd, nid ydym yn cynnwys ymwelwyr â swyddfeydd yn ein
cyfrifiad sy’n debygol o gael effaith sylweddol ar ein ffigurau oherwydd nifer y digwyddiadau dysgu ar y
cyd a gynhelir yn ein pencadlys yng Nghaerdydd.
Cyfrifwyd drwy ddefnyddio ffactorau trosi priodol WRAP.
78% ar gyfer Llywodraeth Cymru yn 78-2015 (Adroddiad Cyflwr yr Ystad 2015-16).
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2016-17

2015-16

2014-15

2013-14

2012-13

483.7

533.0

563.1

539.5

551.6

233.2

272.3

275.7

252.1

251.8

199.5

232.7

239.1

231.2

235.9

Ar y rheilffordd neu drwy'r
awyr

33.7

39.6

36.6

20.9

16.0

Y gellir eu priodoli i'r defnydd o
ynni

227.8

233.8

263.3

261.8

299.8

220.5

228.3

257.7

257.5

293.4

7.3

5.5

5.5

4.3

6.4

Y gellir ei briodoli i arall10

22.6

23.6

24.1

25.6

n/a

Cyfanswm gwariant ar deithiau
busnes £00011

1,232

1,258

1,214

1,173

1,142

Cost teithiau busnes fesul FTE £

4,720

4,972

5,037

4,827

5,053

57,051

64,394

63,119

56,556

69,874

3,072

3,228

3,397

3,431

3,186

Costeffeithlonrwydd13 £ fesul m2

287

300

278

285

265

Effeithlonrwydd o ran gofod m2
fesul FTE14

10.7

10.7

12.2

12.0

12.0

Allyriadau nwyon tŷ gwydr9
Cyfanswm tunelli allyriadau CO2
Y gellir eu priodoli i deithiau
busnes
Mewn car

Trydan
Nwy

Cyfanswm gwariant ynni £
Effeithlonrwydd ystad
Cost fesul FTE £12

9 Cyfrifwyd yn unol â DEFRA Environmental Reporting Guidelines.
10 Y gellir ei briodoli i allyrru a dosbarthu ynni, gwaredu gwastraff a defnyddio a thrin dŵr. Mesurwyd
gyntaf yn 2013-14.
11 Yn cynnwys costau ceir ar brydles, lwfansau trafnidiaeth a chostau teithio a chynhaliaeth.
12 O gymharu â £3,229 ar gyfer Llywodraeth Cymru ar 31 Mawrth 2016.
13 Gan gynnwys rhent, ardrethi a chostau eraill.
14 O gymharu â 15.2 m2 fesul FTE ar gyfer Llywodraeth Cymru ar 31 Mawrth 2016. 2015-16 oedd y
flwyddyn gyntaf inni gynnwys contractwyr yn ein cyfanswm FTE, er mwyn sicrhau cymariaethau
meincnodi cyfatebol.
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Adroddiad ar Atebolrwydd
Datganiadau ac adroddiadau allweddol sy’n
ein galluogi i fodloni gofynion atebolrwydd a
dangos cydymffurfiaeth ag arfer llywodraethu
corfforaethol da

Huw Vaughan Thomas

Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddog Cyfrifyddu
8 Mehefin 2017
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Adroddiad ar drefniadau
llywodraethu corfforaethol
Adroddiad y Cyfarwyddwyr
Materion cyffredinol
Ar 1 Ebrill 2014, cafodd Swyddfa Archwilio Cymru ei sefydlu’n llawn o dan
Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 wrth i staff, eiddo, hawliau a
rhwymedigaethau gael eu trosglwyddo o’r Archwilydd Cyffredinol.
Mae’r Adroddiad ar gydnabyddiaeth a staff yn dangos sut y caiff
rhwymedigaethau pensiwn eu trin yn y cyfrifon ac yn cyfeirio at ddatganiadau
Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.
Mae’r Datganiad llywodraethu yn cynnwys gwybodaeth am ein cofrestr
buddiannau a sut i gael gafael ar y wybodaeth sydd yn y gofrestr honno.
Mae’r Adroddiad ar gydnabyddiaeth a staff yn cynnwys data ar ffigurau
absenoldeb oherwydd salwch Swyddfa Archwilio Cymru, ynghyd â
gwybodaeth am ein hymrwymiad i sicrhau bod pob aelod o staff â nodweddion
gwarchodedig (gan gynnwys anabledd15) yn cael ei drin yn deg ac yn gyfartal
ym mhob agwedd ar ei swydd.
Mae gwybodaeth am ein hadroddiadau ar achosion yn ymwneud â data
personol wedi’i chynnwys yn adran llywodraethu gwybodaeth y Datganiad
llywodraethu.
Mae ein Cynllun Blynyddol cyhoeddedig ar gyfer 2017-18 yn amlinellu
datblygiadau tebygol yn y dyfodol ym musnes yr Archwilydd Cyffredinol a
Swyddfa Archwilio Cymru.

Cyfathrebu ac ymgysylltu â staff
Yn ystod y flwyddyn, gwnaethom ddefnyddio amrywiaeth o gyfryngau a dulliau i
wneud y canlynol:
• rhoi gwybodaeth i gyflogeion Swyddfa Archwilio Cymru am faterion o bwys
iddynt hwy fel cyflogeion;
• ymgynghori â chyflogeion neu’u cynrychiolwyr yn rheolaidd fel y gellir
ystyried barn cyflogeion wrth wneud penderfyniadau sy’n debygol o effeithio
ar eu buddiannau;
• annog cyflogeion i gyfrannu at berfformiad y sefydliad; a

15 Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn ymrwymedig i’r Model Cymdeithasol o Anabledd i gydnabod bod pobl
â namau yn cael eu hanalluogi gan rwystrau cymdeithasol, amgylcheddol, sefydliadol ac agweddol
mewn cymdeithas. Diffiniadau pwysig yn y Model Cymdeithasol:
• ystyr nam yw anaf, salwch neu gyflwr cynhwynol sy’n achosi neu’n debygol o achosi effaith hirdymor
ar ymddangosiad corfforol a/neu gyfyngu ar weithrediad yr unigolyn sy’n wahanol i’r cyffredin; ac
• ystyr anabledd yw colli neu gyfyngu ar gyfleoedd i gymryd rhan mewn cymdeithas ar sail gyfartal ag
eraill oherwydd rhwystrau cymdeithasol, sefydliadol, amgylcheddol ac agweddol.
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• datblygu ymwybyddiaeth gyffredin ymhlith pob aelod o staff o’r ffactorau
ariannol ac economaidd sy’n effeithio ar berfformiad Swyddfa Archwilio
Cymru.
Roedd y rhain yn cynnwys:
• cynnal cyfarfodydd tîm rheolaidd ag uwch aelodau o staff ac aelodau’r
Bwrdd, a chynhadledd i bob aelod o staff;
• trefnu cyfarfodydd ‘fforwm partneriaeth’ â chynrychiolwyr undebau llafur, a
chynnwys y cynrychiolwyr hynny yn y broses o baratoi neu ddiwygio polisïau
a mentrau datblygu sefydliadol penodol, lle bo hynny’n berthnasol;
• cyhoeddi blogiau rheolaidd gan aelodau o’r Bwrdd a’r Pwyllgor Rheoli, a
sicrhau bod cofnodion y Bwrdd a’r Pwyllgor Rheoli ar gael yn hawdd i’w
darllen ar ein mewnrwyd;
• cynnal ‘carwsél’ o newyddion, adroddiadau ac ymgynghoriadau cyfredol ar
y fewnrwyd ac annog staff i rannu gwybodaeth ac arfer da drwy rwydwaith
cyfryngau cymdeithasol mewnol; ac yn fwy penodol
• grwpiau ffocws, a gynhaliwyd gan yr Archwilydd Cyffredinol, â staff ym mhob
un o’n swyddfeydd ym mis Ionawr 2017 er mwyn casglu eu barn a chlywed
eu hymateb i’r Ymgynghoriad ar ein strategaeth ddrafft ar gyfer 2017-2020;
• cynnal arolwg staff cyflym a rhannu’r canlyniadau, yn ogystal ag ymrwymo i
ddefnyddio’r un cwestiynau craidd ag Arolwg Pobl y Gwasanaeth Sifil yn ein
harolwg ein hunain yn ystod hydref 2017; a
• chynnal cyfres o weithdai diwylliant i staff rhwng mis Hydref a mis Rhagfyr
2016, er mwyn ystyried ein safbwyntiau gwahanol ar y gwerthoedd a’r ffyrdd
o ymddwyn y dylem eu harddangos yn ein gwaith bob dydd, a datblygu
fframwaith cytûn ar gyfer y gwerthoedd a’r ffyrdd o ymddwyn hynny.
Roedd aelodau etholedig sy’n gyflogeion hefyd wedi rhoi dealltwriaeth a
phrofiad ychwanegol ac wedi mynegi safbwyntiau staff i’r Bwrdd.
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Archwilydd Swyddfa Archwilio Cymru
Penodwyd RSM UK Audit LLP yn archwilydd allanol Swyddfa Archwilio Cymru
gan Bwyllgor Cyllid Cynulliad Cenedlaethol Cymru am gyfnod o 43 mis yn
dechrau 1 Mawrth 2015.
Yn ogystal â’i waith i lunio barn ar y datganiadau ariannol, mae RSM UK Audit
LLP wedi’i gyflogi i ddarparu adroddiadau gwerth am arian ar Swyddfa Archwilio
Cymru i’r Pwyllgor Cyllid, sydd ar gael ar wefan y Cynulliad Cenedlaethol.
Mae manylion am gost gwasanaethau archwilio allanol wedi’u cynnwys yn y
Nodiadau i’r datganiadau ariannol.
Cyn belled ag y gwn i, nid oes unrhyw wybodaeth archwilio berthnasol nad
yw ein harchwilydd yn ymwybodol ohoni, ac rwyf wedi cymryd yr holl gamau y
dylwn fod wedi’u cymryd i sicrhau fy mod yn ymwybodol o unrhyw wybodaeth
archwilio berthnasol, ac i sicrhau bod ein harchwilydd yn ymwybodol o’r
wybodaeth honno.
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Pwyllgor Rheoli Swyddfa Archwilio Cymru

Huw Vaughan
Thomas

Anthony Barrett

Gillian Body

Jane Holownia

Archwilydd
Cyffredinol,
Swyddog Cyfrifyddu
a Phrif Weithredwr

Archwilydd
Cyffredinol
Cynorthwyol a
Phennaeth y
Gwasanaeth
Archwilio Ariannol

Archwilydd
Cyffredinol
Cynorthwyol a
Phennaeth y
Gwasanaeth
Archwilio Perfformiad

Arweinydd Sector,
Llywodraeth Leol
a Chyfiawnder
Troseddol

Mike Usher

Kevin Thomas

Arweinydd
Sector, Iechyd
a Llywodraeth
Ganolog

Cyfarwyddwr
Gwasanaethau
Corfforaethol

Steve
O’Donoghue
Cyfarwyddwr Cyllid
ac Adnoddau Dynol
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Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru
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Datganiad o gyfrifoldebau’r Swyddog Cyfrifyddu
Ychwanegol
O dan baragraff 33 o Atodlen 1 i Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013,
yr Archwilydd Cyffredinol yw Swyddog Cyfrifyddu Swyddfa Archwilio Cymru ac
mae’n rhaid iddo wneud y canlynol ar gyfer pob blwyddyn ariannol:
• cadw cyfrifon priodol a chofnodion priodol mewn perthynas â hwy; a
• pharatoi datganiad cyfrifon ar y ffurf ac ar y sail a nodir yn y Cyfarwyddyd
Cyfrifon a gyhoeddwyd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru.
Mae cyfrifoldebau Swyddog Cyfrifyddu, gan gynnwys ei gyfrifoldeb am
briodoldeb a rheoleidd-dra’r cyllid cyhoeddus y mae’r Swyddog Cyfrifyddu yn
atebol amdanynt, am gadw cofnodion priodol ac am ddiogelu asedau Swyddfa
Archwilio Cymru, wedi’u nodi yn Rheoli Arian Cyhoeddus Cymru a gyhoeddwyd
gan Lywodraeth Cymru.
Caiff cyfrifoldebau ychwanegol eu disgrifio yn y Memorandwm ar gyfer
Swyddog Cyfrifyddu Swyddfa Archwilio Cymru, a gyhoeddwyd gan y Cynulliad
Cenedlaethol, gan gynnwys bod yn rhaid i’r Swyddog Cyfrifyddu:
• sicrhau bod trefniadau rheoli ariannol o safon uchel ar waith yn Swyddfa
Archwilio Cymru a bod ei systemau a’i gweithdrefnau ariannol yn hyrwyddo’r
broses o gynnal busnes yn effeithlon ac yn ddarbodus a diogelu priodoldeb a
rheoleidd-dra ariannol;
• sicrhau mai dim ond i’r graddau ac at y diben a awdurdodwyd gan y
Cynulliad Cenedlaethol y caiff cronfeydd eu defnyddio;
• sicrhau bod yr adnoddau y mae Swyddfa Archwilio Cymru yn gyfrifol
amdanynt yn cael eu rheoli a’u diogelu yn briodol ac yn dda; a
• rhoi cyngor i Swyddfa Archwilio Cymru ar bob mater yn ymwneud â
phriodoldeb a rheoleidd-dra ariannol.
Wrth baratoi’r cyfrifon, mae’n rhaid i’r Swyddog Cyfrifyddu gydymffurfio â
gofynion Llawlyfr Adroddiadau Ariannol y Llywodraeth ac, yn benodol, y
canlynol:
• dilyn y Cyfarwyddyd Cyfrifon, gan gynnwys y gofynion cyfrifyddu a datgelu
perthnasol, a chymhwyso polisïau cyfrifyddu addas yn gyson;
• llunio barn ac amcangyfrifon ar sail resymol;
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• datgan a yw’r safonau cyfrifyddu perthnasol a nodir yn Llawlyfr Adroddiadau
Ariannol y Llywodraeth wedi eu dilyn, a datgelu ac esbonio unrhyw achosion
perthnasol o wyro oddi wrthynt yn y cyfrifon; a
• pharatoi’r cyfrifon ar sail busnes gweithredol.
Caiff y cyfrifon eu paratoi ar sail gronnol a rhaid iddynt roi darlun gwir a theg
o sefyllfa Swyddfa Archwilio Cymru a’i halldro adnoddau net, ei defnydd o
adnoddau, newidiadau yn ecwiti trethdalwyr a llifau arian ar gyfer y flwyddyn
ariannol.
Fel Swyddog Cyfrifyddu, rwyf yn cadarnhau:
• hyd y gwn i, nad oes unrhyw wybodaeth archwilio berthnasol nad yw
archwilwyr Swyddfa Archwilio Cymru yn ymwybodol ohoni;
• fy mod wedi cymryd yr holl gamau y dylwn fod wedi’u cymryd i sicrhau fy
mod yn ymwybodol o unrhyw wybodaeth archwilio berthnasol ac i sicrhau
bod archwilydd Swyddfa Archwilio Cymru yn ymwybodol o’r wybodaeth
honno; a
• bod yr adroddiad blynyddol a’r cyfrifon hyn yn eu cyfanrwydd yn deg, yn
gytbwys ac yn ddealladwy ac fy mod yn cymryd cyfrifoldeb personol am yr
adroddiad blynyddol a’r cyfrifon hyn a’r dyfarniadau sy’n ofynnol er mwyn
penderfynu eu bod yn deg, yn gytbwys ac yn ddealladwy.
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Datganiad llywodraethu
Mae’r datganiad hwn yn nodi strwythur rheoli Swyddfa Archwilio Cymru, ac
yn rhoi darlun o drefniadau llywodraethu corfforaethol a rheoli risg, ynghyd â
disgrifiad o’r prif risgiau ac ansicrwydd sy’n ein hwynebu.
Mae fy nghyfrifoldebau fel Swyddog Cyfrifyddu wedi’u nodi yn y Datganiad o
gyfrifoldebau’r swyddog cyfrifyddu. Wrth gyflawni’r cyfrifoldebau hyn ac ymhlith
gofynion eraill, mae’n rhaid i mi geisio sicrhau’r canlynol:
• bod system rheolaeth fewnol gadarn ar waith bob amser yn Swyddfa
Archwilio Cymru, gan gynnwys proses archwilio mewnol drylwyr, er mwyn
helpu i arfer swyddogaethau statudol yn briodol; a
• bod Swyddfa Archwilio Cymru yn taro’r cydbwysedd cywir drwy reoli
cyfleoedd a risgiau mewn ffordd sy’n gymesur â busnes yr Archwilydd
Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru.

Llywodraethu corfforaethol
Y fframwaith llywodraethu
Mae fframwaith llywodraethu Swyddfa Archwilio Cymru, gan gynnwys
gwybodaeth am rychwant waith y Bwrdd a’i bwyllgorau, wedi’i grynhoi yn yr
arddangosyn ar y dudalen nesaf.
Mae ein Bwrdd o naw aelod yn cynnwys mwyafrif o bum aelod anweithredol
(gan gynnwys y Cadeirydd), yr Archwilydd Cyffredinol, aelod sy’n gyflogai a
benodir ar argymhelliad yr Archwilydd Cyffredinol a dau aelod etholedig sy’n
gyflogeion.
Mae Uwch-Gyfarwyddwr Annibynnol sy’n gyfrifol am y canlynol, ymhlith pethau
eraill: dirprwyo ar ran y Cadeirydd pan na all ef/hi weithredu; arfarnu perfformiad
y Cadeirydd; cael adroddiadau gan rai sy’n chwythu’r chwiban y tu allan i’r
gadwyn rheolwyr llinell arferol; a goruchwylio’r broses o ethol aelodau sy’n
gyflogeion i’r Bwrdd.
Wrth wneud ei waith, mae’r Bwrdd yn cymhwyso Cynllun Dirprwyo ffurfiol,
cylch gorchwyl sy’n cynnwys ei reolau gweithdrefnol, Cod Ymddygiad ar gyfer
Aelodau a Chod Ymarfer sy’n Llywodraethu’r Berthynas rhwng Archwilydd
Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru a gymeradwyir gan y Cynulliad
Cenedlaethol.
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Mae’r Bwrdd wedi sefydlu dau bwyllgor sy’n cyflawni swyddogaeth gynghori:
• Mae’r Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg yn cynnwys dau aelod Bwrdd
anweithredol, aelod Bwrdd etholedig sy’n gyflogai ac aelod annibynnol. Nid
yw’r aelod Bwrdd etholedig sy’n gyflogai yn aelod o’r Pwyllgor Rheoli nac yn
cyfrannu at unrhyw benderfyniadau a wneir ar lefel uwch, ac eithrio fel rhan
o’r Bwrdd.
• Mae’r Pwyllgor Cydnabyddiaeth ac Adnoddau Dynol yn cynnwys tri aelod
anweithredol o’r Bwrdd ac aelod Bwrdd etholedig sy’n gyflogai, ond ni chaiff
yr aelod etholedig sy’n gyflogai fod yn bresennol ar gyfer yr eitemau hynny lle
ceir gwrthdaro buddiannau na ellir ei reoli na’i liniaru.
Mae’r ddau bwyllgor yn gweithredu yn unol â chylch gorchwyl a gymeradwywyd
gan y Bwrdd, sy’n cael ei adolygu bob blwyddyn fel rhan o drefniadau adrodd
blynyddol y pwyllgorau.
Rwyf wedi sefydlu Pwyllgor Rheoli i’m cynghori yn rhinwedd fy swydd fel
Archwilydd Cyffredinol, Prif Weithredwr a Swyddog Cyfrifyddu. Mae’r Pwyllgor
yn gweithredu yn unol â chylch gorchwyl y cytunwyd arno ac y mae’n ei
adolygu’n flynyddol.
Caiff y Bwrdd a’i Bwyllgorau, a’r Pwyllgor Rheoli, eu cynorthwyo gan
Ysgrifennydd Bwrdd. Mae blaenraglen fusnes sy’n llywio eu hagenda amodol,
a luniwyd i sicrhau bod busnes yn cael ei gynnal mor effeithlon ac effeithiol â
phosibl.
Ceir rhagor o wybodaeth am aelodau’r Bwrdd a’r Pwyllgor Rheoli yn Adroddiad
y Cyfarwyddwyr.
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Pwyllgor Cyllid y Cynulliad Cenedlaethol
Craffu ar ddefnydd Swyddfa Archwilio Cymru o adnoddau, gwneud
argymhellion ynghylch penodi'r Archwilydd Cyffredinol ac yn gyfrifol am
benodi aelodau anweithredol Swyddfa Archwilio Cymru a’r archwilydd
allanol.

Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru
Monitro’r gwaith o gyflawni swyddogaethau’r Archwilydd Cyffredinol.
Cynghori’r Archwilydd Cyffredinol.
Cyflogi staff a darparu adnoddau i gyflawni swyddogaethau’r Archwilydd
Cyffredinol.
Codi ffioedd am waith yr Archwilydd Cyffredinol.
Ar y cyd â’r Archwilydd Cyffredinol, paratoi amcangyfrif o incwm a threuliau,
cynllun ffioedd, cynllun blynyddol, adroddiad(au) interim ac adroddiad
blynyddol.

Pwyllgor
Cydnabyddiaeth ac
Adnoddau Dynol
Cynghori’r Bwrdd drwy graffu
ar dri maes eang sy'n
gysylltiedig â rheoli a datblygu
adnoddau dynol a'u herio:
a) llywodraethu;
b) perfformiad; a
c) pholisi a chydnabyddiaeth.

Pwyllgor Archwilio
a Sicrhau Risg
Cynghori’r Bwrdd drwy wneud y
canlynol:
a) adolygu pa mor gynhwysfawr a
dibynadwy yw ffynonellau
sicrwydd corfforaethol;
b) adolygu cywirdeb yr adroddiad
blynyddol a chyfrifon; a
c) rhoi barn ar y cymorth a roddir i'r
Bwrdd a'r Swyddog Cyfrifyddu
gyflawni eu cyfryw rolau.

Y Pwyllgor Rheoli
Cyfarwyddo a goruchwylio camau i gyflawni'r nod a'r amcanion, y
strategaeth a'r blaenoriaethau tair blynedd, a'r rhaglenni gwaith
arfaethedig a nodir yng nghydgynllun blynyddol yr Archwilydd Cyffredinol
a Swyddfa Archwilio Cymru.
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Presenoldeb yng nghyfarfodydd y Bwrdd a’r pwyllgorau 2016-17
Bwrdd

ARAC

RHRC

MC

6

4

4

12

Isobel Garner16

6

4

Steve Burnett

6

David Corner, Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Sicrhau
Risg (ARAC)

6

Peter Price, Cadeirydd y Pwyllgor Cydnabyddiaeth ac
Adnoddau Dynol (RHRC)

6

4

Lindsay Foyster

6

4

Huw Vaughan Thomas17

5

4

Kevin Thomas18

6

4

Amanda Hughes

6

3

Louise Fleet

5

Alison Gerrard19, Aelod Anweithredol Annibynnol o ARAC

1

Nifer y cyfarfodydd a gynhaliwyd
Aelodau o’r Bwrdd a’i bwyllgorau

1
4

4

4

9
10

2
4

Aelodau o'r Pwyllgor Rheoli (MC) nad ydynt yn aelodau o'r Bwrdd
Anthony Barrett

4

10

Gillian Body

5

12

Mike Usher

3

11

Alan Morris21

1

1

Steve O’Donoghue22

4

4

Jane Holownia

1

8
4

10
6

16 Aeth Isobel Garner i un o gyfarfodydd y Pwyllgor Rheoli yn rhinwedd ei swydd fel Cadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru.
17 Aeth Huw Vaughan Thomas i gyfarfodydd ARAC a RHRC yn rhinwedd ei swydd fel Prif Weithredwr a Swyddog
Cyfrifyddu.
18 Aeth Kevin Thomas i gyfarfodydd ARAC yn rhinwedd ei swydd fel Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol.
19 Aeth Alison Gerrard i un o gyfarfodydd y Bwrdd fel sylwedydd.
20 Aeth aelodau o’r Pwyllgor Rheoli i gyfarfodydd ARAC yn ôl yr angen i roi briffiadau, cymryd rhan mewn trafodaethau
neu gael cyngor. Mae ganddynt wahoddiad sefydlog i fynd i gyfarfodydd y Bwrdd.
21 Ymddeolodd Alan Morris o’i swydd fel Arweinydd Sector, Llywodraeth Leol a Chyfiawnder Troseddol ar 2 Ionawr 2016
a chafodd ei olynu gan Jane Holownia ar y Pwyllgor Rheoli.
22 Mae’n rhaid i Steve O’Donoghue, fel Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau Dynol, fod yn bresennol yn holl gyfarfodydd y
Bwrdd, ARAC a RHRC.
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Darlun o drefniadau llywodraethu corfforaethol
Mae’r Bwrdd yn cael sicrwydd bod ei amcanion yn cael eu cyflawni drwy:
• adroddiadau rheoli mewnol, adroddiadau ar berfformiad a briffiadau amserol;
• adroddiadau mewnol annibynnol, gan gynnwys adroddiadau archwilio
mewnol ac adroddiadau’r Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg a’r Pwyllgor
Cydnabyddiaeth; ac
• adroddiadau archwilio allanol.
Mae lefel y sicrwydd a geisir ac a ddarperir yn gymesur â’r lefelau risg
cysylltiedig a aseswyd.
Nododd adroddiad blynyddol y cyn-Bwyllgor Cydnabyddiaeth ar gyfer 2015-16
fod cynllun dirprwyo Swyddfa Archwilio Cymru yn neilltuo’r cyfrifoldeb am bennu
polisïau adnoddau dynol i’r Bwrdd. Ym mis Tachwedd 2015, cymeradwyodd
y Bwrdd gynnig i ailgyfansoddi’r Pwyllgor fel Pwyllgor Cydnabyddiaeth ac
Adnoddau Dynol gyda chylch gwaith ehangach i gynghori’r Bwrdd ar y
fframwaith polisi adnoddau dynol a’i addasrwydd i helpu i gyflawni amcanion
strategol Swyddfa Archwilio Cymru. Cynhaliodd y Pwyllgor newydd ei gyfarfod
ffurfiol cyntaf ar ôl cael ei gyfansoddi ym mis Gorffennaf 2016.
Yn 2016-17, gweithiodd y Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg gyda’r Pwyllgor
Rheoli i gynnal ymarfer mapio sicrwydd er mwyn mynd ati mewn ffordd
systematig i gysoni rheolaethau a ffynonellau sicrwydd perthnasol â gofynion
gwybodaeth y Bwrdd, a sicrhau’r canlynol:
• bod adroddiadau yn gynhwysfawr a chadarn, ac
• nad oes bylchau na dyblygu.
Ar ôl adolygu drafft rhagarweiniol o fap sicrwydd ar ddiwedd y flwyddyn, mae
mwy o waith datblygu yn cael ei wneud ar hyn o bryd, gan gyfeirio’n benodol
at fodel ‘tair llinell amddiffyn’ Trysorlys EM ar gyfer categoreiddio ffynonellau
sicrwydd. Caiff drafft terfynol o’r map ei ystyried gan y Pwyllgor Archwilio a
Sicrhau Risg yn ei gyfarfod ym mis Medi 2017.
Roedd Ysgrifennydd y Bwrdd wedi cynnal cofrestr buddiannau’r Bwrdd, y mae’r
aelodau yn ei hadolygu’n flynyddol. Cafodd y gofrestr ei diweddaru yn ystod y
flwyddyn i gynnwys unrhyw wybodaeth ychwanegol yn deillio o ddatganiadau
yng nghyfarfodydd y Bwrdd a’r pwyllgorau. Fel hyn, gellid sicrhau bod unrhyw
achosion posibl o wrthdaro buddiannau yn cael eu nodi cyn cyfarfodydd lle
bo hynny’n ymarferol a bod camau gweithredu priodol yn cael eu cymryd i’w
lliniaru.

Tudalen y pecyn 166
Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2016-17

59

Mae gan Gadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru a chadeiryddion ei phwyllgorau
hawl mynediad a gallant hysbysu Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid yn uniongyrchol
am unrhyw faterion sy’n peri pryder.
Roedd gan Bennaeth y Gwasanaeth Archwilio Mewnol a’r archwilydd allanol
fynediad agored a chyfrinachol o hyd at Gadeirydd y Pwyllgor Archwilio a
Sicrhau Risg. Yn ogystal, cynhaliodd y Pwyllgor sesiwn breifat â’r archwilwyr
mewnol ac allanol cyn pob cyfarfod.
Mae’r Bwrdd yn fodlon bod Swyddfa Archwilio Cymru yn cydymffurfio â gofynion
y Cod Arfer Da ar gyfer Llywodraethu Corfforaethol mewn adrannau llywodraeth
ganolog i’r graddau bod y gofynion hynny yn berthnasol ac yn ymarferol. Nid
oedd y trefniadau yn cydymffurfio â gofynion y Cod yn achos yr agweddau
canlynol:
• Caiff cyfansoddiad y Bwrdd ei ragnodi drwy statud, a gallai cynnwys
cynrychiolaeth gan weinidogion a swyddogion y llywodraeth beryglu fy
annibyniaeth fel Archwilydd Cyffredinol.
• Nid yw’r Bwrdd wedi sefydlu pwyllgor enwebiadau ond caiff y swyddogaethau
a ddisgrifir yn y Cod eu cyflawni gan y Bwrdd a’r Pwyllgor Cydnabyddiaeth ac
Adnoddau Dynol.

Adolygiad o berfformiad ac effeithiolrwydd y Bwrdd
Ym mis Medi 2016, ystyriodd y Bwrdd adroddiad gwerthuso annibynnol ar ei
effeithiolrwydd. Canolbwyntiodd yr adolygiad ar y canlynol: tasgau’r Bwrdd
fel y’u nodir yn y ddeddfwriaeth berthnasol; cyfansoddiad, swyddogaeth ac
adnoddau’r Bwrdd; cyfraniad unigolion i’r Bwrdd a dynameg grŵp; ac effaith y
Bwrdd. Sefydlodd safle meincnod ar ddechrau 2015 a chwblhaodd werthusiad
llawn o gynnydd yn erbyn y meincnod ym mis Gorffennaf 2016.
Daeth y gwerthusiad i’r casgliad canlynol:
‘Mae hwn yn Fwrdd hynod o effeithiol sydd â digon o adnoddau ac sy’n parhau
i ddatblygu ei berfformiad. Mae ganddo’r gallu a’r awydd i ddatblygu ymhellach
er mwyn cael mwy o effaith. Mae’r Bwrdd wedi ymgymryd â’i gyfrifoldebau
statudol mewn ffordd gadarn ac mae’n goruchwylio’r agweddau gweithredol ar
Swyddfa Archwilio Cymru yn dda. Y brif her i’r Bwrdd nawr yw sut i roi cyngor
ar newidiadau strategol a’u goruchwylio yn y ffordd orau bosibl er mwyn ysgogi
gwelliannau o ran perfformiad ac effaith y sefydliad.’
Ym mis Tachwedd 2016, cymeradwyodd y Bwrdd gynllun gweithredu i roi
argymhellion yr adolygiad ar waith a bydd yn monitro cynnydd yn ystod
2017-18.
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Mae’r Bwrdd wedi cydnabod y risgiau posibl i’w effeithiolrwydd wrth i gyfnod
penodiadau’r rhan fwyaf o’r aelodau anweithredol a’r aelodau etholedig sy’n
gyflogeion ddod i ben yn ystod 2017 a 2018. Mae fy mhenodiad fel Archwilydd
Cyffredinol hefyd yn dod i ben yn 2018. Mae’r Bwrdd yn gweithio â Phwyllgor
Cyllid y Cynulliad Cenedlaethol i sicrhau bod trefniadau ar waith i sicrhau
proses bontio effeithiol.
Ar ddiwedd 2016-17, roedd y Cadeirydd yn cwblhau arfarniadau o berfformiad
aelodau, gan ddefnyddio mewnbwn gan Gadeiryddion pwyllgorau’r Bwrdd lle
bo hynny’n briodol. Roedd yr Uwch-Gyfarwyddwr Annibynnol hefyd yn cwblhau
arfarniad o berfformiad y Cadeirydd, gan gynnwys pennu amcanion ar gyfer y
flwyddyn i ddod.
Fel rhan o’u gofynion adrodd blynyddol, mae pob un o bwyllgorau’r Bwrdd
yn cwblhau hunanasesiad o’u heffeithiolrwydd. Mae’r Pwyllgor Archwilio a
Sicrhau Risg wedi mabwysiadu rhestr wirio’r Swyddfa Archwilio Genedlaethol
sy’n cynnwys yr egwyddorion arfer da a ddisgrifir yn Llawlyfr Pwyllgor
Archwilio Trysorlys EM. Mae’r Pwyllgor Cydnabyddiaeth ac Adnoddau Dynol
wedi addasu’r rhestr wirio i sicrhau ei bod yn berthnasol ac yn gymesur â’i
anghenion. Mae’r Bwrdd yn fodlon ar gadernid yr asesiadau ac yn hapus nad
oes unrhyw faterion sy’n peri pryder.

Adroddiad y Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg
Cyflwynodd y Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg ei adroddiad blynyddol i’r Bwrdd
a’r Swyddog Cyfrifyddu ym mis Mehefin 2017, gan grynhoi casgliadau’r gwaith
yr oedd wedi’i wneud yn ystod 2016-17.
Ar sail y gwaith a gwblhawyd yn ystod y flwyddyn, cadarnhaodd y Pwyllgor y
canlynol:
• ei bod yn ymddangos bod y trefniadau rheoli risg strategol yn gweithio’n
effeithiol a’u bod yn cysylltu â’r trefniadau gweithredol sydd ar waith ar lefel
unedau busnes;
• bod y datganiad llywodraethu blynyddol drafft yn gyson â barn y Pwyllgor ar
fframwaith rheoli Swyddfa Archwilio Cymru; ac
• nad yw’n ymddangos bod unrhyw fylchau sylweddol yn y fframwaith sicrwydd
ond ei bod yn hollbwysig cwblhau’r map sicrwydd er mwyn cadarnhau hynny.
Asesodd y Pwyllgor berfformiad yr archwilwyr mewnol ac allanol gan ddefnyddio
rhestrau gwirio a ddatblygwyd ar sail y rheini a ddefnyddir gan un o’r cwmnïau
cyfrifyddu mawr.
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Roedd y Pwyllgor yn fodlon, ar y cyfan, ar ansawdd y gwasanaeth archwilio
allanol, ond derbyniodd yr archwilydd allanol fod lle i wella’r trefniadau cyswllt
â’r gwasanaeth archwilio mewnol ymhellach (gan nodi cyfyngiadau safonau
archwilio rhyngwladol).
O ran y gwasanaeth archwilio mewnol, nododd y Pwyllgor y trefniadau gwell ar
gyfer casglu adborth yn ystod y flwyddyn a nododd fod ansawdd y systemau
ariannol craidd yn dda. Hefyd, nododd y Pwyllgor fod pryderon a godwyd gan
reolwyr yn ystod y flwyddyn am argaeledd sgiliau arbenigol i wneud gwaith
anghyffredin yn cael sylw.

Adroddiad y Pwyllgor Cydnabyddiaeth ac Adnoddau Dynol
Cyflwynodd y Pwyllgor Cydnabyddiaeth ac Adnoddau Dynol ei adroddiad
blynyddol i’r Bwrdd a’r Swyddog Cyfrifyddu ym mis Mehefin 2017.
Ar ôl i’r Bwrdd gymeradwyo ei raglen waith ym mis Gorffennaf, dechreuodd y
Pwyllgor ddilyn patrwm busnes rheolaidd. Mae angen mwy o amser i sicrhau
bod cwmpas cylch gwaith y Pwyllgor yn briodol a bod y Pwyllgor yn cyflawni ei
gyfrifoldebau’n effeithiol yng nghyd-destun swyddogaethau strategol y Bwrdd.
Mae’r Pwyllgor wedi bod yn ymwybodol y gall llawer o’i waith gael effaith
uniongyrchol ar forâl staff a’r penderfyniadau dyddiol sy’n effeithio ar staff yn y
ffordd fwyaf uniongyrchol. Roedd wedi cydnabod y cydbwysedd sydd ei angen
o safbwynt darparu amgylchedd gwaith cefnogol sy’n galluogi staff i gyflawni eu
dyheadau yng nghyd-destun diwallu anghenion y busnes.
Drwy gydol y flwyddyn, pwysleisiodd aelodau yr angen i bolisïau ac arferion
adnoddau dynol gefnogi’r newid diwylliannol y mae’r Bwrdd yn ei geisio a
phortreadu Swyddfa Archwilio Cymru fel cyflogwr deniadol mewn marchnad
gystadleuol.
Roedd y Pwyllgor yn fodlon, ar y cyfan, fod y polisïau a adolygwyd ganddo yn
ystod y flwyddyn yn gyson â gweledigaeth strategol y Bwrdd.

Adroddiad yr archwilydd mewnol
Penodwyd BDO LLP yn archwilwyr mewnol Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer
y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2017. Cafodd cynllun archwilio mewnol ar
gyfer 2016-2019 ei baratoi i’w ystyried a chafodd ei gymeradwyo gan y Pwyllgor
Archwilio a Sicrhau Risg yn ei gyfarfod ar 25 Chwefror 2016.
Yn ystod 2016-17, cyhoeddodd BDO LLP saith adroddiad archwilio mewnol ar
adolygiadau o reolaethau ariannol 2015-16 (interim a therfynol), buddiannau
gweithredu platfform TG Insight, y fframwaith polisi a gweithdrefn, trefniadau
llywodraethu gwybodaeth, rheolaethau ariannol 2016-17 (interim), trefniadau
cynllunio’r gweithlu, a rheolaethau twyll.
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Crynodeb o’r lefelau sicrwydd a ddarparwyd drwy farnau adroddiadau archwilio
mewnol yn 2015-16
Sylweddol
Cynllun y
fframwaith
rheolaeth
fewnol

1

Cymedrol

3
3

Cyfyngedig
Dim
Lefel sicrwydd

Dim

Cyfyngedig

Cymedrol

Sylweddol

Effeithiolrwydd gweithredol rheolaethau mewnol

Yn ei ddatganiad sicrwydd blynyddol ar gyfer 2016-17, nododd Pennaeth y
Gwasanaeth Archwilio Mewnol:
‘Rydym yn fodlon bod digon o waith archwilio mewnol wedi cael ei wneud i’n
galluogi i ddod i gasgliad rhesymol ynghylch digonolrwydd ac effeithiolrwydd
trefniadau rheoli risg a rheolaeth fewnol Swyddfa Archwilio Cymru.
Yn ein barn ni, ar sail yr adolygiadau a gafodd eu cynnal a’u cwblhau yn
ystod y cyfnod, gallwn ddod i’r casgliad bod trefniadau rheoli risg, rheolaeth
a llywodraethu yn gweithio’n ddigon effeithiol i roi sicrwydd rhesymol bod
yr amcanion cysylltiedig o ran rheoli risg, rheolaeth a llywodraethu wedi’u
cyflawni’n gyffredinol erbyn diwedd y cyfnod adolygu.
Mae casgliadau a chanfyddiadau ein hadroddiadau yn ystod y flwyddyn yn
cadarnhau, ar sail y dystiolaeth o’r archwiliadau a gynhaliwyd, nad oes unrhyw
arwyddion o wendidau perthnasol yn y fframwaith rheoli.’
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Awydd am risg a rheoli risg
O gofio natur ein busnes, ni oddefir risg ym meysydd dyfarniadau archwilio
proffesiynol, rheoleidd-dra, priodoldeb na rheoli ariannol. Mewn meysydd
eraill, er enghraifft, mewn perthynas â chyfnewid arfer da ac ymgysylltu’n fwy
effeithiol â’r cyhoedd, rydym yn barod i dderbyn mwy o risg er mwyn manteisio
ar gyfleoedd i gyflawni ein nod a’n hamcanion.
Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn ymrwymedig i fabwysiadu arfer gorau o ran
nodi, gwerthuso a rheoli risgiau yn gosteffeithiol er mwyn sicrhau y cânt eu
lleihau i lefel dderbyniol neu’u dileu. Cydnabyddir y bydd rhai risgiau yn bodoli
bob amser ac na chânt eu dileu byth – ond rhaid monitro a rheoli’r rhain hefyd.

Rheoli risg a’r gwasanaeth archwilio mewnol
Y Bwrdd sy’n bennaf cyfrifol am reoli risg, ac mae’n derbyn ac yn ystyried
cofrestr risg strategol ac adroddiad sy’n crynhoi unrhyw newidiadau
arwyddocaol i broffil risg y sefydliad yn ystod pob cyfarfod.
Caiff y Bwrdd ei gynorthwyo gan y Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg, sy’n
adolygu ac yn cynghori’r Bwrdd mewn perthynas â’r canlynol:
• ei strategaeth risg, gan gynnwys priodoldeb dull Swyddfa Archwilio Cymru o
bennu ei hawydd am risg;
• prosesau asesu risg cyffredinol Swyddfa Archwilio Cymru sy’n llywio
penderfyniadau gweithredol;
• gallu Swyddfa Archwilio Cymru i nodi a rheoli risg;
• cylch gwaith y swyddogaeth rheoli risg, gan gynnwys ei mynediad at
adnoddau a gwybodaeth er mwyn cyflawni ei rôl yn effeithiol ac yn unol â’r
safonau proffesiynol perthnasol, yn rhydd rhag rheolaeth a chyfyngiadau
eraill; ac
• ymatebolrwydd rheolwyr i asesiadau risg.
Mae’r Pwyllgor Rheoli yn gyfrifol am y canlynol: cymeradwyo a goruchwylio’r
ffordd y caiff polisi rheoli risg Swyddfa Archwilio Cymru ei roi ar waith a
chytuno ar unrhyw adnoddau sydd eu hangen i helpu i wneud hyn o safbwynt
corfforaethol; asesu a rheoli risgiau strategol; ac adolygu’r gofrestr risgiau
gweithredol bob chwe mis.
Mae’r Swyddog Cyfrifyddu yn cynghori’r Bwrdd a’i bwyllgorau ar y system
rheolaeth fewnol, a chaiff ei gynorthwyo i wneud hynny gan y Pwyllgor Rheoli.
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Asesu risg
Ym mhob un o’i gyfarfodydd yn 2016-17, ystyriodd y Bwrdd grynodeb o’r risgiau
strategol allweddol a oedd yn wynebu’r sefydliad, ynghyd â chofrestr risgiau
strategol fanylach a oedd:
• yn asesu lefelau risg cynhenid a thargedau risg penodedig;
• yn disgrifio’r rheolaethau allweddol a roddwyd ar waith i liniaru tebygolrwydd
ac effaith risgiau a chyflawni targedau;
• yn asesu lefelau risg gweddilliol;
• yn nodi newidiadau o ran risg ac yn tynnu sylw at newidiadau a wnaed i
reolaethau lliniaru ers y cyfarfod Bwrdd diwethaf; ac
• yn crynhoi cynnwys y gofrestr drwy broffiliau a mapiau gwres o risgiau
cynhenid a gweddilliol.
Amrywiodd nifer o risgiau strategol allweddol yn ystod y flwyddyn ac yn sgil
hynny, treuliodd y Bwrdd a’r Pwyllgor Rheoli dipyn o amser arnynt. Roedd y
rhain yn cynnwys:
• y ffaith nad yw lefelau capasiti a gallu presennol ein gweithlu yn bodloni
gofynion ein hamgylchedd archwilio yn y dyfodol, yn enwedig o ran y
gofyniad arfaethedig i gau cyfrifon llywodraeth leol yn gynharach, datganoli
cyllidol, a chyflawni cyfrifoldebau’r Archwilydd Cyffredinol o dan Ddeddf
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015; a
• phrinder arian o ffioedd, arian grant ac arian o Gronfa Gyfunol Cymru i
alluogi’r Archwilydd Cyffredinol i gyflawni ei swyddogaethau statudol mewn
ffordd sy’n cyflwyno’r lefelau effaith dymunol a gwerth ychwanegol.
Rwyf yn fodlon bod y risgiau hyn wedi cael eu monitro a’u rheoli’n effeithiol yn
ystod y flwyddyn.
Yn 2015-16, cadarnhaodd y Bwrdd rôl y Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg o ran
craffu ar y gofrestr risgiau strategol gan nodi y dylai ganolbwyntio ar brofi risgiau
unigol er mwyn penderfynu a oedd y trefniadau yn gadarn ar y cyfan. Parhaodd
y Pwyllgor â’r dull gweithredu hwnnw yn 2016-17 ac ystyriodd ddwy risg
strategol, ynghyd ag adolygu’r gofrestr risgiau gweithredol. Roedd y Pwyllgor yn
fodlon bod ei adolygiadau manwl yn dangos bod trefniadau rheoli risg Swyddfa
Archwilio Cymru yn gweithio’n effeithiol.
Cafodd nifer o risgiau eu rheoli’n llwyddiannus a’u dileu o’r gofrestr risgiau
strategol yn ystod 2016-17. Cafodd y risgiau naill eu cau’n gyfan gwbl neu’u
hisraddio i’r gofrestr risgiau gweithredol er mwyn i’r arweinydd risg perthnasol
eu rheoli.
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Mae Swyddfa Archwilio Cymru hefyd yn wynebu nifer o risgiau newydd wrth
edrych ymlaen at 2017-18, ac mae’r rhain wedi’u cynnwys yn ein cofrestr risgiau
strategol. Yn benodol:
• methu â manteisio ar y cyfleoedd a gyflwynir yn sgil Deddf Llesiant
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 i ail-lunio ac ychwanegu gwerth at
ein dull archwilio yng Nghymru;
• prinder sgiliau iaith Gymraeg i fodloni gofynion safonau newydd y
Gymraeg; a
• chynllunio annigonol ar gyfer y goblygiadau posibl sy’n gysylltiedig â rhagor
o ddiwygiadau i wasanaethau cyhoeddus a diwygiadau cyfansoddiadol, gan
gynnwys Brexit, a allai arwain at newidiadau i lwyth a natur gwaith archwilio.
Rydym wedi comisiynu gwaith i liniaru’r risgiau newydd hyn.
Byddaf yn parhau i sicrhau bod risgiau’n cael eu rheoli’n dda yn gyffredinol, bod
camau priodol yn cael eu cymryd i fynd i’r afael ag unrhyw wendidau, a bod
rheolaethau mewnol Swyddfa Archwilio Cymru yn cael eu hadolygu’n rheolaidd
er mwyn sicrhau eu bod yn parhau i fod yn effeithiol.

Proffil risgiau strategol Swyddfa Archwilio Cymru
Ceir crynodeb o broffil risgiau strategol Swyddfa Archwilio Cymru ym mis
Mawrth 2017 yn y ‘map gwres’ canlynol, sy’n dangos nifer y risgiau strategol a
lefelau’r risgiau gweddilliol a aseswyd ar ôl cymhwyso rheolaethau i liniaru eu
heffaith a’u tebygolrwydd.
Allwedd

Effaith

Difrifol

1

Uchel iawn

Mawr

2

Uchel

Cymedrol

3

Canolig

4

Bach

Isel

2
Annhebygol

Posibl

Tebygol

Bron yn
sicr

Tebygolrwydd
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Llywodraethu gwybodaeth
Fel Archwilydd Cyffredinol, mae gen i fynediad eang at wybodaeth er mwyn
cyflawni fy swyddogaethau archwilio. Ynghlwm wrth yr hawliau mynediad
statudol grymus hyn mae cyfrifoldeb i sicrhau bod y wybodaeth a dderbynnir
gennyf i a Swyddfa Archwilio Cymru yn cael ei diogelu’n briodol.
Felly, mae gan Swyddfa Archwilio Cymru Bolisi Diogelwch Gwybodaeth sy’n
amlinellu rhwymedigaethau a chyfrifoldebau staff, gofynion prosesu data,
trefniadau monitro ac adrodd, ac yn egluro sut y gall staff gael mwy o gymorth
ac arweiniad.
Mae’r Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol yn atebol i’r Bwrdd am
lywodraethu gwybodaeth. Mae Swyddfa Archwilio Cymru wedi mabwysiadu
ISO 27001, sef y safon ryngwladol ar gyfer rheoli diogelwch gwybodaeth, gan
addasu’r trefniadau yn unol ag anghenion y sefydliad.
Ni hysbyswyd Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth am unrhyw achosion yn
ymwneud â data personol yn 2016-17.
Rydym yn ymrwymedig i weithio mewn ffordd agored a thryloyw fel busnes
ac rydym wedi mabwysiadu’r Cynllun Cyhoeddi Enghreifftiol a baratowyd
ac a gymeradwywyd gan y Comisiynydd Gwybodaeth. Mae’r Cynllun yn ein
hymrwymo i sicrhau bod gwybodaeth benodol ar gael fel mater o drefn i’r
cyhoedd.
Yn ystod blwyddyn ariannol 2016-17, cawsom 51 o geisiadau am wybodaeth, a
gwnaethom fodloni’r terfynau amser statudol ar gyfer pob un o’r ceisiadau hyn.
Ni chynhaliodd y Comisiynydd Gwybodaeth unrhyw adolygiadau mewn
perthynas â ni yn 2016-17.
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Chwythu’r Chwiban (mewnol)
Anogir pob aelod o staff Swyddfa Archwilio Cymru i godi pryderon ynghylch
camymddygiad neu ddrwgweithredu a ddaw i’w sylw pan fyddant yn y gwaith.
Mae Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru yn ystyried bod nodi drwgweithredu yn
fewnol yn gyfraniad pwysig at reoli risg gorfforaethol a sicrhau llywodraethu da.
Mae gennym bolisi chwythu’r chwiban mewnol sefydledig sy’n adlewyrchu
darpariaethau Deddf Datgelu er Lles y Cyhoedd 1998, sy’n nodi’r broses ar
gyfer codi materion o’r fath, ac sy’n gymwys i staff Swyddfa Archwilio Cymru
a’r holl gontractwyr ac unigolion eraill sy’n gweithio i Swyddfa Archwilio Cymru
mewn unrhyw ffordd.
Mae’n anodd asesu effeithiolrwydd ein trefniadau oherwydd nid ydym wedi cael
unrhyw ddatgeliadau mewnol yn ystod y flwyddyn, nac yn ystod blynyddoedd
blaenorol chwaith. Mae gennym drefniadau penodol ar gyfer rhoi gwybod
am broblemau ynghylch llywodraethu gwybodaeth, fel bygythiadau posibl i
ddiogelwch gwybodaeth, a gaiff eu gweithredu gan yr un staff sy’n gyfrifol am
y trefniadau chwythu’r chwiban. Er na chaiff y trefniadau hyn eu defnyddio’n
helaeth – dim ond llond llaw o bryderon a godwyd yn ystod y flwyddyn – mae
hyn yn dangos bod y staff yn hyderus i roi gwybod am achosion pan fo hynny’n
briodol.
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Adroddiad ar Gydnabyddiaeth a Staff
Cydnabyddiaeth
Archwilydd Cyffredinol Cymru
Pennir cydnabyddiaeth yr Archwilydd Cyffredinol gan Gynulliad Cenedlaethol
Cymru ac, yn unol â Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013, daw’n
uniongyrchol o Gronfa Gyfunol Cymru yn hytrach na chael ei thalu gan Swyddfa
Archwilio Cymru. Er mwyn bod yn dryloyw, caiff cydnabyddiaeth yr Archwilydd
Cyffredinol ei dangos yn yr Adroddiad hwn ar Gydnabyddiaeth.
Penodwyd yr Archwilydd Cyffredinol presennol, Mr Huw Vaughan Thomas,
gan Ei Mawrhydi’r Frenhines a dechreuodd yn ei swydd ar 1 Hydref 2010 am
gyfnod o wyth mlynedd na ellir ei adnewyddu. Cost cyflog gros yr Archwilydd
Cyffredinol yn ystod 2016-17 oedd £153,000 (2015-16: £153,000).
Mae Mr Huw Vaughan Thomas wedi dewis cyfrif pensiwn partneriaeth (math o
bensiwn cyfranddeiliaid personol y mae cyflogwr yn cyfrannu ato). Cyfrannodd
y cyflogwr gyfanswm o £27,923 i’r cyfrif hwn yn ystod 2016-17 (ni chafwyd
cyfraniadau gan yr aelod) (2015-16: £31,237 yn cynnwys £26,701 gan y
cyflogwr a £4,536 gan yr aelod).

Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru
Mae Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru yn cynnwys pum aelod anweithredol a
benodir gan y Cynulliad Cenedlaethol, dau aelod etholedig sy’n gyflogeion,
Archwilydd Cyffredinol Cymru a’r aelod sy’n gyflogai a enwebwyd ganddo, sef y
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol.
Nid yw cydnabyddiaeth aelodau anweithredol Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru
yn bensiynadwy ac fe’i pennir gan y Cynulliad, ac yn achos y Cadeirydd, daw’n
uniongyrchol o Gronfa Gyfunol Cymru yn unol â Deddf Archwilio Cyhoeddus
(Cymru) 2013. Er mwyn bod yn fwy tryloyw, caiff cydnabyddiaeth Cadeirydd
Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru ei dangos yn yr adroddiad hwn. Penodwyd
y ddau aelod etholedig sy’n gyflogeion gan aelodau anweithredol y Bwrdd,
ar ôl pleidlais gan y staff ym mis Mai 2014. Caiff y lwfansau a roddir iddynt
am eu dyletswyddau sy’n ymwneud â’r Bwrdd eu pennu gan y Bwrdd23 a’u
dangos yn yr adroddiad hwn. Nid yw’r Archwilydd Cyffredinol na’r Cyfarwyddwr
Gwasanaethau Corfforaethol yn cael unrhyw lwfansau ychwanegol am eu
dyletswyddau sy’n ymwneud â’r Bwrdd.
Caiff y wybodaeth ar dudalennau 70 i 80 yn yr adroddiad ar
Gydnabyddiaeth a Staff ei harchwilio.

23 Nid yw’r aelodau sy’n gyflogeion yn cymryd rhan yn y penderfyniad hwn.
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Cyfanswm ffigur unigol cydnabyddiaeth aelodau Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru

Cydnabyddiaeth/
Lwfans

Treuliau, gan
gynnwys treth24

Cyfanswm
ffigur unigol
cydnabyddiaeth

2016-17

2015-16

2016-17

2015-16

2016-17

2015-16

£

£

£

£

£

£

Isobel Garner (Cadeirydd)25

25,000

25,000

5,741

6,419

30,741

31,419

Steven Burnett

12,500

12,500

3,068

1,687

15,568

14,187

David Corner26

12,500

12,500

9,176

9,720

21,676

22,220

Lindsay Foyster

12,500

12,500

488

602

12,988

13,102

Peter Price

12,500

12,500

454

557

12,954

13,057

Amanda Hughes27

4,167

4,167

1,194

866

5,361

5,033

Louise Fleet

4,167

4,167

276

667

4,443

4,834

Cyfanswm

83,334

83,334

20,397

20,518

103,731

103,852

24 Yn ogystal â’r gydnabyddiaeth neu’r lwfans am eu rôl, gall aelodau’r Bwrdd ac aelodau anweithredol
pwyllgorau hawlio am eu costau teithio a threuliau. Caiff y rhwymedigaeth dreth bersonol mewn
perthynas â’r treuliau hyn ei setlo gan Swyddfa Archwilio Cymru o dan Gytundeb Setliad TWE
gyda CThEM.
25 Daw cydnabyddiaeth y Cadeirydd yn uniongyrchol o Gronfa Gyfunol Cymru. Caiff costau teithio a
threuliau’r Cadeirydd eu talu gan Swyddfa Archwilio Cymru. Dangosir cydnabyddiaeth y Cadeirydd yma
er mwyn bod yn dryloyw.
26 Mae David Corner yn byw yng Ngogledd-ddwyrain Lloegr felly mae ei dreuliau yn adlewyrchu’r pellter
teithio hirach i swyddfeydd Swyddfa Archwilio Cymru.
27 Mae Amanda Hughes a Louise Fleet yn aelodau sy’n gyflogeion o Fwrdd Swyddfa Archwilio Cymru ac
fe’u penodwyd gan yr aelodau anweithredol ym mis Mai 2014. Mae’r lwfansau a ddangosir uchod yn
ymwneud â’u dyletswyddau fel aelodau o’r bwrdd yn unig.
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Aelodau anweithredol pwyllgorau
Mae Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru wedi penodi aelod annibynnol o’i Bwyllgor
Archwilio a Sicrhau Risg. Pennwyd cydnabyddiaeth y swydd hon gan y Bwrdd
ac nid yw’n bensiynadwy.
Cyfanswm ffigur unigol cydnabyddiaeth aelodau’r Pwyllgor Archwilio a
Sicrhau Risg
Cydnabyddiaeth

Treuliau, gan
gynnwys treth

Cyfanswm
ffigur unigol
cydnabyddiaeth

2016-17

2015-16

2016-17

2015-16

2016-17

2015-16

£

£

£

£

£

£

Alison Gerrard28

5,000

5,000

142

184

5,142

5,184

Cyfanswm

5,000

5,000

142

184

5,142

5,184

Staff Swyddfa Archwilio Cymru
Mae polisi tâl Swyddfa Archwilio Cymru ar gael ar ein gwefan.
Cyflogir pob aelod o staff gan Swyddfa Archwilio Cymru ar y cyfryw delerau ac
amodau a bennir gan y Bwrdd. Mae cydnabyddiaeth pob aelod o staff yn destun
adolygiadau rheolaidd yn unol â strategaethau a bennir gan y Bwrdd a thrwy
ymgynghori ag undebau llafur o dan gydgytundeb. Mae cydnabyddiaeth yn
bensiynadwy o dan Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.
Mae aelodau o staff Swyddfa Archwilio Cymru fel arfer yn dal swyddi
penagored. Byddai dod â phenodiad i ben yn gynnar, ac eithrio o ganlyniad i
gamymddwyn, yn arwain at roi iawndal i’r unigolyn fel y nodir yng Nghynllun
Iawndal y Gwasanaeth Sifil.
Wrth bennu strategaethau cyflog, mae’r Bwrdd yn ystyried y canlynol:
• yr angen i recriwtio, cadw a chymell unigolion â galluoedd a chymwysterau
addas o safon uchel;
• fforddiadwyedd cyffredinol;
• arferion cyflogau yn y sector cyhoeddus ehangach a sefydliadau cymharol; a
• rhwymedigaethau cyfreithiol perthnasol, gan gynnwys gofynion o ran
cydraddoldeb a gwahaniaethu.
28 Daw tymor presennol Alison Gerrard yn y swydd i ben ym mis Medi 2017.
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Mae’r ystodau cyflog ar gyfer pob aelod o staff ar gael ar ein gwefan. Nid yw
Swyddfa Archwilio Cymru yn talu bonysau sy’n gysylltiedig â pherfformiad i
unrhyw aelodau o staff, ond mae trefniadau arfarnu perfformiad ar waith sy’n
atal codiadau cyflog os na fydd perfformiad yn foddhaol.
Yn ystod 2016-17, ni wnaed unrhyw daliadau i gyn-gyfarwyddwyr (2015-16:
£15,265). Nodir isod fanylion cydnabyddiaeth a buddiannau pensiwn aelodau’r
Pwyllgor Rheoli. Mae Pwyllgor Cydnabyddiaeth y Bwrdd yn craffu
ar grynodeb arfarnu perfformiad yr Archwilydd Cyffredinol o aelodau’r
Pwyllgor Rheoli.
Cyfanswm ffigur unigol cydnabyddiaeth uwch reolwyr
Blwyddyn hyd at 31 Mawrth 2017
Cyflog29

Blwyddyn hyd at 31 Mawrth 2016

Buddiannau Treuliau
Budd
Cyfanswm
mewn da
trethadwy30 pensiwn ffigur
unigol
cydnabyddiaeth

Bandiau
o £5,000

I’r £100
agosaf

Anthony
Barrett

120-125

300

Gillian Body

Buddiannau Treuliau
Budd
Cyfanswm
mewn da
trethadwy pensiwn ffigur
unigol
cydnabyddiaeth

Bandiau o Bandiau
£5,000 o £5,000

I’r £100
agosaf

37

170-175 115-120

120-125

(1)

120-125 120-125

Jane
Holownia31

20-25

5

25-30

Alan Morris32

80-85

59

Steve
O’Donoghue

80-85

Kevin
Thomas

120-125

Mike Usher

105-110

I’r £100 I’r £1,000
agosaf
agosaf

Cyflog

15,100

1,000

19,300

I’r £100 I’r £1,000
agosaf
agosaf

Bandiau
o £5,000

4,600

11,800

57

185-190

–

–

39

160-165

–

–

–

–

–

140-145

95-100

2,800

–

72

170-175

64

145-150

80-85

–

–

67

145-150

50

190-195 120-125

–

15,000

54

190-195

33

135-140 105-110

–

–

41

145-150

29 Yn cynnwys Lwfans Teithio a dalwyd i Anthony Barrett (£4,816), Gillian Body (£5,160), Kevin Thomas
(£5,160) a Jane Holownia (£754). Mae gan Mike Usher yr hawl i Lwfans Teithio ond nid arferodd yr
hawl hon yn 2016-17 na 2015-16. Nid oes gan Steve O’Donoghue yr hawl i’r lwfans hwn.
30 Sef gwerth taliadau yn cynnwys treth a wnaed i Anthony Barrett a Kevin Thomas am deithio i
brif weithle.
31 Ymunodd Jane Holownia â’r Pwyllgor Rheoli ym mis Ionawr 2017 yn dilyn ymddeoliad Alan Morris fel
Arweinydd Sector ar gyfer Llywodraeth Leol a Chyfiawnder Troseddol. Mae’r gydnabyddiaeth gyfatebol
drwy’r flwyddyn ar gyfer ei rôl o fewn band 85-90 (gan gynnwys Lwfans teithio o £4,315).
32 Ymddeolodd Alan Morris ar ddiwedd mis Rhagfyr 2016. Cyflog am naw mis o’r flwyddyn a
ddangosir yma.
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Cyflog
Mae ‘cyflog’ yn cynnwys cyflog gros ac unrhyw lwfans arall (ee, lwfans
trafnidiaeth) i’r graddau ei fod yn destun trethiant yn y DU.

Buddiannau mewn da
Mae gwerth ariannol buddiannau mewn da yn cynrychioli buddiannau ceir ar
brydles a ddarperir gan Swyddfa Archwilio Cymru ac a gaiff eu trin gan Gyllid
a Thollau Ei Mawrhydi (CThEM) fel budd trethadwy. Mae’r buddiannau hyn yn
unol â hawl safonol i bob aelod o staff symudol.
Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn darparu budd-dal marw yn y swydd sy’n
cyfateb i flwyddyn o gyflog ar gyfer unrhyw aelod o staff sy’n marw tra’n
gweithio i Swyddfa Archwilio Cymru. Cost flynyddol y cynllun hwn yn 2016-17
oedd £18,679 (2015-16: £15,487). Polisi yswiriant grŵp yw hwn, ac fel y cyfryw
ni ellir ei briodoli’n uniongyrchol i unrhyw aelod penodol o staff ac felly ni chaiff
ei gynnwys yn y tabl uchod.

Treuliau uwch aelodau o staff
Cyhoeddir gwybodaeth am dreuliau aelodau’r Pwyllgor Rheoli ar wefan
Swyddfa Archwilio Cymru.

Pensiynau’r Gwasanaeth Sifil
Mae darpariaethau Prif Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil (PCSPS) yn
berthnasol i gyflogeion presennol Swyddfa Archwilio Cymru a chyn gyflogeion.
Mae’r cynllun yn gynllun budd diffiniedig a’r Cynllun sy’n atebol, ac nid Swyddfa
Archwilio Cymru. Telir costau’r buddiannau gan arian y mae’r Senedd yn
pleidleisio arno bob blwyddyn. Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn gwneud
cyfraniadau fel y’u pennir gan Swyddfa’r Cabinet i dalu hawliadau pensiwn
cronedig staff a gyflogir.
Ceir rhagor o fanylion am drefniadau pensiwn y Gwasanaeth Sifil ar wefan
PCSPS.
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Hawliadau pensiwn i uwch reolwyr
Pensiwn
cronedig ar
ôl cyrraedd
oedran
pensiwn ar
31 Mawrth
2017 a
chyfandaliad
cysylltiedig

Cynnydd
gwirioneddol
mewn
pensiwn a
chyfandaliad
cysylltiedig
ar ôl
cyrraedd
oedran
pensiwn

£’000

£’000

£’000

£’000

£’000

I’r £100
agosaf

45-50

0-2.5

720

671

15

–

50-55
ynghyd â
chyfandaliad
o 155-160

0-2.5
ynghyd â
chyfandaliad
o 0-2.5

1,136

1,088

(1)

–

Jane Holownia

40-45

0-2.5

748

739

4

-

Alan Morris

60-65

2.5-5

1,172

1,120

58

-

Steve
O’Donoghue

35-40

2.5-5

507

450

34

–

Kevin Thomas

50-55

2.5-5

797

738

24

–

40-45
ynghyd â
chyfandaliad
o 105-110

0-2.5
ynghyd â
chyfandaliad
o 0-110

716

672

13

–

Anthony Barrett
Gillian Body

Mike Usher

CETV
ar 31
Mawrth
2017

CETV
ar 31
Mawrth
2016
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Cynnydd
Cyfraniad
gwirioneddol y cyflogwr
mewn CETV i gyfrif
pensiwn
partneriaeth

Gwerthoedd trosglwyddo sy’n cyfateb i arian parod (CETV)
Y CETV yw gwerth y buddiannau cynllun pensiwn a gronnwyd gan aelod ar
adeg benodol, wedi’u cyfalafu’n actiwaraidd. Y buddiannau a gaiff eu prisio yw’r
buddiannau a gronnwyd gan yr aelod ac unrhyw bensiwn wrth gefn i briod sy’n
daladwy o’r cynllun. Mae CETV yn daliad a wneir gan gynllun neu drefniant
pensiwn er mwyn diogelu buddiannau pensiwn cynllun neu drefniant pensiwn
arall pan fydd yr aelod yn gadael cynllun ac yn dewis trosglwyddo’r buddiannau
a gronnwyd yn ei hen gynllun. Mae’r ffigurau pensiwn a ddangosir yn nodi’r
buddiannau a gronnwyd gan yr unigolyn drwy gydol ei gyfnod fel aelod o’r
cynllun pensiwn, nid dim ond ei gyfnod yn yr uwch swydd y mae’r datgeliad yn
berthnasol iddo.
Mae’r ffigurau yn cynnwys gwerth unrhyw fuddiant pensiwn mewn cynllun
neu drefniant arall y mae’r aelod wedi’i drosglwyddo i drefniadau pensiwn
y Gwasanaeth Sifil. Maent hefyd yn cynnwys unrhyw fuddiannau pensiwn
ychwanegol a gronnir gan yr aelod ar ôl iddo brynu buddiannau pensiwn
ychwanegol gyda’i arian ei hun. Cyfrifir CETVs yn unol â Rheoliadau Cynlluniau
Pensiwn Galwedigaethol (Gwerthoedd Trosglwyddo) (Diwygio) 2008 ac nid
ydynt yn ystyried unrhyw leihad gwirioneddol neu bosibl mewn buddiannau sy’n
deillio o dreth lwfans oes a all fod yn ddyledus pan fydd buddiannau pensiwn yn
cael eu codi.

Cynnydd gwirioneddol mewn gwerthoedd trosglwyddo sy’n
cyfateb i arian parod
Mae hyn yn adlewyrchu’r cynnydd mewn CETV a ariennir gan y cyflogwr. Nid
yw’n cynnwys y cynnydd yn y pensiwn a gronnwyd o ganlyniad i chwyddiant na
chyfraniadau a dalwyd gan y cyflogai (gan gynnwys gwerth unrhyw fuddiannau
a drosglwyddwyd o gynllun neu drefniant pensiwn arall) ac mae’n defnyddio
ffactorau prisio’r farchnad gyffredin ar gyfer dechrau a diwedd y cyfnod.

Taliadau digolledu am golli swydd
Bydd Gillian Body yn gadael o dan delerau’r Cynllun Ymadael Gwirfoddol ar 30
Mehefin 2017. Caiff daliad digolledu o £177,000 yn unol â Chynllun Digolledu’r
Gwasanaeth Sifil. Yn ystod 2016-17, gwnaeth Swyddfa Archwilio Cymru gais
am ddatganiadau o ddiddordeb gan staff i ymadael o dan y cynllun, fel rhan o
drefniadau cynllunio’r gweithlu parhaus. Cafodd cais Gillian Body ei ystyried
gan y Pwyllgor Cydnabyddiaeth ac Adnoddau Dynol a’i gymeradwyo gan y
Bwrdd. Bydd arbedion ynghylch yr ymadawiad hwn yn arwain at adennill cost y
daledigaeth o fewn 14 o fisoedd.
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Datgeliad cyflog teg
Caiff y gydberthynas rhwng cydnabyddiaeth y cyfarwyddwr sy’n ennill y cyflog
mwyaf a chydnabyddiaeth ganolrifol y gweithlu ei dangos yn y tabl canlynol.
2016-17

2015-16

Band cyfanswm cydnabyddiaeth33 y cyfarwyddwr sy'n
ennill y cyflog mwyaf heb gynnwys cyfraniadau pensiwn
(£'000)

140-145

135-140

Cyfanswm cydnabyddiaeth canolrifol yn seiliedig ar
staff cyfwerth ag amser llawn (heb gynnwys cyfraniadau
pensiwn)

£44,065

£43,850

£16,300£141,452

£18,219£136,336

3.21

3.11

Ystod cyfanswm y gydnabyddiaeth heb gynnwys
cyfraniadau pensiwn
Cymhareb cydnabyddiaeth

Yn 2016-17, ni chafodd unrhyw gyflogeion gydnabyddiaeth a oedd yn fwy
na’r hyn a gafodd y cyfarwyddwr sy’n ennill y cyflog mwyaf (2015-16: dim).
Roedd y gydnabyddiaeth yn amrywio o £16,300 i £141,452 (2015-16: £18,219
i £136,336). Roedd y gydnabyddiaeth isaf yn 2016-17 yn adlewyrchu lleoliadau
profiad gwaith. Mae’r gydnabyddiaeth uwch i’r cyfarwyddwr sy’n ennill y cyflog
mwyaf yn cynnwys cynnydd mewn treuliau trethadwy.
Er mwyn bod yn dryloyw, £153,000 oedd cyfanswm cydnabyddiaeth yr
Archwilydd Cyffredinol (heb gynnwys cyfraniadau pensiwn), sef 3.47 gwaith
cyfanswm cydnabyddiaeth ganolrifol Swyddfa Archwilio Cymru (2015-16:
£153,000, cymhareb: 3.49).

Ymgysylltiadau Oddi ar y Gyflogres
Nid oedd gan Swyddfa Archwilio Cymru unrhyw gontractau yn ystod 2016-17 a
oedd yn cyfateb i ddiffiniad Trysorlys EM o drefniadau oddi ar y gyflogres.

33 Mae cyfanswm y gydnabyddiaeth yn cynnwys cyflog, lwfans teithio a buddiannau mewn da. Yn achos
y cyfarwyddwr sy’n ennill y cyflog mwyaf, mae hefyd yn cynnwys treuliau trethadwy. Nid yw’n cynnwys
taliadau diswyddo, cyfraniadau pensiwn y cyflogwr na gwerthoedd trosglwyddo sy’n cyfateb i arian
parod pensiynau.
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Dileu swyddi, ymddeoliadau cynnar a diswyddiadau
Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn gweithredu trefniadau diswyddo gwirfoddol
yn unol â rheolau Cynllun Digolledu’r Gwasanaeth Sifil. Mae’r cynlluniau hyn yn
cyd-fynd â gofynion cynllunio’r gweithlu ac wedi arwain at ostyngiadau i sylfaen
costau staff Swyddfa Archwilio Cymru.
Cost y cynllun yn 2016-17 oedd £695,700 (2015-16: Dim). Amcangyfrifir y bydd
hyn yn cyflawni arbedion o £400,000 y flwyddyn.
Ymrwymodd 16 o gyflogeion i becynnau ymadael cymeradwy yn ystod 2016-17
fel y nodir isod:
Band costau’r
pecyn ymadael

2016-17

2015-16

Nifer y
Nifer yr
Cyfanswm
diswyddiadau ymadawiadau
y pecynnau
gorfodol
cytûn eraill ymadael fesul
band costau

Nifer y
Nifer yr
Cyfanswm
diswyddiadau ymadawiadau
y pecynnau
gorfodol
cytûn eraill ymadael fesul
band costau

Llai na £25,000

–

8

8

–

–

–

£25,001-£50,000

–

3

3

–

–

–

£50,001-£100,000

–

4

4

–

–

–

£150,001-£200,000

–

1

1

–

–

–

Cyfanswm

–

16

16

–

–

–

Nid ymddeolodd unrhyw aelodau o staff yn gynnar am resymau iechyd yn ystod
y flwyddyn.
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Adroddiad staff
Uwch arweinwyr
Mae’r tabl canlynol yn nodi nifer yr uwch aelodau o staff cyfwerth ag amser
llawn fesul band ar 31 Mawrth 2017
2016-17

2015-16

Band A (£88,163 - £115,678)

3

3

Band B (£77,911 - £102,252)

3

3

Band C (£70,223 - £88,824)

8

8

14

14

Cyfanswm

Mae’r swyddi ym Mandiau A a B yn cynrychioli’r Pwyllgor Rheoli, a gaiff ei
gadeirio gan yr Archwilydd Cyffredinol. Ar y cyd â’r swyddi ym Mand C, maent
yn cynrychioli’r Uwch Dîm Arwain.

Niferoedd staff
Gwelwyd cynnydd o un yn nifer y staff cyfwerth ag amser llawn a gyflogwyd yn
ystod y flwyddyn, ar gyfartaledd; bu gostyngiad o chwech yn nifer y staff parhaol
a chynnydd o saith yn nifer y staff â chontractau cyfnod penodol. Mae hyn yn
adlewyrchu cynnydd yn nifer yr hyfforddeion archwilio yn unol â’n hegwyddorion
cynllunio’r gweithlu a’r fenter Datblygu Sgiliau Cyllid.

2016-17

2015-16
(Ailddatganwyd)34

Nifer y staff parhaol cyfwerth ag amser llawn a gyflogwyd
yn y DU yn ystod y flwyddyn, ar gyfartaledd

217

223

Nifer y staff cyfwerth ag amser llawn a gyflogwyd ar
gontractau cyfnod penodol yn y DU yn ystod y flwyddyn,
ar gyfartaledd

27

20

9

8

Contractwyr archwilio ac arolygu (nifer y staff cyfwerth
ag amser llawn yn ystod y flwyddyn ar gyfartaledd)

34 Ailddatganwyd niferoedd staff ar gyfer 2015-16 er mwyn addasu ar gyfer dechreuwyr newydd yn
ystod y flwyddyn.
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Costau staff a chostau cysylltiedig
2016-17

2015-16

£’000

£’000

10,992

10,826

69

210

301

285

68

68

Costau nawdd cymdeithasol35

1,294

1,095

Costau pensiwn (PCPS)

2,379

2,335

4

4

15,107

14,823

720

782

-

128

73

42

15,900

15,775

216

222

16,116

15,997

Costau dileu swyddi, ymddeoliadau cynnar a
diswyddiadau

702

31

Llai arian a dderbyniwyd mewn perthynas â secondiadau
i'r tu allan

(45)

(45)

16,773

15,983

Cyflogau staff
Staff a secondiwyd i mewn
Staff ar gontractau byrdymor
Cydnabyddiaeth aelodau anweithredol

Costau pensiwn (pensiynau cyfranddeiliaid)

Lwfans trafnidiaeth a cheir ar brydles
Newidiadau cytundebol i'r cynllun ceir
Tanysgrifiadau36

Staff ar gontractau byrdymor

Costau staff net

35 Mae costau nawdd cymdeithasol wedi cynyddu yn dilyn y cynnydd yng nghyfraniadau yswiriant gwladol
cyflogwyr o fis Ebrill 2016.
36 Ffioedd ar gyfer aelodaeth cyrff proffesiynol, profion llygaid ac archwiliadau iechyd.
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Gwasanaethau allanol
2016-17

2015-16

£’000

£’000

Taliadau i gwmnïau cyfrifyddu preifat

952

2,269

Costau ymchwil a chostau ymgynghori eraill

199

101

1,151

2,370

Mae’r costau hyn yn ymwneud â gwasanaethau allanol a brynwyd gan yr
Archwilydd Cyffredinol sy’n ymwneud yn uniongyrchol â swyddogaethau
archwilio, arolygu, cyngor neu ymchwil. Mae’r gost wedi lleihau yn unol â
gostyngiad a gynlluniwyd yn lefel y gwaith a osodir ar gontractau allanol fel
rhan o gynllun arbedion hirdymor a threfniadau cynllunio’r gweithlu.
Ni chaiff y wybodaeth ganlynol (tudalennau 81 i 84) yn yr Adroddiad ar
Gydnabyddiaeth a Staff ei harchwilio.

Polisïau staff, cydraddoldeb ac amrywiaeth
Mae’n ofynnol i Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru
gydymffurfio â’r fframwaith diogelu yn erbyn gwahaniaethu, aflonyddu ac
erledigaeth a dyletswyddau cydraddoldeb y sector cyhoeddus a gyflwynwyd
gan Ddeddf Cydraddoldeb 2010.
Mae gennym gyfrifoldeb hefyd i gydymffurfio â’r confensiynau a nodwyd yn
Neddf Hawliau Dynol 1998. Rydym yn ymrwymedig i ddarparu amgylchedd
gwaith sy’n gwerthfawrogi amrywiaeth pawb, gan gynnwys ein staff ein hunain
a’r rhai rydym yn dod i gysylltiad â hwy fel rhan o’n gwaith, ac rydym yn llawn
gefnogi hawliau pobl i gael eu trin ag urddas a pharch.
Mae ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn amlinellu ein hymrwymiad
parhaus i gydraddoldeb a’n hamcanion cysylltiedig. Mae ein hadroddiadau
blynyddol ar ein cynnydd tuag at gyflawni ein hamcanion cydraddoldeb ar gael
ar ein gwefan. Mae ein Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn amlinellu ein
hymrwymiad i sicrhau y caiff pob aelod o staff â nodweddion gwarchodedig
(gan gynnwys nam) eu trin yn deg ac yn gyfartal ym mhob agwedd ar
gyflogaeth. Mae’r polisi yn darparu ar gyfer cydraddoldeb wrth ddethol ym
maes cyflogi, recriwtio, dyrchafu, dysgu a datblygu a/neu unrhyw fudd arall,
yn seiliedig yn llwyr ar gymhwysedd a gallu yn unol â’n dyletswyddau o dan
Ddeddf Cydraddoldeb 2010 a deddfwriaeth gysylltiedig.
Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn monitro effaith y polisïau hyn gan ddefnyddio
data a gesglir oddi wrth staff sy’n dewis rhoi gwybodaeth.
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2016-17

2015-16

%

%

Merched

51.8

49.6

O dan 35 oed

21.7

20.6

Rhwng 35 a 54 oed

62.5

62.6

55 oed a throsodd

15.8

16.8

Staff ag anabledd

8.7

8.0

Staff o leiafrif ethnig

3.2

2.7

Staff LGBT+

4.0

3.1

Amrywiaeth

Dadansoddiad o oedran a rhyw staff 2016-17 (cyfrif pennau)

Staff benywaidd
Staff gwrywaidd
16 i 24
oed

25 i 34
oed

35 i 44
oed

45 i 54
oed

55 i 64
oed

65 oed a
throsodd
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Dosbarthiad graddau a rhyw staff 2016-17

Staff benywaidd
Staff gwrywaidd
Bandiau
1-3

Bandiau
4&5

Bandiau
6&7

Uwch
Arweinwyr

Dosbarthiad graddau

2016-17

2015-16

5.7

5.6

Canran y staff mewn bandiau rheoli (6 a 7)

19.9

21.6

Canran y staff mewn bandiau cyflog goruchwyliol (4 a 5)

37.0

33.2

Canran y staff mewn bandiau cyflog eraill (1 i 3)

37.4

39.6

Canran staff yr uwch dîm rheoli sy'n ferched

20.3

20.3

Canran y staff rheoli sy'n ferched

37.2

37.9

Canran y staff mewn swyddi goruchwyliol sy'n ferched

50.2

48.0

Canran y staff mewn bandiau cyflog eraill sy'n ferched

62.4

59.7

Canran y staff mewn bandiau uwch dîm arwain37 (A i C)

37 Ac eithrio’r Archwilydd Cyffredinol ac Aelodau Anweithredol o’r Bwrdd.

Tudalen y pecyn 189

82

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2016-17

Absenoldeb oherwydd salwch
• Gostyngodd ein lefelau absenoldeb oherwydd salwch un diwrnod fesul
person ar gyfartaledd oherwydd gostyngiad mewn salwch hirdymor.
• Roedd y ffigur absenoldeb cyffredinol fwy na thridiau yn llai na meincnod y
Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu (CIPD)38, ac mae wedi cyrraedd ein
targed corfforaethol, sef 6.5 diwrnod.
2016-17

2015-16

Diwrnodau gwaith a gollwyd ar gyfartaledd fesul aelod o staff

6.5

7.3

Oherwydd absenoldeb byrdymor

3.9

3.9

Oherwydd absenoldeb hirdymor (cyfnodau o ≥21 diwrnod)

2.6

3.4

Absenoldeb oherwydd salwch ymhlith staff rhwng 2012-13 a 2016-17

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

Diwrnodau a gollwyd oherwydd absenoldeb hirdymor
Diwrnodau a gollwyd oherwydd absenoldeb hirdymor
Meincnod CIPD ar gyfer y sector cyhoeddus

38 Cymedr o 9.8 diwrnod fesul cyflogai y flwyddyn ar gyfer y sefydliadau gwasanaethau cyhoeddus hynny
a ymatebodd i Arolwg Rheoli Absenoldeb blynyddol CIPD yn 2016.
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Ein gweithlu
• Bu cynnydd o 1% yng nghyfran y cyflogeion rhan amser yn 2016-17. Roedd
y cynnydd hwn yn cynnwys gostyngiad o 1% ymhlith dynion a chynnydd o
2% ymhlith merched.
• Gostyngodd canran y staff ar gontractau cyflogaeth parhaol gan adlewyrchu
cynnydd yn nifer yr hyfforddeion archwilio ar gontractau hyfforddi pedair
blynedd.
• Mae ein trosiant staff blynyddol wedi cynyddu i 10.5%. Er bod hyn yn uwch o
gymharu â 2015-16, mae’n unol â blynyddoedd blaenorol.
2016-17

2015-16

16.2

15.3

I ddynion

4.9

6.1

I ferched

26.7

24.6

88.5

90.5

10.5

5.3

Patrymau gweithio
Cyflogeion rhan amser fel canran o'r cyfanswm

Math o gontract cyflogaeth
Canran y staff ar gontractau cyflogaeth parhaol
Trosiant
Canran trosiant staff flynyddol

Dynion rhan amser
Dynion amser llawn
Merched rhan amser
Merched amser llawn

Huw Vaughan Thomas
Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddog Cyfrifyddu
8 Mehefin 2017
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Adroddiad archwilio ac alldro adnoddau
Datganiad o Alldro Adnoddau 2016-17 a nodiadau sy’n
gysylltiedig
Caiff y wybodaeth ar dudalennau 85 i 88 ei harchwilio.
Mae’r datganiad hwn yn cymharu’r Amcangyfrif ar gyfer 2016-17, fel y
pleidleisiodd y Cynulliad Cenedlaethol arno ag incwm a gwariant gwirioneddol
yn ystod y flwyddyn.
Amcangyfrif 2016-17

NODYN

Gwariant

SORO1

Refeniw

SORO1

Cyfalaf
Cyfanswm
Adnoddau

SORO2

Gofyniad
Arian Parod
Net

Alldro 2016-17

Incwm CYFANSWM

NET

Gwariant

Alldro
2015-16

Incwm CYFANSWM

NET

Cyfanswm CYFANSWM
NET
alldro
net o’i
gymharu â’r
amcangyfrif

£’000

£’000

£’000

£’000

£’000

£’000

£’000

£’000

23,393

(16,715)

6,678

21,747

(15,261)

6,486

(192)

5,807

250

–

250

222

–

222

(28)

39

23,643

(16,715)

6,928

21,969

(15,261)

6,708

(220)

5,846

6,233

(495)

6,003

6,728

Yn sgil gweithrediadau Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer y flwyddyn ariannol
2016-17:
• y cyfanswm alldro net ar adnoddau refeniw oedd £192,000 o fewn yr
adnoddau net cymeradwy o £6,678,000;
• yr alldro net ar wariant cyfalaf oedd £28,000 o fewn y gyllideb gyfalaf
gymeradwy o £250,000;
• mae swm o £495,000 yn ad-daladwy i Gronfa Gyfunol Cymru, sef swm yr
arian parod a dynnwyd i lawr nas defnyddiwyd.
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Nodiadau i’r Crynodeb o Alldro Adnoddau
Nodyn SORO1: Dadansoddiad o alldro adnoddau net 2016-17
Alldro
2015-16

Amcangyfrif
2016-17

Alldro Amrywiant
2016-17

Rheswm dros amrywiannau
sylweddol yn erbyn yr Amcangyfrif

£’000

£’000

£’000

£’000

16,183

15,204

(979)

Yn gysylltiedig â llai o incwm o ffioedd a
grant is gan Raglen Cymru ar gyfer Gwella

1,213

517

(696)

Yn gysylltiedig â llai o incwm o ffioedd a
grant is gan Raglen Cymru ar gyfer Gwella

1,414

1,232

(182)

Yn gysylltiedig â llai o staff

953

1,099

146

a’i wrthbwyso gan incwm uwch na’r
disgwyl o waith cwmnïau

969 Swyddfeydd

986

912

(74)

Costau ynni a chynnal a chadw is

427 TGCh

459

455

(4)

344 Balans TAW anadenilladwy

390

624

234

306 Trefniadau Llywodraethu
Swyddfa Archwilio Cymru

300

332

32

266 Hyfforddiant allanol

275

295

20

167 Ffioedd cyfreithiol a
phroffesiynol

214

139

(75)

145 Cyfieithu dogfennau

120

115

(5)

603 Costau eraill

886

823

(63)

23,393

21,747

(1,646)

(14,066)

(13,263)

803

Cyfuniad o golli rhywfaint o waith archwilio
ac amseriad gwaith – gweler y cysylltiad â
chostau staff is.

(1,560) Ffioedd ardystio grantiau

(1,663)

(1,540)

123

Yn unol â gostyngiadau a nodwyd yn
flaenorol

(951) Grant Rhaglen Cymru ar
gyfer Gwella

(986)

(433)

553

Ar ôl cymeradwyo'r Amcangyfrif ar gyfer
2016-17, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru
ostyngiad i'r grant hwn

-

(25)

(25)

(16,155) CYFANSWM YR INCWM

(16,715)

(15,261)

1,454

5,807 ADNODD REFENIW NET

6,678

6,486

(192)

250

222

(28)

Treuliau
14,388 Costau staff
507 Staff contractwyr
1,258 Teithio a chynhaliaeth
2,582 Cwmnïau yn y sector preifat
(gan gynnwys TAW)

21,962 CYFANSWM Y TREULIAU

Cynnydd mewn TAW anadenilladwy

Gwariant ymatebol yn bennaf

Incwm
(13,632) Ffioedd archwilio

(12) Incwm arall

39 GWARIANT CYFALAF
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Roedd incwm o ffioedd a grant Rhaglen Cymru ar gyfer Gwella £1.5 miliwn yn
is yn 2016-17 na’r swm a ragwelwyd pan gytunwyd ar Amcangyfrif 2016-17. O
ganlyniad, bu’n rhaid gostwng ein costau staffio a chostau eraill yn unol â hynny
drwy reoli swyddi gwag a gwneud llai o ddefnydd na’r bwriad o gontractwyr
byrdymor. Er gwaetha’r heriau hyn, roedd cost net Swyddfa Archwilio Cymru
£192,000 yn llai na’r swm a ragwelwyd pan gytunwyd ar yr Amcangyfrif.
Mae’r crynodeb rheoli ariannol ar dudalen 35 yn darparu esboniad pellach o
gosteffeithlonrwydd yn Swyddfa Archwilio Cymru.
Llywodraethir incwm ffioedd archwilio gan y Cynllun Ffioedd a gymeradwywyd
gan Bwyllgor Cyllid y Cynulliad Cenedlaethol. Dadansoddir yr incwm hwn yn
Nodyn 1 i’r Datganiadau Ariannol.

Nodyn SORO2: Cysoni alldro adnoddau net â’r gofyniad arian
parod net
2016-17

Adnoddau refeniw
Adnoddau cyfalaf

2015-16

Amcangyfrif

Alldro

Amrywiant

Alldro

£’000

£’000

£’000

£’000

6,678

6,486

(192)

5,807

250

222

(28)

39

(200)

(204)

(4)

(193)

(504)

(504)

550

98

98

(14)

135

135

(186)

6,233

(495)

6,003

Addasiadau:
Eitemau anariannol (dibrisiant)
Symudiadau mewn cyfalaf gweithio ac eithrio arian parod:

–

-(Cynnydd)/gostyngiad mewn symiau derbyniadwy a
gwaith sy'n mynd rhagddo

–

-Cynnydd/(gostyngiad) mewn symiau taladwy ac incwm
gohiriedig
-Cynnydd/(gostyngiad) mewn darpariaethau cyfredol
Cyfanswm y gofyniad arian parod net

6,728
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Tueddiadau gwariant hirdymor
Ers 2013-14, mae Swyddfa Archwilio Cymru wedi lleihau ei gwariant 8% mewn
termau real39, fel y dangosir isod. Mae’r arbediad cronnol a sicrhawyd yn ystod
y blynyddoedd hynny yn cyfateb i £3.7 miliwn, sy’n lleihau’r galw ar Gronfa
Gyfunol Cymru, ac eithrio ar gyfer cyfrifoldebau newydd, a’r swm sydd angen ei
godi o ffioedd a godir ar gyrff archwiliedig.

25

Tuedd chwyddiant
£ miliwn
Gwariant

20

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

Mae’r Cynulliad Cenedlaethol yn pleidleisio bob blwyddyn ar wariant ac incwm
cyllidebol Swyddfa Archwilio Cymru yn y dyfodol.
Nid yw’r Archwilydd Cyffredinol yn ymwybodol o unrhyw rwymedigaethau pell
wrth gefn a fydd yn effeithio ar gynlluniau gwariant hirdymor.
Fel y datgelir yn Nodyn 14 i’r Datganiad Ariannol, nid oedd unrhyw daliadau
arbennig na cholledion i’w datgelu yn 2016-17.

39 Yn seiliedig ar ddatchwyddwyr CDG a gyhoeddwyd gan y SYG ym mis Mehefin 2016.
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Adroddiad yr Archwilwyr Annibynnol i Gynulliad
Cenedlaethol Cymru
Rydym yn ardystio ein bod wedi archwilio datganiadau ariannol Swyddfa
Archwilio Cymru ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2017 o dan
Atodlen 1 i Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013. Mae’r datganiadau
ariannol hyn yn cynnwys y Crynodeb o Alldro Adnoddau, y Datganiad o Wariant
Net Cynhwysfawr, y Datganiad o’r Sefyllfa Ariannol, y Datganiad am Lifau
Arian Parod a’r Datganiad o Newidiadau o ran Ecwiti Trethdalwyr a’r nodiadau
cysylltiedig. Rydym hefyd wedi archwilio’r wybodaeth yn yr Adroddiad ar
Gydnabyddiaeth a Staff y nodir ei bod wedi’i harchwilio yn yr adroddiad.
Y fframwaith adrodd ariannol a gymhwyswyd wrth eu paratoi yw’r
cyfarwyddiadau a roddwyd gan Drysorlys EM o dan Ddeddf 2013.

Barn ar y datganiadau ariannol
Yn ein barn ni, mae’r datganiadau ariannol:
• yn rhoi darlun gwir a theg o sefyllfa Swyddfa Archwilio Cymru ar 31 Mawrth
2017 a’i chost gweithredu net am y flwyddyn a ddaeth i ben bryd hynny; ac
• wedi’u paratoi’n briodol yn unol â’r cyfarwyddiadau gan Drysorlys EM o dan
Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013.

Barn ar reoleidd-dra
Rydym wedi ymgymryd â gwaith, fel sy’n ofynnol o dan Atodlen 1 o Ddeddf
Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013, er mwyn cael sicrwydd rhesymol yr aed i’r
gwariant y mae’r datganiad yn cyfeirio ato mewn modd cyfreithlon ac yn unol
â’r awdurdod sy’n ei lywodraethu ac na wariwyd yr arian y mae’r datganiad yn
ymwneud ag ef, a gafwyd gan Swyddfa Archwilio Cymru at ddiben penodol neu
ddibenion penodol, ac eithrio at y diben hwnnw neu’r dibenion hynny.
Yn ein barn ni, ym mhob ffordd berthnasol:
• aed i’r gwariant y mae’r datganiad yn ymwneud ag ef mewn modd cyfreithlon
ac yn unol â’r awdurdod sy’n ei lywodraethu; ac
• ni wariwyd yr arian y mae’r datganiad yn ymwneud ag ef, a gafwyd gan
Swyddfa Archwilio Cymru at ddiben penodol neu ddibenion penodol, ac
eithrio at y diben hwnnw neu’r dibenion hynny.
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Cwmpas yr archwiliad o’r datganiadau ariannol
Disgrifir cwmpas archwiliad o ddatganiadau ariannol ar wefan y Cyngor Adrodd
Ariannol.

Cwmpas yr archwiliad o reoleidd-dra
Mae’n ofynnol i ni gael digon o dystiolaeth i roi sicrwydd rhesymol yr aed i’r
gwariant y mae’r datganiad yn ymwneud ag ef mewn modd cyfreithlon ac yn
unol â’r awdurdod sy’n ei lywodraethu ac na wariwyd yr arian hwnnw y mae’r
datganiad yn ymwneud ag ef, a gafwyd gan Swyddfa Archwilio Cymru at ddiben
penodol neu ddibenion penodol, ac eithrio at y diben hwnnw neu’r dibenion
hynny. Rydym wedi cynnal ein gwaith yn unol â Nodyn Ymarfer 10 y Bwrdd
Arferion Archwilio yn hyn o beth.

Barn ar faterion eraill
Yn ein barn ni:
• mae’r rhan o’r Adroddiad ar Gydnabyddiaeth a Staff i’w harchwilio wedi’i
pharatoi’n briodol yn unol â chyfarwyddiadau Trysorlys EM o roddwyd o dan
Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013; ac
• mae’r wybodaeth yn yr Adroddiad Blynyddol ar gyfer y flwyddyn ariannol
y paratowyd y datganiadau ariannol ar ei chyfer yn gyson â’r datganiadau
ariannol.

Cyfrifoldebau Swyddfa Archwilio Cymru ac Archwilydd
Cyffredinol Cymru
Fel yr eglurir yn fanylach yn y Datganiad o gyfrifoldebau’r Swyddog Cyfrifyddu
a nodir ar dudalen 53, mae Swyddfa Archwilio Cymru ac Archwilydd Cyffredinol
Cymru yn gyfrifol am baratoi’r datganiadau ariannol ac am fodloni eu hunain eu
bod yn rhoi darlun gwir a theg, ac mae’r Archwilydd Cyffredinol hefyd yn gyfrifol
am sicrhau yr aed i’r gwariant y mae’r datganiad yn cyfeirio ato mewn modd
cyfreithlon ac yn unol â’r awdurdod sy’n ei lywodraethu ac na wariwyd yr arian
y mae’r datganiad yn ymwneud ag ef, a gafwyd gan Swyddfa Archwilio Cymru
at ddiben penodol neu ddibenion penodol, ac eithrio at y diben hwnnw neu’r
dibenion hynny.
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Cyfrifoldebau’r archwilydd am archwilio’r datganiadau ariannol
Ein cyfrifoldeb ni yw archwilio’r datganiadau ariannol yn unol â’r gyfraith
berthnasol a’r Safonau Archwilio Rhyngwladol (y DU ac Iwerddon) a mynegi
barn arnynt. Mae’r safonau hynny yn ei gwneud yn ofynnol i ni gydymffurfio â
Safonau Moesegol y Bwrdd Arferion Archwilio ar gyfer Archwilwyr.

Cyfrifoldebau’r archwilydd am roi barn ar reoleidd-dra’r
datganiadau ariannol
Rydym hefyd yn gyfrifol am roi barn sicrwydd resymol yr aed i’r gwariant y mae’r
datganiad yn ymwneud ag ef mewn modd cyfreithlon ac yn unol â’r awdurdod
sy’n ei lywodraethu ac na wariwyd yr arian hwnnw y mae’r datganiad yn
ymwneud ag ef, a gafwyd gan Swyddfa Archwilio Cymru at ddiben penodol neu
ddibenion penodol, ac eithrio at y diben hwnnw neu’r dibenion hynny.
Cyflwynir yr adroddiad hwn i Gynulliad Cenedlaethol Cymru y mae wedi’i
gyfeirio ato yn unig yn unol â Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 ac nid
at unrhyw ddiben arall. Cyflawnwyd ein gwaith archwilio fel y gallaf ddatgan i
Gynulliad Cenedlaethol Cymru y materion hynny y mae’n ofynnol i ni eu datgan
iddo mewn adroddiad archwilydd ac nid at unrhyw ddiben arall. I’r graddau
eithaf a ganiateir o dan y gyfraith, nid ydym yn derbyn nac yn cymryd cyfrifoldeb
i unrhyw un arall heblaw am Gynulliad Cenedlaethol Cymru am ein gwaith
archwilio, am yr adroddiad hwn, nac am y farn a luniwyd gennym.
Mae RSM UK Audit LLP wedi ardystio’r cyfrifon hyn ac adrodd arnynt yn eu ffurf
gwreiddiol. Cyfieithiad o’r fersiwn Saesneg wreiddiol yw’r fersiwn hon. Swyddfa
Archwilio Cymru sy’n gyfrifol am gywirdeb y cyfieithiad hwn, ac nid RSM UK
Audit LLP.

RSM UK Audit LLP
Dyddiad
Archwilwyr Cofrestredig
Davidson House
Forbury Square
Reading
RG1 3EU

Tudalen y pecyn 198
Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2016-17

91

Datganiadau ariannol
Datganiadau ariannol Swyddfa Archwilio Cymru,
ynghyd â nodiadau ategol ac esboniadol
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Datganiad o Wariant Net Cynhwysfawr ar gyfer y flwyddyn
a ddaeth i ben 31 Mawrth 2017
Nodyn

2016-17

2015-16

£’000

£’000

Gwariant
Costau staff a chostau cysylltiedig

Adroddiad
staff40

16,773

15,983

Gwasanaethau allanol

Adroddiad
staff

1,151

2,370

Costau gweithredu eraill

3

3,823

3,609

21,747

21,962

Incwm
Incwm o ffioedd archwilio

1

(14,803)

(15,192)

Grant arolygu

1

(433)

(951)

Incwm gweithredu arall

2

(25)

(10)

(15,261)

(16,153)

6,486

5,809

-

(2)

Gwariant net ar ôl treth a llog

6,486

5,807

Cyfanswm gwariant net cynhwysfawr ar gyfer y flwyddyn

6,486

5,807

Gwariant net
Llog derbyniadwy

Mae’r nodiadau sy’n dilyn ar dudalennau 98 i 113 yn rhan o’r datganiadau
ariannol hyn.
Ni chafwyd unrhyw weithrediadau a derfynwyd, caffaeliadau na gwarediadau yn
ystod y cyfnod nac unrhyw enillion na cholledion anghydnabyddedig.

40 Nodyn costau staff ar dudalen xx yr Adroddiad ar Gydnabyddiaeth a Staff.
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Datganiad o’r Sefyllfa Ariannol ar 31 Mawrth 2017
31 Mawrth 2017

31 Mawrth 2016

£’000

£’000

Nodyn
Asedau anghyfredol
Eiddo, offer a chyfarpar

4

590

533

Asedau anniriaethol

5

149

188

739

721

Cyfanswm asedau anghyfredol
Asedau cyfredol
Symiau masnach derbyniadwy a gwaith sy'n mynd
rhagddo

6

2,136

1,633

Symiau derbyniadwy eraill

7

550

549

Arian parod a'r hyn sy'n cyfateb i arian parod

8

2,789

2,950

Cyfanswm asedau cyfredol

5,475

5,132

Cyfanswm asedau

6,214

5,853

Rhwymedigaethau cyfredol
Symiau masnach taladwy a symiau taladwy eraill

9

(2,253)

(2,225)

Incwm gohiriedig

10

(2,290)

(2,220)

Darpariaethau ar gyfer rhwymedigaethau a thaliadau eraill

11

(485)

(350)

(495)

(143)

(5,523)

(4,938)

691

915

(765)

(736)

(765)

(736)

(74)

179

(74)

179

(74)

179

Cronfa Gyfunol Cymru (gweler y Crynodeb o Alldro
Adnoddau)
Cyfanswm yr asedau llai rhwymedigaethau cyfredol
Cyfanswm asedau llai rhwymedigaethau cyfredol
Rhwymedigaethau anghyfredol
Darpariaethau ar gyfer rhwymedigaethau a thaliadau eraill

11

Cyfanswm rhwymedigaethau anghyfredol
Cyfanswm asedau llai rhwymedigaethau
Ecwiti trethdalwyr
Cronfa gyffredinol

Mae’r nodiadau ar dudalennau 97 i 113 yn rhan o’r datganiadau ariannol
hyn.
Cymeradwywyd y datganiadau ariannol ar dudalennau 94 i 113 gan Fwrdd
Swyddfa Archwilio Cymru ac fe’u hawdurdodwyd i’w cyhoeddi ar 8 Mehefin 2017
ac fe’u llofnodir ar ei ran gan:
Huw Vaughan Thomas
Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddog Cyfrifyddu
8 Mehefin 2017
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Datganiad o Lifau Arian Parod ar gyfer y flwyddyn a ddaeth
i ben 31 Mawrth 2017
Nodyn

2016-17

2015-16

£’000

£’000

6,486

5,807

Llifau arian parod o weithgareddau gweithredu
Gwariant net cynhwysfawr
Addasiadau ar gyfer trafodion anariannol: dibrisiant ac
amorteiddio

3

(204)

(193)

(Cynnydd)/gostyngiad mewn darpariaethau

11

(164)

220

Newidiadau mewn cyfalaf gweithio
Cynnydd/(gostyngiad) mewn symiau masnach derbyniadwy a
symiau derbyniadwy eraill

6, 7

504

(550)

(Cynnydd)/gostyngiad mewn symiau masnach taladwy a
symiau taladwy eraill

9,10

(98)

14

Gostyngiad wrth ddosbarthu cronfeydd wrth gefn i gyrff
llywodraeth leol

9,10

-

2

6,524

5,300

All-lif arian parod net a ddefnyddiwyd o weithgareddau
gweithredu
Llifau arian parod a ddefnyddiwyd o weithgareddau
buddsoddi
Prynu eiddo, offer a chyfarpar

4

190

35

Prynu asedau anniriaethol

5

32

4

222

39

(6,728)

(6,146)

143

698

(6,585)

(5,448)

161

(109)

All-lif arian parod net o weithgareddau buddsoddi

Llifau arian parod o weithgareddau ariannu
Cronfa Gyfunol Cymru
Ad-daliadau i Gronfa Gyfunol Cymru
Ariannu net
Symudiadau mewn arian parod a'r hyn sy'n cyfateb i arian
parod

8

Mae’r nodiadau sy’n dilyn ar dudalennau 97 i 113 yn rhan o’r datganiadau
ariannol hyn.
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Datganiad o Newidiadau yn Ecwiti Trethdalwyr ar gyfer y
flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2017
£’000
Balans ar 31 Mawrth 2015

(17)

Newidiadau yn ecwiti trethdalwyr yn 2015-16
Cyfanswm gwariant cynhwysfawr

(5,807)

Arian o Gronfa Gyfunol Cymru

6,146
322

Yn daladwy i Gronfa Gyfunol Cymru

(143)

Balans ar 31 Mawrth 2016

179

Newidiadau yn ecwiti trethdalwyr yn 2016-17
Cyfanswm gwariant cynhwysfawr

(6,486)

Arian o Gronfa Gyfunol Cymru

6,728
421

Yn daladwy i Gronfa Gyfunol Cymru41

(495)

Balans ar 31 Mawrth 2017

(74)

Mae’r nodiadau sy’n dilyn ar dudalennau 97 i 113 yn rhan o’r datganiadau
ariannol hyn.

41 Fel y nodwyd yn y Crynodeb o Alldro Adnoddau ar gyfer 2016-17 (tudalen 85).
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Nodiadau i’r Datganiadau Ariannol
Paratowyd y datganiadau ariannol hyn yn unol â Llawlyfr Adroddiadau Ariannol
(FReM) 2016-17, a gyhoeddwyd gan yr awdurdodau perthnasol. Paratowyd
y datganiadau ariannol ar sail busnes gweithredol fel y nodir yn Nodyn 17:
Digwyddiadau ar ôl y cyfnod adrodd.
Mae’r polisïau cyfrifyddu yn FReM yn cymhwyso Safonau Adrodd Ariannol
Rhyngwladol a fabwysiadwyd gan yr UE fel y’u haddaswyd neu’u dehonglwyd
yng nghyd-destun y sector cyhoeddus. Lle y caniatâ’r FReM ddewis polisi
cyfrifyddu, dewiswyd y polisi cyfrifyddu y barnwyd ei fod yn fwyaf priodol i
amgylchiadau penodol Swyddfa Archwilio Cymru er mwyn rhoi darlun gwir a
theg o’r sefyllfa. Disgrifir polisïau pwysig a fabwysiadwyd gan Swyddfa Archwilio
Cymru ochr yn ochr â’r nodyn y maent yn cyfeirio ato. Fe’u cymhwyswyd yn
gyson wrth ymdrin ag eitemau yr ystyrid eu bod yn berthnasol mewn perthynas
â’r cyfrifon.
Paratowyd y datganiadau ariannol hyn dan y confensiwn cost hanesyddol.
Cyflwynir ffigurau mewn punnoedd sterling, sef arian cyfred gweithredol
Swyddfa Archwilio Cymru, ac maent wedi’u talgrynnu i’r £1,000 agosaf.
Trafodir effaith bosibl IFRS 16 (Prydlesi) a gyhoeddwyd ym mis Ionawr 2016
ond nad yw’n weithredol tan 1 Ionawr 2019 yn Nodyn 12.
Nid oes unrhyw safonau cyfrifyddu newydd eraill a gyhoeddwyd, ond nad
ydynt yn weithredol eto, a fyddai wedi cael effaith berthnasol ar y datganiadau
ariannol hyn pe baent wedi’u cymhwyso i’r cyfnod adrodd hwn.
Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn gweithio yn unol â threfniadau ariannu
blynyddol drwy statud. Er i gyllid y pleidleisiwyd i’w ddyfarnu gael ei
gymeradwyo am naw mis yn unig ar ôl dyddiad llofnodi’r datganiadau hyn, caiff
Amcangyfrif ar gyfer y flwyddyn ariannol 2018-19 ei gyflwyno i Bwyllgor Cyllid y
Cynulliad Cenedlaethol yn ystod hydref 2017-18 ac nid oes unrhyw reswm dros
gredu na chaiff cyllid ei gymeradwyo ar gyfer y flwyddyn ariannol honno.
Amcangyfrifon cyfrifyddu critigol a meysydd barn
• Cydnabyddir refeniw ar sail amser a godir ar brosiectau wedi’i addasu lle
bo hynny’n gymwys i adlewyrchu cam cwblhau’r gwaith. Cynhelir asesiad
ar ddiwedd y flwyddyn i ystyried rhesymoldeb yr incwm a gydnabyddir
gan ystyried y gost er mwyn cwblhau prosiectau archwilio. Caiff incwm a
gydnabyddir cyn i anfonebau gael eu paratoi ei drin fel Gwaith sy’n mynd
Rhagddo (gweler Nodyn 6). Caiff incwm a dderbynnir cyn i’r gwaith gael ei
wneud ei ddosbarthu’n incwm gohiriedig (gweler Nodyn 10).
• Gwnaed darpariaethau lle mae’n fwy tebygol na pheidio, ym marn y swyddog
cyfrifyddu, bod rhwymedigaeth ariannol yn bodoli na ellir ei hamcangyfrif yn
gywir ar hyn o bryd. (Gweler Nodyn 11).
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Nodyn 1 (a): Segmentau gweithredu Swyddfa Archwilio Cymru
2016-17

Ffioedd archwilio

Archwilio
ariannol

Archwilio
perfformiad

Gweithgareddau
a ariannwyd o
Gronfa Gyfunol
Cymru

Cyfanswm

£’000

£’000

£’000

£’000

(11,161)

(3,642)

(14,803)

(433)

(433)

Grant
Incwm arall
Cyfanswm

(25)

(25)

(11,161)

(4,075)

(25)

(15,261)

11,118

4,118

6,511

21,747

(43)

43

6,486

6,486

Archwilio
ariannol

Archwilio
perfformiad

Gweithgareddau
a ariannwyd o
Gronfa Gyfunol
Cymru

Cyfanswm

£’000

£’000

£’000

£’000

(11,585)

(3,607)

–

(15,192)

Grant

–

(951)

–

(951)

Incwm arall

–

–

(10)

(10)

(11,585)

(4,558)

(10)

(16,153)

11,924

4,221

5,817

21,962

339

(337)

5,807

5,809

Gwariant

2015-16

Ffioedd archwilio

Cyfanswm
Gwariant

Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn cofnodi incwm a gwariant ar ei dwy
brif swyddogaeth archwilio y codir ffioedd amdanynt a hefyd ar gyfer
gweithgareddau a ariennir yn uniongyrchol o Gronfa Gyfunol Cymru.
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Cysoni â’r Datganiad o Wariant Net Cynhwysfawr

Gwariant net yn unol â’r dadansoddiad uchod
Llog derbyniadwy42
Yn unol â’r Datganiad o Wariant Net Cynhwysfawr

2016-17

2015-16

£’000

£’000

6,486

5,809

–

(2)

6,486

5,807

Nodyn 1 (b): Dadansoddiad o incwm o ffioedd archwilio
2016-17

2015-16

Archwilio
ariannol

Archwilio
perfformiad

Cyfanswm

Archwilio
ariannol

Archwilio
perfformiad

Cyfanswm

£’000

£’000

£’000

£’000

£’000

£’000

Archwilio Llywodraeth Leol

(5,772)

(2,381)

(8,153)

(5,841)

(2,217)

(8,058)

Ardystio Grantiau
Llywodraeth Leol

(1,540)

(1,540)

(1,560)

-

(1,560)

Y GIG

(2,009)

(3,270)

(2,090)

(1,389)

(3,479)

Archwilio Llywodraeth
Ganolog

(1,840)

(1,840)

(2,094)

(1)

(2,095)

(14,803)

(11,585)

(3,607)

(15,192)

(11,161)

(1,261)

(3,642)

Pennir y ffioedd a godir am waith archwilio yn unol â Chynllun Ffioedd y
cytunwyd arno gan Bwyllgor Cyllid y Cynulliad Cenedlaethol.

42 Bellach, delir pob balans arian parod o fewn Gwasanaeth Bancio’r Llywodraeth, felly nid yw Swyddfa
Archwilio Cymru yn derbyn llog ar y balansau hyn mwyach.
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Nodyn 2: Incwm gweithredu arall

Incwm amrywiol43

2016-17

2015-16

£’000

£’000

(25)

(10)

(25)

(10)

Cydnabyddir incwm ffioedd gros ac incwm gweithredu arall yn seiliedig ar werth
gwaith y codir tâl amdano heb gynnwys TAW. Caiff y gwerth hwn ei asesu drwy
gyfeirio at daliadau amser a cham cwblhau prosiectau.
Caiff incwm gweithredu, p’un a ddaw drwy grantiau uniongyrchol gan y
llywodraeth neu ffioedd a godir ar gyrff a archwilir, ei gredydu i’r flwyddyn gyfrif
y gwneir y gwaith ynddi. Caiff incwm a dderbynnir cyn i’r gwaith gael ei wneud
ei ddosbarthu’n incwm gohiriedig (gweler Nodyn 10). Caiff gwaith a wneir cyn
i’r incwm gael ei dderbyn ei ddosbarthu’n waith sy’n mynd rhagddo (gweler
Nodyn 6). Ni chaiff arian a dynnir o Gronfa Gyfunol Cymru ei ystyried yn grant
uniongyrchol gan y llywodraeth a chaiff ei gredydu’n uniongyrchol i ecwiti
trethdalwyr.

Nodyn 3: Costau gweithredu eraill
2016-17

2015-16

£’000

£’000

Costau prydlesi rhent

453

482

Costau gweithredu eraill

384

407

1,805

1,598

69

61

204

193

Gwasanaethau archwilio mewnol

39

49

Ffioedd archwilio allanol

36

40

Ffioedd proffesiynol eraill

64

78

Teithio a chynhaliaeth staff

512

476

Hyfforddi a datblygu staff

257

225

3,823

3,609

Swyddfeydd

Cyflenwadau a gwasanaethau
Recriwtio
Dibrisiant ac amorteiddio
Ffioedd proffesiynol

Ni ddarparodd ein harchwilwyr allanol unrhyw wasanaethau nad oeddent yn
ymwneud ag archwilio yn ystod 2016-17.
43 Mae incwm amrywiol yn cynnwys taliadau am hyfforddiant a ddarperir, defnydd personol o ffonau
symudol a thaliadau a ailgodir am luniaeth.
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Nodyn 4: Eiddo, offer a chyfarpar
Dodrefn a
ffitiadau

Technoleg
gwybodaeth

Offer
swyddfa

Cyfanswm

£’000

£’000

£’000

£’000

1,296

306

132

1,734

68

86

36

190

(35)

(15)

(8)

(58)

1,329

377

160

1,866

907

186

108

1,201

79

43

13

135

Gwarediadau

(37)

(15)

(8)

(60)

Ar 31 Mawrth 2017

949

214

113

1,276

Ar 31 Mawrth 2017

380

163

47

590

Ar 31 Mawrth 2016

389

120

24

533

380

163

47

590

2016-17
Cost
Ar 31 Mawrth 2016
Ychwanegiadau
Gwarediadau44
Ar 31 Mawrth 2017
Dibrisiant
Ar 31 Mawrth 2016
Darparwyd yn ystod y cyfnod

Gwerth llyfr net

Ariannu asedau
A berchenogir

44 Mae gwarediadau asedau yn 2016-17 yn ymwneud â gosodiadau, seilwaith TG ac offer sydd wedi’u
dibrisio’n llawn yn swyddfa Ewloe.
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Dodrefn a
ffitiadau

Technoleg
gwybodaeth

Offer
swyddfa

Cyfanswm

£’000

£’000

£’000

£’000

1,377

272

138

1,787

–

35

–

35

(81)

(1)

(6)

(88)

1,296

306

132

1,734

907

152

105

1,164

79

35

9

123

Gwarediadau

(79)

(1)

(6)

(86)

Ar 31 Mawrth 2016

907

186

108

1,201

Ar 31 Mawrth 2016

389

120

24

533

Ar 31 Mawrth 2015

470

120

33

623

389

120

24

533

2015-16
Cost
Ar 31 Mawrth 2015
Ychwanegiadau
Gwarediadau
Ar 31 Mawrth 2016
Dibrisiant
Ar 31 Mawrth 2015
Darparwyd yn ystod y cyfnod

Gwerth llyfr net

Ariannu asedau
A berchenogir

Caiff asedau sefydlog eu dal ar gost wedi’i dibrisio.
O dan bolisi cyfalafu Swyddfa Archwilio Cymru, cyfalafir offer cyfrifiadurol unigol
ac wedi’i grwpio a meddalwedd gwerth dros £5,000, offer arall gwerth dros
£1,000 a gwaith adnewyddu swyddfa. Cyfrifir dibrisiant o ddyddiad dechrau oes
ddefnyddiol yr ased.
Byddai gwariant dilynol ar asedau sy’n bodloni’r meini prawf cyfalafu hyn yn
cael eu cyfalafu ymhellach. Byddai eitemau nad ydynt yn bodloni’r meini prawf
hyn yn cael eu trin fel gwariant refeniw yn ystod y flwyddyn.

Tudalen y pecyn 209
102

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2016-17

Darperir dibrisiant ar bob ased eiddo, offer a chyfarpar ac fe’i cyfrifir i ddibrisio
cost pob ased, llai y gwerth amcangyfrifedig dros ben, mewn rhandaliadau
blynyddol cyfwerth yn ystod ei oes ddefnyddiol ddisgwyliedig fel a ganlyn:
Dodrefn a ffitiadau 					
(gan gynnwys seilwaith TG)			
							
							
							

10 mlynedd (neu oes yr
ased neu hyd y brydles
ar gyfer ffitiadau mewn
adeiladau ar brydles,
pa un bynnag sydd fyrraf)

Offer cyfrifiadurol					

Tair blynedd

Offer swyddfa					

Pum mlynedd

Ym marn yr Archwilydd Cyffredinol, nid oes gwahaniaeth perthnasol rhwng
gwerth llyfr net asedau ar werthoedd presennol ac ar eu cost adnewyddu
wedi’i dibrisio.
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Nodyn 5: Asedau anniriaethol
Caiff asedau anniriaethol, sef trwyddedau meddalwedd, eu datgan ar gost
hanesyddol wedi’i hamorteiddio. Caiff yr asedau eu hamorteiddio ar sail llinell
syth naill ai dros gyfnod y drwydded neu oes economaidd ddefnyddiol yr ased
(pum mlynedd), pa un bynnag sydd fyrraf). Cyfrifir amorteiddiad o ddyddiad
dechrau oes ddefnyddiol yr ased anniriaethol.
Cyfanswm
2016-17

£’000

Cost
Ar 31 Mawrth 2016

479

Ychwanegiadau

32

Gwarediadau45

(8)

Ar 31 Mawrth 2017

503

Amorteiddio
Ar 31 Mawrth 2016

291

Darparwyd yn ystod y cyfnod

71

Gwarediadau

(8)

Ar 31 Mawrth 2017

354

Gwerth llyfr net
Ar 31 Mawrth 2017

149

Ar 31 Mawrth 2016

188

Ariannu asedau
A berchenogir

149

45 Sef cost, wedi’i dibrisio’n llawn, y cysylltiad â rhwydwaith Prosiect Cydgasglu Byd Eang y Sector
Cyhoeddus (PSBA) yn swyddfa Ewloe.
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Cyfanswm
2015-16

£’000

Cost
Ar 31 Mawrth 2015

829

Ychwanegiadau

4

Gwarediadau

(354)

Ar 31 Mawrth 2016

479

Amorteiddio
Ar 31 Mawrth 2015

577

Darparwyd yn ystod y cyfnod

68

Gwarediadau

(354)

Ar 31 Mawrth 2016

291

Gwerth llyfr net
Ar 31 Mawrth 2016

188

Ar 31 Mawrth 2015

252

Ariannu asedau
A berchenogir

188

Ym marn yr Archwilydd Cyffredinol, nid oes gwahaniaeth perthnasol rhwng
gwerth llyfr net asedau ar werthoedd presennol ac ar eu cost hanesyddol.
Ni ddelir rhestrau eiddo perthnasol.
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Nodyn 6: Symiau masnach derbyniadwy a gwaith sy’n mynd
rhagddo
Caiff symiau derbyniadwy a gwaith sy’n mynd rhagddo eu prisio ar werth
gwireddadwy amcangyfrifedig. Mae gwaith sy’n mynd rhagddo yn cyfeirio at
symiau sy’n daladwy am waith a gwblhawyd lle nad yw’r ffi wedi’i chodi eto neu
lle bo’r gwaith a wnaed yn perthyn i gyfnodau cyfrifyddu gwahanol. Fe’i nodir ar
sail y gost lawn llai darpariaeth am golledion rhagweladwy a symiau a gafodd
eu bilio ar y cyfrif. Câi darpariaeth ar gyfer lleihad yng ngwerth symiau masnach
derbyniadwy ei phennu pan fo tystiolaeth na fydd Swyddfa Archwilio Cymru yn
gallu adennill pob swm sy’n ddyledus yn unol â’r contractau.
31 Mawrth
2017

31 Mawrth
2016

£’000

£’000

Llywodraeth ganolog

161

41

Llywodraeth leol

449

257

Y GIG

178

52

25

26

Llywodraeth ganolog

609

553

Llywodraeth leol

704

703

10

1

2,136

1,633

Symiau masnach derbyniadwy

Y tu allan i'r llywodraeth
Gwaith sy’n mynd rhagddo

Y GIG

Nid oes symiau sy’n ddyledus ar ôl blwyddyn wedi’u cynnwys yn y ffigurau
uchod.
Ni fu angen darpariaeth ar gyfer drwgddyledion a dyledion amheus yn 2016-17
(2015-16: dim angen).
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Nodyn 7: Symiau derbyniadwy eraill

Rhagdaliadau ac incwm cronedig46

31 Mawrth
2017

31 Mawrth
2016

£’000

£’000

546

548

4

1

550

549

Benthyciadau i gyflogeion47

Nid oes symiau sy’n ddyledus ar ôl blwyddyn wedi’u cynnwys yn y
ffigurau uchod.

Nodyn 8: Arian parod a’r hyn sy’n cyfateb i arian parod
Mae arian parod a’r hyn sy’n cyfateb i arian parod yn cynnwys yr holl gronfeydd
a ddelir mewn cyfrifon y gall Swyddfa Archwilio Cymru gael gafael arnynt ar
unwaith. Mae’r cyfrif cyfredol yn cynnwys cyfleuster llog dros nos.
Yn ystod 2016-17, cwblhaodd Swyddfa Archwilio Cymru y broses o
drosglwyddo ei holl gronfeydd i Wasanaeth Bancio’r Llywodraeth yn unol â’r
argymhellion yn Rheoli Arian Cyhoeddus Cymru. Cafodd cyfrifon masnachol eu
cau yn ddiweddarach o ganlyniad i hyn.
31 Mawrth
2017

31 Mawrth
2016

£’000

£’000

Balans ar 1 Ebrill

2,950

2,841

Newid net mewn arian parod a'r hyn sy'n cyfateb i
arian parod

(161)

109

Balans ar 31 Mawrth

2,789

2,950

31 Mawrth
2017

31 Mawrth
2016

£’000

£’000

2,789

1,748

–

1,202

2,789

2,950

Cyfrif cyfredol (Gwasanaeth Bancio'r Llywodraeth)
Cyfrif cyfredol (Cyfrifon Masnachol)

46 Blaendaliadau rhent a chostau eraill sy’n gysylltiedig ag eiddo yn bennaf.
47 Cynllun beicio i’r gwaith a rhagdaliadau ar gyfer cynlluniau aberthu cyflog drwy brydlesi ceir.
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Nodyn 9: Symiau masnach taladwy a rhwymedigaethau
cyfredol eraill
31 Mawrth
2017

31 Mawrth
2016

£’000

£’000

431

410

62

61

Trethiant a chostau nawdd cymdeithasol

352

340

Croniadau ar gyfer hawl gwyliau nas cymerwyd eto

509

519

Croniadau eraill48

899

895

2,253

2,225

Symiau masnach taladwy (sy’n ddyledus o fewn
blwyddyn)
TAW

Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn anelu at dalu 95% o’r holl anfonebau gan
gyflenwyr nad oes anghydfod yn eu cylch o fewn 30 diwrnod o’u derbyn ac 84%
o fewn 10 diwrnod. Yn 2016-17, talwyd 98.6% o fewn 30 diwrnod a thalwyd
77.2% o fewn 10 diwrnod.

Nodyn 10: Incwm gohiriedig
Caiff incwm o ffioedd archwilio a gydnabyddir yn ein cyfrifon ei asesu drwy
gyfeirio at daliadau amser ac adolygu gwaith sy’n mynd rhagddo. Rydym
yn anfonebu am y rhan fwyaf o’n gwaith ar sail rhandaliadau drwy gydol y
flwyddyn. Mae incwm gohiriedig yn cyfeirio at incwm sydd wedi’i filio ond sydd
heb ei gydnabod eto.

Incwm gohiriedig

31 Mawrth
2017

31 Mawrth
2016

£’000

£’000

2,290

2,220

2,290

2,220

48 Mae’r rhan fwyaf o’r croniadau eraill (£646,000) yn ymwneud ag anfonebau am symiau masnach sy’n
daladwy a dderbyniwyd ar ôl diwedd y flwyddyn. Mae £253,000 yn ymwneud â chyfraniadau pensiwn
ar gyfer mis Mawrth 2017, a dalwyd ym mis Ebrill 2017.
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Nodyn 11: Darpariaethau ar gyfer rhwymedigaethau a thaliadau
Cydnabyddir darpariaethau lle y gellir amcangyfrif rhwymedigaeth ar y dyddiad
adrodd o ganlyniad i ddigwyddiad yn y gorffennol sy’n debygol o arwain at
drosglwyddo buddiannau economaidd mewn modd dibynadwy.
Caiff darpariaethau eu mesur yn ôl yr amcangyfrif gorau o’r symiau sydd
eu hangen i setlo’r rhwymedigaeth. Lle mae effaith gwerth amser arian yn
berthnasol, mae’r ddarpariaeth yn seiliedig ar werth presennol y symiau hynny,
wedi’u disgowntio yn ôl y gyfradd ddisgowntio cyn-treth sy’n adlewyrchu’r
risgiau sy’n benodol i’r rhwymedigaeth. Cydnabyddir y ffaith bod y disgownt
wedi dirwyn i ben o fewn llog sy’n daladwy a thaliadau tebyg.

Ar 31 Mawrth 2016
Darparwyd yn ystod y
flwyddyn
Darpariaethau a
ddefnyddiwyd yn ystod y
flwyddyn
Darpariaethau a ryddhawyd
yn ystod y flwyddyn
Ar 31 Mawrth 2017

Dadfeiliadau49

Ymddeoliadau
cynnar a
diswyddiadau50

CThEM

Gadael y
cynllun ceir

Cyfansymiau

£’000

£’000

£’000

£’000

£’000

625

221

62

178

1,086

36

433

–

–

469

(21)

(42)

–

(171)

(234)

(9)

–

(62)

–

(71)

631

612

–

7

1250

Dadansoddiad o’r amseru disgwyliedig:

Dadfeiliadau

Ymddeoliadau
cynnar a
diswyddiadau

CThEM

Gadael y
cynllun ceir

Cyfansymiau

£’000

£’000

£’000

£’000

£’000

O fewn blwyddyn

–

479

–

6

485

Dros flwyddyn ond o fewn
pum mlynedd

–

133

1

134

631

–

631

612

Dros bum mlynedd

631
–

7

1,250

49 Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn defnyddio cyfradd ddisgowntio Trysorlys EM fel y nodir yn PES
(2016) 10, sef -2.7% ar gyfer balansau o 0-5 mlynedd a -1.95% ar gyfer 5 i 10 mlynedd, i gyfrifo’r
balans hwn.
50 Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn defnyddio cyfradd ddisgowntio Trysorlys EM fel y nodir yn PES
(2016) 10, sef 0.24%, i gyfrifo’r balans hwn.
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Mae’r ddarpariaeth ar gyfer dadfeiliadau’n rhoi amcangyfrif o’r costau y gallai
Swyddfa Archwilio Cymru fynd iddynt wrth wella’r eiddo a brydlesir ganddi ar
ddiwedd y prydlesi.
Cronnodd y ddarpariaeth hon drwy dâl dadfeiliadau blynyddol, a gyfrifwyd drwy
gymhwyso cyfradd ddadfeilio flynyddol i arwynebedd llawr yr asedau ar brydles.
Rhoddir cyfrif am rwymedigaethau dadfeilio sy’n ymwneud â chost newidiadau
adfer a wnaed i adeiladau ar brydles drwy ddarpariaeth a neilltuwyd yn ystod
y flwyddyn y nodwyd y gost, yn seiliedig ar amcangyfrifon a ddarparwyd gan
dirfesurwyr annibynnol. Caiff darpariaethau o’r fath eu cyfalafu a’u dibrisio dros
oes yr ased neu gyfnod y brydles, pa un bynnag sydd fyrraf.
Mae’r darpariaethau ar gyfer ymddeoliadau cynnar a diswyddiadau’n cyfeirio
at rwymedigaeth Swyddfa Archwilio Cymru yn y dyfodol mewn perthynas ag
aelodau o staff sydd wedi gadael o dan gynlluniau dileu swyddi, ymddeol yn
gynnar a diswyddo.
Roedd darpariaeth CThEM ar ddechrau’r flwyddyn yn ymwneud ag achos
posibl o dandalu cyfraniadau treth TWE ac yswiriant gwladol mewn perthynas
â’r budd-dal Marw yn y Swydd i Gyflogai. Rydym bellach wedi dod i gytundeb â
CThEM nad yw hyn yn cyfateb i fudd trethadwy ac felly nid oes unrhyw symiau
yn ddyledus.
Mae’r ddarpariaeth cynllun ceir yn adlewyrchu ymrwymiad i ddigolledu staff
sydd wedi cytuno i ildio’r telerau a’r amodau sy’n gysylltiedig â darparu ceir
ar brydles a’r lwfans trafnidiaeth. Sefydlwyd y ddarpariaeth hon yn 2015-16 a
chafodd y mwyafrif helaeth o gyflogeion cymwys daliadau yn 2016-17. Mae’r
balans gweddilliol yn ymwneud â chyflogeion nad yw eu trefniadau prydlesu ceir
wedi dod i ben eto.

Tudalen y pecyn 217
110

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2016-17

Nodyn 12: Prydlesi gweithredu
Mae gan Swyddfa Archwilio Cymru brydlesi gweithredu ar gyfer ceir ac ar gyfer
ei swyddfeydd gweithredol. Codir tâl am rentu prydlesi gweithredol ar sail llinell
syth dros gyfnod y brydles. Caiff cymhellion prydles a dderbynnir eu cydnabod
yn y Datganiad o Wariant Net Cynhwysfawr fel rhan annatod o gyfanswm
treuliau prydlesi. Lle y cynigir cyfnodau heb rent i Swyddfa Archwilio Cymru
o fewn prydlesi, caiff y budd hwnnw ei gredydu ar sail gyson dros y cyfnod o
ddechrau’r brydles tan yr adolygiad rhent cyntaf.
Roedd isafswm taliadau prydlesi cyfanredol ar 31 Mawrth 2017 o ran prydlesi
ceir na ellir eu canslo:
31 Mawrth
2017

31 Mawrth
2016

£’000

£’000

34

21

184

204

218

225

O fewn blwyddyn
Rhwng dwy flynedd a phum mlynedd

Roedd isafswm taliadau prydlesi cyfanredol ar 31 Mawrth 2017 o ran prydlesi
tair swyddfa. Mae gan Swyddfa Archwilio Cymru dair swyddfa weithredol
yng Nghaerdydd, Abertawe ac Abergele. Llofnodwyd prydles newydd ym mis
Mawrth 2016 am swyddfa yn Abergele a ddisodlodd y swyddfa yn Ewloe ym mis
Mehefin 2016.

O fewn blwyddyn
Rhwng dwy flynedd a phum
mlynedd
Dros bum mlynedd

31 Mawrth
2017

31 Mawrth
2017

31 Mawrth
2016

31 Mawrth
2016

£’000

Nifer yr eiddo

£’000

Nifer yr eiddo

443

3

452

4

1,774

3

1,634

2

385

3

792

2

2,602

2,878

Adolygir rhent prydlesi swyddfeydd yn rheolaidd.
Mae IFRS16 a gyhoeddwyd ym mis Ionawr 2016 ond nad yw’n weithredol tan 1
Ionawr 2019 yn ei gwneud yn ofynnol cydnabod pob prydles â chyfnod prydlesu
o fwy na 12 mis fel asedau a rhwymedigaethau yn y datganiadau ariannol. Nid
yw’n hysbys eto a gaiff y safon hon ei mabwysiadu o fewn y FReM; pe byddai
wedi cael ei mabwysiadu ar gyfer 2016-17, byddai wedi arwain at gynnydd o
£2.34 miliwn mewn asedau a rhwymedigaethau.
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Nodyn 13: Ymrwymiadau cyfalaf
Nid oedd unrhyw ymrwymiadau cyfalaf ar gyfer eitemau a archebwyd ond nas
derbyniwyd eto ar 31 Mawrth 2017 (31 Mawrth 2016: £10,000).

Nodyn 14: Colledion a thaliadau arbennig
Nid oedd unrhyw daliadau arbennig na cholledion i’w datgelu yn 2016-17
(2015-16: dim).

Nodyn 15: Deilliadau ac offerynnau ariannol
Mae IFRS 7 Datgeliadau Offerynnau Ariannol yn ei gwneud yn ofynnol i
ddatgelu gwybodaeth am bwysigrwydd offerynnau ariannol i endid, a natur
a graddau’r risgiau sy’n deillio o’r offerynnau ariannol hynny, mewn termau
ansoddol a meintiol. Oherwydd natur gweithgareddau Swyddfa Archwilio
Cymru a’r ffordd y caiff y gweithrediadau eu hariannu, nid yw’r swyddfa’n
agored i lefel uchel o risg ariannol. Er y gall Swyddfa Archwilio Cymru fenthyca
arian at ddibenion ariannu byrdymor, ni fu’n rhaid i’r swyddfa wneud hynny yn
ystod y flwyddyn ariannol hon. Gall Swyddfa Archwilio Cymru hefyd fuddsoddi
arian dros ben, a gwnaed hynny drwy gyfrif sy’n ennill llog dros nos yn ystod
y flwyddyn. Nid yw’r gweithgareddau hyn yn peri unrhyw risgiau ariannol
sylweddol.

Risg o hylifedd
O gofio natur ein busnes, ni oddefir lefel uchel o risg o ran rheoli ariannol.
Yn sgil yr awydd hwn am risg, a chefnogaeth Cronfa Gyfunol Cymru, nid yw
Swyddfa Archwilio Cymru yn agored i risgiau sylweddol o ran hylifedd.

Risg cyfradd llog
Nid yw asedau a rhwymedigaethau ariannol Swyddfa Archwilio Cymru yn
agored i risg cyfradd llog.

Risg arian cyfred tramor
Mae’r graddau y mae Swyddfa Archwilio Cymru yn agored i risg arian cyfred
tramor yn fach iawn gan mai dim ond pryniannau bach iawn o arian cyfred
tramor a wna ymlaen llaw mewn perthynas â theithio tramor a chostau
cysylltiedig eraill megis gwestai. Hefyd, caiff unrhyw ffioedd o waith neu
secondiadau tramor eu trosi pan ddônt i law. Cofnodir unrhyw wahaniaethau
cyfnewid yn y Datganiad o Wariant Net Cynhwysfawr ar gyfer y flwyddyn wrth
gyfrifo’r gwarged gweithredu.
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Risg o ran credyd
Llywodraeth Cymru, y cyrff a noddir ganddi a chyrff cyhoeddus cysylltiedig,
GIG Cymru a chyrff llywodraeth leol yng Nghymru yw prif gleientiaid Swyddfa
Archwilio Cymru. Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn codi ffioedd o dan
ddeddfwriaeth yn unol â Chynllun Ffioedd cymeradwy ac felly nid yw’n agored
i unrhyw risgiau credyd perthnasol.

Gwerthoedd teg
Nid oes gwahaniaeth rhwng gwerthoedd llyfr a gwerthoedd teg asedau a
rhwymedigaethau ariannol Swyddfa Archwilio Cymru ar 31 Mawrth 2017
(31 Mawrth 2016: dim).

Nodyn 16: Trafodion â phartïon cysylltiedig
Corff corfforaethol a sefydlwyd o dan statud yw Swyddfa Archwilio Cymru ac
mae wedi ymgymryd â thrafodion perthnasol â Chronfa Gyfunol Cymru a chyrff
a archwilir gan yr Archwilydd Cyffredinol fel y’u datgelwyd yn yr Adroddiad ar
Gydnabyddiaeth.
Mae Isobel Garner (Cadeirydd Anweithredol Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru)
yn briod â Phrif Weithredwr cyngor lleol sy’n cael ei archwilio gan Swyddfa
Archwilio Cymru. Caiff y wybodaeth hon ei datgelu er mwyn sicrhau tryloywder
er nad yw’n bodloni’r diffiniad o drafodyn parti cysylltiedig.
Yn ystod y flwyddyn, nid oedd unrhyw aelod arall o’r pwyllgorau anweithredol
nac aelodau allweddol o staff na’u partïon cysylltiedig wedi ymgymryd ag
unrhyw drafodion perthnasol gyda’r Archwilydd Cyffredinol neu Swyddfa
Archwilio Cymru. Mae gwybodaeth am bersonél rheoli allweddol wedi’i
chynnwys yn yr Adroddiad ar Gydnabyddiaeth (tudalen 69).

Note 17: Events after the reporting period
The Wales Audit Office works to annual funding arrangements by statute.
Although voted funding has only been approved for nine months after the date
of signing these statements, an Estimate for the 2018-19 financial year will be
presented to the Finance Committee of the National Assembly in the autumn of
2017-18 and there is no reason to believe that funding will not be approved for
that financial year.
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Rhestr Termau
Ar sail croniadau

Cydnabyddir effeithiau trafodion a digwyddiadau eraill wrth
iddynt ddigwydd (ac nid wrth dderbyn neu dalu arian parod
neu eitemau sy'n cyfateb i arian parod) ac fe'u cofnodir yn
y cofnodion cyfrifyddu ac adroddir arnynt yn y datganiadau
ariannol ar gyfer y cyfnodau y maent yn berthnasol iddynt.

Amorteiddio

Dosrannu cost ased sefydlog anniriaethol dros ei oes
ddefnyddiol.

Asedau

Rhywbeth y mae'r sefydliad yn berchen arno neu'n ei
ddefnyddio ee, offer neu hawliau meddalwedd.

Gwariant cyfalaf

Gwariant ar asedau (sefydlog) anghyfredol.

Asedau cyfredol

Ased y disgwylir iddo gael ei drosi'n arian parod o fewn y 12
mis nesaf.

Rhwymedigaeth
gyfredol

Rhwymedigaeth y disgwylir iddi gael ei setlo o fewn y 12 mis
nesaf.

Incwm gohiriedig

Yn cynrychioli incwm a filiwyd ond nas cydnabuwyd eto yn y
Datganiad o Wariant Net Cynhwysfawr.

Dibrisiant

Dosrannu cost ased sefydlog diriaethol dros ei oes
ddefnyddiol.

Amcangyfrif

Ar gyfer Swyddfa Archwilio Cymru, yr Amcangyfrif blynyddol
o Incwm a Threuliau a gymeradwyir mewn cyfarfod llawn
drwy Gynnig Cyllidebol. Mae Pwyllgor Cyllid y Cynulliad
Cenedlaethol yn cyflwyno adroddiad i ategu hyn. Cyfeirir ati
hefyd fel y gyllideb gymeradwy.

Asedau sefydlog

Ased a ddelir gan sefydliad i'w ddefnyddio i gynhyrchu
neu gyflenwi nwyddau neu wasanaethau, i'w rentu i eraill,
neu at ddibenion gweinyddol ar sail barhaus fel rhan o
weithgareddau'r endid sy'n cyflwyno'r adroddiad. Ymhlith
enghreifftiau ceir offer, cerbydau, tir ac adeiladau.

Sail busnes hyfyw

Caiff datganiadau ariannol eu paratoi ar y sail hon gan dybio
y bydd y sefydliad yn parhau i weithredu hyd y gellir gweld.

Ased sefydlog
anniriaethol

Ased, megis hawl, na ellir ei gyffwrdd.

Prydlesu

Caffael y defnydd o ased drwy gytundeb rhentu.

Rhagdaliadau

Swm a delir ymlaen llaw megis premiymau yswiriant neu
flaendaliadau rhent. Caiff ei gydnabod i ddechrau fel ased,
wedyn ei drosglwyddo fel traul yn ystod y cyfnod lle daw'r
budd yn weithredol.
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Darpariaeth

Atebolrwydd o ran amseru neu swm ansicr.

Ecwiti trethdalwyr

Asedau net y sefydliad.

Symiau masnach
taladwy

Symiau sy'n ddyledus i'w talu i gyflenwyr nwyddau a
gwasanaethau.

Symiau masnach
derbyniadwy

Symiau sy'n ddyledus gan gleientiaid.

Ased sefydlog
diriaethol

Ased sefydlog (a elwir hefyd yn ased anghyfredol) â
bodolaeth ffisegol. Fe'i defnyddir er mwyn gwahaniaethu
rhwng ased sefydlog anniriaethol.

Cronfa Gyfunol
Cymru

Y gronfa a ddefnyddir gan y Cynulliad Cenedlaethol i gadw
symiau y pleidleisir arnynt gan y Senedd a gaiff wedyn
eu dyrannu drwy Gynnig Cyllidebol i Lywodraeth Cymru,
Archwilydd Cyffredinol Cymru, Comisiwn y Cynulliad
Cenedlaethol ac Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus
Cymru.

Gwaith sy'n mynd
rhagddo

Gwaith a wnaed ac a gydnabuwyd fel incwm yn y cyfrifon
nad anfonwyd anfoneb ar ei gyfer eto i'r cleientiaid.
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atodiadau
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Atodiad 1: Rhaglenni gwaith a gyflwynwyd
yn ystod 2016-17
Gwaith archwilio a wnaed mewn cyrff llywodraeth leol

Archwiliadau ac asesiadau
gwella

Archwilio cyfrifon
22 o awdurdodau unedol
3 awdurdod tân ac achub
3 awdurdod parc cenedlaethol
4 comisiynydd heddlu a throseddu
4 prif gwnstabl
8 cronfa bensiwn
Nifer o gyrff llywodraeth leol llai eraill gan
gynnwys cydbwyllgorau ac awdurdodau harbwr
Archwiliadau sicrwydd cyfyngedig o fwy na 740
o gynghorau tref a chymuned

Ardystio hawliadau a
ffurflenni grant
21 o gynlluniau gwerth bron i £3 biliwn ac yn
cynnwys tua 360 o hawliadau unigol

22 o awdurdodau unedol (gan gynnwys
adolygiadau â thema o gydnerthedd ariannol
a threfniadau llywodraethu)
3 awdurdod tân ac achub
3 awdurdod parc cenedlaethol

Astudiaethau a gwblhawyd neu
a gwblhawyd i raddau helaeth
Datganiadau ariannol llywodraeth leol 2015-16
Rheoli ariannol a llywodraethu mewn cynghorau
cymuned 2015-16
Y modd y mae awdurdodau lleol yn ariannu
gwasanaethau'r trydydd sector
Cynllunio arbedion mewn awdurdodau lleol yng
Nghymru 2016-17
Trefniadau awdurdodau lleol i godi tâl am
wasanaethau a chynhyrchu incwm
Diogelwch cymunedol yng Nghymru

Astudiaethau parhaus
Trefniadau awdurdodau lleol i gomisiynu
gwasanaethau anableddau dysgu yn strategol
Gwella llesiant drwy addasiadau i dai
Sut mae llywodraeth leol yn rheoli galw
(gwasanaethau digartrefedd)
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Gwaith archwilio a wnaed yng nghyrff y GIG

Astudiaethau a gwblhawyd neu
a gwblhawyd i raddau helaeth

Archwilio cyfrifon

Contract Meddygon Ymgynghorol y GIG
(astudiaeth ddilynol)
Trefniadau comisiynu gwasanaethau
ambiwlans brys
Gwasanaethau radioleg

7 bwrdd iechyd lleol
3 o ymddiriedolaethau'r GIG
Cyfrifon cryno bwrdd iechyd lleol
Cyfrifon cryno ymddiriedolaethau'r GIG

Gwaith archwilio perfformiad lleol

Astudiaethau parhaus

7 bwrdd iechyd lleol
3 o ymddiriedolaethau'r GIG

Gwasanaethau meddygon teulu y tu allan i oriau
Cynllunio rhyddhau cleifion o'r Ysbyty
Gwasanaethau gofal sylfaenol

Asesiadau strwythuredig
7 bwrdd iechyd lleol
3 o ymddiriedolaethau'r GIG
Crynodeb Cymru gyfan o adrodd ar berfformiad
i fyrddau iechyd lleol
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Gwaith archwilio a wnaed mewn cyrff llywodraeth ganolog

Cyfrifon Cynulliad
Cenedlaethol Cymru

Cyfrifon Llywodraeth Cymru
Cyfrifon Cyfunol Llywodraeth Cymru
Cyfrif ardrethi annomestig
Cyfrif Cronfa Gyfunol Cymru
Cyfrifon y Llywodraeth Gyfan
Cymeradwyo taliadau allan o Gronfa
Gyfunol Cymru

Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Cronfa Bensiwn Aelodau'r Cynulliad

Cyfrifon comisiynwyr, arolygwyr
a rheoleiddwyr

Cyfrifon cyrff a noddir gan
Lywodraeth Cymru
Cyngor Celfyddydau Cymru
Cronfa Loteri Cyngor Celfyddydau Cymru
Gofal Cymdeithasol Cymru
Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru
Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru
Cyfoeth Naturiol Cymru
Prif Gyfrif a Chyfrif Ymddiriedolaeth Cyngor
Chwaraeon Cymru
Cronfa Loteri Cyngor Chwaraeon Cymru
Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru
Cymwysterau Cymru

Comisiynydd Plant Cymru
Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru
Comisiynydd y Gymraeg
Estyn
Cyngor y Gweithlu Addysg
Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol

Cwmnïau Llywodraeth Cymru
Hybu Cig Cymru
Dewis Gyrfa
Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru
Sector Development Wales
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Gwaith archwilio a wnaed er mwyn i’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus
ei ystyried

Astudiaethau gwerth am
arian parhaus

Astudiaethau gwerth am arian,
adroddiadau cryno neu archwiliadau
ymatebol a gwblhawyd

Rhaglen addysg ac ysgolion ar gyfer yr 21ain ganrif
Adolygiad o'r dirwedd caffael cyhoeddus
Rheoli gwastraff (atal gwastraff)

Apwyntiadau dilynol i gleifion allanol – briffio
Bwrdd Rhaglen Gofal Cynlluniedig y GIG
Cyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer Kancoat Ltd

Rheoli gwastraff (ailgylchu trefol)
Gweithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014
(cynllunio tymor canolig integredig)

Rheoli'r perygl o lifogydd ac erydu arfordirol
Y Fenter Twyll Genedlaethol 20145-15
Buddsoddiad Llywodraeth Cymru mewn
gwasanaethau trên a seilwaith y rheilffyrdd

Rhaglen Cefnogi Pobl
Gwybodeg y GIG

Arlwyo a maeth cleifion mewn ysbytai, adolygiad
o gynnydd – memorandwm ar gyfer y Pwyllgor
Cyfrifon Cyhoeddus
Sicrhau gwelliannau yn y cymorth i ysgolion drwy
gonsortia addysg rhanbarthol (gwaith dilynol) –
memorandwm ar gyfer y Pwyllgor Cyfrifon
Cyhoeddus
Paratoadau ar gyfer gweithredu datganoli cyllidol
yng Nghymru
Adolygiad o drefniadau llywodraethu Llyfrgell
Genedlaethol Cymru
Rheoli meddyginiaethau mewn gofal sylfaenol
ac eilaidd
Yr heriau llywodraethu a wynebir gan
wasanaethau a ariennir yn gyhoeddus yng
Nghymru – papur trafod
Goruchwyliaeth Llywodraeth Cymru o gyllid a
darpariaeth golegau addysg bellach

Mynediad i wasanaethau cyhoeddus gyda chymorth
gwasanaethau dehongli a chyfieithu arbenigol
Cyllid busnes
Rheoli gwastraff (caffael seilwaith trin gwastraff)

Adroddiadau cryno sydd ar waith
Trefniadau comisiynu gwasanaethau
ambiwlans brys

Archwiliadau ymatebol parhaus
Cyllid cychwynnol Llywodraeth Cymru i brosiect
Cylchffordd Cymru
Cymorth ariannol Llywodraeth Cymru i
Carmarthenshire Energy Ltd
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Gwaith arfer da

Seminarau dysgu ar y cyd a
gynhaliwyd

Gweminarau dysgu ar y cyd
a gynhaliwyd

Lles archwilio mewnol yn y dyfodol
Croesawu cwynion: cyfleoedd i wella eich sefydliad
Dyfodol llywodraethu: gwneud penderfyniadau
effeithiol ar gyfer y genhedlaeth bresennol a
chenedlaethau'r dyfodol
Ailgynllunio gwasanaethau cyhoeddus:
pwysigrwydd strategol llwyfannau digidol
Gwneud cau cyfrifon yn gynnar yn realiti
Gwasanaethau cyhoeddus yn gweithio mewn
partneriaeth i wella iechyd a llesiant
Cynllunio gwasanaethau effeithiol ar gyfer
defnyddwyr mynych
Gwneud gwasanaethau'n fwy hygyrch i bobl
nad ydynt yn siarad Cymraeg na Saesneg

Canllawiau arfer da a ddarparwyd
Rhestr wirio i sicrhau bod awdurdodau lleol yn
ymgysylltu â'r trydydd sector ac yn gweithio
gydag ef yn effeithiol
Taflen i aelodau bwrdd y GIG i ategu eu gwaith
craffu parhaus ar wasanaethau orthopedig

Rheoli ariannol a llywodraethu mewn
cynghorau cymuned
Gwireddu buddiannau
Cadw cofnodion: cywiro'r cofnod
Data agored

Hwyluso dysgu ar y cyd a chymorth
cymunedol yn allanol
Ysgol haf Academi Wales
Prifysgol Caerdydd
Y Ganolfan Craffu Cyhoeddus (Cymru)
Rhaglen Gwasanaethau Effeithiol i Grwpiau sy'n
Agored i Niwed
Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol
Arfer Da Cymru
Y Gwaddol Cenedlaethol ar gyfer Gwyddoniaeth,
Technoleg a'r Celfyddydau (Nesta)
Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru
Y Swyddfa Ystadegau Gwladol
Sefydliad Data Agored
Iechyd Cyhoeddus Cymru
Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru
Chwaraeon Cymru
Canolfan Newid Ymddygiad Cymru,
Prifysgol Bangor
Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru
Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
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Gweithgarwch ymgysylltu a chydweithio

Gwaith archwilio a gomisiynwyd

Cyflawni cydgysylltiedig
Menter Twyll Genedlaethol gydag asiantaethau
archwilio eraill y DU
Gweithio gydag Estyn i gynnal arolygiadau dilynol
o Gonsortia Gwella Addysg Rhanbarthol
Ardystio cyfrifon Cronfeydd Amaethyddol Ewrop
yn flynyddol
Cynnal adolygiad dilynol ar y cyd ag Arolygiaeth
Gofal Iechyd Cymru o drefniadau llywodraethu
ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Llunio memorandwm dealltwriaeth gyda
Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol

Ystod o archwiliadau o elusennau
Gweithredu fel Prif Archwilydd i gyfrifon
Llywodraeth Anguilla, ac archwilio'r cyfrifon hynny
Grwpiau meincnodi rheoli gwastraff a gwastraff
masnachol

Bod yn sylwedydd ar
weithgorau allanol
Cyngor Partneriaeth Cymru
Bwrdd Rhaglen Weithredu Awdurdod Refeniw
Cymru
Fforwm Treth Cymru y Gweinidog Cyllid
Bwrdd Fframwaith Arolygu Awdurdodau Lleol
AGGCC
Bwrdd Uned Ddata Llywodraeth Leol
Grŵp Effeithlonrwydd, Gwerth Gofal Iechyd a
Gwella GIG Cymru
Gweithgor Penodiadau Cyhoeddus

Aelodaeth o weithgorau allanol
EURORAI
Rhwydwaith Adroddiadau Integredig Sector
Cyhoeddus y Cyngor Adroddiadau Integredig
Rhyngwladol
Y Fforwm Archwilio Cyhoeddus
Bwrdd Cod Awdurdodau Lleol CIPFA/LASAAC
Pwyllgor Archwilio Sector Cyhoeddus ICAEW
Paneli Safonau Archwilio a Chyfrifyddu CIPFA a'r
Heddlu a Gwasanaethau Tân
Menter Arolygu Cymru
Grŵp cyswllt yr Adran Gwaith a Phensiynau ar
gyfer Arolygiaethau Diwygio Budd-dal Tai a Lles
y DU
Grŵp Cynghori Sector Cyhoeddus y Cyngor
Adroddiadau Ariannol
Cymryd rhan ym Mhrotocol Uwchgyfeirio ac
Ymyrryd y GIG gyda Llywodraeth Cymru ac
Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru
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Atodiad 2: Cynnydd a wnaed yn ystod y flwyddyn
tuag at gyflawni ein blaenoriaethau tair blynedd
Gwaith archwilio llywodraeth leol
Blaenoriaethau arfaethedig

Pryd

Cynnydd

Sylwadau

Cynnal asesiadau lleol a
darparu trosolwg Cymru
gyfan o allu corfforaethol cyrff
llywodraeth leol i gyflawni
rhaglenni newid a thrawsnewid

2016-2019

Ar y
trywydd
cywir

Roedd ein rhaglen o archwiliadau
perfformiad llywodraeth leol yn
2016-17 yn cynnwys tri adolygiad
thematig a fydd yn llywio adroddiadau ar
gyfer Cymru gyfan a gaiff eu cyhoeddi
yn ystod gwanwyn a hydref 2017.
Roedd y tri adolygiad hyn yn ymwneud
â threfniadau llywodraethu, trefniadau
cynllunio ariannol a rhaglenni newid.

Integreiddio’n well y gwaith
o gynllunio ac adrodd ar ein
harchwiliadau lleol o gyfrifon a’n
gwaith archwilio perfformiad,
yn enwedig o ran archwilio
effeithiolrwydd trefniadau
llywodraethu

2016-2018

Ar y
trywydd
cywir

Megis dechrau yr ydym ar y gwaith o
ddatblygu a phrofi ein dull archwilio
ac asesu mewn ymateb i ddyletswydd
newydd yr Archwilydd Cyffredinol o
dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r
Dyfodol (Cymru) 2015. Mae'r gwaith
hwn yn debygol o arwain at ffyrdd
newydd o archwilio effeithiolrwydd
trefniadau llywodraethu a dull archwilio
mwy integredig. Byddwn yn ystyried y
goblygiadau ar gyfer cynllunio gwaith
archwilio lleol ac adrodd arno wrth i ni
ddatblygu ein dull gweithredu.

Paratoi, gan gynnwys drwy
weithio gyda rhanddeiliaid
perthnasol, ar gyfer cyflwyno
proses cau cyfrifon llywodraeth
leol gyflymach

2016-2018

Ar y
trywydd
cywir

Cafodd barn ar gyfrifon tri awdurdod
unedol ar gyfer 2015-16 ei darparu
yn llawer cynharach na blynyddoedd
blaenorol. Bydd y gwersi a ddysgir
o waith y prosiect hwn yn ein helpu i
gynllunio a chyflawni archwiliadau
2016-17.

Datblygu a threialu dull seiliedig
ar ganlyniadau o ardystio
grantiau ar gyfer cyfrifon
llywodraeth leol

2016-2019

Ar y
trywydd
cywir

Mae gwaith i ddatblygu ein dull newydd o
weithredu wedi dod i ben a chafodd y dull
ei dreialu yng Nghynghorau Wrecsam a
Chastell-nedd Port Talbot yn ystod hydref
2016. Mae gwerthusiad o'r cynllun peilot
wedi'i gwblhau a'r bwriad yw y bydd pob
cyngor yn rhoi'r dull newydd ar waith dros
y ddwy flwyddyn ariannol nesaf.

Darparu adroddiadau mwy
cynhwysfawr ar effeithiolrwydd
trefniadau llywodraethu drwy
ein fframwaith wedi’i ddiwygio ar
gyfer archwilio cynghorau tref a
chymuned

2016

Cwblhawyd

Gwnaethom ddilyn ein fframwaith wedi’i
ddiwygio wrth archwilio cyfrifon
2015-16, a chyhoeddwyd ein hadroddiad
cryno cyntaf ar effeithiolrwydd trefniadau
llywodraethu ym mis Ionawr 2017.
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Gwaith archwilio’r GIG
Blaenoriaethau arfaethedig

Pryd

Cynnydd

Sylwadau

Cynnal asesiadau cymharol o
drefniadau llywodraethu o fewn
cyrff y GIG gyda'r nod o nodi a
rhannu arfer da mewn meysydd
penodol sydd wedi bod yn
anodd ac yn broblematig i gyrff
y GIG

2016-2017

Cwblhawyd

Drwy'r gwaith a wnaethom ar gyfer
Asesiad Strwythuredig 2016 yng nghyrff
y GIG, lluniwyd asesiadau cymharol
o Fframweithiau Sicrwydd Byrddau,
trefniadau cymeradwyo/monitro
cynlluniau tymor canolig integredig, a
chynnwys Adroddiadau Cyllid Dewiswyd
yr ardaloedd i'w cymharu yn sgil
ymgysylltu â grŵp Ysgrifenyddiaeth
Bwrdd Cymru gyfan a chyrff unigol y GIG.

Cymryd rhan yn llawn yn y
protocol ymyriad uwchgyfeirio
ar gyfer nodi ac ymateb i
faterion difrifol sy’n amharu
ar ddarpariaeth gwasanaeth,
ansawdd a diogelwch gofal
ac effeithiolrwydd trefniadol ar
draws GIG Cymru

2016-2019

Cwblhawyd

Mae staff Swyddfa Archwilio Cymru yn
parhau i gymryd rhan yn llawn mewn
cyfarfodydd uwchgyfeirio ac ymyrryd sy'n
ein cynnwys ni, swyddogion o Arolygiaeth
Gofal Iechyd Cymru a Llywodraeth
Cymru. Mae'r trefniadau hyn bellach
yn sefydledig ac yn rhan o'n prosesau
ymgysylltu arferol â Llywodraeth Cymru
ac Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru.

Cyhoeddi adolygiad archwilio
o weithrediad cychwynnol
cynlluniau cyflenwi integredig
tair blynedd y GIG

2016-2017

Ar y
trywydd
cywir

Rydym wedi cwblhau’r gwaith maes
ar yr adolygiad hwn a chaiff adroddiad
yr Archwilydd Cyffredinol ei gyhoeddi
cyn toriad yr haf 2017. Gwnaethom
ganolbwyntio’n bennaf ar fuddiannau
ariannol gwaith cynllunio tymor canolig
integredig a nodwyd yn y Memorandwm
Esboniadol i Ddeddf Cyllid y GIG (Cymru)
2014, a gwnaethom hefyd ystyried
materion cynllunio ehangach sy’n
ymwneud â chysylltu cynlluniau ariannol
a gwasanaeth.
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Gwaith archwilio llywodraeth ganolog
Blaenoriaethau arfaethedig

Pryd

Cynnydd

Sylwadau

Cyhoeddi adroddiad trosolwg
blynyddol ar ganlyniadau gwaith
archwilio a gwblhawyd yn y
sector llywodraeth ganolog

2016 a
phob
blwyddyn
ar ôl hynny

Cwblhawyd

Rydym yn bwriadu cyhoeddi ein
hadroddiad trosolwg blynyddol cyntaf ar
ganlyniadau gwaith archwilio a wnaed
o fewn y sector llywodraeth ganolog ar
ddechrau gwanwyn 2017.

Ar y cyd â Llywodraeth Cymru,
archwilio’r potensial i gynnal
rhaglen gylchol o adolygiadau
archwilio llywodraethu a
pherfformiad ar draws holl
adrannau Llywodraeth Cymru
a’r cyrff a noddir ganddi

2016-2018

Ar y
trywydd
cywir

Gwneir gwaith ar y flaenoriaeth hon
ar y cyd â'n gwaith i ddatblygu dull yr
Archwilydd Cyffredinol o gyflawni ei
gyfrifoldebau o dan Ddeddf Llesiant
Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.

Rhoi sylwebaeth archwilio i
Bwyllgor Cyllid y Cynulliad
Cenedlaethol ynghylch pa
mor barod ydynt am y pwerau
ariannol a gyflwynir ac ar
gynnydd a wneir drwy’r camau
cynllunio a gweithredu

2016-2019

Ar y
trywydd
cywir

Cyhoeddodd yr Archwilydd Cyffredinol
ei adolygiad o barodrwydd cychwynnol
yn ystod hydref 2016, a rhoesom
dystiolaeth lafar i'r Pwyllgor Cyllid ar
ein canfyddiadau ym mis Mawrth 2017.
Bwriedir cyhoeddi adolygiad arall ym mis
Medi 2017, cyn cyflwyno pwerau ariannol
ym mis Ebrill 2018.

Gwerthuso a pharatoi ar gyfer y
goblygiadau cyfrifo ac archwilio
yn sgil gweithredu pwerau
ariannol Cymru

2016-2019

Ar y
trywydd
cywir

Rydym yn gweithio'n agos gyda
swyddogion o Lywodraeth Cymru a'r
Swyddfa Archwilio Genedlaethol ar bob
agwedd ar ddatganoli cyllidol i Gymru, ac
yn datblygu ein hymatebion i oblygiadau
penderfyniadau polisi Gweinidogol a
deddfwriaeth gysylltiedig y DU/Cymru
wrth iddynt ddod i'r amlwg.
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Gwaith archwilio i’w ystyried gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus
Blaenoriaethau arfaethedig

Pryd

Cynnydd

Sylwadau

Cynyddu effaith ein
hadroddiadau cyhoeddus, a’r
diddordeb ynddynt, drwy wella
dyluniad ein hadroddiadau ac
ehangu ein sianelau cyfathrebu

2016-2017

Cwblhawyd

Yn ystod 2016-17, rydym wedi ymdrechu
i godi ymwybyddiaeth staff o bwysigrwydd
cyfleu canfyddiadau archwilio mewn
ffordd fwy cryno ag effaith weledol fwy,
ynghyd â darparu hyfforddiant iddynt
ar hynny. Yn arbennig, mae hyn wedi
helpu i sicrhau y gall ein cynnwys dylunio
gael ei addasu ar gyfer y cyfryngau
cymdeithasol. Dros y misoedd diwethaf,
rydym wedi cael ein hachredu am
hygyrchedd ein gwefan ac, yn gynyddol,
rydym yn gweld bod y cyfryngau yn
gosod ffeithluniau o'n hadroddiadau ar eu
sianelau ar-lein.

Gwella’r gwaith yr ydym yn ei
wneud sy’n archwilio systemau
cyfan a’r cysylltiadau rhwng
darparwyr gwasanaethau, gan
gynnwys y rhyngwyneb rhwng
darpariaeth iechyd a gofal
cymdeithasol yn enwedig

2016-2018

Ar y
trywydd
cywir

Rydym wedi mabwysiadu dull mwy
cydgysylltiedig o adolygu trefniadau
darparu addasiadau tai a chyflawni
dyletswyddau cynllunio drwy gysoni'r
amserlenni ar gyfer ceisiadau
gwybodaeth a data a chynnal
cydgyfweliadau gwaith maes i nodi
materion ar y rhyngwyneb rhwng
tai ac iechyd a sicrhau ein bod yn
bwydo negeseuon cyson yn ôl i gyrff y
GIG, awdurdodau lleol a landlordiaid
cymdeithasol cofrestredig. Rydym wrthi'n
ymgynghori ar bynciau yn y dyfodol
sy'n archwilio systemau cyfan ar draws
darparwyr gwasanaethau.

Yn dilyn etholiadau Cynulliad
2016, meithrin perthynas
adeiladol â’r Pwyllgor Cyfrifon
Cyhoeddus newydd a nodi
ffyrdd o gefnogi ei waith caffael
ymhellach

2016-2018

Cwblhawyd

Mae’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus
newydd wedi hen ennill ei blwyf. Yn ystod
2016-17, roedd yr Archwilydd Cyffredinol
a staff Swyddfa Archwilio Cymru wedi:
• cymryd rhan yn nigwyddiad ymgysylltu
â rhanddeiliaid y Pwyllgor;
• rhoi hyfforddiant sefydlu i aelodau’r
Pwyllgor;
• paratoi deunydd briffio manwl ar ein
rhaglen waith; a
• rhoi cyngor i’r Pwyllgor fel rhan o’r
adolygiad sydd ar waith o’i ddulliau
gwaith, gan gynnwys ffyrdd gwahanol
y gallai ein staff gefnogi gwaith craffu’r
Pwyllgor.
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Blaenoriaethau arfaethedig

Pryd

Cynnydd

Sylwadau

Codi ymwybyddiaeth ymhlith
Pwyllgorau’r Cynulliad ynghylch
gwaith yr Archwilydd Cyffredinol
a Swyddfa Archwilio Cymru, gan
gynnwys cyfrannu at ymsefydlu
Aelodau Cynulliad newydd ar ôl
etholiadau’r Cynulliad yn 2016

2016-2017

Cwblhawyd

Cyfrannodd staff Swyddfa Archwilio
Cymru at y gwaith o baratoi briff
Arolygu Cymru i Aelodau’r Cynulliad
a’u cynghorwyr ar rôl a chylch gwaith y
pedwar partner. Mae’r memorandwm a
baratowyd gennym ar gyfer y Pwyllgor
Cyfrifon Cyhoeddus ym mis Gorffennaf
2016 wedi’i rannu â thimau cymorth
ehangach y pwyllgor, ac mae staff
Swyddfa Archwilio Cymru wedi cysylltu’n
bersonol â chlercod ac ymchwilwyr er
mwyn meithrin cydberthnasau ar ôl
sefydlu’r strwythur pwyllgor newydd ac
wrth i’r pwyllgorau bennu eu rhaglenni
gwaith eu hunain.
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Gwaith arfer da
Blaenoriaethau arfaethedig

Pryd

Cynnydd

Sylwadau

Annog gwelliannau mewn
gwasanaethau cyhoeddus drwy
sicrhau o leiaf 50 o addewidion
i weithredu o raglen flynyddol
o 12 digwyddiad dysgu ar y
cyd, a monitro’r broses o roi’r
addewidion hynny ar waith

2016 a
phob
blwyddyn
ar ôl hynny

Ar y
trywydd
cywir

Gwnaethom gofnodi addewidion i
weithredu arnynt ar ddiwedd pob un
o'r digwyddiadau dysgu ar y cyd a
gynhaliwyd yn 2016-17. Gwnaethom
hefyd ymestyn ein cynllun peilot 'Treialon
Coffi ar Hap', lle rydym yn hwyluso
sgyrsiau dilynol rhwng unigolion ynghylch
sut maent yn gweithredu eu haddewidion.

Datblygu rhaglenni gwaith
arfer da ar heriau allweddol
sy'n wynebu gwasanaethau
cyhoeddus, gan gynnwys
llywodraethu, cynllunio hirdymor,
trawsnewid gwasanaethau
cyhoeddus, gwneud defnydd
mwy effeithiol o ddata a
thechnoleg gwybodaeth, a chyni

2016-17

Cwblhawyd

Drwy ein gwaith arfer da yn
2016-17, rhoddwyd sylw arbennig i godi
ymwybyddiaeth a meithrin dealltwriaeth
o egwyddorion a goblygiadau Deddf
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru)
2016, tra'n sicrhau bod heriau allweddol
eraill sy'n wynebu gwasanaethau
cyhoeddus yn cael eu hadlewyrchu
hefyd.

Buddsoddi i ddatblygu a
chefnogi 'cymunedau buddiant'
hunangynhaliol ymhlith cyrff
cyhoeddus er mwyn adeiladu ar
y momentwm a grëwyd gan ein
gweithgarwch arfer da a rhannu
dysgu

2016 a
phob
blwyddyn
ar ôl hynny

Ar y
trywydd
cywir

Drwy ein gwaith ar y Gwyliau Newid
Ymddygiad, a gynhaliwyd mewn
partneriaeth â Phrifysgolion Bangor,
Abertawe ac Aberystwyth, llwyddwyd i
hyrwyddo sefydlu rhwydweithiau newydd,
yn enwedig rhai sy’n cynnwys y sector
academaidd. Aethom ati hefyd yn 201617 i sefydlu cymunedau digidol newydd,
gan weithio mewn partneriaeth â’r
Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Rhoi cyfleoedd i staff o bob
rhan o'r sefydliad rannu a
datblygu sgiliau drwy gymryd
rhan mewn gwaith arfer da a
gweithgareddau dysgu ar y cyd

2016 a
phob
blwyddyn
ar ôl hynny

Ar y
trywydd
cywir

Yn ystod y flwyddyn, bu staff o’n timau
archwilio ariannol, archwilio perfformiad
a galluogi corfforaethol ynghlwm wrth
gyflawni gweithgareddau dysgu ar y
cyd, gan gynnwys mewn perthynas
ag archwiliadau mewnol, cau cyfrifon
llywodraeth leol yn gyflymach, ymdrin â
chwynion digidol a newid ymddygiad.
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Gweithgarwch ymgysylltu a chydweithio
Blaenoriaethau arfaethedig

Pryd

Cynnydd

Sylwadau

Ymgorffori trefniadau i wella'r
rheolaeth ar ohebiaeth gan
y cyhoedd neu bartïon eraill
â diddordeb am faterion sy'n
berthnasol i swyddogaethau'r
Archwilydd Cyffredinol

2016

Cwblhawyd

Rydym bellach wedi ymgorffori gwell
trefniadau i reoli gohebiaeth. Yn
arbennig, yn ddiweddar rydym wedi
gwella ein trefniadau adrodd mewnol
er mwyn sicrhau bod uwch reolwyr yn
gwbl ymwybodol o’r cynnydd a wnaed
ar ohebiaeth fyw ac amseroldeb ein
hymatebion. Gwnaethom adrodd ar ein
perfformiad yn y maes hwn yn 2016-17
yn y Datganiad Llywodraethu.

Defnyddio canlyniadau ein
hadborth gan randdeiliaid er
mwyn meithrin ymhellach ein
dealltwriaeth o sectorau a'n
perthynas â chyrff archwiliedig
ymhellach, er mwyn creu sail
well ar gyfer ein rhaglen waith
a chyfrannu at ddatblygiadau a
gwelliannau ar draws y sector
cyhoeddus

2016 a
phob
blwyddyn
ar ôl hynny

Ar y
trywydd
cywir

Cyfarfu’r Archwilydd Cyffredinol â sawl
unigolyn er mwyn ystyried a thrafod yn
fanylach y materion a godwyd yn eu
hymatebion i’n harolwg rhanddeiliaid
ar ddechrau 2016-17. Roedd ein
digwyddiad Llunio Atebolrwydd ar
gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol ym mis
Tachwedd hefyd wedi ysgogi llawer o
adborth gan ddirprwyon uwch o bob rhan
o’r sector cyhoeddus ar Ddeddf Llesiant
Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae ein timau
archwilio wrthi’n ystyried yr adborth
hwn wrth i ni barhau i weithio ar ein dull
archwilio newydd dros y misoedd nesaf.

Ymgysylltu'n well â'r cyhoedd,
eu cynrychiolwyr a rhanddeiliaid
eraill er mwyn asesu ein
perfformiad a mesur effaith ein
gwaith a'n llwyddiant

2016 a
phob
blwyddyn
ar ôl hynny

Ar y
trywydd
cywir

Yn sgil llwyddiant ein presenoldeb yn
y Sioe Frenhinol y llynedd, trefnwyd
stondin arall yno ym mis Gorffennaf 2016.
Rhannwyd y stondin ag Arolygu Cymru
er mwyn codi ymwybyddiaeth o’n gwaith
a chynyddu’r ymgysylltu ag ef. Ym mis
Tachwedd 2016, cynhaliodd yr Archwilydd
Cyffredinol a’r Bwrdd dderbyniad ar y cyd
yn Abergele i randdeiliaid yn y Gogledd.
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Blaenoriaethau arfaethedig

Pryd

Cynnydd

Sylwadau

Annog ystod ehangach o gyrff
sy'n derbyn arian cyhoeddus i
gymryd rhan yn y Fenter Twyll
Genedlaethol, ac ehangu'r
wybodaeth a ddefnyddir yn yr
ymarfer paru data

2016

Cwblhawyd

Dechreuodd ymarfer diweddaraf y Fenter
Twyll Genedlaethol ym mis Hydref 2016.
Cyn yr ymarfer hwnnw, gwnaethom
ysgrifennu at 34 o gyrff eraill sy'n
derbyn arian cyhoeddus (cyrff a noddir,
landlordiaid cymdeithasol cofrestredig a
phrifysgolion) yn eu gwahodd i gymryd
rhan, gydag ymateb cadarnhaol gan
wyth o'r cyrff hynny. Mae'r wybodaeth i'w
defnyddio yn yr ymarfer paru data bellach
wedi'i hehangu i gynnwys rhestr aros am
dai a data Tŷ'r Cwmnïau.

Gwella ymhellach
effeithlonrwydd ac
effeithiolrwydd archwilio, arolygu
a rheoleiddio yng Nghymru drwy
weithio'n agos gydag Arolygu
Cymru i gyflawni arferion gwaith
mwy effeithlon a sicrhau mwy o
effaith drwy gydweithio a rhannu
cudd-wybodaeth ac adnoddau

2016 a
phob
blwyddyn
ar ôl hynny

Ar y
trywydd
cywir

Drwy gydol y flwyddyn, mae partneriaid
Arolygu Cymru wedi cydweithio â ni
i friffio Aelodau Cynulliad newydd a
dangos rôl a gwaith y pedwar sefydliad
dan faner Arolygu Cymru yn y Sioe
Frenhinol. Rydym hefyd wedi gwneud
gwaith cwmpasu ar yr adolygiad thematig
cenedlaethol cyntaf i'w gynnal ar y cyd â
phartneriaid Arolygu Cymru.
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Ein trefniadau llywodraethu ac arwain
Blaenoriaethau arfaethedig

Pryd

Cynnydd

Sylwadau

Gweithredu rhaglen waith i
hwyluso'r broses strategol o
drawsnewid archwilio gyda
ffocws cychwynnol ar wneud
defnydd mwy effeithiol o ddata a
thechnoleg gwybodaeth.

2016

Ar y
trywydd
cywir

Sefydlwyd tîm prosiect trawsnewid
strategol yn ystod haf 2016. Dechreuodd
y tîm weithio ym mis Medi 2016 a
chyflwynodd adroddiad interim i'r Bwrdd
ym mis Chwefror 2017. Mae disgwyl i'r
tîm gyflwyno ei adroddiad terfynol ym mis
Mehefin 2017.

Atgyfnerthu'r gallu i arwain, drwy
raglen datblygu arweinwyr a'r
defnydd parhaus o adolygiadau
cylch cyfan o berfformiad uwch
aelodau o staff ac adolygiadau
ategol o effeithiolrwydd y Bwrdd

2016-2019

Ar y
trywydd
cywir

Yn dilyn ymarfer tendro, dewiswyd Coleg
y Gwasanaeth Sifil i weithio gydag Uwch
Dîm Arwain Swyddfa Archwilio Cymru ar
atgyfnerthu’r gallu i arwain. Cynhaliwyd
y sesiwn gyntaf ym mis Hydref 2016 ac
mae rhagor o sesiynau wedi’u trefnu yn
2017-18.
Parhau i ganolbwyntio ar symleiddio
prosesau gwneud penderfyniadau
ac egluro gwerthoedd/ymddygiad
disgwyliadwy i bawb. Tua diwedd 2016,
defnyddiwyd grwpiau ffocws staff i
ddatblygu set o werthoedd a ffyrdd o
ymddwyn cytûn.

Atgyfnerthu ein trefniadau ar
gyfer cynllunio'r gweithlu, gan
gynnwys drwy waith cynllunio
olyniaeth mwy effeithiol a gwaith
modelu senarios galw yn y
dyfodol manylach

2016-2019

Ar y
trywydd
cywir

Yn ystod y cyfnod adrodd, rydym wedi
gwneud gwaith modelu helaeth ar
oblygiadau'r ffactorau o ran cynllunio'r
gweithlu yr ystyriwn y cânt yr effaith
fwyaf ar y ffordd rydym yn gwneud ein
gwaith dros y tair i bum mlynedd nesaf.
Yn ogystal, ym mis Mehefin 2016,
cymeradwyodd y Bwrdd egwyddorion
sydd bellach yn sail i'n prosesau
cynllunio'r gweithlu.

Monitro datblygiad ein
trefniadau llywodraethu unigryw
gan gydweithio â chyrff archwilio
eraill y DU, gyda golwg ar rannu
gwybodaeth, profiad a’r hyn yr
ydym yn ei ddysgu

2016-2019

Ar y
trywydd
cywir

Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn
rhoi cynllun gweithredu ar waith a
ddatblygwyd yn sgil gwerthusiad
annibynnol o'i heffeithiolrwydd a
gwblhawyd ym mis Medi 2016. Fel rhan
o'r gwaith hwnnw, bydd y Bwrdd yn
ystyried y ffordd orau o fesur ei effaith yn
y dyfodol. Mae'r Bwrdd yn gweithio gyda
rheolwyr i gofnodi ei gynnydd hyd yma,
rhannu gwersi a ddysgwyd, tynnu sylw at
heriau a disgrifio uchelgeisiau i'r dyfodol.
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Blaenoriaethau arfaethedig

Pryd

Cynnydd

Sylwadau

Gwneud defnydd mwy effeithiol
o feincnodau a chymariaethau
allanol, gan gydweithio â chyrff
archwilio eraill y DU, er mwyn
asesu ein perfformiad a mesur
ein llwyddiant a gwella ein
heffaith

2016-2019

Ar y
trywydd
cywir

Drwy gydol 2016-17, gwnaethom weithio
gydag asiantaethau archwilio eraill y
DU i ddatblygu ymhellach ein defnydd
o feincnodau i asesu perfformiad ein
gwasanaethau corfforaethol. Hefyd,
dyfarnwyd contract i ymgynghorydd
allanol gynnal asesiad o'r ffordd rydym
yn mesur effaith ein gwaith ac yn adrodd
arni, a sut y gallem gynyddu ein heffaith
ymhellach.
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Ein defnydd o adnoddau
Blaenoriaethau arfaethedig

Pryd

Cynnydd

Sylwadau

Gwneud gwell defnydd o
ddulliau rheoli technoleg a
gwybodaeth er mwyn rhesymoli
a symleiddio ein systemau
a’n prosesau busnes, drwy
weithredu cynllun TGCh tair
blynedd treigl

2016-2019

Ar y
trywydd
cywir

Yn gynnar yn y flwyddyn, gwnaethom
adolygu a diweddaru ein cynllun TGCh
tair blynedd; cafodd crynodeb o’r
cynllun diwygiedig ei gyhoeddi yn ein
Hamcangyfrif ar gyfer 2017-18, a gafodd
ei gymeradwyo’n ddiweddarach gan
Bwyllgor Cyllid y Cynulliad Cenedlaethol.
Bydd y cyllid a gymeradwywyd yn
cefnogi amrywiaeth o waith, gan
gynnwys ehangu ein defnydd o’r cwmwl
a fideogynadledda gliniadur a bwrdd
gwaith, a gosod system ffôn a switsfwrdd
newydd.

Ehangu a gwella ein rhaglen
bresennol i raddedigion, gan
gynnwys drwy sefydlu rhaglen
ar y cyd a fydd yn galluogi ein
hyfforddeion i dreulio amser yn
gweithio yn y sector cyhoeddus
ehangach yng Nghymru

2016-2018

Ar y
trywydd
cywir

Dechreuodd ein secondiadau cyntaf o
dan ein trefniadau ehangach newydd ar
ddiwedd 2016-17.

Cadw gafael gadarn ar
gostau, ceisio sicrhau mwy o
effeithlonrwydd a chadw ffioedd
mor isel ag sy'n bosibl

2016-2019

Ar y
trywydd
cywir

Cyflwynwyd cynllun teithio newydd ar 1
Ebrill 2016, a fydd yn cyflawni arbedion
o tua £125,000 y flwyddyn yn dilyn
cyfnod pontio. Mae ein Cynllun Ffioedd
cymeradwy ar gyfer 2017-18 yn rhewi
ein cyfraddau ffioedd ar sail arian parod,
a chaiff hyn ei gefnogi'n eang. Mae
arbedion a wnaed yn sgil swyddi gwag yn
2016-17 yn cael eu defnyddio i ariannu
cynllun diswyddo gwirfoddol a fydd yn
lleihau costau staff yn y dyfodol yn unol
ag egwyddorion cynllunio'r gweithlu.

Datblygu cynigion i symleiddio
a gwella costeffeithiolrwydd
trefniadau cyllid Swyddfa
Archwilio Cymru, i’w hystyried
gan Bwyllgor Cyllid y Cynulliad

2016-2017

Ar y
trywydd
cywir

Gwnaethom waith yn 2016-17 i fesur
effaith y gyfundrefn bresennol, o ran cost
prosesau gweinyddol angenrheidiol, a
sgil-effeithiau ymddygiadol, ac rydym
wrthi nawr yn cwblhau ein cynigion
drafft. Byddwn yn ymgynghori’n fuan
â rhanddeiliaid ar ein cynigion ac yn
cyflwyno canlyniadau’r ymgynghoriad
hwnnw i’r Pwyllgor Cyllid.
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Blaenoriaethau arfaethedig

Pryd

Cynnydd

Sylwadau

Gwneud gwell defnydd o'n
hystad er mwyn lleihau costau
a helpu i gynnal archwiliadau
hyblyg

2016-2019

Ar y
trywydd
cywir

Gwnaethom gwblhau'r broses o adleoli
ein swyddfa yn y gogledd ym mis
Mehefin 2016. Bydd hyn yn arbed arian
i ni, ynghyd â gwella ein perfformiad
amgylcheddol a byddwn yn gwneud
defnydd mwy effeithlon o ofod swyddfa.
Rydym yn parhau i ystyried opsiynau
eraill i wneud y defnydd gorau o weddill
ein hystad.

Dangos ein cyfrifoldeb
cymdeithasol corfforaethol drwy
ein gwaith i:
• wella stiwardiaeth
amgylcheddol;
• hyrwyddo lles ein staff;
• hyrwyddo cyfle cyfartal, dileu
gwahaniaethu a meithrin
perthnasoedd da; a
• hyrwyddo’r defnydd o’r
Gymraeg a chyrraedd
safonau newydd y Gymraeg

2016-2019

Ar y
trywydd
cywir

Mae sylwadau ar y cynnydd rydym wedi’i
wneud yn y meysydd hyn i’w gweld
yn adran Dadansoddi perfformiad yr
adroddiad hwn.
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Ffôn: 029 2032 0500

Fax: 029 2032 0600
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Textphone: 029 2032 0660

Ffôn Testun: 029 2032 0660

We welcome telephone calls in
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Rydym yn croesawu galwadau
ffôn yn Gymraeg a Saesneg.

E-mail: info@audit.wales

E-bost: post@archwilio.cymru

Website: www.audit.wales
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1 INTRODUCTION AND COVERAGE
This report summarises our key findings in connection with the audit of the financial statements of Wales Audit Office
in respect of the year ended 31 March 2017.
The scope of our work has already been communicated to you via our Audit Plan document dated 22 February 2017.
A summary of adjusted and unadjusted misstatements identified during the audits has been prepared and is included
in Section 5.
We consider that the audit approach adopted will provide the Directors with the required confidence that a thorough
and robust audit has been carried out and can confirm that, at the date of this report, we anticipate no modifications
from our pro-forma audit report provided in the Audit Plan previously communicated to you.
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2 AUDIT AND ACCOUNTING ISSUES IDENTIFIED AT
PLANNING STAGE
Income recognition, WIP and deferred income
Key area of audit focus
Our approach

The recognition of income, WIP and deferred income is considered to be a
high risk due to the level of judgement applied to the stage of completion of
an audit assignment and any provisions required.
We will select a sample of projects that have commenced throughout the
year and test the revenue recognised with reference to the stage of
completion of the assignment in order to determine that the revenue
recognition is appropriate and consequently whether the WIP and deferred
income are appropriately stated.
We will review correspondence with audit managers to establish the
estimated costs to complete and any required provisions at the year end,
considering the impact of any time spent after the year end on these
estimations.
We will also review time postings after the year end for any time posted by
employees relating to work done before the year end that may not have
been factored into the above calculations.

Response

In the prior year we recommended that the Office should consider actual
out-turn on projects overall and factor this in when calculating stage
completion for revenue recognition. This has been done by way of a cost to
complete exercise involving the Resource Managers for the 2016-17 year
end. This has resulted in management reducing revenue recognised for
projects where costs are expected to exceed the quoted fees.
An adjustment has been calculated by management of £64k to decrease
the work in progress provision on open jobs at year end in line with a cost
to complete exercise that has been undertaken on a project basis.
We have reviewed costs on a sample of closed projects in the year and on
average costs exceed the budgeted fees by approximately 3%.
If this was applied to the remaining open projects at year end, work in
progress would be reduced by a further £141k. This amount has been
included as a potential adjustment in section 5 below.
As in prior years we have estimated the potential amount of refund that
would be due on open projects which are currently in a deferred income
position. A potential reclassification has been included in section 5 below.
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Management override of internal controls
Key area of audit focus

Our approach

Systems of internal control are designed to mitigate inherent risks of error
within the core control systems to an acceptable level. By nature, a
management override or by-pass of controls cannot be eliminated by the
implementation of controls and therefore as part of our audit we will
perform additional tests of detail to address this risk.
We will test the appropriateness of a sample of journal entries recorded in
the general ledger and other adjustments made in the preparation of
financial statements, tracing selected entries back to source
documentation.
We will review significant accounting estimates and policies which could
involve bias resulting in a material misstatement.
We will discuss the basis and business rationale for any significant nonroutine or contentious transactions which come to our attention during the
course of our audit and will fully report the outcomes of our testing in our
audit findings report.

Response

The testing was completed as planned with no significant issues identified
to report to management.
We have tested the journal entries made as part of the preparation of the
financial statements, with no significant issues to note.
We have reviewed estimates in operation within the WAO and we have not
identified any areas whereby there are any indicators of bias.

Reputation
Key area of audit focus
Our approach

Due to public interest in the financial statements there is a desire to
maintain reputation and demonstrate exemplary financial management.
Accounting judgements may be influenced by the desire to demonstrate
good financial management and remain within the Estimate.
Independent technical review of the accounts and key judgement areas.
Review of judgemental aspects in year-end balances particularly focusing
on any;
• Round sum provisions
• Estimates
• Recoverability of debtors
• Disclosure of remuneration

Response

During the course of the audit, we have not identified any areas from the
Office’s operations that suggests as though there are any areas whereby
the reputation could appear to be damaged.
We have reviewed judgemental areas, aside of the WIP provisioning, and
not noted any areas of subjectivity; including provisions, recoverability of
debtors as well as disclosure of remuneration.
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3 AUDIT AND ACCOUNTING ISSUES IDENTIFIED
DURING THE AUDIT
HMRC death in service provision
Issue

It was noted during the fieldwork that correspondence was received from
HMRC confirming that the Death in Service costs are not taxable. We have
reviewed available documentation that confirms there are no further
amounts required to be paid by the Office. As a result, the death in service
provision has subsequently been released.
There is the potential that some amounts may be recoverable, however, as
a result of the uncertainty of these amounts and timing, these cannot be
recognised as a contingent asset.

Resolution

An adjusted journal has been agreed and raised within Section 5 below.

Firms income and costs matching
Issue

It was identified that there was one Firm’s project that was still subject to
the old billing methodology whereby only the contribution should be
recognised and thus the income and costs should be offset against each
other. A balance sheet reclassifying journal was raised to remove £134k
between WIP and Accruals relating to this project.

Resolution

An adjusted journal has been agreed and raised within Section 5 below.

WIP recoverability
Issue

As part of our testing over the work in progress balance, we identified one
small project whereby amounts owed from the Government of Anguilla had
not been billed. The project had been started back in 2014. Although trivial,
we had recommended that action be taken to raise the invoice and chase
the amounts owing. The value of this project was £5k.

Resolution

It was resolved that the finance team would chase these amounts and to
ensure that the regular process is adhered to for chasing projects not
invoiced. This would safeguard against any smaller amounts not being
recovered. Management agreed that there was no reason to believe that
these amounts would not be paid and that there was no need for a
provision to be made against these amounts.
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4 REGULARITY ISSUES IDENTIFIED DURING THE
AUDIT
Procurement
Issue

Three issues were identified during the testing of the procurement policy on
a sample basis.
Firstly, it was noted that one contract was renewed by way of the renewal
date passing, rather than the purchase being made in line with normal
tendering process. For the level of purchase, two written quotations were
required. The value of the contract renewed was £7k. Whilst two quotes
were obtained, the renewal date notice period had passed before notice
was served.
Secondly, it was noted that for one purchase made the expected
supporting documentation as required per the procurement policy was
incomplete. For the size of purchase, two written quotations were required.
One written quotation was obtained and evidenced, however from
discussions it was confirmed that the other quotation was a verbal quote
but this was not documented. As such, we could not gain evidence that the
policy was being followed on this particular item. The value of this
particular item was less than £1k.
Thirdly, we noted for one purchase that three quotations were required to
be obtained. The Wales Audit Office had used the "Sell-2-Wales" portal to
obtain quotations however only two responses were received. Currently,
the financial management handbook does not reference the Sell-2-Wales
portal as a means for obtaining quotations, however we are aware that the
portal does advertise the tender as widely as possible to all approved
suppliers.

Resolution

Whilst the above are not material in terms of regularity, A process should
be put in place to ensure renewals are examined on a timely basis as there
is a risk that contracts could be renewed when they may no longer
represent value for money and the best possible value.
We are aware that for the above specific item, there has been a diarised
review stage to prepare for the upcoming renewal date. We are aware that
a process is currently in place where renewals are reviewed monthly and
quotes are requested and obtained, however we understand that the
review and reminders for February was undertaken in March due to staff
absence.
For verbal quotations received, there should be a follow up communication
made to confirm that the amounts quoted are confirmed. These should be
documented alongside any normal quotations received.
We recommend that the financial management handbook is updated to
reflect the Sell-2-Wales portal as an approved method of obtaining
quotations.
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Contractors
Issue

The Office has taken the view to place all contractors on the payroll to
mitigate any employment status questions. The Office believes that the
majority of these workers would be deemed to be employees however
there may be some that could be considered contractors. As a result the
Office pays employers national insurance at 13.8% over and above the
contractor standard rates. These additional costs are not material to our
regularity opinion.
The Office has applied this methodology to ensure that they remain
compliant with the relevant tax legislation should any questions arise
regarding the status of these individuals as contractors, of which had
previously been experienced. This is seen by the Office as an appropriate
treatment .

Resolution

Whilst the above is not material, The Office should continuously review
contractors to ensure that they continue to comply with legislation.
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5 UNADJUSTED/ADJUSTED MISSTATEMENTS
A summary of the unadjusted/adjusted errors identified during the course of our work is set out below, analysed
between errors of fact and differences in judgement.
We have not disclosed below those items that we consider to be “clearly trivial” in the context of our audit. For this
purpose we consider “clearly trivial” to be any matter less than £5,000 individually and £10,000 in aggregate.
We advised management of all these misstatements and requested management to correct them.

Adjusted misstatements

Profit (£’000)

Net assets
(£’000)

Dr/(Cr)

Dr/(Cr)

HMRC DIS provision
Expenditure release – I&E

To derecognise the HMRC provision
no longer required.

64

Being management's adjustment of
the WIP provision based on the cost
to complete exercise.

286

To reclassify pre year end invoices
included as accruals at the year end.

(79)

Work in progress provision
Audit Income

79

(64)

Accruals
Trade payables

(286)

Trade payables

(130)

Prepayments

130

Other accruals

134

Work in progress
Total
Unadjusted misstatements Judgemental

(134)
(143)

143

Dr/(Cr)

Dr/(Cr)

Work in progress provision
Audit Income

Being the judgemental assessment of
projects open at year end expected to
exceed budget.

132

Being the judgemental reclassification
of refunds payable based on open
projects at and historic refund rate.

Deferred income

Underlying total

(132)
140

Being the reclassification of ongoing
firms work on old billing method.

(140)
140

Other payables

To recognise a rates invoice which
was received pre year end.

(140)
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6 SIGNIFICANT DEFICIENCIES IN INTERNAL
CONTROL
We have set out below significant deficiencies in internal control which came to our attention during the course of our
audit work. This does not constitute a comprehensive statement of all deficiencies that may exist in internal controls or
of all improvements which may be made and has addressed only those matters which have come to our attention as a
result of the audit procedures performed. An audit is not designed to identify all matters that may be relevant to you
and accordingly the audit does not ordinarily identify all such matters.

Refunds – de Minimis level
Fact and potential consequence

It was noted during our audit, that the decision to either pay or not pay a
refund was being assessed taking account of a de Minimis level of £200,
but that this had not been agreed with the board.

Possible action

A de Minimis level should be agreed with the Board and then the financial
handbook updated to reflect this.

Management response

Agreed – the Financial Management Handbook has been updated to
include the process for fee setting and the proposed de-minimis level of
£200 for making refunds. This will be considered by ARAC in June 2017.

Timing of implementation and
responsibility

June 2017. Nicola Evans

WIP cost to complete exercise
Fact and potential consequence

It was noted during our review of the costs to complete exercise that the
assumptions made in the Resource Managers assessment of open
projects at year end appeared to be under resourced in some instances.
Consideration for average historical performance as well as the probability
of realistic small overspends of general audit practice could have been built
in to the cost to complete exercise with more detail.
It was noted that an adjustment for these elements was later made by the
finance team.

Possible action

The cost to complete exercise completed by the Resources Managers
should factor in acknowledgement to the appropriateness of historical actual
performance. We appreciate that there are few periods for comparison,
being a new process, though these should remain under review.

Management response

Agreed. The cost to complete of open projects will be reviewed at least
quarterly by Resource Managers in the first instance with oversight by the
finance team. There has been a notable improvement in project
management within budget in the last year and this is reflected in the year
end cost to complete assessments.

Tudalen y pecyn 253

9

Wales Audit Office

Final Audit Findings Report 31 March 2017

WIP cost to complete exercise
Timing of implementation and
responsibility

Immediate. Resource Managers and Finance Team.

Firms actual outturn positions
Fact and potential consequence

The costing structure, of direct plus overhead costs, is used in setting the
fee rates and fee scales that are approved by the National Assembly as
part of the WAO Fee Scheme, which are laid annually. The Fee Scheme is
directly linked to annual Estimate which the Assembly also
approves. Legislation states that The WAO charge must be in accordance
with the approved Fee Scheme, but it does not require any retrospective
review of it.
It was noted that, for audits undertaken by Firms, the WAO allocate
overhead costs in a manner consistent with its costing model, however
excluding functions that are not applicable to the Firms

Possible action

We acknowledge that the current fee regime as set out in legislation
causes additional complexity in relation to “the full cost of audit” for audits
contracted out to the firms. We recommend that this be further considered
as part of ongoing discussions about reviewing the fee regime.

Management response

The contribution towards overheads received under Firms contracts is
allocated across our overhead base to reflect the services available to
them.
A retrospective review of this allocation would be administratively complex
– requiring significant input from internal support services and placing
additional reporting requirements on the Firms. There would be a
significant additional cost associated with this exercise.
A consultation on proposals to simplify our fee regime is due to be issued
in June 2017. We will reconsider the overall costing model should changes
to the fee regime be progressed thereafter.

Timing of implementation and
responsibility

Post-consultation. Steve O’Donoghue.
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7 SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES,
DISCLOSURES AND ESTIMATES
Accounting policies and estimates
Accounting disclosures
During the course of our audit, we reviewed the adequacy of the disclosures contained within the financial statements
and their compliance with both relevant accounting standards and the requirements of the Companies Act 2006. The
following disclosure matters were brought to your attention and subsequently reflected in the revised financial
statements:
-It was noted that in the first draft of accounts, timings associated with the release of dilapidations provisions were
allocated incorrectly.
-Within the Remuneration Report, the exit payment associated with a member of the Senior Leadership team had not
been disclosed. This has now been reflected within the final accounts
-The disclosure of non-audit services provided by the external auditor had not been disclosed in the first draft of
accounts. This has now been included as nil.
-Upon review of the FReM checklist it was noted that the first draft of the financial statements could have included
more disclosure with regards to which sections of the Accountability Report are subject to opinion.

Significant difficulties identified during the audit
No significant difficulties were encountered during the course of our audit and we would like to take this opportunity
thank the finance team for their assistance during the audit.

Tudalen y pecyn 255

11

Wales Audit Office

Final Audit Findings Report 31 March 2017

8 UNCERTAINTIES, RISKS, EXPOSURES,
JUDGEMENTAL ISSUES AND GOING CONCERN
There are no further matters that we wish to bring to the attention of the committee.
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9 FEES
We confirm that the fees charged during the year in respect of services performed for Wales Audit Office are
consistent with those contained within our Audit Plan submitted to you and dated 22 February 2017.

10 INDEPENDENCE
In accordance with International Standard on Auditing (UK and Ireland) 260 “Communication with those charged with
governance”, there are no changes to the details of relationships between RSM UK Audit LLP and its related entities
and Wales Audit Office and its related entities and directors that may reasonably be thought to bear on RSM UK Audit
LLP’s independence and the objectivity of the audit principal, Jonathan Da Costa and the audit staff and the related
safeguards from those disclosed in the Audit Plan dated 22 February 2017.

Tudalen y pecyn 257

13

Wales Audit Office

Final Audit Findings Report 31 March 2017

APPENDIX A - DRAFT LETTER OF REPRESENTATION
RSM UK Audit LLP
Davidson House
Forbury square
Reading
RG1 3EU
Dear Sirs
Audit of Financial Statements– Year ended 31 March 2017
We confirm to the best of my knowledge and belief, and having made appropriate enquiries of other senior executives
of the Wales Audit Office, the following representations given to you in connection with your audit of the financial
statements for the period ended 31 March 2017.
The following representations reflect circumstances up to the date of this letter, on which the financial statements were
approved, and management’s knowledge and intentions regarding the future of the Wales Audit Office.
Responsibility for financial statements
We acknowledge our responsibilities under the Public Audit (Wales) Act 2013 and Treasury Directions made in
accordance with that Act for maintaining adequate accounting records and for preparing financial statements in
accordance with the applicable accounting framework that give a true and fair view and for making accurate
representations to you.
We confirm that we have taken all the steps we ought to have taken in order to make ourselves aware of any relevant
audit information and to establish that it has been communicated to the auditors. We confirm that, as far as we are
aware, there is no relevant audit information of which the auditors were unaware.
Availability of information
All the accounting records have been made available to you for the purpose of your audit and all transactions
undertaken by the Wales Audit Office have been properly reflected and recorded in the accounting records. All other
records and related information have been made available to you, including the minutes of all committee meetings,
which are a complete and authentic record of the proceedings at those meetings. I have disclosed to you the results of
our assessment of the risk that the financial statements may be materially misstated as a result of fraud
Related party transactions
We have disclosed to you the identity of the related parties and all related party relationships and transactions of which I
am aware. There were no transactions with the WCF and with the audited bodies other than those in the ordinary course
of business (fees) requiring disclosure in the financial statements. There were no other transactions with related parties
requiring disclosure during the year.

Tudalen y pecyn 258

14

Wales Audit Office

Final Audit Findings Report 31 March 2017

Use of funds and regularity


We acknowledge our responsibility, as specified by the Public Accounts Committee of the National Assembly
under the Public Audit (Wales) Act 2013, for ensuring that expenditure disbursed and income received is
applied for the purposes intended by Parliament and the National Assembly for Wales and that the financial
transactions conform to the authorities which govern them.



To the best of our knowledge and belief we confirm that, in all material respects, the expenditure disbursed
and income received during the year ended 31 March 2017 have been applied to purposes intended by
Parliament and the National Assembly for Wales and the financial transactions conform to the authorities
which govern them.



Neither the board nor the senior management team have knowingly authorised a course of action, the
financial impact of which was that transactions infringe the requirements of regularity.



All transactions undertaken by the Wales Audit Office have been properly reflected and recorded in the
accounting records.



There were no events of which we are aware which involve suspected non-compliance with the framework of
authorities which govern the running of the Office.

Assets
1. General
All assets included in the Statement of Financial Position belong to the Wales Audit Office and except as disclosed in
the accounts were free from any charge. All non-current assets belonging to the Wales Audit Office are included.
2. Impairment of non-current assets
Each non-current asset is worth to the Wales Audit Office at least the amount at which it is included in the Statement
of Financial Position, either through continued use by the Wales Audit Office or through the opportunity for sale on the
open market.
Liabilities
1. General
All known liabilities of the Wales Audit Office at 31 March 2017 have been included in the balance sheet. All secured
liabilities are disclosed.
2. Contingent liabilities
There were no contingent liabilities at the balance sheet date. All guarantees or warranties or other financial commitments
have been fully disclosed in the financial statements. There were no known actual or possible litigation and claims whose
effect should be considered when preparing the financial statements.
We confirm we have disclosed to you all banking and financing arrangements including related contracts and hedging
products. We confirm that no tax avoidance schemes were used by the Wales Audit Office.
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Accounting estimates
We confirm that all significant assumptions used in making accounting estimates, including where applicable those
measured at fair value, are reasonable in the circumstances, and appropriately reflect our intentions and our ability to carry
out the specific courses of action necessary to justify the accounting estimates and disclosures. The disclosures in the
financial statements relating to accounting estimates are complete and appropriate.
We have no plans or intentions that may materially alter the carrying value or classification of assets and liabilities reflected
in the financial statements.
Commitments
All commitments of the Wales Audit Office of a material amount, whether of a capital or revenue nature, have either
been provided for or noted in the financial statements as appropriate. An adequate provision has been made for any
losses, which may be expected to result there from, or from events which had occurred before 31 March 2017.
Remuneration report
All amounts paid to members of the Wales Audit Office Management committee have been appropriately included in
the Remuneration Report.
All items of personal expenditure paid by the Wales Audit Office on the Management committee’s behalf have either been
reimbursed by the individuals concerned or have been treated as benefits in kind.
The benefits in kind in respect of the PAYE settlement will be met by the Wales Audit Office. This has been fully disclosed
in the remuneration report.
No member of the Management committee or their connected persons had any indebtedness (or agreement concerning
indebtedness) to the Wales Audit Office at 31 March 2017 or at any time during the year.
Governance Statement
We confirm the Governance Statement within the Annual Report fairly reflects the Wales Audit Office’s current position in
relation to our compliance with internal control requirements set out in HM Treasury’s guidance.
Fraud and regulation
We acknowledge that the responsibility for the detection of fraud, error and non-compliance with laws and regulations
rests with me. We confirm that we are not aware of any known or suspected frauds, error and non-compliance,
involving management, employees or third parties which may have a material effect on the financial statements. We
confirm that, insofar as we are able to determine, in my opinion the financial statements are not materially misstated as a
result of fraud.
In particular we confirm that the Wales Audit Office has made full disclosure of actual or suspected fraud brought to our
attention by employees, former employees and other external parties.
We confirm that there has been no possible or actual instance of non-compliance with those laws and regulations which
are central to the Wales Audit Office’s ability to conduct its business, except as explained to you and as disclosed in the
financial statements.
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Events subsequent to the date of the Statement on Financial Position
There were no events, transactions or discoveries since the Statement of Financial Position date which:


would have a material effect on the financial statements, or



are of such importance to users of the financial statements that they should be disclosed in the financial
statements.

Yours faithfully
Signed on behalf of the board of Wales Audit Office

AGW

Chair of the Board
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APPENDIX B - UPDATED FINANCIAL REPORTING
DEVELOPMENTS
Off-payroll engagements update
HMRC has recently published draft legislation following the 2016 Autumn Statement, which provides clarification on a
number of areas.
The new rules relating to off-payroll engagements of workers supplied via an intermediary are still on-track for
implementation in April 2017. For the purposes of these rules, the intermediary can be a limited company (personal
service company), but can also be a partnership (where the worker has at least a 60 per cent share) or even another
individual. All public sector bodies that engage workers supplied through an intermediary will need to consider all
necessary employment status factors (control, substitution, mutuality, etc) in order to determine whether a ‘deemed
employment’ exists.
Where the new rules apply, the engager must operate PAYE to pay over to HMRC the income tax national insurance
contributions (NICs) (and apprenticeship levy) on the payments made, as the fee paid to the intermediary is treated as
a payment of the worker’s employment income. It is important to note that other employment rights will not apply, such
as stakeholder pensions, statutory payments, etc.
Where a public authority engages a worker, who provides his personal services via an intermediary, the authority must
inform the worker of the decision as to whether PAYE deductions will be made or not. It is therefore vital that thorough
procedures are introduced to identify all such workers who may be caught by these new rules. We are currently
working with a number of clients specifically in these areas. It is important to remember that failure to correctly analyse
and process such payments from April 2017 may give rise to penalties based on the deductions that should have been
made.
The online HMRC digital tool for public sector organisations to use should be available ahead of 6 April 2017. HMRC
is currently in private testing with invited stakeholders and anticipates public testing will start in February.
Apprenticeship levy
HMRC has published draft legislation for the apprenticeship levy. Further guidance on certain aspects of the levy has
also been published.
As an employer, you’ll have to pay the apprenticeship levy each month from 6 April 2017 if you:
have an annual pay bill of more than £3m (based on pay subject to NICs); or
are connected to other employers (companies or charities) for employment allowance purposes, where the total
annual pay bill of the connected employers is more than £3m.
Employers that are not connected to other employers will have an apprenticeship levy allowance of £15,000 each
year. Employers that are connected to other employers can decide how to split the allowance between the connected
organisations, but this allocation must be applied the first time that the levy is paid in a tax year and cannot then be
changed during the year.
You’ll still need to pay apprenticeship levy even if you already contribute to an industry-wide training levy arrangement,
for example the Construction Industry Training Board (CITB) levy.
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The technical consultation on the draft apprenticeship levy regulations continues and anyone wishing to respond to
HMRC must do so by 3 February.
The Department of Education has produced guidance on how employers in England can access the funds in their
digital accounts and the Scottish Government has also published a report setting out how it intends to use the funds
generated for it by the UK-wide levy.
Salary sacrifice arrangements from April 2017
The Government will legislate in Finance Bill 2017 to remove the income tax and NICs advantages of benefits
provided through salary sacrifice arrangements. The legislation will apply from 6 April 2017. The draft legislation is
now in a period of consultation, which runs until 1 February 2017 and the final details will be confirmed in the Spring
Budget 2017.
Therefore, with effect from April 2017, certain benefits provided through salary sacrifice will be chargeable to income
tax and class 1A employer NICs on the higher of the value of the benefit provided or the amount of salary foregone.
The benefits that will not be affected by the changes are pensions, cycle to work, ultra-low emission (ULEVs) cars,
employer-supported childcare (childcare vouchers, directly-contracted childcare and workplace nurseries) and
intangible benefits such as annual leave purchase.
Salary sacrifice arrangements in existence before April 2017 that remain in place and are not ‘renewed’ will be
protected until April 2018, with an extended protection period until April 2021 for cars, accommodation and school
fees. However, the protections are subject to certain conditions.
It is therefore essential that employers consider the implications and plan accordingly for the changes to ensure
existing and new benefits provided through salary sacrifice arrangements are dealt with correctly.
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Rhagair gan Archwilydd
Cyffredinol Cymru a Chadeirydd
Swyddfa Archwilio Cymru

Mae’r Cynllun Blynyddol hwn ar gyfer 2017-18 yn adeiladu ar yr adborth y
cawsom gan amrywiaeth eang o randdeiliaid i’r ddogfen ymgynghori ddiweddar
Strategaeth ddrafft i Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio
Cymru 2017-2020.
Ochr yn ochr â nifer o ddiwygiadau allweddol i’n rhaglenni gwaith, rydym wedi
darparu disgrifiad o’r ffactorau yr ydym ni a’n rhanddeiliaid yn credu y bydd yn
cael y dylanwad mwyaf dros y ffordd yr ydym yn cyflawni ein gwaith dros y tair
blynedd nesaf, ac wedi ailddiffinio themâu strategol sy’n sail i sut y byddwn yn
ymateb i’r amgylchedd hwnnw a chyflawni ein nod a’n hamcanion.
Un o’n blaenoriaethau allweddol yw datblygu dull gweithredu i gyflawni
dyletswyddau’r Archwilydd Cyffredinol o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r
Dyfodol (Cymru) 2015 yn effeithiol. Un arall bydd addasu ein model ar gyfer
y defnydd o adnoddau archwilio wrth baratoi ar gyfer cyflwyno cau cyfrifon
Llywodraeth Leol yn gyflymach.
Mewn cyfnod o gyni parhaus, byddwn yn parhau i gymryd camau i gefnogi
rheolaeth ariannol sector cyhoeddus cryf, a byddwn yn datblygu cynigion ar gyfer
symleiddio a gwella cost-effeithiolrwydd ein trefniadau cyllid ein hunain.
Hefyd, rydym wedi rhoi pwyslais penodol yn y Cynllun ar bwysigrwydd y
gwaith y gwnawn i gefnogi gwaith craffu ac atebolrwydd effeithiol, o ran gwaith
pwyllgorau’r Cynulliad a phwyllgorau archwilio a chraffu cyrff cyhoeddus, ac wrth
ymateb i’r materion sy’n peri pryder i’r cyhoedd a godir drwy ohebiaeth.
Wrth ddatblygu’r Cynllun, mae ein ffocws wedi’i sefydlu’n gadarn ar sicrhau bod
gwaith yr Archwilydd Cyffredinol yn cyflawni mwy o effaith byth, a bod y Bwrdd yn
parhau i fod yn uchelgeisiol yn ei benderfyniad bod Swyddfa Archwilio Cymru yn
sefydliad uchel ei barch a reolir yn dda sydd yn lle gwych i weithio ynddo.
Huw Vaughan Thomas
Archwilydd Cyffredinol Cymru

Isobel Garner
Cadeirydd, ar ran Swyddfa Archwilio Cymru
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Paratowyd Cynllun Blynyddol Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa
Archwilio Cymru ar gyfer y flwyddyn a fydd yn dod i ben ar 31 Mawrth 2018,
sy’n cynnwys gwybodaeth ychwanegol am ein strategaeth a’n blaenoriaethau
dros y tair blynedd nesaf, ar y cyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru a
Swyddfa Archwilio Cymru o dan adran 25(1) o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus
(Cymru) 2013.
Fe’i gosodir gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru gan Archwilydd
Cyffredinol Cymru a Chadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru o dan adran
26 o Ddeddf Archwilio (Cymru) 2013.
Wrth baratoi’r ddogfen hon, rydym wedi ymgynghori ag amrywiaeth eang o
randdeiliaid, gan gynnwys pobl Cymru a’u cynrychiolwyr, cyrff cyhoeddus
Cymru a’u cynrychiolwyr a staff Swyddfa Archwilio Cymru.
Mae’r Cynulliad Cenedlaethol wedi gwneud darpariaeth drwy Reol Sefydlog
18.11(i) i’w Bwyllgor Cyllid fod yn gyfrifol am ystyried y Cynllun Blynyddol a
rhoi adroddiad i’r Cynulliad arno.
Os hoffech gael y cyhoeddiad hwn mewn fformat a/neu iaith arall, neu os
oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch ei gynnwys, cysylltwch â ni gan
ddefnyddio’r manylion isod. Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg
a Saesneg ac fe wnawn ymateb yn yr iaith yr ydych chi wedi ei defnyddio.
Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.
Swyddfa Archwilio Cymru
24 Heol y Gadeirlan
Caerdydd
CF11 9LJ
Ffôn 02920 320 500
E-bost post@archwilio.cymru
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Pwy ydym ni a sut yr ydym
yn gweithredu
1

Archwilydd Cyffredinol Cymru yw archwilydd allanol statudol y rhan fwyaf o
sector cyhoeddus Cymru.

2

Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn gyfrifol am archwilio’r rhan fwyaf o’r arian
cyhoeddus sy’n cael ei wario yng Nghymru, gan gynnwys yr arian sy’n destun
pleidlais flynyddol gan y Cynulliad Cenedlaethol. Caiff cyfrannau sylweddol o’r
arian hwn eu trosglwyddo gan Lywodraeth Cymru i’r GIG ac i lywodraeth leol
yng Nghymru.

3

Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn cyflogi staff â chymwysterau proffesiynol
ac yn defnyddio adnoddau eraill, gan gynnwys arbenigedd ychwanegol o
gwmnïau cyfrifyddu yn y sector preifat, i sicrhau bod modd i’r Archwilydd
Cyffredinol gyflawni ei swyddogaethau. Ar hyn o bryd, mae Swyddfa Archwilio
Cymru yn cyflogi tua 250 o staff.

4

Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn defnyddio’r adnoddau a ddarperir gan
Swyddfa Archwilio Cymru i gyflawni archwiliadau annibynnol i ganfod a yw
arian cyhoeddus yn cael ei reoli’n ddoeth a’i gyfrifyddu’n briodol yng Nghymru.

Ein gwerthoedd

Annibyniaeth

Edrych i’r
Dyfodol

Diffuantrwydd

Lle gwych
i weithio,
sy’n cael ei
barchu a’i
reoli’n dda
Cydweithio

Tegwch

Blaengaredd
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Yr hyn yr ydym yn ei wneud
Mae archwilio’r sector cyhoeddus yn cynnwys:
• Rhoi barn ar y cyfrifon
• Ystyried a yw arian cyhoeddus yn cael ei ddefnyddio at ddibenion
wedi’u cymeradwyo (rheoleidd-dra)
• Ystyried sut mae busnes cyhoeddus yn cael ei gynnal (uniondeb)
• Archwilio a oes trefniadau priodol ar waith i sicrhau gwerth am arian
5

Bob blwyddyn, bydd yr Archwilydd Cyffredinol, gan ddefnyddio adnoddau
a ddarperir gan Swyddfa Archwilio Cymru, yn cyflawni rhaglen eang
a chymesur o waith archwilio allanol, ochr yn ochr â swyddogaethau
eraill penodol. Mae’r Archwilydd Cyffredinol hefyd yn cadw rhywfaint o
hyblygrwydd yn ei raglen i sicrhau bod modd iddo ymateb yn gyflym ac yn
effeithiol i unrhyw faterion sy’n dod i’r amlwg drwy ein gwaith archwilio,
neu unrhyw faterion sy’n dod i’w sylw.

6.

Mae swyddogaethau’r Archwilydd Cyffredinol i archwilio gwariant
cyhoeddus yn berthnasol ar draws gwahanol fathau o gyrff, ni waeth pwy
sy’n cyflenwi’r gwasanaethau.

7

Rydym yn cyflawni ein gwaith yn unol â Chod Ymarfer Archwilio yr
Archwilydd Cyffredinol. Mae’r Cod yn rhagnodi sut y dylid cyflawni
swyddogaethau archwilio a swyddogaethau penodol eraill yr Archwilydd
Cyffredinol. Mae hefyd yn ymgorffori yr hyn y mae’r Archwilydd Cyffredinol
yn ystyried yw’r arfer proffesiynol gorau.

8.

Rydym yn nodi arferion da o’r holl waith archwilio a gyflawnir gan yr
Archwilydd Cyffredinol a’u rhannu drwy’r Gyfnewidfa Arfer Da (adnodd am
ddim ar y we) a chyfryngau eraill, gan gynnwys seminarau a gweminarau ar
gyfer dysgu ar y cyd.

Nodweddion gwerth am arian – darbodaeth, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd

Darbodaeth
Yn ymwneud â
chost yr adnoddau
sy'n cael eu caffael
neu'u defnyddio

Effeithlonrwydd
Yn ymwneud ag
allbwn gwasanaethau
a'r adnoddau a
ddefnyddir i'w
cynhyrchu

Effeithiolrwydd
Yn ymwneud â chanlyniadau
arfaethedig a chanlyniadau
gwirioneddol prosiectau
a rhaglenni
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Sut yr ydym yn dilyn y bunt
gyhoeddus yng Nghymru
Dyraniad
cyllideb gan
Lywodraeth y
DU £14 biliwn

Ardrethi
annomestig
£1 biliwn

Cronfa
Gyfunol
Cymru.

Yr UE ac
incwm arall
£2 biliwn.

Derbyniadau’r
dreth gyngor
£1 biliwn.

Llywodraeth
Cymru.

Cyrff
llywodraeth
leol.

Cyrff llywodraeth
ganolog eraill sy’n
cael eu hariannu’n
uniongyrchol o
Gronfa Gyfunol
Cymru.

Refeniw treth
datganoledig
(o 1 Ebrill
2018)

Cyrff y GIG.
Cyrff llywodraeth
ganolog eraill.

Archwilio’r
cyfrif ardrethi
annomestig

Archwilio cyfrif
derbyniadau a
thaliadau Cronfa
Gyfunol Cymru.

Archwilio cyfrifon
cyfunol Llywodraeth
Cymru.

Archwilio cyfrifon dros
800 o gyrff llywodraeth
leol, y GIG a
llywodraeth ganolog.

Archwiliad
o ddatganiad
treth

Cymeradwyo
taliadau o Gronfa
Gyfunol Cymru.

Archwilio cyfrifon
cyrff a ariennir yn
uniongyrchol.

Archwiliadau ac asesiadau
gwella llywodraeth leol ac
archwiliadau o berfformiad
y GIG yn lleol.

Contractwyr,
darparwyr
gwasanaethau
a rhai sy’n
derbyn
arian grant.

Hawliau helaeth
i gael mynediad
at wybodaeth
er mwyn
cyflawni
archwiliadau ac
astudiaethau.

Ardystio ffurflenni a hawliadau grant.
Value for money
examinations
and am
studies
Archwiliadau
ac astudiaethau
gwerth
arian.
Ymchwiliadau o dan Ddeddf Llesiant
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

Llif arian
Cwmpas archwilio
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Ein nod a’n hamcanion
9

Ein nod yw sicrhau bod pobl Cymru a’r Cynulliad Cenedlaethol yn gwybod
a yw arian cyhoeddus yn cael ei reoli’n ddoeth. Mynegir hyn fel canlyniad yr
ydym yn cyfrannu’n allweddol tuag ato yn sgil ein statws hollol annibynnol,
ein harbenigedd proffesiynol a’n hawliau eang i gael mynediad at
wybodaeth trwy bwerau a swyddogaethau archwilio statudol yr Archwilydd
Cyffredinol.

10

Mae ein tri amcan cyntaf yn canolbwyntio ar gyflawni’r hyn yr ydym yn ei
gredu yw diben triphlyg archwiliad yn effeithiol - darparu sicrwydd, cynnig
mewnwelediad a hyrwyddo gwelliant.

11

Mae ein pedwerydd amcan yn ategu’r tri cyntaf; er mwyn i’r Archwilydd
Cyffredinol ddarparu gwasanaeth archwilio o safon uchel, rhaid i Swyddfa
Archwilio Cymru fod yn sefydliad atebol sy’n cael ei redeg yn dda, yn ennyn
parch ac sy’n sicrhau gwerth am arian ac sy’n darparu amgylchedd ysgogol
a gwobrwyol i weithio ynddo.

Amcanion allweddol

Nod

Gwneud i arian cyhoeddus gyfrif
Bod y Cynulliad Cenedlaethol a phobl Cymru yn gwybod a yw
arian cyhoeddus yn cael ei reoli'n ddoeth

Rhoi sicrwydd amserol
ar y ffordd y caiff arian
cyhoeddus ac asedau
eu gwarchod.

Rhoi cipolwg ar y ffordd
y mae adnoddau yn
cael eu defnyddio i
ddiwallu anghenion pobl
nawr ac yn y dyfodol

Nodi a hyrwyddo
ffyrdd y gellir gwella
gwasanaethau
cyhoeddus

Bod yn sefydliad uchel ei barch a redir yn dda sy'n lle gwych i weithio ynddo

Amcanion yr Archwilydd Cyffredinol
Amcan Swyddfa Archwilio Cymru
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9

Yr amgylchedd yr ydym
yn gweithredu ynddo
12

Gan ystyried yr ymatebion i’r Ymgynghoriad ar ein strategaeth ddrafft
ar gyfer 2017-2020, rydym yn credu mai’r ffactorau a ganlyn fydd yn
dylanwadu fwyaf ar y ffordd y byddwn yn cyflawni ein gwaith ac yn bodloni
ein nod a’n hamcanion dros y tair blynedd nesaf.

Mae hwn yn parhau i fod yn gyfnod lle mae arian
yn brin
13

Mae’r rheini sy’n gyfrifol am ddarparu gwasanaethau cyhoeddus yn
dal i wynebu gostyngiadau mewn termau real i’w cyllidebau blynyddol.
Ar yr un pryd, maent yn ceisio bodloni disgwyliadau cyhoeddus cynyddol
a galwadau demograffeg newidiol, a chadw a gwella’r gwasanaethau sy’n
cael eu darparu.

14

Amlinellodd ein hadroddiad, Darlun o Wasanaethau Cyhoeddus 2015,
fod y pwysau ariannol y mae gwasanaethau cyhoeddus wedi’u hwynebu
ers 2010-11 yn debygol o barhau dros y tymor canolig. Gwnaeth bron pob
un a ymatebodd i arolwg o arweinwyr y sector cyhoeddus a gynhaliwyd fel
rhan o’r astudiaeth honno nodi pwysau ariannol fel un o dair her fawr
y dyfodol.

15

Bydd angen i wasanaethau cyhoeddus wneud newidiadau radical
i’r ffordd y maen nhw’n darparu gwasanaethau ac yn ymgysylltu â
defnyddwyr gwasanaethau os ydynt am adeiladu’n effeithiol ar y dull
fwyfwy cydweithredol sy’n cael ei fabwysiadu yng Nghymru. Gyda llawer
o arweinwyr yn y gwasanaethau cyhoeddus yn disgwyl gwneud mwy o
doriadau i wasanaethau, mae angen dull gweithredu mwy cyfannol a
hirdymor i leihau’r effeithiau ar y cyhoedd.
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Mae’r cyd-destun gwleidyddol a’r cyd-destun polisi
yn parhau i esblygu
16

Mae ystod eang o ffactorau polisi a ffactorau gwleidyddol yn debygol o
ddylanwadu ar y ffordd y byddwn yn cyflawni ac ariannu ein gwaith dros y
blynyddoedd nesaf. Yn eu plith mae:
Goblygiadau canlyniad refferendwm yr UE
Er na ellir llwyr asesu’r effaith y bydd ‘Brexit’ yn ei chael ar gyllid cyhoeddus
Cymru a’n gwaith ar hyn o bryd, gallwn fod yn weddol sicr y bydd cyllid
amaethyddol presennol yr UE a’r gwaith archwilio cysylltiedig yn dod i ben.
Newidiadau i’r cyd-destun datganoli
Mae Deddf Cymru 2017 yn newid ffurf datganoli o’r model rhoi pwerau i
fodel cadw pwerau, gan roi’r cyfle i gyrff cyhoeddus newydd gael eu creu.
Datganoli cyllidol
Bydd rhai pwerau codi trethi a benthyca yn cael eu trosglwyddo o San
Steffan i Gymru erbyn 2018, a bydd yn rhaid i’r Archwilydd Cyffredinol
wneud gwaith archwilio newydd priodol.
Sefydlu Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus a chynigion i weithio’n
rhanbarthol mewn llywodraeth leol
Ochr yn ochr â’r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus statudol a
sefydlwyd yn ddiweddar o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol
(Cymru) 2015, mae lefel uwch o gynllunio rhanbarthol wedi’i chynnig ar
gyfer gwasanaethau llywodraeth leol yng Nghymru, gyda diwygiadau
cysylltiedig i fecanweithiau cyllido a chynnydd yng nghymhlethdod modelau
llywodraethu.
Gofyniad i gau cyfrifon llywodraeth leol yn gynharach
Mae Gweinidogion Cymru yn bwriadu symud dyddiadau cau ar gyfer
paratoi, archwilio a chyhoeddi cyfrifon cyrff llywodraeth leol yng Nghymru
ymlaen erbyn 2020-21.
Diwygiadau i gyllid grant a threfniadau ardystio
Yn dilyn adolygiad diweddar o’r broses ar gyfer archwilio grantiau a roddir
i awdurdodau lleol yng Nghymru, mae Llywodraeth Cymru a’r Archwilydd
Cyffredinol wedi ymrwymo i ganolbwyntio o’r newydd ar y rhesymeg
archwilio trwy roi mwy o bwyslais ar y canlyniadau a gyflawnwyd.
Newidiadau i gyfraith a pholisi cyflogaeth
Mae datblygiadau allweddol sydd wedi’u hamserlennu yn cynnwys cyflwyno
ardoll prentisiaeth, rheoliadau adrodd ar y bwlch rhwng cyflogau’r rhywiau,
cynnydd mewn Cyflogau Byw ac Isafswm Cyflogau Cenedlaethol, a
safonau diogelu data newydd Ewropeaidd.
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Mae bellach yn ofynnol ehangu cwmpas
trefniadau llywodraethu
17

Mae’r Cynulliad Cenedlaethol wedi gosod mwy o ofynion cyfreithiol
ar y sector cyhoeddus yng Nghymru er mwyn atgyfnerthu trefniadau
llywodraethu yn unol ag egwyddorion datblygu cynaliadwy diffiniedig.
Mae’n rhaid i bob corff cyhoeddus a restrir yn Neddf Llesiant
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 fynd ati i wella llesiant economaidd,
cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru. I wneud hyn, mae’n
rhaid iddynt bennu a chyhoeddi amcanion llesiant sydd wedi’u cynllunio
i gyfrannu cymaint â phosibl at gyflawni pob un o’r nodau llesiant, ac yna
mynd ati i wneud yn siŵr eu bod yn bodloni’r amcanion hynny.

18

Daeth y dyletswyddau llesiant ar y 44 o gyrff cyhoeddus a restrir, gan
gynnwys Llywodraeth Cymru, i rym ar 1 Ebrill 2016. Mae’n rhaid pennu
a chyhoeddi amcan llesiant cyntaf y cyrff hynny erbyn 1 Ebrill 2017.
Wedi hyn, bydd angen i’r cyrff a restrir adrodd yn flynyddol ar y cynnydd a
wnaethpwyd tuag at fodloni eu hamcanion.

19

O dan Adran 15 o’r Ddeddf, mae’n rhaid i’r Archwilydd Cyffredinol archwilio
i ba raddau y mae’r cyrff cyhoeddus a restrir wedi ymddwyn yn unol ag
egwyddor datblygu cynaliadwy y Ddeddf wrth osod amcanion llesiant,
ac wrth gymryd camau i fodloni’r amcanion hynny.

Rydym yn byw mewn cymdeithas sydd wedi’i
rhwydweithio fwyfwy
20

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae datblygiadau ym maes technoleg
gwybodaeth wedi arwain at ddefnyddio mwy a mwy o ddulliau digidol i
ddarparu gwasanaethau, rhoi mwy o gyfleoedd i’r cyhoedd gael gafael ar
ddata, a chreu cyfleoedd a ffyrdd newydd o ryngweithio gan ddefnyddio’r
cyfryngau cymdeithasol a dulliau cyfathrebu digidol eraill.

21

Mae trawsnewid a chynhwysiant digidol yn rhan ganolog o gynlluniau
Llywodraeth Cymru i wneud gwasanaethau cyhoeddus yn fwy hygyrch ac
ystyrlon i’w defnyddwyr, ac i gyflawni canlyniadau gwell.

22

Mae cymdeithas sydd wedi’i rhwydweithio fwyfwy yn cyflwyno goblygiadau
i fwy na’r cyrff cyhoeddus yr ydym yn eu harchwilio yn unig. Mae hefyd
yn cael effaith eithaf sylweddol ar asiantaethau archwilio a chyrff arolygu
allanol eraill. Mae angen i ni wybod hefyd am y datblygiadau technolegol
diweddaraf a’r cyfleoedd a’r risgiau cysylltiedig a ddaw law yn llaw â’r
rhain, a manteisio ar ffyrdd newydd o gasglu gwybodaeth, adrodd ar
ganfyddiadau a chael cymaint â phosibl o ymwybyddiaeth o’n gwaith ac
ymgysylltiad â’r gwaith hwnnw.
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Ein strategaeth
23

Yng ngoleuni’r amgylchedd yr ydym yn gweithredu ynddo, mae ein Cynllun
i gyflawni ein rhaglenni gwaith yn ystod 2017-18 a thros y tair blynedd
rhwng 2017 a 2020 yn cael ei ategu gan bum thema strategol lefel uchel.

Adrodd ag awdurdod ynghylch a yw cyrff cyhoeddus yn
ymddwyn yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy
Bydd ein hystyriaeth o adnoddau ariannol, a’r ffordd y bydd cyrff cyhoeddus yn cael
eu dwyn i gyfrif am eu defnyddio, yn cael eu hintegreiddio fwyfwy ag ystyriaeth o’u
stiwardiaeth o adnoddau dynol ac adnoddau naturiol.

Cefnogi rheolaeth ariannol gadarn yn y sector cyhoeddus mewn cyfnod o gyni
Byddwn yn rhoi pwyslais cynyddol ar bwysigrwydd atgyfnerthu rheolaeth ariannol
ar draws sector cyhoeddus Cymru a gwella effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd y
defnydd o adnoddau ac asedau cyhoeddus.

Defnyddio data yn fwy effeithiol a chroesawu’r dechnoleg
ddiweddaraf
Byddwn yn herio ein defnydd presennol o ddata a thechnoleg, trwy gwestiynu yr hyn
yr ydym fel arfer yn ei gymryd yn ganiataol a datblygu datrysiadau ar sut y gallem
ddefnyddio technoleg newydd i weddnewid ein prosesau archwilio a chyfathrebu.

Symleiddio ein prosesau busnes a chryfhau ein
trefniadau llywodraethu
Bydd effeithlonrwydd cost yn un o’r prif bethau y byddwn yn canolbwyntio arno, ochr yn
ochr â gwneud mwy o waith ar gymhwyso’r egwyddor datblygu cynaliadwy i’r ffordd yr
ydym yn rhedeg ein busnes, a sicrhau y gweithlu, y TGCh, y prosesau caffael a’r
strategaethau contractio gorau posibl.

Adolygu ac addasu ein dull archwilio
Byddwn yn adolygu ac addasu ein dull archwilio er mwyn sicrhau y gallwn ymateb yn
effeithiol i newidiadau yn y dyfodol i’r amgylchedd gwasanaeth cyhoeddus, gan gynnwys
trwy roi mwy o bwyslais ar ystyried pethau o safbwynt sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau.
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Ein blaenoriaethau ar gyfer y tair
blynedd nesaf
24

Er mwyn helpu i sicrhau ein bod yn cyflawni ein nod a’n hamcanion
cyffredinol, mae’r Archwilydd Cyffredinol a Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru
wedi nodi deg maes gwella blaenoriaethol yr ydym yn bwriadu canolbwyntio
arnynt yn ystod y tair blynedd nesaf ochr yn ochr â rhaglen waith archwilio
statudol yr Archwilydd Cyffredinol, neu’n rhan ohoni.

Blaenoriaethau
1

Datblygu dull gweithredu, trwy weithio ar y cyd â rhanddeiliaid allweddol, i gyflawni
dyletswyddau’r Archwilydd Cyffredinol o dan Ddeddf Llesiant a Chenedlaethau’r
Dyfodol (Cymru) 2015.

2

Canolbwyntio ar waith sy’n archwilio trefniadau rhanbarthol ac eraill o weithio mewn
partneriaeth, gan gynnwys y rhyngwyneb rhwng darpariaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

3

Atgyfnerthu ein hymgysylltiad â’n gwaith ymhlith pwyllgorau’r Cynulliad, a dod o hyd i
ffyrdd o wella ein gwaith ar gefnogi craffu ac atebolrwydd effeithiol ymhellach.

4

Gwella effaith gyfunol prosesau archwilio, arolygu ac adolygu allanol yng Nghymru trwy
weithio’n agosach ag Arolygu Cymru a phartneriaid eraill a thrwy ddefnyddio gwybodaeth
ac adnoddau ar y cyd yn well.

5

Hwyluso’r gwaith o weddnewid archwiliadau mewn modd strategol, trwy wella ein defnydd
o ddata a thechnoleg, a’n dulliau cyfathrebu.

6

Adolygu ein model ar gyfer defnyddio adnoddau archwilio i baratoi ar gyfer y newidiadau
sydd i ddod i’n hamgylchedd gweithredu, gan gynnwys yn benodol, cyflwyno dyddiadau
cau cynt ar gyfer cyfrifon llywodraeth leol.

7

Adnewyddu ein strategaeth bobl ac ysgogi newid diwylliant yn Swyddfa Archwilio Cymru
trwy ymwreiddio fframwaith newydd o werthoedd ac ymddygiadau cytunedig.

8

Llunio a chymhwyso cynlluniau gweithredu sydd â’r nod o leihau ein bylchau cyflog o
ran rhyw, oedran ac ethnigrwydd a sicrhau ein bod yn cydymffurfio â safonau newydd
yr Iaith Gymraeg.

9

Datblygu cynigion ar gyfer symleiddio a gwella effeithiolrwydd cost y trefniadau ariannu ar
gyfer Swyddfa Archwilio Cymru, i’w hystyried gan y Cynulliad Cenedlaethol.

10

Cynyddu ein hymgysylltiad â rhanddeiliaid a’n defnydd o feincnodi allanol i helpu i wella
effaith ein gwaith.
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offer insight on how resources are
used, and promote improvement

Programmes of
audit work

Supporting
effective scrutiny
and accountability

and a great place
to work

Our governance
and leadership

Ein rhaglenni gwaith arfaethedig
Good practice
work

25

Engagement and
joint working
activity

Gellir rhannu ein rhaglenni gwaith arfaethedig ar gyfer 2017-18 yn chwe
adran, sy’n cydweddu â’n hamcanion fel y dangosir isod, ac sy’n seiliedig
ar ein pum thema strategol lefel uchel.

Rhoi sicrwydd ar stiwardiaeth arian
ac asedau cyhoeddus, cynnig
mewnwelediad i sut y caiff adnoddau
eu defnyddio a hyrwyddo gwelliant

26

Our use of
resources

Bod yn atebol ac yn cael
eu rhedeg yn dda, yn
ennyn parch ac yn lle
gwych i weithio ynddo

Prosiectau
archwilio

Supporting
effective scrutiny
and accountability

Ein trefniadau
llywodraethu
ac arwain

Gwaith
arferion da

Gweithgareddau
ymgysylltu a
chydweithio

Ein defnydd o
adnoddau

Rhaglen gwaith yr
Archwilydd Cyffredinol
Rhaglen gwaith
Swyddfa Archwilio
Cymru

Mae pedair adran gyntaf y Cynllun yn ymwneud â rhaglen waith yr
Archwilydd Cyffredinol. Amlinellir blaenoriaethau’r Archwilydd Cyffredinol
pan fydd yn cyflawni ei swyddogaethau yn 2017-18 yn yr atodiadau
canlynol:
Atodiad 1 – Prosiectau archwilio
Atodiad 2 – Cefnogi gwaith craffu ac atebolrwydd effeithiol
Atodiad 3 – Gwaith arferion da
Atodiad 4 – Gweithgareddau ymgysylltu a chydweithio

27

Mae’r ddwy adran o’r Cynllun sydd ar ôl yn ymwneud â rhaglen waith
Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru. Amlinellir blaenoriaethau’r Bwrdd wrth
gyflawni ei swyddogaethau yn 2017-18 yn yr atodiadau canlynol:
Atodiad 5 – Ein trefniadau llywodraethu ac arwain
Atodiad 6 – Ein defnydd o adnoddau

28

Caiff yr adnoddau sydd ar gael i Swyddfa Archwilio Cymru, ac a all fod
ar gael iddi, yn unol â’r Amcangyfrif o’r Incwm a’r Treuliau ar gyfer
y Flwyddyn a ddaw i ben 31 Mawrth 2018 cymeradwy, eu defnyddio i
gyflawni’r rhaglenni gwaith hyn.
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Mesur ein perfformiad ac
adrodd arno
29

Yn ystod 2017-18 a thros y tair blynedd nesaf, byddwn yn defnyddio
cyfuniad o ddulliau meintiol ac ansoddol o fesur, adrodd ac ystyried ein
perfformiad a’n risgiau. Bydd hyn yn cynnwys adrodd yn rheolaidd i’n
Pwyllgor Rheoli a’n Bwrdd ar y cynnydd sy’n cael ei wneud ar gyflawni ein
blaenoriaethau a chyrraedd ein targedau o ran dangosyddion perfformiad
allweddol. Bydd hefyd yn cynnwys adroddiadau archwilio mewnol i’n
Pwyllgor Rheoli a’n Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg. Byddwn yn rhoi
pwyslais penodol ar werthuso ein cyfeiriad teithio a chyflymder y gwella,
ochr yn ochr â gwneud cymariaethau â meincnodau priodol.

30

Byddwn yn adrodd yn allanol ar ein perfformiad trwy ein Hadroddiad
Blynyddol a Chyfrifon ac Adroddiad(au) Interim, a thrwy ddarparu
tystiolaeth yng nghyfarfodydd Pwyllgor Cyllid y Cynulliad Cenedlaethol.

31

Mae ein fframwaith o ddangosyddion perfformiad allweddol yn seiliedig ar y
themâu a’r cwestiynau canlynol ynglŷn â’n gweithgareddau. Datblygwyd ein
cyfres o dargedau gan gyfeirio at lefelau perfformio presennol, meincnodau
allanol priodol a’n dyheadau gwella ein hunain. Byddwn yn craffu ar y
targedau ymhellach ac yn eu gloywi yn ystod 2017-18 er mwyn sicrhau eu
bod yn ddigon heriol, ond yn gyraeddadwy o fewn yr amserlenni a nodwyd.
Yn ystod y flwyddyn, byddwn ni hefyd yn rhoi rhagor o ystyriaeth i sut yr
ydym yn mesur effaith ein gwaith.
Effaith
I ba raddau mae ein gwaith yn hysbysu pobl Cymru a’r Cynulliad Cenedlaethol,
yn helpu cyrff cyhoeddus yng Nghymru i lwyddo, ac yn cael ei werthfawrogi gan
ein rhanddeiliaid?
Cyflawni
A ydym yn cyflawni ein harchwiliadau yn brydlon ac a ydynt o’r ansawdd a’r safon
broffesiynol ofynnol?
Arweinyddiaeth
A yw ein trefniadau llywodraethu ac arwain yn gweithredu’n effeithiol?
Ariannol
Pa mor dda yr ydym yn rheoli ein cyllid a’n hasedau?
Cymdeithasol
Pa mor dda yr ydym am hyrwyddo a chefnogi cydraddoldeb, llesiant a dysgu?
Amgylcheddol
Pa mor dda yr ydym am reoli ein heffaith ar yr amgylchedd?
Cyfathrebu
Pa mor dda yr ydym am godi ymwybyddiaeth o’n gwaith ac annog pobl i
ymgysylltu â’n gwaith?
Atodiad 7 - Dangosyddion perfformiad allweddol a thargedau
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Atodiad 1 - Prosiectau archwilio
Gwaith archwilio mewn cyrff llywodraeth leol
Mae rhaglen waith yr Archwilydd Cyffredinol ym maes llywodraeth leol yn
cynnwys ystod eang o gyrff, gan gynnwys awdurdodau unedol, awdurdodau tân
ac achub, awdurdodau parciau cenedlaethol, comisiynwyr heddlu a throseddu
a phrif gwnstabliaid, cronfeydd pensiwn llywodraeth leol a chynghorau tref
a chymuned. Mae’r rhaglen yn cynnwys archwilio cyfrifon, ardystio ffurflenni
a hawliadau grant, cyflawni archwiliadau ac asesiadau gwella, astudiaethau
llywodraeth leol a gwaith archwilio ar lesiant cenedlaethau’r dyfodol.

Archwiliadau ac asesiadau
gwella

Archwilio cyfrifon
22 o awdurdodau unedol
3 awdurdod tân ac achub
3 awdurdod parc cenedlaethol
4 comisiynydd heddlu a throseddu
4 prif gwnstabl
8 cronfa bensiwn
Nifer o gyrff llywodraeth leol llai,
gan gynnwys cydbwyllgorau ac
awdurdodau harbwr
Archwiliadau sicrwydd cyfyngedig o 740
o gynghorau tref a chymuned

22 o awdurdodau unedol (gan gynnwys
adolygiadau â thema o graffu a safbwynt
defnyddwyr)
3 awdurdod tân ac achub
3 awdurdod parc cenedlaethol

Gwaith archwilio ar lesiant
cenedlaethau'r dyfodol
22 o awdurdodau unedol
3 awdurdod tân ac achub

Astudiaethau llywodraeth leol
Comisiynu gwasanaethau anableddau
dysgu gan awdurdodau lleol mewn modd
strategol
Gwella lles trwy addasu tai
Sut mae llywodraeth leol yn rheoli'r
galw (gwasanaethau digartrefedd)

3 awdurdod parc cenedlaethol

Ardystio ffurflenni a hawliadau
grant
Hyd at 20 o gynlluniau sy'n werth bron
£3 biliwn ac sy'n ymwneud ag oddeutu
300 o hawliadau unigol
Adroddiadau sy'n canolbwyntio
ar ganlyniadau
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Gwaith archwilio i’w wneud gan gyrff y GIG
Mae gwaith yr Archwilydd Cyffredinol ar draws GIG Cymru yn cwmpasu’r saith
bwrdd iechyd lleol a’r tair ymddiriedolaeth GIG, yn ogystal â gwaith Adran Iechyd
a Gofal Cymdeithasol Llywodraeth Cymru. Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn
archwilio cyfrifon blynyddol pob un o gyrff y GIG, ac mae’n adrodd yn gyhoeddus
ar y trefniadau sydd ar waith i sicrhau eu bod yn defnyddio’u hadnoddau mewn
ffordd ddarbodus, effeithlon ac effeithiol ac a yw’r cyrff a restrwyd yn ymddwyn yn
unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy.

Archwilio cyfrifon

Asesiadau strwythuredig

7 bwrdd iechyd lleol
3 ymddiriedolaeth y GIG
Cyfrifon cryno bwrdd iechyd lleol
Cyfrifon cryno ymddiriedolaethau'r GIG

7 bwrdd iechyd lleol

Gwaith archwilio ar berfformiad lleol

Astudiaethau iechyd

7 bwrdd iechyd lleol

Gwasnanethau meddygon teulu allan i oriau

3 ymddiriedolaeth y GIG

Cynlluniau rhyddhau

3 ymddiriedolaeth y GIG
Cymhariaeth Cymru Gyfan o
agweddau ar lywodraethu

Gwasanaethau gofal sylfaenol

Gwaith archwilio ar lesiant
cenedlaethau'r dyfodol
7 bwrdd iechyd lleol
Ymddiriedolaeth GIG Felindre
Ymddiriedolaeth GIG Iechyd
Cyhoeddus Cymru
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Gwaith archwilio mewn cyrff llywodraeth ganolog
Mae sector llywodraeth ganolog Cymru yn cwmpasu ystod amrywiol o gyrff
cyhoeddus, gan gynnwys Llywodraeth Cymru a’r cyrff a noddir ganddi,
swyddfeydd comisiynwyr, arolygwyr a rheoleiddwyr statudol amrywiol,
a Chomisiwn y Cynulliad Cenedlaethol.
Yn wahanol i gyrff iechyd a chyrff llywodraeth leol, nid yw’n ofynnol i’r Archwilydd
Cyffredinol gyflawni rhaglen o waith archwilio perfformiad ym mhob corff
llywodraeth ganolog. Yn hytrach, mae’n rhoi barn flynyddol ar eu cyfrifon yn
unig ac, o ran y cyrff a restrwyd, mae’n gwneud gwaith archwilio ar lesiant
cenedlaethau’r dyfodol. Ar hyn o bryd, mae’r gwaith archwilio perfformiad a
wneir yn y sector hwn yn rhan o’i raglen o astudiaethau gwerth am arian.

Cyfrifon Llywodraeth Cymru

Cyfrifon comisiynwyr, arolygwyr
a rheoleiddwyr

Cyfrifon cyfnerthedig Llywodraeth Cymru

Comisiynydd Plant Cymru

Cyfrif ardrethu annomestig

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Cyfrif Cronfa Gyfunol Cymru

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Cyfrifon Llywodraeth Gyfan

Comisiynydd y Gymraeg

Cymeradwyo taliadau o Gronfa Gyfunol Cymru

Estyn
Cyngor y Gweithlu Addysg
Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol

Cyfrifon cyrff a noddir gan
Lywodraeth Cymru

Cwmnïau Llywodraeth Cymru

Cyngor Celfyddydau Cymru
Cronfa Loteri Cyngor Celfyddydau Cymru
Gofal Cymdeithasol Cymru

Hybu Cig Cymru

Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru

Dewis Gyrfa

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Hwb Gwyddorau Bywyd

Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru

Sector Development Wales

Cyfoeth Naturiol Cymru
Prif Gyfrifon a Chyfrifon Ymddiriedolaeth
Cyngor Chwaraeon Cymru
Cronfa Loteri Cyngor Chwaraeon Cymru

Gwaith archwilio ar lesiant
cenedlaethau'r dyfodol

Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru
Gweinidogion Cymru

Cymwysterau Cymru

Cyfoeth Naturiol Cymru
Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru

Cyfrifon Cynulliad Cenedlaethol
Cymru

Cyngor Celfyddydau Cymru
Cyngor Chwaraeon Cymru

Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Cronfa Bensiwn Aelodau'r Cynulliad

Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru
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Gwaith archwilio i’w ystyried gan y Pwyllgor
Cyfrifon Cyhoeddus
Mae’r rhaglen hon o waith archwilio yn cynnwys ymchwiliadau gwerth am arian,
paratoadau ar gyfer adroddiadau cryno am ganfyddiadau gwaith archwilio ar
draws amryw o gyrff y GIG, cyrff llywodraeth ganolog a/neu gyrff llywodraeth leol,
ac ymchwiliadau a gyflawnir yng ngoleuni materion sy’n peri pryder i’r cyhoedd
sy’n codi o’n gwaith archwilio neu sy’n dod i sylw’r Archwilydd Cyffredinol.
Mae allbynnau rhan helaeth o’r rhaglen hon yn ategu gwaith Pwyllgor Cyfrifon
Cyhoeddus y Cynulliad Cenedlaethol a phwyllgorau eraill y Cynulliad o bosibl.
Mae rhywfaint o’r gwaith a restrir isod, ond nid y cyfan ohono, eisoes ar waith
a bydd angen adrodd ar hyn yn ystod 2017-18. Mae’r rhaglen waith yn cadw
rhywfaint o hyblygrwydd er mwyn ymateb i amgylchiadau, blaenoriaethau a
risgiau newidiol, ac rydym yn ymgysylltu ar hyn o bryd gyda’r Pwyllgor Cyfrifon
Cyhoeddus ar y blaenoriaethau ar gyfer gwaith yn y dyfodol gyda’r bwriad o
ddechrau nifer o astudiaethau gwerth am arian ychwanegol yn ystod ail hanner
2017-18. Gall allbynnau ychwanegol hefyd ymddangos yn ystod 2017-18 yn sgil
archwiliadau a wneir mewn ymateb i faterion sy’n peri pryder i’r cyhoedd neu
gan raglenni gwaith archwilio lleol pan fydd materion neu ddysgu o berthnasedd
ehangach.

Astudiaethau gwerth am arian

Adroddiadau cryno

Ysgolion yr 21ain ganrif a'r rhaglen addysg

Radioleg (yn gysylltiedig fel y bo'n briodol
ag adrodd NWIS)

Adolygiad o gefndir caffael cyhoeddus

Trefniadau comisiynu ambiwlansau brys

Rheoli gwastraff (atal gwastraff)
Rheoli gwastraff (ailgylchu trefol)
Gweithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014
(cynlluniau tymor canolig integredig)
Rhaglen Cefnogi Pobl

Archwiliadau adweithiol

Gwasanaethau Gwybodeg GIG Cymru (NWIS)
Mynediad at wasanaethau cyhoeddus gyda
chymorth dehongli a chyfieithu arbenigol
Cyllid busnes

Cylchffordd Cymru
Cymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru
ar gyfer Ynny Sir Gâr Cyf

Gwasanaethau ieuenctid
Gwasanaethau gofal sylfaenol
Rheoli gwastraff (caffael seilwaith trin gwastraff)
Paratoadau ar gyfer gweithredu datganoli cyllidol
yng Nghymru (adroddiad dilynol i'w ystyried gan
y Pwyllgor Cyllid)
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Atodiad 2 - Cefnogi gwaith
craffu ac atebolrwydd effeithiol
Cefnogi gwaith y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus
a Phwyllgorau eraill y Cynulliad
Mae ein gwaith yn chwarae rhan allweddol mewn cefnogi gwaith y Pwyllgor
Cyfrifon Cyhoeddus wrth iddo ystyried materion sy’n ymwneud â defnydd
adnoddau i gyflawni swyddogaethau cyhoeddus yng Nghymru. Gall ein gwaith
hefyd, pan fo’n briodol, lywio gwaith pwyllgorau eraill y Cynulliad Cenedlaethol
sydd â chylch gwaith ehangach sy’n cynnwys craffu ar wariant a pholisïau
Llywodraeth Cymru, dwyn Gweinidogion i gyfrif, ac archwilio deddfwriaeth
arfaethedig.
Yn ystod 2017-18, byddwn yn parhau i ddarparu sesiynau briffio rheolaidd
i’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ar gynnwys adroddiadau cyhoeddedig yr
Archwilydd Cyffredinol, a fydd yn helpu’r Pwyllgor i bennu ei gamau gweithredu
dilynol. Byddwn hefyd yn darparu mwy o gyngor a chymorth i’r Pwyllgor fel y bo
angen, yn enwedig mewn cysylltiad â:
a datblygu briffiau aelodau ar gyfer sesiynau tystiolaeth gyda thystion o
Lywodraeth Cymru a sefydliadau eraill;
b datblygu adroddiadau’r Pwyllgor; a
c darparu cyngor ar ba mor ddigonol yw ymatebion ffurfiol Llywodraeth
Cymru i argymhellion adroddiadau’r Pwyllgor

Cefnogi gwaith pwyllgorau archwilio a chraffu
cyrff cyhoeddus
Trwy gydol y flwyddyn, byddwn yn mynd i’r rhan fwyaf o gyfarfodydd pwyllgorau
archwilio’r prif gyrff yr ydym yn eu harchwilio er mwyn darparu adroddiadau a’u
briffio’n rheolaidd ar ein gwaith archwilio.
Byddwn hefyd yn darparu mwy o gyngor a chymorth i bwyllgorau archwilio a
chraffu, fel y bo’n berthnasol, yn enwedig mewn cysylltiad â:
a darparu cymorth ac arweiniad i gadeiryddion pwyllgorau er mwyn eu
cefnogi i fod yn fwy effeithiol yn eu swydd; a
b darparu cyfleoedd seminar arferion da a sesiynau codi ymwybyddiaeth i
aelodau’r pwyllgor ar faterion sy’n hynod berthnasol.
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Cefnogi’r cyhoedd a’u cynrychiolwyr
etholedig lleol
Rydym yn cael gohebiaeth yn rheolaidd gan y cyhoedd, eu cynrychiolwyr
etholedig lleol a chenedlaethol ac eraill sy’n codi pryderon posibl ynghylch
stiwardiaeth arian ac asedau cyhoeddus. Mae’r Archwilydd Cyffredinol hefyd
yn ‘unigolyn rhagnodedig’ ar gyfer codi pryderon chwythu’r chwiban ynghylch
ymddygiad priodol busnes cyhoeddus a thwyll, gwerth am arian a llygredd o ran
gwasanaethau cyhoeddus a ddarperir.
Yn ystod 2017-18, byddwn yn parhau i wneud yn siŵr ein bod yn:
a ymateb i bryderon y cyhoedd yn brydlon, ac mewn modd teg,
gwrthrychol a phroffesiynol;
b gwerthfawrogi pwysigrwydd y materion i’r bobl hynny sydd wedi mynd i’r
drafferth o dynnu sylw atynt;
c cyhoeddi adroddiadau archwiliadau pan fyddwn yn ystyried bod gwerth
gwneud hyn; a
ch sicrhau nad ydym yn defnyddio arian cyhoeddus i edrych ar faterion nad
ydynt yn berthnasol i’n gwaith archwilio, nac yn treulio gormod o amser ar
faterion dibwys.
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Atodiad 3 - Gwaith ar Arferion Da
Dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi datblygu a chymhwyso dull o gyfnewid
gwybodaeth gyda llwyddiant cynyddol. Mae ein dull yn cynnwys dau brif faes
gweithgarwch, ac mae un ohonynt yn ymwneud â darparu adnoddau am ddim ar-lein i
sicrhau bod modd i’r cyhoedd, defnyddwyr gwasanaethau, darparwyr gwasanaethau,
llunwyr polisïau a’r rhai sy’n penderfynu ar bolisïau gael gafael ar wybodaeth a fydd
yn eu gwneud yn fwy gwybodus. Yn benodol, ein nod yw hyrwyddo camau i rannu’r
wybodaeth hon ar draws ffiniau sefydliadol, daearyddol a rhyngwladol.
Mae’r maes gweithgarwch arall yn ymwneud â hwyluso trafodaethau rhwng
darparwyr gwasanaethau a defnyddwyr gwasanaethau lle mae’r gwersi sy’n cael eu
dysgu o lwyddiannau a methiannau cymharol yn cael eu rhannu wyneb yn wyneb.
Yn gynyddol, rydym yn ceisio cynnwys safbwyntiau a phrofiadau arbenigwyr
byd-eang yn y trafodaethau hyn.
Mae ein rhaglen o seminarau a gweminarau y Gyfnewidfa Arfer Da yn hyblyg a bydd
rhagor o bynciau yn cael eu hychwanegu yn ystod y flwyddyn. Gellir cael rhagor o
wybodaeth am ein Rhaglen waith ar arferion da, gan gynnwys ein llyfrgell
o astudiaethau achos, ar ein gwefan.

Seminarau dysgu a rennir

Canllawiau arfer da

Risgiau a reolir yn dda

Cau cyfrifon llywodraeth leol yn gynnar

Gwell arweinyddiaeth a pherchnogaeth digidol
Cysylltu â'r dinesydd gan ddefnyddio cyfryngau
cymdeithasol
Cau cyfrifon llywodraeth leol yn gynnar

Hwyluso dysgu a rennir yn allanol
a chymorth cymunedol

Modelau cyflenwi eraill
Byrddau'r Gwasanaethau Cyhoeddus - diben
craffu

Ysgol haf Academi Cymru

Cynlluniau rhyddhau o'r ysbyty

Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol

Ymwreiddio diwylliant Llesiant Cenedlaethau'r
Dyfodol

Cartrefi Cymunedol Cymru
Arfer Da Cymru
Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Cymru a Lloegr
Rhwydwaith Cyfarwyddwyr Cyllid GIG Cymru
Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Webinarau dysgu a rennir

Un Llais Cymru
Iechyd Cyhoeddus Cymru

Llywodraethu hyd braich
Safonau agored

Canolfan Newid Ymddygiad Cymru,
Prifysgol Bangor

Mesur canlyniadau: pwy sy'n ei wneud a sut

Comisiynydd y Gymraeg

Cynllunio'r gweithlu

Conffederasiwn GIG Cymru

Cael canlyniadau gwell o gaffael
gwasanaethau cyhoeddus

Gweithio gyda grwpiau ymarferwyr
cyd-gynhyrchu Not To
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Atodiad 4 - Gweithgareddau
ymgysylltu a chydweithio
Mae’r Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru wedi ymrwymo i ymgysylltu’n
effeithiol â rhanddeiliaid i osod sylfaen ar gyfer datblygu gwaith yr Archwilydd Cyffredinol, i
sicrhau ei fod mor berthnasol â phosibl ac i estyn ei gyrhaeddiad a’i effaith.
Rydym hefyd wedi ymrwymo i gydweithio’n agos â holl asiantaethau archwilio eraill y DU
drwy’r Fforwm Archwilio Cyhoeddus, ac â phrif gyrff adolygu allanol eraill yng Nghymru
drwy fenter Arolygu Cymru, i gynyddu effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd gwaith archwilio
cyhoeddus, ac effaith gyfun ein gwaith. Rydym ni hefyd yn falch o gynrychioli Cymru ar y
llwyfan archwilio rhyngwladol o bryd i’w gilydd.
Gall Swyddfa Archwilio Cymru wneud trefniadau i’r Swyddfa ei hun neu’r Archwilydd
Cyffredinol ddarparu gwasanaethau i rai mathau o gyrff neu arfer eu swyddogaethau, yn y
DU a thramor. Fodd bynnag, rydym yn sylweddoli y dylai unrhyw weithgarwch o’r fath allu
ariannu ei hun, ac na ddylid ei gyflawni ar draul ein gwaith archwilio craidd yng Nghymru.

Darpariaeth gydgysylltiedig

Aelodaeth o weithgorau allanol

Menter Twyll Genedlaethol gydag asiantaethau
archwilio eraill y DU
Cydweithio ag Estyn i gynnal arolygiadau dilynol
o'r Consortia Gwella Addysg Rhanbarthol a'i
gynorthwyo i ddarparu cynaladeddau gwella
Ardystio cyfrifon Cronfa Amaethyddol Ewrop yn
flynyddol
Cyflawni adolygiad dilynol ar y cyd ag
Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru o drefniadau
llywodraethu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi
Cadwaladr
Llunio memorandwm cyd-ddealltwriaeth â
Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol

Mae'r rhain yn cynnwys:

Cymryd rhan fel sylwedydd ar
weithgorau allanol
Mae'r rhain yn cynnwys:
Cyngor Partneriaeth Cymru
Bwrdd Rhaglen Weithredu Awdurdod
Cyllid Cymru
Fforwm Trethi Cymru y Gweinidog Cyllid
Bwrdd Fframwaith Arolygu Awdurdod Lleol
AGGCC
Bwrdd Uned Data'r Llywodraeth Leol
Grŵp Gwella Effeithlonrwydd,
Gofal Iechyd a Gwerth GIG Cymru
Gweithgor Penodiadau Cyhoeddus

EURORAI
Rhwydwaith Arloesi Sector Cyhoeddus y Cyngor
Rhyngwladol ar Adrodd Integredig
Fforwm Archwilio Cyhoeddus
Bwrdd Cod Awdurdodau Lleol CIPFA/LASAAC
Pwyllgor Archwilio'r Sector Cyhoeddus ICAEW
Panel Safonau Archwilio a Chyfrifyddu CIPFA
Menter Arolygu Cymru
Grŵp cyswllt yr Adran Gwaith a Phensiynau ar
Ddiwygio Lles a'r Budd-dal Tai ar gyfer
arolygiaethau'r DU
Grŵp Cynghori Sector Cyhoeddus y Cyngor
Adrodd Ariannol
Cymryd rhan mewn Protocol Uwchgyfeirio ac
Ymyrryd gyda Llywodraeth Cymru ac Arolygiaeth
Gofal Iechyd Cymru

Gwaith archwilio a gomisiynwyd
Archwilio amrywiaeth o elusennau
Gweithredu fel Prif Archwilydd Llywodraeth
Anguilla ac archwilio'r cyfrifon
Grwpiau meincnodi gwastraff masnachol a
rheoli gwastraff
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Atodiad 5 - Ein trefniadau
llywodraethu ac arwain
Fel y nodwyd yn Neddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013, rydym mewn sefyllfa
unigryw o gael aelodau gweithredol ac anweithredol ar Fwrdd Swyddfa Archwilio
Cymru, yn ogystal â dau aelod a etholwyd gan gyflogeion sy’n darparu elfen arall
o fewnwelediad a phrofiad.

Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru
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Mae gan Swyddfa Archwilio Cymru hefyd Bwyllgor Rheoli i ddarparu proses glir
o adrodd ac atebolrwydd, ac i alluogi gwaith yr Archwilydd Cyffredinol i hysbysu’r
cyhoedd a dylanwadu ar wasanaethau cyhoeddus a ddarperir yn y ffordd fwyaf
effeithlon ac effeithiol.

Pwyllgor Rheoli Swyddfa Archwilio Cymru

Huw Vaughan Thomas

Anthony Barrett

Gillian Body

Jane Holownia

Archwilydd Cyffredinol,
Swyddog Cyfrifyddu
a’r Prif Weithredwr

Archwilydd Cyffredinol
Cynorthwyol a
Phennaeth Archwilio
Ariannol

Archwilydd Cyffredinol
Cynorthwyol a
Phennaeth Archwilio
Perfformiad

Arweinydd Sector,
Llywodraeth Leol
a Chyfiawnder
Troseddol

Mike Usher

Kevin Thomas

Steve O’Donoghue

Arweinydd Sector,
Iechyd a Llywodraeth
Ganolog

Cyfarwyddwr
Gwasanaethau
Corfforaethol

Cyfarwyddwr Cyllid
ac AD

Dyma’r prif agweddau ar raglen waith Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer 2017-18:
a darparu’r adnoddau sydd eu hangen ar yr Archwilydd Cyffredinol i gyflawni
rhaglen waith 2017-18 yr Archwilydd Cyffredinol;
b sicrhau bod Swyddfa Archwilio Cymru yn sefydliad a reolir yn dda, sy’n
atebol ac sy’n ennyn parch, ac yn lle gwych i weithio ynddo;
c sicrhau bod ein trefniadau llywodraethu yn parhau i gael eu hymwreiddio yn
y sefydliad, a’n bod yn ymateb yn effeithiol i ganfyddiadau ac argymhellion
adolygiadau allanol o effeithiolrwydd y Bwrdd; ac
ch monitro cyflawniad y Cynllun hwn.
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Atodiad 6 - Ein defnydd o adnoddau
Mae Pwyllgor Cyllid y Cynulliad Cenedlaethol yn craffu ar ein defnydd o
adnoddau, ac yn ystyried ein Hamcangyfrif, Cynllun Ffioedd, Adroddiad(au)
Interim a’n Hadroddiad Blynyddol a Chyfrifon, trwy’r Cynllun hwn.
Daw tua dau draean o gyllid Swyddfa Archwilio Cymru o ffioedd a godir ar y
cyrff sy’n cael eu harchwilio yn unol â’r Cynllun Ffioedd a gymeradwywyd gan y
Cynulliad Cenedlaethol. Daw’r gweddill o’r cyllid cymeradwy o Gronfa Gyfunol
Cymru, a bydd y Bwrdd yn craffu ar ein defnydd o’r cyllid hwn yn rheolaidd yn
ystod y flwyddyn.
Nodir ein prif flaenoriaethau o ran defnyddio’r adnoddau yn 2017-18 yn ein
Hamcangyfrif diweddaraf, a gafodd ei ystyried a’i gymeradwyo gan Bwyllgor
Cyllid y Cynulliad Cenedlaethol ym mis Tachwedd 2016. Mae £15.6 miliwn
o’r gwariant arfaethedig yn ymwneud ag adnoddau a fydd yn cael eu cynnig
i’r Archwilydd Cyffredinol i gyflawni ei raglen waith1. Mae £6.1 miliwn arall yn
darparu gwasanaethau galluogi corfforaethol amrywiol, gan gynnwys llety a
gwasanaethau cymorth eraill, megis cyngor cyfreithiol, TGCh ac AD2.

Amcangyfrif
o dreuliau
£21.7m

Staffio £15.7m
Costau cymorth £2.9m
Teithio £1.3m
Staff contractwyr £0.9m
Cwmnïau archwilio £0.9m

Amcangyfrif
o incwm
£21.7m

Ffioedd archwilio ac arolygu £13.3m
CGC £6.5m
Ffioedd ardystio grantiau £1.4m
Cyllid grant Llywodraeth Cymru £0.5m

Fel yr amlinellir yn ein Hamcangyfrif a’n Hadroddiad Interim diweddar, rydym
ar hyn o bryd yn datblygu cynigion i symleiddio a gwella effeithiolrwydd
cost trefniadau ariannu Swyddfa Archwilio Cymru. Byddwn yn ymgynghori
â rhanddeiliaid yn fuan ar ein cynigion drafft ac yn cyflwyno canlyniadau yr
ymgynghoriad hwnnw i’r Pwyllgor Cyllid.
1

Dyma uchafswm yr adnoddau sydd ar gael, ac a allai fod ar gael, y mae disgwyl i Swyddfa Archwilio Cymru eu dyrannu i’r
Archwilydd Cyffredinol at ddiben ymgymryd â’i raglen waith.

2

Tybir mai dyma’r adnoddau sy’n ofynnol i gefnogi rhaglen waith Swyddfa Archwilio Cymru.

Tudalen y pecyn 290
Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru - Cynllun Blynyddol 2017-18

27

Atodiad 7 - Dangosyddion
perfformiad allweddol a thargedau
Effaith
Rhif

Dangosydd

Disgrifiad

Targed

I1

Argymhellion a
dderbyniwyd

Cyfran yr argymhellion neu'r cynigion ar gyfer gwella sydd
wedi'u derbyn yn llwyr i'w gweithredu gan y cyrff sy’n cael
eu harchwilio

90 y cant

I2

Arbedion a
bennwyd

Gwerth yr arbedion posibl a bennwyd drwy ein gwaith

O leiaf £8 miliwn
yn 2017-18 a
£24 miliwn yn
2017-2020

I3

Hygrededd

Cyfran y rhanddeiliaid sy’n credu bod yr Archwilydd
Cyffredinol yn sylwebydd annibynnol ac awdurdodol ar
lywodraethu a gwarchod arian ac asedau cyhoeddus

O leiaf 90 y cant

I4

Mewnwelediad

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

O leiaf 80 y cant

I5

Gwelliant

Cyfran y rhanddeiliaid sy’n credu bod ein gwaith wedi
arwain at wella’r gwasanaethau cyhoeddus a ddarperir

O leiaf 80 y cant

Cyflawni

3

Rhif

Dangosydd

Disgrifiad

Targed

D1

Yn brydlon

Cyfran y cynhyrchion archwilio allweddol3 a gyflawnir yn
brydlon

95 y cant

D2

Adroddiadau
cenedlaethol

Nifer yr adroddiadau cenedlaethol a gyhoeddwyd

14 y flwyddyn

D3

Arfer da

Nifer y cynhyrchion arfer da a gyflawnwyd, gan gynnwys
seminarau a gweminarau

20 y flwyddyn

D4

Ansawdd

Cyfran yr archwiliadau a gyflawnir yn unol â’r safonau
ansawdd gofynnol

100 y cant o’r
sampl blynyddol

D5

Cymeradwyo
taliadau

Cyfran y ceisiadau i dynnu arian o Gronfa Gyfunol Cymru
a brosesir cyn pen 24 awr ar ôl i’r wybodaeth ofynnol ddod
i law

100 y cant

O ran archwilio ariannol, barn ar gyfrifon pob prif awdurdod cyhoeddus yw ein cynnyrch archwilio allweddol. O ran archwilio
perfformiad, mae ein cynnyrch allweddol yn eithrio dim ond nifer fach o adroddiadau archwilio lleol nad ydynt yn rhan o
adolygiadau thematig ehangach
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Arweinyddiaeth
Rhif

Dangosydd

Disgrifiad

Targed

L1

Hyder

Cyfran y rhanddeiliaid a ddywedodd fod ganddynt hyder
yn ein gwaith

O leiaf 90 y cant

L2

Ymgysylltu

Cyfran y staff sy’n teimlo bod ganddynt ddealltwriaeth glir
o ddiben y sefydliad

O leiaf 85 y cant

L3

Ymddiriedolaeth a
chymhelliant

Cyfran y staff sy'n teimlo bod eraill yn ymddiried ynddynt i
gyflawni eu swydd yn effeithiol

O leiaf 85 y cant

L4

Gwelliant parhaus

Cyfran y staff sy’n teimlo bod y bobl yn eu tîm yn cael
eu hannog i feddwl am ffyrdd newydd a gwell o wneud
pethau

O leiaf 80 y cant
erbyn 2019-20

L5

Rheoli perfformiad

Cyfran y staff sy’n cytuno bod eu perfformiad yn cael ei
werthuso’n deg

O leiaf 95 y cant

Ariannol
Rhif

Dangosydd

Disgrifiad

Targed

F1

Cydbwysedd
Ariannol

Lefel y gwarged ar ddiwedd blwyddyn

O fewn dau y cant
o’r gyllideb

F2

Taliadau i gyflenwyr

Cyfran y cyflenwyr sy’n cael eu talu cyn pen 10 diwrnod ar
ôl i’r anfoneb ddod i law

O leiaf 85 y cant

F3

Adennill dyledion

Gwerth hen ddyledion dros 60 diwrnod

Llai na £300,000

F4

Arbedion ac
effeithlonrwydd
Cost

Gwerth arbedion cost ac effeithlonrwydd a bennir drwy’r
busnes

£1 miliwn yn
2017-18

F5

Effeithlonrwydd yr
ystâd

Costau gan gynnwys rhent ac ardrethi fesul aelod staff
cyfwerth ag amser llawn

Llai na £3,300 yn
2017-18
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Cymdeithasol
Rhif

Dangosydd

Disgrifiad

Targed

S1

Absenoldeb
oherwydd salwch

Nifer y dyddiau gwaith cyfartalog a gollwyd bob blwyddyn
fesul aelod staff

Llai na 6.5
diwrnod

S2

Dysgu a datblygu

Cyfran y staff sy'n teimlo eu bod yn gallu manteisio ar
gyfleoedd dysgu a datblygu priodol pan fydd angen

O leiaf 80 y cant

S3

Triniaeth deg

Cyfran y staff sy’n teimlo eu bod yn cael eu trin yn deg yn
y gwaith

O leiaf 80 y cant
erbyn 2019-20

S4

Cydbwysedd
bywyd a gwaith

Cyfran y staff sy’n teimlo bod modd iddynt daro
cydbwysedd da rhwng eu bywyd gwaith a’u bywyd preifat

O leiaf 80 y cant
erbyn 2019-20

S5

Darpariaeth
Gymraeg

Nifer y cwynion sy’n dod i law ynghylch ein darpariaeth
Gymraeg

Dim

Amgylcheddol
Rhif

Dangosydd

Disgrifiad

Targed

E1

Rheoli
amgylcheddol

Lefel achrediad Safon Amgylcheddol y Ddraig Werdd
Groundwork Cymru

Lefel 5 (y lefel
uchaf)

E2

Allyriadau nwyon tŷ
gwydr

Cyfanswm yr allyriadau CO2 cyfatebol o ffynonellau yr
ydym yn berchen arnynt neu'n eu rheoli, o'r defnydd
o drydan yr ydym yn ei brynu, neu a gynhyrchir yn
anuniongyrchol o ganlyniad i'n gweithgareddau

Llai na 500 o
dunelli yn 2017-18

E3

Gwastraff

Cyfanswm y gwastraff a gynhyrchwyd

Llai na 33 o dunelli
yn 2017-18

E4

Ailddefnyddio,
ailgylchu neu
gompostio

Cyfran cyfanswm y gwastraff a gynhyrchir gennym sy’n
cael ei ailddefnyddio, ei ailgylchu neu’i gompostio

70 y cant yn
2017-18

E5

Papur

Y defnydd o bapur

Llai na 2,200 o
rimiau yn 2017-18
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Cyfathrebu
Rhif

Dangosydd

Disgrifiad

Targed

C1

Gwefan

Nifer yr ymweliadau â thudalennau gwe

210,000 y
flwyddyn

C2

Sylw yn y wasg

Cyfran yr erthyglau am ein gwaith a gyhoeddir yn y
cyfryngau sy’n gadarnhaol neu’n niwtral

O leiaf 90 y cant

C3

Cyfryngau
cymdeithasol

Sgôr Klout – mesur o’n dylanwad yn y cyfryngau
cymdeithasol drwy ddadansoddi gweithgarwch ein cyfrif
Twitter

Sgôr o 53 allan
o 100 o leiaf yn
2017-18

C4

Seminarau dysgu
ar y cyd

Nifer y bobl sy’n dod i’n seminarau dysgu ar y cyd

1,000 y flwyddyn

C5

Ymdrin â
gohebiaeth

Nifer yr achlysuron pan na chyflwynir ymateb llawn neu
interim i bryderon ynghylch gwariant cyhoeddus a godwyd
drwy ohebiaeth o fewn 30 diwrnod gwaith i’r ohebiaeth yn
dod i law.

Dim
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Y Pwyllgor Cyllid | Finance Committee
FIN(5)-28-17 P7

Archwilydd Cyffredinol Cymru
Auditor General for Wales

Adroddiad Interim
Asesiad o’r cynnydd a wnaed o
ran Cynllun Blynyddol 2017-18
rhwng 1 Ebrill a 30 Medi 2017
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Hydref 2017

Mae’r Adroddiad Interim hwn yn trafod y cyfnod rhwng
1 Ebrill a 30 Medi 2017. Fe’i paratowyd, ac fe’i gosodir
gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru, ar y cyd gan
Archwilydd Cyffredinol Cymru a Chadeirydd Swyddfa
Archwilio Cymru, yn unol â gofynion Deddf Archwilio
Cyhoeddus (Cymru) 2013.
Mae’r Adroddiad Interim yn cynnwys asesiad:
•

o’r graddau y mae’r Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa
Archwilio Cymru wedi arfer eu swyddogaethau yn unol â’r
Cynllun Blynyddol a baratowyd ar gyfer 2017-18 o dan
adran 25 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013;

•

o’r cynnydd a wnaed i gyflawni’r blaenoriaethau a nodir
yn y Cynllun; ac

•

o’r cynnydd a wnaed i gyflawni ein targedau o ran y
dangosyddion perfformiad allweddol.

Os hoffech gael copi o’r cyhoeddiad hwn mewn fformat a/neu
iaith arall, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch
ei gynnwys, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion isod.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg ac yn Saesneg
a byddwn yn ateb yn iaith yr ymholiad. Ni fydd gohebu yn
Gymraeg yn arwain at oedi.

Swyddfa Archwilio Cymru
24 Heol y Gadeirlan
Caerdydd
CF11 9LJ
Ffôn		

02920 320 500

E-bost 		

post@archwilio.cymru

Gwefan

www.audit.wales

Twitter		

@WalesAudit

Mae’r ddogfen hon hefyd ar gael yn Saesneg.
This document is also available in English.
© Auditor General for Wales 2017
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Cynnwys
Rhagair

4

Trosolwg
Rhwng 1 Ebrill a 30 Medi 2017, mae Archwilydd Cyffredinol
Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru wedi cyflawni eu
swyddogaethau yn unol â’r strategaeth a nodir yng Nghynllun
Blynyddol 2017-18

5

Ni fu’n rhaid gwyro’n sylweddol oddi wrth raglenni gwaith
arfaethedig yr Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio
Cymru

9

Rydym yn dal i wneud cynnydd da tuag at gyflawni ein
blaenoriaethau tair blynedd

10

Dadansoddiad o'r perfformiad
Rydym yn dal i wneud cynnydd da tuag at gyflawni ein
targedau o ran y dangosyddion perfformiad allweddol

14

Atodiad
Gwybodaeth fanwl am y rhaglenni gwaith a gyflawnwyd gan
yr Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru rhwng
1 Ebrill a 30 Medi 2017

18
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Rhagair
Mae’r Adroddiad Interim hwn yn disgrifio’r cynnydd a wnaed i gyflawni
Cynllun Blynyddol 2017-18.
Dros y chwe mis diwethaf, ni fu’n rhaid inni wyro’n sylweddol oddi wrth y
rhaglenni gwaith a nodir yn ein Cynllun. Mae’r rhaglenni hynny’n seiliedig
ar bum thema strategol lefel uchel:
• Adrodd ag awdurdod ynghylch a yw cyrff cyhoeddus yn ymddwyn yn
unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy
• Cefnogi rheolaeth ariannol gadarn yn y sector cyhoeddus mewn cyfnod
o gynni
• Defnyddio data yn fwy effeithiol a chroesawu’r dechnoleg ddiweddaraf
• Symleiddio ein prosesau busnes a chryfhau ein trefniadau llywodraethu
• Adolygu ac addasu ein dull archwilio
Mae’r holl waith arfaethedig wedi’i gyflawni, neu’n mynd rhagddo yn ôl y
bwriad, ac mae hyn yn brawf o broffesiynoldeb, ymroddiad a gwaith caled
staff Swyddfa Archwilio Cymru ac o gydweithrediad y cyrff a archwilir.
Fel y nodir yn yr Adroddiad hwn, rydym hefyd wedi gwneud cynnydd da
ers cyhoeddi Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2016-17 tuag at gyflawni
ein blaenoriaethau tair blynedd a’n dangosyddion perfformiad allweddol
i geisio gwella effeithiolrwydd gwaith archwilio’r sector cyhoeddus yng
Nghymru.

Isobel Garner
Cadeirydd, ar ran Swyddfa Archwilio
Cymru

Huw Vaughan Thomas
Archwilydd Cyffredinol Cymru
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Trosolwg
Rhwng 1 Ebrill a 30 Medi 2017, mae Archwilydd
Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru wedi
cyflawni eu swyddogaethau yn unol â’r strategaeth a
nodir yng Nghynllun Blynyddol 2017-18

Amcanion allweddol

Nod

Gwneud i arian cyhoeddus gyfrif
Mae pobl Cymru a’r Cynulliad Cenedlaethol yn gwybod a yw adnoddau
cyhoeddus yn cael eu rheoli’n ddoeth

Rhoi sicrwydd amserol
ynglŷn â’r ffordd y
caiff asedau ac arian
cyhoeddus eu gwarchod

Rhoi cipolwg ar sut y
caiff adnoddau eu
defnyddio i ddiwallu
anghenion pobl nawr
ac yn y dyfodol

Nodi a hyrwyddo
ffyrdd y gellir gwella
gwasanaethau
cyhoeddus

Bod yn sefydliad atebol ac uchel ei barch a redir yn dda ac sy’n lle gwych i weithio

Amcanion yr Archwilydd Cyffredinol
Amcan Swyddfa Archwilio Cymru

Gan ystyried y ffactorau a fydd, yn ein tyb ni, yn dylanwadu fwyaf ar y ffordd
y byddwn yn cyflawni ein nodau a’n hamcanion dros y tair blynedd nesaf,
mae Cynllun Blynyddol 2017-18 yn seiliedig ar bum thema strategol lefel uchel.
Yn yr adran nesaf, ceir rhai enghreifftiau o’r ffordd y mae Archwilydd Cyffredinol
Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru wedi arfer eu swyddogaethau yn unol â’r
themâu hynny rhwng 1 Ebrill a 30 Medi 2017.
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Llunio adroddiadau awdurdodol ynghylch p’un a yw cyrff
cyhoeddus yn gweithredu yn unol â’r egwyddor datblygu
cynaliadwy
Hyd yma yn 2017-18, rydym wedi:
•Cefnogi
dechrau
paratoi sylwebaeth
ar y trefniadau
a roddwyd ar waith
rheolaeth
ariannol gadarn
yn y sector
gan bob un
o’r 44cyfnod
corff cyhoeddus
cyhoeddus
mewn
o galedi a restrir yn y Ddeddf ers i’r
dyletswyddau llesiant gychwyn ar 1 Ebrill 2016;
• cyflawni mwy o waith peilot gyda detholiad o gyrff cyhoeddus;
• cynnal cyfres o weithdai â rhanddeiliaid i hysbysu’r dull archwilio
Defnyddio data yn fwy effeithiol a manteisio ar
yn y dyfodol;
dechnoleg arloeso
• bod yn gweithio i sicrhau bod egwyddorion y Ddeddf, yn bennaf y
Pum Dull o Weithio, yn cael eu hymgorffori i weithgareddau’n Tîm
Cyfnewidfa Arfer Da; a
Symleiddio
ein prosesau
busnesynghylch
ac atgyfnerthu
awdurdodol
p’un aein
yw
cyrff
•Llunio
llunioadroddiadau
memorandwm
cyd-ddealltwriaeth
â Swyddfa
Comisiynydd
trefniadau
llywodraethu
cyhoeddus
yn
gweithredu
yn
unol
â’r
egwyddor
datblygu
Cenedlaethau’r Dyfodol yn amlinellu sut rydym yn bwriadu gweithio
cynaliadwy
â’n gilydd yn y dyfodol.

Adolygu
ac addasuariannol
ein dullgadarn
archwilio
Cefnogi rheolaeth
yn y sector
cyhoeddus mewn cyfnod o galedi
Hyd yma yn 2017-18, rydym wedi:
•Defnyddio
cydweithio
â Llywodraeth
Cymru
Sefydliadar
Cyfrifwyr Siartredig
data
yn fwy effeithiol
a amanteisio
Cymru
a
Lloegr
i
gynnal
cyfres
o
weminarau
i
gynorthwyo
dechnoleg arloeso
gwasanaethau cyhoeddus i wella'r modd y maent yn llywodraethu
ac i hwyluso rhannu dulliau newydd o feithrin cydnerthedd ariannol.
• cyflawni astudiaethau ac archwiliadau ynghylch: Gweithredu Deddf
Symleiddio
ein(Cymru)
prosesau
busnes
ac atgyfnerthu
ein
Cyllid y GIG
2014,
Cymorth
ariannol Llywodraeth
Cymru i
trefniadau
llywodraethu
Ynni Sir Gâr, Cynllunio arbedion mewn cynghorau yng Nghymru, a
Chyllid cychwynnol Llywodraeth Cymru ar gyfer prosiect Cylchffordd
Cymru.
• archwilio cyfrifon 800 o gyrff cyhoeddus, gan gynnwys byrddau ac
Adolygu
ac addasu ein
dull archwilio
ymddiriedolaethau
iechyd,
cyrff llywodraeth ganolog, awdurdodau
unedol a chynghorau tref a chymuned. Rydym wedi cyhoeddi barn
archwilio ‘amodol’ ar gyfer pedwar bwrdd iechyd lleol oherwydd
iddynt fynd tu hwnt i’w terfynau adnoddau ariannol cymeradwy,
a chyhoeddi Adroddiad er Budd y Cyhoedd i dynnu sylw at wendidau
sylweddol o ran y modd y mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r
Fro wedi caffael gwasanaethau ymgynghori adnoddau dynol.
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Llunio adroddiadau awdurdodol ynghylch p’un a yw cyrff
cyhoeddus yn gweithredu yn unol â’r egwyddor datblygu
cynaliadwy

Cefnogi rheolaeth ariannol gadarn yn y sector
cyhoeddus mewn cyfnod o galedi

Defnyddio data yn fwy effeithiol a manteisio ar
dechnoleg arloeso
Hyd
yma
yn 2017-18,awdurdodol
rydym wedi: ynghylch p’un a yw cyrff
Llunio
adroddiadau
cyhoeddus
yn
yn unol
egwyddor
datblygu
eingweithredu
prosesau
busnes
acâ’ratgyfnerthu
einy ffordd yr
•Symleiddio
cwblhau rhaglen
gychwynnol
o waith
i drawsnewid
cynaliadwy
trefniadau
ydym yn llywodraethu
defnyddio data a thechnoleg fel rhan o’n gwaith archwilio,
a chychwyn ar raglen debyg i geisio gwella’r ffordd yr ydym yn
cyfathrebu â’r cyhoedd a rhanddeiliaid eraill;

ariannol gadarn
yn y sector
•Cefnogi
prynu rheolaeth
amryw o ddiweddariadau
technolegol
hanfodol, gan gynnwys
cyhoeddus
cyfnod
o galedi
gliniaduron
hybrid
sy’ndull
lleihau’r
angen i argraffu ac yn lleihau’r
Adolygu
ac mewn
addasu
ein
archwilio
defnydd o bapur, a chychwyn ar y broses o ddatblygu ein gallu i
ddadansoddi data; a
• chynnal dau ddigwyddiad dysgu ar y cyd: gweminar ar ddeall sut y
Defnyddio
dataagored'
yn fwy helpu
effeithiol
a manteisio
ar
gall 'safonau
i integreiddio
gwasanaethau
cyhoeddus
dechnoleg
yn well a arloeso
seminar ar wella arweinyddiaeth a pherchnogaeth ddigidol.

Symleiddio ein prosesau busnes ac atgyfnerthu ein
trefniadau llywodraethu
Hyd yma yn 2017-18, rydym wedi:
• cryfhau strategaeth y gweithlu a threfniadau cynllunio’r gweithlu
Adolygu
addasu
einmodd
dull archwilio
i helpu ac
i sicrhau
bod
inni ateb y galw presennol yn well ac
ymateb i ddatblygiadau yn ein hamgylchedd gweithredol yn y dyfodol;
• dyrannu swyddogaethau arweiniol corfforaethol ychwanegol i bob
un o aelodau’r Uwch Dîm Rheoli i sicrhau bod amryw o themâu y
cytunwyd arnynt yn cael eu llywio ar lefel uwch, a bod atebolrwydd
amdanynt ar y lefel honno, gan gynnwys ymgysylltu â staff, datblygu
pobl, dadansoddi data, a chydymffurfio â Safonau’r Gymraeg; a
• pharhau i geisio cyfrannu cymaint â phosibl at gyflawni saith nod
llesiant Cymru, gan ganolbwyntio’n benodol ar wella ein stiwardiaeth
amgylcheddol a chyflawni ein rhaglen arbedion ac effeithlonrwydd
sydd wedi arbed £1.269 miliwn yn ystod y flwyddyn hyd yma.
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Defnyddio data yn fwy effeithiol a manteisio ar
dechnoleg arloeso

Symleiddio ein prosesau busnes ac atgyfnerthu ein
trefniadau llywodraethu

Adolygu ac addasu ein dull archwilio
Hyd yma yn 2017-18, rydym wedi:
• gwneud cynnydd da tuag at addasu ein dull archwilio a’r model ar
gyfer defnyddio adnoddau archwilio, a hynny er mwyn paratoi ar
gyfer y cynlluniau i gau cyfrifon llywodraeth leol yn gynt erbyn
2020-21.
• adeiladu ar y cynnydd a wnaed i dreialu dull newydd o ardystio
grantiau sy’n seiliedig ar ganlyniadau. Yn yr ail flwyddyn, estynnwyd
y cynllun peilot i gynnwys cynghorau Sir Benfro a Chaerdydd
(yn ogystal â Chastell-nedd Port Talbot a Wrecsam). Ar hyn o bryd,
rydym yn cydweithio â Llywodraeth Cymru a rhanddeiliaid eraill
i bennu pryd y dylid cyflwyno’r dull peilot o ymgymryd â gwaith
grantiau yn llwyr ar draws sector llywodraeth leol Cymru.
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Ni fu’n rhaid gwyro’n sylweddol oddi wrth raglenni
gwaith arfaethedig yr Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa
Archwilio Cymru
O ran holl waith arfaethedig 2017-18, fel y’i nodir yn ein Cynllun Blynyddol,
rydym wedi ei gyflawni neu mae’n mynd rhagddo yn ôl y bwriad.
Atodiad – Gwybodaeth fanwl am y rhaglenni gwaith a gyflawnwyd
gan yr Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru rhwng
1 Ebrill a 30 Medi 2017
Yn y Cynllun, nodir bod y rhaglen o waith archwilio i’w hystyried gan
y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn cynnwys rhywfaint o hyblygrwydd i
sicrhau bod modd ymateb i amgylchiadau, blaenoriaethau a risgiau sy’n
newid, a bod y cynlluniau ar gyfer rhai astudiaethau gwerth am arian yn
cael eu hadolygu.
Ers cyhoeddi ein Cynllun, rydym wedi newid teitl rhai astudiaethau gan fod
cwmpas y gwaith wedi’i ddiffinio’n fwy pendant erbyn hyn.
Ym mis Mehefin 2017, bu i’r Archwilydd Cyffredinol gadarnhau â’r Pwyllgor
Cyfrifon Cyhoeddus gynlluniau ar gyfer rhai astudiaethau gwerth am
arian newydd a fydd yn cychwyn yn ystod y flwyddyn hon. Nodir y darnau
hynny o waith yn y trosolwg o’r gwaith sy’n mynd rhagddo yn yr Atodiad
i’r Adroddiad hwn. Mewn rhai achosion, bydd yr astudiaethau newydd yn
adeiladu ar rannau eraill o raglen waith yr Archwilydd Cyffredinol.
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Rydym yn dal i wneud cynnydd da tuag at gyflawni ein
blaenoriaethau tair blynedd
O ystyried y sefyllfa fel yr oedd ar 30 Medi 2017, rydym ar y trywydd
iawn i gyflawni pob un o’r deg blaenoriaeth a nodir yng Nghynllun
Blynyddol 2017-18.

Blaenoriaeth

Pryd

Sylwebaeth

1 Datblygu dull gweithredu,
trwy weithio ar y cyd â
rhanddeiliaid allweddol, i
gyflawni dyletswyddau’r
Archwilydd Cyffredinol
o dan Ddeddf Llesiant a
Chenedlaethau’r Dyfodol
(Cymru) 2015.

2017-18

Cafodd cynllun prosiect ei lunio ac mae Bwrdd
Rhaglen sy’n cynnwys pedwar aelod o’n
Pwyllgor Rheoli’n goruchwylio’r cynllun o dan
gadeiryddiaeth yr Archwilydd Cyffredinol.
Mae’r gwaith ar sylwebaeth y flwyddyn
gyntaf yn mynd rhagddo ym mhob un o’r 44
corff ac rydym wrthi’n llunio memorandwm
cyd-ddealltwriaeth â Swyddfa Comisiynydd
Cenedlaethau’r Dyfodol.

2 Canolbwyntio ar
waith sy’n archwilio
trefniadau rhanbarthol
ac eraill o weithio mewn
partneriaeth, gan gynnwys
y rhyngwyneb rhwng
darpariaethau iechyd a
gofal cymdeithasol.

2017-19

Rydym wrthi’n cwblhau astudiaeth llywodraeth
leol ar wella llesiant drwy addasu tai, gan
ganolbwyntio’n benodol ar drefniadau
partneriaeth a chydweithredu perthnasol.
Rydym hefyd yn cwblhau adolygiad o’r
trefniadau comisiynu strategol ar gyfer
gwasanaethau anableddau dysgu sy’n
ystyried effeithiolrwydd trefniadau comisiynu
gwasanaethau gofal cymdeithasol.
Yn ystod y chwe mis diwethaf, rydym hefyd
wedi cyhoeddi galwad am dystiolaeth i osod
sylfaen ar gyfer archwiliad o’r trefniadau
gweithio rhanbarthol a chydweithredol i
gyflawni gofynion Deddf Gwasanaethau
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.
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Blaenoriaeth

Pryd

Sylwebaeth

3 Atgyfnerthu ein
hymgysylltiad â’n gwaith
ymhlith pwyllgorau’r
Cynulliad, a dod o hyd i
ffyrdd o wella ein gwaith
ar gefnogi craffu ac
atebolrwydd effeithiol
ymhellach.

2017-20

Yn ychwanegol at ymgysylltu’n helaeth
â’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn ôl yr
arfer, rydym wedi rhoi tystiolaeth ar faterion
cyllidebol a chyllidol i Bwyllgor Cyllid y
Cynulliad Cenedlaethol yn ddiweddar. Mae
ein gwaith archwilio hefyd wedi gosod sylfaen
ar gyfer adroddiad diweddar Pwyllgor yr
Economi, Seilwaith a Sgiliau ar Fasnachfraint
y Rheilffyrdd a Metro De Cymru, ac rydym
wedi ymgysylltu â’r ymchwilwyr a’r clercod sy’n
cefnogi’r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol
a Chwaraeon i drafod ein hadolygiad o
Weithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014.
Ym mis Medi 2017, cymerodd staff Swyddfa
Archwilio Cymru ran mewn digwyddiad
rhwydwaith a gynhaliwyd gan Bwyllgor Cyfrifon
Cyhoeddus y Cynulliad Cenedlaethol i rannu
profiadau o ran y modd y mae pwyllgorau
cyffelyb yn gweithio ar draws y DU a thu hwnt.

4 Gwella effaith gyfunol
prosesau archwilio, arolygu
ac adolygu allanol yng
Nghymru trwy weithio’n
agosach ag Arolygu Cymru
a phartneriaid eraill a thrwy
ddefnyddio gwybodaeth ac
adnoddau ar y cyd yn well.

2017-20

Rydym yn cyfrannu at raglen waith y cytunir
arni drwy fforwm Arolygu Cymru ac, am yr ail
flwyddyn, bu inni rannu stondin â’n partneriaid
yn y Sioe Frenhinol i godi ymwybyddiaeth o’n
gwaith ac ymgysylltiad ag ef.
Rydym hefyd yn mynd i gyfarfodydd chwarterol
ag Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus
Cymru ac amryw o Gomisiynwyr penodedig
eraill.
Dros y chwe mis diwethaf, rydym wedi parhau
i gysylltu ag Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru,
yn enwedig i drafod ein hadolygiad ar y cyd
o drefniadau llywodraethu Bwrdd Iechyd
Prifysgol Betsi Cadwaladr.

5 Hwyluso’r gwaith o
weddnewid archwiliadau
mewn modd strategol, trwy
wella ein defnydd o ddata
a thechnoleg, a’n dulliau
cyfathrebu.

2017-20

Yn sgil ein gwaith i drawsnewid y ffordd yr
ydym yn defnyddio data a thechnoleg yn ein
gwaith archwilio, rydym wedi sefydlu grŵp
dadansoddi data mewnol gyda chyfarwyddwr
arweiniol yn ddiweddar. Ein nod yw sicrhau
adnoddau ychwanegol drwy’r broses
amcangyfrif i fuddsoddi mewn prosiect tair
blynedd i gefnogi ein gwaith yn y maes hwn,
ac rydym wedi trefnu i ddysgu o drefniadau a
phrofiadau asiantaethau archwilio eraill y DU.
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Blaenoriaeth

Pryd

Sylwebaeth

6 Adolygu ein model ar
gyfer defnyddio adnoddau
archwilio i baratoi ar gyfer y
newidiadau sydd i ddod i’n
hamgylchedd gweithredu,
gan gynnwys yn benodol,
cyflwyno dyddiadau cau
cynt ar gyfer cyfrifon
llywodraeth leol.

2017

Mae ein timau archwilio lleol wedi parhau
i gydweithio â’r tri chyngor peilot (Torfaen,
Wrecsam a Sir Benfro) yn ystod hanner
cyntaf 2017-18 i wneud gwelliannau pellach i’r
prosesau archwilio a pharatoi cyfrifon.
Rydym hefyd wedi archwilio cyfrifon
2016-17 nifer o gynghorau eraill yn gynharach
na’r blynyddoedd blaenorol. Mae’r gwaith yn y
maes hwn yn mynd rhagddo’n dda.

7 Adnewyddu ein strategaeth
bobl ac ysgogi newid
diwylliant yn Swyddfa
Archwilio Cymru trwy
ymwreiddio fframwaith
newydd o werthoedd ac
ymddygiadau cytunedig.

2017-18

Ar hyn o bryd, rydym yn ymgynghori â’n staff
a’r undebau llafur ynghylch Strategaeth Pobl
ddrafft, gan gynnwys blaenoriaethau tair
blynedd.
Yn ddiweddar, mae’r grŵp diwylliant staff
wedi pennu cyfres newydd o werthoedd ac
ymddygiadau dymunol ar gyfer Swyddfa
Archwilio Cymru, a’r rheini’n gysylltiedig
â’n nod o fod yn sefydliad sy’n lle gwych i
weithio ynddo. Mae ffrydiau gwaith yn eu lle
i sicrhau bod y gwerthoedd a’r ymddygiadau
hyn yn ennill eu plwyf ar draws y sefydliad,
gan gynnwys drwy ddiwygio ein fframwaith
cymwyseddau sy’n diffinio’r wybodaeth,
y sgiliau a’r rhinweddau sydd eu hangen ar
bobl yn ein sefydliad.
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Blaenoriaeth

Pryd

Sylwebaeth

8 Llunio a chymhwyso
cynlluniau gweithredu
sydd â’r nod o leihau
ein bylchau cyflog o
ran rhyw, oedran ac
ethnigrwydd a sicrhau
ein bod yn cydymffurfio
â safonau newydd y
Gymraeg.

2017-18

Cyhoeddwyd ein Hadroddiad Cydraddoldeb
blynyddol ar gyfer 2016-17 ym mis Medi 2017,
ac mae’n cynnwys ymrwymiad i fynd i’r afael,
drwy’r prosiect newid diwylliant a’r gwaith o lunio
Strategaeth Pobl newydd, â’r adborth a gafwyd
gan grŵp ffocws o aelodau staff a fu’n ystyried
ffyrdd o leihau ein bylchau cyflog.
Mae gwaith hefyd yn mynd rhagddo i sicrhau
ein bod yn cydymffurfio â safonau newydd
y Gymraeg. Un o’r prif feysydd yr ydym yn
canolbwyntio arno yw’r Cynllun Cymraeg
Gwaith sy’n cynnig cyfleoedd dysgu carlam i
staff mewn swyddi allweddol a bennwyd yn ein
dadansoddiad swyddi diweddar. Ers mis Ebrill
2017, mae’n orfodol bod pob aelod newydd o’r
staff yn cwblhau’r cwrs ‘Croeso’, ac rydym hefyd
yn cynnig y cwrs hwn i’r holl staff presennol heb
unrhyw sgiliau Cymraeg.

9 Datblygu cynigion ar
gyfer symleiddio a gwella
effeithiolrwydd cost y
trefniadau ariannu ar
gyfer Swyddfa Archwilio
Cymru, i’w hystyried gan
y Cynulliad Cenedlaethol.

2017-18

Cyhoeddwyd ein Papur Trafod: Symleiddio Trefn
Ffioedd Gymhleth ar 6 Mehefin 2017 ac fe’i
rhannwyd â’r holl gyrff a archwilir a rhanddeiliaid
allweddol eraill. Daeth amryw o ymatebion i law
ar draws y sectorau a archwilir. Yn fuan, byddwn
yn cyhoeddi adroddiad a fydd yn amlinellu ein
hachos dros newid, gan adeiladu ar ein papur
trafod gwreiddiol a gwneud argymhellion i’r
Cynulliad Cenedlaethol.

10 Cynyddu ein
hymgysylltiad â
rhanddeiliaid a’n
defnydd o feincnodi
allanol i helpu i wella
effaith ein gwaith.

2017-18

Mae’r Archwilydd Cyffredinol Cynorthwyol a
bennwyd yn ddiweddar wedi adolygu ac adfywio
rôl y Cyfarwyddwyr Ymgysylltu, gyda’r nod o
gael adborth o ansawdd uchel am ein gwaith gan
randdeiliaid a gweithredu ar ei sail.
Yn ddiweddar, rydym hefyd wedi comisiynu tîm
o ymgynghorwyr allanol i adolygu ein trefniadau
i fesur effaith ein gwaith ac i adrodd arno.
Mae gwaith yn mynd rhagddo i weithredu prif
argymhellion yr adolygiad hwnnw, a byddwn yn
defnyddio nifer ohonynt fel sylfaen ar gyfer y
gwaith o baratoi Cynllun Blynyddol 2018-19.
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Dadansoddiad o’r perfformiad
Rydym yn dal i wneud cynnydd da tuag at gyflawni ein targedau
o ran y dangosyddion perfformiad allweddol
Mae Cynllun Blynyddol 2017-18 yn cynnwys fframwaith o ddangosyddion
perfformiad allweddol sy’n canolbwyntio ar saith thema a chwestiwn
ynghylch ein gweithgareddau. Lluniwyd cyfres o dargedau ar sail y lefelau
perfformiad ar ddiwedd 2016-17 a meincnodau priodol hefyd.
Yng ngweddill yr adran hon, ceir crynodeb o’r sefyllfa ar 30 Medi 2017 o
ran cyflawni’r 35 targed ar gyfer ein dangosyddion perfformiad allweddol.
Lle bo’n briodol, rydym yn asesu lefel y perfformiad ar sail flynyddol dreigl.
O ran y mesurau perfformiad hyn, mae’r ffigurau’n disgrifio ein perfformiad
rhwng 1 Hydref 2016 a 30 Medi 2017.
Byddwn yn cynnal arolwg staff 2017-18 yn ystod trydydd chwarter
y flwyddyn. O’r herwydd, mae ein perfformiad o ran y targedau sy’n
gysylltiedig â’r arolwg staff yn seiliedig ar ein perfformiad yn 2016-17.

Effaith
I ba raddau mae ein gwaith yn hysbysu pobl Cymru a’r Cynulliad
Cenedlaethol, yn helpu cyrff cyhoeddus yng Nghymru i lwyddo,
ac yn cael ei werthfawrogi gan ein rhanddeiliaid?

98%

80%

98%

£9.35m

o’n hargymhellion
wedi’u derbyn yn llwyr
i’w gweithredu

o’r rhanddeiliaid wedi
cael mewnwelediad
defnyddiol drwy ein gwaith

o arbedion posibl
wedi’u pennu drwy
ein gwaith

o’r rhanddeiliaid yn tybio
bod yr Archwilydd Cyffredinol
yn sylwebydd awdurdodol

79%
o’r rhanddeiliaid yn credu
bod ein gwaith wedi arwain at
wella gwasanaethau cyhoeddus

Wedi cyflawni ein targed

Yn agos at gyflawni ein targed

Angen gwella

Angen gwella’n sylweddol
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Cyflawni
A ydym yn cyflawni ein harchwiliadau yn brydlon ac a ydynt o’r ansawdd
a’r safon broffesiynol ofynnol?

100%

90%

100%

19

o’r ceisiadau i dynnu arian
o Gronfa Gyfunol Cymru
wedi’u prosesu cyn pen 24 awr

o’r archwiliadau wedi’u
cyflawni yn unol â’r
safonau ansawdd

o’r cynhyrchion
archwilio allweddol
wedi’u cyflawni’n brydlon

o gynhyrchion
arfer da wedi’u
cyflawni

21

adroddiad cenedlaethol
wedi’u cyhoeddi

Arweinyddiaeth
A yw ein trefniadau llywodraethu ac arwain yn gweithredu’n effeithiol?

97%

99%

o’r rhanddeiliaid yn
dweud bod ganddynt
hyder yn ein gwaith

o’r staff yn cytuno
bod eu perfformiad yn
cael ei werthuso’n deg

68%

o’r staff yn teimlo
bod y bobl yn eu tîm yn cael
eu hannog i feddwl am ffyrdd
newydd a gwell o wneud pethau

80%

o’r staff
yn teimlo bod eraill yn
ymddiried ynddynt i gyflawni
eu swyddi’n effeithiol

Proportion o’r staff yn teimlo
bod ganddynt ddealltwriaeth
glir o ddiben y sefydliad
(yet to be measured)

Wedi cyflawni ein targed

Yn agos at gyflawni ein targed

Angen gwella

Angen gwella’n sylweddol
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Ariannol
Pa mor dda yr ydym yn rheoli ein cyllid a’n hasedau?

£3,231

87%

£1.27m

Rhagwelir y bydd
lefel y gwarged ar
ddiwedd y flwyddyn o

yw’r gost ystad
fesul aelod staff
cyfwerth ag amser llawn

o gyflenwyr wedi'u
talu o fewn 10 diwrnod
i dderbyn anfoneb

o arbedion cost ac
effeithlonrwydd wedi’u
pennu drwy’r busnes

fewn

0.7% i’r gyllideb

£128k

o hen ddyledion
dros 60 diwrnod

Cymdeithasol
Pa mor dda yr ydym am hyrwyddo a chefnogi cydraddoldeb,
llesiant a dysgu?

76%

70%

o’r staff yn teimlo eu bod
yn gallu manteisio ar
gyfleoedd dysgu priodol

o’r staff yn teimlo
eu bod yn cael eu
trin yn deg yn y gwaith

71%

o’r staff yn teimlo
bod modd iddynt daro
cydbwysedd da rhwng eu
bywyd gwaith a’u bywyd preifat

5.9

o ddyddiau
gwaith cyfartalog
wedi’u colli oherwydd
salwch fesul aelod staff

1

gŵyn ynghylch ein
darpariaeth Gymraeg wedi
dod i law ac wedi’i chadarnhau

Wedi cyflawni ein targed

Yn agos at gyflawni ein targed

Angen gwella

Angen gwella’n sylweddol
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Amgylcheddol
Pa mor dda yr ydym am reoli ein heffaith ar yr amgylchedd?
Wedi cael achrediad

Wedi cynhyrchu

Safon Amgylcheddol
y Ddraig Werdd

tunnell o allyriadau
CO2 cyfatebol

Lefel 4

466

69.8%

Wedi defnyddio

o'n gwastraff wedi'i
ailddefnyddio, ei ailgylchu
neu ei gompostio

1,667

rîm o bapur

Wedi cynhyrchu

35

tunnell o wastraff

Cyfathrebu
Pa mor dda yr ydym am godi ymwybyddiaeth o’n gwaith ac annog pobl i
ymgysylltu â’n gwaith?

1,050

100%

55 yw ein sgôr

0 o achlysuron lle na

o bobl wedi dod
i’n seminarau
dysgu ar y cyd

o’r erthyglau am ein gwaith
a gyhoeddwyd yn y cyfryngau
yn gadarnhaol neu’n niwtral

Klout sy’n adlewyrchu
ein cyrhaeddiad drwy’r
cyfryngau cymdeithasol

roddwyd ymateb i bryderon
ynghylch gwariant cyhoeddus
cyn pen 30 diwrnod

201k

o ymweliadau â
thudalennau gwe

Wedi cyflawni ein targed

Yn agos at gyflawni ein targed

Angen gwella

Angen gwella’n sylweddol
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Atodiad
Gwybodaeth fanwl am y rhaglenni gwaith a gyflawnwyd gan
yr Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru rhwng
1 Ebrill a 30 Medi 2017
Gwaith archwilio a wnaed mewn cyrff llywodraeth leol
Mae rhaglen waith yr Archwilydd Cyffredinol ym maes llywodraeth leol yn
cynnwys ystod eang o gyrff, gan gynnwys awdurdodau unedol, awdurdodau tân
ac achub, awdurdodau parciau cenedlaethol, comisiynwyr heddlu a throseddu
a phrif gwnstabliaid, cronfeydd pensiwn llywodraeth leol a chynghorau tref
a chymuned. Mae’r rhaglen yn cynnwys archwilio cyfrifon, ardystio ffurflenni
a hawliadau grant, cyflawni archwiliadau ac asesiadau gwella, astudiaethau
llywodraeth leol a gwaith archwilio ar lesiant cenedlaethau’r dyfodol.
Archwilio cyfrifon

Archwiliadau ac asesiadau gwella

22 awdurdod unedol
3 awdurdod tân ac achub

22 awdurdod unedol (gan gynnwys adolygiadau
thematig ynghylch craffu a safbwynt defnyddwyr)

3 awdurdod parc cenedlaethol
4 comisiynydd heddlu a throseddu
4 prif gwnstabl

3 awdurdod tân ac achub
3 awdurdod parc cenedlaethol

8 cronfa bensiwn
Nifer o gyrff llywodraeth leol llai,
gan gynnwys cydbwyllgorau ac
awdurdodau harbwr
Archwiliadau sicrwydd cyfyngedig o dros
735 o gynghorau tref a chymuned

Gwaith archwilio llesiant cenedlaethau'r dyfodol
22 awdurdod unedol
3 awdurdod tân ac achub
3 awdurdod parc cenedlaethol
Ardystio ffurflenni a hawliadau grant

Astudiaethau a gwblhawyd neu a
gwblhawyd i raddau helaeth
Comisiynu gwasanaethau anableddau
dysgu gan awdurdodau lleol mewn modd
strategol

Hyd at 20 o gynlluniau sy'n werth bron i
£3 biliwn ac sy'n ymwneud ag oddeutu 300
o hawliadau
Adroddiadau sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau

Gwella llesiant drwy addasu tai
Sut y mae llywodraeth leol yn rheoli'r
galw (gwasanaethau digartrefedd)

Astudiaethau sy'n mynd rhagddynt
Gwasanaethau i gymunedau gwledig
Y defnydd o ddata
Adolygiad trawsbynciol o'r Gronfa Gofal
Integredig
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Gwaith archwilio a wnaed yng nghyrff y GIG
Mae gwaith yr Archwilydd Cyffredinol ar draws GIG Cymru yn cwmpasu’r
saith bwrdd iechyd lleol a’r tair ymddiriedolaeth GIG, yn ogystal â gwaith
Adran Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Llywodraeth Cymru. Mae’r
Archwilydd Cyffredinol yn archwilio cyfrifon blynyddol pob un o gyrff y GIG,
ac mae’n adrodd yn gyhoeddus ar y trefniadau sydd ar waith i sicrhau
eu bod yn defnyddio’u hadnoddau mewn ffordd ddarbodus, effeithlon
ac effeithiol ac a yw’r cyrff a restrwyd yn ymddwyn yn unol â’r egwyddor
datblygu cynaliadwy.

Archwilio cyfrifon

Asesiadau strwythuredig

7 bwrdd iechyd lleol
3 ymddiriedolaeth y GIG

7 bwrdd iechyd lleol

Cyfrifon cryno'r byrddau iechyd lleol
Cyfrifon cryno ymddiriedolaethau'r GIG

Cymhariaeth Cymru gyfan o agweddau
ar lywodraethu

Gwaith archwilio perfformiad lleol

Astudiaethau sy'n mynd rhagddynt

7 bwrdd iechyd lleol
3 ymddiriedolaeth y GIG

Gwasanaethau meddygon teulu tu allan i
oriau

Adolygiad llywodraethu Bwrdd Iechyd
Prifysgol Betsi Cadwaladr

Cynllunio i ryddhau cleifion
Gwasanaethau gofal sylfaenol

Adroddiad er budd y cyhoedd ynghylch
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Adolygiad trawsbynciol o'r Gronfa Gofal
Integredig

3 ymddiriedolaeth y GIG

Gwaith archwilio llesiant
cenedlaethau'r dyfodol
7 bwrdd iechyd lleol
Ymddiriedolaeth GIG Felindre
Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus
Cymru
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Gwaith archwilio a wnaed mewn cyrff llywodraeth ganolog
Mae sector llywodraeth ganolog Cymru yn cwmpasu ystod amrywiol o gyrff
cyhoeddus, gan gynnwys Llywodraeth Cymru a’r cyrff a noddir ganddi,
swyddfeydd comisiynwyr, arolygwyr a rheoleiddwyr statudol amrywiol, a
Chomisiwn y Cynulliad Cenedlaethol.
Yn wahanol i gyrff iechyd a chyrff llywodraeth leol, nid yw’n ofynnol i’r
Archwilydd Cyffredinol gyflawni rhaglen o waith archwilio perfformiad ym
mhob corff llywodraeth ganolog. Yn hytrach, mae’n rhoi barn flynyddol
ar eu cyfrifon yn unig ac, o ran y cyrff a restrwyd, mae’n gwneud gwaith
archwilio ar lesiant cenedlaethau’ r dyfodol. Ar hyn o bryd, mae’r gwaith
archwilio perfformiad a wneir yn y sector hwn yn rhan o raglen yr
Archwilydd Cyffredinol o astudiaethau gwerth am arian.
Ym mis Mai 2017, bu inni gyhoeddi Adroddiad cryno am gyfrifon
llywodraeth ganolog 2015-16; hwn oedd yr adroddiad blynyddol cyntaf am
yr archwiliadau o ddatganiadau ariannol cyrff llywodraeth ganolog Cymru.
Yn unol â Deddf Llywodraeth Cymru 2006, mae hefyd yn ofynnol i’r
Archwilydd Cyffredinol gymeradwyo ceisiadau gan Weinidogion Cymru
i dynnu arian o Gronfa Gyfunol Cymru. O dan Ddeddf 2006, ni ellir ond
cymeradwyo cais i dynnu arian o’r Gronfa os yw’r taliad arfaethedig, yn
nhyb yr Archwilydd Cyffredinol, yn cael ei ganiatáu gan benderfyniad
cyllidebol gan y Cynulliad neu’n uniongyrchol gan ddeddfwriaeth. Bwriedir
i’r trefniadau hyn ddarparu rheolaeth ddemocrataidd gan y Cynulliad
dros y modd y mae Llywodraeth Cymru’n defnyddio adnoddau. Fodd
bynnag, mae’r gwaith hwn wedi cymryd amser anghymesur yn ddiweddar
oherwydd darpariaethau cymhleth Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru)
2013 sy’n peri iddi fod yn ofynnol adolygu’n barhaus gytundebau’r
Cynulliad i dalu tâl deiliaid swyddi o Gronfa Gyfunol Cymru. Serch hynny,
hyd yma yn 2017-18, rydym wedi cymeradwyo pob cais dilys cyn pen 24
awr ar ôl iddo ddod i law.
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Cyfrifon Llywodraeth Cymru

Cwmnïau Llywodraeth Cymru

Cyfrifon cyfunol Llywodraeth Cymru

Hybu Cig Cymru

Cyfrif ardrethi annomestig

Dewis Gyrfa

Cyfrif Cronfa Gyfunol Cymru

Hwb Gwyddorau Bywyd

Cyfrifon y Llywodraeth Gyfan

Sector Development Wales

Cyfrifon cyrff a noddir gan Lywodraeth
Cymru

Cyfrifon comisiynwyr, arolygwyr a
rheoleiddwyr

Cyngor Celfyddydau Cymru

Comisiynydd Plant Cymru

Cronfa Loteri Cyngor Celfyddydau Cymru

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Gofal Cymdeithasol Cymru

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru

Comisiynydd y Gymraeg

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Estyn

Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru

Cyngor y Gweithlu Addysg

Cyfoeth Naturiol Cymru

Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol

Prif Gyfrif a Chyfrif Ymddiriedolaeth Cyngor
Chwaraeon Cymru
Cronfa Loteri Cyngor Chwaraeon Cymru
Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru
Cymwysterau Cymru

Llywodraeth Cymru

Cyfrifon Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Cronfa Bensiwn Aelodau'r Cynulliad

Gwaith archwilio llesiant cenedlaethau'r
dyfodol

Cyfoeth Naturiol Cymru
Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru
Cyngor Celfyddydau Cymru
Cyngor Chwaraeon Cymru
Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru
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Gwaith archwilio a wnaed i’w ystyried gan y Pwyllgor Cyfrifon
Cyhoeddus
Mae’r rhaglen hon o waith archwilio yn cynnwys ymchwiliadau gwerth am
arian, paratoadau ar gyfer adroddiadau cryno am ganfyddiadau gwaith
archwilio ar draws amryw o gyrff y GIG, cyrff llywodraeth ganolog a/neu
gyrff llywodraeth leol, ac ymchwiliadau a gyflawnir yng ngoleuni materion
sy’n peri pryder i’r cyhoedd sy’n codi o’n gwaith archwilio neu sy’n dod i
sylw’r Archwilydd Cyffredinol. Mae allbynnau rhan helaeth o’r rhaglen hon
yn ategu gwaith Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad Cenedlaethol a
phwyllgorau eraill y Cynulliad o bosibl.
Yn ddiweddar, mae’r Archwilydd Cyffredinol hefyd wedi dweud y bydd yn
ymgymryd â gwaith i gefnogi ymchwiliad arfaethedig y Pwyllgor Cyfrifon
Cyhoeddus i’r gwasanaethau cyhoeddus a ddarperir i blant a phobl ifanc
sydd wedi bod mewn gofal. Penderfynir ar gwmpas ac amseriad gwaith yr
Archwilydd Cyffredinol o ran yr ymchwiliad hwn yn ddiweddarach yn
2017-18 ar ôl i gam cyntaf ymchwiliad y Pwyllgor ddod i ben.
Astudiaethau gwerth am arian sy'n
mynd rhagddynt

Adroddiadau cryno sy'n mynd rhagddynt
Radioleg (yn gysylltiedig ag adroddiadau
NWIS)

Rheoli gwastraff (atal gwastraff)
Rheoli gwastraff (ailgylchu trefol)
Systemau Gwybodeg GIG Cymru (NWIS)

Astudiaethau gwerth am arian,
adroddiadau cryno ac archwiliadau
adweithiol a gwblhawyd

Mynediad at wasanaethau gyda chymorth
gwasanaeth dehongli a chyfieithu arbenigol
Cyllid busnes
Gwasanaethau ieuenctid

Rhaglen addysg ac ysgolion ar gyfer yr
21ain ganrif

Gwasanaethau gofal sylfaenol
Adolygiad o'r dirwedd caffael cyhoeddus
Rheoli gwastraff (caffael seilwaith trin gwastraff)
Paratoadau ar gyfer gweithredu datganoli cyllidol
yng Nghymru (adroddiad dilynol i'w ystyried gan
y Pwyllgor Cyllid)
Datblygiad y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol
Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020
Rhaglenni Cronfeydd Strwythurol Ewrop
2014-2020
Adolygiad trawsbynciol o'r Gronfa Gofal
Integredig

Gweithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru)
2014
Rhaglen Cefnogi Pobl
Trefniadau comisiynu ambiwlansys brys
Cyllid cychwynnol Llywodraeth Cymru ar
gyfer prosiect Cylchffordd Cymru
Cymorth ariannol Llywodraeth Cymru i Ynni
Sir Gâr Cyf
Adroddiad er budd y cyhoedd ynghylch
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Tudalen y pecyn 317
22

Adroddiad Interim 2017

Cyfnewid arferion da
Dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi datblygu a chymhwyso dull
o gyfnewid gwybodaeth gyda llwyddiant cynyddol. Mae ein dull yn
cynnwys dau brif faes gweithgarwch, ac mae un ohonynt yn ymwneud
â darparu adnoddau am ddim ar-lein i sicrhau bod modd i’r cyhoedd,
defnyddwyr gwasanaethau, darparwyr gwasanaethau, llunwyr polisïau
a phenderfynwyr gael gafael ar wybodaeth a fydd yn eu gwneud yn fwy
gwybodus. Yn benodol, ein nod yw hyrwyddo camau i rannu’r wybodaeth
hon ar draws ffiniau sefydliadol, daearyddol a rhyngwladol.
Mae’r maes gweithgarwch arall yn ymwneud â hwyluso trafodaethau
rhwng darparwyr gwasanaethau a defnyddwyr gwasanaethau lle mae’r
gwersi sy’n cael eu dysgu o lwyddiannau a methiannau cymharol yn
cael eu rhannu wyneb yn wyneb. Yn gynyddol, rydym yn ceisio cynnwys
safbwyntiau a phrofiadau arbenigwyr byd-eang yn y trafodaethau hyn.
Mae rhaglen seminarau a gweminarau’r Gyfnewidfa Arfer Da yn hyblyg
a bydd rhagor o bynciau’n cael eu hychwanegu at y rhaglen yn ystod y
flwyddyn. Ceir rhagor o wybodaeth am ein rhaglen waith ar arferion da
ar ein gwefan.
Seminarau dysgu ar y cyd a gynhaliwyd

Canllawiau arfer da a baratowyd

Risgiau a reolir yn dda (Rhan 1)

Rheoli grantiau

Gwella arweinyddiaeth a pherchnogaeth ddigidol
Sut y gall gwahanol ddulliau o ymgysylltu helpu i
gynnwys y dinesydd yn y gwaith o ddarparu
gwasanaethau cyhoeddus

Gweminarau dysgu ar y cyd a gynhaliwyd
Llywodraethu: cefnogi gwelliannau ar draws
gwasanaethau cyhoeddus cymhleth
Integreiddio technoleg gwybodaeth drwy
safonau agored
Meithrin cydnerthedd ariannol mewn
gwasanaethau cyhoeddus

Hwyluso dysgu ar y cyd a chymorth
cymunedol yn allanol
Ysgol haf Academi Cymru
Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol
Arfer Da Cymru
Canolfan Newid Ymddygiad Cymru, Prifysgol
Bangor
Cydffederasiwn GIG Cymru
Grwpiau ymarferwyr cydgynhyrchu 'Gweithio
Gyda Nid I'
Cyfranogaeth Cymru
Cyfoeth Naturiol Cymru
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
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Gweithgareddau ymgysylltu a chydweithio
Yn ystod y cyfnod adrodd, mae’r Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa
Archwilio Cymru wedi parhau i fodloni eu hymrwymiad i ymgysylltu’n
effeithiol â rhanddeiliaid i osod sylfaen ar gyfer datblygu gwaith yr
Archwilydd Cyffredinol, i sicrhau ei fod mor berthnasol â phosibl ac i estyn
dylanwad a chyrhaeddiad gwaith yr Archwilydd Cyffredinol.
Rydym hefyd wedi cydweithio’n agos ag asiantaethau archwilio eraill y
DU a’r prif gyrff adolygu eraill yng Nghymru i gynyddu effeithlonrwydd ac
effeithiolrwydd gwaith archwilio cyhoeddus ac effaith gyfun ein gwaith.
Rydym yn gallu gwneud trefniadau gyda mathau penodol o gyrff i Swyddfa
Archwilio Cymru neu’r Archwilydd Cyffredinol ddarparu gwasanaethau
iddynt neu arfer swyddogaethau ynddynt, a hynny yn y DU a thramor.
Fodd bynnag, rydym yn sylweddoli y dylai unrhyw weithgarwch o’r fath ei
ariannu ei hun ac na ddylid ymgymryd â gwaith o’r fath ar draul ein gwaith
archwilio craidd yng Nghymru.
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Darpariaeth gydgysylltiedig

Aelodaeth o weithgorau allanol

Menter Twyll Genedlaethol gydag asiantaethau
archwilio eraill y DU

Mae'r rhain yn cynnwys:

Cydweithio ag Estyn i gynnal arolygiadau dilynol
o'r Consortia Gwella Addysg Rhanbarthol a'i
gynorthwyo i gynnal cynadleddau gwella
Ardystio cyfrifon Cronfeydd Amaethyddol Ewrop
yn flynyddol
Cyflawni adolygiad dilynol ar y cyd ag
Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru o drefniadau
llywodraethu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi
Cadwaladr
Llunio memorandwm cyd-ddealltwriaeth â
Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol
Cydweithio â phartneriaid eraill Arolygu Cymru
ar waith ynghylch cymorth i bobl ifanc

EURORAI
Rhwydwaith y Cyngor Rhyngwladol ar Adrodd
Integredig ynghylch Adroddiadau Integredig y
Sector Cyhoeddus
Fforwm Archwilio Cyhoeddus
Bwrdd Cod Awdurdodau Lleol CIPFA/LASAAC
Pwyllgor Archwilio'r Sector Cyhoeddus ICAEW
Panel Safonau Archwilio a Chyfrifyddu CIPFA
Menter Arolygu Cymru
Grŵp cyswllt yr Adran Gwaith a Phensiynau ar
Ddiwygio Lles a'r Budd-dal Tai ar gyfer
arolygiaethau'r DU
Grŵp Cynghori Sector Cyhoeddus y Cyngor
Adrodd Ariannol
Cymryd rhan ym Mhrotocol Uwchgyfeirio ac
Ymyrryd y GIG gyda Llywodraeth Cymru ac
Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

Cymryd rhan fel sylwedydd ar
weithgorau allanol
Mae'r rhain yn cynnwys:
Cyngor Partneriaeth Cymru

Gwaith archwilio a gomisiynwyd

Bwrdd Rhaglen Weithredu Awdurdod Cyllid
Cymru
Fforwm Trethi Cymru y Gweinidog Cyllid
Bwrdd Uned Ddata Llywodraeth Leol
Grŵp Effeithlonrwydd, Gwerth Gofal Iechyd
a Gwella GIG Cymru

Archwilio amrywiaeth o elusennau
Gweithredu fel Prif Archwilydd Llywodraeth
Anguilla ac archwilio'i chyfrifon
Grwpiau meincnodi gwastraff masnachol a
rheoli gwastraff

Gweithgor Penodiadau Cyhoeddus
Bwrdd Rhaglen Sefydlu Addysg a Gwella
Iechyd Cymru
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Wales Audit Office

Swyddfa Archwilio Cymru

24 Cathedral Road

24 Heol y Gadeirlan

Cardiff CF11 9LJ

Caerdydd CF11 9LJ

Tel: 029 2032 0500

Ffôn: 029 2032 0500

Fax: 029 2032 0600

Ffacs: 029 2032 0600

Textphone: 029 2032 0660

Ffôn Testun: 029 2032 0660

E-mail: info@wao.gov.uk

E-bost: info@wao.gov.uk

Website: www.wao.gov.uk

Gwefan: www.wao.gov.uk
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Overview
1

For each financial year, the Wales Audit Office must submit an annual
estimate of its income and expenditure to the Finance Committee of
the National Assembly. The responsible committee must examine that
estimate and lay it before the National Assembly after making any
amendments that it considers appropriate.

2

The Estimate for the Wales Audit Office for 2017-18 was included in the
Welsh Government Annual Budget Motion under Standing Order 20.26
and was approved in Plenary on 10 January 2017 following scrutiny by the
Finance Committee.

3

Further to evidence provided to the Finance Committee on 3 November
2016, the Wales Audit Office now seeks to amend the approved Estimate
for the year ending 31 March 2018.
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Purpose of this Explanatory Memorandum
Introduction
4

The budget motion authorised the Wales Audit Office to retain £15.154
million of accruing resources, generated through fees charged to audited
bodies and a grant from Welsh Government, and supplied a further £6.906
million of other resources in support of our expenditure plans for the year.
Together, this £22.060 million is used to fund the costs of the Wales Audit
Office in delivering its duties under the Public Audit (Wales) Act 2013.

5

The Estimate for 2017-18 was predicated on the receipt of £460,000
Wales Programme for Improvement (WPI) grant from the Welsh
Government to part fund the research and development and programme
management associated with our performance audit work in Local
Government. Paragraph 25 of our Estimate raised the potential that if
this grant was reduced or removed we would need to return to Finance
Committee to replace this funding. Given that during 2017-18 it became
apparent that the Welsh Government proposals for the use of the grant are
at odds with the Auditor General’s independence, as set out in section 8(1)
of the Public Audit (Wales) Act 2013, we have mutually agreed with Welsh
Government that they will no longer provide us with this grant.

6

However, we do still need to undertake the research and development
work for the Auditor General’s all-Wales performance audit work,
including the development of audit methods, risk assessment tools and
benchmarking of performance information across Wales. Without replacing
at least part of the Welsh Government’s funding, we will be unable to
sufficiently resource the Auditor General’s programme. The grant also
funded the preparation of summary national reports, but the Auditor
General will no longer produce those. Having reassessed resourcing
needs for the current year in light of the discussions with the Welsh
Government and adjusting the quantum of work undertaken, we now seek
an increase in resource from the Welsh Consolidated Fund of £325,000 for
2017-18.

7

In the absence of additional funding from the Welsh Consolidated Fund,
we would need to pass on the costs to our audited bodies which will
necessitate a revision to the Fee Scheme 2017-18, approved by Finance
Committee in February 2017, and result in unplanned increases to fee
charges for the current year.

8

Our Estimate for 2018-19 includes £280,000 to fund this work from the
Welsh Consolidated Fund for future years.

9

We continue to have regular dialogue with the Welsh Government which
may lead to specific pieces of commissioned work by agreement, but there
is currently no certainty around that. Should it arise we would resource it
through securing additional contractor capacity.
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10

This Explanatory Memorandum sets out the adjustments required to the
Wales Audit Office Estimate for 2017-18.

Adjustments to revenue and capital budgets
11

As explained above, the Wales Audit Office is seeking to increase its
requirement for revenue resources by £325,000 for 2017-18 to fund the
research and development and programme management associated
with our performance audit work in Local Government. Further detail is
provided in Appendix 1.

Table 1 – The budget changes required are set out in Table 1.
Approved
Estimate
2017-18
£’000

Supplementary
Estimate
2017-18
£’000

Revised
Estimate
2017-18
£’000

6,526

325

6,851

380

-

380

Accruing resources

15,154

(460)

14,694

Total expenditure

22,060

-

21,925

Revenue resource
Capital resource
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Net cash requirement
Table 2 – The changes to our net cash requirement are set out in Table 2.

Approved
Estimate
2017-18
£’000

Supplementary
Estimate
2017-18
£’000

Revised
Estimate
2017-18
£’000

Net request for resources
– revenue and capital

6,906

325

7,231

Non-cash adjustment depreciation and accruals

(200)

-

(200)

Net cash requirement from
the WCF

6,706

325

7,031

Summary
12

Table 3 provides a summary of the revised capital and revenue resources
and net cash requirement on approval of this supplementary estimate.

Table 3 – Summary of resource and cash requests

Revenue resource
Capital resource
Total

Resource
request
£’000

Net cash
requirement
£’000

6,851

6,651

380

380

7,231

7,031
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Appendix 1
Wales Audit Office Income and Expenses 2017-18 (revised)
Budget Heading

Year to 31 March
2018 (Revised)
£’000

Year to 31 March
2018 (Estimate)
£’000

15,411

15,411

735

870

1,299

1,299

Private sector firms (including VAT)

874

874

Accommodation

938

938

ICT

399

399

Balance of irrecoverable VAT

390

390

Wales Audit Office Governance Arrangements

300

300

External training

255

255

Legal and professional fees

201

201

Translation of documents

145

145

Other costs

598

598

21,545

21,680

13,288

13,288

1,406

1,406

0

460

14,694

15,154

6,851

6,526

Expenses
Staff costs
Contractor staff
Travel and subsistence

EXPENSES TOTAL

Income
Audit fees
Grant certification fees
WPI grant from the Welsh Government
INCOME TOTAL
Total revenue budget to be funded by WCF
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Appendix 2
Summary of the 2017-18 budget requirements for inclusion
in the Welsh Ministers’ Supplementary Budget Motion under
section 126 of the Government of Wales Act 2006
Under section 126 of the Government of Wales Act 2006 (‘the 2006 Act’),
Ministers may move a Supplementary Budget Motion in the National Assembly
to authorise the use of resources, retention of income and drawings of cash
from the Consolidated Fund for certain relevant persons, including the Wales
Audit Office.
In respect of the services and purposes of the wales Audit Office in the year
ending
31 March 2018, the Budget Motion will authorise:
• the amount of resources to be used by the Wales Audit Office;
• the amount of resources accruing to the Wales Audit Office which may be
retained (rather than paid into the Consolidated Fund); and
• the amount which may be paid out of the Consolidated Fund to the Wales
Audit Office.
These requirements, which due to the variability of income streams can only be
estimates, are summarised in Table 1 below.
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Table 1 – Summary of the estimated 2017-18 budget requirements
£’000
Resources other than accruing resources for use by the Wales Audit Office on
the discharge of the statutory functions of the Wales Audit Office,
the Auditor General and local government appointed auditors, and on the
administration of the Wales Audit Office:
6,851

• Revenue

380

• Capital
Accruing resources from fees and charges for audit and related services
(excluding for local government audit, assessment and inspection work);
other recoveries of costs associated with the functions of the Auditor
General; miscellaneous income from publications, conferences, provision of
administrative and professional and technical services; recoveries of costs of
seconded staff; repayments of staff loans; recoveries of car leasing payments;
and interest received on working balances for use by the Wales Audit Office on
related services and the administration of the Wales Audit Office.
Net cash requirement from the Consolidated Fund to meet the net amounts
falling due for payment in the year by the Wales Audit Office.

14,694

7,031

Table 2 provides a reconciliation of the Wales Audit Office’s total resource
request with its net cash requirement for the year ended 31 March 2018.
Table 2 – Reconciliation of resource requirement to cash drawing requirement
from the Consolidated Fund
£’000
Net request for resources – revenue and capital

7,231

Net working capital adjustments

(200)

Net cash requirement

7,031
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Wales Audit Office

Swyddfa Archwilio Cymru

24 Cathedral Road

24 Heol y Gadeirlan

Cardiff CF11 9LJ

Caerdydd CF11 9LJ

Tel: 029 2032 0500

Ffôn: 029 2032 0500

Fax: 029 2032 0600

Ffacs: 029 2032 0600

Textphone: 029 2032 0660

Ffôn Testun: 029 2032 0660

We welcome telephone calls in
Welsh and English.

Rydym yn croesawu galwadau
ffôn yn Gymraeg a Saesneg.

E-mail: info@audit.wales

E-bost: post@archwilio.cymru

Website: www.audit.wales

Gwefan: www.archwilio.cymru
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Mr Simon Thomas AC
Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Annwyl Simon

DIWEDDARU CYFRIFON A DEDDFWRIAETH ARCHWILIO
Yn ystod sesiwn y Pwyllgor ar 15 Mawrth 2017 ar faterion yn ymwneud ag archwilio
Cyfoeth Naturiol Cymru, addewais y byddwn yn ysgrifennu atoch gyda rhagor o fanylion
am yr angen ar gyfer rhywfaint o ddiweddaru cyfrifon a deddfwriaeth archwilio Cymru.
Y brif broblem gyffredinol
Fel y soniais ar 15 Fawrth, y brif broblem gyffredinol o ran y darpariaethau archwilio ar
gyfer cyrff cyhoeddus yng Nghymru yw eu hanghysondeb ar draws y cyrff amrywiol. O
fewn y mater cyffredinol hwnnw, mae'r problemau mwyaf difrifol fel a ganlyn.
a)

Y diffyg dyletswydd i fod yn fodlon o ran trefniadau ar gyfer sicrhau gwerth am
arian mewn cyrff llywodraeth ganolog
Mae'r diffyg gofyniad i'r Archwilydd Cyffredinol fodloni ei hun o ran y trefniadau ar
gyfer sicrhau gwerth am arian mewn cyrff llywodraeth ganolog (Llywodraeth
Cymru, Cyrff a Noddir gan Lywodraeth Cymru a rhai cyrff eraill fel Comisiwn y
Cynulliad) mewn gwrthgyferbyniad â'r gofyniad mewn perthynas â chyrff
llywodraeth leol a chyrff iechyd (o dan adrannau 17(2)(d) a 61(3)(b) o Ddeddf
Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 yn y drefn honno).
Mae'r absenoldeb dyletswydd i fod yn fodlon o ran trefniadau ar gyfer sicrhau
gwerth am arian mewn llywodraeth ganolog yn golygu bod y gwaith i gynorthwyo
craffu cyrff llywodraeth ganolog yn cael ei ganiatáu gan statud i fod yn llai helaeth
a thrylwyr na'r hyn a wneir yn y GIG a llywodraeth leol. Yn ymarferol, mae fy
nhimau archwilio llywodraeth ganolog yn gweithio ar sail ddewisol i oresgyn y
gwendid hwn, drwy, ymhlith pethau eraill, ystyried a yw'r diffygion maent yn eu
hwynebu yn ystod yr archwiliad cyfrifon yn faterion y dylid eu hystyried wrth

Llinell Uniongyrchol: 029 2032 0510

E-bost: huw.vaughan.thomas@archwilio.cymru
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ddylunio archwiliadau ac astudiaethau gwerth am arian. Maent hefyd yn codi
materion y maent yn eu hwynebu mewn llythyrau rheoli. Yn yr un modd, bydd fy
nhimau archwilio gwerth am arian ac astudio yn ystyried materion llywodraethu
corfforaethol wrth gynllunio a gweithredu eu gwaith.
Hyd yn oed o ystyried y dulliau hyn, mae'r sefyllfa yn llai na boddhaol, oherwydd
bod ystyriaeth ddewisol yn fwy agored i her nag ystyriaeth a wneir yn ystod
dyletswydd statudol. Mater ymarferol arall yw bod absenoldeb ystyriaeth statudol
benodol o drefniadau ar gyfer sicrhau gwerth am arian yn golygu bod angen
gwneud mwy o waith nawr mewn llywodraeth ganolog yn hytrach na llywodraeth
leol a'r GIG er mwyn cynnal yr archwiliadau egwyddor datblygu cynaliadwy sy'n
ofynnol gan adran 15 o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.
Mae hyn oherwydd bod ystyried trefniadau ar gyfer sicrhau gwerth am arian yn ei
gwneud yn ofynnol cael symiau sylweddol o adolygu trefniadau llywodraethu
corfforaethol, a gellir defnyddio llawer o'r gwaith adolygu llywodraethu
corfforaethol hwnnw i fodloni gofynion adrannau 17 a 61 Deddf 2004 a gofynion
adran 15 o Ddeddf 2015.
b)

Absenoldeb darpariaeth benodol mewn statws ar gyfer barn rheoleidd-dra ymhlith
llawer o gyrff llywodraeth ganolog
Mae absenoldeb darpariaeth benodol ar gyfer barn rheoleidd-dra yn golygu bod
un o elfennau sylfaenol rheolaeth y Cynulliad dros wariant llywodraeth ganolog ar
goll o'r statud mewn perthynas â'r corff perthnasol. Bydd y Pwyllgor yn
ymwybodol iawn mai un o swyddogaethau allweddol y Cynulliad Cenedlaethol yw
cymeradwyo, yn dilyn craffu, gynigion cyllideb i awdurdodi defnydd y llywodraeth o
adnoddau. Er mwyn cwblhau'r cylch o reolaeth, mae'n angenrheidiol i'r Cynulliad
Cenedlaethol dderbyn adroddiadau ynghylch a yw'r adnoddau a bleidleisiwyd
ganddo wedi'u defnyddio yn unol â'i fwriadau.
Dyma'r cyrff yr effeithir arnynt drwy hepgor y darpariaethau perthnasol:


Cyngor Gofal Cymru;



Cyngor y Gweithlu Addysg;



Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru;



Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru;



Llyfrgell Genedlaethol Cymru



Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru;



Cyfoeth Naturiol Cymru;



Cymwysterau Cymru.
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Mae hyn yn effeithio ar Gyngor y Celfyddydau a'r Cyngor Chwaraeon hefyd
oherwydd hepgor darpariaethau perthnasol o'u Siarteri Brenhinol. Yn wir, mae
Siarter y Cyngor Chwaraeon yn hepgor darpariaethau archwilio yn gyfan gwbl.
Rwyf wedi parhau arfer y Rheolwr ac Archwilydd Cyffredinol o ddarparu barn ar
reoleidd-dra mewn perthynas â'r holl gyrff a noddir er gwaethaf yr hepgoriadau
oherwydd bod hyn yn amlwg yn ofynnol am y rhesymau a nodiwyd uchod. Ystyrir
ei bod yn angenrheidiol hefyd i gydymffurfio â safonau proffesiynol (Nodyn
Ymarfer 10 y Cyngor Adrodd Ariannol).
c)

Anhyblygrwydd terfynau amser
Fel y mae achos Cyfoeth Naturiol Cymru wedi dangos, weithiau nid yw terfynau
cyfrifon ac archwilio yn ddigon hyblyg pan fydd problemau sylweddol yn codi. Ar
gyfer cyrff cyhoeddus yng Nghymru, nid oes darpariaeth amrywiaeth hyblyg mewn
deddfwriaeth fel y ceir ar gyfer cyfrifon adnoddau'r DU o dan Ddeddf Adnoddau a
Chyfrifon y Llywodraeth 2000

d)

Gofynion gosod sy'n gorgyffwrdd
Bu tuedd ddiweddar i ddeddfwriaeth gynnwys darpariaeth i gyrff baratoi
adroddiadau blynyddol ar arfer swyddogaethau ac i'r cyrff hynny (nid yr Archwilydd
Cyffredinol) osod adroddiadau o'r fath (gweler, er enghraifft, baragraffau 28 a 29
Atodlen 1 i Ddeddf Cymwysterau Cymru 2015). Mae'r gofynion hyn yn eistedd
ochr yn ochr â gofynion i'r Archwilydd Cyffredinol osod y cyfrifon archwiliedig
gyda'i dystysgrif ac adroddiad (er enghraifft, paragraff 33 o Atodlen 1 i Ddeddf
Cymwysterau Cymru 2015). Ar yr un pryd, mae'r Llawlyfr Adroddiadau Ariannol
(FReM) a bennir gan Drysorlys EM yn gosod gofyniad ar gyrff i ddarparu
adroddiad ariannol ochr yn ochr â'r cyfrifon. (Yn wir, mae'n arferol i gyrff yn y
sector cyhoeddus a phreifat gyhoeddi “adroddiadau blynyddol a chyfrifon”.) Gall y
gofynion lluosog hyn arwain ar ddryswch o ran pwy y mae'n ofynnol iddynt osod yr
“adroddiad blynyddol”.

Atebion posibl
Gallai absenoldeb dyletswydd i fod yn fodlon o ran trefniadau ar gyfer sicrhau gwerth am
arian mewn cyrff llywodraeth ganolog gael ei gywiro drwy osod darpariaeth o'r fath mewn
deddfwriaeth berthnasol. Ar gyfer Gweinidogion Cymru a Chomisiwn y Cynulliad byddai
hyn yn golygu diwygio Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (neu unrhyw ailddatganiad o
ddarpariaethau archwilio yn dilyn Deddf Cymru 2017). Byddai'r rhain yn ddiwygiadau
bach yn hytrach na newidiadau helaeth. Ar gyfer Cyrff a Noddir gan Lywodraeth Cymru,
byddai angen diwygiadau bach tebyg ar gyfer amrywiaeth o ddeddfwriaeth, gan
gynnwys:
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Deddf Safonau Gofal 2000



Deddf Comisiynydd Pobl Hŷn (Cymru) 2006



Deddf Llywodraeth Cymru 1998 (ar gyfer Estyn)



Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015



Deddf Addysg Bellach ac Uwch 1992



Deddf Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru) 2013



Deddf Amgueddfeydd ac Orielau 1992



Gorchymyn Corff Adnoddau Naturiol Cymru (Sefydlu) 2012



Deddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2005



Deddf Cymwysterau Cymru 2015



Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011



Siarteri Brenhinol Cyngor y Celfyddydau a'r Cyngor Chwaraeon
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Yn yr un modd, gallai darpariaethau barn rheoleidd-dra gael eu mewnosod mewn
deddfwriaeth berthnasol pan fo'r rhain ar goll. Hefyd, gallai darpariaethau ar gyfer gosod
adroddiadau blynyddol gael eu cysoni er mwyn darparu i'r Archwilydd Cyffredinol osod
adroddiadau o'r fath (yn ddelfrydol wedi'i gyfuno ag adroddiadau blynyddol sy'n bodloni
gofynion statudol a'r Llawlyfr Adroddiadau Ariannol ).
O ran gwella hyblygrwydd terfynau amser, eto, gallai darpariaethau penodol i ganiatáu
amrywiadau drwy Orchymyn, yn debyg i'r rhai a ddarperir gan Ddeddf Adnoddau a
Chyfrifon y Llywodraeth 2000, gael eu gosod yn yr amrywiaeth llawn o ddeddfwriaeth
berthnasol. Byddai angen i ddarpariaethau o'r fath ddarparu'n glir ar gyfer gweithdrefn
garlam er mwyn galluogi gwneud amrywiadau mewn amserlen realistig (fer) werth
chweil. Fodd bynnag, fel y nodais yn flaenorol yn fy llythyr dyddiedig 22 Rhagfyr 2016,
gallai dull amgen a mwy effeithlon gynnwys darpariaeth i'r perwyl bod y terfyn amser dim
ond yn berthnasol i'r graddau nad yw'n rhagfarnu cydymffurfio â'r Cod Ymarfer Archwilio.
Gallai hyn hepgor prosesau gwneud Gorchmynion yn llwyr.
Gyda'r pedwar mater a nodwyd uchod, nid diwygio darnau unigol o ddeddfwriaeth fesul
tipyn fyddai'r dull mwyaf effeithlon. Dull mwy synhwyrol fyddai codeiddio'r darpariaethau,
er enghraifft, yn debyg i ddarpariaethau Pennod 2 o Ran 2 o Fil Archwilio Cyhoeddus
(Cymru), a oedd yn destun ymgynghoriad gan Lywodraeth Cymru ym mis Mawrth 2012.
Fodd bynnag, byddai angen rhai newidiadau i ddarpariaethau'r Bil drafft oherwydd,
ymhlith pethau eraill, dylai gwmpasu cyrff a grëwyd yn ddiweddar, fel Comisiynydd
Cenedlaethau'r Dyfodol.
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Paru data
Er, yn fanwl gywir, nad yw'n fater o archwilio ynddo'i hun, dylwn hefyd fanteisio ar y cyfle
hwn i godi'r mater ynghylch sut mae fy mhwerau paru data bellach yn llusgo y tu ôl i fy
nghymheiriaid yn yr Alban, Lloegr a Gogledd Iwerddon.
Ar hyn o bryd, mae ymarferion paru data yn cael eu cynnal at ddibenion atal a chanfod
twyll. Gwneir yr ymarferion ar y cyd ag asiantaethau archwilio eraill y DU, ac fe'u gelwir
yn Fenter Twyll Genedlaethol. Hyd yma, mae'r Fenter Twyll Genedlaethol wedi atal a
chanfod twyll a gwallau gwerth dros £1.1 biliwn ar draws y DU, gyda thua £26 miliwn yn
cael ei atal a'i ganfod yng Nghymru. Mae'r rhan fwyaf o'r symiau hyn yn ymwneud â
thwyll a gyflawnir yn erbyn cyrff cyhoeddus.
O dan adran 64A o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004, ar hyn o bryd mae
gennyf bŵer i gynnal paru data at ddibenion cynorthwyo'r broses o atal a chanfod twyll
yng Nghymru neu mewn perthynas â Chymru Mae gan Archwilydd Cyffredinol yr Alban,
Ysgrifennydd Gwladol a Rheolwr ac Archwilydd Cyffredinol Gogledd Iwerddon bwerau
tebyg o dan y ddeddfwriaeth ganlynol:


Yr Alban—Deddf Cyllid Cyhoeddus ac Atebolrwydd (yr Alban) 2000;



Lloegr—Deddf Archwilio ac Atebolrwydd Lleol 2014;



Gogledd Iwerddon—Gorchymyn Archwilio ac Atebolrwydd (Gogledd Iwerddon)
2003.

Mae deddfwriaeth yr Alban, fodd bynnag, hefyd yn darparu i baru data gael ei gynnal at
ddibenion cynorthwyo wrth atal a chanfod troseddau ar wahân i dwyll, ac i gynorthwyo
wrth ddal ac erlyn troseddwyr. At hynny, mae Pwyllgor Craffu Ôl-Ddeddfwriaeth Senedd
yr Alban wedi ymgynghori'n ddiweddar ar gryfhau ac ymestyn cwmpas deddfwriaeth yr
Alban.
Mae'r ddeddfwriaeth mewn perthynas â chyrff Lloegr yn cynnwys darpariaeth at
ddibenion ymarferion paru data i gael eu hymestyn gan reoliadau er mwyn cwmpasu
cynorthwyo:
(a)

atal a chanfod twyll troseddau ar wahân i dwyll;

(b)

dal ac erlyn troseddwyr;

(c)

atal a chanfod camgymeriadau a gwallau,

(d)

adennill dyledion sy'n ddyledus i gyrff cyhoeddus.
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Mae deddfwriaeth Gogledd Iwerddon yn debyg i'r hyn sy'n berthnasol i gyrff yn Lloegr
ond nid yw'n cynnwys atal a chanfod camgymeriadau a gwallau. Fodd bynnag, dyma'r
gryfaf yn y DU o ran ei gwneud yn ofynnol i gyrff gyfranogi mewn ymarferion paru data,
oherwydd ei bod yn galluogi Rheolwr ac Archwilydd Cyffredinol Gogledd Iwerddon ei
gwneud yn ofynnol i unrhyw gorff a archwilir ganddo (heblaw am gyrff dynodedig “rhoi
cydweithredu Gogledd/De ar waith”) neu archwilydd llywodraeth leol i ddarparu
gwybodaeth ar gyfer paru yn hytrach na bod y pŵer hwnnw yn berthnasol i restr
ddiffiniedig o gyrff yn unig. I Gymru, mae'r rhestr o gyfranogwyr gorfodol o'r fath yn
annigonol, am ei bod yn gyfyngedig i lywodraeth leol a chyrff iechyd.
Mae fy nghymheiriaid a minnau wrthi'n barhaus yn datblygu'r Fenter Twyll Genedlaethol
er mwyn darparu rhagor o gymorth i gyrff cyhoeddus. Fodd bynnag, ceir risg sylweddol
os nad yw deddfwriaeth paru data Cymru yn cadw i fyny â'r hyn a geir mewn
awdurdodaethau eraill y DU, yna:
(a)

efallai na fydd yn bosibl cynnal ymarferion paru data cyflawn ar draws y DU yng
Nghymru;

(b)

ni fydd manteision ariannol posibl paru data i nodi camgymeriadau a gwallau, a
chynorthwyo adennill dyled ar gael yng Nghymru, ac

(c)

ni fydd y potensial i gyflawni arbedion ychwanegol drwy gynnwys cyfranogwyr
gorfodol newydd yn cael ei wireddu.

Byddwn felly yn gofyn i'r Pwyllgor ystyried ceisio newid i ddeddfwriaeth Cymru er mwyn
ymestyn dibenion a ganiateir paru data i'r rhai a restrir uchod mewn perthynas â chyrff yn
Lloegr. Byddwn yn gofyn hefyd i'r Pwyllgor ystyried ceisio newid i'r ddeddfwriaeth er
mwyn newid y darpariaethau ar gyfer cyfranogwyr gorfodol posibl fel bod yr holl gyrff a
archwilir gan yr Archwilydd Cyffredinol yn cael eu cwmpasu.
Materion eraill sy'n ymwneud ag archwilio
Rwy'n gwybod bod y Pwyllgor eisoes yn ymwybodol o'm pryderon ynghylch y
cymhlethdod a'r anawsterau a achosir gan ddarpariaethau ffioedd Deddf Archwilio
Cyhoeddus (Cymru) 2013 (a deddfwriaeth gysylltiedig a ddiwygiwyd gan y Ddeddf
honno). Fodd bynnag, ni roddaf ragor o fanylion yn nawr, oherwydd bod Bwrdd SAC a
minnau yn bwriadu darparu rhagor o ddeunydd yn nodi sut nad yw'r darpariaethau yn
addas at y diben ac awgrymu atebion posibl, mewn dogfen ymgynghori i ddod.
Yn olaf, efallai y dylwn grybwyll fy mod yn y broses o ddatblygu fy ymateb i Bapur Gwyn
Llywodraeth Cymru “Diwygio Llywodraeth Leol”. Prif ffocws y Papur Gwyn hwnnw yw
strwythur llywodraeth leol Cymru, sydd â rhai goblygiadau ar gyfer fy swyddogaethau
archwilio. Yn ogystal, ceir ychydig bach o sylw ynghylch fy swyddogaethau, gyda,
ymhlith pethau eraill, ymrwymiad i ddiddymu Rhan 1 o Fesur Llywodraeth Leol (Cymru)
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2009. Byddaf yn copïo fy ymateb i ymgynghoriad Papur Gwyn Llywodraeth Cymru i'r
Pwyllgor. Fodd bynnag, gallaf ddweud nawr fy mod yn croesawu diddymu Rhan 1 o
Fesur 2009, am ei bod yn ddiangen o ragnodol a heb yr hyblygrwydd sydd ei angen i
ddarparu adrodd cymesur. Bydd diddymu Mesur 2009 yn caniatáu defnyddio adnoddau i
fynd ar drywydd trefniadau mwy cymesur Rhan 2 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus
(Cymru) 2004.
Yn gywir

HUW VAUGHAN THOMAS
ARCHWILYDD CYFFREDINOL CYMRU
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Os gwneir cais am wybodaeth y gallai'r ddogfen hon fod yn berthnasol
iddi, tynnir sylw at y Cod Ymarfer a gyhoeddwyd o dan adran 45 o Ddeddf
Rhyddid Gwybodaeth 2000.
Mae cod adran 45 yn nodi'r arfer a ddisgwylir gan awdurdodau cyhoeddus
wrth ymdrin â cheisiadau, yn cynnwys ymgynghori â thrydydd partïon
perthnasol. Mewn perthynas â'r ddogfen hon, mae Archwilydd Cyffredinol
Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru yn drydydd partïon perthnasol.
Dylid anfon unrhyw ymholiadau ynglŷn â datgelu neu ailddefnyddio'r
ddogfen hon i Swyddfa Archwilio Cymru yn
swyddog.gwybodaeth@archwilio.cymru.
Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg a
Saesneg. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi. We welcome
correspondence and telephone calls in Welsh and English.
Corresponding in Welsh will not lead to delay.
Mae’r ddogfen hon hefyd ar gael yn Saesneg.
This document is also available in English.
© Swyddfa Archwilio Cymru 2017
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Rhagair
Daw cyllid Swyddfa Archwilio Cymru o ddwy brif ffynhonnell – o'r ffioedd a
godir gennym am y gwaith archwilio a wnawn (tua 70% o'n cyllid) ac o Gronfa
Gyfunol Cymru sy'n cyfrannu at feysydd penodol o'n gwariant (tua 30%).
Ym mis Mawrth 2016, argymhellodd Pwyllgor Cyllid y Cynulliad Cenedlaethol
y dylai Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 (y Ddeddf) gael ei diwygio
er mwyn cadarnhau'r gofynion o ran codi ffioedd archwilio ar gyfer Swyddfa
Archwilio Cymru, yn dilyn sylwadau a wnaed gennym i'r Pwyllgor am y
cymhlethdodau gweithredol sy'n gysylltiedig â gweithio yn unol â'r Ddeddf.
Pennodd y Ddeddf drefniadau newydd y caiff neu y mae'n rhaid i Swyddfa
Archwilio Cymru godi ffioedd am waith archwilio penodol a wneir gan Archwilydd
Cyffredinol Cymru odanynt. Mae'r ddeddfwriaeth sy'n llywodraethu ffioedd
archwilio yng Nghymru yn gymhleth ac mae'n wahanol iawn i'r trefniadau llawer
symlach sydd ar waith ar gyfer cyrff archwilio eraill y DU. Mae'n golygu bod y
prosesau sy'n sail i'r ffordd rydym yn gweithredu'r drefn ffioedd yn gymhleth,
yn llafurus ac yn gymhleth i lawer.
Ni chredwn fod Llywodraeth Cymru wedi bwriadu creu'r lefel o gymhlethdod
rydym wedi dod ar ei thraws yn ymarferol pan gyflwynodd y ddeddfwriaeth.
Ni chredwn ychwaith mai dyma oedd bwriad y Cynulliad pan gafodd y
ddeddfwriaeth ei phasio.
Ym mis Mehefin 2017, gwnaethom gyhoeddi papur trafod Symleiddio Trefn
Ffioedd Gymhleth a eglurodd gymhlethdodau gweithredol a goblygiadau
anfwriadol y ddeddfwriaeth a'r atebion a gynigir gennym i fynd i'r afael â'r
cymhlethdodau hynny. Rhannwyd y papur trafod hwn â'n holl randdeiliaid.
Nawr, rydym yn amlinellu'r argymhellion a gynigir gennym sy'n ystyried yr hyn a
ddywedodd ein rhanddeiliaid wrthym. Diolch i'n rhanddeiliaid am rannu eu barn
â ni.
Rydym yn cloi drwy gynnig ein bod yn gwneud mwy o waith i archwilio mesurau
dros dro a allai wella ein heffeithlonrwydd gweithredol a goresgyn rhai o'r
cymhlethdodau, nes y cawn ateb tymor hwy pwrpasol y gellir ond ei gyflawni
drwy newid deddfwriaethol gan y Cynulliad Cenedlaethol. Rydym wedi
croesawu parodrwydd Pwyllgor Cyllid y Cynulliad Cenedlaethol i drafod ac
ystyried posibiliadau i symleiddio'r drefn ffioedd yn fawr iawn. Edrychwn ymlaen
at barhau i drafod â'r Pwyllgor Cyllid yn dilyn y papur hwn.

Isobel Garner
Cadeirydd, Bwrdd Swyddfa Archwilio
Cymru

Huw Vaughan Thomas
Archwilydd Cyffredinol Cymru
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Crynodeb gweithredol
1

Mae Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 yn nodi'r trefniadau y
caiff neu y mae'n rhaid i Swyddfa Archwilio Cymru godi ffioedd am waith
archwilio penodol odanynt. Mae deddfwriaeth arall, megis Deddf Archwilio
Cyhoeddus (Cymru) 2004, yn nodi lle mae'n rhaid pennu graddfeydd
ffioedd a gyda phwy y mae'n rhaid ymgynghori wrth bennu'r graddfeydd
hynny.

2

Ni allwn godi ffioedd heb Gynllun Ffioedd sydd wedi'i gymeradwyo gan
y Cynulliad. Mae'r ddarpariaeth hon yn Neddf 2013 yn sicrhau lefel
bwysig arall o waith craffu annibynnol ar ein cynlluniau, ynghyd â gwaith
craffu gan y Cynulliad ar ddogfennau allweddol eraill, gan gynnwys ein
Hamcangyfrif o Incwm a Threuliau blynyddol a'r Cynllun Blynyddol.

3

Pan fyddwn yn codi ffi, rydym yn pennu cyfraddau ffi yr awr ar lefel i
adennill y costau yr eir iddynt yn unig, gan fod y ddeddfwriaeth yn ein hatal
rhag codi mwy na hynny. Yna rydym yn pennu ein ffioedd yn seiliedig ar
amser staff amcangyfrifedig ar gyfer pob rôl archwilydd sydd ei hangen i
gwblhau'r gwaith. Gwneir hyn yn flynyddol ar gyfer pob corff a archwilir.
O dan y ddeddfwriaeth, ni chaiff y ffioedd a godir gennym ‘fod yn fwy na
chost lawn arfer y swyddogaeth y mae'r ffi yn ymwneud â hi’. Er mwyn
bodloni'r gofyniad hwn, rydym wedi sefydlu ffyrdd o fesur costau llawn
ac rydym yn defnyddio taflenni amser i gofnodi faint o amser a dreulir ar
archwiliadau.

4

Mae'r drefn ffioedd yng Nghymru yn wahanol iawn i'r trefniadau sydd ar
waith mewn rhannau eraill o'r DU, ac mae'n llawer mwy cymhleth. Mae'r
papur hwn yn dadlau y dylid diwygio'r trefniadau yng Nghymru fel eu bod
yn fwy cyson â'r rhai sydd ar waith mewn rhannau eraill o'r DU.

5

Mae tair darpariaeth benodol mewn deddfwriaeth sy'n gysylltiedig â ffioedd
mewn rhannau eraill o'r DU a allai symleiddio'r drefn ffioedd yng Nghymru:
• y gallu i godi ffioedd gyda'r nod o adennill costau ar waith ffi 'gan
ystyried un flwyddyn ag un arall';
• pennu ffioedd tybiannol am gyfrifon a baratoir gan adrannau'r
llywodraeth neu gyrff eraill a ariennir yn uniongyrchol o'r Gronfa
Gyfunol berthnasol; a
• mwy o hyblygrwydd fel y bydd rhychwant lawn y telerau ac amodau ar
gyfer gwaith cytundeb1 yn fater i'r corff archwilio perthnasol.

1 Gwaith archwilio anstatudol a wnawn dan gomisiwn
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6

Yn ein barn ni, manteision y cynigion symleiddio hyn yw:
• rhoi mwy o sicrwydd i gyrff a archwilir ynglŷn â'r ffi sydd i'w chodi a
goresgyn y diffyg cymhelliant i wneud gwaith archwilio yn fwy effeithlon
ar lawr gwlad;
• rhoi terfyn ar gylchredeg arian ffioedd ymhlith cyrff llywodraeth ganolog;
a
• galluogi Swyddfa Archwilio Cymru i wneud defnydd gwell o waith
cytundeb fel rhan o'n strategaeth ariannol, a allai helpu i leihau cost net
archwiliadau cyhoeddus yng Nghymru.

7

Gwnaethom ymgynghori â'n rhanddeiliaid ar opsiynau ar gyfer newid yn y
meysydd hynny.

8

Roedd ein rhanddeiliaid yn gefnogol ar y cyfan o'n cynnig i ddiwygio'r
cyfyngiad ‘ni chaiff y ffi fod yn fwy na chost lawn’ a chyflwyno darpariaeth
ar hyd y llinellau canlynol yn adran 24 o Ddeddf 2013 yn ei lle. Byddai hyn
yn rhoi digon o hyblygrwydd i wella costeffeithiolrwydd ein trefniadau rheoli
a phrosesu:
‘ Wrth bennu graddfeydd ffioedd, symiau i'w codi a'r ffordd y bydd
Swyddfa Archwilio Cymru yn cyfrifo ffioedd a gynhwysir mewn
cynllun o dan yr adran hon, mae'n rhaid i Swyddfa Archwilio Cymru
anelu at sicrhau nad yw ffioedd a godir ar berson yn fwy na chost
lawn y gwaith a wnaed, gan ystyried un flwyddyn ag un arall.’

9

Ar sail y gefnogaeth gyffredinol gan randdeiliaid i symleiddio'r agwedd hon
ar y drefn ffioedd, byddwn yn gwneud mwy o waith i archwilio mesurau
dros dro a allai wella ein heffeithlonrwydd gweithredol a goresgyn rhai o'r
cymhlethdodau, ynghyd ag argymell ateb tymor hwy pwrpasol, y gellir ond
ei gyflawni drwy newid deddfwriaethol.

10

Gwnaethom ofyn am farn rhanddeiliaid ar ein cynnig i newid i ffioedd
tybiannol ar gyfer cyrff a ariennir o Gronfa Gyfunol Cymru yn uniongyrchol
ynghyd â'r GIG yng Nghymru a chyrff a noddir gan Lywodraeth Cymru.

11

Dangosodd yr ymatebion fod camsyniad ymhlith rhanddeiliaid y byddai
ffioedd tybiannol yn lleihau tryloywder ac atebolrwydd. Gwelwyd nad
yw hyn yn wir yn achos asiantaethau archwilio eraill y DU sydd wedi
gweithredu yn y ffordd hon ers tro, fel y Swyddfa Archwilio Genedlaethol.
Hyd yn oed o dan drefn ffioedd tybiannol, byddem yn dal i ddisgwyl i
Bwyllgorau Archwilio a Sicrwydd Risg ein dwyn i gyfrif wrth i ni gynnig ein
cynllun archwilio a'r ffi dybiannol am y flwyddyn.
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12

Fodd bynnag, gwrthwynebodd Llywodraeth Cymru a Cyfoeth Naturiol
Cymru y cynnig hwn, gan wneud i ni ailfeddwl. Mae ein cynnig ar gyfer
ffioedd tybiannol bellach wedi'i gyfyngu'n gyfan gwbl i'r cyrff hynny a
ariennir yn uniongyrchol o Gronfa Gyfunol Cymru2, sy'n debyg i'r trefniadau
sydd ar waith yn Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon.

13

Yn olaf, gwnaethom ofyn am farn rhanddeiliaid ar roi pŵer i Swyddfa
Archwilio Cymru bennu cyfraddau ffioedd ar gyfer gwaith cytundeb ac i'r
gwaith hwnnw beidio â chael ei gyfyngu gan yr amod ‘ni chaiff y ffi fod yn
fwy na chost lawn’ sydd yn y Ddeddf. Byddai newid o'r fath yn rhoi mwy o
gymhelliad i Swyddfa Archwilio Cymru wneud gwaith o'r fath, gan gynnig
cyfleoedd datblygu i'n staff a'n galluogi i gadw unrhyw warged sy'n weddill
o'r costau cyflawni a'i ddefnyddio i leihau ein galw ar Gronfa Gyfunol
Cymru.

14

Roedd y rhan fwyaf o'r ymatebion o blaid symleiddio'r maes hwn ar y
cyfan. Mae pryderon a godwyd ynghylch y perygl o draws-sybsideiddio
eisoes yn rhan o'n trefniadau rheoli risg wrth ystyried gwaith cytundeb.

15

Mae gweddill y papur hwn yn rhoi rhagor o fanylion am yr holl agweddau
uchod.

2 Llywodraeth Cymru (Gweinidogion Cymru), Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru ac
Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru
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Yr achos dros newid
Trefn ffioedd Swyddfa Archwilio Cymru
16

Mae Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 yn nodi'r trefniadau y
caiff neu y mae'n rhaid i Swyddfa Archwilio Cymru godi ffioedd am waith
archwilio penodol odanynt. Mae deddfwriaeth arall, megis Deddf Archwilio
Cyhoeddus (Cymru) 2004, yn nodi lle mae'n rhaid pennu graddfeydd
ffioedd a gyda phwy y mae'n rhaid ymgynghori wrth bennu'r graddfeydd
hynny. Rydym yn dewis ymgynghori'n ehangach nag sy'n ofynnol o dan y
ddeddfwriaeth am ein bod o'r farn bod hynny'n cynnig mwy o dryloywder
ac yn rhoi cyfle i'n holl randdeiliaid wneud sylwadau ar ein cynlluniau codi
ffioedd.

17

Mae Atodiad 1 yn cynnwys y darn perthnasol o Ddeddf 2013, ynghyd â
throsolwg o'r ddeddfwriaeth gyfatebol sy'n gymwys i gyrff archwilio eraill y
DU. Mae Atodiad 2 yn rhoi rhestr lawn o ddeddfiadau y caiff neu y mae'n
rhaid i Swyddfa Archwilio Cymru godi ffioedd odanynt. Mae'n ddarlun
cymhleth.

18

Mae ein Hamcangyfrif Blynyddol (cyllideb) yn nodi ein hincwm a'n
gwariant disgwyliedig ar gyfer pob blwyddyn ariannol. Ochr yn ochr â'r
Amcangyfrif, rydym yn cyhoeddi Cynllun Ffioedd, sy'n nodi ein strwythur
codi tâl am waith archwilio a graddfeydd ffioedd fel sy'n ofynnol o dan y
ddeddfwriaeth. Mae Pwyllgor Cyllid y Cynulliad yn craffu ar yr Amcangyfrif
a'r Cynllun Ffioedd, ynghyd â'n Cynllun Blynyddol, Adroddiad Interim a'r
Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon. Ni allwn godi ffioedd heb Gynllun Ffioedd
sydd wedi'i gymeradwyo gan y Cynulliad, sy'n sicrhau lefel bwysig arall o
waith craffu annibynnol ar ein cynlluniau.

19

Ni allwn godi ffioedd am bob agwedd ar ein gwaith – er enghraifft, nid yw'r
cyrff a archwilir yn talu am y rhaglen o archwiliadau o ddarbodusrwydd,
effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd a gynhelir gan yr Archwilydd Cyffredinol.
Caiff gwaith o'r fath ei ariannu o Gronfa Gyfunol Cymru, fel y nodir yn ein
Hamcangyfrif, o dan awdurdod cynnig cyllidebol blynyddol y Cynulliad.

20

Pan fyddwn yn codi ffi, rydym yn pennu cyfraddau ffi yr awr ar lefel i
adennill y costau yr eir iddynt yn unig, gan fod y ddeddfwriaeth yn ein
hatal rhag codi mwy na hynny. Yna rydym yn pennu ein ffioedd archwilio
amcangyfrifedig yn seiliedig ar amser staff amcangyfrifedig ar gyfer pob rôl
archwilydd sydd ei hangen i gwblhau'r gwaith. Gwneir hyn yn flynyddol ar
gyfer pob corff a archwilir.

Tudalen y pecyn 349
8

Y drefn ffioedd archwilio cyhoeddus gymhleth yng Nghymru – achos dros newid

Cymhariaeth â chyrff archwilio eraill y DU
21

Mae Arddangosyn 2 yn cymharu gofynion deddfwriaethol ynglŷn â ffioedd
yng Nghymru â'r rhai sydd ar waith i gyrff archwilio eraill y DU (rhoddir
naratif yn Atodiad 1).

Arddangosyn 1 – Cymharu deddfwriaeth ynglŷn â ffioedd â chyrff archwilio eraill y DU
Gofynion ynglŷn â
ffioedd

Swyddfa
Archwilio
Cymru

Swyddfa
Archwilio
Genedlaethol

Audit
Scotland

Swyddfa
Archwilio
Gogledd
Iwerddon

Pennu ffioedd i adennill
cost gwaith ffi yn fras gan
ystyried un flwyddyn ag un
arall.

Ie

Nid yw'n
ofynnol ond
mae'n arfer
sefydledig

Ie

Nid yw'n
ofynnol ond
mae'n arfer
sefydledig

Ni chodir ffi am gyfrifon a
baratoir gan gyrff llywodraeth
ganolog (cyrff a ariennir yn
uniongyrchol gan y Gronfa
Gyfunol berthnasol).

Na

Ie

Ie

Ie

Rhaid paratoi cynllun ffioedd
sy'n nodi'r trefniadau ar gyfer
codi ffioedd.

Ie

Ie

Na

Na

Ie, ond gyda
chyfyngiadau

Ie

Ie

Ie

Mae telerau ac amodau ar
gyfer gwaith cytundeb yn
fater i'r corff archwilio.

22

Mae tair darpariaeth benodol yn amlwg o Arddangosyn 2 a allai
symleiddio'r drefn ffioedd yng Nghymru:
• y gallu i godi ffioedd gyda'r nod o adennill costau ar waith ffi 'gan
ystyried un flwyddyn ag un arall';
• peidio â chodi ffi am gyfrifon a baratoir gan adrannau'r llywodraeth neu
gyrff eraill a ariennir yn uniongyrchol o'r Gronfa Gyfunol berthnasol; a
• mwy o hyblygrwydd fel y bydd telerau ac amodau gwaith cytundeb yn
fater i'r corff archwilio perthnasol (Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru yn
ein hachos ni).
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Sail ein hymgynghoriad â rhanddeiliaid
23

Gwnaethom gyhoeddi papur trafod ar 6 Mehefin 2017 a gwahoddwyd
rhanddeiliaid i gyflwyno eu barn erbyn 28 Gorffennaf. Roeddem yn falch o
dderbyn 24 o ymatebion o'r holl sectorau rydym yn eu harchwilio.

24

Nododd ein papur trafod y cymhlethdodau sy'n deillio o'r trefniadau
presennol a'u goblygiadau yn fanwl. Nodwyd yn y papur trafod ein bod yn
gweld bod cyfle i symleiddio yng Nghymru drwy sicrhau bod agweddau
ar y drefn ffioedd yn fwy cyson â'r rhai sy'n llywodraethu rhannau eraill o'r
DU. Yn benodol, gwnaethom nodi manteision posibl o ran:
• rhoi mwy o sicrwydd i gyrff a archwilir ynglŷn â'r ffi sydd i'w chodi a
goresgyn y diffyg cymhelliant i wneud gwaith archwilio yn fwy effeithlon
ar lawr gwlad;
• rhoi terfyn ar gylchredeg arian ffioedd ymhlith cyrff llywodraeth ganolog
a'r GIG; a
• galluogi Swyddfa Archwilio Cymru i wneud defnydd gwell o waith
cytundeb fel rhan o'n strategaeth ariannol.

25

Isod, amlinellir y tri ateb a awgrymwyd yn y papur trafod, ynghyd â
chrynodeb o'r ymatebion a gafwyd gan randdeiliaid a'n hargymhellion sy'n
ystyried yr ymatebion hynny i'r ymgynghoriad.
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Ateb 1: Diwygio'r ddeddfwriaeth er mwyn sicrhau nad yw
ffioedd a godir ar gorff a archwilir yn fwy na chost lawn y
gwaith a wnaed, gan ystyried un flwyddyn ag un arall
26

Ni chredwn fod yna fwriad i Ddeddf 2013 achosi'r fath gymhlethdod a welir
bellach na pheryglu sefyllfa ariannol gyffredinol Swyddfa Archwilio Cymru.
Ac ni chredwn ychwaith fod bwriad i'r cyfyngiad 'ni chaiff y ffi fod yn fwy
na chost lawn' fod yn wrthanogaeth i gynnal archwiliadau'n fwy effeithlon.
Mae'r wrthanogaeth hon yn codi am fod y cyfyngiad 'ni chaiff y ffi fod yn
fwy na chost lawn' wedi'i gynnwys yn adran 23 o'r Ddeddf (darpariaethau
yn ymwneud â ffioedd, ac mewn mannau eraill mewn deddfwriaeth arall)
yn hytrach nag yn adran 24 (darpariaethau ar gyfer cynllun ar gyfer codi
ffioedd). Mae gosod y cyfyngiad yn adran 23 yn arwain at rwymedigaeth
gaeth mewn perthynas â thaliadau unigol am agweddau penodol ar ein
gwaith, yn hytrach na'i gwneud yn ofynnol i raddfeydd ffioedd a symiau
ffioedd gael eu pennu ar lefel briodol yn y Cynllun Ffioedd am yr holl waith
archwilio a gynhelir gennym.

27

Er mwyn mynd i'r afael â'r broblem hon, gwnaethom awgrymu y dylid
diwygio'r Ddeddf fel y bydd y cyfyngiad 'ni chaiff y ffi fod yn fwy na'r
gost lawn' yn gymwys i bennu graddfeydd ffioedd a symiau ffioedd yn
adran 24 Cynllun ar gyfer codi ffioedd, yn hytrach na'r ffioedd a godir
mewn gwirionedd o dan adran 23 (a darpariaethau perthnasol mewn
deddfwriaeth arall). Awgrymwyd hefyd y dylid dileu'r cyfeiriad at gost
'swyddogaeth’3 a chynnwys darpariaeth ar gyfer 'ystyried un flwyddyn
ag un arall'. Byddai gwneud y newidiadau hyn yn cadw'r ddisgyblaeth
o bennu graddfeydd ffioedd a symiau ffioedd gyda'r nod o adennill dim
mwy na chost lawn y gwaith a wnaed, ond mewn ffordd lai rhagnodol ac
anhyblyg nag sy'n digwydd ar hyn o bryd. Dylai darpariaeth debyg yn
adran 24 o'r Ddeddf gynnig digon o hyblygrwydd i wella costeffeithiolrwydd
ein trefniadau rheoli a phrosesu:
‘ Wrth bennu graddfeydd ffioedd, symiau i'w codi a'r ffordd y bydd
Swyddfa Archwilio Cymru yn cyfrifo ffioedd a gynhwysir mewn
cynllun o dan yr adran hon, mae'n rhaid i Swyddfa Archwilio Cymru
anelu at sicrhau nad yw ffioedd a godir ar berson yn fwy na chost
lawn y gwaith a wnaed, gan ystyried un flwyddyn ag un arall.’

3 Drwy hepgor is-adran 23(5)(b) o Ddeddf 2013, ynghyd ag is-adran 20(5A) o Ddeddf Archwilio
Cyhoeddus (Cymru) 2004 ac is-adran 27(4A) o Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009.
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28

Roedd y rhan fwyaf o randdeiliaid yn cefnogi ein hateb a ffefrir i
symleiddio'r drefn, gyda'r sicrwydd na fyddem yn codi mwy ar gyrff a
archwilir na chost yr archwiliad gan ystyried un flwyddyn ag un arall.
Darparwyd amrywiaeth o ymatebion naratif; heblaw am sylwadau a oedd
ond yn mynegi cytundeb, ceir crynodeb o'r pwyntiau allweddol a godwyd
mewn ymatebion unigol isod:
1
Cefnogi er mwyn lleihau cost y gwasanaeth a ddarperir gan Swyddfa
Archwilio Cymru drwy wneud mwy o arbedion effeithlonrwydd.
2
Rhaid i gyfraddau ffioedd fod mor dryloyw â phosibl a rhaid gwneud
arbedion effeithlonrwydd lle bo hynny'n bosibl.
3
Cydnabyddiaeth bod y drefn bresennol yn wrthanogaeth i fod yn fwy
effeithlon wrth gyflawni gwaith archwilio; rhaid i newidiadau fod o
fudd i'r cyrff a archwilir yn ogystal â Swyddfa Archwilio Cymru.
4
Ni ddylai'r broses alluogi'r archwilydd i fod yn aneffeithlon yn ei waith.
Ni ddylai cost newidiadau i dimau archwilio gael eu trosglwyddo i'r
cyrff a archwilir.
5
Byddai'n lleihau'r risg o gael sioc annifyr ar ddiwedd y flwyddyn o ran
ffioedd ychwanegol a godir.
6
Wrth leihau cymhlethdod, mae'n bwysig nad yw Swyddfa Archwilio
Cymru yn creu system gyffredinol a gor-syml sydd hefyd yn arwain at
oblygiadau anfwriadol.
7
Hapus gyda'r dull codi tâl presennol, ond yn awyddus i gael
dadansoddiad manylach o gostau fel y gall y sawl sy'n cael eu
harchwilio gael syniad o werth am arian.
8
Annog ffocws parhaus ar leihau costau a ffioedd is lle bo hynny'n
bosibl.
9
Ceisio newid y dull gweithredu ond heb fod angen newid
deddfwriaethol – cefnogaeth gan Lywodraeth Cymru i hwyluso cam
o'r fath yn y dyfodol.
10 Dylid symleiddio'r ddeddfwriaeth ymhellach, ar hyd y trywydd
canlynol: 'Rhaid i Swyddfa Archwilio Cymru godi ffioedd yn unol â
Chynllun Ffioedd a gymeradwyir gan y Cynulliad Cenedlaethol yn
flynyddol'. Yna, defnyddio polisïau rheoli i'w rhoi ar waith yn fanylach.
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Argymhelliad Swyddfa Archwilio Cymru ar ôl ystyried barn
rhanddeiliaid
29

Roeddem yn croesawu'r ymatebion a gafwyd a'r gefnogaeth gyffredinol
i symleiddio'r agwedd hon ar y ddeddfwriaeth. Mae'n amlwg bod dyhead
cyffredin i Swyddfa Archwilio Cymru weithio mor effeithlon ac effeithiol â
phosibl, er mwyn rheoli neu ostwng ffioedd lle bo hynny'n bosibl. Byddwn
yn parhau i sicrhau bod y broses o bennu ffioedd yn dryloyw a bod cyrff
a archwilir yn deall sut y caiff eu ffi ei chyfrifo. Byddwn hefyd yn parhau i
geisio gwella gwerth am arian yn gyffredinol drwy ein gwaith fel Swyddfa
Archwilio Cymru, a byddwn yn adrodd yn flynyddol ar hyn drwy ein
Hamcangyfrif a'r Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon.

30

Ar sail y gefnogaeth gyffredinol gan randdeiliaid i symleiddio'r
agwedd hon ar y drefn ffioedd, argymhellwn y dylid diwygio'r
ddeddfwriaeth fel bod yr amod presennol i beidio â chodi ‘mwy na
chost lawn’ yn cael ei ddisodli gan ddyletswydd ar Swyddfa Archwilio
Cymru i lunio graddfeydd ffioedd a chyfrifo ffioedd er mwyn ceisio
adennill dim mwy na chostau llawn, gan ystyried un flwyddyn ag un
arall.

31

Yn y cyfamser, byddwn yn ceisio mwy o gyngor cyfreithiol i ailbrofi p'un a
oes modd symleiddio ein trefniadau codi ffioedd, gan sicrhau ein bod yn
cydymffurfio â Deddf 2013 ar yr un pryd. Os gallwn wneud y cyfryw waith
symleiddio, byddem yn ailosod y Cynllun Ffioedd er mwyn adlewyrchu ac
egluro'r trefniadau hynny
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Ateb 2: Gwaith archwilio llywodraeth ganolog a'r GIG yn
cael ei ariannu o Gronfa Gyfunol Cymru (ar ôl cymeradwyo
Amcangyfrif Swyddfa Archwilio Cymru) yn hytrach na thrwy
ffioedd.
32

Mae codi ffioedd ar gyrff llywodraeth ganolog a'r GIG yn golygu y caiff
cyllid gwerth tua £4.9 miliwn bob blwyddyn ei gylchredeg o fewn yr un
sector.

33

O edrych ar ein cymheiriaid yng nghyrff archwilio eraill y DU, gwelwn fod
modd osgoi cyllido arian parod cylchol o'r fath i adrannau'r llywodraeth –
ni chodir ffi arian parod (ond caiff tâl tybiannol ei gynnwys yng nghyfrifon y
cyrff hynny) a darperir cyllid ar gyfer y gwaith hwnnw i'r swyddfa archwilio
dan sylw yn uniongyrchol o'r Gronfa Gyfunol berthnasol.

34

Wrth ystyried p'un a ddylid symud i'r dull gweithredu hwn yng Nghymru,
gwelwn fod lle i ymestyn hyn i'r GIG, cyrff a noddir gan Lywodraeth Cymru
a chyrff y Comisiynwyr. Yn achos yr holl gyrff hyn, mae'r Archwilydd
Cyffredinol yn ymgymryd â'u gwaith i'r Cynulliad yn hytrach nag i'r
corff a archwilir. Felly gellir dadlau ei bod hefyd yn briodol bod cost yr
archwiliadau'n cael ei hariannu'n uniongyrchol gan y Cynulliad drwy
broses craffu a chymeradwyo cyllideb Swyddfa Archwilio Cymru yn
hytrach na chan y corff a archwilir. I ryw raddau, mae'r dull gweithredu
hwn yn atgyfnerthu annibyniaeth archwilio ar y corff a archwilir.

35

Byddai'r Archwilydd Cyffredinol yn dal i fod yn ddarostyngedig i waith
monitro a chyngor Swyddfa Archwilio Cymru a'r gofyniad cyfreithiol i
arfer swyddogaethau'n gosteffeithiol. At hynny, byddai Swyddfa Archwilio
Cymru yn dal i fod yn ddarostyngedig i broses graffu'r Cynulliad drwy'r
Pwyllgor Cyllid.

36

Byddai cyfanswm cost amcangyfrifedig y gwaith archwilio ymhlith y cyrff
hyn (tua £4.9 miliwn) yn cael ei chynnwys yn Amcangyfrif blynyddol
Swyddfa Archwilio Cymru, i'w ariannu o Gronfa Gyfunol Cymru. Byddai'n
cael ei fantoli drwy addasiad untro i gyllideb Llywodraeth Cymru a chyrff
perthnasol eraill.

37

Byddem yn rhoi cost ffi dybiannol i gyrff perthnasol a archwilir, i'w
chynnwys yn eu Cyllideb Adnoddau a'u Cyfrifon Blynyddol, yn unol
â gofynion y Llawlyfr Adroddiadau Ariannol. Y newid allweddol yw na
fyddem yn mynd ati i baratoi ac anfon anfonebau ar gyfer y gwaith
hwnnw mwyach na throsglwyddo arian rhwng cyfrifon banc am y
symiau a anfonebwyd.
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38

Er bod y rhan fwyaf o randdeiliaid yn cefnogi'r ateb a ffefrir gennym, mae'n
bwysig nodi nad oedd y ddau randdeiliad mwyaf, Llywodraeth Cymru a
Cyfoeth Naturiol Cymru, yn ei gefnogi. Heb gynnal cysylltiad clir rhwng
gwaith archwilio a'r costau archwilio yr eir iddynt, dywedodd Llywodraeth
Cymru fod llai o gymhelliant i'r sector cyhoeddus geisio newid.

39

Darparodd y rhanddeiliaid amrywiaeth o ymatebion naratif; heblaw am
sylwadau a oedd ond yn mynegi cytundeb, ceir crynodeb o'r pwyntiau
allweddol a godwyd mewn ymatebion unigol isod:
1
Pryder bod y cynnig hwn yn cymhlethu pethau ymhellach.
2
Angen sicrhau bod yr addasiad yn niwtral o ran cost.
3
Goblygiadau i gyrff a archwilir, eu byrddau a Phwyllgorau Archwilio o
ran cael gwasanaeth o ansawdd am bris rhesymol. O ble daw'r her i'r
ffi archwilio o dan y cynnig newydd?
4
Byddai'r arbedion o ran prosesu trafodion yn fach iawn a gallent gael
eu gwrthbwyso gan fwy o faterion gweinyddol sy'n ymwneud â newid
dyraniadau cymorth grant.
5
Pryder y gallai Llywodraeth Cymru wneud addasiadau i Gymorth
Grant y tu hwnt i'r addasiadau ar gyfer y ffi, ar sail profiad blaenorol
cyrff a noddir gan Lywodraeth Cymru. Hefyd, rhai cyrff yn defnyddio
cymysgedd o Gymorth Grant ac incwm arall i dalu'r ffi. Nid yw eraill
yn cael Cymorth Grant o gwbl.
6
Creu argraff nad yw'r corff a archwilir yn talu am ei archwiliad.
7
Mae'n debygol y gallai trafodaethau yn ystod cam cynllunio'r
archwiliad arwain at newid yr oriau sydd eu hangen i gwblhau'r
gwaith ac, felly, gostau'r gwaith.
8
Byddai'r dull gweithredu hwn yn lleddfu'r baich ar y corff cyhoeddus
ac mae'n rhoi rhyddid i Swyddfa Archwilio Cymru gynnal archwiliad
llawn heb bwysau costau.
9
Mae'n bwysig nodi bod Llywodraeth Cymru yn gwrthwynebu newid i
ffioedd tybiannol fel y cynigir yn y cwestiwn hwn.
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Argymhelliad Swyddfa Archwilio Cymru ar ôl ystyried barn
rhanddeiliaid
40

Rydym wedi gwrando'n ofalus ar y pryderon a godwyd gan randdeiliaid
mewn perthynas â newid i ffioedd tybiannol. Roedd rhai rhanddeiliaid
yn pryderu y gallai ffioedd tybiannol leihau tryloywder ac atebolrwydd.
Gwelwyd nad yw hyn yn wir yn y rhannau eraill o'r DU sydd wedi
gweithredu yn y ffordd hon ers tro, fel y Swyddfa Archwilio Genedlaethol.
Hyd yn oed o dan drefn ffioedd tybiannol, byddem yn dal i ddisgwyl i
Bwyllgorau Archwilio a Sicrwydd Risg ein dwyn i gyfrif wrth i ni gynnig ein
cynllun archwilio a'r ffi dybiannol am y flwyddyn.

41

Fodd bynnag, rydym wedi ailystyried pethau yn sgil yr adborth a byddem
yn ei chael hi'n anodd dadlau o blaid newid sy'n mynd y tu hwnt i'r
hyn sydd ar waith mewn rhannau eraill o'r DU. Felly, mae ein cynnig
ar gyfer ffioedd tybiannol bellach wedi'i gyfyngu'n gyfan gwbl i'r cyrff
hynny a ariennir yn uniongyrchol o Gronfa Gyfunol Cymru, sy'n debyg i'r
trefniadau sydd ar waith yn Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon. Y cyrff
dan sylw yng Nghymru yw Llywodraeth Cymru (Gweinidogion Cymru),
Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru ac Ombwdsmon Gwasanaethau
Cyhoeddus Cymru.

42

Rydym yn argymell y dylai ffioedd tybiannol gael eu pennu ar gyfer
cyrff a ariennir yn uniongyrchol o Gronfa Gyfunol Cymru, fel bod
Cymru yn unol â'r trefniadau sydd ar waith yng ngweddill y DU.
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Ateb 3: Newid deddfwriaethol i alluogi Swyddfa Archwilio
Cymru i benderfynu'n llwyr ar delerau talu ar gyfer gwaith
cytundeb
43

Mae ein trefn ffioedd yn golygu na allwn godi mwy na chost lawn y gwaith
a wneir gennym – boed hynny o dan statud neu drwy gytundeb. Mae hyn
yn anffodus. Pe caniateid i ni godi am waith cytundeb ar sail gystadleuol,
credwn y gallem sicrhau sefyllfa ariannol gyffredinol well ac un a allai
leihau ein gofyniad am gyllid cyhoeddus mewn gwirionedd drwy leihau
ein costau gweithredu net.

44

Mae gwaith cytundeb yn cynnwys archwilio cyfrifon, ardystio grantiau
neu waith archwilio arall a gomisiynir gan y corff a archwilir yn hytrach
na gwaith sy'n ofynnol dan statud. Mae enghreifftiau o waith o'r fath yn
cynnwys ein harchwiliadau ar gyfer Llywodraeth Anguilla y gwnaethom
eu hennill drwy ymarfer tendr cystadleuol.

45

Credwn y byddai mabwysiadu model lle y gall Swyddfa Archwilio
Cymru benderfynu'n llwyr ar delerau talu ar gyfer gwaith cytundeb,
yn hytrach na'u bod wedi'u gorfodi mewn deddfwriaeth, yn sicrhau mwy o
ddarbodusrwydd yng nghost gyffredinol gwaith archwilio cyhoeddus yng
Nghymru. Rydym wedi wynebu sefyllfa lle bu'n rhaid i ni ad-dalu ffioedd yn
rhannol am fod cost derfynol y gwaith yn llai na'r ffi y cytunwyd arni drwy
broses tendr cystadleuol; mae hyn yn ymddangos yn ddisynnwyr.

46

Byddai newid o'r fath yn ein galluogi i gadw unrhyw wargedau a wneir
yn hytrach nag ad-dalu'r gwahaniaeth. Rydym yn gweld potensial i arfer
y disgresiwn ychwanegol hwn fel rhan o'n strategaeth ariannol yn yr
hirdymor er mwyn helpu i reoli cost archwiliadau cyhoeddus yng Nghymru.
Yn syml, gallai olygu na fydd angen i ni dynnu cymaint o arian o Gronfa
Gyfunol Cymru.
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47

Roedd y rhan fwyaf o'r ymatebion o blaid symleiddio'r maes hwn ar
y cyfan. Heblaw am sylwadau a oedd ond yn mynegi cytundeb, ceir
crynodeb o'r pwyntiau allweddol a godwyd mewn ymatebion unigol isod:
1
Ar ôl sicrhau gwaith drwy broses gystadleuol, neu drwy
gytundeb, os gall Swyddfa Archwilio Cymru gyflawni gwarged,
mae'n ymddangos yn rhesymol y dylai allu cadw'r gwarged
cyffredinol net a gynhyrchir drwy weithgareddau o'r fath mewn
unrhyw flwyddyn a'i ddefnyddio'n effeithiol i leihau'r swm sydd ei
angen o Gronfa Gyfunol Cymru.
2
Mae'r cynnig yn rhesymol ar yr amod ei fod ond yn gymwys i waith
y tu allan i Gymru er mwyn osgoi traws-sybsideiddio ffioedd. Rhaid
cael amgylchedd gwirioneddol gystadleuol er mwyn i'r cynnig hwn
weithio.
3
Mae perygl y gellir cael mantais gystadleuol annheg drwy
draws-sybsideiddio o Gronfa Gyfunol Cymru.
4
Dylai unrhyw elw gael ei ddefnyddio i leihau cost gwaith archwilio
statudol.
5
Bydd y gallu i gynyddu craffter masnachol yn galluogi Swyddfa
Archwilio Cymru i gynyddu refeniw masnachol er mwyn gwrthbwyso'r
costau i'r sector cyhoeddus. Dylai pris risgiau masnachol gael eu
hystyried wrth gostio.
6
Drwy achub ar gyfleoedd masnachol eraill, mae'n bosibl gwerthu
gwasanaethau ychwanegol i gyrff cyhoeddus, fel hyfforddiant a
chanllawiau arfer gorau, a allai arwain at ffioedd is o ganlyniad i
arferion gwell a lleihad mewn amser archwilio.

Argymhelliad Swyddfa Archwilio Cymru ar ôl ystyried barn
rhanddeiliaid
48

Yn sgil adborth y rhanddeiliaid, rydym am ddatgan yn glir nad ydym
yn bwriadu creu unrhyw berygl o draws-sybsideiddio cyllid y sector
cyhoeddus. Yn ein barn ni, prif fantais symleiddio'r maes hwn yw lleihau
cost gyffredinol gwaith archwilio cyhoeddus ac, felly, ein galw ar Gronfa
Gyfunol Cymru (er mai dim ond lleihad bach iawn fydd hyn yn ôl pob
tebyg) a gwella gwerth am arian ymhellach o safbwynt ein defnydd o
adnoddau a chyfleoedd datblygu i staff.

49

Mae pryderon a godwyd ynghylch y perygl o draws-sybsideiddio eisoes yn
rhan o'n trefniadau rheoli risg wrth ystyried gwaith cytundeb.

50

Argymhellwn y dylid diwygio'r ddeddfwriaeth er mwyn galluogi
Swyddfa Archwilio Cymru, ar gyfer gwaith comisiwn, i bennu
lefelau ffioedd priodol drwy ei Chynllun Ffioedd, nad ydynt
yn ddarostyngedig i'r amod i beidio â chodi mwy na chost y
swyddogaeth.   
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Argymhellion terfynol
51

Cyflwynir yr argymhellion a wneir yn y papur hwn yn Arddangosyn 2 at
ddibenion cyflawnder:

Arddangosyn 2 – argymhellion i symleiddio'r drefn ffioedd archwilio cyhoeddus yng
Nghymru
Mae'r arddangosyn yn nodi'r argymhellion a gyflwynir drwy'r papur hwn sy'n amlinellu'r
achos dros newid.
Argymhellion

A1

Argymhellwn y dylid diwygio'r ddeddfwriaeth fel bod yr amod presennol i
beidio â chodi ‘mwy na chost lawn’ yn cael ei ddisodli gan ddyletswydd ar
Swyddfa Archwilio Cymru i lunio graddfeydd ffioedd a chyfrifo ffioedd er
mwyn ceisio adennill dim mwy na chostau llawn y gwaith, gan ystyried un
flwyddyn ag un arall.

A2

Rydym yn argymell y dylai ffioedd tybiannol gael eu pennu ar gyfer cyrff a
ariennir yn uniongyrchol o Gronfa Gyfunol Cymru, fel bod Cymru yn unol
â'r trefniadau sydd ar waith yng ngweddill y DU.

A3

Argymhellwn y dylid diwygio'r ddeddfwriaeth er mwyn galluogi Swyddfa
Archwilio Cymru, ar gyfer gwaith comisiwn, i bennu lefelau ffioedd priodol
drwy ei Chynllun Ffioedd, nad ydynt yn ddarostyngedig i'r amod i beidio â
chodi mwy na chost y swyddogaeth.

52

Diolch i'r holl randdeiliaid a roddodd o'u hamser i rannu eu barn â ni.
Edrychwn ymlaen yn awr at drafod yr argymhellion hyn a'n hachos dros
newid â Phwyllgor Cyllid y Cynulliad Cenedlaethol.
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Atodiadau
Atodiad 1 − Darnau o ddeddfwriaeth sy'n llywodraethu'r
drefn ffioedd ymhlith cyrff archwilio'r DU
Swyddfa Archwilio Cymru:
Adran 20 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004
20 Fees in respect of functions exercised by the Auditor General for Wales
A1 The Wales Audit Office must, in accordance with a scheme for charging
fees prepared under section 24 of the Public Audit (Wales) Act 2013,
charge a fee in respect of functions exercised by the Auditor General for
Wales—
a in auditing the accounts of local government bodies in Wales under
this Chapter, and
b in undertaking studies at the request of a local government body
under section 44.
1 The Wales Audit Office must prescribe a scale or scales of fees payable
for one or more financial years in respect of the audit of accounts of local
government bodies in Wales under this Chapter.
2 Before prescribing a scale of fees under subsection (1) the Wales Audit
Office must consult a any associations of local government bodies in Wales which appear
to the Wales Audit Office to be concerned, and
b such other persons as the Wales Audit Office thinks fit.
3 [repealed]
4 A local government body in Wales must, subject to subsection (5),
pay to the Wales Audit Office the fee payable in respect of the audit in
accordance with the appropriate scale.
5 If it appears to the Wales Audit Office that the work involved in a particular
audit differed substantially from that envisaged by the appropriate scale,
the Wales Audit Office may charge a fee which differs from that referred to
in subsection (4).
5A But a fee charged under this section may not exceed the full cost of
exercising the function to which it relates.
6 [repealed]
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Adrannau 23 a 24 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013
23 Darpariaeth gyffredinol yn ymwneud â ffioedd
1 Rhaid talu ffioedd a symiau eraill y mae’r Archwilydd Cyffredinol yn eu
cael, i SWYDDFA ARCHWILIO CYMRU.
2 Caiff SWYDDFA ARCHWILIO CYMRU godi ffi mewn perthynas ag
archwilio cyfrifon neu ddatganiad o gyfrifon person gan yr Archwilydd
Cyffredinol.
3 Caiff SWYDDFA ARCHWILIO CYMRU godi ffi mewn perthynas â’r
canlynol a ymchwiliad, ardystiad neu adroddiad o dan baragraff 18(3) o Atodlen
8 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 (ymchwiliadau penodol i
ddarbodaeth etc person wrth ddefnyddio adnoddau);
b ymchwiliad a gynhelir ar gais person o dan adran 145 o Ddeddf
Llywodraeth Cymru 1998 (ymchwiliadau i ddefnydd o adnoddau)
neu astudiaeth a wneir ar gais person o dan adran 145A o’r
Ddeddf honno (astudiaethau ar gyfer gwella darbodaeth etc mewn
gwasanaethau);
c ymchwiliad neu astudiaeth a gynhelir neu a wneir gan yr Archwilydd
Cyffredinol ar gais person o dan adran 46(4) o Ddeddf yr
Amgylchedd 1995;
d unrhyw wasanaeth sy’n cael ei ddarparu neu swyddogaethau sy’n
cael eu harfer o dan adran 19.
4 Rhaid i SWYDDFA ARCHWILIO CYMRU godi ffi mewn perthynas â’r
canlynol a darparu gwasanaethau i gorff o dan baragraff 20 o Atodlen 8 i Ddeddf
Llywodraeth Cymru 2006 (ardystio hawliadau, ffurflenni etc ar gais
corff);
b (b) astudiaeth ar gais corff addysgol o dan adran 145B o Ddeddf
Llywodraeth Cymru 1998.
5 O ran ffioedd a godir o dan yr adran hon a ni chaniateir iddynt gael eu codi ond yn unol â chynllun a baratoir gan
SWYDDFA ARCHWILIO CYMRU o dan adran 24;
b ni chaiff y ffi fod yn fwy na chost lawn arfer y swyddogaeth y mae’r
ffi’n ymwneud â hi;
c maent yn daladwy i SWYDDFA ARCHWILIO CYMRU gan y person y
mae’r swyddogaeth a arferir yn ymwneud ag ef.
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24 Cynllun ar gyfer codi ffioedd
1 Rhaid i SWYDDFA ARCHWILIO CYMRU baratoi cynllun sy'n ymwneud â
chodi ffioedd gan SWYDDFA ARCHWILIO CYMRU.
2

Rhaid i’r cynllun gynnwys y canlynol a rhestr o’r deddfiadau y caiff SWYDDFA ARCHWILIO CYMRU godi ffi
odanynt;
b pan fo’r deddfiadau hynny yn gwneud darpariaeth i SWYDDFA
ARCHWILIO CYMRU ragnodi graddfa neu raddfeydd ffioedd, y
raddfa honno neu’r graddfeydd hynny;
c pan fo’r deddfiadau hynny yn gwneud darpariaeth i SWYDDFA
ARCHWILIO CYMRU ragnodi swm i’w godi, y swm hwnnw;
d pan nad oes darpariaeth wedi ei gwneud ar gyfer rhagnodi graddfa
neu raddfeydd ffioedd, na rhagnodi swm, y modd y bydd SWYDDFA
ARCHWILIO CYMRU yn cyfrifo’r ffi a godir.

3 Caiff y cynllun wneud y canlynol ymysg pethau eraill a cynnwys darpariaeth wahanol ar gyfer achosion gwahanol neu
ddosbarthau ar achosion gwahanol, a
b darparu ar gyfer yr adegau a’r modd y bydd taliadau yn cael eu
gwneud.
4 O ran y Cynllun a rhaid i SWYDDFA ARCHWILIO CYMRU ei adolygu o leiaf unwaith
mewn blwyddyn galendr,
b caiff SWYDDFA ARCHWILIO CYMRU ei ddiwygio neu ei ail-wneud
ar unrhyw adeg, ac
c rhaid i SWYDDFA ARCHWILIO CYMRU ei osod (a gosod unrhyw
ddiwygiad iddo) gerbron y Cynulliad Cenedlaethol.
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.
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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.

Swyddfa Archwilio Genedlaethol:
Paragraff 8 o atodlen 3 i Ddeddf Cyfrifoldeb am Gyllidebau ac
Archwilio Cenedlaethol 2011
8 Audit fees etc
1 NAO may charge fees for audits carried out by the Comptroller and Auditor
General.
2 Any fees must be charged in accordance with a scheme prepared by
NAO.
3 The scheme (including any revision) must be approved by the Public
Accounts Commission.
4 The agreement of a Minister of the Crown is required for the charging of
a fee if the accounts to be audited are the accounts of a body or other
person who acts on behalf of the Crown.
5 Sub-paragraphs (1) to (4) do not apply in relation to an audit carried out as
part of any NAO-approved services.
6 The Comptroller and Auditor General may charge fees and other amounts
in relation to NAO-approved services, but only in accordance with the
agreement or other arrangements under which the services are provided.
7 Fees and other amounts received by the Comptroller and Auditor General
must be paid to NAO.
8 Fees and other amounts received by NAO under this paragraph must be
paid into the Consolidated Fund.
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Swyddfa Archwilio Gogledd Iwerddon:
Erthygl 7 o Orchymyn Archwilio (Gogledd Iwerddon) 1987
7 Audit fees
1 Subject to paragraph (2), the Comptroller and Auditor General may charge
a fee for auditing the accounts of any person or body.
2 The Comptroller and Auditor General shall not without the consent of a
Northern Ireland department charge a fee for auditing the accounts of a
person or body whose functions are discharged on behalf of the Crown;
and this Article shall not be construed as authorising the charging of a fee
for the audit by agreement of the accounts of any other person or body
unless the agreement so provides.
3 Any fee received by the Comptroller and Auditor General by virtue of this
Article shall be paid by him into the Consolidated Fund.

Erthygl 8 o Orchymyn Llywodraeth Leol (Gogledd Iwerddon) 2005
8 Audit fees
There shall be paid to the Comptroller and Auditor General for Northern
Ireland by every body whose accounts are audited by the local
government auditor such fees as the local government auditor may
determine.

Audit Scotland: Adran 11 o Ddeddf Cyllid Cyhoeddus ac Atebolrwydd
(Yr Alban) 2000
11 Audit Scotland: financial provisions
1 Audit Scotland may impose reasonable charges in respect of the exercise
of its functions in connection with—
a the provision of services under arrangements made in pursuance of
section 10(5),
b the audit under sections 21 and 22 of an account, other than one
prepared in pursuance of section 19(1) to (3) or 20(1),
c the carrying out under section 23 of an examination, other than one
in respect of an office-holder in the Scottish Administration or a body
or other office-holder to whom sums are paid out of the Fund,
ca carrying out a data matching exercise under section 26A,

Tudalen y pecyn 365
24

Y drefn ffioedd archwilio cyhoeddus gymhleth yng Nghymru – achos dros newid

d the audit of an account in pursuance of Part VII of the Local
Government (Scotland) Act 1973 (c.65),
e the undertaking or promotion of any study under section 97A or 105A
of that Act,
f

the giving of directions under section 1 of the Local Government Act
1992 (c.19).

2 Charges under subsection (1) may be determined by reference to
particular cases or classes of case.
3 In determining the amounts of those charges Audit Scotland must seek to
ensure that the total sum received in respect of the charges is, taking one
year with another, broadly equivalent to its expenditure in connection with
the matters mentioned in subsection (1)(a) to (f).
4 Charges under subsection (1)(b) to (f) are payable by the body or officeholder whose account is audited or, as the case may be, in respect of
whom the examination is carried out, the study undertaken or promoted or
the direction given.
5 Where a charge under subsection (1)(c), (e) or (f) relates to an
examination, study or direction in respect of more than one body or officeholder, each body or office-holder is to pay such proportion of the charge
as is determined by Audit Scotland.
5A Charges under subsection (1)(ca) may be imposed on (either or both) a persons who disclose data for a data matching exercise,
b persons who receive the results of such an exercise.
6 Sums received by Audit Scotland in respect of charges under subsection
(1) are to be retained by it and applied to meet the expenditure mentioned
in subsection (3).
7 Any other sums received by Audit Scotland are to be paid into the Fund,
subject to any provision made by any enactment for such sums to be
applied for any purpose instead of being paid into the Fund.
8 Any expenditure of Audit Scotland, so far as not met out of sums received
and applied in accordance with subsection (6), is payable out of the Fund.
9 Audit Scotland must, for each financial year, prepare proposals for its
use of resources and expenditure and send the proposals to the Scottish
Commission for Public Audit (constituted under section 12), which is to
examine the proposals and report to the Parliament on them.

Tudalen y pecyn 366
Y drefn ffioedd archwilio cyhoeddus gymhleth yng Nghymru – achos dros newid

25

Atodiad 2 − Rhestr o ddeddfiadau y caiff ac y mae'n rhaid i
Swyddfa Archwilio Cymru godi ffi odanynt
Arddangosyn 3 – rhestr o ddeddfiadau y caiff ac y mae'n rhaid i Swyddfa Archwilio
Cymru godi ffi odanynt
Natur y gwaith

Deddfiadau

Caiff Swyddfa Archwilio Cymru godi ffioedd am y gweithgareddau canlynol:
•

archwilio cyfrifon gan yr Archwilydd Cyffredinol
(heblaw am gyfrifon llywodraeth leol).

•

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

•

astudiaethau gwerth am arian a wneir drwy
gytundeb.

•

adran 23(3)(a)-(c) o Ddeddf Archwilio
Cyhoeddus (Cymru) 2013

•

archwiliad, ardystiad neu adroddiad o dan adran
31 o Ddeddf Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016
mewn perthynas â Datganiad Treth Awdurdod
Refeniw Cymru.

•

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

•

archwiliad o dan adran 15 o Ddeddf Llesiant
Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 (anaw
2) (archwiliadau o gyrff cyhoeddus at ddibenion
asesu'r graddau y mae corff wedi gweithredu yn
unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy).

•

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

•

unrhyw rai o swyddogaethau awdurdod perthnasol
a gyflawnir gan Swyddfa Archwilio Cymru neu'r
Archwilydd Cyffredinol drwy gytundeb, ac unrhyw
wasanaethau gweinyddol, proffesiynol neu
dechnegol a ddarperir gan Swyddfa Archwilio
Cymru neu'r Archwilydd Cyffredinol drwy drefniant
o dan adran 19 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus
(Cymru) 2013.

•

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

•

archwiliad eithriadol o gyfrifon corff llywodraeth
leol.

•

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

•

ymarferion paru data.

•

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

•

rhaid rhagnodi graddfa ffioedd ar gyfer y
gwaith hwn

(Heb ei chychwyn. Dyddiad i'w bennu.)
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Natur y gwaith

Deddfiadau

Caiff Swyddfa Archwilio Cymru godi ffioedd am y gweithgareddau canlynol:
•

cyngor a chymorth a roddir i landlordiaid
cymdeithasol cofrestredig gan yr Archwilydd
Cyffredinol.

•

adran 145D(2) o Ddeddf Llywodraeth
Cymru 1998

•

gwaith o dan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru)
2009.

•

adran 27 o Fesur Llywodraeth Leol
(Cymru) 2009

•

rhaid rhagnodi graddfa ffioedd ar gyfer y
gwaith hwn

•

gwasanaethau ardystio grantiau.

•

adran 23(4)(a) o Ddeddf Archwilio
Cyhoeddus (Cymru) 2013

•

astudiaethau ar gais cyrff addysgol o dan adran
145B o Ddeddf Llywodraeth Cymru 1998.

•

adran 23(4)(b) o Ddeddf Archwilio
Cyhoeddus (Cymru) 2013

•

archwilio cyfrifon corff llywodraeth leol a gwneud
astudiaethau drwy gytundeb â chorff llywodraeth
leol.

•

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

•

rhaid rhagnodi graddfa ffioedd ar gyfer
archwilio cyfrifon cyrff llywodraeth leol

•

astudiaethau gweinyddu budd-daliadau i'r
Ysgrifennydd Gwladol. Caiff yr Archwilydd
Cyffredinol gynnal, neu gynorthwyo'r Ysgrifennydd
Gwladol i gynnal, astudiaeth o weinyddu budddaliadau dim ond os yw'r Ysgrifennydd Gwladol
wedi gwneud trefniadau i dalu ffi i Swyddfa
Archwilio Cymru am yr astudiaeth. Rhaid i'r ffi fod
yn swm rhesymol y mae'r Ysgrifennydd Gwladol a
Swyddfa Archwilio Cymru yn cytuno arno.

•

adran 45 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus
(Cymru) 2004

•

cynorthwyo Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros
Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru i arolygu
awdurdodau lleol. Ni fydd yr Archwilydd
Cyffredinol yn darparu cymorth o'r fath oni fydd y
Prif Arolygydd, cyn iddo wneud hynny, wedi cytuno
i dalu ffi i Swyddfa Archwilio Cymru.

•

adran 41A o Ddeddf Addysg 1997
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Natur y gwaith

Deddfiadau

Caiff Swyddfa Archwilio Cymru godi ffioedd am y gweithgareddau canlynol:
•

rhaglenni astudio yn ymwneud â landlordiaid
cymdeithasol cofrestredig a gynhelir drwy
gytundeb rhwng Gweinidogion Cymru a'r
Archwilydd Cyffredinol. Bydd yn un o amodau
unrhyw raglen o'r fath bod yn rhaid i Weinidogion
Cymru dalu swm i Swyddfa Archwilio Cymru am y
costau yr eir iddynt.

•

adran 145C(3) o Ddeddf Llywodraeth
Cymru 1998
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Wales Audit Office

Swyddfa Archwilio Cymru

24 Cathedral Road

24 Heol y Gadeirlan

Cardiff CF11 9LJ

Caerdydd CF11 9LJ

Tel: 029 2032 0500

Ffôn: 029 2032 0500

Fax: 029 2032 0600

Ffacs: 029 2032 0600

Textphone: 029 2032 0660

Ffôn Testun: 029 2032 0660

E-mail: info@wao.gov.uk

E-bost: info@wao.gov.uk

Website: www.wao.gov.uk

Gwefan: www.wao.gov.uk
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Y Pwyllgor Cyllid | Finance Committee
FIN(5)-28-17 P13

Eitem 10

Simon Thomas AC

Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid

Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Tŷ Hywel

Bae Caerdydd
CF99 1NA

7 Tachwedd 2017
Annwyl Simon
Diolch am adroddiad eich Pwyllgor, Craffu ar Gyllideb Ddrafft Comisiwn y
Cynulliad 2018-2019, a gyhoeddwyd ar 20 Hydref 2017. Mae ymateb manwl y
Comisiwn i argymhellion y Pwyllgor Cyllid i'w weld yn yr atodiad sydd ynghlwm.
Mae'r Comisiwn yn dymuno cofnodi bod y Gyllideb Ddrafft hon ar gyfer 2018-19
wedi ei chynnig yng nghyd-destun strategaeth pum mlynedd y gyllideb a gafodd
ei chyflwyno, ei harchwilio a'i hargymell yn flaenorol.
Hoffwn ddiolch i'r Pwyllgor am ei waith craffu ac rwy'n edrych ymlaen at y ddadl ar
y cynnig ynghylch cyllideb y Comisiwn yr wythnos nesaf. Mae'r Comisiwn bob
amser yn ceisio gweithredu mewn ffordd ddidwyll, dryloyw a chlir, felly mae
croeso ichi gysylltu â mi os hoffai eich Pwyllgor gael rhagor o wybodaeth.
Yn gywir

Suzy Davies
copi at Manon Antoniazzi, Nia Morgan
Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg / We welcome correspondence in Welsh or English
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Argymhellion y Pwyllgor Cyllid

Argymhelliad 1. Gofynnwyd am gyllideb o 3.1 y cant ar gyfer Gwasanaethau
Comisiwn y Cynulliad ar gyfer 2018-19, sy'n uwch na chwyddiant a'r cynnydd yn
grant bloc Cymru. O gofio'r toriadau parhaus a ddisgwylir ym mhob rhan o'r
gwasanaeth cyhoeddus yng Nghymru ac yn seiliedig ar y ffigurau dangosol a
ddarparwyd yn nogfennaeth y Gyllideb ddrafft, mae'r Pwyllgor yn argymell na
ddylai cyllideb Comisiwn y Cynulliad, yn y blynyddoedd sy'n weddill o'r Cynulliad
hwn, fod yn uwch nag unrhyw newidiadau i grant bloc Cymru
Cytuno mewn egwyddor
Bydd y Comisiwn yn parhau i ystyried y gyfran o Grant Bloc Cymru, neu'n fwy
penodol y cyfanswm y pleidleisiodd y Cynulliad arno, wrth baratoi cyllidebau
gweithredol yn y dyfodol. Wrth wneud hynny, bydd angen inni gofio am amrywiad
posibl yn Grant Bloc Cymru o ganlyniad i bwerau newydd i amrywio trethi.
Mae'n ofynnol i'r Comisiwn, yn unol â deddfwriaeth, sicrhau bod digon o arian ar
gael i weithredu'r Penderfyniad gan y Bwrdd Taliadau annibynnol.
Mae cyllideb y Comisiwn hefyd yn cynnwys darpariaeth gyfrifyddu ar gyfer Cynllun
Pensiwn yr Aelodau o dan bennawd Trysorlys Ei Mawrhydi ar gyfer Gwariant a
Reolir yn Flynyddol. Caiff hon ei gosod gan yr actiwari, sef Adran Actiwari'r
Llywodraeth.

Argymhelliad 2. Mae'r Pwyllgor yn argymell diwygio'r gyllideb derfynol i ddileu'r
cais i neilltuo £700,000 er mwyn gwneud cais cynllunio ar gyfer adeilad
newydd. Os bydd angen bwrw ymlaen â'r cais, mae'r Pwyllgor yn credu y dylai'r
Comisiwn ofyn am yr arian drwy gyllideb atodol, neu mewn cyllideb yn y dyfodol.
Cytuno.
Mae gan y Comisiwn gyfrifoldeb statudol i ddarparu'r eiddo, y cyfleusterau a'r
gwasanaethau angenrheidiol sy'n ofynnol i'r Cynulliad gyflawni ei rôl yn effeithiol
wrth gynrychioli buddiannau Cymru a'i phobl, deddfu ar gyfer Cymru, cytuno ar
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drethi Cymreig a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif. Mae Gorchymyn 1 hefyd yn rhoi
dyletswydd ar y Comisiwn i ddarparu ystafelloedd swyddfa yn Nhŷ Hywel i
Lywodraeth Cymru.
Diben y Comisiwn felly oedd gweithredu ei gyfrifoldeb statudol am y materion
hyn, trwy nodi'r angen am le ychwanegol i sicrhau y gellir diwallu anghenion y
Cynulliad a Llywodraeth Cymru yn y tymor hir.

Argymhelliad 3. Os bydd y Comisiwn yn dewis defnyddio cyllideb atodol i
ddechrau’r gwaith cynllunio ar gyfer adeilad newydd posibl, mae’r Pwyllgor yn
argymell y dylai’r Comisiwn, cyn cyflwyno cynnig cyllideb atodol, gyflwyno’r
Memorandwm Esboniadol sy’n ofynnol yn ôl Rheol Sefydlog 20.32 i’r Pwyllgor i’w
ystyried cyn iddo gael ei gyflwyno. Byddai'r Pwyllgor yn disgwyl gweld gwybodaeth
fanwl am y rhesymau pam y mae angen adeilad newydd o ran anghenion y
Comisiwn a Llywodraeth Cymru, gan gynnwys rhwymedigaethau statudol, a sut y
byddai'n darparu ar gyfer cynnydd posibl yn nifer yr Aelodau Cynulliad.
Cytuno.
Ym mis Rhagfyr 2017, bydd y Comisiwn yn adolygu cynigion ar gyfer cyflwyno
cais cynllunio ar gyfer adeilad newydd posibl i ddiwallu anghenion hirdymor y
Cynulliad a Llywodraeth Cymru. Os yw'r Comisiwn yn cytuno i fwrw ymlaen â chais
cynllunio, yna byddai angen Cyllideb Atodol cyn gynted ag y bo modd er mwyn
lleihau risgiau masnachol.
Byddai'r Comisiwn, yn unol â'r cais, yn cyflwyno Memorandwm Esboniadol i'r
Pwyllgor cyn gynted â phosibl fel sy'n ofynnol gan Reol Sefydlog 20.32. Byddai'r
Memorandwm hwn yn rhoi manylion yr achos dros adeilad newydd a'r gwaith sydd
i'w wneud i baratoi'r cais cynllunio.

Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Trosglwyddo Eiddo, Hawliau a Rhwymedigaethau)
2007 (OS 2007/1269)
1
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Argymhelliad 4. Mae'r Pwyllgor yn argymell y dylai Comisiwn y Cynulliad gymryd
camau i sicrhau bod ei benderfyniadau o ran gwariant yn cael eu cyfleu i grwpiau'r
pleidiau ac yn cael eu trafod yn briodol â hwy.
Cytuno.
Caiff nodyn cyfathrebu ei baratoi ar ôl pob cyfarfod o'r Comisiwn er mwyn rhoi
adborth i grwpiau'r pleidiau. Byddai'r Comisiynwyr yn croesawu awgrymiadau gan
grwpiau'r pleidiau ynghylch sut i gyfathrebu'n well.

Argymhelliad 5. Mae'r Pwyllgor yn argymell y dylai'r Comisiwn baratoi diweddariad
yn ystod y flwyddyn (cyn diwedd pob blwyddyn galendr) ar danwariant tebygol y
Bwrdd Taliadau ynghyd ag unrhyw newidiadau sylweddol i'r prosiectau y bwriedir
eu hariannu drwy ddefnyddio'r tanwariant hwn.
Cytuno.
Ym mis Mawrth 2017, ysgrifennodd y Comisiwn at y Pwyllgor yn rhoi gwybodaeth
ynghylch y tanwariant rhagamcanol mewn perthynas â'r arian a gafwyd i gyllido
Penderfyniad y Bwrdd Taliadau, gan ddangos sut yr oedd Comisiwn y Cynulliad yn
bwriadu defnyddio'r tanwariant hwn. Yn dilyn hynny, aethom gerbron y Pwyllgor
Cyllid ym mis Mehefin 2017 i drafod ymhellach y defnydd o danwariant y Bwrdd
Taliadau.
Fodd bynnag, byddwn yn hapus i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor ym mis
Rhagfyr. Bydd dogfen ein Hadroddiad Blynyddol a Chyfrifon ar gyfer 2017-18
hefyd yn cynnwys manylion llawn am ein gwariant yn ystod y flwyddyn ariannol
hon.

Argymhelliad 6. Mae'r Pwyllgor yn argymell y dylai'r Comisiwn ystyried y
blaenoriaethau sy'n gysylltiedig â thanwariant y Bwrdd Taliadau er mwyn sicrhau
bod y blaenoriaethau'n adlewyrchu'n uniongyrchol y gwasanaethau sy'n cefnogi'r
Aelodau.
Cytuno.
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Pwrpas craidd y Comisiwn yn awr, fel y bu erioed, yw rhoi blaenoriaeth i sicrhau
gwasanaethau, staff a chyfleusterau i gefnogi Aelodau'r Cynulliad. Nod strategol
cyntaf y Comisiwn yw darparu cefnogaeth seneddol o'r radd flaenaf.
Mae'r blaenoriaethau sy'n gysylltiedig â thanwariant y Bwrdd Taliadau i'w gweld ar
dudalen 29 o ddogfen y gyllideb ddrafft ar gyfer 2018-19. Mae tanwariant y
Bwrdd Taliadau yn cyfrannu at y cronfeydd buddsoddi sydd ar gael i'r Comisiwn,
ond nid dyma'r unig ffynhonnell.
Y blaenoriaethau yw'r eitemau sydd, fel yn achos holl wariant y Comisiwn, yn
darparu cymorth a gwasanaethau i'r Aelodau. Mae'r rhain yn cynnwys diogelwch
corfforol, seiberddiogelwch, cynnal a chadw hanfodol ar yr ystâd a gwella
ymgysylltiad.

Argymhelliad 7. Mae'r Pwyllgor yn parhau'n bryderus am dryloywder y gwaith o
gyllidebu ar gyfer tanwariant a ragwelir, ond cydnabyddir bod gan y Cynulliad Brif
Weithredwr a Chlerc newydd ac mai cyllideb 2018/19 fydd ei chyllideb gyntaf fel
Swyddog Cyfrifyddu, ac felly mae'r Pwyllgor yn argymell y dylid ystyried o ddifrif
sut yr eir ati i benderfynu ynghylch y gyllideb.
Cytuno.
Bydd y Pwyllgor yn ymwybodol fod Archwilydd Cyffredinol Cymru, ar gyfer
blwyddyn ariannol 2016-17, wedi rhoi barn ddiamod ar ddatganiadau ariannol
Comisiwn y Cynulliad ac na chodwyd unrhyw faterion yn Adroddiad yr Archwiliad
o'r Datganiadau Ariannol nac yn y Llythyr Rheoli a gwblhawyd gan Swyddfa
Archwilio Cymru. Gwelwyd bod y systemau, y rheolaethau a'r gweithdrefnau
ariannol allweddol sy'n cefnogi'r broses o baratoi'r cyfrifon i gyd yn gadarn a bod
polisïau cyfrifyddu wedi'u dilyn a'u defnyddio'n briodol.
Mae'r Prif Weithredwr newydd, fel y Swyddog Cyfrifyddu a chadeirydd y Bwrdd
Buddsoddi ac Adnoddau, wedi ystyried nifer o fodelau ar gyfer y gyllideb a bydd
yn parhau i gadw llygad ar y mater hwn. Cafodd y rhain eu hystyried yn fanwl
hefyd gan y Comisiwn, a barnwyd mai'r model presennol yw'r mwyaf tryloyw, gan
wneud y defnydd gorau o arian cyhoeddus. Rydym yn deall bod y Pwyllgor hefyd
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wedi cael cyngor gan Swyddfa Archwilio Cymru ynghylch y model cyllideb y mae'r
Comisiwn yn ei ddefnyddio.
Mae dogfen y gyllideb ddrafft ar gyfer 2018-19 yn nodi'r elfennau disgwyliedig
canlynol:
•
•

tanwariant gweithredol (gan gynnwys swyddi gwag)
cronfeydd heb eu defnyddio sy'n gysylltiedig â Phenderfyniad y Bwrdd
Taliadau

Mae dogfen y gyllideb hefyd yn nodi blaenoriaethau gwariant cyfredol y Comisiwn,
os bydd y gyllideb ar gael. (Tudalen 29 o ddogfen y gyllideb ddrafft ar gyfer
2018-19.)
Byddwn, wrth gwrs, yn parhau i gadw llygad ar ein proses o osod y gyllideb i
sicrhau ei bod yn nodi anghenion cyllido'r Comisiwn yn glir ac yn dryloyw, a hynny
er mwyn cyflawni ei rwymedigaethau statudol yn ogystal â'i nodau a'i
flaenoriaethau strategol.
Os bydd argymhelliad dilynol i newid model presennol y gyllideb, byddem yn
hapus i ystyried hyn a byddem yn dymuno trafod goblygiadau sylweddol gwneud
hynny, â'r Pwyllgor Cyllid.

Argymhelliad 8. Mae'r Pwyllgor yn argymell y dylid darparu'r adolygiad capasiti
sy'n cael ei gynnal ar hyn o bryd fel papur i'r Pwyllgor. Ar y cam hwn, hoffai’r
Pwyllgor weld manylion am y cynnydd yn nifer y staff dros y 10 mlynedd diwethaf,
gan gynnwys manylion am y gwasanaethau lle y mae nifer y staff wedi cynyddu a’r
rhesymau am y cynnydd hwn.
Cytuno.
Caiff canlyniad yr Adolygiad Capasiti ei gyfathrebu i'r Pwyllgor wedi iddo gael ei
gwblhau.
Bydd yr Adolygiad Capasiti yn cynnwys manylion ynghylch pa wasanaethau sydd
wedi gweld cynnydd mewn swyddi cyfwerth ag amser llawn a'r rhesymau dros y
cynnydd hwn.
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Argymhelliad 9. Mae'r Pwyllgor yn argymell y dylid ystyried yr adolygiad capasiti
ochr yn ochr ag ymarfer meincnodi sy'n cynnwys seneddau eraill, gan gynnwys
seneddau sydd â swyddogaeth ddwyieithog.
Cytuno.
Bydd yr Adolygiad Capasiti yn cynnwys canlyniadau ein trafodaethau meincnodi
cychwynnol ac mae'n debygol y bydd angen cyfnod ychwanegol o amser arnom i
ddadansoddi canlyniadau'r gwaith hwn i lunio safbwyntiau manwl.
Caiff canlyniad yr Adolygiad Capasiti ei gyfathrebu i'r Pwyllgor wedi iddo gael ei
gwblhau.

Argymhelliad 10. Mae'r Pwyllgor yn argymell y dylai nifer y swyddi cyfwerth ag
amser llawn yn y Cynulliad barhau fel y mae yn ystod blwyddyn ariannol 2018-19,
er mwyn atal cynnydd ychwanegol mewn adnoddau staffio a rhoi cyfle i'r Prif
Weithredwr a Chlerc newydd ystyried canlyniad yr adolygiad capasiti a sut y gellir
defnyddio'r staff presennol yn effeithiol i fodloni blaenoriaethau'r Cynulliad a'r
Comisiwn.
Nodwyd.
Yn y flwyddyn ariannol bresennol, mae'r corff staffio y cytunwyd arno yn cynnwys
460 o swyddi wedi'u llenwi, 27 o swyddi sy'n wag ar hyn o bryd a 4 swydd prentis;
felly cyfanswm y swyddi sefydledig yw 491.
At y dyfodol, o fewn y trothwy uchaf hwn, bydd y Comisiwn yn ymdrechu i gynnal
lefelau gwasanaeth effeithiol i gefnogi Aelodau ac ymgysylltu â'r cyhoedd.
Mae'r rhif Cyfwerth ag Amser Llawn, a gyflwynir yn yr Adroddiad Blynyddol a'r
Cyfrifon i gydymffurfio â gofynion cyfrifyddu, yn gyfrifiad gwahanol. Mae'n
seiliedig ar nifer gwirioneddol y staff a gyflogir, gan gynnwys staff rhan-amser,
rhai sy'n gweithio llai na'r oriau arferol, staff sy'n cyflenwi dros gyfnodau
mamolaeth a secondiadau, a staff sy'n rhannu swyddi. Felly, gall y ffigwr cyfwerth
ag amser llawn newid yn rheolaidd trwy'r flwyddyn. Ddiwedd mis Medi 2017, y
nifer cyfwerth ag amser llawn oedd 457.1
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Mae'r Comisiwn yn adolygu nifer sefydledig y staff fel rhan o'r Adolygiad Capasiti.
Bydd hyn yn llywio'r trafodaethau ynghylch y lefel briodol o staff sydd ei hangen i
ddiwallu'r heriau y mae'r Cynulliad yn eu hwynebu. Caiff canlyniad yr Adolygiad
Capasiti ei gyfathrebu i'r Pwyllgor wedi iddo gael ei gwblhau.

Casgliad 1. Mae'r Pwyllgor yn bwriadu cynnal ymchwiliad byr i gadarnhau sut y
mae seneddau eraill, yn y DU ac yn ehangach, yn cyllidebu ar gyfer gwariant yn
ymwneud â thaliadau a lwfansau Aelodau.
Nodwyd.
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