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Dull Llywodraeth Cymru o Ymateb i'r Argyfwng Iechyd y Cyhoedd yn 

sgil COVID-19 

 

Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 17 Ebrill ac am eich penderfyniad i ohirio cyhoeddi 

adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ynghylch craffu ar Gyfrifon Llywodraeth 

Cymru ar gyfer 20018-19. Byddwn, wrth gwrs, yn adolygu'r copi yr ydych yn bwriadu ei 

ddarparu ar wahân i Lywodraeth Cymru ac yn ystyried ei gasgliadau yn ofalus wrth 

ddrafftio Cyfrifon 2019-20. Ni fydd aelodau'r pwyllgor yn ymwybodol eto o'r ffaith y bydd 

Trysorlys ei Mawrhydi yn cyhoeddi canllawiau diwygiedig ar baratoi Cyfrifon 2019-20 yn 

fuan, yn sgil y pwysau presennol ar y Llywodraethau datganoledig ac adrannau yn 

Whitehall. Er nad yw'n debygol y bydd unrhyw newidiadau i'r wybodaeth a ddarperir am 

lywodraethu, taliadau cydnabyddiaeth a datganiadau ariannol craidd, bydd Trysorlys Ei 

Mawrhydi yn argymell bod sefydliadau'r Llywodraeth yn lleihau cynnwys yr adroddiad ar 

y cyfrifon yn sylweddol. Byddaf yn trafod y canllawiau newydd gydag Archwilydd 

Cyffredinol Cymru yn gyntaf ac yna'n anfon unrhyw newidiadau arfaethedig i gynnwys 

Cyfrifon 2019-20 ymlaen at aelodau'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus i'w hystyried.      

 

Gwnaethoch hefyd godi nifer o faterion eraill yr hoffwn fynd i'r afael â nhw.  
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Er bod cyfarfodydd y Pwyllgor Archwilio a Risg wedi cael eu gohirio tan o leiaf mis 

Mehefin, mae swyddogion yn parhau i anfon copïau o bapurau perthnasol ymlaen at 

aelodau'r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg. Mae hyn yn wir am y Pwyllgorau 

Archwilio a Risg ar lefel grŵp a lefel Llywodraeth Cymru. Rwyf hefyd yn sicrhau ein bod 

yn parhau i ymgysylltu â chyfarwyddwyr anweithredol eraill. I'r perwyl hwn, cyfarfu 

aelodau Bwrdd Llywodraeth Cymru ar 25 Ebrill er mwyn briffio’r cyfarwyddwyr 

anweithredol ynglŷn ag ymateb Llywodraeth Cymru i'r argyfwng COVID-19. 

 

O ran cofnodi penderfyniadau a wnaed, rwyf eisoes wedi ysgrifennu at fy holl 

swyddogion cyfrifyddu ychwanegol i bwysleisio pwysigrwydd cynnal a chadw cofnodion 

o’r anghenion sy’n cael eu diwallu, y rhesymau dros wneud penderfyniadau ac unrhyw 

risgiau posibl. Yn ogystal â hynny, mae unrhyw ganllawiau atodol a roddwn i staff mewn 

perthynas â gwariant i fynd i'r afael â COVID-19 hefyd yn cael eu defnyddio i 

bwysleisio'r angen hwn i gadw cofnodion.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Shan Morgan  
Ysgrifennydd Parhaol/ Permanent Secretary 
Llywodraeth Cymru/ Welsh Government  

 

http://www.gov.wales/
https://gov.wales/about/welsh-government-privacy-notice/?skip=1&lang=cy
https://gov.wales/about/welsh-government-privacy-notice/?lang=en

