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Adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ar Graffu ar Gyfrifon 

2018-19 

Rwy'n ysgrifennu mewn ymateb i'ch llythyr dyddiedig 14 Chwefror 2020 sy'n nodi, yn dilyn 

ymateb y Comisiwn i adroddiad y Pwyllgor ar graffu ar gyfrifon 2018-19, eich bod yn gofyn 

am eglurder pellach ar wrthod Argymhellion 1 a 4. 

Mae'r Comisiwn wedi ystyried ymhellach ei ymatebion i argymhellion eich Pwyllgor, 

ynghylch dangosyddion perfformiad ariannol y Comisiwn a'r targed ymgysylltu, yn ei 

gyfarfod ar 16 Mawrth. 

Nodir ei ystyriaeth yn llawn yn yr Atodiad sydd ynghlwm. Os hoffech gael rhagor o 

wybodaeth am unrhyw fater yn yr atodiad, mae croeso ichi roi gwybod imi 

Hoffwn ddiolch eto i'r Pwyllgor am ei waith craffu. 
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Adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ar Graffu ar Gyfrifon 

2018-19 

Argymhelliad 1.  

(1) Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Comisiwn y Cynulliad yn cyflwyno dangosydd 

perfformiad allweddol sy’n canolbwyntio ar reoli ariannol yn hytrach na tharged 

alldro. 

(2) Croesawodd y Pwyllgor y cynnydd yn y targed gorwariant (o 0.5 y cant i 1.5 y 

cant) gan ei fod yn mynd i’r afael, yn rhannol, â’n pryder am y risg o wario i gyrraedd 

y targed. Fodd bynnag, rydym o’r farn o hyd nad yw'r targed ei hun yn ddangosydd 

addas, gan nad yw'n cysylltu gwerth am arian ac effeithlonrwydd o ran y defnydd o 

adnoddau. Rydym yn gwerthfawrogi bod y Comisiwn yn cael penderfynnu drosto ei 

hun ynghylch targedau, ond gofynnwn i fesur targed yn ystod y flwyddyn gael ei 

ystyried. 

Fel y nodwyd yn flaenorol, mae'r Comisiwn o'r farn bod ei ddangosyddion ariannol 

cyfredol yn darparu mesur awdurdodol o drefniadau rheoli ariannol. Mae'r dangosyddion 

newydd yn rhoi sicrwydd bod cyfrifon gwir a theg yn cael eu cynhyrchu yn amserol, yn unol 

â'r gyllideb a gafodd ei nodi ac a fu’n destun gwaith craffu gan y Pwyllgor Cyllid.  

Nodwn fod y Pwyllgor yn croesawu'r cynnydd yn y targed gorwariant (gan sicrhau 

tanwariant gweithredol o rhwng 0.5 y cant ac 1.5 y cant) ond bod ganddo bryderon nad yw 

hwn yn ddangosydd addas gan nad yw'n cysylltu gwerth am arian ac effeithlonrwydd yn y 

defnydd o adnoddau. 

Rydym wedi ystyried targedau o'r fath o'r blaen e.e. gosododd y dangosydd blaenorol 

darged o £500,000 o arbedion gwerth am arian. Canfuwyd nad oedd hyn yn ddangosydd 

addas gan fod nifer a maint y contractau a adnewyddwyd mewn unrhyw flwyddyn benodol 

yn dylanwadu'n drwm ar lefel yr arbedion a gyflawnwyd yn ystod y flwyddyn.  

At hynny, nod y Comisiwn yw darparu, yn ei gyllideb flynyddol, adroddiad clir a thryloyw ar 

ei weithgareddau ar gyfer y flwyddyn i ddod. Os rhagwelir effeithlonrwydd mewn unrhyw 

flwyddyn benodol, mae'r rhain yn rhan annatod o'r gyllideb. 

Bydd Comisiwn y Cynulliad yn adolygu'r dangosyddion perfformiad corfforaethol hyn ar 

ddiwedd y cyfnod adrodd cyntaf, ac yn ystyried a oes angen unrhyw newidiadau.  

 

 

 

 



 

 

Argymhelliad 4.  

(1) Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Comisiwn y Cynulliad yn ystyried gosod targed 

mwy penodol o ran canran ar gyfer y mynegai ymgysylltu a hynny yn sgil y ffaith ei 

fod yn gyson rhagori ar y targed fel y’i gosodwyd ar hyn o bryd. 

(2) Yn yr un modd ag Argymhelliad1, mae'r Pwyllgor yn gwerthfawrogi bod y 

Comisiwn wedi pennu’r targed hwn yn dilyn ymarfer meincnodi yn erbyn sefydliadau 

tebyg. Fodd bynnag, rydym yn parhau i fod yn siomedig na phennwyd targed mwy 

uchelgeisiol, a gofynnwn i'r Comisiwn ailystyried hyn a myfyrio ar ei gyfres gyfan o 

ddangosyddion i sicrhau bod y targedau'n annog y Comisiwn i ymestyn ei hun. 

Nodwn bryder y Pwyllgor nad yw'r Comisiwn wedi gosod targed mwy uchelgeisiol ar gyfer 

y mynegai ymgysylltu. 

Rydym yn fodlon bod y cymharydd yn feincnod priodol, ac mae ein perfformiad da 

parhaus yn y maes hwn yn caniatáu inni ganolbwyntio ar feysydd eraill o weithgarwch y 

mae angen mwy o gefnogaeth arnynt, o bosibl.   

Mae'r Comisiwn yn fodlon ar berfformiad yn y maes hwn a chred y byddai gosod targed 

mwy uchelgeisiol wedyn yn arwain at ddargyfeirio adnoddau i'r maes hwn, (ymgysylltiad 

staff ar hyn o bryd) er anfantais i feysydd eraill e.e. recriwtio/cynrychiolaeth BAME.  

 

Argymhelliad 5.  

(1) Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Comisiwn y Cynulliad yn cyhoeddi canlyniadau 

cyffredinol pob cwestiwn unigol yn yr arolwg staff. Dylai hyn gynnwys data cymharol 

dros gyfnod o dair blynedd.  

(2) Croesawodd y Pwyllgor ymrwymiad y Comisiwn i ymgynghori â staff ynghylch 

cyhoeddi canlyniadau'r arolwg staff blynyddol. Byddwn yn croesawu diweddariadau 

ar y fenter hon, pan fyddant ar gael. 

Bydd y Comisiwn yn rhoi diweddariad i'r Pwyllgor ar ôl cynnal ymgynghoriad.  

 

 




