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14 Ebrill 2020 

Annwyl Gadeiryddion Pwyllgorau 

Cyfrifon Cyfunol Llywodraeth Cymru 2019-20  

Mae staff Llywodraeth Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru wedi bod yn cydweithio'n 

agos dros y pythefnos diwethaf i asesu effaith argyfwng COVID-19 ar y gwaith o baratoi 

adroddiad a chyfrifon blynyddol 2019-20 i'r holl sefydliadau hynny sy'n cyfrannu at 

sefyllfa gyfunol Llywodraeth Cymru. Yn benodol, rydym wedi siarad yn helaeth â 

chydweithwyr ym maes iechyd a gwasanaethau cymdeithasol i drafod effaith debygol yr 

argyfwng digynsail hwn ar staff yn y cyrff iechyd.   

O ganlyniad, rydym ar y cyd wedi cytuno ar gynllun diwygiedig a fyddai'n symud 

dyddiad cymeradwyo adroddiad blynyddol cyfunol Llywodraeth Cymru i'r wythnos sy'n 

dechrau 26 Hydref 2020. Mae hyn yn naw wythnos o oedi o'i gymharu â'r cynllun 

presennol gan ganiatáu pedair wythnos ychwanegol i'r cyrff iechyd, pythefnos pellach ar 

gyfer archwiliad Swyddfa Archwilio Cymru a thair wythnos wrth gefn rhag ofn y bydd 

oedi pellach yn y cyrff iechyd, ein Cyrff Hyd Braich neu'r archwiliad. Mae'r oedi hwn yn 

cyd-fynd â'r amserlenni y cytunodd y Swyddfa Archwilio Genedlaethol a Thrysorlys Ei 

Mawrhydi arnynt ag adrannau Whitehall. 

Yn wreiddiol, cynigiodd ein timau estyniad hwy ar gyfer y cyrff iechyd. Ond er y byddai 

amser ychwanegol yn ddefnyddiol, teimlai swyddogion iechyd y byddai dal angen i staff 

wneud y rhan fwyaf o'r gwaith paratoi cyfrifon cyn y brig yn nifer yr achosion o COVID-

19. 

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus / Public Accounts Committee 
PAC(5)-11-20 PTN4
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Credwn fod yr amserlen ddiwygiedig yn realistig o ran erbyn pryd y bydd modd 

cwblhau'r cyfrifon eleni. Serch hynny, mae sawl risg a allai effeithio ar y cynllun 

diwygiedig, gan gynnwys: 

 Argaeledd staff drwy gydol y broses 

 I ba raddau y mae gweithio ac archwilio o bell yn bosibl ar gyfer pob sefydliad 

sy'n helpu i baratoi ac archwilio'r cyfrifon cyfunol 

 Ansawdd y cyfrifon drafft a'r papurau gweithio sydd ar gael i'w harchwilio 

 Argaeledd y Pwyllgorau a'r Byrddau Archwilio a Risg (hyd yn oed drwy rith-

ddulliau) i gymeradwyo'r cyfrifon cyn i'r Swyddog Cyfrifyddu eu llofnodi. 

Gobeithio y bydd yr amserlen ddiwygiedig arfaethedig yn dderbyniol i aelodau'r Pwyllgor 

Cyfrifon Cyhoeddus. Serch hynny, byddwn yn parhau i fonitro'r sefyllfa'n agos ac yn rhoi 

gwybod ichi os bydd angen aildrefnu pethau ymhellach. 
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