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 Annwyl Mr Ramsay,   

 
           
Mae Cyfrifon Cyfunol Llywodraeth Cymru 2019-20 wedi cael barn amodol ar sail 

gwahaniaeth barn rhwng swyddogion Llywodraeth Cymru a'r Archwilydd Cyffredinol ar 

ddehongli safon gyfrifyddu IAS37 – darpariaethau, rhwymedigaethau digwyddiadol ac 

asedau digwyddiadol; a’r modd y cafodd ei chymhwyso mewn perthynas â chymorth 

grantiau i fusnesau bach a'r sectorau hamdden, lletygarwch a manwerthu. 

 

Y mater allweddol o ran Cyfrifon Cyfunol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20 yw a 

ddylid cydnabod rhwymedigaeth ar gyfer y cynlluniau grant hyn ar 31 Mawrth 2020. 

Mae gwahaniaeth barn ar hyn. Mae Llywodraeth Cymru a'r Archwilydd Cyffredinol wedi 

asesu'r cynlluniau grant yn erbyn IAS37. Daeth Llywodraeth Cymru i'r casgliad nad 

oedd angen darparu ar gyfer rhwymedigaeth yng nghyfrifon 2019-20.  Nid yw'r 

Archwilydd Cyffredinol yn cytuno ac mae wedi rhoi barn wir a theg amodol ar y cyfrifon 

ar sail hepgoriad sylweddol o wariant yng nghyfrifon 2019-20. At hynny, pe bai 

Llywodraeth Cymru wedi darparu ar gyfer y rhwymedigaeth, byddai wedi mynd uwchlaw 

ei therfyn gwariant net awdurdodedig a gymeradwywyd gan y Senedd ar gyfer 2019-20. 

O ganlyniad, mae'r Archwilydd Cyffredinol wedi rhoi barn reoleidddra amodol hefyd.   

 

Mae ein timau wedi cyfarfod droeon i geisio datrys ein gwahaniaeth barn, ond yn 
anffodus mae hwn yn un o’r achlysuron prin hynny lle mae Llywodraeth Cymru a'r 
Archwilydd Cyffredinol yn anghytuno'n sylfaenol ar fater cyfrifyddu technegol cymhleth. 
Mewn sawl ffordd mae'n anffodus nad ydym wedi gallu cytuno ar ganlyniad oherwydd, 
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er gwaethaf yr argyfwng Covid, rydym wedi gweld gwelliannau pellach yn y gwaith o 
baratoi ac archwilio cyfrifon 2019-20, a’r ddau dîm yn bodloni’r terfynau amser yn llawn. 
Serch hynny, mae'r ddwy ochr yn cydnabod bod barn amodol ar y cyfrifon yn fater 
difrifol a byddwn yn sicrhau bod ein timau'n cydweithio'n agos i ystyried unrhyw 
oblygiadau posibl ehangach, ac yn gweithio drwy'r hyn y mae angen ei wneud yn awr o 
ran y farn amodol ar y Cyfrifon. Bydd yr Archwilydd Cyffredinol yn rhoi'r wybodaeth 
ddiweddaraf i chi ar wahân i nodi'r gofynion o ran y farn amodol ar y Cyfrifon. 
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