
Page 1 of 2 - Cod Ymarfer Archwilio - please contact us in Welsh or English / cysylltwch â ni’n 
Gymraeg neu’n Saesneg. 

Mr Llŷr Gruffydd AS 
Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid 
Y Senedd 
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Caerdydd 
CF99 1NA 

Reference:    AC/221/caf 
Date issued: 18 Tachwedd 2020 

Annwyl Llŷr 

Cod Ymarfer Archwilio 
Mae’n ofynnol i mi, dan adran 10 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013, 
baratoi a chyhoeddi Cod Ymarfer Archwilio sy’n rhagnodi’r ffordd y mae 
swyddogaethau’r Archwilydd Cyffredinol i gael eu cyflawni. Mae’n rhaid i’r Cod 
ymgorffori’r hyn sy’n ymddangos i mi yr arfer proffesiynol gorau o ran y safonau, y 
gweithdrefnau a’r technegau sydd i gael eu mabwysiadu wrth gyflawni fy 
swyddogaethau. 

Fel y byddwch yn cofio, eglurodd Huw Vaughan Thomas, fy rhagflaenydd, yn 
ystod ei dystiolaeth i’r Pwyllgor Cyllid ar ei archwiliad o gyfrifon Cyfoeth Naturiol 
Cymru 2015-16, ei fod wedi rhoi trefniadau yn eu lle i adolygu’r Cod yn flynyddol. 
Rwyf wedi cadw’r trefniadau hynny. 

Yn dilyn cwblhau’r adolygiad eleni, cyhoeddais God diwygiedig ar 30 Hydref 2020, 
sydd ar gael drwy’r ddolen gyswllt hon: Cod Ymarfer Archwilio. 

Roedd y prif newidiadau i’r Cod fel a ganlyn: 
• diweddaru rhai cyfeiriadau deddfwriaethol, a’r mwyaf nodedig o’r rhain oedd

newid cyfeiriadau o fod at y Cynulliad i fod at y Senedd;
• newid y rhagair gan Huw Vaughan Thomas am un gennyf fi fy hun; ac
• ailfrandio’r Cod fel dogfen Archwilio Cymru.

Gan nad oes unrhyw newidiadau o sylwedd i’r arweiniad yn y Cod nid oedd angen 
ymgynghori ynglŷn â’r newidiadau hynny.  
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Byddaf yn parhau i adolygu fy Nghod yn flynyddol ac yn rhoi’r wybodaeth 
ddiweddaraf ichi wrth i newidiadau gael eu gwneud. 

Yn gywir 

 
 
ADRIAN CROMPTON 
Archwilydd Cyffredinol Cymru 
 
 
cc Mr Nick Ramsay AS, Cadeirydd, Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 
 


	Cod Ymarfer Archwilio

