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Mr Peredur Owen Griffiths AS 
Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid 
Senedd Cymru 
 
Drwy e-bost 

Cyfeirnod: LF22001/AC293/caf 
Dyddiad cyhoeddi: 18 Ionawr 2022 

Annwyl Peredur 

Craffu Blynyddol y Pwyllgor Cyllid ar Swyddfa Archwilio Cymru 

Yn dilyn eich adroddiad – Craffu ar Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Archwilydd 
Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru – rydym yn ysgrifennu atoch i nodi 
ein hymatebion i argymhellion y Pwyllgor. 

Rydym yn derbyn eich holl argymhellion ac yn nodi sut rydym yn bwriadu mynd i'r 
afael â phob un isod: 
 
Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2020-21 

Argymhelliad 1 Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Archwilio Cymru yn rhannu 
rhagor o  
fanylion am y datblygiadau arloesol a’r ffyrdd newydd o weithio a fydd yn 
parhau ar ôl y  
pandemig. 

Mae effaith y pandemig yn parhau i ddylanwadu ar ein syniadau ar arloesi a ffyrdd 
newydd o weithio, yn enwedig ein defnydd o dechnoleg ac atebion digidol. Ein 
blaenoriaeth yw sicrhau bod ansawdd ac effaith yn cael eu cynnal yn ogystal ag 
ystyried yr amgylchiadau ar gyfer ein Cyrff Archwiliedig a'u ffyrdd o weithio yn y 
dyfodol.  Mae meysydd datblygu sylweddol yr ydym yn rhagweld y byddant yn 
parhau i fod yn berthnasol ar ôl y pandemig yn cynnwys: 
• Mynediad o bell i systemau cyrff a archwilir a rhannu ffeiliau'n ddiogel er 

mwyn galluogi gwaith archwilio o ansawdd uchel. 
• Gwelliannau mewn amgylcheddau gwaith ar-lein cydweithredol gan 

ddefnyddio sianeli Sharepoint a Teams. 
• Datblygu fframwaith sgiliau digidol i staff er mwyn sicrhau bod ganddynt y 

gallu i ddefnyddio ein cyfres o offer Office 365 yn llawn. 
• Defnyddio offer ar-lein i gefnogi cam casgliadau'r broses archwilio. 
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• Ailddylunio ein Llwyfannau Archwilio i gefnogi cysondeb ymarfer, symleiddio 
prosesau a datblygu templedi. 

• Defnyddio cydweithio a dysgu ar-lein i gynyddu rhannu gwybodaeth ledled 
Cymru a thu hwnt drwy ein rhaglen digwyddiadau GPX. 

 
Argymhelliad 2. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Archwilio Cymru yn rhoi 
diweddariadau  
wrth i’w gynlluniau strategol ddatblygu ac yn rhannu ei gynllun strategol 
pum mlynedd  
pan fydd wedi’i gwblhau.  

Byddwn yn ymgysylltu â rhai rhanddeiliaid allanol allweddol yn ystod chwarter 4 
2021/22 yn ogystal â'n gweithwyr ein hunain.  Pan fyddwn wedi cwblhau'r 
ymgysylltu mewnol ac allanol, byddwn yn rhannu mwy o fanylion â'r Pwyllgor. 
 
Argymhelliad 3. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Archwilio Cymru yn egluro 
sut ac erbyn pa ddyddiad y mae am gyflawni ei ddangosydd perfformiad 
allweddol sy’n ymwneud â phrofiad y cyflogeion, sef “Canran sgorau profiad 
y cyflogeion sy’n gadarnhaol yn arolwg thematig blynyddol y staff” ac yn 
rhoi rhagor o wybodaeth am y camau gweithredu y  
mae’n bwriadu eu cymryd yn y maes hwn.  

Mae'r Arolwg Pobl yn offeryn pwysig er mwyn i Archwilio Cymru gael cipolwg ar 
brofiad ein gweithwyr.  Mae canlyniadau arolwg 2020-21 yn dangos, er bod 
Archwilio Cymru yn parhau i berfformio'n dda, fod meysydd lle mae gweithwyr yn 
teimlo y gallem wella. Yn erbyn cefndir o bron i ddwy flynedd o weithio o bell a rhai 
newidiadau mewnol anodd, gwelsom ostyngiad yn y sgorau thematig sy'n sail i'r 
ddangosydd perfformiad allweddol, gan wneud ei gyflawniad hyd yn oed yn fwy 
heriol.  
Mae'r canlyniadau'n dweud wrthym fod gennym waith i'w wneud i wella eglurder 
ein cyfeiriad yn y dyfodol, er mwyn sicrhau bod pobl yn teimlo eu bod yn cael eu 
gwerthfawrogi ac i ddatblygu'r gweithlu ar gyfer y dyfodol. Dyma fydd canolbwynt 
ein sylw ac ar ôl arolwg 2021, byddwn yn briffio'r Bwrdd ar ein cynlluniau 
uniongyrchol, tymor canolig a thymor hwy ym mis Ionawr 2022.  Rydym yn 
bwriadu holi staff yn ystod haf 2022 fel y gallwn fesur effaith ein gweithredoedd.   
Drwy ymgysylltu â staff ar ein strategaeth pum mlynedd a'n map ffordd, byddwn 
yn ehangu dealltwriaeth o'n cyfeiriad yn y dyfodol ac yn annog ymdeimlad dyfnach 
o gyfraniad tîm ac unigol sydd wrth wraidd ymgysylltu mawr â gweithwyr. 
Bydd y Bwrdd yn ystyried effaith y gwaith hwn, a'r goblygiadau o ran cyflawni'r 
dangosydd perfformiad allweddol yn realistig drwy gydol y flwyddyn. 
 
Argymhelliad 4. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Archwilio Cymru yn monitro 
ac yn cymryd camau gweithredu penodol i fynd i’r afael â phwysau llwyth 
gwaith gormodol, o gofio’r ôl-groniad o waith a’r angen i barhau i weithio o 
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bell, ac yn rhoi diweddariad i’r Pwyllgor ar y camau y mae’n bwriadu eu 
cymryd.  

Mae'r rhan fwyaf o'n gwaith archwilio yn cael ei lywio gan ddyletswyddau statudol 
a osodir ar yr Archwilydd Cyffredinol a safonau archwilio y cytunwyd arnynt yn 
rhyngwladol. Felly, mae'r cyfle i reoli llwyth gwaith yn uniongyrchol wedi'i gyfyngu 
i'r meysydd hynny lle mae gennym fwy o ddisgresiwn h.y. yn bennaf yn ein 
rhaglen waith gwerth am arian.  
Fel pob sefydliad, rydym yn parhau i gael ein heffeithio gan y pandemig yn 
uniongyrchol, o ran absenoldeb staff, a thrwy drefniadau gweithredol newydd. 
Mae'r don bresennol o'r feirws yn cael ei hadlewyrchu mewn lefelau uwch o 
absenoldeb staff sy'n ychwanegu at y pwysau llwyth gwaith sydd eisoes yn bodoli.  
Felly, mae cynllunio'r gweithlu a rheoli adnoddau yn flaenoriaeth uchel i Archwilio 
Cymru er mwyn sicrhau ein bod yn cyflawni gwaith archwilio o ansawdd uchel tra 
hefyd yn cefnogi lles staff. Rydym yn datblygu system rheoli adnoddau newydd a 
fydd yn rhoi mwy o dryloywder o ran y rhaglen waith gyffredinol ac adnoddau mwy 
hyblyg ac addasol, gan sicrhau bod gennym y bobl gywir, gan wneud y pethau 
cywir ar yr adeg iawn.  
Ategir hyn drwy barhau i gefnogi gweithio o bell mor effeithiol ag y gallwn. Er ei 
fod yn llai effeithlon yn gyffredinol, mae'n lleihau'r amser a dreulir yn teithio ac 
wedi ein sbarduno i fanteisio ar ffyrdd newydd o weithio er mwyn caniatáu 
mynediad cyflym a hawdd at wybodaeth gan ein cyrff archwiliedig.   
Fel y gŵyr y Pwyllgor, mae'r farchnad gyflogaeth ar gyfer staff archwilio 
cyhoeddus o ansawdd uchel yn dynn gyda chystadleuaeth ffyrnig am dalent o'r 
sector preifat. Yn ogystal â recriwtio'n allanol, felly, rydym yn parhau i fuddsoddi 
yn ein cynlluniau prentisiaid a hyfforddeion graddedigion i geisio 'tyfu ein hunain' 
ar gyfer Archwilio Cymru a phroffesiwn cyllid ehangach y sector cyhoeddus.  
 
Argymhelliad 5. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Archwilio Cymru yn rhoi 
dadansoddiad cost a budd wedi’i ddiweddaru o’r ymarfer ailstrwythuro 
uwch reolwyr. 

Nododd yr Archwilydd Cyffredinol ei gynlluniau ar gyfer ailstrwythuro'r uwch 
reolwyr ym mis Chwefror 2020. Roedd yr ailstrwythuro'n lleihau aelodaeth y Tîm 
Arweinyddiaeth Weithredol o 4 i 3 gan gyflawni arbedion blynyddol parhaus o 
£92,500. 

Yn unol â'n polisïau Ailstrwythuro, Adleoli, Diswyddo ac Ymadael yn Gynnar, 
rhoddwyd yr opsiwn i staff yr effeithiwyd arnynt gan y newid hwn ymadael yn 
wirfoddol yn hytrach na chystadlu am un o'r swyddi newydd. Dewisodd 2 aelod o'r 
tîm arweinyddiaeth blaenorol yr opsiwn hwn, gan adael y sefydliad ar ddiwedd 
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medi 2020 ar gyfanswm o £354,100  Arbedion hyd yma1, gan gynnwys y rhai o 
oedi wrth recriwtio, cyfanswm o £312,300 sy'n golygu mai tua £41,800 yw'r gost 
net hyd yma. Bydd cost yr allanfeydd gwirfoddol wedi'i thalu'n ôl yn llawn erbyn 
mis Mawrth 2022 gydag arbedion parhaus wedi hynny. 
 
Argymhelliad 6. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod yr Archwilydd Cyffredinol 
yn rhoi rhagor o fanylion am y panel staff a sefydlwyd i gynorthwyo’r Tîm 
Arwain Gweithredol (TAG), megis ei gylch gorchwyl, ei nodau a’i amcanion, 
ac unrhyw allbwn. 

Mae'r panel staff yn cynnwys 6 aelod o staff o bob rhan o'r sefydliad, o wahanol 
lefelau a disgyblaethau.  Mae'r panel yn derbyn pob papur TAG ac mae dau aelod 
(fel arfer) yn mynychu cyfarfodydd ELT i gymryd rhan mewn trafodaeth. Y prif nod 
yw sicrhau bod y TAG yn parhau'n agos at y rheng flaen ac yn cael her adeiladol a 
safbwynt staff wrth wneud penderfyniadau. Mae'r panel hefyd yn gweithio i wella 
sianeli cyfathrebu rhwng staff ac TAG ac i fod yn asiantau ar gyfer newid wrth 
lunio ein diwylliant sefydliadol.  
Mae'r panel staff eisoes wedi cyfrannu at ddatblygu'r Strategaeth 5 mlynedd sy'n 
dod i'r amlwg ac wedi ymgysylltu'n weithredol â'r grŵp staff ehangach i annog pobl 
i gymryd rhan yn y trefniadau ymgynghori cysylltiedig.  
 
Argymhelliad 7. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Archwilio Cymru yn rhannu 
adroddiad adolygiad perfformiad ac effeithiolrwydd allanol Bwrdd Swyddfa 
Archwilio Cymru pan fydd  
wedi’i gwblhau a byddai’n croesawu diweddariad ar y pwyntiau gweithredu 
dilynol.  

Amgaeir copi o'r adroddiad effeithiolrwydd allanol y bydd y Pwyllgor yn nodi'r 
asesiad cyffredinol bod gan Archwilio Cymru Fwrdd effeithiol gyda nifer o 
gryfderau allweddol. Nodwyd nifer o feysydd i'w datblygu'n barhaus ac mae 
gweithgarwch ar y gweill i fynd i'r afael â'r rhain. Byddwn yn rhoi'r wybodaeth 
ddiweddaraf am y pwyntiau gweithredu dilynol maes o law. 
 
Adroddiad Canfyddiadau'r Archwiliad 

Argymhelliad 8. Mae’r Pwyllgor yn argymell rhoi mesurau ar waith i sicrhau 
y cydymffurfir â’r gofyniad i gael mwyafrif o aelodau anweithredol ym mhob 
cyfarfod Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru, ac y caiff y rhain eu hamlinellu i’r 
Pwyllgor. 
Mae cylch gorchwyl y Bwrdd yn gwneud darpariaeth ar gyfer bodloni cworwm yn 
unol â'r ddeddfwriaeth. 

 
 
1 Hyd at ddiwedd Rhagfyr 2021 
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Gwneir gwiriad cyn y cyfarfod ar bresenoldeb disgwyliedig aelodau i weld a 
ddisgwylir i'r cyfarfod gael ei ddyfynnu. Os nad yw hyn yn wir, gwneir trefniadau i 
aelod o fwrdd cyflogeion gamu i lawr o'r cyfarfod hwnnw fel aelod o'r Bwrdd a 
mynychu swydd weithredol / sylwedydd yn unig. Cynhelir y gwiriad yn ystod y 
cyfnod o bythefnos cyn y cyfarfod gyda chyfathrebu agored â Chadeirydd y Bwrdd 
i fonitro materion presenoldeb, a gwiriad terfynol yn union cyn y cyfarfod. 
Mae'r Cadeirydd yn derbyn fersiwn o'r agenda sy'n tynnu sylw at unrhyw faterion 
cworwm posibl y bwriedir eu trafod wedyn cyn dechrau'r cyfarfod. 
 
Amcangyfrif 2022-23 

Argymhelliad 9. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Archwilio Cymru yn dangos 
yn glir sut y mae’n cadw at y datganiad o egwyddorion wrth lunio cyllidebau 
yn y dyfodol y tu hwnt i 2022-23 ac, yn benodol, na ddylai gymryd yn 
ganiataol y bydd y cyllid yn cynyddu o un flwyddyn i’r llall. 

Mae Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru yn ystyried y Datganiad o Egwyddorion ac 
effaith y ffioedd a wnawn i gyrff a archwilir wrth ystyried ei Amcangyfrif ar gyfer y 
flwyddyn ganlynol ochr yn ochr â'r cynllun ariannol tymor canolig.  
Nid yw'n rhagdybio unrhyw gyllid uwch o un flwyddyn i'r llall, fodd bynnag, mae 
costau staff yn cyfrif am dros 80% o gyfanswm ein cyllideb sy'n gwneud effaith 
chwyddiant costau staff yn anodd ei amsugno drwy arbedion mewn cyllidebau 
llawer llai, nad ydynt yn staff. Er gwaethaf hyn, mae'r Bwrdd yn ymdrechu i nodi 
arbedion cost lle bo'n bosibl i gyfyngu ar effaith pwysau cost chwyddiant ar y pwrs 
cyhoeddus – yn arbennig y penderfyniad anodd iawn i leihau costau drwy'r 
Adolygiad Teithio a Chynhaliaeth 
Mae elfen ffioedd ein cyllideb yn cael ei llywio gan newidiadau i'n cyfraddau 
ffioedd ond hefyd gan unrhyw newidiadau yn y gwaith y mae'n rhaid i ni ei wneud 
– os caiff mwy o gyrff eu creu neu os oes angen mwy o waith archwilio er mwyn 
cyflawni dyletswyddau statudol yna bydd ein costau a'n ffioedd yn cynyddu yn 
unol â hynny. Mae'n anodd cymhwyso'r Datganiad o Egwyddorion yn y sefyllfa 
hon. 
 
Argymhelliad 10. Yn unol â’r datganiad o egwyddorion, mae’r Pwyllgor yn 
argymell y dylai Archwilio Cymru ariannu costau sy’n deillio o bwysau yn 
ystod y flwyddyn drwy sicrhau arbedion ac effeithlonrwydd, yn hytrach na 
thrwy gyllidebau atodol. 

Nod Archwilio Cymru bob amser yw rheoli pwysau yn ystod y flwyddyn drwy 
arbedion ac arbedion effeithlonrwydd yn hytrach na thrwy gyllidebau atodol. Ers 
sefydlu Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru yn 2014, defnyddiwyd amcangyfrifon 
atodol ar gyfer addasu cwmpas ein cyllideb yn dechnegol er mwyn rheoli 
amrywiad diwedd blwyddyn mewn incwm ffioedd, a digwyddiadau allanol nas 
rhagwelwyd megis cynnydd mewn costau pensiwn 2019-20, ond byth i reoli 
pwysau ariannol yn ystod y flwyddyn. Er bod y pandemig yn codi'r risg o ddiffyg 
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cyllid (os nad yw staff yn gallu gweithio ac felly'n darparu incwm ffioedd), rydym 
hyd yma wedi llwyddo i liniaru'r risg hon heb droi at gyllideb atodol. 
 
Argymhelliad 11. Mae'r Pwyllgor yn argymell bod Archwilio Cymru yn rhoi'r 
wybodaeth ddiweddaraf bob dwy flynedd am yr arbedion effeithlonrwydd a 
wneir yn ystod y flwyddyn. 

Darperir diweddariad ar arbedion effeithlonrwydd yn ein Hadroddiad Interim a'n 
Hadroddiad Blynyddol a Chyfrifon bob blwyddyn.  
 
Argymhelliad 12. Mae'r Pwyllgor yn argymell bod amcangyfrifon yn y 
dyfodol yn cynnwys dadansoddiad o holl gostau'r Fenter Twyll Genedlaethol 
er mwyn gallu nodi cynnydd un-tro a chynydd blynyddol. 

Bydd dadansoddiad llawn o'r costau ar gyfer y Fenter Twyll Genedlaethol yn cael 
ei gynnwys yn Amcangyfrifon yn y dyfodol. 
 
Argymhelliad 13. Mae’r Pwyllgor yn gofyn i Archwilio Cymru fyfyrio ar y 
wybodaeth y mae’n ei rhoi yn ei Amcangyfrif ac ystyried sut y gall sicrhau ei 
fod yn rhoi golwg fanwl o’i geisiadau cyllid yn y dyfodol.  

Byddwn yn ystyried y wybodaeth a ddarperir yn yr Amcangyfrif fel y mae'r 
Pwyllgor yn ei argymell. 
 
Argymhelliad 14. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Archwilio Cymru yn egluro 
sut y mae wedi amcangyfrif costau teithio yn 2022-23 a sut y mae’r costau 
hynny’n rhyngweithio â’r defnydd o staff contract tymor byr. 

Mae'r gyllideb o £246,000 ar gyfer teithio a chynhaliaeth a gynhwysir yn ein 
Hamcangyfrif yn seiliedig ar ein teithio yn y dyfodol ar 50% o'r lefelau cyn y 
pandemig. Y gyllideb hon yw ein hamcangyfrif gorau ar gyfer costau milltiroedd a 
chynhaliaeth wirioneddol ond ni fydd ond yn gadarn wrth i'n trefniadau gweithredol 
ddatblygu drwy'r flwyddyn yng ngoleuni'r amgylchedd ehangach.  
Mae'r gyllideb ychwanegol ar gyfer staff contract tymor byr wedi'i dyrannu i 
ganiatáu ar gyfer y galw ychwanegol a ragwelir am adnoddau i wneud iawn am 
amser teithio staff y caniateir ar ei gyfer yn ystod y diwrnod gwaith. Mae hyn hefyd 
yn seiliedig ar deithio yn y dyfodol ar 50% o lefelau cyn y pandemig a chaiff ei 
adolygu unwaith y bydd patrymau teithio gwirioneddol yn dod yn gliriach.  
 
Argymhelliad 15. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Archwilio Cymru yn rhoi 
diweddariadau rheolaidd ar ei strategaeth ystâd a’r targedau arbedion 
cysylltiedig pan fo’r ffyrdd o weithio’n cael eu hadolygu a chyn llunio’r 
Amcangyfrif ar gyfer 2023-24.  

Ar 26 Medi 2019, cymeradwyodd Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru ein strategaeth 
ystadau a phenderfynodd gadw'r brydles ar un o'n tri safle a oedd ar adeg egwyl, 
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fel y gallai gynnal adolygiad opsiynau ar gyfer cyfanswm yr ystâd. Ar y pryd, 
gosododd darged arbedion o 20% y flwyddyn o 2023-24 yn seiliedig ar dybiaeth y 
byddai arnom angen safleoedd llai a mwy effeithlon o ran ynni yn y dyfodol. 
Cytunodd y byddai'n gwneud penderfyniad ar gyfanswm ystâd Archwilio Cymru 
ym mis Gorffennaf 2020 i alluogi dull cyfannol o weithredu.   
Cafodd y strategaeth ei diwygio wedyn, gan ystyried effeithiau Covid, a 
chymeradwyodd y Bwrdd y strategaeth ystadau wedi'i diweddaru ar 18 Mawrth 
2021.  Yna, gwnaed penderfyniad ym mis Mehefin 2021 i ymestyn pob un o'n 3 
o'n prydlesi gan adlewyrchu ansicrwydd ynghylch sut y gall ein ffyrdd o weithio 
esblygu dros amser, sut y gallai hyn effeithio ar sut a ble rydym yn cyflawni ein 
gwaith, ac ystyried ffactorau eraill gan gynnwys anghenion gofod.  
Mae'r Bwrdd wedi cytuno y dylid adolygu'r strategaeth yn gyson a'n bod yn cynnal 
dull ystwyth yng ngoleuni'r pandemig. Mae hefyd wedi cytuno i ailedrych ar y 
targed arbedion yn ddiweddarach, gan fod angen ailedrych ar nifer o dybiaethau 
cynharach ynghylch maint a natur yr ystâd yng ngoleuni Covid, er enghraifft, os 
nad oes gennym fynediad i safleoedd cleientiaid mwyach.   
Mae gennym hefyd nodau parhaus ar gyfer gwella ein perfformiad amgylcheddol a 
lleihau carbon, a nodir yn ein cynllun blynyddol, ac adroddir ar berfformiad drwy 
ein hadroddiadau interim a blynyddol. 
Byddwn yn parhau i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor am ein cynlluniau, 
gan gynnwys y rhaglen gyfalaf dreigl 5 mlynedd sydd wedi'i chynnwys yn ein 
Hamcangyfrif blynyddol, ac ar gynnydd drwy'r targedau a'r Dangosyddion 
Perfformiad Allweddol a gynhwysir yn ein cynllun blynyddol, adroddiadau interim a 
blynyddol.   
 
Argymhelliad 16. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Archwilio Cymru yn rhoi 
rhagor o wybodaeth am drosiant staff cyffredinol (ac yn benodol am staff 
sy’n cwblhau’r rhaglenni graddedigion a hyfforddeion), gan gynnwys 
tueddiadau hanesyddol ac unrhyw gymhariaeth â sefydliadau tebyg.  

Ceir manylion trosiant staff ers 2018/19 isod.  
 

  

Archwilio 
Cymru  

Cyfanswm 

Archwilio 
Cymru 

Ac eithrio 
Hyfforddeion 

18/19 11% 10% 

19/20 11% 9% 

20/21 10% 9% 

 
O gymharu, roedd cyfanswm y trosiant ar gyfer Audit Scotland yn 11% yn 2018-19 
ond gostyngodd i 6% yn 2019-20 a 5% yn 2020-21. Yn yr un modd, cyfanswm 
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trosiant Swyddfa Archwilio Gogledd Iwerddon oedd 14% yn 2018-19 ac 11% yn 
2019-20 ond gostyngodd i 3.5% yn 2020-21. Mae'r diferion sydyn a adroddwyd 
gan Audit Scotland a Swyddfa Archwilio Gogledd Iwerddon yn adlewyrchu newid 
mewn cofnodi gan nad ydynt bellach yn cynnwys allanfeydd gwirfoddol yn eu 
ffigurau ac maent newydd ddefnyddio data sy'n ymwneud ag ymddiswyddiadau. 
Rydym wedi cynnwys y ddau i roi darlun mwy cywir o drosiant.  
Yn 2021, gwelsom ymadawiad cynnar uwch na'r arfer o'n hyfforddeion blwyddyn 
olaf, gan adael eu swyddi â chyfyngiad amser gydag Archwilio Cymru ar gyfer 
swyddi parhaol mewn mannau eraill. Mae'r niferoedd yn fach ac ni allwn ddweud a 
oedd hwn yn ddigwyddiad untro neu'n ddechrau patrwm mwy rheolaidd. Er hynny, 
rydym wedi cymryd camau i liniaru'r risg hon drwy ymestyn contractau 
hyfforddeion ar gyfer y staff hynny sy'n awyddus i rannu eu harholiadau terfynol, 
cynnal rhai swyddi gwag ar lefel Uwch Archwilydd ar gyfer hyfforddeion a galw 
adfachu ariannol yn ôl am gostau hyfforddi os bydd hyfforddai'n gadael yn gynnar.  
Rydym yn edrych ar sefydlu swydd newydd i brentisiaid sy'n ennill eu cymhwyster 
AAT (Cymdeithas y Technegwyr Cyfrifyddu) gyda ni ac nad ydynt am astudio ar 
gyfer cymhwyster cyfrifeg proffesiynol ac, gan gydweithio â chyrff cyhoeddus eraill 
yng Nghymru, wedi sefydlu rhaglen Prentisiaeth Cyllid Cyhoeddus Cymru gyfan 
yn ddiweddar. 
 
Argymhelliad 17. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Archwilio Cymru yn rhoi 
rhagor o wybodaeth am yr amcangyfrif o symudiadau mewn cyfalaf gweithio 
a bod yn barod i wneud yr addasiadau perthnasol os na fydd y newid i’r 
trefniadau teithio a chynhaliaeth yn mynd rhagddynt yn 2022-23. 

Nodir isod ddadansoddiad o'r symudiadau amcangyfrifedig mewn cyfalaf gweithio 
ynghyd â chymhariaeth â'r amcangyfrif cyfatebol ar gyfer 2021-22. Bydd 
Amcangyfrif Atodol yn cael ei baratoi ar gyfer 2022-23 i adlewyrchu canlyniad yr 
adolygiad teithio a chynhaliaeth a bydd hyn yn cynnwys unrhyw newidiadau 
angenrheidiol i'r symudiadau mewn cyfalaf gweithio. 
 
 2022-23 

£’000 
2021-22 

£’000 
Cynyddu /(gostyngiad) mewn symiau 
derbyniadwy a gwaith ar y gweill 

200. 300 

(Cynnydd)/gostyngiad mewn symiau taladwy ac 
incwm gohiriedig 

(200) (100) 

(Cynnydd)/gostyngiad mewn darpariaethau 750. (750) 

 750. 500. 
 



Tudalen 9 o 10 - Craffu Blynyddol y Pwyllgor Cyllid ar Swyddfa Archwilio Cymru - Please contact us in Welsh 
or English / Cysylltwch â ni’n Gymraeg neu’n Saesneg. 

Argymhelliad 18. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Archwilio Cymru yn rhoi 
rhagor o wybodaeth am ei benderfyniad i gyflwyno lwfans gweithio gartref 
a’i gyfiawnhad dros gadw’r taliad yn y dyfodol. 

Gofynnodd ein partneriaid Undebau Llafur i'r Bwrdd ystyried talu lwfans gwaith 
cartref (ar gyfradd CThEM) i staff yn hydref 2020 i gydnabod cost gynyddol biliau 
cyfleustodau o ganlyniad i weithio gartref. I ddechrau, fe'i cyflwynwyd dros dro ac 
ers hynny mae wedi cael ei ystyried fel rhan o'r ymgynghoriad diweddar ar deithio 
a chynhaliaeth. Credwn ei bod yn briodol parhau i gefnogi ein staff fel hyn pan 
fyddant yn wynebu costau sy'n gweithio gartref fel yr ydym wedi gofyn iddynt ei 
wneud. Yn amlwg, byddwn yn adolygu'r sefyllfa er mwyn sicrhau ei bod yn parhau 
i fod yn gyfiawn wrth i'n model gweithredol esblygu. 
 
Argymhelliad 19. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod cynllun ffioedd drafft yn 
cyd-fynd ag amcangyfrifon yn y dyfodol i sicrhau y gall y Pwyllgor drafod y 
sefyllfa gyllido gyfan.  

Nid ydym yn disgwyl i'r amgylchiadau penodol a ataliodd hyn ar gyfer 2021-22 a 
2022-23 gael eu hailadrodd. Y bwriad yw cynnal yr ymgynghoriad angenrheidiol 
yn ystod haf 2022 er mwyn caniatáu i gynllun ffioedd drafft gael ei gynnwys gyda'n 
Hamcangyfrif ar gyfer 2023-24. 
 
Argymhelliad 20. Yn niffyg cynllun ffioedd drafft, mae’r Pwyllgor yn argymell 
bod Archwilio Cymru yn rhoi rhagor o fanylion am gyfansoddiad ei gynnydd 
i ffioedd yn 2022-23 cyn gosod Cynllun Ffioedd Terfynol.   

Mae ymgynghoriad ar gynnydd arfaethedig mewn ffioedd bellach yn fyw sy'n 
cynnwys newidiadau arfaethedig i gyfraddau ffioedd a graddfeydd ffioedd ar gyfer 
2022-23. Mae'r cynnydd arfaethedig o 3.7% yn cynnwys darpariaeth ar gyfer 
dyfarniad cyflog ym mis Ebrill 2022, effaith y cynnydd o 1.25% mewn Yswiriant 
Gwladol a'r buddsoddiad ychwanegol angenrheidiol mewn ansawdd archwilio fel y 
nodir yn ein Hamcangyfrif ar gyfer 2022-23. 
 
Argymhelliad 21. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Archwilio Cymru yn rhoi 
adborth manwl o’i ymgynghoriad ar ffioedd, yn enwedig mewn perthynas â’r 
newid cyllid arfaethedig yn 2023-24. 

Bydd adborth o'n hymgynghoriad ar ffioedd yn cael ei gynnwys yn y Cynllun 
Ffioedd a fydd yn cael ei osod gerbron y Pwyllgor Cyllid ym mis Ionawr 2022. 
Bydd ymgynghoriad ar y newid arfaethedig i'r cyllid yn cael ei gynnal yn ystod haf 
2022 fel rhan o'n gwaith paratoi ar gyfer Cynllun Amcangyfrif a Ffioedd 2023-24. 
 
 
 

https://www.audit.wales/cy/amdanom-ni/ymgynghoriadau/ymgynhoriadau-blaenorol
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Mae croeso i chi gysylltu â ni os oes angen eglurhad neu wybodaeth bellach 
arnoch. 

Yn gywir 

   
LINDSAY FOYSTER  
Cadeirydd, Swyddfa Archwilio  
Cymru  

   
ADRIAN CROMPTON  
Archwilydd Cyffredinol Cymru  
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