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Dyddiad cyhoeddi: 7 Medi 2022 

Annwyl Peredur 

Ein Gweithleoedd yn y Dyfodol 

Yn ein cyfarfod â'r Pwyllgor Cyllid ym mis Mai 2022, gwnaethom drafod gyda'r 
aelodau y tebygolrwydd y byddem yn gofyn am Amcangyfrif Atodol i ariannu'r 
costau sy'n gysylltiedig ag adleoli ein swyddfa yng Nghaerdydd i safle llai yn unol 
â'n gofynion presennol a'r dyfodol. 

Ym mis Gorffennaf 2022, cymeradwyodd ein Bwrdd argymhelliad i adleoli'r 
swyddfa i Gwr y Ddinas Caerdydd, a leolir yn y Parth Menter, a fydd, yn ogystal â 
darparu arbedion ariannol sylweddol, yn gwella ein perfformiad amgylcheddol ac 
yn diwallu ein hanghenion busnes esblygol ar gyfer gweithio cyfoes a mwy clyfar. 
Rydym yn bwriadu gwneud y symudiad hwn ym mis Mawrth 2023. 

Er mwyn cyflawni'r argymhelliad hwn, bydd angen i ni ofyn am Amcangyfrif Atodol 
ar gyfer 2022-23. Mae'r llythyr hwn yn nodi cefndir penderfyniad y Bwrdd ac yn 
mesur y gofynion ariannu disgwyliedig ynghyd â'r arbedion cost sy'n deillio o 
hynny ar gyfer blynyddoedd i ddod. 

Mae'r angen i ofyn am Amcangyfrif Atodol yn hytrach na chyllid drwy'r prif 
Amcangyfrif ar gyfer 2023-24 yn codi oherwydd na fu'n bosibl trafod estyniad cost-
effeithiol i brydles Ffordd y Gadeirlan. Mae'r Amcangyfrif Atodol i bob pwrpas yn 
gofyn am ddwyn ymlaen arian a nodwyd ar gyfer 2023-24. 

Mae’r holl oblygiadau cyllid a nodir yn y llythyr hwn – gwariant cyfalaf, cyflenwad 
arian parod ar gyfer dadfeilio ar Ffordd y Gadeirlan ac effaith IFRS16 – yn rhai 
sy'n gysylltiedig yn arferol â dechrau a diwedd cytundebau prydles. Maent unrhyw 
sefydliad sy'n pontio rhwng eiddo rhent yn eu hwynebu.  

24 Cathedral Road / 24 Heol y Gadeirlan 
Cardiff / Caerdydd 

CF11 9LJ 
Tel / Ffôn: 029 2032 0500 

Fax / Ffacs: 029 2032 0600 
Textphone / Ffôn testun: 029 2032 0660 

info@audit.wales / post@archwilio.cymru 
www.audit.wales / www.archwilio.cymru 
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Rhywfaint o gefndir 
Ers 2008, bu safle Archwilio Cymru yng Nghaerdydd yn 24 Heol y Gadeirlan. 
Daliwyd yr eiddo hwn ar brydles 15 mlynedd sy'n dod i ben ym mis Mawrth 2023. 
Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae wedi dod i'r amlwg, ac yntau dros 24,000 
troedfedd2, fod yr eiddo'n rhy fawr i'n hanghenion – yn enwedig ar gyfer ein 
trefniadau gweithio hybrid esblygol. Mae perfformiad amgylcheddol yr eiddo hefyd 
yn wael ac ni fyddai'n ein galluogi i gyrraedd ein huchelgais o gyflawni carbon sero 
net erbyn 2030. 

Mae gan Archwilio Cymru ddwy swyddfa arall – un yn Abergele ac un ym 
Mhenllergaer. O’u cymharu â swyddfa Caerdydd, mae'r rhain yn llawer llai, sef 
2,650 a 3,000 troedfedd2 yn y drefn honno, ac felly maent yn elfen llai sylweddol 
o'n costau llety a'n hallyriadau cyffredinol. Bydd prydlesi ar yr eiddo hyn yn dod i 
ben yn ystod y blynyddoedd nesaf a byddwn yn parhau i ystyried a ydynt yn 
cynrychioli gwerth da am arian, yn cefnogi ein dyheadau amgylcheddol ac yn 
diwallu ein hanghenion busnes. 

Yr achos dros symud 
Mae Archwilio Cymru wedi cydnabod ers tro nad oedd modd cyfiawnhau cost ein 
swyddfa yng Nghaerdydd o ystyried cyfraddau isel o feddiannaeth cyn y 
pandemig. Ym mis Medi 2019, cytunodd y Bwrdd ar strategaeth ystadau a 
amlygwyd gyda'r Pwyllgor. Dechreuodd y prosiect Ein Gweithleoedd yn y Dyfodol 
yn gynnar yn 2020 a gosododd darged i gyflawni arbedion blynyddol o 20% (tua 
£180,000) ar ein costau llety yn y dyfodol yn ogystal â gwelliannau amgylcheddol 
a lles. Bydd ein cam arfaethedig yn sicrhau arbedion blynyddol o £220,000 – sy'n 
well na’r targed a osodwyd gan y Bwrdd. 

Bu’r prosiect hwn yn destun llywodraethu trylwyr ers y cychwyn gan gynnwys 
sefydlu grŵp llywio prosiect, adrodd yn rheolaidd i'n Bwrdd Rhaglen Newid ac 
ymgynghori â staff ac Undebau Llafur. Mae Bwrdd SAC wedi cael diweddariadau 
rheolaidd ar ein cynlluniau ac wedi darparu craffu cadarn i dri arfarniad opsiynau 
ailadroddol ar wahân, er mwyn sicrhau bod y cynnig terfynol yn bodloni'r targed 
arbedion ariannol gofynnol ond hefyd ei uchelgeisiau ar gyfer gweithle mwy 
cynaliadwy – gan ystyried perfformiad amgylcheddol yr adeiladau yr oeddem yn 
eu hystyried a hefyd yr effaith ar deithio staff gyda mynediad at drafnidiaeth 
gyhoeddus yn faen prawf allweddol. 

Nodir yr opsiynau eraill a ystyriwyd isod. 

Oes angen swyddfa? 
Er bod y rhan fwyaf o'n staff corfforaethol yn gwneud llawer o'u gwaith o bell, mae 
ein profiad dros y blynyddoedd diwethaf wedi ein dysgu bod ein timau archwilio yn 
gweithio'n well wyneb yn wyneb. Rhennir y farn hon gan bob un o swyddfeydd 
archwilio eraill y DU a'r proffesiwn cyfrifeg ac archwilio ehangach. Mae gweithio'n 
bersonol, rhan o'r amser, yn helpu i sicrhau ein bod yn cynnal safonau uchel o 
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ansawdd archwilio ac yn cefnogi ein hyfforddeion a'n prentisiaid yn effeithiol. Drwy 
ddefnyddio ein lle swyddfa ein hunain, gallwn ddefnyddio ein hadnoddau’n fwy 
effeithiol – lleihau'r gost a’r amser a gollir wrth deithio i gyrff archwiliedig, a oedd 
yn nodweddu ein model gweithredu cyn y pandemig. 

Ers mis Mawrth eleni mae ein timau archwilio ariannol wedi bod yn gweithio yn y 
swyddfa am 2 ddiwrnod yr wythnos ar gyfartaledd. Er mwyn gwneud y defnydd 
gorau o'r lle, mae hyn wedi bod ar sail rota gyda gwahanol dimau yn mynychu ar 
wahanol ddiwrnodau. Mae adborth yr arolwg ar y dull hwn wedi bod yn hynod 
gadarnhaol gydag adroddiadau o welliannau o ran ansawdd archwilio, profiad 
hyfforddeion a lles staff. 

Yn seiliedig ar y prosiectau treialu hyn a thrwy adolygiad deiliadaeth eraill rydym 
wedi dod i'r casgliad bod angen lle sy'n cyfateb i tua hanner yr hyn sydd ar gael yn 
Heol y Gadeirlan ar gyfer y dyfodol. Rydym yn ymwybodol y gallai hyn newid wrth 
i'n patrymau gwaith newydd gael eu gwreiddio ac felly rydym yn edrych ar 
drefniadau prydles hyblyg yn y safle newydd. 

A allem ni aros yn Heol y Gadeirlan? 
Unwaith eto, ystyriwyd yr opsiwn hwn, ond am y rhesymau a nodwyd uchod 
cafodd ei ddiystyru. Mae costau ynni uwch ynghyd â chynnydd disgwyliedig o 12% 
mewn costau prydles yn golygu y byddai hyn yn opsiwn drud iawn ac na fyddai'n 
darparu'r perfformiad amgylcheddol gwell yr ydym yn ceisio’i gyflawni. Hefyd, 
byddai angen buddsoddiad sylweddol o tua £360,000 i sicrhau diogelwch a 
chydymffurfio â'r gofynion cyfreithiol, gan gynnwys adnewyddu’r lifft, systemau tân 
a diogelwch, a systemau gwresogi/HVAC. 

Ystyriwyd hefyd opsiwn arall, i leihau faint o le rydym yn ei ddefnyddio yn Heol y 
Gadeirlan, ond byddai angen buddsoddiad sylweddol ar hyn hefyd, gan y byddai'r 
landlord ond yn gwneud gwaith adnewyddu yn y lle a ryddhawyd ac maent yn 
disgwyl cyfraniad cyfalaf ar gyfer hynny, yn ogystal â methu â chynhyrchu'r targed 
arbedion a osodwyd gan y Bwrdd, a'r gwelliannau amgylcheddol yr ydym wedi 
ymrwymo iddynt. Roedd hefyd yn dal yn ddrytach na phob swyddfa arall ar ein 
rhestr fer. 

A allem ni adleoli y tu allan i Gaerdydd? 

Ers dechrau 2020 rydym wedi ystyried gwahanol opsiynau ledled de Cymru, gan 
gynnwys Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr, Casnewydd, ac Abertawe. 
Diystyriwyd y rhain yn bennaf oherwydd diffyg adeiladau addas o'r maint cywir 
gyda pherfformiad amgylcheddol da a'r effaith sylweddol ar deithio staff. Roedd 
ein rhestr hir wreiddiol yn ystyried 32 o eiddo, ond wrth weithio drwy ein meini 
prawf sgorio ochr yn ochr â lles ac effeithiau teithio cysylltiedig, eiddo yng 
Nghaerdydd gyrhaeddodd y rhestr fer. 
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A allem ni rannu â chorff cyhoeddus arall? 

Rhoddwyd cryn ystyriaeth i p’un a allem ni rannu lle swyddfa â chyrff cyhoeddus 
eraill sydd hefyd yn ceisio lleihau eu gofynion llety. Rydym wedi adolygu’r lle dros 
ben, wedi twrio trwy’r ystâd gyhoeddus drwy Ystadau Cymru, ac Asiantaeth 
Eiddo'r Llywodraeth, ac wedi cysylltu â sawl corff cyhoeddus yn uniongyrchol. Yn 
anffodus, nid oes unrhyw opsiynau addas ar gael ar hyn o bryd, ond nid ydym yn 
diystyru hyn yn y tymor hwy a byddwn yn archwilio opsiynau cyn seibiant prydles 
fel rhan o'n cynlluniau. Bydd angen i ni hefyd ystyried annibyniaeth yr Archwilydd 
Cyffredinol cyn ystyried ymrwymo i berthynas gytundebol ag unrhyw un o'n cyrff 
archwiliedig. 

Opsiynau a ystyriwyd 

Ystyriwyd dros 30 o eiddo sydd ar gael fel rhan o'r broses hon ac fe’u sgoriwyd ar 
sail y canlynol: 
• Diwallu anghenion busnes; 
• Cost; 
• Perfformiad amgylcheddol; a 
• Mynediad i drafnidiaeth gyhoeddus a pharcio 

Yr eiddo a gyflawnodd y sgôr ansawdd cyffredinol uchaf oedd ein hopsiwn a ffefrir 
sef Cwr y Ddinas. Bwriedir prydles deng mlynedd ar gyfer swyddfa o ychydig llai 
na 15,000 troedfedd2 (gostyngiad o 40% mewn maint o'i gymharu â Heol y 
Gadeirlan) – mae'r lle dros ddau lawr, gyda seibiant ar bob un 5 mlynedd i mewn i 
roi hyblygrwydd i leihau maint y swyddfa ymhellach os oes angen. 

Mae'r achos busnes ariannol ar gyfer yr opsiwn hwn wedi'i nodi isod ac mae'n 
dangos y bydd symud i Gwr y Ddinas dros y deng mlynedd nesaf yn arbed tua £2 
miliwn o'i gymharu ag aros yn Heol y Gadeirlan. 

Yr achos ariannol 
Er mwyn cyflawni'r arbedion hyn, bydd angen buddsoddiad ymlaen llaw i 
gyfarparu swyddfa Cwr y Ddinas yn y flwyddyn ariannol bresennol. Byddai angen 
rhywfaint o fuddsoddiad hanfodol yn 2023-24 wrth aros yn Heol y Gadeirlan yn y 
tymor hwy hefyd (fel y nodwyd uchod). 

Nodir y costau a'r arbedion sy'n gysylltiedig â phob opsiwn isod. Gydag arbedion 
blynyddol o £220,000 drwy symud i Gwr y Ddinas, byddai'r buddsoddiad 
cychwynnol yn cael ei adennill mewn llai na 3 blynedd. 
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 Heol y Gadeirlan Cwr y Ddinas 
 2022-23 2023-24 Parhaus 2022-23 2023-24 Parhaus 
Buddsoddiad 
Cyfalaf 

- 360 - 575 - - 

Costau rhedeg 874 930 930 100 710 710 

Net 874 1,290 930 675 710 710 

Cost / 
Arbediad 

   675 (580) (220) 

Amcangyfrifir bod £575,000 o gostau cyfalaf sy'n gysylltiedig â symud i Gwr y 
Ddinas yn cynnwys: 
• Cyfarparu ac uwchraddio amgylcheddol £405,000 
• Costau adleoli a sefydlu    £60,000 
• Treth Dir y Dreth Stamp     £40,000 
• Ffioedd cyfreithiol a phroffesiynol  £40,000 
• Costau staff ychwanegol    £30,000 

Rydym mewn trafodaethau gyda'r landlord ynghylch a fydd rhai o'r costau 
cyfarparu yn cael eu hariannu ganddyn nhw yn y lle cyntaf ac yna eu cynnwys yn 
ein costau prydles parhaus. Os cadarnheir yr opsiwn hwn byddai unrhyw 
danwariant yn erbyn ein cyllideb gyfalaf yn cael ei ddychwelyd i Gronfa Gyfunol 
Cymru ar ddiwedd y flwyddyn. 

Yr achos amgylcheddol 
Mae safle Cwr y Ddinas yn cael ei raddio'n dda iawn gan BREAAM (Dull Asesu 
Amgylcheddol Sefydliad Ymchwil Adeiladu) ac mae ganddo Dystysgrif Perfformiad 
Ynni (EPC) gradd B ar gyfer ei berfformiad amgylcheddol. Rydym wedi adolygu 
buddion disgwyliedig ac wedi amcangyfrif y byddai arbedion allyriadau ynni tua 
£100,000 (heb gynnwys taliadau sefydlog) net o werth cymdeithasol presennol a 
265 tunnell o Co2e (allyriadau nwyon tŷ gwydr). Bydd y lleoliad hefyd yn gwella'r 
defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus gan ei fod yn agos i Orsafoedd Caerdydd 
Canolog a Stryd y Frenhines ac yn helpu i annog teithio'n wyrddach wrth i ni 
weithio tuag at ein nod ar y cyd ar gyfer sero net. Bydd ei agosrwydd i lwybr beicio 
a cherdded di-draffig, a beiciau i'w llogi a chyfleusterau cawod hefyd yn annog ac 
yn hyrwyddo teithio llesol. 

Cyllideb gyfalaf 2022-23 i 2025-26 

Bydd y Pwyllgor yn cofio bod ein Hamcangyfrif ar gyfer 2022-23 yn cynnwys 
arwydd o gostau ychwanegol ar gyfer symud swyddfa yn 2023-24 o £500,000. 
Cafodd hyn ei briodoli i symud o Heol y Gadeirlan ym mis Mawrth 2024 yn amodol 
ar gytuno estyniad blwyddyn i'r brydles ar y safle hwnnw. 

https://busnes.senedd.cymru/documents/s119195/Supporting%20information%20for%20the%20Estimate%20of%20Income%20and%20Expenses%20for%20Audit%20Wales%20for%20the%20year%20ended%2031.pdf
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Roedd ein Hamcangyfrif yn 2022-23 yn cynnwys £200,000 ar gyfer ein Rhaglen 
Newid a oedd yn cynnwys £50,000 ar gyfer gwaith paratoi sy'n gysylltiedig â 
symud swyddfa, gan gynnwys newidiadau i'r eiddo presennol i dreialu gosodiadau 
swyddfa newydd – mae'r gwaith hwn wedi bod yn parhau trwy 2022-23 a bydd yn 
llywio dyluniad yr adeilad newydd.  

Nid ydym wedi gallu sicrhau estyniad blwyddyn i brydles Heol y Gadeirlan am gost 
resymol, felly mae'r Bwrdd wedi penderfynu symud cyn i'r brydles bresennol ddod 
i ben ym mis Mawrth 2023. Ar yr un pryd, fel y gwnaethom ei amlygu i’r Pwyllgor 
yn ein cyfarfod ym mis Mai 2022, mae costau adeiladu wedi cynyddu'n sylweddol 
felly mae ein hamcangyfrif o gost gyfalaf bellach yn £575,000. 

Mae'r tabl canlynol yn adlewyrchu'r newidiadau o ran amseru a’r cwantwm 
cyffredinol sydd ei angen i'r gyllideb gyfalaf a nodir yn ein Hamcangyfrif 2022-23. 
Nid yw hyn yn cynnwys effaith safon gyfrifyddu newydd (IFRS16) y manylir arno 
yn ddiweddarach yn y llythyr hwn. 
 
 2022-23 

£'000 
2023-24 

£'000 
2024-25 

£'000 
2025-26 

£'000 
Cyfanswm 

£'000 
Cyfalaf yn ôl Amcangyfrif 
2022-23 

310 760 510 510 2,090 

Amcangyfrif Atodol 
Arfaethedig 2022-23 

885 310 510 510 2,215 

Newid 575 (450) - - 125 

Cyllideb refeniw 2022-23 

Yn ogystal â'r costau cyfalaf a nodir uchod, bydd angen swm bach o arian refeniw 
ychwanegol arnom hefyd yn 2022-23 i dalu costau sy'n gysylltiedig â symud, gan 
gynnwys £60,000 ar gyfer costau rhent y swyddfa newydd o fis Rhagfyr 2022. 
Rydym wedi amcangyfrif gofyniad refeniw ychwanegol o £100,000 yn y flwyddyn 
hon yn unig. 

Darpariaeth ar gyfer dadfeilio 

Yn unol ag arfer cyfrifyddu safonol, rydym wedi bod yn gwneud darpariaeth dros 
oes y brydles ar gyfer cost dychwelyd ein hystad swyddfa i'w chyflwr wreiddiol 
(darpariaeth ar gyfer dadfeilio). Felly mae ein fantolen bellach yn cynnwys 
darpariaeth o £650,000 ar gyfer dadfeilio. Bydd rhywfaint o hyn yn cael ei 
ddefnyddio yn 2023-24 i fodloni ein rhwymedigaethau o dan y brydles o ran Heol y 
Gadeirlan a bydd y Pwyllgor yn gweld hynny'n cael ei adlewyrchu yn y gofyniad 
arian parod a nodwyd yn ein Hamcangyfrif 2023-24. Ni fydd angen cyllid 
adnoddau ychwanegol ar gyfer hyn. 

 



Tudalen 7 o 8 - Ein Gweithleoedd yn y Dyfodol - Cysylltwch â ni yn Gymraeg neu yn Saesneg / Cysylltwch â 
ni'n Gorff neu'n Saesneg |. 

Ystyriaethau IFRS16 

Roedd ein Hamcangyfrif Atodol Cyntaf ar gyfer 2022-23 yn cynnwys addasiadau 
heb fod yn arian parod sydd eu hangen i adlewyrchu effaith safon cyfrifyddu 
newydd, IFRS 16, sy'n mynnu bod costau prydles yn y dyfodol yn cael eu cynnwys 
ar ein mantolen fel Ased 'Hawl i Ddefnyddio'. O ystyried y cyfnod byr sy'n weddill 
ar brydles Heol y Gadeirlan, roedd yr addasiadau ar gyfer Archwilio Cymru yn 
ddibwys.  

Ar gyfer prydles newydd (naill ai ar gyfer Heol y Gadeirlan neu Gwr y Ddinas) 
bydd angen i ni gynnwys darpariaeth ar gyfer gwerth y brydles honno a dibrisiant 
cysylltiedig yn ein cyllidebau ar gyfer y flwyddyn. Amcangyfrifir mai effaith IFRS16 
o symud i Gwr y Ddinas yw £2.85 miliwn yn 2022-23 sy'n cynnwys sefydlu 
darpariaeth ar gyfer dadfeilio strwythurol yn y dyfodol. Wrth lofnodi prydles 
newydd ar gyfer ein swyddfa Ffordd y Gadeirlan, byddai angen cael addasiad 
IFRS16 a amcangyfrifir yn £3.5 miliwn yn 2022-23. 

Nodir goblygiadau IFRS16 o ran Cwr y Ddinas isod. Sylwer mai addasiadau 
cyfrifyddu yn unig yw'r rhain ac ni fydd angen arian ychwanegol. 
 
 Gofyniad 

arian parod  
£'000 

Addasiadau 
IFRS16  

£'000 

Cyfanswm yr 
Adnodd 

 £'000 
2022-23    
Buddsoddiad cyfalaf 575 2,850 3,425 
2023-24 ymlaen    
Taliadau rhent prydles 261 (261) - 

Dibrisiad - 258 258 

Taliadau llog - 3 3 

Cyfanswm  261 261 261 

Byddai llofnodi prydles newydd ar gyfer ein swyddfa yn Heol y Gadeirlan hefyd 
wedi golygu bod angen addasiad IFRS16 a amcangyfrifir yn £3.0 miliwn yn 2023-
24. 

Crynodeb o'r cyllid sydd ei angen 
I grynhoi, bydd ein Hamcangyfrif Atodol arfaethedig ar gyfer 2022-23 yn ceisio 
cynyddu ein galwad ar Gronfa Gyfunol Cymru fel a ganlyn: 

Mwy o adnodd cyfalaf ac arian parod cysylltiedig: £575,000 
Mwy o adnodd refeniw ac arian parod cysylltiedig: £100,000 
Mwy o adnodd dim ond o ran IFRS16:   £2,850,000 (amcangyfrif) 
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Bydd ein Hamcangyfrif ar gyfer 2023-24 yn ceisio cyflenwad arian parod sy'n 
gysylltiedig â defnyddio'r ddarpariaeth ar gyfer dadfeilio presennol (uchafswm o 
£650,000). 

Mae croeso i chi gysylltu â ni os oes eglurhad pellach y gallwn ei ddarparu i fod o 
gymorth. 

Yn gywir 

 
 
LINDSAY FOYSTER 
Cadeirydd, Swyddfa Archwilio Cymru 

 
 
ADRIAN CROMPTON 
Archwilydd Cyffredinol Cymru 
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