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Memorandwm esboniadol 
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Cyflwyniad 
1 Ar gyfer pob blwyddyn ariannol, mae’n rhaid i Swyddfa Archwilio Cymru gyflwyno 

amcangyfrif blynyddol o’i hincwm a’i gwariant i Bwyllgor Cyllid y Senedd. Mae’n 
rhaid i’r pwyllgor cyfrifol archwilio’r Amcangyfrif hwnnw a’i osod gerbron y Senedd 
ar ôl gwneud unrhyw welliannau sy’n briodol yn ei dyb. 

2 Cafodd Amcangyfrif Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer 2022-23 ei gynnwys yng 
Nghynnig Cyllideb Blynyddol Llywodraeth Cymru o dan Reol Sefydlog 20.26 a’i 
gymeradwyo yng Nghyfarfod Llawn y Senedd ar 8 Mawrth 2022 yn dilyn craffu gan 
y Pwyllgor Cyllid. 

3 Roedd y cynnig cyllideb yn awdurdodi Swyddfa Archwilio Cymru i gadw £15.082 
miliwn o adnoddau cronnus, a gynhyrchwyd drwy ffioedd a godwyd ar gyrff 
archwiliedig, gan gyflenwi £8.608 miliwn arall o adnoddau eraill i gefnogi ein 
cynlluniau gwariant ar gyfer y flwyddyn. Gyda’i gilydd, defnyddir y £23.69 miliwn 
hwn i dalu costau Swyddfa Archwilio Cymru wrth gyflawni ei dyletswyddau o dan 
Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013. 

4 Ym mis Mehefin 2022, fe wnaeth Memorandwm Esboniadol i’r Pwyllgor Cyllid 
leihau’r alwad ar adnoddau eraill o £354,000 sy’n gysylltiedig â newidiadau i’n 
trefniadau teithio a chynhaliaeth yn 2021-22 a gweithredu Safon Adrodd Ariannol 
Rhyngwladol 16 – Prydlesi (IFRS 16).  

5 Mae Swyddfa Archwilio Cymru bellach yn ceisio diwygio’r Amcangyfrif cymeradwy 
ar gyfer y flwyddyn a ddaw i ben ar 31 Mawrth 2023. 

Rheswm dros newid 

Newidiadau i’n swyddfa 
6 Mae Archwilio Cymru wedi cydnabod ers tro na ellid cyfiawnhau cost ein swyddfa 

yng Nghaerdydd o ystyried cyfraddau isel o feddiannaeth cyn y pandemig. Ym mis 
Gorffennaf 2022, yn dilyn gwerthusiad manwl o opsiynau, cytunodd Bwrdd 
Swyddfa Archwilio Cymru ar argymhelliad i adleoli swyddfa Heol y Gadeirlan i 
adeiladau sylweddol llai yng Nghwr y Ddinas Caerdydd. 

7 Ymysg yr opsiynau a ystyriwyd oedd p’un a oedd angen lle swyddfa o gwbl yn y 
dyfodol, ac a oedd achos dros leoli’r swyddfa y tu allan i Gaerdydd. Gan ystyried 
profiad o’n prosiectau treialu ein hunain a chyrff archwilio eraill yn y DU, fe 
wnaethom gytuno bod angen lle swyddfa i ganiatáu i’n timau archwilio weithio’n 
fwy effeithiol, ond y byddai lle llai yn fwy cost effeithiol. Roedd diffyg llety addas y 
tu allan i Gaerdydd ynghyd â chost ac effaith amgylcheddol teithio i staff yn golygu 
mai swyddfa newydd yng Nghaerdydd oedd yr opsiwn a ffefrir. 

8 Bydd y symud hwn yn sicrhau arbedion ariannol sylweddol, yn gwella ein 
perfformiad amgylcheddol ac yn diwallu ein hanghenion busnes esblygol ar gyfer 
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gweithio cyfoes a mwy clyfar. Rydym yn bwriadu gwneud y symudiad hwn ym mis 
Mawrth 2023. 

9 Mae disgwyl arbedion blynyddol o tua £220,000 o’r symudiad hwn. Er mwyn 
cyflawni’r arbedion hyn, bydd angen buddsoddi ymlaen llaw i gyfarparu swyddfa 
Cwr y Ddinas yn y flwyddyn ariannol bresennol. 

10 Nodir isod yr arbedion amcangyfrifedig, o’u cymharu ag aros yn swyddfa Heol y 
Gadeirlan. Yn seiliedig ar yr amcangyfrifon hyn, byddai’r buddsoddiad cychwynnol 
yn cael ei adennill mewn llai na thair blynedd. 

11 Byddai aros yn Heol y Gadeirlan hefyd yn gofyn am fuddsoddiad mewn 
gwelliannau diogelwch hanfodol ond ni fyddai’n sicrhau arbedion yn y dyfodol. 

Arddangosyn 1: arbedion amcangyfrifedig 

 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) 

 
12 Yn ogystal, 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 am 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 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. 

Addasiadau i gyllidebau adnoddau 
13 Fel yr eglurwyd uchod, mae Swyddfa Archwilio Cymru yn ceisio cyflawni cynnydd o 

£575,000 a £100,000 yn y drefn honn o i’w hadnoddau cyfalaf a refeniw ar gyfer 
2022-23 a £675,000 i’w ofyniad arian parod net. 

14 Mae angen addasiad heb fod yn arian parod mewn cysylltiad ag IFRS16 o 
£2,585,000 hefyd – mae hyn at ddibenion cyfrifyddu yn unig. 

15 Nodir y newidiadau cyllideb cysylltiedig ar gyfer 2022-23 yn Arddangosyn 2.  
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Arddangosyn 2: newidiadau i’r gyllideb 2022-23 

 Amcangyfrif Atodol 
Cyntaf 2022-23 

£’000 

Ail Amcangyfrif 
Atodol 2022-23 

£’000 

Amcangyfrif 
Diwygiedig 

2022-23 
£’000 

Adnodd refeniw 7,944 100 8,044 

Adnodd cyfalaf 310 575 885 

Adnodd cyfalaf 
(IFRS16) 

– 2,850 2,850 

Adnoddau cronnus 15,082 – 15,082 

Cyfanswm y gwariant 23,336 3,525 26,861 

Gofyniad arian net 8,684 675 9,359 
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Crynodeb o ofynion cyllideb 2022-23 i’w cynnwys yng 
Nghynnig Cyllideb Atodol Gweinidogion Cymru o dan adran 
126 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 
O dan adran 126 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 (Deddf 2006), caiff Gweinidogion symud Cynnig 
Cyllideb Atodol yn y Cynulliad Cenedlaethol i awdurdodi defnyddio adnoddau, cadw incwm a thynnu arian 
parod o’r Gronfa Gyfunol ar gyfer personau perthnasol penodol, gan gynnwys Swyddfa Archwilio Cymru. 
O ran gwasanaethau a dibenion Swyddfa Archwilio Cymru yn y flwyddyn a ddaw i ben ar 31 Mawrth 2023, 
bydd y Cynnig Cyllidebol yn awdurdodi: 
• swm yr adnoddau sydd i’w defnyddio gan Swyddfa Archwilio Cymru; 
• swm yr adnoddau cronnus i Swyddfa Archwilio Cymru y gellir ei gadw (yn hytrach na’i dalu i’r Gronfa 

Gyfunol); a’r 
• swm y ceir ei dalu allan o’r Gronfa Gyfunol i Swyddfa Archwilio Cymru. 
Crynhoir y gofynion hyn, a all fod yn amcangyfrifon yn unig oherwydd amrywioldeb ffrydiau incwm, yn 
Nhablau 1 a 2 isod. 

Tabl 1: crynodeb o ofynion cyllideb amcangyfrifedig 2022-23 

 £’000 
Adnoddau heblaw adnoddau cronnus i’w defnyddio gan Swyddfa 
Archwilio Cymru wrth gyflawni swyddogaethau statudol Swyddfa 
Archwilio Cymru, yr Archwilydd Cyffredinol ac archwilwyr penodedig 
llywodraeth leol, ac wrth weinyddu Swyddfa Archwilio Cymru: 
• Refeniw 
• Cyfalaf 

8,044 
3,735 

Adnoddau cronnus o ffioedd a thaliadau am wasanaethau archwilio a 
gwasanaethau cysylltiedig; adenillion eraill o gostau sy’n gysylltiedig 
â swyddogaethau’r Archwilydd Cyffredinol; incwm amrywiol o 
gyhoeddiadau, cynadleddau a darpariaeth gwasanaethau gweinyddol 
a phroffesiynol a thechnegol i’w defnyddio gan Swyddfa Archwilio 
Cymru ar wasanaethau cysylltiedig a gweinyddu Swyddfa Archwilio 
Cymru. 15,082 
Gofyniad arian parod net o’r Gronfa Gyfunol i dalu’r symiau net sy’n 
ddyledus i’w talu yn ystod y flwyddyn gan Swyddfa Archwilio Cymru. 9,359 
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Tabl 2: cysoni gofyniad adnoddau â gofyniad tynnu arian parod o Gronfa Gyfunol Cymru 

 Amcangyfrif 
Atodol Cyntaf 

2022-23 
£’000 

Ail Amcangyfrif 
Atodol 2022-23 

£’000 

Newid net 
£’000 

Cais net am adnoddau – refeniw a chyfalaf 8,254 11,779 3,525 

Addasiad heb fod yn arian parod – dibrisiant 
a thaliadau llog 

(704) (704) – 

Taliadau rhent y brydles 424 424 – 

Addasiad heb fod yn arian parod – 
symudiadau mewn cyfalaf gwaith 

710 710 – 

Addasiad heb fod yn arian parod IFRS16  – (2,850) (2,850) 

Gofyniad arian parod net o’r Gronfa Gyfunol i 
dalu’r symiau net sy’n ddyledus gan Swyddfa 
Archwilio Cymru yn ystod y flwyddyn 

8,684 9,359 675 

 





 

 

 Archwilio Cymru 
24 Heol y Gadeirlan 
Caerdydd CF11 9LJ 

Ffôn: 029 2032 0500 
Ffacs: 029 2032 0600 
Ffôn testun: 029 2032 0660 

E-bost: post@archwilio.cymru 
Gwefan: www.archwilio.cymru 
Rydym yn croesawu gohebiaeth a 
galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg.  
We welcome correspondence and 
telephone calls in Welsh and English. 




