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Annwyl Jocelyn
Diolch am eich llythyr dyddiedig 19 Mai ynghylch Cynllun Blynyddol Archwilydd Cyffredinol
Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru 2015-16. Cyfeirioch at y cyllid ychwanegol o £250,000
a roddwyd i Archwilydd Cyffredinol Cymru ar gyfer archwiliadau ad hoc, a gofynnoch am fy
marn ar effaith y gwaith hwn ar yr adnoddau sydd ar gael i Awdurdodau Lleol.
Mae dyraniadau'r cyllid hwn yn fater i'r Cynulliad yn hytrach na Llywodraeth Leol. Ac felly,
nid wyf wedi asesu effaith archwiliadau ad hoc yr Archwilydd Cyffredinol ar yr adnoddau
sydd ar gael i Awdurdodau Lleol yn benodol. Fodd bynnag, rwy'n gwerthfawrogi pryderon
y Pwyllgor Cyllid o ran sicrhau y defnydd gorau posibl o'r adnoddau hyn, a'u bod yn cael
eu targedu mewn modd effeithiol.
Yn amlwg, bydd goblygiadau o ran adnoddau i'r Awdurdodau dan sylw yn sgil unrhyw
ymchwiliad sy'n gofyn am gyfraniad Awdurdodau Lleol. Rwy'n cydnabod gwerth cynnal
archwiliad ac adolygiad effeithiol i wella gwasanaethau cyhoeddus. Rwy hefyd yn
cydnabod bod cost ynghlwm wrth gefnogi hynny. Yn unol â'r angen i sicrhau bod
adnoddau cyhoeddus yn cael eu defnyddio yn y modd mwyaf effeithlon, effeithiol ac
economaidd, mae'n amlwg y dylai unrhyw alwadau ar adnoddau Awdurdodau Lleol a allai
ailgyfeirio staff neu gyllid o wasanaethau rheng flaen gael eu cadw i'r lleiaf posibl. Dylai'r
amser a'r cyfraniad fod yn gymesur â'r mater sy'n cael ei ymchwilio a'r cyfraniad posibl at
ddarparu gwasanaethau lleol gwell, a chael ffydd yn y gwasanaethau hynny.
Rhaid i'r Awdurdodau gydweithredu'n llawn â'r Archwilydd Cyffredinol wrth iddo gynnal ei
archwiliadau a'i ymchwiliadau. Fodd bynnag, byddai'n rhesymol disgwyl i'r Archwilydd
Cyffredinol asesu effaith unrhyw waith ychwanegol, yn arbennig os yw'n gysylltiedig â
chais am gyllid ychwanegol, ac yn cynnwys ailgyfeirio adnoddau neu ailflaenoriaethu
gwaith arall. Mae'r pwysau parhaol ar gyllid cyhoeddus hefyd yn cadarnhau'r angen i
sicrhau bod gwahanol rannau'r broses archwilio, ymchwilio a rheoleiddio cyhoeddus yn
cydweithio fel bod y gwaith yn cael ei gynllunio a'i gyd-drefnu mor effeithiol ag sy'n bosibl
ac yn ystyried yr effaith ar y cyrff dan sylw.
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