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Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn annibynnol o’r Cynulliad Cenedlaethol ac o lywodraeth. Mae’n 
archwilio ac yn ardystio cyfrifon Llywodraeth Cymru a’r cyrff cyhoeddus sy’n gysylltiedig â hi ac a 
noddir ganddi, gan gynnwys cyrff y GIG. Mae ganddo’r pŵer i gyflwyno adroddiadau i’r Cynulliad 
Cenedlaethol ar ddarbodaeth, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd y defnydd a wna’r sefydliadau hynny 
o’u hadnoddau wrth gyflawni eu swyddogaethau, a sut y gallent wella’r defnydd hwnnw.

Mae’r Archwilydd Cyffredinol hefyd yn archwilio cyrff llywodraeth leol yng Nghymru, mae’n cynnal 
astudiaethau gwerth am arian mewn llywodraeth leol ac yn arolygu cydymffurfiaeth gydag anghenion 
Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009. Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn ymgymryd â’i waith gan 
ddefnyddio staff ac adnoddau eraill a ddarperir gan Swyddfa Archwilio Cymru, sydd yn fwrdd statudol 
wedi’i sefydlu ar gyfer y nod hwnnw ac i fonitro a chynghori’r Archwilydd Cyffredinol.

© Archwilydd Cyffredinol Cymru 2017

Cewch ailddefnyddio’r cyhoeddiad hwn (heb gynnwys y logos) yn rhad ac am ddim mewn unrhyw 
fformat neu gyfrwng. Os byddwch yn ei ailddefnyddio, rhaid i chi ei ailddefnyddio’n gywir ac nid 
mewn cyd-destun camarweiniol. Rhaid cydnabod y deunydd fel hawlfraint Archwilydd Cyffredinol 
Cymru a rhaid rhoi teitl y cyhoeddiad hwn. Lle nodwyd deunydd hawlfraint unrhyw drydydd parti bydd 
angen i chi gael caniatâd gan ddeiliaid yr hawlfraint dan sylw cyn ei ailddefnyddio.

Am fwy o wybodaeth, neu os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith 
wahanol, cysylltwch â ni drwy ffonio 029 2032 0500 neu drwy e-bostio post@archwilio.cymru. Rydym 
yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg 
neu’n Saesneg, a byddwn yn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn 
Gymraeg yn arwain at oedi.

This document is also available in English.

Rwyf wedi paratoi a chyhoeddi’r adroddiad hwn yn unol
â Deddf Llywodraeth Cymru 1998.

Roedd tîm astudio Swyddfa Archwilio Cymru’n cynnwys Julie Rees a Clare James o dan 
gyfarwyddyd Richard Harries.
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Archwilydd Cyffredinol Cymru

Swyddfa Archwilio Cymru
24 Heol y Gadeirlan

Caerdydd
CF11 9LJ



Cyfrifon Llywodraeth Ganolog 2016-17 3

Cynnwys

Adroddiad Cryno  4

Adroddiad Manwl 7

Cyflwynodd yr holl gyrff llywodraeth ganolog eu cyfrifon i’w  
harchwilio’n brydlon, a chyhoeddwyd pob barn archwilio erbyn y  
dyddiad cau penodol 7

Mae ansawdd y cyfrifon drafft yn dal i fod yn dda, fodd bynnag, mae  
yna le i wella’r trefniadau sicrhau ansawdd a ddefnyddir gan y cyrff,  
er mwyn codi safonau ymhellach 7

Yn gyffredinol, roedd y papurau gweithio ategol yn dda, a gwelwyd  
gwelliant ymhlith sawl corff a archwilir 9

Ceir addasiadau perthnasol i gyfrifon drafft dros chwarter y cyrff a  
archwilir 9

Cyflwynwyd barn archwilio ddiamod ar yr holl gyfrifon heblaw am un  
corff a archwilir lle cyflwynwyd barn archwilio amodol 12

At ei gilydd, mae Adroddiadau Blynyddol yn cydymffurfio fwyfwy  
gyda’u gofynion adrodd,  ond mae angen gwaith pellach i sicrhau eu  
bod yn fwy hwylus i’w darllen 13

Mae yna nifer o ddatblygiadau cyfrifyddu ac archwilio ariannol yn yr  
arfaeth y bydd yn rhaid i gyrff llywodraeth ganolog eu hystyried a  
pharatoi ar eu cyfer 18

Atodiadau

Atodiad 1 – Cyrff llywodraeth ganolog yng Nghymru a archwilir gan  
Archwilydd Cyffredinol Cymru (ACC) neu gan ACC ar ran Swyddfa  
Archwilio Cymru 23

Atodiad 2 – Fy nghyfrifoldebau adrodd 25

Atodiad 3 – Cwestiynau allweddol i’w hystyried gan y rheiny sydd â 
chyfrifoldebau llywodraethu wrth adolygu’r cyfrifon 29



Cyfrifon Llywodraeth Ganolog 2016-174

Crynodeb
1 Dyma fy ail adroddiad blynyddol ar fy ngwaith o archwilio datganiadau 

ariannol cyrff llywodraeth ganolog. Mae’n crynhoi canlyniadau fy ngwaith 
archwilio ar gyfer 2016-17 a wnaed gyda chyrff llywodraeth ganolog yng 
Nghymru, fel y nodir yn Arddangosyn 1. 

Cyrff llywodraeth ganolog

2 Mae’r adroddiad hwn yn rhoi sylw i’r 24 corff sy’n disgyn o fewn y ‘bocs 
coch’ yn Arddangosyn 1 sy’n cael eu harchwilio gan Archwilydd Cyffredinol 
Cymru. Rhestrir y 24 corff mewn manylder yn Atodiad 1.

3 Mae cyrff llywodraeth ganolog (cyrff a archwilir) yng Nghymru’n darparu 
amrywiaeth eang o wasanaethau, ac wrth wneud hynny maent yn gwario 
swm sylweddol o arian cyhoeddus. Fel pob corff cyhoeddus, mae gofyn 
iddynt lunio cyfres o ddatganiadau ariannol blynyddol (cyfrifon), a’u 
cael wedi’u harchwilio, i arddangos stiwardiaeth yr arian cyhoeddus a 
ymddiriedwyd iddynt, ac i adrodd arno, ac mae ganddynt gyfrifoldeb i 
wneud hynny.

Adroddiad Cryno

Cronfa Gyfunol 
Cymru

Swyddfa Cymru

Trysorlys EM

Llywodraeth Cymru

Llif arian

Cyrff sy'n cael sylw 
yn yr adroddiad hwn

Cyrff a Noddir gan
Lywodraeth Cymru 

Is-gwmnïau Cyrff sy'n Annibynnol 
i Lywodraeth Cymru

Comisiwn Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru

Ombwdsmon 
Gwasanaethau

Cyhoeddus Cymru 

Swyddfa Archwilio 
Cymru

Arddangosyn 1 – Cyrff llywodraeth ganolog yng Nghymru
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4 Mae’n rhaid i’r holl gyrff a archwilir ddefnyddio’u harian at y defnydd a 
fwriadwyd ac o fewn y pwerau a’r dyletswyddau sy’n benodol berthnasol 
iddynt. Fodd bynnag, fel y gwelir yn Arddangosyn1, mae tri o’r cyrff a 
archwilir  yn cael eu cyllid yn uniongyrchol gan Gronfa Gyfunol Cymru, 
ac felly mae gofyn iddynt gyflwyno amcangyfrif o’r gyllideb i Gynulliad 
Cenedlaethol Cymru (y Cynulliad Cenedlaethol) ac maent yn atebol i’r 
Cynulliad Cenedlaethol o ran defnyddio’r arian hwnnw, sy’n mynnu:

 a na ddylid defnyddio swm a glustnodwyd ar gyfer gwasanaeth penodol i 
ddarparu gwasanaeth arall;

 b na ddylai’r gwariant fod yn fwy na’r gyllideb a gymeradwywyd; a

 c bod symiau ar gyfer y flwyddyn ariannol honno yn unig a bod yn rhaid 
ildio unrhyw arian na ddefnyddiwyd ar ddiwedd y flwyddyn. 

5 Mae cynhyrchu cyfrifon cywir ac amserol yn dasg sylweddol ond 
mae’n angenrheidiol er mwyn dangos atebolrwydd wrth ofalu am arian 
cyhoeddus a’i lywodraethu. Mae methu â chyhoeddi cyfrifon o’r fath yn 
brydlon yn gallu adlewyrchu’n wael ar y corff a archwilir, gan danseilio’i 
reolaeth ariannol a’i drefniadau llywodraethu corfforaethol, yn ogystal â 
hyder cyffredinol yn y sefydliad.

6 Bydd y fframwaith cyfrifyddu a llywodraethu sy’n berthnasol i bob corff 
llywodraeth ganolog yn cael ei ddiffinio gan ei fframwaith cyfreithiol a 
rheoleiddio, ac i raddau fwy neu lai gan ofynion ychwanegol y grŵp sy’n 
ei noddi (y grŵp o fewn Llywodraeth Cymru sy’n goruchwylio’r corff; yn 
berthnasol i gyrff a noddir gan Lywodraeth Cymru ac is-gwmnïau, y cyfeirir 
atynt hefyd fel mudiadau hyd braich. Gyda’i gilydd, mae’r rhain yn llywio 
ffurf a chynnwys y datganiadau ariannol ac unrhyw ofynion adrodd eraill 
fel eu Hadroddiad Blynyddol, ac yn nodi unrhyw ddyddiadau cau ar gyfer 
archwilio’r dogfennau hyn a’u cyhoeddi. 

7 Rwyf yn croesawu’r adolygiad y mae Llywodraeth Cymru yn ei gynnal 
ar hyn o bryd o’r trefniadau sy’n llywodraethu ei pherthynas â chyrff 
hyd braich. Diben yr adolygiad yw rhoi sicrwydd i Weinidogion a’r Prif 
Swyddog Cyfrifyddu fod trefniadau ar waith gan Lywodraeth Cymru ar 
gyfer goruchwylio’i chyrff cyhoeddus mewn ffordd gymesur ac effeithiol, 
i adnabod arfer gorau ac i gynnig argymhellion ar gyfer y strwythur 
cyfundrefnol mwyaf effeithiol ar gyfer rheoli cyrff cyhoeddus ac ar gyfer 
pennu pryd mai’r corff hyd braich fydd y dull mwyaf addas o gyflawni 
amcanion gweinidogaethol, ac ailystyried hyn.

1 Llywodraeth Cymru, Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Ombwdsmon Gwasanaethau 
Cyhoeddus Cymru.
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8 Mae adolygiad Llywodraeth Cymru yn arbennig o amserol yng  
nghyd-destun yr heriau sylweddol y mae cyrff llywodraeth ganolog 
yn eu hwynebu. Y mwyaf nodedig yw’r pwysau ariannol parhaus am i 
lawr ar gyllidebau, ac mae hyn, ochr yn ochr â’r fframwaith cyfreithiol 
a rheoleiddiol sy’n newid (gofynion cyfrifyddu newydd ar gyfer cyrff 
elusennol, newidiadau i ofynion Adrodd Blynyddol i gyrff nad ydynt yn 
rhai elusennol a phasio Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 
2015), yn cadw pwysau ar gyrff a archwilir i ddod o hyd i ffyrdd o 
gyflawni mwy gyda llai. Byddai unrhyw welliant yn eglurder y cymorth a’r 
arweiniad a ddarperir gan Lywodraeth Cymru ar gyfer cyrff a archwilir, a’u 
heffeithiolrwydd, i’w groesawu.

Fy nghyfrifoldebau archwilio ac adrodd
9 Myfi yw’r archwilydd statudol i’r rhan fwyaf o’r cyrff a archwilir, y manylir 

arnynt yn Atodiad 1. Myfi hefyd yw’r archwilydd i’r gweddill trwy gytundeb 
dan baragraff 18(3) o Atodlen 8 Deddf Llywodraeth Cymru 2006. 

10 Rwy’n archwilio datganiadau ariannol pob corff a archwilir, ac yn eu 
hardystio, ac yn fy modloni fy hun:

• eu bod yn rhoi darlun ‘cywir a theg’ o sefyllfa ariannol y corff; 

• eu bod wedi’u ‘paratoi’n briodol’; ac

• nad ydynt yn cynnwys trafodion incwm neu wariant sydd wedi’u 
cyflawni’n anghyfreithlon neu heb fod yn unol â’r awdurdodiadau a 
roddwyd (‘afreolaidd’). 

11 Wrth ymgymryd â’r gwaith hwn, nid wyf yn ceisio sicrwydd llwyr ar 
gywirdeb, tegwch a rheoleidd-dra’r datganiadau ariannol a’r nodiadau 
ategol, ond yn mabwysiadu cysyniad o berthnasedd. Fy nod yw adnabod 
camddatganiadau perthnasol, hynny yw, rhai a allai achosi i ddarllenydd y 
cyfrifon gael ei gamarwain

12 Mae gofyn i mi hefyd adrodd ar nifer o faterion eraill, gan gynnwys 
paratoi’r Adroddiad ar Dâl yn briodol, ac mae’r pŵer gennyf hefyd i osod 
adroddiad ochr yn ochr â fy nhystysgrif lle rwyf yn dymuno tynnu sylw 
darllenwyr at fater penodol. Manylir ar fy nghyfrifoldebau yn Atodiad 2.

13 Yn dilyn fy archwiliad o gyfrifon llywodraeth ganolog 2016-17, fy 
nghasgliad oedd bod safon y cyfrifon llywodraeth ganolog, a’r papurau 
gweithio ategol, yn dda, yn gyffredinol, er bod lle i wella papurau gweithio 
a threfniadau sicrhau ansawdd o hyd mewn rhai achosion. Yn gyffredinol, 
mae’r Adroddiadau Blynyddol yn cydymffurfio â’r fframweithiau adrodd 
perthnasol, ond mae angen gwaith pellach hefyd i sicrhau eu bod yn cael 
eu mynegi’n fwy cryno a chlir a’u bod yn ennyn diddordeb yn well.
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Cyflwynodd yr holl gyrff llywodraeth ganolog eu cyfrifon i’w 
harchwilio’n brydlon, a chyhoeddwyd pob barn archwilio 
erbyn y dyddiad cau penodol 
14 Mae’r dyddiadau cau statudol ar gyfer llunio cyfrifon cyrff a archwilir, a’u 

harchwilio, yn amrywio o gorff i gorff. Serch hynny, braf yw adrodd bod:

• pob corff â dyddiad penodol i lunio cyfrifon i’w harchwilio, wedi cwrdd â’r 
dyddiadau hynny; a

• phob corff â dyddiad penodol ar gyfer derbyn eu barn archwilio wedi ei 
derbyn erbyn y dyddiadau hynny.

15 O ran y cyrff hynny nad oedd ganddynt ddyddiadau cau penodol, wedi 
derbyn y cyfrifon drafft gosodais amserlen ar gyfer fy nhîm, er mwyn iddynt 
gwblhau eu gwaith archwilio ac er mwyn i mi gyhoeddi fy marn archwilio. 
Ym mhob achos bodlonwyd y dyddiadau cau hynny. 

Mae ansawdd y cyfrifon drafft yn dal i fod yn dda, fodd 
bynnag, mae yna le i wella’r trefniadau sicrhau ansawdd a 
ddefnyddir gan y cyrff, er mwyn codi safonau ymhellach
16 Yn gyffredinol, ystyriwyd bod ansawdd y cyfrifon a gyflwynwyd i’w 

harchwilio yn 2016-17 yn dda. Mae sicrhau bod prosesau sicrhau 
ansawdd cadarn ar waith yn bwysig wrth bennu ansawdd cyfrifon a 
gyflwynwyd i’w harchwilio. 

17 Gwelwyd cynnydd nodedig yn nifer y cyrff a gwblhaodd y rhestr wirio 
datgelu cyfrifon berthnasol, ac mae un ar bymtheg o’r 24 corff bellach 
yn gwneud hynny, o gymharu â deg yn 2015-16 (Arddangosyn 2). Mae’r 
rhestrau gwirio yn offeryn pwysig sy’n galluogi cyrff i asesu cydymffurfiad 
eu cyfrifon gyda’r fframwaith cyfrifyddu perthnasol, ac i roi sylw i unrhyw 
beth sydd wedi ei hepgor cyn cychwyn yr archwiliad.

18 Disgwylir i drefniadau sicrhau ansawdd amrywio o gorff i gorff, gan 
ddibynnu’n rhannol ar eu maint a’u cymhlethdod. Yn Arddangosyn 3 ceir 
manylion enghreifftiau o drefniadau sicrhau ansawdd da a nodwyd ymhlith 
cyrff a archwilir yn 2016-17, ac, at ei gilydd, maent yn ffurfio proses sicrhau 
ansawdd gadarn.

Adroddiad Manwl
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Arddangosyn 2 – Canran y cyrff a archwilir a ddefnyddiodd restrau gwirio 
datgelu cyfrifon 

Ffynhonnell: dadansoddiad Swyddfa Archwilio Cymru o ddata gan dimau archwilio

Arddangosyn 3 – Enghreifftiau o drefniadau cadarn ar gyfer sicrhau ansawdd 
cyfrifon

Tabl gyda naratif yn manylu ar enghreifftiau o drefniadau cadarn ar 
gyfer sicrhau ansawdd cyfrifon.

• Eitem sefydlog ar agendâu cyfarfodydd y rheiny sydd â chyfrifoldeb dros 
lywodraethiant, i ystyried datblygiadau cyfrifyddu sydd yn yr arfaeth.

• Cwblhau’r rhestr wirio berthnasol ar gyfer datgelu cyfrifon cyn cyflwyno’r 
cyfrifon i’w harchwilio. Mae’r rhestrau gwirio datgelu cyfrifon yn ffordd 
werthfawr o gael sicrwydd ychwanegol ynghylch ansawdd cyfrifon ac o 
arddangos cydymffurfiad â safonau cyfrifyddu perthnasol.

• Mae’r cyfrifon drafft a’r papurau gweithio’n ddarostyngedig i adolygiad 
ffurfiol gan y Cyfarwyddwr Cyllid/Pennaeth Adnoddau cyn eu cyflwyno i’w 
harchwilio.

• Caiff yr adroddiad blynyddol a’r cyfrifon drafft eu hystyried yn ffurfiol gan 
y rheiny sydd â chyfrifoldeb dros lywodraethiant cyn yr archwiliad, a 
chyflwynir adroddiad ategol yn crynhoi’r prif bwyntiau gan y Cyfarwyddwr 
Cyllid /Pennaeth Adnoddau i oleuo’u hadolygiad. Mae’r adroddiad hwn ar 
y cyfrifon yn:

 - tynnu sylw at y prif faterion yn yr adroddiad blynyddol a’r cyfrifon;

 - rhoi esboniadau ar gyfer amrywiadau o bwys o flwyddyn i flwyddyn;

 - rhoi sylwebaeth ar unrhyw eitemau neilltuol; ac

 - yn adrodd ar y sefyllfa derfynol o gymharu â’r gyllideb.
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19 Yn Atodiad 3 rwyf wedi cynnwys rhai o’r prif gwestiynau y gallai’r rheiny 
sydd â chyfrifoldeb dros lywodraethiant fod eisiau eu hystyried wrth 
adolygu’r Cyfrifon Blynyddol. Seiliwyd y cwestiynau hyn ar ganllawiau’r 
Swyddfa Archwilio Genedlaethol i Gyfrifon Llywodraeth Ganolog, sy’n 
gyflwyniad i’r rheiny sydd â rôl oruchwylio. Yn y canllawiau, gosodir 
cwestiynau her allweddol y dylai’r rheiny sy’n goruchwylio eu hystyried 
wrth adolygu’r cyfrifon. Mae’r canllawiau llawn: Understanding Central 
Government Accounts ar wefan y Swyddfa Archwilio Genedlaethol.

Yn gyffredinol, roedd y papurau gweithio ategol yn dda a 
gwelwyd gwelliant ymhlith sawl corff a archwilir
20 Er mwyn ategu at y manylion yn y cyfrifon, dylai cyrff a archwilir ddarparu 

papurau gweithio cynhwysfawr a chyflawn yn brydlon ar gyfer fy 
archwilwyr. Mae papurau gweithio sy’n anghyflawn, sydd o safon isel neu 
sy’n hwyr, yn arwain at bwysau ychwanegol ar dimau cyllid cyrff a archwilir 
yn ystod y cyfnod archwilio ac yn cynyddu’r risg na chaiff y cyfrifon eu 
cwblhau erbyn y dyddiad cau. 

21 Yn gyffredinol, nodwyd bod y papurau gweithio sy’n ategu at y cyfrifon o 
safon dda. Fodd bynnag, mewn nifer fach o achosion, nododd archwilwyr 
bod angen gwella rhai agweddau ar ansawdd, prydlondeb a chywirdeb 
papurau gweithio sy’n ategol i’r cyfrifon. Wrth symud ymlaen, dylid cytuno 
ar y gofynion o ran y papurau gweithio ategol, ymlaen llaw, gyda fy 
archwilwyr, i hwyluso’r gallu i gwblhau’r gwaith archwilio’n brydlon.

Ceir addasiadau perthnasol i gyfrifon drafft dros chwarter y 
cyrff a archwilir
22 Fel y nodwyd ym mharagraff 11 uchod, nid wyf yn ceisio sicrwydd llwyr 

ar gywirdeb, tegwch a rheoleidd-dra’r datganiadau ariannol a’r nodiadau 
ategol, ond yn mabwysiadu cysyniad o berthnasedd – camddatganiadau 
ar lefel a allai gamarwain darllenydd y cyfrifon.

23 Mae perthnasedd yn fater o farn broffesiynol, ond yn gyffredinol fe’i 
gosodir rhwng 1% a 2% o lefel y gwariant. Fodd bynnag, yn achos 
eitemau penodol, byddaf yn ystyried bod unrhyw gamddatganiad yn 
berthnasol e.e. tâl uwch swyddog (eitem sensitif); hefyd lle byddai newid 
yn golygu mynd uwchlaw’r gyllideb a gymeradwywyd (gofynion rheoleiddio 
penodol – gweler paragraff 4).

https://www.nao.org.uk/report/understanding-central-governments-accounts-introductory-guide-oversight-role/
https://www.nao.org.uk/report/understanding-central-governments-accounts-introductory-guide-oversight-role/
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24 Mae Arddangosyn 4 yn dangos ar gyfer 2016-17 a 2015-16 canran y cyrff 
a archwilir ag:

• addasiadau sy’n faterol berthnasol i’w cyfrifon drafft;

• camddatganiadau na addaswyd; a

• materion ansoddol;

a cheir esboniad manwl ar eu cyfer isod.
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% y cyrff â materion 
ansoddol yn eu ISA260

% y cyrff â
chamddatganiadau na

addaswyd

% y cyrff y gwnaed 
addasiadau sy'n faterol
berthnasol i'w cyfrifon

drafft

Arddangosyn 4 – Materion a nodwyd yn yr Adroddiadau ar Archwiliadau o 
Ddatganiadau Ariannol

Ffynhonnell: Dadansoddiad Swyddfa Archwilio Cymru o ddata gan dimau archwilio
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Camddatganiadau perthnasol

25 Pan fydd fy archwilwyr yn adnabod camddatganiadau perthnasol, byddant 
yn gofyn i’r rheolwyr ddiwygio’r cyfrifon er mwyn cywiro’r gwallau. Os nad 
ydynt yn cael eu cywiro, neu nid yw’n bosib eu newid gan nad oes digon o 
wybodaeth, byddaf yn cyhoeddi barn archwilio amodol briodol.

26 Fel y dangosir yn Arddangosyn 4, yn 2016-17, roedd 25%o’r cyrff a 
archwilir wedi gwneud addasiadau sy’n berthnasol i’w cyfrifon neu 
adroddiadau tâl yn dilyn yr archwiliad. Mae hyn rhywfaint yn is na’r 
canran a adroddwyd yn 2015-16. Pan fydd cyrff yn gwneud addasiadau 
sy’n berthnasol, dylent adolygu’r rhesymau dros y gwallau a sicrhau y 
gweithredir argymhellion fy archwilwyr mewn perthynas â’r gwallau hyn. 
Dylai cyrff hefyd adolygu eu trefniadau ar gyfer llunio cyfrifon a sicrhau 
ansawdd, i sicrhau eu bod yn ddigon cadarn i godi gwallau o’r fath cyn 
i’r cyfrifon drafft gael eu cyflwyno i’w harchwilio. Nid oedd dwy ran o dair 
o’r cyrff hynny y gwelwyd bod ganddynt wallau perthnasol yn eu cyfrifon 
wedi cwblhau’r rhestrau gwirio datgelu cyfrifon perthnasol, ac mae hyn yn 
tynnu sylw pellach at y rhain fel offerynnau defnyddiol yn y broses sicrhau 
ansawdd.  

Camddatganiadau na addaswyd a materion ansoddol 

27 Pan fydd fy archwilwyr yn adnabod camddatganiadau amherthnasol, bydd 
rheolwyr yn cael eu hysbysu ohonynt a gwneir cais iddynt gael eu newid 
neu gyflwyno sylwadau ysgrifenedig yn nodi pam na fydd y newidiadau’n 
cael eu cyflwyno. Os nad yw’r camddatganiadau hyn yn cael eu newid, 
nid ydynt yn arwain at farn archwilio amodol. Maent yn cael eu hadrodd 
i’r sawl sy’n gyfrifol am lywodraethu (y Pwyllgor Archwilio neu debyg, fel 
rheol) gyda chais iddynt eu newid neu gynnig esboniad pam na wnaed 
unrhyw newid.

28 Mae’n galonogol fod lefel y camddatganiadau na addaswyd a adroddwyd 
yn 2016-17 wedi gostwng o gymharu â’r flwyddyn flaenorol (Arddangosyn 
4). Mae’n cymryd amser i’r cyrff a archwilir a fy archwilwyr brosesu 
addasiadau amherthnasol. Er fy mod yn dymuno gweld cyfrifon o ansawdd 
uchel, rwyf yn cydnabod, er budd symleiddio’r broses o lunio cyfrifon a’u 
harchwilio, a sicrhau eu bod yn cael eu cau’n brydlon, y gallwn ddisgwyl 
gweld llai o gamddatganiadau amherthnasol yn cael eu cywiro, ac nad 
yw hyn, ynddo’i hun, o angenrheidrwydd, yn arwydd o ddirywiad mewn 
ansawdd.

29 Roedd y meysydd lle gwelwyd camddatganiadau nad oeddent yn faterol 
berthnasol a materion ansoddol eraill yn 2016-17 yn amrywio’n sylweddol. 
Nid oedd unrhyw themâu penodol ar draws y cyrff, sydd efallai i’w ddisgwyl 
o gofio natur amrywiol gwaith cyrff llywodraeth ganolog yng Nghymru. Yn 
dilyn pob archwiliad, mae archwilwyr wedi darparu adroddiadau yn nodi 
eu canfyddiadau manwl i’r cyrff yn eu Hadroddiadau ar Archwiliadau o 
Ddatganiadau Ariannol.



Cyfrifon Llywodraeth Ganolog 2016-1712

Cyflwynwyd barn archwilio ddiamod ar yr holl gyfrifon 
heblaw am un corff a archwilir lle cyflwynwyd barn archwilio 
amodol
30 Fel y nodir ym Mharagraff 10, ar gyfer cyfrifon pob corff a archwilir rhaid i 

mi roi barn ar:

• eu llwyddiant i roi darlun ‘cywir a theg’ o sefyllfa ariannol y corff;

• a ydynt wedi cael eu ‘paratoi’n briodol’; ac

• a ydynt yn cynnwys trafodion incwm neu wariant a enillwyd neu 
a wariwyd yn gyfreithlon ac yn unol â’r awdurdodau a roddwyd 
(‘rheolaidd’) yn unig.

31 Roedd cyfrifon yr holl gyrff a archwilir ar gyfer 2016-17 yn ‘gywir a theg’ 
ac wedi’u ‘paratoi’n briodol’, a, lle nodwyd camddatganiadau perthnasol, 
(gweler paragraff 25-26 uchod), cawsant eu cywiro.

32 Gydag un eithriad, y manylir arno isod, nid oedd cyfrifon unrhyw gorff a 
archwilir yn cynnwys ‘incwm neu wariant afreolaidd a oedd yn berthnasol’.

33 Yn 2015-16 cyflwynais farn archwilio amodol ar reoleidd-dra ar gyfer un 
corff ac, yn 2016-17, roedd eu barn amodol ar reoleidd-dra ar yr un sail. 
Er bod datganiadau ariannol y corff dan sylw’n rhoi ‘darlun cywir a theg’, 
fy nghasgliad i oedd nad oedd y penderfyniad i gytuno i nifer o gontractau 
gwerthiant yn dilyn y gweithdrefnau cywir. Yn ogystal, nid oeddwn yn 
fodlon fod y penderfyniad yn bodloni rheolau a gofynion perthnasol eraill. 
Fy nghasgliad, felly, oedd mai cyflwyno barn archwilio amodol ar reoleidd-
dra fyddai’r cam cywir a chymesur i’w gymryd2. 

34 Ceir esboniadau ar gyfer y mathau amrywiol o farnau a gyhoeddir gennyf 
yn Atodiad 2. 

2 Cyfoeth Naturiol Cymru, Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2016-17 (Tudalen 52)

http://www.assembly.wales/laid%20documents/agr-ld11122/agr-ld11122-e.pdf
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At ei gilydd, mae Adroddiadau Blynyddol yn cydymffurfio 
fwyfwy gyda’u gofynion adrodd ond mae angen gwaith 
pellach i sicrhau eu bod yn fwy hwylus i’w darllen
35 Y llynedd, yng nghyd-destun gofynion adrodd blynyddol newydd Trysorlys 

Ei Mawrhydi, ac argymhellion y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus3 i wella 
hygyrchedd a darllenadwyedd adroddiadau blynyddol, gan gynnwys y 
defnydd o ddiagramau a ffeithluniau ar gyfer data allweddol, adroddais 
ganfyddiadau fy adolygiad ar lefel uchel o Adroddiadau Blynyddol 2015-16 
cyrff a archwilir.

36 Yn gyffredinol, roedd y canfyddiadau’n bositif ac roedd lefelau rhesymol 
o gydymffurfiad a rhai enghreifftiau da o adroddiadau blynyddol a 
oedd yn llwyddo i ennyn diddordeb ac a oedd yn ddarllenadwy. Fodd 
bynnag, ac eithrio’r enghreifftiau hynny, roedd angen mwy o waith i wella 
darllenadwyedd, e.e. gostwng hyd cyffredinol yr adroddiadau a defnyddio 
ffeithluniau yn lle naratif; ynghyd ag adrodd yn well ar berfformiad a risgiau 
allweddol.

37 Eleni, dilynodd fy staff i fyny ar eu gwaith blaenorol trwy gynnal adolygiad 
ysgafn o adroddiadau blynyddol 2016-17 i weld a oedd y rheiny nad oedd 
yn cydymffurfio yn 2015-16 bellach yn cydymffurfio (cymerwyd y byddai’r 
elfennau a oedd yn cydymffurfio’n flaenorol yn dal i gydymffurfio yn 2016-
17) ac a oes mwy o ddefnydd o ddiagramau a ffeithluniau wrth gyflwyno 
gwybodaeth.

38 Ceir ein canfyddiadau cyffredinol ynghylch cydymffurfiad yn Arddangosyn 
5 ar gyfer adroddiadau blynyddol y 15 corff a archwilir sy’n dilyn Llawlyfr 
Adrodd Ariannol Trysorlys Ei Mawrhydi (FReM), ac Arddangosyn 6 ar gyfer 
adroddiadau blynyddol y tri chorff a archwilir sy’n dilyn Datganiad o’r Arfer 
a Argymhellir (SoRP) y Comisiwn Elusennau.

39 Ar y cyfan, mae’r lefelau cydymffurfiad wedi gwella ar gyfer yr adroddiadau 
FReM a SoRP. Yn unigol, roedd y cyfan bron o’r cyrff wedi cynyddu eu 
sgôr gydymffurfiaeth, a nifer fach wedi ei chynyddu’n nodedig, gyda 
rhai ohonynt ychydig yn unig yn brin o gydymffurfiad llwyr erbyn hyn. 
Braf hefyd yw nodi bod bron i 50% o’r adroddiadau blynyddol bellach yn 
gwneud gwell defnydd o ffeithluniau, yn enwedig wrth ddarparu ‘ciplun’ 
neu grynodeb o’r flwyddyn, ac yn gwneud newidiadau i gyflwyniad eu 
gwybodaeth er mwyn tynnu sylw at y prif faterion. 

40 Mae yna rai cyrff unigol sydd â mwy o waith i’w wneud o hyd, fodd bynnag 
rwyf yn cydnabod bod cynnydd i’r cyfeiriad cywir yn gam positif, yng 
ngolau’r adnoddau cyfyngedig, ac rwyf yn annog cyrff a archwilir i gadw’r 
momentwm i fynd.

3 Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Craffu ar Gyfrifon, 2015-16, 
Rhagfyr 2016
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Adroddiadau Blynyddol sy’n seiliedig ar lawlyfr Adrodd Ariannol 
Trysorlys EM (FReM) 
41 Mae Arddangosyn 5 yn dangos cydymffurfiad gydag elfennau adrodd 

gofynnol FReM:

• Adroddiad ar Berfformiad – dylai ‘adrodd stori’ y corff, gan gynnwys 
trosolwg a mesurau perfformiad;

• Adroddiad Atebolrwydd – dylai esbonio i ba raddau y mae’r corff yn 
cydymffurfio â gofynion stiwardiaeth a llywodraethu ac mae’n cynnwys:

‒ Adroddiad Llywodraethu Corfforaethol;

‒ Adroddiad ar Dâl a Staff; ac

‒ Adroddiad Atebolrwydd ac Archwilio Seneddol (mesurir yn erbyn 
eitemau gorfodol yn unig (caiff 2015-16 ei ailddatgan).
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Ffynhonnell: Adolygiad o Adroddiadau Blynyddol 2015-16 a 2016-17 gan Swyddfa 
Archwilio Cymru

Arddangosyn 5 – Cydymffurfiad Adroddiadau Blynyddol â gofynion FReM 



Cyfrifon Llywodraeth Ganolog 2016-17 15

Adroddiadau Blynyddol sy’n seiliedig ar Ddatganiad o’r Arfer a 
Argymhellir i Elusennau (SoRP) 
42 Mae Arddangosyn 6 yn dangos cydymffurfiad gyda gofynion gorfodol 

Datganiad o’r Arfer a Argymhellir i Elusennau (SoRP) a ddadansoddwyd 
dros chwe elfen ar wahân sy’n ofynnol ar gyfer yr adroddiad.
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Ffynhonnell: Adolygiad o Adroddiadau Blynyddol 2015-16 a 2016-17 gan Swyddfa 
Archwilio Cymru
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Agweddau ansoddol
43 Er bod modd rhoi sylw i fethiant i gydymffurfio yn weddol rwydd, mae’n 

anoddach rhoi sylw i faterion darllenadwyedd a hygyrchedd. Mae lawer 
yn haws ysgrifennu adroddiad naratif hir nag adroddiad byr sy’n ennyn 
diddordeb a defnyddio ffeithluniau i symleiddio adrodd cymhleth. O 
ystyried adnoddau cyfyngedig iawn llawer o’r cyrff a archwilir, mae hyn yn 
arbennig o anodd.

44 Bydd gwella adrodd blynyddol yn broses ailadroddol ac mae 
dysgu gan eraill yn allweddol. Mae arfer da a nodwyd gan wobrau 
blynyddol Excellence in reporting in the Public Sector yn ddogfen 
gyfeirio ragorol y gellir dysgu ohoni. Rhoddir y gwobrau ar y cyd gan 
PricewaterhouseCoopers a’r Swyddfa Archwilio Genedlaethol, a gwelwyd 
gwelliant parhaus mewn adroddiadau gan gyrff cyhoeddus, gyda mwy o 
amser yn cael ei dreulio ar lunio adroddiadau blynyddol clir, sy’n ennyn 
diddordeb, a defnyddio enghreifftiau o arfer da gan eu cymheiriaid. 

45 Yn Arddangosyn 7 ategaf at adroddiad y llynedd y cwestiynau allweddol 
y buaswn yn annog cyrff i’w holi i’w hunain wrth baratoi eu Hadroddiadau 
Blynyddol. Dylai’r cwestiynau hyn fod o gymorth iddynt i sicrhau bod 
eu hadroddiadau’n canolbwyntio ar y prif faterion, heb adael iddynt 
fynd ar goll mewn gormod o naratif. Nid yw adrodd rhagorol yn golygu 
darparu mwy o wybodaeth, ond yn hytrach sicrhau bod materion a 
mewnwelediadau allweddol yn cael eu cyfathrebu’n glir, mewn ffordd 
gytbwys a thryloyw.

https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2017/04/10483-001-BPTA_corporate-reporting-4DP.pdf
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A yw’n 
adrodd stori:

Pwy ydych chi a beth yw’ch gwaith?

Sut yr ydych wedi perfformio a sut 
yr ydych yn mesur perfformiad?

Beth sydd o bryder i’r Bwrdd?

Sut yr ydych yn sicrhau bod 
llywodraethiant yn gwneud ei waith?

A yw’n gryno 
ac yn glir? A yw’n rhydd o dermau?

A oes gormod o fanylder yn 
cuddio negeseuon allweddol?

A yw’n llifo ac yn defnyddio 
crynodebau a ffeithluniau da?

Arddangosyn 7 – Cwestiynau allweddol i’w holi wrth lunio Adroddiad Blynyddol
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Mae yna nifer o ddatblygiadau cyfrifyddu ac archwilio 
ariannol yn yr arfaeth y bydd yn rhaid i gyrff llywodraeth 
ganolog eu hystyried a pharatoi ar eu cyfer
Newidiadau allweddol i IFRS ar gyfer y dyfodol (perthnasol i holl gyrff 
Llywodraeth Ganolog ac eithrio Cyrff Elusennol a Noddir gan Lywodraeth 
Cymru)

46 Mae newidiadau sydd yn yr arfaeth i safonau cyfrifyddu (delio gydag 
offerynnau ariannol, refeniw o gontractau gyda chwsmeriaid a phrydlesi) 
yn cyflwyno newidiadau allweddol i’r egwyddorion cyfrifyddu sydd i’w 
defnyddio gan gyrff llywodraeth ganolog. Disgwylir y bydd IFRS 16 yn 
benodol yn cael effaith sylweddol ar y gwaith o baratoi cyfrifon. 

Safon Dyddiad 
y daw i 
rym

Manylion pellach

IFRS 9 
offerynnau 
ariannol

2018-19 Bydd IFRS 9 offerynnau ariannol yn disodli 
IAS 39 ac mae’n cynnwys dull newydd yn 
seiliedig ar egwyddorion ar gyfer dosbarthu a 
mesur asedau ariannol. Mae hefyd yn cyflwyno 
methodoleg amhariad newydd ar gyfer asedau 
ariannol yn seiliedig ar golledion a ddisgwylir 
yn hytrach na cholledion a ddioddefwyd. Mae 
hyn yn golygu y bydd modd adnabod colledion 
credyd disgwyliedig ynghynt ac yn fwy amserol. 
Mae bron yr holl ofynion cyfrifyddol ar gyfer 
rhwymedigaethau ariannol yn parhau heb eu 
newid o IAS 39.

Arddangosyn 8 – Newidiadau allweddol yn yr arfaeth i IFRS 
Tabl yn dangos newidiadau allweddol yn yr arfaeth i IFRS yn safonau IFRS 9, 
15 ac 16.
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Newidiadau yn yr arfaeth i UK GAAP (perthnasol i gyrff elusennol a noddir gan 
Lywodraeth Cymru yn unig)
47 Yn dilyn cyflwyniad trefn gyfrifyddu newydd UK GAAP yn 2015-16, a 

disodli’r Safon Adrodd Ariannol i Endidau Llai (FRSSE) gan Adran 1A 
FRS 102 yn 2016-17, ni fydd unrhyw newidiadau sylweddol i FRS 102 
hyd nes 2019-20. Disgwylir y bydd unrhyw newidiadau a wneir bryd 
hynny’n gyfyngedig eu natur. Disgwylir newidiadau mwy sylweddol o 
2022-23 ymlaen, gan adlewyrchu’r newidiadau diweddar mewn Safonau 
Adrodd Ariannol Rhyngwladol, gan gynnwys cyfrifyddu ar gyfer offerynnau 
ariannol a phrydlesi.

Safon Dyddiad 
y daw i 
rym

Manylion pellach

IFRS 15 
refeniw o 
gontractau 
gyda 
chwsmeriaid

2018-19 Mae IFRS 15 refeniw o gontractau gyda 
chwsmeriaid yn cyflwyno model pum cam yn 
seiliedig ar egwyddorion ar gyfer cydnabod 
refeniw sy’n deillio o gontractau gyda 
chwsmeriaid. Mae’n seiliedig ar egwyddor 
graidd sy’n nodi bod yn rhaid i brosesau 
cydnabod refeniw ddangos trosglwyddiad 
nwyddau neu wasanaethau sydd wedi’u haddo 
i’r cwsmer ar ffurf swm sy’n adlewyrchu’r hyn 
y disgwylia’r corff y bydd hawl ganddo iddo, yn 
gyfnewid am y nwyddau neu’r gwasanaethau 
hynny. Mae hefyd yn gofyn am ddatgeliadau 
mwy eang na’r hyn sydd ei angen ar hyn o bryd

IFRS 16 
prydlesi

2019-20 Bydd IFRS 16 yn disodli’r safon gyfredol ar 
gyfer prydlesi sef IAS 17. Y prif newid yw ei 
fod yn dileu ar y cyfan y gwahaniaeth rhwng 
prydlesi gweithredu a phrydlesi ariannol 
ar gyfer prydleswyr trwy gyflwyno model 
cyfrifyddol prydleswr sengl sy’n gofyn i’r 
prydleswr adnabod asedau a rhwymedigaethau 
i’r holl brydlesi gyda chyfnod o fwy na 12 mis, 
oni bai fod yr ased sylfaenol yn isel ei werth. 
Bydd hyn yn arwain at adnabod pob prydles 
ar y fantolen fel ased yn seiliedig ar egwyddor 
‘hawl defnyddio’ gyda rhwymedigaeth gyfatebol 
ar gyfer rhentu yn y dyfodol. Mae hyn yn newid 
sylweddol o ran cyfrifyddu prydleswyr.
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Cyflwyno Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

48 Daeth Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 (y Ddeddf) i 
rym yn Ebrill 2015. Mae’r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i mi ddarparu 
adroddiad cyn etholiad nesaf y Cynulliad Cenedlaethol yn manylu sut 
y mae cyrff cyhoeddus yn gweithredu yn unol â’r egwyddor datblygu 
cynaliadwy wrth osod eu hamcanion llesiant a chymryd camau i’w 
gwireddu. Eleni, rwyf yn cynnal fy ngwaith cyntaf dan y Ddeddf – 
Sylwebaeth y Flwyddyn Gyntaf – i ddeall sut mae cyrff yn dechrau ymateb 
i’r gofynion. Bydd cynnal Sylwebaeth y Flwyddyn Gyntaf yn galluogi 
Swyddfa Archwilio Cymru i gynnig rhywfaint o adborth cynnar heb ragnodi 
disgwyliadau ar gyfer sut y dylai cyrff cyhoeddus fod yn ymgymryd â’u 
cyfrifoldebau newydd. Nod Sylwebaeth y Flwyddyn Gyntaf fydd cefnogi 
cynnydd, gan sicrhau ar yr un pryd bod modd i ddulliau newydd ddod i’r 
amlwg. 

49 Rwyf hefyd yn cydweithio â nifer fach o gyrff cyhoeddus (gan gynnwys 
rhai cyrff llywodraeth ganolog), i ddatblygu dull archwilio sy’n ystyrlon, 
yn integredig ac yn gymesur, y gellir ei fabwysiadu yn y dyfodol. Bydd 
allbynnau’r gwaith hwn yn cael ei rhannu mewn digwyddiad cenedlaethol 
ym mis Mai 2018.

Menter Twyll Genedlaethol

50 Mae’r Fenter Twyll Genedlaethol yn ymarfer cydweddu data sy’n helpu 
cyrff cyhoeddus i ganfod achosion o dwyll a gordaliadau o’r pwrs 
cyhoeddus ledled y Deyrnas Unedig, a’u hatal. Mae’r Fenter yn cydweddu 
data ar draws mudiadau a systemau er mwyn helpu cyrff cyhoeddus i 
adnabod twyll a gordaliadau 

51 Ers iddi ddechrau ym 1996, mae ymarferion y Fenter hon wedi arwain at 
ganfod ac atal mwy na £30 miliwn o dwyll a gordaliadau yng Nghymru ac 
£1.3 biliwn ar draws y Deyrnas Unedig. 

52 Caiff ymarferion y Fenter eu cynnal bob dwy flynedd a hyd yn hyn mae 
ymarfer y Fenter yn 2016-17 wedi canfod gwerth £4.8 miliwn o dwyll, 
gwallau a gordaliadau Cymerodd 42 corff sector cyhoeddus yng Nghymru 
ran yn yr ymarfer. Roedd y rhain yn cynnwys Llywodraeth Cymru a 4 Corff 
a Noddir gan Lywodraeth Cymru a gymerodd ran yn wirfoddol. Ar hyn 
o bryd, rydym yn cydweithio gyda Llywodraeth Cymru i ymestyn gwaith 
cydweddu data’r Fenter i mewn i feysydd newydd yr ystyrir bod ynddynt 
lefel uchel o risg gynhenid o dwyll.
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53 Buaswn yn annog pob corff a archwilir i gymryd rhan yn yr ymarfer a 
gynhelir bob dwy flynedd. Er efallai na fydd yr ymarfer yn arwain at 
arbedion sylweddol i gyrff unigol, mae yna fuddion ehangach i’w hystyried:

• menter sydd ar waith ar draws y sector cyhoeddus – po fwyaf o 
gyfranogwyr y mwyaf effeithiol y bydd y fenter;

• bydd y gwaith yn rhan o fframwaith sicrwydd cyrff a archwilir;

• mae cymryd rhan yn atal twyll ac yn ei ganfod. Mae rhoi 
cyhoeddusrwydd i’ch cyfranogiad yn ddigon i atal darpar dwyllwyr rhag 
twyllo; a

• pharhau i esblygu gyda setiau data newydd a chydweddu newydd yn 
cael eu cyflwyno. Mae diwydrwydd dyladwy gyda grantiau yn debygol o 
fod yn set data yn y dyfodol.



Atodiadau
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Atodiad 1 – Cyrff llywodraeth ganolog 
yng Nghymru a archwilir gan Archwilydd 
Cyffredinol Cymru (ACC) neu gan ACC ar 
ran y Swyddfa Archwilio Genedlaethol

Cyrff a archwilir Nifer

Llywodraeth Cymru 1

Cyrff a Noddir gan Lywodraeth Cymru (nad ydynt yn 
elusennol)

4

Cyngor Chwaraeon Cymru

Gofal Cymdeithasol Cymru

Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru

Cyfoeth Naturiol Cymru

Cyrff a Noddir gan Lywodraeth Cymru (elusennol) 3

Cyngor Celfyddydau Cymru

Amgueddfa Cymru 

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Is-gwmnïau Llywodraeth Cymru a gyfyngir trwy Warant 4

Hybu Cig Cymru (Meat Promotion Wales)

Dewis Gyrfa

Sector Development Wales

Hwb Gwyddorau Bywyd

Tabl yn rhestru’r cyrff llywodraeth ganolog yng Nghymru a archwilir gan 
Archwilydd Cyffredinol Cymru (ACC) neu gan ACC ar ran y Swyddfa Archwilio 
Genedlaethol.
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Cyrff a archwilir Nifer

Cyrff sy’n annibynnol i Lywodraeth Cymru 10

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Comisiynydd Plant Cymru

Comisiynydd y Gymraeg

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru 

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Cyngor y Gweithlu Addysg

Estyn

Cymwysterau Cymru

Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru

Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Cyfrifon a archwiliwyd ar ran y Rheolwr a’r Archwilydd 
Cyffredinol

2

Cyfrif Loteri Cyngor Chwaraeon Cymru

Cyfrif Loteri Cyngor Celfyddydau Cymru
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Beth y byddaf yn adrodd arno yn fy nhystysgrif ac 
adroddiad:
Barn ar Ddatganiadau Ariannol

a) A yw’r datganiadau ariannol yn rhoi darlun cywir a theg o gyflwr busnes y 
corff? 

b) A ydynt wedi’u paratoi’n briodol? 

Barn ar Reoleidd-dra 

A ddefnyddiwyd y gwariant a’r incwm yn y datganiadau ariannol i’r dibenion a 
fwriadwyd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru, ac a yw’r trafodion ariannol a 
gofnodwyd yn y datganiadau ariannol yn cydymffurfio â’r awdurdodau sy’n eu 
llywodraethu? 

Barn ar faterion eraill

a) A yw’r rhan o’r Adroddiad ar Dâl sydd i’w harchwilio wedi’i pharatoi’n 
briodol? 

b) A yw unrhyw wybodaeth arall a gyhoeddwyd gyda’r datganiadau ariannol 
yn gyson â’r datganiadau ariannol hynny? 

Materion y byddaf yn adrodd arnynt trwy eithriad:

a) lle nad yw’r Datganiad Llywodraethu yn adlewyrchu cydymffurfiad â 
chanllawiau: 

b) lle na chadwyd cofnodion cyfrifyddu boddhaol/priodol/digonol;

c) lle nad yw’r datganiadau ariannol a’r rhan o’r Adroddiad ar Dâl sydd i’w 
harchwilio yn cyd-fynd â’r cofnodion a’r ffurflenni ariannol; 

ch) lle na ddatgelwyd gwybodaeth a nodir gan Drysorlys EM/Gweinidogion 
Cymru ynghylch tâl a thrafodion eraill; 

d) lle nad wyf wedi derbyn yr holl wybodaeth a’r esboniadau sydd eu hangen 
arnaf i gwblhau fy archwiliad

Fy Adroddiad

Mae’n rhaid i mi hefyd ystyried a oes gennyf unrhyw sylwadau pellach i’w 
gwneud ar y datganiadau ariannol hyn a nodi’r sefyllfa yn y fan hon. Os oes 
gennyf unrhyw sylwadau pellach, byddaf yn eu cyflwyno mewn adroddiad ar 
wahân ac yn cyfeirio atynt yn y fan hon. 

Atodiad 2 – Fy nghyfrifoldebau adrodd
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Cyd-destun fy ngwaith adrodd: perthnasedd

Wrth gynllunio’r archwiliad a’i gyflawni, ceisiaf adnabod camddatganiadau 
perthnasol a wnaed naill ai trwy dwyll neu gamgymeriad yn y datganiadau 
ariannol. Ystyrir bod camddatganiadau, gan gynnwys pethau a hepgorwyd, yn 
berthnasol os credir yn rhesymol fod modd iddynt yn unigol, neu gyda’i gilydd, 
ddylanwadu ar benderfyniadau economaidd defnyddwyr a wnaed yn seiliedig 
ar y datganiadau ariannol. Os yw camddatganiad neu rywbeth a hepgorwyd yn 
parhau yn y datganiadau ariannol a archwiliwyd, byddaf yn newid fy nhystysgrif 
ac adroddiad safonol.

Mae perthnasedd yn dibynnu ar faint yr eitem neu wall o ran yr amgylchiadau 
penodol ar gyfer eu hepgor neu gam-ddatgan.

Mae’r hyn a ddyfarnaf fel perthnasedd yn fater o farn broffesiynol a bydd nifer o 
ffactorau yn dylanwadu ar hynny gan gynnwys: 

• y math o gorff a archwilir; 

• natur y gwasanaethau y mae’r corff yn eu darparu; 

• gofynion deddfwriaethol; ac 

• anghenion deddfwyr ac eraill sy’n defnyddio’r datganiadau ariannol o ran 
gwybodaeth ariannol. 

Mae’n bosibl i rai materion ansoddol hefyd effeithio ar berthnasedd eitem, fel 
gofynion cyfreithiol a rheoleiddiol, a sensitifrwydd gwleidyddol. 
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Sut y gallaf newid fy nhystysgrif ac adroddiad
Fy nhystysgrif: barn archwilio amodol a diamod 

Tabl yn nodi sut y gall Archwilydd Cyffredinol Cymru newid ei dystysgrif a’i 
adroddiad. Mae’n disgrifio’r 5 math o farn y gall archwilydd eu mynegi

Math o farn Disgrifiad

Barn ddiamod Mae’r datganiadau ariannol yn rhoi darlun cywir 
a theg ac nid oes unrhyw drafodion afreolaidd, 
ymhob mater perthnasol. 

Barn amodol ‘ac eithrio’ 
– cyfyngiad o ran 
cwmpas

Mae’r datganiadau ariannol yn rhoi darlun cywir 
a theg ac nid oes unrhyw drafodion afreolaidd, 
ac eithrio mater perthnasol lle nad oedd yr 
archwilydd yn gallu cael tystiolaeth ddigonol. 

Barn amodol ‘ac eithrio’ 
– anghytundeb

Mae’r datganiadau ariannol yn rhoi darlun 
cywir a theg ac nid oes unrhyw drafodion 
afreolaidd, ac eithrio mater perthnasol lle'r oedd 
anghytundeb rhwng yr archwilydd a’r corff a 
archwilir ynghylch y modd y cafodd y mater ei 
drin yn y datganiadau ariannol. 

Barn anffafriol Roedd anghytundeb a oedd yn berthnasol ac yn 
hollbresennol, bod y datganiadau ariannol yn eu 
cyfanrwydd yn gamarweiniol neu’n anghyflawn. 

Ymwadu barn Ni allai’r archwilydd fynegi barn, oherwydd ni 
allai gael tystiolaeth i’r fath raddau nes y gallai’r 
datganiadau ariannol yn eu cyfanrwydd fod yn 
gamarweiniol neu’n anghyflawn. 
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Fy nhystysgrif: pwyslais ar fater, materion eraill, ac adroddiadau trwy eithriad 

Mae’n bosibl hefyd i fy adroddiad archwilio gynnwys paragraff ‘pwyslais ar 
fater’. Mae hyn yn tynnu sylw defnyddwyr datganiadau ariannol at fater, neu 
faterion, a gyflwynir neu a ddatgelir yn y datganiadau ariannol, sydd mor bwysig 
fel eu bod yn sylfaenol i ddealltwriaeth defnyddwyr o’r datganiadau ariannol. Nid 
yw hyn yn effeithio ar fy marn. 

Gallaf hefyd ychwanegu paragraff ‘mater arall’ os credaf ei bod yn angenrheidiol 
cyfleu mater, heblaw am y rhai a gyflwynir neu a ddatgelir yn y datganiadau 
ariannol, sy’n berthnasol i ddealltwriaeth defnyddwyr o’r archwiliad, fy 
nghyfrifoldebau neu’r adroddiad archwilio. 

Adroddaf trwy eithriad os: 

• nad yw’r datganiad llywodraethu blynyddol yn adlewyrchu cydymffurfiad gyda 
chanllawiau; 

• nad oedd yr wybodaeth a roddwyd yn y rhagair esboniadol yn gyson â’r 
datganiadau ariannol; neu os

•  wyf yn arfer unrhyw bwerau neu ddyletswyddau ychwanegol dan Ddeddf 
Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004.

Fy Adroddiad: 

Os oes gennyf unrhyw sylwadau pellach i’w gwneud ar y datganiadau ariannol, 
byddaf yn eu gwneud mewn adroddiad naratif a elwir yn adroddiad ‘sylweddol’. 
Byddaf fel rheol yn gwneud adroddiad sylweddol pan fyddaf yn cyflwyno 
barn amodol, ond gallaf ddewis gwneud adroddiad hefyd lle mae fy marn yn 
ddiamod. 
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Datganiadau Sylfaenol a Nodiadau:

• A yw’r rheolwyr yn medru esbonio unrhyw wahaniaethu o bwys rhwng eleni 
a’r llynedd? 

• A yw’r rheolwyr wedi esbonio’r sail ar gyfer unrhyw beth sydd wedi’i 
ailddatgan o flynyddoedd blaenorol? A yw esboniadau o’r fath yn briodol?

• A oes unrhyw rai o’r dadansoddiadau o wariant neu incwm yn cynnwys 
symiau sylweddol sydd wedi’u categoreiddio fel ‘arall’. Os ydynt, i beth mae 
hyn yn perthyn? 

• A yw’r segmentau gweithredu a ddatgelwyd yn gyson â’ch dealltwriaeth o’r 
modd y mae’r adran yn gweithredu, a sut y mae’n adrodd ac yn goleuo ei 
phrosesau penderfynu? 

• A oes unrhyw rwymedigaethau cyfredol neu anghyfredol o bwys (gan 
gynnwys darpariaethau) ar y Datganiad o Sefyllfa Ariannol? Ydynt yn 
cynrychioli risg i’r corff yn y dyfodol y dylid ei chynnwys ar y gofrestr risg? 

• A yw’r Datganiad o Lif Arian yn dangos bod adnoddau’n cael eu defnyddio’n 
unol â blaenoriaethau’r corff? Er enghraifft, a yw’r adran ar ‘Lif arian o 
weithgareddau buddsoddi’ yn adlewyrchu buddsoddiad mewn asedau neu 
seilwaith ar gyfer y dyfodol? 

• A oes unrhyw linellau heb ddisgrifiad (er enghraifft, sy’n cynnwys y gair 
‘arall’)? Os felly, i beth y mae’r rhain yn berthnasol ac a yw’n iawn eu bod yn 
cael eu cynnwys yn y Datganiad o Lif Arian? 

• A oes unrhyw arian anarferol wrth gefn, neu drosglwyddiadau anarferol 
rhwng arian wrth gefn, y mae arnynt angen esboniad? 

• A yw’r polisïau cyfrifyddu’n ddealladwy? 

• A oes unrhyw ymrwymiadau o bwys sydd mewn perygl o ganlyniad i 
newidiadau mewn polisïau neu gynlluniau? Er enghraifft, a yw’n debygol na 
fydd adeiladau sydd ar brydles yn cael eu defnyddio mwyach cyn diwedd 
cyfnod y brydles? 

• A yw’r rheolwyr wedi esbonio’r rhesymeg tu ôl i unrhyw rwymedigaethau 
ychwanegol a ffurfiwyd yn ystod y flwyddyn, a hynny’n glir?

• A yw’r rhwymedigaethau wrth gefn yn gyson â’r gofrestr risg? 

Atodiad 3 – Cwestiynau allweddol i’w hystyried gan 
y rheiny sydd â chyfrifoldebau llywodraethu wrth 
adolygu’r cyfrifon
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Datganiad Llywodraethiant ac Adroddiad ar Dâl

• A yw’r Datganiad Llywodraethiant yn adlewyrchiad cytbwys o weithgareddau’r 
adran yn y maes hwn? A yw’r risgiau a’r gwendidau yn cael ystyriaeth onest 
ac agored?

• A gafwyd y gymeradwyaeth briodol ar gyfer pecynnau ymadael sydd tu allan i 
delerau arferol?

• A yw’r newidiadau yn nifer y staff cyflogedig yn cydymffurfio â’ch dealltwriaeth 
o’r newidiadau o fewn yr adran yn ystod y flwyddyn?

• A gafwyd cymeradwyaeth briodol ar gyfer colledion yr adroddwyd yn eu cylch 
a thaliadau arbennig? 

• Sut y mae’r rheolwyr wedi bodloni’u hunain ynghylch yr achos gwerth am 
arian ar gyfer y taliadau hyn?

Ffynonellau: Cwestiynau sy’n seiliedig ar ganllawiau’r Swyddfa Archwilio Genedlaethol i 
Gyfrifon Llywodraeth Ganolog 
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