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Annwyl Huw,  

Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 

Fel y gwyddoch, yn ystod y cyfarfod Pwyllgor ar 15 Mawrth, clywsom 

dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Swyddfa Archwilio Cymru ar ei phapur: Y 

drefn ffioedd archwilio cyhoeddus gymhleth yng Nghymru – achos dros 

newid. 

Roedd gan y Pwyllgor ddiddordeb yn y dystiolaeth a gyflwynwyd gan Swyddfa 

Archwilio Cymru, ac mae'r Aelodau'n fodlon ystyried diwygio'r 

ddeddfwriaeth. Fodd bynnag, byddwch yn ymwybodol bod y Pwyllgor ar hyn 

o bryd yn gyfrifol am lywio Bil Pwyllgor drwy'r Cynulliad ac yn ymgymryd â 

llwyth gwaith trwm. Yn sgil hynny, byddai'r Pwyllgor yn ddiolchgar am 

unrhyw waith y gallech ei wneud cyn iddo roi ystyriaeth bellach i'r mater 

hwn. Byddai'n ddefnyddiol deall pa newidiadau deddfwriaethol penodol y 

bydd eu hangen arnoch, a beth fyddai nodweddion Bil diwygiedig. 

Yn benodol, byddem yn ddiolchgar pe gallech ystyried pa rannau eraill o'r 

Ddeddf y byddent yn elwa o newid. Trafodwyd y materion hyn yn fyr yn ystod 

y cyfarfod pan fu'r Pwyllgor yn trafod y gofynion cworwm sy'n gysylltiedig â 

chyfarfodydd Swyddfa Archwilio Cymru a'r terfynau amser sydd ynghlwm 

wrth y broses o archwilio cyfrifon. Byddai'n ddefnyddiol cael enghreifftiau 

pellach lle mae'r meysydd eraill hyn wedi achosi problemau neu wedi 

cyfyngu ar fanteision unrhyw weithgaredd. 



 

 

Yn ogystal, byddem hefyd yn ddiolchgar am fanylion ynghylch y costau sy'n 

gysylltiedig â'r cynigion. Yn ystod y cyfarfod Pwyllgor, nid oedd yn bosibl i 

Swyddfa Archwilio Cymru ddarparu unrhyw fanylion mesuradwy ynghylch 

goblygiadau cost y gyfundrefn gyfredol ar gyfer pennu ffioedd, a sut y gallai 

newidiadau arwain at wahaniaethau o ran y costau hynny. Byddai'n 

ddefnyddiol cael rhagor o fanylion am y costau mewnol sy'n deillio o 

weinyddu'r prosesau sy'n gysylltiedig ag adran 23 o'r Ddeddf. Yn ogystal, 

byddai'n ddefnyddiol cael gwybodaeth am unrhyw fuddion ariannol a allai 

ddeillio i Swyddfa Archwilio Cymru a rhanddeiliaid eraill o ganlyniad i newid 

y ddeddfwriaeth. 

Yn gywir, 

 

 

 

 

Simon Thomas AC 

Cadeirydd 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu'n Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 


