
 

 

9 Mai 2019 

Annwyl Llyr 

Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 

Rwy'n ysgrifennu mewn ymateb i'ch llythyr dyddiedig 26 Mawrth 2019 a'ch gwaith craffu ar 

ôl deddfu ar Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013. 

Rydych yn nodi yr hoffech i'r Comisiwn ddarparu tystiolaeth ysgrifenedig sy'n ateb y cylch 

gorchwyl a bod gennych ddiddordeb arbennig ym marn a phrofiadau'r Comisiwn, fel corff 

a archwilir yng Nghymru, o'r gyfundrefn codi ffioedd.  

Yn ogystal, mae'r Pwyllgor yn awyddus i ddeall yr effaith y mae'r Ddeddf wedi'i chael ar y 

Cynulliad, a hoffai farn y Comisiwn ar weithrediad y Ddeddf a chostau gweinyddu'r 

dyletswyddau sydd wedi'u gosod ar Gomisiwn y Cynulliad, fel penodi Archwilydd 

Cyffredinol Cymru ac aelodau anweithredol Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru, caffael 

archwilwyr Swyddfa Archwilio Cymru ac a yw'r Cynulliad wedi gweld unrhyw newidiadau 

nodedig yn y gyfundrefn archwilio ers cyflwyno'r Ddeddf. 

Rydym wedi llunio ymateb i'r ceisiadau hyn fel y nodir yn yr atodiad sy'n cyd-fynd â'r 

llythyr hwn; gobeithio y bydd o gymorth i chi. Os oes angen gwybodaeth fanylach am 

gostio ar y Pwyllgor, byddem yn falch o ddarparu hyn yn dilyn arweiniad pellach gan y 

Pwyllgor. 

Llyr Gruffydd AC 

Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

Tŷ Hywel 

Bae Caerdydd 

CF99 1NA 

Y Pwyllgor Cyllid I Finance Committee 
Trafodaeth o’r cynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 

Consideration of proposals to amend the Public Audit (Wales) Act 2013 
PAWA 06 Comisiwn y Cynulliad 

PAWA 06 Assembly Commission



 

 

 

Yn ôl yr arfer, cofiwch roi gwybod os hoffai eich Pwyllgor gael unrhyw wybodaeth bellach. 

 

Yn gywir 

 

Suzy Davies 

copi at Gomisiynwyr y Cynulliad, Manon Antoniazzi, Nia Morgan  

 

 

  



 

Atodiad  

Cyfundrefn codi ffioedd 

Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru yn gwneud gwaith archwilio ariannol yng Nghomisiwn 

y Cynulliad yn unig.  Mae'n ardystio'r datganiadau ariannol, gan roi ei farn archwilio a'i farn 

ar reoleidd-dra.  Nid oes unrhyw waith archwilio perfformiad yn digwydd mewn perthynas 

â Chomisiwn y Cynulliad  Felly, nid yw rhai o'r cymhlethdodau a amlinellir ym mharagraffau 

3.4-3.6 yn y ddogfen cynigion yn berthnasol i Gomisiwn y Cynulliad gan nad yw Archwilydd 

Cyffredinol Cymru yn ymgymryd ag ystod lawn o swyddogaethau archwilio yng 

Nghomisiwn y Cynulliad. 

Nid yw'r ffi archwilio yn cael ei thrafod rhyw lawer ym Mhwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg 

Comisiwn y Cynulliad  Drwy ymdrechion ar y cyd gan dîm cyllid y Comisiwn gyda thîm 

ymgysylltu Swyddfa Archwilio Cymru, rydym wedi gweld rhai arbedion effeithlonrwydd a ffi 

ychydig yn is yn ystod y blynyddoedd diwethaf.  Mae Comisiwn y Cynulliad hefyd wedi 

derbyn rhai ad-daliadau gweddol fach yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gan adlewyrchu'r 

ffaith bod alldro gwirioneddol y gwaith maes archwilio wedi bod ychydig yn llai na'r ffi 

archwilio a godwyd yn wreiddiol. 

O safbwynt Comisiwn y Cynulliad, eglurder a thryloywder fyddai'r agweddau pwysicaf ar 

unrhyw gyfundrefn codi ffioedd yn y dyfodol.  Bu peth rhwystredigaeth yn ystod y 

blynyddoedd diwethaf o ran oedi gyda rhoi amcangyfrifon o ffioedd archwilio i 

swyddogion Comisiwn y Cynulliad ac aelodau'r Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg.  Un o'r 

rhesymau y mae Swyddfa Archwilio Cymru yn ei nodi am hyn yw trafodaethau mewnol 

parhaus a chymedroli ffioedd.  Fel cleient i Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa 

Archwilio Cymru, byddem yn croesawu cyfundrefn sy'n sicrhau bod modd i ni gael 

amcangyfrifon ffioedd yn brydlon a bod arweinydd perthnasol yn nhîm ymgysylltu 

Swyddfa Archwilio Cymru yn esbonio'n briodol y cyfrifiad a'r fethodoleg a ddefnyddiwyd i 

benderfynu ar y ffi arfaethedig. 

 

Materion eraill yn y cylch gorchwyl 

Mae Comisiwn y Cynulliad yn nodi'r meysydd eraill y mae'r Pwyllgor yn eu harchwilio fel 

rhan o'i waith craffu ar ôl deddfu, ond nid oes ganddo unrhyw beth i'w ychwanegu mewn 

perthynas â'r meysydd hynny. 



 

 

Effaith y Ddeddf ar y Cynulliad  

Mae'r rhain yn ofynion statudol y mae Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 a Deddf 

Llywodraeth Cymru yn eu rhoi arnom, ac mae cyllideb y Comisiwn yn ysgwyddo'r 

ddarpariaeth ar gyfer hyn.  

Ar gyfer pob gweithgaredd, mae'r gost fwyaf sy'n gysylltiedig â gweinyddu dyletswyddau 

yn ymwneud â recriwtio, ond gan fod telerau penodi yn rhai sefydlog ac yn gymharol hir, 

mae'r rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw, sy'n lleihau'r effaith. Gall costau amrywio a 

gellir darparu gwybodaeth fanylach os oes angen. 

Er enghraifft, mae Tîm Caffael Comisiwn y Cynulliad wedi rhoi sicrwydd ynghylch proses y 

ddau dendr diwethaf mewn perthynas â phenodi archwilwyr Swyddfa Archwilio Cymru.  

Nid yw'r broses hon wedi bod yn rhy feichus na chymryd gormod o amser o ran llwyth 

gwaith i’r tîm Caffael. 

Mae Comisiwn y Cynulliad wedi gweld y fanyleb ac wedi cyfrannu ati, ond nid yw wedi bod 

yn rhan o'r broses o werthuso'r ymatebion a ddaeth i law, oherwydd mai dim ond un cais a 

ddychwelwyd ar y ddau achlysur. 

Nid ydym wedi gweld unrhyw newidiadau nodedig yn y gyfundrefn archwilio ers cyflwyno'r 

Ddeddf. 

 




