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Annwyl Nick 

Adrodd yn y Sector Cyhoeddus - y sefyllfa yn Seland Newydd 
Pan oedd y Pwyllgor yn ystyried y dystiolaeth a dderbyniwyd hyd yma yn ei 
ymchwiliad i adroddiad blynyddol a chyfrifon 2018-19 Llywodraeth Cymru, 
cynigiais roi peth gwybodaeth i’r aelodau am y dull a fabwysiadwyd gan 
Lywodraeth Seland Newydd o gynnal adrodd allanol. A derbyn ein tebygrwydd 
amlwg i’r Alban, rwyf hefyd yn cyffwrdd â datblygiadau diweddar yn y fan honno o 
ran adrodd ariannol. 
Mae’r egwyddor o adrodd yn agored a thryloyw ar gynlluniau a gweithgareddau’r 
llywodraeth wedi ei hen sefydlu yn Seland Newydd. 30 mlynedd yn ôl daeth i fod y 
wlad gyntaf yn y byd i symud o gyfrifyddu seiliedig ar arian parod i gyfrifyddu ar 
sail croniadau ar gyfer ei gweithrediadau sector cyhoeddus, dan ei deddf oedd yn 
torri tir newydd, sef Deddf Arian Cyhoeddus 1989. 
Cychwynnodd Llywodraeth y DU, ynghyd â’r gweinyddiaethau datganoledig, i lawr 
yr un llwybr ddeng mlynedd yn ddiweddarach dan Ddeddf Adnoddau a Chyfrifon y 
Llywodraeth 2000, ond mae’n deg dweud bod arferion adrodd presennol yn y 
sector cyhoeddus yn Seland Newydd yn parhau i fod ar y blaen i’r DU a 
chenhedloedd datblygedig eraill hefyd o gwmpas y byd.    
Fel dim ond un esiampl o hyn: cyhoeddodd Llywodraeth Seland Newydd ei set 
gyntaf o gyfrifon y Llywodraeth gyfan yn ôl yn 1991; mae Llywodraeth y DU wedi 
gwneud hynny bob blwyddyn ers 2011. Ymrwymodd Llywodraeth yr Alban yn 
2016 i wneud hynny (gan ddisgwyl cymryd drosodd ei phwerau cyllidol a’i 
phwerau benthyca newydd) ac ailgadarnhaodd y bwriad hwnnw i Bwyllgor Craffu 
Archwilio Cyhoeddus ac Ôl-ddeddfwriaethol Senedd yr Alban ym mis Tachwedd 
2018. 
Mae Llywodraeth Seland Newydd hefyd yn cyhoeddi cyfrifon misol, sy’n rhoi 
gwybodaeth, bron mewn amser real, i’w Senedd ac i’r cyhoedd am ei gwariant o 
fewn y flwyddyn. 
Yr hyn sydd gan Lywodraeth Seland Newydd sy’n cyfateb agosaf i adroddiad 
blynyddol a chyfrifon Llywodraeth Cymru yw Adroddiad Blynyddol y Trysorlys a 
Datganiadau Ariannol Llywodraeth Seland Newydd. Cyhoeddwyd eu 
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hadroddiadau diweddaraf, am y flwyddyn a ddaeth i ben ar 30 Mehefin 2019, yn 
gynnar ym mis Hydref. Yn neilltuol, mae Adroddiad Blynyddol y Trysorlys yn 
gosod amrywiaeth eang o wybodaeth allan i’r darllenydd, wedi ei chyflwyno mewn 
arddull glir a diddorol, ac mae’n cynnwys gwybodaeth helaeth am dargedau, 
perfformiad a chanlyniadau.  
Mae adrannau eraill o Lywodraeth Seland Newydd yn cynhyrchu eu hadroddiadau 
blynyddol eu hunain, megis ar gyfer Gweinyddiaeth Datblygiad Cymdeithasol a’r 
Weinyddiaeth Addysg. O’u cymryd gyda’r cyfrifon blynyddol, mae’r adroddiadau 
adrannol hyn gyda’i gilydd yn rhoi darlun cynhwysfawr o gynnydd, cyflawniadau a 
llwyddiannau.   
Yn fwyaf diweddar, mae Llywodraeth Seland Newydd wedi arloesi gyda chyllidebu 
llesiant ac, ym mis Mai 2019, gosododd hyn wrth galon ei chynllunio cyllid 
cyhoeddus yng Nghyllideb Llesiant gyntaf y byd. Mae Cymru, wrth gwrs, ar y 
blaen o ran meddwl yn y maes hwn, a derbyn Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) 2015, oedd yn torri tir newydd. Tra mae ein dull ni yng Nghymru 
wedi bod yn ddeddfwriaethol, yn Seland Newydd gosodir mwy o bwys ar 
benderfyniadau cyllidebol ac atebolrwydd i yrru newid yn ei flaen. Rhydd dogfen 
cyllideb llesiant Seland Newydd esboniad clir o’r gwariant blynyddol a neilltuir i 
bob un o flaenoriaethau datganedig y llywodraeth a’r dangosyddion sydd i gael eu 
defnyddio i asesu cynnydd yn eu herbyn. Yn bwysig, mae hefyd yn cynnwys 
Strategaeth Gyllidol, yn egluro rhagamcanion tymor canol trethiant, benthyciadau 
a gwariant, o fewn cyd-destun amcanion cyllidol tymor hir y llywodraeth.   
Ym mis Mai eleni, cyhoeddodd Llywodraeth yr Alban ail argraffiad o’i strategaeth 
ariannol tymor canol bum-mlynedd hi ei hun, Scotland's Fiscal Outlook. Mae’r 
strategaeth flynyddol honno yn tarddu o argymhelliad yn 2017 gan Grŵp Adolygu 
Proses Cyllideb Senedd yr Alban. Hyd yma, nid oes cyhoeddiad cyfatebol yn 
ymdrin â materion ariannol cyhoeddus Cymru. Er bod hon yn un esiampl lle mae’r 
Alban ar y blaen i ni, mae ganddynt hwythau hefyd beth ffordd i fynd yn nhermau 
tryloywder ariannol cynhwysfawr. Mae’r ymdriniaeth ddiweddaraf ar Gyfrifon 
Cyfunol Llywodraeth yr Alban, gan Archwilydd Cyffredinol yr Alban, yn tynnu sylw 
at hyn:  

“The Scottish Government needs to improve the quality of financial reporting to 
better support Parliament. In May 2019, the Scottish Government published its 
second medium-term financial strategy, but it does not reflect all the basic 
components of a medium-term financial plan. It does not include indicative 
spending plans or priorities, or links to outcomes… In addition, the government 
has still not fulfilled its commitment to publish a consolidated account covering the 
whole devolved public sector in Scotland. This would fill an important gap and 
improve strategic public financial management, support Parliamentary scrutiny 
and enable better decision-making1.” 

                                            
 
1 The 2018/19 audit of the Scottish Government Consolidated Accounts 
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Mae hyn yn crynhoi’n dwt rai o’r camau allweddol y mae angen i ni eu cymryd yng 
Nghymru os ydym i arddangos arfer gorau o ran cyllidebu ariannol ac adrodd. Ac 
mae’r rhain yn eu tro yn adlewyrchu llawer o’r argymhellion a wnaed gan Bwyllgor 
Ariannol y Cynulliad Cenedlaethol yn y Cynulliad blaenorol, yn ei ddau adroddiad 
ar Arferion Gorau o ran y Gyllideb2. Canolbwyntiai adroddiadau’r Pwyllgor ar 
gamau i gryfhau trefniadau ariannol yng ngoleuni trosglwyddo cyfrifoldebau 
cyllidol i’r Cynulliad. Gwnaeth argymhellion, er enghraifft, gyda golwg ar yr angen i 
alinio cyllidebau â dangosyddion a mesurau cyflawni, mantais cael Cyfrif 
Llywodraeth Gyfan Cymru a phwysigrwydd cyhoeddi cynlluniau a rhagolygon 
cyllid cyhoeddus blaengar. Mae’r rhain yr un mor berthnasol heddiw ag yr oeddent 
yr adeg honno. 

Gobeithiaf y bydd y deunydd hwn o gymorth i’r Pwyllgor gyda’i ymchwiliad sydd yn 
parhau. 

Yn gywir 
 

 
 
ADRIAN CROMPTON 
Archwilydd Cyffredinol Cymru 

                                            
 
2 Y Pwyllgor Cyllid - Adroddiadau Cyflawn - y Pedwerydd Cynulliad  
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