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Ymgynghoriad ar y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 

1. Diolch am eich llythyr ar 22 Tachwedd 2019 yn ein gwahodd i nodi barn ar y
Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru). Rwy'n deall yr hoffech gael
sylwadau yn benodol ar ddarpariaethau'r Bil sy'n ymwneud a swyddogaeth
yr Archwilydd Cyffredinol. Yn yr amser sydd ar gael, ni allaf ond roi
safbwyntiau rhagarweiniol, ond rwy'n gobeithio eu bod yn ddefnyddiol. Bydd
fy nghydweithwyr yn ychwanegu at ein safbwyntiau ac yn eu hegluro yn eich
sesiwn ar 11 Rhagfyr 2019, a byddwn yn cyflwyno eto erbyn 3 lonawr 2020.

Trefniadau asesu perffoqniad: gofynion perfformiad 

2. Rwy'n croesawu bwriad y Bil o wella'r trefniadau asesu perfformiad. Mae'n
ymddangos i mi fod y ddyletswydd i barhau i adolygu perfformiad, a ddarperir
yn adran 88, yn ddull mwy realistig a chydlynol na'r egwyddorion a'r
dyletswyddau gwella a nodir ym Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009.

3. Bu gan fy rhagflaenydd a chydweithwyr yn Swyddfa Archwilio Cymru
bryderon ers amser am gymhlethdod beichus Mesur 2009. Mae'r
swyddogaethau ac egwyddorion niferus a orfodwyd gan Fesur 2009 wedi
arwain rhai awdurdodau i fod o'r tarn bod y gwaith gwella perfformiad yn
feichus ac yn fiwrocrataidd. Yn ogystal a hynny, nid yw'n eglur bod gofynion
gwella perfformiad y Mesur wedi arwain at unrhyw welliannau ym
mherfformiad awdurdodau, er ei bod yn anodd nodi effeithiau penodol o
gofio'r amgylchedd cymhleth y mae llywodraeth leol yn gweithredu ynddo, yn
enwedig o ystyried y gostyngiadau mewn cyllid. Mae'n amlwg bod angen
deddfwriaeth i ddirymu gofynion Mesur 2009 a'u disodli a gofynion mwy
realistig a chydlynol.

4. Byddwn yn nodi hefyd fod y Bil presennol yn llawer mwy realistig a chymesur
yn hynny o beth na bil drafft llywodraeth leol Tachwedd 2015.
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