
 

Agenda - Y Pwyllgor Cyllid 
Lleoliad: 

Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd 

Dyddiad: Dydd Iau, 11 Gorffennaf 2019 

Amser: 09.10

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

Bethan Davies 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6372  

SeneddCyllid@cynulliad.cymru
------ 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

(09:10)   

2 Papur(au) i'w nodi 

(09:10) (Tudalennau 1 - 5)  

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 19 Mehefin 2019 

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 27 Mehefin 2019 

2.1 PTN1 - Llythyr at y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd - Cyllideb Atodol Gyntaf 

Llywodraeth Cymru 2019-20 - 5 Gorffennaf 2019 

 (Tudalen 6)  

3 Trafod cynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 

2013: Sesiwn dystiolaeth 2 

(09:10-09:40) (Tudalennau 7 - 32)  

Alan Bermingham, Rheolwr Polisi, Llywodraethau, Sefydliad Siartredig Cyllid 

Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth 

 

Papur 1 – Papur cefndir (Saesneg yn unig) 

Brîff ymchwil  

4 Trafod cynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 

2013: Sesiwn dystiolaeth 3 

(09:40-10:20) (Tudalennau 33 - 49)  

Huw Thomas, Cyfarwyddwr Cyllid, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 

Lynne Hamilton, Cyfarwyddwr Cyllid, Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe 

Jon Rae, Cyfarwyddwr Adnoddau, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 

------------------------Pecyn dogfennau cyhoeddus ------------------------



 

Brîff ymchwil  

5 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o ran o'r cyfarfod (eitemau 6, 7, 8, 9, 11 and 12) 

(10:20)   

6 Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru): Ystyried craffu ariannol 

(10:20-10:25)   

Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru) 

Memorandwm Esboniadol 

 

7 Rheoliadau Deddf Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) 2017 

(Rhyddhadau) (Diwygiadau Amrywiol) 2019 

(10:25-10:30) (Tudalennau 50 - 51)  

Papur 2 - Rheoliadau Deddf Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) 2017 

(Rhyddhadau) (Diwygiadau Amrywiol) 2019 – Crynodeb briffio cyfreithiol 

(Saesneg yn unig) 

Rheoliadau Deddf Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) 2017 (Rhyddhadau) 

(Diwygiadau Amrywiol) 2019 

Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig) 

8 Cod Ymarfer sy'n Llywodraethu'r Berthynas rhwng Archwilydd 

Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru 

(10:30-10:45) (Tudalennau 52 - 70)  

Papur 3 - Cod Ymarfer sy'n Llywodraethu'r Berthynas rhwng yr Archwilydd 

Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru 

Papur 4 - Llythyr gan yr Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru - 

18 Mehefin 2019 

9 Trafod ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgorau ar y 

cyd: 'Asesu effaith penderfyniadau cyllidebol' 

(10:45-11:00) (Tudalennau 71 - 84)  

http://www.assembly.wales/laid%20documents/pri-ld12632/pri-ld12632-w.pdf
http://www.assembly.wales/laid%20documents/pri-ld12632-em/pri-ld12632-em-w.pdf
http://www.assembly.wales/laid%20documents/sub-ld12594/sub-ld12594-w.pdf
http://www.assembly.wales/laid%20documents/sub-ld12594/sub-ld12594-w.pdf
http://www.assembly.wales/laid%20documents/sub-ld12594-em/sub-ld12594-em-w.pdf


Papur 5 – Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgorau ar y cyd: 

'Asesu effaith penderfyniadau cyllidebol' 

Papur 6 - Barn Comisiynydd Plant Cymru am ymateb Llywodraeth Cymru 

(Saesneg yn unig) 

Papur 7 - Barn y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol am ymateb 

Llywodraeth Cymru 

Papur 8 - Barn Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru am ymateb 

Llywodraeth Cymru (Saesneg yn unig) 

Asesu effaith penderfyniadau cyllidebol 

Egwyl: 11:00-11:10  

 

10 Trafod cynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 

2013: Sesiwn dystiolaeth 5 

(11:10-11:55) (Tudalennau 85 - 100)  

Rebecca Evans AC, y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd 

Gawain Evans, Cyfarwyddwr Cyllid 

 

Papur 9 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd - 27 Mehefin 2019 

Brîff ymchwil  

11 Trafod cynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 

2013: Trafod y dystiolaeth 

(11:55-12:15)   

12 Cyllideb Llywodraeth Cymru 2020-21: Amserlen ar gyfer Cyllideb 

(12.15-12.20) (Tudalennau 101 - 102)  

Papur 10 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd - Amserlen ar gyfer 

Cyllideb - 5 Gorffennaf 2019 

http://www.assembly.wales/laid%20documents/cr-ld12453/cr-ld12453-e.pdf


 

 

Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid 

Lleoliad: 

Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel 

Dyddiad: Dydd Mercher, 19 Mehefin 

2019 

Amser: 09.02 - 12.21

Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn: 

http://senedd.tv/cy/5499 

 
------ 

Yn bresennol 

Categori Enwau 

Aelodau’r Cynulliad: 

Llyr Gruffydd AC (Cadeirydd) 

Rhun ap Iorwerth AC 

Alun Davies AC 

Mike Hedges AC 

Nick Ramsay AC 

Mark Reckless AC 

Tystion: 

Robert Chote, Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol 

Shaun Butcher, Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol 

Andy King, Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol 

Marcus Hanson, Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol 

Dr Paul Mathews, Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol 

Daniel Fairhead, Swyddfa Archwilio Genedlaethol 

Simon Reason, Swyddfa Archwilio Genedlaethol 

Matthew Mortlock, Swyddfa Archwilio Cymru, Swyddfa 

Archwilio Cymru 

Tudalen y pecyn 1

Eitem 2

http://senedd.tv/


Mike Usher, Swyddfa Archwilio Cymru 

Staff y Pwyllgor: 

Leanne Hatcher (Ail Glerc) 

Georgina Owen (Ail Glerc) 

Samantha Williams (Dirprwy Glerc) 

Christian Tipples (Ymchwilydd) 

 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau  

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod. 

  

1.2 Cafwyd ymddiheuriad gan Rhianon Passmore AC. 

  

2 Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru): Trafod yr 

adroddiad drafft  

2.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft â rhai mân newidiadau. 

  

3 Trethiant rhyngwladol a chraffu ar drethi – Papur cefndirol  

3.1 Trafododd y Pwyllgor bapur cefndir ar trethiant rhyngwladol a chraffu ar drethi. 

  

4 Y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol: Briffio ar ragolygon treth  

4.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio gan y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol ar ragolygon 

treth. 

  

5 Ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru: Brîff preifat 

gan y Swyddfa Archwilio Genedlaethol a Swyddfa Archwilio Cymru  

5.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio gan y Swyddfa Archwilio Genedlaethol a Swyddfa 

Archwilio Cymru fel rhan o'i ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru. 

  

Tudalen y pecyn 2



6 Ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru: Trafod brîff 

preifat  

6.1 Trafododd y Pwyllgor y sesiwn friffio. 

  

Tudalen y pecyn 3



 

 

Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid 

Lleoliad: 

Lleoliad Allanol - Lleoliad Allanol 

Dyddiad: Dydd Iau, 27 Mehefin 2019 

Amser: 10.00 - 11.02

Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn: 

http://senedd.tv/cy/5543 

Gwesty'r Marine, Aberystwyth 
------ 

Yn bresennol 

Categori Enwau 

Aelodau’r Cynulliad: 

Llyr Gruffydd AC (Cadeirydd) 

Rhun ap Iorwerth AC 

Alun Davies AC 

Mike Hedges AC 

Nick Ramsay AC 

Tystion: 

Rebecca Evans AC, Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd 

Sharon Bounds, Llywodraeth Cymru 

Matthew Denham-Jones, Llywodraeth Cymru 

Staff y Pwyllgor: 

Bethan Davies (Clerc) 

Samantha Williams (Dirprwy Glerc) 

Owen Holzinger (Ymchwilydd) 

 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau  

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod. 

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Mark Reckless a Rhianon Passmore. 

Tudalen y pecyn 4
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2 Papurau i’w nodi  

2.1 Nodwyd y papurau. 

2.1 PTN1 - Llythyr gan y Llywydd ynghylch ariannu'r Comisiwn Etholiadol a'i 

atebolrwydd - 13 Mehefin 2019  

2.2 PTN2 - Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol ynghylch y Bil Deddfwriaeth (Cymru) - 

18 Mehefin 2019  

3 Cyllideb Atodol Gyntaf Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20: Sesiwn 

dystiolaeth  

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd ar Gyllideb 

Atodol Gyntaf Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20. 

3.2 Cytunodd y Gweinidog i ddarparu ymateb ysgrifenedig i’r Pwyllgor ar y trefniadau 

cyllido pensiwn ar gyfer staff cymorth mewn ysgolion. 

4 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o 

weddill y cyfarfod a dechrau'r cyfarfod nesaf ar 3 Gorffennaf 2019  

4.1 Cafodd y cynnig ei gymeradwyo. 

5 Cyllideb Atodol Gyntaf Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20: Trafod y 

dystiolaeth  

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law. 

Tudalen y pecyn 5



Rebecca Evans AC/AM 
Y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd  
Minister for Finance and Trefnydd 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 

0300 0604400 

Correspondence.Rebecca.Evans@gov.wales 
Gohebiaeth.Rebecca.Evans@llyw.cymru 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 

gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 

in Welsh will not lead to a delay in responding.  

Eich cyf/Your ref 
Ein cyf/Our ref  

Llŷr Gruffydd AC 
Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

5 Gorffennaf 2019 

Annwyl Llŷr, 

Parthed gwaith y Pwyllgor yn craffu ar y gyllideb atodol gyntaf, cytunais i ddarparu nodyn ar 
bensiynau staff cymorth mewn ysgolion. 

Gan fod staff cymorth mewn ysgolion fel rheol yn rhan o Gynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, 
nid oeddent yn cael eu heffeithio gan y newidiadau SCAPE a gyflwynwyd gan Lywodraeth y 
DU.  

Roedd y cyllid ychwanegol a ddarparwyd i ysgolion yn y gyllideb atodol gyntaf ar gyfer y 
Cynllun Pensiwn Athrawon yn unig. 

Yn gywir, 

Rebecca Evans AC/AM 

Y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd  
Minister for Finance and Trefnydd 

Y Pwyllgor Cyllid | Finance Committee 
FIN(5)-20-19 PTN1

Tudalen y pecyn 6

Eitem 2.1

mailto:Correspondence.Rebecca.Evans@gov.wales
mailto:Gohebiaeth.Rebecca.Evans@llyw.cymru


Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 7

Eitem 3Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 22

Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 33

Eitem 4Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 50

Eitem 7 Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 52

Eitem 8 Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42



Mr Llŷr Gruffydd AC 
Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Bae Caerdydd 
Caerdydd 
CF99 1NA 

Cyfeirnod: AC/149/IG/19007/caf 
Dyddiad cyhoeddi:  18 Mehefin 2019 

Annwyl Llyr 

Y Cod Ymarfer sy’n llywodraethu’r berthynas rhwng Archwilydd 
Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru 

Dan atodlen 2 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013, mae’n ofynnol inni 
baratoi’r Cod Ymarfer hwn a’i osod gerbron y Cynulliad i gael ei gymeradwyo. 
Mae’r fersiwn bresennol wedi bod yn ei lle ers 2014 pan gafodd Swyddfa Archwilio 
Cymru ei chyfansoddi’n llawn fel corff corfforaethol.  
Rydym wedi cymryd y cyfle ar ôl penodi’r Archwilydd Cyffredinol newydd ynghyd â 
chanlyniad peth gwaith ar effeithiolrwydd y Bwrdd, a gwblhawyd yn 2018, i 
adolygu ac adnewyddu’r Cod. Rydym yn amgáu’r fersiwn ddiwygiedig a osodasom 
gerbron ar 14 Mehefin 2019. 
Mae’r Cod wedi ei symleiddio’n helaeth gan ein bod wedi lleihau’r testun oedd 
wedi ei ddyblygu rhwng corff y ddogfen a’r atodiad ac wedi casglu’r testun at ei 
gilydd mewn ffordd ychydig yn wahanol dan benawdau cliriach. Rydym hefyd wedi 
cryfhau’r cyfeiriadau at God Ymarfer y Bwrdd sy’n llywodraethu cofrestru 
buddiannau aelodau. Mae hyn yn ein galluogi i nodi’n barhaus unrhyw beryglon i 
annibyniaeth yr Archwilydd Cyffredinol. 
Rydym wedi defnyddio ein profiad dros y pum mlynedd ddiwethaf hefyd i gryfhau’r 
cyfeiriadau at: 
• y trefniadau ymarferol sydd yn eu lle ar gyfer monitro a chynghori ynglŷn ag

arfer swyddogaethau’r Archwilydd Cyffredinol dan adran 17 y Ddeddf; a’r
• prosesau a ddefnyddiwn i baratoi a chymeradwyo dogfennau, megis y cynllun

blynyddol, y mae gofyn inni ei lunio dan y Ddeddf.
Rydym wedi cydnabod yn eglur fod effeithiolrwydd y berthynas yn dibynnu 
gymaint ar y ffordd y mae’r Cadeirydd a’r Archwilydd Cyffredinol yn gweithio gyda’i 
gilydd o ddydd i ddydd ag y mae ar y fframwaith o rwystrau a gwrthbwysau sydd 
gennym yn eu lle er mwyn diogelu annibyniaeth archwilio tra’n sicrhau 
llywodraethu cadarn.  

24 Cathedral Road / 24 Heol y Gadeirlan 
Cardiff / Caerdydd 

CF11 9LJ 
Tel / Ffôn: 029 2032 0500 

Fax / Ffacs: 029 2032 0600 
Textphone / Ffôn testun: 029 2032 0660 

info@audit.wales / post@archwilio.cymru 
www.audit.wales / www.archwilio.cymru 

Y Pwyllgor Cyllid | Finance Committee 
FIN(5)-20-19 P4
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Tudalen 2 o 2 – Y Cod Ymarfer sy’n llywodraethu’r berthynas rhwng Archwilydd Cyffredinol Cymru 
a Swyddfa Archwilio Cymru – please contact us in Welsh or English / cysylltwch â ni yn Gymraeg 
neu yn Saesneg. 

 

Gobeithiwn y bydd y Pwyllgor yn cael y Cod diwygiedig yn ddogfen gyfeirio 
ddefnyddiol sy’n rhoi sicrwydd digonol ynghylch y trefniadau sydd gennym yn eu 
lle i lywodraethu'r berthynas. Os oes unrhyw beth yn aneglur neu os oes gennych 
unrhyw gwestiynau fydd yn hyrwyddo ei daith drwy’r broses gymeradwyo rhowch 
wybod inni, os gwelwch yn dda.   

Yn gywir 
 

 
Adrian Crompton 
Archwilydd Cyffredinol Cymru 

 
Isobel Everett 
Cadeirydd, Swyddfa Archwilio Cymru 
 

 
 

Tudalen y pecyn 54



Y Cod Ymarfer Perthynas rhwng 
Archwilydd Cyffredinol Cymru a 
Swyddfa Archwilio Cymru 

Tudalen y pecyn 55



 

Tudalen 2 o 16 - Y Cod Ymarfer Perthynas rhwng Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa 
Archwilio Cymru 

Mae'r Cod Ymarfer hwn wedi'i baratoi ar y cyd gan Archwilydd Cyffredinol 
Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru o dan baragraff 1 Atodlen 2 o Ddeddf 

Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013. 

 
Fe'i gosodir gan yr Archwilydd Cyffredinol a Chadeirydd Swyddfa Archwilio 

Cymru o flaen Cynulliad Cenedlaethol Cymru o dan yr un ddarpariaeth. 

 
Mae’r ddogfen hon hefyd ar gael yn Saesneg. 
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Tudalen 3 o 16 - Y Cod Ymarfer Perthynas rhwng Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa 
Archwilio Cymru 

Cynnwys 

Diben 4 

Fframwaith llywodraethu 4 

Annibyniaeth yr Archwilydd Cyffredinol 4 
Egwyddorion sy'n llywodraethu'r berthynas rhwng yr Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa 
Archwilio Cymru 5  

Gofyniad i gydymffurfio â Chod Ymddygiad Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer  
aelodau'r Bwrdd 5 

Rolau a chyfrifoldebau 5 

Prosesau ar gyfer ymgymryd â swyddogaethau penodol 6 
Monitro a chynghori ynghylch ymarfer swyddogaethau'r Archwilydd Cyffredinol o ran 
y rhaglen waith 6 

Dirprwyo a chyd-ymarfer swyddogaethau'r Archwilydd Cyffredinol 7 
Darparu gwasanaethau 7 

Amcangyfrif blynyddol o incwm a threuliau 8 

Y cynllun ffioedd 8 
Y cynllun blynyddol 9 

Cyfrifon ac archwiliad Swyddfa Archwilio Cymru 9 

Adroddiadau blynyddol ac interim 10 
Cynnal safonau llywodraethu corfforaethol 10 

Cyhoeddusrwydd a sylwadau cyhoeddus 11 

Datrys gwrthdaro 11 
Atodiadau 

Atodiad 1: trosolwg o gyfrifoldebau'r Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio 
Cymru 12 
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Tudalen 4 o 16 - Y Cod Ymarfer Perthynas rhwng Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa 
Archwilio Cymru 

Diben 
1 Yn ôl unol â gofynion paragraff 1 Atodlen 2 Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 

2013 ('y Ddeddf'), mae'r Cod Ymarfer hwn ('Cod') yn delio â'r berthynas rhwng 
Swyddfa Archwilio Cymru ac Archwilydd Cyffredinol Cymru. Mae'r Cod yn amodol 
ar gymeradwyaeth gan Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Unwaith y mae wedi'i 
gymeradwyo, bydd rhaid i Swyddfa Archwilio Cymru a'r Archwilydd Cyffredinol 
gydymffurfio â'i ddarpariaethau.  

2 Mae'r Ddeddf yn creu perthynas gymhleth rhwng Swyddfa Archwilio Cymru a'r 
Archwilydd Cyffredinol. Bwriad y Cod hwn yw sicrhau bod Swyddfa Archwilio 
Cymru:  
• yn arsylwi, diogelu ac amddiffyn annibyniaeth archwilio statudol yr 

Archwilydd Cyffredinol; ac   
• yn darparu'r sefydliad â’r safonau llywodraethu uchel y mae gan sector 

cyhoeddus Cymru a phobl Cymru'r hawl i'w disgwyl.  

Fframwaith llywodraethu  
3 O dan y Ddeddf, mae swydd yr Archwilydd Cyffredinol yn gorfforaeth undyn. Mae 

deiliad y swydd yn bersonol gyfrifol am swyddogaethau archwilio ac arolygu mewn 
perthynas ag amrediad eang o gyrff cyhoeddus. Mae gan yr Archwilydd Cyffredinol 
ddisgresiwn llwyr o ran y modd y mae'n ymarfer y swyddogaethau hynny, ar yr 
amod ei fod yn cadw at yr arfer proffesiynol gorau, yn ystyried cyngor a roddir gan 
Swyddfa Archwilio Cymru, ac yn gweithredu'n effeithlon ac yn gost-effeithiol. 

4 O dan y Ddeddf, mae Swyddfa Archwilio Cymru:  

(a) yn gorfod monitro’r ffordd y mae’r Archwilydd Cyffredinol yn ymarfer ei 
swyddogaethau;  

(b) yn gallu darparu cyngor i'r Archwilydd Cyffredinol am y swyddogaethau hynny;  

(c) yn gorfod sicrhau bod yr adnoddau sy’n ofynnol er mwyn ymarfer y 
swyddogaethau hynny yn cael eu darparu, a bod annibyniaeth weithredol 
swydd yr Archwilydd Cyffredinol yn cael ei diogelu;  

(d) yn ymarfer swyddogaethau penodol, ar y cyd â'r Archwilydd Cyffredinol neu yn 
ei rhinwedd ei hun.  

5 Mae'r Archwilydd Cyffredinol yn aelod o Swyddfa Archwilio Cymru yn ogystal â bod 
yn Brif Weithredwr a Swyddog Cyfrifyddu iddo. O ganlyniad, mae rôl yr Archwilydd 
Cyffredinol yn gymhleth. Mae'n gyfrifol am: 
• ei swyddogaethau archwilio ac arolygu ei hun; ac  

• fel aelod o'r Bwrdd, darparu'r adnoddau i ymgymryd â'r swyddogaethau 
hynny ac i gynghori ar ei weithgareddau a’u monitro. 

Annibyniaeth yr Archwilydd Cyffredinol 
6 Mae egwyddor annibyniaeth archwilio yn sefydledig o ran deddfwriaeth ac yn y 

safonau ymddygiad a osodwyd gan gyrff cyfrifyddu proffesiynol.  
7 Mae Adran 8 o'r Ddeddf yn nodi bod gan yr Archwilydd Cyffredinol ddisgresiwn 

llwyr o ran y modd y mae'n ymarfer swyddogaethau'r swydd honno ac nad yw'n 
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ddarostyngedig i gyfarwyddyd neu reolaeth y Cynulliad Cenedlaethol neu 
Lywodraeth Cymru.  

8 Ni fydd Swyddfa Archwilio Cymru yn gwneud unrhyw beth i danseilio annibyniaeth 
a gwrthrychedd go iawn neu ganfyddedig yr Archwilydd Cyffredinol.  

Egwyddorion sy'n llywodraethu'r berthynas 
rhwng yr Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa 
Archwilio Cymru 
9 Mae'r Archwilydd Cyffredinol ac aelodau eraill Swyddfa Archwilio Cymru yn cadw 

at yr egwyddorion canlynol wrth ymwneud â'i gilydd:  

(a) gweithio gyda'i gilydd gyda'r nod cyffredin o gynnal sefydliad archwilio 
cyhoeddus effeithiol;  

(b) diogelu annibyniaeth archwilio'r Archwilydd Cyffredinol;  

(c) sicrhau eu bod yn cadw at safonau archwilio moesegol a phroffesiynol;  

(d) gweithredu a dangos safonau uchel o ran llywodraethu corfforaethol; 
(e) cydnabod a pharchu rolau penodol yr aelodau, gan gynnwys peidio â cheisio 

gweithredu y tu hwnt i'w swyddogaethau priodol a osodwyd mewn statud 
(neu sy'n atodol yn briodol i'r swyddogaethau hynny); 

(f) gweithio mewn modd agored ac adeiladol, gan ddarparu parch at ei gilydd; a  

(g) hysbysu ei gilydd am ddatblygiadau sylweddol yng ngweithrediad y sefydliad 
a'r amgylchedd y mae'n gweithio ynddo.  

Gofyniad i gydymffurfio â Chod Ymddygiad 
Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer aelodau'r 
Bwrdd 
10 Mae'r Cod Ymddygiad yn gosod safonau ar gyfer ymddygiad aelodau'r Bwrdd. 

Mae'n atgyfnerthu'r gwerthoedd craidd sydd wrth wraidd gwaith Swyddfa Archwilio 
Cymru ac mae'n bwynt cyfeirio ar gyfer penderfyniadau a chamau gweithredu wrth 
gyflawni cyfrifoldebau statudol a phroffesiynol y Bwrdd.  

11 Mae'n rhaid i aelodau'r Bwrdd gydymffurfio â'r Cod Ymddygiad a chadarnhau eu 
bod wedi gwneud hyn yn flynyddol. Yn ogystal, maent yn adolygu a diweddaru eu 
cofrestrau buddiannau bob blwyddyn er mwyn nodi unrhyw wrthdaro posibl, gan 
gynnwys y rheini a allai beryglu annibyniaeth yr Archwilydd Cyffredinol.  

Rolau a chyfrifoldebau  
12 Mae Atodiad 1 yn crynhoi prif rolau'r Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio 

Cymru.  

 

  

Tudalen y pecyn 59



 

Tudalen 6 o 16 - Y Cod Ymarfer Perthynas rhwng Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa 
Archwilio Cymru 

Prosesau ar gyfer ymgymryd â 
swyddogaethau penodol  

Monitro a chynghori ynghylch ymarfer swyddogaethau'r 
Archwilydd Cyffredinol (Adran 17 o'r Ddeddf)  
13 Gall Swyddfa Archwilio Cymru gynghori'r Archwilydd Cyffredinol ac mae'n rhaid iddi 

fonitro ymarferiad ei swyddogaethau. Rhaid i’r Archwilydd Cyffredinol roi sylw i 
unrhyw gyngor a roddir iddo.  

14 Rhaid i natur a chwmpas gweithgareddau Swyddfa Archwilio Cymru o dan y 
ddarpariaeth hon beidio â pheryglu annibyniaeth yr Archwilydd Cyffredinol. Nid 
yw'n ceisio cyfarwyddo elfennau unigol o'i raglen waith ond y mae angen 
gwybodaeth ddigonol arni er mwyn sicrhau bod ganddo'r staff ac adnoddau eraill 
angenrheidiol er mwyn cyflawni ei swyddogaethau yn effeithlon ac yn effeithiol. 

15 Mae'r prosesau ffurfiol fel a ganlyn.  
(a) Wrth baratoi'r cynllun blynyddol ar y cyd, mae gan Swyddfa Archwilio Cymru 

gyfle i ddeall natur a chwmpas rhaglen waith yr Archwilydd Cyffredinol a'r 
adnoddau ariannol ac adnoddau eraill sydd eu hangen i'w chyflawni (y mae 
angen iddi eu cyflenwi).  

(b) Ochr yn ochr â'r cynllun blynyddol, mae Swyddfa Archwilio Cymru yn 
adolygu ei strategaeth gweithlu, sy'n llywodraethu cynlluniau mwy manwl ar 
gyfer recriwtio, cadw a defnyddio staff ac ar gyfer eu dysgu a'u datblygiad. 

(c) Yn ystod y flwyddyn, mae Swyddfa Archwilio Cymru yn derbyn adroddiadau 
rheolaidd sy'n ei chaniatáu i graffu a monitro’r canlynol: 

i alldro yn erbyn y cyllidebau a gytunwyd;  
ii cynnydd yn erbyn y dangosyddion perfformiad ac uchelgeisiau 

allweddol a nodir yn y cynllun blynyddol; a  
iii rheolaeth risgiau strategol o ran cyflawni yn erbyn y nod, yr amcanion, 

yr uchelgeisiau a'r targedau yn y cynllun blynyddol. 

(d) O bryd i'w gilydd, mae Swyddfa Archwilio Cymru yn derbyn adroddiadau am 
y trefniadau sydd ar waith ar gyfer monitro a sicrhau ansawdd gwaith yr 
Archwilydd Cyffredinol a'u heffeithiolrwydd.  

(e) Mae'r Archwilydd Cyffredinol yn darparu diweddariadau amserol am unrhyw 
faterion sy'n cael neu a allai gael effaith arwyddocaol ar yr ymarferiad priodol 
o’i swyddogaethau statudol neu rai Swyddfa Archwilio Cymru.  

(f) Os bydd angen mwy o adnoddau ar yr Archwilydd Cyffredinol i gyflawni ei 
raglen waith nag oedd wedi eu hamcangyfrif wrth baratoi'r cynllun blynyddol, 
mae'n cynnig argymhellion ar gyfer ariannu'r gwaith.  

16 Mae'r wybodaeth hon yn galluogi Swyddfa Archwilio Cymru i archwilio a herio 
effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd y ffordd mae’r Archwilydd Cyffredinol yn ymarfer 
ei swyddogaethau a’r ffordd mae’r sefydliad yn cael ei reoli yn gyffredinol.  

17 Mae'r Cadeirydd a'r Archwilydd Cyffredinol yn cydnabod bod ymddiriedaeth, 
cyfathrebu, cyd-ddealltwriaeth a chydweithio hyblyg ar draws ffiniau eu rolau 
cymhleth mewn sefyllfaoedd anffurfiol yn bwysig. Mae'r gydnabyddiaeth hon yn eu 
galluogi i gynnal eu rolau priodol ar y Bwrdd mewn modd clir a chadarn, o fewn y 
sefydliad a chyda rhanddeiliaid allanol, mewn modd ystyrlon a chydlynol.  
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18 Mae'r Cadeirydd a'r Archwilydd Cyffredinol yn cysylltu'n rheolaidd ar sail un-i-un i 
ddatblygu a chynnal eu perthynas waith. Mae'r trafodaethau hyn yn eu caniatáu i 
wneud y canlynol: 
• diweddaru ei gilydd am faterion cyfredol, gan gynnwys unrhyw bryderon sy'n 

dod i'r amlwg a allai arwain at risgiau strategol uwch neu newydd; 

• trafod materion a allai gael eu hystyried gan y Bwrdd yn y dyfodol, gan helpu 
felly i lywio a rheoli ei flaenraglen waith;  

• datblygu cyd-ddealltwriaeth o sut mae swyddogaethau'r Archwilydd 
Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru yn cael eu cyflawni;  

• darparu cyngor a chyd-gefnogaeth yn ogystal â herio'i gilydd mewn modd 
adeiladol o fewn ffiniau diogel.  

19 Bwriad y trefniadau hyn yw sicrhau bod yr Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa 
Archwilio Cymru yn gweithredu mewn amgylchedd "heb yr annisgwyl" fel eu bod yn 
gallu cyd-yrru’r gwaith o gyflenwi gwasanaeth archwilio cyhoeddus effeithlon ac 
effeithiol ar gyfer Cymru.  

Dirprwyo a chyd-ymarfer swyddogaethau'r Archwilydd 
Cyffredinol (Adran 18 o'r Ddeddf)  
20 Mae Adran 18 o'r Ddeddf yn caniatáu i’r Archwilydd Cyffredinol ddirprwyo'i 

swyddogaethau statudol i gyflogai Swyddfa Archwilio Cymru, unigolyn sy'n darparu 
gwasanaethau i Swyddfa Archwilio Cymru, neu unigolion o'r fath sy'n gweithio ar y 
cyd.  

21 Mae'r Ddeddf yn mynnu bod dirprwyaethau o'r fath yn cael eu nodi mewn cynllun 
dirprwyo y mae'r Archwilydd Cyffredinol yn ymgynghori arno gyda Swyddfa 
Archwilio Cymru.  

Darparu gwasanaethau (Adran 19 o'r Ddeddf)  
22 O dan Adran 19, gallai Swyddfa Archwilio Cymru drefnu:  

• i dderbyn gwasanaethau gweinyddol, proffesiynol neu dechnegol y gallai fod 
angen iddo neu'r Archwilydd Cyffredinol eu derbyn;  

• i ddarparu gwasanaethau gweinyddol, proffesiynol neu dechnegol i 
awdurdodau cyhoeddus.  

23 Cyn gwneud unrhyw drefniadau o’r fath, bydd rhaid i Swyddfa Archwilio Cymru 
ymgynghori â’r Archwilydd Cyffredinol.  

24 Bydd rhaid i Swyddfa Archwilio Cymru ymgynghori â'r Archwilydd Cyffredinol yn 
ogystal cyn gwneud unrhyw drefniadau ar gyfer unrhyw awdurdod cyhoeddus, 
archwilydd cofrestredig neu gorff cyfrifyddu cymeradwy i gydweithio â’r Archwilydd 
Cyffredinol neu i roi cymorth iddo. 

25 Gall yr Archwilydd Cyffredinol wrthod unrhyw waith cytuno os yw'n ystyried nad 
yw'r adnodd sy'n debygol o fod ar gael yn ddigonol.  
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26 Mae'r amcangyfrif blynyddol o incwm a threuliau yn darparu ar gyfer yr adnoddau 
sydd eu hangen i dalu am y gwariant cyfalaf a refeniw (gan gynnwys costau nad 
ydynt yn arian parod) a ysgwyddir gan Swyddfa Archwilio Cymru. Bydd yn cynnwys 
arian ar gyfer rhaglen waith yr Archwilydd Cyffredinol.  

27 Ar gyfer pob blwyddyn ariannol, mae'r Archwilydd Cyffredinol yn amcangyfrif yr 
adnoddau sydd eu hangen i gyflawni'i raglen waith. Mae'r arian sydd ei angen yn 
gost gyntaf ar yr adnoddau sydd wedi'u dyrannu i Swyddfa Archwilio Cymru, na all 
newid y rhan honno o'r amcangyfrifiad heb gytundeb yr Archwilydd Cyffredinol.  

28 Mae Swyddfa Archwilio Cymru a'r Archwilydd Cyffredinol yn cyd-osod yr 
amcangyfrif gerbron y Cynulliad Cenedlaethol o leiaf pum mis cyn dechrau'r 
flwyddyn ariannol y mae'n perthyn iddi. Maent yn rhoi tystiolaeth ar y cyd-
amcangyfrif mewn unrhyw wrandawiad y gallai'r pwyllgor cyfrifol ei gynnal amdano. 

29 Mae'r pwyllgor cyfrifol yn ymgynghori â'r Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa 
Archwilio Cymru cyn gwneud unrhyw newidiadau i'r cyd-amcangyfrif, sydd wedi'i 
ymgorffori o fewn Cynnig y Gyllideb Flynyddol. 

Y cynllun ffioedd (adrannau 23 a 24 o'r Ddeddf)  
30 Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn codi ffioedd ar gyfer gwaith archwilio penodol a 

wneir gan neu ar ran yr Archwilydd Cyffredinol ac ar gyfer gwasanaethau y mae'n 
eu darparu o dan Adran 19 o'r Ddeddf.  Mae ffioedd ond yn cael eu codi yn unol â 
chynllun a baratowyd o dan Adran 24 o'r Ddeddf. Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn 
adolygu'r cynllun o leiaf unwaith y flwyddyn.  

31 Fel rhan o'r broses o baratoi cyd-amcangyfrif o incwm a threuliau gyda'r Archwilydd 
Cyffredinol, mae Swyddfa Archwilio Cymru yn ystyried y trefniadau ar gyfer gosod 
cyfraddau ffioedd, sy'n darparu fframwaith ar gyfer y gwir ffioedd a godir ar gyrff 
archwilio unigol (ac maent felly yn berthnasol ar gyfer asesiad o'r galw am 
adnoddau yn gyffredinol).  

32 Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn ymgynghori'n gyhoeddus ynghylch ei chyfraddau 
ffioedd arfaethedig ar gyfer pob adran o’i gwaith archwilio. Mae canlyniad yr 
ymgynghoriad yn hysbysu'r cynllun ffioedd a'r adnoddau sydd eu hangen yn y cyd-
amcangyfrif o incwm a threuliau.  

33 Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn gosod y cynllun ffioedd, ac unrhyw ddiwygiadau 
iddo, gerbron y Cynulliad Cenedlaethol. Mae'r Archwilydd Cyffredinol a Chadeirydd 
Swyddfa Archwilio Cymru yn rhoi tystiolaeth mewn unrhyw wrandawiad y mae'r 
pwyllgor cyfrifol yn ei gynnal ar y cynllun ffioedd cyn penderfynu a ddylid ei 
gymeradwyo ai peidio.1 

 

 

 
1Nid oes angen cael cymeradwyaeth gan y pwyllgor cyfrifol os mai'r unig ddiwygiad yw 
ymgorffori cyfradd ffioedd sydd wedi'i rhagnodi gan Weinidogion Cymru (Adran 24(5) a 
(6) o'r Ddeddf). 
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Y Cynllun Blynyddol (adrannau 25 i 27 o'r Ddeddf) 
34 Mae Adran 25 o’r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i’r Archwilydd Cyffredinol a 

Swyddfa Archwilio Cymru baratoi cynllun blynyddol ar y cyd cyn dechrau’r flwyddyn 
ariannol y mae'n perthyn iddi. Rhaid i gynlluniau o’r fath nodi:   
• rhaglenni gwaith yr Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru (h.y. 

eu blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn);  

• yr adnoddau sydd ar gael, ac a allai fod ar gael yn y dyfodol, i Swyddfa 
Archwilio Cymru; a  

• sut y defnyddir yr adnoddau hynny i gyflawni'r rhaglenni gwaith.  

35 Yn ogystal, mae'r Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru wedi cytuno y 
bydd y cynllun blynyddol yn cynnwys eu gweledigaeth ac uchelgeisiau tymor hwy 
ar gyfer cyfnod o dair blynedd.  

36 Bob blwyddyn, mae staff Swyddfa Archwilio Cymru yn paratoi cynllun blynyddol 
drafft o dan gyfarwyddyd yr Archwilydd Cyffredinol a'r Prif Weithredwr. Mae 
Swyddfa Archwilio Cymru yn craffu'r cynllun, sy'n helpu i hysbysu ei dealltwriaeth o 
natur a chwmpas rhaglen waith yr Archwilydd Cyffredinol ac sy'n ffurfio sylfaen ei 
gweithgareddau monitro o dan Adran 17 o'r Ddeddf. Yn ddarostyngedig i egluro 
unrhyw faterion neu bryderon am raglenni gwaith ei gilydd, mae Swyddfa Archwilio 
Cymru a'r Archwilydd Cyffredinol yn cwblhau'r cynllun ar y cyd.   

37 Mae Cadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru a'r Archwilydd Cyffredinol yn gosod y 
cynllun ar y cyd gerbron y Cynulliad Cenedlaethol, gan roi tystiolaeth mewn unrhyw 
wrandawiad gan y pwyllgor cyfrifol. Nid oes dyddiad cau statudol ar gyfer gosod y 
cynllun ond mae'r Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru yn ymdrechu 
i wneud hyn cyn dechrau'r flwyddyn ariannol y mae'r cynllun yn perthyn iddi.  

38 Nid yw'r Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru wedi'u rhwymo gan y 
cynllun blynyddol ond mae rhaid iddynt ei ystyried wrth ymarfer eu swyddogaethau.  

Cyfrifon ac archwiliad Swyddfa Archwilio Cymru 
(paragraffau 33 i 35 o Atodlen 1 i'r Ddeddf)  
39 Yr Archwilydd Cyffredinol yw Swyddog Cyfrifyddu Swyddfa Archwilio Cymru ac 

mae’n gyfrifol am baratoi’r cyfrifon blynyddol, cadw cofnodion ariannol priodol a 
chyfrifoldebau eraill a nodir gan bwyllgor cyfrifol y Cynulliad Cenedlaethol.2  

40 Mae'r Cadeirydd yn gyfrifol am gyflwyno'r cyfrifon i'r archwilydd allanol sydd wedi'i 
benodi gan y Cynulliad Cenedlaethol.  

41 Mae'r Bwrdd yn ystyried y cyfrifon blynyddol sydd wedi'u paratoi gan yr Archwilydd 
Cyffredinol, gan ystyried safbwynt y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg. Mae'r 
Bwrdd yn argymell i'r Archwilydd Cyffredinol a ddylai arwyddo'r cyfrifon neu beidio. 

42 Mae'r Archwilydd Cyffredinol yn rhoi tystiolaeth mewn unrhyw wrandawiad y gallai'r 
pwyllgor cyfrifol ei gynnal mewn perthynas â chyfrifon Swyddfa Archwilio Cymru 
neu unrhyw adroddiad a osodir gerbron y Cynulliad Cenedlaethol gan archwilydd 
allanol Swyddfa Archwilio Cymru. 

 
2 Mae cyfrifoldebau ychwanegol fel arfer yn cael eu sefydlu ym memorandwm y Swyddog 
Cyfrifyddu. 
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Adroddiadau blynyddol ac interim (paragraff 3 o Atodlen 2 
i'r Ddeddf)  
43 Mae’r adroddiadau blynyddol ac interim yn cwmpasu’r ymarferiad o 

swyddogaethau mewn perthynas â'r uchelgeisiau a rhaglenni a ddisgrifir yn y 
cynllun blynyddol.  

44 Mae staff Swyddfa Archwilio Cymru yn llunio'r adroddiadau o dan gyfarwyddyd yr 
Archwilydd Cyffredinol a'r Prif Weithredwr. Mae'r Archwilydd Cyffredinol a'r 
Cadeirydd yn paratoi'r adroddiadau ar y cyd ar ôl ceisio barn y Bwrdd a gwneud 
unrhyw newidiadau y maent yn eu hystyried yn briodol.  

45 Mae Cadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru a'r Archwilydd Cyffredinol yn gosod yr 
adroddiadau ar y cyd gerbron y Cynulliad Cenedlaethol, gan roi tystiolaeth mewn 
unrhyw wrandawiad y gallai'r pwyllgor cyfrifol ei gynnal arnynt. 

46 Am resymau effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd ac i gyflwyno darlun cynhwysfawr o 
berfformiad trwy gydol y flwyddyn, mae'r adroddiad blynyddol sy'n ofynnol gan 
baragraff 3 o Atodlen 2 i’r Ddeddf yn cael ei baratoi gyda'r adroddiad blynyddol a 
chyfrifon sy'n ofynnol gan baragraff 33 o Atodlen 1 i'r Ddeddf ac maent yn cael eu 
gosod fel dogfen sengl i'w hystyried gan y pwyllgor cyfrifol.  

Cynnal safonau llywodraethu corfforaethol  
47 Fel Swyddog Cyfrifyddu Swyddfa Archwilio Cymru, mae'r Archwilydd Cyffredinol yn 

atebol am stiwardiaeth yr adnoddau. Mae ei gyfrifoldebau yn cael eu manylu ym 
mharagraff 33 o Atodlen 1 i'r Ddeddf ac fel y'u nodir gan bwyllgor perthnasol y 
Cynulliad, fel arfer yn y Memorandwm i Swyddog Cyfrifyddu Swyddfa Archwilio 
Cymru. 

48 Mae'n rhaid i’r Swyddog Cyfrifyddu sicrhau bod Swyddfa Archwilio Cymru yn 
gweithredu yn unol â safonau cywirdeb uchel. Mae hyn yn cynnwys cael y canlynol 
ar waith:  
• strwythur llywodraethu sy'n trosglwyddo, dirprwyo, gweithredu a gorfodi 

penderfyniadau;  

• rheolaethau mewnol cadarn i ddiogelu, sianelu a chofnodi adnoddau fel y 
bwriadwyd;  

• trefniadau i roi cyfrifon amserol, tryloyw a realistig o'r busnes a 
phenderfyniadau.  

49 Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn monitro’r trefniadau llywodraethu a systemau 
rheoli mewnol er mwyn sicrhau eu bod yn gweithredu'n effeithiol. Fe'i cefnogir yn y 
rôl honno gan ddau bwyllgor, ar gyfer archwilio a sicrwydd risg ac ar gyfer taliadau 
ac adnoddau dynol, ac mae'r ddau ohonynt yn gweithredu mewn capasiti 
ymgynghorol. 

50 Wrth greu ei fframwaith llywodraethu corfforaethol, mae Swyddfa Archwilio Cymru 
yn ystyried arfer da. Ar sail wirfoddol, mae'n cwblhau hunanasesiad yn erbyn y Cod 
Ymarfer Da ar gyfer llywodraethu corfforaethol o fewn adrannau’r llywodraeth 
ganolog cyn belled ag y mae'n berthnasol. 

51 Mae'r Cadeirydd a'r Archwilydd Cyffredinol yn adrodd am y trefniadau hyn yn yr 
adroddiad blynyddol a chyfrifon. Mae Swyddfa Archwilio Cymru, gyda'r Archwilydd 
Cyffredinol yn arwain trwy ei rôl fel y Swyddog Cyfrifyddu, yn ceisio nodi a rheoli 
risgiau yn effeithiol, gan gynnal ei busnes mewn modd economaidd, effeithlon ac 
effeithiol.  
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Cyhoeddusrwydd a sylwadau cyhoeddus  
52 Mae cyhoeddusrwydd a sylwadau ar waith yr Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa 

Archwilio Cymru yn agweddau atodol annatod o'u swyddogaethau adrodd 
cyhoeddus priodol. Mae'r swyddogaethau hynny yn eithaf gwahanol ac mae'n 
bwysig fod yn glir ynghylch pwy all wneud sylw cyhoeddus mewn perthynas â nhw.  

53 Ni all y Cadeirydd nac aelodau anweithredol Swyddfa Archwilio Cymru wneud 
sylwadau am gwestiynau ynghylch safbwynt a barn archwilio, gan gynnwys 
detholiad a chynllun archwiliadau ac astudiaethau gwerth am arian, sy'n faterion ar 
gyfer yr Archwilydd Cyffredinol.  

54 Gall y Cadeirydd ac aelodau anweithredol eraill Swyddfa Archwilio Cymru, gyda 
chymeradwyaeth y Cadeirydd, wneud sylwadau yn gyhoeddus ar agweddau eraill 
(h.y. nad ydynt yn rhai archwilio) o waith Swyddfa Archwilio Cymru yn gyffredinol 
ac ar lywodraethu'r sefydliad.  

55 Mae'r Archwilydd Cyffredinol yn ymgynghori â'r Cadeirydd ynghylch unrhyw 
sylwadau y mae'n bwriadu eu gwneud yn rhinwedd ei swydd fel Prif Weithredwr 
Swyddfa Archwilio Cymru neu pan a wnelo sylw o'r fath â materion (gan gynnwys 
materion sy'n ymwneud ag archwilio) a allai gael effaith ar enw da Swyddfa 
Archwilio Cymru. 

Datrys gwrthdaro 
56 Yn achos anghytundeb rhwng yr Archwilydd Cyffredinol a Chadeirydd Swyddfa 

Archwilio Cymru, cyfeirir testun yr anghydfod at yr aelodau mewn cyfarfod o'r 
Bwrdd i’w ddatrys, heblaw am faterion sy’n ymwneud â swyddogaethau archwilio 
ac arolygu statudol yr Archwilydd Cyffredinol (lle y bydd yr Archwilydd Cyffredinol 
yn gwneud penderfyniad terfynol).  

57 Mewn rhai amgylchiadau, efallai y bydd yn briodol i Uwch-gyfarwyddwr Annibynnol 
Swyddfa Archwilio Cymru weithredu fel cyfryngwr mewn anghytundebau rhwng yr 
Archwilydd Cyffredinol a Chadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru.  
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Trosolwg o gyfrifoldebau'r Archwilydd 
Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru 

Aelod o'r Bwrdd  Prif gyfrifoldebau 
Yr holl aelodau  Ymarfer ar y cyd swyddogaethau statudol Swyddfa 

Archwilio Cymru, gan gynnwys:  
• gwneud rheolau at ddiben rheoleiddio ei gweithdrefnau 

ei hun; 
• dirprwyo swyddogaethau Swyddfa Archwilio Cymru lle y 

caniateir iddynt wneud hynny;  
• gwneud argymhelliad i’r Cynulliad Cenedlaethol ynglŷn â 

phenodi archwilydd allanol i Swyddfa Archwilio Cymru;  
• paratoi cynllun, i’r Cynulliad Cenedlaethol ei 

gymeradwyo, sy’n ymwneud â chodi ffioedd gan 
Swyddfa Archwilio Cymru ac am adolygu (a diwygio os 
oes angen) y cynllun hwnnw o leiaf unwaith y flwyddyn;  

• dynodi (gyda chytundeb y Cynulliad Cenedlaethol) 
unigolyn i arfer swyddogaethau’r Archwilydd Cyffredinol 
dros dro os bydd y swydd yn wag neu os yw’r 
Archwilydd Cyffredinol sy’n ddeiliad y swydd yn 
amharod i gyflawni ei swyddogaethau neu’n methu â 
gwneud hynny;  

• gwneud trefniadau o dan Adran 19 Deddf 2013 i 
ddarparu neu dderbyn gwasanaethau gweinyddol, 
proffesiynol neu dechnegol yn amodol ar ymgynghori â’r 
Archwilydd Cyffredinol pan fydd angen; 

• gwneud darpariaeth am unrhyw daliadau ychwanegol 
i’w gwneud i’r Archwilydd Cyffredinol ar gyfer treuliau yr 
aeth iddynt yn briodol ac yn angenrheidiol yn rhinwedd 
ei swydd fel Aelod o’r Bwrdd a’r Prif Weithredwr; 

• darparu adnoddau i arfer swyddogaethau’r Archwilydd 
Cyffredinol fel sy’n ofynnol gan yr Archwilydd Cyffredinol;  

• cyflogi staff i gynorthwyo o ran arfer swyddogaethau’r 
Archwilydd Cyffredinol;  

• caffael gwasanaethau at ddibenion swyddogaethau’r 
Archwilydd Cyffredinol;  

• cadw dogfennau neu wybodaeth a gafwyd yn ystod 
gwaith at ddibenion swyddogaethau’r Archwilydd 
Cyffredinol neu fel arall; a  

• chadw cofnodion mewn perthynas â swyddogaethau’r 
Archwilydd Cyffredinol.  

Anelu at gyflawni pob swyddogaeth mewn modd effeithlon 
ac yn gosteffeithiol. 
 
Ymarfer swyddogaethau ar y cyd gyda'r Archwilydd 
Cyffredinol fel a ganlyn:  
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Aelod o'r Bwrdd  Prif gyfrifoldebau 
• paratoi a gosod amcangyfrif blynyddol o incwm a 

threuliau Swyddfa Archwilio Cymru, y mae’n rhaid iddo 
gwmpasu’r adnoddau sydd eu hangen ar yr Archwilydd 
Cyffredinol i arfer ei swyddogaethau; 

• paratoi cynllun blynyddol;  
• paratoi Cod Ymarfer sy’n ymdrin â’r berthynas rhwng 

Swyddfa Archwilio Cymru a’r Archwilydd Cyffredinol;  
• cydymffurfio â’r Cod Ymarfer a gymeradwywyd gan y 

Cynulliad. 
Ymarfer cyfrifoldebau ymhlyg bwrdd trwy ddarparu 
arweinyddiaeth ar y cyd mewn modd sy'n gydnaws â 
swyddogaethau'r Archwilydd Cyffredinol, gan gynnwys ei 
ddyletswyddau fel Swyddog Cyfrifyddu.  Yn benodol, mae'r 
Bwrdd: 
• yn gosod a gyrru cyfeiriad strategol Swyddfa Archwilio 

Cymru, gan ystyried cynlluniau ac uchelgeisiau'r 
Archwilydd Cyffredinol;  

• yn gosod gwerthoedd ac ymddygiadau Swyddfa 
Archwilio Cymru;  

• fel rhan o baratoi'r cynllun blynyddol, yn cynghori ar 
ddyraniad adnoddau ariannol a dynol er mwyn cyflawni'r 
nod ac amcanion;  

• yn goruchwylio rheoli adnoddau Swyddfa Archwilio 
Cymru ac yn monitro cynnydd yn erbyn mesurau ac 
uchelgeisiau perfformiad;  

• yn bodloni ei hun ei fod yn derbyn gwybodaeth mewn 
modd amserol ar ffurf ac o ansawdd sy'n ei alluogi i 
gyflawni ei gyfrifoldebau yn effeithiol;  

• yn sicrhau bod yr Archwilydd Cyffredinol, yn ôl rhinwedd 
ei swydd fel Swyddog Cyfrifyddu, yn cynnal systemau 
llywodraethu, rheoli risg a rheoli mewnol cadarn a 
thryloyw sy'n gyson ag arfer da, gan adrodd ar 
effeithiolrwydd y trefniadau yn yr adroddiad blynyddol a 
chyfrifon; 

• yn cynghori ar ac yn goruchwylio prosesau newid, gan 
annog arloesedd er mwyn gwella gallu Swyddfa 
Archwilio Cymru i gyflawni;  

• yn rhoi sylw dyledus i gynllunio ar gyfer olyniaeth ac yn 
bodloni ei hun fod cynlluniau ar waith i gynnal 
cydbwysedd priodol o sgiliau a phrofiad ar y Bwrdd, ei 
bwyllgorau ac o fewn y sefydliad; 

• yn awdurdodi'r defnydd o'r Sêl Gorfforaethol.  
Yr holl aelodau ar 
wahân i'r Archwilydd  
Cyffredinol 

Monitro a chynghori ar yr ymarferiad o swyddogaethau'r 
Archwilydd Cyffredinol.  
Paratoi ar y cyd gyda'r Archwilydd Cyffredinol y cyd-
amcangyfrif o incwm a threuliau, y cynllun blynyddol a'r Cod 
Perthynas.   
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Aelod o'r Bwrdd  Prif gyfrifoldebau 
Yr holl aelodau 
anweithredol  

Penodi (os bernir ei fod yn addas) yr aelod-gyflogai a 
argymhellir gan yr Archwilydd Cyffredinol.  
Penodi a gosod telerau are gyfer y ddau aelod-gyflogai a 
etholwyd yn unol â chanlyniad pleidlais staff.  
Penderfynu ar delerau’r penodiad ar gyfer yr aelod-
gyflogeion.  
Ystyried a ddylid terfynu penodiad aelod-gyflogai os bydd un 
o’r amodau a nodwyd ym mharagraff 21 Atodlen 1 Deddf 
2013 yn digwydd. 

Y Cadeirydd  Ymarfer swyddogaethau ymhlyg y Cadeirydd, gan gynnwys:  
• arwain trafodion y Bwrdd, gan gynnwys sicrhau bod yr 

holl aelodau yn cael cyfle i gyfrannu at drafodaeth 
gytbwys a phriodol am faterion; 

• goruchwylio effeithiolrwydd y bwrdd ar lefel unigol a 
chyfunol, gan gynnwys trwy sicrhau mewnbwn 
annibynnol allanol lle bo'n briodol;   

• cefnogi a chynghori'r Prif Weithredwr ac uwch-
swyddogion eraill lle bo'n briodol, gan barchu'r ffiniau 
rhwng rôl y Bwrdd a rôl y tîm rheoli;  

• gweithredu fel llefarydd ar ran Swyddfa Archwilio 
Cymru;  

• fel sy’n ofynnol gan y Cynulliad Cenedlaethol, cyfranogi 
at benodi aelodau anweithredol a'r Archwilydd 
Cyffredinol.  

Cyflwyno i archwilydd Swyddfa Archwilio Cymru y cyfrifon 
sydd wedi'u paratoi gan yr Archwilydd Cyffredinol yn 
rhinwedd ei swydd fel Swyddog Cyfrifyddu.  
Ar y cyd gyda'r Archwilydd Cyffredinol:  
• gosod y cynllun blynyddol gerbron y Cynulliad 

Cenedlaethol;  
• gosod y Cod Ymarfer sy’n ymdrin â’r berthynas rhwng 

Swyddfa Archwilio Cymru a’r Archwilydd Cyffredinol;  
• paratoi a gosod, cyn gynted ag y bo modd ar ôl diwedd 

pob blwyddyn ariannol, adroddiad blynyddol ar ymarfer 
swyddogaethau'r Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa 
Archwilio Cymru yn ystod y flwyddyn mewn perthynas 
â'r cynllun blynyddol;  

• paratoi a gosod, o leiaf unwaith yn ystod pob blwyddyn 
ariannol, adroddiad interim ar ymarfer swyddogaethau'r 
Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru 
mewn perthynas â chynnydd yn erbyn y cynllun 
blynyddol.  
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Aelod o'r Bwrdd  Prif gyfrifoldebau 
Archwilydd Cyffredinol  Ymarfer yr amrediad o swyddogaethau archwilio ac ati o 

dan Ddeddfau Llywodraeth Cymru 1998 a 2006, Deddfau 
Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 a 2013, Mesur 
Llywodraeth Leol (Cymru) 2009, Deddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, a deddfiadau 
amrywiol eraill. 
Ymarfer disgresiwn o ran sut mae swyddogaethau’n cael eu 
hymarfer, yn ddarostyngedig i’r canlynol:  
• ceisio cynnal y swyddogaethau hynny yn effeithlon ac 

yn gosteffeithiol;  
• ystyried y safonau a’r egwyddorion y byddai disgwyl i 

ddarparwr proffesiynol arbenigol o wasanaethau 
cyfrifyddu neu archwilio eu dilyn; ac  

• ystyried cyngor a roddir gan Swyddfa Archwilio Cymru.  
Cyhoeddi Cod Ymarfer Archwilio sy’n rhagnodi’r ffordd y 
dylid cynnal rhai swyddogaethau penodol.  
Paratoi cynllun dirprwyo swyddogaethau ac ymgynghori ar 
hwn â Swyddfa Archwilio Cymru.  
Ymarfer swyddogaethau ymhlyg (a dirprwyedig) Prif 
Weithredwr.  
Ymarfer swyddogaethau Swyddog Cyfrifyddu. 
Argymell unigolyn i fod yn aelod penodedig o Swyddfa 
Archwilio Cymru.  

Aelod-gyflogai 
Penodedig  

Fel pob aelod.  

Aelod-gyflogai 
Etholedig  

Fel pob aelod.  
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Ymateb i’r adroddiad ar y cyd gan y Pwyllgor Cyllid, y Pwyllgor Plant, Pobl 
Ifanc ac Addysg a’r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau 
ar ‘Asesu effaith penderfyniadau cyllidebol’ (Mawrth 2019) 

Mae Llywodraeth Cymru yn croesawu’r adroddiad ar y cyd ar Asesu effaith 
penderfyniadau cyllidebol a gyhoeddwyd. Rydym hefyd yn croesawu’r ddadl 
adeiladol a gynhaliwyd yn ystod y broses o graffu ar ein cynigion cyllidebol a byddwn 
yn ystyried yr holl dystiolaeth ac adborth a gyflwynwyd mewn perthynas ag 
asesiadau o effaith, gan gynnwys gan bwyllgorau polisi unigol. 

Llywodraeth Cymru oedd y llywodraeth gyntaf yn y DU i gyhoeddi asesiad o effaith 
ein cynlluniau gwariant ar gydraddoldeb fel rhan o Gyllideb 2011-12. Ers hynny 
rydym wedi mynd ati i adolygu’n barhaus ac adeiladu dull cynyddol soffistigedig o 
asesu effaith cyllideb Llywodraeth Cymru. O 2015-16 mae hyn wedi datblygu’n 
broses lle rydym yn paratoi Asesiad Effaith Integredig Strategol o’r gyllideb.  

At hynny, ond ar wahân iddo, mae Llywodraeth Cymru wedi mynd ati i ddatblygu a 
symleiddio’r ffordd y mae’n asesu ac yn arfarnu effeithiau polisïau ym mhob rhan o’r 
Llywodraeth. 

Rydym yn derbyn, neu’n derbyn mewn egwyddor, holl argymhellion yr adroddiad. 
Mae’r adroddiad yn cynnwys nifer o argymhellion mewn perthynas â’r Asesiad 
Integredig Strategol o’r gyllideb a’r adnodd asesu effaith integredig newydd. Fel y 
dywedodd Arweinydd y Tŷ ar y pryd yn ei thystiolaeth i’r sesiwn ar y cyd fis 
Tachwedd diwethaf, yr adnodd asesu effaith integredig yw’r dull a ddefnyddir i asesu 
effaith polisi penodol. Mae’r ffordd y caiff effaith penderfyniadau gwario eu hasesu 
(yr Asesiad Effaith Integredig Strategol o’r gyllideb) yn ategu’r asesiadau unigol o 
effaith polisïau sy’n cael eu dwyn ynghyd o dan Asesiadau Effaith Integredig ac yn 
dibynnu arnynt.  

Er mwyn helpu ystyriaeth yn y dyfodol, mae’r canlynol yn rhoi trosolwg o bob un: 

 Asesiad Effaith Integredig Strategol o’r gyllideb Mae’n anelu at gyflawni ein
cyfrifoldeb i ystyried penderfyniadau gwario a wneir fel rhan o’r broses gyllidebu
flynyddol o safbwynt sawl agwedd er mwyn deall eu heffaith, sef
cydraddoldebau, hawliau dynol, hawliau plant, y Gymraeg, newid yn yr
hinsawdd, prawfesur polisïau o safbwynt anghenion cefn gwlad, iechyd,
bioamrywiaeth a datblygu economaidd. Mae anfantais economaidd-
gymdeithasol yn ystyriaeth sylfaenol wrth asesu effaith penderfyniadau
cyllidebol. Felly, mae’r Asesiad Effaith Integredig Strategol yn nodi sut mae’r
ystyriaethau hyn wedi llywio’r dyraniadau cyllidebol strategol a wneir fel rhan o’r
broses gyllidebu flynyddol er mwyn gwella llesiant economaidd, cymdeithasol,
amgylcheddol a diwylliannol Cymru (datblygu cynaliadwy).

 Adnodd Asesu Effaith Integredig Cafodd yr adnodd hwn ei lansio ym mis
Gorffennaf 2018 a’i ddatblygu i symleiddio asesiadau effaith presennol
Llywodraeth Cymru yn un fframwaith integredig a fydd yn llywio’r broses o
ddatblygu polisïau a deddfwriaeth. Cafodd ei strwythuro drwy ddefnyddio
egwyddor datblygu cynaliadwy Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, sef
gwella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru
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(fel y’i mynegwyd drwy saith nod llesiant Cymru). Mae hefyd yn rhoi arweiniad ar 
gymhwyso’r pum ffordd o weithio wrth wneud penderfyniadau. Mae’r adnodd 
asesu effaith integredig wedi’i gynllunio i gefnogi’r broses bolisi drwy helpu’r rhai 
sy’n gwneud penderfyniadau i ddeall effeithiau posibl (cadarnhaol a negyddol) 
polisïau o gam cynnar ac wrth iddynt ddatblygu. Mae asesu’r effaith ar bobl a 
lleoedd a llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol yn 
allweddol i lunio polisïau da, ac mae’r adnodd yn cefnogi’r ystyriaethau hyn drwy 
gydol y broses o ddatblygu polisïau.  

 
 
Argymhelliad 1. Bod Llywodraeth Cymru yn nodi’n glir y broses asesiad effaith 
integredig strategol (yn fanylach na’r hyn a ddarparwyd yn flaenorol), ei diben 
a’r canlyniadau disgwyliedig, yn dilyn ymgysylltu â’r comisiynwyr statudol 
perthnasol a chael eu cytundeb 
 
Ymateb: Derbyn 
 
Yn yr ymateb i argymhellion gan y Pwyllgor Cyllid yn ei adroddiad Craffu ar Gyllideb 
Ddrafft Comisiwn y Cynulliad 2019-20, gwnaethom ymrwymo i adeiladu’n barhaus ar 
welliannau i’r Asesiad Effaith Integredig Strategol er mwyn ei wneud yn fwy 
gwerthfawr wrth ystyried effaith penderfyniadau gwario strategol. Byddwn yn myfyrio 
ymhellach ar y dystiolaeth a roddwyd i’r pwyllgorau mewn perthynas â’r Asesiad 
Effaith Integredig Strategol. 
 
Fel rhan o hyn, byddwn yn gweithio gyda’r comisiynwyr statudol perthnasol er mwyn 
rhoi mwy o eglurder ynghylch diben y broses asesu effaith integredig strategol a’r 
canlyniadau disgwyliedig, wrth ystyried sut y gellir defnyddio ein dull gweithredu yn 
fwy effeithiol i lywio penderfyniadau gwario a blaenoriaethau fel rhan o’r broses 
gyllidebu flynyddol.  
 
Er mwyn sicrhau bod y trafodaethau hyn yn cefnogi datblygiadau ehangach, byddwn 
hefyd yn sicrhau bod y broses ymgysylltu hon yn gyson ag adolygiad 2019 o’r 
adnodd asesu effaith integredig (gweler yr ymateb i Argymhelliad 3). 
 
Argymhelliad 2. Bod Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi ei holl asesiadau effaith 
unigol mewn man canolog, fel y gall yr asesiad effaith integredig strategol 
gyfeirio atynt wedyn. 
 
Ymateb: Derbyn mewn egwyddor  
 

Mae Llywodraeth Cymru yn ymrwymedig i gysyniad ‘Llywodraeth Agored’ fel y 
dangoswyd gennym wrth gyhoeddi ein Cynllun Gweithredu Cenedlaethol 
Llywodraeth Agored1. Mae’r ymrwymiadau yn amlinellu ein huchelgeisiau i fod yn 
fwy agored ac ymatebol i ddinasyddion, yn fwy atebol a mynd ati’n fwy cydweithredol 
o ran y ffordd rydym yn gweithio. Rydym yn cydnabod yn llawn yr angen i adeiladu ar 
y gwaith a wnaed hyd yma drwy barhau i hyrwyddo ymdrechion i fod yn agored ac 
yn dryloyw. 

                                            
1https://llyw.cymru/cynllun-gweithredu-cenedlaethol-llywodraeth-agored-y-du-2016-18-ymrwymiadau-
llywodraeth-cymru  
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Fel arfer, caiff asesiadau effaith unigol o benderfyniadau pwysig eu cyhoeddi fel rhan 
o ddogfennaeth y polisi ar wefan Llywodraeth Cymru. Gellir eu gweld ochr yn ochr â 
dogfennau polisi cyhoeddedig ond ni chânt eu cadw mewn lleoliad canolog ar 
wahân, a hynny er mwyn sicrhau y gall y rhai sy’n chwilio am y wybodaeth weld a 
deall yr holl ystyriaethau a’r gyfres ategol o ddogfennau mewn perthynas â pholisi 
a/neu benderfyniad penodol. Er y byddai’n bosibl, mewn egwyddor, osod yr holl 
asesiadau effaith a gyhoeddir mewn un man, bydd angen ystyried ymhellach p’un a 
fyddai hyn yn helpu o ran hygyrchedd, dealltwriaeth a thryloywder.  
 
Argymhelliad 3. Bod Llywodraeth Cymru, ar ddiwedd y Cynulliad hwn, yn 
comisiynu darn penodol o waith i ystyried y cynnydd a wnaed mewn perthynas 
ag asesiadau effaith integredig strategol. Dylai ystyried materion fel 
cymhlethdod cymharol yr offeryn, sut y mae’r offeryn wedi mynd i’r afael â 
phwysoli hawliau ac effeithiau lluosog, a’r defnyddiau a wnaed o allbynnau’r 
offeryn (ond ni ddylid cyfyngu’r darn o waith i hyn). 
 
Ymateb: Derbyn 
 
Asesiad Effaith Integredig Strategol o’r gyllideb 

 
Yn unol â’n hymrwymiad i wella’n barhaus sut rydym yn ystyried effaith 
penderfyniadau gwario a wneir drwy’r broses gyllidebu flynyddol, rydym yn cydnabod 
bod angen adolygu’r dull gweithredu sy’n sail i’r Asesiad Effaith Integredig Strategol 
o’r Gyllideb.  
 
Ers inni gyhoeddi asesiad o effaith ar gydraddoldeb gyntaf ar gyfer Cyllideb 2011-12, 
wedi addasu ein dull gweithredu er mwyn datblygu Asesiad Effaith Integredig 
Strategol o’r gyllideb ers 2015-16. Mae hyn yn adlewyrchu’r ffaith ein bod bellach yn 
anelu at gyflawni ein cyfrifoldeb i ystyried penderfyniadau gwario strategol o 
safbwynt sawl agwedd er mwyn deall eu heffaith. 
 
Ochr yn ochr â pharatoi ar gyfer y gyllideb arfaethedig, rydym yn bwriadu profi 
dulliau gweithredu amgen sydd â’r nod o wella’r ffordd rydym yn gwneud 
penderfyniadau gwario ac yn deall eu heffaith. Rydym hefyd yn ystyried sut y gallai 
adnodd gwirio’r siwrnai Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol gefnogi’r gwaith hwn. 
Byddwn yn fwy na pharod i weithio gyda’r Pwyllgorau wrth i’r gwaith hwn fynd yn ei 
flaen. 
 
Dros gyfnod hwy, byddwn yn ystyried sut y gallai darn mwy penodol o waith sy’n 
adolygu’r cynnydd a wnaed mewn perthynas â’r Asesiad Effaith Integredig Strategol 
helpu i wneud gwelliannau pellach. Byddai angen i’r gwaith hwn fod yn gyson â’r 
adolygiad y bwriedir ei gynnal yn 2019 o’r adnodd asesu effaith integredig a ddisgrifir 
isod. 
  
Adnodd Asesu Effaith Integredig 
 
Fel y nodwyd yn gynharach yn yr ymateb hwn, drwy’r adnodd asesu effaith 
integredig y caiff yr asesiad o effaith polisi penodol ei lunio. Cafodd yr adnodd asesu 
effaith integredig ei ddatblygu i symleiddio asesiadau effaith presennol Llywodraeth 
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Cymru yn un fframwaith integredig a fydd yn llywio’r broses o ddatblygu polisïau a 
deddfwriaeth. Cafodd y broses o ddatblygu’r adnodd asesu effaith integredig ei llywio 
gan adroddiad gan Sefydliad Polisi Cyhoeddus Cymru a gomisiynwyd gan 
Lywodraeth Cymru Reducing Complexity and Adding Value: A Strategic Approach to 
Impact Assessment in the Welsh Government2. 
 
Un o themâu allweddol yr adroddiad oedd bod angen system gydlynol o asesu 
effaith yng nghyd-destun y ffaith ei fod yn rhan annatod o’r broses llunio polisïau. 
Nododd yr adroddiad hefyd fod Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn cynnig 
fframwaith cadarn ar gyfer cysoni ac integreiddio’r ffordd y caiff effaith ei hasesu. 
Mae’n bwysig nodi mai canllaw yw’r adnodd asesu effaith integredig, y bwriedir iddo 
helpu i ddatblygu polisi felly pan gaiff dewisiadau eu gwneud ynglŷn â sut i 
weithredu, caiff Gweinidogion Cymru eu hysbysu o effeithiau cadarnhaol a negyddol 
posibl.  
 
Pan lansiwyd yr adnodd asesu effaith integredig ym mis Gorffennaf 2018, 
gwnaethom ymrwymo i adolygu’r adnodd yn ystod 2019 er mwyn ystyried ei 
effeithiolrwydd a ph’un a yw gwelliannau pellach yn briodol. Yr adborth o 
ddefnyddio’r adnodd hyd yma yw ei fod yn ddefnyddiol iawn o ran galluogi dull 
gweithredu mwy integredig ond mae’n eithaf cymhleth, hir ac anodd, yn enwedig os 
caiff ei ystyried yn rhy hwyr yn y broses o lunio polisi. Felly, un o’r prif feysydd y 
byddwn yn canolbwyntio arno fydd mireinio’r adnodd ymhellach er mwyn sicrhau ei 
fod yn cefnogi’r gwaith o asesu effaith drwy gydol y broses o lunio polisïau a 
deddfwriaeth.  
 
Bydd adolygiad 2019 yn gynhwysfawr ac yn canolbwyntio ar hyrwyddo gwell proses 
o lunio polisïau a mwy o dryloywder. Bydd hefyd yn cynnwys ymgysylltu â nifer o 
randdeiliaid allanol, gan gynnwys y Comisiynwyr statudol ac aelodau o Grŵp 
Cynghorol y Gyllideb ar Gydraddoldeb.  
 
Argymhelliad 4. Bod Llywodraeth Cymru yn ymrwymo i ddefnyddio Deddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn fframwaith ar gyfer yr asesiad effaith 
integredig strategol. O ystyried y meysydd y mae ein pwyllgorau’n 
canolbwyntio arnynt, credwn y dylid rhoi blaenoriaeth i weithio gyda’r 
Comisiynydd Plant a’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol i sicrhau bod 
y gofynion deddfwriaethol mewn perthynas â chydraddoldeb a hawliau plant 
yn cael eu hadlewyrchu’n llawn ac yn effeithiol yn y broses asesu. 
 
Ymateb: Derbyn 
 
Asesiad Effaith Integredig Strategol o’r gyllideb 
 
Yn 2016-17, ymrwymodd Llywodraeth Cymru i ddefnyddio Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol i lunio a llywio ein hystyriaethau o gynigion cyllidebol. 
Rydym yn ymrwymedig o hyd i ddefnyddio’r Ddeddf er mwyn gwella’r ffordd rydym 
yn gwneud penderfyniadau am lesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a 
diwylliannol Cymru, nawr ac yn y dyfodol. Mae’r Ddeddf yn rhoi cyfle i integreiddio’r 
ffordd rydym yn asesu effaith polisïau mewn modd sy’n ategu ac yn atgyfnerthu’r 

                                            
2 https://www.wcpp.org.uk/wp-content/uploads/2018/04/Impact-Assessments_FINAL-30-Apr.pdf 
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dyletswyddau statudol presennol. Mae’r asesiad o effaith polisïau ar gydraddoldebau 
a hawliau plant, er enghraifft, yn hanfodol er mwyn sicrhau llesiant cymdeithasol, 
economaidd, amgylcheddol a diwylliannol fel y’i mynegir yn y saith nod llesiant.  
 
Drwy weithredu mewn ffordd integredig, gallwn ystyried penderfyniadau gwario 
strategol o safbwynt sawl agwedd er mwyn deall eu heffaith, ac mae hyn yn ein 
galluogi i ddeall effaith penderfyniadau yn well yn gyffredinol. Wrth asesu effaith 
penderfyniadau, rhoddir ystyriaeth i Gydraddoldebau a Hawliau Dynol, Hawliau 
Plant, y Gymraeg ac anfantais economaidd-gymdeithasol.  
 
Fodd bynnag, rydym yn cydnabod bod rhagor o waith i’w wneud. Yn ei dystiolaeth i’r 
pwyllgorau, disgrifiodd y Gweinidog Cyllid ar y pryd y camau a gymerwyd gennym i 
atgyfnerthu’r broses y llynedd, gan gynnwys mwy o hyfforddiant i swyddogion y 
gyllideb ym mhob rhan o’r llywodraeth, a oedd yn cynnwys swyddfa Comisiynydd 
Cenedlaethau’r Dyfodol. Gwnaethom hefyd gyflwyno naratif y gyllideb (ar ffurf 
amlinellol a manwl) a’r Asesiad Effaith Integredig Strategol ategol o dan y 12 amcan 
llesiant a chwe maes blaenoriaeth Ffyniant i Bawb er mwyn inni nodi’n gliriach sut 
mae penderfyniadau ynglŷn â chyllid yn cefnogi ein hamcanion. Byddwn yn parhau i 
fyfyrio ar y ffordd rydym yn cynnal yr Asesiad Effaith Integredig Strategol mewn 
cylchoedd cyllidebol yn y dyfodol.  
 
Adnodd Asesu Effaith Integredig 
 
Wrth ddatblygu’r adnodd asesu effaith integredig, rydym wedi mynd ati i 
integreiddio’r holl asesiadau effaith presennol gan ddefnyddio fframwaith Deddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, yn unol ag argymhellion blaenorol y Pwyllgor Cyllid. 
Mae’r adnodd hwn yn ei gwneud yn ofynnol i’r holl asesiadau effaith gael eu 
hystyried yn llawn ac i’r holl ofynion statudol gael eu bodloni. Dylid defnyddio’r 
adnodd fel canllaw i helpu i ddatblygu polisi mewn ffordd gydweithredol ac integredig 
sy’n seiliedig ar dystiolaeth, sy’n edrych ar y byrdymor a’r hirdymor, yn ogystal ag 
atal. Dylai’r adnodd hefyd gefnogi’r gwaith o gofnodi a chyflwyno tystiolaeth o’r pum 
ffordd o weithio drwy gydol y broses. 
 
Ein nod wrth adolygu effeithiolrwydd yr adnodd yn ystod 2019 fydd sicrhau bod 
rhychwant llawn effeithiau yn cael ei ystyried yn effeithiol a’i asesu ar gam cynnar o’r 
broses o lunio polisi ac ar bob cam o ddatblygu’r polisi. Bydd yr adolygiad hefyd yn 
cynnwys ymgysylltu â nifer o randdeiliaid allanol, gan gynnwys y Comisiynwyr 
statudol er mwyn nodi eu safbwyntiau. 
 
 
Argymhelliad 5. Bod Llywodraeth Cymru yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r 
Pwyllgorau am ganlyniadau cyfarfod y comisiynwyr ym mis Tachwedd 2018, a 
pha bryd y rhagwelir y bydd yr ymchwil a gomisiynwyd ar integreiddio 
dyletswyddau yn cael ei chyhoeddi. 
 
Ymateb: Derbyn 

 
Fel y nodwyd yn ein hymateb i Argymhelliad 3, lansiwyd yr adnodd asesu effaith 
integredig ym mis Gorffennaf 2018 a bu swyddogion yn bresennol ym Mhanel 
Cynghori Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol ym mis Tachwedd 2018 i drafod yr 
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adnodd. Yn y cyfarfod, mynegwyd pryderon gan rai aelodau ynglŷn â’r posibilrwydd y 
câi’r broses o ystyried effaith ei gwanhau wrth fynd ati mewn ffordd integredig. 
Cytunwyd y byddai swyddogion Llywodraeth Cymru yn ymgysylltu â’r Panel 
Cynghori ymhellach yn ystod yr adolygiad o’r adnodd asesu effaith integredig ac yn 
ceisio mynd i’r afael â’r pryderon a godwyd. Mae swyddogion wedi cytuno â 
Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol y byddant yn bresennol yng nghyfarfod nesaf 
y Panel Cynghori ym mis Gorffennaf 2019 i drafod hynt yr adolygiad a chamau 
pellach. Bydd y camau pellach hyn yn cynnwys parhau i ymgysylltu â rhanddeiliaid 
allanol, gan gynnwys y Comisiynwyr.  
 
O ran yr ymchwil, ym mis Tachwedd 2018 nododd Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip ar y 
pryd y byddai Llywodraeth Cymru yn comisiynu ymchwil i ystyried sut y gallem 
ymgorffori hawliau confensiwn y CU ymhellach yng nghyfraith Cymru, cychwyn y 
ddyletswydd economaidd-gymdeithasol ac atgyfnerthu rheoliadau neu ganllawiau 
sy’n bodoli eisoes. Y nod cyffredinol oedd ystyried sut y byddai camau gweithredu o’r 
fath yn rhyngweithio â fframwaith deddfwriaethol presennol Cymru, gan gynnwys 
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn benodol.  
 
O ganlyniad i hyn, cyhoeddodd y Prif Weinidog ym mis Rhagfyr 2018 y byddai 
Llywodraeth Cymru yn cychwyn y ddyletswydd economaidd-gymdeithasol, gan 
gynnig man penodol y gellir ystyried opsiynau eraill ar gyfer atgyfnerthu 
cydraddoldeb a hawliau dynol yng Nghymru o’i amgylch. Wedyn, cynhaliwyd 
gweithdy cychwynnol ym mis Chwefror 2019, a oedd yn cynnwys rhanddeiliaid ac 
arbenigwyr cydraddoldeb a hawliau dynol allweddol, y Dirprwy Weinidog a’r Prif 
Chwip, y Cwnsler Cyffredinol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau 
Cymdeithasol. Tynnodd y gweithdy sylw at nifer o gwestiynau a phwysigrwydd 
cysoni’r gwaith hwn â nifer o ddatblygiadau cysylltiedig, gan gynnwys yr Adolygiad o 
Gydraddoldeb Rhywiol sy’n mynd rhagddo.  
 
Mae angen rhagor o ymchwil sylweddol o hyd er mwyn mynd i’r afael â’r cwestiynau 
ehangach a drafodwyd yn y gweithdy, y byddwn yn cynnig y bydd yn dechrau erbyn 
mis Medi, gyda’r nod o’i chwblhau erbyn mis Rhagfyr 2020.  
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Children’s Commissioner for Wales’ view on the Welsh Government’s Response to 

the joint committee report: ‘Assessing the impact of budget decisions’ 

This note provides comment on the Welsh Government’s responses to the recommendations 

of the joint committee. It does not seek to repeat or replicate the evidence given in writing 

and in person to the joint committee sessions in November 2018. 

I am pleased to hear that the Welsh Government has committed to working with my office 

and the offices of other statutory commissioners (recommendation 1) ‘to provide greater 

clarity on the purpose and expected outcomes of the SIIA process’. I hope that this work can 

now begin at pace to ensure that the budget-setting process for the 2020-21 budget is 

subject to the scrutiny that a comprehensive SIIA would bring. 

As I stated in my evidence to the joint committee, I would expect a comprehensive Children’s 

Rights Impact Assessment (CRIA) to be completed and published alongside the budget. This 

CRIA should include within its remit all elements of the budget relevant to children and young 

people.  

The Welsh Government has responded to recommendation 2 by saying that it feels ‘further 

consideration needs to be given as to whether this would aid accessibility, understanding 

and transparency’. The Welsh Government says that this is because publishing the individual 

impact assessments in a central location instead of alongside the relevant documentation 

could confuse those accessing the suite of documents published in relation to a particular 

decision or policy.  

In relation to providing individual impact assessments in a central location, which would 

include Children’s Rights Impact Assessments, I do not find the Welsh Government’s 

explanation to be adequate. If the Government has already published individual 

assessments alongside policy / decision documents, then I am unsure why it would not also 

be possible to publish these individual assessments to a central location. I believe that this 

step would demonstrate a real commitment from Welsh Government to transparency, and 

would provide myself and others the opportunity to engage with them in a constructive way 

on the findings of their individual impact assessments. The current situation is not, in my 

opinion, sufficiently transparent. 

Minsters in Wales have a legal duty to consider how the decisions they make affect children’s 

rights. Currently, that duty is not given enough weight in the budgetary decision-making 

process, despite the fact that Children’s Rights Impact Assessments form a part of that 

process under the Government’s Children Rights Scheme. 

Y Pwyllgor Cyllid | Finance Committee 
FIN(5)-20-19 P6
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I welcome the commitment to review the approach to the SIIA and the IIA (recommendation 

3). I am pleased that the IIA review commits to engaging with external stakeholders. I would 

expect that external stakeholders, including my office, are to be offered an opportunity to 

contribute to both these reviews.  

 

Specifically in relation to IIAs, in our experience, the extent to which an IIA is published 

alongside documents is inconsistent. As an example, some Welsh Government 

consultations may publish a short summary document which provides one or two sentences 

relevant to the impact on children and young people and children’s rights, while others 

provide the full Integrated impact assessment document upon the launch of the consultation 

which includes a completed CRIA section (annex A) alongside other impact assessments.   

 

Where CRIAs are published as part of an IIA, alongside documents, or made available on 

request, we continue to be concerned about the variety in their quality, and an inconsistency 

in their application of the process of the Welsh Government’s CRIA as prescribed in their 

Children’s Rights Scheme. We have seen examples of CRIAs which do not actually attempt 

to answer the broad question over whether and or how the policy will have an impact on 

children and young people, let alone attempting a fuller process. 

 

I am concerned that the commissioned research referred to in recommendation 5 has not 

yet commenced, and would have expected progress by this stage in order for us to apply 

some learning to the 2020-21 budget-setting process. I would have liked to see this process 

commence at a quicker pace, but am pleased that Welsh Government has committed to 

commencing research by September. I look forward to engaging with Welsh Government 

and others to drive this forward to ensure that the situation improves throughout the 

upcoming budget-setting process.  
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Bydd y Comisiwn yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg. 

The Commission welcomes correspondence in Welsh or English. 

www.equalityhumanrights.com 

Bloc 1, Cainc D, 

Adeiladau Llywodraeth, 

Heol Santes Agnes, 

Caerdydd, CF14 4YJ 

Block 1, Spur D, 

Government Buildings,  

St Agnes Road, Cardiff, 

CF14 4YJ 

Ffôn/Tel:  

02920 447 710 

E-bost/Email:

wales@equalityhumanrights.com

Gorffennaf 28, 2019 

Lynne Neagle AC, John Griffiths AC, Llyr Gruffydd AC 
Cadeiryddion Pwyllgorau CYPE, ELGC a Chyllid  
Cynulliad Cenedlaethol Cymru  
Bae Caerdydd  
CF99 1NA. 

Annwyl Gadeiryddion,  

Asesu effaith penderfyniadau cyllideb 

Diolch i chi am y cyfle i fynegi’n barn ar ymateb Llywodraeth Cymru 

i’ch adroddiad ar y cyd ar ‘Asesu effaith penderfyniadau cyllideb’. 

Rydym yn croesawu bod Llywodraeth Cymru wedi derbyn, neu 

dderbyn mewn egwyddor, pob un o argymhellion y Pwyllgor. Yn 

enwedig, nodwn gytundeb Llywodraeth Cymru y bydd yn 

blaenoriaethu gweithio gyda ni, a’r Comisiynydd Plant, ar y broses 

asesu. Edrychwn ymlaen at gynghori’r Llywodraeth wrth i’r gwaith 

hwn fynd rhagddo.   

Asesiad effaith gronnus 

Roedd y Comisiwn yn falch i drefnu’r digwyddiad briffio yn ddiweddar 

(Mawrth 14) lle gwnaeth Landman Economics gynnal sesiwn briffio 

gyda swyddogion Llywodraeth Cymru ar fodel asesu effaith gronnus. 

Mae Landman Economics wedi datblygu model sy’n galluogi 

Llywodraethau i ddadansoddi effaith gronnus penderfyniadau gwario 

ar rai grwpiau â nodweddion gwarchodedig er mwyn iddynt gymryd 

penderfyniadau i liniaru yn erbyn canlyniadau anghyfartal. 

Y Pwyllgor Cyllid | Finance Committee 
FIN(5)-20-19 P7
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Arddangosodd Llywodraeth Cymru fodlonrwydd i archwilio’r model 

asesu hwn yn bellach, a gobeithio mai dyna fydd yn digwydd. Rydym 

o’r farn y bydd defnydd cynyddol o asesiadau effaith gronnus yn 

cynnig buddion mawr wrth asesu effaith penderfyniadau cyllideb.    

Cyhoeddi Asesiadau Effaith  

Nodwn ymroddiad Llywodraeth Cymru i weithredu mewn modd 

agored a thryloyw o ran cyhoeddi’i hasesiadau effaith. Byddai o fudd i 

sicrhau bod asesiadau effaith yn cael eu cyhoeddi’n rheolaidd ar 

wefan Llywodraeth Cymru, yn brydlon ac mewn fformat cyffredin. Bu 

anghysondeb o os, pryd a sut y dylid cyhoeddi asesiadau o’r fath. 

Byddai’n ddefnyddiol pe gellid mynd i’r adael â hyn. Yn enwedig, 

byddem yn croesawu cyhoeddi’r asesiadau effaith yn y dyddiau 

cynnar er mwyn cael sicrhad bod asesu effaith wedi digwydd cyn i 

benderfyniadau gael eu gwneud.   

Adolygu Asesiad Effaith Gyfunol  

Rydym yn croesawu ymroddiad Llywodraeth Cymru i adolygu ei 

chyfarpar Asesu Effaith Gyfunol (IIA). Rydym wedi cynnig ein cymorth 

i Lywodraeth Cymru fel rhan o’r adolygiad hwn.   

Mae’n hanfodol bod y gofyniad deddfwriaethol arbennig i ‘asesu 

effeithiau ar gydraddoldeb’ yn ganolog i’r broses IIA. Cydnabyddwn 

ddymuniad Llywodraeth Cymru am ymagwedd symlach ac rydym yn 

gwerthfawrogi buddion posibl yr asesiadau effaith amrywiol sy’n cael 

eu hystyried o fewn yr un fframwaith. Fodd bynnag ni ddylai ddigwydd 

ar draul tystiolaeth o ddadansoddiad manwl o os a sut caiff pobl o 

Tudalen y pecyn 80



 

 

 
 

Bydd y Comisiwn yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg. 

The Commission welcomes correspondence in Welsh or English. 

 

www.equalityhumanrights.com 

Bloc 1, Cainc D, 

Adeiladau Llywodraeth, 

Heol Santes Agnes, 

Caerdydd, CF14 4YJ 

Block 1, Spur D, 

Government Buildings,  

St Agnes Road, Cardiff, 

CF14 4YJ 

 

Ffôn/Tel:  

02920 447 710 

E-bost/Email: 

wales@equalityhumanrights.com 

 

grwpiau gwarchodedig eu rhoi dan anfantais (neu fel arall) gan 

ddyraniad cyllid neu bolisi arbennig.   

Mae agweddau sy’n allweddol wrth asesu effaith ar gydraddoldeb yn 

cynnwys:  

• Pwyslais clir ar ganlyniadau a thystiolaeth bod penderfyniadau 

wedi’u newid yn ôl yr angen, yn hytrach na sylwebaeth yn unig 

ar yr hyn sydd wedi digwydd.  

• Tystiolaeth bod ymgysylltu mewnol ac allanol â phobl o grwpiau 
gwarchodedig wedi’u defnyddio i gynorthwyo gyda 
phenderfyniadau. Awgrymwn fod yr ymgysylltu hwn yn mynd y tu 
hwnt i Grŵp Cynghori Llywodraeth Cymru ar Gyllideb o ran 
Cydraddoldeb.   

• Tystiolaeth bod yr wybodaeth berthnasol sydd gan Lywodraeth 
Cymru wedi’i ystyried yn yr asesiad.  

• Tystiolaeth bod effeithiau ar gydraddoldeb wedi’u hystyried yn y 
dyddiau cynnar. Dylid ystyried y broses fel un barhaus, 
ailadroddol, yn hytrach nag ymyriad unwaith ac am byth.  

• Swyddogion ar draws adrannau wedi cael yr hyfforddiant a’r 
adnoddau i ymgymryd â’n hasesiad o effeithiau ar gydraddoldeb.  

 
Yn ein tyb ni, mae anghysondeb mewn ansawdd yr asesiadau effaith 
a ymgymerir â nhw ar draws adrannau Llywodraeth Cymru. Yn 
arbennig, gall asesiadau weithiau ymddangos eu bod wedi’u cynnal 
yn nyddiau olaf y broses a’u bod yn bennaf yn sylwebaeth ar 
benderfyniadau sydd wedi’u cymryd. Hefyd, gall fod diffyg tystiolaeth 
o ymgysylltu â phobl â nodweddion gwarchodedig. At hynny, caiff 
gwybodaeth ar bobl â nodweddion gwarchodedig weithiau eu darparu 
ond heb gyfeiriad manwl o sut mae hynny wedi cynorthwyo wrth 
gymryd y penderfyniad. 
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Mae adolygiad IIA yn cynnig cyfle ar gyfer gwella’r broses ei hun a’i 

gweithrediad fel ei gilydd.   

Ymgorffori cytuniadau hawliau dynol y CU ac alinio 

dyletswyddau  

Darparodd yr Adolygiad Cydraddoldeb Rhyweddol gyfle i archwilio sut 

y gellir orau alinio’r dyletswyddau statudol amrywiol. Edrychwn 

ymlaen at Gam 2 yr Adolygiad a chwarae’n rhan wrth gymryd 

argymhellion perthnasol yn eu blaen. Byddai’r Comisiwn yn croesawu 

archwiliad pellach i sut y gellid gwella Dyletswyddau Cydraddoldeb y 

Sector Cyhoeddus sy’n benodol i Gymru a’u cryfhau i sicrhau eu bod 

wedi’u ffocysu ar gyflawni canlyniadau i unigolion. Bydd y Comisiwn 

yn cynnal Symposiwm ar y cyd â Llywodraeth Cymru ar Orffennaf 11 

a fydd yn cynorthwyo meddylfryd Llywodraeth Cymru wrth adolygu a 

gwneud y dyletswyddau penodol yn fwy effeithiol wrth fynd i’r afael â’r 

anghydraddoldebau mwyaf yng Nghymru. Byddem yn croesawu mwy 

o eglurder ar yr amserlen o ran bwriad dywededig Llywodraeth Cymru 

i adolygu’r dyletswyddau penodol.   

Dywedodd Llywodraeth Cymru dro ar ôl tro ei bod yn ystyried sut y 

gellid ymgorffori cytuniadau hawliau dynol y CU yn bellach i gyfraith 

Gymreig ac wrth lunio polisïau. Croesawn y safle hwn a chredwn y 

dylai Llywodraeth Cymru ddilyn y nod hwn ar frys. Fodd bynnag, dim 

ond ychydig iawn o’r ymrwymiad hwn sydd wedi’i gyhoeddi, ac mae’r 

amserlen ar gyfer newid deddfwriaethol a’i weithredu yn debygol o fod 

yn hirfaith. Byddai’n ddefnyddiol i Lywodraeth Cymru ddarparu 

gwybodaeth bellach ar natur yr ymchwil y bydd yn ymgymryd ag ef 
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mewn perthynas â hyn. Eto, cynigwn ein cefnogaeth i’r Llywodraeth 

a’ch Pwyllgor wrth symud y gwaith hwn yn ei flaen.   

Yr eiddoch yn ddiffuant,  

 

Ruth Coombs 

Pennaeth Cymru  
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July 2019 

Re: Assessing the impact of budget decisions - Welsh Government response 

I am responding to your request for my views on the Welsh Government’s response to the joint 
report ‘Assessing the impact of budget decisions’ 

As highlighted in the joint report, I included comments on the Strategic Integrated Impact 
Assessment (SIIA) of the budget and the Integrated Impact Assessment (IIA) tool as part of the 
evidence I provided to Finance Committee on the 2019-20 draft budget. My comments included that 
at the moment the majority of impact assessment processes are retrospective in nature; whilst I 
welcome the integrated approach of the Integrated Impact Assessment tool I don’t think there has 
been sufficient training, expertise and capacity building for the people doing Impact Assessments; 
and I think there’s a way of finding a lighter touch, high-level impact assessment using the Well-
being of Future Generations Act (WFG Act) as a framework, and then a deeper dive where specific  
impacts have been identified to still cover those areas that are important. 

In May Amelia John, Deputy Director for Futures and Integrated Policy Making, presented to my 
Advisory Panel (which includes the other statutory Commissioners) about the Integrated Impact 
Assessment tool. She outlined that Welsh Government intend to repurpose the IIA to make a more 
iterative and creative process to assess impact, and that the WFG Act will continue to frame this 
work. I understand that her intention is that a working model of this approach will be available 
towards the end of the year, following testing in a few policy areas. WG have committed to continue 
dialogue with my office and the offices of the other Commissioners.  

I note that the Welsh Government has accepted all of the recommendations from the Committees, 
including ‘Recommendation 4: That the Welsh Government commit to using the Well-being of 
Future Generations Act as a framework for the SIIA’ I do not consider that this has happened 
sufficiently to date in the budget process, and will continue to scrutinise the effectiveness of the 
approach in relation to the next draft budget.  

Kind regards, 

Sophie Howe, Future Generations Commissioner for Wales 

Y Pwyllgor Cyllid | Finance Committee 
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Rebecca Evans AC/AM 
Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd  
Minister for Finance and Trefnydd 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 

0300 0604400 

Correspondence.Rebecca.Evans@gov.wales 
Gohebiaeth.Rebecca.Evans@llyw.cymru 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 

gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 

in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Eich cyf/Your ref 
Ein cyf/Our ref  

Llyr Gruffydd AM 
Chair Finance Committee 
The National Assembly for Wales 
Cardiff Bay 
Cardiff 
CF99 1NA 

27 Mehefin 2019 

Annwyl Llyr, 

DEDDF ARCHWILIO CYHOEDDUS (CYMRU) 2013 

Diolch ichi am eich gwahoddiad i roi tystiolaeth i'r Pwyllgor Cyllid ar 11 Gorffennaf 2019. 

Cyflwynais sylwadau gynt ar gylch gorchwyl y Pwyllgor a nodais fy mod yn cytuno'n fras â'r 

diwygiadau arfaethedig i'w hystyried gan y Pwyllgor. Codais bryder hefyd gan Lywodraeth 

Cymru ynghylch y posibilrwydd y byddai diffyg cymorth technegol ar gael i gefnogi unrhyw 

newidiadau i'r Ddeddf. 

Mae materion megis ‘rheol ddim mwy na’r gost lawn’, gofyniad am gworwm o fwyafrif a 

pharatoi adroddiad interim yn faterion sy'n effeithio ar Swyddfa Archwilio Cymru yn unig. Er 

hynny, rwyf yn falch o nodi y bydd y Pwyllgor bellach hefyd yn ystyried dyfodol y trefniadau 

talu ffioedd ar gyfer gwaith a wneir gan Swyddfa Archwilio Cymru. Rwyf, felly'n atodi 

crynodeb yn Atodiad 1 o'r rhesymau paham yr wyf yn credu bod y trefniadau presennol yn 

addas at y diben.  

Rydych hefyd wedi gofyn am fy marn am y ddyletswydd statudol a osodir ar Archwilydd 

Cyffredinol Cymru i osod copi o gyfrifon ardystiedig bedwar mis ar ôl iddynt gael eu 

cyflwyno. Byddwn yn disgwyl i holl gyrff cyhoeddus yng Nghymru gyflwyno cyfrifon sy'n 

ddigon cadarn i alluogi'r Archwilydd Cyffredinol a'i dîm i osod copi yn y Cynulliad cyn pen 

pedwar mis. Os na fydd hyn yn digwydd fy mhryder i yw bod yr wybodaeth yn y cyfrifon yn 

dod yn llai perthnasol po hwyaf y bydd y cyfnod rhwng diwedd y flwyddyn a chyhoeddi.   

Y Pwyllgor Cyllid | Finance Committee 
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Wedi dweud hynny, rwyf yn derbyn y gallai fod amgylchiadau lle bydd oedi'n digwydd. Un 

enghraifft fyddai bod digwyddiadau mawr ar ôl y fantolen yn dod i'r amlwg. Nodaf fod yr 

adroddiad i'r oedi wrth osod cyfrifon Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer 2015-16 yn nodi nad 

amlinellir unrhyw ganlyniadau yn y Ddeddf os methir â bodloni'r terfyn amser o bedwar mis. 

Serch hynny, byddwn o leiaf yn disgwyl i'r Swyddog Cyfrifyddu perthnasol orfod esbonio'r 

rhesymau dros unrhyw oedi i'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (PAC).  Felly, ar y cyfan, rwyf 

yn fodlon â'r hyblygrwydd ychwanegol a gynigir.  

Yn gywir, 

 
 
 
Rebecca Evans AC/AM 

Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd  
Minister for Finance and Trefnydd   
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Proses Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer codi ffioedd 

Mae Swyddfa Archwilio Cymru'n cael ei hariannu ar hyn o bryd yn uniongyrchol o Gronfa 

Gyfunol Cymru a thrwy ffioedd y cytunir arnynt ac sy'n cael eu hadennill oddi wrth 

gleientiaid. Er nad eir i'r afael â hyn yn y newidiadau arfaethedig i Ddeddf Archwilio 

Cyhoeddus (Cymru) 2013, mae aelodau'r Pwyllgor yn ymwybodol bod Swyddfa Archwilio 

Cymru'n ceisio newid gweinyddol i'r ffordd y mae'r sefydliad y cael ei ariannu drwy gyflwyno 

ffioedd tybiannol. Os cytunir ar y newid hwn, caf ar ddeall y caiff Swyddfa Archwilio Cymru 

ei hariannu'n llwyr yn y dyfodol trwy Gronfa Gyfunol Cymru.  

Hoffwn awgrymu i'r Pwyllgor bod y broses o gytuno ar ffioedd â chleient yn rhan ddefnyddiol 

o'r broses archwilio gan ei bod: 

 Yn cefnogi datblygu'r cynllun archwilio.  Gan fod y cleient yn glir am y 

gweithgareddau a'r adnoddau sy'n cael eu defnyddio gan yr archwilwyr. 

 Yn helpu'r sefydliad i ddangos gwerth am arian.  

 Yn cefnogi Swyddfa Archwilio Cymru i gynllunio'r defnydd o adnoddau'n well a lle 

mae oedi'n digwydd i adennill y costau ychwanegol angenrheidiol. 

 Yn helpu'r cyrff hynny sy'n cael eu harchwilio i fod yn fwy disgybledig yn eu 

harchwiliadau; mae codi tâl caled ac uniongyrchol yn cynnig cymhelliant i ddelio ag 

archwiliadau yn effeithiol. 

Rwyf yn derbyn bod adennill ffioedd oddi wrth gleientiaid yn ychwanegu at y baich 

gweinyddol i unrhyw sefydliad. Er hynny, ni allaf feddwl am lawer o  anfanteision eraill yn y 

broses bresennol.  Felly, am y rhesymau a amlinellir eisoes rwyf yn credu bod y 

ddisgyblaeth o gytuno ar ffioedd a'u hadennill yn gwrthbwyso unrhyw anfantais. 
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