
 

 

Huw Vaughan Thomas 
Archwilydd Cyffredinol Cymru 

25 Ionawr 2017 

 

Annwyl Huw 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 22 Rhagfyr 2016. Trafodais yr ohebiaeth hon 
gydag aelodau’r Pwyllgor Cyllid yn ein cyfarfod ar 19 Ionawr 2017. 

Er fy mod yn deall y gwahanol rwymedigaethau statudol y mae gofyn i chi eu 
diwallu, ni chafodd y Pwyllgor ei ddarbwyllo fod eich rhwymedigaeth o dan adran 
10 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) (y Ddeddf) yn caniatáu i chi beidio â 
diwallu’r rhwymedigaeth statudol sydd arnoch o dan Baragraff 23 o Atodlen 1 i 
Orchymyn Corff Adnoddau Naturiol Cymru (Sefydlu) 2012 (OS 2012/1903). Mae 
adran 10 o’r Ddeddf yn gofyn eich bod yn llunio cod ymarfer archwilio, ac er bod 
rhwymedigaeth statudol arnoch yn adran 10(3) i gydymffurfio â’r cod hwn, rydym 
yn credu y gallai’r cod hwn fod wedi cael ei ddrafftio’n wahanol i atal y gwrthdaro 
rhwng rhwymedigaethau statudol rydych chi’n ei ddisgrifio. Ar ben hyn, o 
adolygu’r cod, mae’n amlwg bod gwrthdaro rhwng y rhwymedigaethau ar dudalen 
11, paragraff 31 gan eu bod yn gofyn eich bod yn: 

ch) Rhoi cyfle i gyrff a archwilir a chyrff trydydd parti perthnasol wneud sylwadau 
ar gywirdeb ffeithiol y canfyddiadau, fel sy’n briodol 

ac yn  

dd) Cynhyrchu allbynnau: 

i) sy’n cydymffurfio â gofynion adrodd statudol a phroffesiynol; 

ii) sy’n drwyadl, yn amserol, yn glir ac yn gryno. 
 



 

Fodd bynnag, er ein bod yn credu y dylech fod wedi diwallu eich rhwymedigaethau 
statudol, rydym yn nodi y gallai fod yn anodd mewn rhai amgylchiadau i chi 
ddiwallu’r rhwymedigaethau adrodd statudol o ran gosod cyfrifon o fewn cyfnod o 
bedwar mis. Mae’r Pwyllgor yn awyddus i weithio gyda chi i fynd i’r afael â hyn. 

Hoffem eich gwahodd i gyfarfod y Pwyllgor Cyllid i drafod pa wersi a ddysgwyd o’r 
broses hon a sut y gellir atal hyn rhag digwydd yn y dyfodol. Mae’r Pwyllgor wedi 
cytuno y byddwn yn aros i chi osod cyfrifon Cyfoeth Naturiol Cymru cyn y sesiwn 
hon er mwyn osgoi unrhyw anawsterau. Felly, byddwn yn ddiolchgar pe gallech 
gysylltu â Chlerc y Pwyllgor (Bethan Davies, 0300 200 6372, 
seneddcyllid@cynulliad.cymru) i drefnu’r sesiwn hon. 

Yn gywir 

 

Simon Thomas AC 

Cadeirydd 

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 


