
 

2 Gorffennaf 2019 

Annwyl Llyr 

Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 

Rwy'n ysgrifennu mewn ymateb i'ch llythyr dyddiedig 4 Mehefin 2019 ac ystyriaeth y 

Pwyllgor Cyllid ar y cynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 (“Deddf 

2013”). 

Mae eich llythyr yn gofyn i'r Comisiwn baratoi cyflwyniad ysgrifenedig yn manylu ar y 

canlynol: 

• costau gweinyddol, costau cydymffurfio a chostau eraill sydd ynghlwm wrth

gyflawni'r swyddogaethau sy'n ymwneud â goruchwylio Swyddfa Archwilio Cymru (a

nodir yn Rheol Sefydlog 18.10-18.11),

• yr amserlenni ar gyfer y costau hynny, ac

• unrhyw sylwadau neu faterion a nodwyd mewn perthynas â gweithredu’r Ddeddf

hyd yma (ee o ran y drefn ffioedd).

Rydym wedi paratoi ymateb sy'n rhoi'r manylion hyn ac mae hwn i’w weld yn yr Atodiad i’r 

llythyr hwn; gobeithio y bydd yn cynnwys y wybodaeth rydych yn ei cheisio.  

Bydd swyddogion y Comisiwn sydd â chyfrifoldeb cyffredinol am gyflawni'r dyletswyddau y 

mae Deddf 2013 yn eu gosod ar y Cynulliad hefyd ar gael ar 11 Gorffennaf i egluro’r 

sefyllfa ymhellach ac i roi tystiolaeth i'r Pwyllgor. 

Llyr Gruffydd AC 

Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

Tŷ Hywel 

Cardiff Bay 

CF99 1NA 

Y Pwyllgor Cyllid | Finance Committee 
FIN(5)-21-19 P2



 

 

 

Yn ôl yr arfer, cofiwch roi gwybod os bydd angen rhagor o wybodaeth ar eich Pwyllgor. 

 

Yn gywir 

 

Suzy Davies 

copi at Gomisiynwyr y Cynulliad, Manon Antoniazzi, Nia Morgan  

 

 

  



 

Atodiad 1 

Costau gweinyddol, costau cydymffurfio a chostau eraill sydd ynghlwm wrth gyflawni'r 

swyddogaethau sy'n ymwneud â goruchwylio Swyddfa Archwilio Cymru , fel y’u nodir yn 

Rheolau Sefydlog 18.10-18.11 isod.  

Mae'r rhain yn deillio o'r gofynion statudol y mae Deddf 2013 a Deddf Llywodraeth Cymru 

2006 yn eu gosod ar y Comisiwn, ac mae'r ddarpariaeth ar eu cyfer yn cael ei chynnwys 

yng nghyllideb y Comisiwn.  

Ymdrinnir â gofynion penodol Rheolau Sefydlog 18.10-11 yn unigol. Nodir amcangyfrif o 

gost pob swyddogaeth, ynghyd â phryd, a pha mor aml, y bydd y gost honno’n cael ei 

hysgwyddo, ac mae'r wybodaeth yn adlewyrchu'r costau sydd wedi’u hysgwyddo ers 

cyflwyno Deddf 2013. Mae crynodeb o'r costau hyn yn Atodiad 2. Os bydd materion 

perthnasol eraill yn codi mewn perthynas â'r swyddogaethau hyn, nodir y materion hyn 

hefyd. 

Rheol Sefydlog 18.10 (i) Craffu ar yr amcangyfrif o incwm a gwariant Swyddfa 

Archwilio Cymru  

 

Gweithgaredd y Comisiwn: Darparu cymorth i'r Pwyllgor Cyllid, gan gynnwys paratoi 

papurau briffio ac adroddiad, ynghyd â gofynion ad hoc. 

Cost i'r Comisiwn: £4,600 

Pa mor aml: Bob blwyddyn 

Ystyriaethau eraill: Dim 

 

 

Rheol Sefydlog 18.10 (ii) Craffu ar unrhyw gynigion cyllideb atodol (a Memorandwm 

Esboniadol atodol Swyddfa Archwilio Cymru) sy'n diwygio 

symiau a awdurdodwyd yn flaenorol gan y Cynulliad mewn 

perthynas â Swyddfa Archwilio Cymru 

 

Gweithgaredd y Comisiwn: Rhoi cymorth i'r Pwyllgor Cyllid 

Cost i'r Comisiwn: £500 

Pa mor aml: Bob blwyddyn (dwywaith y flwyddyn o bosibl) 

Ystyriaethau eraill: Dim 

 

 

 



 

 

Rheol Sefydlog 18.10 (iii) Craffu ar unrhyw wariant gan Swyddfa Archwilio Cymru sydd 

uwchlaw’r gyllideb a gymeradwywyd 

 

Gweithgaredd y Comisiwn: Rhoi cymorth i'r Pwyllgor Cyllid  

Cost i'r Comisiwn:  Dim  

Pa mor aml: Heb ei ddefnyddio eto 

Ystyriaethau eraill: Dim 

 

 

Rheol Sefydlog 18.10 (iv) Gwaith y Pwyllgor Cyllid o oruchwylio’r broses o benodi a 

diswyddo Archwilydd Cyffredinol Cymru a Chadeirydd 

Swyddfa Archwilio Cymru a gwneud argymhellion i'r 

Cynulliad. 

 

Gweithgaredd y Comisiwn: Rhoi cymorth i'r Pwyllgor Cyllid a'r panel penodi, 

goruchwylio'r broses recriwtio, y broses sifftio, y broses gyfweld, paratoi contractau etc. 

Cost i'r Comisiwn: £48,400 

Pa mor aml: Bob wyth mlynedd yn achos Archwilydd Cyffredinol Cymru ac o leiaf bob 

pedair blynedd yn achos Cadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru. 

Ystyriaethau eraill 

 

Mae'r Pwyllgor wedi nodi ei fod yn dymuno cyflogi rhywun i ddod o hyd i unigolyn 

cymwys y tro nesaf y bydd yn recriwtio Archwilydd Cyffredinol Cymru. Y gost, yn fras, fydd 

£30,000, a chaiff ei ariannu o gyllideb y Comisiwn. 

Mae Deddf 20131  yn ei gwneud yn ofynnol i gadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru gael ei 

benodi gan y Cynulliad o blith aelodau anweithredol Swyddfa Archwilio Cymru. Efallai y 

bydd y Pwyllgor am nodi ei bod yn bosibl dehongli’r darpariaethau hynny yn Neddf 2013 

sy’n ymdrin ag ymestyn penodiad Cadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru mewn modd 

gwahanol.   

Rheol Sefydlog 18.10 (v) Penodi aelodau anweithredol o Fwrdd Swyddfa Archwilio 

Cymru 

 

Gweithgaredd y Comisiwn: Rhoi cymorth i'r Pwyllgor Cyllid a'r panel penodi, 

goruchwylio'r broses recriwtio, y broses sifftio, y broses gyfweld, paratoi contractau etc. 

Cost i'r Comisiwn: £10,100 

                                       

1 Atodlen 1, Paragraff 5(1) 



 

Pa mor aml: Bob rhyw 12 i 18 mis 

Ystyriaethau eraill 

 

Cafwyd problemau wrth weithredu’r gofynion hynny yn Neddf 20132 sy’n ymwneud ag 

ailbenodi'r aelodau anweithredol, sy'n ei gwneud yn ofynnol i ymgeiswyr sydd am gael eu 

hailbenodi i'r Bwrdd gymryd rhan mewn cystadleuaeth lawn gydag ymgeiswyr allanol. 

Gallai fod yn werth ystyried a fyddai'n briodol egluro darpariaethau perthnasol Deddf 2013 

mewn perthynas ag aelodau presennol o’r Bwrdd sy'n dymuno gwasanaethu am ail dymor 

yn olynol. 

Rheol Sefydlog 18.10 (vi) Penodi archwilwyr cyfrifon Swyddfa Archwilio Cymru 

 

Gweithgaredd y Comisiwn: Rhoi cymorth i'r Pwyllgor Cyllid, gan oruchwylio ee y broses 

dendro a ddefnyddir yn ystod y penodiad, a thrafod y dogfennau tendro a chytundebol y 

bydd Comisiwn y Cynulliad, Swyddfa Archwilio Cymru a'r cyflenwr a ffefrir yn ymrwymo 

iddynt. 

Cost i'r Comisiwn: £26,600  

Pa mor aml: Bob pedair blynedd 

Ystyriaethau eraill 

 

Mae Tîm Gwasanaethau Cyfreithiol y Comisiwn wedi ymgymryd â chryn dipyn o waith 

mewn perthynas â phenodi archwilwyr Swyddfa Archwilio Cymru (ar ddau achlysur 

gwahanol, yn 2014 a 2018 yn y drefn honno). Oherwydd natur gymhleth y trefniadau 

tairochrog rhwng y Comisiwn, Swyddfa Archwilio Cymru a chyflenwr y  gwasanaethau 

archwilio, bu’n rhaid i’r Gwasanaethau Cyfreithiol gynorthwyo â’r prosiectau hyn, a bu’n 

rhaid cael sicrwydd cyfreithiol allanol arbenigol sylweddol hefyd (a ariannwyd o gyllideb y 

Comisiwn). Cafodd y Comisiwn gyngor cyfreithiol allanol yn ystod proses benodi 2018 a 

chostiodd hynny £19,500. 

Mae Tîm Caffael y Comisiwn hefyd wedi rhoi sicrwydd ynglŷn â phroses y ddau dendr 

diwethaf mewn perthynas â phenodi archwilwyr Swyddfa Archwilio Cymru. Y ddau dro 

diwethaf, cafodd y broses dendro ei chynnal drwy fframwaith Gwasanaethau Masnachol y 

Goron Llywodraeth y DU. Cafodd y Comisiwn weld a chyfrannu at y fanyleb, ond nid oedd 

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

ddychwelwyd ar y ddau achlysur.  

                                       

2 Atodlen 1 paragraff 6(2) 



 

Pe bai'r broses dendro'n cael ei chynnal oddi allan i broses fframwaith, gallai hynny arwain 

at ragor o geisiadau gan gyflenwyr, ond byddai hyn hefyd yn arwain at gostau staff uwch 

i'r Comisiwn.  

Gallai fod yn werth ystyried a fyddai diwygio Deddf 2013 yn symleiddio'r trefniadau ar 

gyfer penodi archwilwyr Swyddfa Archwilio Cymru. 

Rheol Sefydlog 18.10 (vii) Penderfynu ar dâl Archwilydd Cyffredinol Cymru, cadeirydd ac 

aelodau anweithredol Swyddfa Archwilio Cymru 

 

Gweithgaredd y Comisiwn: Rhoi cymorth a chyngor i'r Pwyllgor Cyllid  

Cost i'r Comisiwn: £2,200  

Pa mor aml: Bob 12-18 mis yn achos penodi Aelodau o Swyddfa Archwilio Cymru, o leiaf 

bob pedair blynedd yn achosi penodi’r Cadeirydd, ac o leiaf bob wyth mlynedd yn achos 

penodi’r Archwilydd Cyffredinol. Gan fod y penodiadau hyn yn digwydd ar wahanol 

adegau, yn ymarferol, mae hyn yn digwydd bob 18 mis. 

Ystyriaethau eraill 

 

Mae'r Comisiwn wedi wynebu anawsterau oherwydd bod cyflog yr Archwilydd Cyffredinol 

wedi’i gysylltu â mynegai ffynonellau allanol y gellid ei newid yn sylweddol neu ei ddileu. 

Gallai fod yn werth ystyried dull gwahanol o gynyddu cyflog yr Archwilydd yn y dyfodol, fel 

rhoi codiad sefydlog iddo/iddi. 

Mae Deddf 2013 yn ei gwneud yn ofynnol i'r Cynulliad ymgynghori ynghylch tâl 

arfaethedig y swyddogion hyn345 cyn penderfynu ar y trefniadau. Efallai y bydd y Pwyllgor 

am nodi'r problemau ymarferol y mae'r Comisiwn wedi'u hwynebu wrth ddewis yr 

ymgynghorai priodol mewn perthynas â thaliadau Aelodau Swyddfa Archwilio Cymru (y 

cyfeirir atynt isod), ac, yn fwy cyffredinol, a yw'r gofynion i ymgynghori yn dal yn briodol. 

 

                                       

3 Mae adran 7(2) yn ei gwneud yn ofynnol i’r Cynulliad ymgynghori â Phrif Weinidog Cymru cyn pennu’r trefniadau ar 

gyfer tâl Archwilydd Cyffredinol Cymru 
4 Mae paragraff 5(2) yn Atodlen 1 yn ei gwneud yn ofynnol i’r Cynulliad ymgynghori â Phrif Weinidog Cymru cyn 

pennu’r trefniadau ar gyfer tâl cadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru.  

5 Mae paragraff 9(1) yn Atodlen 1 yn ei gwneud yn ofynnol i’r Cynulliad ymgynghori ag “unigolyn priodol sy’n 

goruchwylio penodiadau cyhoeddus” cyn pennu tâl (a thelerau eraill) holl aelodau anweithredol Swyddfa Archwilio 

Cymru.   



 

 

Rheol Sefydlog 18.10 (viii) Penderfynu ar delerau penodi aelodau Swyddfa Archwilio 

Cymru 

 

Gweithgaredd y Comisiwn: Rhoi cymorth a chyngor i'r Pwyllgor Cyllid  

Cost i'r Comisiwn: £500 

Pa mor aml: Adolygiad cyfnodol yn ôl yr angen 

Ystyriaethau eraill 

 

Mae Deddf 20136 yn caniatáu i'r Cynulliad bennu telerau penodi aelodau Swyddfa 

Archwilio Cymru. Ers rhoi'r ddeddfwriaeth ar waith, mae'r Comisiwn wedi datblygu 

dogfennaeth safonol ar gyfer penodi'r cadeirydd a’r aelodau anweithredol eraill. Caiff y 

telerau eu hadolygu bob hyn a hyn, a cheir sicrwydd cyfreithiol allanol lle bo angen, a 

gofynnir i’r Pwyllgor eu cymeradwyo fel rhan o'r broses o benodi pobl i’r swyddi hyn. 

Costiodd yr ymarfer sicrwydd cyfreithiol allanol diweddaraf £500 i’r Comisiwn. 

Roedd yr ymarfer sicrwydd diweddaraf yn cynnwys diweddaru'r telerau safonol i gynnwys 

dull o addasu taliadau’n awtomatig. Drwy’r dull hwn, gellir codi tâl blynyddol aelodau 

cyfredol y Bwrdd os yw’r Pwyllgor yn penodi aelodau newydd i’r Bwrdd ar gyfradd uwch.  

Mae Deddf 2013 hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i'r Cynulliad ymgynghori â “pherson 

priodol sy’n goruchwylio penodiadau cyhoeddus” cyn pennu telerau penodi. Mae 

swyddogion y Comisiwn wedi cael anawsterau wrth ddewis ymgynghorai addas er mwyn 

cydymffurfio â'r gofyniad statudol hwn. Felly, efallai y bydd y Pwyllgor yn dymuno ystyried 

a ddylid diwygio'r gofyniad, neu ei ddileu’n gyfan gwbl. 

Rheol Sefydlog 18.10 (ix) Cymeradwyo'r Cod Ymarfer sy'n ymdrin â'r berthynas rhwng 

yr Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru 

 

Gweithgaredd y Comisiwn: Rhoi cymorth a chyngor i'r Pwyllgor Cyllid  

Cost i'r Comisiwn: £700 

Amlder: Anaml – bydd y Pwyllgor yn cynnal adolygiad o'r Cod ym mis Gorffennaf 2019, a 

hynny am y tro cyntaf ers rhoi Deddf 2013 ar waith. 

Ystyriaethau eraill: Dim 

 

 

                                       

6 Para 8(1) of Schedule 1. 



 

Rheol Sefydlog 18.10 (x) Cymeradwyo cynllun codi ffioedd Swyddfa Archwilio Cymru  

 

Gweithgaredd y Comisiwn: Rhoi cymorth a chyngor i'r Pwyllgor Cyllid  

Cost i'r Comisiwn: £600 

Pa mor aml: Bob blwyddyn 

Ystyriaethau eraill: Dim 

 

Rheol Sefydlog 18.10 (xi) Cyhoeddi rhestr o swyddi a threfniadau’n ymwneud â 

gweithgareddau cyn Archwilydd Cyffredinol Cymru 

 

Gweithgaredd y Comisiwn: Darparu cefnogaeth i'r Pwyllgor Cyllid  

Cost i'r Comisiwn: £2,000 

Pa mor aml: Unwaith, mae’n annhebygol y bydd hyn yn digwydd yn rheolaidd 

Ystyriaethau eraill 

Mae adran 5(3) o Ddeddf 2013 yn ei gwneud yn ofynnol i'r Cynulliad gyhoeddi rhestr o 

swyddi cyfyngedig neu drefniadau y byddai angen i gyn Archwilydd Cyffredinol 

ymgynghori â’r Cynulliad cyn derbyn swydd o’r fath neu ymrwymo i drefniadau o’r fath ar 

ôl gadael ei swydd fel Archwilydd Cyffredinol. Ystyriodd y Pwyllgor y gofyniad hwn yn 2017 

cyn penodi'r Archwilydd Cyffredinol presennol a phenderfynodd beidio â nodi unrhyw 

ofynion.  

Fodd bynnag, o dan adran 5(3), rhaid i’r Cynulliad gyhoeddi rhestr o’r fath. Yn unol â 

hynny, cyhoeddodd y Pwyllgor ddogfen yn cadarnhau nad oes unrhyw gyfyngiadau o'r 

fath ar gyn Archwilydd Cyffredinol a fyddai'n ei gwneud yn ofynnol iddo neu iddi 

ymgynghori â'r Cynulliad, er mwyn osgoi torri gofynion y ddeddfwriaeth.  

Efallai y bydd y Pwyllgor felly’n dymuno ystyried y manteision a fyddai ynghlwm wrth 

wneud y gofyniad i gyhoeddi rhestr yn ddewisol, er mwyn osgoi gorfod cyhoeddi dogfen 

debyg o werth cyfyngedig yn y dyfodol. 

Rheol Sefydlog 18.11 (i) Craffu ar y Cynllun Blynyddol a osodwyd ar y cyd gerbron y 

Cynulliad gan yr Archwilydd Cyffredinol a Chadeirydd 

Swyddfa Archwilio Cymru 

 

Gweithgaredd y Comisiwn: Rhoi cymorth a chyngor i'r Pwyllgor Cyllid 

Cost i'r Comisiwn: £600 

Pa mor aml:  Bob blwyddyn 

Ystyriaethau eraill: Dim 

 



 

 

Rheol Sefydlog 18.11 (ii) Cynghori archwilwyr Swyddfa Archwilio Cymru ynghylch yr 

archwiliadau sydd i'w cynnal o’r adnoddau y mae’r Archwilydd 

Cyffredinol a’r Swyddfa Archwilio Cymru yn eu defnyddio 

 

Gweithgaredd y Comisiwn: Rhoi cymorth a chyngor i'r Pwyllgor Cyllid  

Cost i'r Comisiwn: £300 

Pa mor aml: Unwaith 

Ystyriaethau eraill: Dim 

 

Rheol Sefydlog 18.11 (iii) Craffu ar yr adroddiadau a osodwyd gerbron y Cynulliad gan 

archwilwyr cyfrifon Swyddfa Archwilio Cymru 

 

Gweithgaredd y Comisiwn: Rhoi cymorth a chyngor i'r Pwyllgor Cyllid  

Cost i'r Comisiwn: £700 

Pa mor aml:  Bob blwyddyn  

Ystyriaethau eraill: Dim 

 

Rheol Sefydlog 18.11 (iv) Craffu ar yr Adroddiad Blynyddol ac unrhyw adroddiadau dros 

dro a osodwyd gerbron y Cynulliad gan Archwilydd 

Cyffredinol Cymru a chadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru 

 

Gweithgaredd y Comisiwn: Rhoi cymorth i'r Pwyllgor Cyllid  

Cost i'r Comisiwn: £3,600 

Pa mor aml: Bob blwyddyn 

Ystyriaethau eraill: Dim 

 

Rheol Sefydlog 18.11 (v) Penderfynu ar ddyddiadau i Archwilydd Cyffredinol Cymru a 

Chadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru osod adroddiadau dros 

dro ar y cyd 

 

Gweithgaredd y Comisiwn: Rhoi cymorth i'r Pwyllgor Cyllid  

Cost i'r Comisiwn:  Dim   

Pa mor aml: Anaml 

Ystyriaethau eraill: Dim 

 

Rheol Sefydlog 18.11 (vi) Pennu cyfrifoldebau Swyddog Cyfrifyddu Swyddfa Archwilio 

Cymru 

 



 

Gweithgaredd y Comisiwn: Paratoi memorandwm swyddog cyfrifo drafft i'r Pwyllgor ei 

gymeradwyo.  

Cost i'r Comisiwn: £2,200 

Pa mor aml: Bob 8 mlynedd, pan  gaiff Archwilydd Cyffredinol newydd ei benodi 

Ystyriaethau eraill: Dim 

 

Sylwadau neu faterion eraill 

• unrhyw sylwadau neu faterion a nodwyd hyd yma mewn perthynas â rhoi’r Ddeddf 

ar waith (ee o ran y drefn ffioedd). 

Y drefn ffioedd 

Fel y nodwyd yn ein llythyr dyddiedig 9 Mai, dim ond gwaith archwilio ariannol y mae 

Archwilydd Cyffredinol Cymru yn ymgymryd ag ef mewn perthynas â’r Comisiwn. Felly, nid 

yw rhai o'r cymhlethdodau a amlinellir ym mharagraffau 3.4-3.6 yn nogfen y Cynigion yn 

berthnasol i'r Comisiwn gan nad yw Archwilydd Cyffredinol Cymru yn ymgymryd ag ystod 

lawn o swyddogaethau archwilio yn y Comisiwn. 

Drwy ymdrechion tîm cyllid y Comisiwn ar y cyd â thîm ymgysylltu Swyddfa Archwilio 

Cymru, rydym wedi sicrhau arbedion, rhywfaint o ostyngiad yn y ffi ac ad-daliadau yn ystod 

y blynyddoedd diwethaf, felly ni chawsom unrhyw ysgogiad i beidio â gwella 

effeithlonrwydd y broses archwilio fel yr amlinellwyd ym mharagraff 3.3 o ddogfen y 

Cynigion. 

Fel y nodwyd eisoes, o safbwynt y Comisiwn, eglurdeb a thryloywder yw’r agweddau 

pwysicaf ar unrhyw drefniadau codi ffioedd yn y dyfodol. Fel un o gleientiaid Archwilydd 

Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru, byddai'r Comisiwn yn croesawu trefn a 

fyddai’n sicrhau bod modd cael amcangyfrif prydlon o’r ffioedd ac yn sicrhau bod trosolwg 

o'r gwaith cyfrifo a'r fethodoleg a ddefnyddir i bennu’r ffi arfaethedig yn parhau'n dryloyw 

a bod Arweinydd Ymgysylltu perthnasol yn Swyddfa Archwilio Cymru yn esbonio’r broses 

honno. 

 

 

 

  



 

Atodiad 2 Crynodeb o'r costau 

Mae costau staff yn cynnwys bras amcan o amser staff ac argostau. Mae costau eraill yn 

cynnwys costau hysbysebu yn ystod prosesau recriwtio a sicrwydd cyfreithiol allanol.  

  Gofynion y Rheolau Sefydlog Pa mor aml Costau 
staff 

Costau 
eraill 

Cyfanswm 

18.1 Rhaid i Bwyllgor cyfrifol ystyried / rhoi cyngor ynghylch:        

i) Amcangyfrif o incwm a gwariant  Bob blwyddyn 4,600 - 4,600 

ii) Cynigion cyllideb atodol Bob blwyddyn 500 - 500 

iii) Gwariant sydd uwchlaw’r gyllideb   - - - 

iv) Penodi Archwilydd Cyffredinol Cymru a 
chadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru 

Bob 4 neu 8 
mlynedd 

29,100 19,300 48,400 

v) Penodi aelodau anweithredol Bob 18 mis 10,100 - 10,100 

vi) Penodi archwilydd Swyddfa Archwilio 
Cymru 

Bob 4 blynedd 
7,100 19,500 26,600 

vii) Tâl Archwilydd Cyffredinol Cymru / 
Cadeirydd ac aelodau anweithredol 

Bob 4 neu 8 
mlynedd 

2,200 - 2,200 

Viii) Telerau penodi eraill mewn perthynas â 
Swyddfa Archwilio Cymru 

Bob 18 mis 
- 500 500 

ix) Cod Ymarfer Anaml 700 - 700 

x) Cynllun codi ffioedd Swyddfa Archwilio 
Cymru  

Bob blwyddyn 
600 - 600 

xi) Cyflogaeth cyn Archwilwyr Cyffredinol Anaml 2,000 - 2,000 

18.1 Gall Pwyllgor cyfrifol ystyried / rhoi cyngor ynghylch:     

i) Y cynllun blynyddol Bob blwyddyn 600 - 600 

ii) Gwaith a wnaed gan archwilydd 
Swyddfa Archwilio Cymru 

Anaml 
300 - 300 

(iii) Adroddiadau a osodwyd gan archwilydd 
Swyddfa Archwilio Cymru 

Bob blwyddyn 
700 - 700 

(iv) Adroddiad blynyddol ac adroddiadau 
dros dro 

Bob blwyddyn 
3,600 - 3,600 

(v) Dyddiadau ar gyfer gosod adroddiadau 
dros dro 

Anaml 
- - - 

(vi) Cyfrifoldebau'r Swyddog Cyfrifyddu Bob 4 blynedd 2,200 - 2,200 

 

  

Bob blwyddyn 10,600  -                         10,600    

Bob 1 – 6 mis 10,100    500                  10,600    

Bob 4 neu 8 
mlynedd 

40,600        38,800             79,400  

  

Anaml 3,000          -                           3,000  

 




