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Annwyl Brif Weinidog, 

ADRODDIAD I'R OEDI WRTH OSOD CYFRIFON BLYNYDDOL CYFOETH 

NATURIOL CYMRU AR GYFER 2016 

Efallai eich bod yn ymwybodol bod y Pwyllgor Cyllid wedi clywed yn ddiweddar 

gan Archwilydd Cyffredinol Cymru mewn perthynas â'r oedi wrth iddo osod 

cyfrifon Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer 2015-16. Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi 

adroddiad ar ei ganfyddiadau heddiw, ac mae copi ynghlwm er eich sylw. 

Mae'r Pwyllgor yn nodi yn ei adroddiad nad oes darpariaeth ar gael i Archwilydd 

Cyffredinol Cymru pe bai’n methu â bodloni’r terfyn amser statudol o bedwar mis 

ar gyfer adrodd ar gyfrifon cyrff sector cyhoeddus penodol yng Nghymru.  Mae'r 

mater hwn wedi codi o ganlyniad i archwilio cyfrifon Cyfoeth Naturiol Cymru, ond 

mae’r terfyn amser statudol o bedwar mis hefyd yn bodoli mewn perthynas â 

chyrff eraill yng Nghymru. Yn fwyaf nodedig mae’r ddarpariaeth wedi cael ei 

hychwanegu at ddeddfwriaeth Gymreig ddiweddar, gan gynnwys (ond heb fod yn 

gyfyngedig i): 

 Mewn perthynas ag Awdurdod Cyllid Cymru (Deddf Casglu a Rheoli 

Trethi (Cymru) 2016, Adran 30 (2))  

 Mewn perthynas â Gofal Cymdeithasol Cymru (Deddf Rheoleiddio ac 

Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016, Atodlen 1, Adran 16 (4))  

 Mewn perthynas â Chymwysterau Cymru (Deddf Cymwysterau Cymru 

2015, Atodlen 1 Adran 33 (2))  

 O ran y Comisiwn Ffiniau i Gymru (Deddf Llywodraeth Leol 

(Democratiaeth) (Cymru) 2013, Adran 19 (4))  

 

http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=12110
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=12110
http://www.legislation.gov.uk/anaw/2015/5/contents/enacted
http://www.legislation.gov.uk/anaw/2015/5/contents/enacted


 

 

Cytunodd y Pwyllgor y dylwn ysgrifennu atoch i ofyn am farn Llywodraeth Cymru 

ynghylch sut y gellid mynd i'r afael â'r mater yn ymwneud â Chyfoeth Naturiol 

Cymru yn methu â bodloni terfyn amser statudol, er mwyn atal sefyllfaoedd tebyg 

rhag codi yn y dyfodol.  

Yn ystod ein gwaith craffu ar y mater hwn, mynegodd Archwilydd Cyffredinol 

Cymru bryderon ehangach ynglŷ n ag eglurder deddfwriaeth archwilio Cymru a 

chyfrifo, yn benodol y gofynion anghydnaws neu’r gofynion sy'n gwrthdaro rhwng 

gwahanol ddyletswyddau. Ysgrifennodd Archwilydd Cyffredinol Cymru at y 

Pwyllgor yn mynegi ei ddymuniad i weld y ddeddfwriaeth gyfredol yn cael ei 

diweddaru. Mae ei lythyr wedi cael ei atgynhyrchu fel atodiad i'r adroddiad. 

Daeth y Pwyllgor i’r casgliad y dylwn ysgrifennu i dynnu eich sylw at y materion a 

godwyd gan yr Archwilydd Cyffredinol yn ei lythyr dyddiedig 5 Ebrill, ac i ofyn am 

eich ymateb i'r rhain, yn arbennig:  

 sicrhau gwerth am arian yng nghyrff llywodraeth ganolog; 

 absenoldeb darpariaeth benodol mewn statud ar gyfer barn rheoleidd-dra 

ymhlith llawer o gyrff llywodraeth ganolog; 

 y gofynion gosod sy’n gorgyffwrdd. 

Byddai'r Pwyllgor yn ddiolchgar am eich barn ar y materion hyn. Rwy’n anfon y 

llythyr hwn at Mark Drakeford AC hefyd yn rhinwedd ei swydd fel Ysgrifennydd y 

Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol. 

Yn gywir 

 

Simon Thomas AC 

Cadeirydd 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg.  

We welcome correspondence in Welsh or English. 

 

 


