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Annwyl Simon 

DIWEDDARU CYFRIFON A DEDDFWRIAETH ARCHWILIO 

Yn ystod sesiwn y Pwyllgor ar 15 Mawrth 2017 ar faterion yn ymwneud ag archwilio 
Cyfoeth Naturiol Cymru, addewais y byddwn yn ysgrifennu atoch gyda rhagor o fanylion 
am yr angen ar gyfer rhywfaint o ddiweddaru cyfrifon a deddfwriaeth archwilio Cymru. 

Y brif broblem gyffredinol 

Fel y soniais ar 15 Fawrth, y brif broblem gyffredinol o ran y darpariaethau archwilio ar 
gyfer cyrff cyhoeddus yng Nghymru yw eu hanghysondeb ar draws y cyrff amrywiol.  O 
fewn y mater cyffredinol hwnnw, mae'r problemau mwyaf difrifol fel a ganlyn. 

a) Y diffyg dyletswydd i fod yn fodlon o ran trefniadau ar gyfer sicrhau gwerth am 
arian mewn cyrff llywodraeth ganolog 

 Mae'r diffyg gofyniad i'r Archwilydd Cyffredinol fodloni ei hun o ran y trefniadau ar 
gyfer sicrhau gwerth am arian mewn cyrff llywodraeth ganolog (Llywodraeth 
Cymru, Cyrff a Noddir gan Lywodraeth Cymru a rhai cyrff eraill fel Comisiwn y 
Cynulliad) mewn gwrthgyferbyniad â'r gofyniad mewn perthynas â chyrff 
llywodraeth leol a chyrff iechyd (o dan adrannau 17(2)(d) a 61(3)(b) o Ddeddf 
Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 yn y drefn honno). 

 Mae'r absenoldeb dyletswydd i fod yn fodlon o ran trefniadau ar gyfer sicrhau 
gwerth am arian mewn llywodraeth ganolog yn golygu bod y gwaith i gynorthwyo 
craffu cyrff llywodraeth ganolog yn cael ei ganiatáu gan statud i fod yn llai helaeth 
a thrylwyr na'r hyn a wneir yn y GIG a llywodraeth leol.  Yn ymarferol, mae fy 
nhimau archwilio llywodraeth ganolog yn gweithio ar sail ddewisol i oresgyn y 
gwendid hwn, drwy, ymhlith pethau eraill, ystyried a yw'r diffygion maent yn eu 
hwynebu yn ystod yr archwiliad cyfrifon yn faterion y dylid eu hystyried wrth 
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ddylunio archwiliadau ac astudiaethau gwerth am arian.  Maent hefyd yn codi 
materion y maent yn eu hwynebu mewn llythyrau rheoli.  Yn yr un modd, bydd fy 
nhimau archwilio gwerth am arian ac astudio yn ystyried materion llywodraethu 
corfforaethol wrth gynllunio a gweithredu eu gwaith. 

 Hyd yn oed o ystyried y dulliau hyn, mae'r sefyllfa yn llai na boddhaol, oherwydd 
bod ystyriaeth ddewisol yn fwy agored i her nag ystyriaeth a wneir yn ystod 
dyletswydd statudol.  Mater ymarferol arall yw bod absenoldeb ystyriaeth statudol 
benodol o drefniadau ar gyfer sicrhau gwerth am arian yn golygu bod angen 
gwneud mwy o waith nawr mewn llywodraeth ganolog yn hytrach na llywodraeth 
leol a'r GIG er mwyn cynnal yr archwiliadau egwyddor datblygu cynaliadwy sy'n 
ofynnol gan adran 15 o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.  
Mae hyn oherwydd bod ystyried trefniadau ar gyfer sicrhau gwerth am arian yn ei 
gwneud yn ofynnol cael symiau sylweddol o adolygu trefniadau llywodraethu 
corfforaethol, a gellir defnyddio llawer o'r gwaith adolygu llywodraethu 
corfforaethol hwnnw i fodloni gofynion adrannau 17 a 61 Deddf 2004 a gofynion 
adran 15 o Ddeddf 2015. 

b) Absenoldeb darpariaeth benodol mewn statws ar gyfer barn rheoleidd-dra ymhlith 
llawer o gyrff llywodraeth ganolog 

 Mae absenoldeb darpariaeth benodol ar gyfer barn rheoleidd-dra yn golygu bod 
un o elfennau sylfaenol rheolaeth y Cynulliad dros wariant llywodraeth ganolog ar 
goll o'r statud mewn perthynas â'r corff perthnasol.  Bydd y Pwyllgor yn 
ymwybodol iawn mai un o swyddogaethau allweddol y Cynulliad Cenedlaethol yw 
cymeradwyo, yn dilyn craffu, gynigion cyllideb i awdurdodi defnydd y llywodraeth o 
adnoddau.  Er mwyn cwblhau'r cylch o reolaeth, mae'n angenrheidiol i'r Cynulliad 
Cenedlaethol dderbyn adroddiadau ynghylch a yw'r adnoddau a bleidleisiwyd 
ganddo wedi'u defnyddio yn unol â'i fwriadau. 

 Dyma'r cyrff yr effeithir arnynt drwy hepgor y darpariaethau perthnasol: 

 Cyngor Gofal Cymru;  

 Cyngor y Gweithlu Addysg; 

 Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru; 

 Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru; 

 Llyfrgell Genedlaethol Cymru  

 Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru; 

 Cyfoeth Naturiol Cymru; 

 Cymwysterau Cymru. 
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 Mae hyn yn effeithio ar Gyngor y Celfyddydau a'r Cyngor Chwaraeon hefyd 
oherwydd hepgor darpariaethau perthnasol o'u Siarteri Brenhinol.  Yn wir, mae 
Siarter y Cyngor Chwaraeon yn hepgor darpariaethau archwilio yn gyfan gwbl. 

 Rwyf wedi parhau arfer y Rheolwr ac Archwilydd Cyffredinol o ddarparu barn ar 
reoleidd-dra mewn perthynas â'r holl gyrff a noddir er gwaethaf yr hepgoriadau 
oherwydd bod hyn yn amlwg yn ofynnol am y rhesymau a nodiwyd uchod.  Ystyrir 
ei bod yn angenrheidiol hefyd i gydymffurfio â safonau proffesiynol (Nodyn 
Ymarfer 10 y Cyngor Adrodd Ariannol). 

c) Anhyblygrwydd terfynau amser 

 Fel y mae achos Cyfoeth Naturiol Cymru wedi dangos, weithiau nid yw terfynau 
cyfrifon ac archwilio yn ddigon hyblyg pan fydd problemau sylweddol yn codi.  Ar 
gyfer cyrff cyhoeddus yng Nghymru, nid oes darpariaeth amrywiaeth hyblyg mewn 
deddfwriaeth fel y ceir ar gyfer cyfrifon adnoddau'r DU o dan Ddeddf Adnoddau a 
Chyfrifon y Llywodraeth 2000 

d) Gofynion gosod sy'n gorgyffwrdd 

 Bu tuedd ddiweddar i ddeddfwriaeth gynnwys darpariaeth i gyrff baratoi 
adroddiadau blynyddol ar arfer swyddogaethau ac i'r cyrff hynny (nid yr Archwilydd 
Cyffredinol) osod adroddiadau o'r fath (gweler, er enghraifft, baragraffau 28 a 29 
Atodlen 1 i Ddeddf Cymwysterau Cymru 2015).  Mae'r gofynion hyn yn eistedd 
ochr yn ochr â gofynion i'r Archwilydd Cyffredinol osod y cyfrifon archwiliedig 
gyda'i dystysgrif ac adroddiad (er enghraifft, paragraff 33 o Atodlen 1 i Ddeddf 
Cymwysterau Cymru 2015).  Ar yr un pryd, mae'r Llawlyfr Adroddiadau Ariannol 
(FReM) a bennir gan Drysorlys EM yn gosod gofyniad ar gyrff i ddarparu 
adroddiad ariannol ochr yn ochr â'r cyfrifon.  (Yn wir, mae'n arferol i gyrff yn y 
sector cyhoeddus a phreifat gyhoeddi “adroddiadau blynyddol a chyfrifon”.) Gall y 
gofynion lluosog hyn arwain ar ddryswch o ran pwy y mae'n ofynnol iddynt osod yr 
“adroddiad blynyddol”. 

Atebion posibl 

Gallai absenoldeb dyletswydd i fod yn fodlon o ran trefniadau ar gyfer sicrhau gwerth am 
arian mewn cyrff llywodraeth ganolog gael ei gywiro drwy osod darpariaeth o'r fath mewn 
deddfwriaeth berthnasol.  Ar gyfer Gweinidogion Cymru a Chomisiwn y Cynulliad byddai 
hyn yn golygu diwygio Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (neu unrhyw ailddatganiad o 
ddarpariaethau archwilio yn dilyn Deddf Cymru 2017).  Byddai'r rhain yn ddiwygiadau 
bach yn hytrach na newidiadau helaeth.  Ar gyfer Cyrff a Noddir gan Lywodraeth Cymru, 
byddai angen diwygiadau bach tebyg ar gyfer amrywiaeth o ddeddfwriaeth, gan 
gynnwys: 
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 Deddf Safonau Gofal 2000 

 Deddf Comisiynydd Pobl Hŷn (Cymru) 2006 

 Deddf Llywodraeth Cymru 1998 (ar gyfer Estyn) 

 Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 

 Deddf Addysg Bellach ac Uwch 1992 

 Deddf Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru) 2013 

 Deddf Amgueddfeydd ac Orielau 1992 

 Gorchymyn Corff Adnoddau Naturiol Cymru (Sefydlu) 2012 

 Deddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2005 

 Deddf Cymwysterau Cymru 2015 

 Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011  

 Siarteri Brenhinol Cyngor y Celfyddydau a'r Cyngor Chwaraeon 

Yn yr un modd, gallai darpariaethau barn rheoleidd-dra gael eu mewnosod mewn 
deddfwriaeth berthnasol pan fo'r rhain ar goll.  Hefyd, gallai darpariaethau ar gyfer gosod 
adroddiadau blynyddol gael eu cysoni er mwyn darparu i'r Archwilydd Cyffredinol osod 
adroddiadau o'r fath (yn ddelfrydol wedi'i gyfuno ag adroddiadau blynyddol sy'n bodloni 
gofynion statudol a'r Llawlyfr Adroddiadau Ariannol ). 

O ran gwella hyblygrwydd terfynau amser, eto, gallai darpariaethau penodol i ganiatáu 
amrywiadau drwy Orchymyn, yn debyg i'r rhai a ddarperir gan Ddeddf Adnoddau a 
Chyfrifon y Llywodraeth 2000, gael eu gosod yn yr amrywiaeth llawn o ddeddfwriaeth 
berthnasol.  Byddai angen i ddarpariaethau o'r fath ddarparu'n glir ar gyfer gweithdrefn 
garlam er mwyn galluogi gwneud amrywiadau mewn amserlen realistig (fer) werth 
chweil.  Fodd bynnag, fel y nodais yn flaenorol yn fy llythyr dyddiedig 22 Rhagfyr 2016, 
gallai dull amgen a mwy effeithlon gynnwys darpariaeth i'r perwyl bod y terfyn amser dim 
ond yn berthnasol i'r graddau nad yw'n rhagfarnu cydymffurfio â'r Cod Ymarfer Archwilio.  
Gallai hyn hepgor prosesau gwneud Gorchmynion yn llwyr. 

Gyda'r pedwar mater a nodwyd uchod, nid diwygio darnau unigol o ddeddfwriaeth fesul 
tipyn fyddai'r dull mwyaf effeithlon.  Dull mwy synhwyrol fyddai codeiddio'r darpariaethau, 
er enghraifft, yn debyg i ddarpariaethau Pennod 2 o Ran 2 o Fil Archwilio Cyhoeddus 
(Cymru), a oedd yn destun ymgynghoriad gan Lywodraeth Cymru ym mis Mawrth 2012.  
Fodd bynnag, byddai angen rhai newidiadau i ddarpariaethau'r Bil drafft oherwydd, 
ymhlith pethau eraill, dylai gwmpasu cyrff a grëwyd yn ddiweddar, fel Comisiynydd 
Cenedlaethau'r Dyfodol. 
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Paru data 

Er, yn fanwl gywir, nad yw'n fater o archwilio ynddo'i hun, dylwn hefyd fanteisio ar y cyfle 
hwn i godi'r mater ynghylch sut mae fy mhwerau paru data bellach yn llusgo y tu ôl i fy 
nghymheiriaid yn yr Alban, Lloegr a Gogledd Iwerddon. 

Ar hyn o bryd, mae ymarferion paru data yn cael eu cynnal at ddibenion atal a chanfod 
twyll.  Gwneir yr ymarferion ar y cyd ag asiantaethau archwilio eraill y DU, ac fe'u gelwir 
yn Fenter Twyll Genedlaethol.  Hyd yma, mae'r Fenter Twyll Genedlaethol wedi atal a 
chanfod twyll a gwallau gwerth dros £1.1 biliwn ar draws y DU, gyda thua £26 miliwn yn 
cael ei atal a'i ganfod yng Nghymru.  Mae'r rhan fwyaf o'r symiau hyn yn ymwneud â 
thwyll a gyflawnir yn erbyn cyrff cyhoeddus. 

O dan adran 64A o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004, ar hyn o bryd mae 
gennyf bŵer i gynnal paru data at ddibenion cynorthwyo'r broses o atal a chanfod twyll 
yng Nghymru neu mewn perthynas â Chymru  Mae gan Archwilydd Cyffredinol yr Alban, 
Ysgrifennydd Gwladol a Rheolwr ac Archwilydd Cyffredinol Gogledd Iwerddon bwerau 
tebyg o dan y ddeddfwriaeth ganlynol: 

 Yr Alban—Deddf Cyllid Cyhoeddus ac Atebolrwydd (yr Alban) 2000; 

 Lloegr—Deddf Archwilio ac Atebolrwydd Lleol 2014; 

 Gogledd Iwerddon—Gorchymyn Archwilio ac Atebolrwydd (Gogledd Iwerddon) 
2003. 

Mae deddfwriaeth yr Alban, fodd bynnag, hefyd yn darparu i baru data gael ei gynnal at 
ddibenion cynorthwyo wrth atal a chanfod troseddau ar wahân i dwyll, ac i gynorthwyo 
wrth ddal ac erlyn troseddwyr.  At hynny, mae Pwyllgor Craffu Ôl-Ddeddfwriaeth Senedd 
yr Alban wedi ymgynghori'n ddiweddar ar gryfhau ac ymestyn cwmpas deddfwriaeth yr 
Alban.   

Mae'r ddeddfwriaeth mewn perthynas â chyrff Lloegr yn cynnwys darpariaeth at 
ddibenion ymarferion paru data i gael eu hymestyn gan reoliadau er mwyn cwmpasu 
cynorthwyo: 

(a) atal a chanfod twyll troseddau ar wahân i dwyll; 

(b) dal ac erlyn troseddwyr; 

(c) atal a chanfod camgymeriadau a gwallau, 

(d) adennill dyledion sy'n ddyledus i gyrff cyhoeddus. 
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Mae deddfwriaeth Gogledd Iwerddon yn debyg i'r hyn sy'n berthnasol i gyrff yn Lloegr 
ond nid yw'n cynnwys atal a chanfod camgymeriadau a gwallau.  Fodd bynnag, dyma'r 
gryfaf yn y DU o ran ei gwneud yn ofynnol i gyrff gyfranogi mewn ymarferion paru data, 
oherwydd ei bod yn galluogi Rheolwr ac Archwilydd Cyffredinol Gogledd Iwerddon ei 
gwneud yn ofynnol i unrhyw gorff a archwilir ganddo (heblaw am gyrff dynodedig “rhoi 
cydweithredu Gogledd/De ar waith”) neu archwilydd llywodraeth leol i ddarparu 
gwybodaeth ar gyfer paru yn hytrach na bod y pŵer hwnnw yn berthnasol i restr 
ddiffiniedig o gyrff yn unig.  I Gymru, mae'r rhestr o gyfranogwyr gorfodol o'r fath yn 
annigonol, am ei bod yn gyfyngedig i lywodraeth leol a chyrff iechyd. 

Mae fy nghymheiriaid a minnau wrthi'n barhaus yn datblygu'r Fenter Twyll Genedlaethol 
er mwyn darparu rhagor o gymorth i gyrff cyhoeddus.  Fodd bynnag, ceir risg sylweddol 
os nad yw deddfwriaeth paru data Cymru yn cadw i fyny â'r hyn a geir mewn 
awdurdodaethau eraill y DU, yna: 

(a) efallai na fydd yn bosibl cynnal ymarferion paru data cyflawn ar draws y DU yng 
Nghymru; 

(b) ni fydd manteision ariannol posibl paru data i nodi camgymeriadau a gwallau, a 
chynorthwyo adennill dyled ar gael yng Nghymru, ac 

(c) ni fydd y potensial i gyflawni arbedion ychwanegol drwy gynnwys cyfranogwyr 
gorfodol newydd yn cael ei wireddu. 

Byddwn felly yn gofyn i'r Pwyllgor ystyried ceisio newid i ddeddfwriaeth Cymru er mwyn 
ymestyn dibenion a ganiateir paru data i'r rhai a restrir uchod mewn perthynas â chyrff yn 
Lloegr.  Byddwn yn gofyn hefyd i'r Pwyllgor ystyried ceisio newid i'r ddeddfwriaeth er 
mwyn newid y darpariaethau ar gyfer cyfranogwyr gorfodol posibl fel bod yr holl gyrff a 
archwilir gan yr Archwilydd Cyffredinol yn cael eu cwmpasu. 

Materion eraill sy'n ymwneud ag archwilio 

Rwy'n gwybod bod y Pwyllgor eisoes yn ymwybodol o'm pryderon ynghylch y 
cymhlethdod a'r anawsterau a achosir gan ddarpariaethau ffioedd Deddf Archwilio 
Cyhoeddus (Cymru) 2013 (a deddfwriaeth gysylltiedig a ddiwygiwyd gan y Ddeddf 
honno).  Fodd bynnag, ni roddaf ragor o fanylion yn nawr, oherwydd bod Bwrdd SAC a 
minnau yn bwriadu darparu rhagor o ddeunydd yn nodi sut nad yw'r darpariaethau yn 
addas at y diben ac awgrymu atebion posibl, mewn dogfen ymgynghori i ddod. 

Yn olaf, efallai y dylwn grybwyll fy mod yn y broses o ddatblygu fy ymateb i Bapur Gwyn 
Llywodraeth Cymru “Diwygio Llywodraeth Leol”.  Prif ffocws y Papur Gwyn hwnnw yw 
strwythur llywodraeth leol Cymru, sydd â rhai goblygiadau ar gyfer fy swyddogaethau 
archwilio.  Yn ogystal, ceir ychydig bach o sylw ynghylch fy swyddogaethau, gyda, 
ymhlith pethau eraill, ymrwymiad i ddiddymu Rhan 1 o Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 
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2009.  Byddaf yn copïo fy ymateb i ymgynghoriad Papur Gwyn Llywodraeth Cymru i'r 
Pwyllgor.  Fodd bynnag, gallaf ddweud nawr fy mod yn croesawu diddymu Rhan 1 o 
Fesur 2009, am ei bod yn ddiangen o ragnodol a heb yr hyblygrwydd sydd ei angen i 
ddarparu adrodd cymesur.  Bydd diddymu Mesur 2009 yn caniatáu defnyddio adnoddau i 
fynd ar drywydd trefniadau mwy cymesur Rhan 2 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus 
(Cymru) 2004. 

Yn gywir 
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