
 

 

26 Mawrth 2019 

Annwyl Rebecca  

Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 

Rwy’n ysgrifennu atoch yn dilyn dadl Cyfnod 3 ar Fil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus 

(Cymru). Yn ystod y ddadl, cyfeiriais at benderfyniad y Pwyllgor Cyllid i ymgymryd â’r gwaith o 

graffu ar Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 ar ôl y broses ddeddfu. Cyflwynwyd y 

Ddeddf hon ym mis Gorffennaf 2012 ac a ddaeth yn gyfraith yng Nghymru ar 29 Ebrill 2013.  

Yn dilyn ei ymgynghoriad ynghylch ffioedd Swyddfa Archwilio Cymru ym mis Mehefin 2017, mae 

Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru wedi gwahodd y Pwyllgor i ystyried: 

• cynigion i gyflwyno bil i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013; a 

• Bil Archwilio Cyhoeddus (Diwygio) (Cymru) drafft 

Wrth graffu ar y Ddeddf ar ôl y broses ddeddfu, bydd y Pwyllgor Cyllid yn canolbwyntio ar ddau 

faes: 

1. Archwilio materion a godwyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio 

Cymru mewn perthynas â Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013; gan gynnwys: 

• Codi ffioedd  

• Trefniadau cworwm bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru 

• Trefniadau adrodd Swyddfa Archwilio Cymru 

• Materion yn ymwneud â gosod cyfrifon ac adrodd arnynt 

2. Ystyried i ba raddau y byddai’n fuddiol adolygu agweddau eraill ar Ddeddf Archwilio 

Cyhoeddus (Cymru) 2013.  

 

Yng Nghyfnod 3, gwelodd y Cynulliad fod gwrthdaro rhwng y dyletswyddau statudol a osodwyd ar 

Archwilydd Cyffredinol Cymru i osod cyfrifon ardystiedig cyn pen pedwar mis a gofynion Deddf 

Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 i gadw at y Cod Ymarfer Archwilio, a chytunodd i fynd i'r afael 

â'r mater hwn yng nghyswllt cyfrifon ardystiedig yr Ombwdsmon. Fodd bynnag, mae'r gwrthdaro 

hwn yn parhau i fod yn broblem i nifer o gyrff cyhoeddus eraill yng Nghymru.  

 

Rebecca Evans AC 

Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd 

 

http://www.assembly.wales/cy/bus-home/committees/Pages/Committee-Profile.aspx?cid=440
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http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgConsultationDisplay.aspx?id=350&RPID=1755246726&cp=yes
http://senedd.assembly.wales/documents/s77083/FIN5-17-18%20P6%20Proposals%20for%20a%20bill%20to%20amend%20the%20Public%20Audit%20Wales%20Act%202013.pdf
http://senedd.assembly.wales/documents/s77083/FIN5-17-18%20P6%20Proposals%20for%20a%20bill%20to%20amend%20the%20Public%20Audit%20Wales%20Act%202013.pdf
http://senedd.assembly.wales/documents/s77084/FIN5-17-18%20P7%20Draft%20Public%20Audit%20Amendment%20Wales%20Bill.pdf
http://senedd.assembly.wales/documents/s77084/FIN5-17-18%20P7%20Draft%20Public%20Audit%20Amendment%20Wales%20Bill.pdf


 

Yn ogystal â cheisio’ch barn am y cylch gorchwyl a amlinellwyd uchod, a allech chi nodi a ydych yn 

bwriadu mynd i'r afael â'r gwrthdaro rhwng y dyletswyddau statudol a osodir ar Archwilydd 

Cyffredinol Cymru yn ehangach neu a fyddech o blaid cynnwys newid o’r fath mewn Bil pwyllgor yn 

y dyfodol i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013. 

Byddai'n ddefnyddiol pe baech yn gallu anfon eich ymateb erbyn 3 Mai 2019. Os oes angen rhagor 

o wybodaeth arnoch, cysylltwch â: Georgina Owen, Clerc y Pwyllgor, 0300 200 6387, 

SeneddCyllid@cynulliad.cymru.  

Yn gywir 

 

Llyr Gruffydd AC 

Cadeirydd 
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