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Annwyl Nick 
 
PASR/Ymgynghorol/Corfforaeth Unigol 
 
Diolch i chi am eich llythyr dyddiedig 4ydd Mehefin 2019, yr wyf yn hapus iawn i 
gynnig rhagor o wybodaeth ac eglurhad i’r pwyntiau a godwyd gan y Pwyllgor yn 
eich llythyr. 
 
Yn gyntaf, roedd fy mhwyntiau ynglŷn â chyfuno â threfniadau traddodiadol y 
Bwrdd/Pwyllgor Archwilio yn pwysleisio bod yna agweddau ar ganllawiau arfer da’r 
Bwrdd nad ydynt yn gydnaws â Statws Corfforaeth Unigol. Er enghraifft, dywed y 
Cod Ymarfer Da: 
 
“Mae’r Bwrdd yn ffurfio arweinyddiaeth strategol a gweithredol gyfunol yr adran, yn 
dwyn ynghyd ei harweinwyr gweinidogol ac arweinwyr gwasanaeth sifil gydag uwch 
swyddogion anweithredol y tu allan i’r llywodraeth, gan helpu’r adran i weithredu’n 
effeithiol. Mae rôl y bwrdd yn cynnwys goruchwyliaeth briodol o gyrff a noddir’. 
 
Mae’n bwysig na chymysgir y Panel â Bwrdd traddodiadol neu y gellid dehongli’r 
canllawiau mewn modd a allai greu dryswch. Bwriad y Panel Ymgynghorol yw 
darparu cyngor ac arweiniad i mi fel Corfforaeth Unigol ond, fel Corfforaeth Unigol, 
yr wyf yn gwbl gyfrifol am y sefydliad. 
 
Gan hynny, mae’r trefniadau yma yn wahanol iawn i Fwrdd confensiynol a sefydlwyd 
mewn busnes, ond hefyd i’r adrannau llywodraeth neu yn wir, i’r trefniadau ar gyfer 
yr Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru lle mae bwrdd ffurfiol. 
 
Wedi dweud hynny, sefydlais y Panel Ymgynghorol oherwydd fy mod am elwa o 
safbwyntiau a phrofiad ehangach ac yr wyf o’r farn bod y Panel Ymgynghorol yn 
cyflawni swyddogaeth ddefnyddiol yn y cyd-destun hwnnw.  
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Cadeirydd y PASR a’r Panel Ymgynghorol 
 
O ran cadeirydd cyffredin y Pwyllgor a’r Panel, ymddiswyddodd Jonathan Morgan o’i 
swydd fel Cadeirydd ac aelod o’r Panel Ymgynghorol ar 24 Ebrill 2019 gan iddo gael 
ei ethol i swydd a fyddai’n gwrthdaro â’i rôl ar y Panel Ymgynghorol. Yr wyf yn hapus 
ei fod yn gallu parhau fel Cadeirydd y PASR gan y bydd hyn yn ein caniatáu i gael 
rhywfaint o aelodaeth amrywiol ar y ddau bwyllgor ac i adolygu hyn y dyfodol. Yn 
dilyn ymddiswyddiad Jonathan, enwebwyd Anne Jones, sy’n eistedd ar y Panel 
Ymgynghorol a’r PASR ar hyn o bryd, gan aelodau annibynnol y Panel i gymryd 
drosodd fel Cadeirydd. Byddaf hefyd yn penodi aelod annibynnol ychwanegol o’r 
Panel Ymgynghorol na fydd yn aelod o’r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg.  
 
Taliadau Arbennig 
 
Gallaf gadarnhau bod yr holl daliadau arbennig wedi’u cysylltu â therfynu cyflogaeth 
ac yn cynrychioli gwerth am arian. Gwnaed trefniadau yn unol â Chod Ymarfer 
ACAS a cheisiais, derbyniais a dilynais gyngor cyfreithiol, Adnoddau Dynol ac 
ariannol ym mhob achos. Rhannais wybodaeth gyda’r archwilwyr a chytuno i fy 
nghyflwyniad ar y datgeliadau yn fy nghyfrifon fod yn agored ac i gydymffurfio â 
Rheoli Arian Cyhoeddus Cymru.  
 
Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 
 
Nodaf bryder gan y Pwyllgor am fy nghyfeiriad at rôl yr Archwilydd Cyffredinol yn ei 
archwiliad a’i adolygiad o fy Adroddiad Blynyddol a Chyfrifol. Gadewch i mi esbonio’r 
canlynol, os gwelwch yn dda: 
 
O Lawlyfr Adroddiadau’r Llywodraeth (y FReM) 2018-19, mae gan yr Archwilydd 
Cyffredinol rôl o ran archwilio Adran Adroddiad Perfformiad yr Adroddiad Blynyddol 
a Chyfrifon i’’w adolygu am gysondeb gyda gwybodaeth arall yn y datganiadau 
ariannol. Rhaid i Ddadansoddiad Perfformiad gynnwys: 
 

• Gwybodaeth am sut mae’r endid yn mesur perfformiad e.e yr hyn y mae’r 
endid yn ei weld fel ei fesurau perfformiad allweddol, sut mae’n gwirio 
perfformiad yn erbyn y mesurau hynny a’r naratif i esbonio’r cysylltiad rhwng 
DPA, risg ac ansicrwydd; 
 

• Dadansoddiad ac esboniad manylach o ddatblygiad a pherfformiad yr endid 
yn ystod y flwyddyn ac esboniad o’r perthnasoedd a’r cysylltiadau rhwng 
gwahanol ddarnau o wybodaeth. Mae angen y dadansoddiad hwn i 
ddefnyddio amrywiaeth eang o ddata gan gynnwys gwybodaeth ariannol 
allweddol o adran datganiadau ariannol y cyfrifon; 

 
• Gwybodaeth nad yw’n ariannol, gan gynnwys materion cymdeithasol, parch 

tuag at faterion gwrth-lygru a gwrth-lwgrwobrwyo hawliau dynol; 
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• Disgwylir i endidau adroddiadau ddarparu gwybodaeth ar faterion 
amgylcheddol gan gynnwys effaith busnes yr endid ar yr amgylchedd. Hefyd, 
rhaid i endidau gydymffurfio â gofynion adroddiadau cynaliadwyedd gorfodol; 

 
• Perfformiad ar faterion eraill fel a gyhoeddwyd gan Drysorlys EM mewn 

papurau PES. 
 
Yn ôl yr hyn a ddeallaf, mae’r Archwilydd Cyffredinol yn adolygu’r ddogfen gyfan gan 
sicrhau ei bod yn cydymffurfio â’r strwythur a osodwyd gan y FreM ac yn cynnwys yr 
holl wybodaeth ofynnol sy’n gyson ag archwiliad y Datganiadau Ariannol. Mae fy 
swyddfa yn cwblhau dwy restr wirio FreM y mae’n ofynnol i’w rhoi i’r Archwilwyr - 
mae un ohonynt yn 234 rhes o ddata ac ymdrin â chynnwys yr ARA cyfan ac mae 
un yn benodol i adran yr Adroddiad Blynyddol ac yn 65 rhes o ddata. 
 
Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn rhoi sicrwydd bod yr Adroddiad Perfformiad yn 
cynnwys yr hyn y dylai ac nid cyweirdeb y data oddi mewn, oni bai ei fod yn 
gysylltiedig â’r Datganiad Ariannol. Bydd ein Hadroddiad Blynyddol a Chyfrifon yn y 
dyfodol yn cynnwys DPA manwl sy’n gysylltiedig â’n Cynllun Corfforaethol er mwyn 
gwella ein hadroddiadau perfformiad ac rydym yn adolygu adroddiadau sefydliadau 
eraill yn barhaus ar gyfer arfer gorau. 
 
Yn wir, mae ein Hadroddiad Blynyddol a Chyfrifon wedi’u modelu’n fawr ar fformat 
Swyddfa Archwilio Cymru. 
 
Yr wyf yn gobeithio bod hyn yn esbonio materion i chi a’r Pwyllgor ac os oes unrhyw 
faterion pellach, mae croeso i chi gysylltu â ni. 
 
Yn gywir 
 

 
 
Nick Bennett 
Ombwdsmon 
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