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Mae’r Cynllun Blynyddol hwn yn cwmpasu’r cyfnod rhwng 1 Ebrill 2022 a 31 Mawrth
2023 ac mae’n cynnwys gwybodaeth ychwanegol am ein huchelgeisiau tymor hwy a’n
dangosyddion perfformiad allweddol. Fe’i paratowyd ar y cyd, ac fe’i gosodir gerbron
y Senedd, gan Archwilydd Cyffredinol Cymru a Chadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru,
yn unol â gofynion Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013.
Mae’r Senedd wedi gwneud darpariaeth i’w Phwyllgor Cyllid fod yn gyfrifol am ystyried
y Cynllun Blynyddol hwn ac adrodd amdano i’r Senedd.
Archwilio Cymru yw’r enw cyfunol anstatudol am Archwilydd Cyffredinol Cymru a
Swyddfa Archwilio Cymru, sy’n endidau cyfreithiol ar wahân y mae ganddynt ill dau eu
swyddogaethau cyfreithiol eu hunain. Nid yw Archwilio Cymru yn endid cyfreithiol. O
ganlyniad, yn y Cynllun hwn, rydym yn cyfeirio’n benodol at yr Archwilydd Cyffredinol
neu Swyddfa Archwilio Cymru mewn adrannau lle mae angen manylder cyfreithiol.
Os oes angen y cyhoeddiad hwn arnoch mewn fformat a/neu iaith arall, neu os
oes gennych unrhyw gwestiynau am ei gynnwys, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r
manylion isod.
Archwilio Cymru
24 Heol y Gadeirlan
Caerdydd
CF11 9LJ
Ffôn		

02920 320 500

E-bost

post@archwilio.cymru

Gwefan

www.archwilio.cymru

Twitter 		

@WalesAudit

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg.
Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.
We welcome correspondence and telephone calls in Welsh and English.
Corresponding in Welsh will not lead to delay.

Mae’r ddogfen hon hefyd ar gael yn Saesneg.
This document is also available in English.
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Foreword
Rydym yn falch o gyflwyno ein Cynllun Blynyddol
ar gyfer 2022-23
We are pleased to present our Annual Plan for
2022-23
Mae’r ddogfen hon yn amlinellu ein blaenoriaethau ar gyfer y 12 mis
nesaf, o ran ein gwaith archwilio a rhedeg y busnes. Mae archwilio’n
chwarae rhan hanfodol o ran darparu’r wybodaeth a’r sicrwydd y mae eu
hangen ar y cyhoedd, gwleidyddion, y rhai sy’n gwneud penderfyniadau
a dylanwadwyr ynghylch pa mor dda y mae arian cyhoeddus yn cael ei
wario. Wrth inni ddechrau dod allan o’r pandemig, mae’n anochel y bydd
ei effaith yn parhau i gael dylanwad sylweddol ar ein gwaith yn 2022-23.
Byddwn yn blaenoriaethu gwaith sy’n archwilio’r arian ychwanegol sydd
wedi’i wario yng Nghymru a’r gwerth am arian a gyflawnwyd.
Mae llawer o’r heriau sy’n ein hwynebu yng Nghymru heddiw – mewn
meysydd fel anghydraddoldeb, iechyd y cyhoedd, a’r argyfwng hinsawdd
– yn gymhleth, yn gydgysylltiedig ac yn peri pryder i amrywiaeth o
sefydliadau. Yn ystod y pandemig rydym wedi gweld cyrff cyhoeddus yn
gweithio’n agos mewn partneriaeth. Hyd yn oed cyn i hyn ddigwydd, yr
oeddem yn gweld cynnydd yn nifer y modelau cyflenwi cydweithredol,
megis partneriaethau, dinas-ranbarthau a’r defnydd cynyddol o gyrff hyd
braich ac is-gwmnïau i ddarparu gwasanaethau.
Felly, mae’n hanfodol bod ein ffocws archwilio yn parhau i esblygu i
adlewyrchu sut mae gwasanaethau cyhoeddus yn trefnu eu hunain
i ymateb i’r heriau sy’n ein hwynebu. Yn ystod y 12 mis nesaf,
bwriadwn roi mwy o bwyslais yn ein cynnyrch archwilio ar adroddiadau
thematig, cymariaethau ar draws cyrff a archwilir a nodi arfer da i ategu
gwasanaethau cyhoeddus i wella. Byddwn hefyd yn parhau i ymgorffori
ystyriaeth o’r egwyddor datblygu cynaliadwy a’r ‘pum ffordd o weithio’ ar
draws ein gwaith archwilio.

Cynllun Blynyddol 2022-23

tudalen 5

Mae’r maes unigol mwyaf o’n gwaith yn ategu cyflwyno barn flynyddol
ar ddatganiadau ariannol. Yn ystod 2022-23 byddwn yn canolbwyntio
ar gyflwyno’r amserlen adrodd i batrymau cyn y pandemig heb beryglu
ein hymrwymiad llwyr i ansawdd archwilio. Er mwyn gwella effaith ein
cynnyrch archwilio, byddwn hefyd yn rhoi mwy o bwyslais ar sicrhau bod
eu ffurf a’u cyflwyniad yn fwy deniadol ac ysbrydoledig gydag iaith gliriach
a beiddgar i bwysleisio’r negeseuon yr ydym am eu cyfleu.
Ni ellir cyflawni unrhyw un o’n hamcanion ar gyfer archwiliad cyhoeddus
o ansawdd uchel heb fod â’r staff a’r adnoddau cywir ar waith. Dros y
flwyddyn i ddod, byddwn yn gweithredu newidiadau i’n model gweithredu i
ategu ein hamcanion archwilio a chynnal ansawdd archwilio. Gan ddysgu
o’n profiad drwy’r pandemig, byddwn yn dychwelyd i rywfaint o weithredu
yn y swyddfa tra’n cynnal hyblygrwydd gweithio o bell. Yn 2022 byddwn
yn gwneud penderfyniadau ar ein hystâd swyddfeydd ar gyfer y dyfodol.
Ein nod yw dod o hyd i’r man melys sy’n darparu gwaith o ansawdd uchel,
effeithlonrwydd ac amgylchedd dysgu rhagorol tra’n rhoi gwerth uchel
ar iechyd a lles staff Archwilio Cymru a chyfrannu at leihau ein heffaith
amgylcheddol. Yn ymwybodol o’n cyfrifoldeb i rannau eraill o’r sector
cyhoeddus i gynnwys ein costau gweithredu ein hunain, rydym wedi gosod
targedau arbedion heriol o ran rheoli swyddi gwag a meysydd gwariant
eraill. Rydym wrthi’n cwblhau adolygiad sylweddol o’n cynllun teithio a fydd
yn sicrhau arbedion sylweddol yn y blynyddoedd i’w dod.

Adrian Crompton
Archwilydd Cyffredinol
Cymru

Lindsay Foyster
Cadeirydd Swyddfa
Archwilio Cymru

Cynllun Blynyddol 2022-23

tudalen 6

Pwy ydym ni a beth
rydym yn ei wneud
1

Archwilydd Cyffredinol Cymru yw archwilydd allanol statudol y rhan fwyaf
o’r sector cyhoeddus yng Nghymru. Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn
gyfrifol am archwilio’r rhan fwyaf o’r arian cyhoeddus sy’n cael ei wario
yng Nghymru, gan gynnwys yr arian y mae’r Senedd yn pleidleisio arno’n
flynyddol. Caiff elfennau sylweddol o’r cyllid hwn eu trosglwyddo gan
Lywodraeth Cymru i’r GIG a llywodraeth leol yng Nghymru.

2

Mae gan Swyddfa Archwilio Cymru swyddogaethau darparu adnoddau,
megis staff, ar gyfer arfer swyddogaethau’r Archwilydd Cyffredinol, a
monitro a chynghori’r Archwilydd Cyffredinol.

3

Gyda’n gilydd, fel Archwilio Cymru, rydym yn archwilio tuag £21 biliwn o
incwm a gwariant, sydd dros chwarter cynnyrch domestig gros Cymru.

Beth rydyn ni’n ei wneud

Sicrhau

Egluro

Ysbrydoli

pobl Cymru bod
arian cyhoeddus
yn cael ei reoli’n
dda

sut y mae arian
cyhoeddus yn cael ei
ddefnyddio i ddiwallu
anghenion pobl

a grymuso’r
sector
cyhoeddus yng
Nghymru i wella
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4

Ar ran pobl Cymru, rydym yn archwilio gwariant cyhoeddus ac yn
nodi ffyrdd o wella gwasanaethau cyhoeddus. Mae ein gwaith yn
cefnogi’r gwaith o graffu’n effeithiol ar arian cyhoeddus gan y Senedd a
chynrychiolwyr etholedig lleol. Rydym yn gwbl annibynnol ar y llywodraeth.

5

Mae swyddogaethau’r Archwilydd Cyffredinol yn cynnwys archwilio cyfrifon
a gwneud gwaith archwilio perfformiad lleol mewn ystod eang o gyrff
cyhoeddus, ochr yn ochr â chynnal rhaglen o archwiliadau ac astudiaethau
gwerth am arian cenedlaethol. Gellir arfer y swyddogaethau hyn ar y
cyd, os oes angen, ar draws gwahanol fathau o gyrff, i archwilio gwariant
cyhoeddus ni waeth pwy sy’n darparu’r gwasanaethau.

6

Yn gynyddol, rydym yn ystyried stiwardiaeth adnoddau dynol a naturiol,
ochr yn ochr ag ystyried adnoddau ariannol a’r ffordd y mae cyrff
cyhoeddus yn cyfrif am eu defnyddio.

7

Nodwn arfer da o bob rhan o’n gwaith archwilio cyn ei ledaenu drwy
amrywiaeth o gyfryngau, gan gynnwys blogiau, podlediadau a seminarau
a gweminarau dysgu a rennir.

8

Rydym yn ymgymryd â’n gwaith yn unol â Chod Ymarfer Archwilio’r
Archwilydd Cyffredinol. Mae’r Cod yn rhagnodi’r ffordd y dylid cyflawni
swyddogaethau archwilio a rhai swyddogaethau eraill ac mae’n
ymgorffori’r arfer proffesiynol gorau ym marn yr Archwilydd Cyffredinol.

9

Rydym hefyd yn gweithio’n agos gydag asiantaethau archwilio eraill y DU
a chyda’r prif gyrff adolygu allanol eraill yng Nghymru i wella effaith gyfunol
ein gwaith.
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Sut rydym yn dilyn y bunt gyhoeddus yng Nghymru1
Dyraniad
cyllideb gan
Lywodraeth y
DU2 £16.6 biliwn
Ardrethi
annomestig
£1.1 biliwn

Cronfa
Gyfunol
Cymru

Incwm gweithredu
Llywodraeth Cymru
£1.5 biliwn

Derbyniadau’r
dreth gyngor
£1.8 biliwn

Llywodraeth
Cymru

Cyrff
llywodraeth
leol

Cyrff llywodraeth
ganolog eraill sy’n
cael eu hariannu’n
uniongyrchol o
Gronfa Gyfunol
Cymru

Refeniw treth
datganoledig
£0.2 biliwn

Cyrff y GIG
Cyrff llywodraeth
ganolog eraill

Archwilio’r
cyfrif ardrethi
annomestig

Archwilio cyfrif
derbyniadau a
thaliadau Cronfa
Gyfunol Cymru

Archwilio cyfrifon
cyfunol Llywodraeth
Cymru.

Archwilio cyfrifon dros
800 o gyrff llywodraeth
leol, y GIG a
llywodraeth ganolog

Archwiliad
o ddatganiad
treth

Cymeradwyo
taliadau o Gronfa
Gyfunol Cymru

Archwilio cyfrifon
cyrff a ariennir yn
uniongyrchol.

Archwiliadau
perfformiad llywodraeth
leol a’r GIG

Ardystio ffurflenni a hawliadau grant
Llif arian

Archwiliadau ac astudiaethau gwerth am arian

Cwmpas archwilio
Ymchwiliadau o dan Ddeddf Llesiant
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

1 Nid yw’r ffynonellau ariannu a amlygwyd yn yr arddangosyn yn cynnwys gweithgareddau
cynhyrchu incwm mewn cyrff cyhoeddus unigol.
2 Yn cynnwys derbyniadau gan Swyddfa Cymru, Dosbarthiad CThEM o’r Gronfa Yswiriant
Gwladol mewn perthynas â Nawdd Cymdeithasol, a Chyfradd Treth Incwm Cymru.

Contractwyr,
darparwyr
gwasanaethau
a rhai sy’n
derbyn
arian grant

Hawliau helaeth
i gael mynediad
at wybodaeth
er mwyn
cyflawni
archwiliadau ac
astudiaethau
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Ein huchelgeisiau a sut y
bwriadwn eu cyflawni

Manteisio’n llawn
ar ein persbectif
unigryw, ein
harbenigedd
a dyfnder ein
dirnadaeth

Cryfhau ein
safle fel llais
awdurdodol,
dibynadwy ac
annibynnol

Cynyddu ein
hamlygrwydd,
ein dylanwad a’n
perthnasedd

Bod yn sefydliad
enghreifftiol i’r
sector cyhoeddus
yng Nghymru a
thu hwnt

10

Fel y nodwyd gyntaf yn ein Cynllun Blynyddol 2019-20 rydym wedi nodi
pedwar uchelgais eang ar gyfer ein busnes. Gyda’i gilydd, maent yn
disgrifio’r llwybr yr ydym yn ei ddilyn tuag at gyrraedd ein potensial llawn
fel sbardun newid a gwelliant wrth wraidd gwasanaethau cyhoeddus ac
atebolrwydd democrataidd.

11

Yn fwy diweddar, rydym wedi nodi tri bloc adeiladu lle credwn fod angen
inni flaenoriaethu camau gweithredu os ydym am gyflawni’r uchelgeisiau
hyn. Bydd y blociau adeiladu hyn yn ganolbwynt i’n hymdrechion am y
pum mlynedd nesaf, ochr yn ochr â chyflawni ein cyfrifoldebau statudol
craidd.
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Rhaglen archwilio strategol, deinamig ac o ansawdd uchel
Taro'r cydbwysedd cywir
o ran cael banc o brosiectau
archwilio a gynlluniwyd
ymlaen llaw a digon o
hyblygrwydd i ymateb
i feysydd o ddiddordeb
sy'n dod i'r amlwg

Sefydlu gallu a chapasiti
ymchwil a'i ddefnyddio
i lunio ein rhaglen
archwilio

Sefydlu proses drylwyr
a thryloyw ar gyfer
rheoli ein rhaglenni
archwilio lleol
a chenedlaethol

Gwneud mwy o ddefnydd
o waith blaenorol
perthnasol wrth
ymateb i feysydd o
ddiddordeb sy'n dod
i'r amlwg

Mabwysiadu dull mwy
cyfannol o gyflawni
archwiliadau, sy'n
defnyddio arbenigedd
a gwybodaeth o
bob rhan o’r sefydliad

Hyrwyddo gwelliant
parhaus yn ansawdd
ein gwaith drwy
gymhwyso’r safonau
archwilio rhyngwladol
perthnasol

Defnyddio dull wedi’i dargedu o gyfathrebu a dylanwadu er mwyn sicrhau effaith
Mabwysiadu dull
ymgyrchu o
gyfathrebu’n allanol,
a gynlluniwyd ar
ddechrau prosiectau

Miniogi ein negeseuon
a'n dulliau o gyflwyno
a chryfhau ein
presenoldeb digidol

Arfogi staff i fanteisio’n
well ar gyfleoedd i
ddylanwadu ar ystod
o gynulleidfaoedd

Bod yn rhagweithiol
o ran nodi cyfleoedd i
arddangos ein gwaith
ac i ail-deilwrio ein
hallbynnau yn briodol

Cymryd rôl fwy amlwg
yn y broses o lunio
dyfodol archwilio
cyhoeddus
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Diwylliant a model o weithredu sy'n ein galluogi i ffynnu nawr ac yn y dyfodol
Ymgorffori diwylliant
lle mae pawb yn
teimlo bod ganddynt
lais a’u bod yn cael
eu gwerthfawrogi,
a lle mae llwyddiannau'n
cael eu dathlu'n eangg

Cynyddu cyfleoedd
ar gyfer cydweithredu,
arloesi a rhannu syniadau

Sicrhau bod ein
ffyrdd o weithio yn
arwain at ddull o
wneud penderfyniadau
cyflym ac effeithiol mewn
modd agored a thryloyw

Datblygu ein gweithlu
ar gyfer y dyfodol
drwy drefniadau ystwyth
ar gyfer rheoli
perfformiad a thalent

Cryfhau galluoedd
arweinyddiaeth ar
draws y sefydliad

Gweithio mewn ffordd
glyfar a chynaliadwy er
mwyn gwneud y mwyaf
o botensial ein pobl
ac asedau ffisegol
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Ein hamgylchedd
gweithredu
12

Fel y nodir yn ein Hymgynghoriad sy’n gwahodd sylwadau i lywio ein
rhaglen waith archwilio yn y dyfodol, ac yn ein dadansoddiad diweddar
Darlun o Wasanaethau Cyhoeddus, rydym o’r farn mai’r canlynol yw’r
cyfleoedd a’r heriau allweddol a fydd yn dylanwadu ar y ffordd rydym yn
cyflawni ein huchelgeisiau tymor hwy ac yn cyflawni ein rhaglenni gwaith
dros y blynyddoedd nesaf.

Byd sy’n newid

Y pandemig sy’n parhau

• Newid yn yr hinsawdd:
sicrhau trosglwyddiad teg
a chyfiawn

• Costau uniongyrchol yr
ymateb

• Cydraddoldebau: ymateb
i alwadau am gymdeithas
decach a mwy cyfartal
• Cyfansoddiad: rheoli
cyfleoedd a risgiau
perthnasoedd newydd o
fewn y DU

• Effeithiau economaidd ar
gyllid cyhoeddus
• Costau etifeddol
effeithiau tymor hir

Trawsnewid y modd y
cyflwynir gwasanaeth
• Systemau a diwylliant i
gefnogi dulliau newydd o
ddarparu gwasanaethau
• Cydweithio pwrpasol
• Cynllunio ac atal hirdymor
• Harneisio technoleg lle
bo hynny’n briodol
• Defnyddio data i ddysgu
ar draws y system gyfan

13

Byddwn yn defnyddio’r themâu hyn i helpu i lunio ein rhaglenni gwaith,
ochr yn ochr â’n dadansoddiad ehangach o’r risgiau allweddol sy’n
wynebu gwasanaethau cyhoeddus, polisïau a rhaglenni mawr, gwariant ar
wasanaethau cyhoeddus a’u perfformiad.

14

Byddwn yn ystyried cydbwysedd cyffredinol ein gwaith archwilio ar draws
gwahanol feysydd polisi a nodwyd gan Lywodraeth Cymru yn ei Rhaglen
Lywodraethu 2021-2026 a chyd-destun ehangach y saith nod llesiant i
Gymru. Byddwn hefyd yn ystyried cyfleoedd i’n gwaith lywio gwaith craffu
gan bwyllgorau’r Senedd.
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Ein rhaglenni gwaith
15

Gellir rhannu ein gwaith arfaethedig ar gyfer 2022-23 yn fras yn ddwy
adran – sef cyflawni archwiliadau a rhedeg y busnes.

16

Mae’r adran gyntaf ar gyflawni archwiliadau yn cynnwys rhaglen waith
a blaenoriaethau’r Archwilydd Cyffredinol ar gyfer 2022-23 wrth arfer ei
swyddogaethau. Mae’r ail adran ar redeg y busnes yn crynhoi rhaglen
waith a blaenoriaethau Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer 2022-23 wrth
arfer ei swyddogaethau.

17

Ar gyfer y ddwy adran, nodwyd rhai blaenoriaethau gwella a fydd yn ein
helpu i gyflawni ein huchelgeisiau dros y flwyddyn i ddod. Bydd y cynnydd
a wneir tuag at gyflawni’r camau blaenoriaeth hyn yn cael ei arwain gan
ein Tîm Arwain Gweithredol a’i fonitro’n agos gan ein Bwrdd.

18

Defnyddir yr adnoddau sydd ar gael, ac a all ddod ar gael i Swyddfa
Archwilio Cymru, yn unol â’r Amcangyfrif o Incwm a Threuliau ar gyfer
y flwyddyn a ddaw i ben ar 31 Mawrth 2023 a gymeradwywyd, wrth
gyflenwi’r rhaglenni gwaith hyn.
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Cyflwyno archwiliadau
Gwaith craidd

Cynnal gwaith
archwilio mewn
dros 800 o gyrff
cyhoeddus

Cyflawni rhaglen
o archwiliadau
ac astudiaethau
gwerth am arian

Ardystio
cynlluniau grant
sy’n werth bron
i £1.5 biliwn

Cymeradwyo tua
£1.5 biliwn o
daliadau allan o
Gronfa Gyfunol
Cymru bob mis

Cefnogi gwaith
craffu effeithiol
gan gynnwys gwaith
pwyllgorau'r Senedd

Rhannu’r arfer da
a welwn ar draws
gwasanaethau
cyhoeddus
Cymru

Hwyluso’r
gwaith o
ganfod twyll
a gwall drwy’r
Fenter Twyll
Genedlaethol

Cyflawni rôl
sylwedydd ar
amrywiaeth o
weithgorau polisi
allweddol

Am ragor o wybodaeth gweler:
Atodiad 1 – Gwaith archwilio lleol
Atodiad 2 – Archwiliadau ac astudiaethau gwerth am arian cenedlaethol
Atodiad 3 – Cefnogi gwaith craffu ac atebolrwydd effeithiol

Cynllun Blynyddol 2022-23

tudalen 15

19

Ochr yn ochr â gofynion cyfreithiol a phroffesiynol, mae pedair egwyddor
a gydnabyddir yn eang yn sail i’n gwaith archwilio:

Y pwyslais
cyhoeddus

20

Atebol

Cynhelir archwiliad
ar ran y cyhoedd ac
fe’i gwneir er budd
y cyhoedd

Caiff archwilwyr y sector
cyhoeddus eu hariannu’n
gyhoeddus ac maent yn
atebol am eu defnydd o
arian cyhoeddus

Annibynnol

Cymesur

Mae’n rhaid i
archwiliadau fod,
ac ymddangos, yn
annibynnol, wrth iddynt
gael eu cynnal mewn
ffordd sy’n wrthrychol
ac yn ddiduedd

Mae angen rhoi digon
o le i ddarparwyr
gwasanaethau ddarparu
gwasanaethau o safon
uchel, wrth fod yn destun
lefelau craffu digonol,
ond nid gormodol

Mae’r gwaith archwilio a wnawn mewn cyrff cyhoeddus unigol yn cynnwys:
• rhoi barn am y cyfrifon.
• ystyried sut mae arian cyhoeddus yn cael ei ddefnyddio at ddibenion
cymeradwy (rheoleidd-dra).
• ystyried sut mae busnes cyhoeddus yn cael ei gynnal (priodoldeb).
• ystyried a oes trefniadau priodol ar waith i sicrhau gwerth am arian.
• asesu i ba raddau y mae cyrff cyhoeddus wedi gweithredu yn unol â’r
egwyddor datblygu cynaliadwy wrth bennu a chymryd camau i gyflawni
eu hamcanion llesiant.
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Rydym wedi ymrwymo i weithio’n agos gydag asiantaethau archwilio eraill
y DU drwy’r Fforwm Archwilio Cyhoeddus, a chyda’n cydweithwyr yn y
prif gyrff adolygu allanol eraill yng Nghymru, i wella effeithlonrwydd ac
effeithiolrwydd archwilio cyhoeddus ac effaith gyfunol ein gwaith. Rydym
yn falch o gynrychioli Cymru ar adegau ar y llwyfan archwilio rhyngwladol,
gan gynnwys yn EURORAI3.

22

Gallwn hefyd drefnu gyda mathau penodol o gyrff, yn y DU a thramor,
ymgymryd â gwaith a gomisiynwyd4. Mae hyn yn cynnwys archwilio
tua £90 miliwn o arian Ewropeaidd a ddefnyddir i gefnogi ffermwyr ac
amaethyddiaeth ledled Cymru5 a bod yn Brif Archwilydd i Lywodraeth
Anguilla ac archwilio ei chyfrifon.

23

Bydd y rhan fwyaf o’n hadnoddau archwilio yn parhau i ganolbwyntio ar
ein gwaith craidd. Er enghraifft, mae’r maes unigol mwyaf o’n gwaith yn
ategu cyflawni barn flynyddol yr Archwilydd Cyffredinol ar ddatganiadau
ariannol. Yn ystod 2022 a 2023 byddwn yn canolbwyntio ar ddwyn ein
hamserlen adrodd ymlaen i batrymau cyn y pandemig heb beryglu ein
hymrwymiad llwyr i ansawdd archwilio.

24

Fodd bynnag, mewn ymateb i’n hamgylchedd gweithredu ac fel rhan o’n
strategaeth tymor hwy ar gyfer cyflawni ein huchelgeisiau, rydym wedi
nodi chwe cham blaenoriaeth i ategu gwaith cyflawni archwilio yn 2022-23.

3 Mae’r Sefydliad dros Sefydliadau Archwilio Rhanbarthol Ewrop (EURORAI) yn brosiect
cydweithredu ymhlith sefydliadau archwilio’r sector cyhoeddus ledled Ewrop.
4 Lle’r ydym yn darparu gwasanaethau i’r cyrff hynny, neu’n arfer eu swyddogaethau, rydym yn
ymwybodol y dylai pob gweithgaredd o’r fath fod yn hunangyllidol ac na ddylid ei wneud ar
draul ein gwaith archwilio craidd yng Nghymru.
5 Ar ran y Rheolwr ac Archwilydd Cyffredinol.
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Camau blaenoriaeth i ategu cyflawni archwiliadau yn 2022-23
Datblygu ein model gweithredu ymhellach, gan gynnwys drwy:
• sefydlu strwythurau gweithredu newydd ar lefelau lleol, rhanbarthol
a chenedlaethol;
• sefydlu swyddogaeth ymchwil a datblygu newydd; ac
• egluro’r addasiadau angenrheidiol i’n ffyrdd o weithio mewn byd ôlbandemig.
Datblygu ein rhaglen waith, gan gynnwys:
• nodi rhaglen tymor canolig fwy strategol, gan ystyried ein
hymgynghoriad presennol a’n hymateb i faterion sy’n dod i’r amlwg;
• ymgynghori ar newidiadau posibl i’n model ariannu;
• mabwysiadu’r safonau proffesiynol gorau, ac ymgorffori model
rheoli ansawdd archwilio newydd;
• datblygu ein hallbynnau archwilio i sicrhau eu bod yn gyfathrebol ac
yn effeithiol.
Datblygu prosesau gwybodaeth reoli mwy effeithlon, hygyrch a, lle
bo’n briodol, awtomataidd, gan gynnwys gweithredu system rheoli
amser ac adnoddau newydd.
Datblygu elfen cyflawni archwiliadau ein cynllun gweithlu er mwyn
iddo gefnogi’r gwaith o gyflawni ein rhaglen waith yn fwy effeithiol ac
atgyfnerthu ein strategaeth dysgu a datblygu.
Manteisio i’r eithaf ar gyfleoedd i ddylanwadu ar y ddadl am
ddyfodol archwilio cyhoeddus yn y DU ac ehangu ein mewnbwn i
ddatblygiadau archwilio a chyfrifyddu proffesiynol eraill.
Defnyddio technoleg a dadansoddeg data i barhau i foderneiddio’r
ffordd rydym yn cyflawni ein gwaith archwilio, cynyddu ein heffaith,
gwella ansawdd, a chadw i fyny â disgwyliadau’r diwydiant.

Cynllun Blynyddol 2022-23

Cynllun Blynyddol 2022-23
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Rhedeg y busnes
Gwaith craidd

Pennu’r gyllideb
gyffredinol o
£23.7 miliwn a
chodi ffioedd am
waith archwilio

Cyflogi tua
280 o staff a rheoli
ystod amrywiol o
asedau ffisegol a
gwybodaeth

Darparu
arweinyddiaeth
gadarn ac
ymgorffori ein
gwerthoedd a’n
hymddygiadau

Monitro’r modd y
mae’r Archwilydd
Cyffredinol
yn cyflawni ei
swyddogaethau a
rhoi cyngor iddo

Am ragor o wybodaeth gweler:
Atodiad 4 – Ein Cyllid

25

Mae ein Bwrdd yn gyfrifol am bennu a goruchwylio cyfeiriad strategol y
sefydliad a sicrhau ein bod ar y trywydd iawn i gyflawni ein huchelgeisiau.
Mae aelodaeth y Bwrdd yn cynnwys aelodau anweithredol a gweithredol,
ynghyd â dau aelod a etholwyd gan gyflogeion sy’n darparu dimensiwn
ychwanegol o ddirnadaeth a phrofiad.

26

Mae’r Tîm Arwain Gweithredol, sy’n cynnwys tri Chyfarwyddwr
Gweithredol ac sy’n cael ei gadeirio gan yr Archwilydd Cyffredinol, yn ei
gynghori yn rhinwedd ei swydd fel Archwilydd Cyffredinol, Prif Weithredwr
a Swyddog Cyfrifyddu.

27

Ceir gwybodaeth fanylach am ein trefniadau llywodraethu yn adran
Datganiad Llywodraethu ein Hadroddiad Blynyddol a Chyfrifon.

Cynllun Blynyddol 2022-23
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Cyd-ddibyniaeth rhwng ein Cynllun Blynyddol a
chynlluniau a strategaethau mewnol allweddol
eraill ar gyfer rhedeg y busnes, y mae pob un
ohonynt yn rhan o’n strategaeth gyffredinol ar
gyfer cyflawni ein huchelgeisiau

Strategaeth
y gweithlu
Strategaeth
gyfathrebu

Strategaeth
Ddigidol

Cynllun
Blynyddol

Rhaglen
Newid

Strategaeth
y Gymraeg

Strategaeth
Ffyrdd o
Weithio yn y
Dyfodol ac Ystadau
28

Cynllun Ariannol
Tymor Canolig

Cynllun
Cydraddoldeb
Strategol
Cynllun
Bioamrywiaeth
a Gwydnwch
Ecosystemau

Mewn ymateb i’n hamgylchedd gweithredu ac yn rhan o’n strategaeth
tymor hwy ar gyfer cyflawni ein huchelgeisiau, rydym wedi nodi pum cam
blaenoriaeth i’n hategu i redeg y busnes yn 2022-23.
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Camau blaenoriaeth ar gyfer rhedeg y busnes yn 2022-23
Penderfynu beth fydd ein ffyrdd ‘normal newydd’ o weithio wrth i ni
symud i gyfnod adfer o ran y pandemig, ac wrth wneud hynny parhau
i flaenoriaethu iechyd a lles parhaus staff Archwilio Cymru.
Cwblhau ein gwaith ar ddatblygu strategaeth pum mlynedd a ‘map
ffyrdd’ ar gyfer cyflawni ein huchelgeisiau cyffredinol, gan gynnwys
sicrhau:
• ymgysylltu ar draws y sefydliad â datblygu’r map ffyrdd;
• bod camau blaenoriaeth ar gyfer y strategaeth yn cael eu
hadlewyrchu a’u hymgorffori mewn cynlluniau eraill ar lefel y
sefydliad cyfan, unedau busnes a thîm;
• alinio ac integreiddio priodol â’n trefniadau rheoli risg a
pherfformiad; a
• bod cysylltiadau clir rhwng y strategaeth a’r prosiect ac amcanion
perfformiad y cytunwyd arnynt ar gyfer unigolion.
Cwblhau ein gwaith ar ddatblygu cynigion i ddiwallu ein hanghenion
adeiladau yn y dyfodol, er mwyn galluogi penderfyniad gan y Bwrdd
yn ddiweddarach yn 2022-23.
Ymgorffori’r egwyddor datblygu cynaliadwy i raddau helaethach yn ein
holl brosesau penderfynu, gan gynnwys wrth:
• Weithredu ein trefniadau teithio a chynhaliaeth staff diwygiedig
• Arbrofi gyda ffyrdd newydd, mwy effeithlon a chraffach o weithio,
a’u gwerthuso
• Pennu ein map trywydd ar gyfer symud tuag at allyriadau nwyon tŷ
gwydr sero-net
Cyhoeddi a gweithredu cyfres ddiwygiedig o amcanion cydraddoldeb
sy’n addas i’r diben ac sy’n rhan allweddol o’n strategaeth i gyflawni
ein huchelgeisiau cyffredinol.

Cynllun Blynyddol 2022-23
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Mesur ac adrodd ar
ein perfformiad
29

Yn 2022-23, byddwn yn parhau i ddefnyddio cyfuniad o ddulliau meintiol
ac ansoddol i fesur, adrodd a myfyrio ar ein perfformiad, gwerth am arian
a risgiau, ac i geisio tystiolaeth ar effaith ein gwaith. Mae hyn yn cynnwys
adrodd yn rheolaidd i’n Tîm Arwain Gweithredol a’n Bwrdd ar y cynnydd a
wnaed tuag at gyflawni ein camau blaenoriaethu a chyflawni ein targedau
dangosydd perfformiad allweddol. Bydd hefyd yn cynnwys adroddiadau
archwilio mewnol i’n Tîm Arwain Gweithredol a’r Pwyllgor Archwilio a
Sicrwydd Risg.

30

Ar gyfer pob un o’n rhaglenni gwaith, rydym wedi nodi cyfres o
ddangosyddion perfformiad allweddol lefel uchel a fydd yn ein helpu i fesur
y cynnydd a wnaed tuag at gyflawni ein huchelgeisiau cyffredinol. Byddwn
yn pwysleisio gwerthuso ein cyfeiriad teithio a chyflymder y gwelliant, ochr
yn ochr â chymharu â meincnodi priodol.

31

Byddwn yn adrodd ar ein perfformiad yn allanol drwy ein Hadroddiad
Blynyddol a Chyfrifon a’n Hadroddiad Interim, a thrwy ddarparu
tystiolaeth yng nghyfarfodydd Pwyllgor Cyllid y Senedd. Dylid nodi bod
ein dangosyddion perfformiad allweddol yn is-set o gyfres ehangach o
ddangosyddion perfformiad gweithredol a chorfforaethol, y mae llawer
ohonynt hefyd yn destun adrodd allanol yn ein Hadroddiad Blynyddol a
Chyfrifon a chyhoeddiadau corfforaethol eraill.

32

Wrth baratoi’r Cynllun hwn, gwnaethom adolygu ein targedau
dangosyddion perfformiad allweddol gan gyfeirio at lefelau perfformiad
cyfredol a meincnodau allanol priodol, er mwyn sicrhau eu bod yn cyd-fynd
â’n huchelgeisiau cyffredinol a’n strategaeth ar gyfer eu cyflawni.
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Dangosyddion perfformiad allweddol cyflawni archwiliadau
Rhif

Dangosydd

Disgrifiad

Targed

1

Dyddiadau
cau statudol

Cyfran y cynhyrchion archwilio a gyflenwir erbyn y
dyddiad cau statudol gofynnol.

100%

2

Mewn pryd

Cyfran y cynhyrchion archwilio allweddol eraill a
ddarperir yn unol â’r amserlen arfaethedig ar gyfer
sicrhau adroddiadau amserol ac effeithiol.

90%

3

Ansawdd

Cyfran yr archwiliadau a adolygwyd sy’n cael eu
darparu yn unol â safonau ansawdd y Cyngor
Adrodd Ariannol (FRC).

Aseswyd 100% o'r
sampl fel bod yn
y ddau gategori
ansawdd archwilio
uchaf

4

Hygrededd

Cyfran y rhanddeiliaid sy’n ein hystyried yn
gyfathrebwr annibynnol ac awdurdodol ar
lywodraethu a stiwardiaeth arian ac asedau
cyhoeddus.

O leiaf 90%

5

Darparu
dirnadaeth

Cyfran y rhanddeiliaid a ddywedodd eu bod, drwy
ein gwaith, wedi magu dirnadaeth ddefnyddiol na
fyddent wedi’i chaffael fel arall.

O leiaf 80%

6

Sbarduno
gwelliant

Cyfran y rhanddeiliaid sy’n credu bod ein
gwaith wedi arwain at welliannau o ran darparu
gwasanaethau cyhoeddus.

O leiaf 80%

7

Arbedion a
nodwyd

Gwerth arbedion posibl, incwm, enillion
cynhyrchiant a manteision ariannol eraill a nodwyd
drwy ein gwaith.

O leiaf £30 miliwn
yn ystod 2020-2023

8

Digwyddiadau
arfer da

Cyfran y rhanddeiliaid sy’n dweud bod ein
digwyddiadau arfer da yn ddefnyddiol neu’n
ddefnyddiol iawn.

O leiaf 90%

9

Ymweliadau
â’r wefan

Nifer yr ymweliadau â’n gwefan lle mae o leiaf un
weithred yn cael ei pherfformio, e.e. lawrlwytho
adroddiad, clicio ar fideo.

35,000 bob
blwyddyn

10

Cyfryngau
cymdeithasol

Nifer yr ymrwymiadau cyfryngau cymdeithasol, h.y.
rhyngweithio â’n hysbysiadau fel hoffi, sylw, neu aildrydar/rhannu.

3,000 bob blwyddyn

11

Rhannu
gwersi
archwilio a
ddysgwyd

Nifer yr achosion lle rydym yn cyflwyno gwersi
archwilio a ddysgwyd i weithgorau polisi allweddol
neu mewn digwyddiadau perthnasol a gynhelir yn
allanol.

50 bob blwyddyn

Cynllun Blynyddol 2022-23
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Dangosyddion perfformiad allweddol rhedeg y busnes
Rhif

Dangosydd

Disgrifiad

Targed

12

Ymgysylltu â
gweithwyr

Canran sgôr mynegai ymgysylltu arolwg blynyddol
staff cadarnhaol (yn cyd-fynd â’r sgôr ar gyfer
Arolwg Pobl y Gwasanaeth Sifil).

O leiaf y sgôr
meincnod canolrif
ar gyfer Arolwg
Pobl diweddaraf y
Gwasanaeth Sifil

13

Profiad
gweithwyr

Canran6 sgoriau profiad gweithwyr thematig arolwg
blynyddol staff cadarnhaol.

O leiaf y sgoriau
meincnod canolrifol
ar gyfer Arolwg
Pobl diweddaraf y
Gwasanaeth Sifil

14

Absenoldeb
oherwydd
salwch

Diwrnodau gwaith cyfartalog a gollir fesul aelod o
staff y flwyddyn.

Llai na chwe
diwrnod

15

Cydbwysedd
ariannol

Lefel yr amrywiant mewn incwm a gwariant gros o’r
hyn a nodir yn ein Hamcangyfrif ar gyfer y flwyddyn
gyfredol.

O fewn 2% o’r
gyllideb

16

Arbedion cost
ac arbedion
effeithlonrwydd

Gwerth arbedion cost ac arbedion effeithlonrwydd a
nodwyd ym mhob rhan o’r busnes.

£1.4 miliwn

17

Allyriadau
nwyon tŷ
gwydr

Cyfanswm allyriadau cywerth â CO2.

Gostyngiad o
20% ar waelodlin
2019-20 wedi’i
hailgyfrifo7

18

Cyfradd
llwyddiant
hyfforddeion

Cyfran yr hyfforddeion sy’n llwyddo’r tro cyntaf yn
eu harholiadau lefel Broffesiynol ac Uwch gyda
Sefydliad y Cyfrifwyr Siartredig yng Nghymru a
Lloegr.

O leiaf 90%

6 Y themâu allweddol o ran profiad gweithwyr yn Arolwg Pobl y Gwasanaeth Sifil yw: amcanion
a phwrpas y sefydliad; arwain a rheoli newid; fy rheolwr; fy ngwaith; fy nhîm; cynhwysiant a
thriniaeth deg; dysgu a datblygu; adnoddau a llwyth gwaith; a thâl a buddion.
7 Sy’n ystyried y Canllaw diweddaraf ar adrodd ar garbon sero-net a gyhoeddwyd gan
Lywodraeth Cymru.
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Atodiadau
1 Gwaith archwilio lleol
2 Archwiliadau ac astudiaethau
gwerth am arian cenedlaethol
3 Cefnogi craffu ac atebolrwydd
effeithiol
4 Ein cyllid
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1 Gwaith archwilio lleol
Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn gwneud gwaith lleol yn y rhan fwyaf o gyrff
cyhoeddus yng Nghymru. Mae’r rhaglen yn cynnwys archwiliadau o gyfrifon,
gwaith archwilio perfformiad lleol a gwaith llesiant cenedlaethau’r dyfodol.

Corff cyhoeddus

Archwilio
cyfrifon

Gwaith archwilio
perfformiad lleol8

Gwaith llesiant
cenedlaethau’r
dyfodol

Comisiwn y Senedd
Llywodraeth Cymru
9

8 corff a noddir gan Lywodraeth Cymru
Awdurdod Cyllid Cymru gan gynnwys y datganiad treth
4 o gwmnïau Llywodraeth Cymru
8 o Gomisiynwyr, Arolygiaethau a Rheoleiddwyr
7 Bwrdd Iechyd Lleol

10

3 Ymddiriedolaeth GIG a 2 Awdurdod Iechyd Arbennig
22 o Gynghorau (Awdurdodau Unedol)
4 Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu a Phrif
Gwnstabliaid
3 Awdurdod Tân ac Achub
3 Awdurdod Parc Cenedlaethol
9 Cronfa bensiwn
Cydbwyllgorau Corfforaethol
Bargeinion twf dinas-ranbarth
Nifer o gyrff llywodraeth leol llai gan gynnwys
cydbwyllgorau, ardaloedd draenio ac awdurdodau harbwr
Dros 730 o Gynghorau Tref a Chymuned

11

8 Nid yw’n ofynnol i’r Archwilydd Cyffredinol gynnal rhaglen o waith archwilio perfformiad lleol ym mhob
un o’r cyrff llywodraeth ganolog. Ar hyn o bryd, mae gwaith archwilio perfformiad a wneir yn y sector
hwn yn rhan o’i raglen o archwiliadau ac astudiaethau gwerth am arian cenedlaethol.
9 Dim ond ar gyfer cyrff rhestredig o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.
10 Dim ond ar gyfer cyrff rhestredig o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.
11 Ar sail sicrwydd cyfyngedig.
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2 Archwiliadau ac astudiaethau
gwerth am arian cenedlaethol
Mae’r rhaglen waith hon yn cynnwys archwiliadau gwerth am arian,
astudiaethau llywodraeth leol, a pharatoi adroddiadau cryno o ganfyddiadau
gwaith archwilio lleol ar draws nifer o gyrff y GIG, llywodraeth ganolog a/neu
lywodraeth leol.
Mae hefyd yn cynnwys archwiliadau a gynhaliwyd mewn ymateb i faterion sy’n
peri pryder i’r cyhoedd a nodwyd drwy ein gwaith archwilio neu a godwyd gyda’r
Archwilydd Cyffredinol drwy ohebiaeth. Mae allbynnau llawer o’r rhaglen hon
yn cefnogi gwaith Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus y
Senedd a phwyllgorau eraill y Senedd.
Yn ein diweddar Ymgynghoriad sy’n gwahodd sylwadau i lywio ein rhaglen
waith archwilio ar gyfer 2022-23 a’r tu hwnt, rydym yn nodi meysydd ffocws
posibl ar gyfer gwaith archwilio yn y dyfodol o 2022-23 ymlaen ochr yn ochr â
rhyw ddisgrifiad o’r gwaith a wnaed eisoes neu sydd eisoes ar y gweill neu a
gynlluniwyd. Rydym hefyd yn gwahodd barn am bynciau yr ydym wedi adrodd
arnynt o’r blaen y gallem eu blaenoriaethu ar gyfer gwaith dilynol.
Efallai y bydd rhai o’r meysydd ffocws y byddwn yn dewis eu datblygu yn addas
ar gyfer gwahanol fathau o allbwn – sesiynau briffio byr, blogiau, offer data neu
hwyluso cyfnewid syniadau ac ymarfer drwy ddulliau eraill – yn hytrach nag
adroddiad llawn.
Yn 2022-23, byddwn yn parhau i adolygu ein cynlluniau’n gyson, gan ystyried
yr amgylchedd allanol sy’n esblygu, ein blaenoriaethau archwilio, cyd-destun
ein hadnoddau ein hunain a gallu cyrff a archwilir i ymgysylltu â ni. Mae hyn yn
cynnwys cynnal rhywfaint o hyblygrwydd fel y gallwn ymateb i ddatblygiadau ym
mholisi Llywodraeth Cymru.
Wrth i ni geisio gweithio’n effeithlon, lleihau dyblygu gwaith a lleihau’r pwysau
ar gyrff a archwilir, byddwn hefyd yn ystyried gwaith a wnaed neu a gynlluniwyd
gan gyrff adolygu allanol eraill. Mae hyn yn cynnwys, er enghraifft, Arolygiaeth
Gofal Iechyd Cymru, Arolygiaeth Gofal Cymru, Estyn, y gwahanol gomisiynwyr
yng Nghymru a’r Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus. Byddwn hefyd yn
cysylltu â chyrff eraill sy’n canolbwyntio ar wasanaethau cyhoeddus, megis
Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru a Chanolfan Llywodraethiant Cymru.
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3 Cefnogi craffu ac atebolrwydd
effeithiol
Cefnogi gwaith y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a
Gweinyddiaeth Gyhoeddus a phwyllgorau eraill y
Senedd
Mae ein gwaith yn chwarae rhan allweddol wrth gefnogi gwaith y Pwyllgor
Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (PAPAC) wrth iddo ystyried
defnyddio adnoddau wrth gyflawni swyddogaethau cyhoeddus yng Nghymru.
Gall ein gwaith hefyd, lle y bo’n berthnasol, lywio gwaith pwyllgorau eraill
y Senedd y mae eu cylch gwaith ehangach yn cynnwys craffu ar wariant
a pholisïau Llywodraeth Cymru, dwyn Gweinidogion i gyfrif, ac archwilio
deddfwriaeth arfaethedig.
Yn 2022-23 byddwn yn darparu sesiynau briffio rheolaidd i PAPAC ar gynnwys
adroddiadau cyhoeddedig yr Archwilydd Cyffredinol, a fydd yn helpu’r Pwyllgor
i benderfynu ar ei gamau gweithredu dilynol. Byddwn hefyd yn rhoi cyngor a
chymorth pellach i’r Pwyllgor yn ôl y gofyn, yn enwedig mewn perthynas â:
• Datblygu sesiynau briffio aelodau ar gyfer sesiynau tystiolaeth gyda thystion
o Lywodraeth Cymru a sefydliadau eraill
• Datblygu adroddiadau’r Pwyllgor
• Rhoi cyngor ar ddigonolrwydd ymatebion ffurfiol Llywodraeth Cymru i
argymhellion adroddiadau’r Pwyllgor
Rydym wedi cynnwys holl Aelodau’r Senedd a thimau clercio’r rhan fwyaf o
bwyllgorau’r Senedd wrth ddosbarthu’r Ymgynghoriad ar gynigion ar gyfer ein
rhaglen waith yn y dyfodol, ac rydym wedi trafod yr ymgynghoriad yn fanylach
gyda PAPAC.
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Cefnogi gwaith pwyllgorau archwilio a chraffu cyrff
cyhoeddus
Drwy gydol y flwyddyn, byddwn yn mynychu’r rhan fwyaf o gyfarfodydd
pwyllgorau archwilio’r prif gyrff a archwilir gennym i ddarparu sesiynau briffio
rheolaidd ac adrodd ar ein gwaith archwilio.
Byddwn hefyd yn rhoi cyngor a chymorth pellach i’r pwyllgorau archwilio a
chraffu, lle bo’n berthnasol, a hynny’n enwedig mewn perthynas â:
• Rhoi cymorth ac arweiniad i gadeiryddion pwyllgorau i’w cynorthwyo i fod yn
fwy effeithiol yn eu rôl
• Darparu cyfleoedd dysgu arfer da a sesiynau codi ymwybyddiaeth i aelodau’r
pwyllgor ar faterion arbennig o berthnasol.

Cefnogi’r cyhoedd a’u cynrychiolwyr lleol
Cawn ohebiaeth yn rheolaidd gan y cyhoedd, eu cynrychiolwyr etholedig lleol
a chenedlaethol ac eraill sy’n codi pryderon posibl am stiwardiaeth arian ac
asedau cyhoeddus. Mae’r Archwilydd Cyffredinol hefyd yn ‘berson rhagnodedig’
ar gyfer cael datgeliadau chwythu’r chwiban am gynnal busnes cyhoeddus
yn briodol a thwyll, gwerth am arian a llygredd mewn perthynas â darparu
gwasanaethau cyhoeddus.
Yn 2022-23, byddwn yn parhau i sicrhau ein bod:
• Yn ymateb i bryderon o’r fath yn brydlon ac mewn modd teg, gwrthrychol a
phroffesiynol
• Yn gwerthfawrogi pwysigrwydd y materion i’r rhai sydd wedi rhoi o’u hamser i
dynnu sylw atynt
• Yn cyhoeddi adroddiadau archwilio lle credwn fod y rhain yn deilwng
• Yn sicrhau nad ydym yn defnyddio arian cyhoeddus yn edrych ar faterion nad
ydynt yn berthnasol i’n gwaith archwilio nac yn treulio gormod o amser ar fân
faterion
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4 Ein cyllid
Mae Pwyllgor Cyllid y Senedd yn craffu ar ein defnydd o adnoddau, gan
gynnwys drwy ystyried y Cynllun hwn, ein Hadroddiad Interim a’n Hadroddiad
Blynyddol a Chyfrifon.
Daw tua dwy ran o dair o’n cyllid o ffioedd a godir ar gyrff a archwilir yn unol
â Chynllun Ffioedd wedi’i gymeradwyo12 gan y Senedd. Mae’r rhan fwyaf o’r
gweddill yn cynnwys cyllid cymeradwy o Gronfa Gyfunol Cymru (WCF),
y mae ein defnydd ohoni’n destun craffu gan y Bwrdd yn rheolaidd yn ystod
y flwyddyn.
Nodir y blaenoriaethau allweddol ar gyfer ein defnydd o adnoddau yn 2022-23
yn ein Hamcangyfrif o Incwm a Threuliau diweddaraf a’r Wybodaeth Ategol,
a gafodd eu hystyried a’u cymeradwyo gan Bwyllgor Cyllid y Senedd ym mis
Tachwedd 2021. Mae £19.0 miliwn o’n gwariant arfaethedig yn ymwneud
ag adnoddau sydd i’w rhyddhau i’r Archwilydd Cyffredinol i gyflawni ei
raglen waith13. Mae £4.4 miliwn arall yn darparu amrywiaeth o wasanaethau
corfforaethol, gan gynnwys adeiladau a gwasanaethau cymorth eraill, megis
cyngor cyfreithiol, TGCh ac Adnoddau Dynol14.
Mae’r Bwrdd yn adolygu ein perfformiad ariannol bob tro y mae’n cyfarfod drwy
gydol y flwyddyn. Bob mis, mae ein Tîm Arwain Gweithredol yn ystyried asesiad
risg o’n hiechyd ariannol gyda’r nod o sicrhau gwerth am arian ac alldro diwedd
blwyddyn o fewn y gyllideb.

12 Yn dilyn ymgynghoriad gyda’r cyrff rydym yn eu harchwilio a rhanddeiliaid allweddol eraill.
13 Dyma uchafswm yr adnoddau sydd ar gael, ac a all ddod ar gael, y rhagwelir y bydd
Swyddfa Archwilio Cymru yn eu dyrannu i’r Archwilydd Cyffredinol ar gyfer ymgymryd â’i
raglen waith.
14 Y rhain yw’r adnoddau sydd eu hangen i gefnogi rhaglen waith Swyddfa Archwilio Cymru.
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Ein gwariant refeniw a’n cyllid 2022-23
£2,541

£976

Costau eraill

£18,872

£15,082

Costau staff

Llety

Ffioedd

£ 8,298

£992

Teithio

Gwariant
2022-23
£23.4m

Cronfa
Gyfunol
Cymru

Cyllid
2022-23
£23.4m
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