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Mae’r Adroddiad Interim hwn yn ymdrin â’r cyfnod o 1 Ebrill hyd 30 Medi 2019. 
Fe’i paratowyd ar y cyd a’i gyflwyno gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru gan 
Archwilydd Cyffredinol Cymru a Chadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru yn unol â 
gofynion Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013.

Mae’r Adroddiad Interim yn cynnwys asesiad o’r graddau:

• y bu gweithrediad swyddogaethau yr Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa 
Archwilio Cymru yn gyson â’r Cynllun Blynyddol a baratowyd ar gyfer 2019-
20 yn unol ag adran 25 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013;

• gwnaed cynnydd tuag at gyflawni’r blaenoriaethau a nodwyd yn y Cynllun; a

• gwnaed cynnydd tuag at gyflawni ein targedau dangosyddion perfformiad 
allweddol.

Os oes angen y cyhoeddiad hwn arnoch mewn fformat a/neu iaith arall, neu 
os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch ei gynnwys, cysylltwch â ni trwy 
ddefnyddio’r manylion isod. 

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg a byddwn yn 
ymateb yn yr iaith yr ydych chi wedi’i defnyddio. Ni fydd cyfathrebu yn Gymraeg 
yn arwain at oedi.

Swyddfa Archwilio Cymru 
24 Heol y Gadeirlan 
Caerdydd 
CF11 9LJ

Ffôn 02920 320 500 
E-bost info@audit.wales 
Gwefan www.audit.wales 
Twitter @WalesAudit

Mae’r ddogfen hon hefyd ar gael yn Saesneg.

http://www.audit.wales
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Mae’r Adroddiad Interim hwn yn disgrifio’r cynnydd yr ydym wedi’i wneud hyd yn 
hyn i gyflawni ein Cynllun Blynyddol ar gyfer 2019-20. 

Yn yr Adroddiad rydym yn canolbwyntio ar y cynnydd a wnaed yn ystod 
y cyfnod o 1 Ebrill hyd 30 Medi 2019 i gyflawni ein rhaglenni gwaith a 
gynlluniwyd a’n hymrwymiadau newid cysylltiedig, ac ar gyrraedd ein targedau 
dangosyddion perfformiad allweddol.

Yn ystod y cyfnod adrodd, mae cyflawniad ein gwaith wedi’i seilio ar ein pedwar 
uchelgais newydd, sef:

• defnyddio ein persbectif, arbenigedd a dirnadaeth fanwl unigryw;

• cryfhau ein sefyllfa fel llais awdurdod, annibynnol yr ymddiriedir ynddo;

• cynyddu ein amlygrwydd, ein dylanwad a’n perthnasedd; a

• bod yn esiampl dda i’r sector cyhoeddus yng Nghymru a thu hwnt.

Rydym yn cadarnhau na fu unrhyw angen i wyro’n sylweddol o’r rhaglenni 
gwaith a nodwyd yn ein Cynllun 2019-20. Mae’r holl waith a gynlluniwyd wedi’i 
gyflawni neu’n mynd rhagddo yn unol â’r cynllun, sy’n dyst i broffesiynoldeb, 
ymrwymiad a gwaith caled staff Swyddfa Archwilio Cymru a’r cydweithrediad a 
gawn gan y cyrff yr ydym yn eu harchwilio.

Wedi ein llywio gan ein huchelgeisiau newydd a thrwy ddefnyddio ein cylch 
gwaith unigryw i ddilyn y bunt gyhoeddus, rydym wedi ymrwymo i gynyddu’r 
momentwm hwn ar gyfer gweddill y flwyddyn yn ein swyddogaeth fel ysgogydd 
gwelliant wrth wraidd gwasanaethau cyhoeddus Cymru.

Adrian Crompton
Archwilydd 
Cyffredinol Cymru

Isobel Everett
Cadeirydd Bwrdd 
Archwilio Cymru

Rhagair

http://www.audit.wales/cy/cyhoeddi/cynllun-blynyddol-2019-20
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Trosolwg

Yn ystod y cyfnod rhwng 1 Ebrill hyd 30 Medi 2019, bu gweithrediad 
swyddogaethau yr Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru yn gyson 
â’r Cynllun Blynyddol a baratowyd ar gyfer 2019-20. 

Ni fu unrhyw angen i wyro’n sylweddol o’r blaenoriaethau a nodwyd yn y 
Cynllun; mae ein holl waith a gynlluniwyd ar gyfer 2019-20 wedi’i gyflawni neu’n 
mynd rhagddo yn unol â’r cynllun.

Mae ein gwaith yn ystod hanner cyntaf eleni wedi’i ysgogi gan ein pedwar 
uchelgais bras ar gyfer datgloi ein potensial llawn fel ysgogydd gwelliant wrth 
wraidd gwasanaethau cyhoeddus Cymru. 

Cryfhau natur rymus ein dealltwriaeth 
unigryw drwy weithio mewn tîm a rhannu 
gwybodaeth mewn ffordd fwy 
integredig.

Chwilio’n rhagweithiol am synergeddau a 
thueddiadau yn y wybodaeth sydd 
gennym.

Canolbwyntio ar yr hyn sydd bwysicaf ac 
a wnaiff y gwahaniaeth mwyaf i gyrff 
cyhoeddus a’r cyhoedd.

Manteisio i'r eithaf ar ein 
harbenigedd, dealltwriaeth graff 
a safbwynt unigryw

Canolbwyntio tuag allan mewn ffordd 
amlwg ac ymgysylltu mewn ffordd sy’n 
berthnasol i ystod eang o 
gynulleidfaoedd.

Dylanwadu ar ffordd o feddwl ac 
ymddygiad eraill a llywio’r ddadl 
gyhoeddus ehangach.

Ceisio a gwrando ar syniadau a 
meddyliau y tu hwnt i Gymru a’r sector 
cyhoeddus.

Gan ein bod yn arddel barn archwilio ar 
eraill, sicrhau ein bod yn gwneud yr hyn 
rydym yn cynghori eraill i wneud.

Darparu arweinyddiaeth glir, gyson a dilys 
a gwneud penderfyniadau’n gyflymach.

Grymuso pobl drwy’r sefydliad i feddwl 
am syniadau newydd a gwneud newid 
cadarnhaol.

Dod â thystiolaeth a sylwebaeth 
ddibynadwy i’r amlwg ar y materion cywir 
ar yr adeg gywir.

Sicrhau ein bod yn cyflwyno’r ffeithiau’n 
glir ac yn egluro’n gryno pam ein bod 
wedi dod i gasgliad neu ddehongliad 
penodol.

Bod yn effro ac yn ymatebol i gyfleoedd 
newydd i rannu gwybodaeth a 
dealltwriaeth archwilio lle gall ychwanegu 
gwerth.

Cryfhau ein statws fel llais 
awdurdodol ac annibynnol yr 
ymddiriedir ynddo

Dod yn fwy amlwg, 
dylanwadol a pherthnasol

Dangos esiampl i'r sector 
cyhoeddus yng Nghymru a thu 
hwnt

Yn ein Hadroddiad Blynyddol a Chyfrifon ar gyfer 2019-20, byddwn yn cynnwys 
casgliad o astudiaethau achos enghreifftiol i ddangos sut mae ein gwaith yn 
ystod y flwyddyn wedi’i lywio gan yr uchelgeisiau hyn.

http://www.audit.wales/cy/cyhoeddi/cynllun-blynyddol-2019-20
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Dadansoddi perfformiad

Yn ein Cynllun Blynyddol ar gyfer 2019-20, mae ein gwaith a gynlluniwyd wedi’i 
rannu’n fras yn dair adran:

Prosiectau 
archwilio

Cynyddu ein heffaith 
a'n gwerth

Rhedeg y busnes

Mae’r ddwy elfen gyntaf yn cynnwys rhaglen waith yr Archwilydd Cyffredinol ar 
gyfer 2019-20 wrth arfer ei swyddogaethau.

Mae’r drydedd elfen yn ymgorffori rhaglen waith Swyddfa Archwilio Cymru ar 
gyfer 2019-20 wrth arfer ei swyddogaethau.

Ar gyfer pob adran, nodwyd nifer bach o ymrwymiadau newid allweddol i’n 
cefnogi ni wrth gyflawni ein huchelgeisiau yn ystod y flwyddyn bresennol.

Mae’r cynnydd yr ydym wedi’i wneud tuag at gyflawni pob un o’r ymrwymiadau 
hyn yn ystod hanner cyntaf y flwyddyn wedi’i grynhoi yn y tudalennau canlynol.

Mae’r atodiadau i’r adroddiad hwn wedyn yn darparu gwybodaeth fanylach 
am y rhaglenni gwaith a gyflawnwyd gan yr Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa 
Archwilio Cymru o 1 Ebrill hyd 30 Medi 2019.

Ochr yn ochr â’n hymrwymiadau newid cyffredinol, mae gwaith Bwrdd a Thîm 
Arweinyddiaeth Weithredol Swyddfa Archwilio Cymru i redeg y busnes yn 2019-
20 wedi’i lywio gan y blaenoriaethau thematig a restrir yn Atodiad 5 ein Cynllun 
Blynyddol. Yn ein Hadroddiad Blynyddol a Chyfrifon ar gyfer 2019-20, byddwn 
yn nodi yn ein Datganiad Llywodraethu sut y mae gwaith y Tîm Arweinyddiaeth 
Weithredol a’r Bwrdd yn ystod y flwyddyn wedi’i lywio gan y blaenoriaethau hyn.
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Prosiectau archwilio

Cynnal gwaith 
archwilio mewn 

dros 

800

Cyflawni rhaglen o 
archwiliadau ac 

astudiaethau 
gwerth 

am arian 

Cymeradwyo tua 

£1 biliwn
o daliadau allan o 
Gronfa Gyfunol 
Cymru bob mis

Ardystio 
cynlluniau grant 
sy'n werth bron i 

£3 biliwn

Gwaith craidd

Ymrwymiadau newid

Ymrwymiad Yr hyn a gyflawnwyd hyd yn hyn

Gwella’r ffordd yr ydym 
yn cael gafael ar ddata 
ac yn eu dadansoddi 
a’r ffordd yr ydym yn 
delweddu ac yn cyfleu 
ein canfyddiadau.

Rydym wrthi’n gweithredu strategaeth a rhaglen waith 
dadansoddi data tair blynedd. Mae datblygiadau ac allbynnau 
allweddol yn hanner cyntaf eleni wedi cynnwys:
• llunio a defnyddio meddalwedd sy’n dod o hyd i dystiolaeth 

o’n gwaith yn ymwneud â Brexit a’i thynnu ynghyd yn 
awtomatig, gan helpu’r tîm archwilio i lunio’i ganfyddiadau;

• cyhoeddi offeryn data rhyngweithiol sy’n tynnu ynghyd 
ystadegau a gwybodaeth arall o gyfres o adroddiadau 
archwilio am Lesiant pobl ifanc yn un adnodd hawdd ei 
ddefnyddio;

• ymgorffori dangosfwrdd i’n hadroddiad am y Drws blaen i 
ofal cymdeithasol i oedolion sy’n caniatáu i ddefnyddwyr 
archwilio a chymharu safbwyntiau gofalwyr a chanlyniadau 
ein hadolygiad o’r wefan, a hynny ar lefel leol ac ar lefel 
genedlaethol;

• paratoi Offeryn Data Cyllid GIG Cymru, sy’n cynnwys ystod 
o wybodaeth am sefyllfa ariannol cyrff GIG Cymru ac yn 
dangos tueddiadau dros amser; a

• llunio offeryn tebyg i ategu ein hadroddiad am Effeithiolrwydd 
awdurdodau cynllunio lleol yng Nghymru.

Rydym hefyd wedi cyflwyno cyfyngiadau geiriau ar gyfer pob 
adroddiad newydd yn rhan o’n hymdrechion i wella rhwyddineb 
cael gafael arnynt a’u darllen.

http://www.audit.wales/cy/cyhoeddi/llesiant-pobl-ifanc
http://www.audit.wales/cy/cyhoeddi/y-drws-blaen-i-ofal-cymdeithasol-i-oedolion
http://www.audit.wales/cy/cyhoeddi/y-drws-blaen-i-ofal-cymdeithasol-i-oedolion
http://www.audit.wales/cy/cyhoeddi/offeryn-data-cyllid-gig-cymru
http://www.audit.wales/cy/cyhoeddi/effeithiolrwydd-awdurdodau-cynllunio-lleol-yng-nghymru
http://www.audit.wales/cy/cyhoeddi/effeithiolrwydd-awdurdodau-cynllunio-lleol-yng-nghymru
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Ymrwymiad Yr hyn a gyflawnwyd hyd yn hyn

Rhoi mwy o bwyslais 
ar farn a safbwyntiau 
defnyddwyr 
gwasanaethau, 
gan gynnwys 
grwpiau ‘anoddach 
eu cyrraedd’, wrth 
ystyried effeithiolrwydd 
darpariaeth 
gwasanaethau 
cyhoeddus.

Rydym yn:
• datblygu hyfforddiant a chanllawiau cynhwysfawr i staff ar 

ddulliau o gasglu safbwyntiau defnyddwyr gwasanaethau, 
gan gynnwys grwpiau ‘anoddach eu cyrraedd’;

• parhau i ymgysylltu â phobl sy’n cynrychioli buddiannau 
grwpiau a warchodir ar ein blaenraglen waith fel y nodir yn 
ein Hadroddiad Cydraddoldeb ar gyfer 2018-19;

• ymgorffori mwy o astudiaethau ac adolygiadau yn ein rhaglen 
sy’n ystyried, yn fanylach, farn a safbwyntiau defnyddwyr 
gwasanaethau. Mae’r archwiliadau hyn yn cynnwys:
 – Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ac effeithiolrwydd 

gwaith partneriaeth;
 – mynd i’r afael â thrais yn erbyn menywod, cam-drin 

domestig a thrais rhywiol (y disgwylir ei gyhoeddi ym mis 
Tachwedd 2019); a

 – Llesiant pobl ifanc.

Archwilio’n fanylach 
effeithiolrwydd trefniadau 
ar gyfer darparu 
gwasanaethau integredig 
a chydweithredol.

Eleni, mae ein rhaglen o waith archwilio yn cynnwys cyfres 
o brosiectau â’r bwriad i archwilio’n fanylach effeithiolrwydd 
trefniadau ar gyfer darparu gwasanaethau integredig a 
chydweithredol. Mae hyn yn cynnwys adolygiadau o:
• Drefniadau llywodraethu Bargeinion Dinesig yng 

Nghaerdydd; Abertawe a Gogledd Cymru;
• Y Gronfa Gofal Integredig;
• y ‘drws blaen’ i ofal cymdeithasol i oedolion;
• Adolygiad o’r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus;
• mynd i’r afael â thrais yn erbyn menywod, cam-drin domestig 

a thrais rhywiol; ac
• i ba raddau y mae cyrff cyhoeddus wedi gweithred yn unol â’r 

egwyddor datblygu cynaliadwy.

http://www.audit.wales/cy/cyhoeddi/adroddiad-cydraddoldeb-2018-19
http://www.audit.wales/cy/newyddion/angen-newidiadau-byrddau-gwasanaethau-cyhoeddus
http://www.audit.wales/cy/cyhoeddi/llesiant-pobl-ifanc
http://www.audit.wales/cy/cyhoeddi/bargen-ddinesig-prifddinas-ranbarth-caerdydd-adolygiad-o-drefniadau-llywodraethu
http://www.audit.wales/cy/cyhoeddi/y-gronfa-gofal-integredig
http://www.audit.wales/cy/cyhoeddi/y-drws-blaen-i-ofal-cymdeithasol-i-oedolion
http://www.audit.wales/cy/newyddion/angen-newidiadau-byrddau-gwasanaethau-cyhoeddus
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Cynyddu ein heffaith a’n gwerth

Cefnogi 
gwaith craffu 
effeithiol gan 
gynnwys gwaith 

Pwyllgorau'r 
Cynulliad 

Cynnal 
digwyddiadau 

dysgu ar y cyd 
i fwy na 1,100 o 

bobl

Cyflawni rôl 
sylwedydd ar 

amrywiaeth o 
weithgorau polisi 

allweddol

Hwyluso'r gwaith o 
ganfod twyll 

a gwall drwy'r 
Fenter Twyll 

Genedlaethol

Gwaith craidd

Ymrwymiadau newid

Ymrwymiad Yr hyn a gyflawnwyd hyd yn hyn

Sicrhau bod y Cynulliad 
Cenedlaethol yn 
gwbl ymwybodol 
o ganlyniadau ein 
gwaith wrth ymgymryd 
â holl agweddau ei 
swyddogaeth craffu ar 
wariant cyhoeddus.

Rydym wedi:
• gweithio gyda’r Cynulliad Cenedlaethol i nodi cyfleoedd 

eraill i godi ymwybyddiaeth o gwmpas ein blaenraglen waith 
a chanlyniadau ein gwaith, gan gynnwys y posibilrwydd o 
gyflwyno briff i’r Fforwm Cadeiryddion Pwyllgorau;

• mynd ati’n fwy rhagweithiol i adolygu Biliau drafft gerbron 
y Cynulliad a Senedd y DU, ymchwiliadau Pwyllgorau1 ac 
ymgynghoriadau a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru, i 
sicrhau ein bod yn ymateb ym mhob achos lle gallwn gael 
effaith; a

• datblygu meddalwedd mewn partneriaeth â’r Cynulliad 
Cenedlaethol, sy’n ein galluogi i fonitro a dadansoddi’n 
rhagweithiol i ba raddau y caiff ein gwaith ei ystyried a’i 
gyfeirio ato yn nhrafodion Cyfarfod Llawn y Cynulliad a’r 
Pwyllgorau.

1 Gan gynnwys Adolygiad y Pwyllgor Cyllid o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013.
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2 Gyda chymorth a chyfraniad gan Wasanaeth Atal Twyll y GIG, Swyddfa’r Cabinet a Swyddfa’r Comisiynydd 
Gwybodaeth.

Ymrwymiad Yr hyn a gyflawnwyd hyd yn hyn

Archwilio ffyrdd newydd a 
gwahanol o ddylanwadu 
ar feddwl ac ymddygiad 
pobl eraill a ffurfio’r ddadl 
gyhoeddus ehangach.

Rydym wedi:
• ymgynghori â chydgysylltydd y Senedd Ieuenctid Cymru 

sydd newydd ei sefydlu ynghylch y ffyrdd gorau o godi 
ymwybyddiaeth a gwella dealltwriaeth o’n gwaith ymhlith ei 
Aelodau, gan gynnwys yn arbennig y canfyddiadau yn ein 
hadroddiad ar lesiant pobl ifanc yng Nghymru;

• ehangu ein rhaglen hyfforddiant i staff i gynnwys cyfleoedd 
ychwanegol i ddatblygu sgiliau dylanwadu ac ymgysylltu;

• dechrau adolygiad o ymgysylltiad â’n gwaith ymysg 
gwahanol gynulleidfaoedd â’r nod o adnewyddu ein 
hunaniaeth sefydliadol a’n brand ac ehangu ein cyrhaeddiad 
a’n heffaith;

• cynnal digwyddiadau arfer da yng ngogledd a de Cymru, 
gan ddarparu cyfleoedd i ymgysylltu, trafod, dysgu a 
rhwydweithio ar draws y sector.

Defnyddio dull mwy 
rhagweithiol o gefnogi 
cyrff cyhoeddus Cymru 
yn eu hymgyrch yn erbyn 
twyll a llygredd.

Rydym wedi:
• cynnal2 seminarau Arfer Da ‘Gweithio mewn partneriaeth 

i frwydro yn erbyn twyll’ sy’n ceisio rhannu technegau 
ymchwilio a gwybodaeth ac archwilio’r defnydd o 
ddadansoddi data wrth atal a chanfod twyll;

• cyhoeddi trosolwg i’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus o’r 
Trefniadau atal twyll yn sector Cyhoeddus Cymru i ddilyn 
ein hadroddiad yn crynhoi canfyddiadau’r Fenter Twyll 
Genedlaethol yng Nghymru;

• cefnogi’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn ystod y misoedd 
diwethaf i gyflwyno gweithdy rhanddeiliaid ar atal twyll, a 
chyflwyno i’r Grŵp Cyfarwyddwyr Cyllid Llywodraeth Leol ar 
ganlyniadau a buddion y Fenter Twyll Genedlaethol.

http://www.audit.wales/cy/cyhoeddi/llesiant-pobl-ifanc
http://www.audit.wales/cy/arfer-da/gweithio-mewn-partneriaeth-i-frwydro-yn-erbyn-twyll
http://www.audit.wales/cy/arfer-da/gweithio-mewn-partneriaeth-i-frwydro-yn-erbyn-twyll
http://www.audit.wales/cy/cyhoeddi/trefniadau-atal-twyll-yn-sector-cyhoeddus-cymru
http://www.audit.wales/cy/cyhoeddi/y-fenter-twyll-genedlaethol-yng-nghymru
http://www.audit.wales/cy/cyhoeddi/y-fenter-twyll-genedlaethol-yng-nghymru
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Rhedeg y busnes

Pennu'r gyllideb 
gyffredinol o 

a chodi ffioedd am 
waith archwilio

Cyflogi tua 

a rheoli ystod 
amrywiol o asedau 

ffisegol a 
gwybodaeth

270 o staff 
£21 miliwn

Monitro'r
modd y mae'r 

Archwilydd 
Cyffredinol yn 

cyflawni ei 
swyddogaethau a 
rhoi cyngor iddo 

Darparu 

ac ymgorffori ein 
gwerthoedd a'n 
hymddygiadau 

arweinyddiaeth 
gadarn 

Gwaith craidd

Ymrwymiadau newid

Ymrwymiad Yr hyn a gyflawnwyd hyd yn hyn

Cyflwyno ffyrdd newydd 
a mwy craff o weithio i 
helpu i sicrhau ein bod yn 
defnyddio ein hadnoddau 
yn y ffordd fwyaf effeithiol 
ac effeithlon a gallu 
addasu i newid mewnol 
ac allanol.

Rydym wedi dechrau gwaith:
• i ddatblygu Strategaeth Ystadau i wneud y defnydd gorau 

o’n gofod swyddfa a chefnogi ffyrdd newydd a mwy hyblyg o 
weithio;

• i ailstrwythuro ein timau archwilio ariannol i gefnogi 
cyflawniad ein rhaglen waith yn y dyfodol yn well a datblygu 
gwaith tîm mwy integredig;

• i gyfuno cynlluniau adnoddau presennol yn un cynllun lefel 
uchel i ddarparu’r holl brosiectau archwilio. 
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Ymrwymiad Yr hyn a gyflawnwyd hyd yn hyn

Gwella a chyfoethogi 
ein rheolaeth fewnol o 
wybodaeth a data.

Rydym wedi:
• gweithredu system rheoli data cwmwl newydd sy’n cefnogi 

prosesau dadansoddi data a rhannu gwybodaeth sy’n fwy 
effeithlon ac effeithiol;

• cyflymu ein gwaith archifo a difa papurau a chofnodion 
electronig, gan gynnwys trwy ddarparu canllawiau a 
hyfforddiant diwygiedig ar gyfer yr holl berchnogion asedau 
gwybodaeth; a

• datblygu systemau symlach i gasglu, dadansoddi a chofnodi 
ein gwybodaeth rheoli gan gynnwys trwy adroddiadau 
rhyngweithiol am ein dangosyddion perfformiad allweddol, 
risgiau strategol ac ymrwymiadau newid ar gyfer ein Tîm 
Arweinyddiaeth Weithredol a’n Bwrdd.

Adnewyddu ein strwythur 
a’n prosesau arwain a 
rheoli i sicrhau eu bod yn 
gyson â’n huchelgeisiau.

Rydym wedi:
• cyfuno rhaglenni gwaith tri o’n pwyllgorau rheoli blaenorol yn 

Dîm Cyfarwyddwyr sefydledig i sicrhau arweiniad strategol, 
cyson a chydgysylltiedig;

• ailsefydlu ein Tîm Arweinyddiaeth Weithredol ag aelodau 
newydd, gan gynnwys Aelod Gyflogeion i sicrhau bod ystod 
ehangach o safbwyntiau a dirnadaeth yn llywio ein prosesau 
gwneud penderfyniadau corfforaethol; a

• chynnal cyfres o grwpiau ffocws pan wahoddwyd yr holl staff 
i gynnig awgrymiadau a chynigion ar gyfer y ffordd orau o 
gyflawni ein huchelgeisiau newydd.
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Crynhoir isod y sefyllfa ar 30 Medi 2019 o ran cyflawni ein 20 o dargedau 
dangosyddion perfformiad allweddol.

Pan fo’n briodol, rydym yn asesu ein lefel perfformiad ar sail flynyddol dreigl. Ar 
gyfer mesurau perfformiad pan fo hyn yn berthnasol, mae’r ffigurau yn disgrifio ein 
perfformiad ar gyfer y cyfnod o 1 Hydref 2018 hyd 30 Medi 2019.

Dangosyddion perfformiad allweddol

Rhif Dangosydd Disgrifiad Targed Perfformiad hyd 
at 30 Medi

1 Yn brydlon Cyfran y cynhyrchion archwilio allweddol wedi’u 
cyflawni’n brydlon. 95% 92%

2 Adroddiadau 
cenedlaethol

Nifer o adroddiadau cenedlaethol wedi’u 
cyhoeddi. 18 24

3 Argymhellion a 
dderbyniwyd

Cyfran yr argymhellion neu gynigion ar gyfer 
gwella a dderbyniwyd yn llawn i’w gweithredu 
gan gyrff a archwiliwyd.

90% 99%

4 Arbedion a 
nodwyd

Gwerth arbedion posibl a nodwyd trwy ein 
gwaith.

O leiaf £30 
miliwn yn ystod 

2018-2021
£17.7 miliwn

5 Gwneud 
gwahaniaeth

Canran y sgôr gadarnhaol i’r arolwg rhanddeiliaid 
o ran y canfyddiad o ba mor dda yr ydym yn 
cyflawni amcanion yr Archwilydd Cyffredinol.

85% 89%

6 Nifer y bobl sy’n 
bresennol mewn 
digwyddiadau 
arfer da

Nifer y bobl sy’n bresennol yn ein seminarau a’n 
gweminarau dysgu ar y cyd. 1,100 y 

flwyddyn 1,307

7 Bodlonrwydd â 
digwyddiadau 
arfer da

Cyfran y bobl a aeth i’n digwyddiadau cyfnewid 
arferion da a farnodd fod y digwyddiadau yn 
ddefnyddiol neu’n ddefnyddiol iawn ar y cyfan.

O leiaf 90% 92%

8 Ymweliadau â’r 
wefan – cyfran

Cyfran yr ymweliadau â’r wefan a arweiniodd 
at gyflawni o leiaf un cam, e.e. lawrlwytho 
adroddiad, clicio ar fideo.

O leiaf 50% 38%

9 Ymweliadau â’r 
wefan – nifer

Nifer yr ymweliadau â’r wefan a arweiniodd at 
gyflawni o leiaf un cam. 30,000 21,431

10 Trin gohebiaeth Nifer yr achosion pan na roddwyd ymateb llawn 
neu dros dro i bryderon ynghylch gwariant 
cyhoeddus a godwyd trwy ohebiaeth o fewn 30 
diwrnod gwaith i’r pryder ddod i law.

Dim 1 o 41

Wedi cyflawni 
ein targed

Yn agos at 
gyrraedd ein targed

Mae angen 
gwelliant

Mae angen 
gwelliant sylweddol

Manteisio i'r eithaf ar 
ein harbenigedd, 

dealltwriaeth graff a 
safbwynt unigryw

Cryfhau ein statws fel 
llais awdurdodol ac 

annibynnol yr 
ymddiriedir ynddo

Dod yn fwy amlwg, 
dylanwadol a 
pherthnasol

Dangos esiampl i'r 
sector cyhoeddus yng 
Nghymru a thu hwnt

Tabl yn rhestru’r dangosyddion perfformiad allweddol yn ymwneud â’n tri uchelgais cyntaf.
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Rhif Dangosydd Disgrifiad Targed Perfformiad 
hyd at 30 Medi

11 Ymgysylltu â 
chyflogeion

Canran y sgôr mynegai ymgysylltu cadarnhaol yn 
yr arolwg staff blynyddol (wedi’i alinio ag Arolwg 
Pobl y Gwasanaeth Sifil).3

12 Profiad cyflogeion Canran y sgoriau thematig cadarnhaol i’r arolwg 
staff blynyddol.

13 Absenoldeb 
oherwydd Salwch

Nifer cyfartalog y diwrnodau gwaith a gollwyd i bob 
aelod o staff y flwyddyn.

Llai na 6 
diwrnod 5.2

14 Balans ariannol Lefel yr amrywiant mewn gwariant gros o hwnnw a 
nodwyd yn ein Hamcangyfrif ar gyfer 2019-20.

O fewn 2% 
o’r gyllideb 0.01%

15 Taliadau cyflenwyr Cyfran y cyflenwyr a delir o fewn deng niwrnod 
gwaith i’r anfoneb ddod i law.

O leiaf 
90% 84%

16 Arbedion ac 
effeithlonrwydd 
cost

Gwerth yr arbedion ac effeithlonrwydd cost a nodir 
drwy gydol y busnes. £574,000 £574,0004

17 Effeithlonrwydd yr 
ystâd

Costau gan gynnwys rhent ac ardrethi fesul 
cyflogai cyfwerth ag amser llawn.

Llai na 
£3,300 3,425

18 Darpariaeth 
Gymraeg

Nifer y cwynion a gafwyd ac a gymeradwywyd 
ynghylch ein darpariaeth Gymraeg. 0 0

19 Rheoli’r 
amgylchedd

Lefel achrediad Safon Amgylcheddol y Ddraig 
Werdd Groundwork Cymru. 5 5

20 Allyriadau nwyon tŷ 
gwydr

Cyfanswm yr allyriadau CO2 cyfwerth o ffynonellau 
sy’n eiddo i ni neu yr ydym ni’n eu rheoli, yn sgil 
defnydd trydan a brynwyd, neu a gynhyrchwyd yn 
anuniongyrchol o ganlyniad i’n gweithgareddau.

Llai na 450 
tunnell 385

3 Cynhaliwyd yr arolwg staff diwethaf ym mis Hydref 2018 a chyhoeddwyd y canlyniadau yn ein Hadroddiad 
Blynyddol a Chyfrifon; caiff ei gynnal eto ym mis Tachwedd 2019 a chaiff y canlyniadau eu cyhoeddi yn ein 
Hadroddiad Blynyddol a Chyfrifon ar gyfer 2019-20.

4 Mae hwn yn ffigur a ragwelir adeg cyhoeddi, ni fydd yr union ffigur yn hysbys tan fis Tachwedd 2019.

Tabl yn rhestru’r dangosyddion perfformiad allweddol yn ymwneud â’n 
pedwerydd uchelgais o fod yn sefydliad sy’n esiampl dda i’r sector cyhoeddus 
yng Nghymru a thu hwnt.

Wedi cyflawni 
ein targed

Yn agos at 
gyrraedd ein targed

Mae angen 
gwelliant

Mae angen gwelliant 
sylweddol

Manteisio i'r eithaf ar 
ein harbenigedd, 

dealltwriaeth graff a 
safbwynt unigryw

Cryfhau ein statws fel 
llais awdurdodol ac 

annibynnol yr 
ymddiriedir ynddo

Dod yn fwy amlwg, 
dylanwadol a 
pherthnasol

Dangos esiampl i'r 
sector cyhoeddus yng 
Nghymru a thu hwnt
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Atodiad 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 archwilio cyfrifon, gwaith 
archwilio perfformiad lleol a gwaith llesiant cenedlaethau’r dyfodol.

Tabl yn rhestru’r cyrff cyhoeddus a archwiliwyd gan yr Archwilydd Cyffredinol ac 
yn dangos y mathau o waith lleol a wnaed yn y cyrff hynny.

Corff cyhoeddus Archwilio cyfrifon Gwaith archwilio 
perfformiad lleol1

Gwaith llesiant 
cenedlaethau’r 

dyfodol

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Llywodraeth Cymru

8 corff a noddir gan Lywodraeth Cymru

Awdurdod Refeniw Cymru gan gynnwys y 
datganiad treth

4 o gwmnïau Llywodraeth Cymru

8 Comisiynydd, Arolygiaeth a Rheoleiddiwr

7 Bwrdd Iechyd Lleol

3 o Ymddiriedolaethau'r GIG ac Awdurdod 
Iechyd Arbennig

22 o Gynghorau (Awdurdodau Unedol)

4 Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu a 4 Prif 
Gwnstabl

3 Awdurdod Tân ac Achub

3 Awdurdod Parc Cenedlaethol

9 Cronfa Bensiwn

Nifer o gyrff llywodraeth leol llai gan gynnwys 
cydbwyllgorau, ardaloedd draenio mewnol ac 
awdurdodau harbwr 

Dros 730 o Gynghorau Tref a Chymuned

2

3

4

Nodiadau:
1 Nid yw’n ofynnol i’r Archwilydd Cyffredinol gynnal rhaglen o waith archwilio perfformiad lleol ym mhob corff 

llywodraeth ganolog. Mae gwaith archwilio perfformiad sydd wedi’i gynnal yn y sector hwn yn rhan o’i raglen o 
archwiliadau ac astudiaethau gwerth am arian cenedlaethol ar hyn o bryd.

2 Dim ond ar gyfer cyrff a restrir o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.
3 Dim ond ar gyfer cyrff a restrir o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.
4 Ar sail sicrwydd cyfyngedig.
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Mae’r rhaglen waith hon yn cynnwys archwiliadau gwerth am arian, astudiaethau llywodraeth 
leol, a pharatoi adroddiadau cryno o’r canfyddiadau o waith archwilio lleol ar draws cyrff y GIG, 
llywodraeth ganolog a/neu lywodraeth leol. Mae hefyd yn cynnwys archwiliadau a gynhaliwyd 
mewn ymateb i faterion pryder y cyhoedd a nodir trwy ein gwaith archwilio neu a godwyd mewn 
gohebiaeth â’r Archwilydd Cyffredinol. 

Mae’r allbynnau o lawer o’r rhaglen hon yn cefnogi gwaith Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y 
Cynulliad Cenedlaethol a phwyllgorau eraill y Cynulliad. Mae rhagor o wybodaeth am ein 
rhaglen archwiliadau ac astudiaethau ar gael ar ein gwefan. 

Atodiad 2 – Archwiliadau ac astudiaethau 
gwerth am arian cenedlaethol

Mae’r tabl isod yn rhestru’r gwaith sy’n mynd rhagddo, ynghyd â gwaith a gwblhawyd neu a 
gwblhawyd i raddau helaeth ar 30 Medi 2019. Mae Cynllun Blynyddol 2019-20 yn cynnwys 
astudiaethau eraill nad ydynt wedi’u dechrau hyd yma.

Gwaith sy’n mynd rhagddi
Gwaith a gwblhawyd neu a 

gwblhawyd i raddau helaeth

• Codio clinigol y GIG
• Mynd i’r afael â thrais yn erbyn menywod, 

cam-drin domestig a thrais rhywiol
• Llesiant cenedlaethau’r dyfodol
• Trefniadau cydweithredol ar gyfer rheoli 

adnoddau iechyd cyhoeddus lleol
• Rhaglen cael gwared ar asbestos yn 

Ysbyty Glan Clwyd – BIP Betsi Cadwaladr
• Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (cam 2)
• Trefniadau llywodraethu ansawdd yng 

nghyrff y GIG
• Gwasanaethau orthopedig
• Masnacheiddio mewn awdurdodau lleol
• Effaith cyni ar wasanaethau dewisol 

awdurdodau lleol
• Rheolaeth Llywodraeth Cymru o gyllid 

Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer 
Datblygu Gwledig

• Trefniadau atal twyll yn sector cyhoeddus 
Cymru

• Effeithiolrwydd awdurdodau cynllunio lleol
• Offeryn data cyllid y GIG
• Trefniadau atal twyll yn sector cyhoeddus 

Cymru (trosolwg ar gyfer y Pwyllgor 
Cyfrifon Cyhoeddus)

• Y Gronfa Gofal Integredig
• Drws blaen i ofal cymdeithasol
• Llesiant pobl ifanc
• Paratoadau yng Nghymru ar gyfer Brexit 

heb gytundeb (gwaith dilynol)
• Tueddiadau gwariant cyhoeddus yng 

Nghymru
• Tlodi tanwydd
• Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus  

(cam 1)
• Gwella ffordd yr A465 (Rhan 2) – 

canfyddiadau interim
• Gwasanaethau gofal sylfaenol

http://www.archwilio.cymru/cy
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Cefnogi gwaith y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Phwyllgorau eraill y 
Cynulliad

Mae ein gwaith yn parhau i chwarae rhan allweddol mewn cefnogi gwaith 
y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus wrth iddo ystyried y defnydd o adnoddau a 
chyflawniad swyddogaethau cyhoeddus yng Nghymru. Yn ystod y cyfnod 
adrodd interim cefnogodd allbynnau ein gwaith 11 o gyfarfodydd y Pwyllgor, 
gan gynnwys sesiynau tystiolaeth ar Wasanaethau Gofal Sylfaenol y Tu Allan 
i Oriau, Rheoli Gwastraff, Trefniadau Atal Twyll yn Sector Cyhoeddus Cymru, 
rheoli cleifion allanol, effeithiolrwydd awdurdodau cynllunio lleol a’r Gronfa Gofal 
Integredig.

Mae ein gwaith hefyd wedi llywio gwaith pwyllgorau eraill y Cynulliad 
Cenedlaethol sydd â chylch gwaith ehangach sy’n cynnwys craffu ar wariant 
a pholisïau Llywodraeth Cymru, dwyn Gweinidogion i gyfrif, ac archwilio 
deddfwriaeth arfaethedig. Yn ystod y chwe mis diwethaf mae hyn wedi cynnwys 
y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol yn ystyried papur 
dilynol ar y Paratoadau yng Nghymru ar gyfer Brexit ‘heb gytundeb’.

Cefnogi gwaith pwyllgorau archwilio a chraffu cyrff cyhoeddus

Trwy gydol y cyfnod adrodd interim rydym wedi parhau i fynychu rhan fwyaf 
cyfarfodydd pwyllgorau archwilio a chraffu y prif gyrff yr ydym yn eu harchwilio, 
gan ddarparu sesiynau briffio ac adroddiadau rheolaidd ar ein gwaith archwilio 
ynghyd â chyngor a chymorth i gryfhau effeithiolrwydd y drefn lywodraethu.

Cefnogi’r cyhoedd a’u cynrychiolwyr lleol

Rydym yn derbyn gohebiaeth yn rheolaidd gan y cyhoedd, eu cynrychiolwyr 
etholedig lleol a chenedlaethol ac eraill sy’n codi pryderon posibl ynghylch 
stiwardiaeth arian ac asedau cyhoeddus. Yn ystod y cyfnod adrodd interim 
rydym wedi derbyn 41 darn o ohebiaeth o’r fath ac wedi sicrhau ein bod 
yn ymateb i’r pryderon hynny yn brydlon ac mewn modd teg, cymesur a 
phroffesiynol. Hefyd, cysylltodd 11 o unigolion â ni rhwng 1 Ebrill a 30 Medi 
2019 yn nodi eu bod yn dymuno gwneud datgeliad chwythu’r chwiban.

Atodiad 3 – Cefnogi gwaith craffu 
effeithiol ac atebolrwydd

http://www.audit.wales/cy/cyhoeddi/gwasanaethau-gofal-sylfaenol-y-tu-allan-i-oriau
http://www.audit.wales/cy/cyhoeddi/gwasanaethau-gofal-sylfaenol-y-tu-allan-i-oriau
http://www.audit.wales/cy/cyhoeddi/atal-gwastraff
http://www.audit.wales/cy/cyhoeddi/trefniadau-atal-twyll-yn-sector-cyhoeddus-cymru
http://www.audit.wales/cy/cyhoeddi/beth-yw-oedi-rhyddhau-cleifion-yng-nghymru
http://www.audit.wales/cy/cyhoeddi/effeithiolrwydd-awdurdodau-cynllunio-lleol-yng-nghymru
http://www.audit.wales/cy/cyhoeddi/y-gronfa-gofal-integredig
http://www.audit.wales/cy/cyhoeddi/y-gronfa-gofal-integredig
http://www.audit.wales/cy/cyhoeddi/paratoadau-yng-nghymru-ar-gyfer-brexit-heb-gytundeb-llythyr-dilynol
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Pwyslais allweddol ein gwaith arfer da yw hwyluso sgyrsiau rhwng darparwyr 
a defnyddwyr gwasanaethau lle rhennir y gwersi o’n gwaith archwilio ac o’u 
llwyddiannau a methiannau cymharol â phobl yn yr ystafell. Yn gynyddol, rydym 
yn cyflwyno safbwyntiau a phrofiadau defnyddwyr gwasanaethau ac arbenigwyr 
byd-eang yn y trafodaethau hyn.

Mae ein rhaglen o seminarau a gweminarau dysgu ar y cyd yn hyblyg ac 
ychwanegir pynciau eraill yn ystod y flwyddyn. Mae rhagor o wybodaeth am ein 
Rhaglen o waith arfer da, ar gael ar ein gwefan.

Atodiad 4 – Gwaith arfer da

Tabl yn rhestru’r seminarau a’r gweminarau dysgu ar y cyd a ddarparwyd yn 
ystod y cyfnod adrodd interim.

5 Darperir ein seminarau mewn dau leoliad, yng Nghaerdydd a Llanrwst.

Pwnc Digwyddiad 5

Cydweithio mewn partneriaeth i atal twyll yng Nghymru (mewn 
partneriaeth â CIPFA Cymru)

Seminar

Trefniadau archwilio mewnol mewn Cynghorau Tref a Chymuned 
– rhannu gwersi o’n hadolygiad o drefniadau archwilio mewnol

Gweminar

Materion allweddol ar gyfer Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol Gweminar

Dulliau arloesol o ddarparu gwasanaethau cyhoeddus mewn 
cymunedau gwledig

Seminar

Diogelu gwasanaethau cyhoeddus ar gyfer y dyfodol Gweminar

Gwneud ‘Cymru Gyfartal’ yn realiti Seminar

http://www.audit.wales/cy/arfer-da
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Wales Audit Office

24 Cathedral Road

Cardiff CF11 9LJ

Tel: 029 2032 0500

Fax: 029 2032 0600

Textphone: 029 2032 0660

We welcome telephone calls in  
Welsh and English.

E-mail: info@audit.wales

Website: www.audit.wales

Swyddfa Archwilio Cymru

24 Heol y Gadeirlan

Caerdydd CF11 9LJ

Ffôn: 029 2032 0500

Ffacs: 029 2032 0600

Ffôn Testun: 029 2032 0660

Rydym yn croesawu galwadau  
ffôn yn Gymraeg a Saesneg.

E-bost: post@archwilio.cymru

Gwefan: www.archwilio.cymru
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