
 

Agenda - Y Pwyllgor Cyllid 
Lleoliad: 

Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel 

Dyddiad: Dydd Iau, 11 Hydref 2018 

Amser: 09.00

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

Bethan Davies 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6372  

SeneddCyllid@cynulliad.cymru
------ 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

(09:00)   

2 Papur(au) i'w nodi 

(09:00) (Tudalennau 1 - 3)  

2.1 PTN1 – Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid – Newidiadau i’r 

gyllideb amlinellol o flwyddyn i flwyddyn - 5 Hydref 2018 

 (Tudalennau 4 - 5)  

3 Bil Awtistiaeth (Cymru): - Sesiwn Dystiolaeth 

(9.00-10.00) (Tudalennau 6 - 21)  

Paul Davies AC, yr Aelod sy’n gyfrifol am y Bil  

Martin Jennings, Gwasanaeth Ymchwil, Comisiwn y Cynulliad  

Stephen Boyce, Gwasanaeth Ymchwil, Comisiwn y Cynulliad 

 

Bil Awtistiaeth (Cymru), fel y'i cyflwynwyd 

Memorandwm Esboniadol 

 

4 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitemau 5, 7 a 9 

(10:00)   

5 Bil Awtistiaeth (Cymru): Trafod y dystiolaeth 

(10.00-10.10)   

------------------------Pecyn dogfennau cyhoeddus ------------------------

http://www.assembly.wales/laid%20documents/pri-ld11665/pri-ld11665-w.pdf
http://www.assembly.wales/laid%20documents/pri-ld11665-em/pri-ld11665-em-w.pdf


6 Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru - Amcangyfrifon 

2019-20: Sesiwn Dystiolaeth 

(10.10-11.10) (Tudalennau 22 - 56)  

Nick Bennett, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru  

Chris Vinestock, Prif Swyddog Gweithredu a Chyfarwyddwr Ymchwiliadau 

David Meaden, Cyfrifydd Ariannol 

 

Papur 1 - Amcangyfrif Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ar 

gyfer y Flwyddyn Ariannol 2019-20 

7 Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru - Amcangyfrifon 

2019-20: Trafod y Dystiolaeth 

(11.10-11.20)   

Egwyl (11.20-11.30)  

 

8 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20: Sesiwn Dystiolaeth 

2 

(11.30-12.30) (Tudalennau 57 - 67)  

Dr Ed Poole, Pennaeth Rhaglen, Rhaglen Dadansoddiad Cyllidol Cymru, 

Canolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd 

Guto Ifan, Ymchwilydd Arweiniol, Rhaglen Dadansoddiad Cyllidol Cymru, 

Canolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd 

David Phillips, Cyfarwyddwr Cyswllt, y Sefydliad Astudiaethau Cyllid 

9 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20: Trafod y dystiolaeth 

(12.30-12.45)   



 

 

Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid 

Lleoliad: 

Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd 

Dyddiad: Dydd Mercher, 3 Hydref 2018 

Amser: 09.00 - 12.21

Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn: 

http://senedd.tv/cy/5130 

 
------ 

Yn bresennol 

Categori Enwau 

Aelodau’r Cynulliad: 

Neil Hamilton AC 

Mike Hedges AC 

Jane Hutt AC 

Nick Ramsay AC 

David Rees AC 

Llyr Gruffydd AC 

Helen Mary Jones AC 

Tystion: 

Suzy Davies AC, Comisiynydd 

Manon Antoniazzi, Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad 

Nia Morgan, Cyfarwyddwr Cyllid 

Rebecca Evans AC, Y Gweinidog Tai ac Adfywio 

Emma Williams, Llywodraeth Cymru 

Huw Charles, Llywodraeth Cymru 

Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid 

Margaret Davies, Llywodraeth Cymru 

Andrew Jeffreys, Dirprwy Gyfarwyddwr, Buddsoddi Cyfalaf 
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Strategol, Llywodraeth Cymru 

Kevin Thomas, Swyddfa Archwilio Cymru 

Laurie Davies, Swyddfa Archwilio Cymru 

Staff y Pwyllgor: 

Bethan Davies (Clerc) 

Georgina Owen (Dirprwy Glerc) 

Martin Jennings (Ymchwilydd) 

Christian Tipples (Ymchwilydd) 

Ben Harris (Cynghorydd Cyfreithiol) 

 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau  

1.1 Agorodd y Clerc y cyfarfod a galwodd am enwebiadau i ethol cadeirydd dros dro ar 

gyfer y cyfarfod hwn a hyd nes yr etholir cadeirydd parhaol. 

1.2 Enwebwyd Llyr Gruffydd gan Mike Hedges, ac fe'i hetholwyd yn gadeirydd dros dro. 

1.3 Croesawodd y Cadeirydd dros dro yr Aelodau i’r cyfarfod. 

1.4 Cafwyd ymddiheuriadau gan Steffan Lewis AC. Roedd Llyr Gruffydd yn bresennol ar 

ei ran. 

1.5 Roedd Helen Mary Jones AC yn bresennol yn y cyfarfod gyda chaniatâd y Cadeirydd 

dros dro, yn unol â Rheol Sefydlog 17.49. 

2 Papur(au) i'w nodi  

2.1 Cafodd y papurau eu nodi. 

3 Craffu ar Gyllideb Ddrafft Comisiwn y Cynulliad ar gyfer 2019-20: 

Sesiwn dystiolaeth  

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Suzy Davies AC, sef y Comisiynydd dros y 

Gyllideb a Llywodraethiant; Manon Antoniazzi, Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad; a 

Nia Morgan, y Cyfarwyddwr Cyllid ynghylch Cyllideb Ddrafft Comisiwn y Cynulliad ar 

gyfer 2019-20. 

3.2 Cytunodd Comisiwn y Cynulliad i ysgrifennu at y Pwyllgor i ddarparu: 

 rhagor o fanylion ar brosiectau penodol sy'n flaenoriaeth ar gyfer 2019-20; a 
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 ffigurau ar gyfer absenoldebau salwch ers mis Mawrth 2018. 

4 Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru): Sesiwn dystiolaeth  

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Rebecca Evans AC, y Gweinidog Tai ac Adfywio; 

Emma Williams, Dirprwy Gyfarwyddwr, yr Adran Polisi Tai, Llywodraeth Cymru; a Huw 

Charles, Rheolwr Bil, Llywodraeth Cymru ynghylch Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) 

(Cymru).  

5 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20: Sesiwn dystiolaeth 1 

(Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid)  

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet 

dros Gyllid; Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr, Trysorlys Cymru, Llywodraeth Cymru; a 

Margaret Davies, Dirprwy Gyfarwyddwr, Cyllidebu Strategol, Llywodraeth Cymru 

ynghylch Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20. 

6 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o 

weddill y cyfarfod  

6.1 Derbyniwyd y cynnig. 

7 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20: Trafod y dystiolaeth  

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law. 

8 Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20: 

Trafod y dystiolaeth  

8.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law. 

9 Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru): Trafod y dystiolaeth  

9.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law. 

10 Gwasanaethau Archwilio Allanol i Swyddfa Archwilio Cymru  

10.1 Trafododd y Pwyllgor y papur gan Swyddfa Archwilio Cymru ynghylch caffael 

gwasanaethau archwilio allanol i Swyddfa Archwilio Cymru a chytunodd ar y cyflenwr a 

argymhellir, sef RSM Tenon. 
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Mark Drakeford AM/AC 
Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid 
Cabinet Secretary for Finance  

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 

Caerdydd • Cardiff 
CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 

0300 0604400 

Gohebiaeth.Mark.Drakeford@llyw.cymru
Correspondence.Mark.Drakeford@gov.wales 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 

gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 

in Welsh will not lead to a delay in responding.  

Ein cyf/Our ref MA(P)MD-3513-18 

Llyr Gruffydd 
Cadeirydd Dros Dro 
Pwyllgor Cyllid 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Bae Caerdydd  

SeneddCyllid@cynulliad.cymru 

5 Hydref 2018 

Annwyl Llyr 

Ysgrifennaf gan roi gwybodaeth ychwanegol i'r Pwyllgor Cyllid i’w helpu i graffu ar Gyllideb 
ddrafft amlinellol Llywodraeth Cymru 2019-20, a gyhoeddwyd ar Hydref 2. 

Mae Atodiad B yn y ddogfen naratif amlinellol o'r Gyllideb ddrafft, a gyhoeddwyd fel rhan o'r 
Gyllideb ddrafft, yn rhoi dadansoddiad o'r newidiadau blwyddyn-ar-flwyddyn ar gyfer pob 
Prif Grŵp Gwariant (MEG). Ar dudalen 57, mae'r ffigyrau a ddarperir yn y tablau yn 
adlewyrchu'r newidiadau blwyddyn-ar-flwyddyn i'r cyfansymiau cyffredinol MEG. 

Darperir tablau ar dudalennau 58 i 61 yn dangos dadansoddiad o wariant cyfalaf a’r 
gwariant a reolir yn flynyddol (AME). Credaf y byddai'n ddefnyddiol i'r pwyllgor pe bawn i'n 
darparu tabl arall, a oedd yn dangos sut y caiff y niferoedd MEG hyn eu torri i ddarparu 
newidiadau blwyddyn-ar-flwyddyn ar gyfer gwario o ddydd i ddydd (adnodd ariannol). Mae'r 
wybodaeth yma felly wedi'i nodi yn y tabl atodedig. Byddaf hefyd yn diweddaru'r naratif yn y 
Gyllideb ddrafft i ymgorffori'r tabl hwn. 

Yn gywir 

Mark Drakeford AM/AC 

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid. 
Cabinet Secretary for Finance

Y Pwyllgor Cyllid | Finance Committee 
FIN(5)-22-18 PTN1
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Mark Drakeford AM/AC 
Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid 
Cabinet Secretary for Finance  
 

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 

Caerdydd • Cardiff 
CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 

0300 0604400 

Gohebiaeth.Mark.Drakeford@llyw.cymru                 
Correspondence.Mark.Drakeford@gov.wales 

 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 

gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 

in Welsh will not lead to a delay in responding.  

 
 

ADNODDAU CYLLIDOL – Canran y Newid o Flwyddyn i 

Flwyddyn

2018-19

Cyllideb

Atodol

Mehefin 2018

Cynlluniau

Newydd

% y

newid

Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 7,124,209 7,623,206 7.00%

Llywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus 3,719,010 3,729,895 0.29%

Yr Economi a Thrafnidiaeth 458,948 476,535 3.83%

Addysg 1,541,631 1,554,850 0.86%

Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig 232,734 235,918 1.37%

Gwasanaethau Canolog a Gweinyddu 282,002 277,684 (1.53)%

Cyfanswm y Dyfarniadau Adnoddau Cyllidol i Prif 

Grwpiau Gwariant Llywodraeth Cymru
13,358,534 13,898,088

ADNODDAU CYLLIDOL – Canran y Newid o Flwyddyn i 

Flwyddyn

2018-19

Cyllideb

Atodol

Mehefin 2018

Cynlluniau

Newydd

% y

newid

Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 7,124,209 7,623,206 5.4%

Llywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus 3,719,010 3,729,895 (1.3)%

Yr Economi a Thrafnidiaeth 458,948 476,535 2.2%

Addysg 1,541,631 1,554,850 (0.7)%

Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig 232,734 235,918 (0.2)%

Gwasanaethau Canolog a Gweinyddu 282,002 277,684 (3.1)%

Cyfanswm y Dyfarniadau Adnoddau Cyllidol i Prif 

Grwpiau Gwariant Llywodraeth Cymru
13,358,534 13,898,088

PRIF GRŴP GWARIANT

(MEGs)

2019-20

£000oedd

PRIF GRŴP GWARIANT

(MEGs)

2019-20

£000oedd
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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Amcangyfrif am y Flwyddyn Ariannol 
2019/20 

Y Pwyllgor Cyllid | Finance Committee 
FIN(5)22-18 P1
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Cynnwys 
 
Adolygiad yr Ombwdsmon o'r Flwyddyn .............................................................................................. 2 

Cyflwyniad i’r gosodiad amcangyfrifon hwn ......................................................................................... 5 

Rôl Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ........................................................................... 6 

Y Gwasanaeth Cwynion 2017/18........................................................................................................... 7 

Llywodraethu Corfforaethol .................................................................................................................. 9 

Perfformiad Ariannol ........................................................................................................................... 11 

Effeithlonrwydd ac Effeithiolrwydd .................................................................................................... 12 

Gweledigaeth, Cenhadaeth, Nodau Strategol OGCC .......................................................................... 13 

Gosodiad Cyllidebol ............................................................................................................................. 14 

Atodiad ................................................................................................................................................. 16 
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Adolygiad yr Ombwdsmon o'r Flwyddyn 
 
 

 
 
 

 

Er bod gennym gyd-destun heriol o ran cwynion, rwyf yn falch o allu cyhoeddi bod cynnydd 
cadarnhaol wedi bod yng ngweithgarwch y swyddfa dros y flwyddyn ddiwethaf, gan gyfeirio'n 
benodol at ein themâu strategol ar gyfer y tair blynedd, sef arloesi, gwella a dylanwadu, ym 
mlwyddyn olaf y cynllun corfforaethol hwn.  
 
O ran arloesi mae'r swyddfa wedi gwneud cynnydd pellach mewn perthynas â dadansoddi 
data, diogelu data a seiberddiogelwch, ac y mae wedi buddsoddi adnoddau sylweddol er 
mwyn adnewyddu ein system rheoli gwaith achos a'i gwneud yn addas ar gyfer y dyfodol, yn 
ogystal â datblygu gwefan a mewnrwyd newydd.  
 
Mae'r Seinfyrddau rydym wedi'u sefydlu'n ddiweddar wedi cael eu rhoi ar waith eleni, ac 
wedi darparu gwybodaeth werthfawr o safbwynt darparwyr gofal iechyd a defnyddwyr 
gwasanaethau.  Hefyd, rydym wedi sefydlu seinfwrdd llywodraeth leol a wnaeth gyfarfod am 
y tro cyntaf.  
 
Mae nifer y cwynion ynghylch iechyd sy'n dod i'r swyddfa yn dal yn destun pryder.  Eleni, 
rydym wedi bod yn falch o weld gostyngiad o 2% nghyfanswm y cwynion, ond mae'r cwynion 
am fyrddau iechyd wedi cynyddu 11%.  Bu gostyngiad o 10% yn nifer y cwynion am 
lywodraeth leol eto eleni.  
 
Mae perfformiad y rhan fwyaf o gyrff y mae fy Swyddogion Gwella wedi bod yn gweithio gyda 
nhw wedi rhoi rheswm i mi wenu.  Roeddwn yn falch iawn o weld gostyngiad yn groes i'r duedd 
gyffredinol ym maes iechyd ar gyfer Betsi Cadwaladr, Hywel Dda a Chwm Taf.  Fodd bynnag, 
rwy’n bryderus am y cynnydd sylweddol yn nifer y cwynion am Fyrddau Iechyd Abertawe Bro 
Morgannwg ac Aneurin Bevan, a byddaf a’m staff yn rhoi sylw ychwanegol i’r meysydd hyn.  
 
Mae'r pwysau parhaus ar y swyddfa o ganlyniad i'r cynnydd yn nifer y cwynion ynghylch iechyd 
wedi bod yn straen enfawr, gan arwain at ostyngiad o 11% yn nifer yr achosion a gafodd eu cau 
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yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.  Mae cwynion am iechyd fel arfer yn fwy cymhleth ac mae angen 
ceisio cyngor clinigol a chysylltu â nifer o ymgynghorwyr, a all arwain at broses ymchwilio hwy.  
 
Fodd bynnag, roedd yn bleser gweld bod nifer yr achosion o gamweinyddu a methiant y 
gwasanaeth wedi lleihau yn ystod y flwyddyn, gyda 56% o'r cwynion a gafodd eu hymchwilio 
yn cael eu cadarnhau, o gymharu â 61% yn 2016/17. Hefyd, dim ond un corff gwella, Bwrdd 
Iechyd Hywel Dda, a brofodd gynnydd yn nifer y cwynion a gafodd eu cadarnhau. 
 
Mae datrys cwynion yn gyflym a setliadau gwirfoddol yn dal yn rhan bwysig o ddarparu 
cyfiawnder gweinyddol, sydd bellach yn gyfrifol am 63% o ganlyniadau cadarnhaol i achwynwyr.    
 
Mae'r amrywiant ym mherfformiad y Bwrdd Iechyd wrth ddelio â chwynion yn parhau i fod yn 
destun pryder ac felly trefnodd fy swyddfa seminar arbennig ym mis Mehefin 2017 er mwyn 
rhannu arfer da wrth ddelio ag ac ymchwilio cwynion ynghylch gwasanaethau iechyd, a seminar 
arall ar gyfer yr holl wasanaethau cyhoeddus yn ystod tymor y gwanwyn 2018.  Yn yr ail 
ddigwyddiad o'r ddau, roeddwn yn falch iawn o weld rhagor o gynnydd yng nghyswllt 
gwasanaethau tu allan i oriau gyda'r prosiect Ymateb Cyflym i Salwch Acíwt i wella gwasanaeth 
y tu allan i oriau mewn Byrddau Iechyd ledled Cymru, yn rhannol mewn ymateb i adroddiad 
thematig fy swyddfa ar y pwnc. 
 
Fe gyhoeddais bedwar adroddiad diddordeb cyhoeddus yn ystod y flwyddyn; roedd pob un yn 
ymwneud ag iechyd, a dau yn ymwneud â Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.  
 
Er mwyn diwallu anghenion pobl Cymru, dim ond drwy gael y gorau o'r bobl dalentog mae'n eu 
cyflogi y mae modd i fy swyddfa weithredu'n effeithiol.  Yn ystod 2017/18 cafodd y broses datblygu 
ac adolygu perfformiad staff newydd ei datblygu ymhellach, drwy fuddsoddi mwy mewn 
hyfforddiant, gan gynnwys rhagor o gymorth Adnoddau Dynol, anogaeth a hyfforddiant rheoli.  
 
Rwyf yn arbennig o falch o'r gwaith a wnaed i ddatblygu ein gwerthoedd mewnol: 
 

• Cyflawni – gwneud ein gorau glas  

• Cydweithio – dangos parch a gweithio gyda'n gilydd er mwyn llwyddo 

• Bod yn Gadarnhaol – dangos brwdfrydedd a balchder o ran pwy ydyn ni a’r hyn rydyn 

ni’n ei wneud  

• Cefnogi – bod yn gefn i’n gilydd a gwerthfawrogi amrywiaeth 

• Perchenogaeth – derbyn cyfrifoldeb am bopeth a wnawn  

• Parodrwydd – agwedd gadarnhaol hyblyg ac awyddus 

 
O ran ein dylanwadu a chydweithio â chyrff eraill yng Nghymru a thu hwnt, roeddwn wrth fy 
modd yn cynnal ymweliadau â'r swyddfa gan Ombwdsmon Gwlad y Basg ac Ombwdsmon 
Llywodraeth Leol a Gofal Cymdeithasol Lloegr.  Bûm mewn gweithdy ynglŷn ag ymchwiliadau ar 
fy liwt fy hun a gynhaliwyd gan Ombwdsmon yr Iseldiroedd yn yr Hag, ac fe fûm hefyd yn siarad 
mewn seminar ar hyrwyddo heddwch a dealltwriaeth rhwng Georgia ac Abkjazia yng Ngwlad y 
Basg – digwyddiad wedi'i gefnogi gan Gyngor Ewrop.  
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Bûm yn cwrdd â Phrif Weithredwyr, swyddogion monitro a swyddogion cwynion corfforaethol y 
GIG a llywodraeth leol.  Ym mis Hydref, bûm yn ymweld â Phwyllgor Safonau Sir y Fflint a 
Chymdeithas y Meddygon ac yn eu hannerch.  O ran ymgysylltu'n ehangach â rhanddeiliaid, 
roeddwn yn falch iawn bod gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru stondin yn 
Eisteddfod yr Urdd ym Mhencoed ac yn yr Eisteddfod Genedlaethol ar Ynys Môn, sef fy ardal 
enedigol.  
 
Yn ystod y flwyddyn, bûm yn cwrdd ag Aelodau Cynulliad ledled y sbectrwm gwleidyddol ac 
yn cyflwyno tystiolaeth i'r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ac i 
Bwyllgor Cyllid Cynulliad Cenedlaethol Cymru.  
 
Ar ôl cael fy ethol i Fwrdd Ewrop a Bwrdd Byd-eang Sefydliad Rhyngwladol yr Ombwdsmyn, cefais 
yr anrhydedd o gael fy ethol yn Gadeirydd Cymdeithas yr Ombwdsmyn ym mis Mai 2017.  
 
Yn olaf, yn ystod 2017/18, gwelwyd cynnydd yng nghyswllt cam 1 y ddeddfwriaeth newydd 
arfaethedig sy'n llywodraethu fy ngwaith.  Roeddwn yn falch o weld bod Cyfarfod Cyflawn 
Cynulliad Cymru wedi pleidleisio 47/1 o blaid egwyddorion Bil Ombwdsmon Gwasanaethau 
Cyhoeddus (Cymru) ac rwyf yn gobeithio y bydd modd gwneud rhagor o gynnydd yn ystod y 
flwyddyn sydd i ddod.  Bydd y cyfuniad o gyd-destun cwynion heriol, profiad o weithgareddau 
gwella a’r posibilrwydd o bwerau deddfwriaethol ychwanegol yn llywio ein ffocws strategol ar 
gyfer y flwyddyn i ddod.  Mae'r cynllun corfforaethol nesaf yn debygol o arwain at y canlynol: 
 

1. Canolbwyntio adnoddau gwella ar gyrff sy'n wynebu’r heriau mwyaf o ran cwynion 

2. Arbenigedd thematig o ymchwiliadau i sicrhau y gall y swyddfa barhau i ddelio â galw 

mawr o ran iechyd heb golli gallu ac effeithlonrwydd mewn meysydd eraill. 

3. Parhau i ganolbwyntio ar arferion da a chydymffurfio   
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Cyflwyniad i’r gosodiad amcangyfrifon hwn 
 

Rwyf yn cyflwyno’r amcangyfrif cyllideb hwn yn unol â’r gofyniad ym mharagraff 15 o Atodlen 
1 i Ddeddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2005, fel y’i diwygiwyd gan Ddeddf 
Llywodraeth Cymru 2006. Mae’n amlinellu’r adnoddau y bydd angen eu cael o Gronfa Gyfunol 
Cymru i gyflawni fy swyddogaethau statudol heblaw am fy nghyflog, costau Yswiriant Gwladol 
a phensiwn, sy’n gost uniongyrchol ar wahân ar Gronfa Gyfunol Cymru ac nad yw, felly, yn rhan 
o’r amcangyfrif hwn. Fodd bynnag, maent wedi’u cynnwys yn fy Nghyfrifon Blynyddol er mwyn 
sicrhau eu bod yn adlewyrchu cyfanswm costau rhedeg y swyddfa. 
 
Dyma ail gyflwyniad o amcangyfrifon Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (OGCC) 
i’r Pumed Cynulliad. Mae’r Pwyllgor Cyllid yn gyfrifol am ystyried y gosodiad amcangyfrifon 
hwn. Mae’r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau yn gyfrifol am ystyried 
gwaith y swyddfa. Yn ogystal â hyn, bydd OGCC yn ymddangos gerbron y Pwyllgor Cyfrifon 
Cyhoeddus i drafod y Cyfrifon Blynyddol yn ôl y gofyn gan y Pwyllgor hwnnw. Mae’r wybodaeth 
sydd yn y papur hwn yn ymwneud yn benodol â’r materion sydd o fewn cylch gwaith y Pwyllgor 
Cyllid. 
 
Mae Deddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2005 yn sefydlu swyddfa’r 
Ombwdsmon yn ‘gorfforaeth undyn’. Mae’r Ombwdsmon yn atebol i Gynulliad Cenedlaethol 
Cymru, drwy fecanwaith yr adroddiad blynyddol, ac fel Swyddog Cyfrifyddu ar gyfer yr arian 
cyhoeddus y mae’r Cynulliad Cenedlaethol yn ei ymddiried i’r Ombwdsmon i gyflawni ei 
swyddogaethau.  
 
Y gwariant adnoddau net a geisir ar gyfer 2019/20 yw £4,651k, gyda gofyniad net am arian 
parod o £4,591k. Mae’r ffigyrau hyn yn cyfateb i’r cyllid sydd ei angen i reoli llwyth gwaith y 
Swyddfa’n ôl i lefelau’r amcanestyniad, gan gadw fy nghyllideb yn ddim mwy na 0.03% o Floc 
Cymru. Mae’r cynydd mewn adnoddau a geisir amdano (3.8%) yn llai na’r newid o 3.9% o Floc 
Cymru (TME). 
 
Mae’r amcangyfrifon yn cynnwys dyraniadau cyflog staff a phwysau chwyddiant eraill, er na 
fydd bellach angen y taliad diffyg y pensiwn blynyddol. 
  
Os caiff deddfwriaeth newydd yn llywodraethu gwaith yr Ombwdsmon ei chyhoeddi, bydd y 
costau sy’n gysylltiedig â’r pwerau newydd yn cael eu cynnwys yn yr amcangyfrifon Cyllideb 
atodol, gan nad ydynt yn cael eu cynnwys yn y gosodiad cyllideb ffurfiol hwn. 
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Rôl Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru   
 

Fel Ombwdsmon, mae gennyf ddwy rôl benodol. Y rôl gyntaf yw ystyried cwynion am 
ddarparwyr gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru; yr ail yw ystyried cwynion bod aelodau o 
awdurdodau lleol wedi torri’r Cod Ymddygiad. Rwyf yn annibynnol ar bob corff llywodraethol 
ac rwyf yn darparu fy ngwasanaeth yn rhad ac am ddim. 
 
Cwynion am ddarparwyr gwasanaethau cyhoeddus 

O dan Ddeddf OGCC 2005, rwyf yn ystyried cwynion am gyrff sydd, ar y cyfan, yn rhai sy’n 
darparu gwasanaethau cyhoeddus lle mae’r cyfrifoldeb dros eu darparu wedi’i ddatganoli i 
Gymru. Ymhlith y mathau o gyrff y gallaf ymchwilio iddynt y mae: 
 

• llywodraeth leol (cynghorau sir a chynghorau cymuned); 
• y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (yn cynnwys meddygon teulu a deintyddion); 
• landlordiaid cymdeithasol cofrestredig (cymdeithasau tai); 
• Llywodraeth Cymru, ynghyd â’r cyrff y mae’n eu noddi; a 
• gofal cymdeithasol sy’n cael ei drefnu neu ei ariannu’n breifat a gwasanaethau gofal 

lliniarol 
 

Wrth ystyried cwynion, byddaf yn ceisio gweld a yw pobl wedi cael eu trin yn annheg neu’n 
anystyriol, neu wedi cael gwasanaeth gwael oherwydd diffyg ar ran darparwr y gwasanaeth. 
Ystyrir hefyd a yw darparwr y gwasanaeth wedi gweithredu’n unol â’r gyfraith a’i bolisïau ei 
hun. Os caiff cwyn ei chadarnhau, yna byddaf yn argymell camau priodol i wneud iawn am y 
diffyg. Y prif lwybr a ddilynir wrth argymell iawn, os yw’n bosibl, yw rhoi’r achwynydd (neu’r 
person sydd wedi cael cam) yn ôl yn y sefyllfa y byddai ynddi pe na fyddai’r broblem wedi codi. 
Yn ogystal â hyn, os gwelaf dystiolaeth o wendid systemig wrth ymchwilio, yna gwneir 
argymhellion gyda’r bwriad o’i gwneud yn llai tebygol y gall pobl eraill brofi problem debyg yn 
y dyfodol. 
 
Mae fi Nhîm Cynghori ar Gwynion hefyd yn darparu gwasanaeth cyfeirio Cwynion Cymru, sef 
gwasanaeth annibynnol a diduedd dros y ffôn ac ar y we. Mae’n cynnig cyngor i aelodau o’r 
cyhoedd ynghylch sut i gwyno am wasanaeth cyhoeddus ac yn cyfeirio eu cwyn i’r sefydliad 
sy’n darparu’r gwasanaeth y maent yn dymuno cwyno amdano, neu i’r ombwdsmon neu gorff 
annibynnol priodol sy’n delio â chwynion o’r fath.  
 
Cwynion Cod Ymddygiad  

O dan y darpariaethau yn Rhan III o Ddeddf Llywodraeth Leol 2000 a hefyd o dan Orchmynion 
perthnasol a wnaed gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru o dan y Ddeddf honno, rwyf yn 
ystyried cwynion bod aelodau o awdurdodau lleol wedi torri Cod Ymddygiad eu hawdurdod. 
Gallaf ystyried cwynion am ymddygiad aelodau: 
 

• cynghorau sir a chynghorau bwrdeistref sirol 
• cynghorau cymuned 
• awdurdodau tân 
• awdurdodau parc cenedlaethol 
• panelau heddlu a throseddu  
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Y Gwasanaeth Cwynion 2017/18 
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Llywodraethu Corfforaethol 
 

Mae sefyllfa gyfansoddiadol y gorfforaeth undyn yn golygu bod rhaid i mi, fel Ombwdsmon, fod yn 
gyfrifol ac atebol am y gweithgareddau a gyflawnir gan fy swyddfa. 

Gan ystyried sefyllfa gyfansoddiadol y gorfforaeth undyn, rwyf wedi sefydlu Panel Cynghori sy’n 
darparu her a chymorth i mi fel Ombwdsmon. Yn ogystal â hyn, mae Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg 
yn is-bwyllgor i’r Panel sy’n darparu cymorth penodol i mi mewn perthynas â’m cyfrifoldebau fel 
Swyddog Cyfrifyddu. Mae gwaith y ddau o’r rhain hyn dros y flwyddyn ddiwethaf wedi’i drafod yn fwy 
manwl yn y Datganiad Llywodraethu yn fy Nghyfrifon Blynyddol ar gyfer 2017-18, a gyhoeddwyd ym 
mis Gorffennaf 2018.   
 

Adnabyddir risgiau allweddol fel y canlynol : 

 

Gorwel risg Risg yn effeithio ar:  Rheoli risg a lliniaru: Risgiau anodd cael gwared 

arnyn nhw: 

Swyddogaethau 

craidd 

Gallu rheoli llwyth 

achosion mawr a 

chymhleth yn 

effeithiol  

Recriwtio staff i gynnal 
sefydliad staff llawn. 
Adolygu a gwella 
prosesau mewnol  
Rheoli perfformiad a 

llwyth achosion yn 

ofalus. Hyfforddiant a 

chymorth i staff. 

O ystyried y twf yn nifer y 
cwynion am iechyd, 
achosion mwy cymhleth, a'r 
her gynyddol gan gyrff y 
gwneir cwyn amdanynt, caiff 
y risgiau anodd cael gwared 
arnyn nhw eu hystyried yn 
rhai 
COCH (difrifol) 

Diogelu Data Diogelwch data 

personol 

Polisi diogelu 
gwybodaeth a 
hyfforddiant at gyfer 
staff.  
Cyfyngu mynediad i 
ddogfennau â chyfrinair 
ac amgryptio data. 
Negeseuon atgoffa a 

rhannu gwersi o 

ganlyniad i golli data. 

Mae nifer y llythyrau, y 
negeseuon e-bost a'r 
dogfennau y mae fy swyddfa 
yn delio â nhw yn gwneud 
hon yn risg sylweddol.  Gall 
gwallau dynol ddigwydd hyd 
yn oed pan fo mesurau 
rheoli cadarn ar waith.   
Caiff y risgiau anodd cael 
gwared arnyn nhw eu 
hystyried yn rhai  
COCH (difrifol) 

Diogelu Data Diogelwch y system 

– diogelwch ffisegol 

a seiberddiogelwch  

Rheolaethau TG cadarn 

wedi'u dogfennu a'u 

harchwilio, rheoli gyda 

chyfrineiriau, trefniadau 

gwneud copi wrth gefn, 

cymorth TG allanol, 

profion hacio, 

diweddariadau 

meddalwedd rheolaidd.  

Mae diogelwch TG yn 
flaenoriaeth uchel ac mae 
rheolaethau ar waith, ond 
mae'r risg o ymosodiadau 
seiberddiogelwch yn dal yn 
risg real i bawb ac i bob 
sefydliad.  Caiff y risgiau 
anodd cael gwared arnyn 
nhw eu hystyried yn rhai 
COCH (difrifol) 
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Byddaf innau a’m Tîm Rheoli yn parhau i weithio er mwyn rheoli a lleihau’r risgiau yn y 

meysydd allweddol hyn yn y flwyddyn sydd i ddod, a bydd y risgiau yn cael eu hystyried ym 

mhob cyfarfod y  Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg. 
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Perfformiad Ariannol 
 

Mae’r trefniadau ar gyfer rheoli ariannol a rheolaeth fewnol wedi’u hadolygu’n annibynnol gan 
Deloitte, archwilwyr mewnol OGCC.  Dywed ei Adroddiad Blynyddol ar Archwilio Mewnol am y 
flwyddyn 2017/18: “Based on the work we have undertaken during the year we are able to conclude 
that the Public Services Ombudsman for Wales (PSOW) has a basically sound system of internal 
control, which should provide substantial assurance regarding the achievement of PSOW’s 
objectives.” Mae ei adroddiadau wedi dangos fframwaith boddhaol ar gyfer rheolaeth fewnol yn y 
sefydliad a gwnaeth argymhellion ar gyfer gwella lle’r oedd angen. 
 
Rhoddodd yr Archwilydd Cyffredinol farn archwilio ddiamod ar y cyfrifon blynyddol ar gyfer y 
flwyddyn 2017/18 fel ym mhob un o’r blynyddoedd blaenorol..    

Mae OGCC wedi gweithio ar yr egwyddor y dylai gorbenion y swyddfa fod yn llai na 5% o gyfanswm y 
gwariant. Llwyddwyd i gyflawni hyn bob blwyddyn ers sefydlu’r swyddfa o dan Ddeddf Ombwdsmon 
Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2005 ac mae’n egwyddor sydd wedi deillio o ymarfer da o fewn y 
sector cyhoeddus. Gwelwyd tystiolaeth o hyn yn y dadansoddiad o wariant yn seiliedig ar nodau ac 
amcanion fy Nghynllun Strategol fel y’u disgrifiwyd yn y Cyfrifon Blynyddol lle nodwyd fod gorbenion 
yn 5% o gyfanswm y costau. 

Nod 1: Darparu gwasanaeth cwynion o’r safon 
uchaf, sy’n gymesur ac effeithiol. 
 
Nod 2: Defnyddio’r wybodaeth a’r 
ddealltwriaeth a gafwyd yn sgil y cwynion a 
ystyrir gennym i wella’r ffordd mae darparwyr 
gwasanaethau cyhoeddus yn delio â chwynion 
a chael effaith ar wella darpariaeth 
gwasanaethau cyhoeddus a goleuo polisi 
cyhoeddus. 
 
Nod 3: Parhau i esblygu a thyfu fel swyddfa, yn 
benodol cynllunio ar gyfer gweithredu pwerau 
newydd yr Ombwdsmon os bydd Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru yn creu Deddf 
Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus 
(Cymru) newydd. 
 
Nod 4: Bod yn atebol am y gwasanaeth a’r 
gefnogaeth a ddarperir gennym ac am yr arian 
cyhoeddus a warir gennym.  

 

 

 

  

79.0%

16.0%

1.0%
4.0%

Dadansoddiadau drwy Nodau

Cwynion Gwella Esblygu Cefnogaeth
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Effeithlonrwydd ac Effeithiolrwydd 
 

Mae OGCC wedi adrodd i’r Pwyllgor Cyllid cyn hyn am yr ymdrech a wnaethpwyd i ddarparu 
gwasanaeth mwy effeithlon ac effeithiol yng nghamau cyntaf y broses trafod cwynion, ynghyd â 
symleiddio’r cam ymchwilio. Mae’r trefniadau hyn wedi parhau’n hanfodol wrth ymdrin â’r nifer 
cynyddol o ymholiadau a chwynion y mae fy swyddfa’n eu derbyn. 
 

 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 Change 

Ymholiadau 1,866 2,906 3,234 3,470 3,731 4,512 4861 +161% 

Cwynion am Gyrff Cyhoeddus 1,605 1,790 1,932 2,065 1,992 2,056 1983 +24% 

Cwynion Cod Ymddygiad 412 291 226 231 276 236 270 -35% 

Cyfanswm y Llwyth Gwaith 3,883 4,987 5,392 5,766 5,999 6,804 7,114 +83% 

         

Gwariant (£000s)1 £3,389 £3,672 £3,488 £3,585 £3,677 £3,580 £3,599 -6% 

         

Cost Uned £873 £736 £647 £622 £613 £526 £506 -42% 

 

 

 

Dros y cyfnod 2011/12 i 2017/18 bu cynnydd o 

83% yn ein llwyth gwaith a bu gostyngiad o 42% 

yn y gost uned.  

 

Llwyth gwaith Ymholiadau          +160% 

Cwynion: 

Llwyth gwaith Cod Ymddygiad      -35% 

Llwyth gwaith Corff Cyhoeddus   +24% 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Wedi’i addasu ar gyfer chwyddiant 

Tudalen y pecyn 34



13 

 

Gweledigaeth, Cenhadaeth, Nodau Strategol OGCC 
 

Ar yr hyn o bryd, mae’r swyddfa yn gweithio tuag at y Weledigaeth, Cenhadaeth a’r Nodau Strategol a 
nodir yn y Cynllun Strategol Tair Blynedd 2016-17 i 2018-19. Wrth i ni agosáu at ddiwedd y cyfnod 
hwnnw, mae gwaith ar y gweill i ddatblygu cynllun strategol newydd ar gyfer 2019-20 ymlaen, gyda 
mewnbwn ein seinfyrddau, cyrff cyhoeddus a Phanel Ymgynghorol yr OGCC, ac yna ymgynghoriad 
agored.   
 
Y weledigaeth gyfredol yw: 
Diwylliant gwasanaeth cyhoeddus sy’n rhoi gwerth ar gwynion ac sy’n dysgu yn eu sgil i wella 
darpariaeth gwasanaeth cyhoeddus. 
 
Y Genhadaeth gyfredol yw: 
Trwy ystyried cwynion, unioni pethau i ddefnyddwyr gwasanaethau a chyfrannu at ddarparu gwell 
gwasanaethau cyhoeddus a safonau mewn bywyd cyhoeddus. 
 
Y Nodau Strategol cyfredol yw: 
 
1. Darparu gwasanaeth cwynion o’r safon uchaf, sy’n gymesur ac yn effeithiol. 
 
2. Defnyddio’r wybodaeth a’r ddealltwriaeth a gafwyd yn sgil y cwynion a ystyrir gennym i 
wella’r ffordd mae darparwyr gwasanaethau cyhoeddus yn delio â chwynion a chael effaith ar 
wella gwasanaethau cyhoeddus a goleuo polisi cyhoeddus.  
 
3. Parhau i esblygu a thyfu fel swyddfa, yn benodol cynllunio ar gyfer gweithredu pwerau 
newydd yr Ombwdsmon os bydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn creu Deddf Ombwdsmon 
Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) newydd. 
 
4. Bod yn atebol am y gwasanaeth rydym yn ei ddarparu ac am yr arian cyhoeddus yr ydym yn 
ei wario. 
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Gosodiad Cyllidebol  
 

Cynyddodd ymholiadau a chwynion o 5% yn 2017-18.  Bu cynnydd o 11% ym mhum mis cyntaf 2018-

19 (o gymharu â’r cyfnod cywerth yn 2017-18). Mae cwynion am fyrddau iechyd, meddygon teulu a 

deintyddion yn parhau ar lefelau sy’n debyg i rai yn 2017-18. Mae cwynion o’r fath, ar y cyfan, yn 

gymhleth ac yn gofyn amser, gan wneud hi’n anodd rheoli’r llwyth achos cyfan mor gyflym a dymunaf. 

Rydym yn tybio y bydd yr ymholiadau a’r cwynion yn cynyddu rhwng 5% a 12% yn 2019-20.  

Mae’r gosodiad cyllidebol, felly, yn ceisio blaenoriaethu nawdd ar gyfer staff er mwyn cynorthwyo i 
reoli’r llwyth achos cynyddol hwn . Mae cyflogau staff wedi’u cysylltu â negodiadau cyflogau’r Cyd-
gyngor Cenedlaethol ar gyfer Gwasanaethau Llywodraeth Leol. Yn unol â’r setliad 2018-19, rydym 
wedi cynnwys codiad cyflog o 2% ar gyfer 2019-20. Mae'r gyllideb arfaethedig yn adlewyrchu cost 
blwyddyn gyfan penodiadau i lenwi swyddi gwag yn ystod y flwyddyn gyfredol a symiau bach i gefnogi 
datblygiad staff mewn rolau ymchwilio allweddol.  
 
Cydnabod y Pwyllgor Cyllid, yn eu hadroddiad yn Nhachwedd 2017, y gwaith a wnaethpwyd â chyrff 

cyhoeddus er mwyn lleihau’r nifer o gwynion a’r cwynion wedi’i gadarnhau. Cafodd y gwaith hwn ei 

wneud gan nifer fechan o staff ymchwilio, lle’r oedd disgwyl iddynt dreulio 15% i 20% o'u hamser ar 

waith gwella. Mae’r dull hwn wedi sicrhau ychydig o gynnydd a gwelliannau, ond mae hi’n anodd, 

wrth gwrs, i un swyddog sy’n gweithio ar weithgareddau gwella am dros 20% o’u hamser gweithio, 

sicrhau newid sylweddol ar draws sefydliadau sy’n cyflogi miloedd o staff. Mae’r pwysau y nifer 

cynyddol o gwynion cymhleth ynghylch gofal iechyd, a’r cynnydd cysylltiedig yn llwyth achos y staff 

hyn, wedi’i  gwneud hi’n anoddach i gynnal y lefel gynlluniedig o waith gwella.  

Yn unol ag argymhelliad y Pwyllgor y dylwn ymestyn gwaith gwella, ac yng nghyd-destun pwysau’r 

llwyth gwaith, rwyf wedi adolygu ein dull tuag at weithgareddau gwella, ac yn dymuno ei wneud yn 

rhan fwy ffurfiol ac arwyddocaol o fy ngwaith. Felly, dymunaf ddarparu cydlyniant gwell o waith 

gwella drwy benodi Swyddog Dysgu & Gwella sydd â sgiliau mewn ymgysylltu a hyrwyddo dysgu er 

mwyn arwain a rheoli gweithgareddau gwella, gan ganolbwyntio’n gychwynol ar y rhifyn bychan o 

sefydliadau a gefnogir gan swyddogion gwella, ond â gweledigaeth i ddatblygu a hyrwyddo dysgu ar 

draws pob sector ac ar draws gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. Mae fy ngosodiad cyllidebol ar 

gyfer 2019-20 yn cynnwys darpariaeth er mwyn ariannu swydd o’r fath. 

Cafodd y diffyg yn y Gronfa Bensiwn ei ddileu ddiwedd mis Mawrth 2017 a dychwelwyd £292k i 
Gronfa Gyfunol Cymru yn 2017-18. O ganlyniad i’r symudiad at strategaeth ariannu pensiynau risg isel, 
tybiwyd na fydd angen rhagor o daliadau diffyg. Mae hyn yn effeithio ar arian parod yn unig. 
 
Rydym yn parhau i rentu ein swyddfeydd ym Mhencoed ar gost isel o £9 y droedfedd sgwâr, sy’n 
golygu gwerth sylweddol am arian o ran gofod swyddfa, ond mae’n agored i bwysau chwyddiant ar 
drethi busnes, yswiriant a chyfleustodau.  
 
Cafodd contractau gwybodaeth allweddol a thechnoleg cyfathrebu eu hail-dendro yn ystod 2017-18 

ac mae gwefan newydd nawr ar waith. Yn dilyn tendro am system rheoli achosion, mae gwaith wedi ei 

drefnu i’w gwblhau erbyn 31 Mawrth 2019 i ddarparu system rheoli achosion gwell, sy’n cefnogi 

gweithio heb bapur ac sy’n cefnogi’r dadansoddiad gwerthfawr o ddata cwynion. Yn ddiweddar, 

adolygiwyd saernïaeth peiriant y TG a bydd hyn yn cael ei ddiweddaru i ddarparu sefydlogrwydd gwell 

ac er mwyn ddiogelu ein system ar gyfer y dyfodol. Yn ychwanegol, yn dilyn digwyddiad sy’n effeithio 
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dilyniant busnes, bydd rhwydwaith mewnol yn mynd i’r afael â phryderon cyfredol ynghylch amser 

adfer. 

Mae incwm o £17k yn cynrychioli’r costau sy’n ailgodi am reoli cyflogres Comisiynydd Cenedlaethau’r 
Dyfodol yn ogystal â secondiadau staff. 
 
Nid yw’r amcangyfrif hwn o’r gyllideb yn cynnwys unrhyw ddarpariaethau wrth gefn i dalu am unrhyw 
eitemau o wariant annisgwyl, fel heriau cyfreithiol i benderfyniadau fy ngwaith achos. 
 
Nid yw costau sy’n gysylltiedig â’r pwerau ychwanegol sy’n deillio o’r ddeddfwriaeth newydd yn cael 

eu cynnwys yn yr Asesiad hwn.  
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Atodiad 
 

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru  - Amcangyfrif ar gyfer 2019-20 

 

       

    

  

 

   

Gwirioneddol 
2017/18 

  Cyllideb 
2018/19 

  Amcangyfrif 
2019/20     

   £000s   £000s   £000s 

A  Cyfalaf  20   147   25 

  

   

        

B  Refeniw Cyllidol         

Costau Staff   2,898   3,224   3,433 

Hyfforddiant a recriwtio   55   51   55 

Cynghori a chyfreithiol  319   281   260 

Cyfathrebu  45   45   50 

Teithio a chynhaliaeth  36   32   40 

Costau Swyddfa  128   138   120 

TG  239   156   225 

Rhagosodiadau  440   378   380 

Arall  18   0   0 

    Is-gyfanswm  4,178   4,427   4,563 

     Incwm  -31   -62   -17 

    Cyfanswm Refeniw  4,147   4,365   4,546 

C  DEL nad yw’n Arian            

     Dibrisiant  43   70   60 

     DEL Refeniw (B+C)  4,190   4,435   4,606 

Cyfanswm DEL (A+B+C)  4,210   4,460   4,631 

D  Gwariant a Reolir yn Flynyddol             

     Symudiad darpariaethau  0   20   20 

     Cyfanswm AME  0   20   20 

E  Cyfanswm Gwariant a Reolir  4,210   4,480   4,651 

             

Adnoddau Gofynnol  4,210   4,480   4,651 

      Dibrisiant  -43   -70   -60 

      Newid yn nharpariaethau  0   -20   -20 

      Symudiadau eraill nad ydynt yn arian  11   20   20 

Cyfanswm gofyniad arian o’r WCF  4,178   4,410   4,591 
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