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Adolygiad o 2016-17 

Rwyf yn falch o allu cyhoeddi cynnydd sylweddol yng ngweithgarwch y swyddfa yn ystod y flwyddyn 
ddiwethaf, gan gyfeirio’n benodol at ein themâu strategol tair blynedd, sef arloesi, gwella a dylanwadu, 
sydd wedi arwain at gynnydd sylweddol mewn canlyniadau i achwynwyr a, gobeithiaf, mewn effeithiau 
positif ar wasanaethau cyhoeddus. 

O ran arloesi, gwnaeth y swyddfa gynnydd pellach o ran cydymffurfiaeth, trwy weithio i sicrhau bod 
argymhellion i wella’n cael eu gweithredu a’n bod yn sicrhau y gweithredir ar gyfleoedd i ddysgu yn 
sgil cwynion. 

Mae’r dyletswydd gwella wedi cychwyn yn dda. Mae’r holl Swyddogion Gwella wedi datblygu 
cynlluniau gweithredu penodol ar gyfer y cyrff perthnasol sy’n dod o fewn ein hawdurdodaeth. Mae 
hyn wedi arwain at nifer o welliannau penodol yn eu diwylliannau delio â chwynion. 

Un maes lle gwelwyd gwelliant arbennig oedd y gwelliant mewn amseru – gyda newid i gyfeiriad 
amseru sy’n canolbwyntio ar gwynion. Mae sefydlu’r Grŵp Cynghori ar y Cod wedi golygu trosolwg 
rhagweithiol ar gwynion cod ymddygiad, a gostyngiad o saith y cant yn nifer yr achosion sy’n cymryd 
mwy na chwe mis. 

Roeddwn yn falch iawn bod fy adroddiad thematig cyntaf ar wasanaethau y Tu Allan i Oriau wedi 
arwain at adolygiad cymheiriaid gan Lywodraeth Cymru sydd i’w weithredu trwy gydol 2017. 
Cyhoeddais adroddiad thematig arall hefyd, Rhoi Diwedd ar yr Un Hen Gân Beunyddiol, Dysgu Gwersi 
o Ddelio’n Wael â Chwynion, ym mis Mawrth 2017.

Yn 2016/17 bu cynnydd pellach yn y defnydd o Setliadau Gwirfoddol, cynnydd o tua 26 y cant o’i 
gymharu â’r flwyddyn flaenorol. Fodd bynnag, er bod hyn yn gallu arwain at ddatrysiadau cyflymach i 
gwynion a phrosesau rhatach i wasanaethau cyhoeddus, mae’n bwysig nad yw Datrysiadau Cynnar yn 
cael eu gweld fel rhyw fath o ddihangfa hawdd i gyrff yn fy awdurdodaeth. 

Cyhoeddais chwe adroddiad budd cyhoeddus yn ystod y flwyddyn, ac roedd tri ohonynt yn ymwneud 
â Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, ac roedd nifer o adroddiadau iechyd hefyd yn ymwneud â 
gwasanaethau y Tu Allan i Oriau. 

O ran ein dylanwad â’n cydweithrediad â chyrff eraill o fewn a'r tu allan i Gymru, roedd 2016/17 yn 
flwyddyn brysur. Rydym wedi gweithredu trefniadau Archwilio Mewnol ar y cyd gyda’r Comisiynwyr 
Pobl Hŷn a Phlant ac rydym hefyd wedi cyflwyno trefniadau cyflogres ar gyfer Comisiynydd 
Cenedlaethau’r Dyfodol. Roeddwn yn falch iawn o gael cymryd rhan yn nigwyddiadau Swyddfa 
Archwilio Cymru ar gwynion, yn y De a’r Gogledd. Llofnodwyd Memoranda Cyd-ddealltwriaeth â nifer 
o Gomisiynwyr a’r Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru.

Yn ystod 2016/17 cyflwynwyd Asesiad Effaith Rheoleiddiol gennym i’r Pwyllgor Cyllid ac rwyf yn 
obeithiol iawn y bydd y ddeddfwriaeth yn awr yn mynd ymlaen yn 2017/18. 
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Yn olaf, nid yn unig yr oedd 2016/17 yn flwyddyn o weithgarwch positif, roedd hefyd yn flwyddyn o 
ganlyniadau positif. Er gwaethaf yr her a brofwyd yn sgil cynnydd yn y llwythi gwaith, bu cynnydd o 16 
y cant yn nifer yr achwynwyr a gafodd ganlyniad positif o fy swyddfa, naill ai trwy setliad gwirfoddol 
neu gŵyn a gadarnhawyd.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nick Bennett, Ombwdsmon 
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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 cyflwyniad 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 swydd yr 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 2018/19 heb bwerau newydd yw £4,480k, gyda gofyniad net 
am arian parod o £4,410k Mae’r ffigurau hyn yn cyfateb i’r cyllid sydd ei angen i reoli llwyth gwaith y 
Swyddfa’n ôl lefelau’r amcanestyniad gan gadw fy nghyllideb yn ddim mwy na 0.03% o Floc Cymru. 
Mae’n cynnwys dyraniadau cyflog staff a phwysau chwyddiant eraill er na fydd bellach angen y taliad 
diffyg y pensiwn blynyddol. Mae’r manylion yn y papur hwn yn ategu’r cyflwyniad amcangyfrifon hwn.   

Os caiff deddfwriaeth newydd yn llywodraethu gwaith yr Ombwdsmon ei chyhoeddi, bydd y gofyniad 
adnoddau net yn cynyddu i £4,820k ac arian parod i £4,750k mewn blwyddyn lawn.  Mae'r costau sy'n 
gysylltiedig â phwerau newydd i'w gweld yn yr Atodiad er mwyn bod yn gyflawn, ond nid ydynt yn 
rhan o'r cyflwyniad cyllidebol ffurfiol.   
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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 
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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 2016-17, a gyhoeddwyd ym 
mis Gorffennaf 2017.   

Trefniadau Fframwaith 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. Mae ei adroddiadau wedi dangos fframwaith boddhaol ar gyfer 
rheolaeth fewnol yn y sefydliad a gwnaeth argymhellion ar gyfer gwella lle’r oedd angen. Dywed ei 
Adroddiad Blynyddol ar Archwilio Mewnol am y flwyddyn 2016/17: “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.”  

Roedd yr Archwilydd Cyffredinol wedi rhoi barn archwilio ddiamod ar y cyfrifon blynyddol ar gyfer y 
flwyddyn 2016/17 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 gwasanaethau cyhoeddus 
a diweddaru  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 
cymorth a ddarperir gennym ac am yr arian 
cyhoeddus a warir gennym. 

 

 

 

  

77% 

17% 

1% 

5% 

Cwynion 

Gwella 

Esblygu 

Cefnogaeth 



9 
 

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 ddelio â’r nifer 
cynyddol o ymholiadau a chwynion y mae fy swyddfa’n eu derbyn. 

 

 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 Newid 
Ymholiadau  1,127 1,866 2,906 3,234 3,470 3,731 4,512 +300% 
Cwynion am Gyrff Cyhoeddus 1,425 1,605 1,790 1,932 2,065 1,992 2,056 +44% 
Cwynion Cod Ymddygiad 277 412 291 226 231 276 236 -15% 
Cyfanswm y Llwyth Gwaith 2,829 3,883 4,987 5,392 5,766 5,999 6,804 +140% 
         
Gwariant (£000s)1 £3,684 £3,389 £3,672 £3,488 £3,585 £3,677 £3,580 -3% 
         
Cost Uned £1,302 £873 £736 £647 £622 £613 £526 -60% 
 

 

 

 
 
 
Yn y cyfnod 2010/11 i 2016/17 bu cynnydd o 
fwy na 300% yn ein llwyth gwaith a bu 
gostyngiad o 60% yn y gost uned. 
 
Ymholiadau          +300% 
 
Cwynion: 
Corff Cyhoeddus  +44% 
Cod Ymddygiad    -15% 
 
 
Yn ystod yr un cyfnod gwelwyd gostyngiad o 
£3.7m i £3.6m mewn gwariant adnoddau ar 
ôl cymhwyso ar gyfer chwyddiant – 
gostyngiad o 3%. 
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Gweledigaeth, Cenhadaeth, Nodau Strategol a Gwerthoedd OGCC 

Ein Gweledigaeth yw: 

Diwylliant gwasanaeth cyhoeddus sy’n rhoi gwerth ar gwynion ac sy’n dysgu yn eu sgil i wella 
darpariaeth gwasanaeth cyhoeddus. 

Ein Cenhadaeth yw: 

Trwy ystyried cwynion, unioni pethau i ddefnyddwyr gwasanaethau a chyfrannu at ddarparu gwell 
gwasanaethau cyhoeddus a safonau mewn bywyd cyhoeddus. 

Ein Pedwar Nod Strategol yw: 

1. Darparu gwasanaeth cwynion o’r safon uchaf, sy’n gymesur ac yn effeithiol drwy ystod

gwahanol gamau’r broses gwyno.

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.

Ein Gwerthoedd, i ategu’r uchod ac i’n helpu i ddarparu 
cyfiawnder gweinyddol, yw: 

• Cydraddoldeb a Thegwch

• Annibyniaeth ac Amhleidioldeb

• Gwella ac Effeithiolrwydd

• Tryloywder ac Atebolrwydd.
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Gosodiad Cyllidebol 
 

Gwnaeth yr ymholiadau a'r cwynion gynyddu 13% yn 2016-17. Bu cynnydd o 12% yn yr ymholiadau 
ym mhedwar mis cyntaf 2017-18, ac er bod cwynion wedi gostwng dros yr un cyfnod yn gyffredinol, 
mae cwynion ynghylch y GIG wedi cynyddu 15%. Rydym yn tybio y bydd yr ymholiadau a'r cwynion yn 
cynyddu rhwng 5% a 12% yn 2018-19. 

Mae cyflogau staff wedi’u cysylltu â negodiadau cyflogau’r Cyd-gyngor Cenedlaethol ar gyfer 
Gwasanaethau Llywodraeth Leol. Er bod Unite wedi gwneud cyflwyniad cyflogau am gynnydd o dros 
5% rydym wedi cynnwys codiad cyflog o 1% ar gyfer 2018-19. Bydd y gyllideb hon hefyd yn cynnwys 
cyllid blwyddyn gyfan am swydd swyddog cyllid (gan ganiatáu i aelod presennol o staff i ganolbwyntio 
ar ddatblygiadau a diogelwch TG).  Mae'r gyllideb arfaethedig yn adlewyrchu cost blwyddyn gyfan 
penodiadau i lenwi swyddi gwag yn ystod y flwyddyn gyfredol, tâl mamolaeth a thâl swydd yn ystod 
cyfnod mamolaeth, a symiau bach i gefnogi datblygiad staff mewn rolau ymchwilio allweddol. 

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 
na fydd angen rhagor o daliadau diffyg. Mae hyn yn effeithio ar arian parod yn unig. 

Rydym yn parhau i rentu ein swyddfeydd ym Mhen-coed 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 
ardrethi busnes, yswiriant a chyfleustodau. 

Bydd y contractau TG yn cael eu hail-dendro yn ystod 2017-18 ac mae angen parhau i fuddsoddi 
mewn TG i gynyddu arbedion effeithlonrwydd. Mae cyfanswm y gost o £225k yn cynnwys costau i 
reoli newid cyflenwyr neu brosesau a’r cynnydd a amcangyfrifwyd yn y costau ar gyfer systemau a 
chymorth. Mae hefyd yn cynnwys cynnydd arall o £25k i ddod â’r gwariant arfaethedig ar TG i tua 5% 
o gyllidebau adnoddau. Er nad oes cyfran benodol o’r gyllideb y dylai sefydliadau ddisgwyl ei gwario ar 
TG, derbynnir yn gyffredinol bod rhwng 4% a 6 % yn briodol. Yng ngoleuni pwyslais OGCC ar symud i 
weithio gyda llai neu ddim papur, a'r angen i wella cydnerthedd a threfniadau adfer TG (yn sgil 
argymhellion yr archwiliad mewnol a phryderon a fynegwyd gan y Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg), 
tybir fod hyn yn briodol. Byddai’r gyllideb yn cefnogi datblygiad ein systemau TG critigol i sicrhau 
systemau effeithiol sydd wedi’u diweddaru ac sy’n hyblyg ond yn ddiogel. Rhagwelir y bydd angen y 
cyllid ychwanegol hwn yn y dyfodol hefyd. 

Mae incwm o £17k yn cynrychioli’r costau sy’n ailgodi am reoli cyflogres Comisiynydd Cenedlaethau’r 
Dyfodol yn ogystal â secondiadau staff. 

Mae ein cyllideb hyfforddi’n cynnwys cymryd rhan yn Rhaglen Cymru Gyfan ar gyfer Graddedigion 
Gwasanaeth Cyhoeddus sy’n cael ei chydlynu gan Academi Wales am gost o tua £15k y flwyddyn. 

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. 

Yn sgil y pwerau ychwanegol ym Mil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) drafft, yn yr 
Atodiad mae'r cyflwyniad ar gyfer blwyddyn ariannol 2018/19, ynghyd â syniad o'r gofynion o ran y 
gyllideb am flwyddyn lawn pan fydd y ddeddfwriaeth ar waith.  Er mwyn bod yn gyflawn y mae hyn, ac 
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nid yw'n golygu unrhyw dybiaeth y bydd y ddeddfwriaeth yn parhau yn ei ffurf bresennol neu o gwbl.  
Mae'r costau yn y golofn derfynol yn cynnwys costau staff, costau swyddfa cysylltiedig a chostau TG 
sy'n deillio o'r pwerau ychwanegol i ystyried cwynion ar lafar, i gynnal ymchwiliadau ar fy liwt fy hun 
ac i gyflwyno swyddogaeth safonau cwynion.  (Nid oes costau wedi'u cynnwys yng nghyswllt yr 
estyniad arfaethedig i'r pwerau i ymchwilio i gwynion iechyd sy'n cynnwys elfen o driniaeth iechyd 
breifat.  Disgwylir y gellir delio â'r rhain drwy'r adnoddau presennol sydd ar gael i'r swyddfa.) 

 Y costau sy'n gysylltiedig â'r pwerau ychwanegol yn y ddeddfwriaeth newydd yw'r rheini sydd wedi'u 
cynnwys a'u hesbonio yn yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol drafft, a fydd yn cael eu hystyried yn fanwl fel 
rhan o'r broses ddeddfwriaethol. 
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Atodiad 

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru – Amcangyfrif ar gyfer 2018-19 

Pwerau 
Newydd 

Gwirion-
eddol 

2016/17 
Cyllideb 
2017/18 

Amcan-
gyfrif 

2018/19 

Amcan-
gyfrif 

2018/19 
£000 £000 £000 £000 

A  Cyfalaf 27 25 25 25 

B  Refeniw Cyllidol 
Cyflogau a chostau cysylltiedig 2,827 2,934 3,107 3,372 
Costau cysylltiedig â LGPS  280 292 0 0 

3,107 3,226 3,107 3,372 
Prydlesi, gan gynnwys swyddfa 435 416 435 435 
Systemau cyfrifiadurol a chymorth 177 191 225 243 
Costau swyddfa 113 130 130 151 
Ffioedd proffesiynol  230 294 300 320 
Cyfathrebu 57 78 70 70 
Hyfforddiant a recriwtio  45 30 55 62 
Teithio a chynhaliaeth 39 31 40 49 
Ffi archwilio 6 20 20 20 

Is-gyfanswm 4,223 4,416 4,382 4,722 
     Incwm -5 -1 -17 -17
    Cyfanswm Refeniw 4,218 4,415 4,365 4,705 
C  DEL nad yw’n Arian 
     Dibrisiant 82 80 70 70 
     DEL Refeniw (B+C) 4,300 4,495 4,435 4,775 

Cyfanswm DEL (A+B+C) 4,327 4,520 4,460 4,800 
D  Gwariant a Reolir yn Flynyddol 
     Symudiad ar LGPS -292 0 0 
     Symudiad darpariaethau 

-280
  21 20 20 20 

     Cyfanswm AME -259 -272 20 20 
E  Cyfanswm Gwariant a Reolir 4,068 4,248 4,480 4,820 

Adnoddau Gofynnol 4,068 4,248 4,480 4,820 
Dibrisiant -82 -80 -70 -70
Gwariant a Reolir yn Flynyddol 259 272 -20 -20

    Symudiadau eraill nad ydynt yn arian 0 20 20 20 
Cyfanswm gofyniad arian o’r WCF 4,245 4,460 4,410 4,750 
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