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Ymateb: 2il Memorandwm Esboniadol Atodol 2018-19 
 
Diolch am eich llythyr ar 14 Ionawr 2019 yn ymwneud â fy Nghyflwyniad Cyllideb atodol.  
 

Rwy’n hapus iawn i ddarparu gwybodaeth ychwanegol. Gallai fod yn gynorthwyol, fodd 
bynnag, i ddweud pam na esboniwyd manylion y newidiadau yng Nghyflogau 2018/19 a 
chostau cysylltiedig yn y Memorandwm Esboniadol. Fel y gwyddoch, adlewyrchwyd 
casgliadau ac argymhellion y Pwyllgor Cyllid ar fy nghyflwyniad Amcangyfrifon 2018/19 
yn y Symudiad Cyllideb Flynyddol a ystyriwyd a chymeradwywyd yn llawn ar 16 Ionawr 
2018. Mae’r Symudiad Cyllideb Flynyddol a gymeradwywyd yn nodi’r adnoddau cyfan 
i’w darparu i ariannu fy swyddfa, yn ogystal â chyfanswm gwariant refeniw, cyfanswm 
gwariant cyfalaf a chyfanswm incwm. 
 
 Y cyngor a gawsom (gan swyddogion Llywodraeth Cymru a’n harchwilwyr allanol) yw 
bod angen cyflwyniad cyllideb atodol lle cynigir newidiadau i gyfanswm gwariant, 
cyfanswm gwariant refeniw, cyfanswm gwariant cyfalaf neu gyfanswm incwm, ond nad 
yw cyflwyniad cyllideb atodol yn ofynnol ar gyfer symudiadau o fewn pob un o’r 
penawdau hyn. 
 
Fy nealltwriaeth yw mai dull ymarferol yw hwn sy’n osgoi’r angen i’r Pwyllgor ystyried 
newidiadau llai a manwl ynghylch sut mae fy nghyllideb yn cael ei wario a’i fod yn 
cynnal annibyniaeth rôl yr Ombwdsmon wrth reoli adnoddau i ganiatáu’r swyddfa 
weithredu’n effeithlon ac yn effeithiol. Mae gwahaniaeth clir, fodd bynnag, rhwng yr 
angen i gynnal yr annibyniaeth hon, ymddangosiadol a gwirioneddol, a’m dymuniad i 
fod yn agored ac atebol ynglŷn â’m defnydd o arian cyhoeddus. 
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Roedd fy Memorandwm Esboniadol, yn unol ag arfer blaenorol ac adlewyrchu’r cyngor 
y cyfeirir ato uchod, yn esbonio symud adnoddau o Refeniw DEL i Gyfalaf DEL ond ni 
esboniodd newidiadau eraill, o fewn y Refeniw DEL, lle nad oes angen cymeradwyaeth 
ffurfiol ar eu cyfer.  
 
Mae’r tabl manwl a ddarperir yn dangos, fel y nodir yn eich llythyr, gostyngiadau mewn 
nifer o feysydd a chynnydd bychan (1%) mewn cyflogau a chostau cysylltiedig. Mae hyn 
yn ymwneud yn bennaf â phenodi cyfieithydd mewnol i ddisodli dibyniaeth ar 
wasanaethau cyfieithu allanol ac i wella ein gwasanaethau yn yr iaith Gymraeg. 
  
Os ydych chi o’r farn bod angen gwybodaeth ychwanegol ar gyfer y Memorandwm 
Esboniadol, gellid ychwanegu’r geiriad canlynol:  
 
Refeniw 
 
Mae gostyngiadau wedi cael eu gwneud ar draws penawdau’r gwariant Refeniw er 
mwyn darparu ar gyfer y gwariant Cyfalaf y cyfeirir ato uchod. Mae newidiadau bychan 
hefyd i benawdau gwariant Refeniw DEL. Er nad oes angen cymeradwyaeth ffurfiol ar 
gyfer symudiadau tebyg o fewn Refeniw DEL, dylid nodi bod Cyflogau a chostau 
cysylltiedig yn dangos cynnydd o £38,000. Mae hyn yn ymwneud yn bennaf â phenodi 
cyfieithydd mewnol, i ddisodli dibyniaeth ar wasanaethau cyfieithu allanol ac i wella 
gwasanaethau yn yr iaith Gymraeg. 

 
Yn gywir,  
 

 
 
 
Nick Bennett 
Ombwdsmon  
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