
 

 

 

 

 

 

Dyddiad | Date: 14 Hydref 2021 

Pwnc | Subject: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Amcangyfrif ar gyfer 2022-23 

Annwyl Nick 

Diolch am ddod i gyfarfod y Pwyllgor Cyllid ddydd Mercher 13 Hydref i drafod eich Adroddiad 
Blynyddol ar gyfer 2020-21 a chyflwyno eich Amcangyfrif ar gyfer 2022-23. Rwy'n ysgrifennu i'ch 
hysbysu, ar ôl ystyried eich Amcangyfrif a'r dystiolaeth a ddarparwyd gennych, na all y Pwyllgor osod 
eich Amcangyfrif fel y'i cyflwynwyd i'r Pwyllgor. 

Mae ein pryderon yn ddeublyg ac yn ymwneud â'r Cyfanswm Gwariant a Reolir y gofynnwyd amdano 
yn eich Amcangyfrif ar gyfer 2022-23, sydd £293,000 yn fwy na'r gyllideb wreiddiol ar gyfer 2021-22 
(cynnydd o 5.7 y cant, i fyny o £5,110 i £5,403): 

1. Cynnydd mewn costau staff - cynnydd o £222,000 ar gyfer 2022-23 o'i gymharu â chyllideb 
wreiddiol 2021-22 

Yn ystod y sesiwn dystiolaeth, gofynnodd y Pwyllgor am ddadansoddiad o'r £222,000 ychwanegol ar 
gyfer y costau staff y gofynnir amdani ar gyfer 2022-23. Gwnaethoch ddweud wrth y Pwyllgor fod y 
cynnydd yn adlewyrchu'r dyfarniadau cyflog staff a ragwelir o £70,000 a £60,000 ar gyfer 2021-22 a 
2022-23, yn y drefn honno, ynghyd â £92,000 arall ar gyfer dau weithiwr achos newydd. 

Er na wnaethoch geisio cynnydd yng nghyfanswm y gofyniad adnoddau ar gyfer 2021-22 o'i gymharu 
â 2020-21, mae'r Pwyllgor yn nodi bod eich costau staff wedi cynyddu £96,000. Roedd eich 
Amcangyfrif ar gyfer 2021-22 yn nodi: 
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Mae cyflogau staff wedi’u cysylltu â negodiadau cyflogau’r Cyd-gyngor 
Cenedlaethol ar gyfer Gwasanaethau Llywodraeth Leol. Cafodd y cynnig cyflog 
terfynol o 2.75 y cant a wnaed gan ochr y cyflogwyr ei dderbyn ym mis Awst 2020. 
Roedd hyn 0.75% yn uwch na’r hyn a gynhwyswyd yn Amcangyfrif y llynedd ond 
gellir ymdopi ag ef o fewn y gyllideb a ddyrannwyd. Bydd unrhyw godiadau cyflog 
yn 2021/22 yn cael eu cyflawni drwy arbedion effeithlonrwydd. Ni ragwelir unrhyw 
newid i gyfraniadau Yswiriant Gwladol a Phensiynau [Pwyslais wedi’i ychwanegu]. 

Byddai'r Pwyllgor yn croesawu eglurhad ynghylch pam y ceisir cyllid ychwanegol yn eich Amcangyfrif 
ar gyfer 2022-23 ar gyfer y dyfarniad cyflog ar gyfer 2021-22. Rydych hefyd wedi nodi eich bod yn 
debygol o gyflwyno Cyllideb Atodol, a fydd hefyd yn ceisio adnoddau ychwanegol fel cyfraniad at 
gost y dyfarniad cyflog yn 2021-22 sy'n ymddangos yn groes i'r hyn a nodwyd gennych yn flaenorol 
yn eich cyllideb ar gyfer y flwyddyn honno. 

2. Amcanestyniadau o lwyth yr achosion 

Mae'r Pwyllgor yn nodi eich rhagdybiaeth o dwf a ragwelir o 20 y cant mewn gwaith achos ar gyfer 
2022-23, a gefnogir gan dabl yn eich Amcangyfrif ar gyfer 2022-23 sy'n dangos cynnydd i 8,711 o 
7,200 ar gyfer y Gyllideb ar gyfer 2021-22. Fodd bynnag, mae cyfanswm y ffigur o 7,200 ar gyfer 
2021-22 yn wahanol i'r cyfanswm o 7,936 a nodwyd yn eich Amcangyfrif ar gyfer 2021-22.  

Felly mae'r amcangyfrif o 7,919 o achosion ar gyfer 2021-22 17 yn llai na'r hyn a nodwyd yn eich 
Amcangyfrif ar gyfer 2021-22 (7,936 o achosion). Mae hefyd yn awgrymu bod llwyth yr achosion a 
ragwelir ar gyfer 2022-23 (8,711) yn cynrychioli cynnydd o 10 y cant o'i gymharu â'r rhagdybiaeth y 
gwnaed eich Amcangyfrif ar gyfer 2021-22 (7,936) arno, ac nid 20 y cant. A allech egluro pam mae'r 
ffigurau hyn yn wahanol a rhoi syniad o sut y mae'n effeithio ar yr adnoddau a geisir ar gyfer 2021-22 
a 2022-23? 

Efallai eich bod yn ymwybodol bod y Pwyllgor wedi ystyried Cyllideb Ddrafft Comisiwn y Senedd ar 
gyfer 2022-23 ar 8 Hydref 2021, sy'n ceisio cynnydd o £1,730,000 yng ngwariant cysylltiedig â'r 
Comisiwn (cynnydd o 4.4 y cant). Er nad yw'r Pwyllgor wedi adrodd eto ar Gyllideb Ddrafft 2022-23 y 
Comisiwn, ar y cyfan mae'n fodlon ar y cynnydd arfaethedig. 

Mae'r Pwyllgor yn teimlo na fyddai'n briodol cefnogi eich cynnydd arfaethedig ac mae'n gofyn i chi 
addasu ac ailgyflwyno eich Amcangyfrif gan leihau eich cynnydd arfaethedig yng Nghyfanswm y 
Gwariant a Reolir fel na fyddai’n rhagori ar y cynnydd arfaethedig yng nghyllideb Comisiwn y Senedd 
ar gyfer 2022-23. 

 

 

 

https://senedd.cymru/laid%20documents/cr-ld13828/cr-ld13828-w.pdf#page=34


 

 

 

 

Fel sy'n ofynnol gan Reol Sefydlog 20.24 rydym yn ymgynghori â chi ar y newidiadau hyn. Gobeithio 
y byddwch yn deall rhesymeg y Pwyllgor Cyllid y tu ôl i'r dull hwn a gofynnwn ichi addasu eich 
Amcangyfrif ar gyfer 2022-23 i ymgorffori'r newidiadau hyn, ac ailgyflwyno eich Amcangyfrif i'r 
Pwyllgor erbyn dydd Gwener, 29 Hydref. Fodd bynnag, os hoffech wneud sylwadau mewn perthynas 
â'n ceisiadau, rhowch wybod i Glerc y Pwyllgor Cyllid (Leanne Hatcher 
Leanne.Hatcher@Senedd.Cymru) ar y cyfle cyntaf, ond erbyn 22 Hydref 2021 fan bellaf. 

At hynny, o gofio bod cylch gwaith y Pwyllgor bellach yn cynnwys yr holl gyfrifoldebau goruchwylio ar 
gyfer eich swyddfa, byddem yn ddiolchgar pe gallech ymateb yn ffurfiol i unrhyw argymhellion y 
mae'r Pwyllgor yn eu gwneud mewn adroddiadau yn y dyfodol. 

Yn gywir 

 

Peredur Owen Griffiths 
Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu’n Saesneg. 
We welcome correspondence in Welsh or English. 


