
 
 

Gwaith craffu blynyddol Pwyllgor Cyllid Senedd Cymru ar Ombwdsmon 
Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru  

Ymateb gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru - Chwefror 2022 

 
Cyflwyniad 

Ystyriodd Pwyllgor Cyllid y Senedd Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol ac Amcangyfrif 
cychwynnol 2022-23 yr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (OGCC) ar 13 
Hydref 2021.  Wedi hynny, dywedodd y Pwyllgor y byddai’n cytuno ar gynnydd yn y gyllideb 
dim ond os na fydd yn fwy na’r hyn a geisiwyd gan Gomisiwn y Senedd.  Gwnaethom baratoi 
a chyflwyno Amcangyfrif diwygiedig yn adlewyrchu hyn. 

Ar 22 Tachwedd, gosododd y Pwyllgor ei adroddiad ar yr Amcangyfrif diwygiedig a’r 
Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol ar gyfer 2020/21.  Gwnaed 12 argymhelliad yn adroddiad y 
Pwyllgor, ac mae’r papur hwn yn ystyried ac yn ymateb i bob un ohonynt. 
 

Argymhelliad 1. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod yr Ombwdsmon yn sicrhau bod yr 
ystadegau am lwyth achosion yn cael eu cyflwyno’n glir ac yn gyson a bod graffiau a 
ffeithluniau’n cynnwys labeli data er mwyn cyflwyno’r wybodaeth a ddefnyddir i 
lywio’r rhagdybiaethau sy’n sail i’r cais am adnoddau yn gliriach. 

Cytuno  

Ein bwriad yn ein Hamcangyfrif a’r Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol yw dangos digon o 
fanylion i fod yn ystyrlon, ond hefyd i gadw’r cyflwyniad mor glir a syml â phosibl.   Byddwn 
yn gweithio i gyflawni'r cydbwysedd hwn ac yn nodi'n gliriach yn ein Hamcangyfrifon y sail ar 
gyfer unrhyw ragolygon a thybiaethau. 
 

Argymhelliad 2. Mae’r Pwyllgor yn ategu argymhelliad blaenorol y dylai’r 
Ombwdsmon adolygu’r Dangosyddion Perfformiad Allweddol ar gyfer y flwyddyn 
ariannol nesaf er mwyn sicrhau eu bod yn ddigon uchelgeisiol ac yn ceisio gwelliant 
parhaus wrth gyflawni gwaith yr Ombwdsmon.  

Cytuno  

Bydd fy olynydd yn paratoi ein Cynllun Corfforaethol newydd ar gyfer 2022/23 i 2024/25 o fis 
Ebrill 2022.  Fel rhan o hynny, bydd ein Dangosyddion Perfformiad Allweddol a thargedau 
cysylltiedig yn cael eu hadolygu a'u diwygio.  Wrth osod targedau newydd ac uchelgeisiol, 
byddwn yn ystyried y gyllideb/adnoddau sydd ar gael, ynghyd â’r pwysau llwyth achosion 
cyfredol a’r pwysau llwyth achosion rhagamcanol ar ein gwasanaeth.    

Rydym yn cydnabod gwerth sicrhau bod aelod o staff yn ystyried cwyn pob achwynydd. 
Fodd bynnag, rydym hefyd yn cydnabod nad yw’r gofynion cyfredol ar ein gwasanaeth yn 
rhai y gallwn eu cyflawni o fewn ein cyllidebau presennol a chyda’n dull cyfredol o ddarparu 
gwasanaeth.   Felly, rydym yn archwilio’r cyfle ar gyfer mwy o ddigideiddio (gan gynnwys 
sgrinio awtomatig ar-lein) i leihau nifer y cwynion sy’n gofyn am ystyriaeth gychwynnol â 
llaw.  Mae cyfyngiadau o ran adnoddau yn golygu y byddwn hefyd yn edrych ar ‘godi’r bar’ i 
annog yn erbyn cyflwyno cwynion llai difrifol ac, os ydym yn eu derbyn, na fyddant yn cael 
eu hymchwilio mwyach.    



 

Argymhelliad 3. Mae’r Pwyllgor yn ategu argymhelliad blaenorol y dylai’r 
Ombwdsmon adrodd ar gostau uned fesul achos mewn termau arian parod a thermau 
real, gan gynnwys digon o wybodaeth i ganfod sail y cyfrifiad, megis pa gostau sydd 
wedi’u cynnwys a’r flwyddyn gyfeirio a fabwysiadwyd ar gyfer y data tueddiadau. 

Cytuno  

Caiff y costau unedau rydym yn eu cynnwys yn ein Hadroddiad a Chyfrifon Blynyddol eu 
haddasu i brisiau cyson er mwyn hwyluso cymhariaeth ystyrlon o flwyddyn i flwyddyn.  Fodd 
bynnag, yn ein Hamcangyfrifon i’r Pwyllgor Cyllid, byddwn yn sicrhau ein bod yn cynnwys 
costau uned mewn termau real ac arian parod.   Ar gyfer y costau uned termau real, byddwn 
yn defnyddio’r ffigyrau chwyddiant diweddaraf ac yn nodi’r mis a’r flwyddyn a ddefnyddiwyd.   

Er nad yw rhagamcanu llwyth gwaith y dyfodol yn wyddor fanwl, byddwn yn datgan ein 
rhagdybiaethau craidd a'r rhesymau drostynt. 
 

Argymhelliad 4. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod yr Ombwdsmon yn darparu rhagor o 
wybodaeth am y fethodoleg newydd arfaethedig ar gyfer cyfrifo costau uned ac yn 
esbonio pam y bydd yn fesur perfformiad mwy effeithiol na’r dull presennol.  

Cytuno  

Yr egwyddorion a ddefnyddiwyd gennym wrth ddatblygu ein costau uned yw: 

• Dylai'r costau sydd wedi’u cynnwys yn y cyfrifiad fod yn rhai sy'n ymwneud â'r 
gweithgaredd y cyfrifir unedau ar ei gyfer (fel bod cost archwiliedig y gweithgaredd 
ymdrin â chwynion yn cael ei defnyddio yn lle'r gyllideb gyfan). 

• Dylid cyflwyno costau ar sail prisiau cyson, fel bod y newidiadau a ddangosir yn 
ymwneud â newidiadau cost neu newidiadau o ran niferoedd yn hytrach na 
chwyddiant. 

• Dylid defnyddio prisiau cyfredol wrth gyflwyno’r gwerthoedd a ddangosir gan fod 
hynny'n fwy ystyrlon na rhai mympwyol y flwyddyn flaenorol. 

• Dylai’r unedau a ddefnyddir wrth gyfrifo costau uned adlewyrchu, cyn belled ag y bo 
modd, y gwaith a gynhaliwyd yn ystod y cyfnod dan sylw (fel bod nifer yr 
ymholiadau/cwynion a gaewyd yn cael ei ystyried yn sail fwy priodol ar gyfer costau 
uned nag ymholiadau/cwynion a dderbyniwyd.) 

Roedd yr Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol yn cynnwys esboniad o'r dull o ymdrin â chostau 
uned (t85).  Byddwn yn ailedrych ar yr esboniad yn ein Hadroddiad Chyfrifon Blynyddol 
nesaf, gan ystyried pryderon y Pwyllgor, a byddwn yn sicrhau bod yr esboniad yn glir. 

Efallai y bydd y Pwyllgor hefyd yn cael cysur o wybod bod ein harchwilwyr allanol wedi 
archwilio ein costau uned ac ni wnaed unrhyw sylw anffafriol ganddynt ynglŷn â’r dull a 
ddefnyddir gennym.    
 

  



 

Argymhelliad 5. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod yr Ombwdsmon yn cynnal arolwg 
staff llawn yn 2022 gan ganolbwyntio’n benodol ar lesiant staff i sicrhau dealltwriaeth 
o effaith y pandemig ar y sefydliad ac i sicrhau bod gwersi’n cael eu dysgu i wella 
arferion gwaith. 

Cytuno  

Cynhelir ein prif arolwg staff bob dwy flynedd.  Cynhaliwyd yn 2020 a bydd yn cael ei gynnal 
eto yn 2022.  

Yn y cyfnod rhwng ein prif arolygon staff rydym wedi cynnal arolwg Cyflogwr Chwarae Teg 
o’r holl staff, yn ogystal ag arolygon i ganfod pa mor dda yr oedd staff yn ymdopi yn ystod y 
pandemig ac i gasglu gwybodaeth am agweddau at ddychwelyd i’r swyddfa.  Rydym hefyd 
wedi cael sicrwydd hynod gadarnhaol gan ein harchwilwyr mewnol, a gynhaliodd 
archwiliadau o’n trefniadau llesiant (Awst 2020) ac o’r gefnogaeth a ddarparwyd gennym i 
staff wrth weithio o bell (Mehefin 2021).  
 

Argymhelliad 6. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod yr Ombwdsmon yn parhau i fesur 
cost y pwerau newydd yn Neddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 
2019 a data yn eu cylch yn yr Adroddiad Blynyddol.  

Cytuno  

Cafodd y wybodaeth hon ei chynnwys yn yr Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol 2020/21, a 
bwriadwn ei chynnwys bob blwyddyn. 
 

Argymhelliad 7. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod yr Ombwdsmon yn cynnwys 
tystiolaeth o’r manteision osgoi costau sy’n deillio o Ddeddf Ombwdsmon 
Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2019 yn Adroddiadau Blynyddol a Chyfrifon ac 
Amcangyfrifon y dyfodol.  Dylai hyn gynnwys tystiolaeth ychwanegol o arbedion 
effeithlonrwydd a gwelliannau sy’n deillio o’r ddeddfwriaeth, fel rhan o’r wybodaeth a 
gyflwynir yn y dyfodol. 

Cytuno  

Rwy’n rhannu diddordeb y Pwyllgor yn effaith ac effeithiolrwydd Deddf 2019, ac yn dymuno 
canolbwyntio arni.  Rwyf wedi bod yn gweithio i gasglu ac ystyried data yn awr i gefnogi hyn 
a’r gwaith craffu ôl-ddeddfwriaethol ar y Ddeddf yn y dyfodol.  Rwy’n ymwybodol o 
gymhelliant cyfiawnder cymdeithasol y Ddeddf, yn ogystal â chanlyniadau ariannol ei 
gweithredu. Byddwn yn cynnwys y ddau yn y dadansoddiad.  

Mae rhai heriau o ran casglu a dadansoddi data. Fodd bynnag, mae effaith ein gwaith yn 
dibynnu’n rhannol ar a yw cyrff cyhoeddus yng Nghymru yn gweithredu ar yr hyfforddiant a 
ddarparwn i’w staff, a ydynt yn gweithredu’r argymhellion a wnawn mewn perthynas â gwella 
darpariaeth gwasanaethau cyhoeddus, ac i ba raddau y gwneir hynny.  Mae nodi nifer yr 
ymholiadau a chwynion a fyddai wedi dod i law heb y pwerau ychwanegol o dan Ddeddf 
2019 hefyd yn parhau i fod yn heriol.    

Gan fod bwriadau’r Senedd, wrth gymeradwyo’r ddeddf, yn cynnwys sicrhau gwell mynediad 
at gyfiawnder, mae’n bwysig bod asesiad o’r canlyniad hwn hefyd yn cael ei gynnwys yn ein 
dadansoddiad, er nad oes ganddo werth ariannol uniongyrchol.   Nod ein gwaith safonau 
cwynion yw annog cyrff cyhoeddus i nodi cwynion fel cwynion, a’u trin fel hynny.  Bydd hyn 



 

yn golygu y bydd nifer y cwynion a gofnodwyd yn debygol o gynyddu mewn rhai achosion, 
ond felly hefyd y bydd cyfiawnder i achwynwyr.   

Mae fy nefnydd o bwerau ar fy liwt fy hun i ymestyn ymchwiliad i gŵyn unigol, er enghraifft, 
eisoes wedi nodi a mynd i’r afael â methiannau mewn gwasanaeth o ran gofal canser y 
prostad fel y bu modd eu hunioni, gan leihau neu atal niwed i 8 claf.   Yn yr un modd, bydd 
ein hymchwiliad ac adroddiad ar ei Liwt ei Hun ar ddigartrefedd yn arwain at newid 
cadarnhaol a fydd yn effeithio ar lawer o bobl sy'n wynebu digartrefedd yn y dyfodol. 

Mae’r rhain yn fanteision gwirioneddol o Ddeddf 2019 ond nid o reidrwydd yn rai sy’n hawdd 
eu mesur.  Byddwn yn ceisio canfod manteision ansoddol a meintiol. 

 

Argymhelliad 8. O ran adnoddau, mae’r Pwyllgor yn argymell y dylid sicrhau na fydd 
cefnogi ymchwiliadau’r Ombwdsmon ar ei liwt ei hun yn cael blaenoriaeth ar draul 
ymdrin â’r llwyth achosion cyffredinol. 

Fel y bydd y Pwyllgor yn ei werthfawrogi, mae annibyniaeth statudol yr Ombwdsmon yn 
golygu mai mater i’r Ombwdsmon yw penderfynu ar nifer a graddfa ymchwiliadau ar ei liwt ei 
hun, ar ôl ystyried data, sylwadau a safbwyntiau priodol.   

O 1 Ebrill 2022, mater i’m Holynydd yw Ymchwiliadau ar ei Liwt ei Hun, ond byddaf yn sicr 
yn tynnu’r argymhelliad hwn i’w sylw fel rhan o’n trafodaethau trosglwyddo.  Rwy’n siŵr y 
bydd safbwyntiau’r Pwyllgor yn cael eu cynnwys yn ei hystyriaethau. 
 

Argymhelliad 9. Mae’r Pwyllgor yn nodi’r manylion yn y ddogfen ddiwygiedig, sef 
“Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru:  Amcangyfrif 2022-23”, ac mae o’r 
farn bod yr Amcangyfrif yn dderbyniol.  Yn amodol ar y sylwadau a’r argymhellion yn 
yr adroddiad hwn, mae’r Pwyllgor yn cefnogi’r cais cyffredinol am adnoddau. 

Rwyf i a’m cydweithwyr yn gwerthfawrogi’r gefnogaeth hon ac yn ddiolchgar amdani. 
 

Argymhelliad 10. Mae’r Pwyllgor yn argymell y dylai’r Ombwdsmon ddangos yn glir 
sut y mae’n cadw at y datganiad o egwyddorion wrth lunio cyllidebau yn y dyfodol y 
tu hwnt i 2022-23 ac, yn benodol, na ddylai gymryd yn ganiataol y bydd y cyllid yn 
cynyddu o un flwyddyn i’r nesaf. 

Cytuno  

Ceisiodd ein Hamcangyfrif ar gyfer 2022/23 ddiwallu’r holl egwyddorion a chyfeiriwyd atynt 
yn benodol yn y ddogfen.  Wrth ymdrin â chyflwyniadau yn y dyfodol, bydd y swyddfa yn 
parhau i ystyried egwyddorion, effeithlonrwydd ac arbedion y gyllideb, yn ogystal â 
galwadau, llwyth achosion a phwysau chwyddiant.  Pan geisir cynnydd, bydd hyn yn cael ei 
esbonio a’i ddangos yn glir.   Byddwn yn adolygu cyflwyniad y flwyddyn nesaf i sicrhau ein 
bod yn dangos yn gliriach ein bod yn cadw at y Datganiad o Egwyddorion.   

Mae'r Datganiad o Egwyddorion yn nodi'n glir na ddylid rhagdybio y bydd cyllidebau yn 
cynyddu yn unol â Bloc Cymru.  Yn sicr nid ydym wedi rhagdybio cynnydd o’r fath yn ystod 
fy nghyfnod yn y swydd.  Yn y cyd-destun hwnnw, mae’n ddiddorol nodi bod Bloc Cymru 
(TME) wedi cynyddu 52% rhwng 2015 ac Ebrill 2021, tra bod cyllideb yr Ombwdsmon wedi 
cynyddu 26%.  Pe bai cyllideb yr Ombwdsmon wedi cynyddu yn unol â Bloc Cymru, byddai 
ein cyllideb ar gyfer y flwyddyn gyfredol dros £1m yn fwy nag ydyw. 
 



 

Argymhelliad 11. Yn unol â’r datganiad o egwyddorion, mae’r Pwyllgor yn argymell y 
dylai’r Ombwdsmon ariannu costau sy’n deillio o bwysau yn ystod y flwyddyn drwy 
sicrhau arbedion ac effeithlonrwydd, yn hytrach na thrwy gyllidebau atodol. 

Rwy’n sicr yn derbyn ac yn cytuno â’r egwyddor y dylid cynnwys pwysau yn ystod y flwyddyn 
o fewn adnoddau cymeradwy lle bynnag y bo modd.  Fodd bynnag, byddai’n amhosibl i mi 
ymrwymo i beidio byth â cheisio adnoddau ychwanegol yn ystod y flwyddyn drwy gyflwyno 
cyllideb atodol.    

I ddangos y dull a fabwysiadwyd gennyf, rwyf wedi edrych yn ôl ar gyllidebau atodol 
blaenorol yn ystod fy nghyfnod yn y swydd.   Dros y saith mlynedd diwethaf, rwyf wedi 
defnyddio’r broses Cyllideb Atodol dim ond mewn perthynas â digwyddiadau 
eithriadol/unigol. Rwyf bob amser wedi ceisio ymdopi o fewn y gyllideb a ddyrannwyd ac nid 
dewis ysgafn yw cyflwyno Cyllidebau Atodol. Rwyf wedi cyflwyno Cyllidebau Atodol yn ystod 
yr achlysuron canlynol1: 

• I dalu costau her Uchel Lys i benderfyniadau gan Banel Dyfarnu Cymru mewn 
perthynas ag achos proffil uchel yn ymwneud â’r Cod Ymddygiad - 2015/16 a 
2017/18  

• Costau gosod cyfalaf ar gyfer adeiladau ym Mharc Bocam yn dilyn 
newidiadau i adeiladau a chytundeb prydles newydd – 2015/16 

• I amrywio’r gyllideb rhwng refeniw a chyfalaf ar ddim cost net – 2018/19 
• I ddychwelyd arian parod i Gronfa Gyfunol Cymru - roedd hyn yn ymwneud â 

phensiynau, gan ddychwelyd arian parod yn 2017/18 ac yn 2020/21, 
cyfanswm o £1.3 miliwn 

Mae’r effaith net gyffredinol y Cyllidebau Atodol yn ystod fy nghyfnod yn y swydd wedi bod 
yn ad-daliad net i Gronfa Gyfunol Cymru o ychydig o dan £1 miliwn (arian parod).  

Fel y gŵyr y Pwyllgor, ni allaf gario adnoddau o un cyfnod i’r llall, nid oes gennyf gronfeydd 
wrth gefn na phwerau benthyca.  Mae 80% o’m costau blynyddol yn gostau staff, ac ar ôl 
ystyried costau ymrwymedig a sefydlog eraill megis rhent, contractau TG, ardrethi 
annomestig, costau ynni, mae llai nag 8% o’r gyllideb ar ôl i dalu costau eraill megis argraffu 
a deunydd ysgrifennu, cyngor clinigol, cyfieithu, hyfforddiant, postio, allgymorth a 
chyhoeddusrwydd.   

Felly, mae gwneud arbedion yn ystod y flwyddyn yn broblematig. Dim ond drwy leihau 
niferoedd staff y gellir gwneud arbedion sylweddol.   Mae’n debygol y byddai diswyddo i 
geisio cydbwyso'r gyllideb yn arwain at gyllidebau atodol i gwrdd â chostau diswyddo yn 
ystod y flwyddyn. 

Mae argymhelliad y Pwyllgor felly yn ysgogi adolygiad o’n dull presennol.  Hyd yn hyn nid 
ydym wedi cynnwys unrhyw symiau wrth gefn yn ein Hamcangyfrif, ar y sail y byddai costau 
annisgwyl neu eithriadol sylweddol yn cael eu trin gan Gyllideb Atodol.  Fodd bynnag, yng 
ngoleuni argymhelliad y Pwyllgor, byddaf yn awgrymu i’m holynydd y dylid ystyried cynnwys 
swm wrth gefn yng nghyllidebau’r dyfodol, gan y byddai hyn yn lleihau’r tebygolrwydd y bydd 
angen cyllideb atodol yn y dyfodol.  Wedi dweud hynny, gallai hyn fod yn fater i’w drafod 
oherwydd, hyd yn oed â swm wrth gefn, ni fyddai’n bosibl gwarantu na fyddai byth angen 
Cyllideb Atodol.  Hefyd, gallai cynnwys swm wrth gefn sylweddol yn y gyllideb hefyd arwain 

 
1Defnyddiwyd proses y Gyllideb Atodol hefyd, yn ôl y gofyn, ar gyfer newidiadau yn y sector cyfan i gyfraniadau 
pensiwn y cyflogwyr ac ar gyfer costau pwerau newydd unwaith y byddai Deddf Ombwdsmon Gwasanaethau 
Cyhoeddus (Cymru) 2019 yn cael Cydsyniad Brenhinol ac ar ôl pennu dyddiadau cychwyn.  



 

at ddychwelyd cyllideb nas gwariwyd ar ddiwedd y flwyddyn, gan leihau’n ddiangen yr 
adnoddau sydd ar gael yn ystod y flwyddyn ar gyfer gweddill cyllideb Cymru.    
 

Argymhelliad 12. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod yr Ombwdsmon yn darparu 
diweddariad bob yn ail flwyddyn ar yr arbedion effeithlonrwydd a wneir yn ystod y 
flwyddyn. 

Ni fyddai’n briodol imi ymrwymo fy olynydd i hyn.  Fodd bynnag, tynnaf ei sylw at yr 
argymhelliad hwn fel y gall ymgysylltu ymhellach â’r Pwyllgor. 

Rwy’n croesawu’r gwaith craffu ar ddefnydd y swyddfa o arian cyhoeddus, ac rwy’n 
cadarnhau fy ymrwymiad i sicrhau gwerth am arian ac effeithlonrwydd wrth ddarparu 
gwasanaethau.  Rwy’n ymwybodol mai dim ond tua 0.2% o gyllideb gyffredinol Cymru yw 
cyllideb yr Ombwdsmon, a hoffwn osgoi cyflwyno gofynion adrodd ychwanegol a allai 
ddefnyddio adnoddau’n anghymesur.  Sylwaf y daeth y Pwyllgor Cyllid diwethaf i’r casgliad, 
yng nghyd-destun y gofyniad bod yr Archwilydd Cyffredinol yn llunio Adroddiad Interim bob 
blwyddyn, y dylid dileu’r gofyniad hwn.   

O dan y trefniadau goruchwylio newydd, mae Pwyllgor Cyllid y Senedd yn ystyried yr 
Amcangyfrifon (a gynhyrchir tua chanol y flwyddyn) a’r Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol (a 
gynhyrchir ar ôl diwedd y flwyddyn, gan edrych yn ôl ar y flwyddyn a gwblhawyd).  Mae’r 
Amcangyfrifon hefyd yn cynnwys diweddariad ar y flwyddyn gyfredol.  Felly, mae hyn eisoes 
yn rhoi cyfle i'r Pwyllgor Cyllid archwilio'r arbedion effeithlonrwydd a gyflawnwyd yn y 
flwyddyn a gwblhawyd, diweddariad ar y flwyddyn gyfredol a'r arbedion effeithlonrwydd a 
ragwelir yn yr Amcangyfrif ar gyfer y flwyddyn i ddod.  Byddwn yn gobeithio y byddai hyn yn 
rhoi’r wybodaeth sydd ei hangen ar y Pwyllgor, heb fod angen (a chostau) adrodd 
ychwanegol. 

Sylwaf fod y Pwyllgor wedi canolbwyntio’n arbennig ar arbedion sy’n rhyddhau arian parod.  
Fel y nodir uchod, mae cyfran fawr o gostau swyddfa’r Ombwdsmon yn sefydlog i bob 
pwrpas, ac mae 80% o’r costau’n ymwneud â staff. Gan hynny, mae’r potensial ar gyfer 
cynhyrchu arbedion sy’n rhyddhau arian parod yn ystod y flwyddyn yn gyfyngedig iawn.   

Ar y llaw arall, mae arbedion effeithlonrwydd, trwy gynyddu cynhyrchiant, yn hanfodol ac ni 
ddylid eu tanbrisio.  Mae cefnogaeth werthfawr y Pwyllgor Cyllid yn ystod fy nghyfnod yn y 
swydd wedi caniatáu cynnydd yn niferoedd staff, yn enwedig i sicrhau adnoddau ar gyfer y 
pwerau ychwanegol o dan Ddeddf 2019. Fodd bynnag, mae fy swyddfa yn ymdrin â 48% yn 
fwy o gwynion ac ymholiadau yn awr nag yr oedd pan ddechreuais yn y swydd, tra bod y 
gyllideb wedi cynyddu 21% mewn termau real (y mae llawer ohonynt yn ymwneud mewn 
gwirionedd â’r pwerau ychwanegol o dan Ddeddf 2019.)  Mae’r ffaith nad yw’r gyllideb wedi 
cynyddu yn unol â hynny ynddo’i hun yn arwydd o’r arbedion effeithlonrwydd sylweddol dros 
y saith mlynedd diwethaf.  Wrth gyflwyno cyllideb yn y dyfodol, byddwn yn ystyried y ffordd 
orau o ddangos yr arbedion effeithlonrwydd hyn, yn ogystal â cheisio arbedion arian parod 
mewn costau newidiol. 

 

 

 


