
Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 

Cynnig Cyllideb Atodol 1af 2022-23 

Memorandwm Esboniadol i Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid 

Cwblhawyd y Cynnig Cyllideb Atodol hwn yn unol â Rheolau Sefydlog 18A.2 a 20.36 
Senedd Cymru dyddiedig Tachwedd 2021. 

Cefndir – Costau staff ac incwm 

Mae Llywodraeth y DU wedi cyflwyno cynnydd o 1.25% yng nghyfraniadau Yswiriant 
Gwladol cyflogwyr ar gyfer 2022/23. Cyfeiriwyd at hyn yn ein Hamcangyfrifon a 
gyflwynwyd ym mis Hydref 2021 ac mae’n cyfateb i gost flynyddol o £38k.  

Mae’r cynnydd mewn cyfraniadau Yswiriant Gwladol i staff y tu hwnt i reolaeth yr 
Ombwdsmon, ac yn debyg i Gomisiwn y Senedd, ar gyngor Llywodraeth Cymru ni 
wnaethom gynnwys y pwysau ychwanegol hwn ar gostau yn ein hamcangyfrif. 
Dywedwyd wrthym, fel mewn blynyddoedd blaenorol, y dylid ymdrin â thaliadau o’r fath 
yng nghyllideb gyfanredol Cymru drwy ddyraniad cyllideb atodol yn ystod y flwyddyn. 
Dyna oedd y drefn pan gynyddodd cyfraniadau pensiwn cyflogwyr yn sylweddol yn 
2019/20.   

Rydym hefyd yn darparu cymorth ychwanegol ac yn gwneud gwaith cyflogres i 
Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol ac rydym yn bwriadu cynnwys gwariant 
ychwanegol o £2k, ond wedi’i gyfateb gan incwm ychwanegol.  Bydd yr elfen hon yn 
cynyddu gwariant ar adnoddau £2k, ond bydd yr incwm yn cyfri’n llawn amdano, felly ni 
fydd yr adnoddau net nac arian net yn newid.   

Felly, mae ein cyllideb atodol gyffredinol yn gofyn am gynnydd net o £38k. 

Adnoddau Ychwanegol a Geisir 

Rydym yn cynnig amrywio’r cynnig cyllideb blynyddol yn unol â Rheol Sefydlog 20.36 
yng nghyswllt: 

• Swm o £38k ar gyfer y Cynnydd Cenedlaethol yng nghyfraniadau Yswiriant
Gwladol cyflogwyr

• Incwm a chostau ychwanegol o £2k yn deillio o waith Ombwdsmon
Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru yn darparu gwasanaeth cyflogres
ychwanegol i Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol
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Cefndir – IFRS 16 
 
Roedd safon cyfrifyddu newydd, sef Safon Adrodd Ariannol Rhyngwladol 16 - Les 
(‘IFRS 16’), i fod i ddod i rym ym mlwyddyn ariannol 2020-21.  Oherwydd y pandemig, 
penderfynwyd gohirio gweithredu IFRS 16 tan 1 Ebrill 2021 yn y lle cyntaf.  Ym mis 
Tachwedd 2020, gwnaed cyhoeddiad ychwanegol i ohirio hyn ymhellach tan 1 Ebrill 
2022.  

 
Mae IFRS 16 yn mynnu bod pob les yn cael ei hystyried yn gyson yn y cyfrifon.  Yn y 
gorffennol, nid oedd lesoedd a oedd yn cael eu cyfri fel “lesoedd gweithredol” yn cael 
eu cydnabod ac roeddent yn cael eu cofnodi “oddi ar y fantolen”.  Mae’r newid hwn yn 
effeithio’n bennaf ar les adeilad ein swyddfa ym Mharc Bocam. Nid yw’n cael ei gyfri fel 
ased ar hyn o bryd ac nid yw’n cael ei ddibrisio.  
 
O 1 Ebrill 2022 ymlaen, bydd yr adeilad yn cael ei gydnabod fel ased hawl-i-ddefnyddio 
a bydd yn cael ei ddibrisio yn y dyfodol dros gyfnod disgwyliedig y les. Mae’r newid hwn 
yn arwain at gynnydd yng nghostau cyllid dibrisiant a llog yng nghyllideb yr 
Ombwdsmon. Felly, bydd cyllideb adnoddau gyffredinol Ombwdsmon Gwasanaethau 
Cyhoeddus Cymru yn cynyddu.  Fodd bynnag, ni fydd y newidiadau hyn yn golygu gofyn 
am fwy o arian o Gronfa Gyfunol Cymru. Ni fydd dim newid yn swm y rhent a delir i’r 
landlord wrth weithredu IFRS 16, ond bydd y ffordd y caiff hyn ei gyfrifyddu yn wahanol. 
 
Amrywio Adnoddau a Geisir 
 
O ganlyniad i IFRS 16, rydym felly’n cynnig cyllideb atodol i adlewyrchu’r newidiadau 
canlynol:  
 
• Adeiladau a chyfleusterau – gostyngiad o £198k 
• Newid mewn cyfalaf gweithio – cynnydd o £198k 
• Costau llog – cynnydd o £7k 
• Dibrisiant – cynnydd o £204k 

 
Mae’r newidiadau hyn i IFRS 16 yn cynyddu cyllideb adnoddau gyffredinol yr 
Ombwdsmon o £13k, ond nid oes cynnydd yn y gofyniad am arian parod net. 
 
Pwysau Parhaus 
 
Rydym i gyd yn wynebu cyfnod o gynnydd mewn chwyddiant sy’n llawer uwch na’r 
disgwyl fis Medi diwethaf pan gyflwynwyd ein Hamcangyfrif.  Byddwn yn gweithio i 
gyfyngu ar y cynnydd mewn costau cyn belled ag y bo modd ond nid ydym yn cynnwys 
cronfa wrth gefn yn ein cyllideb felly, fel y nodir yn ein Hamcangyfrifon, ni allwn 
ddiystyru’r angen am gyllideb atodol arall yn ddiweddarach yn y flwyddyn. 
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Gwariant OGCC Cyllideb a 
Gyflwynwyd 

Newidiadau        
Cynnydd mewn 

Yswiriant 
Gwladol/FGC 

Newidiadau 
IFRS 16 

Cyllideb 
Ddiwygiedig 

Cyflogau a chostau 
cysylltiedig 

4,182 40  4,222 

Adeiladau a 
chyfleusterau, gan 
gynnwys prydlesi 

369  (198) 171 

Ffioedd proffesiynol 234   234 

Costau TG 250   250 

Costau swyddfa 119   119 

Teithio, hyfforddi a 
recriwtio 

60   60 

Cyfathrebu 65   65 

Cyfanswm Gwariant 
Refeniw 

5,279 40 (198) 5,121 

Cyfanswm Incwm (17) (2)  (19) 

Gwariant Refeniw Net 5,262 38 (198) 5,102 

Gwariant Cyfalaf 5   5 

Cyfanswm yr Adnoddau 
sydd eu Hangen 

5,267 38 (198) 5,107 

Taliadau dibrisiant ac 
amorteiddio 

70   70 

Dibrisiant - asedau ar les -  204 204 

Taliadau llog – IFRS 16 -  7 7 

Cyfanswm Gwariant 
Adnoddau 

5,337 38 13 5,388 

Dibrisiant – cyfanswm  (70)  (204) (274) 

Taliadau llog – IFRS 16 -  (7) (7) 

Newid mewn cyfalaf 
gweithio – IFRS 16 

-  198 198 

Symudiadau eraill nad 
ydynt yn arian 

20   20 

Gofyniad Arian Parod 
gan Gronfa Gyfunol 
Cymru 

5,287 38 - 5,325 
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