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Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 

Amcangyfrif 2023/24 

1. Cyflwyniad

Mae’r cyflwyniad Amcangyfrif hwn ar gyfer 2023/24 wedi’i baratoi i’w ystyried gan Bwyllgor 

Cyllid y Senedd.  Fe’i datblygwyd yng nghyd-destun ein Cynllun Strategol drafft 2023-26.  

Gan fod yr Amcangyfrif yn ganolog i gyflawni'r Cynllun Strategol, darperir y Cynllun 

hwnnw i'r Pwyllgor hefyd. 

2. Crynodeb Gweithredol

Rydym wedi paratoi ein Hamcangyfrif i adlewyrchu'r Nodau Strategol a nodir yn ein 

Cynllun Strategol drafft.  I grynhoi, y gofynion Adnoddau ac Arian Parod yw £6,025k a 

£5,909k yn y drefn honno.  Mae hyn yn gynnydd arian parod cyffredinol o £584k.  Dyma 

ddadansoddiad o'r cynnydd a wnaed: 

£ 000 

Pwysau cysylltiedig yn ymwneud â dyfarniad cyflog Ebrill 2022* 

Dyfarniad cyflog Ebrill 2023, pwysau costau a llwyth gwaith 

Llai o effeithlonrwydd  

Yn ogystal â buddsoddiad mewn blaenoriaethau strategol 

Yn ogystal â buddsoddiad mewn rheoli llwyth achosion 

180 

326 

(199) 

150 

127 

Cyfanswm 584 

* Cost dyfarniad cyflog Ebrill 2022 a gynigir yw 5% o gymharu â 1.5% yn y gyllideb

Mae’r swyddfa’n wynebu pwysau cost sylweddol, yn bennaf o ddyfarniadau tâl costau byw 

yn Ebrill 2022 ac Ebrill 2023.   

Mae angen £180k i dalu costau tâl ychwanegol parhaus dyfarniad cyflog llywodraeth leol 

ym mis Ebrill 2022, y mae ein staff yn ei dderbyn fel rhan o'u contract cyflogaeth.  Nid 

ydym yn rhan o’r trafodaethau dyfarniadau cyflog hyn, ac felly mae’r codiad cyflog y tu 

allan i’n rheolaeth.  Ceisir £326k pellach i ddiwallu dyfarniad cyflog Ebrill 2023 a 

amcangyfrifir ynghyd â phwysau costau a llwyth gwaith yn 2023/24.  Rydym wedi nodi 

nifer o arbedion effeithlonrwydd gwerth cyfanswm o £199k i wrthbwyso'r costau hyn yn 

rhannol. 

Mae'r cyflwyniad hefyd yn cynnwys buddsoddiad o £150k i wella gwasanaethau gan 

gynnwys gwefan newydd a dechrau gwaith ar system newydd i reoli achosion.  Mae'r 

buddsoddiadau hyn yn ganolog i'r Cynllun Strategol, gan ein helpu i reoli llwythi achosion 

cynyddol, cynyddu digideiddio a gwella mynediad at ein gwasanaethau.  Mae pwysau 

llwyth gwaith hefyd yn deillio o gynnydd parhaus mewn cwynion.  Rydym yn ceisio 

buddsoddiad o £127k sy'n adlewyrchu'r staff ychwanegol sydd eu hangen o ganlyniad i'r 

cynnydd parhaus yn y llwyth achosion. 

Mae'r cyflwyniad Amcangyfrif hwn yn rhoi diweddariad cryno ar y flwyddyn gyfredol, yn 

nodi pwysau gwaith achos a phwysau costau, yn darparu gwybodaeth am arbedion 

effeithlonrwydd a chynlluniau buddsoddi, ac yn rhoi dadansoddiad o'r Amcangyfrif.  

Mae cwmpas y gyllideb arfaethedig i’w weld yn Atodiad A. 

Y Pwyllgor Cyllid / Finance Committee
FIN(6)-20-22 PTN 2
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3. Diweddariad 2022/23  

Ymgymerodd Michelle Morris â dyletswyddau Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus 

Cymru ar 1 Ebrill 2022.  Mae ein Cynllun Strategol drafft newydd ar gyfer 2023 i 2026 

wedi’i baratoi a bydd yn destun ymgynghoriad erbyn bydd y papur hwn wedi cael ei 

ystyried gan y Pwyllgor Cyllid.  Bwriedir cwblhau’r Cynllun a’i gymeradwyo erbyn diwedd 

2022.  Mae’r Cynllun yn nodi blaenoriaethau ac uchelgeisiau allweddol ar gyfer y 

blynyddoedd i ddod ac mae’n sail i gyllideb 2023/24. 

Yn y flwyddyn gyfredol, mae dau fater ariannol allweddol yn ein hwynebu.  Y mater cyntaf 

yw bod achos Cod Ymddygiad lle ceisiwyd caniatâd i apelio. Mae'r canlyniad yn ansicr, ac 

nid yw swm unrhyw rwymedigaeth bosibl yn hysbys. 

Yr ail yw dyfarniad cyflog llywodraeth leol Ebrill 2022, sy’n berthnasol i’n staff o dan eu 

contractau.  Fe gofia'r Pwyllgor bod y Cyflwyniad Amcangyfrif ar gyfer y flwyddyn gyfredol 

yn caniatáu codiad cyflog o 1.5%, ond yn nodi pe bai’r dyfarniad yn uwch, ei bod yn 

debygol y byddai angen cyllideb atodol.  Y sefyllfa bresennol yw bod cynnig, a fyddai’n 

ychwanegu 5% at ein costau cyflog, wedi’i wneud ond heb ei dderbyn.  Fodd bynnag, gan 

na ddaethpwyd i gytundeb eto, gall y gost wirioneddol fod yn uwch. 

Nid yw ein cyllideb yn cynnwys unrhyw arian wrth gefn, ond rydym yn gweithio i gadw’r 

costau hyn o fewn ein cyllidebau ar gyfer 2022/23 cyn belled ag y bo modd.  Serch hynny, 

efallai y bydd yn rhaid i ni geisio dod o hyd i gyllid ychwanegol drwy gyflwyno cyllideb 

atodol ar gyfer 2022/23.  

4. Pwysau Gwaith Achos  

Roedd y Memorandwm Esboniadol ar gyfer Deddf Ombwdsmon Gwasanaethau 

Cyhoeddus (Cymru) 2019 yn rhagweld cynnydd blynyddol mewn cwynion rhwng 5% a 

12%.  Er bod y codiadau blynyddol wedi bod tuag at ben isaf yr ystod hon, maent serch 

hynny yn gyfystyr â chynnydd cyffredinol o 55% yng nghyfanswm gwaith achos ar gyfer 

y cyfnod cyfan (2015/16 i 2023/24).  Mae hyn yn cynnwys cynnydd rhagamcanol yn y 

flwyddyn gyfredol a 2023/24.  Yn y cyfnod hwnnw, mae'r swyddfa wedi elwa o 

ddeddfwriaeth newydd ac wedi derbyn adnoddau i'w croesawu i ymgymryd â'r 

dyletswyddau ychwanegol.  Fodd bynnag, dim ond 13% y mae nifer y staff gwaith achos 

wedi cynyddu.  

                                                                                                                            Cynnydd: 

 

                                                                                                                            +55% 

 

                                                                                                                            +53% 

 

                                                                                                                            +67% 

 

                                                                                                                            +7% 
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Blwyddyn Ymholiadau 

a 

dderbyniwyd  

Cwynion y 

Cod a 

dderbyniwyd 

Cwynion 

Gwasanaeth 

Cyhoeddus a 

dderbyniwyd 

Cyfansymiau 

2015/16 3,731 276  1,992 5,999 

2016/17 4,512 236  2,056 6,804 

2017/18 4,861 270  1,983 7,114 

2018/19 4,627 282  2,207 7,116 

2019/20 4,726 365  2,109 7,200 

2020/21: 4,006 535  1,638 6,179 

2021/22 5,158 294  2,726 8,178 

2022/23 (rhagamcaniad) 5,158 294  2,890 8,342 

2023/24 (rhagamcaniad) 5,713 294  3,321 9,328 

 

Yn y flwyddyn ddiwethaf (2021/22) cawsom y nifer uchaf erioed o gwynion am y 

gwasanaeth cyhoeddus   Er bod rhywfaint o ostyngiad mewn cwynion yn 2020/21 o 

ganlyniad i’r pandemig, mae cwynion bellach wedi cynyddu llawer mwy nag y bu iddynt 

ostwng.  Mae hyn yn adlewyrchu pwysau ar wasanaethau cyhoeddus, yn enwedig 

gwasanaethau iechyd, ac anfodlonrwydd y cyhoedd â'r gwasanaethau hynny. 

Yn y flwyddyn gyfredol (Ebrill i Awst 2022) rydym wedi gweld cynnydd pellach yn y 

cwynion am wasanaethau cyhoeddus.  Mae effaith gronnus y cynnydd blynyddol parhaus 

yn sylweddol.  Rydym yn ceisio darparu canlyniadau amserol, empathig a phriodol i'r 

cwynion hyn.  Fodd bynnag, mae'r pwysau gwaith achos hyn yn adlewyrchu pryderon 

gwirioneddol trigolion Cymru ac mae'r cynnydd mewn llwythi achosion yn peri'r risg o oedi 

cyn datrys problemau ac ymestyn gofid.  Er bod y papur hwn yn cynnwys niferoedd a 

chanrannau, mae pob cwyn yn cael effaith wirioneddol ar yr achwynwyr. 

Mae hefyd yn cael effaith fawr ar ein staff.  Cwynion gwasanaeth cyhoeddus sy'n cyfrif am 

y rhan fwyaf o amser staff, ac mae hyd yn oed cynnydd canran bach yn y nifer o gwynion 

ychwanegol.  Mae’r cynnydd rhagamcanol o 67% yn y cwynion am wasanaethau 

cyhoeddus ers 2015/16 yn arbennig o heriol felly.   

Mae’r cynnydd mewn gwaith achos ers 2015/16 wedi’i reoli’n bennaf drwy arbedion 

effeithlonrwydd, 67% yn fwy o gwynion am wasanaethau cyhoeddus gyda dim ond 13% 

yn fwy o staff.  Mae graddfa'r arbedion effeithlonrwydd hyn yn sylweddol. Fodd bynnag, ni 

ellir llyncu pwysau parhaus y llwyth achosion. Canfu ein harolwg staff mai dim ond 58% o 

staff oedd o’r farn bod pwysau llwyth gwaith yn rhesymol (i lawr o 76% yn yr arolwg 

diwethaf yn 2020) a dim ond 61% o staff oedd yn teimlo bod digon o adnoddau i ddiwallu 

gofynion gwaith (gostyngiad sylweddol o 90% yn yr arolwg diwethaf). Mae’n amlwg bod 

pwysau llwyth gwaith eisoes yn cael effaith sylweddol ar staff, ac mae’r cynnydd parhaus 

yn y llwyth achosion yn peri pryder sylweddol.   
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Wrth edrych ymlaen, mae dau ffactor sy’n debygol o arwain at gynnydd pellach mewn 

llwyth gwaith:  

• Mae gennym bryderon sylweddol am effaith y Rhaglen Covid-19 Nosocomiaidd 

Cenedlaethol ar ein llwyth gwaith i ymchwilio i'r nifer fawr o achosion Covid-19 a 

gafwyd mewn ysbytai.  Pan fydd y rhai yr effeithir arnynt yn anfodlon ar y ffordd y 

mae byrddau iechyd yn ystyried eu hachosion, maent yn debygol o atgyfeirio 

achosion atom ni.  Dros y 2 flynedd nesaf, rydym yn rhagweld 800 o ymholiadau yn 

troi’n 400 o gwynion. 

• Bydd ein Cynllun Strategol newydd hefyd yn ceisio sicrhau bod ein gwasanaethau 

ar gael i bawb yng Nghymru, yn enwedig i'r grwpiau hynny sydd heb 

gynrychiolaeth ddigonol ar hyn o bryd ymhlith ein defnyddwyr gwasanaeth.  Rydym 

yn obeithiol y bydd hyn yn arwain at fwy o ymholiadau a chwynion gan y grwpiau 

hyn o 2023/24 ymlaen.   

 

5. Pwysau cost 
 
Mae bron ein holl gyllideb (91.5%) yn cael ei wario ar gostau sefydlog neu led-sefydlog – 

mae costau adeiladau a chostau TG yn sefydlog i raddau helaeth ac ni ellir amrywio 

costau staff yn y tymor byr, ac eithrio drwy ddiswyddiadau (a fyddai’n golygu costau untro 

ychwanegol).   

Costau staff 
 
Mae bron i 80% o'n costau yn gostau staff, felly mae ein pwysau cost mwyaf yn deillio o 

ddyfarniadau cyflog a chyfraniadau pensiwn ac yswiriant gwladol y cyflogwr.  Nid yw’r 

rhain yn gostau y gallwn eu rheoli’n uniongyrchol.  Fel rhan o'n contractau cyflogaeth, 

rydym wedi ymrwymo drwy gontract i dalu staff yn unol â dyfarniadau cyflog y cytunwyd 

arnynt ar gyfer staff llywodraeth leol yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon gan 

sefydliad Cyflogwyr Cenedlaethol llywodraeth leol.  Roedd cynnig cychwynnol cyflogwyr 

2022, a fyddai’n berthnasol o fis Ebrill 2022 ymlaen, yn cynnig dyfarniad cyflog gwastad o 

£1,925.  Os bydd CPI yn parhau ar gyfradd uchel, efallai y bydd dyfarniad cyflog Ebrill 

2022 y cytunwyd arno’n derfynol yn uwch, ond byddai’r cynnig presennol yn golygu 

cynnydd o rhwng 9.4% ac 1.8% ar gyfer staff OGCC.  Byddai’r dyfarniad cyflog cyfartalog 

ar draws y sefydliad cyfan ar gyfer y flwyddyn gyfredol yn 5%, sy’n sylweddol uwch na’r 

hyn a ganiatawyd gennym (1.5%). 

Nid ydym yn cysylltu ein hamcangyfrifon â CPI, ond mae CPI yn dylanwadu ar 

drafodaethau cyflog.  Mae adroddiadau diweddar yn awgrymu y disgwylir i chwyddiant 

CPI gyrraedd 14% neu fwy ym mhedwerydd chwarter 2022 ac y bydd yn parhau i fod yn 

uwch na 7% yn y chwarteri dilynol.   

Mae ein hamcangyfrif a gyflwynir ar gyfer y flwyddyn nesaf yn cynnwys darpariaeth ar 

gyfer gweithredu’r dyfarniad cyflog llywodraeth leol Ebrill 2022 a gynigir, gan ychwanegu 

5% at y bil cyflogau.  Mae angen i ni hefyd ganiatáu ar gyfer dyfarniad cyflog Ebrill 2023 .  

Gan gymryd bod dyfarniadau cyflog yn parhau i fod yn is na chwyddiant, rydym wedi 

cynnwys darpariaeth ar gyfer dyfarniad cyflog o 3% o fis Ebrill 2023.  Fodd bynnag, os yw 

dyfarniadau cyflog llywodraeth leol yn uwch na’r hyn yr ydym wedi darparu ar ei gyfer, 

byddem yn ceisio cyflwyno cyllideb atodol i dalu’r gost ychwanegol. 
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Cyngor proffesiynol 
 
Rydym yn talu cyfradd fesul awr i’n hymgynghorwyr clinigol, nad yw wedi cynyddu ers 

dros 5 mlynedd.  O fis Gorffennaf 2022, mae'r gyfradd fesul awr a dalwn yn cynyddu 10%.  

Mae hyn yn angenrheidiol i gadw ein cyfraddau yn unol â’r rhai a delir, yn aml i’r un 

cynghorwyr, gan sefydliadau ombwdsmon eraill yn y DU.  Rydym hefyd yn cynyddu ein 

costau cyngor proffesiynol disgwyliedig £22k o ganlyniad i’r cwynion newydd parhaus yr 

ydym yn eu rhagweld. 

Chwyddiant pris 

Mae contractau cyflenwyr, gan gynnwys TG, fel arfer yn cynnwys mynegeio CPI blynyddol 

i adlewyrchu chwyddiant.  Er y byddwn yn parhau i geisio prisiau gwerth gorau gan 

gyflenwyr, mae pwysau costau yn ei gwneud yn debygol y bydd cynnydd mewn prisiau.  

Rydym hefyd yn gweld cynnydd sylweddol mewn costau ynni. 
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6. Effeithlonrwydd 

Mae ein llwyth achosion ymholiadau a chwynion wedi cynyddu'n sylweddol ers 2015/16 fel 

y nodir uchod.  Ni fu cynnydd cymesur yn nifer y staff sy'n ymdrin â chwynion ac 

ymholiadau.  Mae hyn yn dangos ein hymrwymiad i sicrhau mwy o effeithlonrwydd a'n 

hanes o wneud hynny.  Rydym wedi gweithio'n llwyddiannus i gynyddu effeithlonrwydd a 

rheoli'r llwyth achosion cynyddol hwn.   

Mae’r diagram hwn yn dangos twf 

llwyth achosion caeedig a thwf staff 

gwaith achos rhwng 2015/16 a 

2023/24 (rhagamcan). 

 

Mae hyn yn dangos y bwlch cynyddol 

rhwng staff gwaith achos a’r gwaith 

achos rydym yn ymdrin ag ef, a’r 

arbedion effeithlonrwydd (osgoi 

costau) rydym wedi’u gwneud o 

ganlyniad. 

 

Mae Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru wedi ceisio ariannu’r rhan fwyaf o 

bwysau cyflog a chwyddiant dros y 2 flynedd ddiwethaf o ganlyniad i welliannau i brosesau 

ac arbedion effeithlonrwydd mewnol eraill megis: 

• Effeithlonrwydd staff trwy ad-drefnu a throsiant staff 

• Gwneud newidiadau i arferion gwaith megis gweithio gartref 

• Darparu gwasanaethau fel cyfieithu, dylunio ac AD yn fewnol  

• Negodi arbedion ar ein hardrethi busnes ein hunain yn hytrach na defnyddio cyflenwr 

trydydd parti 

• Effeithlonrwydd TG yn dilyn buddsoddi mewn caledwedd  

• Gwella ein gwefan gan gynnwys cyflwyno cyfleusterau hunanwasanaeth a chyfeirio 

• Symud i swyddfa sy'n defnyddio llai ar bapur 

• Rheolaeth gyllidebol lym ar feysydd allweddol megis hyfforddiant a ffioedd 

proffesiynol. 

Byddwn yn parhau i geisio gwneud arbedion effeithlonrwydd, er y bydd angen adnoddau 

ar gyfer codiadau cyflog a phwysau chwyddiant. Bydd arbedion effeithlonrwydd yn 

2023/24 yn cynnwys: peidio â chynyddu ein lefelau staffio yn gymesur â’r llwyth gwaith 

cynyddol, gostyngiadau mewn cyngor cyfreithiol allanol, arbedion mewn costau swyddfa 

fel argraffu, postio a deunydd ysgrifennu a gostyngiadau mewn gwariant teithio, hyfforddi 

a recriwtio. 

Yn ystod y flwyddyn ariannol gyfredol, byddwn hefyd yn ceisio lleihau nifer y swyddfeydd 

sydd gennym er mwyn lleihau ein rhent a'n costau rhedeg.  Gan fod y brydles bresennol 

yn rhedeg tan 2025, bydd angen trafod hyn gyda'r landlord.  Gallai hyn arwain at gostau 

ymlaen llaw ychwanegol (adfeiliadau, costau prydlesu, newidiadau i gynllun y swyddfa 

wrth gefn a newidiadau i TG i gefnogi gwaith desg boeth) ond byddai'n sicrhau arbedion 

yn yr hirdymor.  Byddwn yn adrodd ymhellach ar hyn y flwyddyn nesaf ac yn adeiladu 

unrhyw arbedion effeithlonrwydd yng nghyllidebau'r blynyddoedd i ddod. 
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7. Buddsoddi mewn Blaenoriaethau Strategol 

Mae ein Cynllun Strategol drafft yn nodi pedwar nod strategol.  O dan y Cynllun byddwn yn: 

• Sicrhau cyfiawnder sy’n cael effaith gadarnhaol ar bobl a gwasanaethau 

cyhoeddus 

• Cynyddu hygyrchedd a chynhwysiant 

• Ehangu ein gwaith gwella rhagweithiol 

• Sicrhau ein bod yn sefydliad iach, effeithlon ac atebol 

Nid yw’r pwysau sy’n wynebu’r Ombwdsmon, ac yn wir y gwasanaethau cyhoeddus 

ehangach, yn debygol o gael eu datrys yn gyflym - bydd pwysau parhaus o ran costau a 

llwyth gwaith achosion, yn ogystal â disgwyliadau uwch.  Fodd bynnag, mae'r pwysau hwn yn 

gwneud y pedwar nod strategol arfaethedig hyd yn oed yn bwysicach. 

Rydym yn parhau i bryderu bod rhai grwpiau ledled Cymru yn llai tebygol o fod yn 

ymwybodol o'n gwasanaethau a'u defnyddio.  Mae’r rhain yn cynnwys rhai a allai fod yn 

arbennig o ddibynnol ar wasanaethau cyhoeddus, ac rydym yn benderfynol o gynyddu ein 

gwaith allgymorth a hygyrchedd i’w cyrraedd.   

Mae ein gwaith allgymorth a chyfathrebu, ynghyd â'r ffactorau a nodwyd yn gynharach wrth 

drafod pwysau llwyth achosion, yn golygu y disgwylir mwy gan ein gwasanaeth a'n sefydliad.   

Ni allwn barhau i weithio yn yr un ffordd, ond mae'n rhaid i ni fuddsoddi mewn mesurau a 

fydd yn ehangu effaith ein gwasanaethau ac yn ein helpu i reoli'r llwyth gwaith cynyddol hwn.  

Rydym yn cydnabod, hyd yn oed mewn sefydliad sy’n seiliedig ar bobl, nad ydym yn mynd i 

baru cynnydd mewn llwyth gwaith â chynnydd cymesur mewn staff.  Mae hynny’n creu heriau 

gwirioneddol o ran iechyd a lles staff ac o ran sicrhau ein bod yn parhau i ddarparu 

gwasanaeth da i ddefnyddwyr gwasanaethau.  Er mwyn helpu i gefnogi staff a chynnal 

gwasanaethau ar adeg pan fo staff a defnyddwyr gwasanaeth yn fwyfwy dibynnol ar 

dechnoleg, mae'r Amcangyfrif yn cynnwys buddsoddi mewn gwella gwasanaethau a 

thechnoleg.   

Mae'r buddsoddiad yn adlewyrchu digideiddio cynyddol a'r bwriad yw caniatáu datblygu 

gwefan newydd (£100,000) yn 2023/24 a dechrau gwaith ar well system rheoli gwaith achos 

(£50,000), a fyddai'n cael ei chwblhau yn 2024/25 i'w defnyddio o 1 Ebrill 2025 ymlaen.   Mae 

gofynion cymhleth ein systemau i gefnogi rheolaeth effeithlon sy’n canolbwyntio ar y cwsmer 

o’n llwyth gwaith cynyddol, ynghyd â’r pwyslais cynyddol ar ddadansoddi data ac adrodd i 

gefnogi menter ein hunain, hygyrchedd a gwaith gwella, yn golygu bod angen cyfnod 

sylweddol i ddatblygu manylebau. ceisio tendrau a gweithredu llif gwaith, rheoli data ac 

adrodd.  Felly byddai angen buddsoddi £150,000 mewn technoleg yn 2023/24 a'r un fath eto 

yn 2024/25. 

Rydym hefyd yn ceisio buddsoddiad o £127k mewn staff rheoli achosion. Pe bai niferoedd 

staff sy’n gweithio ag achosion yn cynyddu dim ond yn ôl cyfran y cynnydd mewn cwynion 

rhwng 2021/22 a 2023/24 (rhagamcaniadau), byddai o leiaf 4 swydd amser llawn 

ychwanegol (ar wahanol raddau), yn gwneud cyfanswm o £231k. Fodd bynnag, mae 

arbediad effeithlonrwydd (osgoi costau) o 2 aelod o staff amser llawn na fyddwn yn recriwtio, 

yn gwneud  cyfanswm o £104k. Oherwydd y cynnydd yn nifer y cwynion yr ydym yn eu profi, 

a’r cynnydd i ddilyn yn y dyfodol o ganlyniad i achosion Covid nosocomial, rydym yn ceisio 

recriwtio 2 aelod o staff amser llawn, sef cyfanswm o £127k. 
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8. Amcangyfrif 2023/24 

Wrth baratoi’r Amcangyfrif hwn rydym wedi ceisio mynd i’r afael â’r Datganiad o 

Egwyddorion a ddatblygwyd gan Bwyllgor Cyllid y Senedd ar gyfer paratoi cynigion 

cyllideb blynyddol. Mae Atodiad D yn dangos yr Egwyddorion hyn a sut yr aethpwyd i’r 

afael â nhw yn y cyflwyniad Amcangyfrif hwn. 

Mae’r newidiadau rhwng cyllideb 2022/23 ac Amcangyfrif 2023/24 wedi’u crynhoi isod: 

 Arian Parod 
£000 

Adnodd £000 

Cyllideb 2022/23 5,325 5,388 

Pwysau cyflog - dyfarniad Ebrill 2022 +180 +180 

Pwysau cyflog a chost 2023/24 +326 +326 

Newid yn IFRS 16  - +46 

Effeithlonrwydd -199 -199 

Buddsoddi mewn blaenoriaethau strategol +150 +157 * 

Buddsoddi mewn rheoli llwyth achosion +127 +127 

Cyllideb 2023/24 5,909 6,025 
* gan gynnwys dibrisiant 

Dangosir yr Amcangyfrif ar gyfer 2023/24 yn fanylach yn Atodiad B a chaiff ei baratoi ar 

sail IFRS 16.  Mae costau uned wedi’u cynnwys yn Atodiad C. 

Mae rhagor o fanylion, ynghyd â naratif cryno ar gyfer pob maes o'r grŵp gwariant, wedi'i 

atodi.  Mae'r tabl yn dangos cyllideb y flwyddyn gyfredol, pwysau cyllidebol, arbedion 

effeithlonrwydd a'r Amcangyfrif arfaethedig ar gyfer 2023/24. 
 

Yr amcangyfrif: 

• Yn cynnwys dyfarniad cyflog tebygol o 5% o fis Ebrill 2022 a 3% o ddyfarniad 

cyflog amcangyfrifedig o fis Ebrill 2023. 

• Nid yw’n cynnwys unrhyw arian wrth gefn*, felly byddai costau annisgwyl sylweddol 

(fel dyfarniadau cyflog uwchlaw’r lefelau a ganiateir) yn arwain at Gyllideb Atodol. 

• Yn cynnwys 2 aelod o staff ychwanegol i’n helpu i reoli pwysau llwyth gwaith 

presennol a’r cynnydd mewn gwaith achos y disgwylir a fydd yn deillio o gwynion 

Nosocomiaidd Covid.  

• Yn adlewyrchu arbedion effeithlonrwydd o £199k. 

• Yn cynnwys buddsoddiad o £150k yn y flwyddyn (a swm tebyg yn 2024/25) mewn 

gwella gwasanaethau i gyflawni blaenoriaethau’r Cynllun Strategol ac i’n helpu i 

reoli ein llwyth gwaith cynyddol. 

* Nodyn: Mewn ymateb i adroddiad y Pwyllgor Cyllid ar Amcangyfrifon 2022/23, 

gwnaethom y sylw y byddai ystyriaeth yn cael ei rhoi i gynnwys swm wrth gefn mewn 

Amcangyfrifon yn y dyfodol.  Gallai hyn helpu i osgoi’r angen am gyflwyniadau Cyllideb 

Atodol, a byddai’n caniatáu inni gynnwys, er enghraifft, dyfarniadau cyflog uwch na’r 

disgwyl neu gostau cyfreithiol sy’n ymwneud ag achosion.  I fod yn ystyrlon, yn enwedig 

yn ystod cyfnodau o chwyddiant uchel, byddai angen i'r arian wrth gefn fod tua 10% - mwy 

na £500,000.  Er y byddai cynnwys cronfa wrth gefn ar y lefel hon yn arwain at leihau’r 

angen am Gyllidebau Atodol, gallai leihau’r cwmpas ar gyfer craffu gan y Senedd a 

gwanhau arolygiaeth y Senedd.  Mae risg hefyd y bydd yr arian wrth gefn yn cael ei 

ddychwelyd heb ei wario.  Felly nid yw'r amcangyfrif yn cynnwys arian wrth gefn. 
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9. Canlyniadau'r Amcangyfrif heb ei gymeradwyo  

Mewn sefydliad sy’n seiliedig ar bobl, lle mae bron i 80% o’n costau’n ymwneud â staff, os 

na chymeradwyir y symiau a geisir i gynnal y gwasanaeth, byddai’n rhaid inni leihau nifer 

y staff.  Byddem yn ceisio gwneud hynny, cyn belled ag y bo modd, drwy drosiant staff 

arferol i leihau diswyddiadau, er bod hynny'n gwneud amseriad yr arbedion yn ansicr.  Y 

dewis arall fyddai diswyddiadau, er y byddai hynny'n creu costau untro sylweddol o bosibl.   

Byddai lleihau niferoedd staff yn lleihau capasiti ac yn cael effaith negyddol ar berfformiad.  

Byddai hyn yn bryder i achwynwyr yn ogystal ag i staff cyrff cyhoeddus a Chynghorwyr y 

gwneir cwyn am eu gweithredoedd.  Rydym yn ymwybodol o'r effaith y gall cwynion ei 

chael ar bawb dan sylw.  Yn enwedig o ran cwynion iechyd, mae ein cysylltiad yn tueddu i 

ddod ar ddiwedd yr hyn a all fod yn daith gwyno hir.  Byddai oedi pellach yn achosi pryder 

gwirioneddol ac yn cynyddu trallod i achwynwyr.  

Roedd cwynion cynyddol hefyd yn rhoi mwy o bwysau ar ein staff, gyda phob aelod o staff 

gyda llwyth gwaith mawr o achosion.  Mae hyn yn effeithio ar ansawdd a phrydlondeb y 

gwasanaeth y gallwn ei ddarparu, ond mae hefyd yn effeithio ar les staff.  Rydym yn 

ymwybodol iawn o'n cyfrifoldebau, fel cyflogwr cyfrifol, i reoli straen yn y gwaith ac i osgoi 

rhoi staff mewn sefyllfa lle na allant lwyddo.  Gwyddom fod hynny’n effeithio ar iechyd, 

presenoldeb a throsiant staff, ac mae canlyniadau ein harolwg staff 2022 (gweler tudalen 

3) yn adlewyrchu’r pwysau hyn ac maent yn destun pryder gwirioneddol. 

Os na chaiff yr Amcangyfrif ei gymeradwyo, byddai'n rhaid i ni newid ein dull gweithredu 

fel mai dim ond y cwynion mwyaf difrifol yr ymchwilir iddynt.  Gallai’r rhain fod yn achosion 

lle gallai marwolaeth wedi digwydd, sefyllfa y gellid bod wedi’i hosgoi, er enghraifft.  Gallai 

hyn hefyd arwain at lai o flaenoriaeth i rai cwynion, megis y rhai am lywodraeth leol a thai.  

Byddai ystyried y cwynion mwyaf difrifol yn unig hefyd yn mynd yn groes i'n hymdrechion 

ni, a phenderfyniadau diweddar y Senedd, i wneud gwasanaethau'r Ombwdsmon yn fwy 

hygyrch, er enghraifft drwy dderbyn cwynion llafar.  Mewn llawer o achosion, dim ond pan 

fyddwn yn dechrau ymchwilio i gŵyn unigol, nad yw’n ymddangos yn ddifrifol iawn o 

bosibl, y byddwn yn nodi materion systemig a allai gael canlyniadau difrifol iawn i eraill.  

Mae'r adborth a gawn yn ein gwneud yn hynod ymwybodol o effaith ein gwaith ar 

aelodau'r cyhoedd.  Nid ydym am wrthod y cyfle i achwynwyr gael cyfle i ymchwiliad 

gwirioneddol gael ei gynnal i'w pryderon. 

Gyda’r cynnydd a ragwelir yn y llwyth gwaith o ganlyniad i achosion Nosocomiaidd Covid, 

mae risg naill ai na fydd gennym y gallu i ymchwilio i’r cwynion hyn, neu y byddant yn 

dominyddu ein llwyth achosion ymchwilio gan arwain at orfod gwrthod datrys neu 

ymchwilio i gwynion eraill o achosion difrifol. 

Os na fydd y swm a geisir ar gyfer buddsoddiad yn cael ei gymeradwyo, ni fyddem yn 

gallu bwrw ymlaen ag elfennau allweddol o'r Cynllun Strategol drafft ac ni fyddem yn gallu 

darparu gwybodaeth werthfawr a gwasanaeth cyfeirio at achwynwyr ac i gynyddu 

hygyrchedd.  Ystyrir bod y buddsoddiad a geisir yn yr amcangyfrif hwn yn hanfodol i'n 

galluogi i reoli'r llwyth achosion cynyddol mor effeithiol â phosibl, heb gynyddu nifer y staff 

parhaol yn unig.   
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Atodiad A – Cwmpas y Gyllideb - Ombwdsmon Gwasanaethau 

Cyhoeddus Cymru 

Cwblhawyd y cyflwyniad Amcangyfrif hwn ar y cyd â Rheolau Sefydlog 18A.2 a 20.23 

Senedd Cymru dyddiedig Tachwedd 2021. 

Cwmpas Adnoddau 

(£000) 

Adnoddau Cronnus 

(£000) 

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus 

Cymru 

6,025 19 

 

Gwasanaethau a Dibenion   

Adnoddau heblaw adnoddau cronnus i'w defnyddio gan 

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ar gostau 

adnoddau a chyfalaf sy'n gysylltiedig â gweinyddu swyddfa'r 

Ombwdsmon; taliadau i Gymdeithas Ombwdsmyn Prydain ac 

Iwerddon; taliadau i Sefydliad Rhyngwladol yr Ombwdsmon ac 

eitemau anariannol cysylltiedig. 

 £000  

 

6,025 

 

 

 Categori adnodd cronnus   Gwasanaethau a dibenion y gellir cadw 

incwm ar eu cyfer  

Incwm o werthiannau masnachol a 
gwasanaethau eraill a ddarperir i'r cyhoedd 
neu eraill. 

I'w ddefnyddio ar wasanaethau 
cysylltiedig â gweinyddu gwasanaeth yr 
Ombwdsmon. 

Cyfanswm yr Incwm (£000) 19 

 
Adnodd i gysoni arian parod ar gyfer 2023/24 (£000) 

 
Gofyniad Adnoddau Net 5,970 * 

Gofyniad Cyfalaf Net 55 * 

Addasiadau 
 

Taliadau Cyfalaf (327) 

Namau - 

Symudiadau mewn Darpariaethau - 

Elw/Colled wrth werthu asedau - 

Symudiadau mewn stociau - 

Symudiadau mewn dyledwyr/credydwyr 20 

Defnydd o Ddarpariaethau - 

Rhywbeth arall 191  

Gofyniad Arian Parod Net i'w ddosbarthu o 
Gronfa Gyfunol Cymru 

5,909 

 

* £5,970k + £55k = £6,025k Cyfanswm Gwariant ar Adnoddau yn Atodiad B 
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Atodiad B – Amcangyfrif 2023/24 

 2022/23 2023/24 

Pob ffigwr mewn £000oedd 
 

Cyllid 
2022/23 

Pwysau 
2022/23 

Pwysau 
2023/24 

Effeithlonrwydd 

Buddsoddi 
mewn 

Blaenoriaethau 
Strategol 

Amcangyfrif 

Cyflogau staff a chostau 
cysylltiedig (nodyn 1) 

4,222 +180 +162 (14)  4,550 

Adeiladau a chyfleusterau 
(nodyn 2) 

171   +13 (13) 
 

171  

Ffioedd proffesiynol (nodyn 3) 234   +37 (27)  244  

Costau TG (nodyn 4) 250   +10 (10)  250  

Costau swyddfa (nodyn 5) 119    (11) 
 

108  

Teithio, hyfforddi a recriwtio 
(nodyn 6) 

60   (20) 
 

40 

Cyfathrebu (nodyn 7) 65    
 

65 

Buddsoddi mewn gwella 
gwasanaethau – Refeniw 
(nodyn 8) 

-    +100 100  

Buddsoddi mewn staff rheoli 
llwyth achosion (nodyn 9) 

-  +104 (104) +127 127  

Cyfanswm Gwariant Refeniw 5,121 +180 +326 (199) +227 5,655 

Cyfanswm yr Incwm (nodyn 
10) 

(19)    
 

(19) 

Gwariant Refeniw Net 5,102 +180 +326 (199) +227 5,636 

Buddsoddi mewn gwella 
gwasanaethau - Gwariant 
Cyfalaf - DEL (nodyn 11) 

5    +50 55 

Cyfanswm Adnoddau 
Angenrheidiol 

5,107 +180 +326 (199) +381 5,691 

Dibrisiant ac amorteiddiad  70    +7 77 

Dibrisiant – asedau ar brydles 204   +18  
 

222  

Tâl llog – asedau ar brydles 7    
 

7 

Cyfalaf AME – dadfeiliadau -  +28  
 

28 

Cyfanswm Gwariant ar 
Adnoddau 

5,388 +180 +268 (199) +388 6,025 

Dibrisiant ac amorteiddiad 
(nodyn 12) 

(70)    (7) (77) 

Dibrisiant – asedau ar brydles 
(nodyn 13) 

(204)  (18)  
 

(222) 

Tâl llog – asedau ar brydles 
(nodyn 14) 

(7)    
 

(7) 

AME cyfalaf – dadfeiliadau 
(nodyn 15) 

-  (28)  
 

(28) 

Newid mewn cyfalaf gweithio 
(nodyn 16) 

198    
 

198  

Symudiadau eraill nad ydynt 
yn arian parod  

20    
 

20 

Gofyniad Arian Parod o WCF 5,325 +180 +222 (199) +381 5,909 
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Nodiadau 
 

1. Cyflogau a Chostau Cysylltiedig 

O dan ein contractau cyflogaeth, rydym wedi ymrwymo drwy gontract i gynyddu cyflogau 

staff yn unol â thrafodaethau cyflog Cyd-gyngor Cenedlaethol Llywodraeth Leol. Mae'r tabl yn 

dangos pwysau cyflog  (£180k) o ddyfarniad Ebrill 2022 a fydd yn cael ei barhau i 2023/24. 

 

Ar gyfer 2023/24 mae’r tabl yn dangos pwysau o £162k (amcangyfrif dyfarniad cyflog o 3% o 

fis Ebrill 2023).  I wneud iawn am hyn bydd cost codiadau cyflog staff yn cael ei reoli o fewn 

yr adnoddau presennol (£14k).  Cyfanswm £148k  

 

Sylwch nad yw dyfarniadau cyflog ar gyfer Ebrill 2022 ac Ebrill 2023 wedi’u setlo eto felly 

amcangyfrifon yw’r ffigurau.  Byddai dyfarniadau cyflog uwch yn cael eu cynnwys o fewn yr 

adnoddau presennol lle bo'n bosibl ond byddai'n debygol o ofyn am gyflwyno cyllideb atodol.  

 

2. Adeiladau 

Yr eitem fawr hon o wariant yw prydles a chostau rhedeg ein hadeilad ym Mharc Bocam a 

chynhaliwyd adolygiad rhent arno ym mis Awst 2020.  Mae ein hanghenion llety yn cael eu 

hadolygu ar hyn o bryd gan gynnwys y posibilrwydd o is-osod neu ildio rhan o'r adeilad.  Mae 

pwysau cost yn ymwneud â chostau trydan sydd wedi cynyddu yn unol â’r cynnydd 

cyffredinol ym mhrisiau ynni’r DU (£13k), ond byddwn yn amsugno’r cynnydd hwn mewn 

costau fel rhan o’n cynlluniau i leihau swyddfeydd. 

 

3. Ffioedd Proffesiynol 

Mae’r gyllideb ar gyfer ffioedd proffesiynol, sy’n cynnwys cyngor clinigol ar ein gwaith achos, 

wedi’i chynyddu i adlewyrchu cynnydd o 10% yng nghostau cynghorwyr yn unol â 

gwasanaethau Ombwdsmon eraill (+£15k) a’r cynnydd parhaus mewn gwaith achos (+£22k).  

Mae hyn wedi'i wrthbwyso gan arbedion mewn ffioedd proffesiynol eraill (£27k). 

 

4. TG - Systemau Cyfrifiadurol a Chymorth TG 

Byddwn yn darparu ar gyfer codiadau prisiau contract TG a ymrwymwyd drwy gontract 

(£10k) drwy arbedion effeithlonrwydd o fewn y gyllideb TG.   

 

5. Costau swyddfa 

Mae hyn yn adlewyrchu dull hybrid o weithio mewn swyddfa o fis Ebrill 2022.  Mae arbedion 

effeithlonrwydd yn parhau o ran defnyddio adnoddau megis papur, argraffu, post a 

gwasanaethau cludo parseli yn ogystal ag ail-negodi contractau megis contractau ffonau 

symudol. (-£11k) 

 

6. Teithio, Hyfforddiant a Recriwtio 

Gwneir arbedion drwy ddefnyddio cyfleusterau ar-lein ar gyfer hyfforddiant a chyfarfodydd.  

Mae defnydd parhaus o weithio hybrid a hyfforddiant a chyfarfodydd ar-lein wedi lleihau'r 

angen i deithio. (-£20k). 
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7. Cyfathrebu 

Rydym yn cynnal cyllidebau cyfredol ar gyfer cyfathrebu a byddwn yn targedu gwaith 

allgymorth a chyfathrebu i gefnogi'r blaenoriaethau a bennwyd yn y Cynllun Strategol 

newydd. 

 

8. Buddsoddi mewn gwella gwasanaethau 

Cynigir buddsoddiad cyffredinol o £150k mewn gwella gwasanaethau ar gyfer 2023/24 a 

2024/25 er mwyn galluogi cyflawni'r Cynllun Strategol.  Byddai'r buddsoddiad hwn yn 

caniatáu datblygu gwefan sy'n canolbwyntio ar ddefnyddwyr gwasanaeth yn 2023/24 

(£100k), a buddsoddiad mewn systemau rheoli achosion (£50k yn 2023/24 a £150k 

pellach yn 2024/25).  Mae rhan o 2023/24 yn debygol o fod yn wariant cyfalaf (gweler 

isod). 

 

9. Buddsoddi mewn staff rheoli llwyth achosion  

Mae pwysau llwyth achosion yn golygu y byddai angen 4 aelod o staff ychwanegol (ar 

wahanol raddau) arnom i adlewyrchu'r cynnydd mewn cwynion o 2021/22 i 2022/23 

(£231k).   Dangosir arbediad cost o arbedion effeithlonrwydd o £104k, sef y balans o 

benodi dim ond 2 o'r 4 staff ychwanegol sydd eu hangen i gynorthwyo gyda llwyth 

achosion.  Cyfanswm £127k    

 

10. Incwm 

Mae’r Amcangyfrif yn cynnwys incwm parhaus o staff ar secondiad i Gymdeithas yr 

Ombwdsmon a darparu gwasanaethau cyflogres i Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol. 

 

11. Cyfalaf 

Mae'r cynnydd o £50k mewn cyfalaf yn adlewyrchu'r buddsoddiad uchod mewn systemau 

rheoli achosion. 

 

IFRS 16 

 

12. Dibrisiant 

Mae dibrisiant wedi cynyddu sy’n adlewyrchu’r newid yn y driniaeth gyfrifo o’r brydles 

adeilad sy’n ofynnol yn sgil mabwysiadu IFRS 16. 

 

13. Talu llog 

Arwystl newydd yn arwain at log tybiannol yn deillio o IFRS 16. 

 

14. AME Cyfalaf  

Tâl newydd yn deillio o’r gofyniad yn IFRS 16 i roi cyfrif am gynnydd mewn taliadau 

dadfeiliad fel cyfalaf. 

 

15. Cyfalaf gweithio 

Angen addasiad i wrthbwyso'r dibrisiant ychwanegol a grëwyd gan IFRS 16 a darparu'r 

gofyniad arian parod o Gronfa Gyfunol Cymru.
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Atodiad C – Costau uned  
 

Rydym nawr yn cyflwyno costau uned wedi eu cyfrifo ar gyfer ein prif weithgaredd – 

derbyn, ystyried, ymchwilio ac ymateb i ymholiadau a chwynion.  Dyma ein gweithgaredd 

o dan Nod Strategol 1, a defnyddiwn y ffigurau archwiliedig ar gyfer Costau Gweithredu 

fesul Nod Strategol, a gyflwynir yn y cyfrifon.  Mae Nod Strategol 1 yn cyfrif am tua 77% 

o’n gwariant, a’r brif gost yma yw costau staff uniongyrchol, costau ein system rheoli 

achosion, costau cyngor proffesiynol a dyrannu costau cyffredinol megis costau safle a 

swyddfa. 

 
Mae'r graffiau isod yn dangos yn gyntaf cost uned yr ymholiad llawn a gwaith cwynion 

wedi'i gwblhau (ar gau) yn y flwyddyn ac yn ail ar gyfer achosion cwynion wedi'u 

cwblhau (wedi cau) yn y flwyddyn.  Mae rhagamcanion ar gyfer y flwyddyn gyfredol a'r 

flwyddyn nesaf wedi'u cynnwys er cyflawnrwydd. 

 

Termau real 

Mae’r holl ffigurau costau yma wedi’u haddasu i brisiau 2024 i ganiatáu cymhariaeth 

ystyrlon. 

 

Ar gyfer 2022/23 rydym wedi defnyddio chwyddiant CPI ym mis Awst 2022, ac ar gyfer 

2023/24 rydym wedi rhagdybio y bydd chwyddiant yn disgyn yn ôl i'r un gyfradd ag yn 

2021/22. 
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Termau arian parod 

Mae'r holl ffigurau costau yma yn gostau gwirioneddol fel yr adroddwyd yn y Cyfrifon 

Blynyddol, heb eu haddasu ar gyfer chwyddiant 
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Atodiad D – Egwyddorion y dylai Cyrff a Ariennir yn Uniongyrchol eu 

hystyried wrth baratoi eu cynigion cyllideb blynyddol 

Mae Pwyllgor Cyllid y Senedd wedi datblygu Datganiad o Egwyddorion y dylai Cyrff a 
Ariennir yn Uniongyrchol eu hystyried wrth baratoi eu cynigion cyllideb blynyddol. Mae’r 
Atodiad hwn yn nodi’r egwyddorion allweddol ac yn dangos sut yr eir i’r afael â nhw yn y 
cyflwyniad Amcangyfrif: 

Egwyddor Sylwad  

• Mae’r Pwyllgor Cyllid yn credu y 
dylai amcangyfrifon cyllideb fod yn 
dryloyw, yn ddarbodus ac yn 
adlewyrchu’r cyfyngiadau ariannol 
yn y sector cyhoeddus. 

• Mae’r Amcangyfrif wedi’i osod allan mewn ffordd 
dryloyw ac mae’n ceisio bod yn ddarbodus wrth 
gydnabod y pwysau sylweddol sy’n wynebu’r 
swyddfa (adrannau 4 a 5) a’n huchelgeisiau (adran 
7). Mae’r uchelgeisiau hyn yn cynnwys arbedion 
effeithlonrwydd parhaus (adran 6) a gwell mynediad 
i’n gwasanaethau i bawb. 

• Dylid gosod ceisiadau cyllideb yng 
nghyd-destun sefyllfa ariannu 
hirdymor Cymru a phwysau ariannu 
yn y sector cyhoeddus ehangach. 

• Mae’r Amcangyfrif yn adlewyrchu’r cyfyngiadau 
ariannol yn y sector cyhoeddus, ac yn cynnwys 
buddsoddiad mewn gwelliant (adran 7), adnoddau i 
gwrdd â phwysau anochel (adrannau 4 a 5) ac 
arbedion effeithlonrwydd sylweddol (£199k – adran 
6). 

• Dylai ceisiadau ddangos sut y caiff 
amcanion blynyddol ac amlflwydd 
eu blaenoriaethu, eu monitro a’u 
cyflawni. 

 

• Ochr yn ochr â’r Amcangyfrif mae Cynllun Strategol 
2023-2026 drafft, sy’n nodi ein blaenoriaethau 
arfaethedig. Mae’r Amcangyfrif yn cynnwys (adran 
7) buddsoddiad penodol yn ein gwefan yn 2023/24 
ac yn cyfeirio at fuddsoddiad arfaethedig yn 
2024/25 i sicrhau system rheoli achosion a fydd yn 
cefnogi ein staff i ddarparu gwasanaeth gwell i fwy 
o bobl. Byddwn yn adrodd yn flynyddol, yn ein 
Hadroddiad a Chyfrifon Blynyddol, ar gynnydd yn 
unol â'n Cynllun Strategol. 

• Ni ddylai cyrff ragdybio cynnydd 
mewn cyllid, beth bynnag fo’r newid 
yn y grant bloc gan fod unrhyw 
gynnydd i’w cyllid yn lleihau’r 
adnoddau sydd ar gael i gyrff 
cyhoeddus datganoledig eraill. 

• Nid oes unrhyw ragdybiaethau wedi'u gwneud 
ynghylch newidiadau i'r grant bloc. Mae'r 
Amcangyfrif yn adlewyrchu pwysau llwyth gwaith 
(adran 4), pwysau cost (adran 5), a blaenoriaethau 
buddsoddi (adran 7). 

• Dylai cyrff geisio gwella prosesau a 
sicrhau arbedion effeithlonrwydd yn 
barhaus. 

• Mae'r Amcangyfrif yn dangos (adran 6) arbedion 
effeithlonrwydd drwy gwblhau mwy o waith ers 
2015/16 o fewn yr adnoddau sydd gennym. Mae’r 
Amcangyfrif hefyd yn dangos arbedion 
effeithlonrwydd i’w cyflawni yn 2023/24. 

• Lle gofynnir am unrhyw gynnydd 
mewn cyllid, dylai'r rhain gael eu 
cefnogi gan dystiolaeth o'r angen, y 
budd a'r ymdrechion a wnaed i 
leihau costau o'r fath. Hefyd, dylid 
gwneud yn glir a meintioli 
canlyniadau peidio â chael y 
cynnydd mewn adnoddau y 
gofynnwyd amdano. 

• Mae'r Amcangyfrif a'r Cynllun Strategol yn nodi'r 
sbardunau sy'n dylanwadu ar anghenion y gyllideb, 
ynghyd â'r buddsoddiad a geisir. Mae Adran 9 yn 
manylu ar ganlyniadau'r methiant i gytuno ar yr 
adnoddau a geisir. 

 


