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Annwyl Llyr 

Cynigion Cyllideb Flynyddol ar gyfer cyrff a ariennir yn uniongyrchol 

Diolch i chi am eich llythyr ar 14 Ionawr ynghylch y cynigion cyllideb flynyddol 
ar gyfer cyrff a ariennir yn uniongyrchol. Croesawaf y cyfle i roi fy sylwadau ar y 
mater pwysig hwn. 

Yn gyntaf, gadewch i mi fod yn glir fy mod yn cydnabod ac yn parchu 
pwysigrwydd rôl y Pwyllgor Cyllid wrth ystyried, craffu, herio a dod i gasgliadau 
ar gynigion cyllideb y cyrff a ariennir yn uniongyrchol. Mae hyn yn rhoi 
archwiliad ac arolygiaeth gywir i gynigion wrth gynnal annibyniaeth bwysig y 
cyrff a ariennir yn uniongyrchol. 

Er fy mod yn cydnabod bod y Pwyllgor Cyllid wedi dod i gasgliad yn 2017 y 
dylid “newidiadau i Amcangyfrifon yr Ombwdsmon aros naill ai’n is neu’n unol 
â Bloc Cymru”, ni ddehonglais hyn yn yr ystyr y dylid fy nghyflwyniad cyllideb 
adlewyrchu’r newidiadau yn y Bloc Cymru, nac y tybiais y byddai unrhyw 
gynnydd ar, neu o dan, y cynnydd yn y Bloc Cymru yn cael ei gefnogi’n 
awtomatig. Cyflwynwyd fy nghyflwyniad cyllideb wreiddiol ar gyfer 2019/20 yn 
dilyn asesiad angen o’r gwaelod i fyny, ystyriaeth ofalus gan fy Nhîm Rheoli ac 
archwiliad gan y Panel Ymgynghorol, sy’n cynnwys aelodau annibynnol. 
Roedd y cynnydd a geisiwyd yn is nag yn y Bloc Cymru. 
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Rwy’n cydnabod bod cyfyngiadau a phryderon ynghylch ystyried y newidiadau 
i Floc Cymru o ran ystyried cynigion cyllideb. Un mater yw nad yw’r gwerth 
terfynol ar gyfer y Bloc Cymru ar gyfer y flwyddyn ariannol gerllaw yn hysbys yn 
ystod yr adeg y mae’r cyrff a ariennir yn uniongyrchol yn mynd ati i gyflwyno eu 
hamcangyfrifon. (Er nad oedd yn ddatrysiad perffaith, am y rheswm hwn, 
edrychodd fy null ar y newid hysbys yn y Bloc Cymru rhwng y blynyddoedd 
blaenorol a chyfredol). Mae cyfeiriad at newidiadau tybiedig neu debygol yn y 
Bloc Cymru ar gyfer y flwyddyn ganlynol yn arwain at ansicrwydd 
anghynorthwyol, fel y digwyddwyd wrth ystyried  
 
Cynigion cyllideb 2019/20 lle defnyddiwyd cynnydd amcangyfrifedig o 1.6% yn 
y DEL, er bod y cynnydd gwirioneddol yn TME (sy’n ymddangos yn fesur mwy 
priodol gan nad yw pwerau treth ddatganoledig yn effeithio arno) yn 6.2%. 
(Cynyddodd y Cyfanswm Gwariant a Reolir yn Atodlen 6 o’r symudiad cyllideb 
flynyddol o £18,012,283,000 ar gyfer 2018/19 i £19,131,276,000 ar gyfer 
2019/20.) 
 
Ceir cwestiwn dilys hefyd ynglŷn ag a fydd y newidiadau yn y Bloc Cymru 
gyffredinol bob amser yn berthnasol i bwysau a gofynion y cyrff a ariennir yn 
uniongyrchol. Tra gall cynnydd yn raddfa, cymhlethdod neu ystod y 
ddarpariaeth gwasanaeth iechyd (gyda chynnydd cysylltiedig mewn ariannu ar 
gyfer gwasanaethau iechyd) arwain at fwy o gwynion i’r Ombwdsmon, nid yw’n 
bosibl mesur yr effaith hon ac ni fydd mwy o wariant ar wasanaethau iechyd yn 
arwain o reidrwydd at gynnydd cyfatebol mewn cwynion. Wedi dweud hynny, 
bydd graddfa a helaethder gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru yn amlwg 
â chyswllt â llwyth gwaith swyddfa’r Ombwdsmon. 
 
Credaf ei bod yn bwysig ystyried pwrpas a defnydd bwriedig unrhyw fesur. 
Rwy’n rhagddisgwyl y bydd y Pwyllgor am barhau â’i waith craffu ar 
gyflwyniadau cyfredol (ar ba bynnag lefel y cynigiwyd) ac y bydd unrhyw fesur 
felly yn ffon fesur neu’n gymharydd yn hytrach na fformiwla ar gyfer 
cymeradwyo cyllideb.  
 
Ar y sail honno, tra byddai’n ddefnyddiol derbyn canllawiau gan y Pwyllgor 
cyn cyflwyno’r amcangyfrifon, yn ymarferol, byddai’r Pwyllgor yn gallu ystyried 
nifer o ffactor a dangosyddion wrth fynd ati i graffu. Gallai hyn gynnwys 
dangosyddion pwysau cyllideb (e.e. Chwyddiant CPI, chwyddiant talu, 
newidiadau ym mhensiwn cyflogwr neu newidiadau mewn cyfraniadau 
yswiriant gwladol, effaith newid deddfwriaethol, newidiadau yn y llwyth gwaith) 
a dangosyddion y cyd-destun ariannol (e.e. newidiadau i Floc Cymru, 
newidiadau i ariannu ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus). Yn ychwanegol, 
efallai y bydd pwysau tymor byr penodol, megis costau ymateb i heriau 
cyfreithiol, a allai gael eu hadlewyrchu mewn cyflwyniadau amcangyfrifon, ac y 
byddai’r Pwyllgor yn dymuno eu hystyried. 
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Nodaf o ystyriaeth y Pwyllgor o’m cyflwyniad amcangyfrifon ar gyfer 2019/20 
eu bod yn bryderus ynglŷn ag edrych yn ôl ar newidiadau’r gorffennol 
(boed hynny’n newidiadau yn y Bloc Cymru rhwng y flwyddyn gyfredol a’r 
flwyddyn flaenorol, neu fesurau eraill). Ceir ychydig o fesurau sy’n edrych 
ymlaen at gynnydd mewn tâl a phris y dyfodol, ac yn y cyd-destun hwnnw, 
mae’n debyg y byddai’n werth ystyried cyfeirio at y datchwyddydd cynnyrch 
domestig gros a gyhoeddwyd gan Drysorlys ei Mawrhydi, sy’n rhoi 
amcangyfrifon o dueddiadau’r dyfodol yn hytrach nag edrych yn ôl ar 
newidiadau’r gorffennol. 
 
O ganlyniad, rwy’n awgrymu y dylid gofyn i gyrff a ariennir yn gyhoeddus i 
gyflwyno eu hamcangyfrifon fel y maent yn gwneud ar hyn o bryd, gan 
esbonio’r newidiadau a phwysau penodol, ond y dylent hefyd gynnwys 
cymaryddion gyda CPI, chwyddiant tâl a’r datchwyddydd cynnyrch domestig 
gros i gefnogi gwaith craffu’r Pwyllgor ar y cyflwyniadau. 
 
Rwy’n gobeithio bod fy sylwadau’n ddefnyddiol a byddaf yn hapus i wneud 
rhagor o sylwadau neu ddarparu eglurhad os dymunwch. 
 
Yn gywir 
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