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1. Cefndir 
 

1.1. Mae’r amcangyfrif hwn ar gyfer y flwyddyn ariannol 2018-19  yn 
cael ei gyflwyno yn unol â pharagraff 19 o atodlen 2 i’r Ddeddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 fel y’i diwygiwyd 
gan Reoliadau (Darpariaethau Canlyniadol) 2015 Deddf 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Mae’n ofynnol i 
Weinidogion Cymru archwilio’r amcangyfrif hwn a’i osod o flaen y 
Cynulliad Cenedlaethol ynghyd ag unrhyw addasiadau sy’n briodol 
yn eu barn. 

 
1.2. Mae’r amcangyfrif wedi ei baratoi ar sail adnoddau ac mae’n 

cwmpasu refeniw a gwariant cyfalaf a ragwelir yn cynnwys eitemau 
heb fod am arian parod. Mae hefyd yn cynnwys cysoniad â’r 
gofyniad net am arian parod neu gymorth grant yr wyf yn disgwyl ei 
dderbyn oddi wrth Weinidogion Cymru.  

 
1.3. Fy mwriad yw parhau i wneud egwyddorion y Ddeddf Llesiant 

Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn rhan annatod o fy 
nhrefniadau gwaith ac mae’r amcangyfrif hwn wedi ei lunio gan 
gadw hyn mewn golwg. Felly, mae’r amcangyfrif yn dangos bod 
rhannu swyddogaethau gyda chyrff cyhoeddus eraill a gwneud y 
defnydd gorau o dechnoleg a sicrhau cynaliadwyedd ym mhob dim 
er mwyn cadw costau’n isel a chynhyrchiad yn uchel yn elfennau 
pwysig iawn o fy nghyllideb. 
 

 

2. Rhaglen Waith 2018-19 
 

Yr allbynnau allweddol a gynllunnir ar gyfer 2018-19 yw: 
 

2.1  Celfyddyd yr hyn sy’n Bosibl – Datblygu a chyflwyno rhaglen o 
weithio ar y cyd sy’n manteisio ar gyd-ddeallusrwydd pobl a 
sefydliadau ar draws Cymru i egluro ac archwilio’r goblygiadau 
ymarferol, i’r gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru, o 
ddefnyddio’r pum dull o weithio i facsimeiddio eu cyfraniad i bob 
un o’r nodau llesiant. Bydd hwn yn ddarn arwyddocaol o waith a 
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fydd yn gosod y seiliau ar gyfer dehongliad cyrff cyhoeddus o’r 
nodau llesiant a’u dulliau o weithredu arnynt. 

 
2.2. Labordai Byw - Manteisio ar arbenigedd ystod o randdeiliaid, 

datblygu a threialu dulliau o alluogi cyrff cyhoeddus i ‘gerdded 
drwy’ faes neu fater  wrth adeiladu gweledigaeth ar gyfer y 
dyfodol a chymhwyso’r Pum Dull o Weithio yn y Ddeddf. Byddwn 
yn parhau gyda’n gwaith ar gaffael a datgarboneiddio, ac yn 
datblygu rhaglen dair blynedd ar gyfer Labordai Byw yn seiliedig 
ar yr meysydd blaenoriaethol sy’n dod i’r amlwg. 

 

2.3 Cwmwl o Arloeswyr - cysylltu cyrff cyhoeddus â’i gilydd ac ag 
arbenigwyr a sefydliadau economaidd drwy ddatblygu sefydliadol 
a newid rheolaeth a rhaglenni trawsnewid. Byddwn yn datblygu 
rhwydwaith o ‘arloeswyr’ i gysylltu eiriolwyr cenedlaethau’r 
dyfodol ac arloeswyr yn eu maes, â ganddynt y gallu a’r 
parodrwydd i gynghori a chynorthwyo cyrff cyhoeddus wrth iddynt 
ddefnyddio’r  Pum Dull o Weithio i herio busnes-fel-arfer. 
 

2.4.  Byddaf yn parhau i weithio gydag Archwilydd Cyffredinol Cymru a 
Swyddfa Archwilio Cymru, wrth i ni sicrhau bod archwilio’n cael ei 
ddefnyddio i gynorthwyo gwell canlyniadau a chasglu gwybodaeth 
a thystiolaeth o ba mor dda mae cyrff cyhoeddus yn bodloni eu 
hamcanion llesiant wrth baratoi’r ffordd ar gyfer adroddiad cyntaf 
Cenedlaethau’r Dyfodol yn 2020.   

 
2.5  Yn ychwanegol at gynlluniau ar gyfer gweithio ar y cyd fel y 

nodwyd uchod, byddaf yn defnyddio’r meysydd a roddais 
flaenoriaeth iddynt ar gyfer gweithredu, i weithio gyda’r bobl a’r 
sefydliadau sydd yn y sefyllfa orau i sbarduno’r newidiadau 
angenrheidiol. Byddwn yn adeiladu mewnwelediad i mewn i bob 
un o’r blaenoriaethau hyn ac yn datblygu astudiaethau achos i 
weld sut y gall y Ddeddf gael ei defnyddio fel fframwaith ar gyfer 
newid trawsffurfiol.   
 

 

3.     Yr Angen am Adnoddau  
 

3.1 Mae cyflawni fy ngwaith yn erbyn ehangder fy rôl yn nhermau 

polisi a swyddogaeth yn her fawr iawn i’r gyllideb a ddyrennir. 

Rwyf eisoes wedi gweithredu dulliau arloesol o sicrhau adnoddau 

ychwanegol drwy bartneriaethau ac ar hyn o bryd rwyf yn ail-
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ffurfweddu fy Swyddfa er mwyn defnyddio fy adnoddau cyfyng  yn 

y ffordd orau posibl. Bydd yr adnoddau ar gyfer y strwythur 

newydd hwn yn cael eu cynnal gan fy nghyllideb bresennol ac ni 

fydd unrhyw anghyflogaeth na chostau gwahaniad yn deillio o’r 

ail-ffurfweddu hyn. 

 

3.2  Mae cyrff cyhoeddus yn awr wedi nodi rhyw 342 o amcanion ac 

rydym yn derbyn ar gyfartaledd bedwar cais am gymorth a 

chyngor bob wythnos heb gyfrif y rhaglenni allblyg yr ydym yn eu 

rhedeg. Gyda’r lefel hwn o weithgaredd, bydd cyflawni fy 

nyletswyddau statudol a sbarduno’r newid diwylliannol sy’n 

ofynnol o dan y Ddeddf yn y tymor canolig i’r hirdymor yn her 

arwyddocaol. Yn ogystal ag ystyried cyfleoedd ariannu yn y 

dyfodol a fy ymagwedd barhaus tuag at sicrhau trefniadau ariannu 

arloesol drwy weithio mewn partneriaeth, gallai hyn gael ei liniaru 

petai’r Llywodraeth yn sicrhau bod yr arian a ddosrennir i gyrff 

eraill, ac adnoddau i gynorthwyo darpariaeth gwasanaethau 

cyhoeddus a gwelliant, yn mynd law yn llaw â gwybodaeth i 

ddangos sut y maent yn helpu cyrff cyhoeddus i gwrdd â’u 

dyletswyddau o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. 

 

3.3. Byddaf yn parhau i rannu gofod swyddfa gyda Chomisiynydd yr 

Iaith Gymraeg ac yn defnyddio gofod a sicrhawyd ar fy nghyfer 

ym Mhrifysgol Bangor i fy staff sy’n gweithio yng ngogledd Cymru. 

Byddaf yn parhau i rannu swyddogaeth Adnoddau Dynol gyda’r 

Comisiynydd Plant, fy swyddogaeth cyflogres gyda’r 

Ombwdsmon, ac archwilio mewnol ar y cyd â’r Comisiynydd Pobl 

Hŷn, y Comisiynydd Plant ac Ombwdsmon y Sector Cyhoeddus 

yng Nghymru. 
 

  

4. Sefyllfa ariannol gyfredol a Pholisïau 
Cronfeydd  wrth Gefn.  

4.1. Dangosodd cyfrifon blynyddol cyfnod fy adroddiad cyntaf  a ddaeth i 
ben ar 31 Mawrth 2017 gronfeydd wrth gefn cronedig o £454,000. Y 
prif resymau am hyn oedd: hyd yr amser a gymerwyd i recriwtio 
staff pan gafodd y swyddfa ei chreu  a’r  oedi cyn symud i  mewn i’r 
Swyddfa gan fod angen ei hailwampio. Roedd angen i arferion 
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gwaith fod wedi sefydlogi cyn penderfynu ar fuddsoddiad pellach 
mewn offer Swyddfa, dodrefn a thechnegol a fyddai’n cynorthwyo 
dull o weithio  hyblyg, carbon isel. 

4.2. Rwyf wedi rhoi ystyriaeth ofalus i’r swm a ddylai fod arnaf angen ei 
gadw wrth gefn o un flwyddyn i’r llall i gwrdd â galwadau annisgwyl 
ar adnoddau heb amharu’n arwyddocaol  ar fy rhaglen waith 
barhaus. O gofio natur fy nghyfrifoldebau, sy’n torri tir newydd, a’r 
angen posibl am waith brys heb ei gynllunio a chostau cysylltiedig, 
rwyf wedi penderfynu cadw wrth gefn gronfa barhaus o ryw 
£130,000 sef tua 9% o fy nghymorth grant presennol, swm y teimlaf 
y gallaf ei gyfiawnhau yn yr hinsawdd bresennol ansicr. Byddaf yn 
adolygu’r ffigur hyn o bryd i'w gilydd.    

 
4.3   Ar gyfer y flwyddyn ariannol gyfredol (2017-18), rhagwelir y bydd yr 

arian wrth gefn ar 31 Mawrth 2018 yn gostwng i £280,000. Byddaf 
yn defnyddio £150,000 o’r gronfa-wrth-gefn hon i gwblhau darn 
sylweddol o waith ar arweiniad i Gyrff Cyhoeddus ar y Saith Nod. 
Mae’r prosiect hwn yn cael ei ariannu drwy drefniadau partneriaeth 
gyda chyrff y sector cyhoeddus, preifat a'r trydydd sector. 

 
 
4.4. Yn y cyfamser, y symiau a ddyfynnir yn y ddogfen hon yw fy 

amcangyfrif gorau o fy nghostau ar gyfer blwyddyn ariannol 2018-
19. 
 

5.  Cyllid Llywodraeth Cymru 
 

5.1. Mae cyllideb Llywodraeth Cymru ei hunan ar gyfer 2018-19 yn 
darparu cyllid o £1.46m ar gyfer gwaith fy swyddfa. Mae fy 
amcangyfrif yn cyd-fynd â’r cyfanswm hwn. 

6 Cyfrifon 
 

6.1 Mae’n ofynnol i mi baratoi cyfrifon blynyddol ar gyfer eu harchwilio 
gan Archwilydd Cyffredinol Cymru. Cwmpasodd  fy nghyfrifon cyntaf 
y cyfnod o gychwyn fy swydd i fyny at 31 Mawrth 2017 a chawsant 
eu cyhoeddi fel rhan o fy Adroddiad Blynyddol 1 Awst 2017. Barn 
Archwilydd Cyffredinol Cymru ar fy natganiadau ariannol oedd eu 
bod yn rhoi darlun cywir a theg o fy ngweithgareddau a’u bod wedi 
eu paratoi yn unol â chyfarwyddiadau Gweinidogion Cymru. 
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7 Archwiliad a materion llywodraethu  
7.1 Yn 2016 penodais Bwyllgor Archwilio a Sicrwydd Ansawdd i 

ddarparu sicrwydd i mi fel Swyddog Cyfrifyddu ar faterion sy’n 
ymwneud ag archwilio, rheolaeth ariannol, rheoli risg a llywodraethu. 
Rwyf hefyd wedi penodi archwilwyr mewnol y caiff eu gwaith ei 
arolygu gan y pwyllgor hwnnw.    
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8 Amcangyfrif Blynyddol 2018-19 
 
8.1  Isod nodir Amcangyfrif 2018-19 ar gyfer Comisiynydd 

Cenedlaethau’r Dyfodol  

 
 

Disgrifiad Amcangyfrif 
2018-19 

£000 

Costau cyflog       1,083 

Llety 87 

Costau Swyddfa 29 

Hyfforddi a recriwtio 7 

Teithio a Threuliau 36 

Archwiliad mewnol ac allanol 30 

Cyfathrebu 22 

TG (Refeniw) 39 

Costau Prosiectau 250 

Arian wrth gern 30 

Cyfanswm Gwariant Refeniw 1,613 

  

Llai costau arian parod   (8) 

Ynghyd â gwariant cyfalaf (TG) 5 

Llai arian nas gwariwyd a ddygwyd ymlaen 
o’r flwyddyn ddiwethaf 

                       (150) 

  

Gofyniad net am arian parod 1,460 
 

 

Nodiadau: 

Costau Cyflogau 

Mae’r costau hyn yn cwmpasu’r gost lawn o gyflogi neu secondio staff 
yn cynnwys costau Yswiriant Gwladol a chostau pensiwn y cyflogydd. 
Mae hefyd yn cynnwys costau fy nghyflog i fy hunan (fel a bennir gan 
Weinidogion Cymru) a chostau tâl y Pwyllgor Archwilio a Rheoli Risg. 

Treuliau llety a swyddfa 

Mae treuliau llety a swyddfa’n cynnwys gwariant ar rent, trethi, 
diogelwch, cyfleustodau, deunydd ysgrifennu ac yswiriant.  
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Costau TG (refeniw a chyfalaf ) 

Mae'r costau refeniw parhaus sy'n gysylltiedig â’r TG yn gostau 
gwasanaeth a chefnogaeth misol i alluogi gwasanaeth data diogel i’r holl 
staff sy’n ei ddefnyddio. Ar wahân i hyn ni fydd llawer o wariant cyfalaf. 
 

Cyfathrebu 

Mae’r rhan fwyaf o’r costau’n ymwneud â storio gwybodaeth ar y wefan 
a’i chynnal, cyfieithu  a digwyddiadau a gweithdai sy’n gysylltiedig ag 
ymgysylltu â rhanddeiliaid. 
. 

Costau Prosiectau  

Nodir y manylion yn Adran 2 ‘Rhaglen Waith 2018-19’ uchod. 
 

Arian Wrth Gefn  

Mae swm o £30,000 wrth gefn wedi ei gynnwys yn yr amcangyfrif ar 
gyfer dibenion gweithredol cyffredinol ac ar gyfer gwaith nas 
cynlluniwyd. Gallai’r fath gostau ychwanegol fod yn gysylltiedig, er 
enghraifft, ag adnoddau ar gyfer staff ychwanegol dros dro a sicrhau 
cyngor a chymorth ar gyfer digwyddiadau na ellid bod wedi eu rhagweld.  

Symudiad heb fod yn arian parod  

Mae hyn yn ymwneud â’r costau hynny lle codir tâl ar y cynllun gwariant 
ond lle nad oes taliadau arian parod e.e. symudiad ar gredydwyr a 
dyledwyr, yn ogystal â thaliadau dibrisiant ac amorteiddio. 

Gofyniad net am arian parod 

Dyma’r arian y bydd angen i mi ei dynnu oddi wrth Weinidogion Cymru i 
gwrdd â fy nghostau disgwyliedig ar gyfer 2018-19. Mae’n cyd-fynd â’r 
cyllid y cytunwyd arno gan Weinidogion Cymru.  
 
 
Sophie Howe 
 
Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru  
 

 
Hydref 2017 
 
  
 
 


