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1. Cyflwyno'r amcangyfrif 

Rwy'n cyflwyno'r amcangyfrif hwn o'r gyllideb i Weinidogion Cymru fel sy'n ofynnol o dan baragraff 

6(2) o Atodlen 2 o Ddeddf Safonau Gofal 2000. Mae'n nodi'r adnoddau sy'n ofynnol i gyflawni fy 

swyddogaethau statudol.  

Wrth gynhyrchu'r amcangyfrif hwn rwy'n eithriadol o ymwybodol o'r pwysau ar y pwrs cyhoeddus, 

ond rwyf hefyd yn teimlo pwysau'r cyfrifoldeb o fod yn bencampwr effeithiol, annibynnol i blant yng 

Nghymru. Rwyf wedi ymrwymo i sbarduno newidiadau cyflawnadwy ym mywydau plant yng 

Nghymru yn ystod fy nghyfnod yn y swydd. Rwyf hefyd yn sylweddoli mai cyfnod byr o saith mlynedd 

yn unig sydd gennyf yn y swydd, a bod dyletswydd arnaf i ddiogelu buddiannau hirdymor y sefydliad 

hwn.  I sicrhau ein bod ni’n cydbwyso hyn oll o fewn fframwaith ariannol gochelgar, wrth gynnal 

dylanwad fy swyddfa â’n rhaglen waith, rydw i ddim yn ceisio cynnydd yn yr arian sy'n dod i mi gan 

Lywodraeth Cymru ar gyfer 2018/19. Yn hytrach rwyf wedi selio yr amcangyfrif – a fy nghynllun 

drafft gweithredu – bod fy nghyllid yn parhau ar lefel y flwyddyn flaenorol, sef £1,543,000.   

Tabl 1: Amcangyfrif a lefel cyllideb ddangosol ar gyfer y tair blwyddyn ariannol nesaf  

 Amcangyfrif Dangosol Dangosol 

 2018-19 2019-20 2020-21 

 (£) (£) (£) 

Cyflogau 1,064,634 1,130,074 1,132,548 

Safleoedd 87,660 87,660 87,660 

Costau Swyddfa 77,400 77,400 77,400 

Hyfforddi a recriwtio 31,600 31,600 31,600 

Teithio a chynhaliaeth 15,200 15,200 15,200 

Ffi archwilio allanol 18,043 18,043 18,043 

Ffi archwilio mewnol 10,500 10,500 10,500 

Cyfathrebu 52,350 52,350 52,350 

TGCh 17,500 17,500 17,500 

Costau prosiect 129,585 109,585 109,585 

Cyfalaf a Dibrisiad 30,000 10,000 30,000 

Cyfanswm Gwariant 1,534,472 1,559,912 1,582,386 

    

Cyllid gan Lywodraeth 

Cymru 

1,543,000 1,543,000 1,543,000 

    

Gor / (Tan) Wariant (8,528) 16,912 39,386 
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2. Rôl a swyddogaethau Comisiynydd Plant Cymru 

Mae Comisiynydd Plant Cymru (ComPlantCymru), a sefydlwyd gan Ddeddf Safonau Gofal 2000, yn 

sefydliad hawliau plant annibynnol. Mae fy nghylch gorchwyl wedi'i nodi yn Neddf Comisiynydd 

Plant Cymru 2001, a newidiodd Ddeddf Safonau Gofal 2000. Fy mhrif nod yw diogelu a hybu hawliau 

a lles plant. Rhaid mai dyma fy amcan gor-redol wrth gyflawni fy swyddogaethau. 

Y diffiniad o blentyn yn Neddf 2000 yw person o dan 18 oed, er fy mod i'n gallu gweithredu pan fydd 

person ifanc yn hŷn na hynny o dan rai amodau. Er enghraifft, galla i weithredu ar ran person ifanc 

sydd wedi cael ei roi mewn gofal ac y mae gan yr awdurdod lleol ddyletswydd barhaus i ofalu 

amdano/amdani o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.  

Wrth ymarfer fy swyddogaethau, rhaid i mi roi sylw i Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r 

Plentyn (CCUHP) - siarter ryngwladol sy'n nodi'r isafswm safonau ar gyfer plant a phobl ifanc, ble 

bynnag maen nhw'n byw. CCUHP yw'r sylfaen ar gyfer fy ngwaith i gyd. Er mwyn sicrhau bod hawliau 

plant yn cael eu cynnal yng Nghymru, galla i adolygu swyddogaethau neu ymarferiad swyddogaethau 

amrywiol gyrff cyhoeddus a Llywodraeth Cymru, ac adolygu a monitro'r trefniadau sydd gan rai cyrff 

cyhoeddus i ddiogelu a hybu hawliau plant yng nghyswllt delio gyda chwynion a sylwadau, sicrhau 

bod camau priodol yn cael eu cymryd mewn ymateb i ddatgelu camarfer, cynrychioli barn a 

dymuniadau plant, a rhoi cyngor a chefnogaeth i blant.  

Mae fy nghylch gorchwyl yn cwmpasu holl feysydd pwerau datganoledig Cynulliad Cenedlaethol 

Cymru, i'r graddau y maent yn effeithio ar hawliau a lles plant. Gallaf hefyd gyflwyno sylwadau i 

Weinidogion Cymru ynghylch unrhyw fater sy'n effeithio ar hawliau a lles plant yng Nghymru.  

3. Trefniadau Llywodraethu 

Fel corfforaeth un person, fi sy'n gyfrifol ac yn atebol am weithgareddau fy swyddfa, ac fel Swyddog 

Cyfrifyddu, fi sy'n gyfrifol am gynnal system lywodraethu gadarn. Gan fy mod mewn swydd 

gyhoeddus sy'n derbyn arian cyhoeddus, rwy'n ymroddedig i weithredu systemau trylwyr a thryloyw 

o ran atebolrwydd a gwneud penderfyniadau. Mae fy Fframwaith Llywodraethu yn cynnwys y 

systemau, y prosesau a'r gwerthoedd sy'n darparu sylfaen i mi gyfeirio a rheoli gweithgareddau fy 

swyddfa. Mae'r elfennau canlynol yn allweddol: 

Y Tîm Rheoli 

Ei brif ddiben yw darparu cefnogaeth a chyngor i'r Comisiynydd ynghylch cyfeiriad strategol y 

sefydliad, gan gynnwys cyfrannu at ddatblygu nodau strategol a chynlluniau gwaith blynyddol. Mae'r 

Tîm hefyd yn gyfrifol am arweinyddiaeth strategol y sefydliad, gan reoli'r gwaith o redeg y swyddfa o 

ddydd i ddydd yn unol â gwerthoedd y sefydliad. 

Panel Ymgynghorol y Comisiynydd a'r Panel Pobl Ifanc 

Mae'r paneli hyn yn darparu cefnogaeth annibynnol ar ffurf cyngor, craffu a her i'r Comisiynydd a'i 

staff, er mwyn sicrhau bod cyfrifoldebau statudol y Comisiynydd yn cael eu cyflawni'n effeithiol, a 

bod ei staff yn gwneud yr un modd yn achos polisïau a chynigion , gan lywio'r polisi a'r 

blaenoriaethau strategol. 

Y Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg 
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Mae'n cynghori'r Comisiynydd ynghylch y prosesau strategol ar gyfer risg, rheolaeth a llywodraethu, 

polisïau cyfrifyddu, y cyfrifon, a'r gweithgaredd a gynlluniwyd a chanlyniadau archwilio mewnol ac 

allanol. 

- Archwilio Mewnol 

Mae Deloitte yn darparu gwasanaethau archwilio mewnol ar gyfer y swyddfa. Maent yn 

gweithredu’n unol â Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus ac yn cyflwyno adroddiadau 

rheolaidd, sy'n cynnwys barn annibynnol ar ddigonolrwydd ac effeithiolrwydd system archwilio 

mewnol y sefydliad. Hyd yma, maent wedi rhoi sicrwydd rhesymol i mi bod proses rheolaeth fewnol 

ddigonol ac effeithiol ar waith i reoli’r gwaith o gyflawni amcanion y sefydliad. 

- Archwilio Allanol 

Bob blwyddyn, mae cyfrifon fy sefydliad yn cael eu harchwilio a'u hardystio gan Archwilydd 

Cyffredinol Cymru, yn unol â pharagraff 9 o Atodlen 2 i Ddeddf Safonau Gofal. Yr Archwilydd 

Cyffredinol sy'n gyfrifol am roi barn ynghylch a yw'r datganiadau ariannol yn rhoi golwg wir a theg ar 

sefyllfa ariannol y sefydliad. Mae'n ystyried nifer o faterion ansoddol a meintiol sy'n ymwneud â'r 

cyfrifon. Hyd yma, nid yw Swyddfa Archwilio Cymru wedi codi unrhyw bryderon sylweddol ynghylch 

agweddau ansoddol ein harferion cyfrifyddu a'n hadroddiadau ariannol, na chwaith wedi nodi 

unrhyw wendidau pwysig yn ein mesurau rheoli mewnol. Yn 2017, rhoddodd Archwilydd Cyffredinol 

Cymru farn ddiamod ar ein cyfrifon ar gyfer 2016/17. 

4. ‘Cynllun ar gyfer Pob Plentyn a Pherson Ifanc 2016–2019’ a'n perfformiad 

Fy uchelgais i yw Cymru lle mae pob plentyn a pherson ifanc yn cael cyfle cyfartal i fod y gorau gallan 

nhw fod.  

Bu dros 7000 o blant a phobl ifanc yn cymryd rhan yn ein hymgynghoriad mwyaf erioed yn 2015. Yn 

sgîl hynny roedd modd i ni ddrafftio cynllun strategol tair blynedd, a oedd wedi'i wreiddio'n gadarn 

ym marn a dymuniadau'r rhai rydyn ni yma i'w gwasanaethu. Mae'r blaenoriaethau canlynol wedi'u 

cynnwys yn ein ‘Cynllun ar gyfer Pob Plentyn a Pherson Ifanc 2016–2019': 

1. Iechyd meddwl, llesiant a mynd i'r afael â bwlio 

2. Tlodi ac anghydraddoldeb cymdeithasol 

3. Chwarae a hamdden 

4. Diogelwch (yn y gymuned, yr ysgol a gartref) 

5. Cynyddu ymwybyddiaeth o Gonfensiwn y CU ar Hawliau'r Plentyn a hyrwyddo'r gwaith o'i 

fabwysiadu ar draws gwasanaethau cyhoeddus 

6. Pontio i oedolaeth ar gyfer pob person ifanc sydd angen cefnogaeth a gofal parhaus. 

Isod ceir crynodeb byr o'n prif gyflawniadau ar gyfer plant a phobl ifanc ym mlwyddyn 1 y cynllun 

strategol, trwy gyflawni ein gwaith prosiect a chraidd (o ddydd i ddydd). I wybod am ragor o 

uchafbwyntiau ein perfformiad, darllenwch ein Hadroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2016/17, sydd ar 

gael o www.complantcymru.org.uk  

- Fe wnaethon ni ymgynghori â mwy na 2000 o blant a bron 300 o weithwyr proffesiynol 

ynghylch eu teimladau a'u profiadau o fwlio yng Nghymru. 

- Lansiwyd adroddiad 'Breuddwydion Cudd’ am ymrwymiadau i ymadawyr gofal yng Nghymru. 

Arweiniodd hynny at fuddsoddiad o £1 filiwn gan Lywodraeth Cymru tuag at fwrsariaeth i 

ymadawyr gofal.  

http://www.childcomwales.org.uk/
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- Crewyd adnodd i hyrwyddo a dathlu perthnasoedd rhwng y cenedlaethau gyda 

Chomisiynydd Pobl Hŷn Cymru, ac edrychwyd ar yr adnodd hwnnw 9000 o weithiau o fewn y 

misoedd cyntaf ar Facebook. 

- Fe wnaethon ni ymgysylltu â 10,550 o blant a phobl ifanc o bob rhan o Gymru. 

- Cyhoeddwyd 'Y Ffordd Gywir: dull Gweithredu seiliedig ar Hawliau Plant yng Nghymru'. Mae 

sefydliadau sy'n cynnwys Ymddiriedolaeth Ambiwlans Cymru, Amgueddfa Cymru a 

Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gogledd Cymru wedi ymrwymo i ddefnyddio dull 

gweithredu seiliedig ar hawliau plant wrth gynllunio a darparu gwasanaeth.  

- Cynorthwywyd 528 o achosion trwy wasanaeth ymchwiliadau a chyngor annibynnol y 

Comisiynydd, gan fynd i'r afael â materion oedd yn amrywio o anghenion addysgol arbennig 

i gau canolfan chwaraeon.  

 

5. Yr effaith ar y cronfeydd wrth gefn 

Yn ôl Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2016/17 lefel ein cronfeydd wrth gefn oedd £215,000.  Roedd 

llawer o'r swm hwn yn bodoli o ganlyniad i gyllidebu doeth yn dilyn y toriad o 10% yn y cyllid a 

gawsom y flwyddyn flaenorol. Mae'r tabl isod yn amcangyfrif effaith y symudiad rhwng gweddill 

2017/18 a'r gyllideb/ariannu ar gyfer y tair blynedd nesaf ar fy nghronfeydd wrth gefn: 

Tabl 2: Symudiad yn y Gronfa Gyffredinol yn ystod y cyfnodau ariannol  

 2017-18 

£’000 

2018-19 

£’000 

2019-20 

£’000 

2020-21 

£’000 

Cronfeydd wrth gefn 

ar ddechrau'r cyfnod 

215,000 137,672 146,200 129,288 

Gor / (Tan) Wariant 77,3281 (8,528) 16,912 39,386 

Cronfeydd wrth gefn 

ar ddiwedd y cyfnod 

137,672 146,200 129,288 89,902 

 

Yn unol â'm polisi cronfeydd wrth gefn, rwy'n ymroddedig i sicrhau fy mod yn cynnal gweddill 

cadarnhaol yn y gronfa gyffredinol ar gyfer unrhyw ddigwyddiadau annisgwyl. Rwy'n parhau i 

fonitro'r rhagdybiaethau gwaelodol ac yn adolygu lefel y cronfeydd wrth gefn yn flynyddol.  

Fel swyddog cyfrifyddu darbodus, mae gennyf ragolygon ariannol manwl ar gyfer pum mlynedd, ac 
rwy'n eu trafod gyda'm Tîm Rheoli bob mis, a'm Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg bob chwarter. 
Mae'r rhagolygon hyn yn edrych ar yr amgylchiadau y mae angen i mi weithredu oddi mewn iddynt, 
er mwyn cyflawni fy chynllun strategol uchelgeisiol sydd wedi'i seilio ar ymgynghori helaeth â phlant 
a phobl ifanc. Un elfen allweddol yw sicrhau cyllideb gyson gan Lywodraeth Cymru. Yr ail yw sicrhau 
lleoliad swyddfa addas ar gyfer fy nhîm o staff, gan fod ein prydles bresennol yn dod i ben yn 2021. 
I'r diben hwnnw rwyf wedi sefydlu Darpariaeth ar gyfer Dirywiad yng nghyflwr yr Adeilad o £77,000, 
yn 2017-18, a fydd yn talu am y gwariant angenrheidiol i gydymffurfio â'm rhwymedigaethau 
cyfreithiol o dan y brydles bresennol. Bydd cynllunio prosiect manwl ar gyfer opsiynau lleoli'r 
swyddfa yn digwydd yn ystod y 12 mis nesaf, gan gynnwys dadansoddiad cost-budd o'r costau 

                                                           
1Mae hyn yn cynnwys darpariaeth o £77,000 am ddirywiad yng nghyflwr yr adeilad, i dalu am yr atebolrwydd 
cyfreithiol a amcangyfrifir o dan brydles bresennol y swyddfa.  
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sylweddol uwch a ragwelir yn sgîl newid lleoliad y swyddfa o gymharu â pharhau â'r trefniadau 
presennol.  

Rwyf hefyd yn parhau i adolygu llinellau cyllideb unigol a'm hymrwymiadau gwariant bob mis gyda'm 
Tîm Rheoli, er mwyn sicrhau bod fy ngwariant yn canolbwyntio ar gyflawni fy amcanion strategol clir, 
sydd i gyd yn ceisio sbarduno newid cadarnhaol ar gyfer plant a phobl ifanc yng Nghymru. Mae'r 
ffigurau yn Nhabl 2 yn dangos yn eglur y bydd angen addasu un o'r elfennau uchod erbyn 2020: 
incwm, newid lleoliad y swyddfa neu'r gwariant, er mwyn i'm sefydliad fedru cadw gweddill 
cadarnhaol yn y banc. Mae'r paragraff nesaf yn egluro'r trefniadau llywodraethu a fydd yn monitro 
ac yn fy nghynorthwyo i lunio'r rhagolygon a’r cynlluniau ariannol angenrheidiol.  

Er fy mod yn gwbl annibynnol ar y llywodraeth, mewn ysbryd o dryloywder, rwy'n trafod fy sefyllfa 

ariannol bresennol bob chwarter gyda swyddogion Llywodraeth Cymru, gan gynnwys fy nghronfeydd 

wrth gefn, a hefyd y rhagolygon cyllideb yr wyf yn eu paratoi bob mis gyda'm Tîm Rheoli. Mae fy 

Mhwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg hefyd yn fy herio ynghylch fy ngwariant a'm hamcangyfrif, a 

hynny bob chwarter.  


