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Cyflwyniad 

Fel Comisiynydd, fi yw'r Swyddog Cyfrifyddu ac mae gofyn i mi gyflwyno cyllideb 

flynyddol (yr Amcangyfrif) i Weinidogion Cymru yn unol â pharagraff 9(2) o Atodlen 1 i 

Ddeddf Comisiynydd Pobl Hŷn (Cymru) 2006 (y Ddeddf).  Mae’r Amcangyfrif yn 

cynnwys amcangyfrif o’r gwariant ar sail adnoddau a'r cyllid arian parod net y bydd ei 

angen gan Lywodraeth Cymru er mwyn i mi gyflawni fy swyddogaethau statudol.  

Mae’r Amcangyfrif ar gyfer cyfnod 2020-21 wedi cael ei ddatgelu ar sail arian parod ac 

adnoddau yn Atodiad A, ac yn tybio y byddaf fel Comisiynydd yn derbyn £1,589,000 

yn y cyfnod 2020-21. Hefyd, rwyf wedi rhoi gofynion o ran adnoddau ac arian parod 

dangosol ar gyfer y blynyddoedd i ddod i hwyluso proses gynllunio cyllidebau 

Llywodraeth Cymru. 

 

Llywodraethu a Chraffu 

Wrth gyflawni fy swyddogaethau statudol, rwyf fel Swyddog Cyfrifyddu, yn gyfrifol am 

sefydlu trefniadau priodol i reoli adnoddau, gan gynnwys trefniadau llywodraethu 

cadarn a chanfod a rheoli risgiau a chyfleoedd. 

Fel Corfforaeth Unigol a Swyddog Cyfrifyddu, rwyf yn dal cyfrifoldeb personol dros 

gyfarwyddo a rheoli’r sefydliad ond gallaf ddirprwyo er mwyn i unrhyw aelod o staff 

weithredu fy swyddogaethau.  Gan nad oes gennyf Fwrdd Corfforaethol, fel y byddai 

gan gyrff cyhoeddus eraill, mae gennyf Bwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg i’m cefnogi 

yn fy rôl Lywodraethu. 

Mae’r Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg yn fy helpu, fel Swyddog Cyfrifyddu, i fonitro 

ac adolygu'r trefniadau rheoli ariannol, llywodraethu corfforaethol a rheoli risg a 

systemau rheoli mewnol.  Mae’r Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg yn cynnwys pedwar 

aelod, ac maent yn cyfarfod â fy Nhîm Rheoli Busnes, archwilwyr mewnol ac allanol a 

minnau bob chwarter blwyddyn.   

Bob blwyddyn, mae’n ofynnol i mi gyflwyno Adroddiad Blynyddol am fy 

ngweithgareddau i Weinidogion Cymru.  Bydd Swyddfa Archwilio Cymru a 

Phwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol hefyd yn craffu ar fy ngwaith, a bydd yn cael ei 

drafod mewn cyfarfod yn y Senedd.  Yn ychwanegol, bydd archwilwyr mewnol yn 

craffu ar fy mhrosesau llywodraethu a rheoli. 

Bydd Swyddfa Archwilio Cymru yn archwilio’r Cyfrifon Blynyddol.  Mae Archwilydd 

Cyffredinol Cymru wedi rhoi barn ddiamod am bob cyfnod cyfrifo ers sefydlu'r swydd 

yn 2008-09 tan 2018-19 ac ni chodwyd dim pryderon sylweddol yn y Llythyrau Rheoli 

Blynyddol.  

Nid yw’r archwilwyr mewnol erioed wedi codi pryderon sylweddol, ac eir ati i weithredu 

ar unrhyw argymhellion. 

Mae’r Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg yn adolygu'r broses archwilio allanol a 

mewnol bob blwyddyn ac yn fodlon ar berfformiad y naill a’r llall.  



Cynllun ariannol Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru ar gyfer y cyfnod 2020-2023 

 

4 
 

 

Diwygio Deddf Llywodraeth Cymru 2006  

Er fy mod i’n gwerthfawrogi bod penderfyniadau ynglŷn â sut mae Diwygio Gorchymyn 

Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Cynigion Cyllidebol a Chyrff Dynodedig) 2018 yn 

effeithio ar Gyrff a Noddir gan Lywodraeth Cymru, ar y Comisiynydd ac ar rai 

Elusennau GIG Cymru yn cael eu hystyried, rwyf angen eglurhad brys ar y mater hwn 

gan ei fod yn effeithio ar fy ngallu i reoli fy nghronfeydd a fy malansau arian parod yn 

effeithiol.  

 

Cynllun Strategol 2019 – 2023  

Pan ddechreuais fy swydd ym mis Awst 2018, dechreuodd fy nhîm a minnau raglen 

helaeth i ymgysylltu â phobl hŷn ledled Cymru er mwyn clywed am eu profiadau 

cadarnhaol a negyddol o fynd yn hŷn, ac am y newidiadau yr hoffant eu gweld yn 

digwydd er mwyn sicrhau mai Cymru yw’r lle gorau yn y byd i heneiddio ynddo.  

Bûm i hefyd yn ymgysylltu ac yn ymgynghori ag amryw o sefydliadau a rhanddeiliaid 

eraill, yn ogystal ag adolygu a chydnabod bylchau mewn tystiolaeth a pholisi cyfredol, 

a defnyddio gwerth 10 mlynedd o wybodaeth, profiad ac ymchwil fy swyddfa. Fe 

wnaeth y gwaith hwn fy helpu i nodi tair blaenoriaeth, a byddaf yn cyflwyno ystod eang 

o waith sy’n cyd-fynd â’r blaenoriaethau hynny dros y tair blynedd nesaf. Wrth 

benderfynu ar y blaenoriaethau y byddaf yn canolbwyntio arnynt fel Comisiynydd, 

defnyddiais y meini prawf canlynol: 

• Mae’n rhaid i’r mater fod o fewn cylch gwaith rôl y Comisiynydd, fel y nodir yn 

Neddf Comisiynydd Pobl Hŷn (Cymru) 2006. 

• Nid ydym yn dyblygu gwaith – nid oes rhaglen waith fawr ar y mater yn cael ei 

harwain gan sefydliad neu unigolyn arall, neu os oes un, mae'n amlwg sut 

byddwn yn ychwanegu gwerth. 

• Mae swyddfa’r Comisiynydd mewn sefyllfa arbennig o dda i fwrw ymlaen â'r 

mater oherwydd natur y rôl a'r proffil, neu oherwydd natur y mater.  

• Mae angen i’r Comisiynydd fynd i'r afael â’r mater, oherwydd drwy beidio â 

gwneud hynny, mae yna berygl i leisiau pobl hŷn beidio â chael eu clywed.  

• Byddai cyflawni'r nod, neu wneud cynnydd pendant tuag ato, yn ymarferol o 

fewn cyfnod o dair blynedd. 

Gyda'i gilydd bydd y blaenoriaethau yn:  

• ceisio gwella ansawdd bywyd y bobl hŷn sydd fwyaf agored i niwed, y rhai sy'n 

cael eu clywed leiaf, a'r rhai sydd mewn perygl; 

• gallu creu canlyniadau cadarnhaol ar gyfer pob person hŷn; 

• cynorthwyo pobl hŷn i heneiddio’n dda, gan gydnabod y cyfraniad y mae pobl 

hŷn yn gallu ei wneud, ac yn ei wneud, i’n cymunedau;  
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• ymateb i’r problemau rydym yn clywed amdanynt gan bobl hŷn a/neu sy’n cael 

eu canfod wrth wneud ymchwil;  

• cydnabod ac ymateb i’r amrywiaeth yn y boblogaeth hŷn, a’r 

anghydraddoldebau sy’n bodoli yn y boblogaeth honno. 

Gan ddefnyddio'r meini prawf uchod, cytunwyd ar dair blaenoriaeth strategol dymor 

hir, ac ar ôl ymgysylltu'n helaeth â phobl hŷn, mae manylion rhaglen waith 2019-20 a 

chynllun strategol 2019-22 wedi cael eu datblygu.   

Fel Comisiynydd, rwyf yn canolbwyntio ar dair blaenoriaeth i’n helpu ni i fod y lle gorau 

yn y byd i heneiddio ynddo.  Byddaf yn gweithredu er mwyn: 

• Rhoi diwedd ar oedraniaeth a gwahaniaethu ar sail oedran  

• Rhoi diwedd ar gam-drin pobl hŷn yng Nghymru  

• Galluogi pawb i heneiddio’n dda  

Rhaglen waith ar gyfer 2019-20  

Rydw i’n arwain tîm o 22 aelod o staff ac mae fy nghynllun strategol a fy rhaglen waith 

yn cael eu cyflawni’n bennaf gan y staff hyn.  Hefyd, rwyf yn contractio darparwyr 

allanol sydd â'r sgiliau a'r arbenigedd perthnasol gofynnol, megis gwneud gwaith 

ymchwil mewn maes penodol, neu roi cyngor arbenigol ar y meysydd blaenoriaeth.  

I weithio tuag at gyflawni blaenoriaethau fy strategaeth 2019-22, mae fy rhaglen waith 

2019-20 fel a ganlyn: 

Ymgyrch Gwahaniaethu ar sail Oedran Pob Dydd: Ymgyrch i dynnu sylw at y 

gwahaniaethu ar sail oedran 'bob dydd' sy'n wynebu pobl hŷn – yn y cyfryngau, 

hysbysebion, cyfryngau cymdeithasol ac wrth dderbyn gwasanaethau a mynd i’r afael 

â hynny. 

Grymuso pobl hŷn i herio gwahaniaethu ar sail oedran: Datblygu adnodd newydd 

fydd yn rhoi'r grym i bobl hŷn herio gwahaniaethu ar sail oedran, a hynny trwy 

ddarparu gwybodaeth amrywiol am y camau y gallan nhw eu cymryd pan maen nhw'n 

teimlo bod rhywun yn gwahaniaethu yn eu herbyn neu’n eu trin yn annheg oherwydd 

eu hoedran. Darparu sesiynau hyfforddi i bobl hŷn ledled Cymru, sydd â’r nod o 

gynyddu eu gallu i adnabod ac i herio gwahaniaethu ar sail oedran. 

Ymchwil i'r portread o bobl hŷn yn y cyfryngau: Gwneud gwaith ymchwil i astudio'r 

iaith a'r negeseuon y mae prif gyhoeddiadau a ffynonellau newyddion Cymru a'r DU 

yn eu defnyddio wrth adrodd ar bobl hŷn a'r rôl y mae hyn yn ei chwarae wrth 

ddylanwadu ar agweddau pobl tuag at bobl hŷn a/neu gryfhau stereoteipiau a 

thybiaethau amdanynt sy'n arwain at wahaniaethu. 

Ymchwil i benderfyniadau'r heddlu a Gwasanaeth Erlyn y Goron mewn 

perthynas ag ymchwiliadau diogelu:  Gwaith ymchwil i edrych ar y ffyrdd mae 

gwneud penderfyniadau yn effeithio ar waith ymchwil sy’n ymwneud â diogelu a 
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mynediad pobl hyn at gyfiawnder, drwy weithio gyda’r heddlu a Gwasanaeth Erlyn y 

Goron. 

Deall yr hyn sy'n ysgogi unigolion i gam-drin ac esgeuluso pobl hŷn: Cyfres o 

ddigwyddiadau trafod i ddod â sefydliadau ac unigolion allweddol at ei gilydd – gan 

gynnwys yr heddlu, timau diogelu, byrddau iechyd, sefydliadau trydydd sector ac 

arbenigwyr eraill – i edrych ar yr hyn sy’n ysgogi pobl i gam-drin ac esgeuluso, ac i 

ystyried sut y dylid mynd i'r afael a hyn. 

Hyfforddiant diogelu i weithwyr proffesiynol: Sesiynau hyfforddi ar gyfer gweithwyr 

proffesiynol i wella eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o’r cam-drin sy’n wynebu pobl 

hŷn.  Hefyd, rwyf yn gweithio gyda’r Heddlu i ddatblygu modiwl hyfforddiant fydd yn eu 

galluogi i ddarparu hyfforddiant mewnol i’w staff ar sut i atal pobl hŷn rhag cael eu 

cam-drin.  

Adnabod a mapio gwasanaethau cynnal: Darparu’r gwasanaethau sydd eu hangen 

arnynt i’r bobl hŷn sydd wedi dioddef (neu sydd yn dioddef) cam-drin.   

Gwneud cymunedau Cymru'n fwy ystyriol o oedran: Creu canllawiau a darparu 

cymorth i awdurdodau lleol ar sut yn gallen nhw gael statws ystyriol o oedran 

Sefydliad Iechyd y Byd, hyrwyddo arferion da a mentrau blaengar ledled Cymru, a 

gweithio gyda busnesau a sefydliadau i wella ymwybyddiaeth o'r cerdyn heneiddio'n 

dda, sy'n gadael i bobl wybod bod unigolyn hŷn angen ychydig o help neu gymorth. 

Trafnidiaeth i wasanaethau iechyd:  Gweld a yw opsiynau trafnidiaeth presennol yn 

rhwystro pobl hŷn rhag cael mynediad at y gwasanaethau iechyd y mae eu hangen 

arnynt. Gweithio gyda phobl hŷn er mwyn dysgu am eu profiadau o geisio cael 

trafnidiaeth at wasanaethau iechyd, ynghyd â byrddau iechyd a darparwyr trafnidiaeth 

er mwyn nodi arferion da, meysydd lle mae angen newid a sut gallwn ni wneud i hyn 

ddigwydd. 

Gwneud gwasanaethau trafnidiaeth yn fwy ystyriol o oedran: Ymgynghori â phobl 

hŷn a darparwyr trafnidiaeth ledled Cymru er mwyn datblygu cyfres o safonau 

trafnidiaeth ystyriol o oedran, a fydd yn amlygu ac yn hyrwyddo amrywiaeth o arferion 

da a gwella profiadau pobl hŷn o ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. 

Cyflwr y Genedl:  Mae ymchwil helaeth wedi cael ei wneud i adrodd ar y data a’r 

dystiolaeth sydd ar gael, i ddarparu darlun o fynd yn hŷn yng Nghymru. Mae’r 

adroddiad ar Gyflwr y Genedl yn tynnu sylw at y meysydd y mae angen i ni eu gwella, 

a lle mae angen i ni ychwanegu at y dystiolaeth.  

Gwaith Achosion  

Mae fy mhwerau o dan Ddeddf Comisiynydd Pobl Hŷn (Cymru) 2006 yn caniatáu i mi 

ddarparu cymorth a chefnogaeth uniongyrchol i bobl hŷn, a fydd yn cael ei ddarparu 

drwy fy nhîm gwaith achos.   
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Mae’r tîm gwaith achos yn darparu gwybodaeth, cymorth ac arweiniad i rymuso pobl 

hŷn a’u teuluoedd, a’u helpu i ddeall eu hawliau a'u defnyddio. Mae’r tîm yn darparu 

cymorth fel bod modd i bobl hŷn a’u teuluoedd herio penderfyniadau ac arferion 

gwasanaethau a chyrff cyhoeddus, yn ogystal â gweithio eu ffordd drwy systemau, 

polisïau a phrosesau, sy'n aml yn rhai cymhleth, a hynny dan yr amgylchiadau mwyaf 

anodd a gofidus yn aml. Mewn rhai achosion, mae’r tîm gwaith achos yn ymyrryd ar 

ran person hŷn (yn amodol ar ei ganiatâd).  Er bod pobl hŷn a’u teuluoedd yn cysylltu 

â fy swyddfa ynghylch ystod eang o faterion, mae'r materion mwyaf cyffredin yn 

ymwneud â gwasanaethau iechyd, tai, gofal a diogelu, a cham-drin.  

Mae’r pwysau ar fy ngwasanaeth achosion wedi cynyddu yn ystod 2018-19 ac yn 

parhau i gynyddu yn ystod 19-20.  Yn 2018-19, fe wnaeth fy nhîm gwaith achos helpu 

a chefnogi 397 o bobl hŷn (neu aelodau o’r teulu sy’n gweithredu ar ran person hŷn), 

sydd 8% yn fwy na’r flwyddyn flaenorol. Roedd llawer o’r achosion roedd y tîm yn 

gweithio arnynt yn gysylltiedig â materion cymhleth a oedd wedi rhygnu ymlaen am 

gyfnodau sylweddol.  

 

Blaen-gynllun  

Mae’r gwaith o ddatblygu fy rhaglen waith 2020-21 wedi dechrau. Bydd parhau i 

gyflawni blaenoriaethau fy nghynllun strategol yn seiliedig ar gyllid o £1,589,000 gan 

Weinidogion Cymru a fydd yn fy ngalluogi i sicrhau newid dylanwadol i bobl hŷn, ac i 

wneud cynnydd ar fy nod o wneud Cymru'r lle Gorau yn y Byd i Heneiddio ynddo.  

Ymateb i bwysau ariannol 

Mae mesurau cyni wedi effeithio ar swyddfa’r Comisiynydd hefyd, oherwydd cafodd y 

cyllid ei ostwng o £1,715,000 yn 2015-16 i £1,545,000 yn ystod cyfnod 2016-17.  Yn 

dilyn y gostyngiad mewn dyraniad, fe wnaed arbedion effeithlonrwydd gan y 

Comisiynydd blaenorol drwy gynnal adolygiad manwl o fodel gweithredu a strwythur y 

sefydliad.  

Yn ystod cyfnodau 2019-20 a 2020-21, cefais £44,000 ychwanegol gan Weinidogion 

Cymru fel cyfraniad tuag at y cynnydd yng nghyfraniadau cyflogwr yn y Cynllun 

Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.  Er bod yr arian ychwanegol hwn wedi bod o fudd mawr, 

er mwyn gallu cynllunio’n effeithiol ar gyfer y blynyddoedd i ddod, rwyf angen eglurhad 

gan Weinidogion Cymru ynglŷn â’r posibilrwydd o gyllideb sylfaenol yn y dyfodol.  

Os na chaiff yr £44,000 ychwanegol ei gynnwys fel rhan o’r gyllideb, rhaid i mi leihau 

costau staffio, fyddai’n effeithio ar fy ngallu i gyflawni fy rhaglen waith.  

Mae hyn yn cael ei ddangos yn yr adolygiad o fy malansau cronfeydd wrth gefn 

(Atodiad B), sy’n dangos na fyddaf yn gallu cynnal gostyngiadau pellach mewn cyllid, 

neu hyd yn oed barhau gyda chyllid gwastad yn y tymor hir heb iddo gael effaith 

niweidiol ar fy ngallu i gyflawni fy nghynllun strategol yn effeithiol. 
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Atodiad A   

Amcangyfrif Blynyddol 2020-23 

Byddaf yn gwneud pob ymdrech i wneud y defnydd gorau posibl o adnoddau 

presennol.    

Er mwyn egluro’r cyllidebau arian parod ac adnoddau i Lywodraeth Cymru, maen nhw 

wedi cael eu rhannu yn y tablau isod.   

Ar sail adnoddau 

Disgrifiad 

 

Amcangyfrif 

2020-21 

(£) 

Amcangyfrif 

2021-22* 

(£) 

Amcangyfrif 

2022-23* 

(£) 

Incwm:    

Incwm gan Weinidogion Cymru 1,589,000 1,545,000 1,545,000 

Gwariant:    

Costau cyflogi 1,167,204 1,142,395 1,147,965 

Costau Llety** 146,798 148,605 150,220 

Offer TGCh a chynnal a chadw 58,970 65,726 65,187 

Costau Proffesiynol a 

gwasanaethau 

72,246 73,244 74,271 

Costau rhedeg eraill  54,883 64,050 53,643 

Rhaglen 117,000 117,000 117,000 

Cyfanswm y Gwariant ar 

Adnoddau 

1,617,101 1,611,020 1,608,286 

(All-lif)/mewnlif Adnodd (28,101) (66,020) (63,286) 

    

Balans agoriadol y cronfeydd 

wrth gefn 

236,378 208,277 142,257 

Gorwario yn erbyn dyraniad (28,101) (66,020) (63,286) 
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Balans terfynol y cronfeydd 

wrth gefn 

208,277 142,257 78,971 

*Ffigurau dangosol yn unig 

** Yn cynnwys amcangyfrif o’r addasiadau sydd eu hangen ar gyfer gweithredu IFRS16 – prydlesi 
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Ar sail arian parod 

Disgrifiad 

 

Amcangyfrif 

2020-21 

(£) 

Amcangyfrif 

2021-22* 

(£) 

Amcangyfrif 

2022-23* 

(£) 

Incwm:    

Incwm gan Weinidogion Cymru 1,589,000 1,545,000 1,545,000 

Gwariant:    

Costau cyflogi 1,167,204 1,142,395 1,147,965 

Costau llety 146,015 148,127 152,516 

Offer TGCh a chynnal a chadw 58,970 65,726 65,187 

Costau Proffesiynol a 

gwasanaethau 

72,246 73,244 74,271 

Costau rhedeg eraill  40,107 51,374 41,541 

Rhaglen 117,000 117,000 117,000 

Gwariant Cyfalaf** 8,500 17,500 13,780 

Cyfanswm Gwariant Arian Parod 1,610,042 1,615,366 1,612,260 

(All-lif)/mewn-lif Arian Parod (21,042) (70,366) (67,260) 

    

Balans Agoriadol Arian Parod 283,352 262,310 191,944 

All-lif arian parod (21,042) (70,366) (67,260) 

Balans terfynol Arian parod 262,310 191,944 124,684 

*Ffigurau dangosol yn unig 

** Nid yw’n cynnwys costau llety 

Nodiadau: 

Chwyddiant  

Mae cyfradd chwyddiant 12 mis y Mynegai Prisiau Defnyddwyr i lawr 1.7% ym mis 

Awst 2019 o 2.0% ym mis Gorffennaf 2019.  Byddaf yn monitro effaith unrhyw 
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amrywiadau chwyddiannol mewn prisiau yn y dyfodol gan amsugno unrhyw bwysau 

ychwanegol ar gostau a fydd yn codi.  

Costau cyflogi 

Costau staff yw cyfran fwyaf fy ngwariant gan fod gallu cadw a recriwtio staff o 

ansawdd i gyflawni’r cynllun strategol yn hollbwysig.  

Ar hyn o bryd, rwyf yn cyflogi 22 aelod o staff, gan gynnwys 5 o weithwyr am gyfnodau 

penodol gyda 4 contract yn gorffen yn y cyfnod 2020-21. Tra bydd fy nyraniad yn aros 

yr un fath, ni allaf ymestyn contractau’r gweithwyr hyn, a bydd yn cael effaith andwyol 

ar gyflawni fy nghynllun strategol. 

Mae costau cyflogi yn cynnwys yr holl wariant ar gyflogau, hyfforddiant, costau teithio, 

archwiliadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, costau recriwtio, cyfraniadau YG a 

chyfraniadau pensiwn. Mae costau aelodau o’r Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg yn 

cael eu cynnwys o dan y pennawd yma hefyd. 

Fe wnes i ddyfarnu 1% o’r dyfarniad costau byw i fy staff yn 2019-20 ac nid oeddwn 

yn gallu rhoi tâl costau byw cyfatebol Llywodraeth Cymru o 2%.  At ddibenion 

cyllidebu yn unig, gwnaed tybiaeth i ganiatáu codiad cyflog blynyddol o 1.5% yn y 

costau cyflogi ar gyfer 2020-21 ymlaen. Ni fydd yn bosib codi’r ganran yma heb iddo 

effeithio ar fy strwythur staff presennol ac ar gyflawni fy Nghynllun Strategol.  

Nodir, mae Adran Actwari’r Llywodraeth yn gwneud adolygiad bob pum mlynedd o 

gynllun pensiwn y gwasanaeth sifil. Mae cyfraniadau pensiwn presennol y cyflogwr 

wedi cael ei osod ar sail canlyniadau prisio presennol. Unwaith fydd yr Actwari wedi 

gorffen prisio, bydd cyfraddau cyfrannu’r cyflogwr yn cael eu gosod o Ebrill 2020. Er 

efallai nad yw’r cyfraddau hyn yn wahanol iawn i’r cyfraddau presennol, efallai fydd 

amrywiaeth a fydd yn bwysau ychwanegol ar gyllidebau sy’n dynn eisoes.  

Costau llety 

Mae costau llety a swyddfa'n cynnwys gwariant ar rent, trethi, tâl gwasanaeth, 

ardrethi, diogelwch, cyfleustodau, ac yswiriant.  

Yn dilyn gostyngiad i gyllid yn 2016-17, fe wnaeth y Comisiynydd blaenorol leihau 

gwariant drwy adolygiad manwl o fodel gweithredu a strwythur y sefydliad; effeithiau 

sylfaenol yr adolygiad hwn oedd gostwng nifer y staff cyfwerth ag amser llawn o 28.26 

o weithwyr yn 2015-16 i 19.40 yn y cyfnod 2016-17.  Mae’r gostyngiad hwn yn nifer y 

staff wedi arwain yn naturiol at ostyngiad yn faint o le swyddfa sydd ei angen.   

Mae gennyf yr opsiwn i dorri’r brydles llety yn Awst 2021, ac rwyf yn adolygu’r 

opsiynau llety sydd ar gael.  Ar hyn o bryd, mae’n rhy gynnar i amcangyfrif dibynadwy 

o gostau posibl yr ymarfer hwn ac arbedion yn y dyfodol.  Felly, nid yw’r Amcangyfrif 

wedi cael ei addasu i ddangos hyn; fodd bynnag, rhagwelir y bydd costau cyfalaf yn 

cael eu hariannu gan ddefnyddio balansau arian parod cyfredol a bydd costau 

anariannol megis dibrisio ac amorteiddio yn cael eu cyfrif yn rhan o’r cronfeydd 

wrthgefn yn y pendraw.   Mae’n rhaid nodi, yn y tymor byr bydd yr ymarfer yma yn 
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arwain at fy malansau arian parod yn cael eu gwanhau’n ddifrifol, a bydd angen rheoli 

arian parod yn ofalus er mwyn sicrhau cyfalaf gweithio digonol. 

Offer TGCh a chynnal a chadw 

Mae gennyf gynllun TGCh tymor-canolig a fydd yn cynnal y systemau presennol i'r 

dyfodol ar sail adnewyddu a gwaith cynnal a chadw brys a hanfodol.  Nid wyf yn cael 

dyraniad cyfalaf ar wahân a chaiff hyn ei ariannu o'r prif ddyraniad arian parod. 

Rwyf yn parhau i fuddsoddi mewn uwchraddio’r seilwaith TGCh er mwyn sicrhau bod 

y systemau yn aros yn effeithiol ac yn gallu gwrthsefyll bygythiadau allanol.  Mae’r 

costau hyn yn cael eu dibrisio neu eu hamorteiddio dros gyfnod o bedair blynedd.  

Mae rhaglen dreigl ar waith i adnewyddu caledwedd TGCh dros y pedair blynedd 

nesaf ac mae hyn yn seiliedig ar angen hanfodol y busnes a chynyddu gofynion 

diogelu data a TGCh. 

Mae'r costau refeniw yn cynnwys y gost o adnewyddu gwarantau a thrwyddedau 

meddalwedd a chaledwedd, cost y Cytundeb Lefel Gwasanaeth ar gyfer cynnal a 

chadw TGCh, Cytundeb Lefel Gwasanaeth ar gyfer Band Eang PSBA a Chytundeb 

Lefel Gwasanaeth ar wahân ar gyfer cronfa ddata rheoli cofnodion.  

Mae fy systemau TGCh wedi cael eu dilysu’n annibynnol yn 2018-19, ac rwyf wedi 

cael fy sicrhau bod y systemau yn cydymffurfio â’r cynllun Cyber Essentials Plus 

Scheme, sy’n gynllun ardystio seiberddiogelwch sy’n nodi gwaelodlin dda ar gyfer 

seiberddiogelwch.  Mae’r cynllun yn rhoi sylw i bum rheolaeth sy’n gallu atal tua 80% 

o ymosodiadau seiber, os ydynt yn cael eu rhoi ar waith yn gywir. 

Ffioedd Proffesiynol a gwasanaethau  

Mae Ffioedd Proffesiynol a gwasanaethau yn cynnwys gwariant ar ffioedd archwilio, 

costau cyfieithu, ffioedd cyfreithiol a monitro’r cyfryngau a gwleidyddiaeth. Rhagwelir y 

bydd y costau hyn yn aros yr un fath yn y tymor canolig, fodd bynnag, mae’n rhaid 

nodi nad yw’n bosib rhagweld yn gywir beth fydd y costau cyfreithiol gan nad yw’n 

bosib rhagweld pryd fyddwn angen cyngor.  

Costau rhedeg eraill  

Mae costau rhedeg eraill yn cynnwys nwyddau eraill y swyddfa megis argraffu, ffonau 

a phostio ynghyd â chostau dibrisio ac amorteiddio.  Rwyf wedi mabwysiadu dull 

gweithredu darbodus ar gyfer caffael deunyddiau traul i'r swyddfa a byddaf yn parhau i 

chwilio am arbedion yn y maes hwn.  Rwyf yn manteisio i'r eithaf ar ddefnyddio 

contractau'r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol lle mae hynny'n ymarferol. 

Rhaglenni 

Bydd gwariant ychwanegol ar sail achlysurol i gasglu tystiolaeth, i wneud ymchwil, i 

gyhoeddi ac i hyrwyddo canfyddiadau a chyfarwyddyd. Dyrennir hyn ar sail ddewisol 

ac mae’n cael ei ddefnyddio i gefnogi fy Nghynllun Strategol a’m rhaglen   
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Newidiadau y polisi Cyfrifyddiaeth 2020-21  

Ym mis Ionawr 2016, cyhoeddwyd IFRS 16 – Prydlesi, ac mae ar waith ar gyfer 

cyfnodau blynyddol yn dechrau ar 1 Ionawr 2020 neu ar ôl hynny.  Mae gennyf un 

brydles weithredol ar gyfer llety yr effeithiwyd arni gan gyflwyno’r safon hon.  Dim ond 

ychydig iawn mae cyflwyno’r safon gyfrifyddu wedi effeithio ar symud drwy'r 

amcangyfrif  O Ebrill 2020, byddaf yn sefydlu’r hawl i ddefnyddio asedau ac 

atebolrwydd prydles ar y datganiad o fy sefyllfa Ariannol. 

Mae’r gyfradd disgownt Trysorlys o 0.76% a gafodd ei chyhoeddi yn Arolwg o Wariant 

Cyhoeddus 2018 (12), wedi cael ei defnyddio fel y gyfradd llog ymhlyg fel yn y 

cyfrifiadau.  Ar gyfer yr ymarfer hwn, rwyf wedi cymryd yn ganiataol y byddaf yn 

parhau â fy nhenantiaeth yn Adeiladau Cambrian tan ddiwedd y brydles yn 2023.   
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Atodiad B  

Cronfeydd wrth gefn 

Fel y Swyddog Cyfrifyddu, rwyf yn gyfrifol am ddefnyddio'r arian cyhoeddus y mae 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn ei roi i mi mewn ffordd ddarbodus a phriodol.  Fel 

rhan o fy null cyffredinol o reoli arian, rwyf yn cynnal cynllun ariannol tair blynedd 

treigl sy’n cyd-fynd â fy Nghynllun Strategol ac yn eu hategu. Roedd rhoi'r cynllun 

hwn ar waith yn adlewyrchu'r ffaith fy mod yn cyflawni fy nyletswyddau statudol.  

Mae gan gronfeydd wrth gefn rôl bwysig i'w chwarae o fewn fy ymagwedd rheoli 

ariannol gyffredinol ac maent yn rhan annatod o gyflawni fy Nghynllun Strategol 

2019-22 Gwneud Cymru y Lle Gorau yn y Byd i Heneiddio Ynddo.    

Mae cronfeydd wrth gefn hefyd yn galluogi rheoli risg yn effeithiol, yn sicrhau parhad 

busnes, yn ogystal â pharhau i gyflawni fy nyletswyddau statudol yn wyneb 

problemau na ragwelwyd, neu nad oedd modd eu rhagweld, boed y rheini’n 

broblemau ariannol neu’n broblemau sy’n gysylltiedig â gwasanaeth.  

Mae ymgynghoriad diweddar Llywodraeth Cymru ar ddiwygio Deddf Llywodraeth 

Cymru 2006 wedi arwain at alluogi Cyrff Hyd Braich i gadw cronfeydd sy’n destun 

craffu.   

Er fy mod yn rhagweld cronfeydd gwerth £78,971 ar gyfer 2022-23, byddant yn cael 

eu defnyddio’n bennaf i ariannu’r gwaith o symud neu ailwampio llety, mae’n rhy 

fuan i amcangyfrif costau posibl yr ymarfer hwn neu gynilion yn y dyfodol.  Felly, nid 

yw’r Amcanfyfrifiad wedi cael ei addasu i adlewyrchu hyn.  I leihau’r risg ariannol 

tymor hir, byddwn yn cadw’r cynilion sy’n cronni i gryfhau fy safle wrth gefn a 

chaniatáu i mi fy hun gadw mwy o gyfalaf gweithio, yn enwedig ar ddiwedd y 

flwyddyn.   

Felly, mae angen eglurhad arna i gan Lywodraeth Cymru ynglŷn ag uchafswm y 

balans wrth gefn y caf ei gadw a’i reoli’n annibynnol.  Byddai cael gwarant o 

uchafswm y balans wrth gefn hwn yn fy ngalluogi i barhau i wneud y canlynol: 

• Ymateb i unrhyw faterion brys a phwysig nad oedd modd eu rhagweld ac sy’n 

effeithio ar fywydau pobl hŷn, a allai gynnwys cynnal Archwiliad Adran 10. 

Mae'n bur debyg y bydd costau ychwanegol o'r fath yn gysylltiedig ag 

achosion cyfreithiol ac adnoddau staff ychwanegol, ond maent yn anodd iawn 

eu mesur.  

• Cynllunio’n ariannol strategol – gan ganiatáu i mi gronni cyllid ar gyfer 

gwariant sylweddol wedi’i gynllunio yn y tymor hwy, yn ogystal â gallu rheoli 

llifau gwaith cydredol yn strategol lle gallai’r gwariant cysylltiedig fod yn fwy na 

fy mhrif ddyraniad gan Lywodraeth Cymru. 

• Sicrhau sefydlogrwydd ariannol a busnes cyffredinol y sefydliad (y Gronfa 

wrth Gefn Gyffredinol), yn enwedig yr angen i allu ymateb i gostau gweithredu 

nad oedd modd eu rhagweld ee mamolaeth.  
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• Er mwyn lliniaru risgiau penodol yn y Gofrestr Risg Strategol a darparu 

sicrwydd ariannol yn erbyn y risgiau hynny.  Mae'r rhain wedi’u cynnwys yn fy 

nghynllun ariannol tymor-canolig gan fod y rhain yn sicr, neu’n debygol iawn, 

o godi eu pennau. 

 

Er mwyn gallu rheoli’r eitemau a nodir uchod, rwyf yn amcangyfrif bod angen 

uchafswm o £70,000 yn y gronfa wrth gefn, ac rwyf yn rhagweld y bydd fy 

nghronfeydd presennol o dan y lefel hon erbyn 2022-23.  Er mwyn rheoli'r risgiau 

sy’n gysylltiedig â chronfeydd ar lefel isel, byddai angen mynediad at fecanwaith 

cyfnewid cyllidebau arnaf, er mwyn gallu rheoli amrywiadau mewn gofynion cyllidebu 

adnoddau yn effeithiol. Byddai dychwelyd at amlen ariannol tymor canolig yn 

hwyluso’r broses hon i raddau helaeth.  

Mae’r tabl isod wedi’i ddyfynnu o’r Amcangyfrif, ac mae’n darparu amcanestyniad o 

wariant refeniw disgwyliedig dros y tair blynedd nesaf.   

 2019-20 (£) 2020-21 (£) 2021-22 (£) 2022-23 (£) 

Balans 

agoriadol y 

cronfeydd wrth 

gefn 

231,541 236,378 208,277 142,257 

Symudiad 4,836 (28,101) (66,020) (63,286) 

Balans 

terfynol y 

cronfeydd 

wrth gefn 

236,378 208,277 142,257 78,971 

Mae £157,000 o'r balans wrth gefn wedi cael ei ddyrannu er mwyn cyflawni Cynllun 

Strategol 2019-22. Rhagwelir y bydd y £194,000 sy’n weddill yn cael ei ariannu gan 

ddyraniad y cyllid gan Lywodraeth Cymru. 

Canlyniad fy adolygiad o lety fydd naill ai ailwampio swyddfeydd neu symud 

llety.  Bydd y rhan fwyaf o'r gwariant ar gyfalaf yn y lle cyntaf hy arian parod. Fodd 

bynnag, bydd dibrisiant yn cael ei dalu drwy’r cyfrifon dros y pum mlynedd ganlynol, 

a fydd yn lleihau amcanestyniad y balans wrth gefn yn sylweddol. 

Mae’n bwysig nodi bod diffyg egludrer a sicrwydd y tu ôl i’r cronfeydd hyn. Mae’r 

balansau a ragfynegir yn seiliedig ar dybiaethau o ran chwyddiant strwythur 

sefydliadol, a pharhad cyllideb wastad.  Mae balans y cronfeydd wrth gefn hefyd yn 

cynrychioli cronfeydd wrth gefn cyffredinol yn ogystal â chronfeydd wrth gefn a 

neilltuwyd ar gyfer costau a ragwelir.  

 


