
 

 

 

 

Amcangyfrif Statudol 

2021-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyflwynwyd i Weinidogion Cymru yn unol â pharagraff 19 o atodlen 2 i Ddeddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015  



1. Sail yr Amcangyfrif 

Cyflwynir yr amcangyfrif hwn ar gyfer blwyddyn ariannol 2021-22 yn unol â pharagraff 
19 o Atodlen 2 i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 fel y'i diwygiwyd 
gan Reoliadau Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 (Darpariaethau 
Canlyniadol) 2015. Mae'n ofynnol i Weinidogion Cymru archwilio'r amcangyfrif hwn a'i 
osod gerbron y Cynulliad Cenedlaethol gydag unrhyw addasiadau y maent o'r farn eu 
bod yn briodol. 

Paratoir yr amcangyfrif ar sail adnoddau ac mae'n cynnwys gwariant refeniw a chyfalaf 
a ragwelir gan gynnwys eitemau nad ydynt yn arian parod neu gymorth grant yr wyf yn 
disgwyl ei dderbyn gan Weinidogion Cymru. Mae'r swm hwn yn seiliedig ar asesiad 
effaith reoleiddiol a gwblhawyd pan nad oedd dyletswyddau'r Comisiynydd mor helaeth 
â'r rhai a nodir yn adran 2 isod. Mae hyn wedi'i gofnodi'n llawn yn fanwl yn fy 
amcangyfrif 2019-20. 

 

2. Fy Nyletswydd Gyffredinol a Swyddogaethau Statudol 

Fy nyletswydd cyffredinol yw:  

(a) hyrwyddo'r egwyddor datblygu cynaliadwy, yn arbennig er mwyn-  

(i) gweithredu fel gwarchodwr gallu cenedlaethau’r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion, ac  

(ii) annog cyrff cyhoeddus i roi rhagor o ystyriaeth i effaith hirdymor yr hyn a wnânt, a  

(b) at y diben hwnnw, monitro ac asesu cyflawniad yr amcanion llesiant a osodir gan 
gyrff cyhoeddus.  

Fy swyddogaethau statudol yw:  

(1) Caiff y Comisiynydd, wrth gyflawni dyletswydd gyffredinol y Comisiynydd-  

(a) ddarparu cyngor neu gymorth i gorff cyhoeddus (gan gynnwys darparu cyngor ar 
newid hinsawdd);  

(b) darparu cyngor i Archwilydd Cyffredinol Cymru ar yr egwyddor datblygu cynaliadwy;  

(c) darparu cyngor neu gymorth i fwrdd gwasanaethau cyhoeddus ynghylch paratoi ei 
gynllun llesiant lleol;  

(ch) darparu cyngor neu gymorth i unrhyw berson arall y mae'r Comisiynydd o'r farn ei 
fod yn cymryd camau (neu'n dymuno cymryd camau) a allai gyfrannu at gyrraedd y 
nodau llesiant;  

(d) hybu’r arferion gorau ymhlith cyrff cyhoeddus wrth iddynt gymryd camau i gyflawni 
eu hamcanion llesiant yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy;  



(dd) hyrwyddo ymwybyddiaeth ymhlith cyrff cyhoeddus o'r angen i gymryd camau i 
gyflawni eu hamcanion llesiant yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy;  

(e) annog cyrff cyhoeddus i gydweithio ac i weithio gyda phersonau eraill pe gallai 
hynny eu cynorthwyo i gyflawni eu hamcanion llesiant;  

(f) ceisio cyngor gan banel cynghori mewn perthynas ag arfer unrhyw un neu ragor o 
swyddogaethau'r Comisiynydd. 

(2) Caiff y Comisiynydd ymgymryd â gwaith ymchwil neu astudiaethau eraill mewn 
perthynas â’r canlynol—  

(a) i ba raddau y mae’r nodau llesiant a’r dangosyddion cenedlaethol yn gyson â’r 
egwyddor datblygu cynaliadwy,  

(b) i ba raddau y mae’r egwyddor datblygu cynaliadwy yn cael ei hystyried yn y 
dangosyddion cenedlaethol,  

(c) yr egwyddor datblygu cynaliadwy ei hun (gan gynnwys sut y cymhwysir yr egwyddor 
i osod a chyflawni amcanion llesiant), a  

(ch) unrhyw beth sy’n gysylltiedig ag unrhyw un neu ragor o’r pethau hynny sy’n 
effeithio ar lesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru (neu 
unrhyw ran o Gymru). 

 

3. Tirwedd Weithredol a Sefyllfa Ariannol CDC ym mis Hydref 2020 

Yn fy Amcangyfrif 2019-20, tynnais bryder ynghylch sut y byddai fy lefel ariannu yn cael 
effaith negyddol ar ansawdd a lefel fy nghefnogaeth a chyngor i Gyrff Cyhoeddus. Mae 
costau pensiwn uwch, codiadau cyflog cymedrol yn unol â chyfraddau Llywodraeth 
Cymru yn llyncu mwy a mwy o'm cyllid blynyddol sy'n parhau yr un fath o flwyddyn i 
fllwyddyn. 

I roi fy nghyllid yn ei gyd-destun: Fy swyddfa yw'r cyllid isaf o'r holl Gomisiynwyr sydd â 
chylch gwaith sylweddol fwy. Roedd fy nghyllideb ar gyfer 2019-20 £71,000 yn llai na’r 
Comisiynydd Plant a £1.648m yn llai na’r Comisiynydd Iaith Gymreig, er bod ganddo 
gylch gwaith sylweddol ehangach. 

Mae tanariannu llinell wastad yn golygu y gallaf wneud llai mewn termau real tra bod 
disgwyliadau a galwadau am gefnogaeth a chyngor ar draws 44 o gyrff cyhoeddus yn 
tyfu (yr wyf i ac Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi canfod nad oes ganddynt adnoddau 
eu hunain i gefnogi'r newid diwylliannol sy'n ofynnol gan y Ddeddf). Mae lefel y 
gefnogaeth a'r cyngor a gynigir i Gyrff Cyhoeddus a Gweinidogion yn cynyddu flwyddyn 
ar ôl blwyddyn. Roedd ceisiadau am gefnogaeth a chyngor i fyny 44% yn 2019-20 o 
2018-19. 



Ar ben hynny, mae'n ymddangos y bydd y galw hwn am wasanaethau statudol yn 
cynyddu: Mae'r asesiad effaith rheoliadol (RIA) diweddaraf sy'n ymwneud â sefydlu 
Cyd-bwyllgorau Corfforaethol (CJCs) yn y Mesur Llywodraeth Leol ac Etholiadau yn 
nodi bod costau i'm swyddfa yn ddim er fy mod yn darparu costiadau manwl i 
swyddogion: 

 "At ddibenion yr RIA drafft hwn rydym wedi tybio y byddai'r baich ychwanegol o fonitro ac asesu'r CJCs 
{gan CDD} yn cael ei wneud o fewn y trefniadau cyllido cyfredol ac yn unol â'r dull gweithredu o dan 
Opsiwn 1 "Gwneud dim", nid ydym wedi cynnwys unrhyw gostau ychwanegol o fewn yr RIA hwn. " 

Mae hyn er gwaethaf y ffaith bod y CJCs hefyd yn destun archwiliad mewnol ac allanol 
ac mae'r RIA yn awgrymu y codir tâl arnynt rhwng £21K- £34K at ddibenion archwilio. 
Felly, mae'r baich archwilio ychwanegol ar Archwilio Cymru yn cael ei gydnabod ond nid 
y baich monitro ac asesu statudol. 

Mewn blynyddoedd blaenorol, rwyf wedi defnyddio cyfuniad o'r tanwariant o fy 
nghyllideb blwyddyn un (yn deillio yn bennaf o'r oedi wrth recriwtio staff i'm swyddfa) ac 
incwm arall i ariannu lefel o wasanaethau sy'n ychwanegol at fy grant blynyddol mewn 
lefel cyllid cymorth. 

 

Siart yn dangos gwariant CDD fel canran o'r GIA blynyddol a thuedd gwariant yn 
y dyfodol yn gostwng i gyfateb i incwm hysbys yn y dyfodol 

 

 

Total expenditure in % / Cyfanswm y gwariant mewn % 

Estimate / amgangyfrif 

 

Tabl yn dangos erbyn diwedd 2022-23 bydd y tanwariant hwn wedi'i ddisbyddu i 
raddau helaeth: 



 

General funds / cronfeydd cyffredinol  

Estimate / amgancyfrif 
 

Yn 2021-22, rwyf wedi amcangyfrif y byddaf yn gallu ariannu 2 x swydd tymor penodol 
blwyddyn o'm tanwariant o £60k sy'n weddill. Yn y cyfnod yn arwain at ddarlledwyr 
gwasanaeth cyhoeddus yn cyhoeddi asesiadau llesiant newydd ym mis Mai 2022 mae'n 
ofynnol yn statudol iddynt ymgynghori â mi ar eu cynnwys. Yna bydd darlledwyr 
gwasanaeth cyhoeddus yn ceisio fy nghyngor ar eu hamcanion llesiant newydd ac mae 
gennym gyfnod o 14 wythnos i ymateb. Fy mholisi erioed yw cadw lefel resymol o 
gronfeydd wrth gefn er mwyn caniatáu ar gyfer unrhyw faterion heb eu cynllunio, brys a 
phwysig a ddygir i'm sylw. Mae rhagolwg o £30k wrth gefn a llwyth gwaith statudol a 
ragwelir ar gyfer 2022-23 yn peryglu hyn heb arian pellach o 2021-22 ymlaen. 

Nid wyf yn credu bod parhau i ofyn i'm tîm bach gyflwyno rhaglen waith statudol sydd 
heb ddigon o adnoddau a hefyd dod o hyd i incwm a rheoli adnoddau tymor byr yn 
gynaliadwy. Nid wyf yn credu mai bwriadau Gweinidogion oedd y dylwn fod yn dod o 
hyd i incwm arall i waith statudol adnoddau. Hoffwn ailedrych yn ffurfiol ar y sail ariannu 
ar gyfer fy Swyddfa. Os na eir i'r afael â hyn ar gyfer 2022-23, bydd angen i mi wneud 
rhai penderfyniadau anodd, adolygu a thorri cefnogaeth a chyngor statudol i'r lleiafswm 
er mwyn diogelu iechyd a llesiant fy nhîm. 

 

4 Fy Nghais Cyllid 2021-22 

Yn unol â chyngor swyddogion Llywodraeth Cymru, rwyf wedi paratoi fy Amcangyfrif 
2021-22 yn seiliedig ar lefel ariannu arwydd dangosol o £1,509m. Nid wyf yn ystyried 
bod y lefel hon o gyllid yn ddigonol i fodloni disgwyliadau wrth gyflawni fy nyletswyddau 
statudol a chefnogi newid diwylliannol mewn cyrff cyhoeddus yn ddigonol. 



Hoffwn ofyn eto am gydraddoldeb yn barhaus o leiaf yn unol â'r Comisiynydd 
Plant a fyddai'n cynyddu fy nghyllid i £1,592m (yn seiliedig ar wybodaeth ariannu 
2020-21). Byddai hyn yn helpu fy Swyddfa i gynllunio ar gyfer a diwallu gofynion gwaith 
statudol hysbys ar ddiwedd 2021-22 a dechrau 2022-23. Byddai cadarnhau hyn yn 
gynnar yn caniatáu cyfle i gynllunio fy null o ddarparu gwasanaethau yn iawn yn y 
blynyddoedd i ddod. 

 

 

6 Fy Amcangyfrif Blynyddol 2021-22  

Mae'r tabl isod yn dangos sut y byddai fy nghyllid 2021-22 yn cael ei ddyrannu 

Amcangyfrif Blynyddol 2019-22 
 (£000) 
Costau cyflogi 1,256 
Adeiladau 86 
Costau swyddau 29 
Hyfforddiant a recriwtio 42 
Teithio a chynhaliaeth 16 
Archwilio mewnol ac allanol 30 
Cyfathrebu 31 
TG (refeniw) 41 
Costau prosiectau 163 
Wrth gefn 30 
Cyfanswm gwariant refeniw 1,724 
  
Llai costau heb fod yn arian parod - 
Plws gwariant cyfalaf - 
Llai tanwariant ddy/y o’r flwyddyn 
flaenorol 

(215) 

  
Gofyniad arian parod net 1,509 

 

Nodiadau i’r tabl: 

Costau cyflog 

Mae'r gost hon yn talu cost lawn cyflogi neu secondiad staff gan gynnwys costau 
cyflogwr YG a chostau pensiwn. Mae hefyd yn talu fy nghostau cyflog fy hun (fel y 
penderfynir gan Weinidogion Cymru) a chost tâl i'r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg. 

Treuliau adeilad a swyddfa 

Mae costau llety a swyddfa yn cynnwys gwariant ar rent, ardrethi, atgyweirio a chynnal 
a chadw, diogelwch, cyfleustodau, deunydd ysgrifennu ac yswiriant. 



Cost TG 

Y costau refeniw parhaus sy'n gysylltiedig â TG yw costau gwasanaeth a chymorth 
misol ar gyfer galluogi gwasanaeth data diogel i'r holl ddefnyddwyr staff ac offer TG. 

Cyfathrebu 

Mae'r costau ar gyfer cynnal a chynnal gwefannau, cyfieithu a digwyddiadau a 
gweithdai sy'n gysylltiedig ag ymgysylltu â rhanddeiliaid. 

Costau prosiect 

Am gyngor a chymorth arbenigol yn ystod y flwyddyn sydd eu hangen i arfer fy 
Nyletswydd Gyffredinol. Yn 2021-21 bydd ffocws penodol ar weithredu’r strategaeth 
adfer covid - sut mae’r ‘sut’ yn digwydd a dilyn argymhellion yn Adroddiad CD 2020 
gyda’r Llywodraeth a Chyrff Cyhoeddus eraill - gan ehangu’r ffocws ar Gyrff Cyhoeddus 
eraill. 

Wrth gefn 

Mae arian wrth gefn o £30,000 at ddibenion gweithredol cyffredinol ac ar gyfer gwaith 
heb ei gynllunio wedi'i gynnwys yn yr amcangyfrif. Gallai costau ychwanegol o'r fath fod 
yn gysylltiedig ag, er enghraifft adnoddau staff dros dro ychwanegol a sicrhau cyngor a 
chymorth ar gyfer digwyddiadau annisgwyl. 

Llif arian nad yw'n arian parod 

Mae hyn yn ymwneud â'r costau hynny lle codir tâl ar y cyfrif gwariant ond dim taliad 
arian parod e.e. symud ar gredydwyr a dyledwyr, yn ogystal â thaliadau dibrisiant ac 
amorteiddiad. 

Gofyniad arian parod net 

Dyma'r arian y bydd angen i mi ei dynnu gan Weinidogion Cymru i dalu fy nghostau 
disgwyliedig ar gyfer 2020-21. 

 

Sophie Howe  

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru  

Tachwedd 2020 


