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Rhag-gyfarfod preifat
(08.45 - 09.15)

1

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau
(09.15)

2

Craffu ar Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru 2020-21
(09.15 - 10.15)

(Tudalennau 1 - 12)

Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru
Jane Houston, Cynghorydd Polisi - Swyddfa Comisiynydd Plant Cymru
Adroddiad Blynyddol 2020-21
Dogfennau atodol:
Briff Ymchwil - Comisiynydd Plant Cymru

3

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(xi) i benderfynu gwahardd y
cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer eitemau 4 a 6
(10.15)

4

Trafod y dystiolaeth o'r sesiwn dystiolaeth flaenorol
(10.15 - 10.20)

Egwyl
(10.20 - 10.30)

5

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 1
(10.30 - 12.00)

(Tudalennau 13 - 56)

Jeremy Miles AS, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg
Zenny Saunders, Dirprwy Gyfarwyddwr Diwygio Addysg a Hyfforddiant Ôlorfodol – Llywodraeth Cymru
David Morris, Tîm polisi – Llywodraeth Cymru
Helen Jones, Tîm polisi – Llywodraeth Cymru
Cath Wyatt, Rheolwr y Bil – Llywodraeth Cymru
Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru)
Memorandwm Esboniadol
Dogfennau atodol:
Briff Ymchwil - Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru)

6

Trafod y dystiolaeth o'r sesiwn dystiolaeth flaenorol
(12.00 - 12.10)

Cinio
(12.10 - 13.00)

Rhag-gyfarfod preifat
(13.00 - 13.15)

7

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 2
(13.15 - 14.15)

(Tudalennau 57 - 64)

David Blaney, Prif Weithredwr - Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC)
Bethan Owen, Dirprwy Brif Weithredwr - Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru
(CCAUC)
Dogfennau atodol:
CYPE(6)-06-21 - Papur 1 - Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC)
(Saesneg yn unig)

8

Papur i'w nodi
(14.15)

8.1 Gofal plant a chyflogaeth rhieni: y pandemig a thu hwnt
(Tudalennau 65 - 67)
Dogfennau atodol:
Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol
- CYPE(6)-06-21 - Papur i'w nodi 1
8.2 Materion sy'n ymwneud â chyfiawnder - Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder
a’r Cyfansoddiad
(Tudalennau 68 - 69)
Dogfennau atodol:
Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad
mewn perthynas â’r Tribiwnlys Addysg - CYPE(6)-06-21 - Papur i'w nodi 2
8.3 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2022 - 2023
(Tudalennau 70 - 75)
Dogfennau atodol:
Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at Weinidog y
Gymraeg ac Addysg - CYPE(6)-06-21 - Papur i'w nodi 3

8.4 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2022 - 2023
(Tudalennau 76 - 81)
Dogfennau atodol:
Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at y Gweinidog
Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - CYPE(6)-06-21 - Papur i'w nodi 4
8.5 Craffu cyffredinol ar waith Gweinidog y Gymraeg ac Addysg
(Tudalennau 82 - 86)
Dogfennau atodol:
Llythyr gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg yn dilyn y sesiwn graffu ar 23
Medi - CYPE(6)-06-21 - Papur i'w nodi 5
8.6 Craffu cyffredinol ar waith y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
(Tudalen 87)
Dogfennau atodol:
Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at Weinidog y
Gymraeg ac Addysg a'r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant CYPE(6)-06-21 - Papur i'w nodi 6
8.7 Cyllideb Llywodraeth Cymru 2022-23
(Tudalennau 88 - 94)
Dogfennau atodol:
Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - CYPE(6)-0621 - Papur i'w nodi 7

9

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y
cyhoedd o weddill y cyfarfod
(14.15)

10 Trafod y dystiolaeth o'r sesiwn dystiolaeth ar y Bil Addysg
Drydyddol ac Ymchwil (Cymru)
(14.15 - 14.25)

11 Trafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil
Sgiliau ac Addysg Ôl-16
(14.25 - 14.45)

(Tudalennau 95 - 111)

Dogfennau atodol:
Papur Preifat - Nodyn Cyngor Cyfreithiol

12 Trafod Gweledigaeth Strategol y Pwyllgor
(14.45 - 15.00)
Dogfennau atodol:
Papur Preifat - Cynllunio strategol

(Tudalennau 112 - 117)

Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42

Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 1

Eitem 2

Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42

Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 13

Eitem 5

Eitem 7

CYPE(6)-06-21 - Paper 1

Cyflwynwyd yr ymateb hwn i ymgynghoriad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg i
egwyddorion cyffredinol y Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru)
This response was submitted to the Children, Young People and Education Committee
inquiry into the general principles of the Tertiary Education and Research (Wales) Bill
TER 01
Ymateb gan: Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru
Response from: Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW)
__________________________________________________________________________

Tertiary Education and Research (Wales) Bill

Written submission from the Higher Education Funding Council for
Wales to the Children, Young People and Education Committee
(Oral evidence session: Thursday 18 November 2021 - submitted:
Monday 8 November 2021)

Tudalen www.hefcw.ac.uk
y pecyn 57

Introduction
1.

Purpose and limitations

1.1

The purpose of this document is to provide a briefing for members of the
Children, Young People and Education (CYPE) Committee of the Senedd in
advance of the session on 18th November 2021 at which HEFCW is to give
evidence on the Tertiary Education and Research (Wales) Bill introduced on 1
November. 2021.

1.2

Whilst the Bill was being developed by the Welsh Government, we were
afforded the status of external stakeholder. We have therefore not been
directly involved in developing the draft legislation and have not seen the Bill
in draft before it was published on 1 November 2021 other than the version
issued for consultation in 2020. This briefing has been prepared within a week
of the Bill being laid and, as a consequence, can only be an initial response
prepared with very little time in which to engage with a substantial volume of
material. What follows, therefore, is an initial response to the Bill, supported
by illustrative comments. There has also been insufficient time to engage our
Council in this response, consequently it represents the views of officers only.
We currently expect to make a further submission in response to the general
call made on 6th November by the CYPE Committee in which we expect to
engage the views of our Council.

1.3

As will be detailed below, we have been supportive, in principle, of the broad
thrust of these proposals since the development commenced some six years
ago. In our response to the draft legislation consultation in 2020, we
expressed disappointment that the legislation, as then drafted, represented a
missed opportunity. As we indicated in our 2020 response, the thrust of the
Hazelkorn report, accepted by the Welsh Government, was to establish a
clear vision for the PCET sector in Wales, with a clear intention that the sector
should be cohesive and integrated, with administrative arrangements which
facilitated better the meeting of employer and student needs, and removed
the tensions around interfaces between the current sectors. In our view, the
Bill as introduced fails to meet those recommendations and would require
amendment to do so.

1.4

We remain persuaded by, and committed to, reform of the current
arrangements to establish a single, cohesive tertiary sector in Wales. Our
observations below seek to provide constructive comment and we will
continue to work with colleagues to seek to optimise this legislation to
maximise the resultant benefits for Wales.

1
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Background
2

Role of HEFCW

2.1

We are a Welsh Government sponsored body established and empowered by
the Further and Higher Education Act 1992 with additional powers conferred
by the Higher Education (Wales) Act 2015.

2.2

We are required to take account of, or adhere to, other legislative
requirements such as the Equalities Act 2010, the Well-being of Future
Generations Act 2015 and Welsh language standards.

2.3

We regulate, fund and influence higher education providers as well as deliver
on Welsh Government priorities including those set out in the Minister for
Education’s annual remit letter to our Council.

2.4

Our Vision is set out in our Corporate Strategy approved by Welsh
Government:
“Our long-term ambition is for Wales to have a world class, globally
responsible and sustainable higher education, research, innovation and
training system that promotes the interests of students and ensures that
Wales flourishes socially, economically, environmentally and culturally.”

2.5

We are an organisation of 58 staff. We have a Council of 12 members (with
one vacancy at present) that is, in turn, advised by 8 committees. We are
audited by Audit Wales and are subject to the Freedom of Information Act.
Our decisions can be challenged legally by judicial review. It is important to
note that whilst our Council members have a range of experience and skills,
including managing and leading universities, the membership does not
include current staff or governing body members at Welsh providers. This has
reduced the potential for conflicts of interests, real or perceived, which the
Board of the Commission will also need to manage.

2.6

Whilst funded by, and in receipt of a remit from, Welsh Government, as a
sponsored body we are independent of government. This enables our
organisation of specialist staff to work in partnership with those higher
education (HE) providers (including a number of further education (FE)
colleges) we fund and regulate to deliver long term outcomes for the benefit of
Wales. It enables us to work away from the political environment, beyond the
shorter-term periods of programmes of government, whilst still being
accountable to the public through Welsh Ministers and the Senedd.

2.7

We operate by providing both challenge and support to the HE providers we
fund and regulate. We are not a market regulator like other organisations with
similar remits in the UK. We work in partnership with many HE sector bodies
and work closely with other UK funders and regulators of HE to maintain the
HE activities that operate UK wide and ensure that developments take
accounts of Welsh requirements.
2
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2.8

HEFCW provided evidence to the Review of the oversight of post-compulsory
education in Wales, with special reference to the future role and function of
the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) conducted by
Professor Ellen Hazelkorn in 2015. As part of that submission HEFCW set out
its position as follows:
“We consider that there is scope to improve cross-sectoral arrangements
between the FE and HE systems. The current arrangements, in which a
degree of competition between these two sectors exists in the space which,
arguably, matters most for progression and up-skilling, are sub-optimal… we
consider that a single body with oversight of both sectors could secure
significant benefits in this regard”
For the past six years, therefore, we have seen the proposed developments
as an opportunity to improve the contribution which the post-compulsory
education system makes to Wales. This remains our clear position.

2.9

We have a good track record and reputation in terms of delivering our remit
and working in partnership to influence development. We engage regulatory
actions as a last resort – our preferred approach is to engage with providers
sufficiently frequently that we are able to prevent difficulties arising which
require regulatory intervention. HEFCW is not a failing organisation. This was
evident from the responses to the stakeholder and partner survey HEFCW
undertook in 2019: “More than four fifths (84%) of respondents said they had
a favourable opinion or impression of HEFCW. Only one individual (1%) gave
an unfavourable opinion.”

2.10

In our response to the draft bill published in 2020, we drew attention to the
fact that the associated explanatory memorandum focused largely on the
perceived deficits in the arrangements pertaining to the higher education
sector, with only cursory treatment of other sectors. There was, for example,
detailed assessment of the contextual challenges facing higher education, as
well as the financial challenges for each university, but no similar assessment
of the challenges facing further education. We are disappointed to see that
this bias in approach remains in the revised (but largely unchanged and
outdated) explanatory memorandum published in November 2021. This
unexplained bias in the underlying case for change undermines the essential
premise of the legislation which should, in our view, be focused on the gains
which can result from a more cohesive, single tertiary sector in Wales, rather
than from a need to correct perceived inadequacies in one part of that sector.
This, in turn, has led to a Bill which, in its current form, fails to secure the
significant benefits which could be achieved.

2.11

Operationally, we are concerned that the arrangements for the transfer of
HEFCW’s activities and staff to the Commission are so uncertain that we risk
losing the staff and their expertise. That will be a risk both for HEFCW’s
continuing activities until its dissolution, and for the new Commission. Despite
the fact that it is now six years since the Hazelkorn review was commissioned,
the truncated timelines remaining for implementation of the new arrangements
from April 2023 also present a significant risk to effective transition.
3
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Tertiary Education Research (Wales) Bill
3.

Issues resolved in the Bill as laid on 1 November 2021

3.1.

We submitted a comprehensive response1 to the consultation on the draft bill
published in 2020, along with a covering letter2. Our initial review of the Bill
laid on 1 November indicates that most of the concerns expressed in that
response remain unresolved. The following issues, however, are those we
identified in our consultation response which we are pleased to see appear
to have been addressed in the Bill as laid.

3.2.

The removal of Access and Opportunity Plans, which we felt introduced
unnecessary and significant bureaucracy and duplicated what could be
achieved through other powers in place (although we are currently unclear
whether outcome agreements will apply across all post 16 providers). We
note that that a registration condition for equality of opportunity is in place,
alongside a fee limit statement. We support the Commission being able to
determine, after consultation, how these conditions should operate.

3.3.

Some clarification of the Vision for the role of the Commission in the 9 duties
included in the Bill. Although we believe there is excessive detail on what the
Commission should take into account when delivering on those duties.

3.4.

The removal of the proposed power for the Minister to appoint the research
committee members. We note, however, that the Minister will appoint the
Chair of the Committee who will also be the Deputy Chair of the
Commission. This could affect the balance of the skills and expertise of the
leadership of the Commission’s Board.

3.5.

The Commission, rather than the Welsh Ministers, can now designate the
quality body. However, the complexities and detail of Estyn’s role still
remain. It is also assumed that a quality body must be designated. which
provides less flexibility for adapting how the future arrangements should
work.

3.6.

Some changes have been made to address the inconsistency between the
need to secure “proper” and “reasonable” facilities for 16-19 and 19 year
olds respectively in Further Education. However, we will need to wait for
regulations to understand the full extent of the changes and the implications,
including the extent to which these provisions could result in a significant
shift in funding from HE to FE.

1

HEFCW-response-to-the-Draft-Tertiary-Education-and-Research-Wales-Bill-consultation.pdf
HEFCW-response-to-the-Draft-Tertiary-Education-and-Research-Wales-Bill-consultation-coveringletter.pdf
2

4
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4.

Remaining issues

4.1.

Set out below are some illustrative examples of the general principles that we
feel have not been addressed by the Bill. We have raised these issues in
response to previous consultations and directly with Welsh Government
colleagues. It is our view that not addressing them will prevent a single body
from addressing the issues that exist in the current system and, more
significantly, from improving tertiary education in Wales. We say this from the
position set out above, that we are supportive of these amendments in
principle, even though this will result in HEFCW being dissolved.

4.2.

In the explanatory memorandum (paragraph 7.26 refers), there is a strong
reflection on the assessment of the current system that Welsh Ministers are
limited in the way in which they can direct HEFCW, as an arms-length body,
to ensure that it complies with their priorities. This promotes an underlying, but
inaccurate, perception that adequate policy control by government lies in
tension with an arm’s length arrangement. It does not recognise that HEFCW
routinely delivers on its remit letter tasks and Welsh Government has not
notified us of failure to deliver on the priorities of Welsh Ministers. It does not
reflect that Welsh Government funds HEFCW and appoints its members or
that we are legally bound to deliver on the duties for public bodies relating to
equalities, the Welsh language and the Well-being of Future Generations. In
this context, we remain of the view that the existing system provides
assurances that the priorities of Welsh Ministers can be delivered without
having to undermine the arms-length nature of the Commission. We welcome
the fact that the Welsh Government has endorsed the establishment of an
arms-length body but take the view that the perceived tension referenced
above remains unresolved throughout the Bill with the result that there are a
number of clauses which undermine the arms-length principle.

4.3.

The following examples in the Bill illustrate how the Commission could be
circumvented despite the robust checks in place over the Commission’s
activities such as being audited by Audit Wales, bound by other legislation as
a public body and subject to possible judicial review:
• Setting out that the Commission must give Welsh Ministers information
related to or obtained in the performance of its functions (section 118) and
also determining how that information is given. This could result in
registered providers or key partners not sharing information with the
Commission, particularly when it is commercially sensitive.
• Explicitly setting out that Welsh Ministers may approve the Commission’s
Strategic Plan with modifications (i.e may make unilateral changes to the
Commission’s plan drawn up after a consultation process).
• Giving a direction to the Commission which it has to take into account.
This could be in “reference to an area of research or innovation but only if
that area is specified in the Commission’s strategic plan” (a plan Welsh
Government could approve after modifying it with areas of research and
innovation).
• Setting out what could be within the terms and conditions of funding by
the Welsh Ministers to the Commission including ‘areas’ of research that

5
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•
•
•
•

are within the strategic plan of the Commission (which may have been
amended to include those ‘areas’ by Ministers).
Providing financial support to a provider for Further Education and certain
Higher Education courses.
Prescribing what the Commission must do when delivering the nine
strategic duties
Being able to intervene directly at a Further Education Institution, with the
power to amend its governing body membership.
The legislation enables Government to fund research around the
Commission through retaining powers under the Science and Technology
Act 1965 and the Higher Education Act 2004. The logic for this is unclear
when the aim is for the Commission to be the strategic body for Tertiary
Education and Research.

4.4.

The Bill hardwires much of the current system into new legislation. Given that
the Hazelkorn Review was published in 2016, it is not clear why the
foundation of the Bill is essentially the current system, albeit with some
modifications. The existing tensions are still unresolved and will prohibit the
commission from achieving the goals of a unified PCET sector. Indeed, once
established in legislation, the Commission will not be able to operate outside
that legislation and cannot morph to new arrangements, better suited to a
unified approach to funding and regulating the system, whilst still operating
lawfully. The following examples illustrate this:
• The legislation places a duty on the Commission to assess, monitor and
promote improvement in the quality of education and training across
providers registered with and funded by the Commission. However, it also
specifies what Estyn must inspect and requires the Commission to fund
Estyn to deliver on that. Effectively the Bill is replicating the Estyn duties
that are included in existing legislation.
• The Bill does not address the issue of oversight of some areas of
provision that potentially pose a quality risk such as Trans-National
Education delivered under validation arrangements by a provider
registered with the Commission that is also an awarding body.

4.5.

There is no clear rationale in the explanatory memorandum for the decision to
develop the Bill as introduced. Particularly, there is a limited assessment of
the costs with little consideration of the length of time that it will take to
develop the system. It took three years for HEFCW to put in place the
processes and systems to implement fully the Higher Education (Wales) Act
2015 and that was without any significant changes being made to HEFCW
itself. The question still remains regarding the rationale for merely tweaking
the current regulatory and funding arrangements and, in so doing, justifying
the costs.

4.6.

The explanatory memorandum does not provide a rationale for the research
section of the Bill including, in particular, an explanation as to why the
Government will continue to be able to fund research independently of the
Commission. If the Commission is to be responsible for strategic funding the
Senedd and its Committees should have assurance that the Commission will
6
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be the sole conduit of Welsh Government funding for higher education
research. If there are circumstances where funding should be provided
directly by Ministers, then we would expect the Commission to be required to
be part of any such funding decisions made by Ministers.
4.7.

The Bill introduces Outcome agreements but there is no evidence provided for
how Outcome agreements will deliver the beneficial changes sought.

4.8.

Overall, we consider that the legislation is too prescriptive and detailed, with
the sections related to Estyn and Apprenticeship being examples of this. The
Further and Higher Education Act 1992 is an example of concise and
legislation that has enabled HEFCW to fund, influence and regulate (up until
2015), effectively and also to respond swiftly and flexibly to changing
situations and challenges as necessary. The more detailed the legislation, the
more likely that there will be complexities of implementation which are difficult
to resolve and the less likely that the legislation will stand the test of time.

5.

Conclusion

5.1.

In our response to the draft Bill consultation in 2020, we concluded:
‘... the current provisions in the draft Bill have missed the opportunity to
establish a harmonised regulatory and funding regime for the tertiary
education sector. It hard-wires in the pre-existing arrangements, making the
delivery of key anticipated benefits of greater cohesion and consistency
unattainable. In this respect, the draft Bill, with the associated very significant
transitional costs, offers little beyond the current arrangements. It is not
sufficient just to establish a new body: the legislation needs to enable that
body to address the cultural challenges without the impediment of retaining
current discrete regulatory, funding and quality assurance arrangements with
all their complexities.’
Whilst welcome adjustments have been made to the Bill, as illustrated in
section 3 above, our initial reading suggests that further amendment to the
draft legislation would be required to deliver the potential benefits provided by
this opportunity and to justify the significant investment in the transition and
on-going operational costs. We will be pleased to engage constructively as
the Bill passes through the various Senedd processes with a view to
supporting further refinement prior to finalisation.

7
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Eitem 8.1

CYPE(6)-06-21 - Papur i'w nodi 1

Senedd Cymru
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN

YPwyllgor Cydraddoldeb
a Chyfiawnder Cymdeithasol

SeneddCydraddoldeb@senedd.cymru
senedd.cymru/SeneddCydraddoldeb
0300 200 6565

—
Welsh Parliament

—
Equality and Social Justice
Committee

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN
SeneddEquality@senedd.wales
senedd.wales/SeneddEquality
0300 200 6565

Jayne Bryant AS
Cadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg
Annwyl Jayne

3 Tachwedd 2021

Gofal plant a chyflogaeth rhieni: y pandemig a thu hwnt
Yn fy llythyr dyddiedig 10 Awst, fe soniais fod y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol
wedi cytuno i gynnal ymchwiliad i effaith pandemig COVID-19 ar fenywod yn y gweithle. Mae ein
Pwyllgor yn dechrau ymchwiliad i ofal plant a chyflogaeth rhieni: y pandemig a thu hwnt. Bydd yr
ymchwiliad yn canolbwyntio ar y rhwystrau y gall darpariaeth gofal plant ei olygu i rieni, yn enwedig
menywod, o ran ymuno â'r farchnad lafur a symud ymlaen. Mae cylch gorchwyl yr ymchwiliad yn
atodiad A, a manylion casglu tystiolaeth yn atodiad B.
Bydd agweddau ar yr ymchwiliad o ddiddordeb i’ch Pwyllgor chi, yn arbennig effaith darpariaeth
gofal plant ffurfiol o ansawdd uchel ar leihau'r bwlch cyrhaeddiad, a manteision ymestyn y
ddarpariaeth gofal plant i fynd i'r afael ag anghydraddoldebau. Felly, rwy’n gwahodd eich Aelodau i
ystyried a oes unrhyw bwyntiau yr hoffent eu codi mewn perthynas â'n cylch gorchwyl, neu unrhyw
ran yr hoffent ei gymryd yn ein gwaith ymgysylltu â rhanddeiliaid a dinasyddion.
Sesiynau tystiolaeth a chraffu cyfarfodydd ffurfiol
Hoffwn awgrymu y gallai Ken Skates, fel Aelod ar y ddau Bwyllgor, weithredu fel rapporteur i rannu
unrhyw gwestiynau a gynigir gan eich Aelodau yn ein sesiynau casglu tystiolaeth a chraffu ffurfiol.
Ymgysylltu â rhanddeiliaid a dinasyddion
Os hoffai unrhyw rai o'ch Aelodau gymryd rhan yn y sesiwn drafod neu unrhyw rai o'r grwpiau ffocws
arfaethedig fel sylwedydd, gofynnwch i'ch tîm Clercio gysylltu â thîm Clercio fy mhwyllgor i wneud
trefniadau. Rwyf hefyd yn hapus i rannu gyda'ch Aelodau y nodiadau o'r digwyddiadau hyn i lywio
eich gwaith yn y dyfodol.
Byddaf yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi wrth i'r ymchwiliad fynd yn ei flaen.
Yn gywir

Jenny Rathbone
Cadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol
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Atodiad A
Cylch gorchwyl
Y cylch gorchwyl ar gyfer yr ymchwiliad yw archwilio:
▪

I ba raddau y mae'r ddarpariaeth gofal plant bresennol yng Nghymru yn cefnogi rhieni’n
ddigonol, yn enwedig mamau, i gael swydd, aros yn y swydd a symud ymlaen yn y swydd,
a pha newidiadau y gallai fod eu hangen i wella effeithiolrwydd y ddarpariaeth gofal plant
wrth wneud hyn.

▪

Pa effaith y mae’r Cynnig Gofal Plant yn benodol wedi’i chael o ran cyflawni nod
Llywodraeth Cymru o "helpu rhieni, mamau yn arbennig, i ddychwelyd i'r gwaith neu i
gynyddu'r oriau y maent yn eu gweithio".

▪

Effaith y lefelau cyfyngedig o ofal plant sydd ar gael ar lefelau cynhyrchiant yng Nghymru.

▪

Sut mae trefniadau gofal plant wedi effeithio ar gyflogaeth rhieni yn ystod y pandemig
coronafeirws, yn enwedig mewn perthynas â mamau. Pa wersi y gellid eu defnyddio i
ddarparu gwell cymorth yn ystod unrhyw gyfnodau clo neu gyfyngiadau uwch yn y
dyfodol.

▪

A yw'r ddarpariaeth gofal plant a ariennir gan Lywodraeth Cymru yn ddigon hyblyg i
helpu rhieni o ran cyflogaeth, yn enwedig mamau, mewn gwahanol grwpiau demograffig
ac sy’n profi gwahanol amgylchiadau.

▪

Effaith darpariaeth gofal plant ffurfiol o ansawdd uchel ar leihau'r bwlch cyrhaeddiad, a'r
buddion posibl yn sgil ymestyn y ddarpariaeth gofal plant i fynd i'r afael ag
anghydraddoldebau.

▪

Yr hyn y gall Cymru ei ddysgu o fodelau eraill o ddarpariaeth gofal plant sy'n gweithredu
yng ngweddill y DU ac yn rhyngwladol a’r ymarfer sy’n dod i’r amlwg o ran cefnogi
cyflogaeth rhieni, ac i ba raddau y gallai'r modelau hyn fod yn drosglwyddadwy yng
nghyd-destun Cymru.

▪

Sut y byddai angen i Lywodraeth Cymru ystyried goblygiadau ariannol ac ymarferol fel
argaeledd gofal plant mewn unrhyw ddatblygiadau polisi yn y dyfodol i ymestyn y
ddarpariaeth gofal plant.
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Atodiad B
Casglu tystiolaeth

Dydd Llun 15 Tachwedd

Paneli tystiolaeth rhanddeiliaid:

▪

Sefydliadau sy’n ymgyrchu dros ofal
plant

▪

Darparwyr gofal plant

▪

Darpariaeth gofal plant y tu allan i
Gymru

Dydd Llun 22 Tachwedd

Sesiwn drafod gyda sefydliadau fel darparwyr gofal
plant, sefydliadau sy'n ymgyrchu dros faterion gofal
plant, cyflogwyr, undebau llafur.

Dydd Llun 29 Tachwedd (i’w gadarnhau)

Panel tystiolaeth:

▪

Comisiynydd Plant Cymru

▪

Y Comisiynydd Cydraddoldeb a
Hawliau Dynol

Sesiwn graffu:
▪
Dyddiadau amrywiol trwy gydol mis Tachwedd

Y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau
Cymdeithasol

Cyfres o grwpiau ffocws ar-lein ac wyneb yn wyneb
gyda rhieni a sefydliadau partner o bob cwr o Gymru
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Eitem 8.2
CYPE(6)-06-21 - Papur i'w nodi 2
Senedd Cymru

Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN

Y Pwyllgor Deddfwriaeth,
Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad
—
Legislation, Justice and
Constitution Committee

SeneddDCC@senedd.cymru
senedd.cymru/SeneddDCC
0300 200 6565

—
Welsh Parliament

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN

SeneddLJC@senedd.wales
senedd.wales/SeneddLJC
0300 200 6565

Jayne Bryant AS

Cadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg
5 Tachwedd 2021

Annwyl Jayne
Y Tribiwnlys Addysg
Yn ystod y cyfarfod a gynhaliwyd gennym ddydd Llun yr wythnos hon, gwnaethom drafod ein hail
adroddiad monitro rheolaidd, lle’r ydym yn ystyried ac yn adolygu pynciau allweddol sydd o fewn

cylch gwaith y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad. Byddwch yn ymwybodol bod rhai
materion sy'n ymwneud â chyfiawnder yn dod o fewn cwmpas ein cyfrifoldebau. Yn sgil hynny,
gwnaethom drafod diweddariad a gawsom ar Dribiwnlysoedd Cymru.

Mae adroddiadau blynyddol y rhan fwyaf o Dribiwnlysoedd Cymru ar gyfer 2020/21 bellach wedi'u
cyhoeddi, ac rydym yn tynnu'r adroddiadau hyn at sylw’r Pwyllgorau perthnasol yn y Senedd.

Nid yw'r adroddiad blynyddol ar gyfer y Tribiwnlys Addysg ar gael eto. Fodd bynnag, yn absenoldeb
yr adroddiad hwnnw, hoffwn dynnu eich sylw at Drydydd Adroddiad Blynyddol Llywydd

Tribiwnlysoedd Cymru, sy'n cynnwys sylwadau ar waith y Tribiwnlys Addysg (y Tribiwnlys Anghenion
Addysgol Arbennig yn flaenorol) dros y flwyddyn ddiwethaf.

Yn y cyfarfod yr wythnos hon, cawsom dystiolaeth hefyd gan Syr Wyn Williams, Llywydd

Tribiwnlysoedd Cymru, ar ei Drydydd Adroddiad Blynyddol ar gyfer 2020-21, ac rwy’n manteisio ar y
cyfle hwn i dynnu eich sylw at y sesiwn honno.
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Rydym yn disgwyl i adroddiad blynyddol y Tribiwnlys Addysg fod ar gael yn ystod yr wythnosau nesaf.
Yn gywir,

Huw Irranca-Davies
Cadeirydd
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Eitem 8.3

CYPE(6)-06-21 - Papur i'w nodi 3

Senedd Cymru
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc
ac Addysg
—
Children, Young People
and Education Committee

SeneddPlant@senedd.cymru
senedd.cymru/SeneddPlant
0300 200 6565

—
Senedd Cymru
Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN

Jeremy Miles AS, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg

SeneddChildren@senedd.wales
senedd.wales/SeneddChildren
0300 200 6565

Copi at: Delyth Jewell AS, Cadeirydd y Pwyllgor Diwylliant,
Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol
Copi at: Paul Davies AS, Cadeirydd Pwyllgor yr Economi, Masnach
a Materion Gwledig
Dyddiad: 9 Tachwedd 2021
Pwnc: Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2022-23

Annwyl Jeremy,
Hoffem gael gwybodaeth ysgrifenedig i gefnogi ein gwaith craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth
Cymru ar gyfer 2022-23. Mae'r atodiad i'r llythyr hwn yn nodi'n fanwl y wybodaeth yr hoffem ei chael.
Fel y gwyddoch, mae fy Nghlerc wedi trefnu gyda'ch swyddogion i chi fynychu cyfarfod o'r Pwyllgor
ar 20 Ionawr 2022 i roi tystiolaeth lafar ynghylch y Gyllideb Ddrafft. Byddwn yn ddiolchgar o gael y
wybodaeth ysgrifenedig erbyn 20 Rhagfyr 2021 fan bellaf.
Nodaf fod Llywodraeth Cymru yn bwriadu cyhoeddi'r Gyllideb Ddrafft ar 20 Rhagfyr. Cysylltwch â'm
Clerc os ydych yn pryderu na fyddwch yn gallu anfon y wybodaeth erbyn y dyddiad cau arfaethedig o
ystyried amserlen y gyllideb.
O ystyried y diddordeb a rennir ar draws pwyllgorau ynghylch rhai o'r meysydd a restrir yn yr atodiad
i'r llythyr hwn, rwyf wedi anfon copi at Gadeiryddion Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion
Gwledig a’r Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol.
Yn gywir,
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Jayne Bryant AS
Cadeirydd

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg.
We welcome correspondence in Welsh or English.
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Atodiad: Cais i Weinidog y Gymraeg ac Addysg ynghylch
craffu ar Gyllideb Ddrafft 2022-23 y Pwyllgor Plant, Pobl
Ifanc ac Addysg
Ein dull o graffu ar y Gyllideb Ddrafft
Nod ein gwaith craffu ariannol yw sicrhau atebolrwydd, hyrwyddo gwell penderfyniadau a gwella
gwerth am arian. Bydd yn dilyn pedair egwyddor allweddol, fel yr argymhellwyd gan y Pwyllgor Cyllid:
▪

Fforddiadwyedd: edrych ar y darlun mawr o ran cyfanswm y refeniw a gwariant, ac a oes
cydbwysedd priodol rhyngddynt.

▪

Blaenoriaethu: a yw'r dyraniadau wedi'u rhannu rhwng gwahanol sectorau/rhaglenni
mewn ffordd gydlynol y gellir ei chyfiawnhau.

▪

Gwerth am arian: yn y bôn, a yw cyrff cyhoeddus yn gwario eu dyraniadau yn dda – (h.y.)
canlyniadau o ran economi, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd.

▪

Prosesau'r gyllideb: a ydynt yn effeithiol ac yn hygyrch ac a oes integreiddio rhwng
cynlluniau corfforaethol a chynlluniau gwasanaeth, a rheolaeth perfformiad a rheolaeth
ariannol.

Meysydd trawsbynciol
Tryloywder y cyflwyniad o'r gyllideb
Drwy gydol y Senedd flaenorol, pwysleisiodd ein Pwyllgor blaenorol bwysigrwydd cyflwyno'r Gyllideb
Ddrafft yn dryloyw er mwyn galluogi gwaith craffu llawn a thrylwyr. Er mwyn parhau â’r dull hwn,
gofynnwn am esboniad naratif tryloyw (a darlunio rhifol) ar y canlynol:
▪

gostyngiadau/dileu neu gynyddu/ychwanegu o ran meysydd penodol o’r Prif Grŵp
Gwariant (MEG) Addysg a’r Gymraeg o'u cymharu â’r blynyddoedd ariannol blaenorol (e.e.
lleihau grantiau neu grantiau'n peidio â bodoli'n gyfan gwbl/cyflwyno grantiau neu eu
cynyddu);

▪

pa gyfran y mae unrhyw newidiadau o’r fath i'r swm cyffredinol a ddyrannwyd yn flaenorol
yn ei chynrychioli; a
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▪

lle'n union mae’r newid hwn yn cael ei wneud yn y Gyllideb Ddrafft, a ph'un a fydd cyllid yn
cael ei ddychwelyd i/ei gymryd o gronfeydd wrth gefn canolog neu ei ddyrannu i/o linellau
cyllideb eraill naill ai o fewn neu y tu allan i'r Prif Grŵp Gwariant.

Sylwadau ar y camau gweithredu a manylion am ddyraniadau'r Llinell Gwariant yn y Gyllideb
▪

Gofynnwn am gael sylwadau ar bob un o'r Camau Gweithredu o fewn y Prif Grŵp Gwariant
(MEG) Addysg a’r Gymraeg, gan gynnwys dadansoddiad ac eglurhad o newidiadau
arwyddocaol ers Cyllideb Atodol Gyntaf 2021-22 (Mehefin 2021).

▪

At hynny, gofynnwn am ddadansoddiad o'r Prif Grŵp Gwariant dangosol ar gyfer 2023-24
a’r Prif Grŵp Gwariant Addysg a’r Gymraeg ar gyfer 2022-23 (os yw ar gael) yn ôl Ardal
Rhaglenni Gwariant (os yw’n berthnasol), Cam Gweithredu a’r Llinell Gwariant yn y Gyllideb,
gyda dyraniadau Cyllideb Atodol Gyntaf 2021-22, rhagolygon alldro 2020-21, ac alldro
terfynol 2020-21 i gyd wedi'u cynnwys.

▪

Os yw Llywodraeth Cymru yn defnyddio cyllideb llinell sylfaen ddiwygiedig at ddibenion
cymharol, rydym yn gofyn i ddyraniadau gwirioneddol Ail Gyllideb Atodol 2021-22 gael eu
cyflwyno ochr yn ochr â'r rhain yn ogystal ag esboniad o'r rhesymau dros ail-gyfrifo'r llinell
sylfaen.

Blaenoriaethau addysg a blaenoriaethau strategol eraill
▪

Gwybodaeth am sut mae'r Prif Grŵp Gwariant Addysg a’r Gymraeg yn cyd-fynd â
blaenoriaethau perthnasol ac amcanion allweddol Llywodraeth Cymru – ac yn cael ei
flaenoriaethu yn ôl y rheini – gan gynnwys:
▪

Asesiad gan y Gweinidog ynghylch i ba raddau y mae'n credu bod y Prif Grŵp
Gwariant Addysg a’r Gymraeg yn cynnwys yr adnoddau sy'n angenrheidiol i
gyflawni blaenoriaethau ac amcanion allweddol Llywodraeth Cymru.

▪

Gwybodaeth am unrhyw drafodaethau sy’n mynd rhagddynt gyda'r Gweinidog
Cyllid a Llywodraeth Leol i gynyddu lefel yr adnoddau sydd ar gael ar gyfer addysg,
gan gynnwys cyllid ar gyfer cyllidebau craidd ysgolion drwy'r Setliad Llywodraeth
Leol.

▪

Manylion am sut mae dyraniadau i’r Prif Grŵp Gwariant Addysg a'r Gymraeg, ac o
fewn iddo, yn cyd-fynd â'r Rhaglen Lywodraethu.

▪

A yw'r Gweinidog, ac os felly sut, yn bwriadu targedu adnoddau i fynd i'r afael ag
unrhyw themâu neu flaenoriaethau trawsbynciol ar draws y Prif Grŵp Gwariant yn
gyffredinol, er enghraifft rheoli ac adfer o'r pandemig, mynd i'r afael ag effaith
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negyddol anfantais ar ganlyniadau dysgwyr, rhoi effaith i hawliau plant a chefnogi
dysgwyr gyda'u hiechyd corfforol, emosiynol a meddyliol (mae'r rhain i gyd yn
flaenoriaethau i'n Pwyllgor).
▪

manylion yr asesiad a wnaed o'r gwerth am arian a fforddiadwyedd cyflawni pob
un o'r blaenoriaethau a'r amcanion allweddol, a sut y bydd eu heffeithiolrwydd o
ran cost yn cael ei fonitro.

▪

Manylion unrhyw ymarferion cost cyfle a gynhelir mewn perthynas â
gweithgareddau sy’n cael eu blaenoriaethu wrth ddyrannu'r gyllideb.

Hawliau plant ac ystyriaethau trawsbynciol eraill
Fel yr argymhellwyd yn adroddiadau ein Pwyllgor blaenorol ynghylch craffu ar y gyllideb a hawliau
plant, rydym o’r farn y dylid cynnal Asesiad o’r Effaith ar Hawliau Plant ar gyfer y Gyllideb Ddrafft yn ei
chyfanrwydd. O ran y Prif Grŵp Gwariant Addysg a’r Gymraeg yn benodol, gofynnwn am y canlynol:
▪

Gwybodaeth ynghylch pa ystyriaeth a roddwyd i hawliau plant, cydraddoldeb,
cynaliadwyedd a’r Gymraeg o ran dyraniadau'r gyllideb.

▪

Copi o'r Asesiad o'r Effaith ar Hawliau Plant a gynhaliwyd gan yr Adran Addysg i lywio'r
dyraniadau yn y Prif Grŵp Gwariant Addysg a’r Gymraeg drafft ar gyfer 2022-23. Os na
chynhaliwyd Asesiad penodol o’r Effaith ar Hawliau Plant, y rhesymau dros hyn a chopi o
unrhyw asesiad effaith integredig arall yn ogystal â sicrwydd bod yr asesiad hwn yn dangos
y dilynwyd y ddyletswydd o “roi sylw dyledus” i Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar
Hawliau'r Plentyn.

▪

Gwybodaeth am yr ystyriaeth a roddwyd i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru)
2015 wrth wneud dyraniadau i linellau cyllideb o fewn y Prif Grŵp Gwariant Addysg a’r
Gymraeg.

▪

manylion a/neu enghreifftiau o unrhyw newidiadau a wnaed i ddyraniadau cychwynnol o
fewn y Prif Grŵp Gwariant Addysg a’r Gymraeg yn dilyn ystyriaethau o hawliau plant,
cydraddoldeb, cynaliadwyedd, y Gymraeg, neu Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol
(Cymru) 2015 o ganlyniad i asesiadau effaith, neu lle mae'r asesiadau hyn wedi cael
dylanwad uniongyrchol ar bennu cyllidebau.

Costau deddfwriaeth
▪

Manylion unrhyw ddyraniadau o fewn cyllideb 2022-23 a fwriadwyd ar gyfer gweithredu
Deddf Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) 2021 a’r diwygiadau cysylltiedig mewn perthynas â
chymwysterau.
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▪

Manylion unrhyw ddyraniadau o fewn cyllideb 2022-23 a fwriadwyd ar gyfer gweithredu
diwygiadau Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol, gan gynnwys unrhyw gostau sy'n gysylltiedig
â'r Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil.

▪

Diweddariad ar unrhyw gostau parhaus i'r Prif Grŵp Gwariant Addysg a’r Gymraeg o
weithredu deddfwriaeth a basiwyd yn y Pedwerydd Cynulliad a’r Bumed Senedd, ac unrhyw
oblygiadau ariannol i gyllideb 2022-23.

▪

Darpariaeth y gyllideb ar gyfer gweithredu Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r
Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 a'r Rhaglen Trawsnewid ADY ehangach.

▪

Gwybodaeth am effaith ariannol unrhyw ddeddfwriaeth berthnasol a wneir yn Senedd y DU.

▪

Goblygiadau ariannol unrhyw is-ddeddfwriaeth perthnasol yn 2022-23.

Effaith pandemig COVID-19
▪

Gwybodaeth am effaith y pandemig ar y Prif Grŵp Gwariant Addysg a’r Gymraeg yn 202122 a 2022-23 fel ei gilydd, gan gynnwys symudiadau i mewn ac allan o linellau cyllideb, y
cyfraniad gros tuag at ymateb cyllidebol COVID-19 Llywodraeth Cymru - a derbyn ohono yn ogystal ag effaith net hyn.

▪

Manylion a dadansoddiad o'r cyllid a ddyrannwyd ar gyfer ymateb y sector addysg i'r
pandemig, a ddyfynnwyd fel £220 miliwn yn 2020-21 a £150 miliwn yn 2021-22, ynghyd ag
unrhyw ddyraniad yn 2022-23.

▪

Gwybodaeth am argaeledd a defnydd y Gronfa Galedi Llywodraeth Leol COVID-19 at
ddibenion addysg.

▪

Manylion y dyraniadau yn 2021-22 a 2022-23 i sefydliadau addysg bellach i gefnogi
darpariaeth ar gyfer dysgwyr y mae cwblhad eu cwrs wedi cael ei ohirio, a nifer y dysgwyr
unigryw yr effeithiwyd arnynt.

Effaith Brexit
▪

Gwybodaeth am unrhyw oblygiadau i'r Prif Grŵp Gwariant Addysg a'r Gymraeg yn dilyn
ymadawiad y DU â’r UE.

▪

Gwybodaeth am faint o arian yr UE y mae’r Prif Grŵp Gwariant Addysg ar gyfer 2021-22
wedi ei ddefnyddio, a'r swm y rhagwelir y bydd yn dibynnu arno yn 2022-23 ac at ba
ddibenion y defnyddir yr arian.
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Monitro'r gyllideb
▪

Gwybodaeth am y prosesau sydd ar waith ar gyfer monitro cyllidebau trwy gydol y flwyddyn,
nodi diffygion a gwargedion posibl, a chymryd camau adferol neu ddyrannu arian
ychwanegol i dalu am unrhyw ddiffygion, yn enwedig yn sgil amgylchiadau parhaus y
pandemig.

▪

Manylion am unrhyw newidiadau i'r Prif Grŵp Gwariant Addysg a’r Gymraeg ar gyfer 202122 y disgwylir eisoes yn yr Ail Gyllideb Atodol.

Meysydd penodol
Cyllid ar gyfer cyllidebau ysgolion
▪

Esboniad o sut mae Llywodraeth Cymru wedi blaenoriaethu cyllid ar gyfer ysgolion yng
Nghyllideb Ddrafft 2022-23 (yn y Prif Grŵp Gwariant Cyllid a Llywodraeth Leol a'r Prif Grŵp
Gwariant Addysg a'r Gymraeg) ac wedi ystyried adolygiad Sibieta o wariant ysgolion.
Y wybodaeth ddiweddaraf am sut y mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu ymateb i
adolygiad Sibieta.

Cyllid ar gyfer gwella ysgolion
▪

Esboniad o sut mae Cyllideb Ddrafft 2022-23 yn cefnogi gwella ysgolion a chodi safonau
addysg.

▪

Manylion dyraniadau Grant Gwella Ysgolion y Consortia Rhanbarthol yn 2021-22 a
blynyddoedd blaenorol, ynghyd ag unrhyw ddyraniadau dangosol sydd ar gael ar gyfer
2022-23, wedi'u dadansoddi yn ôl consortiwm ac 'amcan' (neu bennawd arall, p'un bynnag
sy'n berthnasol).

▪

Gwybodaeth am elfen Grant Gwella Addysg y Grant Gwella Ysgolion, a diweddariad ar sut
mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod hyn yn cael ei ddefnyddio'n strategol, a gwerthusiad
o’i effaith.

Lleihau effaith amddifadedd ar ganlyniadau addysgol
▪

Gwybodaeth am sut mae adnoddau o fewn y Prif Grŵp Gwariant Addysg a’r Gymraeg yn
cael eu defnyddio i fodloni ymrwymiad hirdymor Llywodraeth Cymru i fynd i'r afael ag effaith
amddifadedd ar ganlyniadau addysgol.
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▪

Manylion darpariaeth y gyllideb ar gyfer y Grant Datblygu Disgyblion a chronfa Mynediad y
Grant Datblygu Disgyblion.

▪

Pa drafodaethau y mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi'u cael gyda'r Gweinidog
Cyllid a Llywodraeth Leol ynghylch adolygu’r meini prawf cymhwysedd i gael prydau ysgol
am ddim gyda'r bwriad o ymestyn yr hawl "cyn belled ag y mae adnoddau’n caniatáu" (fel
y nodir yn Rhaglen Lywodraethu 2021).

▪

Amcangyfrif o gostau gwahanol fodelau cymhwysedd prydau ysgol am ddim, y gallai
Llywodraeth Cymru fod yn eu hystyried fel rhan o'i hadolygiad o gymhwysedd i gael prydau
ysgol am ddim, a sut mae'r rhain yn cael eu hadlewyrchu naill ai yn y Prif Grŵp Gwariant
Addysg a’r Gymraeg neu'r Prif Grŵp Gwariant Cyllid a Llywodraeth Leol.

▪

Unrhyw gyllid arall yn y Prif Grŵp Gwariant Addysg a’r Gymraeg ar gyfer mentrau i fynd i'r
afael â'r gydberthynas negyddol rhwng amddifadedd a chyrhaeddiad, er enghraifft bod yn
brin o fwyd yn ystod y gwyliau a phrosiectau cyfoethogi yn ystod gwyliau’r ysgol.

Y Gweithlu Addysg
▪

Manylion dyraniadau’r gyllideb i ariannu Addysg Gychwynnol i Athrawon a dysgu
proffesiynol ar gyfer athrawon presennol.

▪

Gwybodaeth am unrhyw gyllid a ddarperir gan Lywodraeth Cymru i Gyngor y Gweithlu
Addysg.
Manylion cyllid ar gyfer awdurdodau lleol tuag at dalu costau dyfarniad cyflog i athrawon
ar gyfer blwyddyn academaidd 2021/22, gan gynnwys dadansoddiad rhwng y blynyddoedd
ariannol 2021-22 a 2022-23 a'r mecanweithiau priodol a ddefnyddiwyd (p'un a ydynt yn
grant uniongyrchol neu wedi’u hymgorffori yn y setliad llywodraeth leol).

Diwygio'r cwricwlwm
▪

Gwybodaeth am gyllid i gefnogi'r paratoadau ar gyfer Cwricwlwm Cymru a'i roi ar waith,
gan gynnwys dysgu proffesiynol ar gyfer y gweithlu.

Iechyd emosiynol ac iechyd meddwl plant a phobl ifanc
▪

Gwybodaeth am y goblygiadau ariannol i'r Prif Grŵp Gwariant Addysg a’r Gymraeg yn
2022-23 o ran y gwaith i ymgorffori dull/system ysgol gyfan o ymdrin ag iechyd emosiynol
a meddyliol, gan gynnwys unrhyw gyllid i gefnogi'r canllawiau statudol.
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▪

Manylion sut mae unrhyw arian o'r Prif Grŵp Gwariant Iechyd a Gwasanaethau
Cymdeithasol yn cael ei ddefnyddio i ategu gwaith mewn ysgolion yn y maes hwn.

▪

Manylion cyllid ar gyfer unrhyw fentrau ychwanegol, neu fentrau wedi'u teilwra, i gefnogi
iechyd meddwl plant a phobl ifanc mewn lleoliadau addysg yn ystod pandemig COVID-19.

Cefnogaeth ar gyfer dysgwyr o leiafrifoedd ethnig a dysgwyr o gymunedau Sipsiwn, Roma a
Theithwyr
▪

Manylion cyllid i gefnogi addysg dysgwyr o leiafrifoedd ethnig a dysgwyr o gymunedau
Sipsiwn, Roma a Theithwyr yn 2022-23 a sut mae hyn yn cael ei ddosbarthu.

Anghenion Dysgu Ychwanegol
▪

Asesiad wedi'i ddiweddaru o'r pwysau sy'n wynebu awdurdodau lleol, ysgolion a cholegau
wrth ddarparu'r ddarpariaeth Anghenion Addysgu Arbennig / Anghenion Dysgu
Ychwanegol bresennol, effaith y cyllid ychwanegol yn y blynyddoedd blaenorol ac a fydd
cyllid ychwanegol pellach yn cael ei ddarparu yn 2022-23.

▪

Gwybodaeth am y ddarpariaeth ariannol ar gyfer y Rhaglen Trawsnewid Anghenion Dysgu
Ychwanegol a rhoi Deddf 2018 ar waith.

▪

Y sefyllfa ddiweddaraf ar gyllid ar gyfer hyfforddi seicolegwyr addysg yng Nghymru a'r
trefniant cyllid grant gyda Phrifysgol Caerdydd.

Maint dosbarthiadau babanod
▪

Cadarnhad ynghylch a yw Lleihau Maint Dosbarthiadau Babanod yn parhau yn 2022-23 a
gwerthusiad o effaith y cyllid ar gyfer hyn yn y Senedd flaenorol.

Grant ysgolion bach a gwledig
Cadarnhad ynghylch a yw’r Grant Ysgolion Bach a Gwledig yn parhau yn 2022-23 a
gwerthusiad o effaith cyllid ar gyfer hwn yn y Senedd flaenorol.
Estyn
▪

Manylion dyraniad cyllideb Estyn ar gyfer 2022-23 o’r Prif Grŵp Gwariant Tai a Llywodraeth
Leol, gan gynnwys pa drafodaethau diweddar a gynhaliwyd gyda'r arolygiaeth ar ei lefelau
cyllid gofynnol a sut mae hyn yn cymharu â blynyddoedd blaenorol.

Cymwysterau
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▪

Manylion dyraniad y gyllideb i Gymwysterau Cymru yn 2022-23, gan gynnwys pa
drafodaethau diweddar a gynhaliwyd gyda'r rheolydd o ran ei lefelau cyllido gofynnol, a sut
mae hynny’n cymharu â blynyddoedd blaenorol.

▪

Diweddariad ar unrhyw gyllid ychwanegol y mae Cymwysterau Cymru yn ei gael i gefnogi
ei waith ar ddiwygio cymwysterau yng nghyd-destun Cwricwlwm newydd Cymru, a'i raglen
o adolygiadau sector o gymwysterau galwedigaethol.

▪

Gwybodaeth am unrhyw oblygiadau ariannol i Gymwysterau Cymru, neu unrhyw gyllidebau
Llywodraeth Cymru, o effaith y pandemig ar ddyfarnu cymwysterau.

Addysg cyfrwng Cymraeg
Manylion darpariaeth y gyllideb i gefnogi strategaeth addysg cyfrwng Cymraeg Llywodraeth
Cymru a Chynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg awdurdodau lleol, yn ogystal â
chyfraniad y sector addysg at gyrraedd targed Cymraeg 2050 o filiwn o siaradwyr Cymraeg.
▪

Gwybodaeth am unrhyw gyllid a ddyrannwyd i gefnogi’r broses o wireddu'r continwwm
sengl ar gyfer addysgu a dysgu’r Gymraeg, er enghraifft cynyddu capasiti’r gweithlu sy’n
siarad Cymraeg mewn ysgolion cyfrwng Saesneg ac ysgolion cyfrwng Cymraeg.

Blynyddoedd Cynnar / Cyfnod Sylfaen
▪

Diweddariad ar y gwaith sy'n cael ei gynnal er mwyn adolygu'r berthynas rhwng cyfraddau
cyllido gofal plant ar gyfer y rheini sy’n dair a phedair oed (o dan y cynnig Gofal Plant) ac
addysg blynyddoedd cynnar (y Cyfnod Sylfaen) ar gyfer plant tair a phedair oed.

▪

Asesiad wedi'i ddiweddaru o sefyllfa ariannol y sector meithrinfeydd a ariennir nas cynhelir
fel y mae’n berthnasol i’r Prif Grŵp Gwariant Addysg a’r Gymraeg a phortffolio Gweinidog
y Gymraeg ac Addysg, gan gynnwys yng nghyd-destun cyflwyno’r cwricwlwm newydd.

Gwaith ieuenctid
▪

Manylion am ddarpariaeth y gyllideb i gefnogi’r ddarpariaeth o wasanaethau ieuenctid gan
gynnwys yng nghyd-destun adroddiad y Bwrdd Gwaith Ieuenctid Interim.

Dysgu ar gyfer Troseddwyr
▪

Manylion y ddarpariaeth yn 2022-23 a sut mae hynny’n cymharu â blynyddoedd blaenorol.

Addysg bellach, chweched dosbarth ac addysg i oedolion yn y gymuned
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▪

Manylion dyraniadau cyflawn 2021/22 i golegau addysg bellach, i gynnwys symiau holl
gydrannau'r dyraniad (h.y. amser llawn, rhan-amser, lwfans rhan-amser, lwfans
amddifadedd, teneurwydd y boblogaeth a lwfansau cyfrwng Cymraeg, y lwfans cynnal a’r
addasiad Dysgu Oedolion Cymru).

▪

Manylion newidiadau pellach i'r model ariannu addysg bellach (os o gwbl) o'r model a
ddarparwyd i'r Pwyllgor ym mhapur y Llywodraeth flaenorol dyddiedig 08 Ion 2020 (ac a
ddiweddarwyd gan y papur gan y Gweinidog Addysg ar y pryd ar gyfer cyfarfod y Pwyllgor
Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar 21 Ionawr 2021), a'r rheswm dros unrhyw newidiadau.

▪

Manylion unrhyw gyllid wedi'i neilltuo i sefydliadau addysg bellach neu Chweched Dosbarth
y tu hwnt i'w grantiau craidd arferol.

▪

Manylion unrhyw gyllid a ddarperir yng nghyllideb 2022-23 at ddibenion cyflawni
cydraddoldeb cyflog a/neu er mwyn bodloni unrhyw ddyfarniad cyflog i sefydliadau addysg
bellach a Chweched Dosbarth, gan gynnwys esboniad ynghylch digonolrwydd y cyllid i
fodloni’n llawn unrhyw ddyfarniad cyflog / cyfwerthedd cyflog y cytunwyd arno dros gyfnod
y gyllideb hon.

▪

Manylion dyraniad cyflawn 2022-23 ar gyfer y Chweched Dosbarth wedi’i dadansoddi yn ôl
pob awdurdod lleol.

▪

Copi o’r canllaw Rhagdybiaethau Cynllunio Rhagolygon Ariannol Addysg Bellach mwyaf
diweddar a ddosbarthwyd i sefydliadau addysg bellach.

▪

Manylion y dyraniad ar gyfer dysgu oedolion yn y gymuned wedi'i dadansoddi yn ôl y cyrff
perthnasol sy’n cael y cyllid yn uniongyrchol.

▪

Y rhestr lawn o werthoedd rhaglenni ar gyfer 2021-22 a 2022-23 a ddefnyddir wrth gyfrifo’r
cyllid ar gyfer Addysg Bellach a’r Chweched Dosbarth.

Addysg uwch, a chymorth ariannol ar gyfer myfyrwyr ôl-16
▪

Manylion dyraniad Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, gan gynnwys manylion unrhyw
gyllid wedi'i neilltuo, neu gyllid a fwriedir ar gyfer gweithgareddau penodol gan gynnwys
iechyd meddwl a llesiant myfyrwyr.

▪

O ran diwygiadau Diamond: nodwch lefel ddisgwyliedig yr hyn a arbedwyd o ran cymorth
ariannol i fyfyrwyr ar gyfer 2022-23 o’i gymharu â 2021-22, a chyfran y swm hwn a fydd yn
cael ei ail-fuddsoddi yn ôl yn y sector addysg uwch fel rhan o’r “Difidend Diamond”.
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▪

Manylion unrhyw ddyraniad ar gyfer 2022-23 a fwriadwyd ar gyfer cyflwyno prentisiaethau
gradd, ac a fwriedir ei ddefnyddio i recriwtio prentisiaid newydd neu i ddysgu prentisiaid
presennol yn unig.

▪

Manylion unrhyw gyllid cyfalaf sydd i fod ar gael ar gyfer Cyngor Cyllido Addysg Uwch
Cymru, gan gynnwys unrhyw gyfyngiadau i'w gosod arno gan Lywodraeth Cymru.

▪

Manylion unrhyw gronfeydd wrth gefn / cronfeydd nas dyrannwyd o fewn unrhyw un o’r
Llinellau Gwariant yn y Gyllideb (BELs) ar gyfer 2022-23 sy'n gysylltiedig ag addysg
drydyddol, gan gynnwys y BELs o fewn y Cam Gweithredu Cefnogi Dysgwyr Ôl-16; manylion
am sut y mae’r cyllid yn cael ei ddyrannu / y gellir dyrannu’r cyllid; a manylion unrhyw
ddefnydd ohono yn 2021-22.

▪

Grantiau: Tabl yn dangos alldro 2020-21, a'r gwariant a ragwelir dros y pedair blynedd
ganlynol (wedi'i ddadansoddi yn ôl myfyrwyr sy'n astudio yng Nghymru ac mewn mannau
eraill yn y DU) ar gyfer:

▪

▪

Grant Ffioedd Dysgu i fyfyrwyr israddedig amser llawn

▪

Grant Cynhaliaeth i fyfyrwyr israddedig amser llawn

▪

Grant Ffioedd Dysgu i fyfyrwyr israddedig rhan-amser

▪

Grant Cynhaliaeth i fyfyrwyr israddedig rhan-amser

▪

Elfen grant cyllido cwrs Meistr

▪

Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA)

▪

Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (Addysg Bellach)

▪

Grantiau a lwfansau wedi'u targedu.

Darpariaeth benthyciadau: Tabl yn dangos alldro 2020-21, a'r gwariant at ddibenion
benthyciadau a ragwelir dros y pedair blynedd ganlynol (wedi'i ddadansoddi yn ôl myfyrwyr
sy'n astudio yng Nghymru ac mewn mannau eraill yn y DU) ar gyfer:
▪

Y gwariant a ragwelir at ddibenion benthyciadau ffioedd dysgu a chynhaliaeth ar
gyfer myfyrwyr israddedig amser llawn a’r gost a godir o ran cyllidebu a chyfrifyddu
adnoddau
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▪

Y gwariant a ragwelir at ddibenion benthyciadau ffioedd dysgu a chynhaliaeth ar
gyfer myfyrwyr israddedig rhan amser a’r gost a godir o ran cyllidebu a chyfrifyddu
adnoddau

▪

Y gwariant a ragwelir o ran benthyciad cyllido cwrs Meistr a’r gost a godir o ran
cyllidebu a chyfrifyddu adnoddau

▪

Y gwariant a ragwelir o ran benthyciad cyllido cwrs Doethuriaeth a’r gost a godir o
ran cyllidebu a chyfrifyddu adnoddau.

Prentisiaethau
▪

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog Addysg a’r Gymraeg wedi’u cael gyda Gweinidog yr
Economi i gysylltu a chydweithio ar ariannu'r ddarpariaeth sgiliau a chydlynu'r gwaith o
ddarparu prentisiaethau?

Darpariaeth addysg ôl-16 arall
▪

Manylion cyllido’r Cyfrif Dysgu Personol

▪

Manylion cyllideb y Gymraeg mewn Addysg gan gynnwys unrhyw ddyraniad ar gyfer y
Coleg Cenedlaethol.

▪

Manylion unrhyw gyllid gan yr UE y disgwylir i Lywodraeth Cymru ei ddefnyddio yn ystod
2022-23 i sicrhau darpariaeth addysg drydyddol (h.y. o fewn Addysg Uwch, Addysg Bellach,
Dysgu Oedolion yn y Gymuned, a’r Chweched Dosbarth, ac eithrio prentisiaethau).

Cyllid cyfalaf ar gyfer seilwaith ysgolion a cholegau
▪

Gwybodaeth am ddarpariaeth y gyllideb ar gyfer y Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer yr
21ain Ganrif a chynnydd y rhaglen hyd yma, gan gynnwys gwariant a nifer y prosiectau a
gwblhawyd/a gymeradwywyd hyd yn hyn, wedi’i dadansoddi fel a ganlyn:

▪

▪

crynodeb o'r gwariant a nifer y prosiectau a gynhaliwyd / a gwblhawyd ym Mand A.

▪

y sefyllfa ddiweddaraf ynghylch Band B y rhaglen.

Unrhyw oblygiadau sy’n deillio o’r pandemig i’r Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer yr
21ain Ganrif, gan gynnwys unrhyw effaith ar gynnydd a chostau prosiectau.

▪

Goblygiadau cost ymrwymiad Llywodraeth Cymru i leihau ôl troed carbon prosiectau
adeiladu ysgolion (fel yr amlinellwyd ar 2 Tachwedd 2021).
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Cyllid cyfalaf at ddibenion gofal plant
▪

Diweddariad ar gyllid cyfalaf o’r Prif Grŵp Gwariant Addysg a’r Gymraeg ar gyfer y Cynnig
Gofal Plant ac unrhyw wybodaeth ynghylch sut yr effeithiwyd ar y rhain / y bydd y rhain yn
cael eu heffeithio o ganlyniad i'r adolygiad o’r hawl i'r cynnig.

Cyllid cyfalaf ar gyfer y fenter Ysgolion sy'n Canolbwyntio ar y Gymuned
▪

Gwybodaeth am ddarpariaeth gyllidebol ar gyfer y grant Canolfannau Cymunedol a
Chanolfannau Dysgu Cymunedol a diweddariad ar y cynnydd o ran cynyddu natur ystadau
addysg sy'n canolbwyntio ar y gymuned.
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Eitem
8.4
CYPE(6)-06-21 - Papur i'w nodi 4
Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc
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Eluned Morgan AS, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Copi at: Russell George AS, Cadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal
Cymdeithasol
Dyddiad: 9 Tachwedd 2021
Pwnc: Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2022-23
Annwyl Eluned,
Hoffem gael gwybodaeth ysgrifenedig i gefnogi ein gwaith craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth
Cymru ar gyfer 2022-23. Mae'r atodiad i'r llythyr hwn yn nodi'n fanwl y wybodaeth yr hoffem ei chael.
Fel y gwyddoch, mae fy Nghlerc wedi trefnu gyda'ch swyddogion i chi a'ch Dirprwy Weinidogion
fynychu cyfarfod o'r Pwyllgor ar 13 Ionawr 2022 i roi tystiolaeth lafar ynghylch y Gyllideb Ddrafft.
Byddwn yn ddiolchgar o gael y wybodaeth ysgrifenedig erbyn 20 Rhagfyr 2021 fan bellaf.
Nodaf fod Llywodraeth Cymru yn bwriadu cyhoeddi'r Gyllideb Ddrafft ar 20 Rhagfyr. Cysylltwch â'm
Clerc os ydych yn pryderu na fyddwch yn gallu anfon y wybodaeth erbyn y dyddiad cau arfaethedig o
ystyried amserlen y gyllideb.
O ystyried y diddordeb cyffredin ar draws y pwyllgorau mewn rhai o'r meysydd a restrir yn yr atodiad
i'r llythyr hwn, rwyf wedi anfon copi at Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol.
Yn gywir,

Jayne Bryant AS
Cadeirydd
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Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg.
We welcome correspondence in Welsh or English.
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Atodiad: Cais i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau
Cymdeithasol ynghylch craffu ar Gyllideb Ddrafft 2022-23
y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg
Ein dull o graffu ar y Gyllideb Ddrafft
Nod ein gwaith craffu ariannol yw sicrhau atebolrwydd, hyrwyddo gwell penderfyniadau a gwella
gwerth am arian. Bydd yn dilyn pedair egwyddor allweddol, fel yr argymhellwyd gan y Pwyllgor Cyllid:
▪

Fforddiadwyedd: edrych ar y darlun mawr o ran cyfanswm y refeniw a gwariant, ac a oes
cydbwysedd priodol rhyngddynt.

▪

Blaenoriaethu: a yw'r dyraniadau wedi'u rhannu rhwng gwahanol sectorau/rhaglenni
mewn ffordd gydlynol y gellir ei chyfiawnhau.

▪

Gwerth am arian: yn y bôn, a yw cyrff cyhoeddus yn gwario eu dyraniadau yn dda – (h.y.)
canlyniadau o ran economi, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd.

▪

Prosesau'r gyllideb: a ydynt yn effeithiol ac yn hygyrch ac a oes integreiddio rhwng
cynlluniau corfforaethol a chynlluniau gwasanaeth, a rheolaeth perfformiad a rheolaeth
ariannol.

Tryloywder y cyflwyniad o'r gyllideb
Drwy gydol y Senedd flaenorol, pwysleisiodd ein Pwyllgor blaenorol bwysigrwydd cyflwyno'r Gyllideb
Ddrafft yn dryloyw er mwyn galluogi gwaith craffu llawn a thrylwyr. Er mwyn parhau â’r dull hwn,
gofynnwn am esboniad naratif tryloyw (a darlunio rhifol) ynghylch y canlynol mewn perthynas â’r Prif
Grŵp Gwariant Iechyd a Gofal Cymdeithasol:
▪

gostyngiadau/dileu neu gynyddu/ychwanegu o ran meysydd penodol o’r gyllideb ddrafft
o'i gymharu â’r blynyddoedd ariannol blaenorol (e.e. lleihau grantiau neu grantiau'n
peidio â bodoli'n gyfan gwbl/cyflwyno grantiau neu eu cynyddu);

▪

pa gyfran y mae unrhyw newidiadau i'r swm cyffredinol a ddyrannwyd yn flaenorol yn ei
chynrychioli;

▪

lle'n union mae’r newid hwn yn cael ei wneud yn y Gyllideb Ddrafft, a ph'un a fydd arian
yn cael ei ddychwelyd i/ei gymryd o gronfeydd wrth gefn canolog neu ei ddyrannu i/o
linellau cyllideb eraill; a

▪

gwybodaeth am yr effaith y mae COVID-19 wedi'i chael ar ddyraniadau.
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Dyrannu'r 'uchafswm adnoddau sydd ar gael' i blant a phobl ifanc
Yn unol ag asesu a roddwyd 'sylw dyledus' i erthygl 4 o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar
Hawliau'r Plentyn a dyletswyddau Llywodraeth Cymru o dan Fesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc
(Cymru), mae'r Pwyllgor yn gofyn am:
▪

copi o'r Asesiad cyffredinol o'r Effaith ar Hawliau Plant (CRIA) a gynhaliwyd gan
Lywodraeth Cymru i lywio'r dyraniadau yng Nghyllideb ddrafft 2022-23 ar draws pob
portffolio,

▪

Os na chynhaliwyd Asesiad o’r fath penodol, y rhesymau dros hyn a chopi o unrhyw
asesiad effaith integredig arall.

▪

manylion am ba drafodaethau sydd wedi'u cynnal gyda Gweinidogion perthnasol eraill
mewn perthynas â dyraniadau sy'n cael effaith sylweddol ar iechyd a gofal cymdeithasol
plant, er enghraifft gyda’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol o ran tlodi plant.

Mewn perthynas â'r Prif Grŵp Gwariant Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, mae'r Pwyllgor
yn gofyn am:
▪

Gopi o'r Asesiad o’r Effaith ar Hawliau Plant a wnaed gan Lywodraeth Cymru i lywio'r
dyraniadau o fewn y Prif Grŵp Gwariant yn y Gyllideb Ddrafft ar gyfer 2022-23.

▪

Gwybodaeth am sut mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 wedi
dylanwadu ar ddyraniadau i linellau'r gyllideb o fewn y Prif Grŵp Gwariant.

▪

Manylion a/neu enghreifftiau o unrhyw newidiadau a wnaed i ddyraniadau o fewn y Prif
Grŵp Gwariant Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn dilyn ystyriaethau o hawliau
plant, cydraddoldeb, cynaliadwyedd, y Gymraeg, neu Lesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.

Esboniad ar ddyraniadau Cam Gweithredu a’r Llinell Gwariant yn y Gyllideb
(BEL) yn y Prif Grŵp Gwariant Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
▪

Dadansoddiad o ddyraniadau’r Prif Grŵp Gwariant Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
ar gyfer 2022-23 fel sy’n berthnasol i blant a phobl ifanc, yn ôl Ardal Rhaglen Wariant (lle
bo hynny’n berthnasol), Cam Gweithredu a’r Llinell Gwariant yn y Gyllideb i gynnwys:

▪

Esboniad ar bob un o’r camau gweithredu a’r Llinellau Gwariant yn y Gyllideb fel sy’n
berthnasol i blant a phobl ifanc, gan gynnwys dadansoddiad o’r newidiadau rhwng
Cyllideb Ddrafft 2022-23 a'r Gyllideb Atodol Gyntaf ym mis Mehefin 2021.
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▪

Dyraniadau dangosol y Prif Grŵp Gwariant Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar gyfer
2023-24 fel sy'n berthnasol i blant a phobl ifanc.

Dyraniadau polisi a deddfwriaeth Cyllideb Ddrafft 2022-23
Diweddariad ar ddyraniadau yn y Prif Grŵp Gwariant Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn y
meysydd canlynol sydd o ddiddordeb i'r Pwyllgor, gan gynnwys:
▪

Dyraniadau i gyflawni holl ymrwymiadau’r Rhaglen Lywodraethu sy'n berthnasol i blant a
phobl ifanc a phortffolio'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

▪

Manylion yr asesiad a wnaed o'r gwerth am arian a fforddiadwyedd ar gyfer cyflawni’r
blaenoriaethau a'r amcanion hyn, a sut y bydd eu heffeithiolrwydd o ran cost yn cael ei
fonitro.

▪

Costau deddfwriaeth: Gweithredu'r Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol)
(Cymru) yn y cyfnod cyn mis Mawrth 2022 ac yn ei flwyddyn gyntaf mewn grym.

Dyraniadau ar draws y Portffolio Gweinidogol fel y rhestrir isod ac fel sy'n berthnasol i blant a phobl
ifanc a phortffolio'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg:
Iechyd Plant
▪

Darpariaeth a pherfformiad y GIG fel sy'n berthnasol i blant a phobl ifanc

▪

Ymchwil a datblygiad ym maes iechyd a gofal cymdeithasol fel sy'n berthnasol i blant a
phobl ifanc

▪

Iechyd y cyhoedd: Ymateb i COVID-19, sgrinio a brechu

▪

Iechyd y Cyhoedd: Gwasanaethau gwella iechyd a llesiant

▪

Gwasanaethau iechyd meddwl gan gynnwys iechyd meddwl amenedigol

▪

Atal hunanladdiad

▪

Awtistiaeth

▪

Camddefnyddio sylweddau fel sy'n berthnasol i blant a phobl ifanc

▪

Gordewdra ymhlith plant

Gofal Cymdeithasol Plant
▪

Diogelu
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▪

Gwasanaethau mabwysiadu a maethu

▪

Eiriolaeth plant a phobl ifanc

▪

Cafcass Cymru

▪

Polisi a goruchwylio’r ddarpariaeth o ran holl weithgareddau gwasanaethau cymdeithasol
Awdurdodau Lleol yng Nghymru.

▪

Hawliau plant a phobl ifanc, gan gynnwys Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r
Plentyn

▪

Y blynyddoedd cynnar, gofal plant a chwarae, gan gynnwys y cynnig Gofal Plant a'r
gweithlu

▪

Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar

▪

Dechrau'n Deg ar gyfer plant 0-3 oed

▪

Teuluoedd yn Gyntaf a pholisïau chwarae

Effaith Pandemig COVID-19 ar ddyraniadau Cyllideb Ddrafft 2022-23
▪

Gwybodaeth am effaith y pandemig ar y Prif Grŵp Gwariant Addysg a’r Gymraeg yn 202122 a 2022-23 fel ei gilydd, gan gynnwys symudiadau i mewn ac allan o linellau cyllideb, y
cyfraniad gros tuag at ymateb cyllidebol COVID-19 Llywodraeth Cymru - a derbyn ohono
- yn ogystal ag effaith net hyn.

▪

Gwybodaeth am argaeledd a defnydd y Gronfa Galedi Llywodraeth Leol COVID-19 o ran
plant a phobl ifanc.
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CYPE(6)-06-21 - Papur i'w nodi 5

Jeremy Miles AS/MS
Gweinidog y Gymraeg ac Addysg
Minister for Education and Welsh Language
Ein cyf/Our ref MA/JMEWL/2852/21
Jayne Bryant AS
Cadeirydd
Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg
Senedd Cymru

09 Tachwedd 2021

Annwyl Jayne,
Diolch am eich llythyr yn gofyn am ragor o wybodaeth am rai o'r materion a drafodwyd
gennym yng nghyfarfod y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar 23 Medi. Mae fy ymateb
wedi’i nodi isod.
Mynd i'r afael â phryderon parhaus am effaith COVID-19 ar ysgolion
Ar 14 Hydref, rhoddais ddiweddariad i’r aelodau ar y gwaith parhaus i sicrhau cyn lleied o
darfu â phosibl ar addysg ac i sicrhau bod pob lleoliad yn parhau mor ddiogel â phosibl.
Dengys data interim fod 86.0% o'r holl ddisgyblion ar gyfartaledd yn bresennol yn yr ysgol
yn ystod yr wythnos rhwng 18 Hydref a 22 Hydref 2021.
Ochr yn ochr â'r dadansoddiadau o ddata yr ydym yn ymgymryd â hwy'n barhaus, mae'n
bwysig bod gennym y ddealltwriaeth orau bosibl o'r hyn sy'n digwydd ar lawr gwlad. Rwyf
wedi gofyn i'm swyddogion gynnal adolygiad cynhwysfawr o batrymau presenoldeb, er
mwyn llywio'r gwaith o ddatblygu ymyriadau polisi yn y dyfodol. Bydd hyn yn cynnwys
dadansoddi a dehongli ffynonellau data ar gyfraddau presenoldeb/diffyg presenoldeb
cyfredol mewn ysgolion. Rydym hefyd yn gweithio gyda rhanddeiliaid addysg i gasglu
gwybodaeth am y sefyllfa sy'n dod i'r amlwg a pha fesurau/ymyriadau sydd eu hangen i ailymgysylltu dysgwyr yn well. Yn ogystal, cyhoeddwyd canllawiau presenoldeb ar gyfer
ysgolion <https://llyw.cymru/presenoldeb-mewn-ysgolion-lleoliadau> ar 20 Medi i
adlewyrchu'r cyd-destun presennol.
Mae cyfraddau achosion ymhlith y rhai 5-11 a 12-16 oed wedi cynyddu ers dechrau'r tymor
ysgol, er bod yr adroddiad ysgolion diweddaraf a gyhoeddwyd gan Iechyd Cyhoeddus
Cymru yn dangos bod cyfraddau achosion yn y ddau grŵp oedran yn lleihau. Rydym yn
parhau i fonitro'r data'n ofalus ac yn ymateb yn bwyllog cyn dod i unrhyw gasgliadau o
unrhyw dueddiadau.
Cyn dechrau tymor yr hydref lansiwyd ein hymgyrch Yn ôl i'r Ysgol/Coleg. Datblygwyd
amrywiaeth o ddeunyddiau cyfathrebu a marchnata ar gyfer dysgwyr a'r gweithlu yn
Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:
Bae Caerdydd • Cardiff Bay
0300 0604400
Caerdydd • Cardiff
Gohebiaeth.Jeremy.Miles@llyw.cymru
CF99 1SN
Correspondence.Jeremy.Miles@gov.wales
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.
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amlinellu trefniadau gweithredol wedi'u diweddaru mewn ysgolion a cholegau, a
gwybodaeth am drefniadau profi gyda Dyfeisiau Llif Unffordd a newidiadau i drefniadau
hunanynysu. Ers dechrau'r tymor rydym wedi ceisio ymateb i bryderon gan ysgolion a
cholegau yn gyflym. Gwnaethom hefyd gymryd camau rhagweithiol i gefnogi ysgolion i
ddelio â chyfathrebu maleisus gan grwpiau gwrth-frechu.
Mae newidiadau i bolisïau, er enghraifft y profion ychwanegol ar gyfer dysgwyr oedran ysgol
uwchradd lle mae aelod o'u haelwyd wedi profi'n bositif am COVID-19, wedi’u hategu gan
gyfathrebu ag ysgolion a rhieni. Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru hefyd wedi arwain ar
ddarparu gwybodaeth i rieni a dysgwyr ar frechu pobl ifanc 12-15 oed.
Yn wythnosol, rhennir amserlen o’r cyfathrebiadau ar y cyfryngau cymdeithasol a
deunyddiau cyfathrebu a marchnata gyda rhanddeiliaid allweddol i'w defnyddio yn eu
gweithgarwch cyfathrebu. Yn ystod y cyfnod hwn, rydym wedi gweld cynnydd amlwg yn y
broses o rannu'r deunyddiau hyn, yn enwedig gan awdurdodau lleol, byrddau iechyd a
rhanddeiliaid allweddol eraill. Mae gwerthusiad llawn o'r gweithgaredd hwn ar y gweill ar
hyn o bryd i lywio ein trefniadau cyfathrebu a'n negeseuon yn y dyfodol.
Gweithio gyda'r Gweinidog Iechyd i weld beth arall y gellir ei wneud i gefnogi timau
Profi, Olrhain, Diogelu a lleoliadau
Ar 8 Hydref, gwnaethom gyhoeddi diweddariad i’r Cynllun Rheoli'r Coronafeirws ar gyfer
hydref a gaeaf 2021, lle nodwyd rôl y gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu.
Dros yr wythnosau diwethaf mae cyfraddau achosion uchel wedi rhoi timau Profi, Olrhain,
Diogelu o dan bwysau mawr, gan fod y nifer cyfunol o achosion a chysylltiadau wedi rhagori
ar bob lefel flaenorol o weithgarwch. Serch hynny, drwy flaenoriaethu llifoedd gwaith, maent
yn parhau i gyrraedd y mwyafrif llethol o achosion ac yn rhoi cyngor i achosion cadarnhaol
a'u cysylltiadau.
Gan nad yw cysylltiadau'n gorfod ynysu mwyach oni bai eu bod heb eu brechu, rydym yn
bwriadu canolbwyntio’r gwaith olrhain cysylltiadau lle y gall gael yr effaith fwyaf. Mae ein dull
gweithredu diwygiedig o olrhain cysylltiadau yn cynnwys:


Diogelu unigolion sy'n agored i niwed. Yn hytrach na mynd ati i olrhain pob achos
a'u cysylltiadau yn unigol, byddwn yn ceisio targedu gwaith ein timau olrhain
cysylltiadau er mwyn iddynt allu canolbwyntio ar ganfod y rhai sy'n gweithio mewn
lleoliadau penodol (fel gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol neu wasanaethau brys)
neu’r rhai sydd heb eu brechu'n llawn.



Gweithio tuag at fod yn ddigidol yn bennaf. Byddwn yn awtomeiddio mwy o’r
broses olrhain cysylltiadau drwy gysylltu’n ddigidol a thargedu galwadau at y rhai
sydd angen cyngor penodol.



Rheoli risgiau teithio rhyngwladol. Mae’r camau i lacio’r gofynion teithio
rhyngwladol ymhellach yn parhau i beri risg sylweddol o fewnforio achosion ac
amrywiolion sy'n peri pryder o dramor. Mae’n hanfodol o hyd bod teithwyr sy’n
cyrraedd Cymru yn cael eu holrhain i sicrhau bod y rhai y mae'n ofynnol iddynt ynysu
yn ymwybodol o'u dyletswydd gyfreithiol i wneud hynny.

Prif nod Profi, Olrhain, Diogelu yw cefnogi hunanynysu er mwyn lleihau ac atal lledaeniad
pellach. Mae nodi'r rhai y mae angen iddynt ynysu yn elfen hanfodol, ond mae'r un mor
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bwysig darparu’r cymorth sy'n helpu pobl i wneud y peth iawn a chydymffurfio â'r gofyniad
hwnnw. I gydnabod y rôl hollbwysig y mae olrhain cysylltiadau yn ei chwarae, rydym yn
ymestyn y cyllid a ddarperir i dimau olrhain cysylltiadau Profi, Olrhain, Diogelu tan fis
Mehefin 2022 fel y gall eu gwaith pwysig i dorri cadwyni trosglwyddo Covid-19 barhau.
Eglurhad o’r rheolau hunanynysu i bobl dan 18 oed mewn perthynas â chysylltiadau
agos ar eu haelwyd
Ar 29 Hydref, cyhoeddodd y Prif Weinidog newid i'r canllawiau hunanynysu. Rhaid i
oedolion sydd wedi'u brechu'n llawn a phlant rhwng pump ac 17 oed hunanynysu os oes
gan rywun ar eu haelwyd symptomau neu wedi profi’n bositif am Covid-19 nes eu bod wedi
cael canlyniad prawf PCR negyddol. Os nad ydynt wedi’u brechu, rhaid iddynt hunanynysu
am 10 diwrnod.
Mae'r newid hwn yn cael ei wneud i adlewyrchu’r dystiolaeth newydd, er bod cael eich
brechu'n llawn yn lleihau'r risg o gael eich heintio, bod siawns y gallai un o bob pedwar
person sydd wedi'i frechu'n llawn ddal Covid-19 gan rywun y maent yn byw gydag ef.
Mae rhagor o wybodaeth a chyngor ar gyfer amgylchiadau penodol – er enghraifft os yw
dyddiad arholiad yn cyd-fynd â chyfnod hunanynysu ar gyfer dysgwr – wedi'u cyhoeddi arlein.
Disgwyliadau gan ddarparwyr addysg uwch mewn perthynas â threfniadau addysgu
ac asesu?
Rydych wedi nodi mai mater i brifysgolion unigol yw trefniadau addysgu ac asesu, fel cyrff
annibynnol. Fodd bynnag, rydym wedi bod yn glir nad ydym am weld unrhyw fyfyrwyr yn
cael eu cosbi'n annheg am astudio yn ystod y pandemig. Rydym yn parhau i weithio gyda
CCAUC a'r sector addysg uwch i ddeall effaith y tarfu ar fyfyrwyr a'u sefydliadau. Rwy’n
ymwybodol bod y pandemig wedi gofyn am newidiadau i addysgeg, dysgu, addysgu ac
asesu, ond hefyd wedi cyflymu rhai newidiadau datblygiadol. Yn benodol, mae sefydliadau
wedi manteisio ar y cyfleoedd a gynigiwyd gan y pandemig i ailgynllunio asesiadau er mwyn
eu gwneud yn fwy ystyrlon a hygyrch i bob myfyriwr, ac i leihau'r potensial ar gyfer
camymddygiad academaidd.
Mae sefydliadau wedi mabwysiadu amrywiaeth o ddulliau asesu yn 2021/22 ac wedi
gwerthuso’r dulliau a ddefnyddiwyd yn ystod y pandemig, gan ystyried sut y gallai'r
datblygiadau arloesol hyn fod o fudd i fyfyrwyr wrth symud ymlaen.
Diogelu'r Lwfans Cynhaliaeth Addysg
Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i sicrhau bod pobl ifanc yn parhau mewn addysg y
tu hwnt i oedran ysgol gorfodol. Ar hyn o bryd mae’r Lwfans Cynhaliaeth Addysg yn cefnogi
tua 18,000 o ddysgwyr y flwyddyn ac mae wedi'i gynllunio i gymell a chefnogi pobl ifanc
cymwys i fynd ymlaen i astudio yn y chweched dosbarth neu yn y coleg, gan ddarparu
lwfans wythnosol i helpu gyda chostau wrth iddynt astudio. Mae ein hymrwymiad yn y
Rhaglen Lywodraethu i ddiogelu’r Lwfans ar gyfer y flwyddyn hon, a blynyddoedd dilynol y
llywodraeth hon, yn dangos nad ydym yn bwriadu dileu'r cymorth hwn. Mae'r £30 yr
wythnos, a delir bob pythefnos, yr un fath â'r hyn a delir yn yr Alban a Gogledd Iwerddon.
Diddymodd Lloegr y Lwfans Cynhaliaeth Addysg yn 2011.
Er nad oes gennym gynlluniau ar hyn o bryd i gynyddu'r swm a delir o dan y Lwfans
Cynhaliaeth Addysg, byddai angen cynllunio'n ofalus ar unrhyw ystyriaeth yn y dyfodol yn
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sgil cynyddu'r cymorth wedi'i dargedu i'r rhai sydd ei angen fwyaf a'r cyfleoedd addysg,
gwaith a hyfforddiant ychwanegol a grëwyd gan y Warant Ieuenctid.
Disgwyliadau Cymwysterau Cymru mewn perthynas â diwygio cymwysterau
galwedigaethol
Mae rhaglen o adolygiadau sector Cymwysterau Cymru yn ystyried p'un a yw’r
cymwysterau galwedigaethol sydd ar gael yng Nghymru yn diwallu anghenion dysgwyr
Cymraeg. Mae adolygiadau sector ym maes iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant,
gwasanaethau adeiladu ac adeiladau a pheirianneg a gweithgynhyrchu uwch wedi dod i
ben a, lle bo'n briodol, wedi arwain at ddatblygu cymwysterau a gynlluniwyd yn benodol ar
gyfer dysgwyr yng Nghymru.
Mae Cymwysterau Cymru hefyd yn cynnal ail raglen o adolygiadau sector sy'n canolbwyntio
ar adolygu argaeledd cymwysterau ôl-16 mewn ymateb i'r newidiadau polisi yn Lloegr.
Cyhoeddwyd canfyddiadau’r cyntaf o’r adolygiadau hyn, a oedd yn canolbwyntio ar
Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus, ym mis Medi 2021. Mae'r adolygiad o
Amaethyddiaeth, Garddwriaeth a Gofal Anifeiliaid wedi dechrau'n ddiweddar ac mae
adolygiadau ar y gweill yn y tair blynedd nesaf gan gynnwys adolygiad o’r sector Teithio,
Twristiaeth, Lletygarwch ac Arlwyo sy'n parhau.
Mae'r Adran Addysg yn Lloegr wrthi'n adolygu'r holl gymwysterau ôl-16 ar lefel 3 ac is.
Mae’r adolygiad hwn yn cynnig y bydd unrhyw gymhwyster nad oes unrhyw un wedi
cofrestru ar ei gyfer neu lle mae’r niferoedd yn isel, neu sy'n gorgyffwrdd â lefelau T, yn cael
ei ddadariannu yn Lloegr erbyn mis Awst 2023. Ni fydd yr effaith wirioneddol ar Gymru yn
hysbys nes i'r Adran Addysg a Sgiliau ryddhau'r rhestr o gymwysterau y mae'n bwriadu
rhoi'r gorau i’w hariannu, gyda'r cyntaf o'r rhestrau hyn yn debygol o gael eu hanfon at gyrff
dyfarnu erbyn diwedd 2021.
Rwyf wedi gofyn i Gymwysterau Cymru sicrhau eu bod yn cael gweld y cymwysterau sy'n
debygol o gael eu hariannu mor gynnar â phosibl a’u bod yn monitro lle mae risg o fylchau
yn y farchnad gymwysterau. Fe'm sicrhawyd gan Cymwysterau Cymru eu bod yn cymryd
camau priodol i liniaru'r risgiau i Gymru a achosir gan ddiwygiadau'r adolygiad o
gymwysterau yn Lloegr.
Faint o arian ychwanegol a ddyrannwyd ar gyfer gwasanaethau cwnsela mewn
ysgolion
Swm y cyllid ychwanegol a ddyrannwyd ar gyfer gwasanaethau cwnsela mewn ysgolion
eleni (2021-22) yw £2,042,170.
Modelu Llywodraeth Cymru mewn perthynas â'r effaith ar sefydliadau yng Nghymru
os rheolir mynediad i addysg uwch i fyfyrwyr o Loegr neu os caiff ffioedd eu torri yn
dilyn ymateb Llywodraeth y DU i adroddiad y Panel Annibynnol ar yr adolygiad o
addysg ôl-18.
Rydym yn dal i aros am ymateb Llywodraeth y DU i adroddiad Augar lle mae toriadau i
lefelau ffioedd a rheoli niferoedd yn ddau opsiwn posibl ymhlith yr argymhellion, ond mae
opsiynau eraill hefyd.
Fel y byddai'r Pwyllgor yn ei ddisgwyl, rydym wedi modelu effaith newidiadau posibl yn
Lloegr ac mae'n amlwg y byddai unrhyw ostyngiad mewn lefelau ffioedd yn arwain at golli
incwm sylweddol i'r sector addysg uwch yng Nghymru. Mae goblygiadau hefyd i fyfyrwyr o
Gymru a sefydliadau Cymru o ganlyniad i newidiadau Llywodraeth y DU i fesurau rheoli
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niferoedd myfyrwyr mewn perthynas â benthyciadau, ond rydym yn aros am fanylion
cynigion Llywodraeth y DU. Bydd angen gwneud mwy o waith dadansoddi unwaith y daw'r
manylion hyn yn glir a gellir modelu wedyn ar sail llawer mwy cadarn.
Rwy'n gobeithio y bydd yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol i’r Pwyllgor. Os oes angen
eglurhad pellach arnoch, mae croeso i chi gysylltu â mi.
Yn gywir,

Jeremy Miles AS/MS
Gweinidog y Gymraeg ac Addysg
Minister for Education and Welsh Language
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Senedd Cymru

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc
ac Addysg
—
Children, Young People
and Education Committee

Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN
SeneddPlant@senedd.cymru
Senedd.cymru/SeneddPlant
0300 200 6565

—
Welsh Parliament

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN

SeneddChildren@senedd.wales
senedd.wales/SeneddChildren
0300 200 6565

Jeremy Miles AS

Gweinidog y Gymraeg ac Addysg
Lynne Neagle AS,

Y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant.
Dyddiad: 11 Tachwedd 2021
Pwnc: Grŵp Gorchwyl a Gorffen Cyd-Weinidogol ar System Gyfan

Annwyl Jeremy a Lynne,
Diolch am eich llythyr dyddiedig 25 Hydref yn fy ngwahodd i ymuno â'r Grŵp Gorchwyl a Gorffen

Cyd-weinidogol ar Ddull Gweithredu System Gyfan tuag at Lesiant. Trafodwyd y gwahoddiad hwn yn
ein cyfarfod Pwyllgor ar 4 Tachwedd. Cytunwyd y byddwn yn derbyn y gwahoddiad ar yr un sail â fy
rhagflaenydd: fel sylwedydd, gan ymgysylltu a chymryd rhan lawn ym mhob trafodaeth a chyfarfod,

ond gan gadw fy annibyniaeth eithaf i graffu a dwyn y Llywodraeth i gyfrif yn rhinwedd fy swydd fel
Cadeirydd Pwyllgor. .

Diolch am y gwahoddiad, ac edrychaf ymlaen at gymryd rhan yn y Grŵp Gorchwyl a Gorffen.
Yn gywir,

Jayne Bryant AS
Cadeirydd

Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg
We welcome correspondence in both English and Welsh
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Y Pwyllgor Iechyd a
Gofal Cymdeithasol
—
Health and Social Care
Committee

Senedd Cymru
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN
SeneddIechyd@senedd.cymru
senedd.cymru/SeneddIechyd
0300 200 6565

—
Welsh Parliament
Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN
SeneddHealth@senedd.wales
senedd.wales/SeneddHealth
0300 200 6565

Jayne Bryant AS
Cadeirydd
Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

11 Tachwedd 2021
Annwyl Jayne
Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2022-23
Diolch am anfon copi ataf fi o'ch llythyr dyddiedig 9 Tachwedd 2021 at y Gweinidog Iechyd a
Gwasanaethau Cymdeithasol yn gofyn am dystiolaeth ysgrifenedig i lywio gwaith craffu'r Pwyllgor Plant,
Pobl Ifanc ac Addysg ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2022-23. Ysgrifennaf atoch i rannu
gwybodaeth â chi am gais y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol am dystiolaeth ysgrifenedig, ac i
gadarnhau fy mod wedi gofyn i fy Nhlerc sicrhau bod ymateb Llywodraeth Cymru i lythyr y Pwyllgor
Iechyd a Gofal Cymdeithasol, ac unrhyw sesiwn friffio breifat a baratowyd ar gyfer y Pwyllgor Iechyd a
Gofal Cymdeithasol i lywio ein sesiwn tystiolaeth lafar gyda'r Gweinidogion, yn cael eu rhannu gyda chi
a’ch Aelodau maes o law.
Fel y cytunwyd pan wnaethom gyfarfod yn gynharach y mis hwn, mae meysydd arwyddocaol a phwysig
sy’n gorgyffwrdd o fewn cylchoedd gorchwyl ein pwyllgorau o ran iechyd, llesiant a gofal cymdeithasol
plant a phobl ifanc. Edrychaf ymlaen at barhau i weithio mewn modd adeiladol a chadarnhaol ar y
materion hyn gyda chi a'ch Pwyllgor yn ystod y Chweched Senedd.
Yn gywir

Russell George AS
Cadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. We welcome correspondence in Welsh or English.
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Y Pwyllgor Iechyd a
Gofal Cymdeithasol
—
Health and Social Care
Committee

Senedd Cymru
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN
SeneddIechyd@senedd.cymru
senedd.cymru/SeneddIechyd
0300 200 6565

—
Welsh Parliament
Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN
SeneddHealth@senedd.wales
senedd.wales/SeneddHealth
0300 200 6565

Eluned Morgan AS
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Julie Morgan AS
Y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau
Cymdeithasol
Lynne Neagle AS
Y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant

08 Tachwedd 2021
Annwyl Weinidogion
Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2022-23
Yn unol â’n harfer, rwyf yn ysgrifennu cyn cyhoeddi Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer
2022-23 i ofyn am wybodaeth ysgrifenedig i lywio ein gwaith craffu.
Rydym yn nodi bwriad Llywodraeth Cymru i gyhoeddi’r Gyllideb Ddrafft ddydd Llun 20 Rhagfyr 2021,
a byddwn yn eich gwahodd i sesiwn dystiolaeth lafar ddechrau’r flwyddyn newydd. Bydd y clerc yn
cysylltu â'ch swyddfeydd i drafod dyddiadau.
Er mwyn hwyluso ein gwaith craffu, byddwn yn ddiolchgar o gael eich ymateb i'r materion a amlinellir
yn yr atodiad i'r llythyr hwn, ac unrhyw wybodaeth ysgrifenedig arall yr hoffech ei darparu, erbyn 20
Rhagfyr 2021.
Yn gywir,

Russell George AS
Cadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. We welcome correspondence in Welsh or English.
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Atodiad: cais am wybodaeth gan Lywodraeth Cymru i lywio'r gwaith o graffu
ar Gyllideb Ddrafft 2022-23
Sylwadau ar y camau gweithredu a manylion am y dyraniadau i Linellau Gwariant yn y Gyllideb (BEL).
Dadansoddiad o ddyraniadau'r Prif Grŵp Gwariant (MEG) ar gyfer Iechyd a Gwasanaethau
Cymdeithasol 2022-23 yn ôl Maes Rhaglenni Gwariant, camau gweithredu a Llinell Wariant
yn y Gyllideb.
Dyraniadau’r Prif Grŵp Gwariant ar gyfer Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol dangosol
2022-23.
Sylwadau ar bob un o’r camau gweithredu yn y Prif Grŵp Gwariant ar gyfer Iechyd a
Gwasanaethau Cymdeithasol, gan gynnwys dadansoddiad o’r newidiadau rhwng Cyllideb
Ddrafft 2022-23, ac esboniad arnynt, a Chyllideb Atodol Gyntaf 2021-22 (Mehefin 2021).
Byddai’n ddefnyddiol pe gallai'r dadansoddiad nodi pa newidiadau, os o gwbl, sy’n
ymwneud ag adnoddau ychwanegol a ddarparwyd yn benodol ar gyfer ymateb i COVID
yn 2021-22 (cyllid canlyniadol a gwarantedig gan Lywodraeth y DU).
Gwybodaeth arall
Yn ogystal â'r pedair thema arferol, sef gwerth am arian, blaenoriaethu, gwariant ataliol a
fforddiadwyedd, a syniad o sut mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2015 a'i phum ffordd o
weithio wedi dylanwadu ar ddyraniadau'r gyllideb ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol, hoffai'r
Pwyllgor gael gwybodaeth am y materion a ganlyn (os nad yw’r wybodaeth honno eisoes wedi’i
chynnwys yn y sylwebaeth ar bob cam gweithredu).
Perfformiad ariannol byrddau iechyd lleol
Rhowch y wybodaeth ddiweddaraf am berfformiad ariannol cyffredinol byrddau iechyd.
Dylai hyn gynnwys:
a.

Y rhai sydd wedi parhau i fethu â chyflawni eu dyletswyddau ariannol.

b.

Y rhai sydd wedi cael cymorth ariannol ychwanegol ar ddiwedd y flwyddyn a
chymorth ariannol yn ystod y flwyddyn.

c.

Manylion am sut mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi ac yn gweithio gyda'r
byrddau iechyd hynny i fynd i'r afael â heriau tymor byr, gwella eu sefyllfa
sylfaenol, a sicrhau gwelliant parhaus.
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Nodwch lefel y cronfeydd iechyd wrth gefn a ddyrennir o fewn y Gyllideb Ddrafft, a sut yr
ydych yn rhagweld y bydd y cronfeydd wrth gefn yn cael eu defnyddio.
Amlinellwch eich disgwyliadau o ran sut y dylai byrddau iechyd geisio lleihau eu costau
sefydlog, a pha ganllawiau y mae Llywodraeth Cymru yn eu darparu i gynorthwyo â hyn.
Effaith COVID-19 ar ddyraniadau
Esboniwch sut mae'r pandemig wedi dylanwadu ar ddyraniadau i linellau cyllideb o fewn y
Prif Grŵp Gwariant ar gyfer Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, a rhowch enghreifftiau
o unrhyw newidiadau a wnaed i ddyraniadau o ganlyniad i COVID-19. Wrth ateb y
cwestiwn hwn, dylech roi sylw i’r materion a ganlyn:
a.

Y tybiaethau sy'n sail i ddyraniadau a wnaed o ganlyniad i'r pandemig.

b.

Dyraniadau sydd wedi'u gwneud i gefnogi capasiti ychwanegol ar gyfer
gwasanaethau neu adnoddau staff ychwanegol wrth i'r ymateb i'r pandemig
barhau, gan gynnwys gwasanaethau sylfaenol, gwasanaethau cymunedol ac
ysbytai, gofal cymdeithasol, iechyd y cyhoedd, a'r rhaglen frechu.

c.

Dyraniadau ar gyfer gwasanaethau cymorth iechyd meddwl ar gyfer y gweithlu
iechyd a gofal cymdeithasol.

d.

Dyraniadau a wnaed i sicrhau bod cyflenwad digonol a phriodol o gyfarpar
diogelu personol (PPE) yn cael ei gynnal.

Mynd i’r afael â’r ôl-groniad o ran amseroedd aros
Rhowch fanylion am sut y bydd y Gyllideb Ddrafft yn cefnogi’r gwaith o ddarparu mwy o
ofal rheolaidd, ac yn cyfrannu at fynd i'r afael â’r ôl-groniad o ran amseroedd aros. Dylai
hyn gynnwys sut y bydd unrhyw gyllid canlyniadol a gwarantedig gan Lywodraeth y DU yn
cael ei ddefnyddio.
Y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol
Esboniwch sut y bydd y Gyllideb Ddrafft yn cyfrannu at ddarparu gweithlu iechyd a gofal
cymdeithasol cynaliadwy, gan leihau a rheoli gwariant ar staff asiantaeth.
Gofal sylfaenol
Rhowch fanylion am y gyllideb a ddyrennir ar gyfer gwasanaethau gofal sylfaenol a
buddsoddiad yn yr ystâd gofal sylfaenol, a sut y mae hyn yn cymharu â'r symiau a
ddyrannwyd yn ystod y tair blynedd diwethaf. Wrth ateb y cwestiwn hwn, dylech sôn i ba
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raddau y bydd y dyraniadau hyn yn cyflawni’r nod polisi o symud gofal o ysbytai i ofal
sylfaenol neu leoliadau cymunedol.
Gofal cymdeithasol
Amlinellwch y dyraniad arfaethedig ar gyfer gofal cymdeithasol, gan gynnwys:
a.

Unrhyw gyllid ychwanegol a nodwyd ar gyfer 2022-23, a sut y caiff y cyllid hwn
ei dargedu.

b.

Sut y bydd y dyraniadau'n sicrhau hyfywedd a sefydlogrwydd parhaus
gwasanaethau gofal cymdeithasol, gan gynnwys gofal preswyl a gofal cartref.

c.

Pa gymorth y bydd y Gyllideb Ddrafft yn ei ddarparu i ofalwyr di-dâl, gan
gynnwys tystiolaeth o wariant penodol ar ofal seibiant.

d.

Mesurau yn y Gyllideb Ddrafft a fydd yn gwella cynaliadwyedd y gweithlu gofal
cymdeithasol, gan gynnwys cyfrannu at sicrhau eu bod yn cael yr un parch, yr
un cyflogau a’r un telerau ac amodau â'r gweithlu gofal iechyd.

e.

Effaith ddisgwyliedig ardoll iechyd a gofal cymdeithasol y DU, yn enwedig
unrhyw gyllid ychwanegol neu ganlyniadol.

Cadarnhewch a yw'r dyraniad ar gyfer gofal cymdeithasol yn ddigonol i fodloni asesiadau
gwariant safonol pob awdurdod lleol ar gyfer 2022-23, ac amlinellwch sut y byddwch yn
monitro gwariant awdurdodau lleol yn ystod y flwyddyn.
Iechyd meddwl a llesiant
Esboniwch sut mae eich blaenoriaethau ar gyfer iechyd meddwl a lles yn cael eu
hadlewyrchu yn y Gyllideb Ddrafft, a lle gellir dod o hyd i'r gwariant a ddyrannwyd/y
gwariant rhagamcanol ar gyfer y blaenoriaethau hyn. Yn benodol, byddai'r Pwyllgor yn
croesawu manylion am y dyraniadau yn y Gyllideb Ddrafft sy'n ymwneud â:
a.

Gwasanaethau iechyd meddwl (gan gynnwys y Gronfa Gwella Gwasanaethau
Iechyd Meddwl, a sut y bydd y Gyllideb Ddrafft yn hwyluso ymyrraeth
gynharach a gwell mynediad at wasanaethau iechyd meddwl).

b.

Iechyd a llesiant meddyliol plant a phobl ifanc.

c.

Dementia.
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d.

Awtistiaeth.

e.

Gordewdra/gweithredu 'Pwysau Iach, Cymru Iach'.

Byddai'r Pwyllgor hefyd yn croesawu manylion am y materion a ganlyn:
a.

Canran/cyfran y Gyllideb Ddrafft a ddyrennir i iechyd meddwl a llesiant, a sut
mae hyn yn cymharu â blynyddoedd blaenorol.

b.

Unrhyw ostyngiad neu gynnydd o ran meysydd penodol o'r Gyllideb Ddrafft o
gymharu â’r blynyddoedd ariannol blaenorol (e.e. lleihau neu gynyddu
grantiau, cyflwyno grantiau newydd neu eu dileu’n gyfan gwbl);

Trawsnewid, arloesi ac integreiddio â gofal cymdeithasol
Amlinellwch sut y bydd y Gyllideb Ddrafft yn cefnogi'r gwaith o ddatblygu 'dull system
gyfan', gyda mwy o integreiddio iechyd a gofal cymdeithasol, fel y disgrifir yng nghynllun
Cymru Iachach. Yn benodol, esboniwch sut mae'r Gyllideb Ddrafft yn cydbwyso'r angen i
fynd i’r afael â’r pwysau presennol ar wasanaethau a’r angen i drawsnewid gwasanaethau
a datblygu modelau gofal newydd.
Sut y bydd y gwaith o drawsnewid ac integreiddio gwasanaethau yn cael ei gefnogi yn y
tymor hwy i gyflawni cynnydd parhaus o ran trawsnewid, sicrhau ffocws ar gyflwyno a phrif
ffrydio'r hyn a ddysgwyd o gynlluniau peilot llwyddiannus, ac osgoi dibynnu ar gyllid
ychwanegol parhaus.
Gwaith atal ar draws y Llywodraeth/sector
Mae gan Gymru lefelau uchel o glefydau cronig ac mae pryder sylweddol am ffyrdd o fyw
nad ydynt yn iach. Mae'r pandemig wedi tynnu sylw at hyn ac wedi gwaethygu’r sefyllfa.
Dangoswch sut mae'r Gyllideb Ddrafft yn cyflawni’r nodau a ganlyn:
a.

Sicrhau nad yw'r ffocws ar atal ac ymyrraeth gynnar yn cael ei golli o ganlyniad
i'r pandemig.

b.

Adlewyrchu dull cydgysylltiedig 'system gyfan' o wella iechyd a llesiant pobl, a
thargedu’r prif feysydd sy'n peri pryder.

Lleihau anghydraddoldebau iechyd
Amlinellwch sut y bydd y Gyllideb Ddrafft yn cyfrannu at leihau anghydraddoldebau
iechyd, gan gynnwys y rhai sydd wedi gwaethygu yn sgil y pandemig, neu'r rhai sy'n deillio
o effaith anghymesur y pandemig neu gyfyngiadau symud ar iechyd neu les grwpiau
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penodol (fel oedolion hŷn, cymunedau BAME, neu bobl ar incwm isel neu sydd fel arall yn
ansicr yn ariannol). Byddai'r Pwyllgor hefyd yn croesawu manylion am sut y bydd y
Gyllideb Ddrafft yn sicrhau bod y rhai mwyaf difreintiedig yn cael blaenoriaeth, a bod
mynediad teg at wasanaethau iechyd a gofal mewn ardaloedd gwledig.
TGCh
Asesiad o gostau cyflawni gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer gwasanaethau
digidol a data, fel y disgrifir yng nghynllun Cymru Iachach, gan gynnwys mwy o gymorth
ar gyfer gofal digidol a rhithwir.
Ymadael â’r Undeb Ewropeaidd
Gwybodaeth am unrhyw ddyraniadau cyllideb yn eich portffolio o ganlyniad i ymadawiad
y DU â'r UE.
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Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42

Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 103

Eitem 11

Eitem 12

Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42

Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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