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30 Gorffennaf 2018 

Annwyl Ysgrifennydd y Cabinet, ac annwyl Weinidog 

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20 

Hoffwn eich gwahodd i gyfarfod y Pwyllgor fore dydd Iau 15 Tachwedd i roi 

tystiolaeth yn ymwneud â chyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20.  

Caiff y sesiwn ei chynnal am 09:30-10:15 yn y Senedd, Bae Caerdydd.  Bydd y 

Clerc yn cadarnhau'r lleoliad yn agosach at y dyddiad.  

Rydym wedi cael gohebiaeth gan y Pwyllgor Cyllid sy'n nodi'r egwyddorion y mae 

wedi cytuno arnynt o ran gwaith craffu ariannol, ynghyd â nifer o feysydd yr 

hoffent weld pwyllgorau yn canolbwyntio arnynt o ran eu gwaith craffu, sef:  

− Sut y dylai Llywodraeth Cymru ddefnyddio pwerau trethu a benthyca, yn 

enwedig o ran Cyfradd Treth Incwm Cymru  

− Y dull gweithredu o ran gwariant ataliol, a sut y mae hyn yn cael ei 

adlewyrchu yn y broses o ddyrannu adnoddau (Gwariant ataliol = gwariant 

sy'n canolbwyntio ar atal problemau a lliniaru'r galw am wasanaethau yn y 

dyfodol, drwy ymyrryd yn gynnar), yn enwedig o ran ariannu byrddau iechyd 

lleol a gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol  

− Cynaliadwyedd gwasanaethau cyhoeddus, arloesi a thrawsnewid 

gwasanaethau  

− Polisïau Llywodraeth Cymru i hybu twf economaidd, lleihau tlodi ac 

anghydraddoldeb rhywiol, a lliniaru diwygio lles  



− Gwaith cynllunio a pharodrwydd Llywodraeth Cymru ar gyfer Brexit  

− Sut y mae tystiolaeth yn llywio gwaith Llywodraeth Cymru o ran pennu 

blaenoriaethau a dyrannu'r gyllideb  

− Sut y mae Deddf Cenedlaethau'r Dyfodol yn dylanwadu ar y gwaith o lunio 

polisi.   

Byddai'r Pwyllgor yn ddiolchgar o gael gwybodaeth am y materion cyllidebol a 

amlygir yn Atodiad 1 i'r llythyr hwn. Byddai'n ddefnyddiol pe gallech ddarparu 

papur dwyieithog i'r Pwyllgor mewn perthynas â'r materion hyn erbyn dydd Iau 25 

Hydref.   

Yn gywir 

 

Dai Lloyd AC/AM 

Cadeirydd/Chair  

  



Atodiad 1 

Cais gan y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon am wybodaeth gan 

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth a’r Gweinidog Diwylliant, 

Twristiaeth a Chwaraeon i lywio’r gwaith o graffu ar gyllideb ddrafft 2019-20. 

 

Sylwadau ar y camau gweithredu a manylion am ddyraniadau'r Llinell Wariant yn y 

Gyllideb  

• Dadansoddiad o ddyraniadau'r Prif Grŵp Gwariant ar gyfer yr Economi a 

Thrafnidiaeth 2019-20 sy'n ymwneud â chwaraeon a gweithgarwch corfforol (yn ôl 

Maes Rhaglenni Gwariant, camau gweithredu a Llinell Wariant yn y Gyllideb). 

• Dyraniadau Dangosol 2020-21 y Prif Grŵp Gwariant ar gyfer yr Economi a 

Thrafnidiaeth sy'n ymwneud â chwaraeon a gweithgarwch corfforol. 

• Sylwadau ar bob un o’r camau gweithredu yn y Prif Grŵp Gwariant chwaraeon a 

gweithgarwch corfforol, gan gynnwys dadansoddiad ac esboniad o’r newidiadau 

rhwng Cyllideb Ddrafft 2019-20 a'r Gyllideb Atodol Gyntaf (Mehefin 2018). 

Yn ychwanegol at y pedair thema arferol, sef gwerth am arian, blaenoriaethu, gwariant 

ataliol a fforddiadwyedd, hoffai'r Pwyllgor gael gwybodaeth am y canlynol yn benodol (lle 

nad yw eisoes wedi'i chynnwys yn y sylwadau ar bob cam gweithredu):   

• Yr arian a ddyrennir i Chwaraeon Cymru, a'r cynnydd a wnaethpwyd wrth fonitro 

effeithiolrwydd defnydd Chwaraeon Cymru o arian.  

• Blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer chwaraeon a gweithgarwch corfforol 

dros y tair blynedd nesaf, a dyraniadau/gwariant rhagamcanol i gyflawni'r rhain.  

• Pa dystiolaeth sydd wedi ysgogi gwaith gosod blaenoriaethau Llywodraeth Cymru 

a'r gyllideb arfaethedig ar gyfer chwaraeon a gweithgarwch corfforol.  

• Tystiolaeth o sut y mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2015 a phum ffordd 

o weithio wedi dylanwadu ar ddyraniadau'r gyllideb ar gyfer chwaraeon a 

gweithgarwch corfforol.  

• Mae gan y Pwyllgor ddiddordeb arbennig mewn cael manylion ynghylch sut y bydd 

y gyllideb yn cefnogi'r canlynol: 

o cynyddu gweithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc yng Nghymru; 

o yr agenda atal ehangach; 

o cydweithio rhwng chwaraeon, iechyd y cyhoedd a phartneriaid eraill.   



 

 


