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24 Ionawr 2022 

 
 
Annwyl John 
 
Diolch am y cyfle i ddarparu tystiolaeth i'r Pwyllgor mewn perthynas â Chyllideb Ddrafft 
2022-23. Yn ystod fy sesiwn ar 12 Ionawr, addewais y byddwn yn darparu'r wybodaeth 
ganlynol: 
 
 
Nodyn ar ffrydiau cyllid grant a'r modd y caiff canlyniadau'r buddsoddiadau ariannol 
eu gwerthuso 
 
Fel y disgrifiais yn fy sesiwn dystiolaeth, mae'r grant cynnal refeniw yn rhan o setliad 
llywodraeth leol nad yw wedi'i neilltuo.  Y gyllideb sy'n pennu cyfanswm y cyllid, ac mae'r 
fformiwla a ddefnyddir i bennu dosbarthiad y cyllid ledled Cymru yn defnyddio amrywiaeth o 
ffactorau; megis y boblogaeth o fewn ystodau oedran penodol a phrocsis ar gyfer 
amddifadedd.   
 
Yn ogystal â'r Setliad Llywodraeth Leol nad yw wedi'i neilltuo, mae Llywodraeth Cymru 
hefyd yn defnyddio grantiau refeniw a chyfalaf penodol wedi'u neilltuo pan fydd hyn yn 
briodol, er enghraifft, grantiau i gefnogi gwasanaethau digartrefedd, cymorth tai, Dechrau'n 
Deg a llawer mwy. Bydd y gweinidog polisi perthnasol yn pennu'r amcanion ac unrhyw 
brosesau monitro canlyniadau neu werthuso sy'n ofynnol ar gyfer y grantiau penodol hyn.   
 
Un enghraifft benodol yw'r camau a gymerwyd yn ystod 2021-22 i wrthsefyll effaith bosibl y 
pandemig ar blant sy'n agored i niwed a oedd yn cynnwys dyraniad o £5m ar fentrau 
rhyngweithiol sy'n seiliedig ar chwarae. Roedd hyn yn cynnwys y dyraniadau canlynol:  

 £150k i Gyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer cynnal gweithgareddau drwy gydol y 
flwyddyn ariannol;  

 £300k i Chwaraeon Cymru ar gyfer cynnal gweithgareddau drwy gydol y flwyddyn 
ariannol;   

 £3.55m wedi'i rannu rhwng y 22 o ALlau i gynnal amrywiaeth o weithgareddau chwarae, 
chwaraeon a diwylliannol i blant a phobl ifanc 0-25 oed rhwng mis Gorffennaf a mis 
Medi. 
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Canfu'r gwerthusiad:  

 Y llwyddodd y rhaglen i gyrraedd mwy na 67,000 o blant a phobl ifanc;  

 Bod bron i hanner yr holl ddarparwyr wedi cynnig gweithgareddau teuluol, ynghyd â 
gweithgareddau i blant a phobl ifanc; 

 Bod y cyrhaeddiad yn well ymysg grwpiau oedran iau, ac roedd 70% o'r cyfranogwyr 
rhwng 5 ac 11 oed. Mai dim ond 7% o'r cyfranogwyr oedd rhwng 16 a 25 oed; 

 Bod y cyrhaeddiad yn ôl ethnigrwydd yn unol â'r boblogaeth gyffredinol, gyda 9% o 
gyfranogwyr y rhaglen o gefndiroedd Du, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol;  

 O blith y cyfranogwyr, fod gan 5% ohonynt anghenion dysgu ychwanegol (ADY) a bod 
gan 3% ohonynt anabledd;  

 Bod 43% o'r sesiynau Haf o Hwyl wedi'u darparu ag agweddau dwyieithog (Cymraeg a 
Saesneg) a bod 11% o'r sesiynau wedi'u darparu drwy gyfrwng y Gymraeg yn unig.  

 
Rydym wedi ystyried y canfyddiadau hyn wrth lunio Gaeaf Llawn Lles, ac rydym wedi 
dyrannu £20m i gefnogi gweithgareddau tebyg i blant a phobl ifanc 0-25 oed hyd at ddiwedd 
y flwyddyn ariannol. Gan ddefnyddio amrywiaeth eang o ddarparwyr, a gan weithio gydag 
ysgolion, colegau, prifysgolion, amgueddfeydd, llyfrgelloedd, ein sector treftadaeth a 
gwasanaethau chwarae, ieuenctid a hamdden mwy traddodiadol, dylem allu rhannu'r 
buddiannau ymhellach gan gefnogi adferiad ar sail ehangach. Bydd y rhaglen honno hefyd 
yn cael ei gwerthuso a gallwn ystyried sut i ddatblygu'r canfyddiadau yn ein rhaglenni prif 
ffrwd fel y cynllun gwyliau gwaith chwarae.  
 
 
Nodyn ar y modd y caiff yr amcanion ar gyfer llywodraeth leol eu pennu a'r modd y 
caiff canlyniadau cyflawni eu gwerthuso yn erbyn yr amcanion (rhoddwyd enghraifft 
yn ystod y cwestiynau hyn ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol a dywedodd y 
Gweinidog y byddai'n holi'r Gweinidog perthnasol, ond cyfeirio at lywodraeth leol yn 
gyffredinol oedd yr Aelod)  
 
Caiff aelodau Awdurdodau Lleol eu hethol yn uniongyrchol i oruchwylio'r Cyngor, craffu arno 
a'i lywio wrth iddo gyflawni ei gyfrifoldebau statudol ac anstatudol ac i ymateb i 
ddymuniadau a dyheadau'r bobl, y cymunedau a'r busnesau yn eu hardal.  Fel y nodwyd 
uchod, nid yw'r grant cynnal refeniw wedi'i neilltuo ac nid oes amcanion penodol yn 
gysylltiedig ag ef.   
 
Rwy'n ysgrifennu at awdurdodau lleol ochr yn ochr â'r setliad yn nodi manylion y setliad a, 
phan fo'n briodol, rwy'n nodi meysydd blaenoriaethu ar gyfer y Llywodraeth a meysydd 
blaenoriaethu ar y cyd ar gyfer y flwyddyn i ddod.  Nid yw meysydd blaenoriaethu o'r fath yn 
syndod i lywodraeth leol ac fel arfer maent yn feysydd lle cynhaliwyd trafodaethau ar lefel 
wleidyddol neu swyddogol.  Cyhoeddir y llythyr hwn ochr yn ochr â'r setliad a gellir ei 
ddarllen ar gyfer y setliad drafft presennol yn 2022-23 - LGS - Llythyr (llyw.cymru).  Bydd 
Gweinidogion â phortffolios perthnasol yn gweithio gyda llywodraeth leol a phartneriaid eraill 
ar flaenoriaethau a all gael cyllid drwy ddefnydd awdurdodau o'r setliad refeniw heb ei 
neilltuo, neu drwy gyllid grant penodol.  Yn achos cyllid grant penodol, gall fod telerau ac 
amodau ynghlwm wrth y cyllid grant ar gyfer allbynnau neu ganlyniadau penodol, 
disgwyliadau o ran perfformiad a meini prawf grant. Nodir yr amrywiaeth o grantiau penodol 
ar ffurf drafft fel rhan o'r ddogfen a gyhoeddwyd ar adeg y setliad dros dro.   
 
Caiff awdurdodau lleol eu cynnwys dan ofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol ac 
mae'n ofynnol iddynt gyhoeddi adroddiad blynyddol yn dangos y cynnydd a wnaed 
ganddynt wrth gyflawni eu hamcanion a nodir o dan y Ddeddf.  Hefyd, fel rhan o ofynion y 
Ddeddf, bydd Llywodraeth Cymru'n adrodd ar hyn yn flynyddol drwy adroddiad Llesiant 
Cymru.  Mae'r adroddiad hwn yn ystyried cynnydd a wnaed yn erbyn y 46 o ddangosyddion 
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cenedlaethol, a nodwyd gan Weinidogion Cymru yn 2016 – mae awdurdodau lleol yn rhai 
o'r cyrff sy'n cefnogi llawer o'r canlyniadau hyn.  
 

 
 
Rebecca Evans AS/MS 
Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol  
Minister for Finance and Local Government 
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Mae ein Rhaglen Lywodraethu yn nodi nifer o ymrwymiadau sy'n gysylltiedig â llywodraeth 
leol yn benodol, y byddwn yn eu darparu drwy gydol cyfnod y Senedd hon.  Caiff llawer o'r 
rhain eu hariannu ar wahân ac adroddir ar y canlyniadau yn adroddiad blynyddol y Rhaglen 
Lywodraethu. 
 

 Ceisio diwygio'r dreth gyngor i sicrhau system decach i bawb. 

 Diwygio etholiadau llywodraeth leol i leihau'r diffyg democrataidd. 

 Ehangu ein rhaglen Mynediad i Swyddi Etholedig. 

 Sicrhau bod gan bob rhanbarth yng Nghymru ddulliau effeithiol sy'n atebol yn 
ddemocrataidd o ddatblygu eu heconomïau ar gyfer y dyfodol. 

 Newid y fframwaith perfformiad ar gyfer llywodraeth leol i sicrhau gwell arloesedd, 
tryloywder a pherchenogaeth leol. 

 Cryfhau ymreolaeth ac effeithiolrwydd llywodraeth leol i sicrhau ei bod yn llwyddo'n 
well i ddarparu gwasanaethau. 

 Lleihau'r baich gweinyddol ar awdurdodau lleol. 
 
Yn olaf, o ran gwasanaethau allweddol fel addysg a gofal cymdeithasol, mae Awdurdodau 
Lleol yn ddarostyngedig i gyfundrefn arolygu Estyn ac Arolygiaeth Gofal Cymru fel rhan o'r 
broses o asesu'r modd y darperir gwasanaethau. 
 
 
Nodyn ar y polisi sy'n cyd-fynd â'r dyraniad ariannol o £60miliwn i ddiwygio'r sector 
gofal  
 
Crëwyd cronfa newydd gwerth £45m i Ddiwygio Gofal Cymdeithasol gan y Gweinidog 
Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol.  
Bydd y gronfa'n codi o £55m yn 2023-24 ac i £60m yn 2024-25. Bydd y dyraniad hwn yn 
cynyddu'r cyllid sydd ar gael i hyrwyddo camau i ddiwygio a gwella gofal cymdeithasol, i 
ategu'r cynnydd yn y setliad Llywodraeth Leol.  
 
Defnyddir y cyllid i gefnogi'r camau diwygio a nodwyd yn dilyn ein Papur Gwyn ‘Ailgydbwyso 
Gofal a Chymorth’, i wella'r ddarpariaeth a gwella cynaliadwyedd gwasanaethau ar draws y 
sector gofal cymdeithasol. Defnyddir y cyllid i helpu i gyflawni ymrwymiadau'r Rhaglen 
Lywodraethu er mwyn diwygio gofal cymdeithasol ar gyfer plant sy'n derbyn gofal a diogelu, 
ailadeiladu a datblygu ein gwasanaethau ar gyfer pobl sy'n agored i niwed. 
 
Drwy'r Gronfa, byddwn yn buddsoddi: 

 £10m yn 2022-23 i baratoi i gyflawni ein hymrwymiad i ddileu unrhyw elw preifat a wneir 
o'r broses o ofalu am blant sy'n derbyn gofal yn ystod tymor nesaf y Senedd;  

 £3m ychwanegol yn Gofal Cymdeithasol Cymru yn 2022-23, i barhau i ehangu 
cofrestriad proffesiynol y gweithlu gofal cymdeithasol ac i roi cymorth parhaus i'r sector 
sefydlogi ac adfer  drwy gyflawni'r Strategaeth Gweithlu ar y Cyd ar gyfer Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol. 

 
Byddwn hefyd yn buddsoddi yn y canlynol: 

 sefydlu canolfannau cymunedol iechyd a gofal cymdeithasol i gyfrannu at yr agenda atal 
ac ymyrryd yn gynnar; 

 gwaith parhaus dan arweiniad Prif Swyddog Gofal Cymdeithasol Cymru i ddatblygu 
camau sy'n ategu'r Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol; 

 cymorth pellach i grwpiau fel gofalwyr di-dâl;  

 O fewn y gronfa newydd gwerth £45m i Ddiwygio Gofal Cymdeithasol yn 2022-23, 
byddwn yn parhau i gefnogi'r broses o ddarparu cyllid i alluogi gofalwyr di-dâl i fanteisio 
ar ofal seibiant a'r gronfa ymyrraeth i gefnogi llesiant plant a theuluoedd er mwyn 
dargyfeirio achosion yn ddiogel oddi wrth y gofrestr amddiffyn plant. 



 
Mae'r gronfa newydd ar gyfer Diwygio Gofal Cymdeithasol yn ychwanegol at y £180m o 
gyllid a ddarparwyd o fewn y setliad Llywodraeth Leol ar gyfer cyflog byw gwirioneddol i 
weithwyr gofal ac i gefnogi'r sector wrth iddo wynebu'r pwysau sydd arno. Mae'r cyllid 
newydd hefyd yn ychwanegol at y cyllid sylfaenol ar gyfer Gofal Cymdeithasol a fydd yn 
sicrhau cefnogaeth barhaus i weithgarwch ar draws y sector Gofal Cymdeithasol. 
 
 
Nodyn ar y ffrwd cyllid a fydd yn darparu'r £103miliwn a ddyrannwyd i gael ei wario ar 
hylendid ac awyru mewn lleoliadau addysg oherwydd pandemig COVID, yn cynnwys 
eglurder ar b'un a yw'r swm hwn yn gyllid newydd neu a yw wedi'i ailgyfeirio 
oherwydd tanwariant  
 
Gallaf gadarnhau mai cyllid newydd oedd hwn a ddyrannwyd i'r portffolio Addysg a'r 
Gymraeg o gronfeydd wrth gefn, a gaiff ei ffurfioli fel rhan o'r ail gyllideb atodol. Caiff £50m 
ei ddarparu drwy awdurdodau lleol drwy raglen Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu. 
Bydd y gronfa'n helpu ysgolion i wneud gwaith atgyweirio a gwella, gan ganolbwyntio ar 
fesurau iechyd a diogelwch, fel gwella systemau awyru. Caiff y cyllid hefyd ei ddefnyddio i 
gefnogi datgarboneiddio. 
 

Bydd £45m o gyllid refeniw hefyd yn helpu i gefnogi cyllidebau ysgolion, gan gefnogi 
ysgolion wrth iddynt barhau i ddelio ag effeithiau parhaus y pandemig a pharatoi ar gyfer 
gofynion y cwricwlwm newydd. 

Caiff £8m ychwanegol ei ddarparu i golegau addysg bellach, i sicrhau y gall dysgu barhau i 
fod yn ddiogel a sicrhau na fydd y pandemig yn effeithio ymhellach ar y dysgwyr hynny sydd 
dan yr anfantais fwyaf. 

Mae'r cyllid hwn yn cydnabod yr heriau a wynebwyd gan ysgolion a cholegau yn ystod y 
pandemig. Bydd y cyllid hwn yn rhoi cefnogaeth bellach i'n hysgolion a'n colegau i sicrhau 
bod lleoliadau mor ddiogel â phosibl o ran COVID. 

 
Nodyn ar y dyheadau a'r amcanion ar gyfer rôl y Prif Swyddog Digidol, ar gyfer y 
flwyddyn ariannol i ddod  
 
Cyhoeddwyd Strategaeth Ddigidol Llywodraeth Leol Cymru y llynedd, gan ystyried 
Strategaeth Ddigidol Llywodraeth Cymru a strategaethau digidol yr awdurdodau lleol.  
 
Mae'r strategaeth yn mynd i'r afael â'r blaenoriaethau a nodwyd gan awdurdodau lleol yng 
Nghymru ac mae'n nodi'r gwaith y bydd Prif Swyddog Digidol Llywodraeth Leol a'i thîm yn ei 
wneud i gefnogi a helpu'r sector ehangach i gyflawni'r blaenoriaethau hyn.  Mae'n nodi tri 
amcan craidd strategol: Dyluniad gwasanaethau sy'n canolbwyntio ar fodau dynol; Data; a 
Galluogrwydd. 
 
Caiff y rhain eu darparu drwy roi cymorth, arweiniad, hyfforddiant a thrwy gyfathrebu, 
prosiectau, cydweithrediad ac arweinyddiaeth. Bydd y flwyddyn ariannol 2022-23 yn 
canolbwyntio ar y broses o gyflawni'r strategaeth hon, a chaiff strategaeth newydd ei drafftio 
tuag at ddiwedd y flwyddyn hon i'w mabwysiadu o fis Ebrill 2023.  
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Edrychaf ymlaen at dderbyn eich adroddiad a'ch argymhellion maes o law.  
 

Yn gywir, 

 
 
 
 
 
 
 
Rebecca Evans AS/MS 
Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol  
Minister for Finance and Local Government 
   
 
 
 
 


