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9 Chwefror 2022 

Annwyl Jayne, 

Yn y Pwyllgor Plant, Pobl ifanc ac Addysg a gynhaliwyd ar 13 Ionawr 2022, cytunais i rannu 
nodyn a fyddai’n cynnwys data ynghylch y gwariant penodol ar blant a phobl ifanc ar draws 
fy mhortffolio. 

Rydym yn gallu rhannu’r wybodaeth ganlynol mewn perthynas â gwariant y GIG ar blant a 
phobl ifanc: 

 Cost gwasanaethau pediatreg craidd sy’n cael eu diffinio’n draddodiadol – er
enghraifft; cleifion pediatrig yn yr ysbyty a chleifion pediatrig allanol, gofal
newyddenedigol, rhai llawdriniaethau pediatrig, gwasanaethau ymwelwyr iechyd a
gwasanaethau iechyd meddwl plant a phobl ifanc.

 Dadansoddiad o bob gwasanaeth lle caiff costau eu cofnodi ar lefel y claf, yn
benodol, gofal Damweiniau ac Achosion Brys, gofal i gleifion sy’n cael eu derbyn i’r
ysbyty, a chleifion allanol ar draws yr holl arbenigeddau. Cofnodir yr holl gostau a’r
gweithgareddau ar gyfer grwpiau oedran penodedig.

Nid oes modd inni ganfod y costau ynghylch gofal i blant a phobl ifanc mewn lleoliadau 
sydd y tu allan i’r ysbyty ar wahân, er enghraifft mewn lleoliadau practis cyffredinol. Nid yw’r 
wybodaeth hon ar gael ar hyn o bryd i’n galluogi i gyfrifo’r costau sy’n benodol i oedran ar 
gyfer y gwasanaethau hyn. 

Byddwn hefyd yn sicrhau manylion ynghylch cyllidebau eraill sy’n cefnogi plant a phobl ifanc 
ac sy’n cael eu cadw’n ganolog o fewn fy mhortffolio, ond nad ydynt yn gyllidebau’r GIG.

Byddwn yn anelu i ddarparu’r wybodaeth hon erbyn diwedd mis Chwefror 2022. 
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Cytunodd y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol i rannu rhagor o wybodaeth â 
chi am Asesiadau o'r Effaith ar Hawliau Plant sy’n bwydo i benderfyniadau polisi a 
adlewyrchir yn y Gyllideb Ddrafft. Er mwyn cefnogi ein hymrwymiad i ‘Ddileu Elw o Ofal 
Plant sy’n Derbyn Gofal’, mae’r Bwrdd Rhaglen Dileu Elw o Ofal wedi llunio Asesiad Effaith 
Integredig (gan gynnwys Asesiad o'r Effaith ar Hawliau Plant) a fydd yn cael ei gyhoeddi yn 
fuan. 
 
Gobeithiaf fy mod wedi sicrhau eglurder ynghylch y meysydd hyn. Rhowch wybod imi os 
hoffech chi ragor o wybodaeth. 
 
Yn gywir  
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