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Annwyl Peredur, 
 
Diolch am waith craffu’ch Pwyllgor ar Gyllideb Ddrafft 2022-2023 a’r adroddiad dilynol. 
 
Atodaf ymateb ysgrifenedig i’r argymhellion a wnaed. Gobeithiaf y bydd yr ymateb yn 
ddefnyddiol ichi. 
 
Yn gywir, 
 

 
 
Rebecca Evans AS/MS 
Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol  
Minister for Finance and Local Government 
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Ymateb i Adroddiad y Pwyllgor Cyllid ar y Gyllideb Ddrafft 
 
Argymhelliad 1. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod yr amserlen ar gyfer craffu ar 
ddatganiadau cyllideb Llywodraeth Cymru yn dychwelyd ’r amserlen ‘normal’, sy’n 
caniatáu 8 wythnos eistedd, a nodir yn y protocol rhwng y Pwyllgor a Llywodraeth 
Cymru ar gyfer cyllideb 2023-24 a’r blynyddoedd i ddod. 
 
Derbyn 
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi datgan yn glir mewn blynyddoedd blaenorol y byddem 
bob amser yn ffafrio cyhoeddi ein Cyllideb Ddrafft o dan yr amserlen sefydledig a 
nodir ym Mhrotocol Busnes y Gyllideb.  Mae penderfyniadau Llywodraeth y DU 
ynghylch amseriad ei digwyddiadau cyllidol ei hun wedi effeithio’n ddifrifol ar ein 
gallu ni i gadw at yr amserlen hon dros y blynyddoedd diwethaf.  
 
Wrth gytuno ar y Protocol, roedd Senedd Cymru a Llywodraeth Cymru yn cydnabod 
y gallai fod rhai blynyddoedd, oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i reolaeth 
Llywodraeth Cymru, pryd na ellir ystyried cyllideb neu flwyddyn ariannol yn ‘normal’. 
Yn anffodus, mae hyn wedi bod yn wir ers 2019, pan fo digwyddiadau cyllidol y DU, 
gan gynnwys adolygiadau gwariant cynhwysfawr gwirioneddol a arfaethedig, wedi 
arwain at oedi gyda’n Cyllidebau Drafft.  
 
Yn y blynyddoedd hyn, rydym wedi gwneud popeth o fewn ein gallu i gadw’r 
uchafswm o 8 wythnos ar gyfer craffu, tra’n nodi nad oedd y Protocol erioed wedi 
ceisio gwahaniaethu rhwng wythnosau eistedd ac wythnosau gwyliau.  
 
Felly, byddem yn croesawu cefnogaeth y Pwyllgor i bwyso ar Lywodraeth y DU i 
barchu ein proses craffu a’n cyllideb ddatganoledig ni wrth bennu amseriad ei 
digwyddiadau cyllidol ei hun. 
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Argymhelliad 2. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn parhau i 
ystyried sut y gellir rhoi sicrwydd hirdymor i sefydliadau sy’n dibynnu ar gyllid grant 
pan fo canlyniadau ac amcanion wedi cael eu cyflawni’n amlwg.  
 
Derbyn 
 
Rydym bob amser wedi dweud mai ein dyhead yw darparu cyllidebau hirdymor pan 
fo hynny’n bosibl, gan nodi mai ffactor arwyddocaol o hyd yw amserlen ein setliad 
cyllideb ein hunain, a hynny yn ôl disgresiwn Llywodraeth y DU. Yn y cyd-destun 
hwn, rydym yn croesawu’r gallu i sicrhau setliad aml-flwyddyn ar gyfer y tair blynedd 
nesaf, gan roi sicrwydd i’r sefydliadau rydym yn eu hariannu.  
 
O ran canlyniadau ac amcanion, byddwn yn parhau i archwilio hyn.  Gellir cynnal 
asesiadau rheolaidd ar gyflawni canlyniadau ar ddechrau’r cytundeb cyllido, ochr yn 
ochr â’r opsiynau priodol ar gyfer adolygu a yw’r ddarpariaeth yn dal yn briodol gan 
ddibynnu ar yr amcanion a ddarperir drwy’r llywodraeth ganolog.  
 
Rydym yn awyddus i barhau i ystyried sut i ddarparu mwy o ddiogeledd a sicrwydd o 
ran cyllid grant am gyfnod hirach, yn enwedig ar gyfer y rhai sy’n derbyn grantiau yn 
y trydydd sector, a hefyd i leihau anhyblygrwydd ym mhrosesau rhai grantiau.  Mae 
gwaith cydweithredol eisoes ar y gweill i alluogi hyn ac, yn y pen draw, i sicrhau 
manteision hirdymor a pharhaus i Gymru. Rydym yn croesawu’r argymhelliad hwn 
a’r gwaith partneriaethol parhaus gyda’n cyrff a ariennir gan grantiau a rheolwyr 
grantiau i ddatblygu cyllid grant effeithiol, hawdd ei ddefnyddio. 
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Ymgysylltu a Chyfathrebu ynghylch y Gyllideb 
 
Argymhelliad 3. Mae’r Pwyllgor yn argymell y dylid ystyried sut mae gwybodaeth 
gyllidebol yn cael ei chyflwyno fel ei bod yn gysylltiedig ag allbynnau ac effeithiau er 
mwyn helpu gwerthusiad Llywodraeth Cymru ei hun yn ogystal â chynyddu gallu’r 
cyhoedd a Senedd Cymru i ddal cynlluniau cyllideb Llywodraeth Cymru i gyfrif.  
 
Derbyn 
 
Rydym yn cydnabod pwysigrwydd cael mewnbynnau, allbynnau a chanlyniadau clir, 
ac rydym yn adrodd ynghylch y rhain drwy Lunio Dyfodol Cymru (sef y cerrig milltir 
cenedlaethol i Gymru) ar gyfer cyflawniadau yn y tymor hir, ac adroddiad blynyddol y 
Rhaglen Lywodraethu ar gyfer cynnydd interim. Fodd bynnag, rydym yn cydnabod 
pwysigrwydd gwella’n barhaus; rydym wedi ymrwymo o hyd drwy ein Cynllun 
Gwella’r Gyllideb i adeiladu ar y defnydd o werthuso a gwella tryloywder ein 
Penderfyniadau Gwario.  
 

Argymhelliad 4. Mae’r Pwyllgor yn croesawu’r wybodaeth sydd yn adroddiadau’r 
Prif Economegydd a’r Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol a’r Dadansoddiad 
Dosbarthiadol estynedig o Wariant Cyhoeddus Datganoledig yng Nghymru, ond 
mae’n argymell bod y dadansoddiad dosbarthiadol yn cael ei ddatblygu ymhellach yn 
y dyfodol fel ei fod yn gysylltiedig â gwerthuso polisi ar effeithiolrwydd gwariant.  
 
Derbyn 
 
Fel rhan o’n Cynllun Gwella’r Gyllideb, rydym wedi ceisio mireinio ac ymestyn ein 
model effaith ddosbarthiadol ar gyfer dadansoddi gwariant cyhoeddus yng Nghymru, 
yn unol â gwaith ehangach i ddiwygio’r dull o asesu effaith penderfyniadau ynghylch 
y gyllideb. Hyd yma, mae’r dadansoddiad wedi canolbwyntio ar y meysydd gwariant 
datganoledig mwyaf, gan roi dealltwriaeth lefel uchel ynghylch pa mor flaengar yw 
gwariant ar y meysydd hyn. Eleni, rydym wedi edrych ar wella ein methodoleg a 
gweld a oes modd cynnwys meysydd gwariant ychwanegol. Rydym wedi cyhoeddi’r 
diweddariad hwn fel rhan o becyn Cyllideb Ddrafft 2022-23. 
 
Dros y tair blynedd nesaf, mae’r Cynllun Gwella’r Gyllideb wedi nodi ei amcanion i 
gynnal y model dadansoddi dosbarthiadol presennol ac i ystyried ffynonellau data 
newydd a/neu well. Rhoddir ystyriaeth barhaus i ba mor ddefnyddiol yw’r model ac i 
bennu pa mor aml y caiff ei gyhoeddi.  Mae cynlluniau hefyd i ddefnyddio adnoddau 
dadansoddi dosbarthiadol trethi i lywio penderfyniadau cyllidebol ac i weld sut mae 
datblygu’r gallu i ddeall effaith ddosbarthiadol penderfyniadau ynghylch gwariant 
cyhoeddus a threthiant. 
 
 
  



4 
 

Argymhelliad 5. Mae’r Pwyllgor yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyhoeddi manylion 
cylch gwaith ac aelodaeth y Grŵp Cynghori ar Wella ac Asesu Effaith y Gyllideb, ac 
mae’n argymell bod Llywodraeth Cymru yn ystyried sut y gallai’r Pwyllgor fod yn rhan 
o’i waith.  
 
Derbyn 
 
Rydym yn croesawu diddordeb y Pwyllgor yng ngwaith y Grŵp Cynghori diwygiedig 
ar Wella ac Asesu Effaith y Gyllideb (BIIAG), a byddem yn falch o ystyried sut gallai’r 
Pwyllgor fod yn rhan o’r gwaith hwn. Rydym yn fodlon trafod hyn ymhellach cyn i’r 
Grŵp gyfarfod yn ffurfiol am y tro cyntaf yn ddiweddarach ym mis Mawrth. Mae’r 
grŵp newydd yn cael ei sefydlu i ymgysylltu â rhanddeiliaid allweddol i gyfrannu a 
dylanwadu ar y gwaith a amlinellir yng Nghynllun Gwella’r Gyllideb er mwyn gwella 
prosesau’r gyllideb a threthi er mwyn gwella canlyniadau. Wrth i’r grŵp gadarnhau ei 
gylch gwaith a’i aelodaeth, byddwn yn rhoi rhagor o fanylion i’r Pwyllgor. 
 

Argymhelliad 6. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod dull Llywodraeth Cymru o gyllidebu 
sy’n sensitif i rywedd yn cael ei ehangu y tu hwnt i brosiectau peilot bach ar wahân 
a’i fod yn cael ei ymgorffori mewn penderfyniadau cyffredinol ynghylch polisi a 
gwariant ar draws portffolios, gyda’r nod o roi sylw i ystyriaethau cydraddoldeb 
rhwng y rhywiau yn systematig mewn penderfyniadau ynghylch trethi a gwariant y 
dylid dangos tystiolaeth ohonynt yn dryloyw mewn cyllidebau yn y dyfodol.  
 
Derbyn 
 
Drwy ein Cynllun Gwella’r Gyllideb a’r Grŵp Cynghori diwygiedig ar Wella ac Asesu 
Effaith y Gyllideb (BIIAG), byddwn yn parhau i wreiddio dull gweithredu sy’n 
canolbwyntio ar rywedd yn ein prosesau cyllideb ehangach.  
 
Gan weithio gyda BIIAG a rhanddeiliaid ehangach, byddwn yn ystyried pa gamau 
pellach y gallwn eu cymryd y tu hwnt i’n tair ardal beilot. Ochr yn ochr â hyn, rydym 
yn bwriadu parhau i ddysgu gwersi gan Lywodraethau eraill sy'n cynnwys yr Alban, 
Seland Newydd, Gwlad yr Iâ a Chanada drwy ein cysylltiadau drwy rwydwaith y 
Llywodraethau Llesiant (WeGo).   
 
Mae’r dull hwn yn cydnabod yr angen am newid tymor hir a systemig, gan weithio ar 
draws Llywodraeth Cymru i ddiwygio penderfyniadau ehangach ynghylch polisïau a 
gwariant ar draws portffolios fel rhan o broses y Gyllideb flynyddol a’r tu allan iddi. 
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Argymhelliad 7. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn parhau i 
weithio gyda’r Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol i ddatblygu a defnyddio data 
perthnasol Cymru i gefnogi modelu rhagolygon a datblygu gwell dealltwriaeth o 
sylfaen treth incwm Cymru er mwyn cyfrannu ymhellach at bolisi trethi a’i effaith ar 
drethdalwyr Cymru. 
 
Derbyn 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio’n agos gyda’r Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol, 
mewn perthynas â’r rhagolygon refeniw datganoledig y mae’n eu llunio i gyd-fynd â 
chyllidebau a hefyd mewn perthynas â datblygu ffynonellau data yn barhaus i lywio’r 
rhagolygon hynny.   
 
Mae’r Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol wedi bod yn gweithio ar ddadansoddiad manwl 
o dueddiadau’r gorffennol yn y sylfaen treth incwm yng Nghymru a sut mae’n 
wahanol i rannau eraill o’r DU. Mae hyn wedi cael ei ohirio oherwydd y pandemig, 
ond bwriedir cael papur gwaith yn ddiweddarach eleni yn nodi ymchwiliad manwl i’r 
tueddiadau hyn. Bydd hyn yn helpu i lywio penderfyniadau a ragwelir yn y dyfodol o 
ran tueddiadau yng nghyfran Cymru o dreth incwm dros amser. 
 
Yn ogystal â’r uchod, mae’r Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol a Llywodraeth Cymru yn 
aelodau o weithgor dadansoddi treth incwm, ynghyd â CThEM, Llywodraeth yr Alban 
a Chomisiwn Cyllidol yr Alban. Mae’r grŵp hwn yn rhoi cyfarwyddyd i ddatblygiadau, 
yn enwedig yn CThEM, er mwyn gwella’r adnoddau dadansoddi sydd ar gael i 
gefnogi ymchwil a bod yn sail i ragolygon treth. Ers peth amser, mae’r grŵp yn 
ymchwilio i’r posibilrwydd o set ddata hydredol ar dreth incwm, a fyddai’n rhoi 
cipolwg ar y modd y mae ymddygiad trethdalwyr yn y gwahanol rannau o’r DU yn 
newid dros amser. Bydd CThEM yn gwneud gwaith datblygu ar y prosiect hwn dros y 
flwyddyn nesaf. Mae hefyd yn bwriadu sicrhau bod fersiwn cyhoeddus o’r Arolwg o 
Incwm Personol ar gyfer 2019-20, a’r ystadegau cyhoeddedig sy’n seiliedig ar y set 
ddata hon, yn adlewyrchu’n llawn gyfraddau treth incwm Cymru o’r flwyddyn gyntaf y 
buont yn weithredol. 
 
Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cynhyrchu dadansoddiadau o’r sylfaen treth 
incwm sydd wedi cael eu rhannu â’r Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol a’u cyhoeddi yn 
Adroddiad Polisi Trethi Llywodraeth Cymru.  
 
Bydd y datblygiadau hyn, ynghyd â’r catalog cynyddol o ddata gwybodaeth amser 
real ac alldro ar gyfer cyfraddau treth incwm Cymru, yn darparu sylfaen dystiolaeth 
Gymreig gynyddol gadarn a chynhwysfawr i gefnogi rhagolygon yn y dyfodol ac i 
lywio polisi trethi. 
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Cyllid yn ystod y flwyddyn / Cronfa Wrth Gefn Cymru 
 
Argymhelliad 8. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn parhau i 
bwyso ar Lywodraeth y DU i ddarparu mwy o hyblygrwydd i Lywodraeth Cymru reoli 
cyllid yn ystod y flwyddyn, gan gynnwys y gallu i gario arian drosodd o un flwyddyn 
ariannol i’r flwyddyn nesaf.  
 
Argymhelliad 9. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn galw ar 
Lywodraeth y DU i gynyddu’r terfynau ar gario cyllid drosodd yng nghronfa wrth gefn 
Cymru, er mwyn gwneud y gorau o unrhyw gyllid sydd ar gael yn ystod y flwyddyn ac 
er mwyn atal unrhyw gyllid Cymreig rhag cael ei golli.  
 
Derbyn 
 
Rydym yn parhau i bwyso ar Lywodraeth y DU am hyblygrwydd cyllidebol 
ychwanegol ochr yn ochr â’r Llywodraethau datganoledig eraill, ac rydym yn ceisio 
sicrhau bod hyn yn flaenoriaeth allweddol i’w drafod fel rhan o’r Pwyllgor Sefydlog 
Rhyngweinidogol newydd ar gyfer Cyllid.  
 
Fel yr amlinellwyd yn y llythyr at y Pwyllgor ar 11 Chwefror, mae Gweinidogion Cyllid 
y Llywodraeth Ddatganoledig wedi ysgrifennu eto at y Prif Ysgrifennydd i ofyn am y 
canlynol: 
 

 Bod modd rheoli’r cyllid a gadarnhawyd yn yr Amcangyfrifon Atodol ar draws y 
blynyddoedd ariannol yn ogystal ag unrhyw arian y caniateir ei gario drosodd 
o dan drefniadau wrth gefn er mwyn sicrhau ei fod yn cael ei gyflwyno’n 
effeithiol o ystyried yr amseriad hwyr yn y flwyddyn ariannol. 
 

 Ymrwymiad gan y Prif Ysgrifennydd i adolygiad ar y cyd o brosesau 
cyllidebau yn ystod y flwyddyn ac ar ddiwedd y flwyddyn.  Mae’r broses 
gyffredinol yn gofyn am fwy o sicrwydd a rhagweladwyedd i Lywodraethau 
Datganoledig er mwyn i ni allu defnyddio’r cyllid yn y ffordd fwyaf effeithiol, a 
hynny er mwyn sicrhau’r gwerth gorau am arian a sicrhau’r canlyniadau gorau 
posibl i bobl.   
 

Rydym yn ddiolchgar am gefnogaeth drawsbleidiol y Pwyllgor Cyllid, a byddem yn 
croesawu sylwadau parhaus ar y mater hwn.  
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Mecanweithiau Rhynglywodraethol  
 
Argymhelliad 10. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn darparu 
diweddariadau rheolaidd i’r Pwyllgor ar y mecanweithiau rhynglywodraethol a 
sefydlwyd i sicrhau eu bod yn ddull effeithiol o uwchgyfeirio anghytundebau a datrys 
anghydfodau cyllido. 
 
Derbyn 
 
Byddwn yn parhau i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor Cyllid a’r Pwyllgor 
Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad, a hynny yn gyson â’r cytundeb 
cysylltiadau rhyngsefydliadol rhwng Senedd Cymru a Llywodraeth Cymru. 
 
Bydd y diweddariadau’n rhoi gwybodaeth am weithredu’r Pwyllgor Sefydlog 
Rhyngweinidogol newydd ar gyfer Cyllid, gan gynnwys datrys anghydfodau, a 
chrynodeb o’r materion a drafodwyd mewn cyfarfodydd, gan gynnwys amlinelliad o’r 
safbwyntiau a oedd yn cael eu datblygu gan Lywodraeth Cymru ac unrhyw 
hysbysiadau ar y cyd a ryddhawyd ar ôl y cyfarfod. 
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Trafodiadau Ariannol / Cyfalaf 
 
Argymhelliad 11. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn adrodd yn 
ôl i’r Pwyllgor ar y sefyllfa gyllido yn ystod y flwyddyn sy’n gysylltiedig â chynlluniau 
cyfalaf wedi’u gor-raglennu a bod diweddariadau rheolaidd yn cael eu darparu ar y 
cyllid sydd wedi’i gynnwys yng Nghronfa Wrth Gefn Cymru. 
 
Derbyn 
Byddwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am y sefyllfa yn ystod y flwyddyn, gan 
gynnwys yr hyn sy’n gysylltiedig â’r cynlluniau cyfalaf sydd wedi’u gor-raglennu, yn y 
Gyllideb Atodol gyntaf ar gyfer 2022-23.   
Bydd diweddariad ar Gronfa Wrth Gefn Cymru yn cael ei ddarparu yn ein hadroddiad 
i’r Pwyllgor ar alldro 2020-21 ar ôl cyhoeddi’r cyfrifon cyfunol.  Mae ein hail gyllideb 
atodol ar gyfer 2021-22 yn nodi y byddwn yn tynnu’r uchafswm o £175m (£125m o 
refeniw a £50m o gyfalaf Trafodiadau Ariannol) o Gronfa Wrth Gefn Cymru.  Mae’r 
Gyllideb Ddrafft yn nodi ein cynllun i dynnu £153m o refeniw o Gronfa Wrth Gefn 
Cymru dros gyfnod o 3 blynedd 2022-23 i 2024-25. 
 

Argymhelliad 12. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn rhoi’r 
wybodaeth ddiweddaraf am ddyraniadau Cyfalaf Trafodiadau Ariannol cyn i’r 
Gyllideb Derfynol gael ei gosod gerbron y Senedd, yn egluro pam ei bod yn briodol 
hepgor y dyraniadau hyn o’r Gyllideb Ddrafft; ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i 
ddarparu diweddariadau rheolaidd i’r Pwyllgor ar ddyraniadau o’r fath yn y dyfodol. 
 
Derbyn 
 
Mae’r cyfyngiadau a’r cymhlethdodau o ran sut y gellir defnyddio cyfalaf trafodiadau 
ariannol wedi’u neilltuo, a’r amserlenni ar gyfer datblygu cynigion yn dilyn cyhoeddi 
Adolygiad o Wariant y DU yn hwyr, wedi ein hatal rhag pennu cynlluniau gwariant 
trafodiadau ariannol fel rhan o’n cyllideb ddrafft. Mae’r holl ddyraniadau arfaethedig 
wedi cael eu rhoi i’r Pwyllgor erbyn hyn, gyda rhagor o fanylion wedi’u nodi yn y 
Gyllideb Derfynol. Ni fwriedir i hyn greu cynsail ar gyfer y blynyddoedd i ddod, gyda’r 
bwriad y bydd dyraniadau cyfalaf llawn amser yn y dyfodol yn cael eu hystyried fel 
rhan o brosesau arferol y Gyllideb Ddrafft yn y dyfodol.  
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Argymhelliad 13. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn codi 
ymwybyddiaeth o’r arian sydd ar gael drwy’r Cyfalaf Trafodiadau Ariannol ac yn 
sicrhau bod busnesau’n ymwneud â dyrannu’r arian hwn fel y gellir manteisio i’r 
eithaf ar ei fuddion. 
 
Derbyn 
 
Drwy ein gwaith gyda Busnes Cymru a Banc Datblygu Cymru (gyda’r banc yn rheoli’r 
rhan fwyaf o’n trafodiadau ariannol), rydym yn ymgysylltu’n helaeth â’r sector preifat; 
mae’r ddau sefydliad yn darparu cyngor pwrpasol ar y cyllid sydd ar gael i fusnesau 
ledled Cymru. 
 
Ers ei sefydlu yn 2017 hyd at ddiwedd 2021, mae Banc Datblygu Cymru wedi 
buddsoddi dros £500m mewn busnesau, gan gynnwys symiau sylweddol o gyfalaf 
trafodiadau ariannol Llywodraeth Cymru. Yn ystod y cyfnod hwn, mae’r Banc wedi 
cefnogi dros 2,000 o fusnesau, gan greu a diogelu dros 15,000 o swyddi. 
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Treth 
 
Argymhelliad 14. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn egluro 
beth yw ystyr cadw cyfraddau treth ar gyfer cyfraddau treth incwm Cymru “cyhyd ag 
y bydd effaith economaidd y pandemig yn para”. 
 
Derbyn 
 
Mae ymrwymiad y Rhaglen Lywodraethu yn egluro nad yw Llywodraeth Cymru yn 
bwriadu codi cyfraddau CTIC ar hyn o bryd. Wrth ystyried cyfraddau treth yn y 
dyfodol, yn ogystal â deall yr effeithiau bydd llacio’r mesurau pandemig yn eu cael ar 
yr economi, mae hefyd yn bwysig ystyried effaith ffactorau domestig a byd-eang 
eraill, megis pwysau chwyddiant o ganlyniad i gyfyngiadau ar ynni a chyfyngiadau 
eraill ar gyflenwadau, a’r pwysau ar gyflogau.  
 
Mae hefyd yn bwysig cydnabod bod rhagolygon cyllidol byrdymor Cymru yn cael eu 
pennu’n bennaf gan benderfyniadau polisi cyllidol Llywodraeth y DU, yn ogystal â’r 
cyfraddau treth y mae trigolion Cymru yn eu hwynebu. Dywedodd y Swyddfa 
Cyfrifoldeb Cyllidebol ym mis Hydref fod y cynnydd arfaethedig mewn Yswiriant 
Gwladol a gyhoeddwyd ym mis Medi, ynghyd â’r cynnydd yn y dreth gorfforaethol a 
phersonol yng nghyllideb Llywodraeth y DU ym mis Mawrth, yn golygu bod 
Llywodraeth y DU wedi codi’r baich treth o 33% o’r cynnyrch domestig gros cyn y 
pandemig i 36% o’r cynnyrch domestig gros erbyn 2026-27, sef yr uchaf ers 
dechrau’r 1950au. 
 
 

Argymhelliad 15. Mae’r Pwyllgor yn croesawu ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar 
gyfraddau’r Dreth Trafodiadau Tir, ond mae’n argymell bod Llywodraeth Cymru yn 
ystyried defnyddio dulliau cyllidol eraill i fynd i’r afael â materion yn y farchnad ail 
gartrefi, megis treth rheolaidd i berchnogion ail gartrefi, yn hytrach na defnyddio’r 
Dreth Trafodiadau Tir yn unig. 
 
Derbyn 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod bod y materion sy’n gysylltiedig ag ail gartrefi 
a llety gwyliau byrdymor mewn rhai cymunedau yn gymhleth ac nad oes un ateb. 
Mae’r ymgynghoriad presennol ar y Dreth Trafodiadau Tir yn rhan o ystyriaethau 
ehangach ynghylch sut gall mesurau treth cenedlaethol a lleol helpu i sicrhau bod 
perchnogion ail gartrefi yn gwneud cyfraniad teg ac effeithiol i’r cymunedau y maent 
yn eu prynu ynddynt. Mae hyn yn cynnwys ystyried y lefel uchaf y gellir ei gosod ar 
gyfer premiymau'r dreth gyngor ar ail gartrefi ac anheddau gwag hirdymor, a'r meini 
prawf ar gyfer diffinio eiddo fel llety hunanddarpar a'i gategoreiddio fel tai annomestig 
at ddibenion trethu lleol. 
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Cytundeb â Phlaid Cymru 
 
Argymhelliad 16. Mae’r Pwyllgor yn derbyn nad yw wedi bod yn bosibl adlewyrchu 
costau sy’n ymwneud â’r Cytundebau Cydweithredu yn y Gyllideb Ddrafft ar gyfer 
2022-23, ond mae’n argymell bod Llywodraeth Cymru yn darparu eglurder ynghylch 
sut mae cyllid ymrwymiadau polisi cysylltiedig yn cael ei adlewyrchu mewn 
dyraniadau cyllideb.  
 
Derbyn 
 
Rydym yn croesawu cydnabyddiaeth y Pwyllgor nad oedd yn bosibl adlewyrchu 

costau yn y Gyllideb Ddrafft ar gyfer 2022-23. Er mwyn cynnal tryloywder a galluogi’r 

Pwyllgor Cyllid i graffu, bydd gwybodaeth a ddarperir i Bwyllgor Cyllid y Cytundeb 

Cydweithredu ynghylch cyllido’r tri maes ar ddeg o fewn y Cytundeb Cydweithredu a 

nodir yn y Gyllideb Ddrafft a’r adolygiad tair blynedd o wariant 2022-25 yn cael ei 

rhannu fel mater o drefn â Phwyllgor Cyllid y Senedd. 

 
Argymhelliad 17. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn darparu 
gwybodaeth am gylch gwaith ac aelodaeth Pwyllgor Cyllid Llywodraeth Cymru, a 
sefydlwyd o ganlyniad i’r Cytundeb Cydweithio, a rhagor o fanylion am ei rôl, gan 
gynnwys ei gylch gorchwyl, wrth lunio a monitro cyllideb Llywodraeth Cymru.  
 
Derbyn 
 
Rydym yn cydnabod diddordeb y Pwyllgor Cyllid yn rôl, aelodaeth a chylch gwaith 
Pwyllgor Cyllid y Cytundeb Cydweithredu. Darperir nodyn i’r Pwyllgor Cyllid i roi’r 
wybodaeth y gofynnir amdani. 
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Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon 
 
Argymhelliad 18. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn darparu 
rhagor o fanylion am ddyraniadau cyllid dangosol y blynyddoedd nesaf ar gyfer cyrff 
llywodraeth leol ar ôl rhyddhau’r data a bod ganddi fwy o sicrwydd ynghylch y 
dosbarthiad i sefydliadau unigol.  
 
Derbyn 
 
Caiff ffynonellau data eu diweddaru drwy gydol y flwyddyn, gyda’r rhan fwyaf wedi’u 
hamserlennu i fod yn barod ar gyfer yr hydref ymhob blwyddyn.  Bydd unrhyw 
newidiadau’n cael eu cynnwys yn flynyddol ym mhob cam o’r setliad drafft i roi 
dosbarthiad dros dro i’r sector llywodraeth leol yng Nghymru fesul awdurdod lleol.  
Mae’r Is-grŵp Dosbarthu yn cwrdd drwy gydol y flwyddyn i drafod unrhyw 
newidiadau i ffynonellau data, data wedi’i ddiweddaru a’r effaith ar y fformiwla 
setliad. Mae adroddiad cynnydd yr Is-grŵp Dosbarthu, a gyflwynir i’r Is-grŵp Cyllid 
cyn toriad yr haf, yn rhoi rhai arwyddion i aelodau etholedig o newidiadau 
dosbarthiadol mewn cyllid o ganlyniad i newidiadau mewn data. 
 
 
Argymhelliad 19. Mae’r Pwyllgor yn argymell y dylai cyllidebau yn y dyfodol 
gynnwys dyraniadau dangosol ar gyfer sefydliadau unigol dros gyfnod y gyllideb o 
dair blynedd er mwyn eu galluogi i gynllunio’n fwy effeithlon.  
 
Derbyn mewn Egwyddor 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod pwysigrwydd darparu cyllidebau hirdymor i’n 
partneriaid, yn enwedig y rheini yn y sector gwirfoddol, gan ei fod yn eu galluogi i 
gynllunio’n effeithiol.  
 
Rydym wedi gweithio’n agos gyda Phwyllgor Ariannu a Chydymffurfedd Cyngor 
Partneriaeth y Trydydd Sector i edrych sut y gallwn ddarparu sicrwydd yn y tymor hir 
ar yr un pryd â sicrhau bod amcanion a chanlyniadau’n cael eu cyflawni.  
 
Fodd bynnag, mae’n bwysig cydnabod na fydd cynigion grant hirdymor yn briodol 
nac yn berthnasol ym mhob achos, a dyna pam rydym yn annog ein rheolwyr 
grantiau i ymgysylltu’n gynnar â phartneriaid wrth ddatblygu rhaglenni. 
 
Rydym bob amser wedi dweud mai ein dyhead yw darparu cyllidebau hirdymor pan 
fo hynny’n bosibl, gan nodi mai ffactor arwyddocaol o hyd yw amserlen ein setliad 
cyllideb ein hunain, sy’n fater disgresiwn i Lywodraeth y DU. Yn y cyd-destun hwn, 
rydym yn croesawu’r gallu i sicrhau setliad aml-flwyddyn ar gyfer y tair blynedd 
nesaf, gan roi sicrwydd i’r sefydliadau rydym yn eu hariannu.  
 
O ran lefel yr wybodaeth sydd ar gael, rydym eisoes yn cyhoeddi symiau sylweddol 
fel rhan o’n Cyllideb Ddrafft. Mae hyn yn cynnwys crynodeb helaeth o dystiolaeth 
ysgrifenedig yr holl Weinidogion i bwyllgorau craffu’r Senedd ar ddyraniadau o fewn 
pob Prif Grŵp Gwariant, yn ogystal â phrif naratif y gyllideb ddrafft. Am y tro cyntaf 
eleni, roedd hefyd yn cynnwys cynllun cyllid seilwaith manwl o dan ein Strategaeth 
Fuddsoddi newydd ar gyfer Seilwaith Cymru.  
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Rydym yn cydnabod bod mwy o hyd i'w wneud i wella tryloywder ein cynlluniau, sy’n 
faes sydd wedi’i gynnwys yn ein Cynllun Gwella’r Gyllideb. Byddwn yn ystyried yn 
ofalus pa wybodaeth bellach y gellid ei darparu am sefydliadau unigol er mwyn gallu 
cynllunio’n fwy effeithiol. 
 
Argymhelliad 20. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn darparu 
manylion y cyllid ar gyfer byrddau iechyd lleol yn 2022-23, ynghyd ag unrhyw 
ddyraniadau dangosol ar gyfer 2023-24 a 2024-25.  
 
Derbyn 
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi manylion cyllid ar gyfer byrddau iechyd lleol 
yn 2022-23, a gellir eu gweld ar ein gwefan yn y fan yma:  
Dyraniadau byrddau iechyd: 2022 i 2023 | www.llyw.cymru   
 
Cafodd cyllidebau dangosol ar gyfer y GIG dros y ddwy flynedd nesaf eu cynnwys yn 
ein cynigion ar gyfer y Gyllideb Ddrafft. Mae gwaith i gytuno ar gynlluniau ac yna ar 
gyllidebau dangosol ar gyfer y blynyddoedd hynny yn parhau’n rhan o’r broses 
gynllunio Tymor Canolig Integredig. 
 
 
 
  

http://www.llyw.cymru/
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Argymhelliad 21. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn ystyried 
newid refeniw i gyfalaf fel rhan o Gyllidebau yn y dyfodol, ac mae’n caniatáu i’r 
sector iechyd wneud yr un peth, gan roi hyblygrwydd o ystyried y cyllid cyfalaf 
cyfyngedig sydd ar gael.  
 
Derbyn 
 
Byddwn yn parhau i edrych ar bob opsiwn er mwyn sicrhau ein bod yn gallu 
manteisio i’r eithaf ar yr effaith y bydd y cyllid sydd gennym yn ei chael, gan 
gydnabod, ar ôl gwneud penderfyniad i droi refeniw yn gyfalaf, nad oes gan 
Lywodraeth Cymru yr un gallu i droi cyfalaf yn ôl yn refeniw heb gymeradwyaeth 
Llywodraeth y DU. Yn y sector iechyd, byddem yn ystyried unrhyw geisiadau o’r 
math hwn fesul achos, ond byddem yn disgwyl achos cryf dros ail-alinio o’r fath. 
Hefyd, byddai angen ystyried yn ofalus y gost o leihau cyllidebau refeniw er mwyn 
ariannu blaenoriaethau cyfalaf yn lle’r rheini. 
 
Drwy sefydlu Strategaeth newydd ar gyfer Buddsoddi yn Seilwaith Cymru, rydym 
eisoes wedi defnyddio nifer o ddulliau i reoli’r setliad cyfalaf cyfyngedig a gafodd 
Cymru o Adolygiad o Wariant y DU yn 2021. Mae hyn yn cynnwys ein cynlluniau i 
lwyr ddefnyddio ein benthyciadau cyfalaf sydd ar gael o dan y fframwaith cyllidol 
presennol drwy fenthyca £450m yn ychwanegol hyd at 2024-25.  
 
Am y tro cyntaf eleni, rydym hefyd yn defnyddio gor-ddyraniadau cyfalaf cyffredinol a 
fydd yn ein galluogi i ymestyn ymhellach bob punt o gyllid cyfalaf sydd ar gael. 
Hefyd, bydd modelau arloesol, sy'n cynnwys buddsoddiad preifat mewn prosiectau, 
yn cael eu hystyried ar brosiectau sy'n isel eu risg ac sydd ar raddfa briodol. Mae 
Canolfan Ganser newydd Felindre yn un o’r prosiectau peilot sy’n cael eu datblygu 
drwy’r biblinell Model Buddsoddi Cydfuddiannol. Disgwylir i’r cynllun hwn alluogi dros 
£200m o fuddsoddiad cyfalaf ychwanegol cyn diwedd 2025.  
 
Yn ein trafodaethau â Thrysorlys Ei Mawrhydi, byddwn yn parhau i alw am gyllid 
cyfalaf ychwanegol ac am yr hyblygrwydd ehangach sydd ei angen arnom i reoli ein 
cyllideb yn y ffordd fwyaf effeithiol er mwyn diwallu anghenion Cymru.   
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Argymhelliad 22. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn cynnal 
adolygiad o’r cronfeydd wrth gefn sydd gan gyrff llywodraeth leol er mwyn cael gwell 
dealltwriaeth ohonynt, ac y dylai canlyniadau’r adolygiad ystyried a oes unrhyw 
oblygiadau i’r fformiwla o ran dosbarthu cyllid craidd i gyrff llywodraeth unigol. 
 
Derbyn mewn egwyddor 
 
Adroddir ynghylch cronfeydd wrth gefn awdurdodau lleol ar un adeg yn y flwyddyn 
ariannol, sef ar 31 Mawrth.  Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i gyhoeddi 
gwybodaeth gymharol am gronfeydd wrth gefn awdurdodau lleol er mwyn darparu 
cyd-destun ar gyfer craffu lleol. Mae nifer o ffactorau wedi effeithio’n sylweddol ar 
lefelau dros gyfnod y pandemig, gan gynnwys grantiau ychwanegol gan Lywodraeth 
Cymru, ac oedi mewn rhaglenni a phrosiectau oherwydd y cyfyngiadau yn ystod y 
ddwy flynedd ddiwethaf.  Mae hyn wedi arwain at gynnydd yn lefel y cronfeydd wrth 
gefn ond rydym yn disgwyl, gan fod awdurdodau lleol bellach yn gallu gorffen 
rhaglenni a phrosiectau, wrth i’r cyfyngiadau godi ac wrth i staff ddychwelyd i’w rolau 
parhaol, y bydd lefelau’r cronfeydd wrth gefn yn gostwng eto dros y blynyddoedd 
nesaf.  Mae awdurdodau’n dal i wynebu ansicrwydd ynghylch effaith barhaus y 
pandemig ar gostau a chynhyrchu incwm, a bydd angen lefel o gronfeydd wrth gefn i 
reoli unrhyw newidiadau i’r gwasanaeth sydd eu hangen o ganlyniad i hynny.   
 
Mae gan awdurdodau gronfeydd wrth gefn am resymau amrywiol gan gynnwys 
archwaeth am risg, newid gwasanaeth wedi’i gynllunio neu ailstrwythuro, prosiectau 
cyfalaf mawr wedi’u cynllunio.  Nid yw’n briodol seilio fformiwla ddosbarthu ar gyfer y 
setliad ar sail lefel y cronfeydd wrth gefn oherwydd bydd penderfyniadau lleol 
gwahanol yn sail i’r rhain i gyd. Mae fformiwla'r setliad yn seiliedig ar yr angen 
cymharol i wario, ac mae wedi'i dylunio i beidio â chael ei ddylanwadu gan 
benderfyniadau lleol.  Gallai cynnwys lefel y cronfeydd wrth gefn arwain at 
gymhelliant gwrthnysig i osod lefelau cronfeydd wrth gefn yn amhriodol. Fodd 
bynnag, byddwn yn parhau i weithio gyda Data Cymru ac Archwilio Cymru, sy’n 
llunio setiau data gwahanol i ddadansoddi iechyd ariannol awdurdodau, ochr yn ochr 
â Chymdeithas Trysoryddion Cymru. 
 
 
Argymhelliad 23. Ar ôl derbyn y cynlluniau tymor canolig integredig gan y byrddau 
iechyd lleol ym mis Mawrth, mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn 
darparu gwybodaeth am y canlyniadau penodol y disgwylir iddynt gael eu cyflawni 
drwy’r cyllid ychwanegol ar gyfer mynd i’r afael â’r triniaethau sydd wedi cronni.  
 
Derbyn 
 
Fel y cyhoeddwyd yn flaenorol, bydd cynllun adfer cenedlaethol ar gyfer oedi wrth 
aros yn cael ei gyhoeddi ym mis Ebrill. Bydd y cynllun yn cynnwys cyfres o gerrig 
milltir cenedlaethol y bydd disgwyl i fyrddau iechyd – drwy waith lleol, rhanbarthol a 
chenedlaethol – eu cyflawni. Bydd pob sefydliad yn atebol am ddatblygu ei 
gynlluniau lleol i gyflawni ei lwybr adfer yn erbyn y cerrig milltir cenedlaethol. 
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Argymhelliad 24. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn darparu 
gwybodaeth i ddangos sut mae’r dyraniadau ar gyfer 2022-23 yn lliniaru’r pwysau 
uniongyrchol ar staffio ar draws y sectorau iechyd, llywodraeth leol a gofal 
cymdeithasol.  
 
Derbyn 
 
Mae capasiti a chynllunio’r gweithlu yn dal yn ffocws allweddol i gyrff GIG Cymru ar 
lefel leol a rhanbarthol. Rydym yn cynyddu ein buddsoddiad craidd yn y GIG bron i 
£1.3bn ychwanegol i helpu i sicrhau bod digon o gapasiti yn y gweithlu ar draws 
gwasanaethau. 
 
Mae’r gyllideb yn darparu ar gyfer cynnydd sylweddol yn y cyllid i lywodraeth leol 
drwy’r setliad llywodraeth leol ac, yn hollbwysig, mae hefyd yn rhoi mwy o sicrwydd 
ar gyfer y blynyddoedd i ddod gan ganiatáu i awdurdodau gynllunio i ddiwallu a 
rheoli anghenion eu gweithlu.  Drwy ddarparu cyllid ar gyfer ein hymrwymiad i’r 
Cyflog Byw Gwirioneddol ar gyfer Gofal, rydym hefyd yn cefnogi awdurdodau lleol a 
darparwyr gofal cymdeithasol i fynd i’r afael â heriau gwirioneddol o ran recriwtio a 
chadw’r gweithwyr hanfodol hyn.   
 
 
Argymhelliad 25. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn rhoi 
eglurder ynghylch yr hyn y mae’n ei ystyried yn ddangosydd newydd ar gyfer cyfrifo 
setliad llywodraeth leol pob cyngor pan na fydd bellach yn gallu defnyddio’r hawl i 
brydau ysgol am ddim fel procsi ar gyfer anfantais i blant oed ysgol gynradd.  
 
Derbyn 
 
Mae’r gwaith i weithredu ein hymrwymiad i brydau ysgol am ddim i ddisgyblion 
ysgolion cynradd yn cydnabod y mater hwn.  Bydd Llywodraeth Cymru a llywodraeth 
leol yn cydweithio i ystyried dewisiadau amgen priodol ar gyfer cyfrifo Setliad 
llywodraeth leol ar gyfer 2024-2025.  Cyhoeddir cofnodion a phapurau’r Is-grŵp 
Dosbarthu er mwyn sicrhau tryloywder.   
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Cefnogi Busnesau 
 
Argymhelliad 26. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn ystyried 
sut i ymateb i adborth gan randdeiliaid eu bod yn ei chael yn anodd deall beth mae’r 
gyllideb a’r dyraniadau sydd yn y Gyllideb Ddrafft yn ei olygu i’w diwydiannau neu eu 
sectorau.  
 
Derbyn 
 
Mae Gweinidog yr Economi wedi sefydlu amrediad o fforymau ymgysylltu gyda 
rhanddeiliaid busnes, gan gynnwys penodi Bwrdd Cynghori Gweinidogol yn y 
dyfodol, ochr yn ochr â chyfarfodydd adolygu Covid a Bwrdd Crwn Economaidd sydd 
eisoes wedi’u sefydlu. 
 
Byddwn yn defnyddio’r fforymau hyn i ymgysylltu ymhellach â rhanddeiliaid ar 
faterion cyllidebol. 
 
 
Argymhelliad 27. Mae’r Pwyllgor yn argymell, fel rhan o’r ystyriaeth i ddyraniadau 
pellach sy’n cael eu gwneud yn y Gyllideb Derfynol, fod Llywodraeth Cymru yn 
ystyried cynyddu’r cymorth ar gyfer rhyddhad Ardrethi Busnes.  
 
Derbyn 
 
Bydd Llywodraeth Cymru yn darparu dros £350m o ryddhad i drethdalwyr yng 
Nghymru yn 2022-23. Yn ogystal â darparu ar gyfer ein cynlluniau rhyddhad parhaol, 
mae hyn yn cynnwys £116m o gymorth ardrethi annomestig wedi’i dargedu i 
fusnesau yn y sectorau manwerthu, hamdden a lletygarwch drwy ein cynllun 
Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch. Er mwyn darparu’r lefel 
hon o gymorth, rydym wedi buddsoddi £20 miliwn ychwanegol ar ben y cyllid 
canlyniadol a dderbyniwyd gan Lywodraeth y DU. Mae’r cyllid ychwanegol hwn yn 
adlewyrchu natur y sylfaen drethu yng Nghymru ac yn sicrhau nad yw busnesau yng 
Nghymru dan anfantais o’u cymharu â busnesau yn Lloegr. Ar y cyd â’n cynlluniau 
rhyddhad parhaol, bydd tua 70% o eiddo’n cael cymorth i dalu eu biliau ardrethi yn 
2022-23. Mae’r rhyddhadau hyn oll yn cael eu hariannu’n llawn gan Lywodraeth 
Cymru.   
 
Rydym wedi ymrwymo o hyd i gefnogi busnesau i adfer ar ôl effeithiau’r pandemig ac 
i ffynnu wrth symud ymlaen. Gan gydnabod effaith yr amrywiolyn Omicron, rydym 
wedi darparu rhagor o gymorth grant wedi’i dargedu, i sicrhau bod y rheini yr effeithir 
arnynt fwyaf yn cael cymorth.   
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Argymhelliad 28. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn darparu 
gwybodaeth i’r Pwyllgor am effaith fanteisiol rhyddhad ardrethi i fusnesau er mwyn 
sicrhau ei fod yn ddull effeithiol o gefnogi a’i fod yn cyrraedd y rheini sydd ei angen.  
 
Derbyn mewn egwyddor 
 
Gan fod ardrethi annomestig yn cael eu gweinyddu gan lywodraeth leol, mae 
awdurdodau lleol yn cadw’r data gronynnog sy’n nodi pa drethdalwyr sydd wedi elwa 
o ostyngiad yn eu rhwymedigaeth ardrethi annomestig, a chyhoeddir gwybodaeth 
gryno ar wefan Llywodraeth Cymru. Bydd y cynllun Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, 
Hamdden a Lletygarwch ar gyfer 2022-23 yn gynllun sy’n seiliedig ar geisiadau, a 
bydd Llywodraeth Cymru yn monitro’n ofalus faint sy’n manteisio ar y cymorth hwn 
drwy gydol y flwyddyn ariannol.  
 
Mae gweinyddu ardrethi annomestig yn amodol ar y rheolaethau ariannol ac 
archwilio llym sy’n rheoli’r defnydd o arian cyhoeddus. Mae awdurdodau lleol yn 
rhwym wrth eu trefniadau archwilio eu hunain ac mae Archwilio Cymru wedi adolygu 
ein cynlluniau rhyddhad, gan roi sicrwydd pellach. Cydnabyddir nad yw pob busnes 
yn rhan o’r system ardrethi annomestig, gyda’r Gronfa Cadernid Economaidd yn cael 
ei defnyddio i ddarparu cymorth i’r economi ehangach. Rydym hefyd wedi darparu 
cymorth grant wedi’i dargedu ar sail modd, drwy’r system ardrethi annomestig, i 
sicrhau bod y rheini sydd ei angen fwyaf yn cael cymorth. 
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Argymhelliad 29. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn edrych ar 
y canlynol:  

 blaenoriaethu buddsoddiad mewn seilwaith digidol i ddarparu gweithlu mwy 
ystwyth; 

 canolbwyntio’n benodol ar gefnogi buddsoddiad mewn seilwaith digidol a 
helpu manwerthwyr bach a busnesau eraill i ddatblygu sgiliau digidol a 
phresenoldeb ar-lein; 

er mwyn i fusnesau bach allu ymateb yn gadarn i’r pandemig, yn enwedig wrth i 
gyllid yr UE ddiflannu o’r maes hwn.  
 
Derbyn 
 
Mae’r buddsoddiad mewn seilwaith digidol y darperir ar ei gyfer yn y Gyllideb Ddrafft 
yn cefnogi’r gwaith o ddarparu seilwaith digidol gwell ledled Cymru. 

 
Mae’r buddsoddiad yn y seilwaith hwn yn cefnogi gwaith o gyflawni seilwaith digidol 
Llywodraeth Cymru, sy'n galluogi busnesau i elwa ar gysylltedd digidol cyflym a 
dibynadwy sy’n eu cefnogi i ddenu cwsmeriaid newydd, gwerthu eu cynnyrch, gwella 
effeithlonrwydd, ac arloesi. 

 
Mae Busnes Cymru yn darparu un pwynt cyswllt i fusnesau ac entrepreneuriaid ar 
gyfer gwybodaeth fusnes, cyngor a chefnogaeth gan y sectorau cyhoeddus, preifat a 
gwirfoddol, a gellir cael mynediad ati'n ddigidol drwy http://busnescymru.llyw.cymru a 
sianeli cyfryngau cymdeithasol; llinell gymorth 03000 6 03000; a rhwydwaith o 
swyddfeydd ledled Cymru.   
 
Mae Banc Datblygu Cymru yn helpu busnesau Cymru i gael y cyllid sydd ei angen 
arnynt i ddechrau, i gryfhau ac i dyfu ac mae’n darparu benthyciadau rhwng £1,000 a 
£10m yn ogystal â chyllid ecwiti a mesanîn; ac mae’n helpu busnesau i ddod o hyd 
i’r partner cyllid cywir i fanteisio ar gyllid preifat gyda’i gyllid bwlch ei hun pan fo 
angen. Nod Banc Datblygu Cymru yw darparu mwy o gyllid i fusnesau bach a 
chanolig a gwella’r broses o integreiddio’r ddarpariaeth cyngor a chymorth i 
fusnesau, drwy weithio’n agos gyda Busnes Cymru. 
  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://businesswales.gov.wales/&data=04|01|WelshTreasury.GovernmentBusiness@gov.wales|293005834ad340cf6b4108d9eca73a20|a2cc36c592804ae78887d06dab89216b|0|0|637801025367283277|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=FVdt5pb/q4tPD1Gx6zhhUdP8INFD3VWe1NRb3+ouw10=&reserved=0
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Argymhelliad 30. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn darparu 
eglurder am yr ymgynghoriad ar ardollau twristiaeth, gan gynnwys cylch gwaith ac 
amserlenni. Dylai Llywodraeth Cymru ymateb hefyd i bryderon Cynghrair Twristiaeth 
Cymru a sicrhau bod pob busnes, beth bynnag fo’u maint, yn ymwybodol o’r 
ymgynghoriad yn y dyfodol ac yn gallu cymryd rhan ynddo.  
 
Derbyn 
Datganiad ysgrifenedig a gyhoeddwyd ar 10 Chwefror yn egluro’r camau nesaf ar 
ddatblygu cynigion ardollau twristiaeth. 
 
Cyn yr ymgynghoriad yn hydref 2022, mae swyddogion wedi dechrau ymgysylltu â 
rhanddeiliaid allweddol, gan gynnwys awdurdodau lleol a chynrychiolwyr y sector.  
Nod yr ymgysylltu yw codi ymwybyddiaeth, a cheisio adborth i lywio dyluniad yr 
ymgynghoriad, gan gynnwys opsiynau polisi.   
 
Rydym yn ymwybodol o bryderon Cynghrair Twristiaeth Cymru ac mae swyddogion 
yn cwrdd â nhw i ddeall y rhain yn fanylach, ac yn archwilio unrhyw syniadau sydd 
ganddynt i godi ymwybyddiaeth ymysg busnesau cyn yr ymgynghoriad ffurfiol. 
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Newid yn yr hinsawdd a lleihau carbon 
 
Argymhelliad 31. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn darparu 
dadansoddiad o ble mae’r adolygiad sylfaen sero wedi arwain at fuddsoddiad cyfalaf 
newydd yn y Gyllideb Derfynol, gan dynnu sylw at wariant sydd eisoes yn bodoli ar 
wahân ochr yn ochr â’r cyllid newydd hwnnw.  
 
Gwrthod 
 
Roeddem wedi darparu gwybodaeth helaeth ynghylch canlyniad yr adolygiad cwbl 
gynhwysfawr ym mhrif ddogfen y gyllideb, y Cynllun Cyllid Seilwaith, papurau 
tystiolaeth y pwyllgor, ac o fewn tablau’r Llinellau Gwariant yn y Gyllideb er mwyn 
gallu cymharu gwariant y flwyddyn gyfredol a’r flwyddyn i ddod.  
 
Argymhelliad 32. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn egluro pa 
ymrwymiadau penodol ar gyfer Cymru Sero Net sydd wedi cael eu hariannu yn y 
gyllideb Derfynol. Mae hefyd yn cadarnhau pa ymrwymiadau nad ydynt yn cael eu 
hariannu a pha rai sy’n cael eu hariannu’n rhannol.  
 
Derbyn mewn Egwyddor 
 
Rôl Cynllun Sero Net 2021-25 yw nodi sut byddwn yn cyflawni’r uchelgeisiau yn y 
cynllun drwy bolisi ac ymyriadau eraill, gan ddefnyddio’r holl ddulliau sydd ar gael i 
ni, gan gynnwys deddfwriaeth. Adroddir ynghylch y buddsoddiadau unigol drwy 
sianelau adrannol priodol, a chânt eu cynrychioli yn y papurau tystiolaeth portffolio 
penodol. 
 
Argymhelliad 33. O ystyried cyfyngiadau adnoddau cyhoeddus, mae’r Pwyllgor yn 
annog Llywodraeth Cymru i archwilio ffyrdd y gall ddefnyddio cyllid y sector preifat i 
fynd i’r afael â heriau cyllid newid yn yr hinsawdd.  
 
Derbyn 
 
Mae ein targedau lleihau allyriadau wedi’u gosod ar lefel Cymru, felly mae Cymru 
Sero Net yn gynllun i Gymru gyfan, sy'n cydnabod y bydd angen i bawb gymryd 
camau gweithredu, gan gynnwys Llywodraeth y DU a’r sector preifat.  
 
Mae gan bob sector allyriadau gyfleoedd a heriau gwahanol o ran cyrraedd lefel y 
buddsoddiad sy’n ofynnol yn y cyfnod pontio sero net, ac rydym yn cydnabod bod 
gan y sector preifat rôl bwysig iawn i’w chwarae. Er bod llawer o’r prif ysgogiadau 
polisi sy’n dylanwadu ar fuddsoddiad y sector preifat yn cael eu cadw i Lywodraeth y 
DU, mae Llywodraeth Cymru yn defnyddio’r pwerau/cyfleoedd sydd ar gael i ni i 
fanteisio ar fuddsoddiad ychwanegol y sector preifat, ac yn gwthio Llywodraeth y DU 
mewn meysydd polisi sydd wedi’u cadw’n ôl.  
 
Er nad oes modd datblygu cynllun cynhwysfawr llawn eto o ystyried yr ansicrwydd 
cynhenid yn null gweithredu Llywodraeth y DU ac yn natblygiad technoleg, byddwn 
yn rhoi diweddariad yn ein Hadroddiad Cynnydd cyntaf, a fydd yn cael ei gyhoeddi 
yn nes ymlaen eleni.  
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Argymhelliad 34. Mae’r Pwyllgor yn croesawu’r newid ym mhroses blaenoriaethu 
cyfalaf Llywodraeth Cymru a’i ffocws ar newid yn yr hinsawdd, ond mae’n galw ar y 
Gweinidog i egluro sut y bydd canlyniadau ar draws meysydd blaenoriaeth yn cael 
eu monitro a’u gwerthuso.  
 
Derbyn 
 
Mae Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith Cymru yn nodi’r canlyniadau strategol y 
mae’n rhaid i’n buddsoddiadau eu sicrhau, gan ganolbwyntio’n glir ar fynd i’r afael ag 
argyfyngau yn ymwneud â’r Hinsawdd a Natur. Mae’r Cynllun Cyllid Seilwaith 
cysylltiedig yn rhoi manylion y buddsoddiadau sydd eu hangen i gyflawni’r 
canlyniadau hyn, gyda’r cyllid angenrheidiol wedi’i ddyrannu drwy’r Gyllideb Ddrafft. 
 
Mae’r cyllid hwn wedi cael ei ddyrannu ar lefel ardal fuddsoddi, er enghraifft 
ddatgarboneiddio cartrefi yng Nghymru, a’r Goedwig Genedlaethol. Mae’n anodd 
cynnal asesiadau mesuradwy penodol ar y lefel hon, a byddant yn dibynnu’n bennaf 
ar y prosiectau penodol sy’n cael eu cyflawni o fewn y maes buddsoddi perthnasol.  
 
Mae’r strategaeth yn ei gwneud yn glir fod yn rhaid i’r penderfyniadau a wneir gan 
Weinidogion i ariannu prosiectau penodol ymgorffori egwyddorion craidd y 
strategaeth, ac yn benodol, yr angen i osod ein buddsoddiadau mewn seilwaith i 
gefnogi’r gwaith o sicrhau economi di-garbon. Mae monitro a gwerthuso cymesur yn 
rhan hanfodol o hyn; a bydd angen iddo fod yn sail i benderfyniadau ynghylch 
rowndiau cyllido yn y dyfodol drwy ddarparu tystiolaeth o effeithiolrwydd y 
dyraniadau cyfalaf yn y gyllideb ddrafft mewn perthynas â’r hinsawdd. 
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Argymhelliad 35. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn amlinellu’r 
ffyrdd ymarferol y mae’r strategaethau a’r amcanion a amlinellir yn y Gyllideb Ddrafft 
(a’r dogfennau ategol) yn cael eu rhoi ar waith i gydnabod yr argyfwng hinsawdd a 
natur.  
 
Derbyn 
 
Bydd cynlluniau cyllido dros y tair blynedd nesaf, fel y rhaglen Rhwydweithiau Natur, 
Lleoedd Lleol ar gyfer Natur, y Rhaglen Weithredu Genedlaethol ar Fawndiroedd, 
Natur am Byth a’r Goedwig Genedlaethol, nid yn unig yn sicrhau bod ein 
cynefinoedd a’n rhywogaethau mwyaf gwerthfawr yn gallu ffynnu, ond hefyd yn 
helpu i ddarparu byd natur ym mha le bynnag y mae pobl yn byw, gan helpu i fynd i’r 
afael â’r argyfwng natur a’r argyfwng hinsawdd. 
 
Bydd y Rhwydwaith Safleoedd Cenedlaethol yn elwa o gyllid drwy gyflawni ein 
Rhaglen Rhwydweithiau Natur (NNP) dros y tair blynedd nesaf, i wella cyflwr a 
chysylltedd ein safleoedd gwarchodedig ar y tir ac ar y môr, gan greu rhwydweithiau 
ecolegol cadarn a fydd yn galluogi ein cynefinoedd a’n rhywogaethau sydd mewn 
perygl mwyaf i ffynnu.  
 
Bydd y Rhaglen Goedwig Genedlaethol yn darparu llawer o gyfleoedd drwy blannu, 
tyfu a diogelu coed: gan gyfrannu at nodau datgarboneiddio a’r argyfwng newid yn yr 
hinsawdd.  
 
Mae’r Rhaglen Weithredu Genedlaethol ar Fawndiroedd (NPAP) yn rhaglen bum 
mlynedd (2020-2025) a ariennir gan Lywodraeth Cymru ac a gyflwynir gan Gyfoeth 
Naturiol Cymru. Nod y Cynllun Gweithredu Cenedlaethol yw cynyddu cadernid 
ecosystemau mawndiroedd Cymru. 
 
Bydd Lleoedd Lleol ar gyfer Natur (LPFN) yn parhau i helpu cymunedau i greu byd 
natur ar garreg eu drws.  
 
Er mwyn cyflawni ein huchelgais llesiant ‘Llwybr Newydd’ i gynnal bioamrywiaeth a 
mwy o gadernid i ecosystemau ar yr ystâd feddal ac mewn gwelliannau i ffyrdd, 
rydym ar hyn o bryd yn datblygu cynllun bioamrywiaeth newydd ar gyfer y 
rhwydwaith ffyrdd strategol. Bydd y cynllun yn cael ei gwblhau’n derfynol yn haf 
2022. 
 
Ein Gweledigaeth yw bod Cymru’n cynhyrchu ynni adnewyddadwy i ddiwallu ein 
hanghenion ynni’n llawn o leiaf a’n bod yn defnyddio’r cynhyrchiant dros ben i fynd i’r 
afael â’r argyfwng hinsawdd a natur. Mae gennym dargedau uchelgeisiol i gynyddu 
cynhyrchiant ynni adnewyddadwy yng Nghymru er mwyn helpu i gyrraedd ein 
targedau sero net. Bydd y cyllid ychwanegol a ddyrennir yn y gyllideb ddrafft yn 
cefnogi ein polisïau i greu mwy o berchnogaeth gymunedol a lleol dros gynhyrchiant 
ynni er mwyn sicrhau’r budd mwyaf posibl i bobl Cymru.  
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Argymhelliad 36. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn adolygu ei 
pholisi a’i fframweithiau caffael cyhoeddus ac yn monitro contractau i sicrhau eu bod 
yn cyd-fynd ag amcanion llesiant ac yn cefnogi uchelgeisiau sero net.  
 
Derbyn 
 
Cafodd Datganiad Polisi Caffael diwygiedig Cymru ei ddatblygu drwy ddefnyddio’r 
pum ffordd o weithio o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a’i 
gyhoeddi ym mis Mawrth 2021. Mae’n gosod y cyfeiriad strategol ar gyfer caffael yn 
y sector cyhoeddus yng Nghymru gan gynnwys egwyddor 6 sy’n cysylltu’n benodol â 
datgarboneiddio: 
 

 Byddwn yn gweithredu i atal newid yn yr hinsawdd drwy roi blaenoriaeth i 
leihau carbon a sicrhau dim allyriadau drwy gaffael yn fwy cyfrifol a 
chynaliadwy i gyflawni ein huchelgais i sicrhau sector cyhoeddus di-garbon 
yng Nghymru erbyn 2030” 

 
Bydd gwaith caffael Llywodraeth Cymru yn dilyn egwyddor 6 Datganiad Polisi 
Caffael Cymru wrth weithio tuag at ymrwymiadau polisi Llywodraeth Cymru, fel y 
nodir isod: 
 

 Rydym yn defnyddio adnodd strategol i leihau effaith carbon mewn tendrau – 
drwy ddylunio contractau, gwerthuso a rheoli contractau. 

 Rydym yn cefnogi carbon sero net drwy barhau â’r cyflenwad trydan o 
ffynonellau adnewyddadwy a’r newid i gerbydau ULEV. 

 Byddwn yn sicrhau bod Cynlluniau Lleihau Carbon yn rhan orfodol o dendrau 
caffael ar gyfer contractau Llywodraeth Cymru dros £5m o fis Ebrill 2022 
ymlaen. 

 Byddwn yn datblygu cymalau rheoli contractau i gefnogi’r Bil Partneriaeth 
Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus a fydd yn gwreiddio canlyniadau 
cynaliadwy mewn cadwyni cyflenwi adeiladu ar gyfer pob achos o gaffael ar 
gyfer adeiladu mawr yn y sector cyhoeddus. 
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Argymhelliad 37. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn 
blaenoriaethu tystiolaeth o sut mae ei chyllidebau cyllid a charbon yn cyd-fynd â 
chyllidebau yn y dyfodol. Rhaid i’r Gyllideb Ddrafft ar gyfer y flwyddyn nesaf fynd 
ymhellach i ddangos effaith y gyllideb o ran carbon.  
 
Derbyn 
 
Mae ein buddsoddiadau’n parhau i gael eu harwain gan yr hyn y mae’r dystiolaeth yn 
ei ddweud wrthym yw’r meysydd lle gall buddsoddiad Llywodraeth Cymru gael yr 
effaith fwyaf. Mae’r dull gweithredu hwn yn cydnabod rôl Cymru Sero Net (Cyllideb 
Garbon 2 2021-25), sy’n disgrifio ein huchelgais yn yr hinsawdd ar gyfer pob sector, 
a’u cyfraniad cymharol, a sut y byddwn yn ei gyflawni, gan ddefnyddio popeth sydd 
ar gael i ni, gan gynnwys deddfwriaeth. Yna, rôl y gyllideb yw ystyried ariannu’r 
camau hynny gan y Llywodraeth pan fo tystiolaeth yn cefnogi’r angen i fuddsoddi. 
  
Yn dilyn adolygiad ar sail sero o gyllidebau cyfalaf, roeddem wedi sicrhau bod y 
meysydd buddsoddi a nodir yn y Cynllun Cyllid Seilwaith ac a ariennir drwy’r Gyllideb 
ddrafft yn cyd-fynd yn glir â’r blaenoriaethau a’r brys a nodir yn Cymru Sero Net.  
Mae Cymru Sero Net, gyda’r Cynllun Cyllid Seilwaith, yn nodi sut mae effeithiau 
carbon wedi cael eu hystyried ym mhob maes buddsoddi dros gyfnod o dair blynedd 
y Gyllideb Ddrafft. 
  
Drwy ein Cynllun Gwella’r Gyllideb, byddwn yn parhau i adeiladu ar y cynnydd hwn 
ac yn datblygu ein dull gweithredu wrth i’r sylfaen dystiolaeth ynghylch lle gallwn 
fuddsoddi orau i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd ddatblygu ymhellach ac rydym 
yn parhau i adeiladu ar y modelau sy’n sail i’r asesiad carbon o’n penderfyniadau 
gwario.  
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Trechu tlodi ac anghydraddoldeb 
 
Argymhelliad 38. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn cymryd 
camau i godi proffil grantiau a chynlluniau sydd wedi’u dylunio i fynd i’r afael â’r 
argyfwng costau byw, fel y Gronfa Cymorth Dewisol a thaliadau i helpu gyda biliau’r 
gaeaf fel bod pobl yn ymwybodol o’r amrediad o gymorth ariannol sydd ar gael a sut 
i gael gafael arnynt.  
 
Derbyn 
 
Mae’n bwysicach nag erioed fod pobl yn deall ac yn cael eu helpu i gael yr holl 
gymorth ariannol sydd ar gael iddynt, ac rydym yn gwneud popeth o fewn ein gallu i 
roi arian ym mhocedi pobl ledled Cymru. Rydym yn cynnal ymgyrch ‘Hawliwch yr 
Hyn sy’n Ddyledus i Chi’ arall gan ddefnyddio deunyddiau a ddatblygwyd gennym ar 
gyfer yr ymgyrch a gynhaliwyd gennym ym mis Mawrth y llynedd.  Ym mis Ionawr, 
roeddem wedi penodi Asiantaeth Hysbysebu sydd wrthi’n datblygu cyfres o 
ddeunyddiau creadigol a fydd, dros y misoedd nesaf, yn cael eu darparu ar bob 
llwyfan, gan gynnwys teledu, radio, cyfryngau cymdeithasol/digidol, papurau newydd 
lleol/cenedlaethol, taflenni/postiadau i grwpiau poblogaeth allweddol, ac ati. Bydd yr 
alwad i weithredu’r ymgyrch yn aros yn glir ac yn uniongyrchol o ran annog pobl i 
ganfod mwy am eu hawliau, gan gynnwys cymorth ariannol sydd ar gael o’r Gronfa 
Cymorth Dewisol, a chysylltu â Advicelink Cymru i gael help i lywio’r system nawdd 
cymdeithasol gymhleth.  
 
Wrth i'r argyfwng costau byw waethygu sefyllfa ariannol fregus pobl, mae’n hanfodol 
fod pobl sydd mewn angen ariannol dybryd yn cael gwybod am y cymorth sydd ar 
gael iddynt drwy’r Gronfa Cymorth Dewisol (DAF). Mae Llywodraeth Cymru yn 
gweithio’n agos â sefydliadau allweddol i hyrwyddo mynediad at y gronfa ac i godi 
ymwybyddiaeth ohoni. Erbyn hyn, mae dros 650 o asiantaethau partneriaethol, o’r 
sector cyhoeddus a’r trydydd sector ledled Cymru, yn mynd ati i gyfeirio pobl sy’n 
agored i niwed yn ariannol at y Gronfa ac i'w cefnogi i wneud ceisiadau. Mae hyn yn 
cynnwys mudiadau pobl hŷn, grwpiau cydraddoldeb a landlordiaid cymdeithasol 
cofrestredig. Mae’r gwaith hwn o godi ymwybyddiaeth yn y gymuned yn hanfodol er 
mwyn sicrhau bod yr arian yn cyrraedd y rhai sydd angen y gefnogaeth hon fwyaf. 
Mae hyn yn cael ei ategu gan gyfryngau cymdeithasol a phrif ffrwd i hyrwyddo’r 
gronfa, a fydd yn parhau i 2022/23. 
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Argymhelliad 39. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn cynyddu’r 
dyraniad cyllid i gefnogi’r Gronfa Cymorth Dewisol er mwyn lliniaru’r argyfwng costau 
byw sy’n gwaethygu ac er mwyn sicrhau y gall ddiwallu’r galw parhaus.  
 
Derbyn 
 
Mae’r gyllideb ar gyfer y Gronfa Cymorth Dewisol wedi codi o'r naill flwyddyn i’r llall i 
ymateb i’r angen cynyddol a’r pandemig. Bwriad yr hyblygrwydd ychwanegol a 
gyflwynwyd ym mis Mai 2020 oedd bod yn fesur dros dro i liniaru caledi Covid-19. 
Fodd bynnag, roedd y mesurau pellach i gefnogi’r cleientiaid Credyd Cynhwysol 
hynny yr effeithiwyd arnynt fwyaf gan benderfyniad Llywodraeth y DU i dynnu’r 
codiad o £20 yr wythnos o 1 Hydref y llynedd yn arwydd pellach o ymrwymiad y 
Llywodraeth hon tuag at y bobl dlotaf mewn cymdeithas, a’n haddewid i ddargyfeirio 
adnoddau i’r mannau lle mae eu hangen fwyaf, pan fydd eu hangen fwyaf. I ymateb 
i’r argyfwng costau byw presennol, cyhoeddwyd ar 14 Chwefror 2022 y bydd yr un 
lefelau o gymorth DAF yn aros yn eu lle am flwyddyn arall tan fis Mawrth 2023. Bydd 
hyn yn cefnogi’r rheini sydd mewn angen ariannol dybryd.  
 
Byddwn yn parhau i asesu effeithiau’r Gronfa a’i chyflawni yng ngoleuni’r argyfwng 
costau byw wrth i ni symud i’r flwyddyn ariannol nesaf. Bydd hyn hefyd yn amodol ar 
adolygu’n barhaus yr arian sydd ar gael.  
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Argymhelliad 40. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn rhoi’r 
wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd a wnaed o ran datblygu system integredig o 
gymorth i ymateb i’r pwysau ariannol difrifol y mae llawer o deuluoedd yn ei wynebu. 
At hynny, mae’r Pwyllgor yn galw am sefydlu pwyntiau mynediad sengl sy’n cysylltu 
ar draws y gwasanaethau a’r cynlluniau allweddol er mwyn i bobl allu cael gafael yn 
hawdd ar y cymorth y mae ganddynt hawl iddo. 
 
Derbyn 
 
Fel rhan o’n hymrwymiad parhaus i gynyddu incwm aelwydydd, datblygwyd Pecyn 
Arferion Gorau mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol. Ym mis Mai y llynedd, 
ysgrifennodd y Gweinidog dros Gyllid a Llywodraeth Leol at bob awdurdod lleol i 
dynnu sylw at sut y bydd y pecyn cymorth yn helpu i symleiddio’r broses ymgeisio ar 
gyfer hawlio budd-daliadau Cymreig a chymorth arall. Rydym yn parhau i weithio 
gydag awdurdodau lleol i fonitro cynnydd o ran effaith y pecyn ac i edrych ymhellach 
ar sut i symleiddio gwasanaethau. 
 
Gan weithio ar y cyd â’n rhanddeiliaid allanol allweddol, rydym hefyd yn llunio 
‘Siarter Budd’ a fydd yn sail i ddylunio a darparu system fudd-daliadau gydlynol, 
integredig a thrugarog yng Nghymru.  Fodd bynnag, mae’n bwysig bod y Siarter yn 
eiddo ar y cyd a byddwn yn cysylltu ag awdurdodau lleol i sicrhau bod y Siarter yn 
bodloni disgwyliadau rhanddeiliaid a phartneriaid cyflawni. 
 
 
  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://gov.wales/simplifying-application-processes-local-authority-administered-benefits-best-practice-toolkit&data=04|01|Liz.Matthews@gov.wales|64d6192a800a416f086b08d9f133d2b0|a2cc36c592804ae78887d06dab89216b|0|0|637806027139377839|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=UCNa6RtG0Lkw+EEYWNEkA2B64yTQjed/+BbDnbPsfSo=&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://gov.wales/simplifying-application-processes-local-authority-administered-benefits-best-practice-toolkit&data=04|01|Liz.Matthews@gov.wales|64d6192a800a416f086b08d9f133d2b0|a2cc36c592804ae78887d06dab89216b|0|0|637806027139377839|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=UCNa6RtG0Lkw+EEYWNEkA2B64yTQjed/+BbDnbPsfSo=&reserved=0
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Cyllid yn lle cyllid yr UE 
 
Argymhelliad 41. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn darparu 
rhagor o wybodaeth am gyllid yn lle cyllid yr UE fel mater o frys, fel y gellir mynd i’r 
afael â’r diffyg a nodir yn y gyllideb.  
 
Derbyn  

 
Dim ond drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU y bydd cyllid yn cael ei ddarparu yn lle 
Cronfeydd Strwythurol yr UE. Nid oes llawer o fanylion o hyd am strwythurau 
cyflenwi a rheoli’r Gronfa Ffyniant Gyffredin yng Nghymru, a hynny ddwy flynedd ar 
ôl i ni adael yr UE.  

 

Mae’r proffiliau gwariant ledled y DU a gyhoeddwyd fel rhan o'r Adolygiad o Wariant 
ym mis Hydref 2021 yn cadarnhau y bydd y Gronfa Ffyniant Gyffredin, ledled y DU, 
yn werth £400m yn 2022-23, £700m yn 2023-24 ac £1.5bn yn 2024-25. Mae 
Llywodraeth y DU wedi nodi y bydd £560m o’r £2.6bn a ymrwymwyd i’r Gronfa 
Ffyniant Gyffredin rhwng 2022-25 yn cael ei ddefnyddio i ariannu rhaglen 
llythrennedd oedolion Llywodraeth y DU, sef Multiply. Nid yw’n glir eto faint o gyllid a 
fydd yn cael ei ddefnyddio i gefnogi Multiply ym mhob un o’r tair blwyddyn ariannol 
berthnasol.  
 
Nid ydym wedi cael unrhyw ymgysylltiad ystyrlon gan Lywodraeth y DU ynghylch y 
ffordd orau o gyflawni Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yng Nghymru ac nid oes 
unrhyw gadarnhad o gyfran Cymru o’r symiau hyn.   

 
Nid yw’n ymarferol i Lywodraeth Cymru roi cyllid llawn yn lle’r cyllid a gollwyd gan yr 
UE. Er gwaethaf yr amgylchiadau hyn, rydym, yn y Gyllideb Ddrafft, wedi nodi 
cynlluniau i gyflawni ein Rhaglen Lywodraethu uchelgeisiol ac ymateb i’r heriau 
rydym yn eu hwynebu mewn ffordd sy’n seiliedig ar werthoedd Cymru, sef 
cyfiawnder amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd.     

 
Byddwn yn adrodd yn ôl i’r Pwyllgor ar ôl i ni gael manylion ynghylch sut bydd y 
Gronfa Ffyniant Gyffredin yn cael ei rhoi ar waith. 
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