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Jenny Rathbone AS 
Cadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol 
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Cadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 
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17 Chwefror 2022 

Annwyl Jenny a Jayne, 

Diolch am ysgrifennu ataf yn nodi’r pryderon sydd gan y Comisiynydd Plant mewn 
perthynas â’i setliad cyllideb ar gyfer blwyddyn ariannol 2022-23.  

Hoffwn eich sicrhau nad oedd yr amcangyfrif ar gyfer y gyllideb wedi’i wrthod. Ystyriais 
hwnnw fel rhan o’r setliad ar gyfer y gyllideb ddrafft gan ddyfarnu dyraniad dangosol ar gyfer 
2022-23 o £1,580,000. Gallaf eich sicrhau hefyd ein bod, fel llywodraeth, wedi ymrwymo i 
ddeall effeithiau ein penderfyniadau gwario drwy Asesiad Effaith Integredig Strategol o’r 
gyllideb ddrafft, ac mae hawliau plant yn rhan o hynny. 

Gan bod y setliad ar gyfer 2022-23 yn dynn, rhoddwyd blaenoriaeth i ymrwymiadau’r 
Rhaglen Lywodraethu ac fe gytunais i gynnal cyllideb sylfaenol ar gyfer Comisiynydd Plant 
Cymru a phob Comisiynydd arall yn fy mhortffolio. Er hynny, rwyf wedi sylwi ar y ffordd y 
mae’r Comisiynydd Plant wedi lleihau ei harian wrth gefn dro ar ôl tro, gan gynnal lefelau 
perfformiad uchel. 

Mae fy swyddogion wedi trafod â swyddfa Comisiynydd Plant Cymru ers y cyhoeddiad 
gwreiddiol. Rwy’n falch o roi gwybod i chi fy mod wedi ysgrifennu at y Comisiynydd Plant ar 
26 Ionawr yn cadarnhau bod £115k wedi’i ddyrannu ar gyfer y flwyddyn ariannol  2022-23. 
Bydd Swyddfa’r Comisiynydd Plant felly’n cael cyllideb refeniw o £1,695,000 yn 2022-23. 
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Bydd y cyllid hwn yn cael ei adolygu cyn cytuno ar ddyraniadau’r gyllideb ar gyfer 
blynyddoedd dau (2023-24) a thri (2024-25). Bydd hyn yn rhoi cyfle i’r Comisiynydd Plant 
newydd, Rocio Cifuentes, sy’n dechrau yn y swydd ym mis Ebrill 2022, ystyried ei gofynion 
ar gyfer y dyfodol. 
 

Yn gywir 
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