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Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
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Jayne Bryant AS 
Cadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 

4 Mawrth 2022 

Annwyl Jayne, 

Yn dilyn gwaith craffu’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar y Gyllideb Ddrafft ar 13 
Ionawr, cytunais i ysgrifennu atoch gyda’r wybodaeth sydd ar gael gennym ar hyn o bryd 
mewn perthynas â gwariant y GIG ar blant a phobl ifanc. Mae’r wybodaeth sydd ar gael yn 
ymwneud â gwasanaethau a ddarperir gan sefydliadau GIG Cymru, ac nid yw’n cynnwys 
unrhyw wariant ar blant o Gymru sy’n cael eu trin yn Lloegr. 

Mae’r wybodaeth yn cynnwys dwy ffynhonnell: 

 Ffurflenni Costau GIG Cymru sy’n manylu ar gyfanswm y costau arbenigol ar gyfer

gwasanaethau pediatrig (meddygaeth bediatrig, llawdriniaeth bediatrig, seiciatreg

plant a phobl ifanc a’r holl wasanaethau cymunedol pediatrig).

 Yn ogystal â hynny, ffurflenni Costau Ar Lefel Cleifion sy’n manylu ar gostau unrhyw

gleifion dan 18 oed a nodwyd o unrhyw arbenigeddau eraill sy’n cael eu trin mewn

lleoliadau gofal cleifion a dderbynnir, lleoliadau cleifion allanol neu adrannau

achosion brys.

Mae’r data costau sydd ar gael yn cynnwys gwasanaethau mewn ysbytai a rhai 
gwasanaethau cymunedol penodol i blant a phobl ifanc yn unig. Nid oes data costau sy’n 
gysylltiedig ag oedran ar gael ar gyfer gwasanaethau gofal sylfaenol, lle byddem yn disgwyl 
i’r rhan fwyaf o ofal iechyd i blant a phobl ifanc gael ei ddarparu. Byddai hyn yn cynnwys 
ymgyrchoedd imiwneiddio plant nad oes data costau ar wahân ar gael ar eu cyfer ar hyn o 
bryd. 

Gwyddom fod problemau hefyd gydag ansawdd y data costau sydd ar gael gennym, yn 
enwedig o ran llenwi’r maes dangosydd oedran, felly’r gwariant a nodwyd o ddata costau ar 
lefel cleifion fydd y lefel isaf ar gyfer y gwasanaethau hyn. Caiff yr holl gostau eu 
hymgorffori’n llawn ac felly maent yn cynnwys costau gwasanaethau uniongyrchol ac 
anuniongyrchol yn ogystal â chostau ystadau a gorbenion eraill.  

CYPE(6)-09-22 - Papur i'w nodi 6 
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Ceir crynodeb o’r costau ar gyfer y tair blynedd diwethaf y mae gwybodaeth ar gael ar eu 
cyfer isod: 
 

 
 
Mae’r gwariant a nodwyd ar blant yn cyfrif am ychydig o dan 10% o gyfanswm gwariant y 
GIG ar y gwasanaethau y mae data costau yn bodoli ar eu cyfer. Mae costau 
gwasanaethau gofal sylfaenol nad oes data ar gael ar eu cyfer yn cyfrif am oddeutu traean 
o gyfanswm gwariant y GIG. 
 
Byddwn yn hapus i roi diweddariadau pellach ar wariant y GIG yn flynyddol fel rhan o’n 
tystiolaeth o’r gyllideb. 
 
Yn gywir,  
 

 
 
 
Eluned Morgan AS/MS 
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol  
Minister for Health and Social Services 
 
 

2018-19 2019-20 2020-21

Arbenigedd/Is-arbenigedd £000 £000 £000

NICU a SCBU 46,694£           49,974£            53,365£            

PICU a PHDU 6,954£             7,207£              7,672£              

Meddygaeth Bediatrig 121,278£         133,141£         153,430£         

Llawdriniaeth Bediatrig 6,868£             7,021£              6,748£              

Seiciatreg Plant a Phobl Ifanc 46,024£           56,805£            62,742£            

Gwasanaethau Meddygol Pediatrig 15,710£           17,503£            17,787£            

Rhaglenni Cymunedol Pediatrig 2,802£             1,899£              2,317£              

Gwasanaethau Danfon Cyffuriau i'r Cartref - Pediatrig 4,683£             2,640£              7,917£              

Gwasanaethau Ymwelwyr Iechyd 38,760£           41,863£            45,183£            

Gwasanaethau Nyrsio mewn Ysgolion 13,638£           14,258£            14,847£            

Gweithwyr Iechyd Teulu ac Amddiffyn Plant 7,195£             8,861£              10,876£            

Cyfanswm ar gyfer arbenigeddau plant 310,605£         341,172£         382,884£         

Trin <18 mewn arbenigeddau eraill 95,321£           92,856£            100,524£         

Cyfanswm y gwariant ar <18 405,926£         434,028£         483,407£         

Cyfanswm y gwariant ar bob oedran 4,345,095        4,512,359        5,089,899        

Canran y gwariant ar <18 9.3% 9.6% 9.5%


