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Fel rhan o waith craffu blynyddol y Pwyllgor Cyllid ar gyllideb ddrafft Llywodraeth 
Cymru, cynigiodd y Tîm Ymgysylltu â Dinasyddion gyfres o grwpiau ffocws i 
gasglu barn pobl Cymru ynghylch ble y dylai Llywodraeth Cymru flaenoriaethu 
gwariant ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf. 

1. Crynodeb o’r canfyddiadau 

Dyma’r prif bwyntiau yn yr adroddiad hwn: 

1. Cynhaliwyd 9 grŵp ffocws gyda 43 o gyfranogwyr mewn 16 awdurdod lleol ledled Cymru. 
 

2. Addysg a plant a phobl ifanc oedd y meysydd a gafodd eu blaenoriaethu amlaf gan gyfranogwyr 
yn y grwpiau ffocws, yna Iechyd a Gofal Cymdeithasol. 
 

3. Nodwyd Newid hinsawdd ac Amaethyddiaeth gan y rhan fwyaf o’r grwpiau fel blaenoriaethau ar 
gyfer cyllid hefyd. 
 

4. Wrth drafod meysydd a allai dderbyn toriad mewn cyllid, roedd y cyfranogwyr yn blaenoriaethu 
cysylltiadau rhyngwladol a’r Gymraeg ym mwyafrif yr achosion. 
 

5. Roedd yn well gan eraill weld mwy o effeithlonrwydd yn y ffordd yr oedd cyllid yn cael ei wario, 
yn hytrach na nodi unrhyw feysydd yn benodol i gael gostyngiad.  
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6. Roedd y cyfranogwyr o blaid cynyddu gwariant ar y cyfan, er bod nifer o grwpiau yn dadlau o 
blaid cynnal neu leihau gwariant. 
 

7. Roedd gwahaniaeth barn ar ddefnyddio trethi neu fenthyciadau, gyda dadleuon o blaid ac yn 
erbyn y ddau. Fodd bynnag, roedd mwyafrif y cyfranogwyr am weld cynnydd yn y dreth incwm 
ar gyfer y rhai a allai ei fforddio yn unig.  
 

8. Wrth fonitro unrhyw newidiadau mewn agweddau ers astudiaeth y llynedd, mae’n ymddangos 
bod cyfranogwyr yn gyson yn y meysydd yr hoffent eu gweld yn cael eu blaenoriaethu ar gyfer 
cyllid. Addysg, Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Newid hinsawdd a nodwyd fel blaenoriaethau y 
llynedd hefyd.  
 

9. Yn yr un modd, nodwyd Cysylltiadau rhyngwladol a’r Gymraeg fel meysydd i dderbyn llai o gyllid 
y llynedd hefyd. 
 

10. Wrth gymharu agweddau tuag at wariant, roedd cyfranogwyr y llynedd i gyd o’r farn y dylid 
cynnal neu gynyddu cyllid ond nid oeddent bob amser yn cytuno â benthyca neu drethu i 
gyflawni hyn. 
 

11. Teimlwyd mai Gwella cartrefi a Cysylltu pobl oedd y pwysicaf o gynlluniau Cenedlaethau’r 
Dyfodol, ac yna buddsoddi yng nghapasiti cynhyrchu ynni a bwyd Cymru. 
 

12. Roedd cyllid arloesol i ymdrin â heriau’r dyfodol yn cynnwys syniadau ar incwm sylfaenol i bawb, 
a loteri Gymreig, a gwneud y defnydd mwyaf posibl o ynni dŵr. 
 

13. Nodwyd plant a phobl ifanc, pobl anabl, pobl ddigartref a pobl hŷn gan rai cyfranogwyr fel 
grwpiau blaenoriaeth i dderbyn cyllid. Fodd bynnag, teimlai’r mwyafrif y dylai cyllid gael ei yrru 
gan angen, yn hytrach na chategoreiddio pobl fel hyn. 
 

14. Trafodwyd heriau sectorau penodol ym mhob grŵp ffocws a rhoddwyd sylw i ystod o faterion o 
gadw a recriwtio staff yn y sectorau iechyd a gofal cymdeithasol i gysondeb cyllid ar gyfer y 
trydydd sector. 
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2. Ymgysylltu 

Methodoleg 

15.  Cynhaliodd y Tîm Ymgysylltu â Dinasyddion 9 grŵp ffocws yn ystod Mehefin 2022 gyda 43 
o gyfranogwyr. Darparodd 2 gyfranogwr sylwadau trwy e-bost hefyd gan nad oeddent yn 
gallu bod yn bresennol yn bersonol. Nod yr ymgysylltu oedd cael gwybodaeth ansoddol am 
brofiadau cyfranogwyr a chynyddu dealltwriaeth y Pwyllgor o’r materion sy’n effeithio ar bobl 
Cymru. 

16. Y nod yw parhau i gynnal grwpiau ffocws gydol y Senedd hon er mwyn ffurfio astudiaeth 
hydredol fel y gall y Pwyllgor fonitro safbwyntiau ac agweddau dros amser.   

17. Gofynnwyd cwestiynau tebyg i’r rhai a ofynnwyd y llynedd i gyfranogwyr, gydag ambell 
ychwanegiad i adlewyrchu’r heriau presennol. Roedd y cwestiynau a ofynnwyd ym mhob grŵp 
ffocws yn seiliedig ar y cwestiwn cyffredinol: Ar beth ydych chi am i Lywodraeth Cymru 
ganolbwyntio wrth wario? Mae Atodiad 2 yn amlinellu’r cwestiynau manwl a ofynnwyd i 
gyfranogwyr.  

18. Mae’r adroddiad ymgysylltu hwn yn amlinellu’r canfyddiadau allweddol a gododd yn ystod y 
grwpiau ffocws a allai fod yn berthnasol i waith y Pwyllgor. Caiff themâu eu hamlygu drwy’r 
ddogfen ac maent wedi’u strwythuro o amgylch meysydd allweddol y cwestiynau a holwyd. .   

19. Dewiswyd themâu yn y nodyn hwn ar y sail eu bod yn codi droeon neu oherwydd eu bod yn 
flaenllaw yn y trafodaethau, gan roi cipolwg felly ar brofiadau byw’r cyfranogwr. Lle bo hynny’n  
bosibl ac yn briodol, dewiswyd dyfyniadau dienw i ychwanegu cyd-destun. 

20. Bwriad y dull hwn yw ategu ymgysylltiad traws-bwyllgor a galluogi Aelodau i glywed yn 
uniongyrchol gan ddinasyddion Cymru. 

Cyfranogwyr 

21. Daethpwyd o hyd i gyfranogwyr trwy sefydliadau partner tebyg er mwyn cael yr un 
ddemograffeg â’r llynedd, a threfnwyd grwpiau ffocws i ganolbwyntio ar feysydd polisi penodol. 

22. Hoffai’r Tîm Ymgysylltu â Dinasyddion ddiolch i bawb a gyfrannodd at y rhaglen ymgysylltu. 

Casglu data 

23. Er mwyn sicrhau bod y ddemograffeg mor gynrychioliadol â phosibl o boblogaeth Cymru, 
cynhaliwyd arolwg cyn sgrinio. Gan weithio gyda sefydliadau allanol i rannu gwybodaeth am y 
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cyfle, cwblhaodd 115 o gyfranogwyr yr arolwg cyn sgrinio o 20 ardal awdurdod lleol. Yna 
gwahoddwyd 64 o gyfranogwyr i grŵp ffocws, gyda 43 yn derbyn y gwahoddiad.  

24. Canfuwyd rhai cyfranogwyr drwy sefydliadau porthgeidwaid. Diben hyn oedd sicrhau bod y 
sampl hon yn gynrychioliadol yn ogystal ag yn amrywiol. Mae Atodiad 1 yn cynnwys rhestr lawn 
o sefydliadau a gynorthwyodd gyda’r dull ymgysylltu. 

25. Roedd y cyfranogwyr a ddewiswyd i gymryd rhan ac a ymatebodd i’r gwahoddiad yn cynrychioli 
16 ardal awdurdod lleol, ac mae eu lleoliadau bras wedi eu marcio ar y map. Roedd ychydig llai 
na hanner yn dod o ardaloedd gwledig ac roedd y gweddill, bron yn gyfartal, yn dod o 
ardaloedd maestrefol a threfol.  

26. Roedd y cyfranogwyr yn dod o holl ranbarthau’r Senedd. 

27. Roedd y fformat ymgysylltu yn debyg ar y cyfan ar draws y grwpiau ffocws, ond yn amrywio 
ychydig er mwyn ymateb i’r safbwyntiau, y profiadau a’r syniadau a rannwyd gan gyfranogwyr. 
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3. Canfyddiadau’r gwaith ymgysylltu: Ym mha 
feysydd y dylai Llywodraeth Cymru flaenoriaethu cyllid 
yn y flwyddyn ariannol nesaf?  

28. Gofynnwyd i gyfranogwyr nodi hyd at 3 maes yr hoffent weld Llywodraeth Cymru yn 
blaenoriaethu cyllid ar eu cyfer yn y flwyddyn ariannol nesaf.  

Addysg a Plant a phobl ifanc  

29. Addysg oedd un o’r prif feysydd a flaenoriaethwyd gan gyfranogwyr, gyda Plant a phobl ifanc yn 
ei ddilyn yn agos.  
 

30. Teimlai’r cyfranogwyr fod buddsoddiad mewn addysg yn bwysig i sicrhau dyfodol ein pobl ifanc 
ac i’w cynorthwyo gyda heriau yn ddiweddarach mewn bywyd. Teimlai un cyfranogwr hefyd fod 
gwahaniaeth mawr yn y ffordd yr oedd ysgolion yn gweithredu ac y gallai mwy o gyllid helpu i 
sicrhau bod y sefyllfa’n gyfartal. 
 

31. Gwnaed awgrymiadau hefyd i gynyddu cyfleoedd prentisiaeth, yn enwedig yn y sector 
amaethyddol. 

“Mae addysg yn ofnadwy o bwysig oherwydd allwch chi ddim symud ymlaen i’r dyfodol heb fuddsoddiad 
difrifol mewn addysg a pharatoi pobl i ddelio â’r problemau sy’n dod i’n rhan mewn bywyd.” Aelod o’r 
gymuned ffermio 

“Oni bai y gallwn ni gefnogi a datblygu ac addysgu pobl ifanc yn well nawr, bydd hanes yn parhau i 
ailadrodd ei hun i’r dyfodol o ran rhai o’r heriau cymdeithasol sy’n ein hwynebu.” Aelod o’r sector 
gwirfoddol 

“Plant yw ein dyfodol. Heb gymorth digonol, mae plentyndod difreintiedig yn aml yn arwain at broblemau 
maes o law a gall plant fynd ar gyfeiliorn os ydynt yn methu â dod o hyd i waith am eu bod wedi gadael 
yr ysgol heb fawr ddim neu ddim cymwysterau.” Aelod o’r sector gwirfoddol 

32. Lleisiodd cyfranogwyr a oedd â chefndir mewn addysg bryderon am y ffordd y caiff addysg ei 
hariannu a’r anghysondebau rhwng ysgolion mewn ardaloedd cyfoethog a’r rhai mewn 
ardaloedd mwy difreintiedig. 
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“Mae’r gostyngiad mewn incwm rydyn ni’n ei gael yn anghredadwy a dweud y gwir. Rydyn ni’n cael llai na 
hanner y swm fesul disgybl nag y maen nhw’n ei gael yn Lloegr, sy’n peri pryder mawr i mi.” 
Llywodraethwr 

33. Cododd nifer o gyfranogwyr fater gofal plant a’r heriau y mae llawer o rieni a gofalwyr yn eu 
hwynebu wrth ddod o hyd i ofal plant fforddiadwy i barhau â’u gyrfaoedd. 

“Mae materion gofal plant yn broblem – efallai y bydd yn rhaid i mi roi’r gorau i’m swydd oherwydd nad 
yw’n fforddiadwy i mi.” Aelod o’r sector diwylliant 

“Bu’n rhaid i mi symud fy mhlentyn i ysgol arall i gael clwb ar ôl ysgol – mae gofal plant yn broblem ac 
mae angen i Lywodraeth Cymru flaenoriaethu hyn.” Aelod o’r sector diwylliant 

Iechyd a gofal cymdeithasol 

34. Cafodd Iechyd a gofal cymdeithasol ei flaenoriaethu gan fwyafrif y grwpiau, gyda ffocws ar 
adolygu’r ffordd y mae’r ddau sector yn cael eu hariannu a’u gweithredu ar hyn o bryd ac 
awgrymiadau i ystyried uno’r ddau. 

“Mae’n bryd i rywun roi iechyd a gofal cymdeithasol at ei gilydd, mae cysylltiad annatod rhyngddyn nhw a 
does neb fel petai’n sylweddoli hyn. Mae angen eu hailstrwythuro yn llwyr yn hytrach na thaflu mwy o 
arian atyn nhw.” Person hŷn 

“Mae angen ailalinio cyllid ym maes iechyd a gofal cymdeithasol – mae angen mwy o ffocws ar ofal 
cymdeithasol yn sicr.” Ymarferydd iechyd 

35. Roedd y cyfranogwyr yn arbennig o bryderus am yr ôl-groniad o lawdriniaethau, ciwiau y tu allan 
i ysbytai a diffyg ambiwlansys. 

“Rwy’n meddwl bod cau’r gorsafoedd ambiwlans i gyd yn ateb tymor byr iawn …dydw i ddim yn meddwl 
bod digon o ystyriaeth wedi’i rhoi i’r canoli hyn mewn ardaloedd gwledig.” Aelod o’r gymuned fusnes 

36.  Soniodd nifer o gyfranogwyr sydd wedi’u lleoli yn y gogledd am fwrdd iechyd Betsi Cadwaladr 
yn benodol a’r pryderon sydd ganddynt ynghylch sut mae gwasanaethau’n gweithredu ar hyn o 
bryd. 
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“Mae gen i ffrindiau sy’n gweithio i’r bwrdd iechyd (Betsi Cadwaladr) fel ymgynghorwyr ac fel rheolwyr, ac 
mae pob un ohonyn nhw’n dweud ei fod yn rhy fawr. Dydy e ddim yn hylaw ac o ganlyniad, does dim 
syndod fod pethau’n mynd o chwith fel y maen nhw.” Llywodraethwr 

37. Mewn nifer o’r sesiynau, pwysleisiwyd yr angen i ystyried effeithlonrwydd cyllid, yn hytrach na 
chynyddu cyllid yn unig. Roedd y cyfranogwyr yn teimlo ar y cyfan nad oedd modd mynd i’r 
afael â’r heriau presennol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol gyda chyllid ychwanegol yn unig, 
a bod angen meddwl mwy am sut yr oedd y byrddau iechyd yn gweithredu. 

Newid hinsawdd 

38. Roedd cyfranogwyr o’r farn bod newid hinsawdd yn arbennig o bwysig ar gyfer ein dyfodol, o 
safbwynt lleol (o ran tywydd a llifogydd) ac fel rhan o ddarlun mwy, megis defnyddio llai o blastig 
a chyfrannu at ymdrech fyd-eang. 
 

39. Lleisiodd nifer o gyfranogwyr awydd i weld Cymru yn arwain y ffordd mewn nifer o fentrau newid 
hinsawdd megis ynni gwynt ac ynni llanw. 

“Rwy’n meddwl bod cyfle enfawr i Gymru fod yn geffyl blaen ym maes ynni ac ynni adnewyddadwy.” 
Llywodraethwr 

Amaethyddiaeth 

40. Wrth flaenoriaethu amaethyddiaeth, siaradodd llawer o gyfranogwyr am gynhyrchu bwyd a diod 
yn fwy hunangynhaliol yn sgil ansicrwydd y byd ôl-Brexit, ynghyd ag ystyried sut rydym yn 
defnyddio ein tir at ddibenion amgylcheddol. 
 

41. Gwnaethpwyd awgrym hefyd am y cyfle a ddarperir gan y storfeydd carbon sydd ar gael yn ein 
pridd. 

“Gyda’n gilydd rydyn ni’n eistedd ar y storfa garbon fwyaf sydd ar gael, sef y carbon yn ein priddoedd ac 
mae’n bwysig iawn bod cyfarwyddiadau polisi yn ein helpu, ac os yw’n briodol, yn ein gwobrwyo am 
gynnal, ac os yw’n bosibl, cynyddu’r storfeydd carbon hynny.” Aelod o’r gymuned ffermio 

42. Gofynnwyd hefyd i gyfranogwyr nodi hyd at 3 maes a allai gael lleihad mewn cyllid. Roedd bron 
pob grŵp o’r farn bod hyn yn anoddach a dywedodd rhai eu bod yn amharod i ddewis unrhyw 
rai o’r rhestr. Fodd bynnag, y meysydd canlynol oedd y rhai a ddewiswyd amlaf: 

Cysylltiadau rhyngwladol 
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43. Nodwyd cysylltiadau rhyngwladol gan fwyafrif y grwpiau gyda theimlad y dylid gadael y 
cyfrifoldeb i lywodraeth y DU gan nad yw hwn yn faes wedi’i ddatganoli. Teimlai’r cyfranogwyr 
nad yw Cymru’n ymwneud â’r math o raglenni tramor y mae llywodraeth y DU yn ymwneud â 
hwy ac nad oedd angen dyblygu camau gweithredu sydd eisoes yn cael eu gwneud gan 
weinidogion etholedig y DU. 

44. Nid oedd cyfranogwyr eraill yn glir ynghylch yr hyn yr oedd cysylltiadau rhyngwladol yn ei 
gynnwys a sut yr oedd cyllid yn cael ei wario yn y maes hwn. Soniodd rhai am gostau teithio ac a 
oes angen unrhyw gysylltiadau rhyngwladol sydd ar wahân i’r DU ar hyn o bryd. 

“Rwy’n teimlo nad yw cysylltiadau rhyngwladol yn rhan o brif gylch gorchwyl Llywodraeth Cymru yn 
amlwg. Rwy’n deall bod gennym ni reolau yn Affrica, ond rwy’n meddwl y dylai cysylltiadau rhyngwladol 
gael eu gadael i Lywodraeth y DU yn bennaf.” Aelod o’r gymuned fusnes 

“Rwy’n gwerthfawrogi bod rhai cwmnïau mawr yn dod i fuddsoddi yng Nghymru, ond rwy’n meddwl y 
byddan nhw’n gwneud hynny os ydyn ni’n cael ein neges am yr economi yn gywir beth bynnag, ac felly 
mewn gwirionedd mae’n debyg nad yw neilltuo cyllid ychwanegol i ddweud wrth y byd am Gymru ar hyn 
o bryd yn flaenoriaeth.” Llywodraethwr 

“Cysylltiadau rhyngwladol – heb y pwerau datganoledig, i fod yn blwmp ac yn blaen, beth yw pwynt 
gwario llawer o arian yn y maes hwn?” Ymarferydd iechyd 

Y Gymraeg 

45. Roedd y Gymraeg yn faes arall a ddewiswyd gan fwyafrif y cyfranogwyr gyda llawer yn teimlo, er 
ei bod yn rhan bwysig o hunaniaeth a diwylliant Cymru, bod llawer eisoes wedi’i gyflawni i hybu’r 
iaith ac y gellid gwneud arbedion yn awr. Awgrymodd rhai cyfranogwyr y gallai hwn fod yn ateb 
tymor byr i fynd i’r afael â heriau y teimlent oedd yn rhai mwy brys yn yr hinsawdd bresennol. 

“Dydw i’n sicr ddim yn gwrthwynebu’r Gymraeg. Rwy’n meddwl ei bod yn rhan bwysig iawn o’n 
hunaniaeth, ond teimlaf fod yna siarcod yn nes at y cwch. Rwy’n meddwl bod yna bethau sy’n destun 
mwy o bryder i ni fel cenedl ar hyn o bryd.” Aelod o’r sector gwirfoddol 

“Mae llawer o arian wedi cael ei wario ar arwyddion Cymraeg, cyrsiau Cymraeg ac ati – rwy’n meddwl 
efallai ein bod ni mewn cyfnod lle mae llawer o hyn wedi ei sefydlu nawr ac efallai ei bod hi’n bryd i ni 
ailfeddwl.” Ymarferydd iechyd 

46. Teimlai eraill y gallai’r ffordd yr oedd arian yn cael ei wario ar yr iaith fod yn fwy effeithiol. Er 
enghraifft, teimlai rhai cyfranogwyr fod gormod o ffocws ar gynhyrchu popeth yn ddwyieithog a 
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allai, o lacio’r gofynion, hefyd gael effeithiau amgylcheddol cadarnhaol yn ogystal â lleihau’r 
pwysau ar anghenion ariannu.  

“Mae angen edrych ar gost cynhyrchu popeth yn ddwyieithog – rwy’n meddwl ei bod yn gost ddiangen.” 
Ymarferydd iechyd 

“Dydy’r ffordd mae’r Gymraeg yn cael ei haddysgu ddim yn effeithiol iawn mewn gwirionedd. Felly dydy’r  
arian ddim yn cael ei wario’n effeithiol a chredaf mai dyna’r mater hollbwysig. Mae angen i ddysgu 
Cymraeg fod yn fwy o hwyl ac yn llai llafurus.” Dysgwr gydol oes 

 

Effeithlonrwydd gwariant 

47. Lleisiodd nifer o gyfranogwyr bryderon ynghylch torri rhai meysydd ariannu ac nid eraill ac 
roeddent am weld dull gwahanol o weithredu. Un awgrym oedd gostyngiad gweddilliol 
cyffredinol i’r meysydd hynny nad oeddent wedi’u blaenoriaethu yn y cwestiwn cyntaf, yn hytrach 
na thargedu unrhyw beth yn benodol ar gyfer gostyngiad penodol.  

“Fe ddylen ni fod yn blaenoriaethu’r rhai sydd mewn angen, yn hytrach na dod o hyd i bethau i’w torri, o 
ran y swm a’r patrwm.” Person hŷn 

48. Roedd y cyfranogwyr hefyd yn gytûn bod angen mwy o effeithlonrwydd yn hytrach na lleihau 
cyllid mewn meysydd penodol o reidrwydd, a rhoddwyd enghreifftiau o ble y teimlwyd bod arian 
wedi cael ei wastraffu.  
 

49. Defnyddiwyd llywodraeth leol gan nifer o grwpiau fel enghraifft o lle yr hoffent weld mwy o 
dryloywder a gwariant mwy effeithiol. 

“Yn hytrach na dweud, rwy’n meddwl y dylem ni dorri gwariant yn unrhyw un o’r meysydd hyn, sydd i gyd 
yn haeddu cael eu hariannu’n llawn, byddwn i’n dweud bod angen i ni edrych ar sut mae’r arian yn cael ei 
wario ac a yw wedi cyflawni’r hyn yr oeddem yn meddwl y byddai’n ei gyflawni. Ac os na wnaeth, a yw 
taflu mwy o arian ato yn mynd i’w gyflawni neu a oes angen i ni edrych ar wneud rhywbeth gwahanol 
iawn?” Aelod o’r gymuned ffermio 

“Dydyn ni ddim yn cael gwell gwasanaeth (gan awdurdodau lleol). Rydyn ni’n gwario llawer mwy o arian 
ar fwy o unigolion a llawer mwy o fiwrocratiaeth. Felly rwy’n meddwl bod yna lawer o feysydd lle gallem 
edrych ar yr arbedion effeithlonrwydd yn realistig ac arbed arian heb orfod dewis meysydd unigol y 
byddem yn hoffi gwario llai o arian arnynt.” Llywodraethwr 
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“Rwy’n meddwl ein bod ni’n boblogaeth fach, ychydig dros y 3 miliwn ac rydyn ni’r un maint â 
Birmingham. A phan rwy’n edrych ar 22 o awdurdodau lleol, 22 o brif weithredwyr, 22 o bopeth, mae bron 
yn chwerthinllyd bod angen inni gael awdurdod lleol ar gyfer rhyw 150,000 o bobl.” Aelod o’r sector 
gwirfoddol 

“Dydw i ddim yn meddwl bod yna ddigon o reolaeth ar sut mae llywodraeth leol yn gwario ei harian ac i 
ba gyfeiriad.” Aelod o’r sector gwirfoddol 

50. Soniodd eraill am y penderfyniadau presennol ynghylch cael mwy o Aelodau o’r Senedd gan holi 
ai dyma’r amser iawn i ddefnyddio’r gyllideb yn y modd hwn, ac a yw hyn yn ddefnydd da o’r 
gyllideb o gwbl.  

“Rwy’n meddwl bod rhaid gwneud rhai arbedion yn strwythur llywodraeth leol. Dydw i ddim yn cytuno â’r 
cynnydd yn nifer yr Aelodau o’r Senedd, dydw i ddim yn cyd-fynd â’u dadl bod cynyddu nifer yr aelodau 
yn mynd i gynyddu eu heffeithlonrwydd”. Aelod o’r gymuned fusnes 
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4. Canfyddiadau’r gwaith ymgysylltu: A ddylai 
Llywodraeth Cymru ddefnyddio ei phwerau trethu a/neu 
fenthyca i gynyddu, lleihau neu gynnal cyllid cyffredinol? 

51. Yn gyntaf, gofynnwyd i’r cyfranogwyr a oeddent yn ymwybodol o sut yr oedd cyllideb 
Llywodraeth Cymru yn cael ei hariannu, a rhoddwyd dadansoddiad iddynt o’r symiau a godir gan 
drethi penodol. Roedd gan yr holl gyfranogwyr rywfaint o ymwybyddiaeth o ddatganoli, ond nid 
o’r symiau penodol na’r trethi penodol dan sylw. 
 

52. Yna gofynnwyd i gyfranogwyr roi sylwadau ynghylch a fyddai’n well ganddynt weld gwariant yn 
cynyddu., lleihau neu’n aros yr un fath, ac a ddylid newid symiau trethi neu fenthyca er mwyn 
cyflawni hyn. Roedd yn ymddangos bod grwpiau wedi’u rhannu ar y mater hwn gyda rhai yn 
teimlo’n gryf am gynyddu ac eraill am gadw lefelau yr un fath neu eu lleihau.  

Cynyddu 

53. Eglurodd y rhai a deimlai y dylid cynyddu cyllid ei bod yn debygol y byddai angen cynnydd er 
mwyn cyflawni popeth a drafodwyd yng nghwestiwn 1.  
 

54. Teimlai llawer o gyfranogwyr bod yr argyfwng costau byw ac effaith y pandemig yn golygu y 
gallai fod yn rhaid i’r llywodraeth wneud pethau yn y tymor byr er mwyn cefnogi’r rhai sydd 
mewn mwy o angen. 

“Rwy’n meddwl mewn byd lle mae chwyddiant yn mynd i gyrraedd 10% yn fuan, mae dweud y dylen ni 
leihau gwariant yn mynd i niweidio gwasanaethau cyhoeddus yn ofnadwy. Felly rwy’n meddwl mai realiti’r 
sefyllfa yw bod angen i ni gynyddu gwariant.” Aelod o’r gymuned ffermio 

“Rwy’n meddwl y bydd yn rhaid i lywodraeth Cymru gynyddu ei gwariant – os ydy hi am gynnal neu 
gynyddu gwasanaethau.” Ymarferydd iechyd 

“Yn y 12 mis nesaf fe fydd gwir angen cefnogi y rhan fwyaf o Gymru i ddod drwy’r argyfwng costau byw.” 
Llywodraethwr 

Cynnal neu leihau 

55. Teimlai rhai cyfranogwyr y byddai cynnal y lefel bresennol o wariant yn ddigon cyn belled â bod 
mwy o graffu ar sut yr oedd arian yn cael ei wario.  
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56. Teimlai nifer fach o gyfranogwyr bod lleihau gwariant yn syniad gwell ar hyn o bryd ac y gellid 
cyflawni hynny trwy wario’n fwy effeithiol. 

“Rydyn ni’n gwario canran uchel iawn o’n CMC, yr uchaf o’r pedair gwlad, ar lywodraeth a dylid lleihau 
hynny er mwyn creu economi iachach a mwy amrywiol.” Aelod o’r sector gwirfoddol 

“Rwy’n meddwl bod angen i ni gael mwy o gynllun o ran ein nod yn y pen draw a sut rydyn ni’n mynd i 
gyrraedd yno cyn iddyn nhw ddechrau gwario a gwastraffu arian.” Llywodraethwr 

Trethi a benthyca 

57. Roedd safbwyntiau ar drethi yn amrywio hefyd, er bod pawb yn erbyn cynyddu treth incwm ar 
gyfer y rhai a oedd eisoes yn cael trafferthion ariannol ac yn teimlo y dylai unrhyw gynnydd 
mewn trethi gael ei gyfeirio at y rheini ag incwm uwch neu fusnesau mawr.  
 

58. O ran benthyca, teimlai rhai cyfranogwyr nad oedd hyn yn ymarferol gyda chyfraddau llog yn 
codi ac y gallai roi baich ar genedlaethau’r dyfodol. Fodd bynnag, teimlai eraill, o’i wneud yn 
gyfrifol, bod benthyca yn ffordd dda o gael mwy o gyllid ar gyfer y meysydd a nodwyd yng 
nghwestiwn 1. 

“Fyddwn i ddim eisiau cynyddu benthyca oherwydd mae hynny’n costio mwy i’w dalu’n ôl, felly dim ond 
gwneud twll i ni’n hunain fyddwn ni. Ond rwy’n meddwl bod cynyddu trethi sy’n seiliedig ar incwm fel bod 
y bobl gyfoethocaf yn talu, rwy’n meddwl mai dyna’r ffordd decaf o wneud pethau.” Dysgwr gydol oes 

“Fyddwn i ddim eisiau cynyddu ardrethi busnes. Fel rydw i wedi ei ddweud o’r blaen, oherwydd mae 
busnesau, yn enwedig busnesau bach, yn wynebu talcen caled ac mae’r rhan fwyaf o fusnesau Cymru yn 
fusnesau bach mewn gwirionedd.” Dysgwr gydol oes 

“Rwy’n gwerthfawrogi bod cyfraddau llog yn codi felly dydy hynny ddim o’n plaid ni, ond rwy’n meddwl os 
yw’n cael ei reoli’n dda ac ar yr amod bod y gwariant yn cael ei wneud yn y lle iawn ac yn buddsoddi 
mewn twf a chynaliadwyedd yn y dyfodol, bydd ad-dalu benthyciad maes o law yn fforddiadwy ac yn 
hylaw.” Llywodraethwr 

“Mae’n gwestiwn anodd – ac mae’r argyfwng costau byw wedi golygu bod unrhyw fath o sôn am godi 
trethi yn mynd i godi ofn ar bobl. Rwy’n meddwl bod yn rhaid i ni gynyddu gwariant ac rwy’n meddwl yn y 
tymor byr, gyda phopeth sy’n digwydd ar hyn o bryd, mai’r unig ffordd i wneud hynny yw benthyca mwy.” 
Aelod o’r sector diwylliant 
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5. Canfyddiadau’r gwaith ymgysylltu: A ddylai’r nodau 
a amlinellwyd gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol fod yn 
flaenoriaethau? 

59. Holwyd y cyfranogwyr am y cynlluniau canlynol ac a oeddent yn teimlo ei bod yn bwysig 
canolbwyntio ar y rhain ar hyn o bryd. 

Gwella cartrefi ledled Cymru – gan gynnwys datgarboneiddio cartrefi, adeiladu tai 
fforddiadwy carbon isel newydd a rhaglen genedlaethol i wella effeithlonrwydd ynni cartrefi 
presennol. 

60. Dywedodd cyfranogwyr yn y mwyafrif o’r grwpiau fod y cynllun hwn yn bwysig iawn gyda’r 
angen i gynyddu nifer y cartrefi sy’n cael eu hadeiladu am brisiau fforddiadwy. Roedd ffocws 
hefyd ar bwysigrwydd cartrefi sy’n defnyddio ynni’n effeithlon yng ngoleuni’r argyfwng costau 
byw presennol.  
 

61. Soniodd nifer o gyfranogwyr hefyd am hygyrchedd cynlluniau i gefnogi cartrefi sy’n defnyddio 
ynni’n effeithlon a bod angen gwneud mwy i sicrhau bod Cymru’n cyd-fynd â’r hyn a gynigir yn 
Lloegr. 

“Mae pobol eisiau prynu tai yn eu milltir sgwâr – y peth mawr yw cael tai fforddiadwy a dylai fod ffocws ar 
gynllun 1 pan ddaw i adeiladau newydd.” Aelod o’r sector diwylliant 

“Mae’n wirioneddol bwysig bod gan bobl dai y gallant fforddio byw ynddynt. Yn yr hirdymor, mae’n bwysig 
iawn bod gennym ni gartrefi sydd ddim yn rhyddhau llawer o garbon i’r atmosffer.” Aelod o’r gymuned 
ffermio 

“Mae gwella effeithlonrwydd ynni yn bwysig – fe wnaethon ni gymryd benthyciad i osod gwydr dwbl 
oherwydd mae rhai o’r cynlluniau mor anodd eu cael.” Aelod o’r sector diwylliant 

Cysylltu a symud pobl – gan gynnwys gwella cysylltedd digidol, teithio llesol (ffyrdd o 
deithio heb fodur er enghraifft ar feic) a thrafnidiaeth gyhoeddus 

62. Roedd mwyafrif y cyfranogwyr yn teimlo bod y cynllun hwn yn bwysig iawn gyda sylwadau 
penodol am wella cysylltiadau rhwng gogledd a de Cymru. Roedd un cyfranogwr yn Sir Benfro 
am weld gwell cysylltedd hefyd a theimlai y byddai ehangu’r math o ffyrdd o fod yn ffyrdd A i 
draffyrdd yn bwysig yn ogystal ag archwilio ffyrdd eraill o deithio. 
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63. Teimlwyd hefyd fod cysylltedd digidol yn bwysig iawn a bod angen gwelliannau, gyda rhai 
ardaloedd yn dal i fod mewn ‘twll du digidol lawer o’r amser’, yn enwedig yn y gogledd. 
Teimlwyd hefyd fod llawer o arian wedi’i wario ar wella band eang ond mai ychydig iawn o’r tai 
oedd â chysylltedd da. Felly roedd angen sicrhau bod y contract gyda darparwyr yn cyflawni’r 
hyn sy’n ofynnol.  

“Maen nhw wedi gwario llawer iawn o arian ar hynny (gwella cysylltedd) ac ar ardaloedd gwledig, a dydy e 
ddim wedi gweithio mewn llawer o achosion.” Aelod o’r gymuned ffermio 

“Mae cysylltu pobl yn bwysig iawn – roedd pobl yn gallu ymgysylltu llawer mwy yn ystod y pandemig 
oherwydd gwaith ar-lein. Rwy’n meddwl bod buddsoddi yn y meysydd hyn yn allweddol oherwydd mae 
rhai ardaloedd o Gymru yn dal i fod ar ei hôl hi.” Aelod o’r sector diwylliant 

64. Soniodd nifer o gyfranogwyr am wella trafnidiaeth gyhoeddus, yn enwedig mewn ardaloedd 
gwledig, gan fod yr heriau presennol yn golygu bod pobl yn annhebygol o roi’r gorau i 
ddefnyddio ceir. 

“Bydd yn rhaid i chi roi cymhorthdal i drafnidiaeth gyhoeddus mewn ardaloedd gwledig os ydych chi am i 
bobl beidio â defnyddio ceir. Os byddem ni’n dal bws yma ym mis Medi i Aberystwyth, fyddem ni ddim yn 
cael bws adref tan fis Mawrth nesaf.” Aelod o’r gymuned ffermio 

“Rwy’n meddwl y dylai’r ffocws cyntaf fod ar wella cysylltedd digidol, teithio llesol a thrafnidiaeth 
gyhoeddus o amgylch Cymru. Mae gan Gymru wasanaeth gwael iawn a dweud y gwir. Mae systemau 
trafnidiaeth sy’n gweithio a chysylltedd digidol da yn bwysig yn y cyfnod cythryblus hwn.” Aelod o’r 
gymuned fusnes 

Buddsoddi mewn creu swyddi gwyrddach newydd 

65. Roedd buddsoddi mewn creu swyddi newydd, gwyrddach yn bwysig iawn i nifer o gyfranogwyr a 
soniodd am y cyfle i fuddsoddi mwy ym maes datblygu ynni gwynt a morlynnoedd llanw a allai 
greu swyddi medrus iawn i gefnogi’r economi a gwariant yn lleol.  
 

66. Ar y llaw arall, teimlai rhai cyfranogwyr y gellid cyflawni hyn trwy ganolbwyntio ar rai o’r 
cynlluniau eraill, ac nid oeddent o’r farn bod angen i hwn fod yn brosiect ar ei ben ei hun o 
reidrwydd. 

Buddsoddi mewn natur – gan gynnwys blaenoriaethu cyllid a chefnogaeth ar gyfer adfer 
cynefinoedd a bywyd gwyllt ar raddfa fawr; cefnogi amddiffynfeydd llifogydd naturiol; rhoi’r 
goedwig genedlaethol newydd ar waith; a gwella cadwyni bwyd a dosbarthiad bwyd yn lleol. 
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67. Cafwyd ymateb cymysg i’r cynllun hwn a theimlai rhai y dylai nifer o’r elfennau a restrir uchod 
fod â’i rhaglen neu ei ffocws ei hun.  
 

68. Teimlai mwyafrif y cyfranogwyr bod buddsoddi mewn byd natur yn bwysig iawn gyda sylwadau 
penodol ar warchod ein bywyd gwyllt a’n natur wyllt, a allai hefyd effeithio ar dwristiaeth. Teimlai 
cyfranogwyr hefyd y dylai gwella ein hamddiffynfeydd naturiol rhag llifogydd fod yn flaenoriaeth.  
 

69. Fodd bynnag, nid oedd un cyfranogwr yn teimlo bod buddsoddi mewn natur yn bwysig iawn a 
dadleuodd nad oes angen cymorth ariannol y llywodraeth ar y maes hwn, ond yn hytrach y dylai 
fod yn gyfrifoldeb ar bawb, ac ynghlwm wrth bolisïau eraill er mwyn sicrhau ei fod yn gynaliadwy. 
Roedd grŵp arall yn teimlo’n gryf bod angen mwy o fanylion a bod angen iddo fod yn fwy na 
phlannu mwy o goed i wrthbwyso nifer y teithiau awyren. 

Cefnogi busnesau a fydd yn helpu Cymru i arwain y chwyldro carbon isel 

70. Roedd y cyfranogwyr yn gefnogol i’r cynllun hwn ar y cyfan ond mynegodd rhai cyfranogwyr y 
farn bod angen ei wneud yn y ffordd gywir. Er enghraifft, teimlai un cyfranogwr nad oedd 
buddsoddi i sicrhau bod pob car yn un trydan yn ateb synhwyrol felly mae angen i’r strategaeth 
fod yn gywir.  
 

71. Roedd un cyfranogwr yn gyndyn o gefnogi’r cynllun hwn gan deimlo na ddylai llywodraethau 
ymwneud yn uniongyrchol â busnes. Fodd bynnag, roedd yn gefnogol i weld y llywodraeth yn 
galluogi datblygiad ynni llanw ac yn cefnogi ailddatblygu safleoedd fel Pen-y-bont ar Ogwr lle’r 
oedd arbenigedd peirianyddol eisoes yn trawsnewid i weithgynhyrchu a chynnal a chadw 
caledwedd ar gyfer ynni adnewyddadwy. 

Buddsoddi yng nghapasiti cynhyrchu ynni Cymru i leihau dibyniaeth ar fewnforion 

72. Trafododd mwyafrif y grwpiau’r cynllun hwn a’i flaenoriaethu fel un pwysig iawn. Teimlai’r rhan 
fwyaf o’r cyfranogwyr fod llawer o gyfle yng Nghymru i wneud hyn gyda’r ddwy orsaf trydan dŵr 
yng ngogledd Cymru a chyda phŵer gwynt a llanw. 
 

73. Dywedodd un cyfranogwr fod angen inni sicrhau bod cynlluniau’n canolbwyntio ar gynhyrchu 
ynni gwyrdd. 

“Mae yna farchnad gyfan o baneli solar a ffermydd gwynt yma yng Nghymru ac mae angen i ni fod yn 
uchel ein croch am hynny, buddsoddi mwy ynddo a sicrhau mai ni yw’r genedl sy’n symud y byd yn ei 
flaen.” Llywodraethwr 

“Os ydyn ni am gefnogi cynhyrchu ynni yng Nghymru, mae angen i ni wneud hynny drwy harneisio dŵr a 
gwynt. Mae gennym ni ddigon o hynny.” Aelod o’r gymuned ffermio 
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“Rwy’n meddwl bod llawer iawn o botensial ac ynni cudd y gellid ei ddefnyddio ar gyfer ynni 
adnewyddadwy yng Nghymru a’r systemau afonydd. Mae gennym ni nentydd bychain, ffrydiau mynyddig, 
a byddai modd cynyddu’r cynlluniau ynni sydd wedi’u rhoi ar waith yng ngogledd Cymru ac sy’n 
gweithio’n dda fel y gallai cyfoeth ddod yn gwbl ddibynnol ar ynni adnewyddadwy.” Cyfranogwr 
hunangyflogedig 

Buddsoddi yng nghapasiti cynhyrchu bwyd o Gymru i leihau dibyniaeth ar fewnforion 

74. Nododd mwyafrif y cyfranogwyr fod y cynllun hwn yn bwysig iawn, yn enwedig yng ngoleuni 
Brexit, yr argyfwng costau byw a’r sylw diweddar i brinder bwydydd o ganlyniad i’r gwrthdaro yn 
Wcráin.  
 

75. Teimlai’r cyfranogwyr felly y dylai dod yn fwy hunangynhaliol fel cenedl fod yn flaenoriaeth i 
Gymru. 

“Bydd buddsoddi ym maes cynhyrchu bwyd o Gymru yn dod yn fwyfwy pwysig a, wyddoch chi, mae’n 
ymddangos yn wirion ein bod ni’n mewnforio pethau ac yn gorfod teithio milltiroedd trwy ei hedfan i 
mewn pan fydden ni’n gallu cynhyrchu’r bwyd ein hunain.” Aelod o’r gymuned fusnes 

“Mae Brexit yng nghefn fy meddwl drwy’r amser ac yn ein gwneud ni’n fwy annibynnol a pheidio â gorfod 
dibynnu cymaint ar fewnforion.” Aelod o’r sector gwirfoddol 

“Mae buddsoddi yng nghapasiti cynhyrchu bwyd o Gymru er mwyn lleihau dibyniaeth ar fewnforion wedi 
symud yn gyflym i fyny’r agenda oherwydd yr anghydfod rhyngwladol sy’n cael ei achosi yn Wcráin.” 
Aelod o’r gymuned ffermio 
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6. Canfyddiadau’r gwaith ymgysylltu: Arloesi mewn 
cyllid i fynd i’r afael â heriau’r dyfodol 

76. Gofynnwyd i’r cyfranogwyr am syniadau ynghylch sut y gallai Llywodraeth Cymru fod yn arloesol 
yn y ffordd y mae’n ariannu pob sector er mwyn mynd i’r afael â heriau’r dyfodol, megis yr 
argyfwng costau byw, cefnogi adferiad busnes, trawsnewid i economi carbon is; ac ymateb i 
newidiadau ar ôl Brexit. 
 

77. Mynegodd rhai grwpiau anhawster gyda’r cwestiwn hwn a theimlwyd mai mwy o dryloywder 
oedd yr allwedd i asesu ble mae ein harian yn cael ei wario ar hyn o bryd ac yna gellid ystyried 
sut y gellir ei ddefnyddio mewn gwahanol ffyrdd. 
 

78. Teimlai grwpiau eraill fod gan Gymru gyfle da i fod yn arloesol o gymharu ag eraill yn Ewrop a’r 
DU gyfan oherwydd eu sefydlogrwydd gwleidyddol.  

Roedd yr awgrymiadau’n cynnwys: 

79. Incwm sylfaenol i bawb neu gyflog gwarantedig cenedlaethol fel yn y Ffindir, neu gyflwyno cyflog 
byw i Gymru i geisio lleihau’r ddibyniaeth ar gyllid cyhoeddus 

80. Rhoi pwysau ar San Steffan i ddarparu cyllid i gymryd lle hen Gyllid y Gymuned Ewropeaidd 

81. System loteri Gymreig, lle mae’r arian hefyd yn cefnogi cymunedau lleol gyda phethau fel 
llwybrau beicio newydd, parciau chwarae newydd neu system gymorth newydd o fewn addysg 

82. Diwygio’r ffordd y caiff cyllid grant ei ddyrannu er mwyn osgoi’r cylchoedd ariannu tymor byr a’r 
amser a dreulir ar geisiadau grant 

83. Swmp-brynu solar fel y gellid cynnig cymhorthdal ar gyfer solar domestig 

84. Defnyddio model tebyg i’r strategaeth ariannu busnes a ddefnyddiwyd yn ystod y pandemig 
gyda’r angen i fusnesau gytuno i fod yn fwy cynaliadwy yn y dyfodol ac felly’n llai dibynnol ar 
gyllid cyhoeddus 

85. System cwpon yn hytrach nag arian mewn rhai sectorau o ddiwydiant 

86. Ailystyried ardrethi annomestig a hyd prydlesi i sicrhau dyfodol y stryd fawr 

87. Cynyddu cymaint â phosibl y defnydd o ynni dŵr gyda’r potensial a ddarperir gan afonydd 
Cymru yn llifo 24/7  



 Canfyddiadau Gwaith Ymgysylltu - Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2022-23  

18 

 

88. Addysgu pobl yn ifanc ynghylch cyllidebu, dyled, costau byw, y dreth gyngor  
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7. Canfyddiadau’r gwaith ymgysylltu: A ddylai rhai 
grwpiau o gymdeithas dderbyn mwy neu lai o gyllid i gefnogi 
cymdeithas fwy cyfartal? 

89. Gofynnwyd i’r cyfranogwyr a ddylai Llywodraeth Cymru flaenoriaethu cyllid ar gyfer grwpiau 
penodol o bobl mewn cymdeithas.  

Plant a phobl ifanc  

90. Soniodd nifer o’r grwpiau am flaenoriaethu plant a phobl ifanc gan gynnwys darparu gofal, 
addysg ysgol ac asesiadau ar gyfer anghenion dysgu ychwanegol ac iechyd meddwl.  
 

91. Roedd dadleuon hefyd dros flaenoriaethu gwasanaethau ieuenctid a chefnogi pobl ifanc hyd at 
30 ym maes datblygu sgiliau a chyfleoedd gwaith.  

Pobl anabl 

92. Roedd y cyfranogwyr hefyd yn teimlo bod angen gwell seilwaith i gefnogi pobl anabl yng 
Nghymru. 

Pobl ddigartref  

93. Cafodd pobl ddigartref eu blaenoriaethu hefyd gan nifer o’r grwpiau a oedd yn teimlo y dylid 
gwneud mwy i gefnogi tai a pharhau â’r ymdrechion a wnaed yn ystod y pandemig. 

“Rwy’n dal i fethu deall yn iawn sut i ni lwyddo i gael pob person digartref oddi ar y stryd yn ystod y 
pandemig a nawr mae hynny wedi mynd. Rydyn ni wedi eu gwthio nhw’n ôl ar y stryd eto. Rwy’n rhyfeddu 
ein bod ni wedi caniatáu i hynny ddigwydd a hithau’n amlwg yn fforddiadwy i wneud hynny yn ystod y 
cyfnod hwnnw.” Llywodraethwr 

Pobl hŷn 

94. Roedd pryderon nad oedd digon o sylw’n cael ei roi i’r genhedlaeth hŷn gyda heriau ar ôl 
ymddeol. 

Y rhai mewn angen 

95. Fodd bynnag, nid oedd mwyafrif y cyfranogwyr am weld cyllid yn cael ei flaenoriaethu yn y 
modd hwn ac roedd yn well ganddynt weld cymorth yn cael ei gynnig i’r rhai sydd ei angen 
fwyaf. 
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96. Roedd hyn yn aml yn golygu bod cyfranogwyr yn blaenoriaethu teuluoedd neu unigolion mwy 
difreintiedig sy’n gorfod dewis rhwng ‘cadw’n gynnes neu fwyta’, ond roedd y neges yn gyson 
sef y dylai asesiad fod yn seiliedig ar angen, yn hytrach nag ar gategoreiddio grwpiau o bobl. 

“Rwy’n teimlo y dylai’r byd rwy’n byw ynddo fod wedi symud ymlaen o wahanu pobl fel hyn, a’r bobl y 
dylen nhw fod yn gwario arian arnyn nhw yw’r bobl sydd angen cymorth ariannol. Ni fyddwn yn eu 
categoreiddio mewn unrhyw ffordd arall. Ac rwy’n meddwl bod parhau i gategoreiddio pobl fel hyn yn 
gwneud cam â’r genedl.” Aelod o’r gymuned ffermio 

“Dylid parchu pob unigolyn ac yna ar ôl hynny, mater o angen yw e. Does dim ots i ba grŵp rydych chi’n 
digwydd disgyn iddo na sut rydych chi’n ystyried eich hun nac unrhyw beth felly. Mae’n fater o angen a’r 
gallu i adnabod yr angen, boed o ran cyllid, boed o ran problemau iechyd meddwl, boed o ran 
gwahaniaethu neu beth bynnag ydyw, mae’n ymwneud mewn gwirionedd â nodi’r angen a chael y modd 
wedyn i’w cefnogi.” Cyfranogwr hunangyflogedig 

“Darparu arian ychwanegol ar gyfer tai, digartrefedd, iechyd a gofal cymdeithasol, mae’n fater o bawb 
dros bob un, a phob un dros bawb wyddoch chi, fyddwn i ddim yn dweud bod unrhyw grŵp penodol sydd 
angen mwy o gymorth i gael profiad cyfartal nag unrhyw grŵp arall.” Aelod o’r sector gwirfoddol 
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8. Canfyddiadau’r gwaith ymgysylltu: Heriau allweddol 
fesul sector 

97. Gofynnwyd i gyfranogwyr roi sylwadau ar yr heriau allweddol yr oeddent yn eu hwynebu yn eu 
sector a sut y gallai Llywodraeth Cymru eu cynorthwyo. 

Ymarferwyr iechyd 

98.  Y prif bwysau a nodwyd oedd cadw a recriwtio staff, ynghyd â phoblogaeth sy’n heneiddio a 
datblygiadau technolegol. 

“Mae’r prif bwysau ar iechyd yn hysbys iawn – poblogaeth sy’n heneiddio a datblygiadau technegol sy’n 
codi’r gost – y peth arall sydd wedi gwaethygu hyn yw’r prinder pobl fedrus.” Ymarferydd iechyd 

99.  Roedd gwasanaethau iechyd meddwl yn her hefyd gyda phrinder gweithwyr proffesiynol ac ôl-
groniad mewn triniaethau. 

Y Trydydd Sector 

100.  Cysondeb cyllid oedd y pwysau mwyaf a nodwyd gan nifer o gyfranogwyr. Teimlwyd bod y 
cylch ariannu tymor byr yn cyfyngu ar yr hyn y gallai’r sector ei gyflawni gan fod llawer o’i amser 
yn cael ei dreulio ar geisiadau grant a gorfod recriwtio staff i rolau cyfnod penodol. 

“Mae’n rhaid i mi annog ac ysgogi fy nhimau i ddal i ddod i mewn bob dydd a darparu cymorth o 
ansawdd gwirioneddol uchel i’r bobl fwyaf cymhleth yn ein cymdeithas, heb unrhyw sicrwydd gwirioneddol 
o unrhyw ddiogelwch eu hunain o ran a fydd eu swyddi yn dal i fodoli ar ôl cyfnod o 12 mis.” Aelod o’r 
sector gwirfoddol  

101.  Bu’r cyfranogwyr hefyd yn trafod sut nad oedd cyflogau’n cynorthwyo i ddenu staff i’r sector a 
arweiniodd at bryder na fydd y staff i gyflawni’r gwaith yn bodoli yn y dyfodol. Roedd teimlad 
hefyd fod yn rhaid i elusennau gyfiawnhau cyflogau mewn ffordd nad oedd yn rhaid i sectorau 
eraill wneud. 
 

102.  Roedd cyllid yn gyffredinol yn bryder i’r grŵp hwn hefyd a theimlad bod disgwyl yn aml i 
elusennau lenwi bylchau nad yw gwasanaethau eraill yn gallu eu darparu, ond heb y cyllid i 
gefnogi hyn. 
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Y Celfyddydau a Diwylliant 

103.  Roedd y prif bwysau hirdymor ar y sector yn amrywio gyda’r grŵp yn crybwyll materion fel colli 
gweithwyr llawrydd a mwy o angen am gynlluniau sgiliau a hyfforddiant i hyrwyddo’r gwahanol 
lwybrau yn y celfyddydau. 
 

104.  Soniwyd hefyd am gadw staff yn gyffredinol ochr yn ochr â diffyg cynyddrannau yn y cyllid gan 
Lywodraeth Cymru dros y blynyddoedd. 

“Mae yna ddwsinau ar ddwsinau o swyddi o fewn y celfyddydau – mae angen i ni ei wneud yn fusnes 
deniadol i weithio ynddo. Rwy’n gweithio yn y sector oherwydd rydw i wrth fy modd ag ef, ond gallwn 
ennill mwy yn rhywle arall - bydd costau byw yn gwneud i bobl ystyried eu swyddi.” Aelod o’r sector 
diwylliant 

“Mae pwysau arnom ni fel diwydiant wedi cynyddu megis cymorth ar gyfer y cwricwlwm cenedlaethol, ond 
dydy’r arian ddim wedi newid. Yn ein diwydiant rydyn ni’n effeithio ar yr economi, sgiliau a datblygiad, 
cydlyniant cymdeithasol ac mae angen i Lywodraeth Cymru werthfawrogi hynny.” Aelod o’r sector 
diwylliant 

Ffermio 

105.  Codwyd y berthynas rhwng costau mewnbwn ac allbwn a’r pryder ynghylch colli taliad fferm 
sylfaenol heb lawer o wybodaeth am yr hyn a oedd i ddod yn ei le.  
 

106.  Roedd pryder am ddiffyg cyfathrebu rhwng Llywodraeth Cymru a’r cymunedau ffermio ac roedd 
llawer o ffermwyr yn cael trafferth deall y polisïau newydd a gynigir a’r effaith y byddent yn ei 
chael arnynt. 

“Mae’r bwlch hwnnw’n achosi llawer iawn o grafu pen. All neb wneud cynlluniau cydlynol ar gyfer y 
dyfodol oherwydd ar hyn o bryd, mae’r dyfodol yn wirioneddol ansicr.” Aelod o’r gymuned ffermio 

“Mae (ffermio)’n system hirdymor a dydyn ni ddim yn cael yr arweiniad o ran i ba gyfeiriad rydyn ni i fod i 
fynd iddo.” Aelod o’r gymuned ffermio 

Addysg 
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107.  Ar gyfer addysg, teimlwyd mai diffyg cyllid oedd y pwysau hirdymor mwyaf. Roedd hyn eisoes 
yn bwysau ar y sector ond roedd ystyriaethau ychwanegol megis y cwricwlwm newydd yn awr 
hefyd. 
 

108.  Roedd y cyfranogwyr am weld ailystyriaeth yn cael ei rhoi i sut y cymhwysir cyllid, gan ddechrau 
gyda meini prawf ac a yw hyn yn ymwneud ag amddifadedd rhai plant, neu ffrwd ar wahân sy’n 
gweld arloesedd a buddsoddiad digidol. 

“Mae angen i ni stopio ac ailfeddwl am y rhaglen fuddsoddi ehangach. Efallai y byddwn yn dychwelyd i’r 
drefn lle mae awdurdodau lleol ar wahân yn gwneud eu pethau unigol eu hunain a bod adrannau addysg 
ar wahân mewn gwirionedd yn ychwanegu at y gost a’r aneffeithlonrwydd. Ydy cyfuno a sicrhau 
effeithlonrwydd o ran cyllid yn bethau i’w hystyried?” Llywodraethwr 

Dysgu gydol oes 

109.  Dywedodd cyfranogwyr ei bod yn ymddangos bod cymorth Llywodraeth Cymru ar gyfer dysgu 
gydol oes yn fach iawn ac wedi’i gyfyngu i gymwysterau yn unig. Yn ogystal, teimlwyd hefyd fod 
ansawdd gwasanaethau llyfrgell wedi gostwng yn aruthrol oherwydd toriadau cyson, felly roedd 
dysgu hunangyfeiriedig yn anoddach o ganlyniad. 
 

110.  Ar ôl Covid, teimlwyd bod dysgu ar-lein yn parhau er nad oedd modd iddo ddiwallu’r un 
anghenion cymdeithasol â chyfleoedd wyneb yn wyneb.  
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Atodiad 1 

Hoffai’r Tîm Ymgysylltu â Dinasyddion ddiolch i’r sefydliadau canlynol am eu cymorth gyda’r 
ymchwiliad hwn:  

Age Connect Canol Gogledd Cymru Cymdeithas Genedlaethol y Prifathrawon 

Celfyddydau a Busnes Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru 

Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned Cymru Coleg Brenhinol y Meddygon Teulu 

Cydffederasiwn Diwydiant Prydain (CBI) Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant 

Colegau Cymru Race Council Cymru 

Llawryddion Diwylliannol Cymru Byddin yr Iachawdwriaeth 

Cynghrair Pobl Hŷn Cymru Y Wallich 

Undeb Amaethwyr Cymru Tir Dewi 

Canolfan Bwyd Cymru Canolfan Ganser Felindre 

Llywodraethwyr Cymru Beth Nesaf Caerdydd 

 Conffederasiwn GIG Cymru 
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Atodiad 2 

1. Cwestiwn 1 - Pe gallech chi ddewis hyd at dri maes yr ydych o’r farn y dylai Llywodraeth Cymru 
flaenoriaethu cyllid ar eu cyfer yn y flwyddyn ariannol nesaf, pa feysydd fyddech chi’n eu dewis: 

• Amaethyddiaeth / Materion Gwledig 
• Plant a phobl ifanc (gan gynnwys gofal plant, chwarae, gwasanaethau ieuenctid) 
• Newid hinsawdd 
• Diwylliant (gan gynnwys y celfyddydau, chwaraeon a threftadaeth) 
• Yr economi 
• Addysg 
• Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
• Tai / digartrefedd 
• Cysylltiadau rhyngwladol 
• Llywodraeth leol 
• Trafnidiaeth 
• Y Gymraeg 

 
2. Pam ydych chi o’r farn y dylai Llywodraeth Cymru gynyddu gwariant yn y meysydd hyn? 

 
3. Os yw Llywodraeth Cymru yn mynd i gynyddu gwariant mewn rhai meysydd, efallai y bydd 

angen iddi dorri gwariant mewn meysydd eraill. Pe bai’n rhaid i chi ddewis, pa rai o’r meysydd 
canlynol ydych chi’n meddwl y dylai Llywodraeth Cymru dorri gwariant ar eu cyfer yn y flwyddyn 
ariannol nesaf? Dewiswch hyd at dri maes: (cyfeiriwch at y rhestr uchod)  

4. Pam ydych chi o’r farn y dylai Llywodraeth Cymru leihau gwariant yn y meysydd hyn? 
 

5. A ydych yn ymwybodol bod cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24 yn cael ei hariannu 
gan y canlynol: 

• tua £2.5 biliwn o Gyfraddau Treth Incwm Cymru 
• £1 biliwn o ardrethi annomestig 
• £366 miliwn o’r Dreth Trafodiadau Tir 
• £36 miliwn o dreth Tirlenwi  
• a £150 miliwn o fenthyca wedi’i gynllunio 

sy’n cyfateb i ychydig llai nag un rhan o bump o gyfanswm Cyllid Llywodraeth Cymru? 

- Ydw 
- Ydw, rwy’n ymwybodol o ddatganoli treth ond nid y symiau a/neu’r trethi penodol 

sydd wedi’u datganoli 
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- Nac ydw 
 

6. Wrth feddwl am wariant Llywodraeth Cymru yn y flwyddyn ariannol nesaf, a ydych chi’n credu y 
dylai ddefnyddio ei phwerau trethu a/neu fenthyca i gynyddu neu leihau’r cyllid cyffredinol sydd 
ar gael i’w wario, neu gynnal ei lefel bresennol o wariant? 

• Cynyddu gwariant 
• Lleihau gwariant 
• Cynnal y lefel bresennol o wariant 

-  
7. I’w ofyn i’r rheini a atebodd ‘cynyddu gwariant’ uchod: 

Fe ddwedoch chi y dylai Llywodraeth Cymru gynyddu ei gwariant yn y flwyddyn ariannol nesaf. 
Pa un o’r canlynol sy’n disgrifio orau sut rydych chi’n meddwl y dylai ariannu’r cynnydd hwn 
mewn gwariant?  

- Dylai Llywodraeth Cymru fenthyca rhagor 
- Dylai Llywodraeth Cymru gynyddu trethi 
- Dylai Llywodraeth Cymru fenthyca rhagor yn ogystal â chynyddu trethi 
-  

8. I’w ofyn i’r rheini a atebodd ‘lleihau gwariant’ uchod: 

Fe ddwedoch chi y dylai Llywodraeth Cymru leihau ei gwariant yn y flwyddyn ariannol nesaf. Pa 
un o’r canlynol sy’n disgrifio orau sut rydych chi’n meddwl y dylai fynd ati i wneud hynny?  
 

- Dylai Llywodraeth Cymru fenthyca llai 
- Dylai Llywodraeth Cymru leihau trethi 
- Dylai Llywodraeth Cymru fenthyca llai yn ogystal â lleihau trethi 

 
9. Yn eich barn chi, pa mor bwysig yw hi fod Llywodraeth Cymru yn canolbwyntio gwariant ar y 

cynlluniau canlynol:      

• Gwella cartrefi ledled Cymru – gan gynnwys datgarboneiddio cartrefi, adeiladu tai 
fforddiadwy carbon isel newydd a rhaglen genedlaethol i wella effeithlonrwydd ynni 
cartrefi presennol. 

• Cysylltu a symud pobl – gan gynnwys gwella cysylltedd digidol, teithio llesol (ffyrdd o 
deithio heb fodur er enghraifft ar feic) a thrafnidiaeth gyhoeddus. 

• Buddsoddi mewn creu swyddi gwyrddach newydd. 
• Buddsoddi mewn natur – gan gynnwys blaenoriaethu cyllid a chefnogaeth ar gyfer 

adfer cynefinoedd a bywyd gwyllt ar raddfa fawr; cefnogi amddiffynfeydd naturiol 
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rhag llifogydd; rhoi’r goedwig genedlaethol newydd ar waith; a gwella cadwyni bwyd 
a dosbarthu lleol. 

• Cefnogi busnesau a fydd yn helpu Cymru i arwain y chwyldro carbon isel 
• Buddsoddi yng nghapasiti cynhyrchu ynni Cymru i leihau dibyniaeth ar fewnforion. 
• Buddsoddi yng nghapasiti cynhyrchu bwyd o Gymru i leihau dibyniaeth ar fewnforion 
 
Graddfa pwysigrwydd: Pwysig iawn / Eithaf pwysig / Ddim yn bwysig iawn / Ddim yn 
bwysig o gwbl / Ddim yn siŵr 

-  
10. Sut gall Llywodraeth Cymru fod yn arloesol yn y ffordd y mae’n ariannu’ch sector er mwyn mynd 

i’r afael â heriau’r dyfodol? 

- yr argyfwng costau byw, 
- cefnogi adferiad busnes,  
- trawsnewid i economi carbon is; 
- ymateb i newidiadau ar ôl Brexit 

11. Wrth feddwl am y flwyddyn ariannol nesaf, a ddylai Llywodraeth Cymru flaenoriaethu cyllid ar 
gyfer grwpiau penodol o bobl mewn cymdeithas? Os felly, pa grwpiau y dylid eu blaenoriaethu?  

12. Pam mae’r grwpiau hyn yn flaenoriaeth?  

13. Wrth ystyried effaith cyllid ar gyfer y grwpiau hyn… 

• Beth fyddai effaith cyllid neu gyllid ychwanegol ar gyfer y grwpiau hyn?  
• Beth fyddai effaith dim cyllid pellach neu leihad mewn cyllid ar gyfer y grwpiau hyn?  

-  
14. Cwestiynau seiliedig ar bolisi (Dewisol): 

• Beth yw’r prif bwysau hirdymor ar eich sector, a pha gymorth sydd ei angen i ymdrin 
â’r pwysau hynny? 

• Pa mor effeithiol yw’r gefnogaeth a ddarperir gan Lywodraeth Cymru wrth fynd i’r 
afael ag anghenion y sector? 

• Sut gallai’r sector gael ei drawsnewid o’i gymharu â’r cyfnod cyn Covid a pha 
gymorth ariannol fydd ei angen o ganlyniad? 

• Sut gall Llywodraeth Cymru fod yn arloesol yn y ffordd y mae’n ariannu’ch sector er 
mwyn mynd i’r afael â heriau’r dyfodol? 
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