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Rhagair y Cadeirydd 

Yn hwyrach yn y flwyddyn, bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi ei Chyllideb Ddrafft o tua £21 
biliwn ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf, rhwng 1 Ebrill 2023 a 31 Mawrth 2024. Bydd yr arian 
hwn yn ariannu gwasanaethau cyhoeddus hanfodol yng Nghymru. 

Mae'r hinsawdd ariannol yng Nghymru yn wynebu cyfnod heriol o'n blaenau. Bydd pwysau 
sylweddol wrth ymateb i anawsterau economaidd; effeithiau parhaus newid hinsawdd, ac effaith 
Brexit. Rydym yn dal i fynd i’r afael ag effaith COVID-19, gyda phwysau digynsail ar wasanaethau 
cyhoeddus allweddol wrth iddynt geisio adfer yn sgil y pandemig.  

Rydym hefyd yng nghanol argyfwng costau byw, gyda phwysau ar incwm. Yr aelwydydd tlotaf 
sy’n ysgwyddo baich hyn, gyda’r gyfradd chwyddiant ar ei huchaf ers 40 mlynedd a chostau 
ynni’n cynyddu.  

Mae wedi bod yn bwysicach nag erioed i'r Pwyllgor ymgysylltu â rhanddeiliaid a'r cyhoedd 
ledled Cymru a gwrando ar eu barn ynghylch lle y dylai Llywodraeth Cymru fod yn 
blaenoriaethu ei gwariant. Rydym yn ddiolchgar iawn i bawb sydd wedi cyfrannu at y gwaith 
hwn, drwy ein gweithgareddau ymgysylltu. 

Gallech fod yn gofyn Pam mae'r gwaith hwn wedi'i wneud cyn i'r Gyllideb Ddrafft gael ei 
chyhoeddi? Y rheswm am hyn yw i roi'r cyfle gorau i ni ddylanwadu ar Lywodraeth Cymru cyn 
iddi lunio'r Gyllideb Ddrafft ar gyfer 2023-24. Bydd y Pwyllgor yn arwain dadl yn y Cyfarfod 
Llawn yn y Siambr ar 13 Gorffennaf 2022 lle byddwn yn tynnu sylw Rebecca Evans AS, y 
Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol (sy'n gyfrifol am y gyllideb), at y safbwyntiau a'r pryderon a 
godwyd yn ystod ein gwaith ymgysylltu, sydd wedi eu hadlewyrchu yn yr adroddiad cryno hwn. 

Fel Cadeirydd, roedd yn bleser ac yn fraint clywed gan bobl y mae cynlluniau gwariant 
Llywodraeth Cymru yn effeithio'n uniongyrchol arnynt. Mae ymgysylltu yn flaenoriaeth i mi ac 
nid dyma'r tro olaf y byddwn yn ceisio safbwyntiau. Bydd cyfleoedd pellach i sefydliadau ac 
unigolion ymgysylltu â ni ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24. Rydym yn 
bwriadu cyhoeddi ymgynghoriad ysgrifenedig, ac yna sesiynau tystiolaeth lafar gyda 
rhanddeiliaid allweddol a'r Gweinidog yn yr hydref, pan fydd y Gyllideb Ddrafft ar gael. 

Rydym bob amser yn hoffi clywed gennych; felly, os oes gennych ddiddordeb, anfonwch neges 
at SeneddCyllid@Senedd.Cymru i gael rhagor o wybodaeth.     

 

Peredur Owen Griffiths, Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid                                                                       

mailto:SeneddCyllid@Senedd.Cymru
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1. Cyflwyniad 

1. Mae'r Pwyllgor Cyllid (“y Pwyllgor”) yn gyfrifol am graffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth 
Cymru (“y Gyllideb Ddrafft”). Caiff y Gyllideb Ddrafft ei chyhoeddi yn nhymor yr hydref fel arfer. 
Disgwylir i'r Gyllideb Ddrafft ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf 2023-2024 fod tua £21 biliwn. 
Mae hyn yn cynnwys arian gan Lywodraeth y DU drwy grant bloc Cymru ac arian a godir drwy 
drethi Cymru1.  

2. Cyn cyhoeddi'r Gyllideb Ddrafft, mae'r Pwyllgor yn ymgysylltu cyhoeddus â rhanddeiliaid 
ac unigolion i gael sylwadau ar gynigion disgwyliedig y gyllideb ddrafft, yn ogystal â dull 
strategol Llywodraeth Cymru o bennu'r gyllideb a blaenoriaethu adnoddau. 

3. Mae'r wybodaeth a gesglir yn ystod ei waith ymgysylltu â'r cyhoedd yn sail i ddadl yn y 
Cyfarfod Llawn, dan arweiniad y Pwyllgor, ar Flaenoriaethau Gwariant Llywodraeth Cymru. Y 
Pwyllgor oedd yn cyflwyno’r math hwn o ddadl (gyda chytundeb y Pwyllgor Busnes) i sicrhau 
bod y Senedd yn cael cyfle ffurfiol i drafod a dylanwadu ar flaenoriaethau gwariant Llywodraeth 
Cymru cyn llunio’r Gyllideb Ddrafft. Bydd ein gwaith ymgysylltu hefyd yn llywio gwaith craffu'r 
Senedd ar y Gyllideb Ddrafft yn nhymor yr hydref, gan alluogi'r Pwyllgor i ddwyn Llywodraeth 
Cymru i gyfrif ar ei phenderfyniadau gwariant yn unol â barn a blaenoriaethau'r cyhoedd yng 
Nghymru. 

4. Cynhelir y ddadl yn y Cyfarfod Llawn ar Flaenoriaethau Gwariant Llywodraeth Cymru ar 13 
Gorffennaf 2022. Bydd y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol (“y Gweinidog”), Rebecca Evans 
AS, yn ymateb i'r ddadl. 

5.  Eleni, roedd strategaeth y Pwyllgor ar gyfer ymgysylltu â'r cyhoedd yn cynnwys y canlynol: 

- digwyddiad allanol i randdeiliaid yn Sefydliad Glowyr Llanhiledd; 
- gweithdy ar-lein gydag aelodau Senedd Ieuenctid Cymru; a 
- grwpiau ffocws gyda sefydliadau ac unigolion a hwylusir gan dîm 

Ymgysylltu â Dinasyddion y Senedd. 

6. Hoffai'r Pwyllgor ddiolch i bawb sydd wedi cyfrannu at ei waith. 

  

 
1 Mae trethi Cymru yn cynnwys: Cyfraddau Treth Incwm Cymru, ardrethi annomestig, Treth Trafodiadau Tir, Treth 
Gwarediadau Tirlenwi  
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2. Digwyddiad i Randdeiliaid 

8. Cynhaliwyd y Digwyddiad i Randdeiliaid ar 15 Mehefin 2022 yn Sefydliad Glowyr 
Llanhiledd, Abertyleri. 

9. Ynghyd ag Aelodau'r Pwyllgor Cyllid2 roedd Alun Davies AS, yr Aelod dros Flaenau Gwent, 
yn bresennol. 

10. Rhoddwyd gwahoddiad wedi'i dargedu i randdeiliaid a oedd yn bresennol yn flaenorol a’r 
rhai a ymatebodd i ymgynghoriad diweddaraf y Pwyllgor ar y Gyllideb Ddrafft. Cymerodd 24 o 
sefydliadau ran yn y digwyddiad o amrywiaeth eang o sectorau. Ceir rhestr o'r sefydliadau a 
gymerodd ran yn Atodiad A. 

 

 
2 Nid oedd Rhianon Passmore AS yn gallu bod yn bresennol 
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Crynodeb o'r trafodaethau 

11. Cododd rhanddeiliaid y materion a ganlyn sydd wedi'u crynhoi o dan saith is-bennawd 
thematig a nodwyd fel prif flaenoriaethau: 

Argyfwng costau byw 

12. Roedd yr argyfwng costau byw yn thema bwysig ar draws yr holl drafodaethau. Gyda 
chwyddiant ar ei gyfradd uchaf ers 40 mlynedd a biliau ynni'n codi’n aruthrol, roedd 
rhanddeiliaid yn awyddus i rannu eu barn ar yr hyn y dylai Llywodraeth Cymru ei wneud i helpu 
pobl i ymdopi ag effaith prisiau sy’n codi.  

 Nododd rhanddeiliaid yn gyffredinol ei fod yn ‘costio mwy i wneud yr un peth’ ac 
nad ydynt yn gwybod sut i ymdopi â’r costau cynyddol.  

  Nodwyd bod Brexit a'r rhyfel yn Wcráin yn ffactorau sy’n cyfrannu at gostau uwch. 

  Mae nifer o awdurdodau lleol yn bwriadu dadansoddi'r costau cynyddol, ond 
rhagwelir y gallai costau fod wedi codi o leiaf 30 y cant yn gyffredinol. Awgrymodd 
awdurdodau lleol hefyd fod y gyfradd chwyddiant yn achosi ansicrwydd o ran 
buddsoddi. Dywedodd un rhanddeiliad ei bod yn debygol y bydd Llywodraeth 
Cymru a darparwyr gwasanaethau’n debygol o orfod wynebu dewisiadau 
annymunol. 

  Nododd nifer o randdeiliaid gynlluniau presennol Llywodraeth Cymru i helpu'r rhai 
sy’n wynebu argyfwng costau byw, ond roeddent yn teimlo nad oedd y cymorth 
hwn yn cyrraedd rhai sectorau, yn enwedig gofalwyr di-dâl. Soniwyd hefyd am 
warchodwyr plant sy'n gweithio yn eu cartrefi eu hunain yn wynebu problemau gyda 
biliau ynni a bwyd cynyddol. 

  Soniodd rhanddeiliaid fod yr argyfwng costau byw yn waeth mewn ardaloedd 
gwledig oherwydd cysylltiadau trafnidiaeth a diffyg mynediad at wasanaethau 
cyhoeddus. 

  Nododd rhanddeiliaid yr hoffent weld rhagor o wybodaeth yn y gyllideb nesaf ar sut 
y bydd ymrwymiadau polisi a wnaed fel rhan o'r Cytundeb Cydweithio rhwng Llafur 
a Phlaid Cymru, megis cynnig prydau ysgol am ddim a gofal plant am ddim, yn cael 
eu hariannu. 

Cynaliadwyedd hirdymor gwasanaethau cyhoeddus 
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13. Roedd materion yn ymwneud â chynaliadwyedd hirdymor y GIG, gofal cymdeithasol, 
addysg bellach ac uwch, llywodraeth leol a gwasanaethau cyhoeddus eraill hefyd yn rhan amlwg 
o'r trafodaethau. Roedd gan randdeiliaid ddiddordeb arbennig yn y ffordd y gall y 
gwasanaethau hyn wneud arbedion effeithlonrwydd a thrawsnewid y modd y caiff 
gwasanaethau eu darparu. Gwnaed awgrymiadau arloesol hefyd ynghylch sut y gallai 
Llywodraeth Cymru fynd i'r afael â materion: 

  Roedd sawl rhanddeiliad yn cytuno bod cynaliadwyedd a fforddiadwyedd 
gwasanaethau yn hanfodol i leihau anghydraddoldebau iechyd ac i liniaru effaith 
chwyddiant, nad yw’n hysbys ar hyn o bryd.  

  Tynnwyd sylw at heriau awdurdodau lleol o ran staffio a chadw staff, gyda rhai 
rhanddeiliaid yn awgrymu bod cyflogau uwch a gwell telerau ac amodau ym maes 
iechyd a gofal cymdeithasol yn golygu bod staff llywodraeth leol yn cael eu colli i'r 
GIG. 

  Dywedodd rhanddeiliaid y byddai costau staff yn her sylweddol i awdurdodau lleol 
a'r trydydd sector gyda chynnydd mewn cyflogau a chwyddiant yn rhoi rhagor o 
bwysau ar gyllidebau. 

  Tynnodd un rhanddeiliad sylw at y ffaith bod sefydliadau'r trydydd sector yn cystadlu 
am gronfa lai o gyllid oherwydd y pandemig. Mae pryder y gallai grwpiau hunan-
eiriolaeth gael eu gwthio allan felly gallai fod angen mwy o gyllid yn y maes hwn. 

  Cytunodd rhanddeiliaid fod gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol o dan 
bwysau aruthrol, a bod clirio rhestrau aros y GIG yn parhau i fod yn rhwystr 
sylweddol. 

 Hefyd, mae gwasanaethau rheng flaen fel banciau bwyd dan gymaint o bwysau nad 
oes rhagor o gapasiti. 

  Soniodd rhanddeiliad y gallai fod mwy o gyllid wedi'i dargedu ar gyfer cronfeydd 
dewisol a allai leddfu'r pwysau ar gyflenwi rheng flaen. 

  Soniodd nifer o randdeiliaid am y toriadau mewn cyllid cyfalaf mewn termau real a'i 
effaith ar wasanaethau, a bod angen buddsoddi ar frys mewn adeiladau ysbytai ac 
ysgolion yn arbennig. 

  Roedd pryder gwirioneddol bod gofalwyr ifanc yn teimlo eu bod yn cael eu gadael 
ar ôl a'u gwthio i’r cyrion, a bod angen cydnabyddiaeth well o lawer arnynt. Soniwyd 
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am sefydlu cofrestr y byddai gofalwyr yn ychwanegu eu hunain ati fel ffordd o fynd 
i'r afael â'r mater hwn. 

  Nododd sawl rhanddeiliad y dylai gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru 
ddefnyddio data i ddadansoddi systemau fel eu bod yn dod yn gydgysylltiedig ac yn 
fwy effeithiol. Dylai Llywodraeth Cymru ystyried cefnogi cyfreithlondeb datgloi a 
rhannu data gyda gwasanaethau gofal cymdeithasol i gyflawni'r nod hwn.  

  Pwysleisiodd nifer o randdeiliaid fod angen i Lywodraeth Cymru ddatblygu 
strategaeth gweithlu i sicrhau gwasanaethau cyhoeddus cadarn ac i fynd i'r afael â 
materion strwythurol ac i osgoi gorweithio a salwch ymhlith gweithwyr y sector 
cyhoeddus.  

  Hoffai rhanddeiliaid hefyd weld cynllun gweithlu mwy cydlynol i sicrhau bod 
rhaglenni hirdymor fel y rhaglen cymorth gaeaf yn cael adnoddau priodol. 

  Soniwyd bod diffyg cyllid ar gyfer meysydd fel trafnidiaeth y tu allan i dde Cymru. 
Mae hyn wedi arwain at bobl sy'n byw yn y gogledd a'r canolbarth yn wynebu 
problemau o ran defnyddio gwasanaethau cyhoeddus. 

Ymateb i argyfyngau hinsawdd a natur 

14. Roedd y trafodaethau'n canolbwyntio ar eglurder cynlluniau i symud i economi wyrddach, 
ac a oes digon o fuddsoddiad yn cael ei wneud gan Lywodraeth Cymru i fynd i'r afael â newid 
hinsawdd a'i effeithiau.  

  Roedd rhanddeiliaid yn croesawu'r datganiad o ‘argyfwng natur’ ac yn cydnabod 
bod natur a hinsawdd weithiau'n cael eu datgysylltu. Cytunwyd i raddau helaeth y 
dylid ystyried natur wrth wneud penderfyniadau am flaenoriaethau gwario, a 
nodwyd bod sefydlogrwydd cyllid gwyrdd yn hanfodol i sicrhau ei fod yn llwyddo.  

  Roedd rhai rhanddeiliaid am i Lywodraeth Cymru gymryd camau pendant i fynd i'r 
afael â'r argyfyngau hinsawdd a natur. 

  Nododd rhai rhanddeiliaid y diffyg cynnydd o ran adferiad morol, ac roeddent am 
weld hyn yn cael ei weithredu a'i ddwysáu.  

  Soniodd rhanddeiliaid am effeithlonrwydd a manteision gweithio ar draws 
portffolios, yn enwedig o ran datblygu cyflogaeth mewn gwasanaethau sy'n cefnogi 
economi wyrddach. Soniodd un rhanddeiliad am y potensial i sefydlu Gwasanaeth 
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Natur Cenedlaethol, a fyddai’n cael ei gynllunio i greu swyddi a mynd i'r afael â'r 
argyfyngau parhaus o ran natur a'r hinsawdd. 

  Cafwyd cwestiwn ynghylch sut beth yw cynnydd o ran datgarboneiddio, gyda'r 
casgliad y dylai Llywodraeth Cymru fod yn gyfrifol am olrhain ac adrodd ar eu 
cynnydd yn flynyddol o leiaf.  

  Dywedodd un rhanddeiliad fod datgarboneiddio a chyrraedd targedau sero net yn 
hanfodol ond ‘nad yw hynny’n rhad’ a bod cyllid penodol i gefnogi targedau sero 
net mewn rhai gwasanaethau, megis y gwasanaeth ambiwlans, bron wedi diflannu 
dros y blynyddoedd diwethaf. 

 Teimlai rhanddeiliaid fod angen i holl adrannau'r llywodraeth ddangos arbedion 
effeithlonrwydd, gwerth am arian, mwy o newid tuag at wneud buddsoddiadau 
ataliol, a chyfraniad at y broses o ddatgarboneiddio a symud ymlaen i sero net. 

  Awgrymodd un rhanddeiliad fod angen meddwl mewn ffordd gydgysylltiedig 
ynghylch mynediad at yr awyr agored, byd natur a mannau gwyrdd, sy'n gysylltiedig 
â buddsoddi, er mwyn sicrhau bod gan bawb fynediad at natur a'r awyr agored. 

  Nodwyd bod gofalu a gweithio gartref yn wyrddach na gweithio mewn swyddfa ac 
yn cynnig manteision amgylcheddol ac economaidd, yn enwedig o fewn cymunedau 
lleol.  

  Soniodd un rhanddeiliad am yr angen i fynd i'r afael â bylchau posibl mewn sgiliau 
er mwyn sicrhau bod gweithlu Cymru yn gallu datblygu a gosod technoleg werdd fel 
gosod pympiau gwres yn lle boeleri nwy. 

 Dywedodd rhanddeiliad y gall ffermio fod yn rhan o'r ateb i argyfyngau natur a 
hinsawdd a bod angen i Gynllun y Taliad Sylfaenol dargedu’n benodol ffermwyr sy’n 
gweithio yn hytrach na thirfeddianwyr. 

Mynd i'r afael â thlodi a materion tai 

15. Trafododd rhanddeiliaid y cymorth presennol gan Lywodraeth Cymru i fynd i'r afael ag 
anghydraddoldeb a thlodi, yn enwedig o ystyried y gyfran uchel o bobl sy'n byw mewn tlodi 
incwm cymharol yng Nghymru. Codwyd effaith yr argyfwng costau byw ar ddigartrefedd a’r 
ddarpariaeth tai fforddiadwy hefyd: 

  Yn ôl un rhanddeiliad, ‘mae digartrefedd wedi bod yn her enfawr; a nodwyd bwlch 
ariannu o £1 miliwn ar gyfer digartrefedd. 
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  Soniodd rhanddeiliaid am y cynnydd enfawr ym mherchnogaeth ail gartrefi, sydd 
wedi arwain at strydoedd gwag yn ystod misoedd y gaeaf mewn rhai cymunedau. 
Awgrymwyd y gallai fod angen cyfamodau gorfodadwy, gydol oes i ddiogelu rhag 
perchnogaeth ail gartrefi. 

  Tynnwyd sylw at y ffaith bod gofalwyr di-dâl yn byw mewn tlodi a bod angen 
cymorth wedi'i dargedu arnynt ar frys.  

 Awgrymodd un rhanddeiliad y dylai Llywodraeth Cymru fuddsoddi mewn rhaglenni i 
sicrhau bod gan gymunedau ‘llythrennedd digidol’ er mwyn gallu cael gafael ar 
gymorth a gwasanaethau a ddatblygwyd i fynd i'r afael â thlodi yn lleol ac ar adeg 
pan mae eu hangen. 

 

Yr economi a seilwaith  

16. Nid oedd rhanddeiliaid wedi'u hargyhoeddi bod y cynlluniau cywir yn cael eu 
blaenoriaethu gan Lywodraeth Cymru i gefnogi busnesau a'r economi, ac roedd dryswch 
ymhlith rhanddeiliaid ynghylch trefniadau ariannu ar ôl ymadael â’r UE.  

 Nododd rhanddeiliaid fod awdurdodau lleol yn ansicr ynghylch sut y caiff cyllid ar ôl 
yr UE ei ddyrannu; sut y bydd y Gronfa Ffyniant Gyffredin yn datblygu a pha mor 
effeithiol y bydd.  

  Lleisiodd rhanddeiliaid bryderon ynghylch yr effaith y mae'r berthynas rhwng 
Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU yn ei chael ar ddyrannu cyllid ar ôl yr UE. 

  Nodwyd bod cytundebau rhanbarthol Caerdydd, Abertawe a Gorllewin Cymru wedi 
gweithio'n dda ac mewn rhai achosion wedi arwain at swyddi â chyflogau uchel. 

  Tynnodd rhai awdurdodau lleol sylw at y broblem bosibl o leihad mewn 
gwasanaethau bysiau, a'r effaith y gallai hyn ei chael ar gymunedau lleol.  

  At hynny, awgrymwyd bod y diwydiant hamdden yn dal i wella yn sgil cyni, ac mae 
posibilrwydd y gall awdurdodau lleol gydweithio drwy rannu eu cyfleusterau 
hamdden.  

  Nododd un o'r rhai a oedd yn bresennol fod llyfrgelloedd yn fan cymdeithasol i'r 
henoed, ond eu bod yn cael trafferth gyda chostau staff, yn enwedig wrth i nifer y 
defnyddwyr leihau. Soniodd un rhanddeiliad am yr angen am fwy o gyllid Ymchwil a 
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Datblygu i Brifysgolion er mwyn denu swyddi sgiliau uwch a buddsoddiad i Gymru. 
Nodwyd nad yw Cymru'n ‘manteisio i'r eithaf ar ymchwil feddygol gan fod cyllid 
Llywodraeth Cymru yn rhy isel i ddatgloi'r potensial’. 

  Soniodd rhanddeiliaid am y posibilrwydd o sefydlu Canolfannau Rhagoriaeth ledled 
Cymru i ddenu swyddi sgiliau uwch. 

Plant a phobl ifanc  

17. Codwyd cwestiynau ynghylch y cyllid sy'n cael ei ddarparu gan Lywodraeth Cymru i 
gefnogi plant a phobl ifanc y mae'r pandemig wedi effeithio ar eu haddysg, eu datblygiad, eu 
hiechyd meddwl a'u lles. Roedd llawer o randdeiliaid yn cytuno nad yw'r cyllid hwn yn ddigonol, 
ac y dylid gwneud rhagor i sicrhau ei fod yn cael ei gyfeirio'n briodol at y rhai sydd ei angen 
fwyaf.  

  Mae'r effaith y mae'r pandemig wedi'i chael ar addysg pobl ifanc yn frawychus a 
dylai Llywodraeth Cymru fod yn ceisio buddsoddi'n effeithiol yn y maes hwn.  

 Sylwadau cadarnhaol yn ymwneud â rhaglenni cyfoethogi yn ystod gwyliau ysgol, 
gyda rhanddeiliaid yn gobeithio gweld cyllid yn parhau ar gyfer mentrau o'r fath. 

  Soniodd rhai am yr elfen wledig. Mae rhai ardaloedd yng Nghymru yn cael eu 
gwasanaethu gan nifer fawr o ysgolion bach, gwledig a byddai uno neu gau 
ysgolion yn debygol o arbed llawer o arian i rai cynghorau.  

  Mae costau cludiant i blant wedi cynyddu'n aruthrol.  

  Mae gofal plant yn anfforddiadwy i lawer o bobl, ond gall symud at weithio hybrid 
helpu rhai pobl gyda’r mater hwn. 

  Nododd un rhanddeiliad y diffyg cyllideb cynnal a chadw ar gyfer parciau chwarae.  

  Canolbwyntiodd un rhanddeiliad ar yr effaith y mae'r pandemig wedi'i chael ar 
fyfyrwyr mewn Addysg Uwch a nododd yr hoffai weld buddsoddiad wedi'i dargedu i 
weithredu cynlluniau iechyd meddwl cadarn ar draws holl brifysgolion Cymru. 

  Roedd yr angen i fuddsoddi mewn prentisiaethau hefyd yn faes allweddol i 
randdeiliaid a oedd yn teimlo eu bod yn llwybr amgen effeithiol i addysg. 

  Lleisiodd rhanddeiliaid bryderon am effaith y pandemig ar sgiliau sylfaenol dysgwyr 
sy’n gorffen addysg orfodol, megis rhifedd a llythrennedd. Awgrymwyd y gallai'r 
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Gyllideb ganolbwyntio ar ddysgu gydol oes er mwyn ennyn diddordeb y dysgwyr 
hyn mewn addysg unwaith eto. 

Threthiant 

18. Gwnaeth rhanddeiliaid nifer o sylwadau ynghylch sut y dylai Llywodraeth Cymru 
ddefnyddio ei phwerau trethu a benthyca. 

  Trafodwyd cyflwyno treth tir gwag, gyda rhai awdurdodau lleol yn ansicr ynghylch 
faint o refeniw y bydd y dreth bosibl hon yn ei godi. Cafwyd trafodaethau hefyd 
ynghylch a fyddai'r dreth yn cael ei rheoli’n ganolog neu'n lleol.  

  Roedd rhywfaint o ddryswch ynglŷn â'r ardoll twristiaeth, gyda rhanddeiliaid yn nodi 
nad yw awdurdodau lleol yn siŵr pa mor hir y mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn 
ymchwilio i'r posibilrwydd o’i chyflwyno. Nododd un rhanddeiliad nad yw setliad eu 
hawdurdod lleol yn talu am gost twristiaid.  

  Nodwyd bod trethi gweithle ar barcio ceir yn gyfle refeniw posibl. Trafodwyd 
trethiant pellach ar fusnesau corfforaethol mawr hefyd. Fodd bynnag, mae ofn y 
gallai cwmnïau symud y tu allan i Gymru pe bai hyn yn cael ei weithredu.  

  O ran y dreth gyngor, nodwyd y gallai ailbrisiadau fod yn ffordd o fynd i'r afael â 
materion yn ymwneud ag ail gartrefi. Nodwyd bod amserlenni Llywodraeth Cymru ar 
gyfer gweithredu'r polisi yn llawer rhy uchelgeisiol a bod angen mwy o amser.  
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3. Gweithdy gydag Aelodau Senedd Ieuenctid Cymru 

19. Ym mis Hydref 2016, pleidleisiodd y Senedd i sefydlu cynllun penodol Senedd Ieuenctid 
Cymru. Mae'r Senedd Ieuenctid yn cynnwys 60 o aelodau, rhwng 11 a 18 oed, ac mae eu tymor 
yn para dwy flynedd. 

20. Tymor y Senedd Ieuenctid bresennol yw 2021-23. Mae'r Aelodau wedi dewis eu tri phwnc 
allweddol sef: 

 hinsawdd a'r amgylchedd; 

 addysg a’r cwricwlwm ysgol; ac 

 ein hiechyd meddwl a’n llesiant.  

21. Gwahoddwyd aelodau'r Senedd Ieuenctid i gymryd rhan mewn gweithdy i drafod ble y 
dylai Llywodraeth Cymru fod yn blaenoriaethu gwariant yn y flwyddyn ariannol nesaf (2023-
2024). 

22. Daeth chwe Aelod o'r Senedd Ieuenctid i'r gweithdy ddydd Iau, 23 Mehefin 2022, i drafod 
eu barn a'u pryderon gydag Aelodau'r Pwyllgor Cyllid: 

 Fatmanur Aksoy, Dwyrain Casnewydd  

 Ruben Kelman, Gogledd Caerdydd  

 Ella Kenny, Dwyrain Abertawe  

 Rosemary Squires, Gorllewin Abertawe 

 Ffion Williams, Gorllewin Caerdydd  

 Harriet Wright-Nicholas, Caerffili  

Crynodeb o'r trafodaethau 

23. Gofynnwyd i Aelodau’r Senedd Ieuenctid ddewis hyd at dri maes y dylai Llywodraeth 
Cymru flaenoriaethu cyllid yn y flwyddyn nesaf, ac a oedd Llywodraeth Cymru yn mynd i 
gynyddu gwariant yn y meysydd hyn, a ble y dylid lleihau gwariant.  

24. Cafwyd safbwyntiau cymysg gan Aelodau’r Senedd Ieuenctid ar ba feysydd y dylid 
cynyddu neu leihau gwariant arnynt. Er ei bod yn anodd iawn tynnu cyllid o feysydd, cydnabu 

https://seneddieuenctid.senedd.cymru/
https://seneddieuenctid.senedd.cymru/
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Aelodau’r Senedd Ieuenctid fod angen i Lywodraeth Cymru wneud penderfyniadau o'r fath er 
mwyn blaenoriaethu meysydd lle mae gwir angen gwariant. 

Meysydd y cytunodd Aelodau’r Senedd Ieuenctid y dylid eu blaenoriaethu ar gyfer 
gwariant 

Iechyd a Gofal Cymdeithasol 

25. Roedd consensws cyffredinol y dylai Iechyd a Gofal Cymdeithasol fod yn flaenoriaeth 
allweddol i Lywodraeth Cymru. Mae'r pandemig wedi gwaethygu'r straen ar wasanaethau 
iechyd a gofal cymdeithasol ac mae angen adferiad ar ôl y pandemig i leihau amseroedd aros 
ac amseroedd aros ambiwlansys, ac i wella safon y gwasanaethau a ddarperir. Teimlai Aelodau’r 
Senedd Ieuenctid y byddai gwell gwasanaethau iechyd yn arwain at weithlu iach sy'n creu 
economi gryfach. Mae angen canolbwyntio'n benodol hefyd ar gynyddu cyllid i gefnogi’r 
ddarpariaeth iechyd meddwl.  

Plant a Phobl Ifanc / Addysg / Trafnidiaeth 

26. Roedd rhai Aelodau o’r Senedd Ieuenctid yn teimlo eu bod yn gweld gostyngiad o ran 
gwasanaethau pobl ifanc, a rhoddwyd enghraifft o wasanaethau ieuenctid yn cau. Nodwyd 
hefyd bod adeiladau ysgolion mewn cyflwr gwael ac y dylai mwy o gyllid gael ei neilltuo ar gyfer 
addysg ôl-16. 

27. At hynny, teimlai Aelodau’r Senedd Ieuenctid fod angen mwy o ddarpariaethau ar gyfer 
pobl ifanc i fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol ac i ddatblygu sgiliau cymdeithasol 
yr effeithiwyd arnynt gan y pandemig. Roedd teimlad bod pobl ifanc wedi eu datgysylltu oddi 
wrth yr holl lywodraethau a sefydliadau gwleidyddol, ac mae’r nifer isel o bobl ifanc a 
bleidleisiodd mewn etholiadau diweddar yn arwydd o hyn. Awgrymodd Aelodau’r Senedd 
Ieuenctid fod angen i wleidyddiaeth fod yn fwy hygyrch i bobl ifanc ac, os rhoddir mwy o 
ddarpariaethau ar waith i alluogi pobl ifanc i gyfarfod a thrafod materion â’i gilydd a 
gwleidyddion, bydd hyn yn helpu i bontio'r bwlch rhyngddynt.   

28. Roedd cytundeb cyffredinol bod angen gwneud rhagor i leihau cost trafnidiaeth 
gyhoeddus i bobl ifanc, gyda phobl ifanc 16 ac 17 oed yn talu'r un pris ag oedolion, hyd yn oed 
os ydynt mewn addysg amser llawn. Cyfeiriwyd at y cynllun Teithiau Bws am Ddim i Bobl Ifanc yr 
Alban fel polisi y byddai pobl ifanc yn ei groesawu yng Nghymru. 

29.  Teimlai Aelodau’r Senedd Ieuenctid hefyd y dylai trafnidiaeth fod yn fwy integredig, 
gydag un tocyn yn cwmpasu'r holl wasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus.  
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Argyfwng costau byw 

30. Roedd holl Aelodau’r Senedd Ieuenctid yn pryderu'n fawr am gostau byw ac yn teimlo 
bod angen gweithredu ar frys i helpu'r rhai yn y sefyllfa fwyaf bregus. Mae'r bwlch rhwng y 
cyfoethog a'r tlawd yn cynyddu ymhellach a dylai arian fod yn mynd yn uniongyrchol i bobl i 
helpu gyda chostau byw.   

Meysydd yr oedd gan Aelodau’r Senedd Ieuenctid wahanol safbwyntiau yn eu cylch o 
ran blaenoriaethau gwario 

Tai 

31. Roedd rhai o Aelodau’r Senedd Ieuenctid yn teimlo bod tai yn faes sy'n peri pryder, a bod 
prynu tai fel ail gartrefi yn arwain at gynnydd mewn prisiau ac yn rhwystro pobl leol rhag 
fforddio tai yn yr ardal lle cawsant eu magu. Roeddent yn teimlo y dylai Llywodraeth Cymru fod 
yn canolbwyntio ar eco-gartrefi, cynhyrchu tai newydd mewn ffordd foesegol, a darparu cartrefi 
fforddiadwy i bobl leol. 

32. Fodd bynnag, teimlai eraill na ddylai fod yn flaenoriaeth gan fod datblygiadau tai mawr yn 
cael eu hadeiladu nad ydynt yn effeithiol i bobl leol, gan greu mwy o draffig sy’n llethu ein 
seilwaith trafnidiaeth ar adegau. 

Newid Hinsawdd 

33. Roedd safbwyntiau cymysg ar bwysigrwydd rhoi blaenoriaeth i newid hinsawdd. Roedd 
rhai o Aelodau’r Senedd Ieuenctid o'r farn bod newid hinsawdd yn flaenoriaeth bwysig o 
ystyried bod angen cyrraedd y targed sero net yn 2030, cyn cyrraedd pwynt lle nad oes modd 
dadwneud effeithiau newid hinsawdd. Roeddent yn teimlo y dylai Llywodraeth Cymru fod yn 
arloesi gyda pholisïau gwyrdd gan y gall Cymru gael effaith a dylanwad enfawr ar wledydd eraill, 
er ei bod yn wlad fach. Roedd pryderon ynghylch llygredd aer a salwch a achosir gan newid 
hinsawdd.  

34. Roedd Aelodau eraill yn teimlo bod y symiau mawr o arian sydd eisoes yn cael eu gwario 
gan Lywodraeth Cymru ar newid hinsawdd yn ddigonol, yn enwedig pan fo ganddo broblemau 
sylweddol i fynd i’r afael â hwy ‘yn y presennol’ fel y GIG a thrafnidiaeth. 

Economi 

35. Roedd safbwyntiau cymysg ar yr economi. Dywedodd rhai Aelodau o’r Senedd Ieuenctid 
fod y pandemig wedi effeithio'n fawr ar fusnesau bach ac y dylai fod mwy o gefnogaeth iddynt. 
Fodd bynnag, teimlai eraill na ddylai ymyrraeth y llywodraeth yn yr economi fod yn flaenoriaeth. 
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Llywodraeth Leol 

36. Teimlai rhai o Aelodau’r Senedd Ieuenctid y dylid lleihau gwariant ar lywodraeth leol er 
mwyn blaenoriaethu gwariant ym maes iechyd. Fodd bynnag, roedd eraill yn cydnabod y 
gwasanaethau hanfodol y mae llywodraeth leol yn eu darparu megis casglu sbwriel a 
gwasanaethau bysiau, a bod cyllidebau awdurdodau lleol eisoes dan bwysau.  

Meysydd y cytunodd Aelodau’r Senedd Ieuenctid y dylid lleihau gwariant 

Y Gymraeg 

37. Roedd cytundeb na ddylai gwariant ar y Gymraeg fod yn flaenoriaeth. Roedd teimlad bod 
swm mawr o arian eisoes yn cael ei wario yn y maes hwn ond nad yw mor bwysig ag iechyd a 
lles y cyhoedd. 

Diwylliant 

38. Roedd diwylliant hefyd yn faes y teimlai Aelodau’r Senedd Ieuenctid y dylid ei dorri ond ni 
roddwyd unrhyw resymau penodol. 

Trethi Cymru 

39. Mae cyllideb Llywodraeth Cymru yn cynnwys tua 80 y cant o gyllid Llywodraeth y DU ac 
20 y cant gan drethi Cymru.  

40. Nid oedd pob Aelod o’r Senedd Ieuenctid yn ymwybodol bod Llywodraeth Cymru yn 
gyfrifol am rai o'i threthi ei hun. 

41. Roedd teimlad cryf nad oedd cynyddu trethi ar hyn o bryd yn syniad da, o gofio y gallai 
waethygu'r argyfwng costau byw y mae llawer o bobl eisoes yn ei wynebu. Fodd bynnag, 
cydnabuwyd bod trethi'n bwysig a phe bai sicrwydd y byddai gwasanaethau'n gwella, byddai 
rhai Aelodau’n cefnogi codiadau treth. 
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4. Grwpiau ffocws gyda sefydliadau ac unigolion 

42.  Cynhaliodd Tîm Ymgysylltu'r Senedd grwpiau ffocws gyda sefydliadau ac unigolion â 
diddordeb i ystyried ble y dylai Llywodraeth Cymru flaenoriaethu gwariant yn 2023-24. 

43. Nod yr ymgysylltu oedd cael gwybodaeth ansoddol am brofiadau cyfranogwyr a gwella 
dealltwriaeth y Pwyllgor o'r materion sy'n effeithio ar bobl Cymru. 

44. Rhannodd 43 o gyfranogwyr o bob rhan o Gymru eu barn mewn 9 grŵp ffocws. Cafwyd 
hyd i rai cyfranogwyr drwy sefydliadau porthgeidwaid. Diben hyn oedd sicrhau bod y sampl hon 
yn gynrychioliadol ac yn amrywiol. 

45. Mae adroddiad ar y grwpiau ffocws ar gael yma.  

https://busnes.senedd.cymru/documents/s127171/Cyllideb%20Ddrafft%20Llywodraeth%20Cymru%202023-24%20Canfyddiadau%20ymgysylltu%20dinasyddion%20-%20Gorffennaf%202022.pdf
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Atodiad A: Rhestr o gyfranogwyr y digwyddiad i 
randdeiliaid 

Cymerodd y sefydliadau a ganlyn ran yn y digwyddiad i randdeiliaid yn Sefydliad Glowyr 
Llanhiledd ar 15 Mehefin 2022: 

Sefydliad 

Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan 

Cymdeithas Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig Cymru (ACCA) 

Barnardo's Cymru 

Sefydliad Bevan 

Sefydliad Prydeinig y Galon Cymru 

Colegau Cymru 

Cartrefi Cymunedol Cymru 

Iechyd a Gofal Digidol Cymru 

Undeb Amaethwyr Cymru 

Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol 

Anabledd Dysgu Cymru 

Y Gymdeithas Cadwraeth Forol 

Cyngor Sir Fynwy 

Oxfam Cymru 

Y Gymdeithas Broffesiynol ar gyfer Gofal Plant a’r Blynyddoedd Cynnar Cymru 
(PACEY Cymru) 

Cyngor Sir Penfro 

Ramblers Cymru  

Y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar (RSPB) 

Prifysgolion Cymru   

Undeb Prifysgolion a Cholegau (UCU Cymru) 
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Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru 

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 

Conffederasiwn GIG Cymru  

Cymorth i Ferched Cymru 
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