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Annwyl Peredur, 

Rwyf yn ysgrifennu atoch i roi gwybodaeth bellach am rai materion a godwyd yn ystod y 
sesiwn graffu ar 30 Mehefin ar y gyllideb atodol gyntaf. 

Darpariaeth prydau ysgol am ddim – costau uned  

Er mwyn datblygu dyraniadau cyllid i awdurdodau lleol i gefnogi'r gwaith o gyflwyno prydau 
ysgol am ddim mewn ysgolion cynradd yng Nghymru, bu'n hanfodol cytuno ar gyfradd uned. 
Dyma'r gyfradd i bob disgybl, ac i bob pryd y mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu ei defnyddio 
i ariannu'r awdurdodau lleol wrth gyflwyno'r cynnig.  

Nid yw cyfrifo'r gyfradd hon yn syml ond mae wedi ystyried nifer o ffactorau fel y bydd fy 
ymateb yn mynd ymlaen i'w hamlinellu. Er hynny, yn y lle cyntaf, gallaf gadarnhau bod 
dyraniadau dangosol ar gyfer 2022-23 a chynigion grant bellach wedi'u gwneud i bob 
awdurdod lleol ar y sail ganlynol: 

• Bydd awdurdodau lleol yn cadw'r ddyletswydd1 sy'n gysylltiedig â darparu bwyd i'r rhai
sy'n gymwys i gael pryd ysgol am ddim o dan feini prawf sy'n ymwneud â budd-
daliadau.

• Bydd cyllid grant Llywodraeth Cymru yn helpu i ehangu cynnig prydau bwyd am ddim
i bawb sy'n dod yn gymwys o ganlyniad i'r ymrwymiad.

1Mae'n ofynnol i'r awdurdodau lleol ddarparu cinio ysgol am ddim i ddisgyblion cymwys o dan ddarpariaethau 
prydau ysgol am ddim presennol Deddf Addysg 1996. Wrth gyflwyno'r cynnig cyffredinol, bydd y gofyniad hwn 
yn parhau. Mae hyn yn golygu y bydd y rhai sy'n gymwys ar hyn o bryd am Brydau ysgol am ddim drwy feini 
prawf sy'n gysylltiedig ag incwm/budd-daliadau (eFSM) yn parhau i gael eu hariannu gan gyllidebau 
awdurdodau lleol (gan gynnwys y Grant Cynnal Refeniw) pan fydd y cynnig cyffredinol yn dechrau. Bydd y 
disgyblion "newydd" y tu allan i ddarpariaethau Deddf 1996 sy'n cael pryd o fwyd yn cael eu hariannu drwy 
grant gan Lywodraeth Cymru i'r awdurdodau lleol. 
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• Pennwyd y gyfradd uned i bob pryd a ddarperir drwy'r grant yn  £2.90. 

• Mae dyraniadau cyllid yn seiliedig ar 86% o ddysgwyr sydd newydd gymhwyso yn 
manteisio ar y cynnig yn unol â chynlluniau pob awdurdod lleol ar gyfer cyflwyno'r 
cynnig yn y flwyddyn gyntaf y caiff ei gyflwyno (mae'r cyfrifiadau'n seiliedig ar y 
gwahaniaeth rhwng pob disgybl ar y Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion 
(CYBLD) 2021 minws y rhai sy'n gymwys am brydau ysgol am ddim o dan feini prawf 
sy'n gysylltiedig ag incwm/budd-daliadau neu drwy drefniadau amddiffyn wrth bontio, 
sef cyfanswm yr ehangu a ragwelir). 

• Mae ffi i dalu costau gweinyddu ychwanegol a ysgwyddir o ganlyniad i weinyddu'r 
cynnig hefyd wedi'i chynnwys mewn dyraniadau grant.  Ar gyfer y flwyddyn gyntaf, 
cytunwyd y bydd hyn yn cael ei bennu yn 6% o ddyraniad grant pob awdurdod lleol. 
Mae hyn yn arferol gyda rhaglenni o'r raddfa hon ac mae'n adlewyrchu cymhlethdod 
cyflwyno'r cynnig hwn.    
 

• Bydd cyllid yn cael ei ddosbarthu fel rhan o Grant Addysg yr Awdurdod Lleol ar sail y 
galw. Bydd angen i'r awdurdodau lleol baratoi hawliadau bob tymor ar nifer wirioneddol 
y prydau bwyd a weinir. Bydd unrhyw amrywiannau sy'n llai neu'n fwy na 86% o brydau 
bwyd a weinir yn cael eu haddasu yn y dyraniad ar gyfer y tymor nesaf.    

• Cynhelir adolygiad o'r gyfradd uned yn ystod y flwyddyn gyntaf, gan ddefnyddio data 
amser real ar gostau/defnydd a ddarperir gan yr awdurdodau lleol, er mwyn datblygu 
dealltwriaeth ddyfnach a, lle y bo'n briodol, fireinio'r gyfradd ar gyfer y blynyddoedd i 
ddod. 

Fel y nodais, nid yw cyfrifo cyfradd uned ar y cam hwn o gyflwyno cynnig o'r raddfa hon yn 
syml ac wrth gytuno ar gyfradd o £2.90 mae nifer o ffactorau wedi'u hystyried gan Weinidog 
y Gymraeg ac Addysg a'i swyddogion. Mae'r rhain yn cynnwys y cyfraddau uned presennol 
ar gyfer prydau ysgol am ddim ar draws awdurdodau lleol, tystiolaeth o gostau cynyddol, y 
flaenoriaeth a'r disgwyliadau a roddir ar ansawdd a chyrchu cynhwysion yn lleol, 
cynaliadwyedd y cynnig, a fforddiadwyedd o fewn yr amlen gyllido gyffredinol.   
 
Mae Llywodraeth Cymru yn ymwybodol, wrth gwrs, o'r risg y gallai'r gyfradd hon fod yn 
annigonol wrth i'r cynnig gael ei gyflwyno, ac maent yn ymwybodol o'r potensial i gyflwyno 
pwysau pellach o ganlyniad i gostau cynyddol yn gyffredinol. Rydym hefyd yn dal yn 
ymwybodol y bydd rhai awdurdodau lleol yn gallu darparu prydau bwyd ar gyfradd uned is.   
Er hynny, ac ar y cam hwn o gyflwyno'r cynnig hwn, teimlir bod y dyraniadau grant sydd ar 
gael i'r awdurdodau lleol ar hyn o bryd yn darparu sail briodol ar gyfer cynllunio a dechrau 
cyflawni eu cynnig.  
 
Mae'r gyfradd a bennwyd yn cymharu'n ffafriol â'r gyfradd uned o £2.41 yn Lloegr ar gyfer 
prydau ysgol am ddim mewn ysgolion babanod.   Serch hynny, fel y nodwyd uchod, mae 
Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i weithio gyda phartneriaid o'r cychwyn cyntaf er mwyn 
deall yn well y costau gwirioneddol sy'n gysylltiedig â chyflwyno'r ymrwymiad hwn. Felly, 
cynhelir adolygiad o'r gyfradd uned yn ystod y flwyddyn gyntaf. 
 
 
Cyllid a ddyrannwyd i adferiad y GIG i fynd i'r afael â phwysau'r gweithlu 
 
Rydym yn datblygu Cynllun i'r Gweithlu i nodi ein dull aml-elfen  o adeiladu a defnyddio ein 
gweithlu i gefnogi adferiad.  Rhaid inni sicrhau ein bod yn cefnogi ac yn cadw ein gweithlu 
presennol i gefnogi adferiad dros y blynyddoedd nesaf, gan ganolbwyntio ar eu hiechyd a'u 
llesiant i'w galluogi i wella a chefnogi'r broses o adfer y system ehangach hefyd.  
 
Roedd Archwilio Cymru yn gadarnhaol iawn am y dulliau a ddefnyddiwyd ledled Cymru yn 
ystod y pandemig a rhaid inni adeiladu ar y gwaith hwn yn y blynyddoedd i ddod.      



 
Ar yr un pryd, bydd ein buddsoddiad mwyaf erioed mewn hyfforddi ac addysgu aelodau 
newydd o'r gweithlu yn sicrhau ein bod yn gallu darparu mwy o staff cymwysedig newydd i'r 
GIG yn y blynyddoedd nesaf.       
 
Byddwn hefyd yn parhau i recriwtio gweithlu ychwanegol gan gynnwys o dramor lle mae hyn 
yn foesegol.      
 
Er hynny, rhaid inni dderbyn mewn marchnad lafur dynn iawn na fyddwn yn gallu datrys hyn 
drwy recriwtio yn unig.  Bydd angen inni sicrhau hefyd ein bod yn defnyddio ein gweithlu 
presennol yn effeithiol.  Bydd hyn yn cynnwys hybu a chefnogi gwaith tîm amlddisgyblaethol, 
mabwysiadu egwyddorion sy'n seiliedig ar werthoedd gyda phobl sy'n gweithio ar frig eu 
trwydded gyda chymorth priodol a datblygu a defnyddio pobl mewn rolau newydd.      
 
Mae angen inni feddwl yn wahanol hefyd am sut yr ydym yn trefnu ein gwasanaethau i 
ddarparu gwasanaethau sy'n cefnogi defnyddwyr gwasanaethau, sy'n gwneud y defnydd 
gorau o amser cyfyngedig staff ac sy'n gweithio mewn gwahanol ffyrdd i fanteisio ar 
dechnoleg newydd a darpariaeth ddigidol.    
 
Bydd cynllunio'r gweithlu mewn ffordd gadarn a'i ddefnyddio'n effeithiol yn allweddol i ategu'r 
newidiadau hyn a sicrhau ein bod yn gwneud y gorau o adnoddau'r gweithlu sydd ar gael inni. 
 
 
Arian a ddyrannwyd i leihau amseroedd aros y GIG     
 
Cyhoeddwyd y Cynllun Adfer ar gyfer Gofal a Gynlluniwyd ar 26 Ebrill. Mae'n nodi ein 
huchelgais ar gyfer trawsnewid y ffordd y darperir gofal wedi'i gynllunio er mwyn sicrhau bod 
cleifion yn cael y gofal a'r driniaeth y maent yn eu haeddu. Datblygwyd y cynllun ar y cyd â 
chlinigwyr ac ynddo ceir nifer o uchelgeisiau heriol, ond cyraeddadwy.  Y cyntaf o'r rhain yw 
peidio â chael llwybrau agored dros 52 wythnos ar gyfer apwyntiad cyntaf fel claf allanol erbyn 
diwedd 2022, ac yna peidio â chael llwybrau agored dros 104 wythnos erbyn diwedd mis 
Mawrth 2023. 
 
Rydym yn disgwyl i'r targedau hyn gael eu cyflawni ac mae cynnydd yn cael ei fonitro'n agos 
drwy'r Cyfarwyddwr Cenedlaethol dros Adfer ym maes Gofal a Gynlluniwyd. 
 
Yn ogystal â lleihau nifer y llwybrau agored dros 104 wythnos, caiff y cyllid ei ddefnyddio i 
fynd i'r afael â thrawsnewid ac i gefnogi cleifion wrth iddynt aros am driniaeth er mwyn sicrhau, 
os bydd angen llawdriniaeth arnynt, y byddant yn ddigon iach i'w chael. 
 
Fel y gwyddoch, darparwyd cyllid cylchol o £170 miliwn i gefnogi'r cynllun hwn, ond yn ogystal, 
mae £15 miliwn hefyd ar gael ar gyfer trawsnewid gofal wedi'i gynllunio ac £20 miliwn ar gyfer 
llwybrau gofal iechyd sy'n seiliedig ar werth. 
 
Rydym yn dechrau gweld rhywfaint o gynnydd yn y maes hwn. Ar ddiwedd mis Ebrill, 
gostyngodd nifer y llwybrau agored dros 104 wythnos am y tro cyntaf ers dechrau'r pandemig. 
 
Mae'n werth nodi hefyd fod byrddau iechyd wedi datblygu cynlluniau trawsnewidiol manwl fel 
rhan o'u cynlluniau tymor canolig integredig.   Craffwyd ar y rhain er mwyn sicrhau eu bod yn 
effeithiol ac yn cynnig gwerth am arian.   Disgwylir i fyrddau iechyd ddangos yr ychwaneged 
y mae'r buddsoddiad ychwanegol hwn wedi'i gyflawni. 
 
 
 



Y cysyniad o 'ddim anfantais' mewn perthynas ag adleoli swyddi'r gwasanaeth sifil i 
Gymru   
 
Mae'r cysyniad o 'ddim anfantais', yn golygu, yn gyffredinol, na fydd unrhyw lywodraeth yn y 
DU o dan anfantais ariannol o ganlyniad i benderfyniadau neu weithredoedd un arall.  O ran 
llywodraethau datganoledig, mae'r canllawiau sy'n cymhwyso'r cysyniad ‘dim anfantais’ yn y 
Datganiad o Bolisi Ariannu (paragraff 2.5; is-baragraff 10) a'r Fframwaith Cyllidol y cytunwyd 
arno rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU (paragraffau 34 – 39).  
 
Yn y rhan fwyaf o achosion, disgwylir i'r broses o gymhwyso fformiwla Barnett wneud 
darpariaeth ddigonol i liniaru effaith penderfyniadau gwahanol sy'n cael eu gwneud gan briod 
lywodraethau.          
 
O ran cyhoeddiad Llywodraeth y DU y byddai'n torri 91,000 o swyddi yn y gwasanaeth sifil – 
mae'r rhain i gyd yn ymwneud ag adrannau Llywodraeth y DU.     Er hynny, mae'r rhan fwyaf 
o swyddi'r gwasanaeth sifil yng Nghymru o fewn adrannau Llywodraeth y DU, felly, mae 
posibilrwydd cryf y byddai cyfran o'r toriadau hyn yn digwydd yng Nghymru.  Ni fyddai hyn yn 
cael effaith uniongyrchol ar gyllideb Llywodraeth Cymru gan fod y swyddi hyn mewn meysydd 
nad ydynt wedi'u datganoli.        
 
Byddwn yn parhau i gyfathrebu â llywodraeth y DU ac yn gwrthwynebu'n gryf unrhyw 
benderfyniadau a fyddai'n arwain at golli swyddi yng Nghymru. 
 
 
‘Llywodraeth Cymru 2025’ 
 
Bu disgwyl mawr am gyhoeddiad Llywodraeth y DU y bydd yn lleihau niferoedd staff y 
gwasanaeth sifil dros y tair blynedd nesaf. Mae graddfa'r colledion yn fwy na'r disgwyl. 
 
Mae telerau ac amodau staff islaw lefel SCS wedi'u datganoli.   Mae Llywodraeth y DU wedi 
cadarnhau nad yw'r cyhoeddiad a wnaed gan y Prif Weinidog ar dargedau lleihau staff yn 
gymwys i'r gweinyddiaethau datganoledig. 
 
Fel gyda llawer o agweddau eraill ar ymadael â'r UE a'r ymateb i'r pandemig, gwnaeth 
Llywodraeth Cymru benderfyniadau gwahanol iawn ar ein blaenoriaethau a bu rhaid iddi 
wneud penderfyniadau anodd ynghylch y ffordd orau o reoli o fewn adnoddau cyfyngedig 
iawn. Gwnaethom y penderfyniad bwriadol i beidio â chynyddu nifer y staff yn Llywodraeth 
Cymru yn yr un modd â Whitehall - felly ni fyddwn yn gwneud yr un gostyngiadau. Nid ydym 
yn disgwyl cael ein cosbi drwy ostyngiadau yn yr arian sy'n dod i Gymru am lwyddo mor 
effeithlon yn ystod heriau digynsail y pedair blynedd diwethaf. 
 
 Er nad ydym yn bwriadu gwneud ein gweithlu'n llai, rydym bob amser yn canolbwyntio ar sut 
y gallwn ddefnyddio'r capasiti a'r sgiliau sydd gennym o fewn Llywodraeth Cymru - a'r 
gwasanaeth cyhoeddus ehangach – mor effeithlon ac effeithiol â phosibl ar gyfer y dyfodol. 
Bydd rhaglen Llywodraeth Cymru 2025 yr Ysgrifennydd Parhaol yn canolbwyntio ar 
ddatblygu'r sefydliad i fod mor effeithlon ac effeithiol â phosibl dros y tair blynedd nesaf ac ar 
gyfer y tymor hwy.  
 
Mae hyn yn cynnwys canolbwyntio ar ein strategaethau ar gyfer y gweithlu, ein gweithleoedd 
a strategaethau digidol, yn ogystal ag ymgyrch gwelliant parhaus a gaiff ei harwain ar lefel 
grŵp.   Mae rhai camau gweithredu cynnar, fel adlinio'r grŵp i adlewyrchu blaenoriaethau 
Gweinidogol yn well, eisoes wedi'u rhoi ar waith i gryfhau adnoddau mewn meysydd 
allweddol. 
 
 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/943689/Statement_of_Funding_Policy_2020.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/578836/Wales_Fiscal_Framework_Agreement_Dec_2016_2.pdf


Gwasanaethau Cyfreithiol 
 
Mae gan yr Adran Gwasanaethau Cyfreithiol 162 o gyfreithwyr ar hyn o bryd. Bydd y nifer 
hwn yn cynyddu dros y misoedd nesaf drwy ychwanegu rhagor o gyfreithwyr at yr adran. Yn 
ogystal, mae rhai swyddi gwag cyfreithwyr o ymarfer recriwtio diweddar wedi'u llenwi erbyn 
hyn a bydd y ddau beth hyn gyda'i gilydd yn golygu mwy o gapasiti adrannol dros y flwyddyn 
i ddod.    
 
Mae gwaith y Rhaglen Ddeddfwriaethol a'r Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol yn heriol, 
yn gymhleth ac yn cymryd llawer o amser yn aml a rhaid ei gydbwyso â'r busnes arferol arall 
sydd i'w gyflawni. Mae'r adran wedi llwyddo hyd yn hyn i fodloni'r gofynion deddfwriaethol 
sydd wedi'u gosod arni, er nad oedd rhywfaint o'r gwaith wedi'i gynllunio a bod angen ymateb 
cyflym. Daeth hyn â heriau sylweddol yn ei sgil ac mae'r Gweinidogion wedi gorfod 
penderfynu ar eu blaenoriaethau i gynorthwyo'r gwaith cyflawni.    
 
Mae'r adran wrthi'n mynd drwy broses ymgynghori ar ad-drefnu er mwyn sicrhau ei bod yn 
cyd-fynd yn agosach byth â phortffolios y Gweinidogion er mwyn helpu i gyflawni'r gwaith.       
 
 
Yn gywir, 
 

 
 
Rebecca Evans AS/MS 
Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol  
Minister for Finance and Local Government  


