
 

 

28 Hydref 2022 

Annwyl Weinidogion 

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24 

Yn unol â’n harfer, rwyf yn ysgrifennu cyn cyhoeddi Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 

2023-24 i ofyn am wybodaeth ysgrifenedig i lywio ein gwaith craffu. 

Rydym yn nodi bwriad Llywodraeth Cymru i gyhoeddi’r Gyllideb Ddrafft ddydd Mawrth 13 Rhagfyr 

2022, a byddwn yn eich gwahodd i sesiwn dystiolaeth lafar ddechrau’r flwyddyn newydd. Bydd y clerc 

yn cysylltu â'ch swyddfeydd i drafod dyddiadau. 

Er mwyn hwyluso ein gwaith craffu, byddwn yn ddiolchgar o gael eich ymateb i'r materion a amlinellir 

yn yr atodiad i'r llythyr hwn, ac unrhyw wybodaeth ysgrifenedig arall yr hoffech ei darparu, erbyn 14 

Rhagfyr 2022. 
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Atodiad: cais am wybodaeth gan Lywodraeth Cymru i lywio'r gwaith o graffu 

ar Gyllideb Ddrafft 2023-24 

Sylwadau ar y camau gweithredu a manylion am y dyraniadau i Linellau Gwariant yn y Gyllideb (BEL) 

 Dadansoddiad o ddyraniadau'r Prif Grŵp Gwariant (MEG) ar gyfer Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol 2023-24 yn ôl Maes Rhaglenni Gwariant, camau gweithredu a Llinell Wariant 

yn y Gyllideb. 

 Dyraniadau dangosol y Prif Grŵp Gwariant ar gyfer Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 

ar gyfer 2024-25 a 2025-26. 

 Sylwebaeth ar bob un o’r camau gweithredu yn y Prif Grŵp Gwariant Iechyd a 

Gwasanaethau Cymdeithasol, gan gynnwys dadansoddiad ac esboniad o’r newidiadau. 

Dylai’r llinell sylfaen at y diben hwn fod yn gyson â’r llinell sylfaen a nodir yn naratif y 

gyllideb a’r tablau gwariant.  

Gwybodaeth arall 

Yn ogystal â'r pedair thema arferol, sef gwerth am arian, blaenoriaethu, gwariant ataliol a 

fforddiadwyedd, a syniad o sut mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2015 a'i phum ffordd o 

weithio wedi dylanwadu ar ddyraniadau'r gyllideb ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol, hoffai'r 

Pwyllgor gael gwybodaeth am y materion a ganlyn (os nad yw’r wybodaeth honno eisoes wedi’i 

chynnwys yn y sylwebaeth ar bob cam gweithredu). 

Rhoi pobl wrth wraidd iechyd a gofal cymdeithasol 

 Rhowch fanylion sut y bydd dyraniadau'r Gyllideb Ddrafft ar gyfer gwasanaethau gofal 

sylfaenol, gan gynnwys buddsoddi yn yr ystâd gofal sylfaenol a rhwydweithiau gofal 

sylfaenol, yn cyfrannu at nod polisi Llywodraeth Cymru o symud gofal o ysbytai i leoliadau 

gofal sylfaenol neu gymunedol. Sut y byddwch yn asesu a yw'r dyraniadau'n cyflawni'r 

canlyniadau a fwriadwyd. 

 Rhowch fanylion y dyraniadau yn y Gyllideb Ddrafft ar gyfer atal ac ymyrraeth gynnar, a 

sut y byddwch yn asesu a yw'r dyraniadau'n cyflawni'r canlyniadau a fwriadwyd. A fydd y 

dyraniadau yn galluogi dull cydgysylltiedig 'system gyfan' o wella iechyd a llesiant pobl, yn 

ogystal â thargedu adnoddau (a chyflawni canlyniadau mesuradwy) mewn meysydd o 

bryder allweddol. 

 Esboniwch sut mae eich blaenoriaethau ar gyfer iechyd meddwl a llesiant yn cael eu 

hadlewyrchu yn y Gyllideb Ddrafft ar draws portffolios Llywodraeth Cymru a Phrif Grwpiau 

Gwariant, a sut y bydd effaith y dyraniadau'n cael ei hasesu i sicrhau eu bod yn cyflawni'r 

canlyniadau a fwriadwyd. Rhowch fanylion ynghylch y canlynol hefyd: 



 

 

▪ Unrhyw ostyngiad neu gynnydd o ran dyraniadau iechyd meddwl penodol o gymharu â’r 

blynyddoedd ariannol blaenorol (e.e. lleihau neu gynyddu grantiau, cyflwyno grantiau 

newydd neu eu dileu); 

▪ Dyraniadau yn y Gyllideb Ddrafft yn ymwneud â gwasanaethau iechyd meddwl; iechyd 

meddwl a llesiant plant a phobl ifanc; dementia; awtistiaeth a niwroamrywiaeth; a 

gweithredu 'Pwysau Iach, Cymru Iach'. 

 Sut y bydd dyraniadau’r Gyllideb Ddrafft yn lliniaru effaith costau byw cynyddol ar iechyd y 

cyhoedd, gan gynnwys yr effaith ar iechyd a llesiant corfforol a meddyliol pobl Cymru, 

gofalwyr di-dâl a’r gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol.  

Arloesi ar gyfer gwelliant 

 Amlinellwch sut y bydd y Gyllideb Ddrafft yn cefnogi'r gwaith o ddatblygu 'dull system 

gyfan', gyda mwy o integreiddio iechyd a gofal cymdeithasol, fel y disgrifir yng nghynllun 

Cymru Iachach. Yn benodol, esboniwch sut mae'r Gyllideb Ddrafft yn cydbwyso'r angen i 

fynd i’r afael â’r pwysau presennol ar wasanaethau a’r angen i drawsnewid gwasanaethau 

a datblygu modelau gofal newydd. 

 Sut y bydd y gwaith o drawsnewid ac integreiddio gwasanaethau yn cael ei gefnogi yn y 

tymor hwy i gyflawni cynnydd parhaus o ran trawsnewid, sicrhau ffocws ar gyflwyno a phrif 

ffrydio'r hyn a ddysgwyd o gynlluniau peilot llwyddiannus, ac osgoi dibynnu ar gyllid 

ychwanegol parhaus. Sut y bydd y Gronfa Arloesi Ranbarthol yn cael ei defnyddio a pha 

ganlyniadau mesuradwy y mae Llywodraeth Cymru yn eu disgwyl?  

 Rhowch asesiad o gostau refeniw a chyfalaf cyflawni gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar 

gyfer gwasanaethau digidol a data, fel y disgrifir yng nghynllun Cymru Iachach, gan 

gynnwys mwy o gymorth ar gyfer gofal digidol a rhithwir. Dylai hyn hefyd gynnwys 

manylion gwariant ar ddigidol sydd wedi’i ariannu drwy’r Gronfa Arloesi Ranbarthol, a 

manylion cyfran y gwariant drwy’r Gronfa sydd wedi’i wario ar ddigidol a data. 

Y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol 

 Esboniwch sut y bydd y Gyllideb Ddrafft yn cyfrannu at ddarparu gweithlu iechyd a gofal 

cymdeithasol cynaliadwy, gan leihau a rheoli gwariant ar staff asiantaeth. 

 Pa ddarpariaeth sydd wedi’i gwneud yn y Gyllideb Ddrafft i adeiladu a chynnal morâl ac 

iechyd a llesiant corfforol a meddyliol y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol, gan 

gynnwys gwirfoddolwyr a gofalwyr di-dâl, a sut y byddwch yn asesu effaith y mesurau hyn. 

  



 

 

Anghydraddoldebau ac annhegwch iechyd 

 Esboniwch sut y bydd y Gyllideb Ddrafft yn cyfrannu at leihau anghydraddoldebau iechyd. 

Dylai hyn gynnwys manylion am sut y bydd y Gyllideb Ddrafft yn sicrhau bod y rhai mwyaf 

difreintiedig yn cael eu blaenoriaethu, a bod mynediad teg at wasanaethau iechyd a gofal 

mewn ardaloedd gwledig. Byddai'r Pwyllgor hefyd yn croesawu gwybodaeth am sut y 

bydd y Gyllideb Ddrafft yn targedu anghydraddoldebau sydd wedi gwaethygu o ganlyniad 

i’r pandemig, neu'r rhai sy'n deillio o effaith anghymesur y pandemig ar iechyd neu lesiant 

grwpiau penodol (megis oedolion hŷn, pobl o gymunedau du a lleiafrifoedd ethnig, neu 

bobl ar incwm isel neu sydd fel arall yn fregus yn ariannol). 

Cyflwyno ailosodiad ar ôl y pandemig 

 Esboniwch sut mae'r pandemig wedi dylanwadu ar ddyraniadau i linellau cyllideb o fewn y 

Prif Grŵp Gwariant ar gyfer Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, a rhowch enghreifftiau 

o unrhyw newidiadau a wnaed i ddyraniadau o ganlyniad i COVID-19. Wrth ateb y 

cwestiwn hwn, dylech roi sylw i’r materion a ganlyn: 

▪ Y rhagdybiaethau sy'n sail i ddyraniadau a wnaed o ganlyniad i'r pandemig, gan gynnwys 

sut y byddwch yn sicrhau bod digon o gronfeydd wrth gefn ar waith pe bai'r sefyllfa'n 

gwaethygu o fod yn COVID Sefydlog i COVID Brys. 

▪ Dyraniadau sydd wedi'u gwneud i gefnogi capasiti ychwanegol ar gyfer gwasanaethau 

neu adnoddau staff ychwanegol wrth i'r ymateb i'r pandemig barhau, gan gynnwys 

gwasanaethau sylfaenol, gwasanaethau cymunedol ac ysbytai, gofal cymdeithasol, iechyd 

y cyhoedd, a'r rhaglen frechu. 

▪ Dyraniadau ar gyfer gwasanaethau cymorth iechyd meddwl ar gyfer y gweithlu iechyd a 

gofal cymdeithasol. 

▪ Dyraniadau a wnaed i sicrhau bod cyflenwad digonol a phriodol o gyfarpar diogelu 

personol (PPE) yn cael ei gynnal. 

 Pa ddyraniadau sydd wedi'u cynnwys yn y Gyllideb Ddrafft ar gyfer mynd i'r afael â'r ôl-

groniad o ran amseroedd aros. Yn eich ateb, esboniwch pa asesiad a wnaed o effaith a 

chanlyniadau adnoddau a ddyrannwyd yn ystod 2022-23, a sut y bydd dyraniadau yng 

Nghyllideb Ddrafft 2023-24 yn cael eu targedu. 

  



 

 

Gofal cymdeithasol 

 Amlinellwch y dyraniad arfaethedig ar gyfer gofal cymdeithasol, gan gynnwys: 

▪ Unrhyw gyllid ychwanegol a nodwyd ar gyfer 2023-24, a sut y caiff y cyllid hwn ei 

dargedu. 

▪ Sut y bydd y dyraniadau'n sicrhau hyfywedd a sefydlogrwydd parhaus gwasanaethau gofal 

cymdeithasol, gan gynnwys gofal preswyl a gofal cartref? 

▪ Pa gymorth y bydd y Gyllideb Ddrafft yn ei ddarparu i ofalwyr di-dâl, gan gynnwys 

tystiolaeth o wariant penodol ar ofal seibiant a chymorth ariannol i ofalwyr. 

▪ Mesurau yn y Gyllideb Ddrafft a fydd yn gwella cynaliadwyedd y gweithlu gofal 

cymdeithasol. 

▪ Sut fydd y gyllideb ddrafft yn helpu'r sector gofal cymdeithasol i ymateb i gostau byw 

cynyddol, gan gynnwys costau ynni cynyddol. Yn eich ateb, rhowch dystiolaeth o wariant 

penodol i gefnogi gweithwyr gofal cartref, a gofalwyr di-dâl a phobl anabl, a'u teuluoedd. 

Perfformiad ariannol byrddau iechyd lleol 

 Rhowch y wybodaeth ddiweddaraf am berfformiad ariannol cyffredinol byrddau iechyd. 

Dylai hyn gynnwys: 

▪ Y sefyllfa ariannol diwedd y flwyddyn a ragwelir ar gyfer byrddau iechyd, gan gynnwys 

nodi’r rhai sydd wedi parhau i fethu â chyflawni eu dyletswyddau ariannol  

▪ Y rhai sydd wedi cael cymorth ariannol ychwanegol ar ddiwedd y flwyddyn a chymorth 

ariannol yn ystod y flwyddyn, maint y cymorth hwnnw a’r hyd arfaethedig. 

▪ Manylion am sut y bydd Llywodraeth Cymru yn cefnogi ac yn gweithio gyda byrddau 

iechyd i ddod â GIG Cymru’n ôl i gydbwysedd ariannol. 

▪ Gwybodaeth am ba ddarpariaeth sy'n cael ei gwneud mewn ymateb i gostau ynni 

cynyddol. 

Effaith y Gyllideb Ddrafft ar grwpiau a chymunedau penodol 

 Sut ydych chi wedi ystyried cyllidebu ar sail rhywedd yn y gyllideb hon wrth baratoi eich 

cynlluniau gwariant. 



 

 

 Esboniwch pa asesiad sydd wedi'i wneud o effaith dyraniadau'r Gyllideb Ddrafft ar grwpiau 

neu gymunedau penodol, gan gynnwys menywod a merched, cymunedau du a 

lleiafrifoedd ethnig, plant a phobl ifanc, a phobl hŷn. 


