
 

 

8 Tachwedd 2022 

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24 

Annwyl Eluned, Julie a Lynne, 

Fel y llynedd, hoffem gael gwybodaeth ysgrifenedig i gynorthwyo ein gwaith craffu ar Gyllideb Ddrafft 

Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24. Mae'r atodiad i'r llythyr hwn yn nodi'n fanwl y wybodaeth yr 

hoffem ei chael. 

Fel y gwyddoch efallai, mae swyddogion y Senedd wedi cydgysylltu ceisiadau gan holl bwyllgorau’r 

Senedd i drefnu gyda swyddogion Llywodraeth Cymru pryd y bydd Gweinidogion Cymru a’r Dirprwy 

Weinidogion yn rhoi tystiolaeth ar y Gyllideb Ddrafft. Rydym wedi gofyn i chi a’ch swyddogion 

ymddangos gerbron y Pwyllgor rhwng 9.30am a 11am ar 18 Ionawr 2023. 

Byddwn yn ddiolchgar o gael y wybodaeth ysgrifenedig erbyn 16 Rhagfyr 2022 fan bellaf. Nodaf fod 

Llywodraeth Cymru yn bwriadu cyhoeddi'r Gyllideb Ddrafft ar 13 Rhagfyr 2022. Cysylltwch â'm Clerc 

os ydych yn pryderu na fyddwch yn gallu anfon y wybodaeth erbyn y dyddiad cau arfaethedig o 

ystyried amserlen y gyllideb. 

O ystyried y bydd gan bwyllgorau mewn rhai o’r meysydd a restrir yn yr atodiad i’r llythyr hwn 

ddiddordeb hefyd, rydw i wedi anfon copi at gadeiryddion y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol a’r 

Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol. 
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We welcome correspondence in Welsh or English.  



 

 

Atodiad A: Cais i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol ynghylch craffu ar Gyllideb Ddrafft 2023-24 

y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 

Ein dull o graffu ar y Gyllideb Ddrafft 

Nod ein gwaith craffu ariannol yw sicrhau atebolrwydd, hyrwyddo gwell penderfyniadau a gwella 

gwerth am arian o ran dyraniadau y bwriedir iddynt wella canlyniadau a gwella hawliau plant a phobl 

ifanc.  

Bydd yn dilyn pedair egwyddor allweddol, fel yr argymhellwyd gan y Pwyllgor Cyllid: 

▪ Fforddiadwyedd: ystyried y darlun mawr o ran cyfanswm y refeniw a gwariant, ac a oes 

cydbwysedd priodol rhyngddynt. 

▪ Blaenoriaethu: a yw'r dyraniadau wedi'u rhannu rhwng gwahanol sectorau/rhaglenni 

mewn ffordd gydlynol y gellir ei chyfiawnhau. 

▪ Gwerth am arian: a yw cyrff cyhoeddus yn gwario eu dyraniadau yn dda – economi, 

effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd  

▪ Prosesau'r gyllideb: a ydynt yn effeithiol ac yn hygyrch ac a oes integreiddio rhwng 

cynlluniau corfforaethol a chynlluniau gwasanaeth, a rheolaeth perfformiad a rheolaeth 

ariannol. 

1. Tryloywder y cyflwyniad o'r gyllideb 

Pwysleisiodd ein Pwyllgor blaenorol bwysigrwydd cyflwyno'r Gyllideb Ddrafft yn dryloyw er mwyn 

galluogi gwaith craffu llawn a thrylwyr. Er mwyn parhau â’r dull hwn, gofynnwn am esboniad naratif 

tryloyw (a darlunio rhifol) ynghylch y canlynol mewn perthynas â’r Prif Grŵp Gwariant Iechyd a Gofal 

Cymdeithasol: 

▪ gostyngiadau/dileu neu gynyddu/ychwanegu o ran meysydd penodol o’r gyllideb ddrafft 

o'i gymharu â’r blynyddoedd ariannol blaenorol (e.e. lleihau grantiau neu grantiau'n 

peidio â bodoli'n gyfan gwbl/cyflwyno grantiau neu eu cynyddu); 

▪ pa gyfran y mae unrhyw newidiadau i'r swm cyffredinol a ddyrannwyd yn flaenorol yn ei 

chynrychioli; a 

▪ lle'n union mae’r newid hwn yn cael ei wneud yn y Gyllideb Ddrafft, a ph'un a fydd arian 

yn cael ei ddychwelyd i/ei gymryd o gronfeydd wrth gefn canolog neu ei ddyrannu i/o 

linellau cyllideb eraill. 



 

 

▪ A fydd Gweinidogion yn sicrhau bod adnoddau sy’n ymwneud â phlant a phobl ifanc yn 

cael eu cyflwyno’n glir fel y gallwn nodi’r adnoddau a neilltuwyd, asesu i ba raddau y 

maent yn cael eu blaenoriaethu, a deall sut y byddant yn sicrhau gwerth am arian.  

2. Hawliau plant a dyrannu'r 'uchafswm adnoddau sydd ar gael' i blant a 

phobl ifanc  

Fel yr argymhellwyd y llynedd, ac fel y dadleuodd ein Pwyllgor blaenorol yn barhaus, rydym yn credu 

y dylid cynnal Asesiad o’r Effaith ar Hawliau Plant (CRIA) ar gyfer y Gyllideb Ddrafft yn ei chyfanrwydd 

a'i chyhoeddi fel dogfen annibynnol, cyn cael ei hymgorffori yn yr Asesiad cyffredinol o’r Effaith 

Integredig Strategol.  

Rydym o’r farn bod hyn yn hanfodol er mwyn dangos bod Llywodraeth Cymru yn ateb gofynion 

Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru). Mae cyhoeddi Asesiad o’r Effaith ar Hawliau Plant yn cyd-

fynd â'r trefniadau y mae Llywodraeth Cymru ei hun wedi'u rhoi ar waith, sydd wedi sefydlu'r Asesiad 

fel y dull 'mecanwaith y cytunwyd arno' i gefnogi Gweinidogion i gyflawni'r dyletswyddau o dan y 

Mesur hwnnw yn y Cynllun Hawliau Plant ei hun a'r Cynllun Hawliau Plant: llawlyfr i staff 

Llywodraeth Cymru cysylltiedig. 

Yn unol ag asesu a roddwyd 'sylw dyledus' i erthygl 4 o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar 

Hawliau'r Plentyn a dyletswyddau Llywodraeth Cymru o dan Fesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc 

(Cymru), mae'r Pwyllgor yn gofyn am: 

▪ gopi o'r Asesiad cyffredinol o'r Effaith ar Hawliau Plant a gynhaliwyd gan Lywodraeth 

Cymru i lywio'r dyraniadau yng Nghyllideb ddrafft 2022-23 ar draws ei holl bortffolios. 

▪ Os na chynhaliwyd Asesiad penodol o’r Effaith ar Hawliau Plant, y rhesymau dros hyn. 

▪ Copi o unrhyw asesiad arall o’r effaith integredig yn ogystal â sicrwydd bod yr asesiad hwn 

yn dangos bod y ddyletswydd o “roi sylw dyledus” i Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar 

Hawliau'r Plentyn wedi’i harfer. 

Mewn perthynas â'r Prif Grŵp Gwariant Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, mae'r Pwyllgor yn 

gofyn am: 

▪ Gopi o dempled yr Asesiad o’r Effaith ar Hawliau Plant wedi’i gwblhau ar gyfer y Prif Grŵp 

Gwariant Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol drafft hwn ar gyfer 2023-24 sy'n nodi sut 

mae hawliau plant yn cael eu gweithredu yn y dyraniadau cyllideb hyn, gan gyfeirio at 

erthyglau penodol yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn fel sy’n 

berthnasol. 

▪ Manylion am ba drafodaethau sydd wedi'u cynnal gyda Gweinidogion perthnasol eraill 

mewn perthynas â dyraniadau sy'n cael effaith sylweddol ar iechyd a gofal cymdeithasol 

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-12/cynllun-hawliau-plant-2021.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-11/cynllun-hawliau-plant-llawlyfr-i-staff.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-11/cynllun-hawliau-plant-llawlyfr-i-staff.pdf


 

 

plant, er enghraifft gyda’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol o ran cyllideb Comisiynydd 

Plant Cymru a materion polisi ehangach fel tlodi plant.  

▪ Gwybodaeth am sut mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 wedi 

dylanwadu ar ddyraniadau i linellau'r gyllideb o fewn y Prif Grŵp Gwariant. 

▪ Gwybodaeth am sut mae cydraddoldeb, cynaladwyedd a'r Gymraeg wedi cael eu 

hystyried wrth ddyrannu’r gyllideb.  

▪ Gwybodaeth am sut yr ydych wedi ystyried cyllidebu ar sail rhyw wrth ddyrannu’r gyllideb. 

▪ Manylion a/neu enghreifftiau o unrhyw newidiadau a wnaed i ddyraniadau o fewn y Prif 

Grŵp Gwariant Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn dilyn ystyriaethau o hawliau 

plant, cydraddoldeb, cynaliadwyedd, y Gymraeg, neu Lesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. 

3. Dyraniadau Cam Gweithredu a’r Llinell Gwariant yn y Gyllideb yn y Prif 

Grŵp Gwariant Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 

Mae’r Pwyllgor yn gofyn am ddadansoddiad o ddyraniadau’r Prif Grŵp Gwariant Iechyd a 

Gwasanaethau Cymdeithasol ar gyfer 2023-24 fel sy’n berthnasol i blant a phobl ifanc, yn ôl Ardal 

Rhaglen Wariant (lle bo hynny’n berthnasol), Cam Gweithredu a’r Llinell Gwariant yn y Gyllideb i 

gynnwys: 

▪ Sylwadau ar bob un o’r camau gweithredu yn y Prif Grŵp Gwariant ar gyfer Iechyd a 

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

▪ Gyllideb Ddrafft 2022-23 i Gyllideb Atodol Gyntaf Mehefin 2022; a 

▪ Chyllideb Atodol Gyntaf Mehefin 2022 i Gyllideb Ddrafft 2023-24.  

▪ Disgrifiad o unrhyw newidiadau i linellau sylfaen a ddefnyddiwyd yng Nghyllideb Ddrafft 

2023-24 sydd wedi’u gwneud o Gyllideb Atodol Gyntaf Mehefin 2022. 

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

2024-25 fel sy'n berthnasol i blant a phobl ifanc ac unrhyw ddyraniadau dangosol 

ychwanegol y gallwch eu darparu.  

4. Dyraniadau polisi a deddfwriaeth Cyllideb Ddrafft 2023-24 

Diweddariad ar ddyraniadau yn y Prif Grŵp Gwariant Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn y 

meysydd canlynol sydd o ddiddordeb i'r Pwyllgor, gan gynnwys: 

▪ Dyraniadau i gyflawni holl ymrwymiadau’r Rhaglen Lywodraethu a’r Cytundeb Cydweithio 

sy'n berthnasol i blant a phobl ifanc a phortffolio'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg. 



 

 

▪ Manylion yr asesiad a wnaed o'r gwerth am arian a fforddiadwyedd ar gyfer cyflawni’r 

blaenoriaethau a'r amcanion hyn, a sut y bydd eu heffeithiolrwydd o ran cost yn cael ei 

fonitro. 

▪ Dyraniadau ar draws y Portffolio Gweinidogol fel y rhestrir isod ac fel sy'n berthnasol i 

blant a phobl ifanc a phortffolio'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 

Iechyd Plant 

▪ Iechyd y cyhoedd fel y mae'n berthnasol i blant a phobl ifanc, gan gynnwys brechu 

▪ Strategaeth gordewdra 

▪ Ymchwil a datblygiad ym maes iechyd a gofal cymdeithasol fel y mae’n berthnasol yn 

benodol i blant a phobl ifanc  

▪ Gwasanaethau iechyd meddwl plant a phobl ifanc, gan gynnwys gwasanaethau iechyd 

meddwl newyddenedigol 

▪ Gwasanaethau anhwylderau bwyta 

▪ Atal hunanladdiad fel y mae'n berthnasol i blant a phobl ifanc 

▪ Camddefnyddio sylweddau, gan gynnwys unrhyw asesiad a chostau cysylltiedig o ran y 

cynnydd a gofnodir yn nifer y plant sy’n defnyddio e-sigaréts 

▪ Gwasanaethau awtistiaeth 

▪ Profiad cleifion, cyfranogiad a llais y dinesydd 

Gofal Cymdeithasol Plant 

▪ Hawliau plant a phobl ifanc, gan gynnwys Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r 

Plentyn 

▪ Diogelu, gan gynnwys unrhyw oblygiadau sy'n deillio o gyhoeddi'r adroddiad terfynol gan 

yr Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol a Chynllun Gweithredu 

Cenedlaethol Llywodraeth Cymru yn 2019 ar atal ac ymateb i gam-drin plant yn rhywiol  

▪ Gwasanaethau mabwysiadu a maethu 

▪ Eiriolaeth plant a phobl ifanc  

▪ Y blynyddoedd cynnar, gofal plant a chwarae, gan gynnwys y cynnig Gofal Plant a'r 

gweithlu 



 

 

▪ Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar 

▪ Dechrau'n Deg ar gyfer plant 0-3 oed 

▪ Teuluoedd yn Gyntaf a pholisïau chwarae 

5. Gwybodaeth fanwl ar ddyraniadau mewn perthynas â phlant sy'n derbyn 

gofal a mesurau atal a chefnogi cysylltiedig  

Mae'r Pwyllgor yn gofyn am wybodaeth fanwl am y dyraniadau yng Nghyllideb Ddrafft gyffredinol 

2023-24 fel y maent yn berthnasol i’n hymchwiliad i Wasanaethau i blant sydd wedi bod mewn 

gofal: archwilio diwygio radical a lansiwyd yn ddiweddar, gan gynnwys: 

▪ Cyn gofal: Lleihau nifer y plant yn y system ofal yn ddiogel. Gan gynnwys dyraniadau ar 

gyfer cymorth i deuluoedd, gwasanaethau ar ffiniau gofal ac eiriolaeth rhieni. 

▪ Mewn gofal: Gwasanaethau o safon a chefnogi plant mewn gofal. Gan gynnwys 

trafodaethau gyda’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol am gostau cynyddol posibl gofal 

cymdeithasol plant a lliniaru unrhyw effaith ar blant. 

▪ Ar ôl gofal: Cymorth parhaus pan fydd pobl ifanc yn gadael gofal gan gynnwys y sefyllfa 

ddiweddaraf o ran y cynllun peilot incwm sylfaenol ac ar gyllid ar gyfer Pan Fydda i'n 

Barod mewn gofal maeth a'r ehangiad posib i ofal preswyl.  

6. Costau deddfwriaeth 

▪ Gweithredu’r Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) yn ei flwyddyn 

gyntaf mewn grym ac unrhyw addasiadau i ddyraniadau a wnaed yng ngoleuni'r flwyddyn 

gyntaf o weithredu. 

▪ Goblygiadau ariannol neu a ragwelir yn 2022-23 a 2023-34 o unrhyw is-ddeddfwriaeth 

sy’n berthnasol i blant a phobl ifanc o fewn portffolio’r Gweinidog. 

▪ Gwybodaeth am effaith ariannol unrhyw ddeddfwriaeth berthnasol a wneir yn Senedd y 

DU. 

7. Effaith costau byw ar ddyraniadau Cyllideb Ddrafft 2023-24 

Gwybodaeth am effaith ddisgwyliedig costau byw ar y Prif Grŵp Gwariant Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol yn 2023-24 a chyfrifoldebau polisi ehangach y Gweinidog ar gyfer: 

▪ Darpariaeth gwasanaethau i blant a phobl ifanc gan y Byrddau Iechyd yng Nghymru ac 

effaith costau cynyddol ynni ar y ddarpariaeth hon. 

https://busnes.senedd.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39781
https://busnes.senedd.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39781


 

 

▪ Polisi a goruchwylio'r ddarpariaeth o holl weithgareddau gwasanaethau cymdeithasol 

Awdurdodau Lleol yng Nghymru ac unrhyw drafodaethau cysylltiedig â'r Gweinidog Cyllid 

a Llywodraeth Leol, yn benodol: 

▪ Effaith costau byw ar wasanaethau diogelu plant o ran anghenion cynyddol 

posibl ac unrhyw gostau uwch sy'n gysylltiedig â darparu gwasanaethau. 

▪ Effaith costau byw o ran darparu gofal cymdeithasol plant, er enghraifft costau 

uwch gofal preswyl a gofal maeth; costau byw uwch i aelwydydd sy'n cefnogi 

trefniadau gofal gan berthynas neu warcheidiaeth arbennig. 


