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Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol 
 
Dyddiad: 16 Ionawr 2023 
 
Teitl:  Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2022-23 
 
Gwybodaeth Gyffredinol  
 

1. Ein dyraniad adnoddau ar gyfer Prif Grŵp Gwariant Cyfiawnder Cymdeithasol a 
gyhoeddwyd yng nghyllideb drafft 2022-23 oedd £110.355m; disgwyliwyd iddo 
gynyddu i £122.685 ar gyfer blwyddyn ariannol 2023-24. Yng nghyllideb derfynol 
2022-23 cynyddodd ein dyraniad adnoddau o £110.355m i £227.585m. Roedd 
hyn i'w briodoli'n bennaf i ddyraniad afreolaidd untro o £116.9m a ddyrannwyd fel 
rhan o becyn o fesurau er mwyn mynd i'r afael â'r argyfwng costau byw. 

 
2. Ar gyfer cyllideb ddrafft 2023-24, ein llinell sylfaen ar gyfer cynllunio oedd y 

gyllideb ddangosol a bennwyd fel rhan o Adolygiad o Wariant 2022-23. Dengys y 
tabl isod y newidiadau a wnaed o gyllideb ddrafft 2022-23, i gyllideb atodol gyntaf 
2022-23 a Chyllideb Drafft 2023-24. 

 
Tabl 1: Trosolwg o newidiadau i dablau Llinellau Gwariant yn y Gyllideb 

 Cyllideb 
Ddrafft 
2022-23 

 
£000oedd 

Cyllideb 
Derfynol 
2022-23 

 
£000oedd 

Cyllideb 
Atodol 
Gyntaf  
2022-23 

£000oedd 

Cyllideb 
Ddangosol 

2023-24 
 

£000oedd 

Cyllideb 
Ddrafft 
2023-24 

 
£000oedd 

Adnodd 110,355 227,585 229,793 122,685 142,057 

Cyfalaf 17,000 18,496 18,496 17,494 17,494 

Gwariant a 
Reolir yn 
Flynyddol 

28,063 28,063 28,063 26,045 25,132 

Cyfanswm 155,418 274,144 276,352 166,224 184,683 

 
 

3. Ceir dadansoddiad o ddyraniadau Prif Grŵp Gwariant Cyfiawnder Cymdeithasol 
2023-24 yn ôl Cam Gweithredu a Llinell Wariant yn y Gyllideb yn Atodiad A. 

 

 
Trosolwg o newidiadau rhwng cyllideb ddangosol 2023-24 a Chyllideb 
Ddrafft 2023-24 
 

4. Fel rhan o Gyllideb Ddrafft 2023-24 er mwyn ein galluogi i ddiogelu meysydd 

allweddol, cynhaliodd y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol ymarfer 

ailflaenoriaethu er mwyn rhyddhau cyllid o gynlluniau presennol ac ail-

ganolbwyntio adnoddau cyfyngedig ar feysydd sydd eu hangen fwyaf. Yr 

egwyddorion wrth wraidd yr ymarfer ailflaenoriaethu hwn oedd darparu cyllideb 

gytbwys a diogelu'r Rhaglen Lywodraethu. 
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5. Gofynnwyd i Brif Grŵp Gwariant Cyfiawnder Cymdeithasol gyfrannu £2.68m i'r 
ymarfer hwn a arweiniodd at wneud y gostyngiadau cylchol canlynol mewn 
cyllidebau: 

 
Tabl 2: Arbedion cylchol a nodwyd i Brif Grŵp Gwariant Cyfiawnder Cymdeithasol 

Llinell Wariant yn y Gyllideb  Gostyngiad 
yn y 

gyllideb 
£000oedd 

Gwasanaethau Tân ac Achub - System Gyfathrebu - rhoddwyd y gorau 
i gyllido contract 'Airwave' 

1,640 

Partneriaethau Cymdeithasol  100 

Penodiadau Cyhoeddus  200 

Gwasanaethau Cynghori  174 

Cefnogi Cymunedau  250 

Cydraddoldeb, Cynhwysiant a Hawliau Dynol  316 

Cyfanswm 2,680 

 
6. Roedd penderfyniadau anodd yn angenrheidiol er mwyn lleihau cyllidebau ac fe'u 

gwnaed ar ôl rhoi ystyriaeth lawn i'r effeithiau y byddai'n gostyngiadau yn eu 

cael. Bydd cyllidebau ar gyfer Llinellau Gwariant yn y Gyllideb Partneriaeth 

Gymdeithasol, Penodiadau Cyhoeddus a Chydraddoldeb, Cynhwysiant a 

Hawliau Dynol yn cynyddu o hyd rhwng 2022-23 a 2023-24 ond yn arafach nag a 

fwriadwyd yn flaenorol. 

 

7. Roedd y gostyngiad i gyllideb Gwasanaethau Cynghori yn bosibl o ganlyniad i 

gwblhau prosiect cyfnod penodol a oedd yn ymwneud â Phontio o'r Undeb 

Ewropeaidd. Daeth y prosiect hwn i ben, a oedd yn golygu bod modd 

ailbwrpasu’r cyllid tuag at feysydd eraill. Bu'n bosibl arbed £250k o'r gyllideb 

Cefnogi Cymunedau. Roedd yr elfen hon o'r gyllideb heb ei neilltuo a darparodd 

gronfa wrth gefn flynyddol roedd y portffolio yn gallu ei defnyddio i ymateb i 

geisiadau am gymorth ar gyfer blaenoriaethau trawslywodraethol yn ystod y 

flwyddyn. 

 

8. O ganlyniad i'r gostyngiad o £1.64m yn Llinell Wariant yn y Gyllideb 

Gwasanaethau Tân ac Achub – System Gyfathrebu, ni fydd grant refeniw Firelink 

(Airwave) rydym yn ei roi i Awdurdodau Tân ac Achub bob blwyddyn, sef 

£1.640m, yn cael ei ddarparu o 2023-24. Mae'r grant yn gyfraniad at ffioedd 

gwasanaeth yr Awdurdodau Tân ac Achub am system gyfathrebu weithredol 

Firelink. [ 

 

9. Gan ddefnyddio cyllid a ryddhawyd yn sgil yr ymarfer ailflaenoriaethu, ynghyd â 

rhai newidiadau cadarnhaol cyfyngedig i'n setliad cyffredinol o ganlyniad i 

Ddatganiad yr Hydref, mae Llywodraeth Cymru wedi targedu dyraniadau 

ychwanegol i gyflawni ymrwymiadau ein Rhaglen Lywodraethu a helpu'r rhai y 

mae'r argyfwng costau byw yn effeithio arnynt.  

 

10. Cafodd ein portffolio ddyraniadau refeniw gwerth £22m fel rhan o Gyllideb 
Ddrafft 2023-24; roedd hyn yn cynnwys £18.8m o'r Gronfa Cymorth Dewisol, 
£2.2m o'r Cynllun Peilot Incwm Sylfaenol a £1m arall i ddarparu ar gyfer 
pwysau chwyddiannol ar draws y Prif Grŵp Gwariant. Cafodd y codiad o 
£1m ei ddyrannu fel a ganlyn: 
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Tabl 3: dyraniadau'r cynnydd o £1m ar sail chwyddiant ar draws Prif Grŵp Gwariant Cyfiawnder Cymdeithasol 

Llinell Wariant yn y Gyllideb  Dyraniad 
£000oedd 

Cymorth Cymunedol a Diogelwch – cynnydd o 1.65% i'r llinell sylfaen 373 

Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol – 
cynnydd o 1.65% i'r llinell sylfaen 

130 

Cymorth i'r Sector Gwirfoddol a Gwirfoddoli – cynnydd o 1.65% i'r llinell 
sylfaen 

130 

Chwarae Teg – cynnydd o 1.65% i'r llinell sylfaen 6 

Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol – cynnydd o 6% i'r llinell sylfaen er 
mwyn darparu ar gyfer y cynnydd disgwyliedig i gyflog y sector 
cyhoeddus. Roedd hefyd yn cynnwys £81k i gywiro'r llinell sylfaen o'r 
sefyllfa flaenorol. 

171 

Y Comisiynydd Pobl Hŷn – cynnydd o 6% i'r llinell sylfaen er mwyn 
darparu ar gyfer y cynnydd disgwyliedig i gyflog y sector cyhoeddus. 

95 

Y Comisiynydd Plant – cynnydd o 6% i'r llinell sylfaen er mwyn darparu 
ar gyfer y cynnydd disgwyliedig i gyflog y sector cyhoeddus.  

95 

Cyfanswm 1,000 

 

 
Sylwadau ar Gamau Gweithredu 
 
Cam Gweithredu Cefnogi Cymunedau  
 
Tabl 4: Cam Gweithredu Cefnogi Cymunedau 

Llinell Wariant yn y Gyllideb Adnoddau 
/ Cyfalaf 

Cyllideb  
Atodol 
Gyntaf  
2022-23 

£000oedd 

Cyllideb 
Ddangosol 

2023-24 
 

£000oedd 

Cyllideb  
Ddrafft 

 2023-24 
 

£000oedd 

Incwm Sylfaenol  Adnodd 5,000 10,000 12,200 

Cynhwysiant Ariannol  Adnodd 125,822 20,202 39,002 

Cynhwysiant Ariannol  Cyfalaf 1,496 494 494 

Cynhwysiant Digidol  Adnodd 2,149 1,399 1,399 

Cefnogi Cymunedau Adnodd 6,794 1,483 1,233 

Cefnogi Cymunedau  Cyfalaf 1,000 1,000 1,000 

Datblygu Rhyngwladol  Adnodd 1,275 1,275 1,275 

Partneriaethau Cymdeithasol  Adnodd 886 961 861 

Y Banc Cymunedol  Cyfalaf 1,500 1,500 1,500 

 
Llinell Wariant yn y Gyllideb Incwm Sylfaenol 1089 

11. Y proffil ar gyfer y Cynllun Peilot Incwm Sylfaenol y cytunwyd arno ar adeg 
Cyllideb Ddrafft 2022-23 oedd £5m yn 2022-23, £10m yn 2023-24 a £5m yn 
2024-25 yn unol â chostau rhagamcanol y cynllun peilot gyda thaliadau yn 
cyrraedd uchafbwynt ym mlwyddyn dau. Ni wnaed unrhyw newidiadau i'r gyllideb 
yn y gyllideb atodol gyntaf yn 2022-23.  

 
12. Mae £2.2m wedi'i ddyrannu fel rhan o Gyllideb Ddrafft 2023-24; mae'r dyraniad 

hwn wedi'i gynnwys yn llinell sylfaen 2024-25. 
 
Llinell Wariant yn y Gyllideb Cynhwysiant 1694   

13. Roedd y gyllideb atodol gyntaf yn 2022-23 yn cynnwys y dyraniadau refeniw 
afreolaidd canlynol a wnaed yng Nghyllideb Derfynol 2022-23 fel rhan o becyn 
costau byw ehangach: 
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• £90m o Gynllun Cymorth Tanwydd Llywodraeth Cymru 

• £15m ar gyfer y Gronfa Cymorth Dewisol;  

• £0.62m ar gyfer Undebau Credyd. 
 

14. Gwnaed y dyraniadau ar gyfer un flwyddyn yn unig. Dyrannodd cyllideb derfynol 
2022-23 gyfalaf trafodiadau ariannol gwerth £1m hefyd i Linell Wariant yn y 
Gyllideb Cynhwysiant Ariannol er mwyn cynnal cynllun “benthyciadau di-log” yn 
dechrau ym mis Rhagfyr 2022. Mae'r £1m yn cael ei fenthyg i'r consortiwm 
newydd, 'Social Credit', (sef cydweithrediad rhwng Banc Cymunedol Robert 
Owen, Purple Shoots a Plend) fel cyfalaf benthyca ar gyfer y cynllun peilot. 
Cafodd y swm hwn ei wrthbwyso gan ad-daliadau gwerth £6k.  

 
15. Gan fod y galw am gyllid o'r Gronfa Cymorth Dewisol yn dal i fod yn uchel iawn 

yn ystod 2022-23, mae £18.8m wedi'i ddyrannu yn 2023-24 er mwyn ateb y galw 
parhaus hwn sydd wedi'i gynnwys yn llinell sylfaen 2024-25. Mae'r hyblygrwydd a 
gyflwynwyd yn ystod pandemig COVID-19 ac sydd wedi parhau hyd yma er 
mwyn cynnwys cefnogi penderfyniad Llywodraeth y DU i ddileu'r cynnydd o £20 i 
Gredyd cynhwysol, yn cael ei adolygu er mwyn sicrhau mynediad cyfartal yn 
ystod yr argyfwng costau byw presennol.Bydd yr adolygiad yn rhoi blaenoriaeth i 
ddarparu lefelau uwch o gymorth i bobl sy'n wynebu argyfwng.Mae pryd y bydd 
unrhyw newidiadau yn mynd yn fyw hefyd yn cael ei adolygu hefyd. Rwy'n 
cymryd tystiolaeth gan bartneriaid allweddol yn y sector Cyfiawnder 
Cymdeithasol ar hyn o bryd er mwyn llywio'r ffordd orau ymlaen ar gyfer y gronfa.  

 
Llinell Wariant yn y Gyllideb Cefnogi Cymunedau 1086 

16. Mae Llinell Wariant yn y Gyllideb Cefnogi Cymunedau yn cynnwys cyllideb 
refeniw o £6.794m yng nghyllideb atodol gyntaf 2022-23. Mae hyn yn cynnwys y 
dyraniadau refeniw afreolaidd canlynol a wnaed yng nghyllideb derfynol 2022-23: 

• £1m i CLlLC fynd i'r afael â thlodi bwyd, 

• £0.7m i Big Bocs Bwyd a £0.2m i Fareshare Cymru;  

• £3.418m mewn perthynas â'r Strategaeth yn Erbyn Tlodi 
 

17. Ni wnaed unrhyw ddyraniadau eraill i'r gyllideb atodol gyntaf. Mae'r gyllideb 
ddangosol ar gyfer 2023-24 yn dychwelyd i'w dal i'w sefyllfa sylfaen, sef 
£1.483m. 

 
18. Ni wnaed unrhyw newidiadau i'r Llinell Wariant yn y Gyllideb hon fel rhan o 

gyllideb atodol gyntaf 2022-23.  
 

19. Fel rhan o Gyllideb Ddrafft 2023-24, mae'r Llinell Wariant yn y Gyllideb hon wedi'i 
gostwng £250k. Gwnaed y gostyngiad hwn fel rhan o gyfraniad Prif Grŵp 
Gwariant Cyfiawnder Cymdeithasol at ymarfer ailflaenoriaethu Llywodraeth 
Cymru. Mae hyn wedi dileu cronfa wrth gefn a oedd yn cael ei dal yn y Prif Grŵp 
Gwariant er mwyn ymateb i geisiadau yn ystod y flwyddyn am gymorth 
trawslywodraethol ar gyfer blaenoriaethau penodol.  

  
Llinell Wariant yn y Gyllideb Partneriaethau Cymdeithasol 1693 

20. Ni wnaed unrhyw newidiadau i'r Llinell Wariant yn y Gyllideb hon fel rhan o 
gyllideb atodol gyntaf 2022-23 na chyllideb derfynol 2022-23. 

 
21. Fel rhan o Gyllideb Ddrafft 2023-24, mae'r Llinell Wariant yn y Gyllideb hon wedi'i 

gostwng £100k. Gwnaed y gostyngiad hwn fel rhan o gyfraniad Prif Grŵp 
Gwariant Cyfiawnder Cymdeithasol at ymarfer ailflaenoriaethu Llywodraeth 
Cymru. Gostyngodd hyn y cynnydd arfaethedig i'r Llinell Wariant yn y Gyllideb a 
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oedd i fod i ddigwydd rhwng cyllideb ddrafft 2022-23 a chyllideb ddangosol 2023-
24.  

 
Cynhwysiant Digidol 

22. Ni wnaed unrhyw newidiadau i'r Llinell Wariant yn y Gyllideb hon fel rhan o'r 
gyllideb derfynol. Fel rhan o gyllideb atodol gyntaf 2022-23, trosglwyddwyd 
£750k o Linell Wariant yn y Gyllideb Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol er 
mwyn ymestyn y rhaglen cynhwysiant digidol ac iechyd a gafaelwyd.  

 
Datblygu Rhyngwladol 

23. Ni wnaed unrhyw newidiadau i'r Llinell Wariant yn y Gyllideb hon fel rhan o 
gyllideb atodol gyntaf 2022-23 na chyllideb derfynol 2022-23. 

 
 
Y Banc Cymunedol 

24. Ni wnaed unrhyw newidiadau i'r Llinell Wariant yn y Gyllideb hon fel rhan o 
gyllideb atodol gyntaf 2022-23 na chyllideb derfynol 2022-23. 

 
Gwasanaethau Tân ac Achub a Chamau Gweithredu Cydnerthedd 
 
Tabl 5: Gwasanaethau Tân ac Achub a Chamau Gweithredu Cydnerthedd 

Llinell Wariant yn y 
Gyllideb 

Adnoddau 
/ Cyfalaf 

Cyllideb  
Atodol 
Gyntaf  
2022-23 

£000oedd 

Cyllideb 
Ddangosol 

2023-24 
 

£000oedd 

Cyllideb  
Ddrafft 

 2023-24 
 

£000oedd 

Gwasanaethau Tân ac 
Achub  

Adnodd 8,045 8,405 8,405 

Gwasanaethau Tân ac 
Achub  

Cyfalaf 1,000 1,500 1,500 

Gwasanaethau Tân ac 
Achub – Systemau 
Cyfathrebu  

Adnodd 3,915 3,915 2,275 

Gwasanaethau Tân ac 
Achub – Systemau 
Cyfathrebu  

Cyfalaf 210 210 210 

Diogelwch Tân 
Cymunedol  

Adnodd 848 848 848 

Diogelwch Tân 
Cymunedol  

Cyfalaf 900 900 900 

 
25. Ni wnaed unrhyw newidiadau i'r Llinellau Gwariant yn y Gyllideb hyn fel rhan o 

gyllideb derfynol 2022-23 na chyllideb atodol gyntaf 2022-23.  
 

26. Fel rhan o Gyllideb Ddrafft 2023-24, mae cyllideb Systemau Cyfathrebu 
Gwasanaethau Tân ac Achub wedi'i gostwng £1.64m. Gwnaed y gostyngiad hwn 
fel rhan o gyfraniad Prif Grŵp Gwariant Cyfiawnder Cymdeithasol at ymarfer 
ailflaenoriaethu Llywodraeth Cymru. Bydd hyn yn golygu y daw cymorth ariannol 
gan Lywodraeth Cymru ar gyfer contract 'Airwave' i ben ar 31 Mawrth 2023.  
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Cam Gweithredu Comisiynwyr   
 
Tabl 6: Cam Gweithredu Comisiynwyr 

Llinell Wariant yn y Gyllideb Adnoddau / 
Cyfalaf 

Cyllideb  
Atodol 
Gyntaf  
2022-23 

£000oedd 

Cyllideb 
Ddangosol 

2023-24 
 

£000oedd 

Cyllideb  
Ddrafft 

 2023-24 
 

£000oedd 

Y Comisiynydd Pobl Hŷn  Adnodd 1,598 1,598 1,693 

Y Comisiynydd Plant  Adnodd 1,678 1,580 1,727 

Penodiadau Cyhoeddus  Adnodd 375 600 400 

Comisiynydd Cenedlaethau'r 
Dyfodol Cymru  

Adnodd 1,509 1,509 1,680 

 
27. Ni wnaed unrhyw newidiadau i'r Llinellau Gwariant yn y Gyllideb hyn fel rhan o 

gyllideb atodol gyntaf 2022-23 na chyllideb derfynol 2022-23.  
 

28. Bwriadwyd i'r gyllideb ar gyfer Llinell Wariant yn y Gyllideb Penodiadau 
Cyhoeddus gynyddu £255k fel rhan o gynlluniau'r gyllideb ddangosol ar gyfer 
2023-24. Gwnaed y newid hwn fel rhan o Adolygiad o Wariant 2022-23. Fel rhan 
o Gyllideb Ddrafft 2023-24, cafodd y gyllideb ddangosol ei ostwng £200k gan 
ddileu rhan o'r cynnydd arfaethedig. Gwnaed y gostyngiad hwn fel rhan o 
gyfraniad Prif Grŵp Gwariant Cyfiawnder Cymdeithasol at ymarfer 
ailflaenoriaethu Llywodraeth Cymru. 

 
29. Roedd y gyllideb ar gyfer y Comisiynydd Plant yng nghyllideb atodol gyntaf 2022-

23 yn fwy na'r gyllideb ddangosol yn 2023-24 yn dilyn trosglwyddiad yn ystod y 
flwyddyn a gafwyd o Brif Grŵp Gwariant Iechyd er mwyn darparu ar gyfer 
pwysau a gofnodwyd gan y Comisiynydd Plant nad oedd yn bosibl darparu ar eu 
cyfer drwy Brif Grŵp Gwariant Cyfiawnder Cymdeithasol ar adeg cyhoeddi 
Cyllideb Ddrafft 2022-23. 

 
30. Fel rhan o Gyllideb Ddrafft 2023-24, mae pob Comisiynydd wedi cael cynnydd o 

6% o gymharu â'u cyllideb sylfaen (Cyllideb Derfynol 2022-23). Arweiniodd hyn 
at gynnydd o £90k ar gyfer Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol a chynnydd o 
£95K ar gyfer y Comisiynydd Pobl Hŷn a'r Comisiynydd Plant. Cafodd y 
Comisiynydd Plant hefyd gyllideb o £52k nad oedd yn arian parod. Cafodd 
Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol £81K arall fel bod ei gyllideb sylfaen yn 
cael ei gynyddu o £1.509m i £1.590m unol â chytundeb blaenorol.  

 
Cam Gweithredu Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 
 
Tabl 7: Cam Gweithredu Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 

Llinell Wariant yn y Gyllideb Adnoddau 
/ Cyfalaf 

Cyllideb  
Atodol 
Gyntaf  
2022-23 

£000oedd 

Cyllideb 
Ddangosol 

2023-24 
 

£000oedd 

Cyllideb  
Ddrafft 

 2023-24 
 

£000oedd 

Trais yn erbyn Menywod, Cam-
drin Domestig a Thrais Rhywiol  

Adnodd 8,006 7,875 8,005 

Trais yn erbyn Menywod, Cam-
drin Domestig a Thrais Rhywiol  

Cyfalaf 2,200 2,200 2,200 

 
31. Ni wnaed unrhyw newidiadau i'r Llinellau Gwariant yn y Gyllideb hyn fel rhan o 

gyllideb derfynol 2022-23. Yng nghyllideb atodol gyntaf 2022-23, gwnaed 
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dyraniad refeniw gwerth £131k o Brif Grŵp Gwariant Newid Hinsawdd i Linell 
Wariant yn y Gyllideb refeniw Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a 
Thrais Rhywiol yn dilyn Adolygiad Mewnol o'r Grant Atal Digartrefedd a 
gysonodd gyllid â chyllid Cymru Ddiogelwch – 'Street Life'.  

 
32. Fel rhan o Gyllideb Ddrafft 2023-24, dyrannwyd £130k i Linell Wariant yn y 

Gyllideb refeniw Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol, 
sef cynnydd o 1.65% o gymharu â'i linell sylfaen.  

 
Cam Gweithredu Cydraddoldeb a Chydlyniant Cymunedol 
 
Tabl 8: Cam Gweithredu Cydraddoldeb a Chydlyniant Cymunedol 

Llinell Wariant yn y 
Gyllideb 
 
 
 

Adnoddau 
/ Cyfalaf 

Cyllideb  
Atodol 
Gyntaf  
2022-23 

£000oedd 

Cyllideb 
Ddangosol 

2023-24 
 

£000oedd 

Cyllideb  
Ddrafft 

 2023-24 
 

£000oedd 

Cydraddoldeb, 
Cynhwysiant a 
Hawliau Dynol  

Adnodd 17,148 17,632 17,316 

Chwarae Teg  Adnodd 360 360 366 

 
Llinellau Gwariant yn y Gyllideb Cydraddoldeb, Cynhwysiant a Hawliau Dynol 7060 

33. Roedd y gyllideb ar gyfer y Llinell Wariant yn y Gyllideb hon a gyhoeddwyd yn y 
gyllideb atodol gyntaf yn cynnwys y dyraniadau refeniw afreolaidd canlynol a 
wnaed yng nghyllideb derfynol 2022-23:  

• £1.5m ar gyfer Integreiddio Mudwyr; 

• £1m ar gyfer gwasanaethau digidol i Sipsiwn, Roma a Theithwyr; 

• £0.7m ar gyfer Urddas Mislif;  

• £1m ar gyfer Mentrau Cydraddoldebau.    
 

34. Roedd y dyraniad dangosol ar gyfer 2023-24 yn cynnwys dyraniad o £4.946m. 
Cafodd y dyraniad dangosol hwn ar gyfer 2023-24 ei ostwng £316k. Gwnaed y 
gostyngiad hwn fel rhan o gyfraniad Prif Grŵp Gwariant Cyfiawnder 
Cymdeithasol at ymarfer ailflaenoriaethu Llywodraeth Cymru. 

 
Cam Gweithredu Gwasanaethau Eiriolaeth  
 
Tabl 9: Cam Gweithredu Gwasanaethau Eiriolaeth  

Llinell Wariant yn y 
Gyllideb 

Adnoddau 
/ Cyfalaf 

Cyllideb  
Atodol 
Gyntaf  
2022-23 

£000oedd 

Cyllideb 
Ddangosol 

2023-24 
 

£000oedd 

Cyllideb  
Ddrafft 

 2023-24 
 

£000oedd 

Gwasanaethau 
Cynghori  

Adnodd 12,831 11,849 11,675 

 
35. Roedd Llinell Wariant yn y Gyllideb Gwasanaethau Cynghori yn cynnwys 

dyraniad adnoddau afreolaidd o £1.7m yng nghyllideb derfynol 2022-23 ar gyfer 
y Gronfa Gynghori Sengl. Gwnaed dyraniad arall ar ffurf trosglwyddiad gwerth 
£1.056 yn y gyllideb atodol gyntaf yn 2022-23 o ganlyniad i drosglwyddiad o 
Gyllid Trysorlys EF ar gyfer Cyngor ar Ddyled.  

 
36. Mae'r gyllideb ddangosol ar gyfer 2023-24 yn cynnwys £1.674m er mwyn 

cefnogi'r gronfa gynghori sengl.  
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37. Mae'r gyllideb ar gyfer y Llinell Wariant yn y Gyllideb wedi'i gostwng £174k fel 

rhan o Gyllideb Ddrafft 2023-24 gan fod prosiect yn ymwneud â Phontio o'r 
Undeb Ewropeaidd wedi dod i ben. Gwnaed y gostyngiad hwn fel rhan o 
gyfraniad Prif Grŵp Gwariant Cyfiawnder Cymdeithasol at ymarfer 
ailflaenoriaethu Llywodraeth Cymru. 

 
Cymorth i’r Sector Gwirfoddol 
 
Tabl 10: Cam Gweithredu Cymorth i’r Sector Gwirfoddol 

Llinell Wariant yn y 
Gyllideb 

Adnoddau 
/ Cyfalaf 

Cyllideb  
Atodol 
Gyntaf  
2022-23 

£000oedd 

Cyllideb 
Ddangosol 

2023-24 
 

£000oedd 

Cyllideb  
Ddrafft 

 2023-24 
 

£000oedd 

Cymorth i’r Sector 
Gwirfoddol a Gwirfoddoli  

Adnodd 7,494 7,494 7,624 

 
38. Ni wnaed unrhyw newidiadau i'r Llinell Wariant yn y Gyllideb hon fel rhan o 

gyllideb derfynol 2022-23 na chyllideb atodol gyntaf 2022-23.  
 

39. Fel rhan o Gyllideb Ddrafft 2023-24, mae'r gyllideb hon wed cynyddu £130k, sy'n 
cyfateb i gynnydd o 1.65% o gymharu â'r llinell sylfaen.  

 
 
 
 
 
Cymorth Cymunedol a Diogelwch 
 
Tabl 11: Cam Gweithredu Cymorth Cymunedol a Diogelwch 

Llinell Wariant yn y Gyllideb Adnoddau / 
Cyfalaf 

Cyllideb  
Atodol 
Gyntaf  
2022-23 

£000oedd 

Cyllideb 
Ddangosol 

2023-24 
 

£000oedd 

Cyllideb  
Ddrafft 

 2023-24 
 

£000oedd 

Cymorth Cymunedol a 
Diogelwch  

Adnodd 22,625 22,625 22,998 

 
40. Ni wnaed unrhyw newidiadau i'r Llinellau Gwariant yn y Gyllideb hyn fel rhan o 

gyllideb derfynol 2022-23 na chyllideb atodol gyntaf 2022-23.  
 

41. Fel rhan o Gyllideb Ddrafft 23-24, mae'r gyllideb hon wed cynyddu £373k, sy'n 
cytateb i gynnydd o 1.65% o gymharu â'r llinell sylfaen.  

 
Glasbrintiau Troseddwyr Benywaidd a Chyfiawnder Ieuenctid 
 
Tabl 12: Cam Gweithredu Glasbrintiau Troseddwyr Benywaidd a Chyfiawnder Ieuenctid 

Llinell Wariant yn y 
Gyllideb 

Adnoddau 
/ Cyfalaf 

Cyllideb  
Atodol 
Gyntaf  
2022-23 

£000oedd 

Cyllideb 
Ddangosol 

2023-24 
 

£000oedd 

Cyllideb  
Ddrafft 

 2023-24 
 

£000oedd 
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Glasbrintiau Troseddwyr 
Benywaidd a 
Chyfiawnder Ieuenctid 

Adnodd 1,075 1,075 1,075 

 
42. Ni wnaed unrhyw newidiadau i'r Llinellau Gwariant yn y Gyllideb hyn fel rhan o 

gyllideb derfynol 2022-23 na chyllideb atodol gyntaf 2022-23.  
 
Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr 
 
Tabl 13: Cam Gweithredu Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr 

Llinell Wariant yn y 
Gyllideb 

Adnoddau 
/ Cyfalaf 

Cyllideb  
Atodol 
Gyntaf  
2022-23 

£000oedd 

Cyllideb 
Ddangosol 

2023-24 
 

£000oedd 

Cyllideb  
Ddrafft 

 2023-24 
 

£000oedd 

Safleoedd Sipsiwn a 
Theithwyr 

Cyfalaf 3,690  3,190 3,190 

 
43. Ni wnaed unrhyw newidiadau i'r Llinellau Gwariant yn y Gyllideb hyn fel rhan o 

gyllideb derfynol 2022-23 na chyllideb atodol gyntaf 2022-23.  
 
 
Cyfleusterau Cymunedol 
 
Tabl 14: Cam Gweithredu Cyfleusterau Cymunedol 

Llinell Wariant yn y Gyllideb Adnoddau / 
Cyfalaf 

Cyllideb  
Atodol 
Gyntaf  
2022-23 

£000oedd 

Cyllideb 
Ddangosol 

2023-24 
 

£000oedd 

Cyllideb  
Ddrafft 

 2023-24 
 

£000oedd 

Rhaglen Cyfleusterau 
Cymunedol 

Cyfalaf 6,500 6,500 6,500 

 

44. Ni wnaed unrhyw newidiadau i'r Llinellau Gwariant yn y Gyllideb hyn fel rhan o 
gyllideb derfynol 2022-23 na chyllideb atodol gyntaf 2022-23.  

 

 
 

Blaenoriaethu cymorth i'r rhai mwyaf agored i niwed 
 

45. Mae'r gyllideb ddrafft hon wedi'i pharatoi mewn cyfnod anodd yn dilyn 
blynyddoedd o gyni cyllidol yn ogystal ag effeithiau parhaus Brexit a'r pandemig. 
Mae chwyddiant ar ei lefel uchaf a disgwylir iddo barhau i fod yn uchel yn ystod 
2023-24 gan gael mwy o effaith ar y rhai ar yr incwm isaf. Mae'r ffactorau hyn 
wedi gwaethygu'r argyfwng costau byw rydym yn ei wynebu ar hyn o bryd. 
Rydym wedi rhoi blaenoriaeth i ddiogelu gwasanaethau cyhoeddus, mynd i'r 
afael ag anghydraddoldebau a gwarchod y rhai sy'n agored i niwed. Fodd 
bynnag, bu'n rhaid inni wneud hyn yng nghyd-destun cyllid cyfyngedig gan 
gydnabod hefyd fod chwyddiant yn golygu bod ein cyllidebau bellach yn werth 
gryn dipyn yn llai na'u gwerth ym mis Rhagfyr 2021 pan gyhoeddwyd ein 
cynlluniau yn wreiddiol. 

 
46. Fel rhan o'r broses o baratoi ar gyfer y Gyllideb Ddrafft hon, cynhaliwyd ymarfer 

ailflaenoriaethu ym mhob rhan o Lywodraeth Cymru er mwyn nodi o ble mewn 
cynlluniau presennol y gellid rhyddhau cyllid er mwyn ei ailganolbwyntio ar 
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feysydd sydd ei angen fwyaf. Roedd y gwaith ailflaenoriaethu yn seiliedig ar dair 
blaenoriaeth, sef:  

• Diogelu gwasanaethau cyhoeddus rheng flaen a'n huchelgeisiau ar gyfer y 
dyfodol;  

• Parhau i ddarparu cymorth i'r rhai y mae'r argyfwng costau byw yn effeithio 
fwyaf arnynt;   

• Cefnogi ein heconomi drwy ddirwasgiad. 
 

47. Bydd pob Gweinidog yn nodi'r penderfyniadau ailflaenoriaethu a wnaed sy'n 
effeithio ar ei bortffolio ei hun yn ei bapur tystiolaeth ei hun.  

 
48. Yn fy Mhrif Grŵp Gwariant fy hun, rwyf wedi blaenoriaethu cyllid o'r Gronfa 

Cymorth Dewisol a'r Cynllun Peilot Incwm Sylfaenol. Rwyf wedi dyrannu £18.8m 
ychwanegol i'r Gronfa Cymorth Dewisol yn 2023-24, sydd wedi'i gynnwys yn 
llinell sylfaen 2024-25, sy'n sicrhau bod y gyllideb y flwyddyn nesaf yn cyd-fynd 
â'r galw rydym yn ei weld yn y flwyddyn ariannol hon. Mae'r Gronfa Cymorth 
Dewisol yn adnodd allweddol yn ein hymateb i'r argyfwng costau byw ac yn 
sicrhau bod cymorth ar gael i'r unigolion yn ein cymdeithas sydd fwyaf agored i 
niwed.  

 
49. Mae'r Cynllun Peilot Incwm Sylfaenol yn ymyriad radical, sy'n cefnogi grŵp o 

bobl ifanc sy'n gadael gofal ag incwm o £1,600 (cyn treth) bob mis. Rydym yn 
parhau i gefnogi'r cynllun peilot hwn, a fydd yn rhedeg am ddwy flynedd, ac 
rydym yn dyrannu £2.2m ychwanegol yn 2023-24 er mwyn sicrhau bod cymorth 
ar gael i'r rhai sy'n gymwys i gymryd rhan yn y cynllun peilot.  

 
50. Cawsom gynnydd chwyddiannol bach o £1m ar gyfer y Prif Grŵp Gwariant fel 

rhan o Gyllideb Ddrafft 2023-24 er mwyn cefnogi blaenoriaethau allweddol yn fy 
mhortffolio gan gynnwys dyraniadau i'r trydydd sectorau a Swyddogion Cymorth 
Cymunedol yr Heddlu (PSCOs).  

 
51. Ym mhob rhan o Lywodraeth Cymru, mae dyraniadau wedi'u gwneud er mwyn 

cefnogi’r rhai mwyaf agored i niwed sy'n cynnwys £9m ar gyfer y Grant Datblygu 
Disgyblion a £10m ar gyfer Tai. Mae pob un o'r dyraniadau hyn wedi'u cynnwys 
yn llinell sylfaen 2024-25. Yn ogystal â hyn, rydym wedi dyrannu £40m yn 2023-
24, sy'n gostwng i £20m yn 2024-25, er mwyn cefnogi ein hymateb parhaus i'r 
argyfwng dyngarol yn Wcráin; bydd y cyllid hwn yn cefnogi'r rhai sy'n ffoi rhag y 
rhyfel ac sy'n ceisio noddfa yng Nghymru.  
 

52.  Rwyf hefyd wedi diogelu cyllid ar gyfer ein gwaith i fynd i'r afael â Thrais yn 
erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASV).  Mae 
Llywodraeth Cymru wedi datblygu ei Strategaeth Genedlaethol pum mlynedd 
newydd ar Drais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol ar 
gyfer 2022-26 ochr yn ochr â grŵp o sefydliadau partner allweddol gan gynnwys 
yr heddlu, y sector arbenigol a goroeswyr. Mae ein Rhaglen Lywodraethu yn 
ymrwymo i gynnwys ffocws ar drais yn erbyn menywod ar y stryd ac yn y 
gweithle yn ogystal â’r cartref. Caiff y strategaeth ei chyflawni ar ffurf Glasbrint 
sy'n dod â sefydliadau datganoledig ac annatganoledig at ei gilydd. Cyllideb 
refeniw Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol ar gyfer 
2023-2024 yw £8.005 miliwn, sy'n helpu i gyflawni'r ymrwymiad yn y Rhaglen 
Lywodraethu, a'r gyllideb gyfalaf yw £2.2 miliwn, sy'n cefnogi amrywiaeth o 
brosiectau cyfalaf yn ymwneud â Thrais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig 
a Thrais Rhywiol sy'n cael eu cynnal gan sefydliadau statudol a gwirfoddol. 
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Asesiad Effaith Integredig Strategol  
 

53. Rydym yn parhau i amlinellu'r camau rydym yn eu cymryd i ddiwygio gwelliannau 
i broses y gyllideb a threthi fel rhan o'n Cynllun Gwella'r Gyllideb a gyhoeddir 
ochr yn ochr â'r Gyllideb Ddrafft. Eleni, rydym wedi cydweithio â'r Grŵp Cynghori 
ar Wella ac Asesu Effaith y Gyllideb er mwyn ystyried sut i gynnal yr Asesiad 
Effaith Integredig Strategol; mae hyn wedi cynnwys rhai newidiadau o fewn yr 
Asesiad a gyhoeddir fel rhan o'r Gyllideb Ddrafft hon. Mae rhagor o gamau tymor 
hwy yn cael eu hystyried drwy barhau i weithio gyda'r Grŵp Cynghori i adolygu 
ein dull o asesu effeithiau penderfyniadau cyllidebol fel rhan o Gynllun Gwella'r 
Gyllideb. 

 
54. Hefyd, mae'n dal i fod yn bwysig cydnabod bod yr Asesiad Integredig Effaith 

Strategol hwn yn amlinellu'r dystiolaeth gyd-destunol sydd wedi ategu ein 
penderfyniadau gwario. Dim ond un o gyfres o ddogfennau a gyhoeddwyd fel 
rhan o'n Cyllideb Ddrafft ydyw, gydag effaith penderfyniadau gwario yn cael ei 
hamlinellu fel rhan o'r prif naratif ym mhennod pedwar, a ategir gan yr Asesiad yn 
Atodiad A.Ar ôl i'r Gyllideb Ddrafft gael ei chyhoeddi, bydd y Gweinidog Cyllid a 
Llywodraeth Leol yn cyhoeddi crynodeb helaeth o dystiolaeth ysgrifenedig pob 
Gweinidog i bwyllgorau craffu'r Senedd ar ddyraniadau ym mhob Prif Grŵp 
Gwariant; bydd hyn yn rhoi darlun manylach o'r modd y mae penderfyniadau'r 
Gyllideb Ddrafft wedi effeithio ar grwpiau gwahanol.  

 
 

Unedau Data Cydraddoldeb, Hil ac Anabledd  
 

55. Mae'r Unedau Tystiolaeth Cydraddoldeb, Hil ac Anabledd wedi cyfarfod yn 
rheolaidd â swyddogion y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol a fu'n paratoi'r 
gyllideb ddrafft yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, gan rannu datganiadau a 
digwyddiadau perthnasol yn ymwneud â thystiolaeth cydraddoldeb er mwyn 
llywio proses y gyllideb. Yn fwy diweddar, mewn cydweithrediad â dadansoddwyr 
ym mhob rhan o'r Is-adran Cydraddoldeb, Tlodi a Thystiolaeth a Chefnogaeth 
Plant ehangach, maent wedi darparu dadansoddiad lefel uchel a chroestoriadol 
o'r dystiolaeth sydd ar gael ar anghydraddoldeb er mwyn nodi'r bobl hynny y 
gallai toriadau cyllidebol effeithio arnynt fwyaf. Cafodd y dystiolaeth hon ei 
chrynhoi ar gyfer amrywiaeth o faterion gan gynnwys ar bwy roedd toriadau 
cyllidebol yn fwyaf tebygol o effeithio mewn meysydd megis COVID hir, yr 
argyfwng costau byw a'r argyfwng amgylcheddol. Mae'r wybodaeth a ddarparwyd 
wedi'i defnyddio i lywio'r Asesiad Effaith Integredig Strategol a fydd yn bodoli 
ochr yn ochr â Chyllideb Ddrafft 2023-24.   

 
56. Fel yr amlinellir yn Strategaeth yr Unedau Tystiolaeth Cydraddoldeb ac 

Anabledd, yn y tymor hwy, byddant yn rhoi cyngor, arweiniad, cymorth a her lefel 
uchel er mwyn i ddata ar anghydraddoldebau allu cael eu defnyddio gan 
swyddogion polisi er mwyn cefnogi gwell penderfyniadau polisi gan gynnwys 
asesiadau o'r effaith ar bolisi a phenderfyniadau gwario. 

 

 
Adolygiad o Gydraddoldeb Rhywiol  
 

57. Mae ein Cynllun Hyrwyddo Cydraddoldeb rhwng y Rhywiau yng Nghymru yn 
darparu'r fframwaith y byddwn yn ei ddefnyddio i fynd i'r afael â'r dirwedd sy'n 
newid ar gyfer menywod yng Nghymru. Cyhoeddwyd y cynllun gweithredu cam 



12 

cyntaf, sy'n nodi camau gweithredu â blaenoriaeth yn y byrdymor a'r tymor 
canolig, ym mis Mawrth 2020 ac mae'n cwmpasu cyfnod rhwng 2020 a 2023.  

 
58. O ystyried effaith pandemig COVID-19, mae angen diweddaru'r cynllun er mwyn 

adlewyrchu'r cyd-destun newydd. Comisiynwyd Canolfan Dystiolaeth COVID-19 
Cymru a Sefydliad Ymchwil Iechyd a Meddygol Bangor (BIHMR) i nodi arferion 
arloesol rhyngwladol y gellid eu cynnwys yn y Cynllun er mwyn sicrhau ei fod yn 
ymateb yn briodol i effaith pandemig COVID-19 mewn  perthynas â 
chydraddoldeb rhywiol.  Cyhoeddwyd yr adroddiad terfynol ym mis Chwefror 
2022.  

 
59. Ochr yn ochr â hyn, cafodd profiad bywyd menywod yng Nghymru yn ystod y 

pandemig ei ddadansoddi gan Rwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru 
(RhCM Cymru) fel rhan o'i raglen waith a gefnogir drwy gyllid grant 
Cydraddoldeb a Chynhwysiant.  

 
60. Sefydlwyd Fforwm Cydraddoldeb Rhywiol penodedig yn gynharach eleni er 

mwyn goruchwylio’r gwaith o roi'r Adolygiad o Gydraddoldeb Rhywiol a'r Cynllun 
Hyrwyddo Cydraddoldeb rhwng Rhywiau yng Nghymru ar waith. Cyn hynny, 
roedd y gwaith hwn yn cael ei wneud gan un o is-grwpiau’r grŵp llywio Cryfhau a 
Hyrwyddo Cydraddoldeb a Hawliau Dynol. Fodd bynnag, bydd y Fforwm 
annibynnol yn sicrhau bod mwy o amser ar gael ar gyfer trafodaethau manwl i 
ysgogi cynnydd a chraffu arno. 

 
61. Rhannwyd yr adroddiadau gan Ganolfan Dystiolaeth COVID-19 Cymru a RhCM 

Cymru ag aelodau'r Fforwm ar ôl iddynt gael eu cyhoeddi ym mis 
Chwefror/Mawrth 2022. Cynhaliwyd adolygiad mewnol o gynnydd yn erbyn y 
Cynllun hefyd a rhannwyd diweddariad ag aelodau'r Fforwm ym mis Chwefror 
2022. Dangosodd yr adolygiad hwn, er bod gwaith ar y cynllun yn arafach na'r 
disgwyl oherwydd y pandemig, fod cryn dipyn o waith wedi'i wneud mewn 
perthynas ag amrywiaeth o gamau gweithredu â blaenoriaeth.  

 
62. Mae'r holl gamau gweithredu hyn yn bwydo i mewn i'r gwaith sy'n mynd rhagddo 

ar hyn o bryd i gydlunio’r fersiwn nesaf o'r Cynllun a fydd yn adlewyrchu'r 
blaenoriaethau sy'n newid ar gyfer menywod a merched yng Nghymru o 
ganlyniad i bandemig COVID-19 a'r argyfwng costau byw. Mae aelodau'r Fforwm 
Cydraddoldeb Rhywiol yn chwarae rôl allweddol yn y broses gydlunio. Gan 
ddefnyddio eu harbenigedd eu hunain, profiadau bywyd eu cleientiaid a'u 
rhwydweithiau a thystiolaeth o adroddiadau gan gynnwys rhai gan Ganolfan 
Dystiolaeth COVID-19 Cymru a RhCM Cymru, mae'r Fforwm wedi nodi meysydd 
allweddol â blaenoriaeth y mae angen mynd i'r afael â nhw.  

 
63. Yng nghyfarfod mwyaf diweddar y Fforwm a gynhaliwyd ym mis Hydref, roedd 

aelodau'r Fforwm yn gallu ymgysylltu'n uniongyrchol â swyddogion polisi sy'n 
gweithio ar iechyd menywod a gofal di-dâl er mwyn ystyried y meysydd â 
blaenoriaeth hyn yn fanylach. 

 
64. Mae'r gwaith sydd yn yr arfaeth yn cynnwys diweddariad pellach ar gynnydd yn 

erbyn camau gweithredu yn y Cynllun a ddarperir i aelodau'r Fforwm ym mis 
Ionawr.  Caiff ei ategu gan weithdy gydag aelodau'r Fforwm er mwyn nodi a 
mireinio meysydd a chamau gweithredu â blaenoriaeth penodol, ystyried ble mae 
angen i gamau gweithredu fynd ymhellach a ble mae bylchau/blaenoriaethau 
sy'n newid ac ystyried y Cynllun Cydraddoldeb Rhywiol ochr yn ochr â datblygu 
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Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol, Cynllun Gweithredu LHDTC+ a'r tasglu 
hawliau pobl anabl.  
 
Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol 
 

65. Un o flaenoriaethau allweddol Llywodraeth Cymru yw creu gwlad wrth-hiliol erbyn 
2030. Mae Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol, a lansiwyd ddydd Mawrth 7 
Mehefin, yn seiliedig ar werthoedd gwrth-hiliaeth ac mae'n galw am ddim 
goddefgarwch tuag at unrhyw fath o anghydraddoldeb hiliol. 
 

66. Ers lansio'r adroddiad, rydym wedi penodi Pennaeth Tîm Gweithredu Cynllun 
Gweithredu Cymru Wrth-hiliol. Mae ymarfer recriwtio ar gyfer rolau eraill yn cael 
ei gynnal ar hyn o bryd. 
 

67. Mae gwaith hefyd yn mynd rhagddo i sefydlu'r strwythur Llywodraethu. Rydym 
bellach wedi cwblhau'r broses sifftio a'r cyfweliadau ar gyfer saith arbenigwr 
allanol ym maes gwrth-hiliaeth ac 11 o gynrychiolwyr amrywiaeth â phrofiad 
bywyd i ymuno â'r Grŵp Atebolrwydd Allanol. Cynhelir rhaglen sefydlu a 
chyfarfod cyntaf y Grŵp Atebolrwydd Allanol ym mis Ionawr 2023. 
 

68. Mae gwaith hefyd yn mynd rhagddo i sefydlu Fforymau Rhanbarthol a fydd yn 
cofnodi profiadau bywyd ac yn darparu cysylltiad uniongyrchol â'n gwaith a'n 
gweithgarwch ymgysylltu â phobl Dduon, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol ledled 
Cymru.  
 

69. Rydym bellach wedi cael adborth ar ein cynllun cyfathrebu drafft ac rydym yn 
gobeithio y bydd ein cynllun cyfathrebu canolog i hyrwyddo gwaith Cynllun 
Gweithredu Cymru Wrth-hiliol wedi'i gwblhau erbyn diwedd mis Rhagfyr. 

 
70. Caiff yr argymhellion cychwynnol a wnaed yn yr adroddiad 'Gwneud Nid Dweud' 

ac adroddiad y Map Trywydd eu hystyried hefyd er mwyn nodi a oes 
argymhellion tymor hwy y gellid eu hymgorffori bellach yn y cynllun newydd neu 
a oes unrhyw fylchau.  

 
71. Ni fydd fersiwn wedi'i diweddaru o'r cynllun yn golygu y daw'r gwaith ar y cynllun 

presennol i ben ac na all gwaith ddechrau nes i'r cynllun newydd gael ei 
gyhoeddi.  
 

72. Mae'r Cynllun Hyrwyddo Cydraddoldeb rhwng y Rhywiau yng Nghymru yn 
gynllun trawslywodraethol a thrawsbynciol. Mae'r camau gweithredu yn y cynllun 
yn cael eu perchenogi gan wahanol rannau o Lywodraeth Cymru ac, felly, mae'r 
dyraniadau gwario i ddatblygu'r camau gweithredu yn cael eu gwneud ym mhob 
rhan o Lywodraeth Cymru. Mae'r Rhaglen Lywodraethu yn rhoi blaenoriaeth i 
weithredu agweddau allweddol ar y Cynllun hwn ac yn adlewyrchu'r meysydd â 
blaenoriaeth a nodwyd gan y Fforwm Cydraddoldeb Rhywiol. Mae gwaith eisoes 
yn mynd rhagddo mewn llawer o'r meysydd hyn.  
 

73. Mae swyddogion o'r tîm Cydraddoldeb yn cydgysylltu'r cynllun, yn dylanwadu ar 
y gwaith o ddatblygu polisi trawslywodraethol ac yn monitro cynnydd.  

 
74. Un o nodau allweddol y Cynllun yw ymgorffori cydraddoldeb ym mhob rhan o 

Lywodraeth Cymru drwy sicrhau bod pob maes polisi yn ystyried anghenion 
croestoriadol dinasyddion yng Nghymru wrth ddatblygu polisi ac arferion a'u rhoi 
ar waith a bu rhai camau pwysig ymlaen yn y maes hwn. 
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75. Rydym wedi ymrwymo i ymgorffori cyllidebu ar sail rhyw yn ein prosesau 

cyllidebol. Mae cynllun tymor hwy o'r gwaith hwn yn ein Cynllun Gwella'r Gyllideb 
a gaiff ei ddiweddaru bob blwyddyn ochr yn ochr â'n Cyllideb Ddrafft. Caiff 
rhywedd ei ystyried fel rhan o'n Hasesiad Effaith Integredig Strategol a gyhoeddir 
ochr yn ochr â'n Cyllideb Ddrafft ar gyfer 2023-24. 

 
76. Fel yr amlinellir yn y fersiwn wedi'i diweddaru o Gynllun Gwella'r Gyllideb, rydym 

wedi parhau i ddatblygu ein gwaith i wreiddio dull gweithredu sy’n canolbwyntio 
ar rywedd mewn nifer o feysydd. Er mwyn sicrhau ein bod yn dysgu gwersi gan 
eraill, rydym wedi defnyddio ein cysylltiadau drwy Rwydwaith Llywodraethau'r 
Economi Llesiant (WeGo) er mwyn parhau i ymgysylltu ag arweinwyr y byd 
megis Gwlad yr Iâ a Chanada ac ehangu ein rhwydweithiau ag eraill sy'n 
gweithredu yn y maes hwn. Rydym yn gweithio'n agos gydag aelodau o'r Grŵp 
Cynghori ar Wella ac Asesu Effaith y Gyllideb (BIIAG) er mwyn ystyried sut y gall 
adnodd megis cyllidebu ar sail rhyw ein helpu i atgyfnerthu ein prosesau sy'n 
ymwneud â'r gyllideb a threth, gan ganolbwyntio'n benodol ar y ffordd rydym yn 
asesu effeithiau ein penderfyniadau gwario.  
 

77. Mae newidiadau i'r broses hon yn cael eu hystyried yn y byrdymor i'r tymor hwy 
gyda chynllun gweithredu clir yn cael ei ddatblygu ar y cyd â'r Grŵp. Ceir rhagor 
o fanylion yn y Cynllun hwn. Mae'r Cynllun hefyd yn rhoi diweddariad ar ein tri 
chynllun peilot Cyllidebu ar sail Rhyw, sef: y Cyfrifon Dysgu Personol, y Warant i 
Bobl Ifanc a phrosiect E-Symud sy'n cael ei gynnal gan Sustrans Cymru. 

 
78. Nodwyd bod prif ffrydio rhywedd hefyd yn ddull allweddol o ymgorffori 

cydraddoldeb ym mhob rhan o Lywodraeth Cymru. Yn 2021, cytunodd y 
Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol ar gyllid i roi Cynllun Peilot Prif Ffrydio 
Cydraddoldeb ar waith. Dr Alison Parken a arweiniodd y gwaith a ddechreuodd 
ym mis Tachwedd 2021 ac a gyflwynodd ei adroddiad ym mis Medi 2022. Cafodd 
y model prif ffrydio cydraddoldeb ei brofi ar faes polisi byw er mwyn llunio 
astudiaeth achos ymarferol ac argymhellion ynglŷn â sut y gellid ymgorffori'r 
model prif ffrydio mewn prosesau llunio polisi ym mhob rhan o Lywodraeth 
Cymru. 
 

Y Model Cymdeithasol o Anabledd 
 

79. Mae Llywodraeth Cymru yn ymrwymedig i ddefnyddio ac ymgorffori'r Model 
Cymdeithasol o Anabledd ym mhopeth a wna.  
 

80. Cyhoeddwyd yr adroddiad, ‘Drws ar Glo: Datgloi bywydau a hawliau pobl anabl 
yng Nghymru ar ôl COVID-19 ym mis Gorffennaf 2021. Mae'r adroddiad yn tynnu 
sylw at yr anghydraddoldebau y mae llawer o bobl yng Nghymru yn eu hwynebu 
a waethygwyd gan y pandemig. Sefydlwyd y Tasglu Hawliau Pobl Anabl yn 
wreiddiol i bara tan haf 2023 ond mae'r cyfnod hwn wedi'i ymestyn tan 31 Mawrth 
2024. Mae gwaith y Tasglu yn seiliedig ar ddealltwriaeth gyffredin o'r Model 
Cymdeithasol o Anabledd, Hawliau Dynol a Chydgynhyrchu.  
 

81. Cadarnhaodd y Tasglu fod y ffrydiau gwaith canlynol wedi'u nodi fel meysydd â 
blaenoriaeth ar gyfer y rhaglen waith:  Ymgorffori a Deall y Model Cymdeithasol o 
Anabledd (ledled Cymru): 

• Mynediad at Wasanaethau (gan gynnwys Cyfathrebu a Thechnoleg)  

• Byw'n Annibynnol: Gofal Cymdeithasol  

• Byw'n Annibynnol: Iechyd a Lles  

https://www.llyw.cymru/drws-ar-glo-datgloi-bywydau-hawliau-pobl-anabl-yng-nghymru-ar-ol-covid-19
https://www.llyw.cymru/drws-ar-glo-datgloi-bywydau-hawliau-pobl-anabl-yng-nghymru-ar-ol-covid-19
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• Teithio  

• Cyflogaeth ac Incwm 

• Tai Fforddiadwy a Hygyrch  

• Plant a Phobl Ifanc 
 

82. Mae gan y Gweithgorau amrywiaeth o randdeiliaid, sy'n cynnwys sefydliadau 
sy'n cefnogi pobl anabl, pobl anabl â phrofiad bywyd ac arweinwyr polisi 
Llywodraeth Cymru. Mae contract hwyluso ag Access Design Solutions ar waith. 
 

83. Mae holl aelodau'r Tasglu a'r gweithgorau wedi cael cynnig hyfforddiant ar y 
‘Model Cymdeithasol o Anabledd’, a ddarperir gan Anabledd Cymru. Mae 
swyddogion hefyd yn datblygu hyfforddiant pwrpasol i gydweithwyr yn yr 
arolygiaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol. 
 

84. Caiff hyfforddiant ar Gydgynhyrchu ei ddarparu i aelodau'r Tasglu a'r 
gweithgorau ym mis Rhagfyr 2023 a mis Ionawr 2024.  
 

85. Mae proses cydnabyddiaeth ariannol ar gyfer ‘mentoriaid cymunedol’ wrthi'n cael 
ei datblygu ar hyn o bryd.  
 

86. Bydd y gweithgorau yn cydgynhyrchu’r Cynllun Gweithredu Hawliau Pobl Anabl, 
i'w gyhoeddi yn 2024. 

 

87. Cyflwynodd Llywodraeth y DU Fil Hawliau (Hawliau Economaidd, Cymdeithasol a 
Diwylliannol), ym mis Mehefin ac, hyd yn hyn, ni phennwyd unrhyw ddyddiad ar 
gyfer ail ddarlleniad y Bil. Ar yr amod na chaiff y Bil ei dynnu'n ôl, bydd angen 
gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol gerbron y Senedd. Mae cwmpas 
y Bil sy'n ceisio diddymu Deddf Hawliau Dynol 1998 yn eang. Y bwriad yw y bydd 
y Llywodraeth yn parhau i fod yn wladwriaeth sy'n barti i'r Confensiwn 
Ewropeaidd ar Hawliau Dynol. Mae'r cwmpas eang yn golygu, os bydd y Bil yn 
mynd yn ei flaen, y gallai gwelliannau gael eu gosod gerbron y Senedd er mwyn 
deddfu ar gyfer hawliau Economaidd, Cymdeithasol a Diwylliannol. Mae hawliau 
Economaidd, Cymdeithasol a Diwylliannol wedi'u cynnwys yng Nghonfensiynau'r 
Cenhedloedd Unedig yn hytrach na'r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol; 
mae adroddiad diweddar gan Gomisiwn Brown wedi argymell y dylai fod hawliau 
cymdeithasol newydd a ddiogelir yn gyfansoddiadol.   
 

88. Er ei bod yn bosibl na dderbynnir gwelliannau'r gwrthbleidiau, byddai unrhyw 
gynnig difrifol i sicrhau bod hawliau Economaidd, Cymdeithasol a Diwylliannol yn 
gyfiawnadwy ac yn ddarostyngedig i oruchwyliaeth y llysoedd yn ddatblygiad 
cyfansoddiadol pwysig. Bydd y gwaith sy'n cael ei wneud gan y Grŵp 
Gweithredu ar Hawliau Dynol yn ystyried, yn rhannol, sut y gellir rhoi hawliau 
Economaidd, Cymdeithasol a Diwylliannol ar waith yng Nghymru drwy 
ddeddfwriaeth neu mewn rhyw ffordd arall. 

 
 

Chwyddiant a chostau byw 
 

89. Mae chwyddiant a'i effaith ar gostau byw wedi bod yn ystyriaeth allweddol fel 
rhan o'r gyllideb ddrafft hon. Ers cyhoeddi ein cyllideb drafft y llynedd, rydym 
wedi cyhoeddi pecyn cymorth gwerth £330m am un flwyddyn er mwyn mynd i'r 
afael â'r argyfwng costau byw a oedd yn cynnwys £90m er mwyn rhoi Cynllun 
Cymorth Tanwydd Llywodraeth Cymru ar waith yn ystod hydref 2022 yn ogystal â 
£15m ychwanegol ar gyfer y Gronfa Cymorth Dewisol ac £1.7m ar gyfer y Gronfa 
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Gynghori Sengl yn 2022-23. Mae cymorth pellach hefyd wedi'i ddarparu i'r 
Gronfa Cymorth Dewisol yn ystod y flwyddyn gyda'i gorwariant rhagamcanol yn 
cael ei reoli o fewn y Prif Grŵp Gwariant.  

 
90. Fel y nodwyd uchod, fel rhan o Gyllideb Ddrafft 2023-24, fel Llywodraeth 

gwnaethom gynnal ymarfer i adolygu ac ailflaenoriaethu ein cyllidebau er mwyn 
blaenoriaethu ein cymorth ar y meysydd hynny lle roedd ei angen fwyaf. O 
ganlyniad i'r ymarfer hwn, mae'r dyraniadau canlynol wedi'u gwneud er mwyn 
helpu aelwydydd i ymdopi â phwysau costau byw drwy'r Gyllideb Ddrafft hon: 

• £18.8m ar gyfer y Gronfa Cymorth Dewisol – mae'r Gronfa Cymorth 
Dewisol yn rhoi taliadau cymorth brys i bobl mewn angen ac mae'n rhan 
hanfodol o'n cymorth i unigolion sy'n agored i niwed. Bydd y dyraniad 
ychwanegol gwerth £18.8m yn fy Mhrif Grŵp Gwariant yn sicrhau y gall pobl y 
mae'r argyfwng costau byw yn cael effaith ddifrifol arnynt barhau i gael y 
cymorth brys hwn.   

 

• £9m ar gyfer y Grant Datblygu Disgyblion – Mae mynd i'r afael ag effaith 
tlodi ar gyrhaeddiad plant a phobl ifanc wrth wraidd ein Grant Datblygu 
Disgyblion blaenllaw (GDD). Ym Mhrif Grŵp Gwariant Addysg a'r Gymraeg, o 
flwyddyn i flwyddyn, rydym wedi ymestyn y GDD er mwyn adlewyrchu'r 
cynnydd yn nifer y dysgwyr sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim, gyda 
chyllid ar gyfer 2022-23 bellach yn cyfateb i tua £130m. Mae'r argyfwng 
costau byw presennol a'r dirwasgiad economaidd yn effeithio ar aelwydydd 
incwm isel.Gan adeiladu ar yr £20m ychwanegol a ddyrannwyd fel rhan o 
Adolygiad o Wariant y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi dyrannu £9m arall i'r 
Grant Datblygu Disgyblion o 2023-24 ymlaen er mwyn cefnogi ein dysgwyr 
mwyaf agored i niwed yn economaidd. 

 

• £10m ar gyfer Tai – Mae'r argyfwng costau byw a'r effaith ddilynol ar 
gyllidebau aelwydydd yn golygu bod llawer o bobl na allant dalu eu rhent na 
biliau domestig eraill ac sy'n wynebu risg o fynd i ôl-ddyledion rhent ac, o 
ganlyniad i hynny, gael eu troi allan. Mae hyn yn gorfodi mwy o unigolion i 
geisio cymorth atal digartrefedd gan dimau digartrefedd awdurdodau lleol ac 
mae risg wirioneddol y bydd nifer y bobl sy'n cysylltu â thimau o'r fath, sydd 
eisoes yn fawr, yn parhau i gynyddu wrth i'r argyfwng costau byw effeithio 
ymhellach ar aelwydydd. Mae £10m wedi'i ddyrannu i Brif Grŵp Gwariant y 
Gweinidog Newid Hinsawdd er mwyn atal digartrefedd a pharhau â'r dull ‘neb 
heb help’ er mwyn sicrhau na chaiff neb ei orfodi i gysgu allan. Bydd y cyllid 
ychwanegol yn galluogi mesurau atal digartrefedd pellach, gan gynnwys pan 
na ellir atal digartrefedd a thalu costau llety dros dro.  

 

91. Rydym hefyd yn parhau â'n cymorth ariannol mewn meysydd eraill, er enghraifft 
y Grant Datblygu Disgyblion – Mynediad. Mae'r Grant Datblygu Disgyblion – 
Mynediad wedi gwneud gwahaniaeth enfawr i deuluoedd incwm isel ledled 
Cymru, gan helpu i ddileu'r pryder ynghylch prynu gwisg a chyfarpar ysgol, gan 
alluogi plant i fynd i'r ysgol a chymryd rhan mewn gweithgareddau ar yr un lefel 
â'u cyfoedion. Yn 2021/22, cafodd y grant ei ymestyn i gynnwys plant a phobl 
ifanc gymwys ym mhob blwyddyn ysgol orfodol, sy'n golygu y gall hyd yn oed 
mwy o deuluoedd fanteisio ar y cymorth hwn. Ar gyfer 2023-24, y gyllideb ar 
gyfer y Grant Datblygu Disgyblion – Mynediad yw £13.6m, gyda chyllid gwerth 
£125 fesul dysgwyr ar gyfer pob grŵp blwyddyn hyd at Flwyddyn 11 a £200 i 
ddysgwyr ym Mlwyddyn 7. 
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Dyled  
 

92. Yn 2023-24, byddwn yn darparu cyllid grant gwerth £11m ar gyfer 
gwasanaethau'r Gronfa Gynghori Sengl, y caiff o leiaf £3.1m o'r swm hwnnw ei 
glustnodi er mwyn ariannu'r gwaith o ddarparu gwasanaethau cynghori ar ddyled 
cyffredinol ac arbenigol. Mae gennym ymrwymiad hirsefydlog i gefnogi 
gwasanaethau cynghori, sy'n cydnabod sut mae'r gwasanaethau hyn yn mynd i'r 
afael â thlodi incwm, yn atal digartrefedd, yn gwella cyflogadwyedd ac yn gwella 
iechyd a lles rhai o'r unigolion mwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas. Ers mis 
Ionawr 2020, mae gwasanaethau'r Gronfa Gynghori Sengl wedi helpu 144,000 o 
bobl i ddelio â mwy na 660,000 o broblemau lles cymdeithasol. Cafodd y rhai a 
gafodd gymorth eu helpu i hawlio incwm ychwanegol gwerth £83 miliwn a 
chafodd dyledion gwerth £23 miliwn eu dileu. 

 
93. Prin yw'r achosion pan mai dyled yw'r unig broblem sydd gan unigolyn. Dyna 

pam mae cyngor ar ddyled yn cael ei roi drwy'r Gronfa Gynghori Sengl 
integredig, lle y bydd unigolyn yn cael cyngor er mwyn datrys eu problemau 
dyled, ynghyd â chymorth i wneud y defnydd gorau posibl o'i incwm a help i 
ddatrys problemau lles cymdeithasol eraill, megis tai neu gyflogaeth neu 
wahaniaethu. Mae hyn yn sicrhau yr eir i'r afael ag achosion sylfaenol dyled, gan 
alluogi pobl i reoli eu cyllid yn well.  

 
94. Oherwydd yr hinsawdd economaidd ansicr, bydd y pwysau ar wasanaethau 

cynghori, yn enwedig cyngor ar ddyled, yn parhau i gynyddu yn y flwyddyn 
ariannol nesaf. Drwy barhau i gyllido model cyflawni cydweithredol y Gronfa 
Gynghori Sengl, sy'n darparu gwasanaethau i ddiwallu anghenion brys unigolyn 
ac yn cynnig cymorth cofleidiol er mwyn iddo feithrin ei allu i wrthsefyll unrhyw 
broblemau lles cymdeithasol a allai godi yn y dyfodol, byddwn yn helpu i ateb 
rhywfaint o'r galw cynyddol hwn drwy leihau'r angen i bobl ddychwelyd o hyd ac 
o hyd i gael cyngor.  

 
95. Mae'r argyfwng costau byw yn cael effaith negyddol ar gyllidebau aelwydydd 

ledled Cymru, ond gwyddom mai'r bobl fwyaf agored i niwed sy'n wynebu'r 
anawsterau ariannol mwyaf difrifol. Yn y flwyddyn ddiwethaf, nododd 83% o'r 
bobl a ddefnyddiodd wasanaethau'r Gronfa Gynghori Sengl eu bod yn dod o 
grŵp poblogaeth sy'n dioddef fwyaf o ganlyniad i'r argyfwng costau byw, gan 
gynnwys pobl hŷn, pobl anabl a phobl o Gymunedau Du, Asiaidd ac Ethnig 
Lleiafrifol. Drwy barhau â'n cyllid grant ar gyfer y Gronfa Gynghori Sengl yn 
2023-24, gallwn fod yn hyderus y bydd ein gwasanaethau cynghori a chymorth 
yn cyrraedd y bobl sydd eu hangen fwyaf. 

 
96. Fel Llywodraeth, rydym wedi ailbwrpasu ein cyllidebau er mwyn blaenoriaethu 

cyllid ar gyfer y rhai sy'n dioddef fwyaf o ganlyniad i'r argyfwng costau byw. Mae 
hyn wedi arwain at ddyraniadau ychwanegol ar gyfer y Gronfa Cymorth Dewisol, 
gwasanaethau cymdeithasol a'r Grant Datblygu Disgyblion fel y nodwyd uchod.  

 
 

Tlodi tanwydd  
 

97. Mae Rhaglen Cartrefi Clyd wedi datblygu mewn ymateb i'r argyfwng presennol 
ac argymhellion y pwyllgor. Ers 2010 hyd at ddiwedd mis Mawrth 2021, mae 
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mwy na £394m wedi'i fuddsoddi er mwyn gwella effeithlonrwydd ynni cartrefi 
drwy Raglen Cartrefi Clyd, er budd mwy na 67,100 o aelwydydd incwm isel.Mae 
pobl sy'n cael budd-daliadau sy'n dibynnu ar brawf modd neu sydd ag anghenion 
iechyd penodol ac sy'n gymwys, wedi gallu cael addasiadau ynni am ddim megis 
systemau gwresogi, deunydd inswleiddio neu baneli solar fel rhan o'n cynllun 
Nyth. Ar gyfer 2020/21, rhoddodd Nyth gyngor wedi'i deilwra i fwy na 15,500 o 
aelwydydd a'u cyfeirio at wasanaethau trydydd parti. Llwyddodd gwiriadau hawl i 
fudd-daliadau i gynyddu'r budd-daliadau a allai gael eu hawlio gan aelwydydd 
unigol £2,091, ar gyfartaledd, gan gynyddu'r budd-daliadau a hawliwyd bron i 
£1m y llynedd. Er nad yw wedi'i gyhoeddi eto, mae swyddogion yn disgwyl gweld 
lefel debyg o weithgarwch a chanlyniadau ar gyfer 2021/22 ac yn y flwyddyn 
ariannol bresennol.  
 

98. Mae gwelliannau Cynllun Nyth y Rhaglen Cartrefi Clyd yn cynnwys buddsoddi 
mewn arloesi drwy dechnoleg ffotofoltäig solar ac, yn fwy diweddar, gyflwyno 
systemau storio batri, sy'n golygu y bydd cartrefi yn gallu defnyddio ynni lle 
mae'n cael ei gynhyrchu. Mae hyn wedi'i gwneud yn bosibl i rai aelwydydd fynd y 
tu hwnt i'r cap ar wariant. Mae ymgyrch tanwydd gaeaf well, a lansiwyd ar 1 
Tachwedd ac a gynhelir drwy gynllun Nyth y Rhaglen Cartrefi Clyd, yn targedu 
cynulleidfa ehangach gyda chyngor ar effeithlonrwydd ynni, sydd ar gael i bob 
aelwyd yng Nghymru, yn ogystal â chyfeirio aelwydydd i hawlio'r hyn sy'n 
ddyledus iddynt drwy AdviceLink Cymru. Bwriedir cynnal ymarfer hysbysebu 
ehangach ar ddechrau'r flwyddyn nesaf er mwyn targedu'r ymgyrch at fwy o 
aelwydydd.  
 

99. Gwnaeth y Gweinidog Newid Hinsawdd ddatganiad llafar yn y cyfarfod llawn ar 8 

Tachwedd gan ddarparu gwybodaeth am y ffordd y bydd Llywodraeth Cymru yn 

ymdrin â'r heriau a'r cyfleoedd sy'n gysylltiedig ag ymateb i'r argyfwng hinsawdd 

ar gyfer pob deiliadaeth tŷ. Bwriedir parhau i fabwysiadu dull ffabrig yn gyntaf, y 

gwaethaf yn gyntaf a charbon isel, gan gyflwyno mesurau i wella effeithlonrwydd 

ynni yr aelwydydd incwm isel sydd leiaf thermol effeithlon yng Nghymru.  

 
100. Gwneir hyn mewn dwy ran: Bydd rhan un yn cynnwys caffael gwasanaeth 

seiliedig ar alw yn lle'r un presennol, er mwyn sicrhau parhad i helpu'r rhai sydd 
leiaf abl i dalu i ymateb i'r argyfwng costau byw. Bydd hyn hefyd yn sicrhau 
proses bontio gyfiawn a fforddiadwy i gartrefi carbon isel. Bydd rhan dau yn 
cynnwys datblygu dull stoc dai gyfan o ddatgarboneiddio er mwyn darparu 
strategaeth hirdymor ar gyfer effeithlonrwydd ynni, tlodi tanwydd a 
datgarboneiddio ar gyfer y sector.  

 
101. O safbwynt ehangach, mae £380m wedi'i ddarparu ar gyfer pecyn o fesurau i 

gefnogi aelwydydd, ers mis Hydref 2021. Mae hyn yn cynnwys cyllid ar gyfer y 
canlynol: y Gronfa Cymorth Dewisol, sy'n helpu pobl i ddiwallu eu hanghenion 
ynni, megis bwyd a thanwydd; y taliad costau byw o £150; ymgyrchoedd 
‘Hawliwch yr Hyn sy'n Ddyledus i Chi’ pellach a rhagor o gymorth ar gyfer 
gwasanaethau cynghori er mwyn helpu pobl i gael y budd-daliadau y mae 
ganddynt hawl iddynt; £4.9m er mwyn helpu pobl i gael gafael ar fwyd a datblygu 
partneriaethau bwyd; cyllid i gefnogi'r gwaith o ddatblygu Canolfannau Clyd. 
 

102. Cefnogodd Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf 2021/22 166,780 o aelwydydd 

â thaliad o £200 tuag at eu costau ynni. Mae Cymorth Tanwydd Llywodraeth 

Cymru 2022/23 wedi ymestyn cymorth i fwy o aelwydydd yn y cynllun presennol, 

gan gynnwys: 
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• Cefnogi carfan ehangach o aelwydydd sy'n cael budd-daliadau; 

• Mesurau i gefnogi aelwydydd nad ydynt yn talu eu costau ynni yn uniongyrchol 

i gyflenwr; 

• Cymorth i bob aelwyd gan gynnwys y rhai sydd oddi ar y grid h.y., Olew a LPG; 

• Ymestyn y cyfnod talu er mwyn rhoi mwy o gyfle i unigolion hawlio a mwy o 

amser i Awdurdodau Lleol nodi trigolion cymwys a phrosesu taliadau. 

 

103. Ar 2 Rhagfyr 2022, rydym wedi gwneud taliadau i fwy na 275,000 o 

aelwydydd o dan Gynllun Cymorth Tanwydd Llywodraeth Cymru. 

 

104. Rydym wedi buddsoddi £4m drwy'r Sefydliad Banc Tanwydd er mwyn 

cefnogi aelwydydd â mesuryddion rhagdalu sy'n ei chael hi'n anodd fforddio 

gwneud taliadau ychwanegol am eu hynni a helpu'r rhai sydd oddi ar y grid i 

swmp-brynu tanwydd megis olew ac LPG i wresogi eu cartrefi. 

 

105. Hyd at ddiwedd mis Tachwedd 2022, roedd y Sefydliad Banc Tanwydd wedi 

dosbarthu 2,666 o dalebau er mwyn cefnogi unigolion na allant fforddio gwneud 

taliadau ychwanegol i'w mesuryddion rhagdalu – gan gefnogi 6,300 o bobl. Mae 

ei gronfa 'Heat', a sefydlwyd fel rhan o'n pecyn cymorth gwerth £4m, wedi helpu 

mwy na 50 o aelwydydd i swmp-brynu tanwydd gwerth £21,000. 

 

106. Mae'r penderfyniad i ymestyn y cynllun cymorth tanwydd yn golygu y bydd 

bron i 200,000 o aelwydydd ychwanegol sy'n cael credydau treth plant, credydau 

pensiwn, budd-daliadau anabledd, lwfans gofalwyr a budd-daliadau cyfrannol a'r 

rhai sy'n cael cymorth o Gynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor i dalu eu bil treth 

gyngor, bellach yn gymwys. Ar 18 Tachwedd, mae taliadau wedi'u gwneud i fwy 

na 260,000 o aelwydydd. 

 
107. Mae galw mawr wedi bod am y talebau tanwydd ar gyfer Mesuryddion 

Rhagdalu o dan y Sefydliad Banc Tanwydd gyda 2,666 o dalebau yn cael eu 
dosbarthu rhwng mis Awst ac 20 Tachwedd eleni gan gefnogi 6,336 o unigolion. 
Mae hyn yn cyd-fynd, fwy neu lai, â'r gyfradd a ragwelwyd gan y Sefydliad Banc 
Tanwydd. O ran y gronfa wres i swmp-brynu tanwydd ar gyfer cartrefi oddi ar y 
grid, mae 54 o aelwydydd wedi cael cymorth gwerth £21,000 hyd yma. 
 

108. Mae cyllid ar gyfer Rhaglen Cartrefi Clyd o fewn portffolio'r Gweinidog Newid 
Hinsawdd.  
 
 

Gwariant Ataliol  
 

109. Mae ein Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin 
Domestig a Thrais Rhywiol, a amlinellwyd uchod ym mharagraff 52, yn cynnwys 
ffocws cynyddol ar waith ataliol a gwaith gyda chyflawnwyr.  Mae mynd i'r afael â 
chyflawni trais yn un o'r chwe phrif ffrwd waith yn ein dull Glasbrint o gyflawni'r 
strategaeth, ond mae atal hefyd yn thema drawsbynciol hollbwysig ym mhob un 
o'r ffrydiau gwaith.  Mae'r egwyddorion sylfaenol a fydd yn llywio ein dull 
gweithredu fel a ganlyn: 

• dwyn y rheini sy'n cyflawni'r trais i gyfrif drwy newid y diwylliant o gasineb 
at fenywod ac aflonyddu  

• Creu deialog ymhlith dynion am yr hyn y mae gwrywdod yn ei olygu 

• Datblygu a chynnal gwasanaethau effeithiol 
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• dwyn y rheini sy'n cyflawni'r trais i gyfrif  

• ‘Mynd at wraidd y drwg’ a chreu newidiadau cymdeithasol er mwyn 
dadnormaleiddio agweddau sy’n hwyluso camdriniaeth a'u gwthio i’r 
cyrion, gan gynnwys herio credoau.  

• Dadnormaleiddio trais rhywiol ac aflonyddu 

• Tanseilio'r amgylchedd lle mae cam-drin domestig yn digwydd. 
 

110. Rydym yn parhau i gefnogi Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu 
(PCSOs), gan gynyddu cyfanswm ein cyllideb ar gyfer Cymorth Cymunedol a 
Diogelwch o £22.625m yn 2022-23 i £22.998m yn 2023-24. Er nad yw plismona 
yn faes datganoledig, rydym yn ymrwymedig i gadw cymunedau yng Nghymru yn 
ddiogel drwy ddarparu cyllid ar gyfer PCSOs. Mae PCSOs yn darparu cymorth 
gweladwy ac ymarferol i gymunedau, gan feithrin cydberthnasau â phobl leol a 
gwneud gwaith i atal troseddau a sicrhau bod pobl yn teimlo'n ddiogel lle maent 
yn byw. 

 
111. Ar 13 Rhagfyr, gosodwyd Tlodi Plant: Adroddiad Cynnydd 2022 gerbron y 

Senedd. Dengys yr adroddiad hwn fod Llywodraeth Cymru wedi bod yn mynd i'r 
afael â thlodi plant fel blaenoriaeth. Rydym wedi gwneud buddsoddiad sylweddol 
mewn amrywiaeth o bolisïau a rhaglenni er mwyn hyrwyddo ffyniant, atal a 
lliniaru tlodi a lleihau nifer y plant sy'n byw mewn tlodi yng Nghymru er gwaethaf 
yr hinsawdd ariannol anodd iawn.  
 

112. Yn 2022/23, byddwn wedi buddsoddi £1.6bn er mwyn cefnogi pobl drwy'r 
argyfwng costau byw drwy dargedu cymorth at y rhai sydd ei angen fwyaf a thrwy 
raglenni a chynlluniau sy'n rhoi arian yn ôl ym mhocedi pobl. Mae cyllideb drafft 
2023/24 yn darparu cyllid ar gyfer y rhaglenni hynny a fydd yn mynd i'r afael â 
chanlyniadau uniongyrchol yr argyfwng costau byw parhaus megis pecyn gwell 
ar gyfer y Gronfa Cymorth Dewisol ym Mhrif Grŵp Gwariant Cyfiawnder 
Cymdeithasol. Mae hefyd yn parhau i ddarparu cyllid ar gyfer mesurau ataliol er 
mwyn mynd i'r afael â thlodi ac anghydraddoldeb megis parhau i roi cyngor ar 
wneud y defnydd gorau posibl o incwm drwy'r Gronfa Gynghori Sengl a chyllid 
ychwanegol ar gyfer y Cynllun Peilot Incwm Sylfaenol i'r Rhai sy'n Gadael Gofal. 
Bydd hefyd yn sicrhau y gallwn barhau â'r holl raglenni eraill hynny yng Nghymru, 
sy'n rhoi arian yn ôl ym mhocedi pobl – o bresgripsiynau am ddim i brydau ysgol 
am ddim a chymorth i dalu costau anfon plant i'r ysgol. 
 

113. Byddwn yn parhau i gofrestru pobl ifanc cymwys sy'n gadael gofal ar ein Cynllun 
Peilot Incwm Sylfaenol. Bydd y cynllun peilot gwerth £20m yn ystyried manteision 
Incwm Sylfaenol i'r Rhai sy'n Gadael Gofal yng Nghymru ar gyfer y grŵp hwn o 
bobl ifanc sy'n agored iawn i niwed wrth iddynt bontio o ofal i fyd oedolion. Bydd 
y broses o werthuso'r cynllun peilot yn cynnig cyfle i ystyried effeithiau tymor hwy 
taliad incwm sylfaenol rheolaidd, gan gynnwys effeithiau ar dlodi a sut y gall y 
taliad hwn gefnogi'r bobl ifanc o ran y dewisiadau y maent yn eu gwneud a'u 
rhagolygon uniongyrchol a thymor hwy. 
 

114. Gwnaethom gomisiynu Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru i gynnal adolygiad 
rhyngwladol o'r hyn sy'n gweithio wrth fynd i'r afael â thlodi a chyhoeddwyd yr 
adroddiad ym mis Medi 2022 https://www.wcpp.org.uk/cy/cyhoeddi/adolygiad-o-
dlodi-ac-allgau-cymdeithasol-yng-nghymru/. Mae'n nodi pedwar maes ffocws 
allweddol y gellid cydgysylltu ymdrechion i leihau tlodi o'u hamgylch yn y dyfodol 
gan gynnwys (i) Lleihau costau a gwneud y defnydd gorau o incwm, (ii) Llwybrau 
allan o dlodi drwy alluogi cyfranogiad economaidd-gymdeithasol ehangach, (iii) 

https://www.llyw.cymru/strategaeth-tlodi-plant-adroddiad-cynnydd-2022
https://www.wcpp.org.uk/cy/cyhoeddi/adolygiad-o-dlodi-ac-allgau-cymdeithasol-yng-nghymru/
https://www.wcpp.org.uk/cy/cyhoeddi/adolygiad-o-dlodi-ac-allgau-cymdeithasol-yng-nghymru/
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Amgylchedd galluogi a (iv) Llwyth meddyliol ac iechyd meddwl sy'n effeithio ar 
bobl sy'n byw mewn tlodi ac allgau cymdeithasol.  
 

115. Mae'r ymchwil hon yn cadarnhau na all Llywodraeth Cymru drechu tlodi nac 
anghydraddoldeb ar ei phen ei hun. Bydd ein dull gweithredu yn y dyfodol yn 
cynnwys lefelau uwch o ymgysylltu â'n partneriaid allweddol ledled Cymru er 
mwyn ysgogi gweithgarwch a chryfhau effaith ein hymdrechion ar y cyd drwy 
gydweithio tuag at nod cyffredin. Gan weithio ochr yn ochr â'n partneriaid, 
byddwn yn defnyddio pob dull sydd ar gael inni er mwyn gwneud gwahaniaeth 
cadarnhaol i bobl mewn tlodi a sicrhau y gallant gyflawni eu potensial. 
 

116. Yn y misoedd sydd i ddod, byddwn yn lansio ymgynghoriad ynghylch fersiwn 
wedi'i diweddaru o Strategaeth Tlodi Plant Cymru gyda'r nod o gyhoeddi'r 
Strategaeth yn ystod Hydref 2023. Caiff yr ymgynghoriad ei lywio gan dystiolaeth 
o'n hadolygiad o dlodi plant a ystyriodd beth yn fwy sydd angen ei wneud er 
mwyn sicrhau bod rhaglenni tlodi presennol yn cael yr effaith fwyaf posibl ar 
fywydau plant sy'n byw mewn tlodi; bydd yn defnyddio canfyddiadau adolygiad 
Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru o'r hyn sy'n gweithio wrth fynd i'r afael â 
thlodi. Byddwn hefyd yn ceisio barn pobl a sefydliadau ledled Cymru, gan 
gynnwys y rhai sydd â phrofiad bywyd o dlodi.  
 

117. Cafodd ymrwymo i'r cam gweithredu hwn ei ystyried yng nghyd-destun gwaith 
ehangach Cynllun Gwella'r Gyllideb. Ar y sail hon, roedd camau pwysig eraill 
roedd angen eu hystyried cyn rhoi unrhyw ystyriaeth i gomisiynu cyngor 
arbenigol annibynnol.  

 
118. Drwy ein Grŵp Cynghori ar Wella ac Asesu Effaith y Gyllideb sydd wedi'i 

ddiwygio, rydym yn ymgysylltu â rhanddeiliaid allweddol ynghylch gwella 
prosesau'r gyllideb a threth. Mae ein Cynllun Gwella'r Gyllideb yn amlinellu'r 
camau rydym yn eu cymryd mewn perthynas ag atal. Mae ystyried atal yn rhan o 
raglen waith arfaethedig 2023 ar gyfer y Grŵp Cynghori ar Wella ac Asesu Effaith 
y Gyllideb. Fel rhan o'r gwaith hwn, byddwn yn ystyried yr achos dros ddefnyddio 
cyngor arbenigol a gomisiynwyd, wedi'i gydbwyso yn erbyn costau gwneud 
hynny. Byddwn hefyd yn parhau i ymgysylltu ag arbenigwyr rhyngwladol a 
gwledydd eraill er mwyn defnyddio arferion gorau mewn meysydd gwella 
prosesau cyllidebol ehangach.  

 
119. Cyhoeddwyd fersiwn wedi'i diweddaru o Gynllun Gwella'r Gyllideb ochr yn ochr 

â'r Gyllideb Ddrafft ar 13 Rhagfyr 2022. 
 

120. Mae ein Cyllideb Ddrafft ar gyfer 2023-24 yn parhau i gael ei llywio gan Ddeddf 
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. Mae hyn yn adeiladu ar y camau a gymerwyd 
gennym y llynedd fel rhan o Adolygiad o Wariant Cymru er mwyn cysoni cyllid 
hyd at 2024-25 â'r gwaith o gyflawni ein Rhaglen Lywodraethu sy'n cynnwys 
amcanion Llesiant Llywodraeth Cymru. 

 
121. Mae proses 2023-24 wedi canolbwyntio'n benodol ar gydbwyso canlyniadau 

byrdymor a hirdymor. Mae hyn yn cynnwys ymateb i broblemau byrdymor sy'n 
gysylltiedig â chostau byw, Wcráin a phwysau chwyddiannol ehangach wedi'u 
cydbwyso yn erbyn meysydd megis cynaliadwyedd tymor hwy gwasanaethau 
cyhoeddus. Mae atal wrth wraidd y dull hwn o weithredu, gyda'r buddsoddiadau 
byrdymor yn ein Cyllideb yn gwneud popeth o fewn ein gallu i atal y rhai y mae'r 
problemau hyn yn cael effaith anghymesur arnynt eisoes rhag dioddef effeithiau 
negyddol pellach yn ogystal â pharhau i fuddsoddi yn y tymor hwy, gan gynnwys 
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er mwyn atal y cyd-destun presennol rhag peryglu cynaliadwyedd gwasanaethau 
cyhoeddus. 
 
Yr ymateb dyngarol i'r argyfwng yn Wcráin 
 

122. Mae'n bwysig rhoi hyn yng nghyd-destun ein gweledigaeth ar gyfer Cymru yn 
Genedl Noddfa, sy'n golygu, ble bynnag y bydd pobl sy'n ceisio noddfa yng 
Nghymru yn mynd, y cânt eu croesawu, eu deall a'u dathlu am eu cyfraniad 
unigryw at gymdeithas ac y cânt eu trin ag urddas a pharch.  Petai lefelau cyllido 
yn cael eu gostwng neu pe na fwriedid darparu unrhyw gyllid arall, byddai angen 
inni ddechrau rhoi strategaeth ymadael ar waith o'r adeg y byddai penderfyniadau 
yn cael eu gwneud ar gyllideb drafft 2023-24.  Byddai swyddogion yn parhau i 
weithio gydag awdurdodau lleol partner a phartneriaid yn y trydydd sector er mwyn 
cynyddu nifer yr unigolion sy'n symud ymlaen ond, yn y pen draw, pe na ellid 
sicrhau llety dros dro o fewn y cyfnod byr o amser sydd ar gael, byddai nifer 
sylweddol o Wcreiniaid yn mynd yn ddigartref, gan sbarduno dyletswydd 
ddigartrefedd awdurdodau lleol. Mae'n amlwg y gallai unrhyw ddiffyg sylweddol o 
ran cyllid achosi rhagor o drawma i Wcreiniaid sydd eisoes wedi gorfod ffoi o ardal 
frwydro, yn ogystal â pheri risg y gallai cyhuddiadau posibl o dorri ymrwymiadau 
dyngarol niweidio enw da Llywodraeth Cymru.  

 
123. Mae hyn yn golygu, i bob pwrpas, y byddai Llywodraeth Cymru yn trosglwyddo'r 

cyfrifoldeb cyllidol am ymateb i'r argyfwng yn Wcráin i lywodraeth leol. Byddai hyn 
yn rhoi pwysau ychwanegol ar system ddigartrefedd sydd eisoes o dan bwysau ac 
yn ei chael hi'n anodd ymdopi, gydag awdurdodau lleol yn gorfod ymdrin â mwy na 
1,300 o bobl y mae angen llety dros dro arnynt bob mis. Ar hyn o bryd mae 
awdurdodau lleol yn ei chael hi'n anodd bodloni'r gofynion capasiti a chwrdd â'r 
costau sy'n gysylltiedig â'r galw presennol hwn a byddai unrhyw gynnydd yn nifer 
yr unigolion y mae angen llety dros dro arnynt yn gwaethygu'r sefyllfa hon. O 
ystyried y ffaith bod y farchnad eiddo wedi'i chyfyngu i gryn raddau ar hyn o bryd 
ynghyd â chost datblygu llety tymor hwy a'r amser y mae'n ei gymryd i wneud 
hynny, byddai'r atebion i lywodraeth leol yn gyfyngedig ac yn debyg, yn ôl pob 
tebyg, i'r mesurau llety costus rydym wedi bod yn eu defnyddio.  

 
124. Byddai disgwyl i ALlau dalu costau cefnogi pobl o Wcráin o dan y ddyletswydd 

ddigartrefedd yn cynyddu'r pwysau ariannol y maent yn eu hwynebu.  Mae ALlau 
eisoes yn rhagweld pwysau sylweddol yn 2023-24 (mwy na £0.5bn) a byddai'n 
rhaid iddynt ddod o hyd i doriadau pellach mewn gwasanaethau eraill, gan 
gynnwys colli swyddi, er mwyn talu costau tai.  Mae hyn yn ychwanegol at y 
gostyngiad yn nhariff Blwyddyn 1 a diwedd cyllid tariff Llywodraeth y DU ar ôl y 
flwyddyn gyntaf, sy'n golygu bod yn rhaid i ALlau barhau i gefnogi gwasanaethau a 
phobl ifanc mewn addysg yn fwy cyffredinol heb unrhyw gyllideb ychwanegol.  
Mae'n annhebygol y gall awdurdodau lleol ddarparu llety dros dro drud ar gyfer y 
nifer hwn o bobl ac mae'n bosibl y bydd angen iddynt ystyried opsiynau amgen ar 
eu cyfer hwy a phobl eraill yn y system ddigartrefedd ehangach wrth iddynt 
flaenoriaethu adnoddau prin. Gallai hyn danseilio a gwrthdroi'r cynnydd a wnaed 
mewn gwasanaethau digartrefedd dros y tair blynedd diwethaf a golygu bod nifer 
mawr o bobl yn gorfod cysgu allan neu ddychwelyd i ddefnyddio llety anaddas 
megis llochesi nos a lle ar lawr.  Nid yw hyn yn cyd-fynd â'n gweledigaeth ar gyfer 
Cymru yn Genedl Noddfa. 
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Atodiad A 
 

 

2022-23

Draft 

Budget

2022-23

Final 

Budget

2022-23

1st  

Supplementary

Budget

2023-24

Indicative

Plans

Changes

2023-24

Draft 

Budget

£000s £000s £000s £000s £000s £000s

5,000 5,000 5,000 10,000 2,200 12,200 

20,202 125,822 125,822 20,202 18,800 39,002 

1,250 1,250 2,000 1,250 0 1,250 

149 149 149 149 0 149 

1,483 6,863 6,794 1,483 -250 1,233 

925 1,275 1,275 1,275 0 1,275 

806 806 886 961 -100 861 

29,815 141,165 141,926 35,320 20,650 55,970 

8,405 8,405 8,405 8,405 0 8,405 

20 0 0 0 0 0 

3,915 3,915 3,915 3,915 -1,640 2,275 

848 848 848 848 0 848 

13,188 13,168 13,168 13,168 -1,640 11,528 

1,589 1,589 1,520 1,589 95 1,684 

9 9 78 9 0 9 

1,580 1,580 1,644 1,580 95 1,675 

0 0 34 0 52 52 

375 375 375 600 -200 400 

1,509 1,509 1,509 1,509 171 1,680 

5,062 5,062 5,160 5,287 213 5,500 

7,875 7,875 8,006 7,875 130 8,005 

7,875 7,875 8,006 7,875 130 8,005 

12,686 16,886 17,148 17,632 -316 17,316 

360 360 360 360 6 366 

13,046 17,246 17,508 17,992 -310 17,682 

10,175 11,875 12,831 11,849 -174 11,675 

10,175 11,875 12,831 11,849 -174 11,675 

7,494 7,494 7,494 7,494 130 7,624 

7,494 7,494 7,494 7,494 130 7,624 

22,625 22,625 22,625 22,625 373 22,998 

22,625 22,625 22,625 22,625 373 22,998 

1,075 1,075 1,075 1,075 0 1,075 

1,075 1,075 1,075 1,075 0 1,075 

110,355 227,585 229,793 122,685 19,372 142,057 

Action: Female Offending and Youth Justice Blueprints

MEG: SOCIAL JUSTICE

Community Support and Safety

Female Offending and Youth Justice Blueprints

Action: Total Supporting Communities

Action:Totall Fire and Rescue Services and Resilience

Action: Communities

Action: Violence against Women, Domestic Abuse and 

Action: Equality, Inclusion and Human Rights

Action: Advice Services

Action: Support for the Voluntary Sector and Volunteering

Action: Community Support and Safety

Future Generations Commissioner Wales

Violence against Women, Domestic Abuse and Sexual Violence

Equality, Inclusion and Human Rights

Chwarae Teg

Advice Services

Support for the Voluntary Sector and Volunteering

Community Fire Safety

Older People Commissioner

Older People Commissioner - Non cash

Children's Commissioner

Children's Commissioner - Non cash

Public Appointments

Fire & Rescue Services - Communication Systems

SOCIAL JUSTICE
RESOURCE

Budget Expenditure Line

Basic Income

Financial Inclusion

Digital Inclusion

Fire & Rescue Services - Non cash

Digital Inclusion - Non cash

Supporting Communities

International Development

Social Partnerships

Fire & Rescue Services
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2022-23

Draft 

Budget

2022-23

Final 

Budget

2022-23

1st  

Supplementary

Budget

2023-24

Indicative

Plans

Changes

2023-24

Draft 

Budget

£000s £000s £000s £000s £000s £000s

0 1,500 1,500 500 0 500 

0 -4 -4 -6 0 -6 

1,500 1,500 1,500 1,500 0 1,500 

1,000 1,000 1,000 1,000 0 1,000 

2,500 3,996 3,996 2,994 0 2,994 

1,000 1,000 1,000 1,500 0 1,500 

210 210 210 210 0 210 

900 900 900 900 0 900 

2,110 2,110 2,110 2,610 0 2,610 

2,200 2,200 2,200 2,200 0 2,200 

2,200 2,200 2,200 2,200 0 2,200 

3,690 3,690 3,690 3,190 0 3,190 

3,690 3,690 3,690 3,190 0 3,190 

6,500 6,500 6,500 6,500 0 6,500 

6,500 6,500 6,500 6,500 0 6,500 

17,000 18,496 18,496 17,494 0 17,494 

SOCIAL JUSTICE

CAPITAL

Budget Expenditure Line

Financial Inclusion

Financial Inclusion - Repayments

Action: Community Facilities

MEG: SOCIAL JUSTICE

Community Bank

Action: Supporting Communities

Action: Fire and Rescue Services and Resilience 

Action: Violence against Women, Domestic Abuse 

and Sexual Violence

Action: Gypsy Traveller Sites

Community Facilities Programme

Supporting Communities

Fire & Rescue Services

Fire & Rescue Services - Communication Systems

Community Fire Safety

Violence against Women, Domestic Abuse and Sexual 

Gypsy Traveller Sites

2022-23

Draft 

Budget

2022-23

Final Budget

2022-23

1st  

Supplementary

Budget

2023-24

Indicative

Plans

Changes

2023-24

Draft 

Budget

£000s £000s £000s £000s £000s £000s

28,063 280,663 28,063 26,045 -913 25,132 

28,063 280,663 28,063 26,045 -913 25,132 

28,063 280,663 28,063 26,045 -913 25,132 MEG: SOCIAL JUSTICE

SOCIAL JUSTICE

AME - RESOURCE

Budget Expenditure Line

Fire Service Pensions - AME

Action:  Fire and Rescue Services and Resilience


