
 

 

  
 

 

 

1 Tachwedd 2022 

Annwyl Jane  

Gwaith Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24 

Cyn ein sesiwn graffu ar Gyllideb Ddrafft 2023-24 ym mis Ionawr 2023, byddwn yn ddiolchgar pe gallech roi 
gwybodaeth yn y meysydd a ganlyn. 

Gwybodaeth gyffredinol 

Trosolwg 
Y llynedd, bu cynnydd yn y gyllideb ar gyfer holl adrannau Llywodraeth Cymru, gyda £110m wedi’i ddyrannu i’r 
Prif Grŵp Gwariant ar gyfer Cyfiawnder Cymdeithasol – refeniw. Roedd y Gyllideb Ddrafft ar gyfer 2022-23 yn 
rhoi dyraniad dangosol o £122m ar gyfer 2023-2024. A ydych, yn awr, yn gallu cynnal yr ymrwymiad hwn i 
gynyddu’r dyraniad gwariant yn y Prif Grŵp Gwariant ar gyfer Cyfiawnder Cymdeithasol yng Nghyllideb Ddrafft 
2023-24, yng sgil yr hyn y mae’n bosibl y bydd Llywodraeth y DU ei gyhoeddi ar 17 Tachwedd? Rhowch y 
canlynol: 

  Dadansoddiad o ddyraniadau'r Prif Grŵp Gwariant ar gyfer Cyfiawnder Cymdeithasol 
2023-24 yn ôl Maes Rhaglenni Gwariant, camau gweithredu a Llinell Wariant yn y Gyllideb. 

  Sylwadau ar bob un o'r camau gweithredu yn y Prif Grŵp Gwariant, gan gynnwys 
dadansoddiad ac esboniad o'r newidiadau rhwng Cyllideb Atodol Gyntaf 2022-23, 
Cyllideb Ddrafft 2023-24 a'r Gyllideb Atodol Gyntaf.  

  Tystiolaeth o sut y mae cydraddoldeb a chyfiawnder cymdeithasol llywio gwaith 
Llywodraeth Cymru at ei gilydd o ran pennu blaenoriaethau a dyrannu’r Gyllideb.  

 Manylion am sut y mae dyraniadau gwariant wedi’u hail-flaenoriaethu, neu eu 
trosglwyddo o gyllidebau adrannol eraill (Prif Grwpiau Gwariant), i sicrhau bod 
Llywodraeth Cymru yn cyflawni ei blaenoriaeth “i warchod y rhai sydd fwyaf agored i 
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niwed” yng sgil yr argyfwng costau byw, fel y nodir yn ei hymateb i fini-gyllideb 
Llywodraeth y DU.  

Gwella’r Gyllideb 

Asesiadau Effaith Integredig Strategol 
Yn adroddiad Cyllideb Ddrafft 2022-23 y llynedd, fe wnaethom alw arnoch i gyhoeddi Asesiad Effaith 
Integredig Strategol wedi’i ddiweddaru cyn y ddadl yn y Senedd ar y Gyllideb Derfynol (Argymhelliad 1). Er i chi 
dderbyn yr argymhelliad hwn, ni wnaethoch chi ddarparu Asesiad Effaith Integredig Strategol wedi'i 
ddiweddaru. Yn hytrach, fe wnaethoch ein cyfeirio at dystiolaeth ysgrifenedig yr holl Weinidogion i bwyllgorau 
craffu'r Senedd.  

 A ydych chi wedi adolygu eich dull o asesu effeithiau penderfyniadau cyllideb ddrafft ar 
wahanol grwpiau fel rhan o broses y Gyllideb ddrafft ar gyfer 2023-24?  

  Ym mha ffyrdd y mae'r asesiad effaith integredig strategol wedi'i wella?  

Unedau data Cydraddoldeb, Hil ac Anabledd 
Fe wnaethom groesawu sefydlu Unedau Tystiolaeth Cydraddoldeb, Hil ac Anabledd yn ein hadroddiad 
blaenorol ar Gyllideb Ddrafft 2022-23, gan gydnabod yr angen am dystiolaeth gryfach i fynd i’r afael ag 
anghydraddoldeb (Argymhelliad 2). Mae'r Unedau Tystiolaeth wedi cyhoeddi set o flaenoriaethau ar y cyd ar 
gyfer 2022-27 heb gyfeiriad o gwbl at gynllunio cyllidebol. Rhowch y canlynol: 

  Manylion penodol am sut y mae gwaith yr unedau wedi helpu i lywio penderfyniadau 
gwariant yng Nghyllideb Ddrafft 2023-24.  

Adolygiad CCydraddoldeb Rhwng y Rhywiau 
Mae'r Rhaglen Lywodraethu yn cynnwys nifer o ymrwymiadau yn ymwneud â chydraddoldeb rhwng y rhywiau 
ac yng Nghyllideb Ddrafft y llynedd, fe wnaethoch nodi gwariant mewn nifer o feysydd a luniwyd er mwyn 
datblygu’r cynllun Cydraddoldeb rhwng y Rhywiau.  

  Cadarnhewch a yw’r cynllun Cydraddoldeb rhwng y Rhywiau wedi’i ddiweddaru ar ôl 
cwblhau’r gwaith y gwnaethoch gomisiynu Canolfan Dystiolaeth COVID-19 Cymru i’w 
wneud ar effaith y pandemig ar fenywod. 

  Yn eich ymateb i'n galwad am fanylion pellach ar sut yr oeddech yn ariannu’r broses o 
roi’r Adolygiad Cydraddoldeb rhwng y Rhywiau (Argymhelliad 3) ar waith, gwnaethoch 
gyfeirio at flaenoriaethau y grŵp Cryfhau a Hyrwyddo Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, sef: 
Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol, Gofal ac Iechyd Menywod. 

  Rhowch fanylion yr effaith y mae unrhyw ddyraniadau gwariant wedi’i chael yn y 
ardaloedd â blaenoriaeth hyn, yn ogystal ag esboniad ynghylch a oes dyraniadau cyllid 
parhaus i symud y blaenoriaethau hyn yn eu blaen yn y Gyllideb Ddrafft ar gyfer 2023-24.  

 



 

 

Mynd i'r afael â thlodi a lleihau anghydraddoldeb 

Chwyddiant a’r cynnydd mewn costau byw 
Yn adroddiad y Gyllideb Ddrafft y llynedd, amlygwyd ein pryderon am chwyddiant a’r effaith y gallai costau 
byw cynyddol ei chael ar wahanol bobl. Gwnaethom argymell bod Llywodraeth Cymru yn ailflaenoriaethu cyllid 
pan fo angen i gefnogi’r rheini sydd fwyaf agored i niwed (Argymhelliad 4). Nodwch y dull a ddefnyddir gan 
Weinidogion i adolygu dyraniadau gwariant a ddyluniwyd i helpu i drechu tlodi, gan gynnwys: 

  Manylion dyraniadau penodol i gefnogi aelwydydd â phwysau costau byw yng Nghyllideb 
Ddrafft 2023-24; 

  gwybodaeth o ran a oes unrhyw drosglwyddiadau yn ystod y flwyddyn wedi digwydd er 
mwyn cynyddu dyraniadau rheolaidd a gynlluniwyd i fynd i'r afael â thlodi, er enghraifft y 
cynnydd yn y dyraniad i'r Gronfa Cymorth Dewisol a'r Gronfa Gynghori Sengl; 

  manylion ynghylch sut mae dyraniadau gwariant wedi cael eu hailflaenoriaethu yng 
Nghyllideb ddrafft 2023-24 er mwyn amddiffyn yr aelwydydd sydd fwyaf agored i niwed 
rhag caledi ariannol; a hefyd  

  y dystiolaeth y mae Llywodraeth Cymru wedi’i defnyddio i ddeall effaith y penderfyniadau 
hyn ar grwpiau sy’n wynebu anghydraddoldebau oherwydd nodweddion gwarchodedig 
a/neu statws economaidd-gymdeithasol. 

Dyled 
Yn dilyn cyhoeddi ein adroddiad ar ddyled ym mis Tachwedd 2021, rhowch y wybodaeth ddiweddaraf am sut y 
mae’r sefyllfa economaidd bresennol yn effeithio ar y broseso roi ein hargymhellion ar waith. Yn benodol: 

  Manylion unrhyw ddyraniadau gwariant penodol i atal a lleddfu dyled yng Nghyllideb 
Ddrafft 2023-24; a 

  manylion am sut mae pwysau costau byw – yn enwedig y rheini sy’n effeithio ar 
aelwydydd ar yr incwm isaf – wedi dylanwadu ar benderfyniadau ynghylch gwariant.  

Tlodi tanwydd 
Cafodd ein hadroddiad ar dlodi tanwydd a’r Rhaglen Cartrefi Clyd ei gyhoeddi ym mis Mai. Rhowch y 
wybodaeth ddiweddaraf am effaith y sefyllfa economaidd bresennol ar roi ein hargymhellion ar waith.  

  Rhowch fanylion dyraniadau penodol i fynd i’r afael â lefelau cynyddol o dlodi tanwydd, 
ynghyd â’r modd yr ydych yn gweithio gyda’r Gweinidog Newid Hinsawdd ar iteriad nesaf 
y Rhaglen Cartrefi Clyd. 

Gwariant ataliol 
Fe wnaethom argymell yn ein hadroddiad ynghylch Cyllideb Ddrafft 2022-23 (Argymhelliad 6) y dylech chi 
gomisiynu gwaith ymchwil a chyngor annibynnol, arbenigol i wella sut rydym yn mesur effeithiolrwydd ac 
effaith y mesurau gwariant ataliol. Dywedom y dylai’r gwaith hwn dynnu ar arfer gorau ac enghreifftiau 

https://busnes.senedd.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37955
https://busnes.senedd.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38494


 

 

rhyngwladol a dylai ddod i ben cyn i broses y Gyllideb ar gyfer 2023-24 ddechrau ym mis Rhagfyr eleni. 
Gwnaethoch dderbyn yr argymhelliad hwn, gan nodi y bydd diweddariad ar gyflawni Cynllun Gwella’r Gyllideb 
yn cael ei gyhoeddi ochr yn ochr â Chyllideb Ddrafft 2023-24. Byddem yn ddiolchgar pe gallech gymryd y 
camau a ganlyn: 

 Cadarnhau sut mae’r ymchwil a’r cyngor wedi llywio penderfyniadau ar fesurau gwariant 
ataliol yng Nghyllideb ddrafft 2023-24; 

  ymrwymo i gyhoeddi canfyddiadau'r ymchwil; ac 

  amlinellu sut mae dyraniadau cyllidebol wedi’u llunio gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol.  

Byddai’n dda gennym pe byddai eich hymateb yn dod i law erbyn 14 Rhagfyr 2022. 

Yn gywir, 

 

 

 

Jenny Rathbone AS 

Cadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol 

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu yn Saesneg 

We welcome correspondence in Welsh or English 
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