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Diolch am gytuno i fynychu cyfarfod y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a 

Chwaraeon rhwng 09.30 a 11:30 fore ddydd Iau 29 Mehefin 2017 ar gyfer sesiwn 

graffu yn ystod y flwyddyn ar y gyllideb Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon 

ar gyfer 2017-18. 

Cyn y sesiwn, byddai'r Pwyllgor yn arbennig o ddiolchgar o gael gwybodaeth am y 

materion a amlygir yn yr atodiad i'r llythyr hwn. Byddai'n ddefnyddiol pe gallech 

ddarparu papur dwyieithog i'r Pwyllgor mewn perthynas â'r materion hyn erbyn 14 

Mehefin 2017. 
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Atodiad: Craffu ar y gyllideb ar gyfer 2017-18 

Y sesiwn i graffu ar y gyllideb ar 17 Tachwedd 2016 oedd y sesiwn gyntaf i graffu 

ar gyllideb flynyddol y Cynulliad newydd. Nododd ein gohebiaeth ar y pryd fod ein 

trafodaethau wedi bod yn eithaf eang eu cwmpas, ond ar lefel uchel ac yn 

cynrychioli llinell sylfaen ar gyfer y Pumed Cynulliad cyfan. Amlinellwyd ar y pryd y 

byddai llawer o faterion y byddem eisiau dychwelyd atynt mewn mwy o fanylder. 

Mae'r sesiwn hon yn cynrychioli rhan o'r broses graffu barhaus honno.  

Hefyd, tynnwyd sylw ar y pryd at y ffaith bod y Pwyllgor yn awyddus i 

ganolbwyntio ein sylw ar allbynnau a chanlyniadau, a sut y mae'r rhain yn dangos 

gwerth am arian. Fel y cyfryw, byddwn yn parhau i ganolbwyntio ar y dewisiadau 

ariannol yr ydych yn eu gwneud a'r canlyniadau rydych yn disgwyl eu cael o 

ganlyniad i hynny.  

Byddai'r Pwyllgor yn arbennig o awyddus i gael gwybodaeth am y polisïau a'r 

materion a ganlyn:   

1   Cyllid ychwanegol a thrawsnewid gwasanaeth 

Y newid mwyaf sylweddol yn y gyllideb ar gyfer 2016-17 a 2017-18 ar gyfer 

iechyd a gofal cymdeithasol oedd y buddsoddiad ychwanegol o £200 miliwn ac yn 

y drefn honno £240 miliwn i gefnogi'r GIG yng Nghymru. Yn eich llythyr dyddiedig 

30 Tachwedd 2016 at y Pwyllgor ynghylch y gyllideb ddrafft, amlinellwyd fel a 

ganlyn: 

Yn anochel, y peth cyntaf y bydd angen gwario'r cyllid hwn arno fydd galluogi 

sefydliadau'r GIG i ymateb i dwf arferol mewn costau, [...] 

 [...] Hefyd, rydym yn bwriadu defnyddio rhywfaint o'r cyllid hwn i ddatblygu 

ymhellach ein nod o ddarparu mwy o ofal yn nes at y cartref. Rydym yn ystyried 

opsiynau o ran y ffordd orau o gymell rhagor o gynnydd mewn perthynas â hyn, a 

rhoddir rhagor o fanylion i'r Pwyllgor ynghylch hyn maes o law. 

A allwch roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: 



 

 

 Pa ganlyniadau penodol y mae'r buddsoddiad ychwanegol yn 2016-17 

wedi'u sicrhau o ran diwygio, gwella gwasanaethau ac ysgogi newid mewn 

gwasanaethau; 

 Pa ganlyniadau yr ydych bellach yn eu disgwyl ar gyfer y buddsoddiad 

ychwanegol yn 2017-18 a sut y caiff y canlyniadau hyn eu mesur; 

 I ba raddau y mae'r cyllid ychwanegol wedi cael ei ddefnyddio wrth gynnal 

gwasanaethau presennol GIG Cymru; 

 Sut y mae buddsoddiad Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod gweithlu a all 

ddiwallu anghenion iechyd a gofal yn y dyfodol yn cael ei ddatblygu; 

 Sut y mae dyraniadau cyllid yn adlewyrchu nod Llywodraeth Cymru o symud 

gwasanaethau o'r ysbyty i'r gymuned; 

 Dadansoddiad o sut y cafodd y £50 miliwn o arian ychwanegol ar gyfer 

pwysau'r gaeaf ei ddyrannu, a pha ganlyniadau a gafodd eu sicrhau; 

 Tystiolaeth o sut y mae Llywodraeth Cymru yn monitro gweithgarwch i 

sicrhau bod gwasanaethau'n cael eu diwygio'n ystyrlon a sicrhau 

canlyniadau cadarnhaol i gleifion; 

 Manylion am yr allbynnau a'r canlyniadau penodol a gafodd eu sicrhau drwy 

Gyllid Gofal Canolraddol yn 2016-17 a'r hyn yr ydych yn disgwyl iddo gael 

ei gyflawni drwy fuddsoddi parhaus yn 2017-18?   

2   Perfformiad ac effeithlonrwydd 

Byddai'r Pwyllgor yn croesawu gwybodaeth am y canlynol: 

 Y targedau effeithlonrwydd a pherfformiad allweddol ar gyfer 2016-17 yn y 

sector iechyd, sut y mae GIG Cymru wedi perfformio yn erbyn y targedau 

hyn a sut y mae cyllid yn cael ei ddefnyddio i fynd i'r afael ag unrhyw 

feysydd sy'n peri pryder; 

 Sut y mae'r dyraniad o £30 miliwn ar gyfer 2016-17 ar gyfer pobl hŷn ac 

iechyd meddwl, a'r cyllid ar gyfer gofal sylfaenol, cynllun cyflenwi, technoleg 

iechyd ac iechyd meddwl a ddyrannwyd wedi cael ei ddefnyddio a'r 

canlyniadau ar gyfer y buddsoddiad hwn. 

3    Cynllunio ariannol a sefyllfa ariannol Byrddau Iechyd Lleol 



 

 

Mae'r mater hwn yn parhau i achosi peth pryder i'r Pwyllgor. Nodwyd yn ystod y 

broses o graffu ar y gyllideb y dyraniad o refeniw ychwanegol gwerth £68 miliwn 

i'r Adran Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon i fynd i'r afael â'r gorwariant a 

ragwelir ar gyfer 2016-17 gan Fyrddau Iechyd Prifysgol Hywel Dda a Betsi 

Cadwaladr; at hynny, mae gan Fyrddau Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg 

a Chaerdydd a'r Fro ddiffygion diwedd blwyddyn sylweddol ar gyfer 2016-17. 

Byddai'r Pwyllgor yn croesawu gwybodaeth am y canlynol: 

 Eich barn ar y sefyllfa debygol y gall y Byrddau Iechyd Prifysgol hyn 

ddisgwyl ei sicrhau ar ddiwedd y flwyddyn 2016-17;  

 A oes gennych bryderon am 2017-18 a'u sefyllfa ariannol yn yr hirdymor; 

 A ydych yn parhau i fod yn hyderus y bydd y Prif Grŵp Gwariant cyffredinol 

ar gyfer 2016-17 yn mantoli; 

Credwn fod y gorwel cynllunio tair blynedd a nodwyd yn Neddf Cyllid y GIG 

(Cymru) 2014 wedi bod yn offeryn defnyddiol ar gyfer Byrddau Iechyd Lleol o ran 

cysylltu cynllunio strategol ac ariannol. Fodd bynnag, rydym yn pryderu ynghylch 

y canlynol: 

 Mae nifer o sefydliadau yn dal i weithredu ar sail Cynllun Tymor Canolig 

Integredig un flwyddyn oherwydd eich bod yn teimlo na allech gymeradwyo 

eu cynlluniau tair blynedd; 

 Mae'r fframwaith tair blynedd presennol ar gyfer Cynlluniau Tymor Canolig 

Integredig yn dod i ben ac mae angen eglurder ar y cam nesaf mewn 

perthynas â sut y bydd cynllunio a rheolaeth ariannol yn cael ei gyflwyno o 

fewn GIG Cymru. 

Rydym yn awyddus i glywed eich barn ar y materion hyn. 

4    Atal 

Byddai'r Pwyllgor yn croesawu gwybodaeth am y canlynol: 

 Y dystiolaeth sydd ar gael am effaith yr agenda ataliol ar y galwadau ar 

wasanaethau'r GIG; 



 

 

 Sut y mae newidiadau cyllido mewn cyllidebau llywodraeth leol, ac yn 

enwedig gwasanaethau cymdeithasol, wedi effeithio ar ofal cymdeithasol a 

gofal iechyd yn arbennig yn sgil cydnabod bod gwasanaethau cymdeithasol 

llywodraeth leol yn ffactor allweddol wrth leihau'r galw am wasanaethau'r 

GIG. 

5    Sefyllfa ariannol Llywodraeth Leol a gofal cymdeithasol 

Y cyllid ychwanegol a ddarperir ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol yn 2017-18, 

sef cyfanswm o £55 miliwn, gan gynnwys £10 miliwn er mwyn helpu i gwrdd â 

phwysau cost y gweithlu a oedd yn setliad cyllideb derfynol 2017-18 ac £20 

miliwn a gyhoeddwyd ar 27 Mawrth 2017.  Byddai'r Pwyllgor yn croesawu eich 

barn ar y graddau y bydd hyn yn helpu'r sector i gwrdd â phwysau'r gweithlu a'r 

galw cynyddol am wasanaethau. 

Mewn perthynas â 2016-17, y graddau y mae newidiadau mewn cyllidebau 

awdurdodau lleol wedi effeithio ar wariant gwasanaethau cymdeithasol a mesurau 

perfformiad gwasanaethau cymdeithasol.       

A oes unrhyw arwydd bod Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 

2014, sydd bellach wedi bod mewn grym am flwyddyn lawn, yn cael effaith ar 

wariant gwasanaethau cymdeithasol. 

6     Chwaraeon ac ymarfer corff 

Nodwn eich tystiolaeth fod y rhan fwyaf o waith Llywodraeth Cymru ar chwaraeon 

yn cael ei gyflwyno drwy Chwaraeon Cymru sydd, o ganlyniad, yn derbyn "llawer 

iawn" o'r gyllideb chwaraeon. Byddai gennym ddiddordeb clywed gennych am y 

canlynol: 

 Ar gyfer 2017-18, y dyraniadau cyllideb; y canlyniadau yr ydych yn disgwyl 

iddynt gael eu sicrhau ar gyfer y buddsoddiad; a'r amserlen ar gyfer 

gwireddu'r canlyniadau hyn.  

7    Buddsoddiad cyfalaf 



 

 

Mae argaeledd cyllid cyfalaf yn lifer allweddol o ran trawsnewid gwasanaethau ar 

draws y sector, a gwyddom fod nifer o brosiectau uchelgeisiol ar y gweill y mae 

angen buddsoddiad cyfalaf sylweddol arnynt. Byddai'r Pwyllgor yn croesawu 

gwybodaeth am y canlynol: 

 Y sefyllfa bresennol o ran cyllid cyfalaf, gan gynnwys yr adnoddau sydd ar 

gael a beth yw'r broses ar gyfer blaenoriaethu; 

 Sut y mae'r materion cyllid cyfalaf ym maes gofal sylfaenol yn cael eu 

datrys, o ystyried y pryderon am ystâd gofal sylfaenol ac argaeledd 

cyfyngedig cyllid cyfalaf; 

 Modelau ariannu arloesol sy'n cael eu hystyried ar gyfer codi arian cyfalaf ar 

gyfer cynlluniau cyfalaf yn y dyfodol, gan gynnwys y defnydd o'r GIG ac 

ystâd gofal sylfaenol fel liferi mewn unrhyw brosiectau. 

8   Darpariaeth ar gyfer deddfwriaeth 

 Byddai'r Pwyllgor yn croesawu rhagor o wybodaeth am y canlynol:  

 Maint a lleoliad y dyraniadau i ddarparu ar gyfer deddfwriaeth yn y 

portffolio iechyd a gwasanaethau cymdeithasol;  

 Y symiau a'r lleoliad yn y gyllideb ar gyfer dyraniadau ar gyfer deddfwriaeth 

yng Nghymru sydd (a) yn cael ei phasio ar hyn o bryd yn y Cynulliad hwn, 

neu (b) a gynlluniwyd yn y rhaglen ddeddfwriaethol;  

 Y symiau a neilltuwyd ar gyfer gweithredu Deddf Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal 

Cymdeithasol (Cymru) 2016; 

 A oes unrhyw gynlluniau i fwrw ymlaen â'r opsiwn, a nodir yn y Papur 

Gwyrdd 'Ein Hiechyd, Ein Gwasanaeth Iechyd', i roi pwerau benthyca cyfalaf i 

fyrddau iechyd fuddsoddi mewn prosiectau cyfalaf. 

 

 




