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Annwyl Ann 
 
Y cyfarfod ar 18 Tachwedd 2016 

 
Diolch am eich llythyr yn dilyn cyfarfod cyntaf y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog ar 
18 Tachwedd 2016. Rwy’n ddiolchgar am eich sylwadau ac rwy’n ysgrifennu i ymateb i'r 
cwestiynau a godwyd.  
 
Y Rhaglen Lywodraethu 
 
Y dystiolaeth 
Mae Symud Cymru Ymlaen yn gyfle i ddechrau cyflawni o’r newydd, a hynny drwy ddilyn 
ffordd newydd o weithio.  Rydym wedi amlinellu ble mae gan Lywodraeth Cymru y gallu i 
gael yr effaith fwyaf bosibl, a sut y bydd ein prif ymrwymiadau yn cyfrannu at hynny. O ran 
ein tystiolaeth, mae gennym gyfoeth o wybodaeth am yr hyn sy’n gweithio ym maes polisi 
cyhoeddus – o’n profiad ein hunain, drwy werthuso ein rhaglenni, a thrwy waith y Sefydliad 
Polisi Cyhoeddus i Gymru.  Rydym wedi defnyddio’r holl wybodaeth sydd ar gael wrth 
ystyried ein blaenoriaethau ar gyfer Cymru. Fodd bynnag, gwyddom fod llawer o bobl eraill 
a allai ein helpu i ddatblygu'r ffordd orau o gyflawni’n blaenoriaethau, a byddwn yn 
gweithio’n agos â rhanddeiliaid er mwyn ychwanegu at ein gwybodaeth a’n syniadau. 
 
Dangosyddion 
Fel yr eglurais yng nghyfarfod y Pwyllgor, rydym bellach wedi ymateb i sylwadau’r pwyllgor 
blaenorol, ac wedi rhoi’r gorau i ddefnyddio’r 500 a rhagor o ddangosyddion a oedd gennym 
i'w holrhain yn ystod cyfnod y Llywodraeth ddiwethaf. Byddwn yn gwella’r modd yr ydym yn 
adrodd am gynnydd wrth gyflawni Symud Cymru Ymlaen a'r amcanion llesiant cysylltiedig. 
Bydd Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, ynghyd â’r 7 o nodau llesiant a’r 14 o 
amcanion llesiant sydd gan y Llywodraeth, yn sail i’n dull o fonitro ac adrodd yn ôl.     
 
Bydd angen monitro a chyhoeddi adroddiad yn flynyddol am y camau sy'n cael eu datblygu i 
roi'r amcanion hyn ar waith, yn unol â gofynion y Ddeddf. Byddwn yn rhoi rhagor o fanylion 
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maes o law am sut y byddwn yn monitro’r camau hyn.  Ynghyd â’r dulliau sydd gennym o 
fesur cynnydd Llywodraeth Cymru wrth gyflawni ei hymrwymiadau a'i hamcanion llesiant, 
mae gennym 46 o ddangosyddion cenedlaethol ar gyfer Cymru.  Mae’r dangosyddion 
hynny’n bodoli er mwyn adrodd hanes ein cynnydd fel cenedl, gan roi sylw i amrywiaeth o 
feysydd sy’n adlewyrchu ein heconomi, ein cymdeithas, ein hamgylchedd a’n diwylliant. Y 
bwriad yw y bydd Adroddiad Llesiant Blynyddol cyntaf Cymru yn cael ei gyhoeddi yn ystod 
haf 2017. 
 
Gwariant ar iechyd a gofal cymdeithasol 
 

Mae’r Llywodraeth wedi ymrwymo i wella iechyd a llesiant pawb drwy fuddsoddi mewn 
ymyriadau gofal iechyd ataliol, a fydd yn ymyriadau sy’n seiliedig ar dystiolaeth. Mae’r rhain 
yn cynnwys sgrinio ac imiwneiddio; gwella llythrennedd iechyd a helpu unigolion i ysgwyddo 
mwy o gyfrifoldeb am eu hiechyd a'u llesiant eu hunain; deddfu, drwy Fil Iechyd y Cyhoedd 
(Cymru) a dulliau eraill, i atal niwed yn sgil risgiau iechyd hysbys; a chynyddu cyfraniad y 
GIG cymaint ag y bo modd fel corff sy'n gofalu am iechyd y boblogaeth ac yn ei hybu.  Ar yr 
un pryd, mae angen inni gydnabod ac ymateb yn briodol i anghenion iechyd poblogaeth 
sy’n tyfu ac yn heneiddio, a dyna pam ein bod wedi rhoi pwyslais ar fuddsoddi mewn 
gwasanaethau gofal sylfaenol ac ar gryfhau’r cysylltiadau rhwng iechyd a gofal 
cymdeithasol, gan gynnwys buddsoddi £60 miliwn yn y Gronfa Gofal Canolraddol. 
 
Meddygon Teulu 
 
I ymateb i’ch cais am ragor o wybodaeth am y modd y caiff meddygon teulu eu recriwtio yn 
y dyfodol, mae cynllun cenedlaethol Llywodraeth Cymru ar gyfer gofal sylfaenol a’i chwaer-
gynllun ar gyfer y gweithlu yn cydnabod yr angen i ddatblygu gwasanaethau gofal sylfaenol 
amlbroffesiwn a’r rheini’n cael eu harwain gan feddygon teulu. Er mai rhoi contractau am 
wasanaethau meddygol cyffredinol yw’r brif ffordd o ddarparu'r gwasanaethau hyn o hyd, 
mae byrddau iechyd hefyd yn mynd ati’n gynyddol i gyflogi meddygon teulu yn 
uniongyrchol. Yr anghenion a’r sefyllfa’n lleol fydd yn penderfynu ar natur y model cymysg 
hwn o roi contractau a chyflogi’n uniongyrchol. Mae gennym ymgyrch newydd i recriwtio 
meddygon teulu er mwyn cryfhau’r gweithlu waeth pa fodel a ddefnyddir. 
 
Bil Cymru 
 
Rwyf wedi atodi’r llythyr dyddiedig 14 Gorffennaf, ynghylch aelodaeth grŵp Llywodraeth y 
DU ar gyfiawnder.  
 

Roeddech hefyd yn gofyn am ddiweddariad am y cynnydd tuag at ddod i gytundeb â 
Llywodraeth y DU ar fframwaith cyllidol.  Rydym wedi dod i gytundeb ar y fframwaith cyllidol 
hwnnw a chafodd hwn ei gyhoeddi ar 19 Rhagfyr 2016. Bydd yn sicrhau cyllid teg i Gymru 
yn yr hirdymor drwy gyflwyno cyllid gwaelodol yn unol ag argymhelliad Comisiwn Holtham. 
Mae hefyd yn cynnwys trefniadau i addasu’r grant bloc a fydd, law yn llaw â’r cyllid 
gwaelodol, yn gwarchod ein cyllideb rhag risgiau gormodol a allai amlygu’u hunain ar ôl 
datganoli pwerau trethu, gan gynnwys treth dir y dreth stamp, treth dirlenwi a chyfraddau 
treth incwm yng Nghymru.  Mae’r pecyn hwn o gamau yn sicrhau bod modd datganoli treth 
incwm yn rhannol yng Nghymru.  Fel rhan o’r cytundeb, bydd y cyfyngiad ar fenthyca cyfalaf 
yng Nghymru yn dyblu i £1 biliwn, a bydd un gronfa Gymreig wrth gefn yn cael ei chreu, gan 
alluogi Llywodraeth Cymru i reoli ei chyllideb yn well, gan gynnwys y refeniw treth newydd.  
Mae’r fframwaith cyllidol hefyd yn cynnwys darpariaeth i oruchwylio’n annibynnol – gan roi 
rôl i gyrff annibynnol, lle mae hynny’n angenrheidiol, i gynorthwyo pan fydd anghydfodau 
rhwng llywodraethau Cymru a’r DU am faterion sy’n ymwneud â’r trefniant.  Bydd 
Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol yn gwneud datganiad llafar yn y 
Cynulliad am y cytundeb cyn hir. 
 



Tollau Pont Hafren 
 

Yn y Pwyllgor, cytunais i roi nodyn am y sefyllfa gyfreithiol ynghylch tollau Pont Hafren. 
Trosglwyddwyd amryw o swyddogaethau statudol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru o dan 
Orchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Trosglwyddo Swyddogaethau) 1999. Cafodd y 
swyddogaethau hyn eu trosglwyddo wedyn i Weinidogion Cymru o dan Ddeddf Llywodraeth 
Cymru 2006. Fodd bynnag, cafodd swyddogaethau o dan Ddeddf Priffyrdd 1980 eu 
trosglwyddo yn amodol ar eithriadau, gan gynnwys yr eithriad mai’r Ysgrifennydd Gwladol a 
oedd i arfer swyddogaethau mewn perthynas â’r rhan honno o Draffordd yr M4 yng 
Nghymru sy’n cynnwys ardal ‘New Toll Plaza’ ac ardal 'New Bridge', fel y'u diffinnir yn adran 
39(1) o Ddeddf Pontydd Hafren 1992. Rwyf ar ddeall, o ganlyniad i hyn, mai'r Ysgrifennydd 
Gwladol yw’r awdurdod priffyrdd a’r awdurdod traffig ar gyfer y ddwy bont dros afon Hafren.  
 
Felly, o dan adran 167 o Ddeddf Trafnidiaeth 2000, gallai’r Ysgrifennydd Gwladol, fel yr 
awdurdod traffig ar gyfer y pontydd, gyflwyno cynllun i godi tâl am ddefnyddio’r gefnffordd 
pan fydd y cynllun hwnnw’n ymwneud yn benodol â phontydd Hafren yn unig, er gwaethaf y 
ffaith nad ydynt yn llwyr yn Lloegr.  Fodd bynnag, pe bai cynllun i godi tâl am ddefnyddio’r 
gefnffordd yn cynnwys darnau o’r briffordd lle mai Gweinidogion Cymru yw’r awdurdod 
traffig, fel y darn o’r draffordd rhwng ail bont Hafren a’r Plaza tollau, yna byddai angen 
cynllun ar y cyd rhwng yr Ysgrifennydd Gwladol a Gweinidogion Cymru.  
 
 
Gobeithio bod yr ymateb hwn yn rhoi sylw i’r materion a godwyd yn eich llythyr.  
 

Yn gywir 

 
CARWYN JONES  

 
  


