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16 Tachwedd 2017 

Annwyl Alun, Julie, Rebecca 

Craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 

2018-19 

Diolch am ddod i gyfarfod y Pwyllgor ar 15 Tachwedd i roi tystiolaeth ar y gyllideb 

ddrafft. Yn dilyn y cyfarfod, rwy'n ysgrifennu atoch ar y materion na wnaethom eu 

cyrraedd yn ystod y sesiwn, i lywio ein gwaith craffu ar y gyllideb ddrafft. 

Er mwyn arbed amser, rwy'n ysgrifennu un llythyr yn cynnwys yr holl gwestiynau 

na chawsom gyfle i'w gofyn. Byddwn yn ddiolchgar pe gallwch anfon un ateb 

wedi'i gydlynu.  

Prif Grŵp Gwariant (MEG) Llywodraeth Leol 

Arolygiaethau: 

- A allech chi egluro eich penderfyniad i leihau'r dyraniad ar gyfer y tair 

arolygiaeth (AGGCC, AGIC ac Estyn) o fewn y MEG 2.3 y cant mewn 

termau arian parod yn 2018-19 a 5.4 y cant yn 2019-20? 

Grantiau penodol: 

- Pa ystyriaeth y gwnaethoch ei rhoi i drosglwyddo grantiau eraill sy'n 

eistedd y tu allan i'r RSG ar hyn o bryd? 



 

 

- A ydych chi'n ystyried dyrannu grantiau yn y RSG yn y dyfodol ar y lefel a 

welwyd eleni? [Mae gwerth £91.7 miliwn o grantiau wedi'u cynnwys yn y 

RSG ar gyfer 2018-19] 

Treth Gyngor a Chynllun Lleihau Treth Gyngor (CTRS) 

- A allwch chi gadarnhau y bydd cyllid ar gyfer y CTRS yn cael ei gynnal ar 

y lefel bresennol ar gyfer 2019-20? 

Cronfeydd Wrth Gefn Llywodraeth Leol 

- Beth yw eich barn am bryderon CLlLC fod y costau y gellir eu priodoli i'r 

gweithlu yn debygol o arwain at doriadau pellach i wasanaethau rheng 

flaen? [Yn ei phapur, mae CLlLC yn tynnu sylw at gostau gweithlu fel 

pwysau cost allweddol. Mae'n cyfeirio at y costau anorfod y gellir eu 

priodoli i'r gweithlu ac yn nodi y bydd y rhain, os y cânt eu gweithredu, 

yn arwain at doriadau anochel i wasanaethau rheng flaen.] 

MEG Cymunedau 

Cynhwysiant ariannol a gwasanaethau cynghori 

- Sut mae'r Cynllun Cyflawni Cynhwysiant Ariannol a'r Cynllun Gweithredu 

Gwybodaeth a Chyngor wedi dylanwadu ar y dyraniadau cyllideb drafft? 

- Faint o arian ychwanegol sydd wedi'i ddyrannu i'r Rhaglen Hawliau 

Lloches i fynd i'r afael â'r materion a nodwyd yn ymchwiliad y Pwyllgor 

mewn cysylltiad â gwelliannau i gyngor cyfreithiol, sgrinio iechyd a 

chymorth iechyd meddwl? 

- Pryd mae disgwyl i’r darpariaethau ddod i rym sydd ym Mesur Hawliadau 

ac Arweiniad Ariannol Llywodraeth y DU yn ymwneud â datganoli cyllid 

ar gyfer cyngor am ddyledion? 



 

 

Y trydydd sector: 

- Mae ‘Ffyniant i Bawb’ yn cynnwys ymrwymiad i greu perthynas 

gynaliadwy gyda'r sector gwirfoddol yn seiliedig ar y model ariannu cywir 

- beth mae hynny'n ei olygu a sut caiff ei adlewyrchu yn eich dyraniadau? 

Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol 

- Sut byddwch yn sicrhau bod y buddsoddiad ychwanegol yn y Rhaglen 

Cyfleusterau Cymunedol yn darparu gwerth am arian? 

Diogelwch cymunedol 

- Beth oedd amcangyfrif cost Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin 

Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 i Lywodraeth Cymru pan 

gafodd ei phasio yn 2015, a faint mae wedi costio mewn gwirionedd bob 

blwyddyn, a pham bod unrhyw wahaniaethau? 

- Beth yw eich barn ar Adolygiad Charlie Taylor o'r System Cyfiawnder 

Ieuenctid yng Nghymru a Lloegr, yn enwedig yr argymhelliad i gyflwyno 

arian ar gyfer gwasanaethau cyfiawnder ieuenctid i gyllid llywodraeth 

leol? 

Cefnogi Pobl 

- Pa gynnydd a wnaed i sicrhau bod arian ar gyfer Cefnogi Pobl yn cael ei 

ddosbarthu ar sail angen, a pha effaith y bydd uno grantiau yn ei chael 

ar hyn? 

Cyflenwad a safonau tai 

- Pa werthusiad a wnaed o'r Grant Cyllid Tai o ran eu gwerth am arian? 

Deddfwriaeth 

- O ystyried y ffaith y bydd mwy na miliwn o bobl yn cael eu heffeithio gan 

weithrediad Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016, sut aseswyd y costau 

sy'n ofynnol i gyfathrebu'r newidiadau i'r partïon a effeithir? 



 

 

Byddem yn gwerthfawrogi pe gallech ateb erbyn diwedydd y dydd, ddydd Iau 23 

Tachwedd. 

 

Yn gywir 

 

John Griffiths AC 

Cadeirydd 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 

 

 


