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07 Tachwedd 2019 

CRAFFU AR GYFRIFON 2018-19 
LLYWODRAETH CYMRU - CRAFFU CYFFREDINOL AR GYFRIFON 

Ysgrifennaf atoch yn dilyn cyfarfod y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, a gynhaliwyd ar 21 
Hydref 2019, pan gytunais i ddarparu rhagor o wybodaeth am y canlynol: 

Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor am y trafodaethau dwyochrog sydd 
wedi'u hamserlennu ar gyfer mis Tachwedd ynghylch Cyfrifon Datblygu Gwledig 
Cronfeydd Amaethyddol Ewrop  

Byddwn yn rhoi diweddariad pellach i'r Pwyllgor ymhellach at y trafodaethau 
dwyochrog.  

Ddarparu gwybodaeth bellach ynghylch maint y golled yn 2018-19 o ran stociau o 
gyffuriau a gyrhaeddodd eu dyddiad dod i ben cyn eu defnyddio; a holi a fyddai 
wedi bod yn bosibl defnyddio’r cyffuriau hyn rhywle arall cyn iddynt gyrraedd y 
dyddiad hwnnw, gan gynnwys pam yr oedd y ffigurau ar gyfer cyffuriau felly a 
waredwyd yn uwch nag mewn blynyddoedd blaenorol? 

2018/19 – Cost gwaredu meddyginiaethau ffliw pandemig i Gymru, sydd heb eu 
defnyddio:  

Cost y meddyginiaethau ffliw pandemig a waredwyd heb eu defnyddio ar gyfer 2018/19 
oedd £7.550m, sydd wedi ei rannu fel a ganlyn: 

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus / Public Accounts Committee 
PAC(5)-29-19 PTN1 
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 £7miliwn ar gyfer y cyffur gwrthfeirysol zanamivir (Relenza); 

 £100,000 ar gyfer y cyffur gwrthfeirysol oseltamivir (Tamiflu); 

 £450,000 ar gyfer gwrthfiotigau.    

 
Beth yw’r rheswm pam y mae cost y cyffuriau a waredwyd heb eu defnyddio yn uwch 
nag mewn blynyddoedd blaenorol?        
 
Y rheswm pam yr oedd cost y cyffuriau hyn yn uwch yn 2018/19 oedd oherwydd y £7m 
ar gyfer y cyffur gwrthfeirysol Relenza. Cafodd y cyffur hwn ei brynu yn 2008/9, a 
hwnnw oedd y rhan fwyaf o’r stoc wreiddiol o gyffuriau gwrthfeirysol a brynwyd i Gymru 
fel rhan o’r rhaglen parodrwydd am ffliw pandemig a oedd ar waith ar draws y DU. Mae’r 
cyffuriau gwrthfeirysol hyn wedi bod yn rhan bwysig o’r ymgais i sicrhau ein diogelwch 
dros y deng mlynedd diwethaf, ond bellach maent wedi mynd heibio i’w dyddiad dod i 
ben, ac ni fyddai’n bosibl eu defnyddio os byddai pandemig o’r ffliw yn digwydd.    
 
A allai'r meddyginiaethau fod wedi cael eu defnyddio cyn iddynt gyrraedd eu dyddiad 
dod i ben? 
 
Nid yw’r cyffuriau gwrthfeirysol hyn, hy Relenza a Tamiflu, yn cael eu defnyddio’n 
helaeth yn y GIG i drin ffliw tymhorol, felly ni chafwyd cyfle i ailgylchu’r cyffuriau hyn. 
 
Mae’r cyffuriau gwrthfiotig hyn a waredwyd heb eu defnyddio yn gysylltiedig â’n stoc 
pandemig ar gyfer gofal eilaidd. Yn unol â stiwardiaeth wrthficrobaidd effeithiol, ac er 
mwyn osgoi ymwrthedd i gyffuriau, nid yw’r mathau hyn o wrthfiotigau ond yn cael eu 
cadw ar gyfer nifer bach o gyflyrau penodol, ac mae’n rhaid iddynt gael eu hawdurdodi 
gan ficrobiolegydd ymgynghorol cyn y ceir eu defnyddio. Felly, os nad yw pandemig o 
ffliw yn digwydd, y tebygolrwydd yw y bydd y stoc o feddyginiaethau’n cyrraedd eu 
dyddiad dod i ben heb gyfle i’w hailgylchu drwy eu defnyddio mewn modd mwy 
cyffredinol. Serch hynny rydym yn ailgylchu stoc ar lefel y DU, sef drwy’r cyflenwadau 
gwrthfiotig ar gyfer gofal sylfaenol. 
 
Hefyd, rhoddwyd ystyriaeth i’r syniad o ailgylchu meddyginiaethau yn union cyn iddynt 
gyrraedd eu dyddiad dod i ben. Er y gallai’r dull gweithredu hwn ymddangos yn 
boblogaidd i raddau, nid yw’n cael ei ddefnyddio yn y DU gan nad yw’n cael ei 
gymeradwyo gan Sefydliad Iechyd y Byd oherwydd y cwestiynau dilys sy’n codi 
ynghylch diogelwch. Mae’r logisteg angenrheidiol, y costau gweinyddu ychwanegol, a’r 
ystyriaethau moesegol hefyd yn ffactorau sy’n ein hatal rhag ailgylchu’r 
meddyginiaethau hyn.   
 
Er mwyn sicrhau ei bod yn bosibl ymateb iechyd effeithiol i ffliw pandemig, mae 
Llywodraeth Cymru, a Llywodraethau eraill y DU, yn cadw stociau o feddyginiaethau 
gwrthfeirysol a gwrthfiotig, ac yn cynnal mesurau iechyd eraill y gellid eu defnyddio i 
wrthsefyll pandemig, gan na fyddai’r rhain ar gael yn gyflym pe bai pandemig yn 
digwydd. Mae ffliw pandemig yn parhau yn un o’r prif risgiau cenedlaethol, ac mae risg 
o 4% bob blwyddyn y gallai pandemig o’r fath ddigwydd.   
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Mae lefel y meddyginiaethau sy’n cael eu pentyrru yn seiliedig ar y sefyllfa waethaf y 
byddai’n rhesymol disgwyl y gallai ddigwydd, sef bod hyd at 50% o’r boblogaeth yn 
dioddef o effeithiau clinigol. Roedd papur diweddaru cost-effeithiolrwydd 2015 gan yr 
Adran Iechyd yn cadarnhau bod cynnal cyflenwadau gwrthfeirysol yn seiliedig ar 50% 
yn dal i fod yn gost-effeithiol iawn.   Hefyd defnyddir dull o gaffael sy’n cynnwys y pedair 
gwlad, er mwyn sicrhau gwerth am arian ac i alluogi llywodraethau i elwa ar arbedion 
maint. 
 

 
Anfon manylion pellach ynghylch grant Llywodraeth Cymru ar gyfer nofio am 
ddim i bobl dros 60 oed 

 
Ers i'r grant gael ei chyflwyno yn 2003 Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu cyllid o 
£3m y flwyddyn ar gyfer y Fenter Nofio am Ddim ond yn sgil adolygiad cynhwysfawr o'r 
fenter caiff y cyllid hwn ei leihau i £1.5m. 
 
Er bod y fenter wedi cyflawni llawer ers iddi gael ei chyflwyno, yn ôl y data diweddar 
cafwyd gostyngiad sylweddol mewn cyfraddau cyfranogi yn enwedig ymhlith pobl ifanc. 
Er i'r data awgrymu bod cyfraddau ar gyfer pobl dros 60 oed yn fwy cyson, 
amcangyfrifwyd mai dim ond 6% a oedd yn defnyddio'r cynllun. Barnwyd felly, nad oedd 
bellach yn addas i'r  diben nac yn cynnig gwerth am arian.  
 
Cafodd grŵp ei sefydlu o dan arweiniad Chwaraeon Cymru i werthuso'r canfyddiadau 
ac yn dilyn ymgynghori helaeth â rhanddeiliaid cytunwyd bod angen rhoi canolbwynt 
newydd i'r cynllun yn unol â blaenoriaethau Llywodraeth Cymru.  
 
Er y caiff cyllid uniongyrchol i gefnogi'r fenter ei lleihau, bydd hyn yn rhyddhau 
adnoddau i gyflawni dyheadau Llywodraeth Cymru ar gyfer annog poblogaeth Cymru i 
fod yn fwy corfforol egnïol 
 
Er y caiff mwy o bwyslais ei roi ar annog pobl ifanc yn enwedig o ardaloedd o 
amddifadedd cymdeithasol i gymryd rhan, mae pobl dros 60 oed yn dal yn gynulleidfa 
darged, a disgwylir i'r awdurdodau lleol a'u partneriaid cyflenwi ddod o hyd i ffyrdd o 
ddarparu orau ar gyfer y grŵp hwn, a fydd yn cynnwys opsiwn nofio am ddim, gyda 
chynigion atodol yn cynnwys nofio â chymhorthdal a/neu gynigion aml-chwaraeon.  
 
Mater i'r awdurdodau lleol yw cynnig nofio am ddim sy'n bodloni'r meini prawf gofynnol 
ac mae Llywodraeth Cymru'n annog ei holl bartneriaid cyflenwi i estyn eu cynnig lle 
bynnag y bo modd. Mae'n anochel y bydd y ffordd y rhoddir y cynllun ar waith yn 
amrywio'n lleol, felly gwahoddir defnyddwyr y Fenter i siarad â rheolwyr eu pwll nofio 
lleol i weld sut y bydd newidiadau posibl yn effeithio ar y sesiynau y maent yn eu 
mynychu ac i rannu eu barn.  
 
Gan weithio gyda Chwaraeon Cymru, bydd pob awdurdod lleol yn parhau i adolygu 
adborth gan gyfranogwyr ac yn defnyddio gwybodaeth oddi wrth y cymunedau y maent 
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yn cysylltu â hwy i deilwra sesiynau, lle bo'n briodol, i ddarparu'n well ar gyfer 
anghenion lleol. O ganlyniad, cynhelir adolygiadau rheolaidd gan bartneriaid cyflenwi a 
Chwaraeon Cymru yn ystod cyfnod trosiannol o 18 mis.  
 
 
Anfon gwybodaeth bellach pan fydd yr adroddiad o'r gwerthusiad o'r peilot 
ariannu hyblyg yn cael ei gynhyrchu 
 
Byddwn yn rhoi'r newyddion diweddaraf i'r Pwyllgor am y canfyddiadau a'r argymhellion 
allweddol a wneir yn y gwerthusiad o'r dull ariannu hyblyg pan fydd yr adroddiad ar 
gael.  
 
 
Egluro pam mai 41 % yn unig o'r cyllid a ddyrannwyd o'r Cynllun Datblygu 
Gwledig a oedd wedi'i wario ar Awst 2019 
 
Rydym yn hyderus iawn y caiff cyllideb y Cynllun Datblygu Gwledig ei gwario'n llawn. 
Yn Awst 2019 mae cyfanswm o £664.9m o'r cronfeydd wedi'u hymrwymo, sef 80% o 
wariant y rhaglen gyfan. Mae gennym gynlluniau cadarn ar waith i sicrhau ymrwymiad o 
100% erbyn diwedd 2020.  
 
Mae ein ffigurau diweddaraf yn dangos bod mwy na £342.6m wedi'i wario ar y rhaglen 
hyd yn hyn. Mae hyn yn gyson ar y cyfan â gwledydd eraill gan fod Aelod-
wladwriaethau'r UE wedi tynnu i lawr 42% o'u cyllid, ar gyfartaledd. Rydym yn hyderus y 
bydd y prosiectau a'r rhaglenni'n parhau i wario a gwario cyfanswm y cronfeydd. 
 
Mae'r cyfnod sydd gennym i wario cronfeydd yr UE o gymorth. Er mai rhaglen saith 
mlynedd yw'r Cynllun Datblygu Gwledig, mae'n cael ei gwario dros gyfnod o ddeng 
mlynedd o dan reolau “N+3”. Mae hyn yn golygu y gallwn broffilio gwariant hyd at 2023, 
(a'r tu hwnt ar gyfer cynlluniau fel coedwigaeth). 
 
Mae'r UE yn pennu pob un o dargedau gwario Aelod-wladwriaethau. Roedd y cyntaf yn 
Rhagfyr 2018 ac roedd ar gyfer €123,814,873. Cyflawnodd Llywodraeth Cymru hyn 
ymhell cyn yr amserlen ym mis Tachwedd 2017 sy'n darparu sicrwydd ar ein cynlluniau 
a'n gallu i dynnu cronfeydd yr UE i lawr a'u defnyddio.  
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