
8 Ionawr 2020 

Annwyl Gadeiryddion Pwyllgorau, 

Cyfarwyddyd Gweinidogol – Trefniadau Pensiwn y GIG ar gyfer 2019/20 

Fel y gwyddoch, ar 18 Rhagfyr 2019, cyhoeddodd y Prif Weinidog Gyfarwyddyd 
Gweinidogol i’r Ysgrifennydd Parhaol – y cyntaf o’i fath yng Nghymru ers 
datganoli.  

Ysgrifennodd y Prif Weinidog a’r Ysgrifennydd Parhaol at y Pwyllgor Cyfrifon 
Cyhoeddus, y Pwyllgor Cyllid a’r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon 
yn ein hysbysu o’r cyfarwyddyd a rhywfaint o’r cyd-destun ar gyfer cyhoeddi’r 
cyfarwyddyd. Cawsom hefyd gyngor manwl gan Archwilydd Cyffredinol Cymru, 
dyddiedig 6 Ionawr 2020, yn nodi natur a phwrpas Cyfarwyddiadau Gweinidogol, 
yr awgrymir y dylai’r Cynulliad Cenedlaethol eu trin yn ogystal â meysydd posibl y 
gallai Pwyllgorau’r Cynulliad ymchwilio iddynt. 

Trafododd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yr ohebiaeth hon yn ei gyfarfod ar 6 
Ionawr 2020. O ystyried mai dyma’r Cyfarwyddyd Gweinidogol cyntaf a 
gyhoeddwyd yng Nghymru, cytunodd y Pwyllgor ei bod yn bwysig archwilio’r 
broses yn fwy manwl a holi’r Ysgrifennydd Parhaol, fel Prif Swyddog Cyfrifyddu, ar 
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ei rôl a gofyn am ei barn ar y trefniadau llywodraethu sy’n ymwneud â’r 
weithdrefn.  

Mae’r Pwyllgor yn bwriadu defnyddio’r sesiwn hon i ganfod sut mae 
Cyfarwyddiadau Gweinidogol yn cael eu sbarduno a’r trothwyon sy’n gysylltiedig â 
phenderfyniadau yn cael eu huwchraddio, ac yn yr achos hwn, y cyfathrebu rhwng 
Llywodraeth Cymru a Whitehall. Rydym hefyd am ganfod a wnaed unrhyw waith 
ymgynghori gyda Cyllid a Thollau EM naill ai ar lefel Llywodraeth y DU, 
Llywodraeth Cymru neu’r ddwy. Byddwn hefyd yn achub ar y cyfle i archwilio’r 
modd yr ymdrinnir â Chyfarwyddiadau Gweinidogol yn y dyfodol a chanfod a oes 
unrhyw wersi i’w dysgu o’r achlysur hwn. 

Cytunodd y Pwyllgor i gynnal sesiwn graffu gyda’r Ysgrifennydd Parhaol i drafod y 
materion hyn ddechrau mis Chwefror a bydd hefyd yn ysgrifennu at Cyllid a 
Thollau EM i ofyn am eu barn ar y Cyfarwyddyd Gweinidogol diweddar i ganfod a 
yw’r dull a gymerir yn cydymffurfio â rheolau a deddfwriaeth treth.  

Fodd bynnag, o gofio nad yw cylch gwaith y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn 
ymestyn i faterion polisi neu gyllidebol, gofynnaf i chi ystyried craffu ar y 
Gweinidogion perthnasol ar oblygiadau polisi a chyllidebol y Cyfarwyddyd 
Gweinidogol fel rhan o’ch sesiynau craffu cyllideb sydd ar ddod. 

Yn y cyd-destun hwn, efallai y bydd gennych ddiddordeb yn ein gwaith diweddar 
ar Wasanaethau y Tu Allan i Oriau lle nodwyd pryderon am effaith statws Treth a 
Chyflogaeth Meddygon Teulu ar Wasanaethau y Tu Allan i Oriau a’r costau 
annisgwyl i Fyrddau Iechyd sy’n gysylltiedig â hyn. Nodir ein canfyddiadau yn ein 
hadroddiad, Gwasanaethau gofal sylfaenol y tu allan i oriau.  

Hyderaf y bydd hyn o ddefnydd i chi. 

Yn gywir, 
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